Η ΕΝΟΤΗΤΑ, ΟΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΚΕ
Γιατί το ΑΣΚΕ συµµετέχει αυτόνοµα στις ευρωεκλογές;
Η λέξη ενότητα ακούγεται θετικά, γιατί, υποτίθεται ότι φέρνει πάντοτε πιο κοντά κάποιους
στόχους. Στην πραγµατικότητα πολλές φορές πρόκειται για συµµαχίες χωρίς αρχές, που
διαλύονται την εποµένη κάποιων εκλογών, π.χ. Καζάκης – Παπαθεµελής (Μάιος 2012) ή για
µικροκοµµατικές σκοπιµότητες. Το ΑΣΚΕ πάντοτε επεδίωκε συνεργασίες µε αρχές για την
επίτευξη συγκεκριµένων στόχων. Τον τελευταίο καιρό, σε συνθήκες κατοχής, αυτό που
επεδίωκε ήταν µια σύγκλιση αντικατοχικών δυνάµεων, µε κατεύθυνση την Εθνική και
Κοινωνική Απελευθέρωση (ΕΚΚΑ), πρώτη προϋπόθεση της οποίας είναι η αποχώρηση από
την Ε.Ε. και το ευρώ της, που αποτελούν τα 2/3 της τρόικας. Ισχυρή επιθυµία µας ήταν
αυτή η σύγκλιση να εκφραζόταν και στις ευρωεκλογές.
Πιο συγκεκριµένα: Η πρώτη πρωτοβουλία δεν προήλθε από εµάς, αλλά από το ∆ΗΚΚΙ,
το οποίο ζήτησε συζήτηση. Ανταποκριθήκαµε ευχαρίστως , ελπίζοντας ότι θα γίνει κάποια
προσπάθεια προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης. Αντ’ αυτής διαπιστώσαµε ότι αυτό
που ενδιέφερε το ∆ΗΚΚΙ ήταν ν’ αποσπαστεί από το ΚΚΕ, µε το οποίο µέχρι τότε
συνεργαζόταν, και να ενταχθεί ως ισχυρή οµάδα στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΑΣΚΕ το χρειαζόταν,
απλώς για να είναι ισχυρότερη αυτή η οµάδα και να διαπραγµατευτεί µε καλύτερους όρους.
∆εύτερη πρόσκληση δεχτήκαµε από τον Νέο Αγωνιστή, µε τον οποίο έγινε σχεδόν
παρόµοια συζήτηση. ∆έχτηκαν τις θέσεις µας για την απελευθέρωση, αλλά αυτό που τελικά
φάνηκε ότι ήθελαν δεν ήταν η απελευθέρωση, αλλά η ένταξή τους στον ανερχόµενο πλέον
ΣΥΡΙΖΑ.
Τρίτη πρόσκληση δεχτήκαµε από τον παλιό γνώριµό µας από το ΠΑΣΟΚ βουλευτή
Παναγιώτη Κουρουµπλή. Ανταποκριθήκαµε, παρά τη µέχρι τότε πολιτική στάση του. Ίδιο
το περιεχόµενο, ίδιο αποτέλεσµα. Ο Π. Κουρουµπλής είναι σήµερα κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
Αφού απογοητευτήκαµε από τις επαφές αυτές, αποφασίσαµε να πάρουµε εµείς
πρωτοβουλίες και να απευθυνθούµε σε ό,τι καλύτερο, κατά τη γνώµη µας, υπάρχει στην
πολιτική µας ζωή από πολιτική και ηθική άποψη. Ξεκινήσαµε φυσικά από τη Χριστιανική
∆ηµοκρατία (Χ∆). Η Χ∆ µας άκουσε προσεκτικά, είδαµε µαζί τις µεγάλες δυσκολίες που
πραγµατικά έχει το εγχείρηµα, αλλά παρ’ όλα αυτά ξεκινήσαµε, κάναµε κάποια βήµατα,
διαµορφώσαµε ένα πολύ καλό κείµενο, κάναµε 3 εκδηλώσεις στην Αθήνα (Ηλιούπολη ,
Ίλιον, Καλλιθέα) µε τη συνεργασία και µεµονωµένων πολιτών. Η προσπάθειά µας για
διεύρυνση δε σταµάτησε ποτέ.
Απευθυνθήκαµε µαζί στην κίνηση Γιώργου Παπαγιανόπουλου κ.λπ., οι οποίοι επίσης
συµφώνησαν στις βασικές αρχές αλλά στην πράξη κρατούσαν αναµονή. Κάποια στιγµή
διαβάσαµε στις εφηµερίδες ότι εντάχθηκαν στο ΠΡΑΤΤΩ του Νίκου Κοτζιά, ανώτατου
στελέχους του ΚΚΕ εκπαιδευµένου στη Μόσχα, ο οποίος µετά την κατάρρευση της ΕΣΣ∆
έγινε σύµβουλος του τότε Υπ.Εξ. Γιωργάκη, δηλαδή τέθηκε στην υπηρεσία των Αµερικανών!
Θυµίζουµε ότι µε την εφαρµογή του πρώτου µνηµονίου οι Κοτζιάς, Καζάκης, Βαρουφάκης,
Μητρόπουλος ήσαν οι αντιµνηµονιακοί µαϊντανοί των νταβατζήδων των ΜΜΕ. Να
εκφράσουν αυτοί και όχι άλλος την αγανάκτηση του κόσµου για τα µνηµόνια.

Από τους µεµονωµένους πολίτες οι περισσότεροι «επώνυµοι» δεν απάντησαν, ίσως γιατί δεν
ήσαν έτοιµοι να πουν το ναι και δεν µπορούσαν να δικαιολογήσουν το όχι. Γενικά η
ανταπόκριση ήταν µικρή.
Τέλος δεχτήκαµε πρόσκληση από το σεβαστό τ. αντιπρόεδρο της Βουλής Παναγιώτη
Κρητικό, µε τον οποίο όµως δεν υπήρχαν περιθώρια, αφού το πρόγραµµά του δεν
περιελάµβανε αποχώρηση από την Ε.Ε.
Στην κίνηση ΑΡ∆ΗΝ δεν απευθυνθήκαµε, παρά την πολύ µεγάλη συµβολή της στην
αποκατάσταση της ιστορική αλήθειας, που κακοποιούν οι πράκτορες των διαφόρων κυρίων
Σόρος, και σε άλλα σηµαντικά ζητήµατα για τον ίδιο λόγο. ∆εν είναι δυνατόν να
αγωνισθούµε εναντίον του νεοοθωµανισµού ως µέλος της Ε.Ε., άρα µε µνηµόνια και
διαλυµένη οικονοµία, δηλαδή ένοπλες δυνάµεις που δεν διαθέτουν ούτε ανταλλακτικά.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση απέµενε να δούµε ποια στάση θα κρατούσαν οι φίλοι της
Χ∆, οι οποίοι τελικά αποφάσισαν να µην πάρουν µέρος στις εκλογές, γιατί η έλλειψη
ουσιαστικών µέσων παρουσίασης του µηνύµατος για Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση
µέσω ενός αντικατοχικού αγώνα θα είχε ως αποτέλεσµα ένα πολύ µικρό εκλογικό ποσοστό κι
έτσι θα αδικείται το µήνυµα. Απόφαση φυσικά απολύτως σεβαστή για το ΑΣΚΕ. Φυσικά ο
στρατηγικός στόχος της Χ∆ για αποχώρηση από την Ε.Ε. παραµένει αµετακίνητος, όπως
δηλώνει µε κάθε ευκαιρία ο Πρόεδρός της Μανώλης Μηλιαράκης.
Έτσι το ΑΣΚΕ βρέθηκε µπροστά σε δύο λύσεις. Η µία θα ήταν να µην κατέβουµε στις
ευρωεκλογές, µε αποτέλεσµα να µην ακουστεί καθόλου το µήνυµα της ΕΚΚΑ. Η άλλη ήταν
να συµµετάσχουµε αυτόνοµα µε τις µικρές µας δυνάµεις και να φτάσουµε τη φωνή µας όσο
µπορούµε πιο µακριά. Αποφασίσαµε το δεύτερο.
Είναι προφανές ότι µετά τις εκλογές οι ενωτικές µας προσπάθειες συνεχίζονται όχι µόνο για
την ΕΚΚΑ, αλλά και όπου αλλού συµµετέχουµε ( Συντονιστική Επιτροπή Υπεράσπισης
Αγώνα για Ελεύθερη Κύπρο, Επιτροπή Αλληλεγγύης στους Πολιτικούς Κρατούµενους
Τουρκίας και Κουρδιστάν , Σύνδεσµος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών
1967 – 1974) και σε όποια άλλα ζητήµατα µπορούµε και µε όσους περισσότερους µπορούµε

