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ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΜΕΤΩΠΑ
∆ιεθνής συγκυρία
Η εντυπωσιακή ήττα των Ρεπουµπλικάνων (δεν
κέρδισαν οι ∆ηµοκρατικοί, απλά έχασε ο Μπους)
για το Κονγκρέσο (Βουλή + Γερουσία) βύθισε σε
σύγχυση το πολιτικό κατεστηµένο των ΗΠΑ, τόσο
που δεν ξέρει τι να κάνει στο Ιράκ ούτε και πώς να
αντιδράσει στη νίκη του «µισητού» (;) Ορτέγκα στη
Νικαράγουα. Ανάλογη αµηχανία επικρατεί και στη
βαθύτατα διηρηµένη Ε.Ε. για το ζήτηµα των
διαπραγµατεύσεων «ένταξης» της Τουρκίας (βλέπε
σχετικά άρθρα).
Θα περίµενε, λοιπόν, κάποιος καλοπροαίρετος
ότι µια στοιχειωδώς σοβαρή ελληνική κυβέρνηση,
ακόµη και µε υπουργό εξωτερικών την κόρη του
Μητσοτάκη, θα άδραχνε την ευκαιρία κάποιας
«απάντησης» στις ιταµές προκλήσεις αξιωµατούχων
των ΗΠΑ και των εδώ οργάνων τους για τους
«Μακεδόνες» της Μακεδονίας και την «τουρκική
µειονότητα» της Θράκης, όπως και στις ανάλογες
πιέσεις της Ε.Ε. για «σκληρή προσαρµογή» σε
βάρος των εργαζοµένων και συνταξιούχων. Φυσικά,
τίποτα τέτοιο δεν πρόκειται να συµβεί.
(συνέχεια στη σελ. 2)

ΕΠΙΤΑΓΗ ΤΗΣ Ε.Ε.
Η «ΕΠΙΛΥΣΗ» ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
Στις 13-2-2006 η Κοµισιόν δηµοσίευσε έκθεση
µε την οποία στην ουσία επιτάσσει την ανάγκη
«µεταρρύθµισης» του συνταξιοδοτικού και
ασφαλιστικού συστήµατος στην Ελλάδα.
Επικαλούµενη τη γήρανση του πληθυσµού και τη
µείωση του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού έως
το ... 2050 ζητά τώρα την τροποποίηση του
συνταξιοδοτικού και ασφαλιστικού συστήµατος. Η
έκθεση, φυσικά, στηρίζεται στο ότι η χώρα µας θα
µείνει καταδικασµένη εσαεί να είναι καταναλώτρια
των ξένων προϊόντων και ότι η ... ανάπτυξή της θα
βασίζεται στην κατανάλωση και όχι στην
παραγωγή. Έτσι πέραν των «µεταρρυθµίσεων» του
(συνέχεια στη σελ. 6)

ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΙ (όπως πάντα)
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ
Οι σύµµαχοι και εταίροι µας στο ΝΑΤΟ και την
Ε.Ε. συνεχίζουν σταθερά να δείχνουν τις διαθέσεις
τους απέναντι στον ελληνισµό, να αποδεικνύουν ότι
η εξωτερική πολιτική που ακολουθούµε µας
ζηµιώνει σοβαρά και ότι πρέπει να χαράξουµε µια
άλλη, αδέσµευτη, πολιτική. Θα ήταν αυταπάτη να
πιστεύαµε ότι θα βελτιωθούν τα πράγµατα µε την
επικράτηση των ∆ηµοκρατικών στις ΗΠΑ ή µε
αλλαγές κυβερνήσεων στις χώρες της Ε.Ε..
Η φινλανδική πρωτοβουλία για το Κυπριακό
Η προεδρεύουσα της Ε.Ε. Φινλανδία διατύπωσε
µια δέσµη προτάσεων µε τον ισχυρισµό ότι η
υλοποίησή τους θα αποτελούσε ένα βήµα προόδου
για το Κυπριακό. Αν και επισήµως δεν
παρουσιάστηκε τίποτα, οι φινλανδικές προτάσεις
διέρρευσαν στον τύπο και αποτελούν προσπάθεια
επαναφοράς του σχεδίου Ανάν µέσω της Ε.Ε., γι’
αυτό ο κυπριακός ελληνισµός τις απέρριψε. Στην
ουσία ζητούν να αναγνωριστεί η Κυπριακή
∆ηµοκρατία (µε κυριαρχία µόνο στο ελεύθερο
τµήµα!) από µία χώρα, τη µοναδική που δεν το έχει
κάνει µέχρι τώρα (την Τουρκία) µε αντάλλαγµα τη
νοµιµοποίηση και την αναγνώριση του κατοχικού
καθεστώτος του Αττίλα από όλες τις χώρες του
κόσµου!
(συνέχεια στη σελ. 4)
Εσπερίδα στις 29 Νοεµβρίου για το ΑΣΚΕ-4
Μετά από πολύχρονη δουλειά, εκδόθηκε το
ΑΣΚΕ-4, µε θέµα: Η Ελλάδα στην ΕΟΚ/Ε.Ε. – Η
αποχώρηση από την Ε.Ε. όρος επιβίωσης και
προόδου (βλ. και σελ. 3 ).
Η επόµενη εσπερίδα του ΑΣΚΕ θα
πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 29 Νοεµβρίου, ώρα
7.30 µ.µ., µε θέµα την παρουσίαση του ΑΣΚΕ-4.
Θα ακολουθήσει συζήτηση.
Η εσπερίδα του ∆εκεµβρίου θα πραγµατοποιηθεί
στις 13 του µηνός, µε θέµα την ποίηση του
Οδυσσέα Ελύτη και του Ιανουαρίου στις 24 του
µηνός µε θέµα το έργο του Αδαµάντιου Κοραή και
του Ρήγα Φεραίου.

σελ. 2
ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΜΕ
ΠΟΛΛΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΜΕΤΩΠΑ
(συνέχεια από τη σελ. 1)

Εσωτερική κατάσταση
Παρά την ανάσα που πήρε η Ν.∆. µε τις δηµοτικές
και νοµαρχιακές εκλογές (που, αν ήθελε, µπορούσε
να ήταν και βαθύτερη! - βλέπε το αντίστοιχο άρθρο)
η κατάσταση στο εσωτερικό δεν επιτρέπει τη
συνέχιση των «µεταρρυθµίσεων». Τώρα πλέον το
βλέµµα στρέφεται στην ερχόµενη εκλογική
αναµέτρηση, που δε φαίνεται να αργεί, παρά την
αγωνιώδη επίκληση της Ντόρας για «καιροσκοπική
επίσπευση»(!), αφού δε διαφαίνεται ήττα του
Καραµανλή και άρα δική της αρχηγία…
Μόνον έτσι αποκτούν νόηµα οι υποσχέσεις του
τελευταίου προϋπολογισµού αυτής της κυβέρνησης
προς χαµηλόµισθους και χαµηλοσυνταξιούχους για
µικρά δώρα, κυρίως όµως τα µεγάλα έως και
εξωφρενικά δώρα προς τη µεσαία και υψηλή τάξη,
µε τις «ελαφρύνσεις» στις συνταξιοδοτικές
εισφορές των µεγαλόσχηµων, κυρίως στο ΙΚΑ, και
τις εξωφρενικές αυξήσεις στις αµοιβές των
συµβολαιογράφων, µηχανικών, δικαστικών, δηλ.
στην, όπως ελπίζει, εκλογική πελατεία της, τις
οποίες φυσικά θα πληρώσουν οι µικροί, δηλ. οι
πολλοί. Και, δυστυχώς για τη Ν.∆., οι µεγαλόσχηµοι
αυτοί δεν είναι ευχαριστηµένοι και διαµαρτύρονται
έντονα για την αναβολή των µεταρρυθµίσεων, οι
αχάριστοι!
Πολλά , όµως, τα προβλήµατα…
Με τέτοια αξιωµατική αντιπολίτευση, που
γελοιοποιείται διαρκώς διαµαρτυρόµενη
ουσιαστικά για όλα όσα και η ίδια έκανε τα
προηγούµενα χρόνια(!), ο Κ. Καραµανλής ελπίζει
βάσιµα να κερδίσει τις προσεχείς εκλογές. Όµως: Πρόβληµα 1: Ο εκλογικός νόµος
Με τον εκλογικό νόµο, που ψήφισε ο Σηµίτης
και θα εφαρµοσθεί για πρώτη φορά τώρα, το πρώτο
κόµµα δεν εξασφαλίζει άνετη πλειοψηφία
βουλευτών, ιδίως αν η νέα Βουλή είναι 5κοµµατική
και η Ν.∆. θα δυσκολευόταν να στηριχθεί στον …
Καρατζαφέρη! Αν ψηφισθεί νέος εκλογικός νόµος,
για να ισχύσει στις ερχόµενες εκλογές, πρέπει να
συµφωνήσει και το ΠΑΣΟΚ, κάτι όµως που θα
δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα σ’ αυτό. Αν
αρνηθεί, θα είναι ως να αποδέχεται την ήττα του.
Αν το δεχτεί, θα κατηγορηθεί για συµπόρευση µε
τη Ν.∆.. Βέβαια, µπορεί ο νέος εκλογικός νόµος,
που ενδέχεται να είναι απλώς η επαναφορά του
παλιού του 1991, να εφαρµοσθεί στις µεθεπόµενες,
που θα απειλεί ο Καραµανλής να τις κάνει αµέσως
µετά τις ερχόµενες!. Όµως τέτοια παιχνίδια είναι
ενδεχόµενο να επιταχύνουν τις πολυδιασπάσεις και

την ευόδωση των σχεδίων για νέο πολιτικό σκηνικό.
Πρόβληµα, λοιπόν, µε πολύ δύσκολη λύση.
-Πρόβληµα 2: Το νοµοσχέδιο για την Παιδεία
Η Ν.∆. «κέρδισε» τη µάχη µε τους δασκάλους,
τους καθηγητές και τις µαθητικές καταλήψεις
(βλέπε άλλο άρθρο) και δεν πολυλογαριάζει τις
εκλογικές ζηµιές, αφού ούτως ή άλλως, λίγα οφέλη
περιµένει απ’ αυτούς (…) και αντίθετα πολύ
περισσότερα από το ιδιωτικό κύκλωµα που
γιγαντώνεται. Όµως ο,τιδήποτε επιχειρήσει στο
χώρο της Παιδείας, ακόµη και αν κάποια απ’ αυτά
δε θα ήσαν αδικαιολόγητα, θα αντιµετωπίσει
πάνδηµη αντίδραση, και θα χαροποιήσει ΚΚΕ και
ΣΥΝ, που το µόνο που τους ενδιαφέρει είναι να
σπεκουλάρουν-κερδοσκοπούν για κάποια ψήφο και
όχι, βέβαια, για να διορθωθεί κάτι στον πολύπαθο
αυτό χώρο. Ακόµη και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, που
βοήθησε στην εκτόνωση ως αντάλλαγµα για τις 5
απροσδόκητες Νοµαρχίες και την αποσόβηση της
εκπαραθύρωσης του αρχηγού, αναγκαστικά θα
πλειοδοτήσει στις αντιδράσεις. ∆ύσκολα, λοιπόν,
τα πράγµατα.
-Πρόβληµα 3: Οι συµβασιούχοι
Οι 250.000(;) συµβασιούχοι εξελίσσονται σε
εκκωφαντικό µπούµεραγκ για τη Ν∆. Είναι αλήθεια
ότι το µέγα αυτό κοινωνικό πρόβληµα το
δηµιούργησε σχεδόν εξ ολοκλήρου το ΠΑΣΟΚ,
παράλληλα µε την «παραλογική» και
αντιεκπαιδευτική γιγάντωση του αριθµού των
αναπληρωτών και ωροµισθίων καθηγητών, που
επιδιώκουν να αποτελούν την πλειονότητα των
διδασκόντων και ουσιαστικά ακυρώνουν το
λειτούργηµα της Μέσης Παιδείας. Είναι αλήθεια,
επίσης, ότι η πρόσληψη των συµβασιούχων,
ιδιαίτερα στους ∆ήµους, αλλά και σε πολλές άλλες
«υπηρεσίες», έγινε (και γίνεται) για ψηφοθηρικούς
σχεδόν πάντοτε λόγους. Ο αριθµός τους είναι
τερατώδης, πράγµατι. Όµως, από την άλλη, πού να
απασχοληθούν όλοι αυτοί, αφού όλα µας τα έκλεισε
η ΕΟΚ-Ε.Ε., και η ανεργία καλπάζει; Και ακόµη,
γιατί δόθηκε από τη Ν.∆. η ασαφής υπόσχεση για
µονιµοποίηση όλων; Και τι θα απογίνουν όσοι δε
θα διοριστούν; Το πρόβληµα, όντως, δε λύνεται
εύκολα, όµως έρχονται εκλογές…
-Πρόβληµα 4: Η αναθεώρηση του Συντάγµατος
και το άρθρο 16
Η Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ συµφωνούν να
διορθώσουν(!) και να εκσυγχρονίσουν(!), και
µάλιστα κατά τις επιταγές του λεγόµενου
ευρωσυντάγµατος, το ελληνικό Σύνταγµα, που
µόλις προ 5ετίας «εκσυχρονίστηκε» από τους ίδιους,
προεξάρχοντος του όντως «φλύαρου» και «ξερόλα»,
όπως τον αποκαλούν, Ε.Βενιζέλου.

σελ. 3
Σε πολλά, προβλέπουµε, θα συµφωνήσουν, παρά
τις σφοδρές αντιρρήσεις της µεγάλης πλειοψηφίας
των Ελλήνων πολιτών, και πίσω από το
προπέτασµα των αντιδράσεων για τα ιδιωτικά
πανεπιστήµια µε την κατάργηση της απαγόρευσης
του άρθρου 16 (αναλυτικά θα γράψουµε σε
επόµενο φύλλο της «Ε») θα καταφέρουν οι δύο
ηγεσίες να τα περάσουν.
Όµως ειδικά για το άρθρο 16 προβλέπεται να
γίνει «χαµός», τουλάχιστον στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, µε απρόβλεπτες ευρύτερες συνέπειες
στην κοινωνία και τις πολιτικές εξελίξεις Όλοι
σχεδόν διαισθάνονται ότι µέσω αυτού παίζονται
πολύ ευρύτερα ζητήµατα και, αν ο Γιώργος και οι
της Ν∆ επιµείνουν, οι εξελίξεις µπορεί να γίνουν
ανεξέλεγκτες. Πολύ καυτός προµηνύεται ο
παγερός, συνήθως, Γενάρης!
Η συνεστίαση του Α.Σ.Κ.Ε.
Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε και η φετινή
συνεστίαση του ΑΣΚΕ, το Σάββατο 4 Νοεµβρίου.
Στις οµιλίες τους, ο ∆. Παλλαδινός αναφέρθηκε
γενικά στην πολιτική κατάσταση, ο Α. Φρυδάς (τ.
δήµαρχος Μόρφου) στις τελευταίες εξελίξεις του
Κυπριακού και ο Σ. Στενός στην καταλήστευση των
πολιτών από τις τράπεζες.
Η νεολαία µας διασκέδασε, όπως κάθε χρόνο, µε
ζωντανή µουσική και µιµήσεις.
Παραβρέθηκαν ο εκπρόσωπος της Χριστιανικής
∆ηµοκρατίας Θ. Κουρταλίδης και αντιπροσωπεία
Τούρκων και Κούρδων αγωνιστών της
δηµοκρατίας.
Συνέντευξη στο HIGH TV
Τη ∆ευτέρα 30 Οκτωβρίου στο HIGH TV, στην
τακτική εκποµπή του δηµοσιογράφου Χρ. Πηγαδίτη
8-9 µ.µ., προσκεκληµένοι ήσαν ο τ. υπουργός του
ΠΑΣΟΚ Λ. Βερυβάκης και το µέλος της Ε.Ε. του
ΑΣΚΕ Ν. Καργόπουλος. Η συζήτηση στράφηκε
γύρω από τα εθνικά θέµατα, τις εσωτερικές και
διεθνείς πολιτικές εξελίξεις. Η εκποµπή είναι
γραµµένη σε DVD, όπως και οι εισηγήσεις των
εσπερίδων. Τα DVD µπορείται να τα δανειστείτε.
Οι εκδόσεις του ΑΣΚΕ
Μια νέα, πολύ σηµαντική κατά τη γνώµη µας,
έκδοση πραγµατοποίησε το ΑΣΚΕ, αποτέλεσµα
πολύχρονης δουλειάς, στην οποία πήραν µέρος όλα
τα µέλη και µερικοί φίλοι του κόµµατος. Το θέµα
της είναι: «Η Ελλάδα στην ΕΟΚ/Ε.Ε. – Η
αποχώρηση από την Ε.Ε. όρος επιβίωσης και
προόδου». Το ΑΣΚΕ-4 αποτελείται από 99 σελίδες,

Τα άλλα κόµµατα
Ήδη διαφάνηκαν πολλά από τα προβλήµατα που
ταλανίζουν και το γιωργακικό ΠΑΣΟΚ, παρόλο που
οι ετοιµαζόµενες υπονοµεύσεις έως και επιχειρήσεις
ανατροπής του αρχηγού από κάποια ΜΜΕ,
Βενιζέλο, Λαλιώτη κ.λ.π. φαίνονται να
αναβάλλονται. Όµως, οι κινητοποιήσεις για το
άρθρο 16, όπως και η οργή των µεσαίων στελεχών
για τη διαφαινόµενη εκλογική ήττα και άρα για άλλα
4 χρόνια µακριά από τη γλυκύτητα της εξουσίας,
δύσκολα θα τιθασευθούν.
Όσο σε ΣΥΝ και ΛΑΟΣ ( το ΚΚΕ δεν ανησυχεί,
αφού µόνο κέρδη πιστεύει ότι θα έχει), παρά την
ευφορία για αύξηση επιρροής , ανησυχούν για την
ενδεχό µενη συµφωνηµένη πόλωση, µέχρι
παροξυσµού, στις «σχέσεις» των δύο «µεγάλων»,
µε στόχο να αποκλείσουν έναν ή και τους δύο
«µικρούς», οπότε θα έχουν άλλα προβλήµατα.
κοστίζει 10 ευρώ, περιέχει µια εισαγωγή µε την
ιστορία της ευρωπαϊκής ενοποίησης και 4 µέρη:
1ο Ε.Ο.Κ./Ε.Ε. και δηµοκρατία
2ο Ελληνική εξωτερική και αµυντική πολιτική και
Ε.Ε.
3ο Η ελληνική οικονοµία και η Ε.Ο.Κ./Ε.Ε.
4ο Ελληνικός πολιτισµός και Ε.Ε.
Υπενθυµίζουµε τις άλλες 3 εκδόσεις µας:
ΑΣΚΕ-1: «Από την αντιεισήγηση µέχρι την
ίδρυση του ΑΣΚΕ», Β΄ έκδοση, Οκτώβριος 2005,
39 σελίδες, κόστος 5 ευρώ. Περιέχει τα κυριότερα
κείµενα της περιόδου αυτής: Την αντιεισήγηση στη
10η σύνοδο της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, την απόφαση
του Πειθαρχικού Συµβουλίου, την Ιδρυτική
∆ιακήρυξη του ΑΣΚΕ µε τη συνέντευξη τύπου που
ακολούθησε κ.τ.λ.
ΑΣΚΕ-2: «Η πολιτική και στρατιωτική
εξάρτηση της Ελλάδας – Ο αγώνας για την Εθνική
Ανεξαρτησία», έκδοση 1986, 134 σελίδες (µικρού
µεγέθους), κόστος 5 ευρώ. Περιέχει συνοπτικό
ιστορικό, ανάλυση των κυριοτέρων συµφωνιών
(δόγµα Τρούµαν, ένταξη στο ΝΑΤΟ, συµφωνίες για
βάσεις) και των τρόπων που η εξάρτηση επιβάλλεται
στην πράξη, καθώς και θέσεις – προτάσεις του
ΑΣΚΕ για µια άλλη εξωτερική και αµυντική
πολιτική.
ΑΣΚΕ-3: «Κύπρος», Β΄ έκδοση, Οκτώβριος
2005, 73 σελίδες, κόστος 5 ευρώ. Περιέχει τα εξής
µέρη:
1ο Ένα σύντοµο ιστορικό.
2ο ∆ιαπραγµατεύσεις – Συµφωνίες.
3ο Το σχέδιο Ανάν.
4ο Η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε.
5ο Μια άλλη πολιτική για την Κύπρο.

σελ. 4
ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΙ (όπως πάντα)
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ
(συνέχεια από τη σελ. 1)

Η συνάντηση στο Ελσίνκι, που θα προωθούσε τις
προτάσεις, δεν έγινε, επειδή η Τουρκία αρνήθηκε
να παραβρεθεί. Το καταπιεστικό καθεστώς της
Άγκυρας φοβάται (ορθώς) ότι η παραµικρή
υποχώρησή του στο Κυπριακό (ή στο Κουρδικό ή
αλλού) ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου και
δροµολογεί τη διάλυσή του. Μόνο οι ελληνόφωνοι
πεµπτοφαλαγγίτες µας το παρουσιάζουν ως
παντοδύναµο, για να µας πιέζουν να υποχωρούµε
σε κάθε παράλογη διεκδίκησή του.
«Έλληνες» δηµοσιογράφοι στον Αττίλα
Κάποιοι τέτοιοι πεµπτοφαλαγγίτες,
εκσυγχρονιστές, υποστηρικτές του σχεδίου Ανάν,
πήραν µέρος σε δηµοσιογραφικό συνέδριο, που
πραγµατοποιήθηκε 9-11 Νοέµβρη στην κατεχόµενη
Λευκωσία, στην έδρα της επιτροπής Φουλµπράιτ:
Αλέξης Ηρακλείδης, καθηγητής Παντείου, Πάσχος
Μανδραβέλης, αρθρογράφος της «Καθηµερινής»,
Ηλίας Κανέλλης, αρθρογράφος της «Αυγής»,
δηµοσιογράφοι των κυπριακών εφηµερίδων
«Πολίτης» και «Αλήθεια» και εκπρόσωποι ΜΚΟ,
που (ως γνωστόν) χρηµατοδοτήθηκαν από τη
UNOPS. Εννοείται ότι τέτοιες εκδηλώσεις
προσδίδουν νοµιµότητα στο κατοχικό καθεστώς.
Τις ίδιες µέρες, 5-11 Νοέµβρη, το «Ευρωπαϊκό
Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών» (!!) διοργάνωσε
σεµινάριο για Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους
δηµοσιογράφους στους ∆ελφούς, µε εκπαιδευτές
Έλληνες και Τούρκους ακαδηµαϊκούς και
δηµοσιογράφους. Τι άλλο µπορεί να τους
απασχόλησε, εκτός από την επαναφορά του σχεδίου
Ανάν; Το δυστύχηµα είναι ότι παραβρέθηκαν
εκπρόσωποι των Ενώσεων Συντακτών Ελλάδας και
Κύπρου, καθώς και εκπρόσωπος της Γραµµατείας
Τύπου της Κύπρου! Συνέπεια της συµµετοχής µας
στην Ε.Ε.!
Ταλάτ, Γιωργάκης και ΑΚΕΛ
Τόσα χρόνια προσπαθούσε ο Ταλάτ να βάλει το
κόµµα του στη Σοσιαλιστική ∆ιεθνή και δεν
µπορούσε. Έπρεπε να γίνει πρόεδρός της ο
Γιωργάκης, για να το πετύχει. Πράγµατι το
Συµβούλιο της ∆ιεθνούς (Χιλή 5-7/11/06) υπό την
προεδρία του Γιωργάκη αποφάσισε να κάνει δόκιµο
µέλος το Ρεπουµπλικανικό Τουρκικό Κόµµα,
προσφέροντας νοµιµοποίηση και στο ίδιο το
κατοχικό καθεστώς του Αττίλα! Το περιοδικό
«Μεταρρύθµιση», που εκδίδεται από
εκσυγχρονιστές του ΠΑΣΟΚ (Μπίστης, Σωµερίτης,
Μπεγλίτης), στο εξώφυλλο της πρώτης έκδοσης είχε
τις φωτογραφίες 6 «ηγετών της ευρωπαϊκής
αριστεράς», ένας από τους οποίους ήταν ο Ταλάτ!!

Εν τω µεταξύ, το ΑΚΕΛ χαρακτηρίζει πάντα
«αδελφό» το κόµµα του κατοχικού προέδρου και
συνεχίζει (και πυκνώνει) τις κοινές εκδηλώσεις µαζί
του! Μετά µας φταίνε οι ξένοι!!
Οι αποκαλύψεις του Γκρέγκορι Κόπλεϊ
Ισχυρό χτύπηµα δέχτηκε το καθεστώς της
Τουρκίας µε τις αποκαλύψεις της Ένωσης ∆ιεθνών
Στρατηγικών Μελετών του Γκρέγκορι Κόπλεϊ ότι
Έλληνες αιχµάλωτοι-αγνοούµενοι της κυπριακής
τραγωδίας του 1974 (και Κούρδοι αγωνιστές)
χρησιµοποιήθηκαν από τον τουρκικό στρατό σε
εργαστήρια έξω από την Άγκυρα ως πειραµατόζωα
για χηµικά-βιολογικά όπλα! Όπλα που και άλλες
πηγές βεβαιώνουν ότι ήδη κατέχει η Τουρκία και
µπορεί να τα χρησιµοποιήσει και εναντίον της
Ελλάδας.
Οι πρώτοι που έσπευσαν να υπερασπιστούν τον
τουρκικό στρατό ήταν οι πεµπτοφαλαγγίτες στον
ελληνόφωνο τύπο, όπως η «Πανδώρα» του
«Βήµατος» και ο Μακ. ∆ρουσιώτης στον «Πολίτη»
και την «Ελευθεροτυπία», που προσπάθησαν να
υποβαθµίσουν το γεγονός και να πλήξουν την
αξιοπιστία του Κόπλεϊ. Αλλά ο Κόπλεϊ τους
απάντησε ότι πελάτες του είναι 170 κυβερνήσεις
(µεταξύ αυτών και η αµερικανική), ότι διαθέτει
εκατοντάδες συλλέκτες πληροφοριών σε όλο τον
κόσµο και ότι οι συγκεκριµένες πληροφορίες είναι
αληθείς, γιατί «προέκυψαν από ανθρώπινες πηγές
στο πεδίο (δηλ. την Τουρκία)», δηλ. τον τουρκικό
στρατό, θα προσθέταµε εµείς. Ιδιαίτερα για το
∆ρουσιώτη απάντησε ότι «γίναµε δέκτες
πληροφοριών για κάποιες κατά τα φαινόµενα
ενδιαφέρουσες οικονοµικές διασυνδέσεις του µε
πηγές που θέλουν πάρα πολύ να επηρεάσουν το
κυπριακό πολιτικό σκηνικό»!!
Αξίζει να προσθέσουµε ότι η «Πανδώρα»
χαρακτηρίζει το Κυπριακό ως «εθνικό θέµα» (σε
εισαγωγικά) και καταγγέλλει την ελληνοκυπριακή
πλευρά ως αδιάλλακτη!
Οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις της Τουρκίας
Η φινλανδική πρωτοβουλία δεν είχε σκοπό µόνο
να προωθήσει τα σχέδια των Αγγλοαµερικανών στο
Κυπριακό, αλλά και να παρακάµψει τα εµπόδια για
την ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε., αφού θα
εµφανιζόταν η Τουρκία διαλλακτική.
Στην πραγµατικότητα ουδείς εταίρος συγκινείται
µε το Κυπριακό, απλώς κάποιοι το χρησιµοποιούν
ως πρόσχηµα, για να αποµακρύνουν την τουρκική
ένταξη, που θα συµβάλει στην περαιτέρω κοινωνική
και πολιτική διάλυση της Ε.Ε.. Έστω κι έτσι όµως,
η ελληνική πλευρά (αφού κακώς Ελλάδα και
Κύπρος είναι µέλη της Ε.Ε., τουλάχιστον) µπορεί
να βρίσκει συµµάχους και να µην επιτρέπει να

κλείσει κανένα κεφάλαιο των ενταξιακών
διαπραγµατεύσεων. Ήδη από τα 35 κεφάλαια ήρθαν
για συζήτηση 4, έκλεισε µόνο το 1ο, πάγωσαν τα 3.
Η Κοµισιόν, για να κάµψει τις αντιρρήσεις της
Κύπρου (και της Ελλάδας;), ανέβαλε µέχρι το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου την
εισήγησή της για κυρώσεις, στη (βέβαιη) περίπτωση
που η Τουρκία δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.
Απ’ ό,τι φαίνεται διαµορφώνονται δύο τάσεις. Η
µία (Κύπρος, Ελλάδα κ.λ.π.) επιδιώκει να διαιωνίσει
τις διαπραγµατεύσεις, ενώ η άλλη (Βρετανία κ.λ.π.)
επιδιώκει να κλείσει όλα τα κεφάλαια πλην 3-4, τα
οποία θα κρατάει ανοιχτά, (υποτίθεται) για να
πιέζεται η Τουρκία, και την κατάλληλη στιγµή να
τα ξεµπλοκάρει κι αυτά και να ολοκληρώσει την
ένταξη. Πάντως, αρχίζει πλέον να φαίνεται ως
πιθανό να αποσύρει η ίδια η Τουρκία την αίτησή
της να γίνει πλήρες µέλος, αφού δεν είναι
διατεθειµένη να δώσει ούτε τα προσχήµατα για
«ευρωπαϊκή» συµπεριφορά.
Η ∆υτική Θράκη και οι ΗΠΑ
Η αµερικανική πρεσβεία της Αθήνας έκανε σαφές
ότι υποστηρίζει πλήρως την Τουρκία στην
προσπάθειά της να επιβάλει συγκυριαρχία στη ∆.
Θράκη, ως πρώτο βήµα για µελλοντικά σχέδια.
(Ήδη η Τουρκία ασκεί ισχυρή επιρροή στο νοµό
Ροδόπης.) Ο επιτετραµµένος Τόµας Κάντριµαν σε
συνέντευξή
του
στην
«Κυριακάτικη
Ελευθεροτυπία» (4/11/06) δήλωσε για τους
µειονοτικούς ότι «τους θεωρούµε εθνικά
Τούρκους», ενώ η Συνθήκη της Λοζάνης (1923)
σαφώς τους χαρακτηρίζει ως µουσουλµάνους.
Η αλλαγή του χαρακτηρισµού είναι τεράστιας
σηµασίας, γιατί θα νο µιµοποιήσει και θα
αποθρασύνει την Τουρκία να λειτουργεί ως
«µητέρα-πατρίδα» των µειονοτικών και να
προωθήσει στη ∆. Θράκη σχέδια ανάλογα µε την
Κύπρο. Τα σχέδια αυτά οµολογούνται από τον κ.
Κάντριµαν, που έφτασε στο σηµείο να πει ότι «η
Συνθήκη της Λοζάνης δεν είναι η τελευταία λέξη
του ∆ιεθνούς ∆ικαίου».
Η υπ. Εξ. Ντόρα αντέδρασε ψυχρά, δηλώνοντας
ότι υπάρχει διαφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ σε αυτό το
θέµα. Παρόµοια και η θέση του υπεύθυνου του
ΠΑΣΟΚ Χ. Παπουτσή. Θυµίζουµε, όµως, ότι ως
υπ. Εξ. (ποίου;) ο νυν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε
δηλώσει ότι δεν έχει αντίρρηση να χαρακτηριστεί
η µειονότητα «τουρκική». Σε τι άλλωστε είχε
αντίρρηση;
Η αµερικανική απάντηση στις ελληνικές
αντιδράσεις ήταν ανακοίνωση του Στέιτ
Ντιπάρτµεντ(!), που όχι µόνο καλύπτει τον
επιτετραµµένο, όχι µόνο τονίζει ότι η αµερικανική

σελ. 5
ερµηνεία του όρου «µειονότητα» δε βασίζεται στη
Συνθήκη της Λοζάνης, αλλά επεκτείνει το θέµα
στους «εθνικής καταγωγής Μακεδόνες και
Αλβανούς που ζουν στην Ελλάδα».
Είναι γεγονός ότι η ανακίνηση µειονοτικών
ζητηµάτων από τους Αµερικανούς αυτή τη στιγµή
σχετίζεται µε τη δυσαρέσκειά τους ότι η ελληνική
κυβέρνηση δεν πιέζει όσο πρέπει τον Πρόεδρο της
Κύπρου Τάσσο Παπαδόπουλο για παραχωρήσεις,
όµως αποκαλύπτει και τις στρατηγικές τους
επιδιώξεις.
Ελληνοτουρκικός στρατός!
Ενώ η Ελλάδα µε δηλώσεις αξιωµατούχων της
αντιδρά (όσο αντιδρά) στην επιθετικότητα ΗΠΑΒρετανίας-Τουρκίας, στην πράξη επιβραβεύουµε
την επιθετικότητα αυτή. Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ
Χηνοφώτης και ο Τούρκος οµόλογός του
Μπουγιούκανιτ, κατά την 4ήµερη επίσκεψη του
τελευταίου στην Αθήνα 2-5 Νοεµβρίου,
αποφάσισαν τη σύσταση 2 κοινών µονάδων (µιας
διακλαδικής και µιας χερσαίας) µε σκοπό τη
συµµετοχή στις «ειρηνευτικές» αποστολές του
ΝΑΤΟ!! Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτµεντ Σ.
Μακόρµακ χαρακτήρισε την επίσκεψη «καλό και
θετικό βήµα». Ο κ. Χηνοφώτης και ο πολιτικός του
προϊστάµενος φαίνεται να ξεχνούν ότι ο στρατός
µε τον οποίο φτιάχνουν κοινές µονάδες εξακολουθεί
να είναι στρατός κατοχής της µισής Κύπρου!
Την ίδια ώρα η υπ. Εξ. Ντόρα, ενώ δεν είχε βρει
χρόνο να παραστεί στην εκδήλωση της κυπριακής
πρεσβείας στην Αθήνα για την ανεξαρτησία της
Κύπρου, παρέστη (πρώτη φορά υπ. Εξ. της
Ελλάδας) µε πλατιά χαµόγελα στην εκδήλωση της
τουρκικής πρεσβείας για την εθνική γιορτή της
Τουρκίας, δηλ. τη νίκη του Κεµάλ επί των Ελλήνων
κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή!

ΑΣΚΕ και προεκλογικές δαπάνες!
Οι εκλογές είναι, πλέον, δυνατό να
προκηρυχθούν οποτεδήποτε στους προσεχείς
µήνες. Θα ήταν πολύ αρνητικό για το ΑΣΚΕ,
µια που πήγαµε, άλλωστε, καλύτερα από ποτέ
στις τελευταίες, να µην µπορέσουµε, για
οικονοµικούς λόγους, να πάρουµε µέρος σ’
αυτές.
Γι’ αυτό, καλούνται όλα τα µέλη και οι φίλοι
του ΑΣΚΕ να γνωστοποιήσουν, όσο πιο
γρήγορα, το µίνιµουµ ποσό που µπορούν να
διαθέσουν για την έκτακτη εκλογική τους
συνεισφορά και το µάξιµουµ, µε όποια δυνατή
θυσία, αν χρειαστεί, ώστε να σχεδιαστούν τα
αναγκαία βήµατα.

σελ. 6
ΕΠΙΤΑΓΗ ΤΗΣ Ε.Ε.
Η «ΕΠΙΛΥΣΗ» ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
(συνέχεια από τη σελ. 1)

ασφαλιστικού, που η συνταγή τους είναι γνωστή
(αύξηση ορίων ηλικίας και εισφορών, µείωση
συντάξεων κ.λ.π.), η Κοµισιόν επιτάσσει και τη
µόνιµη λιτότητα, ώστε οι προϋπολογισµοί να
καταστούν πλεονασµατικοί. Ανησυχούν µήπως το
δηµόσιο δεν έχει χρήµατα ν’ αγοράζει τα προϊόντα
τους και να είναι αποτελεσµατικό γι’ αυτούς. Σε
ενίσχυση της Κοµισιόν ήλθε το άλλο προπύργιο του
κεφαλαίου, το ∆.Ν.Τ., να υπερθεµατίσει και µάλιστα
στο µεσοδιάστηµα 1ου και 2ου γύρου των δηµοτικών
και νοµαρχιακών εκλογών. Ο επικεφαλής του
κλιµακίου του οικονοµικού οργανισµού κ. Ρόµπερτ
Φορντ ζήτησε να ληφθούν µέτρα για αύξηση ορίων
ηλικίας, µείωση συντάξεων, για φραγµό στις
πρόωρες συνταξιοδοτήσεις κ.λ.π.
∆εν πέρασε παρά λίγος χρόνος, οπότε έπιασαν
δουλειά οι ντόπιοι υποτακτικοί. «∆εν υπάρχει
δέσµευση την επόµενη 4ετία για τα όρια ηλικίας»,
λέει ο κ. Γιακουµάτος. «Σύνταξη στα 67», λέει ο
βιοµήχανος κ. Αναλυτής, πρόεδρος της λεγόµενης
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
«Ανησυχεί» ο γνωστός κ. Γκαργκάνας, ενώ οι κ.
Αλογοσκούφης και Τσιτουρίδης «διαβεβαιώνουν»
ότι οι «µεταρρυθµίσεις» του ασφαλιστικού θα
γίνουν µετά «κοινωνικό διάλογο µακράς πνοής». Ο
κ. Τσιτουρίδης, αναφερόµενος στο αναλογιστικό
έλλειµµα των ταµείων, είπε πως «εικάζεται ότι
ανέρχεται στα 400 δισ. ευρώ, δύο φορές πάνω από
το ΑΕΠ». Αυτό που δεν είπε είναι ότι οι
µεταπολεµικές κυβερνήσεις λεηλάτησαν τα ταµεία
προς όφελος των ολίγων, οι οποίοι ούτε τις
ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων τους
πλήρωναν, χωρίς κανείς να ζητήσει το λογαριασµό
αυτής της λεηλασίας.
Πρώτο βήµα: Το χάρισµα των χρεών των
µεγαλοεργοδοτών (το µίνι ασφαλιστικό)
Στα πλαίσια αυτά κατατέθηκε για ψήφιση το
λεγόµενο µίνι ασφαλιστικό, που δείχνει τον τρόπο
µε τον οποίο σκέπτονται να λύσουν το ασφαλιστικό.
Στους µεγαλοφειλέτες (µεγάλες επιχειρήσεις,
δηµόσιο) παρέχεται η δυνατότητα καταβολής των
οφειλών είτε εφάπαξ, µε έκπτωση 80% επί των
πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων και
προσαυξήσεων, είτε τµηµατικά, µέχρι 96 µηνιαίες
δόσεις, µε έκπτωση 50%. Σύµφωνα µε τη νέα
ρύθµιση, για τους µεγαλοοφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
µε συνολικό ποσό οφειλής άνω του 1.000.000,01
ευρώ παρέχεται εναλλακτικά, η δυνατότητα να
ρυθµίσουν µε τον προηγούµενο τρόπο το ποσό

µέχρι του 1.000.000 ευρώ και για το πέραν αυτού
αναστελλόταν επί 18µηνο η οποιαδήποτε καταβολή,
µε την προϋπόθεση της καταβολής του 8% του
υπερβάλλοντος το 1.000.000 ευρώ ποσού. Μετά το
τέλος της αναστολής το οφειλόµενο ποσό
επιµεριζόταν σε 78 δόσεις. Οι οφειλές στο ΙΚΑ
κάτω του 1.000.000 ευρώ δε ρυθµίζονταν.
Οι οφειλές αυτές στα ταµεία χρονολογούνται εδώ
και πολλά χρόνια και, παρά τις προσαυξήσεις,
ακόµη κι αν καταβληθούν, τα ταµεία θα εισπράξουν
πολύ λιγότερα από τη σηµερινή αξία των εισφορών,
λόγω του πληθωρισµού.
Είναι γνωστό ότι όποιος οφείλει µικρά ποσά και
δεν τα πληρώνει στα ταµεία, ιδιαίτερα στο ΙΚΑ
αντιµετωπίζει αγωγές και καταδίκες. Οι
µεγαλοφειλέτες δεν πλήρωναν και κανείς δεν τους
ενόχλησε. Γιατί να πληρώσουν τώρα, αφού ξέρουν
ότι τελικά οι οφειλές τους θα φορτωθούν και πάλι
στους ασφαλισµένους; Άλλωστε ανά τακτά χρονικά
διαστήµατα οι κυβερνήσεις κάνουν τέτοιου είδους
ρυθµίσεις, χωρίς αποτέλεσµα.
Η καταδίκη της χώρας να παραµένει στην Ε.Ε.
έχει συνέπειες κατά συρροήν.
Υ.Γ.: Μετά την κατακραυγή που ξεσήκωσαν οι
φωτογραφικές χαριστικές διατάξεις για τους 150
περίπου µεγαλοφειλέτες του ΙΚΑ, ο Τσιτουρίδης
απέσυρε από το νοµοσχέδιο αυτό τη δυνατότητα
της 18µηνης αναστολής, διατηρώντας όλα τα
υπόλοιπα.
Σε αντίβαρο, για τους 2.500 περίπου
µικροφειλέτες πρόσθεσε τροπολογία, που µειώνει
το ύψος της ελάχιστης δόσης οφειλών τους προς
το ΙΚΑ από 150 σε 100 ευρώ. Τελικά, όλ’ αυτά
επιβαρύνουν τα ταµεία, δηλ. τους ασφαλισµένους.
Άλλο ένα σκάνδαλο Αχ. Καραµανλή
Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο ενέκρινε
αποζηµίωση 3 εκατοµµυρίων ευρώ, για το χώρο του
Τύµβου των Σαλαµινοµάχων, στην εταιρεία
«Αρκαδία Α.Ε.», ιδιοκτησίας της οικογένειας του
Αχιλλέα Καραµανλή, αντικειµενικής αξίας 19.200
ευρώ! Ο χώρος αυτός -24 στρέµµατα- έχει
ανακηρυχθεί αρχαιολογικός από το 1965 και ανήκε
στο δηµόσιο, όµως µε απόφαση της χούντας το 1971
χαρίστηκε ουσιαστικά στον Αχιλλέα Καραµανλή, ο
οποίος τον διεκδικούσε. Το τραγικό είναι πως, ενώ
δικαστικά µπορούσε το δηµόσιο να ανακτήσει την
περιοχή που δικαιωµατικά του ανήκει και ο
Νοµάρχης Πειραιά (έστω και προεκλογικά)
προσπάθησε να προστατέψει το χώρο µε περίφραξη
από τις καταστροφές που υφίσταται από την
εταιρεία «Αρκαδία», ο τελευταίος δέχθηκε επίθεση
από το Γ.Γ. του Υπουργείου Πολιτισµού!

σελ. 7
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Είναι η πρώτη φορά στις Ηνωµένες Πολιτείες στις
εκλογές της 7-11-2006 που ο αµερικανικός λαός
καταψήφισε Πρόεδρο για εξωτερικό θέµα, τον
πόλεµο στο Ιράκ, κάτι που δεν είχε συµβεί ούτε
και µε την ήττα στο Βιετνάµ. ∆είχνει ότι οι
Αµερικανοί ψηφοφόροι, που είχαν µεγαλύτερη
συµµετοχή από άλλες εκλογές, δεν έχουν αποβάλει
το σύνδροµο του Βιετνάµ και καταδίκασαν την
έξαλλη πολιτική των νεοσυντηρητικών, που είχε
περιβληθεί µε ένα θρησκοληπτικό µανδύα
µεσσιανισµού, µ’ ένα Πρόεδρο που ισχυρίζεται ότι
µιλάει µε το Θεό. Στους ψηφοφόρους βάρυναν όµως
και τα αντικοινωνικά µέτρα των Ρεπουµπλικάνων.
Ο Μπους ευνόησε τις επιχειρήσεις και τα µεγάλα
εισοδήµατα. Αυτός και το Κογκρέσο του θέσπισαν
εκτεταµένες φοροαπαλλαγές στα µερίσµατα, τα
κεφαλαιουχικά κέρδη και την ακίνητη περιουσία.
(Στις πετρελαϊκές εταιρείες προσφέρθηκαν
φοροαπαλλαγές 2,8 δισ. δολ. µε περσινό νόµο)
Χτύπησαν περιβαλλοντικές και άλλες νοµοθεσίες,
που εµπόδιζαν τα επιχειρηµατικά συµφέροντα,
επιβράβευσαν µε συµβόλαια πολλών δισ. δολαρίων
συγκεκριµένες επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικό του
κοινωνικού προβλήµατος είναι το κατώτατο
ωροµίσθιο, που σε οµοσπονδιακό επίπεδο είναι
καθηλωµένο από το Σεπτέµβριο 1997 στα 5,15 δολ.
(4,40 ευρώ). Η άνοδος του πληθωρισµού έχει
µειώσει κατά 21% το διαθέσιµο εισόδηµα των
χαµηλόµισθων και οι ∆ηµοκρατικοί υπόσχονται
αύξησή του στα 7,25 δολ. (6,20 ευρώ). Πάντως στην
Ελλάδα είµαστε χειρότερα. Το κατώτατο
ηµεροµίσθιο είναι σήµερα 27,18 ευρώ, που
αντιστοιχεί σε ωροµίσθιο 4,10 ευρώ.
Η επόµενη διετία και οι ∆ηµοκρατικοί
Η προσεχής διετία θα είναι ιδιαίτερα ρευστή για
το Μπους, καθώς αναµένεται ν’ αποκαθηλωθούν
οι κραυγαλέοι νεοσυντηρητικοί συνεργάτες του.
Μετά το Ράµσφελντ στο στόχαστρο είναι ο Τσέινι.
Σε περίπτωση αποµάκρυνσής του και διορισµού
νέου αντιπροέδρου ο Μπους θα κινδυνεύει ανά
πάσα στιγµή να έχει την τύχη του Νίξον, δηλ. ν’
αποπεµφθεί από την προεδρία, αν επιµείνει στην
ως τώρα πολιτική του και δε δροµολογήσει την
αποχώρηση των στρατευµάτων από το Ιράκ.
Όµως και οι ∆ηµοκρατικοί δεν έχουν
διαφορετική πολιτική στα διεθνή θέµατα. Ο
πόλεµος στο Ιράκ έγινε µε τη δική τους συναίνεση.
∆εν έχουν διαφορετικό εξωτερικό δόγµα από το
Μπους. Την «τροµοκρατία» έχουν και αυτοί ως
ιδεολόγηµα. Ίδιες σταθερές υποστήριξης για το
Ισραήλ, την Τουρκία, ίδιες αντιλήψεις για τον

«άξονα του κακού». Το ∆ηµοκρατικό Κόµµα θα
αλλάξει, απλώς, το περιτύλιγµα της εξωτερικής
πολιτικής. Όταν η διπλωµατία εξαντλεί τα όριά της,
τότε, αν τους παίρνει, θα µιλούν τα όπλα.
Οι υποψήφιες για την Προεδρία
Η Νάνσι Πελόσι, πρόεδρος της Βουλής και
πιθανή υποψήφια για το χρίσµα των προεδρικών
εκλογών του 2008 µε τους ∆ηµοκρατικούς, θεωρεί
ότι «οι ΗΠΑ απέσυραν την προσοχή τους από το
Αφγανιστάν και τον πραγµατικό πόλεµο κατά της
τροµοκρατίας» και κατηγόρησε τον πρόεδρο Μπους
για έλλειψη σχεδίου στο Ιράκ και ότι «επέτρεψε
στους Ταλιµπάν και στους συµµάχους της Αλ
Κάιντα να επιτίθενται στα αµερικανικά
στρατεύµατα». Πάντως είναι αντίθετη µε τον
πόλεµο στο Ιράκ, κάτι που µειώνει τις πιθανότητές
της, επειδή η αποχώρηση των Αµερικανών από το
Ιράκ ανησυχεί ιδιαίτερα το Ισραήλ, βλέποντας ότι
έτσι θα ενισχυθεί το Ιράν, πράγµα που αµφισβητεί
το ρόλο του και την ύπαρξή του. Αντίθετα η άλλη
υποψήφια για το χρίσµα των προεδρικών εκλογών
του 2008 Χίλαρι Κλίντον, δηλωµένη σιωνίστρια,
είναι υπέρµαχος του πολέµου στο Ιράκ. Ενώ ήταν
η επικρατέστερη στην περιοχή της Ν. Υόρκης, το
εβραϊκό λόµπι της χορήγησε 29,5 εκατοµµύρια δολ.,
τα περισσότερα χρήµατα από οποιονδήποτε άλλον
υποψήφιο στις ΗΠΑ. «Η παρουσία µας (εννοεί στο
Ιράκ) θα στείλει ένα µήνυµα στο Ιράν ότι δεν
µπορούν να επηρεάζουν την κατάσταση στην
περιοχή, παρά τους σηµαντικούς φυλετικούς και
θρησκευτικούς δεσµούς που έχουν µε τον
πληθυσµό». (Γράµµα προς τους ψηφοφόρους).
Πάντως υπάρχει σοβαρή αντίθεση στην
υποψηφιότητά της, µε ιστοσελίδα, που έχει τίτλο
«ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΤΩΡΑ» (STOP HER NOW),
που εκφράζει κύκλους των ∆ηµοκρατικών και του
αντιπολεµικού κινήµατος. Σηµειώνουµε επίσης ότι
ίδια αντίθεση υπάρχει σε κύκλο υς του
κατεστηµένου για την τυφλή υποστήριξη του
Ισραήλ, ακόµη και όταν βλάπτονται τα αµερικανικά
συµφέροντα.
Όχι πάλι αυταπάτες
Ελπίζουµε µετά από 2 χρόνια να µη γίνουν
πιστευτοί ξανά ο υποψήφιος Αµερικανός πρόεδρος,
οι εδώ υποτακτικοί και τα «παπαγαλάκια», που θα
ισχυρισθούν ότι οι ∆ηµοκρατικοί θ’ αλλάξουν
πολιτική στο Κυπριακό, στην Τουρκία, στα
Βαλκάνια υπέρ της Ελλάδας, όπως τότε έκαναν µε
το «σοσιαλιστή» Κλίντον, που βοµβάρδισε τη
Σερβία.

σελ. 8
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
Έως το 1999, δηλ. τη χρονιά εκλογής του Τσάβες
ως προέδρου της Βενεζουέλας, η µόνη χώρα που
δεν ελέγχανε στην αµερικανική ήπειρο οι ΗΠΑ ήταν
η Κούβα, η οποία έχει υποστεί τα πάνδεινα από το
εµπάργκο που της έχουν επιβάλει. Η εκλογή του
µιγάδα Τσάβες σε µια πετρελαιοπαραγωγό χώρα
και η ισχυροποίησή του, παρά τις τρεις προσπάθειες
των ΗΠΑ για την ανατροπή του, µε σηµαντικότερη
του 2002, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στη µείωση της
επιρροής των ΗΠΑ στις χώρες της Λατινικής
Αµερικής.
Μέχρι τότε οι ΗΠΑ αποµυζούσαν τους πόρους
των χωρών αυτών µε δικτατορίες και διεφθαρµένες
ντόπιες ελίτ, που συχνά κατέστελλαν µε τα όπλα
κάθε λαϊκή αντίδραση, όπως π.χ. είχε συµβεί στη
Βενεζουέλα 10 χρόνια πριν την εκλογή του Τσάβες
µετά τη λαϊκή εξέγερση ενάντια στο πρόγραµµα
αναδιάρ-θρωσης του ∆ΝΤ, που είχε συντριβεί βίαια
µε 2.000 νεκρούς από το «σοσιαλδηµοκράτη»
Κάρλος Άντρες Πέρεζ.
Μετά τη Βενεζουέλα ακολούθησε η Βολιβία, µία
από τις φτωχότερες χώρες, µε την εκλογή του
Ινδιάνου Έβο Μοράλες, που προκάλεσε ταραχή
στο διεθνές κεφάλαιο µε την εθνικοποίηση όλων
των φυσικών πόρων της χώρας. H Βολιβία είναι η
δεύτερη µεγαλύτερη παραγωγός φυσικού αερίου
στη N. Αµερική, µε αποθέµατα 53,3 τρισ. κυβικών
µέτρων, µετά τη Βενεζουέλα (151 τρισ.), ενώ
παράγει παραλλήλως και 40.000 βαρέλια πετρέλαιο
ηµερησίως.
Κοινωνική πρόοδος µε δηµοκρατία
Τα δύο σηµαντικά στοιχεία στη Βενεζουέλα και
τη Βολιβία ήταν ότι:
1. Με εκλογικές διαδικασίες και χωρίς
καταστολή των πολιτικών ελευθεριών
έγιναν οι κοινωνικές αλλαγές. Πριν από λίγο
καιρό αυτό ήταν αδιανόητο.
2. Τις αλλαγές αυτές υποστηρίζουν τα πιο
φτωχά κοινωνικά στρώµατα, σηµαντικό
µέρος των οποίων είναι οι αυτόχθονες
Ινδιάνοι, που βρίσκονται διασκορπισµένοι
σ΄ όλη την αµερικανική ήπειρο.
Με τους πόρους της χώρας του, που λόγω ανόδου
της τιµής του πετρελαίου είναι αυξηµένοι, ο Τσάβες
επιχειρεί να δηµιουργήσει ένα πόλο επιρροής στη
Λ. Αµερική και ευρύτερα στον κόσµο, µε επισκέψεις
σε χώρες του «κακού», όπως το πετρελαιοπαραγωγό
Ιράν. Έχει δώσει βοήθεια 4 δισ. δολ. σε 17 χώρες,
φθηνό πετρέλαιο σε διάφορες φτωχές χώρες της
περιοχής, ακόµη και στους φτωχούς της Νέας
Ορλεάνης, ενώ πρόσφατα έκανε αγορά όπλων
ύψους 1 δισ. δολ. από τη Ρωσία, για ν’

αντικαταστήσει τον αµερικάνικο οπλισµό της χώρας
του.
Στις άλλες χώρες της Λατινικής Αµερικής
(Μεξικό, Αργεντινή, Ισηµερινός, Περού,
Βραζιλία) έχουν αναπτυχθεί κοινωνικά κινήµατα,
που πιέζουν για κοινωνικές αλλαγές και
ανεξαρτησία από την επιρροή των ΗΠΑ, µε
ανάδειξη της ινδιάνικης ιδιαιτερότητας. Σηµαντικό
στοιχείο των λατινοοαµερικάνικων λαών είναι η
επαναφορά της ιδέας της Λατινοαµερικανικής
Ένωσης του Σιµόν Μπολιβάρ, που είχε συµβάλει
στην ένωση Βενεζουέλας, Κολοµβίας, Ισηµερινού
και Νέας Γρενάδα από το 1821 έως το 1824, που
τελικά απέτυχε, λόγω της σφοδρής αντίθεσης των
ΗΠΑ.
Η Νοτιοαµερικανική Κοινότητα Εθνών
Έτσι στις 9 ∆εκεµβρίου 2004 δώδεκα κράτη της
Λατινικής Αµερικής υπέγραψαν την Ιδρυτική
∆ιακήρυξη της Νοτιοαµερικανικής Κοινότητας
Εθνών στο Κούσκο του Περού. «Είµαστε εδώ για
να δώσουµε ενέργεια, ψυχή, καρδιά και ζωή στο
όνειρο του Σιµόν Μπολιβάρ», δήλωσε ο τότε
πρόεδρος του Περού Αλεχάνδρο Τολέδο. Τη
διακήρυξη υπέγραψαν η Αργεντινή, η Βολιβία, η
Βραζιλία, η Κολοµβία, η Χιλή, ο Ισηµερινός, η
Γουιάνα, η Παραγουάη, το Περού, το Σουρινάµ, η
Ουρουγουάη και η Βενεζουέλα. ενώ το Μεξικό και
ο Παναµάς θα είναι παρατηρητές.
Στο µεταξύ αναδεικνύονται κυβερνήσεις όπως
του Λούλα στη Βραζιλία, του Κίρσνερ στην
Αργεντινή, της Μπασελέ στη Χιλή και του
Βάσκεζ στην Ουρουγουάη, που έχουν κοινό
χαρακτηριστικό την προώθηση εκτεταµένων
κοινωνικών προγραµµάτων στο εσωτερικό των
χωρών τους, χωρίς να έρχονται σε ρήξη µε τις
ΗΠΑ, αλλά µε προάσπιση των συµφερόντων των
χωρών τους. Στα ίδια πλαίσια αναµένεται να
κινηθεί και ο νεοεκλεγµένος πρόεδρος της
Νικαράγουας, µιας από τις πιο εξαθλιωµένες
χώρες λόγω του ∆ΝΤ, Ντανιέλ Ορτέγκα, που
πρόσφατα κέρδισε τις εκλογές µε την υποστήριξη
της εκκλησίας και ενός παλιού µέλους των Κόντρας
ως υποψηφίου αντιπροέδρου του. Οι ΗΠΑ, που
αρχικά είχαν αντιταχθεί στην εκλογή του, µετά
σιώπησαν. Η Νικαράγουα παίρνει και αυτή φθηνό
πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα.
Σηµαντικός παράγοντας στις πολιτικές εξελίξεις
στην περιοχή έχει αναδειχθεί η ενεργειακή
αυτονοµία που προσφέρουν η Βενεζουέλα και η
Βολιβία µετά την ανάκτηση του εθνικού ελέγχου
των πόρων των χωρών τους. Ο Τσάβες µε το
πλεονέκτηµα αυτό επιχειρεί να δηµιουργήσει ένα
πόλο στη Λατινική Αµερική. Παρεµβαίνει σε

σελ. 9
εκλογές γειτονικών χωρών, άλλοτε επιτυχηµένα
(π.χ. Ουρουγουάη, Νικαράγουα) άλλοτε όχι (π.χ.
Περού, Μεξικό).
Στην Κεντρική και Νότια Αµερική, που οι ΗΠΑ
θεωρούσαν σαν αυλή τους, οι δυνατότητες
παρέµβασής τους πλέον περιορίζονται. Στη σύνοδο
των αµερικανικών κρατών το Νοέµβρη του 2005
στο Μαρ ντελ Πλάτα της Αργεντινής οι ΗΠΑ
επιχείρησαν ανεπιτυχώς να περάσουν νέα συµφωνία
απελευθέρωσης εµπορίου και αγορών, την ALCA
(Area de Libre Commercio de las Americas), µε
επικεφαλής τις ίδιες. Βρήκαν όµως τη σφοδρή
αντίθεση της Βραζιλίας, της Αργεντινής και της
Βενεζουέλας, που υποστηρίζο υν την ήδη
υπάρχουσα ζώνη ελεύθερου εµπορίου Mercosur
του 1991, µε µέλη την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την
Ουρουγουάη, την Παραγουάη και τη Βενεζουέλα
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΓΓΕΝΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Η 65ωρη εβδοµαδιαία εργασία
Το κοινωνικό µοντέλο που προωθεί η Ε.Ε. είναι
η ανελέητη εκµετάλλευση των εργαζοµένων και η
κατάργηση όσων ακό µα δικαιωµάτων µας
απέµειναν. Στο βωµό του υπερκέρδους ”επιχειρηµατικότητας”, οµάδα ισχυρών κρατών,
όπως Γερµανία, Αυστρία, ∆ανία, µε επικεφαλής τη
Βρετανία, µε εκβιαστικό τρόπο προσπαθούν να
επιβάλουν την 65ωρη εβδοµαδιαία εργασία, την
κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων και την
καθιέρωση των ατοµικών συµφωνιών, που
προφανώς µε αυταρχικούς τρόπους θα φέρουν
εργασιακό µεσαίωνα.
Η πρώτη απόπειρα να θεσπιστεί το 65ωρο στο
Συµβούλιο Υπουργών Εργασίας απέτυχε, µετά την
αντίδραση µεσογειακών χωρών, µεταξύ των οποίων
η Ελλάδα και η Κύπρος. Αν τελικά σχηµατιστεί
πλειοψηφία θα µετατραπεί σε οδηγία και κατόπιν
θα ενσωµατωθεί στις εθνικές νοµοθεσίες. Βεβαίως,
παράνοµα πολλοί εργοδότες ήδη κρατούν τους
εργαζόµενους πάνω από το νόµιµο ωράριο και χωρίς
να πληρώνουν υπερωρίες, µε την απειλή της
απόλυσης και της ανεργίας. Οι αρµόδιες υπηρεσίες
κάνουν ότι δε βλέπουν.
Η οδηγία Μπολκενστάιν
Αφ’ ετέρου επαναφέρεται η οδηγία
Μπολκενστάιν για την απελευθέρωση των
υπηρεσιών, µε ασαφή διατύπωση, ώστε π.χ.
Βούλγαροι εργάτες, µε µισθό Βουλγαρίας και
αντίστοιχη σύνταξη να αντικαθιστούν Έλληνες
εργάτες που δουλεύουν στην Ελλάδα σε
επιχειρήσεις ελληνικών συµφερόντων µε έδρα τη
Βουλγαρία.

και µε ειδική σχέση τη Βολιβία και τη Χιλή, δηλ.
χωρίς τις ΗΠΑ.
Αυτές οι προοδευτικές εξελίξεις δε θα πρέπει να
οδηγήσουν σε υπερβολικά συµπεράσµατα και
ιδεολογήµατα, ότι τα συµβαίνοντα στη Λατινική
Αµερική είναι παγκόσµιας ισχύος, αγνοώντας
συνθήκες, ιδιαιτερότητες και συγκυρίες. Πάντως
όλ’ αυτά δείχνουν ότι οι ΗΠΑ δεν είναι
παντοδύναµες, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες
συνθήκες, πατριωτικές ηγεσίες και λαοί
αποφασισµένοι. Η Λατινική Αµερική φαίνεται να
προστίθεται ως ένα ακόµη µέρος του κόσµου που
αποσπάται από τη µονοκρατορία των ΗΠΑ. Πόσο
όµως θα προχωρήσουν αυτές οι αλλαγές είναι ένα
ζητούµενο απ’ όλους όσοι οραµατίζονται ένα
καλύτερο κόσµο.
Αυτή η απαράδεκτη και αντεργατική πρόταση
είχε αποσυρθεί µετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε
και την καταψήφιση του ευρωσυντάγµατος στις
χώρες που έγινε δηµοψήφισµα. Τώρα επανήλθε,
πέρασε από το Ευρωκοινοβούλιο και οδεύει προς
τελική έγκριση από το Συµβούλιο Υπουργών. Αυτό
που πρέπει να επισηµανθεί είναι η επιµονή όσων
πραγµατικά διοικούν την Ε.Ε., που φυσικά δεν είναι
οι κυβερνήσεις των κρατών-µελών, να
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους και να πετύχουν
τον πολλαπλασιασµό των κερδών τους,
χρησιµοποιώντας τη δύναµη των δηµοκρατικά
εκλεγµένων κυβερνήσεων, εις βάρος των λαών σε
µια επίφαση δηµοκρατίας. Έτσι επανέρχονται κάθε
φορά που κρίνουν σκόπιµο, µέχρι να πετύχουν τις
επιδιώξεις τους.
Στην Ελλάδα η εκάστοτε κυβέρνηση ανησυχεί
για τις επιπτώσεις µιας τέτοιας πολιτικής στις
επόµενες εκλογές, γι’ αυτό επικαλείται την ανάγκη
συµµόρφωσης σε εοκικές ντιρεκτίβες, αντιλαϊκές
από τη µια, υποχρεωτικές από την άλλη, αφού η
συµµετοχή µας στην Ε.Ε. θεωρείται “µονόδροµος”.
Ο εκάστοτε υπουργός απασχόλησης ή οικονοµίας
εµφανίζεται να δίνει “µάχες” στα συµβούλια
υπουργών και πάντα να πετυχαίνει “το µη χείρον”.
Όµως οι εκλεκτοί των Βρυξελλών δεν ανησυχούν,
γιατί ξέρουν ότι όποιος και αν είναι ο πρωθυπουργός
δεν πρόκειται να “πατήσει πόδι”. Τα κόµµατα
εξουσίας είναι δεδοµένα, ο δικοµµατισµός έχει
επικρατήσει, ο Συνασπισµός προσπαθεί να
“βελτιώσει εκ των έσω” την Ε.Ε., το ΚΚΕ µε τις
θέσεις του και την πρακτική του δε συµβάλλει στη
δηµιουργία µαζικών και αποτελεσµατικών
κινηµάτων κι αυτοί κάνουν άνετα τη δουλειά τους.

σελ. 10
ΟΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Ο χώρος της εκπαίδευσης είναι ένα καζάνι που
σιγοβράζει. Η απόφαση της κυβέρνησης να
προχωρήσει την άνοιξη στις «µεταρρυθµίσεις» που
υπαγορεύονται από ξένα κέντρα και εξυπηρετούν
την «αγορά» την έφερε σε αντίθεση µε όλη την
εκπαιδευτική κοινότητα. Μετά την προσωρινή
µερική αναδίπλωση της κυβέρνησης τα σχολεία και
οι σχολές ξανάνοιξαν, αλλά τον Ιανουάριο, που θα
κινηθούν πάλι οι διαδικασίες, προβλέπεται νέα
έκρηξη.
Η απεργία δασκάλων-καθηγητών
Η απεργία των δασκάλων ήταν µεγαλειώδης.
Μαζική συµµετοχή, µακρά διάρκεια, προβολή όχι
µόνο οικονοµικών, αλλά και θεσµικών αιτηµάτων
(τα ΜΜΕ, βεβαίως, προέβαλλαν κυρίως τα
οικονοµικά), και µάλιστα µε την πάροδο του χρόνου
κυρίως των θεσµικών, κατανόηση και
συµπαράσταση από τους γονείς και την κοινή
γνώµη, παρά τα προβλήµατα που δηµιούργησε η
απεργία. Η αναβάθµιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης, η βελτίωση της υλικοτεχνικής
υποδοµής, ο περιορισµός ουσιαστικά των
αποκλεισµών, η µείωση του αριθµού των µαθητών
ανά τµήµα, η διαρκής επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών ήταν µερικά από τα αιτήµατα που
άγγιξαν τις ευαισθησίες της κοινής γνώµης.
Τελικά η κυβέρνηση δεν ικανοποίησε σχεδόν
καθόλου τα αιτήµατα, αλλά η απεργία είχε δύο
σοβαρά αποτελέσµατα: έθεσε τα προβλήµατα της
εκπαίδευσης µε τρόπο που κανείς δε δικαιούται
πλέον να τα αγνοεί και ανύψωσε το κύρος των
δασκάλων στην κοινωνία.
Με την απεργία τα πολιτικά κόµµατα έπαιξαν τα
δικά τους παιχνίδια (βλ. πολιτικό άρθρο, σελ. 1),
αλλά αυτό δε µειώνει τη σηµασία της.
Στην απεργία µπήκαν κάποια στιγµή και οι
καθηγητές, που (για διάφορους λόγους) δεν είχαν
το δυναµισµό των δασκάλων.
Οι µαθητικές καταλήψεις
Στη διάρκεια της απεργίας ξεκίνησαν και οι
µαθητικές καταλήψεις, κυρίως στα λύκεια, που
κορυφώθηκαν, ξεπερνώντας τα 1100 σχολεία
πανελλαδικά. Οι καταλήψεις σχολείων ξεκίνησαν
το 1991 (πρωθυπουργός Μητσοτάκης, υπουργός
Παιδείας Κοντογιαννόπουλος) ως µια υγιής
αντίδραση στην επιχειρούµενη αντιδραστική
µεταρρύθµιση. Ήταν ένα πραγµατικό κίνηµα, µε
τους µαθητές να ξέρουν τι δε θέλουν, να
διατυπώνουν οράµατα, να συµµετέχουν ενεργά σε
συνελεύσεις και διαδηλώσεις και στην

περιφρούρηση των σχολείων. Γι’ αυτό όχι µόνο
αποκρούστηκε η µεταρρύθµιση, αλλά ο (ελεεινός
και νυν ΠΑΣΟΚ) Κοντογιαννό πουλος
εξαναγκάστηκε σε παραίτηση. Οι καταλήψεις,
όµως, συνεχίστηκαν εθιµικά κάθε ∆εκέµβριο και
σύντοµα εκφυλίστηκαν. Οι µαθητές κατά κανόνα
πήγαιναν µία φορά τη βδοµάδα στο σχολείο,
ψήφιζαν υπέρ της κατάληψης, απλώς για να µη
γίνεται µάθηµα, χωρίς καµιά άλλη συµµετοχή. Τα
αιτήµατα ανεζητούντο εκ των υστέρων. Έτσι οι
καταλήψεις έπαψαν να αποτελούν προσπάθεια
αναβάθµισης της εκπαίδευσης και είχαν ως
αποτέλεσµα την περαιτέρω υποβάθµισή της.
Απέκτησαν ξανά κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά
την περίοδο Αρσένη, τον ανάγκασαν κι αυτόν να
αποσύρει τις περισσότερες ρυθµίσεις του, αλλά
µετά πάλι εκφυλίστηκαν και αραίωσαν. Επανήλθαν
φέτος µε την εκφυλισµένη τους µορφή. Εξαιρέσεις
και η όποια δραστηριοποίηση πολιτικών
οργανώσεων, κυρίως της ΚΝΕ (που µοναδικό στόχο
έχει τη στρατολόγηση µελών) δεν αναιρούν τον
κανόνα. Πάντως στο χώρο της δευτεροβάθµιας τα
προβλήµατα είναι πολλά και σοβαρά και δυναµική
υπάρχει για σοβαρές κινητοποιήσεις.
Στα Πανεπιστήµια
Μετά την κρίση της άνοιξης και την καλοκαιρινή
εκτόνωση έγιναν κάποιες σποραδικές καταλήψεις
πανεπιστηµιακών σχολών µετά την εξεταστική του
Σεπτεµβρίου. Αιτίες ήταν είτε µια µάλλον ασθενής
τάση για συµπόρευση µε τους εκπαιδευτικούς,
κυρίως σε σχολές µε ευνοϊκούς πολιτικούς
συσχετισµούς, είτε τοπικά προβλήµατα, όπως στα
Χανιά, όπου ο πρύτανης µείωσε το επίδοµα
στέγασης και τον αριθµό των εξεταζόµενων
µαθηµάτων ανά περίοδο.
Πάντως ολόκληρη η πανεπιστηµιακή κοινότητα
βρίσκεται σε αναµονή, ενόψει της συζήτησης στη
Βουλή τον Ιανουάριο για το άρθρο 16 (ιδιωτικά
πανεπιστήµια).
Η επέτειος του Πολυτεχνείου
Στις 1 7 Νοέµβρη αντιπροσωπε ία της
Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΚΕ κατέθεσε
λου λούδ ια σ τη µ νήµη των νεκρών του
Πολυτεχνείου και του αντιδικτατορικού αγώνα.
Στην πορεία που ακολούθησε, όπως κάθε
χρόνο, τα µέλη του ΑΣΚΕ πορεύτηκαν, χωρίς
κο µ µατικά δ ιακρ ιτικά, µ ε το µπλο κ των
φυλακισθέντων και εξορισθέντων αντιστασιακών
της περιόδου 1967-1974.

σελ. 11
Τα αποτελέσµατα των εκλογών της
αυτοδιοίκησης και το πολιτικό σκηνικό
Όλη η εκλογική διαδικασία επιβεβαίωσε ότι
ουσιαστικά ο θεσµός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
δε λειτουργεί. Οι δήµοι (οι µεγάλοι τουλάχιστον)
και οι νοµαρχίες έχουν καταληφθεί από τα κόµµατα,
των οποίων οι εκπρόσωποι λυµαίνονται το δηµόσιο
χρήµα, µέσα σε ένα καθεστώς αυξανόµενης
διαφθοράς, που έχει καθιερώσει το σύστηµα της
εξάρτησης στην Ελλάδα και ειδικά η συµµετοχή µας
στην
Ε.Ε..
Κάποιες ευρύτερες δηµοτικές παρατάξεις
δηµιουργήθηκαν, σε αρκετές περιπτώσεις µε
πρωτοβουλία του ΣΥΝ, που παρουσίασαν σοβαρές
µελέτες των τοπικών προβληµάτων, είχαν εκλογική
επιτυχία και έδειξαν κάποιες από τις δυνατότητες
του θεσµού, όµως η σηµασία τους περιορίζεται από
τον ευρωπαϊσµό που τις χαρακτηρίζει.
Συµπληρωµατικοί ρόλοι Ν.∆. και ΠΑΣΟΚ
Το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη του οκταετία απαξίωσε
κάθε θεσµό και ιδέα προόδου, συµβάλλοντας στην
ιδεολογική κυριαρχία της παγκοσµιοποίησης. Ο
συνδυασµός των αλόγιστων παροχών (από
εξωτερικά δάνεια) προς όλες τις κοινωνικές τάξεις,
της συρρίκνωσης της παραγωγής λόγω της
συµµετοχής στην Ε.Ο.Κ. και της διασπάθισης του
δηµόσιου χρήµατος οδήγησε στην καταχρέωση της
χώρας και την πολιτική του Α. Παπανδρέου σε
αδιέξοδο. Ακολούθησε η µεταβατική περιόδος
1989-1996 και στη συνέχεια η οκταετία του
σηµιτικού εκσυγχρονισµού, κατά την οποία το
ΠΑΣΟΚ προσχωρεί και επισήµως στην ιδεολογία
της αµερικανοευρωπαϊκής παγκοσµιοποίησης και
προχωρεί σε πολιτικές στα εθνικά και κοινωνικά
θέµατα καθ’ υπαγόρευσιν Ουάσινγκτον και
Βρυξελών αντιστοίχως. Οι πολιτικές αυτές και η
διαφθορά του εκσυγχρονιστικού καθεστωτισµού
µειώνουν την αποδοχή του από τα λαϊκά κοινωνικά
στρώµατα. Ο Σηµίτης αδυνατεί να επιβάλει
αντιδραστικές εργασιακές σχέσεις και ασφαλιστικές
ρυθµίσεις ακόµα και στον πασοκικό στρατό που έχει
κατακλύσει ρουσφετολογικά το δηµόσιο τοµέα και
πιθανότατα συναντά εσωτερικές αντιδράσεις για τις
προετοιµαζόµενες συµφωνίες µε την Τουρκία. Έτσι
το ΠΑΣΟΚ γίνεται όλο και λιγότερο
αποτελεσµατικό και δροµολογείται η εναλλαγή.
[Με όσα προαναφέραµε και όσα ακολουθούν
θέλουµε να τονίσουµε το εξής, κατά τη γνώµη
µας, πολύ σηµαντικό: αν οι επιλογές των
ψηφοφόρων δεν ξεφεύγουν από τα πλαίσια της
εξάρτησης, τότε δεν είναι οι ίδιοι που
επιλέγουν µε την ψήφο τους το «µη χείρον»,

αλλά ο ξένος παράγοντας και τα εν Ελλάδι
όργανά του καθορίζουν µε τους µηχανισµούς
που διαθέτουν την κυβέρνηση που εξυπηρετεί
πιο αποτελεσµατικά τα συµφέροντά τους.]
Η κυβέρνηση Καραµανλή στα εθνικά θέµατα
ακολουθεί µια µετριοπαθή πολιτική στα πλαίσια
του «ανήκοµεν εις την ∆ύσιν», παρά την πίεση
του εκσυγχρονιστικού µπλοκ, που επεκτείνεται
οριζόντια σε Ν.∆., ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝ και απαιτεί
απόλυτη υποτέλεια. Στα κοινωνικά θέµατα, όµως,
ακολουθεί πιστά τις εντολές της Κοµισιόν για τις
«µεταρρυθµίσεις» και αποδεικνύεται
αποτελεσµατική στην υλοποίησή τους. Έτσι η
µεγαλύτερη και ισχυρότερη µερίδα του ξένου
παράγοντα φαίνεται να προκρίνει την παραµονή
της Ν.∆. στην εξουσία για 2 τετραετίες, ώστε να
ολοκληρώσει τις «µεταρρυθµίσεις», παρά την
αρχική αντίδραση των διαπλεκόµενων µε τον
εκσυγχρονισµό «νταβατζήδων».
Η σταθερότητα ενός συστήµατος δεν εξασφαλίζεται
µε τον έλεγχο µόνο της κυβέρνησης, αλλά κυρίως
της «αντιπολίτευσης». Το ΠΑΣΟΚ µε την «ηγεσία»
του Γιωργάκη, ανίκανη να αρθρώσει καν σοβαρό
πολιτικό λόγο, παράλληλα µε τη µνήµη της
αµαρτωλής πασοκικής διακυβέρνησης και την
απαξίωση (και κοµµατικό έλεγχο) του
συνδικαλιστικού κινήµατος, εξασφαλίζουν –κατά
τους σχεδιασµούς– την πρόοδο των
«µεταρρυθµίσεων». Έτσι οι νοµαρχιακές και
δηµοτικές εκλογές θα έπρεπε να είχαν ένα
αποτέλεσµα που θα επέτρεπε στη Ν.∆. να
προχωρήσει απρόσκοπτα, χωρίς όµως να
«τσαλακώσει» το ΠΑΣΟΚ του Γιωργάκη. Αν το
πρώτο εθεωρείτο εξασφαλισµένο, ο καταποντισµός
του ΠΑΣΟΚ διαφαινόταν απειλητικός. Γι’ αυτό η
έξαρση της σκανδαλολογίας και των εσωτερικών
αντιπαραθέσεων στην κυβέρνηση σ’ όλη την
προεκλογική περίοδο καθώς και η παράδοση στο
ΠΑΣΟΚ άνευ µάχης της Υπερνοµαρχίας και του
Πειραιά ( ίσως όχι µόνο δια παραλείψεων,
αλλά
και
δια
πράξεων).
Τα αποτελέσµατα του πρώτου γύρου ήταν όπως
σχεδιάστηκαν, αλλά η «ηγεσία» του ΠΑΣΟΚ
απεδείχθη ανίκανη να διαχειριστεί ακόµα και τα
δώρα που της προσφέρθηκαν, ξεπερνώντας το όριο
της πολιτικής φαιδρότητας. Λογικό ήταν να
παρατηρηθεί οµοβροντία των απελπισµένων (και
αγωνιούντων για επάνοδο στην εξουσία) στελεχών
του ΠΑΣΟΚ και δηµοσιογραφικών του οργάνων,
που απαίτησαν µεσοβδόµαδα αλλαγή ηγεσίας και
άρχισαν τις υπόγειες διαδικασίες. Η 23η Οκτωβρίου
προεβλέπετο τρικυµιώδης για το ΠΑΣΟΚ και
ενοχλητική για την ησυχία του πρωθυπουργού! Γι’

σελ. 12
Τα αποτελέσµατα των εκλογών της
αυτοδιοίκησης και το πολιτικό σκηνικό
(συνέχεια από τη σελ. 11)

αυτό η πριµοδότηση του ΠΑΣΟΚ στο 2ο γύρο ήταν
προκλητική, ώστε να καταγάγει καθαρή νίκη 5-2
(συν την Πάτρα), προκαλώντας την οργή των
υποψηφίων της Ν.∆.. Αλλά προτιµότερη
αυτή η οργή από την αποµάκρυνση
του
πολύτιµου
Γιωργάκη…
Το δυστύχηµα (ή το λογικώς αναµενόµενο) είναι
ότι το ΚΚΕ (το µόνο κοινοβουλευτικό κόµµα που
κινείται έξω από τη λογική του συστήµατος)
αδυνατεί να βοηθήσει (ή δεν επιθυµεί) την ανάπτυξη
ενός µαζικού λαϊκού κινήµατος που να µπορεί να
αµφισβητήσει το σύστηµα. Οι επιλογές θέσεων και
προσώπων ήταν και σ’ αυτές τις εκλογές στενά
κοµµατικές. Στις προσδοκίες του δεν προβλέπεται
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Το αίσχος της ΤV
Η τηλεόραση σε όλο της το µεγαλείο τις δύο
Κυριακές των εκλογών! Καµιά δεκαριά πολιτικοί
(επίτηδες πολλοί, γιατί 3 από ένα κόµµα;) να
εξευτελίζονται διεκδικώντας µερικά δευτερόλεπτα,
για να πουν κοινοτοπίες ή ανοησίες και ο
µεγαλοδηµοσιογράφος, υπεράνω όλων, να τους
συµπεριφέρεται όπως ο δάσκαλος στα παιδάκια.
Κάποιοι από αυτούς τους µεγαλοδηµοσιογράφους
χρειάζονται φροντιστήριο αριθµητικής, γιατί πολλά
«κουφά» πέταξαν κατά την ανάλυση των
αποτελεσµάτων!!
Γιωργάκης και Καραχασάν
Ολόκληρη φασαρία έγινε για να διαφηµιστεί η
εκλεκτή του Γιωργάκη (και του Σόρος!) κ.
Καραχασάν. Η επίδοσή της, όµως, στις εκλογές
πέρασε στα ψιλά! Για όσους, λοιπόν, δεν το πήραν
χαµπάρι, η κ. Καραχασάν όχι µόνο δεν εξελέγη,
αλλά κατάφερε να κατεβάσει το ποσοστό του
ΠΑΣΟΚ στην υπερνοµαρχία από 46% σε 33%!
Για να εξευµενίσει, λοιπόν, τους φίλους του
Τούρκους ο Γιωργάκης (οι οποίοι, θυµίζουµε, έχουν
δώσει το όνοµά του σε πάρκο της Άγκυρας, σε
αναγνώριση των υπηρεσιών του), ως Πρόεδρος της
Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς (κατάντια η ∆ιεθνής!)
συνδιοργάνωσε µε το Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα
της Τουρκίας του κ. Μπαϊκάλ (ναι, αυτού που
κατηγορεί τον Ερτογάν ότι είναι πολύ διαλλακτικός
µε τους Έλληνες!) συνέδριο στη Ρόδο και τη
Μαρµαρίδα για τους µετανάστες!
Οι (τέως) «κόκκινοι» δήµοι
Κάποτε το Περιστέρι, το Αιγάλεω, το Κερατσίνι,
η Καισαριανή, η ∆ραπετσώνα, η Νίκαια κ.λ.π. ήταν

ρόλος για τα µαζικά κινήµατα, ούτε για κανένα
άλλο κόµµα. Γι’ αυτό οι άλλοτε «κόκκινοι» δήµοι
(κοινωνικά διαφοροποιηµένοι, βεβαίως)
πρασίνισαν και τώρα έγιναν γαλάζιοι.
Οι αρνητικές συνέπειες ενός τέτοιου πολιτικού
σκηνικού για τα εθνικά µας θέµατα, την οικονοµία
και το εισόδηµα των εργαζοµένων και των
συνταξιούχων, την ποιότητα της δηµοκρατίας µας
και τον πολιτισµό µας είναι ορατές και θα γίνουν
ακόµη χειρότερες. Στο χέρι του καθενός από µας
είναι να ξεπεράσει τις ιδιοτελείς επιλογές, την
ιδιώτευση, τους δισταγµούς και τις αυταπάτες, γιατί
η Ελλάδα αξίζει µια καλύτερη µοίρα. Και µπορεί.
[Το παραπάνω κείµενο είναι άρθρο του µέλους της
Ε.Ε. του ΑΣΚΕ Ν. Καργόπουλου, δηµοσιεύτηκε
στην εφηµερίδα “ΠΑΡΟΝ” στις 5/11/2006].
δήµοι όπου η αριστερά (πραγµατική αντιπολίτευση,
παρά τη συµφωνία της Γιάλτας) έκανε περίπατο από
τον 1ο γύρο µε 40-60%. Τώρα, που οι εξουσίες της
τοπικής αυτοδιοίκησης είναι µεγαλύτερες και τα
προβλήµατα σοβαρότερα και περισσότερα, τώρα
δηλ. που οι συνθήκες ευνοούν περισσότερο την
ανάπτυξη τοπικών κινηµάτων, τα ποσοστά του ΚΚΕ
στις δηµοτικές κυµαίνονται µεταξύ 10-20% χωρίς
να αγνοούµε την κοινωνική διαφοροποίηση.
Ακόµη και στη Νίκαια, που τελικά κέρδισε, ο
υποψήφιος του ΚΚΕ, ήδη δήµαρχος 4 χρόνια, στον
1ο γύρο παρά λίγο να βγεί τρίτος, αφού ο Λογοθέτης,
χωρίς την υποστήριξη κανενός κόµµατος, πήρε
µόλις 2% λιγότερο.
Βεβαίως η κοινωνική σύνθεση των δήµων
αυτών έχει διαφοροποιηθεί τις τελευταίες
δεκαετίες, αλλά αρκεί αυτό για να ερµηνευτούν
τα αποτελέσ µατα; Να περ ιµέν ουµε να
προβληµατιστεί το ΚΚΕ;
Ο Λ.Α.Ο.Σ.
Το κό µ µα του Γ. Καρατζαφ έρη, µόλις
εµφανίστηκε, προσπάθησε να δηµιουργήσει µια
οργανωτική δοµή, όχι σε εργασιακούς χώρους ή
κλάδους εργαζοµένων, αλλά σε τοπικό επίπεδο.
Η αδυναµία του να συµµετάσχει στις εκλογές της
αυτοδιοίκησης έδειξε ότι αυτή η προσπάθεια,
µετά τα κάποια αρχικά αποτελέσµατα, απέτυχε.
Κι αυτό, γιατί το κόµµα είναι ένα καθαρό
δηµιούργηµα από τα πάνω, συγκεντρώνει
εκλογικά ποσοστά χάρις στα ΜΜΕ και άλλη
υποστήριξη, που πιθανόν θα του επιτρέψουν να
συµµετάσχει στη επόµενη Βουλή, δηµαγωγεί µε
σωστές διαπιστώσεις στα εθνικά και κοινωνικά
θέµατα, αλλά οργανική σχέση µε τον ελληνικό
λαό δεν µπορεί να αποκτήσει.

