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Νίκος Ξυδάκης, Bουλευτής Β’ Αθήνας και Κοινοβουλευτικός Eκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ

Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται
να ρυμουλκείται από
ακροδεξιά δημαγωγικά στοιχεία
Συνέντευξη στην ΣΤΕΛΛΑ ΓΚΑΝΤΩΝΑ
Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων εμφανίζεται
ο βουλευτής Β’ Αθήνας και Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκος Ξυδάκης και σε μια εφ’ όλης της
ύλης συνέντευξή του στην Κυριακάτικη kontranews τονίζει
πως «υπάρχει εμπιστοσύνη προς την Ελλάδα».
Σφυροκοπώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολιάζει τη
στρατηγική του λέγοντας πως «εμφανίζεται να είναι δέσμιος
μιας παλαιοκομματικής τακτικής και να ρυμουλκείται
από ακροδεξιά δημαγωγικά στοιχεία».
Σχολιάζοντας, τέλος, τις εξελίξεις στο Βερολίνο, εκτιμά
πως «για την Ελλάδα ότι δεν θα έχουμε μείζονες αλλαγές»,
ενώ για την επόμενη μέρα μετά τη λήξη του Προγράμματος
αναφέρει ότι «οι αρνητικές συνέπειες της χρεοκοπίας και
των μνημονίων δεν θα αναστραφούν την επομένη ημέρα,
ιδιαιτέρως εφόσον η Ελλάδα παραμένει υπό εποπτεία».
Συμμερίζεστε την θέση του πρωθυπουργού για
την αξιολόγηση ότι είμαστε «καλύτερα από κάθε
άλλη φορά»;
Φαίνεται ότι μέχρι τώρα οι συναντήσεις με τους εκπροσώπους των Θεσμών εξελίσσονται πολύ καλά. Οι όποιες
εκκρεμότητες επιλύονται γρήγορα και τα περισσότερα
θέματα κλείνουν σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων.
Παράλληλα υπάρχει εμπιστοσύνη προς την Ελλάδα,
το επαναλαμβάνουν όλοι οι κορυφαίοι παίκτες, από την
Κριστίν Λαγκάρντ έως τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
Ποιες αλλαγές βλέπετε στις δομές της Ευρωζώνης
μετά το σχηματισμό κυβέρνησης στο Βερολίνο;
Και σε ποιο βαθμό θα επηρεάσουν την Ελλάδα;
Την Τρίτη οι τρεις κυβερνητικοί εταίροι συμφώνησαν
για την οικονομική πολιτική της Γερμανίας. Οι βασικοί
στόχοι παραμένουν όπως τους έχει ορίσει ο Β. Σόιμπλε:
κανένα χρέος και ισοσκελισμένος προϋπολογισμός. Οι
Πράσινοι προωθούν μέτρα ανακούφισης για τις οικογένειες
με παιδιά, επενδύσεις φιλικές στο περιβάλλον και την αειφορία.
Εφόσον τα βρίσκουν στο εσωτερικό τους, δεν φαίνεται
να υπάρχει κάποιος λόγος για να διαφωνήσουν ή να ανατρέψουν τις πολιτικές της Ευρωζώνης, προς χάριν των
σκληρών νεοφιλελεύθερων Ελεύθερων Δημοκρατών.Οι ενδεχόμενες αλλαγές θα γίνουν σε σχέση με γενικότερες μεταστροφές: άνοδος της ακροδεξιάς, μεταναστευτικο-προσφυγικό, προτάσεις Μακρόν κ.λπ. Να έχουμε υπ’ όψιν ότι
στη Γερμανία λειτουργεί καθοριστικά η τριμερής συνεργασία
κυβέρνησης, εργοδοτών και συνδικάτων που σφραγίζει
ολόκληρη την μεταπολεμική περίοδο. Για την Ελλάδα
εκτιμώ ότι δεν θα έχουμε μείζονες αλλαγές.
Πόσο ρεαλιστική είναι κατά τη γνώμη σας η αντικατάσταση του ΔΝΤ από τον ΕSM;
Το ζήτημα είναι εξόχως πολιτικό. Το ΔΝΤ γίνεται
δυσάρεστο στους Ευρωπαίους όταν επιμένει στην απομείωση
του ελληνικού χρέους. Από την άλλη, παρά τις κραυγαλέες
αποτυχίες του σε προγράμματα που επέβαλε σε όλον τον
πλανήτη, έχει τη φήμη του «άτεγκτου ελεγκτή», σε αντίθεση
με τις Βρυξέλλες που είναι πρόθυμες -υποτίθεται- να
κάνουν πολιτικές υποχωρήσεις.Η μετεξέλιξη του ESM σε

ένα ταμείο με τις αρμοδιότητες του ΔΝΤ αποτελεί ιδανική
επιλογή για όσους επιδιώκουν την ακόμα μεγαλύτερη
«απομάκρυνση» της οικονομίας από την πολιτική και τον
κοινοβουλευτισμό. Το βασικό λοιπόν δεν είναι αν θα οδηγηθούμε σε έναν νέο ESM, αλλά πόσο ακόμα θα επιτρέψουμε
στον διεθνή καπιταλισμό να αυτονομείται από τους ψηφοφόρους και τα πολιτικά σώματα - αν θα επιτρέψουμε
δηλαδή να αποφασίζουν για τη ζωή των Ευρωπαίων, φορείς
χωρίς να χάνουμε την αίσθηση της πραγματικότητας και
χωρίς πολιτική νομιμοποίηση και χωρίς λογοδοσία.
την επαφή με τον κόσμο.Οι βουλευτές βρίσκονται σε καΜία «μη καθαρή έξοδος» από το μνημόνιο τον προθημερινή επαφή με τους πολίτες, αυτό είναι το καθήκον
σεχή Αύγουστο, τι είδους πολιτικό πρόβλημα θα
τους. Μπορούν να μεταφέρουν αυτή τη ζωντανή εμπειρία
αποτελέσει για την κυβέρνηση κ. Ξυδάκη;
στην κυβέρνηση. Και ταυτόχρονα, να υπηρετούν την πρωΈξοδος στις αγορές θα υπάρξει. Εφόσον μάλιστα συταρχική λειτουργία τους: να ελέγχουν την κυβέρνηση για
νοδεύεται από μερικά οικονομικά μέτρα στήριξης, όπως
παραλείψεις ή αστοχίες.
το λεγόμενο «μαξιλάρι» από τα σημερινά αδιάθετα του
Την αντιπολιτευτική στρατηγική του Κυριάκου
αρχικού ποσού δανεισμού και η επιστροφή των κερδών
Μητσοτάκη πως την κρίνετε;
των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών, τότε η χώρα σταδιακά
Δεν νομίζω ότι έχει συνεκτική και συνεπή αντιπολιτευτική
θα μπορεί να επανέλθει σε μια νέα ομαλότητα. Μην πετάμε
όμως στα σύννεφα. Οι αρνητικές συνέπειες της χρεοκοπίας στρατηγική. Δεν βλέπω καν ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο
και των μνημονίων δεν θα αναστραφούν την επομένη και με εσωτερική λογική. Η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη
ημέρα, ιδιαιτέρως εφόσον η Ελλάδα παραμένει υπό εποπτεία, να προσδώσει στο προφίλ του και στην παράταξή του έναν
όπως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που είναι υποχρεωμένες αέρα μοντέρνας και συγκροτημένης Κεντροδεξιάς δεν υπονα ακολουθούν τους δημοσιονομικούς κανόνες. Όμως θα στηρίζεται επαρκώς από τον εκφωνούμενο λόγο και την
υπάρχει πλέον η ελπίδα για λίγο οξυγόνο στην οικονομία, πολιτική πρακτική. Εμφανίζεται να είναι δέσμιος μιας παλαιοκομματικής τακτικής και να ρυμουλκείται από ακροδεξιά
την παραγωγή, την εργασία.
δημαγωγικά στοιχεία. Ο πολιτικός, πόσω μάλλον ο κοινωνικός,
Μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε πολύ ; Θα φανταζόσασταν
φιλελευθερισμός, δεν πρόλαβαν καν να εκκολαφθούν.
πριν μερικά χρόνια ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα δήλωνε
Απέμεινε ένας απεχθής οικονομικός νεοφιλευθερισμός
ότι μοιράζεται τις ίδιες αξίες με τον Ντ. Τραμπ;
και η ασίγαστη διαπάλη των φυλών της εξουσίας.
Δεν είπε ότι συμμερίζεται τις ιδέες Τραμπ. Ο Αλέξης
Από τους υποψηφίους στην Κεντροαριστερά, προΤσίπρας αναφέρθηκε ρητά στις σχέσεις των δύο χωρών,
τιμάτε κάποιον;
της Αμερικανικής και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Μιλούσε
Ακούω με ενδιαφέρον όποιον διασαφηνίζει την πολιτική
για την Ελλάδα και τις ΗΠΑ όταν μίλησε για κοινές αξίες
και συμπλήρωσε ότι οι αξίες αφορούν την ελευθερία και φυσιογνωμία του υπό διαμόρφωση φορέα, τις κοινωνικές
τη δημοκρατία. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελληνική Επανάσταση και πολιτικές συμμαχίες, όποιον μιλά με ρίσκο ως πολιτικός,
του 1821 εμπνέεται από τις αξίες των πρόδρομων επανα- και όχι με αόριστες υποσχέσεις ως διαφημιστής.
στάσεων του 18ου αιώνα: της Αμερικανικής Επανάστασης
Ο Τ. Ερντογάν δήλωσε πρόσφατα: «Η Τουρκία δεν
για Ανεξαρτησία και της Γαλλικής Επανάστασης. Ο Διονύσιος
χρειάζεται την Ευρώπη, η Ευρώπη μας χρειάζεται».
Σολωμός, στον Υμνο εις την Ελευθερίαν, μνημονεύει του
Τι λέτε; Είναι έτσι;
“Βάσιγκτον τη γη”, ενώ ο Αδαμάντιος Κοραής είχε αλληΤο επαναλαμβάνει τα τελευταία χρόνια, από το 2014,
λογραφία με τον Τόμας Τζέφερσον.
άλλοτε ωμά και άλλοτε διπλωματικά. Πρέπει να εξετάζουμε
Στις επίσημες συναντήσεις δύο ηγετών ο δημοσίως εκτι είναι ρητορική αποστροφή για εσωτερική κατανάλωση και
φερόμενος λόγος είναι θεσμικός και εθνικός, όχι προσωπικός.
τι είναι ουσία: μετά τη δήλωση αυτή, την Κυριακή είπε ότι
Εξάλλου η διπλωματία ορίζει να προβάλλονται πρωτίστως
δεν θα είναι η χώρα του η πλευρά εκείνη που θα σταματήσει
τα κοινά στοιχεία και οι συγκλίσεις, το έδαφος συνεννόημονομερώς τις διαπραγματεύσεις ένταξης. Πριν ένα μήνα,
σης.
στην Νέα Υόρκη, στο συνέδριο του ΟΗΕ, ζήτησε για το προΕσείς προσωπικά είστε ικανοποιημένος από τη σφυγικό επιπλέον υποστήριξη κυρίως από την ΕΕ.
Το σίγουρο είναι ότι οι «αντιφρονούντες» Τούρκοι πολίτες
λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και των
χρειάζονται την ΕΕ. Ολο και περισσότεροι άνθρωποι ζητούν
οργάνων στον ΣΥΡΙΖΑ;
Είμαστε μια μεγάλη ομάδα, κυρίως πρωτοεκλεγόμενων πολιτικό άσυλο στην ΕΕ. Εκατοντάδες διανοούμενοι
βουλευτών, αρκετά ομοιογενής και συμπαγής σε σχέση Τούρκοι έχουν ήδη ζητήσει άσυλο στη Γερμανία. Η αίσθηση
με τη σφοδρότητα των ιστορικών απαιτήσεων. Η Κοινο- παντοδυναμίας είναι χαρακτηριστικό του προέδρου Ταγίπ
βουλευτική Ομάδα έχει παίξει αποφασιστικό ρόλο σε μια Ερντογάν. Τέσσερα χρόνια πριν ανέλθει στην εξουσία είχε
κρίσιμη περίοδο για τη χώρα, με νόμους που ψηφίζονταν πει ότι η Δημοκρατία είναι ένα τρένο που το παίρνεις
υπό καθεστώς ανάγκης και επιτροπείας, υπό καθεστώς μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις. Ενας άνθρωπος που
χρεοκοπίας. Ηδη αυτό το μακρύ μεταίχμιο μάς ωριμάζει έχτιζε μέρα με τη μέρα, επί χρόνια, την απόλυτη κυριαρχία
βίαια, ως αιρετούς, όπως μετασχηματίζει βίαια και την του, έχει ανάγκη να υπενθυμίζει διαρκώς την κυριαρχία
κοινωνία. Πιστεύω ότι κινούμαστε προς τον πραγματισμό του.

Η ολοσχερής καταστροφή της Ευρυτανίας και του Καρπενησίου από τους Γερμανούς ναζί…
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΚΑΚΗ
Τον Νοέμβριο του 1943 οι Γερμανοί επέδραμαν
κατά του Καρπενησίου, επειδή στην «αετοφωλιά»
αυτήν της Ευρυτανίας είχε εγκατασταθεί η 13η
Μεραρχία του ΕΛΑΣ και η Βρετανική Στρατιωτική
Αποστολή. Έκαψαν ζωντανούς ανθρώπους και
ολόκληρες οικογένειες μέσα στα σπίτια τους
(όπως λ.χ. τον Ι.Ψιλόπουλο με την γυναίκα του
και το 11χρονο κοριτσάκι τους)!..Αλλά δεν
έμειναν πολύ, διότι δεν ήταν ασφαλείς στην περιοχή αυτή…
Επανήλθαν τον Αύγουστο του 1944. Και
ολοκλήρωσαν το απάνθρωπο μένος τους κατά
αμάχων, «με χιλιάδες στρατό! Μια ολόκληρη
εβδομάδα γκρέμιζαν, έκαιαν, ανατίναζαν όλα
τα κτίσματα του Καρπενησιού…Μόνον 8 σπίτια
έμειναν όρθια από τα 1.000! Παντού χαλάσματα,
δυστυχισμένοι, γυμνοί, πεινασμένοι αγρότες.
Σπιτάκια χωρικών γκρεμισμένα με επιστημονική
προσοχή. Όλα τα σάρωσε η γερμανική θηριωδία.
Κατεστράφησαν και 4-5 μικρά εξωκκλήσια, μικροσκοπικά καταφύγια για οδοιπόρους. Στο
Κάψι ερείπια και οι δυο εκκλησιές του. Στην
Λάσπη κατακαμένος ο ΙΝ Αγ.Νικολάου» (περ.
«ΑΕΡΑ», αρ.95, τ. Σεπτ.1945).
Ελεηλάτησαν κάμποσα σπίτια και την αγορά.
Διήρπασαν 70.000 οκάδες άλευρα του Ερυθρού
Σταυρού. Τα φόρτωσαν στ’ αυτοκίνητα και τα
μετέφεραν στην Λαμία. Ανατίναξαν το Γυμνάσιο,
τρία τουριστικά ξενοδοχεία («Τυμφρηστός», «Ευρώπη», «Ν.Υόρκη»). Έκαψαν 17 σπίτια και ολόκληρη την Αγορά. Σκότωσαν και έκαψαν ζωντανούς πολλούς (σ.σ.:Ενδεικτικά αναφέρω το
κοριτσάκι του βιβλιοπώλη Κ. Κοτοπούλη, Ρωξάνη!). Ελεηλάτησαν, διήρπασσαν, έκαψαν,
ανατίναξαν εκκλησιές, μοναστήρια, σχολεία,
σπίτια, ολόκληρο το Καρπενήσι, ολόκληρα
χωριά. Κατέστρεψαν, ισοπέδωσαν τα πάντα.
Φάνηκαν αντάξιοι του ονόματος των προγόνων
τους, Αλαμανών, που το όνομά τους είχε προκαλέσει τέτοια φρίκη, ώστε είχε μείνει παροιμιώδης η φράση «αυτός άμα σε περιλάβει είναι

ικανός να σε αλαμανίσει > αλανιάσει»…Οι κάτοικοι δεν είχαν μέσα να μεταφέρουν τα πράγματά
τους για να τα σώσουν, διότι οι αντάρτες είχαν
προηγουμένως επιτάξει όλα τα φορτηγά ζώα.
Έτσι άνοιγαν λάκκους και τα έκρυβαν μέσα.
(ΠΗΓΗ:Κ.Ε.Χινόπωρου «Ο σπαραγμός της Ευρυτανίας», 1945).
Η ολοσχερής αυτή καταστροφή προεκάλεσε
μέχρι και την αντίδραση του κατοχικού πρωθυπουργού Ιω.Ράλλη, ο οποίος σε επιστολή
(αρ.πρωτ.Ε2535IV) προς τον Γερμανό επιτετραμμένο, Graewenitz, έγραφε:
«Εν Αθήναις τη 4 Οκτωβρίου 1944
Κύριε Επιτετραμμένε!
Ως μόλις τώρα επληροφορήθην, λόγω μη
υπάρξεως συγκοινωνιών, μεταξύ 6πς και 13ης
Αυγούστου 1944 τμήματα γερμανικών στρατιωτικών σχηματισμών, ορμηθέντα εκ Λαμίας, επέδραμον εις την προς δυσμάς της πόλεως ταύτης
κειμένην επαρχίαν Ευρυτανίαν, προς ενέργειαν
επιχειρήσεων κατά των ανταρτών. Και τοιαύτας
μεν επιχειρήσεις δεν ενήργησαν οι γερμανικοί
σχηματισμοί, είτε διότι δεν υπήρχον αντάρται,
είτε διότι οι υπάρχοντες απεσύρθησαν. Προέβησαν
όμως εις μεγάλης εκτάσεως καταστροφάς εν τη
επαρχία ταύτη, καταστρέψαντες συστηματικώς,
δια του πυρός και δι’ ανατινάξεως, μέγαν αριθμόν
οικιών, ομού μετά των εν αυταίς επίπλων, σκευών
και ζωοτροφών. Επί πλέον εφονεύθησαν κατά
τας ενεργείας ταύτας 42 πρόσωπα, κατά το
πλείστον γέροντες και ασθενείς, εις τους οποίους
δεν επετράπη ν’ απομακρυνθούν εκ των καιομένων
και ανατινασσομένων οικιών των. Οι λοιποί
κάτοικοι εσώθησαν μόνον διότι ολίγον προ της
αφίξεως των γερμανικών στρατευμάτων απεμακρύνθησαν της πόλεως και ετράπησαν εις τα όρη.
Αι προξενηθείσαι υλικαί καταστροφαί εμφαίνονται
εκ του ακολούθου πίνακος:
– Καρπενήσιον (πρωτεύουσα της επαρχίας). Είχε 700
οικίας. Απέμειναν 8.
– Χωρίον Βουτύρου είχε 98 οικίας. Απέμειναν 33.
– Χωρίον Νόστιμον είχε 62 οικίας. Απέμειναν 15.

– Χωρίον Μικρόν Χωρίον είχε 185 οικίας. Απέμειναν 45.
– Χωρίον Μεγάλο Χωρίον είχε 250 οικίας. Απέμειναν 94.
– Χωρίον Κλαυσείον είχε 142 οικίας. Απέμειναν 52.
– Χωρίον Μυρίση είχε 105 οικίας. Απέμειναν 47.
– Χωρίον Μιάρα είχε 20 οικίας. Απέμειναν 7.
– Χωρίον Λάσπη είχε 197 οικίας. Απέμειναν 3.
– Χωρίον Καλεσμένου είχε 120 οικίας. Απέμειναν 64.
– Χωρίον Κρίκελλον είχε 370 οικίας. Απέμειναν 212.
– Χωρίον Φραγκίστα είχε 229 οικίας. Απέμειναν 27.
– Χωρίον Επισκοπή είχε 80 οικίας. Απέμειναν 16.
– Χωρίον Βίνιανη είχε 87 οικίας. Απέμειναν 51.
– Χωρίον Μαυρίλλου είχε 22 οικίας. Απέμειναν 16.
Επί πλέον εκάησαν 7 σχολεία, καθώς και τα
κελλιά και οι ξενώνες της Μονής Προυσού. Συνεπεία της φοβερός ταύτης καταστροφής 12.500
κάτοικοι της πρωτευούσης της επαρχίας και των
χωρίων παραμένουν έκτοτε άστεγοι, γυμνητεύοντες
και ανυπόδητοι. Ως δε ήτο φυσικόν, ενέσκηψαν
εις την δοκιμασθείσαν περιοχήν ασθένειαι, ήτοι
πνευμονίαι, τύφος, αποβιταμινώσεις, κλπ., δεδομένου ότι οι κάτοικοι από πολλού υποσιτίζονται.
Δεν δύναμαι ειμή να διαμαρτυρηθώ όση μοι
δύναμις και να εκφράσω την βαθυτάτην λύπην
μου δια τα ανωτέρω γεγονότα, τα οποία έρχονται
να προστεθούν εις τας τόσας προηγουμένας καταστροφάς, ας υπέστη η ελληνική ύπαιθρος συνεπεία στρατιωτικών επιχειρήσεων, μη στρεφομένων
κατά των ανταρτών, αλλά κατά του αμετόχου
πληθυσμού, καθώς πλειστάκις μέχρι τούδε η Κυβέρνησίς μου έλαβεν αφορμήν να τονίσει δια
διακοινώσεών της είχε προς το Γραφείον του Πληρεξουσίου του Ράιχ είτε προς τον Στρατιωτικόν
Διοικητήν».
(ΠΗΓΗ:Γ.Α.Φαρμακίδη «Πεπραγμένα της παρά τω
Πρωθυπουργώ Υπηρεσίας Ανταποκρίσεων μετά των
Γερμανικών Αρχών κατά την Κατοχήν. Περιληπτική
Έκθεσις», Αθήναι, 1957, «Ευρυτανικά Χρονικά», τ.5354, Ιαν.-Ιούν.2017).
Όμως τα πράγματα (φευ!), ήταν πολύ χειρότερα απ’ όσο τα περιέγραφε ο πρωθυπουργός…Η επίσημη έκθεσις του υπ.Κοινωνικής
Προνοίας του καταρρακωμένου ελληνικού κρά-

τους του 1946 σημείωνε τις εξής καταστροφές
στην Ευρυτανία:
ΔήμοιΟικίες Οικίες κατεστρ.
Κοινότητες προϋπάρχ. Ολοσχ. Μερικώς Καταστροφείς
Ευρυτανίας
Αγ. Βλαχέρνα 50
Αγαλιανός
53
Αγ. Ανδρέας
55
Άγραφα
55
Ανατ. Φραγκίστα 75
Ασπρόπυργος 160

4
9
13
37
38
20

1
2
17
15

Βελωτά
24
Βίνιανη
88
Βούτυρον
100
Βούλπη
105
Γουριανάδες
70
Δερμάτι
35
Δυτ. Φραγκίστα 135
Επισκοπή
65
Καλεσμένο
117
Καταβόθρα
130
Καρύτσα Δολόπων 120
Καρπενήσιον 700
Καστανιά
140
Κλαυσείον
136
Καρβασαράς
67
Κορυσχάδες
71
Κρίκελλον
400
Λάσπη
180
Μαραθιάς
150
Μαυρομάτα
70
Μάραθος
105
Μεγάλο Χωριό 335
Μικρό Χωριό
258
Μυρίκη
106
Νόστιμον
57
Παπαρούσιον 62
Παλαιοκατούνα 115
Προυσός
180
Παλαιοχώριον 136
Σταυροχώριον 60
Στένωμα
120
Χρύσου
144

1
50
57
–
55
2
80
46
42
–
70
670
10
43
7
1
140
176
7
–
4
100
208
59
20
3
2
5
25
20
7
70

–
30
15
1
3
–
34
–
3
3
10
15
–
55
40
–
–
1
–
1
–
10
12
1
10
–
1
6
5
30
–
–
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Γερμανοί
Γερμανοί
Γερμανοί
Ιταλοί
Γερμανοί
Κατολίσθηση
και Γερμανοί
Γερμανοί
Ιταλοί
Γερμανοί
Γερμανοί
Γερμανοί
Γερμανοί
Γερμανοί
Γερμανοί
Γερμανοί
Γερμανοί
Γερμανοί
Γερμανοί
Γερμανοί
Γερμανοί
Γερμανοί
Γερμανοί
Γερμανοί
Γερμανοί
Ιταλοί
Ιταλοί-Γερμανοί
Ιταλοί-Γερμανοί
Γερμανοί
Γερμανοί
Γερμανοί
Ιταλοί
Γερμανοί
Γερμανοί
Γερμανοί
Αγροικ.Ιταλοί
Ιταλοί

ΠΗΓΗ: Γ.Λεκάκη «Κατεστραμμένες πόλεις και χωριά
στην Ελλάδα επί Κατοχής», εκδ.Κάδμος, 2014.

Ο Γ. Λεκάκης (www.lekakis.com)
είναι συγγραφέας

Χιλιάδες παράνομοι
μετανάστες εγκλωβίστηκαν
στην Ελλάδα βάσει σχεδίου

Τoυ ΝΟΤΗ ΜΑΡΙΑ

Ο

κ. Τσίπρας αφού διύλισε τον κώνωπα στις ΗΠΑ και κατάπιε την κάμηλο της πανάκριβης αναβάθμισης των
F16, εμφανίστηκε στις 19/10/2017 στη Σύνοδο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες και δεν τόλμησε
να αρθρώσει λέξη για τις μετεγκαταστάσεις προσφύγων και
παράνομων μεταναστών από την Ελλάδα στις άλλες χώρες
της ΕΕ.
Δεν τόλμησε να στηλιτεύσει Γερμανία και Γαλλία που
έχουν εκτελέσει λιγότερο από το 1/3 των μετεγκαταστάσεων
τις οποίες δεσμεύτηκαν να πραγματοποιήσουν από την Ελλάδα.
Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου η Γερμανία πχ δέχτηκε 4.447
πρόσφυγες από τους 17.209, που υποσχέθηκε ότι θα μετεγκαταστήσει στο έδαφος της και η Γαλλία 3.948 από τους
12.599, ενώ υπάρχουν χώρες όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία,
που δεν δέχθηκαν καμία μετεγκατάσταση.
Αντίθετα ο κ. Τσίπρας ζήτησε να δοθούν και νέα κονδύλια
στην Τουρκία η οποία έχει πλημμυρήσει τα νησιά του Αιγαίου
με χιλιάδες πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες.
Τέλος συμφώνησε στη λήψη μέτρων για τη στήριξη της
Ιταλίας λόγω μεταναστευτικού ενώ έπρεπε να απαιτήσει οικονομική στήριξη της Ελλάδας που χειμάζεται από το μεταναστευτικό καθώς και γενναία χρηματοδότηση, φοροαπαλλαγές
και μείωση του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, τα οποία δεν αντέχουν πλέον άλλους πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες.
Λόγω των ενδοτικών πολιτικών του κ. Τσίπρα ο οποίος δεν
άρθρωσε λέξη στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για
τις μετεγκαταστάσεις, οδηγηθήκαμε πλέον επίσημα στο τέλος
της εποχής των μετεγκαταστάσεων και στην έναρξη της εποχής
των επανεγκαταστάσεων, που σημαίνει με απλά λόγια ότι του
λοιπού θα κατευθύνονται στις χώρες της ΕΕ μόνο οι πρόσφυγες
οι οποίοι βρίσκονται σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ όπως Τουρκία,
Λιβύη κλπ, ενώ όσοι βρίσκονται εδώ, θα μείνουν εγκλωβισμένοι
στα νησιά του Αιγαίου και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Το δικό τους μήνυμα στις πολιτικές του κ. Τσίπρα, αλλά
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό, έστειλαν
οι Σαμιώτες, που μαζί με πρόσφυγες συγκεντρώθηκαν στην
πλατεία Πυθαγόρα, στο Βαθύ Σάμου στις 22/10/2017, σε
εκδήλωση που διοργάνωσε η κίνηση ΣΑΜΟΣ SOS, για να
ζητήσουν τον απεγκλωβισμό των χιλιάδων προσφύγων και
παράνομων μεταναστών από τα νησιά.
Όντας, προσκεκλημένος ως ομιλητής στην εκδήλωση, από
την Κίνηση Πολιτών Σάμος SOS, αφού τόνισα ότι κανείς δεν
έχει δικαίωμα να εγκλωβίζει πρόσφυγες στα νησιά και στην
υπόλοιπη Ελλάδα, δεσμεύθηκα να μεταφέρω τη φωνή και
την αγωνία της Σάμου και φυσικά όλης της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, γεγονός που άλλωστε
έπραξα με την εκεί ομιλία μου την επομένη ημέρα.
Πιστεύω ότι με την εκδήλωση αυτή πέρασε το μήνυμα ότι
δεν υπάρχει κάποια σύγκρουση μεταξύ ατόμων αλλά καταγγελία
των πολιτικών του κ. Τσίπρα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που κρατούν εγκλωβισμένους τους πρόσφυγες στα νησιά και
στη χώρα μας.
Δυστυχώς, όμως, οι παραπάνω πολιτικές είναι καλά προσχεδιασμένες εδώ και καιρό. Τον Μάρτιο του 2016 δημοσιοποίησα το γεγονός ότι υπήρχε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο ανέφερε ότι σε εκτέλεση της Συμφωνίας ΕΕΤουρκίας, στα νησιά του Αιγαίου θα «φιλοξενούνται» 20.000
πρόσφυγες και καθόσον γνωρίζουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ο αριθμός των εγκλωβισμένων προσφύγων και παρανόμων
μεταναστών στα νησιά μας είναι πάντα περίπου αυτός.
Επρόκειτο για μια δήλωση-τοποθέτηση, η οποία δεν είχε
καμία νομική ισχύ και δεν υπάρχει πουθενά στη Συμφωνία
ΕΕ - Τουρκίας.
Σε εκδήλωση, λοιπόν, που πραγματοποιήθηκε στις
27/03/2017, στις Βρυξέλλες, η οποία διοργανώθηκε από
τους Ευρωπαίους Αντιφεντεραλιστές και είχαν συμμετάσχει
σ΄ αυτή κατόπιν προσκλήσεως μου, εκπρόσωποι Κινήσεων
Πολιτών της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου αλλά και της Ειδομένης, αφού ενημερώσαμε τους Ευρωβουλευτές για το μεταναστευτικό στην Ελλάδα, αμφισβητήσαμε ότι υπάρχει
νομική δέσμευση να παραμένουν υποχρεωτικά όλοι οι πρόσφυγες στα νησιά.
Αναγκάστηκε, πλέον, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να πάρει θέση και έτσι εκδόθηκε τον Μάιο 2017
απόφαση της Διευθύντριας Ασύλου, η οποία αναφέρει ότι
όσοι έρχονται και λαμβάνουν δελτία διεθνούς προστασίας σε
κάποιο από τα πέντε νησιά (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λέρος και
Κως), δεν μπορούν να φύγουν από εκεί.
Αυτή η Απόφαση είναι παράνομη κατά την άποψή μου
και θα ακυρωθεί στο Συμβούλιο Επικρατείας, αφού βασίζεται
δήθεν σε μια Ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία επί του πρακτέου
δεν χορηγεί τέτοιες εξουσίες. Το κακό όμως συντελείται και
αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση συνειδητά εγκλωβίζει τους
πρόσφυγες και τους παράνομους μετανάστες στα νησιά μας
και για τον λόγο αυτόν έχει τεράστιες πολιτικές ευθύνες.
Εμείς, το Κόμμα «ΕΛΛΑΔΑ-Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» καλούμε
τα υπόλοιπα κόμματα να πάρουν επιτέλους ξεκάθαρη θέση
και αξιώνουμε από την Ελληνική Κυβέρνηση:
Να επαναφέρει το θέμα των μετεγκαταστάσεων στην ατζέντα
της επόμενης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και να
απαιτήσει την υλοποίηση των μετεγκαταστάσεων, που υποσχέθηκαν τα υπόλοιπα Κράτη της ΕΕ.
Ο Νότης Μαριάς είναι Πρόεδρος του Κόμματος
ΕΛΛΑΔΑ-Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, Ευρωβουλευτής και
Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

