Αζήλα, 9 Ννέκβξε 2017

Η ΥΡΤΗ ΑΤΓΗ ΣΗΝ ΠΑΚΙΣΑΝΙΚΗ ΠΡΔΒΔΙΑ
Ή ΑΛΛΙΩ ΣΙ ΩΡΑΙΑ ΠΟΤ ΓΟΤΛΔΤΔΙ ΣΟ ΤΣΗΜΑ
Τελ πεξαζκέλε Τξίηε, παξαβξέζεθε ν λαδηζηήο ππόδηθνο βνπιεπηήο Παλαγηώηαξνο ζε
θηέζηα ηεο παθηζηαληθήο πξεζβείαο. Μεηά ηελ εθδήισζε, ν Παλαγηώηαξνο επηβεβαίσζε ηε
ζπλάληεζε ηνπ Μηραινιηάθνπ κε ηνλ πξέζβε θαη ν δεύηεξνο αλέθεξε όηη κε ηνλ «αγώλα» ηνπο
νη ρξπζαπγίηεο έθηαζαλ λα είλαη ηξίην θόκκα ζηε Βνπιή. Ο εθπξόζσπνο ηνπ παθηζηαληθνύ
θξάηνπο πξνζζέηεη όηη «είλαη επράξηζηε ε ζπλεξγαζία ηεο Χξπζήο Απγήο κε ηελ πξεζβεία ηνπ
Παθηζηάλ» θαη ξσηάεη ηνλ Παλαγηώηαξν αλ βιέπεη «θσο γηα ζηελή ζπλεξγαζία ώζηε λα κε
δνζνύλ αθνξκέο ζε νξηζκέλνπο πνπ ζέινπλ λα βιάςνπλ ηε Χξπζή Απγή, κε θαηεγνξίεο γηα
επηζέζεηο...».
Με αθνξκή ηα θνιιεηηιίθηα ηεο Χξπζήο Απγήο θαη ηεο Παθηζηαληθήο Πξεζβείαο ζηελ Ειιάδα,
ν θάζε εξγαδόκελνο πξέπεη λα βγάιεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ.
Όηαλ πξόθεηηαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εξγαηώλ, όινη καδί από θνηλνύ, ειιεληθή
θπβέξλεζε, ΔΔ, πξεζβείεο θαη λαδηζηέο βξίζθνληαη ζε αγαζηή ζπλεξγαζία.
Η ΔΔ από θνηλνύ κε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, εγθιωβίδεη ηνπο πξόζθπγεο θαη ηνπο
νηθνλνκηθνύο κεηαλάζηεο, έηζη ώζηε λα ηνπο μεδνπκίδεη, λα ηνπο έρεη σο εξγαηηθή εθεδξεία
όηαλ απηή ρξεηαζηεί, λα ηνπο αμηνπνηεί γηα λα ζπκπηέδεη ηελ ηηκή ηεο εξγαηηθήο δύλακεο.
Οη πξεζβείεο θαη νη θπβεξλήζεηο πνπ εθπξνζσπνύλ είλαη ππεύζπλεο, θαζώο έρνπλ
νδεγήζεη ην δηθό ηνπο ιαό ζε αλέρεηα θαη ηνπο έρνπλ θαηαδηθάζεη ζε μεξηδωκό από
ηνλ ηόπν ηνπο, ππεξεηώληαο ηνπο ζρεδηαζκνύο ηεο δηθήο ηνπο αζηηθήο ηάμεο. Από θνληά θαη
νη δηάθνξεο ΜΚΟ πνπ ζαλ αξπαθηηθά θαη δηαθηλεηέο ηαπηόρξνλα, εθκεηαιιεύνληαη ηνλ πόλν
ηνπ θάζε μεξηδσκέλνπ, γηα λα εηζπξάηηνπλ παρπιέο επηδνηήζεηο από επξσπατθά πξνγξάκκαηα
θάλνληαο ηε δνπιεηά ηνπ πξνσζεηή γηα ηνπο κεηαλάζηεο ζηηο ρώξεο ηεο ΕΕ.
Καη θηάλνπκε ζηνπο λαδηζηέο, νη νπνίνη αλ θαη βξίδνπλ, θπλεγάλε, μπινθνπνύλ θαη
δνινθνλνύλ κεηαλάζηεο εξγάηεο, κηα ραξά ηα βξίζθνπλ κε ηνλ πξέζβε θαη
ζπλαγειάδνληαη καδί ηνπ ζε εθδειώζεηο.
Σειηθά δελ ηνπο ρωξίδνπλ νη «εζληθέο» δηαθνξέο, όπωο ηζρπξίδνληαη, αιιά νη
ηαμηθέο! Οη θαζίζηεο είλαη ζηελ ππεξεζία ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο. Αληίπαιν
έρνπλ ηελ εξγαηηθή ηάμε ζην ζύλνιν ηεο, άζρεηα από θαηαγσγή. Τέηνηεο θηλήζεηο πξνζπαζνύλ
λα ρηίζνπλ έλα πην ήπην πξνθίι, πνπ ζα εμππεξεηεί θαιύηεξα ην θεθάιαην.
Σπλάδειθνη, απνκνλώζηε ηα καληξόζθπια ηωλ αθεληηθώλ πνπ ζπέξλνπλ ηε
κηζαιινδνμία θαη ρύλνπλ δειεηήξην γηα ην εξγαηηθό θίλεκα θαη ηηο εξγαηηθέο δηεθδηθήζεηο.
ηνλ αγώλα θαη ζηελ αιιειεγγύε ηωλ εξγαηώλ βξίζθνληαη νη ιύζεηο!

