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ΣΟ ΛΑΪΚΟ «ΟΥΗ» ΚΑΗ Ζ ΦΑΗΕΟΤΑ ΥΟΤΝΣΑ
Σξ θοαρύςαςξ παμηγύοι πξσ είυαμ ρςήρει υθεπ ξι πξλιςικξί απαςεώμεπ ςηπ
Κξιμξβξσλεσςικήπ Φξύμςαπ (με ςημ απαοαίςηςη βξήθεια ςχμ αμςίρςξιυχμ απαςεώμχμ και
ακαδημαψκώμ «ΕΕ-δίαιςχμ αμαλσςώμ» ρςα ΜΜΕ) για ςη «ρχςηοία ςηπ Παςοίδαπ», πξσ
ποξταμώπ πεομά μέρα από ςη μεςαμόοτχρη ςηπ υώοαπ και ρε ςσπικό ποξςεκςξοάςξ,
είυε, ρήμεοα, άδξνξ ςέλξπ, με ςα λαψκά ρςοώμαςα μα βοξμςξτχμάζξσμ έμα μσοιόρςξμξ
«ΟΦΙ» ρυεδόμ ρε κάθε πόλη ςηπ υώοαπ όπξσ είυαμ μαζεσςεί ξι «επίρημξι». Και όυι μόμξ
ασςό, αλλά και μα μεςαςοέπξσμ ρε λαψκή γιξοςή ςξ ΟΦΙ, καςαλαμβάμξμςαπ ςιπ θέρειπ ςχμ
«επιρήμχμ», όπχπ άλλχρςε λαψκή γιξοςή ήςαμ και ςξ ΟΦΙ καςά ςξσ ταριρμξύ ςξ 1940,
πξσ νερςόμιρε μσοιόρςξμα πάλι ξ λαόπ και όυι μια άλλη Φξύμςα πξσ κσβεομξύρε ςόςε. Σξ
ρημεοιμό μάλιρςα ΟΦΙ είμαι πξλύ πιξ βαθιά κξιμχμικό γιαςί δεμ έυει μόμξ ρςόυξ ςημ
εθμική απελεσθέοχρη, αλλά —και ποξπαμςόπ— ςημ κξιμχμική απελεσθέοχρη ςχμ λαψκώμ
ρςοχμάςχμ από ςιπ μςόπιεπ και νέμεπ ελίς και ςα ποξμξμιξύυα ρςοώμαςα, όπχπ
εκτοάζξμςαι από ςημ μςόπια Φξύμςα πξσ παοιρςάμει ςημ κσβέομηρη, και από ςημ
σπεοεθμική ελίς/Φξύμςα, με ςη μξοτή ςηπ Σοόικαπ, η ξπξία ςώοα θα παίομει κάθε
ρημαμςική ξικξμξμική (και εναοςώμεμα πξλιςική) απόταρη για ςιπ ζχέπ μαπ. Γι’ ασςό και
ςα καθερςχςικά ΜΜΕ ήδη καςαδίκαραμ ςιπ λαψκέπ εκδηλώρειπ και μιλξύμ για ποξρβξλή
ςξσ ρσμβόλξσ ςηπ «εθμικήπ εμόςηςαπ» (αλήθεια πξια είμαι ασςή;).
Απξςελεί όμχπ άκοξ άχςξ ςξσ θοάρξσπ, η υξύμςα πξσ στάοπανε με καθαοή απάςη ςη
λαψκή ενξσρία, με ςξμ Ηγεςίρκξ ςηπ μα σπόρυεςαι ςόςε λαγξύπ με πεςοαυήλια, και ςώοα
μα μημ ςξλμά μα ζηςήρει λαψκή έγκοιρη για ςξ έγκλημα ςηπ καςαοοάκχρηπ κάθε
κξιμχμικήπ καςάκςηρηπ ςηπ ςελεσςαίαπ εκαςξμςαεςίαπ, αλλά και για ςξ ακόμη μεγαλύςεοξ
έγκλημα ςξσ νεπξσλήμαςξπ ςξσ κξιμχμικξύ μαπ πλξύςξσ και ςηπ επιςοξπείαπ ςηπ υώοαπ,
μα απξταίμεςαι, ραμ μέξπ σπό-Υύοεο πχπ «ξ Λαόπ δεμ θέλει εκλξγέπ, αλλά αλλαγέπ»!
Παοάλληλα, ξ Ποόεδοξπ ςηπ «Δημξκοαςίαπ» και ρύμβξλξ ςηπ «εθμικήπ εμόςηςαπ»
αμαοχςιέςαι: «Και πώπ μεςοιέςαι η πλειξφητία; Με ςη ρσμμεςξυή ρε εκδηλώρειπ
διαμαοςσοίαπ ή με ςιπ εκλξγέπ πξσ, με βάρη ςξ ύμςαγμα, γίμξμςαι κάθε ςέρρεοα
υοόμια», «νευμώμςαπ» όςι ακόμη και ρςημ κξιμξβξσλεσςική «δημξκοαςία», η κσβέομηρη,
ρε εναιοεςικέπ ρσμθήκεπ όπχπ ρήμεοα, έυει ηθική σπξυοέχρη μα ζηςήρει ςη λαψκή εμςξλή
για μα ειράγει παοόμξια καςαρςοξτικά μέςοα, όπχπ άλλχρςε έκαμαμ για ςημ επιβξλή
πξλύ ηπιόςεοχμ μέςοχμ από ςα ελλημικά, ξι κσβεομήρειπ ςηπ Ιολαμδίαπ, Οσγγαοίαπ,
Πξοςξγαλίαπ κ.ά. Και βέβαια ξ Ποόεδοξπ ςηπ Ελλημικήπ Δημξκοαςίαπ θα μπξοξύρε μα
μιμηθεί ςξ παοάδειγμα ςξσ Ποξέδοξσ ςηπ Ιρλαμδίαπ πξσ αομήθηκε μα σπξγοάφει ςξ
ρυεςικό Νξμξρυέδιξ πξσ σπέβαλε η εκεί ελίς και δέυςηκε ςημ λαψκή έκκληρη για
δημξφήτιρμα, ποάγμα πξσ καςέληνε ρε λαψκή απόοοιφη ςχμ μέςοχμ με πλειξφητία 93%,

επιβεβαιώμξμςαπ έςρι ςξ γεγξμόπ όςι ποάγμαςι ενέτοαζε ςημ εθμική εμόςηςα και όυι ςιπ
ελίς και ςξσπ ςοαπεζίςεπ!
Η ξμόθσμη σπεοάρπιρη ςηπ εκδήλχρηπ ςηπ λαψκήπ ξογήπ ρήμεοα ήςαμ απαοαίςηςη, έρςχ
και αμ ρε ασςή μεςείυαμ και εθμικιρςικά ρςξιυεία κ.λπ. πξσ όμχπ δεμ ςα είδαμε ξύςε μα
επιςίθεμςαι καςά ρσμδιαδηλχςώμ, όπχπ ρςξ ύμςαγμα (βλ. ρυεςική αμακξίμχρη μαπ),
ξύςε μα ποξβαίμξσμ ρε εθμικιρςικέπ εκδηλώρειπ, αλλά αμςίθεςα μα ποξρπαθξύμ και ασςξί
μα μαςαιώρξσμ ςημ παοέλαρη. Σξ «επιυείοημα» άλλχρςε ςξσ «εθμικιρςικξύ κιμδύμξσ»
έυει υοηριμξπξιηθεί και υοηριμξπξιείςαι έμςευμα από ςημ κξιμξβξσλεσςική Φξύμςα ςξσ
ΠΑΟΚ και ςξσπ σπξρςηοικςέπ ςηπ ρςη οετξομιρςική «αοιρςεοά» για μα ρςιγμαςίρει ςιπ
ασθόομηςεπ λαψκέπ αμςιδοάρειπ. Από ασςή ςη ρκξπιά, ήςαμ ακαςαμόηςη η ρυεςική ρςάρη
ςξσ ΚΚΕ όςι «ασςή η μαζική λαψκή αμςίδοαρη δεμ μπξοεί ξύςε μα ρσκξταμςηθεί, ξύςε μα
ρςιγμαςιρςεί από ςη δοάρη ξοιρμέμχμ θσλάκχμ πξσ δεμ εκτοάζξσμ ςα λαψκά ρσμτέοξμςα
και δοξσμ εμάμςια ρε ασςά, για δικξύπ ςξσπ ρκξπξύπ». Είμαι εμςελώπ απξγξηςεσςικό, αμ
όυι καςαρςοξτικό για ςξ αμαπςσρρόμεμξ λαψκό κίμημα, ςξ μξμαδικό κξιμξβξσλεσςικό
κόμμα με ιρυσοό εογαςικό κίμημα από πίρχ ςξσ, πξσ σιξθεςεί ρχρςέπ θέρειπ για ςημ
ένξδξ από ςημ κοίρη μέρχ ςηπ ενόδξσ από ςημ ΕΕ και ςη διαγοατή όλξσ ςξσ υοέξσπ –αμςί
για ςιπ απξποξραμαςξλιρςικέπ θέρειπ για διένξδξ από ςημ κοίρη μέρα ρςημ ΕΕ και ςημ
καςαρςοξτξλξγία πξσ καλλιεογεί ξ ΤΡΙΖΑ και ξι ακαδημαψκξί «αμαλσςέπ» ςξσ για ςιπ
ρσμέπειεπ ςσυόμ ενόδξσ από ςξ Εσοώ–, μα ατήμει μα σπεοταλαγγίζεςαι από ςη οηςξοική
ςηπ οετξομιρςικήπ «Αοιρςεοάπ». Αμςίρςξιυα, με ςξμ έμμερξ ρςιγμαςιρμό ςχμ ασθόομηςχμ
λαψκώμ αμςιδοάρεχμ χπ υειοαγχγξύμεμχμ από «θύλακεπ πξσ δεμ εκτοάζξσμ ςα λαψκά
ρσμτέοξμςα», ςοξτξδξςείςαι ςξ κλίμα εμτσλίξσ πξσ καλλιεογήθηκε καςά ςα γεγξμόςα
ςηπ 48χοηπ απεογίαπ μεςανύ διαδηλχςώμ, ακσοώμξμςαπ ρε μεγάλξ βαθμό μια εμ δσμάμει
διαδικαρία ρσμειδηςξπξίηρηπ για κξιμό μέςχπξ καςά ςξσ μξ 1 ευθοξύ ασςή ςη ρςιγμή,
δηλαδή ςηπ ΕΕ/ΟΝΕ και ςξσ νεπξσλήμαςξπ ςξσ κξιμχμικξύ πλξύςξσ.
Η λαψκή ξογή ρήμεοα κάμει πεμςακάθαοξ όςι η μόμη διένξδξπ από ςημ καςαρςοξτική
κοίρη και ςημ απξςοξπή ςηπ ερχςεοικήπ Καςξυήπ από ςημ μςόπια και ςημ σπεοεθμική
Φξύμςα και ςξσπ ποαιςξοιαμξύπ ςξσπ (ΜΑΣ, Εσοχρςοαςξυχοξτσλακή-EUROGENDFOR)
είμαι η ρύμπηνη εμόπ μέξσ ΕΑΜ, με ρςόυξ ςημ κξιμχμική απελεσθέοχρη, πξσ θα
απαοςίζεςαι από όλεπ εκείμεπ ςιπ δσμάμειπ πξσ θα αγχμίζξμςαμ για ςημ αμαςοξπή ςηπ
Φξύμςαπ, ςημ ένχρη ςηπ Σοόικαπ και ςημ ένξδξ μαπ από ςημ ΕΕ, παοάλληλα με ςη
διαγοατή ξλόκληοξσ ςξσ Φοέξσπ, καθώπ και εκλξγέπ για σμςακςική σμέλεσρη πξσ θα
έβαζε ςιπ βάρειπ μιαπ ασςξδύμαμηπ ξικξμξμίαπ, υχοίπ εναοςήρειπ από ςημ ΕΕ ςξσ
κεταλαίξσ και από ςη διεθμξπξιημέμη καπιςαλιρςική ξικξμξμία ςηπ αγξοάπ (βλ. ρυεςική
μαπ αμακξίμχρη).
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