ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Η TTIP
Οι µεγαλοεπιχειρηµατίες και από τις δύο όχθες του Ατλαντικού δεν έχουν
ακόµα εξαντλήσει την σκληρότητά τους για την εκµετάλλευση της ανθρωπότητας.
Μετά την κατάρρευση ή µετάλλαξη όλων των κοµµουνιστικών καθεστώτων, των
εθνικοαπελεθευρωτικών κινηµάτων καθώς και την υποχώρηση των εργατικών και
λαϊκών κινηµάτων θεωρούν ότι µπορούν πλέον να κάνουν ό,τι θέλουν.
Όσα έχουν ήδη επιβάλλει στην Ελλάδα είναι ενδεικτικά και έρχονται και τα
χειρότερα. Πρέπει να είναι κανείς πολύ αφελής για να πιστεύει τα χονδροειδή ψεύδη
του κάθε Παπαδήµου, Γιωργάκη, Στουρνάρα, Χαρδούβελη, Σαµαρά ότι «έρχονται
καλύτερες µέρες». Μεγάλες επιχειρήσεις, η κοµισιόν της ΕΕ και οι ιθύνοντες των
ΗΠΑ διαπραγµατεύονται πυρετωδώς από τον Ιούλιο του 2013 τη ∆ιαντλαντική
Εταιρική Σχέση Εµπορίου και Επενδύσεων ( TTIP ). Τα πάντα κρατούνται
µυστικά όχι µόνο από τους λαούς αλλά και από τους ευρωβουλευτές και τα µέλη του
Κογκρέσου που θα κληθούν να ψηφίσουν την απάνθρωπη συµφωνία σε ένα χρόνο
(Ιούλιος 2015).
Ένα θέµα που θα περιέχει η ΤΤΙP και αφορά ιδιαίτερα την Ελλάδα είναι η
«προστασία των ξένων επενδύσεων µέσω της επιβολής σχετικής ρήτρας». Κάποιος
ξένος επενδυτής στην Ελλάδα δηλαδή µπορεί να στρέφεται κατά του Ελληνικού
κράτους και να ζητά αποζηµιώσεις για διαφυγόντα κέρδη, εάν το ελληνικό δηµόσιο
του ζητήσει να προστατεύει το περιβάλλον στο οποίο επένδυσε ή του ζητήσει
σεβασµό των δικαιωµάτων των εργαζοµένων ή απαγορεύσει γενετικά τροποποιηµένα
προϊόντα. Όπως εξελίσσεται η κατάσταση µε το ΤΑΙΠΕ∆ να ξεπουλάει όσο-όσο
ολόκληρη την ελληνική επικράτεια θα φτάσουµε στο σηµείο να πληρώνουµε
εκατοµµύρια αιωνίως σ’αυτά τα ξένα αρπακτικά. Η ελληνική(;) κυβέρνηση έχει
βιαστεί να δείξει σ’ αυτά τα αρπακτικά ότι η Ελλάδα είναι διατεθειµένη να τους
πληρώνει συνεχώς, αφού έχει ήδη υπογράψει 43 σχετικές διµερείς συµφωνίες που
περιέχουν τέτοιες ρήτρες. Η εκδίκαση θα γίνεται από ένα τριµελές διεθνές διαιτητικό
δικαστήριο, σαφώς µεροληπτικό υπέρ του επενδυτή, µε αποφάσεις αµετάκλητες. Ως
προς την απορρύθµιση των κανόνων ασφαλείας για τα τρόφιµα ενδεικτική είναι η
κατάργηση ήδη από την ευρωπαϊκή ένωση της «αρχής της προφύλαξης». Έτσι
γίνονται δεκτά στις χώρες τις ΕΕ αµερικανικά µεταλλαγµένα, κρέατα µε αντιβιοτικά
και αυξητικές ορµόνες, πουλερικά επεξεργασµένα µε χλώριο και πρόσθετα που
περιέχουν αρσενικό.
Οι κυβερνώντες που υπογράφουν αυτές τις συµφωνίες δεν πρέπει, επιτέλους,
να τιµωρηθούν;

