Δπαλαζηαηηθή Οξγάλσζε 17 ΝΟΔΜΒΡΗ
Αζήλα 7-4-98
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο είλαη
απηφ ηεο απνβηνκεράληζεο. Οη θπβεξλήζεηο ηφζν ηνπ ΠΑΟΚ φζν θαη ηεο ΝΓ απνδερφκελεο
ηπθιά ηηο επηηαγέο ησλ Βξπμειιψλ, νδήγεζαλ βαζκηαία ζηελ απνδηάξζξσζε θαη ζπξξίθλσζε ηεο
παξαγσγηθήο ππνδνκήο ηεο ρψξαο. Η ζπκκεηνρή ηεο βηνκεραλίαο ζην ΑΔΠ απφ 25% ζηε δεθαεηία
ηνπ 70 έπεζε ζην 12% ην 96. Η ρψξα καο είλαη ε κφλε ρσξά ηεο Γχζεο ηεο νπνίαο ε βηνκεραληθή
παξαγσγή κεηψζεθε ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία 86-96. Μία απφ ηηο εθαξκνζζείζεο κεζνδεχζεηο ζ'
απηήλ ηελ πνξεία είλαη θαη νη ηδησηηθνπνηήζεηο-ζθαλδαια φπσο απηή ησλ Ναππεγείσλ Διεπζίλαο
ηνπ 92.
Η ζεκεξηλή ελέξγεηα καο είρε πξνγξακκαηηζηεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Ινχλε ηνπ 95 φηαλ ηα
Ναππεγεία Διεπζίλαο ιεηηνπξγνχζαλ ζαλ ηδηνθηεζία ηνπ εθνπιηζηηθνχ νκίινπ Πεξαηηθνχ. Η
αηθλίδηα απφθαζε ηνπ Πεξαηηθνχ λα θιείζεη ηα Ναππεγεία ηελ παξακνλή ηνπ Γεθαπεληαχγνπζηνπ
ηνπ 95 θαη «λα αλαζηείιεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα» θαηέζηεζε
αδχλαηε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο. Η απφπεηξα επαλειήθζε ηελ άλνημε ηνπ 95 ρσξίο επηηπρία.
Σν πάξα θάησ θείκελν απνηειείηαη απφ ηξία κέξε. Σα δχν πξψηα πνπ ζπληάρζεθαλ ηνλ Ινχλε ηνπ
95 θαη ηνλ Μάε ηνπ 96 ηα παξνπζηάδνπκε απηνχζηα. Σν ηξίην ζπληάρζεθε ζήκεξα.
Δίλαη γλσζηφ φηη ζ' νπνηαδήπνηε αγνξαπσιεζία νηθνλνκηθνχ αγαζνχ ν αγνξαζηήο είλαη απηφο πνπ
θαηαβάιεη ην αληίηηκν θη ν πσιεηήο εθείλνο πνπ ην εηζπξάηηεη. ηε ρψξα φκσο ηεο θαηδξάο
πνξηνθαιέαο ε πεδφηεηα δελ έρεη πέξαζε θαη ηζρχεη αθξηβψο ην αληίζεην. Μπνξεί ν εθνπιηζηηθφο
φκηινο Πεξαηηθνχ λ' αγφξαζε ηα λαππεγεία Διεπζίλαο ην 1992 απφ ην θξάηνο, απηφ φκσο
πιεξψλεη. Ο Πεξαηηθφο φρη κφλν δελ πιήξσζε θξάγθν αιιά επί πιένλ εηζέπξαμε, εηζπξάηηεη θαη ζα
εηζπξάηηεη απφ ην θξάηνο έλα ηεξάζηην πνζφ πνπ μεπεξλάεη ην αληίηηκν ηεο «αγνξάο». Ίζσο απηά
λα ερνχλ ζνπξεαιηζηηθά αιιά αθφκε θαη κηα ζχληνκε καηηά ζηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά απηήο
ηεο ηδησηηθνπνίεζεο νδεγνχλ ζην αδηακθηζβήηεην ζπκπέξαζκα φηη βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε έλα
απφ ηα κεγαιχηεξα πνιηηηθν-νηθνλνκηθά ζθάλδαια ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, ζε κηα απφ ηηο
κεγαιχηεξεο απάηεο ζε βάξνο ηεο ρψξαο.
χκθσλα κε ην ζπκβφιαην αγνξάο πνπ ππνγξάθηεθε απφ ηνλ Πεξαηηθφ επί θπβέξλεζεο Ν.Γ. ην
1992, ην ηειηθφ αληίηηκν ηεο αγνξάο ησλ λαππεγείσλ θαζνξίζηεθε ζε 10,6 δηζεθαηνκκχξηα
δξαρκέο θη ελψ ζχκθσλα κε επαλεηιεκκέλεο θαηαγγειίεο ησλ εξγαδνκέλσλ ε πξαγκαηηθή ηνπο αμία
αλεξρφηαλ ζε 25 δηζεθαηνκκχξηα.
Η πιεξσκή απηνχ ηνπ πνζνχ ζα γίλνληαλ ζε 4 θάζεηο. Ο Πεξαηηθφο θαηαβάιιεη ακέζσο, ηνλ Ινχιε
ηνπ 92 επηηαγέο χςνπο 2 δηζεθαηνκκπξίσλ. ε κηα δεχηεξε ηξηεηή πεξίνδν ράξηηνο Ινχιε 92-Ινχιε
95 δελ πιεξψλεη ηίπνηε. ε κηα ηξίηε δεθαεηή πεξίνδν πιεξψλεη θάζε ρξφλν δχν εμακεληαίεο
δφζεηο ίζεο κε ην 1/30 ηνπ αληίηηκνπ, κέρξη ην 2005. Καη ηέινο ην θαινθαίξη ηνπ 2005 ζα
θαηαβάιεη ην ππφινηπν.
πσο φκσο αληηιακβάλεηαη ν θαζέλαο, ηφζν νη εμακεληαίεο δφζεηο ηεο ηξίηεο πεξηφδνπ, φζν θαη ην
ππφινηπν ηνπ 2005 δελ ζα πξνεξρφηαλ απφ θεθάιαηα ηνπ Πεξαηηθνχ αιιά απφ ηα θέξδε ησλ ίδησλ
ησλ λαππεγείσλ Διεπζίλαο, αθνχ απηά ζα βξίζθνληαη ήδε ζε ιεηηνπξγία γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν
πνπ ζάρεη δηαξθέζεη απφ 3 κέρξη 13 ρξφληα. Καηά ζπλέπεηα ηα κφλα θεθάιαηα πνπ ππνηίζεηαη φηη
θαηέβαιε ν Πεξαηηθφο είλαη νη επηηαγέο ησλ 2 δηζεθαηνκκπξίσλ ηνπ 1992. Γεδνκέλνπ φκσο φηη
ηαπηφρξνλα, ην 1992 πήξε απφ ηηο θξαηηθέο ηξάπεδεο ρακειφηνθα δάλεηα χςνπο 8,8
δηζεθαηνκκπξίσλ, ν θαζέλαο θαη πάιη αληηιακβάλεηαη φηη ν Πεξαηηθφο φρη κφλν δελ έβαιε θξάγθν
δηθφ ηνπ γηα λα αγνξάζεη ηα λαππεγεία Διεπζίλαο αιιά επί πιένλ καδί κ' απηά εηζέπξαμε θαζαξά
6,8 δηζεθαηνκκχξηα ζαιαζζνδάλεηα.
Ο θχξηνο Πεξαηηθφο φκσο δελ κπνξνχζε λ' αξθεζηεί ζ' απηά. αλ γλήζην ηέθλν ηνπ εθνπιηζηηθνχ
commitee ηνπ Λνλδίλνπ ηνπ νπνίνπ νη πξάμεηο έρνπλ ζαλ βαζχηεξν αίηην ηελ παξνηκηψδε θαη
γεκάηε απηαπάξλεζε θηινπαηξία πξνζέθπγε ζηα δηθαζηήξηα εθκεηαιιεπφκελνο ηα «θελά» ηνπ
ζπκβνιαίνπ πψιεζεο. Καη απαηηεί απφ ηηο θξαηηθέο πσιήηξηεο ηξάπεδεο Δκπνξηθή, ΔΣΒΑ, Ινληθή
απνδεκίσζε χςνπο 7,5 δηζεθαηνκκπξίσλ ελψ αξλείηαη ηε ζπκβηβαζηηθή ηνπο πξφηαζε γηα

«έθπησζε» 3 δηο. Αλ ινηπφλ ηα δηθαζηήξηα δερηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΙΙεξαηηθνχ ην ηειηθφ ηίκεκα
ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ φρη ησλ 10,9 δηο αιιά ησλ 3,4 δηο ελψ ην ππφινηπν πνπ ζα πξέπεη λα
πιεξψζεη ζηελ επφκελε δεθαεηία ζα αλέξρεηαη ζην... αζηξνλνκηθφ πνζφ ησλ 1,4 δηο.
Αο ζαπκάζνπκε ζην ζεκείν απηφ ηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία πνιηηηθψλ, εθνπιηζηψλ, ηερλνθξαηψλ,
δηθαζηηθψλ ζην γεληθφ πιηάηζηθν ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο. Ιδηαίηεξα πξέπεη λα κλεκνλεχζνπκε
νξηζκέλνπο αθαλείο ήξσεο ησλ νπνίσλ ε ζπλεηζθνξά παξαγλσξίδεηαη απφ ην πιαηχ θνηλφ. Δίλαη νη
ζπεζηαιίζηεο εκπεηξνγλψκνλεο, εηδηθνί επηζηήκνλεο κε ηα βαξχγδνππα δηδαθηνξηθά, θαζεγεηέο
Παλεπηζηεκίνπ ή φρη πνπ πξνζιακβάλνληαη έλαληη παρπιφηαησλ ακνηβψλ απφ ηηο Γεκφζηεο
Δπηρεηξήζεηο ή Σξάπεδεο γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ππνηίζεηαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ. Οη
θχξηνη απηνί φληαο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο πνιηηηθνχο ηνπο πξντζηακέλνπο, θαζνξίδνπλ ηε
γξακκή -πιεχζεο ησλ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ δίλνληαο ζπκβνπιέο, ζπληάζζνληαο αλαιχζεηο,
απνηηκήζεηο, ηζνινγηζκνχο, ζπκβφιαηα. ' απηά κεξηκλνχλ κε ηδηαίηεξε θξνληίδα λα ππάξρνπλ
πάληα «θελά» θαη «παξαιείςεηο», ιάζε πνπ δελ ζάθαλε νχηε έλαο πξσηνεηήο θνηηεηήο.
Παξαιείςεηο θαη θελά πνπ κπνξνχλ λα ηνπο απνθέξνπλ θαη' απνθνπή αθφκε θαη κηα βίιια θαη πνπ
ζπλνδεχνληαη ζπρλά απφ ηε θαλεξή ή θξπθή πξφζιεςε ηνπο ζηελ ππεξεζία ηνπ ηδηψηε αγνξαζηή,
κε ηνλ νπνίν ππνηίζεηαη φηη είλαη αληίδηθνη.
ζνλ αθνξά ηε ζεκεξηλή ηνπο θαηάζηαζε ηα λαππεγεία Διεπζίλαο παξνπζηάδνπλ ηελ εμήο εηθφλα.
ε πηζηή εθαξκνγή ηεο ξεηήο δέζκεπζεο ηνπ Πεξαηηθνχ θαη ησλ γξαηθχισλ ηεο ΝΓ φηη εγγπψληαη
φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζήκεξα έρνπλ απνιπζεί 530 απφ ηνπο 2200 εξγαδφκελνπο. Γελ έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη θακηά επέλδπζε εθζπγρξνληζκνχ ελψ νη πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο γίλνληαη κε
ππεξγνιαβίεο. Γελ έρεη θαηαβάιεη δξαρκή ζην Δπηθνπξηθφ Σακείν Μεηάιινπ παξαθξαηψληαο ηηο
εηζθνξέο ησλ εξγαηνηερληηψλ κε απνηέιεζκα λα ρξσζηάεη ζην ΔΣΔΜ 850 εθαηνκκχξηα.
Μεηά απφ ηξία ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηα ζπλνιηθά ρξέε αλέξρνληαη ζε 11 δηζεθαηνκκχξηα παξ' φηη ν
θχθινο εξγαζηψλ απμήζεθε θαηά 60% πεξίπνπ θη ελψ ν Πεξαηηθφο πήξε ην λαππεγείν ρσξίο ρξέε
(αθνχ ην Γεκφζην είρε δηαγξάςεη ηα ρξέε χςνπο 43 δηζεθαηνκκπξίσλ) θαη θαξπψζεθε ηα θέξδε
ηεο επηρείξεζεο πξηλ ηελ ηδησηηθνπνίεζε. ήκεξα ηέινο ν Πεξαηηθφο εηνηκάδεηαη λα εηζπξάμεη
επηρνξήγεζε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ χςνπο 5,7 δηζεθαηνκκπξίσλ πνπ ελέθξηλε ε Δπξσπατθή
Έλσζε απνδεηθλχνληαο ζηνπο δχζπηζηνπο φηη ε θαηδξά πνξηνθαιέα θχεηαη θαη ζηηο Βξπμέιιεο.
Μεηά απφ φια απηά δελ είλαη ηπραίν φηη ν κφλνο πνπ έθαλε πξνζθνξά γηα ηελ αγνξά ησλ
λαππεγείσλ θαξακαγθά ππήξμε ν Πεξαηηθφο. Γελ είλαη ηπραίν φηη ν θχξηνο απηφο «πξνζθέξεη»
ζήκεξα γηα ηα λαππεγεία πνπ ζεσξνχληαη ηα κεγαιχηεξα ηεο Μεζνγείνπ θαη ησλ νπνίσλ ε αμία
έρεη απνηηκεζεί απφ ηελ εηαηξεία Hombros ζε 75 δηζεθαηνκκχξηα, κφλν 5,5 δηο δειαδή ην κηζφ απφ
ην αληίηηκν πνπ ππνηίζεηαη φηη θαηέβαιε ην 1992 γηα ηελ Διεπζίλα. Γελ είλαη ηέινο ηπραίν φηη, φηαλ
ν πξφηεξνο βίνο ηνπ θπξίνπ απηνχ ζηελ Διεπζίλα έρεη απνδείμεη θαη ζηνλ ηειεπηαίν αδαή ζηα
νηθνλνκηθά φηη δελ πιήξσζε θξάγθν, νη γξαηθχινη απαηεψλεο ππνπξγνί θαη άιια αλψηαηα ζηειέρε
ηεο θπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ, πξνζπαζνχλ ζήκεξα λα επαλαιάβνπλ ηελ ηδησηηθνπνίεζε-απάηε ηνπ
1992 ηεο Διεπζίλαο, ζην θαξακαγθά, δηαπξαγκαηεπφκελνη καδί ηνπ θαη παξνπζηάδνληαο ηνλ ζαλ
θεξέγγπν αγνξαζηή πνπ ζα θαηαβάιεη θεθάιαηα.
Μεηά ινηπφλ ην ζθάλδαιν μεπνπιήκαηνο ηεο ΑΓΔΣ, ην νπνίν θνπθνχισζε ν δηεθζαξκέλνο
πνιηηηθφο θφζκνο θαη ε εμσλεκέλε Γηθαηνζχλε, θαη ε δεχηεξε κεγάιε «ηδησηηθνπνίεζε» ηεο
θπβέξλεζεο ηεο Ν.Γ. απνδεηθλχεηαη ζθάλδαιν, απάηε αθνχ πίζσ ηεο θξχβεηαη ε ιεειαζία ηεο
δεκφζηαο πεξηνπζίαο. θάλδαιν πνπ πξνζπαζεί λα επαλαιάβεη ζήκεξα ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ
κε ηελ επηρεηξνχκελε «ηδησηηθνπνίεζε» θαη ησλ λαππεγείσλ θαξακαγθά.
Ινχλεο 95
Μάεο 96
Έηζη είραλ ηα πξάγκαηα πέξζη ηέηνηα επνρή φηαλ ηα γεγνλφηα πνπ επαθνινχζεζαλ καο
επηβεβαίσζαλ απφιπηα.
Η πάξα πάλσ απάλζξσπε ζπκπεξηθνξά ηνπ θξάηνπο απέλαληη ζηνλ Πεξαηηθφ είρε ζαλ ζπλέπεηα λα
απνζξαζπλζεί ηειείσο. Δηζη αληί λα πιεξψζεη ηελ πξψηε δφζε γηα ηελ Διεπζίλα φπσο φθεηιε

δήηεζε ηελ επαλάιεςε ηεο απάηεο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο Διεπζίλαο θαη ζην θαξακαγθά.
Απαίηεζε φρη κφλν λα ηνπ παξαδνζνχλ θαη ηα λαππεγεία θαξακαγθά αιιά θαη λα ηνπ δνζεί
θξαηηθή επηρνξήγεζε γηα δήζελ επελδχζεηο ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ χςνπο 11 δηζεθαηνκκπξίσλ,
αθνχ ηα 5,7 δηζεθαηνκκχξηα πνχραλ εγθξηζεί δελ ηνχθηαλαλ. Με απηά ηα 11 δηζεθαηνκκχξηα ζα
πιήξσλε ηελ πξψηε δφζε δειαδή ην 1/30 ηνπ αληίηηκνπ ηεο Διεπζίλαο αθνχ ε ηξηεηήο πεξίνδνο
ράξηηνο είρε παξέιζεη αιιά θαη κέξνο ηνπ αληίηηκνπ ηνπ θαξακαγθά.
Με ηελ «ηδησηηθνπνίεζε» επηηπγράλνληαλ φρη κφλν ε δσξεάλ παξάδνζε ησλ λαππεγείσλ ζηνλ
εθνπιηζηηθφ φκηιν αιιά θαη ε ζπλερήο θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη επηρνξήγεζε κε πξφζρεκα ηνλ
ηερλνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ. Η θνκπίλα γίλεηαη πηα ηειείσο εμψθζαικε. Αθφκε θη απηνί νη
γξαηθχινη ππνπξγνί ηνπ ΠΑΟΚ πνχραλ δείμεη φιε ηελ θαιή ηνπο ζέιεζε θη ήηαλ πξφζπκνη λα
ππνγξάςνπλ αλ ν Πεξαηηθφο, γηα ηα κάηηα, θαηέβαιε έζησ έλα κηθξνπνζφ, δηζηάδνπλ. Με
απνηέιεζκα ν Πεξαηηθφο, ζε κηα χζηαηε πξνζπάζεηα εθβηαζκνχ ηεο θπβέξλεζεο λα θιείζεη
αηθληδηαζηηθά ηα λαππεγεία Διεπζίλαο ηελ παξακνλή ηνπ Γεθαπεληαχγνπζηνπ ηνπ 1995 θαη λα
«αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Διιάδα» αθήλνληαο ηειείσο
απξνεηδνπνίεηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ αλεξγία θαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν ρξέε 18
δηζεθαηνκκπξίσλ ζέηνληαο έηζη ηελ ηειηθή ηαθφπιαθα ζηελ «ηδησηηθνπνίεζε» ηνπ 1992 θη
νκνινγψληαο ηελ απάηε ηνπ.
Οη ηδησηηθνπνηήζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ ήηαλ θπζηθφ λ' αλνίμνπλ ηελ φξεμε ζε λένπο επίδνμνπο
αγνξαζηέο, ρξενθνπεκέλνπο επηρεηξεκαηίεο ρσξίο θεθάιαηα. Σέηνηα είλαη ε κεηαγελέζηεξε
θσκηθνηξαγηθή πεξίπησζε Καινγεξίδε. Δλψ ν ίδηνο ζαλ «κηθξνπεξηπηεξάο» ηδηνθηήηεο ηνπ κηθξνχ
λαππεγείνπ ΝΑΤΙ είρε ρξενθνπήζεη, θάλεη πξνζθνξά γηα ηελ αγνξά ησλ λαππεγείσλ
θαξακαγθά! Σίπνηα δελ δείρλεη θαζαξφηεξα ηε γεινηνπνίεζε θαη πιήξε εμαρξείσζε ηνπ θξάηνπο
ηεο θπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ παξά ε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ Γεκνζίνπ κε ηνλ Καινγεξίδε γηα ηε
δήζελ αγνξά ηνπ.
Σέινο αο πξνζζέζνπκε φηη ζήκεξα ν θχξηνο Πεξαηηθφο κε αγσγή πνπ θαηέζεζε ζην Πξσηνδηθείν
ην Μάξηε ηνπ 1996, δεηάεη απνδεκίσζε 17 δηζεθαηνκκχξηα δξαρκέο απφ ηηο θξαηηθέο ηξάπεδεο
απφ ηηο νπνίεο είρε «αγνξάζεη» ηα λαππεγεία Διεπζίλαο.
(Αιήζεηα γηαηί ηφζε ζησπή ζρεηηθά κε ηελ έθβαζε ηεο;) Αο ζαπκάζνπκε θη εδψ ηνπο γξαηθχινπο θη
εμσλεκέλνπο εθζπγρξνληζηέο ππνπξγνχο ηνπ ΠΑΟΚ πνπ αληί λα ζχξνπλ ζηα Γηθαζηήξηα θαη λα
πάξνπλ ζεηξά απφ κέηξα ελάληηα ζηνλ απαηεψλα εθνπιηζηή Πεξαηηθφ πνπ αθνχ ηζέπσλε επί
ηξηεηία ηα θξαηηθά δάλεηα, ηα εγθαηέιεηςε αθήλνληαο ρξέε 18 δηζεθαηνκκχξηα ζην Γεκφζην,
αθήλνπλ λα ζέξλεηαη απηφ ζηα δηθαζηήξηα. Οχησο ψζηε αλ δελ θεξδίζεη ν Πεξαηηθφο λα
θαηνξζψζεη λα εηζπξάμεη κε δήζελ «ζπκβηβαζκφ» απφ ην θξάηνο έλα κηθξφηεξν πνζφ, κεγαιχηεξν
φκσο απ' ηα 2 δηζεθαηνκκχξηα πνπ είρε «πιεξψζεη» ην 92.
Ο εμσλεκέλνο πνιηηηθφο θφζκνο ηφζν ηεο Ν.Γ. φζν θαη ηνπ ΠΑΟΚ πξνσζεί κε ζπλέπεηα ηα
ζρέδηα θαη ηηο επηινγέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σε βαζκηαία απνδπλάκσζε θαη δηάιπζε θιάδσλ
ηεο ηζρλήο ειιεληθήο βηνκεραλίαο πνπ ήηαλ θάπσο ελνριεηηθνί γηα ηα δπηηθνεπξσπατθά
ζπκθέξνληα. Μεηά ην ρηχπεκα ηεο ειιεληθήο ηζηκεληνβηνκεραλίαο πνπ επηδεηνχζε επί ρξφληα ην
δπηηθνεπξσπατθφ θαξηέι ηζηκέληνπ, κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε ζθάλδαιν ηεο ΑΓΔΣ θαη ηελ παξάδνζε
ηεο ζηνλ πξνβιεκαηηθφ φκηιν Φεξνχηζη, ηηο πεξηπέηεηεο ησλ Σζηκέλησλ Υαιθίδαο (ηα νπνία ηειηθά
θαηεβξφρζηζε) είρακε ην ρηχπεκα ηνπ λαππεγηθνχ θιάδνπ. Με ηελ ηδησηηθνπνίεζε-απάηε ησλ
λαππεγείσλ Διεπζίλαο ηνπ 1992 θαη ηελ ζπλαθφινπζε απνδπλάκσζε ηνπο, ηε ζπζζψξεπζε λέσλ
ρξεψλ, ηηο ζεκεξηλέο απνιχζεηο θαη ηηο παιηλσδίεο κε ηα λαππεγεία θαξακαγθά.
Η ζεκεξηλή θπβέξλεζε εζθεκκέλα δελ θάλεη ηίπνηε, παξαθνινπζεί αηάξαρε ηα λαππεγεία λα
βνπιηάδνπλ ζηα ρξέε γηα λα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη ζε καδηθέο απνιχζεηο θαη λα ηα θιείζεη κε
πξφζρεκα ηε κε βησζηκφηεηα.
Δδψ βέβαηα κεγάιν κεξίδην επζχλεο θέξνπλ νη θπβεξλήζεηο ΠΑΟΚ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80. Σελ
επνρή απηή πνπ ηα λαππεγεία βξίζθνληαλ ππφ θξαηηθή δηαρείξηζε θαη κπξνζηά ζηελ παγθφζκηα
θξίζε ηεο λαππεγηθήο βηνκεραλίαο ηφζν ε θπβέξλεζε ΠΑΟΚ φζν θαη ηα δηάθνξα αλψηαηα
ζηειέρε ηνπ Γεκνζίνπ φθεηιαλ λα εθπνλήζνπλ, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο εξγαδφκελνπο θαη

κεηά απφ δηεμνδηθέο θαη εηιηθξηλείο ζπδεηήζεηο καδί ηνπο έλα ζρέδην εθζπγρξνληζκνχ κε κεγάιεο
θξαηηθέο επελδχζεηο κνληέξλνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, αθνχ ηα λαππεγεία είλαη απαξαίηεηα γηα
κηα ρψξα ζαλ ηελ Διιάδα. Αιιά θαη ηφηε φπσο θαη ζήκεξα, νη δηάθνξνη θαξεθινθέληαπξνη
Παζφθνη γηα ην κφλν πνπ ελδηαθέξνληαλ ήηαλ ν εχθνινο θαη γξήγνξνο αηνκηθφο πινπηηζκφο ηνπο
κε λφκηκα ή άλνκα κέζα.
Απνθαζίζακε ινηπφλ λα εθηειέζνπκε ηνλ εθνπιηζηή Κψζηα Πεξαηηθφ, απφ ηνπο θπξηφηεξνπο
ππεχζπλνπο γηα ηελ απάηε ηεο «ηδησηηθνπνίεζεο» ησλ λαππεγείσλ Διεπζίλαο. Ο θχξηνο απηφο
αθνχ πήξε ηα λαππεγεία ρσξίο λα πιεξψζεη θξάγθν απφ ηελ ηζέπε ηνπ, αθνχ ηα ιεηηνχξγεζε επί
ηξία ρξφληα, αθνχ εηζέπξαμε ηα δεθάδεο δηζεθαηνκκχξηα θξαηηθά δάλεηα, ηα εγθαηέιεηςε πέξζπ
αθήλνληαο ρξέε 18 δηζεθαηνκκχξηα ελψ ζήκεξα απαηηεί άιια 17 δηζεθαηνκκχξηα απφ ην Γεκφζην.
Ο θάζε εθνπιηζηήο θχξηνο Πεξαηηθφο πνπ επαίξεηαη γηα ηε θηινπαηξία ηνπ ζα πξέπεη λα αληηιεθζεί
φηη ε Διιάδα δελ είλαη κπαλαληά. Μπνξεί νη ζεζκνί ηεο, πνιηηηθφο θφζκνο, Γηθαηνζχλε, Μέζα
καδηθήο ελεκέξσζεο λάλαη ζεζκνί θξάηνπο κπαλαληάο, ν ειιεληθφο ιαφο φκσο δελ πξφθεηηαη λα
επηηξέςεη ζηνπο εθνπιηζηέο λα ηνλ εμαπαηνχλ θαη λα ηνλ θιέβνπλ θαη' εμαθνινχζεζε θη
αηηκψξεηα κε δεθάδεο δηζεθαηνκκχξηα δξαρκέο, ελψ απ' ηελ άιιε πιεπξά κεξηθνί βηνπαιαηζηέο
θιείλνληαη ζηε θπιαθή γηα κηθξνρξέε ζην Γεκφζην κεξηθψλ εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ δξαρκψλ.
Αζήλα 20-5-96 Δπαλαζηαηηθή Οξγάλσζε 17 ΝΟΔΜΒΡΗ
Τ.Γ. Αζήλα Μάξηεο 1997
Η πεξζηλή επηινγή ηνπ θ. εκίηε θαη ηεο νκάδαο ηνπ ππήξμε έξγν ησλ Ακεξηθαλψλ, ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ ληφπηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. Μεηά ηελ αλαγθαζηηθή απνρψξεζε ηνπ
Α. Παπαλδξένπ ήηαλ γη' απηνχο, ην θαιχηεξν «πξντφλ» ζηελ αγνξά, πξάγκα πνπ επηβεβαηψζεθε
παλεγπξηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ν λένο πξσζππνπξγφο ρεηξίζηεθε ηελ θξίζε ζηα Ίκηα.
Η θξίζε ζηα Ίκηα ππήξμε ζξίακβνο ηεο Σνπξθίαο θαη αηηκσηηθή πνιηηηθν-ζηξαηησηηθή ήηηα ηεο
Διιάδαο. ηξαηησηηθή ήηηα γηαηί θαηειήθζε ειιεληθφ έδαθνο ηε ζηηγκή πνπ είραλ θηλεηνπνηεζεί νη
Έλνπιεο Γπλάκεηο γηα λα ην πξνθπιάμνπλ. Καηάιεςε πνπ δελ έγηλε ζε θάπνηα απνκαθξπζκέλε
βξαρνλεζίδα απφ ηηο εθαηνληάδεο ηνπ Αηγαίνπ, φπσο εηπψζεθε, αιιά ζε κηα απφ ηηο δχν πνπ
ακθηζβεηνχζαλ ξεηά νη Σνχξθνη εθείλε ηε ζηηγκή. Αηηκσηηθή γηα καο, ζξίακβνο γηα ηελ Σνπξθία
γηαηί ε θαηάιεςε έγηλε ρσξίο λα πέζεη νχηε κηα ληνπθέθηα θαη ρσξίο λα θάλνπκε ηελ παξακηθξή
πξνζπάζεηα αλαθαηάιεςεο.
Πνιηηηθή ήηηα, γηαηί ε Σνπξθία πέηπρε απφιπηα ηνλ πνιηηηθφ ηεο ζηφρν, πνπ δελ ήηαλ ε θαηάιεςε
θαη θαηνρή ειιεληθνχ εδάθνπο. Αιιά ε ακθηζβήηεζε ηεο θπξηαξρίαο ηεο Διιάδαο ζηηο ειιεληθέο
βξαρνλεζίδεο, ζηέιλνληαο ην κήλπκα ζηε δηεζλή θνηλφηεηα κε ηελ θαηάιεςε ζηα Ίκηα, φηη ε
Διιάδα είλαη αλίθαλε λα ηελ ππεξαζπίζεη, λα αζθήζεη ηελ θπξηαξρία ηεο ζ' απηέο αθφκε θη φηαλ
έρεη θηλεηνπνηήζεη νιφθιεξν ην ζηφιν ηεο πξνο ηνχην.
Δμαλαγθάδνληαο ην εκίηε λα απνδερηεί ζπκθσλία, ππφ ηηο πηέζεηο ησλ Ακεξηθαλψλ γηα λ'
απνηξαπεί δήζελ ν πφιεκνο, κε ηελ νπνία ηα Ίκηα γίλνληαη «γθξίδα» αθνχ δελ κπνξεί πιένλ λα πάεη
εθεί Έιιελαο φπσο γίλνληαλ ζην παξειζφλ, παξά κφλν αλ εηδνπνηεζεί θαη ζπλαηλέζεη ε Σνπξθία.
Καη δεχηεξνλ απνδερφκελνο έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ Σνπξθία εθφιεο ηεο χιεο: Αηγαίν,
πθαινθξεπίδα, Ίκηα-βξαρνλεζίδεο, ελαέξηνο ρψξνο, Κππξηαθφ. ιεο νη κεηέπεηηα απεγλσζκέλεο
πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο εκίηε πνπ δηαξθνχλ κέρξη ζήκεξα απνζθνπνχλ ζην λα θεξδίζεη
ρξφλν ψζηε λα παξνπζηάζεη ζηνλ ειιεληθφ ιαφ απηέο ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο-απνηέιεζκα ηνπ
Βαηεξιψ ζηα Ίκηα ζαλ δήζελ πξντφλ ειεχζεξεο βνχιεζεο θαη θαιφπηζην «βήκα πξνο βήκα»
δηάινγν. Δίλαη άιισζηε ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην πεξζηλφ παξακχζη φηη κε ηε ζπκθσλία απνθεχρζεθε
ν πφιεκνο, αληηθαηέζηεζε λέν παξακχζη ζχκθσλα κε ην νπνίν θεξδίζακε γηαηί απνθχγακε ηηο
δηαπξαγκαηεχζεηο.
Η επηηπρήο φκσο έθβαζε γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο πξνυπέζεηε ηελ παξακνλή ζηελ εμνπζία θαη άξα
ηελ πξνεγνχκελε εθινγηθή λίθε ηνπ αλζξψπνπ πνπ «ππέγξαςε» ηε λχρηα ησλ Ίκηα, αθνχ
ππνγξαθή ζπκθσληψλ κε ηελ Σνπξθία πξηλ ηηο εθινγέο απνθιείνληαλ ιφγσ ηεο αληηακεξηθαληθήο
θαηαθξαπγήο ελψ ζα νδεγνχζε ζε πνιηηηθή θαηαβαξάζξσζε. Έηζη δεκηνπξγήζεθε κηα πξσηφηππε

αζπιία γηα ηνλ θχξην ππεχζπλν ηνλ πξσζππνπξγφ — πνπ δηαξθεί κέρξη ζήκεξα θαη ζα δηαξθεί
κέρξη λα ππνγξαθνχλ νη ζπκθσλίεο κε ηελ Σνπξθία— πνπ μεπεξλάεη ηα φξηα ηνπ ηξαγειαθηθνχ.
Λνηδσξνχληαη ππνπξγνί θαη ζηξαηησηηθνί γηα πξάμεηο ή παξαιήςεηο ζηα Ίκηα γηα ηηο νπνίεο ηελ
θχξηα επζχλε θέξεη ν πξσζππνπξγφο, ελψ παξάιιεια εθζεηάδνληαη νη ζνθνί ρεηξηζκνί ηνπ πνπ
νδήγεζαλ ζ' απηέο ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο!!! Έηζη ε παλσιεζξία ζηα Ίκηα κεηαηξάπεθε απφ ηα
ειεγρφκελα ΜΜΔ αλ φρη ζε λίθε, ηνπιάρηζηνλ ζε αμηνπξεπή ηζνπαιία κέζα απφ ζπζηεκαηηθή
απφθξπςε θαη παξαπνίεζε ησλ γεγνλφησλ θαη ηελ παξάιιειε θαηαζπθνθάληεζε ζαλ
πνιεκνθάπεισλ, ππεξπαηξησηψλ, εζληθηζηψλ θιπ. φζσλ αξλνχληαη λα απνδερηνχλ ηε
ρνληξνθνκκέλε θπβεξλεηηθή πξνπαγάλδα.
Η αιήζεηα γηα ηα Ίκηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπο απεθξχβε απφ ηνλ ειιεληθφ ιαφ κε ηελ θαζεκεξηλή
πιχζε εγθεθάινπ ησλ ΜΜΔ. Απνθαιππηηθφ παξάδεηγκα ηεο είλαη ε πεξίπησζε ηεο «πηψζεο» ηνπ
ειιεληθνχ ειηθνπηέξνπ. Μίιεζαλ γηα άγλσζηε αηηία πνπ πξνθάιεζε κεραληθή βιάβε ζην
ειηθφπηεξν απνθξχβνληαο ην γεγνλφο φηη αλ απηφ είλαη αιήζεηα —φηη δειαδή δελ ρηππήζεθε απφ
θάπνην φπιν— απηφ απφ κφλν ηνπ θσηνγξαθίδεη ζαλ δξάζηεο ηνπο Ακεξηθάλνπο. Γηαηί είλαη νη
κφλνη εθηφο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο πνπ είραλ ζπγθεληξψζεη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ζηελ
πεξηνρή, νη κφλνη πνπ παξαθνινπζνχζαλ ειεθηξνληθά κε δνξπθφξνπο, ξαληάξ, AWAKS θάζε
ζηξαηησηηθή θίλεζε θαη νη κφλνη πνπ δηαζέηνπλ ην νπιηθφ ζχζηεκα ην θαηάιιειν λα θαηαξξίςεη
αεξνπιάλν εμ απνζηάζεσο, πξνθαιψληαο βιάβε ζηνλ θηλεηήξα θαη ρσξίο λα ην πιήμνπλ
απεπζείαο.
Θ' αλνίμνπκε εδψ κηα αλαγθαία κηθξή παξέλζεζε. Πξφζθαηα έλαο πξψελ πξάθηνξαο ηεο KGB
νλφκαηη Φεθιίζσθ, φληαο ν κφλνο αθφκε ελ δσή πξψελ πξάθηνξαο πνπ γλσξίδεη απφ πξψην ρέξη
ηελ πεξίπησζε ησλ Ρφδελκπεξγθ, αθνχ ήηαλ ε επαθή ηνπ ζηηο ΗΠΑ, ζέιεζε λ' απνθαιχςεη ηελ
αιήζεηα, πνχλαη δηαθνξεηηθή θη απ' ηελ εθδνρή ησλ ΗΠΑ θη απ' απηήλ ηεο πξψελ ΔΓ. χκθσλα
κε ηνλ Φεθιίζσθ, ν Ρφδελκπεξγθ ήηαλ ήξσαο πνπ πίζηεπε ζηε ζνζηαιηζηηθή θχζε ηεο ΔΓ θαη
ήηαλ πξφζπκνο λα ζπζηάζεη θαη ηε δσή ηνπ γη' απηήλ, έδσζε πιήζνο πιεξνθνξίεο ειεθηξνληθήο
θχζεο φρη φκσο γηα ηελ αηνκηθή βφκβα, ελψ ε γπλαίθα ηνπ ήηαλ άζρεηε θη αζψα. χκθσλα ινηπφλ
κε ηνλ Φεθιίζσθ ν Ρφδελκπεξγθ έδσζε ζηελ KGB ηε ζεκαληηθφηεξε πιεξνθνξία ηνπ ην
Γεθέκβξε ηνπ 44 ζηε Νέα Τφξθε. Έθεξε γηα ρξηζηνπγεληάηηθν δψξν ζηνλ Κφθθηλν ζηξαηφ έλα
θνπηί πνπ δχγηδε πεξίπνπ 9 θηιά. Ήηαλ έλα ππεξαπφξξεην φπιν ηνπ ακεξηθαληθνχ ζηξαηνχ ην
νπνίν κπνξνχζε λα θαηαξξίςεη αεξνπιάλν ηεο επνρήο εμ απνζηάζεσο πξνθαιψληαο κεραληθή
βιάβε ζηνλ θηλεηήξα ρσξίο λα ην ρηππήζεη απεπζείαο.
Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη 50 ρξφληα κεηά, ην ακεξηθάληθν απηφ φπιν ζάρεη ηειεηνπνηεζεί, ζάλαη
πάληα απφξξεην, δελ ζα δίλεηαη ζε ζπκκάρνπο θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο.
Απνθιείεηαη ινηπφλ λα ην δηαζέηεη ν ηνχξθηθνο ζηξαηφο.
ην πάξα πάλσ ινηπφλ απφξξεην ακεξηθάληθν νπιηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν αζθαιψο ζα γλψξηδαλ νη
εηδηθεπκέλνη θαη κε δεκνζηνγξάθνη δελ αλαθέξζεθε νχηε έλαο ηνπο. Μήπσο γηαηί ν θφζκνο ζα ην
ζπλέδεε αλελδνίαζηα κε ηελ πηψζε ηνπ ειηθνπηέξνπ;
Η θαηάξξηςε ηνπ ειιεληθνχ ειηθφπηεξνπ ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή είρε έλα θαη κφλν ζθνπφ. Ν'
απνηξαπεί πάζεη ζπζία αλαθαηάιεςε ησλ Ίκηα απφ ηηο ειιεληθέο δπλάκεηο θαη λα ηξαβήμεη ην ραιί
θάησ απ' ηα πφδηα φζσλ δεηνχζαλ θάηη ηέηνην. Η αλαθαηάιεςε ησλ Ίκηα πνπ ζα κπνξνχζε λα
πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηά εχθνια, ζα ζήκαηλε θαηαζηξνθή γηα ηνπο εκπλεπζηέο ηεο επηρείξεζεο
Ικηα, ηελ πιήξε απνηπρία ηεο. Γηαηί δελ ζ' αθαηξνχζε απιά ηνλ θπξηφηεξν κνριφ πίεζεο θαηά ηεο
ειιεληθήο θπβέξλεζεο αιιά γηαηί ζα θαηέξξεε παηαγσδψο ν πεξηβφεηνο εθβηαζκφο-απεηιή
πνιέκνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ εμαλαγθάζηεθε ηειηθά ζε ππνγξαθή ζπκθσλίαο ε ειιεληθή θπβέξλεζε.
Γηα ηνπο νπκαληζηέο πιαλεηάξρεο ε δσή ησλ ηξηψλ Διιήλσλ θαληάξσλ δελ ινγαξηάδεηαη κπξνζηά
ζηηο αδήξηηεο αλαγθαηφηεηεο ηεο λέαο ηάμεο πξαγκάησλ ζην Αηγαίν.
Η ζεκεξηλή ινηπφλ αζπιία θαη ην αππξφβιεην ηνπ εκίηε δελ έρεη λα θάλεη νχηε κε ην έξγν ηνπ ή
ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ, νχηε κε ην Μάαζηξηρη αθνχ εθηφο ηνπ ΚΚΔ δελ ππάξρεη ζήκεξα
θνηλνβνπιεπηηθφο πνιηηηθφο πνπ λ' ακθηζβεηεί νπζηαζηηθά ην «κνλφδξνκν ηνπ Μάαζηξηρη». Κη φζν
θη αλ θαίλεηαη πεξίεξγν ε ζηάζε ηνπ ζηνπο πξφζθαηνπο κεγάινπο θνηλσληθνχο αγψλεο δελ είλαη

άζρεηε κε ηα Ίκηα. Η ζηάζε πιήξνπο αδηαθνξίαο πνπ επέδεημε βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο
ππνρσξήζεηο θαη ηνπο ζπκβηβαζκνχο πνπ απνδέρηεθαλ παλίζρπξεο θπβεξλήζεηο κεγάισλ
δπηηθνεπξσπατθψλ ρσξψλ κε πνιχ πην αλίζρπξνπο απεξγνχο θαη πξνέξρεηαη απφ ηε βεβαηφηεηα
πσο φηη θαη αλ γίλνληαλ ζα παξέκελε άθζαξηνο. Έρνληαο βγεη αιψβεηνο θαη ζξηακβεπηήο απφ ηελ
παλσιεζξία ζηα Ίκηα, ηα θνηλσληθά κέησπα θάληαδαλ παηρληδάθηα κπξνζηά ηνπο. Παξέκεηλε
ινηπφλ απφκαθξνο παξαηεξεηήο γλσξίδνληαο φηη κε νπνηαδήπνηε έθβαζε ζάηαλ ν ζίγνπξνο
ληθεηήο. Γηαηί κέρξη λάξζεη ε ψξα, πξέπεη λα ηνλ θξαηήζνπλ αθειίδσην.
Πεξηηηφ λα πξνζζέζνπκε φηη ζ' απηήλ ηελ πξνπαγαλδηζηηθή εθζηξαηεία θχξην ξφιν έπαηδε θαη πάιη
ην γλσζηφ ζπγθξφηεκα, ην νπνίν άιισζηε αληακείθζεθε κε ηνλ γλσζηφ πξνθιεηηθφ δηνξηζκφ ηνπ
ιακπξνχ «δεκνζηνγξάθνπ» δηεπζπληή ηνπ.
Αλ ζηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία κπνξεί λα ππήξραλ κέζα ζην ΠΑΟΚ θαη νξηζκέλνη πνπ πίζηεπαλ
εηιηθξηλά ηε ζνζηαιηζηηθή ξεηνξεία ηνπ, ζήκεξα δελ ππάξρεη θαλείο. Έρνληαο πηνζεηήζεη ηπθιά
ηελ πνιηηηθή πξαθηηθή ηεο λενθηιειεχζεξεο δεμηάο, ην λέν δνγκαηηζκφ ηεο κνλαδηαίαο ζθέςεο κε
θαζπζηέξεζε δεθαεηίαο θαη ζε κηα επνρή πνπ ζηε Γχζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο αξρίδνπλ λ
ακθηζβεηνχληαη αθφκε θη απ' ηνπο πξψηνπο ζηαζψηεο ηεο, δελ έρεη λα πεη ηίπνηε, δελ έρεη απηφλνκν
πνιηηηθφ ιφγν, πξφγξακκα, νχηε θαλ ζηφρνπο. ζν ςεπδψλπκνο ήηαλ ν ζνζηαιηζκφο ηνπ 80 άιιν
ηφζν είλαη ν ζεκεξηλφο εθζπγρξνληζκφο, ζην θνηλσληθφ ε παηξησηηθφ ηνπ πξφζσπν. Σν ΠΑΟΚ —
κε ηελ επξεία έλλνηα πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηα αλψηεξα θπβεξλεηηθά ζηειέρε πνπ κπνξεί λα κελ
είλαη κέιε — έρεη κεηαβιεζεί ζήκεξα ζε έλα ρψξν, φπνπ άηνκα θαη νκάδεο αληαγσλίδνληαη κε
ζηφρν ηελ θαηαιεειάηεζε ησλ δηάθνξσλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ. Αλ πέηπρε κηα θνηλσληθνπνίεζε
απηή είλαη ηεο ξεκνχιαο. Σνλ Κνζθσηά έρνπλ ζήκεξα δηαδερζεί εθαηνληάδεο κηθξφηεξνη.
Απφ ην Γηδπκφηεηρν θαη ην Άγην ξνο κέρξη ηε Γαχδν, θπβεξλεηηθά ζηειέρε, θνκκαηηθνί ηνπηθνί
παξάγνληεο, κεζαία ζηειέρε ηεο Γηνίθεζεο, κεραληθνί, εξγνιάβνη, ηερληθέο εηαηξείεο, ζηειέρε ηεο
απηνδηνίθεζεο θιπ. εθπνλνχλ «έξγα» ρσξίο θαλέλα πξφγξακκα, ρσξίο ηεξάξρεζε αλαγθψλ, ελίνηε
ηειείσο άρξεζηα, θαηαζπαηαιψληαο ηα δηάθνξα παθέηα Νηειφξ, κε κνλαδηθφ ζηφρν ηηο δηάθνξεο
κίδεο. ηνλ ελδνθνκκαηηθφ απηφ πφιεκν αιιά θαη ηε ζπλαιιαγή κεηέξρνληαη νπνηνδήπνηε κέζν,
παξαβηάδνληαο αλνηρηά θαλφλεο θαη λφκνπο πνπ νη ίδηνη ζέζπηζαλ αθνχ γλσξίδνπλ φηη έρνπλ
εμαζθαιηζκέλε αηηκσξεζία κε ηελ θάιπςε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηελ αλππαξμία ηεο Γηθαηνζχλεο.
Ο πνιπδηαθεκηδφκελνο ινηπφλ εθζπγρξνληζκφο είλαη αδχλαηνο αθνχ ζα ζήκαηλε αλνηρηή
ζχγθξνπζε ηνπ εκίηε θαη ηεο νκάδαο ηνπ κε ηνλ πάξα πάλσ θνκκαηηθφ κεραληζκφ πνπ ηνλ
ζηεξίδεη θη απ' ηνλ νπνίν εμαξηάηαη φπσο ηφδεημε ην πξφζθαην παξάδεηγκα ηνπ θαδίλνπ ηνπ
Φινίζβνπ. Μπξνζηά ζην θαξακπηλάην ζθάλδαιν νη βνπιεπηέο ηνπ ΠΑΟΚ ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο
Δπηηξνπήο δελ ηφικεζαλ λα παξαπέκςνπλ ην Λίβαλν θαη ηε ηάε γηαηί φπσο είπαλ, ε παξαπνκπή
ηνπο ζα παξέζπξε θαη ην Λαιηψηε.
Πξνο ηελ ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΙΑ
αο ζηέιλνπκε ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηεο ρζεζηλήο, καο πξνθήξπμεο ε νπνία παξαιήθζεθε εθ
παξαδξνκήο.
Τ.Γ. 2. Δκείο βέβαηα εθηνμεχζακε ηε ξνπθέηα ελάληηα ζηελ Ακεξηθάληθε Πξεζβεία ζηηο 15
Φιεβάξε ηνπ 1996.
Οη ιφγνη απηήο ηεο ελέξγεηαο ήηαλ ηφζν θαλεξνί θαη θαηαλνεηνί πνπ γη' απηφ δελ ζηείιακε
πξνθήξπμε.
Σα ράραλα, ε γεληθή ζπκεδία θαη ην θξάμηκν πνπ πξνθάιεζαλ απζφξκεηα θαη ζ' απηνχο αθφκε ηνπο
βνπιεπηέο, νη δεκφζηεο επραξηζηίεο ηνπ πξσζππνπξγνχ εκίηε πξνο ηνπο Ακεξηθάλνπο ήηαλ
αξθνχλησο εχγισηηα.
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