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Αν υπάρξουν στέλεχη στο 
μέλλον που θα βάλουν το 
προσωπικό τους πολιτικό 
συμφέρον πάνω από τα συμ-
φέροντα της κυβέρνησης και 
του ΣΥΡΙΖΑ, τότε αυτό δεν θα 
γίνει ανεκτό.

Aλέξης Τσίπρας
Βγάζει δοντάκια ο πρωθυ-

πουργός της παιδικής χαράς.
Οταν όμως πηγαίνεις στη 

φωλιά των λεόντων, πρέπει να 
ξέρεις ότι θα σου συμπεριφερ-
θούν ως λέοντες. Με κλασική 
ευγένεια αλλά και με την ανω-
τερότητα που τους παρέχει η 
δύναμή τους.

Τηλέμαχος Χυτήρης
Σαφέστατος ο… ποιητής. 

Απαλλαγμένος πλέον από 
κυβερνητικά καθήκοντα, λέει 
αυτά που δεν μπορούσε να πει 
στο παρελθόν.

Ηταν μια παντομίμα δια-
πραγμάτευσης για εσωτερική 
κατανάλωση σε έναν κόσμο 
που δεν υπάρχει και υπό τα 
ενθουσιώδη χειροκροτήματα 
ενός ακροατηρίου πρόθυμου 
να χάψει κάθε παπαριά που 
του σερβίριζαν.

Ι.Κ. Πρετεντέρης
Σκάει από το κακό του που 

οι τωρινοί τα καταφέρνουν κα-
λύτερα στο θέατρο από τους 
προηγούμενους.

Μόνο τα συμπεράσματα της 
αξιολόγησης των διευρυμένων 
προτάσεων από τους θεσμούς 
θα καταστήσουν εφικτή την 
εκταμίευση των υπολειπόμε-
νων δόσεων από το υπάρχον 
πρόγραμμα του EFSF.

Ανγκελα Μέρκελ
Το καταλάβατε ή να το ξα-

ναπώ;
Εχετε την τεχνογνωσία του 

ΔΝΤ και της κυρίας Παναρίτη, 
της Παγκόσμιας Τράπεζας, 
που ήταν ειδικευμένη στο real 
estate και σύμβουλος ενός 
προέδρου χώρας που αυτή τη 
στιγμή έχει είκοσι χρόνια κά-
θειρξη, του Περού.

Αλέξης Τσίπρας
Αυτά το 2011. Το 2015 το ΔΝΤ 

είναι… ο καλύτερος φίλος μας 
και η Παναρίτη σύμβουλος του 
υπουργείου Οικονομικών και 
βασική διαπραγματεύτρια με 
την τρόικα. Ως ειδικευμένη 
στο real estate, ασφαλώς.

Ενας δυνατός ηγέτης (σ.σ. ο 
Φουχιμόρι) να τολμά, να επι-
λέγει άξιους συμβούλους και 
να παρεμβαίνει σε παθογένει-
ες δεκαετιών.

Ο Τσίπρας είναι ο κατάλλη-
λος άνθρωπος για να σώσει 
την Ελλάδα.

Ελενα Παναρίτη
Ως καλή υπάλληλος έχει μά-

θει να υμνεί τα αφεντικά της.
Θα έχουμε μία εφαρμογή 

ενός νόμου όμοιου με τον ΕΝ-
ΦΙΑ λίγο αργότερα, όχι τον 
ΕΝΦΙΑ.

Δημήτρης Μάρδας
Θα βαφτίσουμε το κρέας ψά-

ρι και θα το φάτε σαρακοστιανά.

Η «Κόντρα» δε θα κυκλο-
φορήσει τα δύο επόμενα 

Σάββατα (11 και 18 Απρίλη). 
Θα τα ξαναπούμε το Σάββα-
το 25 Απρίλη. Στο μεταξύ, η 
επικαιρότητα θα καλύπτεται 
από την ηλεκτρονική μας έκ-
δοση στο www.eksegersi.gr.

Ξανακρέμασαν τον Κα-
τρούγκαλο στα μανταλά-

κια, με αφορμή το διορισμό 
ως ειδικών συμβούλων πρώην 
συνεργάτιδών του. Γιατί, όμως, 
μόνον αυτόν; Τουλάχιστον στο 
συγκεκριμένο ο Κατρούγκαλος 
δεν πρωτοτύπησε. Τον κανόνα 
ακολουθεί. Ολοι οι υπουργοί 
διόρισαν στα πολιτικά τους 
γραφεία συνεργάτες τους και 
κομματικά στελέχη. Εκαναν 
το ίδιο που διαχρονικά κάνουν 
οι υπουργοί όλων των αστικών 
κυβερνήσεων. Ομως, ο αστι-
κός Τύπος, αντί να χτυπήσει 
τους συριζαίους για τα ψέμα-
τα που έλεγαν, ότι δήθεν θα 
καταργήσουν τη στρατιά των 
συμβούλων και ειδικών συνερ-
γατών (στην πραγματικότητα 

αύξησαν αυτή τη στρατιά), 
περιορίζονται μόνο στον Κα-
τρούγκαλο και τις συνεργάτι-
δές του.

Για να μην ξεχνιόμαστε 
(και να μην παραμυθια-

ζόμαστε). Στις 5 Μάρτη, πολύ 
πριν ο Τσίπρας ερωτευθεί την 
Μέρκελ, ο Στέφαν Σούλτε, αρ-
χιμάνατζερ της Fraport, δή-
λωνε στη Bild: «Αυτή τη στιγμή 
περιμένουμε στο τέλος του 
2015 με αρχές του 2016 να ολο-
κληρώσουμε τη συναλλαγή και 
να ξεκινήσουμε τη λειτουργία 
των ελληνικών περιφερειακών 
αεροδρομίων». Η δε γερμα-
νική φυλλάδα επικαλούνταν 
«επιχειρηματικούς κύκλους» 
(τι κάνει νιάου, νιάου στα κερα-
μίδια;) οι οποίοι έλεγαν πως οι 
διαπραγματεύσεις της Fraport 
με τους έλληνες εταίρους της 
συνεχίζονται, χωρίς να υπάρ-
ξει κάποια σαφής δήλωση για 
διακοπή της ιδιωτικοποίησης.

«Εσείς, ο νέος μερκελι-
στής, μετατρέψατε το 

θέμα των αποζημιώσεων σε 
ηθική υποχρέωση». Αντώνης 
Σαμαράς προς Αλέξη Τσίπρα. 
Το λες και διαγωνισμό ξενο-
δουλείας…

Μέχρι στιγμής έχουμε 
δύο γενικούς γραμματείς 

Διαφάνειας. Ενας είναι ο πε-
ριβόητος Παπαγγελόπουλος 
(στο υπουργείο Δικαιοσύνης) 
και ένας ο Γ. Βασιλειάδης στο 
υπουργείο του Νικολούδη. Εί-
ναι για να γίνει πιο… ευέλικτο 
το κράτος και λιγότερο δαπα-
νηρή η δημόσια διοίκηση.

Η Εξεταστική Επιτροπή 
που το μέτωπο ΣΥΡΙΖΑ-

ΑΝΕΛ θα συγκροτήσει στη 
Βουλή θα ερευνήσει την περί-
οδο από το 2009 μέχρι και το 
2014. Δεν πρόκειται, δηλαδή, 
να ερευνήσει το 2015, που ο 
ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να επε-
κτείνει κατά τέσσερις μήνες 
το Μνημόνιο-2 και να υπο-
γράψει (τον Ιούνιο) το Μνημό-
νιο-3. Αυτό είναι κατανοητό. 

Κανένας δε θ’ απαιτούσε να 
κάνουν Εξεταστική Επιτροπή 
για τον εαυτό τους. Την πε-
ρίοδο του Καραμανλή, όμως 
γιατί την άφησαν εκτός; Κατα-
νοητό κι αυτό. Είναι δυνατόν ο 
Τσίπρας να στεναχωρήσει τον 
καλό του φίλο δάμαλο και να 
στερηθεί τα υμνητικά σχόλια 
που του γράφει ο Αντώναρος 
στο twitter;

«Πηγές» των δανειστών 
έλεγαν την περασμένη 

Κυριακή, όταν παρέλαβαν την 
πρώτη βερσιόν της «λίστας 

Τσίπρα», ότι αυτή 

δεν είναι ικανοποιητική καθώς 
χαρακτηρίζεται από «αορι-
στία» και «αισιοδοξία» ως προς 
τα αποτελέσματα των στόχων. 
Ξεκαθάριζαν, δε, ότι αυτοί βα-
δίζουν με βάση το Μνημόνιο 
και τους στόχους του.

Δεν είμαστε σίγουροι αν 
γλιτώσαμε από τον fat tax 

(ελληνιστί «φόρος λίπους»), 
όμως ακόμη και αν δεν τον 
προωθήσουν σ’ αυτή τη φά-
ση, κάποιον άλλο, ανάλογης 
έμπνευσης και κατεύθυνσης 
φόρο θα βάλουν στη θέση του. 
Κι αυτό είναι που μετράει.

4/4: Ημέρα κατά ναρκών, ημέρα αδέσποτων ζώ-
ων, Ουγγαρία: Ημέρα απελευθέρωσης (1945), 
Σενεγάλη: Εθνική γιορτή (1960), Χονγκ Κονγκ, 
Ταϊβάν: Ημέρα παιδιού, Λεσότο: Ημέρα ηρώων 

4/4/1930: Θάνατος Βλαντιμίρ Μαγια-
κόφσκι 4/4/1968: Δολοφονία Μάρτιν 
Λούθερ Κινγκ 4/4/1981: Πέντε βόμβες σε 
αυτοκίνητα Αμερικανών (ΕΛΑ) 4/4/1981: Σύλ-
ληψη Μάριο Μορέτι (Ερυθρές Ταξιαρχίες) 5/4: 
Ημέρα προσφύγων, ημέρα ελληνικού εμπορικού 
ναυτικού 5/4/1902: Ο Ιωσήφ Στάλιν εξορίζεται 
στη Σιβηρία 5/4/1945: Διαγραφή Αρη Βελου-
χιώτη από ΚΚΕ 5/4/1962: Ο Νίκος Ζαχαρι-
άδης ζητά επιστροφή στην Ελλάδα για να 
δικαστεί 5/4/1981: Εξι βόμβες στην Αθήνα 
(Επαναστατική Αριστερά) 6/4: Ημέρα αθλητι-

σμού 6/4/1979: Εκτέλεση προέδρου Πακιστάν 
Ζουλφικάρ Αλί Μπούτο 7/4: Ημέρα υγείας, ημέ-
ρα μαξιλαροπόλεμου, ημέρα μνήμης γενοκτονίας 
Ρουάντα, Μοζαμβίκη: Ημέρα γυναίκας 7/4/1943: 
Απόδραση 56 κρατουμένων από φυλακές σανα-
τορίου «Σωτηρία» (πολλοί κομμουνιστές από 
Ακροναυπλία) 7/4/1977: Εκτέλεση Ζίγκφριντ 
Μπούμπακ, γενικού εισαγγελέα χειριστή όλων 
των δικών της RAF 7/4/1978: Εκτέλεση προέδρου 
βιομηχάνων Γένοβα Φελίτσε Σκιαβάττι (Ερυθρές 
Ταξιαρχίες) 7/4/1993: Επτά βόμβες σε αστι-
κά λεωφορεία (ΕΛΑ-1η Μάη) 7/4/1998: Ρουκέτα 
κατά «Citibank» Πατησίων (17Ν) 8/4: Ημέρα 
Ρομά 8/4/1896: Αρχή μεγάλης απεργίας 
μεταλλωρύχων (Λαύριο) 8/4/1896: Ο αναρ-
χικός τσαγκάρης Δημ. Μάτσαλης σκοτώνει τον 
τραπεζίτη Διονύσιο Φραγκόπουλο και τραυμα-

τίζει σοβαρά τον μεγαλέμπορο Αντρέα Κόλια 
(Πάτρα) 8/4/1941: Δραπετεύουν από σανατόριο 
Ασβεστοχωρίου δώδεκα μέλη ΚΚΕ από Ακροναυ-
πλία 8/4/1969: Οι κάτοικοι Μεγάλων Καλυβίων, 
Καματερού και Πύλης Τρικάλων αντιδρούν μαχη-
τικά στην απαλλοτρίωση εδαφών τους 8/4/1986: 
Εκτέλεση Δημήτρη Αγγελόπουλου (17Ν) 9/4: Τυ-
νησία: Ημέρα μαρτύρων 9/4/1945: Ο Θεόδω-
ρος Πάγκαλος στη δίκη δωσίλογων δηλώ-
νει «είναι άξιοι τιμής της πατρίδος» 
9/4/1973: Ανατίναξη ισραηλινής πρεσβείας 
Λευκωσίας («Μαύρος Σεπτέμβρης») 10/4/1870: 
Γέννηση Λένιν 10/4/1919: Δολοφονία 
Εμιλιάνο Ζαπάτα 10/4/1993: Δολοφονία 
ηγέτη Κομμουνιστικού Κόμματος Νότιας 
Αφρικής Κρις Χάνι.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

 u Η στήλη καθιερώνει τον οικονομι-
κό όρο «πολιτική καζάν ντιπί» u Είναι 
όταν μια κυβέρνηση ξύνει τον πάτο 
των ταμείων για να χρησιμοποιήσει και 
το τελευταίο σεντ αποθεματικών u 

O Λαφαζάνης στη Μόσχα παζάρευε 
ενεργειακά ζητήματα με τους Ρώσους 
και ο Καμμένος την ίδια μέρα πρόσφε-
ρε τα πετρέλαια του Αιγαίου στους 
Αμερικάνους u Κυβέρνηση-παιδική 
χαρά u Η σπέκουλα των ακροδεξιών 
για την παρέλαση δε θα μας κάνει να 
συνταχθούμε με τους συριζαίους u 

Aλλωστε, ακροδεξιάς έμπνευσης ήταν 
ο σχεδιασμός, από ακροδεξιό υπουργό 
της νέας συγκυβέρνησης u Οσο για τα 
συνθήματα των ΟΥΚ, πρώτη φορά τα 
άκουσαν οι έκπληκτοι; u Δεν ξέρουν 
πως όχι μόνο στο συγκεκριμένο σώμα, 
αλλά σε όλο το στράτευμα γίνεται το 
ίδιο; u Γι’ αυτό και είναι πραγματικά 
απολαυστικό το πολιτικό ξεκατίνιασμα 

του ΠΑΣΟΚ με τους ΑΝΕΛ u Αλληλο-
κατηγορούνται για το ποιανού η παρέ-
λαση ήταν περισσότερο εθνικιστική u 

O Πάγκαλος αποφάσισε να ενεργοποι-
ηθεί στηρίζοντας τον Κατρούγκαλο u 

Τον χαρακτήρισε λαμόγιο! u «Μπράβο 
Ελενα» έγραψε στο twitter η Κουντου-
ρά u Για τον εαυτό της, φυσικά! u Κι 
έσκασε από το κακό του ο Μπαρουφά-
κης u Ο οποίος δεν αφήνει τίποτα να 
πέσει κάτω όταν τον αφορά u Απαντά 
αμέσως μέσω twitter u Και περιμένει 
με αγωνία τη μέρα που θα αρθεί η «σι-
γή ασυρμάτου» από τον Τσίπρα για να 
ξαναξαπολυθεί στα κανάλια u Τώρα 
που το θυμηθήκαμε, να ρωτήσουμε 

u Το «άγιο φως» θα μεταφερθεί και 
φέτος με κρατικό αεροπλάνο και με τι-
μές αρχηγού κράτους; u Σιγουράκι μας 
φαίνεται το στοίχημα u Ατιμη κενωνία 

u Η τρόικα αναβιώνει ως BGs και ο 
«ουάου», που την είχε «σκοτώσει», βλέ-

πει ήδη το διάδρομο που οδηγεί στην 
έξοδο u Σύμφωνα με την ιστοσελίδα-
όργανο των Λαφαζανικών του ΣΥΡΙΖΑ, 
τα νομοσχέδια για την ανθρωπιστική 
κρίση και τις 100 δόσεις ήταν τα πρώτα 
δείγματα αντίστασης της κυβέρνησης 

u Οχι, δεν πίνουν τίποτα, βουτηγμένοι 
στην πολιτική απατεωνιά είναι u Λού-
μπιτς: Κάνουν διάγνωση για κάποιον νε-
κρό που τον βάφτισαν ψυχικά ασθενή 
χωρίς κανείς τους να τον έχει εξετάσει 
u Επιστήμονες! u Ο Κατρούγκαλος 
ακόμη να δώσει στη δημοσιότητα τα 
συμφωνητικά της πρώτης εταιρίας 
του με σχολικούς φύλακες και άλλους 
απολυμένους u Για να μας πείσει, βρε 
αδερφέ, ότι το 12% δε θα το έπαιρνε 
σε περίπτωση νομοθετικής ρύθμισης 

u Ο Θανάσης Κανελλόπουλος είχε 
ορίσει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ως 
το αποσμητικό στην τουαλέτα της κυ-
βέρνησης u Οι καιροί έχουν αλλάξει, 

όμως u Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
δεν κάνει πλέον μπρίφινγκ και προτιμά 
την ασφάλεια των μονολόγων στα πρω-
ινάδικα u Αποσμητικό, δε, είναι πλέον 
υπουργοί σαν τον Λαφαζάνη u Που 
μέχρι και για… σοσιαλιστική προοπτι-
κή μιλάει u Αυτή τη φορά ο Τσίπρας το 
ήθελε το κοινοβουλευτικό μπάχαλο, γι’ 
αυτό και υπερασπίστηκε τη Ζωή u Την 
άλλη φορά, που δε θα το θέλει, πώς θα 
τη συγκρατήσει; u Διότι αυτή δεν πρό-
κειται να σταματήσει u Το ‘χει στο πο-
λιτικό (και όχι μόνο) DNA της u Ομως 
οι συριζαίοι πορεύονται πάντοτε με τον 
άρτον αυτών τον επιούσιον u Για αύριο 
έχει ο θεός u Τόσα επείγοντα νομοσχέ-
δια θέλει να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά 
η Βουλή δε νομοθετεί u Αν δε δώσει 
έγκριση η τρόικα δεν κουνιέται φύλλο 

u Με καυγαδάκια «κοινοβουλευτικού 
ελέγχου» θα τη βγάζουν οι εθνοπατε-
ρομητέρες u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Το μνημόνιο απέτυχε και πέρασε στην ιστορία. Τώρα έχουμε 
την ευκαιρία και την ευθύνη να προχωρήσουμε σε ριζικές 

μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η ελληνική 
κοινωνία και οικονομία, σε μεταρρυθμίσεις που θα υπηρετούν 

τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας, που θα 
αναδιανέμουν τα βάρη και τα εισοδήματα υπέρ των κατώτερων 
στρωμάτων, μεταρρυθμίσεις για τη δημιουργία ενός κράτους 

αποτελεσματικού και κοινωνικά ανταποδοτικού.
Αλέξης Τσίπρας

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Μπαχαλάκηδες!
Αυτή τη φορά μάλλον δεν πρέπει να κατηγορηθεί η Κωνστα-

ντοπούλου ότι μπαχάλεψε τη συνεδρίαση της Βουλής. Το έκανε, 
βέβαια, με το δικό της μοναδικό τρόπο, αλλά ακόμη και αυτή είχε 
καταλάβει (αν δεν είχε ενημερωθεί προηγουμένως), ότι ήταν στις 
προθέσεις του Τσίπρα να γίνει μπάχαλο η διαδικασία. Γι’ αυτό και 
μολονότι ο Σαμαράς είχε πει αμέσως (απαντώντας στις διαμαρ-
τυρίες για τη φράση του «εγώ είμαι της ευθείας, της αντρικής 
σχολής»), ότι «αν το θεωρείτε σεξιστικό, το παίρνω πίσω» και επα-
νέλαβε την εισαγωγή του, αφαιρώντας τη συγκεκριμένη πρόταση, 
η Κωνσταντοπούλου επανήλθε, μετά το τέλος της ομιλίας του 
και, με ύφος αυστηρής δασκάλας που δε δέχεται παρεκτροπές 
στην τάξη της, επιτίμησε τον Σαμαρά («σε αυτήν την Αίθουσα 
διατυπώσεις ρατσιστικές και σεξιστικές δεν θα ξανακουστούν»), 
προκαλώντας την πρώτη οργισμένη αντίδρασή του.

Συνέχισε με ειρωνικά σχόλια για το χρόνο που πήραν ο Σαμα-
ράς και ο Βενιζέλος στις πρωτομιλίες τους, όχι όμως και για το 
χρόνο που πήρε ο Τσίπρας στη δευτερολογία του (κι ας είχε πει 
η ίδια ότι ανοχή στο χρόνο θα υπάρξει μόνο για τις πρωτομιλίες). 
Στο τέλος έκανε το μπάχαλο με τον Κατρούγκαλο, αρνούμενη 
οποιαδήποτε συναινετική λύση (π.χ. να δώσει το λόγο στον Κα-
τρούγκαλο μετά το τέλος των ομιλιών) και σπρώχνοντας ουσια-
στικά τη ΝΔ σε αποχώρηση (άλλο που δεν ήθελε ο Μεϊμαράκης, 
που πέρασε τη «γραμμή» στον Σαμαρά).

Σα να μην έφταναν όλ’ αυτά, έδωσε το λόγο και στον Στρα-
τούλη «ως υπουργό», όπως είπε, για να κάνει «μια διευκρίνιση». 
Παραβίασε, δηλαδή, ευθέως τον Κανονισμό, που στο άρθρο 142Α 
προβλέπει ότι το λόγο παίρνουν μόνο ο πρωθυπουργός και οι αρ-
χηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης και όχι οι υπουργοί και οι 
βουλευτές (για τους υπουργούς προβλέπεται χωριστή διαδικασία 
ανακοίνωσης, με συμμετοχή και των κοινοβουλευτικών εκπροσώ-
πων). Οταν ο Βενιζέλος της ζήτησε το λόγο επί του Κανονισμού, 
αρνήθηκε να του τον δώσει, τσαμπουκαλίδικα. Κι όταν εκ των 
υστέρων του τον έδωσε, θεώρησε ότι αυτή είναι η δευτερολογία 
του και αργότερα, όταν ήρθε η ώρα να δευτερολογήσει, τον ει-
ρωνεύτηκε, λέγοντάς του ότι του δίνει το λόγο παραβιάζοντας 
τον Κανονισμό, διότι έχει ήδη δευτερολογήσει! Στο τέλος, του 
χτυπούσε διαρκώς το κουδούνι και τον πίεζε να τελειώσει. Το ίδιο 
είχε κάνει και με τον Σαμαρά, όχι όμως και τον Τσίπρα, κατά τις 
ομιλίες του οποίου ποτέ δε χτύπησε το κουδούνι.

Μιλάμε, δηλαδή, για ένα όργιο προκλήσεων, που σκοπό είχε 
να μπαχαλέψει την όλη διαδικασία, προσφέροντας στον Τσίπρα 
την πρόσκαιρη συσπείρωση του κοινοβουλευτικού λόχου του, που 
ήταν και το ζητούμενο όλου αυτού του σόου.

H Bουλή ως ντεκόρ της κυβερνητικής προπαγάνδας

Φλας αριστερά, στροφή δεξιά
Mπορεί η συμπληρωματική 

ειδική ημερήσια διάταξη, 
που εσπευσμένα αποφασίστη-
κε την περασμένη Κυριακή, να 
είχε ως θέμα τις «Ανακοινώ-
σεις του Πρωθυπουργού, κ. 
Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με το 
άρθρο 142Α του Κανονισμού 
της Βουλής, με αντικείμενο 
την ενημέρωση της Βουλής 
των Ελλήνων για τα ζητήματα 
που άπτονται της τρέχουσας 
διαπραγμάτευσης», όμως αυ-
τό ήταν το μόνο θέμα που δε 
συζητήθηκε κατά το τετράω-
ρο κοινοβουλευτικό σόου που 
οργάνωσαν ο Τσίπρας με το 
επιτελείο του. Περισσότερο 
απασχόλησαν ο Παπασταύρου 
με τον Κατρούγκαλο, καθώς 
και τα καμώματα της «εθνικής 
διδασκαλίσσης» Ζωής, παρά 
το θέμα για το οποίο ζητήθηκε 
αυτή η έκτακτη συνεδρίαση 
της Βουλής.

«Θα στηρίξετε αυτήν την 
εθνική διαπραγματευτική στρα-
τηγική για να μπει τέλος στη 
λιτότητα;», έθεσε ευθύς εξαρ-
χής ο Τσίπρας το ερώτημα στα 
κόμματα της αντιπολίτευσης. 
Ερώτημα καθαρά ρητορικό 
και απολύτως υποκριτικό. Οχι 
μόνο γιατί φρόντισε να το 
ακυρώσει με τη συνέχεια της 
φράσης του, που κάθε άλλο 
παρά συναινετική ήταν («ή θα 
συνεχίζετε να συμπεριφέρεστε 
ως φερέφωνα των πιο ακραίων 
πολιτικών και οικονομικών κέ-
ντρων σε Ελλάδα και Ευρώπη, 
ως φερέφωνα των εμπνευστών 
του μνημονίου;»), αλλά και για-
τί ο ίδιος δεν κατέθεσε κανένα 
στοιχείο αυτής της «εθνικής 
διαπραγματευτικής στρατηγι-
κής». Ούτε γι’ αυτά που έγιναν 
ως τώρα, ούτε γι’ αυτά που 
(υποτίθεται ότι) διαπραγμα-
τεύονται αυτή τη στιγμή, ούτε 
γι’ αυτά που σκοπεύουν να δι-
απραγματευθούν ενόψει της 
τρίτης δανειακής σύμβασης.

Τμήμα αυτής της υποτιθέμε-
νης στρατηγικής είναι η παρά-
ταση της δανειακής σύμβασης 
(και του Μνημόνιου, φυσικά), 
που αποφασίστηκε στις 20 
του Φλεβάρη. Ομως ο Τσίπρας 
δεν την έφερε στη Βουλή, ούτε 
καν με τη μορφή κυβερνητικής 
ανακοίνωσης (σύμφωνα με το 
άρθρο 142Α του Κανονισμού 
της Βουλής), όπως είχε δε-
σμευτεί. Η σχετική απόφαση 
με την υπογραφή του Βαρου-
φάκη δεν έχει καν δημοσιευτεί 
στο ΦΕΚ (δημοσιεύτηκε μόνο 
η απόφαση για επιστροφή των 
10,9 δισ. ευρώ στον EFSF), για 
να μη φανεί ότι ο υπουργός 
Οικονομικών αντλεί τη σχετι-
κή εξουσιοδότηση για να υπο-
γράψει την παράταση μιας 
δανειακής σύμβασης από τη 
δικτατορικού τύπου διάταξη, 
που με πραξικοπηματικό τρό-
πο πρόσθεσε στο νόμο για το 
πρώτο Μνημόνιο ο Παπακων-

σταντίνου. 
Ενώ, λοιπόν, όλοι περίμε-

ναν να γίνει συζήτηση στη 
Βουλή για την παράταση της 
δανειακής σύμβασης, όπως 
είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση, 
ο Τσίπρας επέλεξε να κάνει 
συζήτηση «με αντικείμενο την 
ενημέρωση της Βουλής των 
Ελλήνων για τα ζητήματα που 
άπτονται της τρέχουσας δια-
πραγμάτευσης». Και επ’ αυτού, 
όμως, δεν είπε τίποτα, δεν έδω-
σε οποιαδήποτε πληροφορία. 
Δεν έκανε καν προηγούμενη 
ενημέρωση των κομμάτων 
(κλειστή έστω, σε επίπεδο 
αρχηγών ή κοινοβουλευτικών 
εκπροσώπων), με αποτέλε-
σμα η συναίνεση που ζητούσε 
να ισοδυναμεί με αίτημα για 
υπογραφή λευκής επιταγής 
εκ μέρους τους. Δηλαδή, υπέ-
βαλε καθαρά υποκριτικά ένα 
αίτημα για συναίνεση, γνω-
ρίζοντας ότι η αντιπολίτευση 
δεν είχε καμιά άλλη επιλογή 
εκτός από την απόρριψή του. 
Μάλιστα, για να μην υπάρξει 
οποιαδήποτε παρανόηση ή 
παρεξήγηση, φρόντισε να το 
καταστήσει αυτό σαφές με το 
περιεχόμενο και το ύφος της 
πρωτομιλίας του, η οποία ήταν 
μια διαρκής καταγγελία κατά 
της αντιπολίτευσης, φτιαγμένη 
έτσι που να αποσπά το χειρο-
κρότημα των «οπαδών».

Κι έφτασε στο κρεσέντο 
της αντι-αντιπολιτευτικής του 
ομιλίας πετώντας στην αρένα 
την «υπόθεση Παπασταύρου», 
ξέροντας ότι ο Σαμαράς δεν 
είχε άλλη επιλογή από το να 
σηκώσει το γάντι και η συζήτη-
ση να εξελιχτεί σε δικομματική 
κοκορομαχία. Με τη βοήθεια 
και της «εθνικής διδασκαλίσ-
σης», η οποία ξεπέρασε και 
τον εαυτό της σε προκλήσεις 
(γράφουμε αναλυτικότερα 
στη διπλανή στήλη), ο ΣΥΡΙΖΑ 
μπαχάλεψε σκόπιμα τη διαδι-
κασία, ενώ οι βουλευτές του 
χειροκροτούσαν μανιωδώς εν 
είδει χουλιγκάνων σε εξέδρα 
ποδοσφαιρικού γηπέδου.

Ηταν μια επίδειξη κυβερνη-
τικής «μαγκιάς», μια συζήτηση 
για το τι έγινε τα προηγούμενα 
χρόνια και όχι μια συζήτηση 
για το τι γίνεται τώρα. Μόνο 
στην τριτομιλία του και αφού 
είχε προκληθεί από όλα τα 
κόμματα της αντιπολίτευσης, 
ο Τσίπρας αναγκάστηκε να μι-
λήσει για τις «κόκκινες γραμ-
μές» της κυβέρνησής του. 
Ποιες υποτίθεται πως είναι 
αυτές οι «κόκκινες γραμμές»; 
Οχι περικοπές σε μισθούς και 
συντάξεις, όχι απελευθέρωση 
των ομαδικών απολύσεων, όχι 
αύξηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα 
και στα φάρμακα (στα άλλα εί-
δη;), ιδιωτικοποιήσεις με κοινο-
πρακτικά σχήματα στα οποία 
θα συμμετέχει το ελληνικό 
δημόσιο. Αυτά, όμως, πλην 

του τελευταίου, τα έλεγαν και 
οι προηγούμενοι. Και ξέρουμε 
τι γινόταν στην πράξη. Ξέρου-
με πως οι «κόκκινες γραμμές» 
κρατούσαν για ένα χρονικό δι-
άστημα, ότι χρησιμοποιούνταν 
προπαγανδιστικά (θυμηθείτε: 
σώσαμε τον 13ο και 14ο μισθό, 
αποτρέψαμε οριζόντιες μειώ-
σεις σε μισθούς και συντάξεις 
κτλ. κτλ.) και στην επόμενη 
αξιολόγηση από την τρόικα 
έσβηναν η μία μετά την άλλη.

Ακόμη και από τις «κόκκινες 
γραμμές» που αναγκάστηκε 
στην τριτομιλία του να ανα-
φέρει ο Τσίπρας, απουσίαζε 
παντελώς το περιβόητο «πρό-
γραμμα της Θεσσαλονίκης», 
που έχει ήδη ενταφιαστεί. 
Απουσίαζαν η κατάργηση του 
ΕΝΦΙΑ, η καθιέρωση αφορο-
λόγητου 12.000 ευρώ, η «νέα 
σεισάχθεια», η ακύρωση ιδι-
ωτικοποιήσεων κτλ. κτλ. Και 
βέβαια, απουσίαζε μια σαφής 
παρουσίαση των «μεταρρυθ-
μίσεων» που περιλαμβάνει 
η «λίστα Τσίπρα». Τι ακριβώς 
παζαρεύουν με την τρόικα 
στις Βρυξέλλες; Τι προτείνει η 
κυβέρνηση και τι αντιπροτεί-
νει η τρόικα, τι δέχεται και τι 
απορρίπτει;

Ακόμη και τα όργανα του 
ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική 
ομάδα και η πολιτική γραμμα-
τεία του, έχουν μαύρα μεσά-
νυχτα για το τι συζητιέται στις 
Βρυξέλλες και τι έρχεται. Το 
πιθανότερο είναι η συμφωνία 
στο Eurogroup να ανακοινω-
θεί τη μεγάλη βδομάδα των 
ορθόδοξων, δηλαδή σε μέρες 
που η ελληνική Βουλή θα έχει 
κλείσει και το θερμόμετρο 
του πολιτικού ενδιαφέροντος 
θα έχει πέσει χαμηλά. Επειδή, 
όμως, θα υπάρξει σχολιασμός 
ακόμη και από συριζαίους, η 
ηγετική ομάδα επέλεξε να κά-
νει αυτό το κοινοβουλευτικό 
σόου, για να στείλει το μήνυ-
μα: για ό,τι θα γίνει δεν φταίμε 
εμείς, αλλά οι προηγούμενοι, 
που μας έστησαν αδιέξοδα. 
Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσα-
με, αλλά τα περιθώρια ήταν 
ασφυκτικά.

Στην ίδια λογική, της με-
ταφοράς της ευθύνης στους 
προηγούμενους υπακούει και 
η κατάθεση, την επόμενη κιό-
λας μέρα από τη συζήτηση στη 
Βουλή, της πρότασης για τη 
σύσταση Εξεταστικής Επιτρο-
πής για το «πώς φτάσαμε στα 
Μνημόνια;». Από την τριπλέτα 
του Μαξίμου (Τσίπρας, Παπ-
πάς, Φλαμπουράρης) κρίθηκε  
πως αυτός είναι ο καλύτερος 
αντιπερισπασμός που θα μπο-
ρούσαν να κάνουν αυτή την 
περίοδο, ενόψει της τελικής 
συμφωνίας με την τρόικα και 
το Eurogroup, η οποία θα περι-
λαμβάνει τη συνέχιση και την 
εμβάθυνση της πολιτικής των 
μνημονίων, της δημοσιονομι-

κής λιτότητας και της κινεζο-
ποίησης. Είναι αυτό που λέμε 
«βγάζει φλας αριστερά για να 
στρίψει δεξιά».

Πόσο μπορεί να κρατήσει 
αυτή η παραμύθα; Οχι πολύ. 
Ακόμη και αν δεν υπάρξουν 
προβλήματα στο εσωτερικό 
του συριζαίικου κοινοβου-
λευτικού λόχου, που να οδη-
γήσουν σε αποσκιρτήσεις ή 
διαγραφές βουλευτών, θα 
υπάρξουν προβλήματα στον 
ελληνικό λαό. Δεν πρέπει να 
ξεχνάμε πως πέρα από τα 
μέτρα με τα οποία θα κλείσει 
η τελευταία αξιολόγηση του 
προηγούμενου μνημόνιου (το 
οποίο παρατάθηκε επί τετρά-
μηνο), θα πρέπει μέχρι τον 
Ιούνη να κλείσουν την επόμενη 
δανειακή σύμβαση, η οποία θα 
συνοδεύεται από το Μνημό-
νιο-3. Μπορεί να το βαφτίσουν 
«αναπτυξιακό σύμφωνο», μπο-
ρεί να περιλαμβάνει και ανα-
διάρθρωση του χρέους (σύμ-
φωνα με το σχέδιο που από 
το Νοέμβρη του 2012 έχουν 
αποφασίσει οι ιμπεριαλιστές 
δανειστές), όμως ο ελληνικός 
λαός περιμένει πρακτική πολι-
τική ανακούφισής του, η οποία 
δεν πρόκειται να υπάρξει. Τα 
προπαγανδιστικά τρικ είναι 
εξ ορισμού κοντόφθαλμα και 
κοντοπρόθεσμα, αλλά είναι 
τα μόνα που έχουν απομείνει 
στον ΣΥΡΙΖΑ.

Σαμαράς, Βενιζέλος και Θεοδωράκης προ-
κάλεσαν τον Τσίπρα να πει αν συμφωνεί με 

τις δηλώσεις Καμμένου στις ΗΠΑ περί συνεκ-
μετάλλευσης των ελληνικών υδρογονανθράκων 
με τις ΗΠΑ, αλλά αυτός προτίμησε να αφήσει 
έκθετο τον υπουργό και κυβερνητικό εταίρο του. 
Δεν είπε λέξη. Ετσι, ανέλαβε να υπερασπίσει τον 
αρχηγό του ο «αντ’ αυτού» Ν. Νικολόπουλος στη 
δευτερομιλία του. Ομως, ακόμη και ο Νικολό-
πουλος δεν κατάφερε να βρει λέξεις για να 
υπερασπιστεί τον Καμμένο κι αναγκάστηκε να 
καταφύγει σε μια «ελεύθερη μετάφραση» των 
όσων αυτός είπε επί αμερικανικού εδάφους: 
«Τι είπε ο κ. Καμμένος στην Αμερική; Είπε ότι θα 
είχε ενδιαφέρον να βρούμε κι άλλη μια γραμμή 
χρηματοδότησης, πιθανής διευκόλυνσης της 
ρευστότητας της χώρας»!

Αλλα πράγματα είπε, βέβαια, ο Καμμένος 
στους δημοσιογράφους στις ΗΠΑ: «Στη συνά-
ντηση που είχα με την κ. Νούλαντ της είπα ότι 
θα μας ενδιέφερε μία GtoG (government to 
government agreement) με τις ΗΠΑ, ώστε να 
υπάρχει συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων 
φυσικού αερίου και πετρελαίου. (…) Η ελληνική 
κυβέρνηση, από τη στιγμή που θα υπάρξει ενδι-
αφέρον από τις Ηνωμένες Πολιτείες στα θέματα 
της συνεργασίας, σε σχέση με τα κοιτάσματα φυ-
σικού αερίου και πετρελαίου, είναι διατεθειμένη 
να προχωρήσει σε συνεργασία». Μίλησε, δηλα-
δή, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης και όχι ως… 
Καμμένος. Εδωσε, μάλιστα, και νούμερα για τη 
μοιρασιά: «Είναι αντιληπτό, ότι αν προχωρήσου-
με σε μια συνεκμετάλλευση του φυσικού αερίου 
και του πετρελαίου με ποσοστό 70-30, αυτό θα 
οδηγήσει σε μια γραμμή χρηματοδότησης που 

θα μας απαλλάξει από πολλά προβλήματα».
Οι συριζαίοι τον αντιμετώπισαν στα παρα-

σκήνια ως γραφικό που αυτά που λέει δεν έχουν 
σημασία. Ξεχνούν, όμως, πως είναι υπουργός 
Αμυνας και αρχηγός του κόμματος με το οποίο 
συγκυβερνούν. Παράλληλα, προσπαθούν να 
κρύψουν την ουσία των όσων είπε, που δεν είναι 
παρά μια παραλλαγή μιας παλιάς αμερικάνικης 
πρότασης για συνεκμετάλλευση των κοιτασμά-
των του Αιγαίου από Ελλάδα και Τουρκία, υπό 
αμερικάνικη κηδεμονία. Κάτι τέτοια τ’ ακούνε, 
βέβαια, οι ευρωπαίοι «εταίροι» και τους σηκώνε-
ται η τρίχα κάγκελο, γι’ αυτό και προς το παρόν 
η κυβέρνηση δεν αναμένεται να δώσει συνέχεια 
στο θέμα. Αλλωστε, είναι γνωστή η λατρεία του 
Καμμένου για τους αμερικανούς ιμπεριαλιστές, 
αλλά και ο έρωτας του Τσίπρα και της παρέας 
του για τον Ομπάμα και την πολιτική του. Μια 
προσκλησούλα για την Ουάσινγκτον την περι-
μένει πώς και πώς ο Τσίπρας.

Ο Καμμένος, όμως, δεν έμεινε μόνο στις πα-
παριές για συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων 
σε μια περιοχή που δεν έχει καν οριοθετηθεί 
η υφαλοκρηπίδα. Ανακοίνωσε και παραγγελίες 
οπλικών συστημάτων, όπως πρέπει να κάνει 
κάθε υπουργός Αμυνας που επισκέπτεται τις 
ΗΠΑ. Κι αυτή η ανακοίνωση δεν ήταν παπαριά 
ή γραφικότητα, γιατί οι Αμερικανοί δεν παίζουν 
μ’ αυτά. Αεροπλάνα ναυτικής συνεργασίας, ανα-
βάθμιση των F-16 από τη Lockheed Martin και 
«δωρεάν» αμερικάνικο αμυντικό υλικό. Το «δω-
ρεάν» δε χρειάζεται να το σχολιάσουμε (όλοι 
γνωρίζουμε πόσο γενναιόδωροι είναι οι Αμερι-
κανοί), τα υπόλοιπα όμως πόσο θα κοστίσουν 
στο χειμαζόμενο ελληνικό λαό;

Παιδική χαρά και ξενοδουλεία
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«Μέχρι σήμερα δεν απο-
δόθηκε δικαιοσύνη για 

τα δεκάδες παιδιά του λαού που 
σκοτώθηκαν… Στο εξής εμείς θα 
απονείμουμε δικαιοσύνη». Με 
τα λόγια αυτά σε μήνυμα που 
δημοσιεύτηκε στο youtube πριν 
αποσυρθεί άρον-άρον από την 
υπηρεσία, οι ένοπλοι του DHKP-
C, που εκτέλεσαν αργότερα 
τον εισαγγελέα Μεχμέτ Σελίμ 
Κιράζ, έδωσαν τη δική τους 
απάντηση στην δικαιοσύνη των 
καταπιεστών του τούρκικου 
λαού, που αφήνει ελεύθερους 
τους μπάτσους δολοφόνους 
που σκοτώνουν ανενόχλητοι 
διαδηλωτές ή τους ρίχνει στα 
μαλακά όταν δε μπορεί να κάνει 
αλλιώς. Η εν ψυχρώ εκτέλεση 
των ενόπλων προκάλεσε βίαι-
ες διαδηλώσεις στις συνοικίες 
Οκμεϊντανί και Γκαζί της Κων-
σταντινούπολης. Η πρώτη ήταν 
η συνοικία που δολοφονήθηκε ο 
δεκαπεντάχρονος Μπερκίν Ελ-
βάν. Στη δεύτερη, η αστυνομία 
χρησιμοποίησε αντλίες νερού 
και δακρυγόνα για να αποτρέ-
ψει, όπως δήλωσε, την έφοδο 
των διαδηλωτών σε αστυνομι-
κό τμήμα.

Τα «ευαίσθητα» ΜΜΕ εξέ-
φρασαν τον «αποτροπιασμό» 
τους για την εκτέλεση του 
εισαγγελέα από τους «τρομο-
κράτες», όταν οι κομάντο του 
καθεστώτος εισέβαλαν στο 
δικαστικό μέγαρο. Τι ζητούσαν 
όμως οι «τρομοκράτες»; Την 
αποκάλυψη των δολοφόνων του 
δεκαπεντάχρονου Μπερκίν Ελ-
βάν, που πέθανε στις 11 Μάρτη 
του 2014, μετά από 269 μέρες 
σε κώμα, στο νοσοκομείο Οκ-
μεϊντανί της Ισταμπούλ, και την 
ομολογία τους ότι τον δολοφό-
νησαν. Γιατί να το κάνουν αυτό, 
όταν -σύμφωνα με τη «Χουρι-
έτ»- ο εισαγγελέας μόλις πριν 
από έντεκα μέρες είχε μάθει 
την ταυτότητα των 21 μπάτσων 
που φαίνονται στο βίντεο από 

τις κάμερες ασφαλείας να εκτο-
ξεύουν τα δακρυγόνα, ένα από 
τα οποία σκότωσε τον Ελβάν; 
Είχε μάλιστα δώσει εντολή να 
επεξεργαστούν το βίντεο για να 
είναι πιο ευκρινές. Γιατί λοιπόν 
να τον σκοτώσουν; 

Η αλήθεια είναι ότι οι μπά-
τσοι έδωσαν τα ονόματα ένα 
χρόνο μετά το θάνατο του 
Ελβάν! Κι ο εισαγγελέας που 
είναι στην υπόθεση εδώ και έξι 
μήνες δεν φαινόταν να βιάζε-
ται ιδιαίτερα. Ακόμα όμως κι 
αν υποθέσουμε ότι στο βίντεο 
ταυτοποιούνταν οι τρεις από 
τους 21 μπάτσους που θεωρού-
νται ύποπτοι για την δολοφονία, 
αφού οι ειδικοί είδαν στο βίντεο 
τους αριθμούς στα κράνη τους 
όταν εκτόξευαν το δακρυγόνο 
σε ευθεία βολή και όχι με κλί-
ση 45 μοιρών, μπορεί κανένας 
να εγγυηθεί ότι θα αποδιδόταν 
δικαιοσύνη;

Η εμπειρία από ανάλογες 
υποθέσεις αποδεικνύει το 
αντίθετο. Αυτό δεν το λέμε 
εμείς. Το παραδέχεται η Δι-
εθνής Αμνηστία, η οποία σε 

ανακοίνωσή της μετά την 
καταδίκη των μπάτσων για 
τη δολοφονία του δεκαεννιά-
χρονου Ισμαΐλ Κορκμάζ, που 
δολοφονήθηκε από ομάδα 
«αγανακτισμένων πολιτών» 
(ασφαλιτών δηλαδή) καθώς 
προσπαθούσε να ξεφύγει από 
το κυνηγητό της αστυνομίας 
στη διαδήλωση στις 2 Ιούνη 
του 2013, επεσήμανε ότι «εκα-
τοντάδες άλλοι που τραυμα-
τίστηκαν από αξιωματικούς 
που επέβαλαν το νόμο ακό-
μα περιμένουν δικαιοσύνη», 
καταγγέλλοντας ταυτόχρονα 
την αναποτελεσματικότητα 
του δικαστικού μηχανισμού 
της Τουρκίας στην εκδίκαση 
υποθέσεων αστυνομικής βίας 
λόγω των εμποδίων που τίθε-
νται από τις υπηρεσίες επιβο-
λής του νόμου 

(βλ.https://www.amnesty.
org/download/Documents/
EUR4400012015ENGLISH.pdf  
και http://humanrightsturkey.
org/2015/01/22/the-ali-ismail-
korkmaz-trial/). 

Η καταδίκη των μπάτσων που 

ευθύνονταν για τη δολοφονία 
του Κορκμάζ κάθε άλλο παρά 
απόδοση δικαιοσύνης σήμανε. 
Οχι μόνο γιατί έγινε με τρομε-
ρά εμπόδια από τη μεριά των 
Αρχών, με τη μεταφορά της 
δίκης από το Εσκίσεχιρ (πόλη 
όπου δολοφονήθηκε ο Κορκ-
μάζ) σε τέσσερις διαφορετικές 
πόλεις, γεγονός που διέσπειρε 
την ακροαματική διαδικασία 
(βλ. http://www.aljazeera.com/
indepth/features/2014/02/
killing-ali-ismail-
korkmaz-20142681450320113.
html), και μετά από τεράστια 
προσπάθεια της οικογένειας και 
δημοσιογράφων (αν δεν υπήρχε 
αυτή η προσπάθεια, ίσως η δίκη 
να μη γινόταν καν, επισημαίνει η 
Διεθνής Αμνηστία), αλλά κυρί-
ως γιατί οι ποινές ήταν προκλη-
τικά επιεικείς. 

Οι δύο μπάτσοι που αποδεί-
χτηκε ότι συμμετείχαν στον 
άγριο ξυλοδαρμό του Κορκμάζ 
καταδικάστηκαν σε 10 χρόνια 
φυλάκιση (τα διπλά από έναν 
διαδηλωτή που φοράει μαντή-
λι για να καλύψει το πρόσωπό 

του, για να έχουμε ένα μέτρο 
σύγκρισης), μολονότι ο ένας 
από αυτούς φαινόταν καθαρά 
στο βίντεο που παρουσιάστη-
κε στο δικαστήριο να κλοτσάει 
στο κεφάλι τον δεκαεννιάχρονο 
ακόμα κι όταν αυτός κειτόταν 
αιμόφυρτος στο έδαφος! Το 
δικαστήριο αναγνώρισε ελα-
φρυντικά στους μπάτσους, υπο-
βιβάζοντας την κατηγορία για 
την οποία δικάζονταν («τραυμα-
τισμός που οδήγησε σε θάνατο, 
εκ προμελέτης»)! 

Οι άλλοι δύο μπάτσοι που 
φαίνονταν στο βίντεο να χτυ-
πούν διαδηλωτές αλλά όχι τον 
Κορκμάζ αφέθησαν ελεύθεροι 
χωρίς να τους απαγγελθεί καμία 
κατηγορία λόγω έλλειψης στοι-
χείων (!) ενώ τέσσερις άλλοι 
πολίτες που συμμετείχαν στον 
ξυλοδαρμό καταδικάστηκαν 
σε ποινές από οκτώ μήνες μέ-
χρι έξι χρόνια. Η απόφαση του 
δικαστηρίου τον περασμένο 
Γενάρη προκάλεσε την οργή 
των συγγενών του 19χρονου και 
των συμπαραστατών τους που 
γεύτηκαν τα δακρυγόνα της 

τούρκικης «δικαιοσύνης».
Η ανακοίνωση της Διεθνούς 

Αμνηστίας αναφέρει ότι «εκα-
τοντάδες υποθέσεις για αστυ-
νομική βία φαίνεται απίθανο 
ακόμη και να φτάσουν στα δικα-
στήρια». Δύο από τις υποθέσεις 
που αναφέρει ως παράδειγμα 
υποθέσεων που ακόμα εκκρε-
μούν είναι η δολοφονία του 
εικοσιδυάχρονου Αμπντουλάζ 
Τσεμέρτ, που δολοφονήθηκε 
από χτύπημα στο κεφάλι κατά 
τη διάρκεια διαδήλωσης στις 3 
Ιούνη του 2013, και η δολοφονία 
του δεκαπεντάχρονου Μπερκίν 
Ελβάν. 

Ποιοι είναι λοιπόν οι πραγ-
ματικοί τρομοκράτες; Αυτοί 
που εξαναγκάζονται να εκτε-
λέσουν ένα στέλεχος της «δι-
καιοσύνης» των καταπιεστών ή 
αυτοί που σκοτώνουν νεολαίους 
και αυτοί που τους ρίχνουν στα 
μαλακά;

Κατά… σατανική σύμπτωση, 
λίγες μέρες πριν ολοκληρώθηκε 
η ψήφιση του νομοσχεδίου για 
την διεύρυνση της αστυνομικής 
εξουσίας, με το οποίο οι μπά-
τσοι θα μπορούν να μπουκά-
ρουν σε σπίτια χωρίς εισαγγελι-
κή εντολή και να χρησιμοποιούν 
όπλα κατά βίαιων διαδηλωτών 
(έστω κι αν η βία τους περιορί-
ζεται σε σφεντόνες ή πέτρες). 
Το νομοσχέδιο προβλέπει επί-
σης φυλάκιση πέντε ετών για 
όσους διαδηλωτές απλά καλύ-
πτουν τα πρόσωπά τους! Πιο 
πριν, ένα ακόμη αντιδραστικό 
νομοσχέδιο ψηφίστηκε από 
την τουρκική Βουλή, σύμφωνα 
με το οποίο επιτρέπεται στην 
κυβέρνηση να απαγορεύει την 
πρόσβαση σε ιστοσελίδες που 
«διαταράσσουν τη δημόσια τά-
ξη», χωρίς να απαιτείται δικα-
στική απόφαση. Ο τούρκικος 
φασισμός, με κοινοβουλευτικό 
μανδύα, σε όλο του το αποκρου-
στικό μεγαλείο!

Ποιοι είναι οι τρομοκράτες;

Αποδιοπομπαίος τράγος και αναπάντητα ερωτήματα
«Οι γαλλικές αρχές διερευνούν 

επίσης πέρα από τα κίνητρα του 
εικοσιεπτάχρονου και  δεν αποκλείουν 
την πιθανότητα ενός τεχνικού προβλή-
ματος του Airbus. “Αυτή τη στιγμή δεν 
μπορούμε να αποκλείσουμε και την πιθα-
νότητα ενός τεχνικού λάθους”, είπε  το 
Σάββατο στο κανάλι BFMTV ο επικεφα-
λής των γάλλων διορισμένων ερευνητών 
στο Ντίσελντορφ, Jean-Pierre Michel. 
Οι έρευνες προχωρούν, όμως λείπουν 
ακόμη οι “τεχνικές λεπτομέρειες”. Οι 
ειδικοί ελπίζουν να μάθουν τι ακριβώς 
συνέβη πριν από την πτώση του αερο-
πλάνου προπαντός από το δεύτερο μαύ-
ρο κουτί, το οποίο ακόμη ψάχνουν στον 
τόπο του δυστυχήματος» (άρθρο της 
Tageszeitung, Κυριακή 29.3.15, http://
www.taz.de/Crash-der-Germanwings-
Maschine/!157256/).

Πώς μπορεί να ταιριάξει αυτή η δή-
λωση του στρατηγού Ζαν Πιέρ Μισέλ, 
αρχηγού της γαλλικής δικαστικής αστυ-
νομίας, επικεφαλής της τριμελούς αντι-
προσωπίας, που πήγε στο Ντίσελντορφ 
για να βοηθήσει στις έρευνες, με όλο 
αυτόν τον οχετό «πληροφοριών» γύρω 
από το δυστύχημα, που μας βομβαρδί-
ζουν το τελευταίο διάστημα;

Μόνο οχετό μπορεί να χαρακτηρίσει 
κανείς όλη αυτή την «ψυχαναλυτική 
έρευνα» για το ποιόν της πάθησης του 

νεκρού συγκυβερνήτη Αντρέας Λού-
μπιτς από τον κάθε λογής «ειδικό», που 
έχουμε αναγκαστεί να υποστούμε το τε-
λευταίο διάστημα από τα μέσα μαζικής 
παραπληροφόρησης. Ηταν καταθλιπτι-
κός, μανιοκαταθλιπτικός, είχε αυτοκτο-
νικές τάσεις ή όχι ο συγκυβερνήτης «κα-
μικάζι»; Ενας καταθλιπτικός με αυτοκτο-
νικές τάσεις δεν είναι δολοφόνος, όπως 
και ένας μανιοκαταθλιπτικός. Το μόνο 
κακό που μπορούν να κάνουν αυτοί οι 
άνθρωποι είναι να καταστρέψουν τον 
εαυτό τους. Αυτό όμως ουδόλως ενδι-
αφέρει τους «αναλυτές» της συμφοράς 
που διαστρεβλώνουν με τον πιο κατάφω-
ρο τρόπο την επιστήμη της ψυχιατρικής 
για να πουλήσουν το κομμάτι τους και 
να βγάλουν λάδι την εταιρία. Οπως δεν 
τους ενδιαφέρει το ότι στοχοποιούν 
μία ολόκληρη ομάδα ανθρώπων, τους 
πιλότους αεροσκαφών, που από δω και 
πέρα θα πρέπει να τους βλέπουμε σαν 
εν δυνάμει δολοφόνους, ικανούς για το 
χειρότερο έγκλημα!

Πρωταγωνιστής σ’ αυτό το άθλημα 
(ποιος άλλος;) η γερμανική Bild που φι-
λοξένησε μάλιστα και τη θεωρία ενός 
γερμανού «ψυχοθεραπευτή» για να 
προσδώσει επιστημονικό κύρος στις 
ανοησίες που διαδίδει. Σύμφωνα με τον 
«ψυχοθεραπευτή», ο Λούμπιτς είχε προ-
μελετημένο και καλά οργανωμένο σχέ-
διο και «είχε ζήσει το ράλι του θανάτου 

πάνω από 100 φορές». Το αποκορύφωμα 
της… επιστημονικής ανάλυσης: «Ατομα 
όπως αυτός έχουν απίστευτη επιθετικό-
τητα. Πρόκειται για καταθλιπτικές προ-
σωπικότητες»!

Την πηγή του οχετού πρέπει να την 
αναζητήσουμε στη βεβαιότητα με την 
οποία ο εισαγγελέας της Μασσαλίας 
απέδωσε την ευθύνη στον Λούμπιτς, 
αμέσως μετά την ανάλυση του πρώτου 
μαύρου κουτιού από γερμανούς εμπει-
ρογνώμονες, με τα γνωστά αποτελέ-
σματα. Ετσι, ενώ μια μέρα πριν από την 
«αποκάλυψη-βόμβα» που ενοχοποίησε 
τον Λούμπιτς όλοι μιλούσαν για τον πολύ 
χρόνο που απαιτείται για τη διερεύνηση 
των αιτιών του δυστυχήματος (γινόταν 
λόγος για βδομάδες ή και μήνες), η 
ξαφνική «αποκάλυψη» έκοψε κάθε κου-
βέντα για παραπέρα προβληματισμό. 
Ο «τρελός» συγκυβερνήτης έμελλε να 
συγκεντρώσει όλα τα πυρά των ανά τον 
κόσμο ΜΜΕ, αποτελώντας τον αποδιο-
πομπαίο τράγο που τόσο χρειαζόταν η 
εταιρία για να γλιτώσει από την πλήρη 
καταρράκωση του κύρους της (και του 
επιχειρηματικού μέλλοντός της). Δεν 
μιλάμε για οποιαδήποτε εταιρία, αλλά 
για τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρία 
της Ευρώπης, με πάνω από 30 δισ. ευρώ 
ετήσιο τζίρο και πάνω από 100 εκατομ-
μύρια επιβάτες το χρόνο. Μιλάμε για τη 
Lufthansa, στον όμιλο της οποίας ανήκει 

η Germanwings, η οποία παραδέχτηκε 
ότι γνώριζε τα ψυχολογικά προβλήματα 
του Λούμπιτς από το 2009.

Ομως αυτή η παραδοχή, που ταιριά-
ζει με το ρεπορτάζ του Spiegel για το 
λόγο της εξάμηνης άδειας που πήρε ο 
Λούμπιτς, μάλλον δεν δικαιώνει και τό-
σο την εταιρία. Για τον απλούστατο λόγο 
ότι ο Λούμπιτς φέρεται να έπασχε από 
σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης 
(burnout syndrome), που σχετίζεται με 
εργασιακό άγχος και κακές συνθήκες 
εργασίας. Οταν η ίδια η πρώην σύντρο-
φος του Λούμπιτς αποκαλύπτει -στη Bild 
μάλιστα- ότι ήταν ταραγμένος για τις 
συνθήκες εργασίας (λίγα λεφτά, φόβος 
απόλυσης με τη λήξη του συμβολαίου 
και πολύ μεγάλη πίεση), οδηγούμαστε 
στο συμπέρασμα ότι οι αιτίες εργασια-
κής εξουθένωσης συνέχισαν να υπάρ-
χουν πολύ αργότερα από τότε που φέ-
ρεται ότι εμφανίστηκε για πρώτη φορά.

Κι εδώ έρχεται το ερώτημα που θέ-
σαμε στο προηγούμενο φύλλο: «πόσο 
έχουν εξεταστεί οι επιπτώσεις της χει-
ροτέρευσης των εργασιακών συνθηκών 
των πληρωμάτων και των πιλότων στην 
ασφάλεια των πτήσεων;». Φυσικά και 
δεν υπονοούμε ότι αυτά μπορούν να 
οδηγήσουν σε τέτοια εγκληματική τρέ-
λα, αλλά ότι αυξάνουν την πιθανότητα 
λάθους ή ακόμα και λανθασμένης αντί-

ληψης της πραγματικότητας, αν αυτή 
συνοδεύεται από τεχνικά προβλήματα.

Εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε 
το οποιοδήποτε πόρισμα, όμως πολλά 
ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. 
Πόσο οι μικροβλάβες σε πτήσεις ρου-
τίνας μπορεί να αποβούν μοιραίες σε 
ηλικιωμένα αεροσκάφη, όπως αυτό που 
συνετρίβη; Σε ποιο βαθμό το κυνήγι του 
μέγιστου κέρδους μπορεί να σκοτώσει 
την ασφάλεια;  Τα παραπάνω ίσως να 
μην απαντηθούν ποτέ ή να απαντηθούν 
κάποια από αυτά σε κάποιο εργαστήριο 
των εμπειρογνωμόνων της εταιρίας, αν 
ανακαλυφθεί ποτέ το δεύτερο μαύρο 
κουτί. Αλλά τότε ο θόρυβος θα έχει κο-
πάσει και οι πολλοί θα θυμούνται μόνο 
ότι έφταιξε ο «τρελός». Η εταιρία θα 
βρει τρόπους να βελτιώσει τα τεχνικά 
προβλήματα που ενδεχομένως απο-
καλύψει το δεύτερο μαύρο κουτί, γιατί 
ασφαλώς και δε θέλει τα αεροσκάφη 
της να πέφτουν. Και το κυνήγι του μέγι-
στου κέρδους, που αποκτά εγκληματικό 
χαρακτήρα στις εταιρίες «χαμηλού κό-
στους» (για τους φτωχούς) θα συνεχι-
στεί, μέχρι το επόμενο δυστύχημα. Σε 
κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εμπεδώ-
σουμε αυτό που δήλωσε ο Κάρστεν Σπο-
χρ, διευθύνων σύμβουλος της Lufthansa: 
«κανένα μέτρο ασφάλειας δεν μπορεί 
να αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο».
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Σε περιφερειακή σύγκρουση 
έχει εξελιχθεί η πολιτική 

αναμέτρηση για τον έλεγχο 
της εξουσίας που έχει ξεσπάσει 
από τον Αύγουστο του 2014 στην 
Υεμένη, με τους αεροπορικούς 
βομβαρδισμούς εναντίον θέ-
σεων της πολιτοφυλακής των 
Χούτι και των συμμάχων τους. 
Επικεφαλής της πολεμικής συμ-
μαχίας που έχει εξαπολύσει την 
«Επιχείρηση αποφασιστική κα-
ταιγίδα» είναι η σαουδαραβική 
μοναρχία συνεπικουρούμενη 
από τις χώρες του Συμβουλίου 
Συνεργασίας του Κόλπου (δηλα-
δή το Κατάρ, τα Ενωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το 
Κουβέιτ και το Ομάν), καθώς και 
από την Ιορδανία, το Μαρόκο 
και την Αίγυπτο. Οι Αμερικάνοι, 
που έδωσαν το πράσινο φως 
για την επιχείρηση, δε συμμε-
τέχουν  άμεσα με στρατιωτικές 
δυνάμεις, αλλά επίσημα παρέ-
χουν υλικοτεχνική υποστήριξη 
και προφανώς κατευθύνουν 
όλη την επιχείρηση. Οπως πολύ 
εύστοχα σχολιάζει σε σχετικό 
άρθρο του ο γνωστός βρετανός 
δημοσιογράφος Πάτρικ Κόκ-
μπερν, «η κωδική ονομασία της 
επιχείρησης μάλλον είναι ένδει-
ξη για το τι η Σαουδική Αραβία 
και οι σύμμαχοί της θα ήθελαν 
να συμβεί στην Υεμένη παρά για 
τι πραγματικά θα συμβεί».

Η Υεμένη είναι η φτωχότερη 
και η λιγότερο αναπτυγμένη 
αραβική χώρα, που συνορεύει 
βόρεια με τη Σαουδική Αραβία, 
ανατολικά με το Ομάν και βρέ-
χεται δυτικά από την Ερυθρά 
Θάλασσα και νότια από τον 
Κόλπο του Αντεν και την Αραβι-
κή Θάλασσα. Το στενό Μπαμπ 
αλ Μαντέμπ στο νοτιοδυτικό 
άκρο της χώρας, από το οποίο 
περνούν καθημερινά περισσότε-
ρα από 3 εκατομμύρια βαρέλια 
πετρελαίου την ημέρα με κατεύ-
θυνση τη διώρυγα του Σουέζ, εί-
ναι ζωτικής σημασίας ενεργει-
ακή πύλη για την Ευρώπη, την 
Ασία και τις ΗΠΑ. Ακριβώς λόγω 
της στρατηγικής γεωγραφικής 
της θέσης στο νότιο τμήμα της 
Αραβικής Χερσονήσου, η χώρα 
είναι πεδίο ανταγωνισμού τόσο 

μεταξύ των μεγάλων ιμπερια-
λιστικών δυνάμεων όσο και με-
ταξύ περιφερειακών δυνάμεων 
που επιδιώκουν να επεκτείνουν 
την επιρροή τους στην περιοχή.

Οι πρωταγωνιστές
Οι Χούτι
Αποτελούν το 30% των 23 

εκατομμυρίων περίπου του 
πληθυσμού της χώρας και ακο-
λουθούν την αίρεση Ζάιντι του 
σιιτικού Ισλάμ, που υπάρχει μόνο 
στην Υεμένη. Εχουν παράδοση 
θρησκευτικής ανοχής απέναντι 
σε άλλες θρησκείες, προσεύ-
χονται στα ίδια τζαμιά με τους 
σουνίτες και συνυπήρχαν ειρηνι-
κά για αιώνες. Ζουν κυρίως στο 
βόρειο ορεινό τμήμα της χώρας, 
που συνορεύει με τη Σαουδική 
Αραβία. Οι εμπειροπόλεμες πο-
λιτοφυλακές των Χούτι σε συ-
νεργασία με μεγάλο τμήμα του 
στρατού που έχει δεσμούς με 
τον πρώην πρόεδρο Αλί Αμπου-
ντάλ Σάλεχ έχουν καταφέρει να 
θέσουν υπό τον έλεγχό τους το 
βόρειο και όλο σχεδόν το δυτικό 
τμήμα της χώρας προς την Ερυ-
θρά Θάλασσα και να προελά-
σουν πρόσφατα με εντυπωσιακή 
ταχύτητα μέχρι τα περίχωρα του 
Αντεν στο νότο.

Ο Αλί Αμπντουλάχ Σάλεχ
Πρόεδρος της Υεμένης την 

περίοδο 1978 – 2011, ο οποίος 
αναγκάστηκε να παραιτηθεί με-
τά τη λαϊκή εξέγερση του 2011, 
με πρωταγωνιστή τη νεολαία, 
με βασικό αίτημα αστικοδημο-
κρατικές ελευθερίες και δικαι-
ώματα. Με τη συμφωνία μετα-
βίβασης της εξουσίας που υπο-
γράφηκε το Νοέμβρη του 2011 
από τον Αμπντουλάχ Σάλεχ και 
πολιτικές δυνάμεις της αντιπολί-
τευσης, σε συμφωνία με το Λευ-
κό Οίκο και με τη μεσολάβηση 
των μοναρχιών του Συμβουλίου 
Συνεργασίας του Κόλπου, ο Σά-
λεχ παραιτήθηκε και ορίστηκε 

ως προσωρινός πρόεδρος ο επί 
χρόνια αντιπρόεδρος και στε-
νός συνεργάτης του Μανσούρ 
Χάντι. Στο δικτάτορα Σάλεχ 
δόθηκε ασυλία και το δικαίωμα 
να παραμείνει στη χώρα, ενώ 
οι έμπιστοί του συνέχισαν να 
διατηρούν ισχυρές θέσεις στην 
κυβέρνηση, στο στρατό και στις 
δυνάμεις Ασφάλειας. Ο Σάλεχ 
κατηγορείται ότι συνεργάζεται 
με τους Χούτι για να προωθήσει 
το γιο του Αχμέντ, ανώτερο αξι-
ωματικό της Προεδρικής Φρου-
ράς, στην προεδρία της χώρας.

Ο Μανσούρ Χάντι
Ηταν ο μοναδικός υποψήφι-

ος και κατά συνέπεια ο νικητής 
των προεδρικών εκλογών του 
2012. Υπήρξε πιστός σύμμαχος 
του Λευκού Οίκου στον πόλε-
μο κατά της «τρομοκρατίας», 
επιτρέποντας την εγκατάσταση 
πληθώρας στρατιωτικών συμ-
βούλων και ειδικών δυνάμεων 
του αμερικάνικου στρατού στη 
χώρα και παρέχοντας πλήρη 
ελευθερία στην πραγματοποί-
ηση επιθέσεων από μη επαν-
δρωμένα αεροσκάφη σε θέσεις 
«τρομοκρατών», με θύματα 
πολλούς άμαχους. Το γεγονός 
ότι οι δυνάμεις στο στρατό που 
τον υποστήριζαν κατατροπώ-
θηκαν, χωρίς να προβάλλουν 
ουσιαστική αντίσταση, από τις 
πολιτοφυλακές των Χούτι και 
των συμμάχων τους στο στρατό, 
αποδεικνύει ότι είχε περιορισμέ-
νη επιρροή, εκτός από την κοι-
νωνία, στον κρατικό μηχανισμό.

Η Αλ – Κάιντα
Η Υεμένη είναι η βάση της Αλ 

– Κάιντα στην Αραβική Χερσό-
νησο, που θεωρείται από τους 
Αμερικάνους το πιο επικίνδυνο 
παρακλάδι του δικτύου της Αλ – 
Κάιντα. Εκτός από τις επιθέσεις 
εναντίον κυβερνητικών στόχων 
στην Υεμένη, τη συνδέουν με μια 
σειρά αποτυχημένες απόπειρες 
εναντίον αμερικάνικων στόχων 
καθώς και με την επίθεση στο 
γαλλικό σατιρικό περιοδικό τον 
περασμένο Γενάρη.

Διατηρεί υπό τον έλεγχό της 
τμήματα της απομακρυσμένης 
νότιας και ανατολικής Υεμένης 
και θεωρείται βέβαιο ότι θα κερ-
δίσει έδαφος εκμεταλλευόμενη 
το κενό εξουσίας και τον πόλεμο 
εναντίον των Χούτι, έχοντας ήδη 
συνάψει συνεργασία με κάποι-

ους σουνίτες φύλαρχους στη 
νότια Υεμένη που υποστηρίζουν 
τον Χάντι.

Την παρουσία του στην Υε-
μένη έχει κάνει και το Ισλαμικό 
Μέτωπο, το οποίο μάλιστα ανέ-
λαβε την ευθύνη για δύο επιθέ-
σεις στις 20 Μάρτη σε τζαμιά 
που προσεύχονταν Χούτι στη 
Σανάα, προκαλώντας το θάνατο 
130 ανθρώπων.

Το νότιο αποσχιστικό κίνημα
Η βόρεια και η νότια Υεμένη 

ενώθηκαν το 1990. Ομως το 1994 
ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος και 
ο στρατός του καθεστώτος 
Σάλεχ τσάκισε το αποσχιστικό 
κίνημα στο νότο. Τακτική κατα-
στολής αυτού του κινήματος, 
που ενισχύθηκε στη διάρκεια 
της λαϊκής εξέγερσης του 2011, 
ακολούθησε και η κυβέρνηση 
του Μανσούρ Χάντι. Οι οπαδοί 
του αποσχιστικού κινήματος 
υποστηρίζουν ότι όλες οι μέχρι 
τώρα κυβερνήσεις ακολουθούν 
πολιτική διακρίσεων σε βάρος 
της νότιας Υεμένης και αρπά-
ζουν τους φυσικούς πόρους της 
(κυρίως το πετρέλαιο). Μετά 
την κατάληψη της πρωτεύου-
σας Σανάα από τους Χούτι και 
την παραίτηση του προέδρου 
Χάντι και της κυβέρνησής του, 
εκπρόσωποι του κινήματος και 
κάποιοι κυβερνήτες των  οχτώ 
επαρχιών της νότιας Υεμένης 
δήλωσαν ότι δεν αναγνωρί-
ζουν την εξουσία της Σανάα και 
ύψωσαν τις παλιές σημαίες της 
ανεξάρτητης Νότιας Υεμένης σε 
δημόσια κτίρια. Είναι βέβαιο ότι 
οι συνθήκες ευνοούν την ενίσχυ-
ση του αποσχιστικού κινήματος 
και κατά συνέπεια αυξάνουν τον 
κίνδυνο για την εδαφική ακεραι-
ότητα της χώρας.

Οι ΗΠΑ
Τον περασμένο Σεπτέμβρη, 

ο Ομπάμα παρουσίασε το πρό-
γραμμα επιθέσεων με μη επαν-
δρωμένα αεροσκάφη με στόχο 
την Αλ – Κάιντα στην Υεμένη ως 
ένα επιτυχές μοντέλο της αμε-
ρικάνικης στρατηγικής ενάντια 
στην «τρομοκρατία», προσθέτο-
ντας ότι θα χρησιμοποιούσε το 
μοντέλο της Υεμένης στην προ-
σπάθειά του να «αποδυναμώσει 
και τελικά να καταστρέψει» το 
Ισλαμικό Κράτος (ISIS) στο Ιράκ 
και στη Συρία. Σήμερα, η αμε-
ρικάνικη «αντιτρομοκρατική» 

στρατηγική στην Υεμένη έχει 
καταρρεύσει. Το αμερικάνικο 
στρατιωτικό και διπλωματικό 
προσωπικό έχει αποχωρήσει, η 
αμερικάνικη πρεσβεία στη Σα-
νάα έχει κλείσει, η αεροπορική 
βάση Αλ – Ανάντ, έδρα της CIA 
και των ειδικών δυνάμεων του 
αμερικάνικου στρατού, έχει κα-
ταληφθεί από τους Χούτι και οι 
επιθέσεις εναντίον της Αλ – Κά-
ιντα στην Αραβική Χερσόνησο 
έχουν σταματήσει. Το χάος, το 
κενό εξουσίας και οι συνεχιζό-
μενοι βομβαρδισμοί κατά των 
Χούτοι και των συμμάχων τους 
στο στρατό είναι βέβαιο ότι 
προσφέρουν ασφαλές και εύφο-
ρο έδαφος για την ενίσχυση της 
Αλ – Κάιντα στην Υεμένη.

Μετά τους πολέμους στο Ιράκ 
και στο Αφγανιστάν, η αμερικά-
νικη στρατηγική στον πόλεμο 
εναντίον της «τρομοκρατίας» σε 
άλλες χώρες βασίζεται, σύμφω-
να με ρεπορτάζ του «Associated 
Press», με τίτλο «Η Υεμένη στο 
χάος», στο δόγμα: «χτυπάμε 
τους εξτρεμιστές από τον αέρα, 
ενισχύουμε την ικανότητα των 
ξένων κυβερνήσεων και απο-
φεύγουμε να στέλνουμε μεγάλο 
αριθμό στρατιωτικού προσωπι-
κού στο έδαφος σε επικίνδυνες 
χώρες». Και προσθέτει: «Μετά 
την εκλογή του Ομπάμα, οι ΗΠΑ 
έχουν ρίξει εκατομμύρια δολά-
ρια σε προσπάθειες για να στα-
θεροποιήσουν την κυβέρνηση 
της Υεμένης και να ενισχύσουν 
τις δυνάμεις Ασφάλειάς της. …
Τώρα, ουσιαστικά όλα τα στρα-
τεύματα της Υεμένης που είχαν 
δουλέψει με το αμερικάνικο 
στρατιωτικό προσωπικό έχουν 
εμπλακεί με τη μια ή την άλλη 
πλευρά των αντιπάλων, είτε με 
τα υπολείμματα της κυβέρνη-
σης Χάντι, είτε με τους υποστη-
ρικτές του πρώην προέδρου Αλί 
Αμπντουλάχ Σάλεχ, είτε με τους 
Χούτι».

Σαουδική Αραβία και Ιράν
Η σαουδαραβική μοναρχία 

τάσσεται ενάντια στον έλεγχο 
της Υεμένης από τους Χούτι, 
κατ’ αρχήν γιατί, όντας σε αντα-
γωνισμό με το Ιράν για αύξηση 
της επιρροής τους στην περιοχή, 
δεν θέλει να έχει στα νότια σύ-
νορά της ένα καθεστώς που θα 
έχει δεσμούς με το Ιράν. Επιπλέ-
ον, θεωρεί το κίνημα των Χούτι, 
λόγω της πολιτικής του φυσι-
ογνωμίας (τάσσεται ενάντια 
στις ξένες επεμβάσεις και την 
κυβερνητική διαφθορά και το 
βασικό του σύνθημα είναι «Θά-
νατος στην Αμερική, θάνατος 
στο Ισραήλ»), ως αναξιόπιστο 
εταίρο στον πόλεμο κατά της 
«τρομοκρατίας» και ως αποστα-
θεροποιητική δύναμη για τη Σα-
ουδική Αραβία, καθώς ο Οίκος 
των Σαούδ έχει προβλήματα με 
τη «δική του» σιιτική μειονότητα 
που ζει στην πετρελαιοφόρα 
ανατολική επαρχία της χώρας 
και με την εξέγερση του σιιτικού 
πληθυσμού στο Μπαχρέιν, που 

αντιμετωπίζονται μέχρι τώρα με 
σκληρά μέτρα καταστολής. 

Σημειωτέον ότι η Σαουδική 
Αραβία είχε προσφέρει ολό-
πλευρη υποστήριξη στους έξι 
πολέμους που εξαπέλυσε το κα-
θεστώς του Αμπντουλάχ Σάλεχ 
εναντίον των Χούτι την περίοδο 
2004 – 2010, ενώ σαουδαραβικά 
στρατεύματα με την υποστήριξη 
της αεροπορίας είχαν πραγμα-
τοποιήσει χερσαία εισβολή στη 
βόρεια Υεμένη εναντίον των 
Χούτι την περίοδο 2009 – 2010, 
με αποτέλεσμα τουλάχιστον 130 
νεκρούς σαουδάραβες στρατι-
ώτες.

Το Ιράν μέσω των σιιτικών 
κοινοτήτων έχει αυξήσει την 
επιρροή του σε Ιράκ, Συρία και 
Λίβανο και προφανώς επιδιώκει 
το ίδιο και στην Υεμένη, υποστη-
ρίζοντας πολιτικά, οικονομικά 
και στρατιωτικά το κίνημα των 
Χούτι.

Το ιστορικό της 
κρίσης

Οι ρίζες της σημερινής σύ-
γκρουσης στην Υεμένη βρίσκο-
νται στη δεκαετία του 2000. Τον 
Ιούνιο του 2004, ο τότε πρόε-
δρος Αλί Αμπντουλάχ Σάλεχ 
έστειλε κυβερνητικά στρατεύ-
ματα να συλλάβουν το Χουσεΐν 
αλ – Χούτι, χαρισματικό κληρικό 
και πρώην βουλευτή, με συνεχώς 
αυξανόμενη δημοτικότητα, ο 
οποίος ασκούσε σκληρή κριτική 
για τη συμμαχία της κυβέρνη-
σης με τις ΗΠΑ, για την περιθω-
ριοποίηση και την υπανάπτυξη 
της βόρειας επαρχίας Σάαντα, 
τόπο καταγωγής του, και για 
την αχαλίνωτη κυβερνητική δι-
αφθορά. Ο Χουσεΐν αλ – Χούτι 
δολοφονήθηκε μαζί με μερικούς 
οπαδούς του, αλλά το κίνημα 
που έγινε γνωστό με το όνομά 
του, αναπτύχθηκε υπό την ηγε-
σία του νεότερου αδελφού του 
και σημερινού ηγέτη Αμπντούλ 
Μαλέκ αλ – Χούτι, και σφυρηλα-
τήθηκε μέσα από έξι πολέμους 
που εξαπέλυσε εναντίον των 
Χούτι ο δικτάτορας Σάλεχ την 
περίοδο 2004 – 2010.

Το κίνημα των Χούτι πήρε 
μέρος στη λαϊκή εξέγερση του 
2011 ενάντια στο καθεστώς του 
Αλί Αμπντουλάχ Σάλεχ και κα-
τάφερε, εκμεταλλευόμενο το 
κενό εξουσίας, να επεκτείνει 
την επιρροή του έξω από τις δη-
μογραφικά παραδοσιακές περι-
οχές των Χούτι, νότια προς την 
πρωτεύουσα Σανάα. Η συμφω-
νία μεταβίβασης της εξουσίας 
από το Σάλεχ στο Μανσούρ Χά-
ντι, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ 
και των μοναρχιών του Κόλπου, 
άφησε για άλλη μια φορά στο 
περιθώριο το κίνημα των Χού-
τι, που ανέλαβε το ρόλο αντι-
πολίτευσης ασκώντας σκληρή 
κριτική στην κυβέρνηση Χάντι, 
η οποία το μόνο έργο που έχει 
να επιδείξει είναι η στενή συ-
νεργασία με τους Αμερικάνους 
στον πόλεμο κατά της «τρομο-
κρατίας». 

Τον Αύγουστο του 2014, χιλιά-
δες Χούτι έκλεισαν τον κεντρικό 
δρόμο που οδηγεί στο αεροδρό-
μιο της πρωτεύουσας και άρχι-

Με ποσοστό 45% περίπου 
και 66 έως 70 από τις 101 

περιφέρειες η γαλλική δεξιά 
κέρδισε μια μεγάλη νίκη στο 
δεύτερο γύρο των περιφερεια-
κών εκλογών της Γαλλίας, που 
ολοκληρώθηκαν την περασμέ-
νη Κυριακή. Μπορεί οι υποψή-
φιοι που υποστήριζε το κόμμα 
του Σαρκοζί (UMP – Ενωση για 
ένα Λαϊκό Κίνημα) να πήραν ένα 
μικρό ποσοστό από το παραπά-
νω (μόλις το ένα πέμπτο) και να 
πήραν τελικά την πρωτιά χάρη 
στους συμμάχους τους (Union 
de la Droite -  Ενωση της Δεξιάς) 
που συγκέντρωσαν το 27.6% ένα-
ντι 8.6% του UMP, αφήνοντας 
τα υπόλοιπα «κουκιά» στους 
άλλους δεξιούς υποψήφιους, η 
ουσία όμως παραμένει η ίδια. 

Οι φασίστες (Εθνικό Μέτωπο 

της Λε Πεν) δεν κέρδισαν τελι-
κά ό,τι περίμεναν, πέφτοντας σε 
ποσοστά από τον πρώτο γύρο 
(22.2% έναντι 25.2%) και βγάζο-
ντας μόλις 62 αντιπροσώπους 
στα περιφερειακά συμβούλια, 
δηλαδή λιγότερο από το 2% του 
συνόλου των 4.108 θέσεων. 

Μεγάλοι ηττημένοι οι «σοσι-
αλιστές» που έχασαν τις μισές 
περίπου από τις 61 περιφέρειες 
που είχαν στα χέρια τους. 

Η αποχή διατηρήθηκε σε 
υψηλό ποσοστό (50.02% έναντι 
49.83% στον πρώτο γύρο) και 
μία ακόμα «γιορτή της δημο-
κρατίας» ολοκληρώθηκε χωρίς 
απρόοπτα. Επόμενο εκλογικό 
ραντεβού οι προεδρικές εκλο-
γές του 2017. Μέχρι τότε,… τα 
κεφάλια μέσα.

Γαλλία
Επιβεβαιώθηκε η δεξιά στροφή

Υεμένη

Ανοιξε ο ασκός του Αιόλου
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Πραγματικότητα
και παραλλαγή

Είναι από παλιά διαπιστωμένο πως όταν μια 
κυβέρνηση αντιμετωπίζει προβλήματα ή ετοιμάζεται 
να πάρει «αντιδημοφιλή» μέτρα, ιδιαίτερα αν 
αυτά τα μέτρα θα τη φέρουν σε σύγκρουση 
και με τμήμα του κομματικού της μηχανισμού, 
στήνει ένα σκηνικό τεχνητής πόλωσης με την 
αντιπολίτευση. Η πόλωση λειτουργεί συσπειρωτικά 
στο εσωτερικό του κυβερνητικού στρατόπεδου 
(ιδιαίτερα της κοινοβουλευτικής ομάδας του) και 
αποπροσανατολιστικά στο κοινωνικό σώμα, καθώς 
η πραγματικότητα σκεπάζεται από τον καπνό 
παραλλαγής του πολιτικού καυγά.

Από τον κανόνα δεν ξέφυγε η κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ. Καθώς ετοιμάζεται να κλείσει την 
αξιολόγηση του Μνημόνιου-2 με την τρόικα, για 
να μπει στη διαπραγμάτευση για το Μνημόνιο-3 
και επειδή αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ποτέ 
«αναίμακτα» για το λαό, στήνει ένα σκηνικό 
πόλωσης με την αντιπολίτευση (με ΝΔ και ΠΑΣΟΚ), 
το οποίο ξεκίνησε με το κοινοβουλευτικό σόου 
της περασμένης Δευτέρας και συνεχίστηκε με την 
κατάθεση πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής 
Επιτροπής που θα διερευνήσει πώς φτάσαμε στα 
Μνημόνια (λες και δεν ξέρουμε).

Ετσι, την επόμενη Δευτέρα, ενώ στις Βρυξέλλες 
και την Αθήνα θα συνεχίζεται η εντατική δουλειά 
με την τρόικα και τα τεχνικά της κλιμάκια, για 
να διαμορφωθεί το τελευταίο «πακέτο» του 
Μνημόνιου-2, στη Βουλή θα γίνεται της κακομοίρας, 
με τον Τσίπρα να πρωταγωνιστεί στο σόου της 
συζήτησης για τη σύσταση της Εξεταστικής 
Επιτροπής και να τραβάει σ’ αυτό τον Σαμαρά και 
τον Βενιζέλο, που ξέρουν τι «παίζει», όμως δεν 
μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Η πρωτοβουλία 
σ’ αυτές τις περιπτώσεις ανήκει στην πλειοψηφία, 
ενώ η μειοψηφία αναγκαστικά ακολουθεί, για να μην 
κατηγορηθεί ότι κιότεψε.

Ολ’ αυτά δεν αλλάζουν ούτε στο ελάχιστο 
την πραγματικότητα. Την πραγματικότητα του 
δημοσιονομικού εφιάλτη, της ανεργίας και της 
κινεζοποίησης. Στη «λίστα Τσίπρα», που διέρρευσε 
στους Financial Times, η ανεργία προβλέπεται 
να αυξηθεί σε σχέση με τις «προβλέψεις» 
του προϋπολογισμού, και το 2015 και το 2016. 
Συγκεκριμένα, από 24,5% το 2014, προβλέπεται να 
διαμορφωθεί σε 23,4% (από 22,6%) το 2015 και σε 
21,1% (από 19,5%) το 2016. Αυτή είναι η «επανεκκίνηση 
της οικονομίας» και η «ανάκτηση της εργασίας» που 
έταζε ο ΣΥΡΙΖΑ στο «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης».

Περιττεύει, βέβαια, να πούμε ότι αυτού του τύπου 
οι προβλέψεις είναι πάντοτε υπεραισιόδοξες και 
πως ακόμη και αυτή η μικρή μείωση της ανεργίας 
που «προβλέπουν» θα αφορά θέσεις μερικής 
απασχόλησης και προγράμματα «ωφελούμενων».

Θα το ξαναπούμε, λοιπόν. Αλλο κυβερνητική 
προπαγάνδα και άλλο καπιταλιστική πραγματικότητα 
και κινεζοποίηση. Από το 2012 μέχρι σήμερα 
αποδείχτηκε δύο φορές πως οι εκλογές δεν οδηγούν 
σε διέξοδο. Ούτε καν σε ανακούφιση της εργατικής 
τάξης και του λαού. Καμιά κυβέρνηση δεν πρόκειται 
να χαρίσει το πραγματικό, γιατί αυτό που υπηρετεί 
είναι τα συμφέροντα του κεφαλαίου.

Η μεγάλη ταξική αλήθεια που λέει ότι «όλα 
καταχτιούνται με αγώνες» επιβεβαιώνεται και πάλι. 
Από τις αποφάσεις που θα πάρει η εργατική τάξη θα 
εξαρτηθεί το μέλλον της. Το δίλημμα είναι σαφές: 
ή διεκδικείς και αγωνίζεσαι για να κατακτήσεις 
ή υποτάσσεσαι και ζεις με τη φιλανθρωπία των 
καπιταλιστών.

στο ψαχνό

Φραπές και συμπάθεια
Την Παρασκευή 27 Μάρτη, στο πλαίσιο 

των καθημερινών του επαφών με συνδικά-
τα, στα οποία μοιράζει αφειδώς υποσχέ-
σεις (σε στιλ… Παττακού), ο Σκουρλέτης 
συναντήθηκε με το σωματείο των εργα-
ζόμενων στην Cosco, οι οποίοι ζητούν 
«ασφάλιση   με Βαρέα και Ανθυγιεινά, σύ-
σταση Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας 
στο χώρο εργασίας και εξασφάλιση των 
προϋποθέσεων για την εγγραφή  στο Μη-
τρώο Α και Β φορτοεκφορτωτών λιμένων». 
Ο Σκουρλέτης, αφού τους είπε τα γενικά 
που λέει σε όλους, «εξέφρασε τη διάθεση 
του υπουργείου να συμβάλει στην επίλυση 
των προβλημάτων των εργαζομένων του 
χώρου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
του. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξεταστούν και 
τα ειδικότερα ζητήματα που έθιξαν οι ερ-
γαζόμενοι».

Κατά ειρωνική σύμπτωση, την ίδια μέ-
ρα, χιλιάδες χιλιόμετρα προς τ’ ανατολικά, 
στην έδρα του κινέζικου ιμπεριαλισμού, ο 
Δραγασάκης έδινε τις διαβεβαιώσεις που 
ήθελαν οι Κινέζοι για τα συμφέροντά τους 
στην Ελλάδα. Λέτε να θέλει η Cosco να 
επεκτείνει τις μπίζνες της στην Ελλάδα 
με ικανοποίηση χρόνιων αιτημάτων των 
εργαζόμενων; Λέτε ο Δραγασάκης να 
μην έδωσε διαβεβαιώσεις και γι’ αυτά τα 
ζητήματα, που πάντοτε τα θέτουν οι ιμπε-
ριαλιστές όταν προωθούν επενδύσεις;

Γι’ αυτό και τις δηλώσεις Σκουρλέτη 
πρέπει να τις μεταφράζουμε ως «φραπές 
και συμπάθεια». Αλλωστε δεν τους είπε 
τίποτα συγκεκριμένο. Εξέφρασε απλώς 
τη διάθεσή του να συμβάλει…

Τευτονική ευγένεια
Ποιος λέει πως οι Γερμανοί δεν είναι 

ευγενείς άνθρωποι; Αν δεν ήταν, τότε θα 
είχαν διαλύσει με δυο κουβέντες τη νέα 
φιλολογία των συριζαίων περί δικαστικής 
συνδρομής στην υπόθεση Siemens. Δεν 
το έκανε η Μέρκελ, για να μην προσβά-
λει τον φιλοξενούμενό της Τσίπρα, δεν το 
έκανε ούτε η αναπληρώτρια κυβερνητική 
εκπρόσωπος Κριστιάνε Βιρτς όταν δέχτη-
κε σχετικό ερώτημα. «Υπάρχουν συγκεκρι-
μένα κριτήρια για την παροχή δικαστικής 
συνδρομής, είπε η εκπρόσωπος, ενώ για το 

ενδεχόμενο έκδοσης του Χριστοφοράκου 
στην Ελλάδα θύμισε πως υπάρχουν «νομι-
κά καθορισμένα κριτήρια», όπως υπάρχει 
και «ο σεβασμός στην ανεξαρτησία της 
Δικαιοσύνης».

Δεν ξέρουν, άραγε, οι συριζαίοι ότι δι-
καστική συνδρομή ζητήθηκε από τη Γερ-
μανία και δόθηκε (τι ποιότητα είχε είναι 
άλλης τάξης ζήτημα); Οτι πήγαν ακόμη 
και βουλευτές στη Γερμανία, όπου «συνερ-
γάστηκαν» με τις γερμανικές εισαγγελι-
κές αρχές; Δεν ξέρουν ότι το ζήτημα της 
έκδοσης του Χριστοφοράκου έχει κλείσει 
οριστικά, αφού εξετάστηκε σε όλα τα επί-
πεδα της γερμανικής Δικαιοσύνης (ακόμα 
και από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικα-
στήριο); Φυσικά και τα ξέρουν όλ’ αυτά, 
όμως κάτι πρέπει να λένε για εσωτερική 
κατανάλωση.

Φόβοι
Ο Βορίδης είναι σταθερά στο πλευ-

ρό του Σαμαρά, ο οποίος τον ανέδειξε. 
Ο Βαρβιτσιώτης είναι φρέσκος στην 
ομάδα του Σαμαρά, ο οποίος τον έβαλε 
επικεφαλής του πολιτικού σχεδιασμού 
(!) της ΝΔ. Οταν αυτοί οι δύο κάνουν 
λόγο για δυνατότητα συγκρότησης νέας 
πλειοψηφίας από την παρούσα Βουλή, 
αν καταρρεύσει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ, ακόμα και για συγκυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ με άλλο πρωθυπουργό, 
αποκαλύπτουν τους φόβους του Σαμα-
ρά μπροστά στο ενδεχόμενο ενός εκλο-
γικού «ατυχήματος». Διαμηνύουν στον 
Τσίπρα την προθυμία του Σαμαρά να 
στηρίξει νέα κυβέρνηση, φτάνει να μην 
γίνουν εκλογές.

Από μια άλλη σκοπιά, διαμηνύουν 
στον Τσίπρα ότι αν επιλέξει ο ίδιος 
εκλογικό αιφνιδιασμό, η ΝΔ θα κάνει 
τα πάντα για να τον χρεώσει πολιτικά 
με τυχοδιωκτική συμπεριφορά, αφού οι 
εκλογές δε θα εξυπηρετούν εθνικό θέ-
μα, αλλά στενές κομματικές επιδιώξεις 
του Τσίπρα και της ομάδας του.

Kαριέρες
Αρκετοί απορούν με τη σύγκρουση 

Δούρου-Παπαδημούλη, απ’ αφορμή τη 
συμμετοχή της πρώτης στον εθνικιστι-
κό σχεδιασμό της παρέλασης και τα 

συνεχή αλισβερίσια με τον Καμμένο. Γιατί 
ν’ απορούμε, όμως; Ξεχάσαμε ότι η Δού-
ρου ξεκίνησε την καριέρα της ως συνερ-
γάτιδα σε μια επιτροπή του υπουργείου 
Αμυνας επί υπουργίας Τσοχατζόπουλου; Η 
πολιτική καταγωγή της δεν είναι από τη λε-
γόμενη «ανανεωτική αριστερά», που έχει 
μια αντιεθνικιστική-κοσμοπολίτικη παρά-
δοση, αλλά από τους σκληρούς εθνικιστι-
κούς κύκλους του ΠΑΣΟΚ. Η ένταξή της 

Παλιό το κόλπο
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουρ-

γό Οικονομικών Δ. Μάρδα (Mega, 30 
Μάρτη), στη συνάντηση του Βερολίνου 
η Μέρκελ έθεσε στον Τσίπρα ζήτημα 
μείωσης συντάξεων, ο Τσίπρας είπε 
κατηγορηματικά «όχι» και πρότεινε 
ισοδύναμα μέτρα τα οποία και έγιναν 
δεκτά από τη γερμανίδα καγκελάριο.

Ζήτημα πρώτο: μέχρι τώρα, από την 
κυβέρνηση γνωρίζαμε ότι στο Βερολί-
νο δεν έγινε συζήτηση για μέτρα, αλλά 
συζήτηση στο γενικό πολιτικό επίπεδο. 
Σ’ ένα δείπνο πέντε ωρών, βέβαια, στο 
οποίο συμμετέχει ο βασικός κυβερνη-
τικός διαπραγματευτής με την τρόικα 
(Χουλιαράκης), συζήτηση επί μέτρων 
έγινε. Ομως η κυβέρνηση το αρνιόταν, 
μέχρι που το ξεφρούρνισε «στα ξεκού-
δουνα» ο Μάρδας.

Ζήτημα δεύτερο: κάθε φορά που 
ετοιμαζόταν το κλείσιμο μιας αξιολό-
γησης από την τρόικα, που συνοδευό-
ταν από αντιλαϊκά μέτρα (αδιάφορο αν 
ήταν πολλά ή λιγότερα), οι κυβερνήσεις 
έβρισκαν ένα μέτρο το οποίο υποτίθε-
ται ότι απέτρεψαν, χάρη στη σθεναρή 
αντίστασή τους πάνω στις κόκκινες 
γραμμές που τράβηξαν. 

Πρόκειται για ένα στάνταρ προ-
παγανδιστικό κόλπο, το οποίο τώρα 
χρησιμοποιεί και η συγκυβέρνηση 
Τσίπρα-Καμμένου: «αποτρέψαμε τη 
μείωση συντάξεων, που μας ζητούσε 
η Μέρκελ». Ετσι, ο ελληνικός λαός θα 
πρέπει να είναι ευχαριστημένος και να 
αποδεχτεί όλα τα υπόλοιπα. Κι αυτά 
που θα μείνουν, παρά τις προεκλογικές 
υποσχέσεις, και τα καινούργια.

ΚΟΝΤΡΕΣ

- Οι τουρκικές παραβιάσεις έχουν πυκνώσει, κύριε υπουργέ.
- Μην ανησυχείς, ναύαρχε, θα δώσω τους υδατάνθρακες στους Αμερικανούς και να δούμε αν θα ξανατολμήσουν οι Τούρκοι.
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στη φράξια με τους Παπαδημούλη, Μπαλάφα και σία δεν έγινε 
με ιδεολογικά κριτήρια, αλλά με κριτήρια πολιτικής καριέρας, 
πράγμα που ισχύει και για τους άλλους δύο.

Ενας προερχόμενος από τον Περισσό (Μπαλάφας), ένας προ-
ερχόμενος από την πιο δεξιά μερίδα του παλιού «εσωτερικού» 
(Παπαδημούλης) και μία προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ (Δούρου) 
σύμπηξαν μια εσωκομματική συμμαχία για να εξασφαλίσουν με-
ρίδιο εξουσίας στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ 
βρίσκεται στην εξουσία, ο καθένας κάνει τα προσωπικά του κου-
μάντα, χωρίς να δίνει λογαριασμό στους άλλους.

Δε σήκωσε το γάντι
Δεν ήταν και τόσο δύσκολο στον Σαμαρά να καρφώσει τον 

Τσίπρα σε συγκεκριμένα πράγματα που έχει ήδη κάνει η νέα 
συγκυβέρνηση. Σε κάποιο σημείο της πρωτομιλίας του είπε 
απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό: «Τώρα, παραδέχεστε ότι 
τα προηγούμενα χρόνια έγινε μεγάλη πρόοδος και ας μην το 
λέγατε τότε. Το υπογράψατε στο Eurogroup ότι έγινε πρόοδος 
στον τόπο επί της συγκυβέρνησης. Το παραδεχθήκατε δημόσια, 
όταν συναντηθήκατε με την κ. Μέρκελ. Είπατε χαρακτηριστικά 
ότι “έγιναν και πολλά από την προηγούμενη κυβέρνηση’’».

Ο Τσίπρας έκανε πως δεν κατάλαβε. Δε σήκωσε το γάντι και 
απέφυγε να απαντήσει ειδικά σ’ αυτό το σημείο. Δεν τον συ-
νέφερε, βλέπετε, γιατί ο Σαμαράς άγγιξε μια πολύ ευαίσθητη 
(προπαγανδιστικά) χορδή. Τόσα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ παραμύθιαζε 
τον ελληνικό λαό ότι με ένα νόμο θα καταργήσει τα μνημόνια και 
τους εφαρμοστικούς τους νόμους. Και τώρα, όχι μόνο δεν τα κα-
ταργεί, αλλά αντίθετα αναγνωρίζει πως έγινε σημαντική πρόοδος 
τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια των μνημονίων! Είναι αυτό το 70% 
για το οποίο μιλούσε ο Μπαρουφάκης. Είναι η σχετική αναφορά 
στο non paper που κατατέθηκε στο Eurogroup στις 16 Φλεβάρη. 
Είναι η απόφαση της 20ής Φλεβάρη και η αναφορά του Τσίπρα 
στη συνέντευξη Τύπου με την Μέρκελ (αυτή η αναφορά ήταν 
κάπως πιο «μαζεμένη», για ευνόητους λόγους). Γι’ αυτό ο Τσίπρας 
έκανε πως δεν άκουσε το ερώτημα-πρόκληση του Σαμαρά.

Νταλκάς βαρύς
Ο Θεοδωράκης έχει το δικό του νταλκά. Τον ενοχλεί που ο 

Λαφαζάνης μιλά για σύγκρουση με τη γερμανική Ευρώπη. Γι’ 
αυτό ζήτησε από τον Τσίπρα, αφού πρώτα εξήρε τη στάση του 
στο Βερολίνο («πολύ πρόσφατα, στο πλευρό της κυρίας Μέρκελ, 
είπατε “πάμε μαζί’’, πάμε μαζί με τη Γερμανία, πάμε μαζί με τη 
σύμμαχο Γερμανία για να αλλάξουμε προφανώς τις σχέσεις μας 
με την Ευρώπη»), να διευκρινίσει τι ισχύει τελικά: «Πάμε μαζί με 
τη Μέρκελ, πάμε μαζί με τους Γερμανούς ή πάμε κόντρα;». Το 
πήγε και παραπέρα μάλιστα: «Αυτό που είπε ο κ. Λαφαζάνης δεν 
προσβάλλει βέβαια τους Γερμανούς. Αυτό που είπε ο Λαφαζάνης 
προσβάλλει τους Γάλλους -και θα σας το είπανε- προσβάλλει 
τους Ιταλούς. Οταν μιλάς για γερμανική Ευρώπη, αυτό προσβάλ-
λει τους συμμάχους της χώρας σε αυτή τη μάχη για την αλλαγή 
της Ευρώπης και θα πρέπει να μας πείτε αν ισχύει το ένα ή αν 
ισχύει το άλλο».

Είναι τέτοια η ευρωδουλεία του που ούτε το περιθώριο για 
άσφαιρη φραστική δημαγωγία δε θέλει να υπάρχει στους Λα-
φαζάνηδες. Ολοι πρέπει να ψάλλουν ύμνους στη Μέρκελ, τη 
Γερμανία και την ΕΕ.

Ψεύτες και προκλητικοί
Χρειάστηκε να περάσει ένα εξάμηνο από τότε που ανέλαβε τα 

καθήκοντά της, για να συνειδητοποιήσουν η Δούρου και η συρι-
ζαίικη πλειοψηφία στην Περιφέρεια Αττικής, ότι η Περιφέρεια 
έχει λεφτά διασκορπισμένα σε διάφορους λογαριασμούς, που 
έμεναν σχεδόν άτοκα, και ν’ αποφασίσει να τα συγκεντρώσει όλα 
σε ένα λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ. Το γεγονός 
ότι αυτή η ενέργεια έγινε ακριβώς τη στιγμή που η συγκυβέρνη-
ση Τσίπρα-Καμμένου έσπαγε τους κουμπαράδες και έξυνε τον 
πάτο από τα ταμεία όλων των κρατικών φορέων είναι… εντελώς 
συμπτωματικό! Οπως συμπτωματικό είναι το γεγονός ότι τα 
αποθεματικά κατατέθηκαν στην ΤτΕ και όχι σε κάποια εμπορική 
τράπεζα, που είχε ως τώρα λογαριασμό η Περιφέρεια.

Ο ΚΟΕτζής αντιπεριφερειάρχης Καραμάνος επιστράτευσε και 
άλλο επιχείρημα για να εισηγηθεί τη μεταφορά 80 εκατ. ευρώ 
από τα 110  εκατ. που αριθμούν τα αποθεματικά της Περιφέρει-
ας στην ΤτΕ: η ΤτΕ δίνει επιτόκιο 2,4% έναντι 2% που παίρνουμε 
σήμερα.

Και γιατί η σχετική απόφαση πάρθηκε με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος και ενώ όλη η αντιπολίτευση αντιδρούσε; Τέτοι-
ες ερωτήσεις θέτουν μόνο οι… εχθροί του σοσιαλισμού. Γι’ αυτό 
και χρειάστηκε να γραφτεί ολόκληρο non paper για να πάρουν 
γραμμή οι δημοσιογράφοι και να μην γράφουν… αναλήθειες, ότι 
δήθεν τα λεφτά πήγαν στην ΤτΕ για να μπορεί η κυβέρνηση να 
ξεπληρώνει τους δανειστές.

Ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο; Οχι ότι πήγαν τα λεφτά στην 
ΤτΕ για να διευκολυνθεί η κυβέρνηση στις πληρωμές της, αλλά 
ότι προσπάθησαν να φλομώσουν τον ελληνικό λαό στα ψέματα.

«Η χώρα μας είναι ίσως η μοναδική 
χώρα στον κόσμο που από το κα-

λοκαίρι του 2014, όταν και διεκόπη η ροή 
χρηματοδότησης από τους δανειστές, 
δεν αναχρηματοδοτεί τα χρέη της, αλλά 
τα αποπληρώνει από τον προϋπολογισμό 
της», είπε ο Τσίπρας στη Βουλή την πε-
ρασμένη Δευτέρα. Μέσα στον ορυμαγδό 
της κοινοβουλευτικής κοκορομαχίας, η 
φράση πέρασε στο ντούκου. Ομως έχει 
τη δική της ξεχωριστή σημασία.

Ο Τσίπρας θα ήθελε η Ελλάδα να απο-
πληρώνει το χρέος της όχι μέσω του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αλλά με χρημα-
τοδότηση από τους δανειστές. Δηλαδή, 
να παίρνει νέα δάνεια για να αποπληρώ-
νει τα παλιά. Αυτοί δεν ήταν, όμως, που 
έλεγαν –ακόμη και μετά τις εκλογές- ότι 
δε θέλουν νέα δάνεια, ότι δεν πρόκειται 
να ξαναπάρουν νέα δάνεια για να απο-
πληρώσουν τα παλιά;

Υπάρχει, όμως, και άλλη προέκταση. 
Διαμαρτυρόμενος για το ότι επί σειρά 
μηνών δε χορηγήθηκαν νέα δάνεια για 
να αποπληρωθούν οι δόσεις των παλιών, 
ο Τσίπρας έρχεται να νομιμοποιήσει αυτό 
που ο ίδιος κατήγγειλε (μέχρι τις εκλο-
γές) ως «αποικία χρέους». Ο ΣΥΡΙΖΑ ως 
κυβέρνηση έρχεται να αποδεχτεί αυτό 
που κάθε αστική κυβέρνηση αποδέχε-
ται: τη λειτουργία του κρατικού χρέους 
ως απομύζηση υπεραξίας από το χρημα-
τιστικό κεφάλαιο.

Ιστορικά, από την εποχή ακόμη που το 
καπιταλιστικό σύστημα έκανε τα πρώτα 
του βήματα, το κεφάλαιο και οι κυβερ-
νήσεις του χρησιμοποίησαν το λεγόμενο 
δημόσιο χρέος για να ξεζουμίζουν την 
εργατική τάξη και όλους τους εργαζό-
μενους. Ο Μαρξ αναφέρεται ως εξής 
σ’ αυτή την τάση, στον πρώτο τόμο του 
μνημειώδους έργου του «Το Κεφάλαιο»:

«Το σύστημα της δημόσιας πίστης, δηλ. 
των κρατικών χρεών, που τις αρχές του τις 
ανακαλύπτουμε κιόλας στο μεσαίωνα στη 
Γένουα και στη Βενετία, διαδόθηκε σ’ όλη 
την Ευρώπη στη διάρκεια της περιόδου 
της μανιφακτούρας. Το αποικιακό σύστη-
μα με το θαλάσσιο εμπόριό του και με 
τους εμπορικούς του πολέμους του χρη-
σίμευσε σαν θερμοκήπιο. Ετσι στέριωσε 
πρώτα στην Ολλανδία. Το δημόσιο χρέος, 
δηλ. το ξεπούλημα του κράτους –αδιάφο-
ρο αν είναι απολυταρχικό, συνταγματικό ή 
δημοκρατικό κράτος– βάζει τη σφραγίδα 
του στην κεφαλαιοκρατική εποχή» (Το 
Κεφάλαιο, τόμος Α, σελ. 778, η έμφαση 
δική μας).

Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας χρη-
σιμοποιείται από το χρηματιστικό κεφά-
λαιο για να αποκομίζει υπερκέρδη, ενώ 
κατά την περίοδο των Μνημονίων χρη-
σιμοποιήθηκε επιπλέον ως εργαλείο για 
την προώθηση της βίαιης κινεζοποίησης 
της εργαζόμενης κοινωνίας. Παρά την 
κινεζοποίηση, όμως, το δημόσιο χρέος 
παραμένει σε υψηλά επίπεδα και θα 
εξακολουθήσει να παραμένει. Αλλωστε, 
ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού πρώτα έδωσε διαβεβαι-
ώσεις ότι θα είναι συνεπέστατος στην 
αποπληρωμή όλων των δόσεων προς 
τους ιμπεριαλιστές δανειστές, εγκατέ-
λειψε με τον πιο επίσημο τρόπο την προ-
εκλογική του θέση για «διαγραφή του 

μεγαλύτερου μέρους του χρέους» (πάνω 
από 50%, όπως έλεγε ο Τσίπρας) και για 
ριζική αλλαγή των όρων αποπληρωμής 
του υπόλοιπου χρέους (moratorium στην 
αποπληρωμή τόκων και χρεολυσίων και 
ρύθμιση των τοκοχρεολυτικών δόσεων 
με «ρήτρα ανάπτυξης»).

Τη Δευτέρα, στη Βουλή, ο Τσίπρας μι-
λούσε μόνο για «αναδιάρθρωση», λέξη 
απαγορευμένη στο λεξιλόγιο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ μέχρι τις τελευταίες εκλογές. Λέξη 
για τη χρήση της οποίας ο Τσίπρας και 
όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατακεραύ-
νωναν τους Σαμαροβενιζέλους, καταγ-
γέλλοντάς τους ότι υποτάσσονται στους 
δανειστές και ότι με την αναδιάρθρωση 
το χρέος θα παραμείνει δυσθεώρητο και 
η χώρα θα παραμείνει «αποικία χρέους». 
Χωρίς τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέ-
ρους του χρέους δεν υπάρχει διέξοδος, 
έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τώρα όμως; «Με την απόφαση της 20ής 
Φλεβάρη αναγνωρίζεται και η ανάγκη να 
ανοίξει επιτέλους η συζήτηση για την 
αναγκαία αναδιάρθρωση του ελληνικού 
χρέους, διότι χωρίς μια τέτοια παρέμ-
βαση -κακά τα ψέματα- είναι αδύνατη η 
αποπληρωμή του χωρίς να συντελεστούν 
ακόμα περισσότερες και μεγαλύτερες 
κοινωνικές καταστροφές». Από χειλέων 
Τσίπρα η τοποθέτηση, στο κοινοβουλευ-
τικό σόου της 30ής του Μάρτη.

Ομως, την αναδιάρθρωση την έχουν 
θέσει ως προοπτική πρώτοι οι δανειστές. 
Ακριβώς επειδή γνώριζαν ότι το ελληνικό 
κράτος αποκλείεται να μπορέσει (ακόμη 
και με ανάπτυξη της τάξης του 4-5%) να 
εξυπηρετεί κανονικά το χρέος του (τό-
κους και χρεολύσια), πρόβλεψαν πως 
θα κάνουν νέα αναδιάρθρωση, εφόσον 
στο μεταξύ το ελληνικό κράτος παράγει 
«πρωτογενή πλεονάσματα». Η μορφή της 
αναδιάρθρωσης δεν περιγράφτηκε στην 
απόφαση του Eurogroup το Νοέμβρη 
του 2012, όμως σύντομα αποκλείστηκε 
ρητά και κατηγορηματικά το «κούρεμα», 
ενώ με τη μέθοδο των διαρροών προσ-
διορίστηκε ως μορφή της νέας αναδιάρ-
θρωσης η παράταση στην πληρωμή των 
τοκοχρεολυτικών δόσεων, ενδεχομένως  
και η μετατροπή κάποιων κυμαινόμενων 
επιτοκίων σε σταθερά, που θεωρείται 
συμφέρουσα καθώς τα σταθερά επιτό-
κια σήμερα έχουν σχετικά χαμηλό ύψος.

Οταν, λοιπόν, ο Τσίπρας μιλά σήμερα 
για αναδιάρθρωση του χρέους, δεν λέει 
τίποτα διαφορετικό απ’ αυτό που έλεγαν 
ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ο Στουρνάρας, 
ο Χαρδούβελης. Αναδιάρθρωση με τους 
όρους που έγκαιρα έχουν καθορίσει οι 
δανειστές. Η μόνη διαπραγμάτευση που 
μπορεί να γίνει αφορά τους εσωτερικούς 
όρους αυτής της αναδιάρθρωσης, δηλα-
δή τη χρονική διάρκεια που θα παρατα-
θούν οι τοκοχρεολυτικές δόσεις. Αν θα 
είναι 10, 20 ή 30 επιπλέον χρόνια. Και 
αυτό, όμως, θα εξαρτηθεί από τους δα-
νειστές, που είναι αυτοί που θα αποφα-
σίσουν ποιο είναι το ύψος της δόσης που 
θα μπορεί ετησίως να αποπληρώνει το 
ελληνικό κράτος τις επόμενες δεκαετίες. 
Και οι δανειστές είναι συνήθως φειδωλοί 
σ’ αυτά, γιατί δε θέλουν να ελαφρύνουν 
υπέρμετρα τις τοκοχρεολυτικές δόσεις. 

Αν το σχέδιο δε βγει, έχουν κάθε δυνα-
τότητα να προχωρήσουν και σε νέα ανα-
διάρθρωση μετά από μερικά χρόνια. Η 
τακτική «βλέποντας και κάνοντας» είναι 
η ενδεδειγμένη από πλευράς δανειστών 
σ’ αυτές τις περιπτώσεις.

Αυτό, λοιπόν, το σχέδιο των ιμπεριαλι-
στών δανειστών, ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, 
ο Καμμένος και οι ΑΝΕΛ θα προσπαθή-
σουν να το πλασάρουν στον ελληνικό 
λαό ως δική τους επιτυχία, κρύβοντας 
την ουσία, που δεν είναι παρά η συνέχιση 
για πολλά χρόνια ακόμη της εργαλεια-
κής χρήσης του χρέους εκ μέρους των 
ιμπεριαλιστών δανειστών. Η Ελλάδα θα 
είναι για πολύ περισσότερα χρόνια μια 
υπερχρεωμένη καπιταλιστική χώρα, με-
γάλο μέρος των αξιών που παράγονται 
κάθε χρόνο σ’ αυτή θα εξακολουθήσουν 
να πηγαίνουν στους τοκογλύφους του 
διεθνούς χρηματιστικού κεφαλαίου, που 
πλέον δεν είναι ο κάθε Σόρος ή Πόλσον, 
αλλά αξιοσέβαστοι αρχηγοί κρατών και 
υπουργοί ή επικεφαλής διεθνών οργανι-
σμών, ενώ οι δανειστές θα μπορούν να 
επεμβαίνουν και να καθορίζουν την οικο-
νομική ζωή της χώρας. Η Ελλάδα δε θα 
είναι κάποια «αποικία χρέους», αλλά μια 
βαθιά εξαρτημένη καπιταλιστική χώρα, 
στην εξάρτηση της οποίας το χρέος θ’ 
αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα, ο 
οποίος θα «δένει» και όλους τους άλλους 
παράγοντες (παραγωγική εξάρτηση κτλ.).

Υπάρχουν δυο χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα που δείχνουν την πλήρη προ-
σχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ στη λογική των 
διαχειριστών του κρατικού χρέους με 
απόλυτο σεβασμό προς τα συμφέροντα 
των ιμπεριαλιστών δανειστών.

Το πρώτο παράδειγμα είναι η χρήση 
του όρου «παρούσα αξία» για την αντι-
μετώπιση του χρέους. Ορου που χρησι-
μοποιούσαν τα στελέχη της προηγούμε-
νης συγκυβέρνησης, αντιμετωπίζοντας 
την αμείλικτη κριτική (και) των στελεχών 
του οικονομικού επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ. 
Σύμφωνα μ’ αυτή τη θεωρία, σημασία δεν 
έχει πόσα χρωστάς, αλλά τι ύψος τοκο-
χρεολυτικής δόσης σου έχουν καθορίσει 
οι δανειστές! Το ότι μ’ αυτό τον τρόπο σε 
απομυζούν, το ότι έχεις χρεώσει τα παι-
διά και τα εγγόνια σου, δεν έχει καμιά 
σημασία!

Το δεύτερο παράδειγμα είναι η συζή-
τηση περί «πρωτογενούς πλεονάσματος».  
Δεν χρειάζεται να θυμίσουμε τι έλεγε ο 
ΣΥΡΙΖΑ της αντιπολίτευσης για τον τε-
χνητό χαρακτήρα του «πρωτογενούς πλε-
ονάσματος» και για τις δημοσιονομικές 
και κοινωνικές συνέπειές του. Είναι όλα 
πολύ πρόσφατα. Τώρα, όχι μόνο έχει απο-
δεχτεί τη λογική του «πρωτογενούς πλε-
ονάσματος», αλλά υπακούει πλήρως και 
στις απαιτήσεις των δανειστών για διατή-
ρησή του στο επίπεδο που είχε καθορίσει 
το Μνημόνιο-2 (δείτε τη «λίστα Τσίπρα» 
που μιλά για «πρωτογενές πλεόνασμα» 
το 2015 μεταξύ 3,1% και 3,9%).

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί η επί-
σημη παραδοχή της συγκυβέρνησης 
Τσίπρα-Καμμένου, ότι το 2015 θα χρεια-
στεί νέα δάνεια ύψους 19 δισ. ευρώ, προ-
κειμένου να μπορέσει να αποπληρώσει 
τις δόσεις των παλιών. Η αναμενόμενη 
αναδιάρθρωση του χρέους δε θα εξαφα-
νίσει την ανάγκη νέου δανεισμού, ούτε 
θα οδηγήσει σε ουσιαστική μείωση του 
ονομαστικού χρέους, αλλά θα εξορθο-
λογίσει το ρυθμό της εξυπηρέτησής του, 
υπό τον όρο βέβαια ότι δε θ’ αλλάξει το 
καθεστώς της κινεζοποίησης.

Πέτρος Γιώτης

Εργαλείο το χρέος 
(και με τον ΣΥΡΙΖΑ)

ZOOM
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Στον κουβά
τα 1,2 δισ. ευρώ

Τις πινακίδες που είχαν παλιά τα ταμεία 
των μαγαζιών, για να προειδοποιήσουν 

τους πελάτες ότι «ουδέν λάθος αναγνωρί-
ζεται μετά την απομάκρυνση εκ του ταμεί-
ου», θυμίζει η υπόθεση των 1,2 δισ. ευρώ που 
σύμφωνα με την κυβέρνηση επιστράφηκαν 
κατά λάθος στο EFSF.

«Δεν μπορεί να επιστράφηκαν εκ παρα-
δρομής αυτά τα λεφτά», δήλωσε στα τέλη 
της προηγούμενης εβδομάδας ο εκπρόσω-
πος του γερμανικού υπουργείου Οικονομι-
κών Μάρτιν Γέγκερ, ξεκαθαρίζοντας ότι 
τα λεφτά δεν πρόκειται να επιστραφούν 
στο ελληνικό κράτος: «Δεν υπάρχει καμία 
βάση επιστροφής τους» είπε, παραπέμπο-
ντας στην απόφαση του Eurogroup στις 20 
Φλεβάρη.

Ο Γέγκερ έδωσε και την περιγραφή του 
τι συνέβη: «Η Ελλάδα διέθεσε 1,2 δισ. ευρώ 
ελληνικά, εθνικά μέσα για την ανακεφαλαι-
οποίηση των τραπεζών. Η ελληνική κυβέρ-
νηση δεν κατέφυγε στα μέσα του EFSF που 
ήταν διαθέσιμα στην Αθήνα. Αυτό είναι γε-
γονός. Γι’ αυτό και οι υπουργοί Οικονομικών 
στις 20 Φλεβάρη πήραν απόφαση για το 
σύνολο των 10,9 δισ. ευρώ που επιστράφη-
καν στο Ταμείο στο Λουξεμβούργο».

Για να το πούμε απλά, η συγκυβέρνηση 
Σαμαρά-Βενιζέλου το έπαιξε «λαρτζ». Για 
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν 
χρησιμοποίησε μόνο τα δανεικά του EFSF, 
αλλά και 1,2 εκατ. ευρώ από εθνικούς πό-
ρους. Δεν είχε λογαριάσει ότι θα υπήρχε 
εμπλοκή με την εκταμίευση κάποιας δόσης, 
οπότε αυτά τα 1,2 δισ. θα ήταν άκρως απα-
ραίτητα για την αντιμετώπιση ενός πιεστι-
κού προβλήματος ρευστότητας.

Στις 20 Φλεβάρη η συγκυβέρνηση Τσί-
πρα-Καμμένου, μετά από διαπραγμάτευση 
του ίδιου του Τσίπρα με τον Ντεϊσελμπλούμ, 
αναγκάστηκε να δεχτεί τον ταπεινωτικό 
όρο της μεταφοράς των 10,9 δισ. που δι-
ακρατούσε το ΤΧΣ, στον EFSF. Τα λεφτά 
αυτά δε θεωρήθηκαν επιστροφή αχρησι-
μοποίητου δανείου. «Παίζουν» ακόμη στο 
παζάρι του νέου δανεισμού (από Ιούνη και 
μετά). Ομως οι «εταίροι» θεώρησαν αναξι-
όπιστη τη συγκυβέρνηση και απαίτησαν η 
διακράτηση να γίνει από τον EFSF. Ετσι, ο 
Βαρουφάκης υπέγραψε τη μεταφορά του 
αχρησιμοποίητου ποσού στον ΕFSF.

Μετά, ανακάλυψαν ότι η κυβέρνηση 
είχε βάλει 1,2 δισ. εθνικούς πόρους για 
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 
και μέσα στην απελπισία τους αποφάσι-
σαν να ζητήσουν πίσω αυτό το ποσό. Το 
EuroWorkingGroup παρέπεμψε την υπό-
θεση στο ΔΣ του EFSF, εκπρόσωπος του 
οποίου δήλωσε  πως «υπήρξε συμφωνία ότι 
νομικά δεν υπήρξε καμιά υπερπληρωμή από 
το ΤΧΣ στον EFSF». Το Μαξίμου, βέβαια, 
συνέχισε το   βιολί του, δηλώνοντας μέσω 
«πηγών»: «Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στα-
θερότητας συμφώνησε με το EWG ότι οι 
προβληματισμοί της ελληνικής πλευράς 
για τα 1,2 δισ. ευρώ ήταν δικαιολογημένοι». 
Ομως, το μόνο που υπήρξε από πλευράς 
EWG ήταν μια δήλωση «πηγής» του, σύμ-
φωνα με την οποία «το EWG θα εξετάσει 
πώς θα κινηθεί από τώρα και στο εξής σε 
σχέση μ’ αυτό το ζήτημα εν ευθέτω χρόνω».

Aυτό sημαίνει πως θα είχαν διάθεση να 
εξετάσουν κάποια διευκόλυνση της ελληνι-
κής κυβέρνησης, όχι όμως στη φάση των δι-
απραγματεύσεων για την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης. Πρώτα θα υπάρξει συμφωνία 
με την τρόικα και στη συνέχεια απόφαση 
του Eurogroup για την εκταμίευση της 
δόσης και μετά θα εξετάσουν και αυτό το 
ζήτημα, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσε-
ων για την Τρίτη δανειακή σύμβαση (και το 
τρίτο Μνημόνιο).

«Εντός του μηνός ή του 
επόμενου η υποβολή 

δεσμευτικών προσφορών για 
το λιμάνι του Πειραιά θα έχει 
ολοκληρωθεί. Ο διαγωνισμός 
προχωρά, βρίσκεται στο τελικό 
του στάδιο και όλη η διαδικασία 
αναμένεται να έχει ολοκληρω-
θεί ως το τέλος του έτους». Αυ-
τή η δήλωση του αντιπροέδρου 
της κυβέρνησης Ι. Δραγασάκη 
στην «China Daily», από κινεζι-
κού εδάφους μάλιστα, έβγαλε 
στα κεραμίδια τον αναπληρωτή 
υπουργό Ναυτιλίας Θ. Δρίτσα, 
που έσπευσε να πει τα δικά του: 
«Η θέση που έχει εξαγγελθεί 
στις προγραμματικές δηλώ-
σεις αναφορικά με το θέμα της 
ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ ήταν 
σαφής. Τα όποια δημοσιεύματα 
δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν 
μεταβολή της θέσης αυτής».

Ας δούμε τι είχε πει ο Δρί-
τσας στη συζήτηση για τις 
προγραμματικές δηλώσεις της 
κυβέρνησης: «Ηδη εξαγγείλα-
με την δέσμευσή μας για το 
σταμάτημα της ιδιωτικοποίη-
σης του ΟΛΠ και του ΟΛΘ και 
την κατοχύρωση του δημόσιου 
χαρακτήρα των λιμανιών της 
χώρας. Η συζήτηση για την 
ανάπτυξη της δημόσιας λιμε-
νικής βιομηχανίας στην κατεύ-
θυνση της παραγωγικής ανα-
συγκρότησης της χώρας έχει 
ήδη ξεκινήσει ώστε μέσα από 
μια γενικευμένη διαβούλευση 
τα λιμάνια να αναδειχθούν σε 
στρατηγικούς άξονες στη νέα 
περίοδο (…) Η ένταξη των με-
γάλων κυρίως λιμανιών στο Δι-

ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, 
η αξιοποίηση των εργαζομένων 
και της εμπειρίας τους στην πο-
ρεία αυτή, η ουσιαστική σύνδε-
ση των λιμανιών με τις τοπικές 
κοινωνίες αλλά και η συμμετο-
χή τους στη διοίκηση και στον 
έλεγχο της λειτουργίας τους εί-
ναι μερικά από τα προαπαιτού-
μενα του συνολικού σχεδίου. Η 
σκόπιμη απαξίωση των δημόσι-
ων λιμανιών επί σειρά ετών με 
στόχο την ιδιωτικοποίησή τους 
έχει δημιουργήσει εκρηκτικά 
και επείγοντα προβλήματα».

Τα παραπάνω δεν έχουν κα-
μιά σχέση με τη δήλωση Δραγα-
σάκη στην κινέζικη εφημερίδα, 
η οποία ήταν δήλωση του αρμό-
διου για την οικονομική πολιτική 
αντιπροέδρου της κυβέρνησης 
και όχι «δημοσίευμα», όπως 
έσπευσε να πει ο Δρίτσας. 
Εχουμε και τις διευκρινίσεις που 
έδωσε ο Δραγασάκης στη Βου-
λή, ζητώντας την άδεια από τον 
Θεοδωράκη να τον διακόψει, 
όταν αυτός αναφερόταν στο 
συγκεκριμένο θέμα: «Θέλω να 
πω εκ μέρους της Κυβέρνησης 
ότι είχα μια αναλυτική συνάντη-
ση με την κινέζικη ηγεσία και εί-
μαι πρόθυμος να ενημερώσω το 
Σώμα για αυτήν με την πρώτη 
ευκαιρία. Εκεί, στη συζήτηση 
που κάναμε, μιλήσαμε όχι για 
ιδιωτικοποίηση αλλά μιλήσα-
με για ένα μοντέλο, το οποίο 
προτείνει η Κυβέρνησή μας, με 
συμμετοχή του Δημοσίου, ένα 
κοινοπρακτικό σύστημα».

Πρόκειται για το νέο κόλπο 
που έχει βρει ο ΣΥΡΙΖΑ για να 

προωθήσει τις ιδιωτικοποιήσεις. 
Θα τις βαφτίσει «εθνικά συμ-
φέρουσες», επειδή θα υπάρχει 
(όπου αυτό είναι δυνατό) κοινο-
πρακτικό σχήμα, στο οποίο θα 
συμμετέχει ο ιδιωτικός καπιτα-
λιστικός όμιλος, το κράτος, εν-
δεχομένως και τοπικοί φορείς. 
Για παράδειγμα, το ΕΒΕΠ (προ-
φανώς κατόπιν συνεννόησης 
με την κυβέρνηση) κατέθεσε 
την 1η Απρίλη πρόταση στην 
κυβέρνηση για την αγορά μετο-
χών του ΟΛΠ και τη δημιουργία 
κοινοπρακτικού σχήματος στο 
οποίο θα συμμετέχουν Δήμοι, 
Επιμελητήρια και θεσμικοί 
φορείς, που θ’ αγοράσουν το 
18,7% των μετοχών, ώστε μαζί 
με το κράτος να έχουν το 51% 
και στον «ιδιώτη-διαχειριστή» 
να πουληθεί το 49%. Γιατί τον 
ονομάζουν διαχειριστή; Γιατί 
στον ιδιώτη θα εκχωρηθεί το 
μάνατζμεντ, όπως ρητά αναφέ-
ρει στην πρότασή του το ΕΒΕΠ.

Και αυτό το σχήμα, βέβαια, 
δεν έχει καμιά σχέση με όσα 
εξήγγειλε ο Δρίτσας στις προ-
γραμματικές δηλώσεις, όμως ο 
αναπληρωτής υπουργός είναι 
συνηθισμένος στις γαργάρες 
και δεν νομίζουμε ότι θα χα-
λάσει την πολιτική του καριέρα 
πάνω στον κολοφώνα της για 
τέτοιες… λεπτομέρειες. Το πι-
θανότερο είναι να μετατραπεί ο 
ίδιος σε πρώτον τη τάξει προπα-
γανδιστή της ιδιωτικοποίησης 
του ΟΛΠ, η οποία θα ονομαστεί 
«αξιοποίηση προς όφελος της 
εθνικής οικονομίας».

Εκείνο που πρέπει να επιση-

μανθεί είναι πως αυτού του τύ-
που οι ιδιωτικοποιήσεις δεν εί-
ναι πρωτόγνωρες στην Ελλάδα, 
πολλές φορές μάλιστα γίνονται 
επειδή συμφέρει τον επενδυτή 
που δε θέλει να επενδύσει με-
γάλα κεφάλαια, αλλά θέλει να 
έχει τον έλεγχο. Και ο έλεγχος 
εξασφαλίζεται μέσω της εκχώ-
ρησης σ’ αυτόν του μάνατζμεντ. 
Η γερμανική «Χόχτιφ» ποτέ δεν 
απέκτησε την πλειοψηφία των 
μετοχών στο αεροδρόμιο της 
Αθήνας, είχε όμως πάντοτε 
το μάνατζμεντ. Πιο χαρακτη-
ριστικό είναι το παράδειγμα 
της ιδιωτικοποίησης του ΟΤΕ. 
Η επίσης γερμανική Deutsche 
Telekom ξεκίνησε επίσης με 
μειοψηφικό πακέτο, αλλά με 
το μάνατζμεντ στα χέρια της. 
Βαθμιαία, είτε με αγορά πακέ-
των μετοχών που πουλούσε το 
κράτος είτε με αυξήσεις μετο-
χικού κεφαλαίου, το γερμανικό 
μονοπώλιο έγινε κυρίαρχο στον 
ΟΤΕ. Δεν αποκλείεται, λοιπόν, η 
Cosco να έχει συμφωνήσει με 
τον Δραγασάκη, που ταξίδεψε 
γι’ αυτό το λόγο στο Πεκίνο, σε 
μια τέτοια λύση.

Ενδέχεται αυτή η λύση να 
επιλέγεται και ως τρόπος για ν’ 
αποφευχθούν οι αντιρρήσεις 
από πλευράς ΕΕ. Γιατί αυτό εί-
ναι το μεγάλο αγκάθι που πρέ-
πει να ξεπεράσει η συγκυβέρ-
νηση Τσίπρα-Καμμένου και όχι 
οι αντιρρήσεις του Δρίτσα και 
των συνδικαλιστών του ΣΥΡΙΖΑ 
(τους τελευταίους τους έχουν 
«γραμμένους κανονικότατα»). 
Οι ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές, 

με πρώτους τους Γερμανούς, 
δε θέλουν να επιτρέψουν στους 
κινέζους ανταγωνιστές τους να 
μετατρέψουν την Ελλάδα σε 
διαμετακομιστική τους βάση. 
Με μοναδική ευκολία κατάφε-
ραν να ακυρώσουν την πώληση 
της σιδηροδρομικής βάσης 
του Θριάσιου στους Κινέζους 
και είναι πολύ πιθανό το ίδιο να 
κάνουν και με το πέρασμα του 
ΟΛΠ στην Cosco. Μπορεί ο 
Δραγασάκης στην Κίνα να απέ-
δωσε «στρατηγική σημασία» 
στις ελληνοκινεζικές σχέσεις 
και να δήλωσε πως «η πρωτο-
βουλία της Κίνας να δημιουρ-
γήσει μια γέφυρα εμπορικής 
συνεργασίας με την Ευρώπη 
μέσω του θαλάσσιου δρόμου 
του μεταξιού συμπίπτει με μια 
βασική πτυχή του δικού μας 
προγράμματος για την παρα-
γωγική ανασυγκρότηση της 
χώρας», όμως οι ιμπεριαλιστι-
κές δυνάμεις που ηγεμονεύουν 
στην ΕΕ δεν ενδιαφέρονται για 
την παραγωγική ανασυγκρότη-
ση του ελληνικού καπιταλισμού, 
αλλά για την εξασφάλιση του 
πλεονεκτήματος έναντι του 
κινέζικου ιμπεριαλισμού. Οταν 
πρόκειται για τις εξαρτημένες 
χώρες της ΕΕ, έχουν τη δυνα-
τότητα να μπλοκάρουν κάθε 
επένδυση μέσα από τους μηχα-
νισμούς της Κομισιόν. Το έχουν 
κάνει κατ’ επανάληψη και δε θα 
διστάσουν και πάλι, αν κρίνουν 
ότι η επέκταση της Cosco στο 
λιμάνι του Πειραιά δυναμώνει 
τους Κινέζους και τους δίνει 
πλεονεκτήματα.

Θα επιτρέψει η Κομισιόν την πώληση του ΟΛΠ στην Cosco;

Πιλότος για τη νέα φάση των ιδιωτικοποιήσεων

Και ο Ιππόδρομος 
στον Μελισσανίδη και 
τους συνεταίρους του

Προεκλογικά ο Τσίπρας, παρουσία του 
Λαφαζάνη, συναντήθηκε με τους προπο-

τζήδες, χαρακτήρισε «εθνικό έγκλημα» το ξε-
πούλημα του ΟΠΑΠ και τους έκλεισε πονηρά 
το μάτι, λέγοντάς τους ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δε θε-
ωρεί τελειωμένη υπόθεση το ξεπούλημα του 
ΟΠΑΠ στον Μελισσανίδη και τους τσέχους 
συνεταίρους του.

Μετά τις εκλογές, τα πρώτα νέα τα μάθαμε 
από τον Μπαρουφάκη, που πήγε στο Λονδίνο 
για να μιλήσει με εκπροσώπους «100 επενδυ-
τικών ομίλων». Τους είπε πως η ιδιωτικοποίηση 
του ΟΠΑΠ ήταν κακή συμφωνία, όμως η προ-
ηγούμενη κυβέρνηση δέχτηκε να μπουν στη 
συμφωνία κάποιες ρήτρες που δεν μπορεί να 
τις πληρώσει τώρα το ελληνικό Δημόσιο.

Σα να μην έφτανε η προεκλογική κοροϊδία, 
με τους υποψήφιους του ΣΥΡΙΖΑ να φωνά-
ζουν, εν χορώ ή κατά μόνας, ότι η ιδιωτικοποί-
ηση του ΟΠΑΠ θα ακυρωθεί και η κερδοφόρα 
εταιρία θα επιστρέψει στο κράτος, φτάσαμε 
στο σημείο η πρώτη ιδιωτικοποίηση που θα κά-
νει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να είναι 
το ξεπούλημα του ΟΔΙΕ στον ΟΠΑΠ, δηλαδή 
στην κοινοπραξία Emma Delta των Μελισσα-
νίδη-Σμεκ. Ηδη, το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ εξουσι-
οδότησε το νέο πρόεδρό του Στ. Πιτσιόρλα 
να υπογράψει το ξεπούλημα έναντι 40 εκατ. 
ευρώ και το σχετικό ποσό έχει μπει στη «λίστα 
Τσίπρα» που στάλθηκε στην τρόικα. 

Αυτοί που δε θα υπέγραφαν 
Πράξεις Νομοθετικού Περιε-

χομένου και ξελαρυγγίζονταν στις 
καταγγελίες όταν το έκανε η προη-
γούμενη συγκυβέρνηση υπέγραψαν 
ήδη την πρώτη ΠΝΠ, χωρίς μάλιστα 
να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λό-
γος βιασύνης. 

Ενώ ψήφισαν ως κατεπείγον το 
νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις, την 
επομένη της ψήφισής του υπέγρα-
ψαν την ΠΝΠ (την υπέγραψε και ο 
Παυλόπουλος, φυσικά), για να ρυθ-
μίσουν ζητήματα φορολογικών προ-
στίμων, τα οποία θα μπορούσαν να 
ρυθμιστούν με το νομοσχέδιο (ακό-
μη και με εκπρόθεσμη τροπολογία), 
γιατί πρόκειται για ρύθμιση απολύ-
τως συναφή. Δεν ξέχασαν να κά-
νουν τη συγκεκριμένη ρύθμιση και 
τη θυμήθηκαν μια μέρα μετά. Απλά, 
δεν ήθελαν να θολώσει η εικόνα του 
νομοσχέδιου για τις 100 δόσεις με 
την προσθήκη σ’ αυτό ρυθμίσεων 
υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου.

«Ηταν υπέρ των λαϊκών συμφερό-
ντων», πετάχτηκε και είπε στη Βουλή 
ο Φίλης, για να δικαιολογήσει την 
έκδοση ΠΝΠ, όταν ο Βενιζέλος 
ήγειρε το ζήτημα. Τι τους εμπόδιζε, 

όμως, να κάνουν τη ρύθμιση με την 
κανονική κοινοβουλευτική διαδικα-
σία; Κάτι φοβήθηκαν κι αυτό που 
φοβήθηκαν είναι η κουβέντα για το 
σβήσιμο προστίμων για φοροδια-
φυγή και λαθρεμπόριο. Προστίμων, 
δηλαδή φορολογικών ποινών, και όχι 
προσαυξήσεων από καθυστέρηση 
καταβολής φορολογικών υποχρεώ-
σεων. Πρόκειται προφανώς για ρύθ-
μιση υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου, 
γιατί δεν είναι οι εργαζόμενοι που 
έχουν δεχτεί φορολογικά πρόστιμα. 
Ακόμη και από τους λεγόμενους μι-
κρομεσαίους λίγοι θα ωφεληθούν, 
γιατί οι περισσότεροι απ’ αυτούς 
δεν έχουν λεφτά για να πληρώσουν 
το υπόλοιπο της οφειλής ώστε να 
γλιτώσουν το πρόστιμο.

Αντίθετα, πολλοί καπιταλιστές 
περίμεναν πώς και πώς μια τέτοια 
ρύθμιση για να μην πληρώσουν τα 
πρόστιμα που τους έχουν επιβάλει 
οι φορολογικές αρχές. Ενας απ’ αυ-
τούς εκδηλώθηκε ήδη με μια θερμή 
δήλωση υπέρ της νέας συγκυβέρνη-
σης. Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ Ιβάν 
Σαββίδης είδε να διαγράφονται με 
τη μία τα φορολογικά πρόστιμα, 
πάγια επιδίωξή του που δεν κατέ-

στη δυνατόν να υλοποιηθεί από τις 
προηγούμενες κυβερνήσεις, που 
φοβήθηκαν το πολιτικό κόστος.

Πόσοι Σαββίδηδες ακόμη θα ευ-
νοηθούν απ’ αυτή την προκλητική 
ΠΝΠ; Αγνωστο. Πάντως, τώρα που 
έσπασε το ρόδι, η συγκυβέρνηση 
Τσίπρα-Καμμένου αναμένεται να 
επαναλάβει το «πείραμα», ρυθμίζο-
ντας με ΠΝΠ θέματα που δε θέλει 
να περάσει άμεσα από τη Βουλή.

Παζάρια με τους 
σπεκουλάντες

Πόσο σημαντικό πρόσωπο είναι ο 
αρχιδιαχειριστής της PIMCO ώστε 
να συναντιέται μαζί του ο υπουργός 
Οικονομικών και να κανονίζεται συ-
νάντηση και με τον αντιπρόεδρο 
(δεν έγινε τελικά); Η PIMCO είναι 
ένας χρηματιστηριακός όμιλος που 
σπεκουλάρει σε όλο τον κόσμο, 
εξασφαλίζοντας υπερκέρδη για 
τους κεφαλαιοκράτες που εκπρο-
σωπεί. Από την Ελλάδα έχει αρχίσει 
να «αραιώνει», οπότε μπορούμε να 
εικάσουμε ότι κάποια «συμφέρουσα 
προσφορά» της έκανε ο Βαρουφά-
κης για να μην φύγει εντελώς.

Υπέρ του κεφαλαίου η πρώτη Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου

Προς συμφωνία-πακέτο με την τρόικα για τα 
πρώτα μνημονιακά μέτρα της νέας περιόδου

Το γεγονός ότι το EuroWorkingGroup 
συνεδρίασε την Τετάρτη, αλλά από-

φαση για τηλεδιάσκεψη του Eurogroup, 
που θα ενέκρινε την εκταμίευση έστω 
ενός ποσού από την εκκρεμούσα δα-
νειακή δόση δεν πάρθηκε, δείχνει πως 
ούτε η τρόικα ούτε το EWG ενέκριναν 
τη «βελτιωμένη λίστα Τσίπρα» με το 
πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρ-
μογής βάσει του οποίου μπορεί να 
κλείσει η τελευταία αξιολόγηση του 
«προγράμματος». Και δεν υπάρχει πε-
ρίπτωση να εγκριθεί αυτό το «πράγμα» 
που διέρρευσε στους Financial Times, 
καθώς δεν περιέχει συγκεκριμένα μέ-
τρα και μετρήσεις που να δείχνουν ότι 
οι στόχοι που τίθενται μπορούν να πια-
στούν. Πρόγραμμα που θα στηρίζεται 
κυρίως σε ευχολόγια για την πάταξη 
της φοροδιαφυγής δεν πρόκειται να 
δεχτεί η τρόικα. Αυτή θέλει να δει «αί-
μα να τρέχει».

Από την άλλη, πώς να πάρουν στα 
σοβαρά ένα πρόγραμμα μεταρρυθμί-
σεων που λέει ότι το «πρωτογενές πλε-
όνασμα» του 2015 θα είναι από 3,1% 
(ελάχιστο) μέχρι 3,9% (μέγιστο), όταν 
η ίδια κυβέρνηση που προτείνει αυτό 
το πρόγραμμα είχε ξεσηκώσει τον κό-
σμο για να γίνει αποδεκτή η πρότασή 
της για «πρωτογενές πλεόνασμα» 1,5%; 
Είναι σαν να τους δούλευαν ψιλό γαζί.

Το συγκεκριμένο σημείο του 26σέ-
λιδου κειμένου, όμως, έμελλε να δη-
μιουργήσει μια μίνι κρίση στην Αθήνα, 
καθώς όλα τα αστικά ΜΜΕ εντόπισαν 
το συγκεκριμένο σημείο και εστίασαν 
σχεδόν αποκλειστικά σ’ αυτό. Ετσι, το 
Μαξίμου αναγκάστηκε να διατάξει τον 
Μπαρουφάκη να το «μαζέψει» κι αυτός 
αναγκάστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 
να εκδώσει ένα παραληρηματικό (στην 
κυριολεξία) Δελτίο Τύπου, προκειμένου 
να υποστηρίξει πως «το υπουργείο Οι-
κονομικών θα ήθελε να καταστήσει σα-
φές, για ακόμη μια φορά, ότι παραμένει 
σταθερό στο στόχο του 1,2%, καθώς 
αυτό το ποσοστό είναι κοντά στην ελά-
χιστη τιμή των προβλέψεών του και όχι 
στη μέγιστη, την οποία χρησιμοποίησαν 
εκείνοι που μίλησαν για ποσοστό πάνω 
από 3%»! Οποιος διαβάζει το κείμενο 
βλέπει: ελάχιστο 3,1% - μέγιστο 3,9% και 
πουθενά 1,2%.

Εχει και συνέχεια το Δελτίο Τύπου: 
«Αν, τελικώς, επιτευχθούν τα υψηλότε-
ρα επίπεδα των προβλεπόμενων στόχων 
εσόδων (στους οποίους το Υπουργείο 
δεν βασίζεται) τότε θα αυξηθούν ανάλο-
γα οι (πολύ χαμηλές) δημόσιες δαπάνες 
και, βεβαίως,  οι δαπάνες για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης». Αν 
δεν τον βλέπαμε τόσο fit, θα ρωτούσα-
με: τι πίνει ο Μπαρουφάκης; Από τη μια 
λέει πως δεν πιστεύει ότι θα πιαστούν 
οι ψηλοί στόχοι (τότε γιατί τους έβαλε;) 
και από την άλλη πως αν πιαστούν, θα 
χρησιμοποιηθούν για την αύξηση των 
δημόσιων δαπανών και των δαπανών 
για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστι-
κής κρίσης, πράγμα που απαγορεύεται!

Οι ιμπεριαλιστές δανειστές, βέβαια, 
γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτά είναι 
μπαρούφες, διότι τα λεγόμενα «πρωτο-
γενή πλεονάσματα» πηγαίνουν κατευ-
θείαν στον ειδικό λογαριασμό για την 
αποπληρωμή του χρέους (μόνο το 70% 

από το τυχόν υπερβάλλον ποσό μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνηση, 
ενώ το 30% από το υπερβάλλον πάει 
επίσης στην αποπληρωμή του χρέους). 
Ομως δεν είναι δυνατόν να πάρουν στα 
σοβαρά μια «λίστα μεταρρυθμίσεων», η 
οποία περιλαμβάνει μια τόσο «κουφή» 
πρόβλεψη για το «πρωτογενές πλεό-
νασμα» και ειδικά όταν μαθαίνουν ότι 
ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι 
«δεν βασίζεται» στα υψηλότερα επίπε-
δα των στόχων που τους υπέβαλε.

Εμείς, λοιπόν, δεν παίρνουμε τοις με-
τρητοίς αυτά που περιλαμβάνονται στο 
26σέλιδο κείμενο που διέρρευσε, γιατί 
ξέρουμε ότι θ’ αλλάξουν (ήδη αλλάζουν 
κάθε μέρα, μέσα από τις επαφές της 
κυβέρνησης με την τρόικα). Ενδεικτικά 
μόνο θα σχολιάσουμε το πλαίσιο, όπως 
διαφαίνεται, αφού προηγουμένως ανα-
φερθούμε στο σχεδιασμό που φαίνεται 
να επικρατεί.

Συμφωνία-πακέτο
Εχει γίνει φανερό πως από τη μια 

άλλαξε το κλίμα και από την άλλη πως 
τα δύο μέρη προσανατολίζονται για συ-
νολική συμφωνία-πακέτο με την οποία 
θα κλείσει η αξιολόγηση από την τρόι-
κα και όχι σε επιμέρους συμφωνίες και 
εκταμιεύσεις. Αυτό, βέβαια, μπορεί ν’ 
αλλάξει, όμως αυτή τη στιγμή έτσι δεί-
χνουν τα πράγματα.

Οταν μιλάμε για αλλαγή του κλίμα-
τος αναφερόμαστε στο γεγονός ότι έχει 
εξαφανιστεί η πολεμική ατμόσφαιρα. Ο 
Σόιμπλε αποσύρθηκε από το προσκήνιο 
(τέλειωσε ο ρόλος του) και οι τροϊκα-
νοί δεν κάνουν προκλητικές δηλώσεις. 
Δεν κάνουν και πίσω, όμως. Μιλώντας 
ανώνυμα χαρακτήρισαν και την αρχική 
λίστα που τους έστειλε η κυβέρνηση και 
τη νέα λίστα της περασμένης Τετάρτης 
«ανεπαρκείς» και «υπεραισιόδοξες», 
χωρίς να παραλείψουν να τονίσουν 
ότι  το κλίμα είναι καλό, η δουλειά συ-
νεχίζεται και υπάρχει αισιοδοξία ότι η 
αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί εντός των 
προκαθορισμένων ορίων. Η ίδια αισιο-
δοξία εκφράζεται και από τα στελέχη 
της συγκυβέρνησης. Υπάρχει, βέβαια, 
ο Λαφαζάνης που καταγγέλλει εκβι-
ασμούς, ιμπεριαλιστικές απειλές και 
γερμανικούς ηγεμονισμούς, προαναγ-
γέλλοντας ρήξεις και εναλλακτικούς 
δρόμους, αλλά αυτός αντιμετωπίζεται 
πλέον ως ένας γραφικός storyteller 
(παραμυθάδες τους λένε στην Ανατο-
λή). Κάπου ξεφεύγει και κάνας Βούτσης 
(δήλωσε στο Spiegel πως «αν δεν υπάρ-

ξει χρηματοδότηση έως τις 9 Απριλίου, 
πρώτα θα πληρώσουμε μισθούς και 
συντάξεις και ζητάμε την κατανόηση 
από τους εταίρους μας στο εξωτερικό 
αν δεν μπορέσουμε να αποπληρώσου-
με εγκαίρως το ΔΝΤ» ή κάνας Σκουρ-
λέτης (έκανε ανάλογου περιεχομένου 
δηλώσεις στην Zeit), όμως αυτοί ή μα-
ζεύονται μόνοι τους (όπως μαζεύτηκε 
ο Σκουρλέτης την Τετάρτη το βράδυ 
στην εκπομπή των Τρεμοεισαγγελάτων) 
ή τους μαζεύει ο Σακελλαρίδης που με 
εντολή Τσίπρα έκλεισε το θέμα: «Δεν 
υπάρχει καμιά πιθανότητα η Ελλάδα να 
μην ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της 
προς το ΔΝΤ στις 9 Απριλίου. Η πορεία 
των διαπραγματεύσεων, άλλωστε, έχει 
καλύψει την απόσταση και έχει δημιουρ-
γήσει κοινό έδαφος».

Προφανώς έχουν βρει τα λεφτά για 
να πληρώσουν το ΔΝΤ στις 9 Απρίλη 
(κάτι λιγότερο από 450 εκατ. ευρώ), 
καθώς πέρα από το «σκούπισμα» των 
αποθεματικών όλων των δημόσιων φο-

ρέων, έχουν ήδη εισπράξει περίπου 150 
εκατ. ευρώ από τη fast track φορορύθ-
μιση. Επειδή μεσολαβεί το Πάσχα των 
καθολικών και δύσκολα θα μπορέσουν 
να συγκεκριμενοποιήσουν τη λίστα και 
να ολοκληρώσουν τη διαπραγμάτευ-
ση σε δυο-τρεις εργάσιμες μέρες που 
απομένουν μέχρι την επόμενη Τετάρτη 
που θα ξανασυνεδριάσει το EWG, ενώ 
ακολουθεί το Πάσχα των ορθόδοξων, 
λογικά το θέμα θα πάει για τελική συμ-
φωνία στο προγραμματισμένο για τις 
24 Απρίλη Eurogroup. Αν επαληθευτεί 
αυτό το σενάριο, τότε η συμφωνία δε 
θα είναι τμηματική (με τμηματική χρη-
ματοδότηση), αλλά τελική (κλείσιμο 
της αξιολόγησης από την τρόικα) και 
θα πάει πακέτο με την αποδέσμευση 
ολόκληρης της δόσης των 7,2 δισ.

Περίπτωση ρήξης δεν υπάρχει, γιατί 
το πλαίσιο έχει πια καθοριστεί και συμ-
φωνηθεί: η συγκυβέρνηση δε θέλει 
χρεοκοπία, έχει ανάγκη από λεφτά, 
τα λεφτά δεν μπορεί να τα βρει από 
«αγορές» ή άλλες χώρες, επομένως 
θα υπογράψει τη συμφωνία.

Φανερά και κρυφά 
αντιλαϊκά μέτρα

Εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε 
από τη «λίστα Τσίπρα» είναι δύο νούμε-
ρα: εισπρακτικά μέτρα 6,7 δισ. ευρώ 
(πέρα από τα έσοδα για ιδιωτικοποιή-
σεις) για το 2015 και χρηματοδοτικές 
ανάγκες 19 δισ. ευρώ (πάλι για το 2015).

Ξεκινώντας από το δεύτερο, έχουμε 
σίγουρο το νέο δάνειο (για να αποπλη-
ρωθούν τα παλιά). Το ποσό για το οποίο 
μιλούσαν οι Σαμαροβενιζέλοι ήταν γύ-
ρω στα 11 δισ. ευρώ. Για τους Τσιπραίους 
δεν το συζητάμε, αυτοί μέχρι και τις 20 

Φλεβάρη έλεγαν «δεν έχουμε ανάγκη 
από δανεικά»! Σε κάθε περίπτωση, το 
ποσό για να αναχρηματοδοτηθούν τα 
παλιά δάνεια έχει αυξηθεί, οι «αγορές» 
είναι κλειστές, άρα μένουν μόνον ο 
EFSF και το ΔΝΤ. Οποιος πιστεύει τα 
παραμύθια ότι δε θα υπάρξει Μνημό-
νιο-3, αλλά τα νέα δάνεια θα δοθούν 
για να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αναπτυξιακή και 
κοινωνική πολιτική, μπορεί ελεύθερα να 
αποκοιμηθεί με αυτό το παραμύθι.

Σε ό,τι αφορά τα πάνω από 6 δισ. 
έσοδα, όπως γράψαμε και παραπάνω, 
η τρόικα  δε θα αρκεστεί σε αυθαίρετα 
ποσά για «μεταρρυθμίσεις» όπως βελ-
τίωση του φοροεισπρακτικού μηχανι-
σμού, πάταξη του λαθρεμπορίου σε 
καύσιμα-ποτά-προϊόντα καπνού, κατα-
πολέμηση της απάτης στον τομέα του 
ΦΠΑ, καταπολέμηση της φοροδιαφυ-
γής των ελευθεροεπαγγελματιών, ελέγ-
χους στα εμβάσματα εξωτερικού και… 
«πρωτοβουλίες ενίσχυσης εσόδων» 
(από τις τελευταίες λένε ότι θα πάρουν 
414 έως 450 εκατ. ευρώ). Θα ζητήσει 
συγκεκριμένα μέτρα, θεωρώντας ότι οι 
συγκεκριμένοι αριθμοί είναι αυθαίρετοι 
και μπήκαν απλώς για να φουσκώσει η 
τελική «σούμα». Και μην ξεχνάμε ότι 
πρόκειται για την τελευταία αξιολόγηση 
στο πλαίσιο του Μνημόνιου-2, οπότε δε 
θα έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν 
με την επόμενη αξιολόγηση.

Ακόμη και αν κάναμε την εξωπραγ-
ματική υπόθεση ότι αυτό το 26σέλιδο 
κείμενο θα περάσει ως έχει, επειδή 
υπάρχει μπροστά η επόμενη δανεια-
κή σύμβαση (τον Ιούνη πρέπει να έχει 
υπογραφεί), τα μέτρα θα περάσουν 
στο Μνημόνιο-3, το οποίο φυσικά θα 
προβλέπει επιτήρηση από «θεσμούς» 
(μην ξεχνάμε ότι στις 20 Φλεβάρη η 
συγκυβέρνηση υπέγραψε ότι δέχεται 
να συνεχιστεί η εμπλοκή του ΔΝΤ) 
και δυνατότητα σε κάθε αξιολόγηση 
να μπαίνουν νέα συγκεκριμένα μέτρα, 
όταν θα αποδεικνύεται ότι η παπαρο-
λογία περί πάταξης της φοροδιαφυγής 
δεν επαληθεύεται.

Προς το παρόν, μένουν ο ΕΝΦΙΑ 
και η μη επαναφορά του αφορολόγη-
του των 12.000 ευρώ και προστίθεται η 
κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδό-
τησης, όπου αυτή έχει παραμείνει, και η 
κατάργηση των φοροαπαλλαγών (όσων 
έχουν απομείνει), που θα κάνει πιο επα-
χθές το φορολογικό σύστημα. Βέβαια, 
λένε πως θα καταργήσουν τον ΕΝΦΙΑ 
και θα επαναφέρουν το αφορολόγητο 
το δεύτερο εξάμηνο του 2015, όμως 
μέχρι τότε θα υπάρχει το Μνημόνιο-3. 
Αλλωστε, σε κάθε περίπτωση μείωσης 
κάποιων εσόδων (π.χ. ΕΝΦΙΑ ή μείωση 
του φόρου εισοδήματος λόγω καθιέρω-
σης αφορολόγητου) θα πρέπει να βρεις 
ισοδύναμης δημοσιονομικής απόδοσης 
μέτρα. Ποια είναι αυτά; Η παιδική χαρά 
του ΣΥΡΙΖΑ δε λέει κουβέντα. Εκτός αν 
υπάρχει μια δεύτερη, κρυφή λίστα, βά-
σει της οποίας γίνονται οι συζητήσεις 
με την τρόικα.

Ο χρόνος τελειώνει, μετά το Πάσχα 
θα ξέρουμε το περιεχόμενο της συμ-
φωνίας. Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά 
αμφιβολία ότι θα πρόκειται για μια 
τυπική μνημονιακή συμφωνία, που θα 
κατοχυρώνει τα παλιά και θα θεσπίζει 
νέα μέτρα.

Την καθιερωμένη εξάμηνη κοινή 
συνεδρίαση των δύο υπουργικών 
συμβουλίων είχε την περασμένη Δευ-
τέρα στο Βερολίνο ο γερμανο-γαλλι-
κός άξονας και στην κοινή συνέντευξη 
Τύπου που έδωσαν οι Μέρκελ-Ολάντ 
ρωτήθηκαν και για την Ελλάδα (είναι η 
πιο must ερώτηση αυτή την περίοδο). 
Κοινό έδαφος και για τους δύο ήταν 
πως ο χρόνος στην κλεψύδρα τελει-
ώνει και γι’ αυτό η Ελλάδα πρέπει  να 
κάνει γρήγορα στις διαπραγματεύ-
σεις με την τρόικα.

«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο», 
είπε η Μέρκελ. «Κατά τις συνομιλίες 
με τους θεσμούς στις Βρυξέλλες έγι-
νε μια αρχή, δεν είμαστε στο τέλος 
της διαδικασίας». Απαντώντας σε 
ερώτηση για τις αλλαγές που ζητά η 
ελληνική κυβέρνηση στο «πρόγραμ-
μα», θύμισε ότι η «ευελιξία» υπήρχε 
πάντοτε στο «πρόγραμμα», μεταβο-
λές έγιναν και σε άλλες χώρες μετά 
από αλλαγή κυβέρνησης, όμως πάντα 
«στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που 
έχουν αναληφθεί». Οπως είπε, ζητού-
μενο πλέον είναι να υποβληθούν και 
να αξιολογηθούν από τους «θεσμούς» 

οι εναλλακτικές προτάσεις της ελλη-
νικής κυβέρνησης.

Ο Ολάντ υπήρξε πιο σκληρός! Απο-
κάλυψε ότι επικοινώνησε τηλεφωνι-
κά με τον έλληνα πρωθυπουργό και 
του είπε πως οι μεταρρυθμίσεις που 
αναμένεται να υλοποιηθούν πρέπει 
τουλάχιστον να εξαγγελθούν και να 
κινούνται «στην κατεύθυνση των υπο-
χρεώσεων που έχουν προσδιοριστεί 
για την εκταμίευση των χρημάτων. 
«Οσο γρηγορότερα τόσο καλύτερα. 
Εχουμε χάσει πολύ χρόνο και πρέπει 
να τον καλύψουμε», είπε ο γάλλος 
πρόεδρος που κράτησε το καλύτερο 
για το τέλος, επαναφέροντας –εμμέ-
σως πλην σαφώς- την απειλή του περι-
βόητου Grexit: «Αν η Ελλάδα θέλει να 
μείνει στην Ευρωζώνη, θα πρέπει να 
συνεχίσει αυτή τη διαδικασία».

Προειδοποιήσεις από τον 
γερμανο-γαλλικό άξονα
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Εμμεση αναγνώριση 
της Μπολόνια

Το αίτημα του ΤΕΕ και των Πολυτεχνεί-
ων, να ισοδυναμεί με master το πτυχίο 

των Πολυτεχνείων έπειτα από πενταετείς 
αδιάσπαστες σπουδές, μετέφερε στον 
υπουργό Παιδείας Αριστείδη Μπαλτά η 
αντιπρόεδρος του ΤΕΕ και πρώην αντι-
πρύτανης του ΕΜΠ Τώνια Μωροπούλου. 
Σύμφωνα με όσα έκτοτε γράφτηκαν στον 
Τύπο, το υπουργείο Παιδείας, είναι πιθα-
νόν, το αίτημα αυτό να το κάνει πράξη 
με το πολυνομοσχέδιο που οσονούπω 
θα καταθέσει στη Βουλή. Το αίτημα αυ-
τό υποστηρίζουν επίσης οι Γεωπονικές 
σχολές (έχουν πενταετείς σπουδές) και 
το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο.

Από την εποχή που η φιλολογία αυτή 
(εδώ και μια δεκαετία περίπου) είδε το 
φως της δημοσιότητας, εμείς επισημά-
ναμε την παγίδα που κρύβεται από πίσω 
της, που δεν είναι άλλη από την έμμεση 
αναγνώριση της κακόφημης διακήρυξης 
της Μπολόνια ως ρυθμιστή της διάρκειας 
των πανεπιστημιακών σπουδών.

Θυμίζουμε ότι στις αγγλοσαξωνικές 
σχολές μηχανικών, που λειτουργούν 
βάσει της Μπολόνια, οι σπουδές είναι 
διασπασμένες σε κύκλους (κάτι που ει-
σάγει και ο νόμος Διαμαντοπούλου) και 
ο πρώτος κύκλος που οδηγεί στο βασικό 
πτυχίο (bachelor) διαρκεί τρία έτη. Η με-
γάλη πλειοψηφία των απόφοιτων καθη-
λώνεται στο πρώτο πτυχίο και αποτελεί 
εύκολη λεία για τα σαγόνια των αφεντι-
κών, ενώ μια μειοψηφία, καταβάλλοντας 
τσουχτερά δίδακτρα, προχωρεί στους με-
ταπτυχιακούς κύκλους, έχοντας καλύτερη 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Αν θεσμοθετηθεί, λοιπόν, να οδηγούν  
σε master οι πενταετείς αδιάσπαστες 
σπουδές (στη χώρα μας τέτοια διάρκεια 
σπουδών έχουν τα Πολυτεχνεία και οι 
Γεωπονικές Σχολές), εμμέσως αναγνωρί-
ζονται και οι διασπασμένες σπουδές της 
Μπολόνια. Αποδέχεται δηλαδή η Πολιτεία 
-και αυτό με τις πλάτες των πολυτεχνικών 
σχολών- το γεγονός ότι ένας μηχανικός-
επιστήμονας (ή γενικά επιστήμονας) μπο-
ρεί να αποκτήσει το βασικό πτυχίο, έπειτα 
από μόλις τρία έτη σπουδών. Και αυτό, 
ως τώρα, οι αστικές κυβερνήσεις στην 
Ελλάδα δεν είχαν λόγο να το αρνούνται, 
αφού είναι πειθήνια όργανα του ντόπιου 
και ξένου κεφαλαίου, γι’ αυτό άλλωστε και 
το προώθησαν όπως μπορούσαν με τη συ-
νυπογραφή της Μπολόνια, το διαχωρισμό 
της αναγνώρισης της ισοτιμίας τίτλων 
σπουδών από την ισοτιμία των επαγγελ-
ματικών δικαιωμάτων, την αναγνώριση 
των «κολλεγίων», την ψήφιση του νόμου 
Διαμαντοπούλου. 

Το αίτημα του ΤΕΕ και των Πολυτεχνεί-
ων είναι ένα καραμπινάτο συντεχνιακό 
αίτημα, ένα κοντόφθαλμο αίτημα, που 
αγνοεί το γενικότερο συμφέρον της δη-
μόσιας δωρεάν Παιδείας γενικά και ειδι-
κότερα της πανεπιστημιακής Παιδείας. 

Μέχρι τώρα, χάρις κυρίως στους αγώ-
νες του φοιτητικού κινήματος, το Πανεπι-
στήμιο κράτησε κλειστές τις πόρτες στον 
ντε φάκτο διαχωρισμό των σπουδών σε 
κύκλους, που με μαθηματική ακρίβεια 
οδηγεί σε παραπέρα υποβάθμιση των 
σπουδών και των πτυχίων. Και διαφύλαξε 
τον αδιάσπαστο χαρακτήρα των σπου-
δών, που στην Ελλάδα είναι τουλάχιστον 
τετραετείς, προασπίζοντας το συμφέρον 
της εργαζόμενης κοινωνίας και της νεο-
λαίας της και το δικαίωμά της σε όσο το 
δυνατόν πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση 
της γνώσης στους διάφορους τομείς των 
επιστημών, στο πλαίσιο του καπιταλισμού. 

Το σκληρό πλαίσιο της δημοσιο-
νομικής πολιτικής και των δρα-

ματικών περικοπών των κοινωνικών 
δαπανών, που δεν υπερέβησαν οι 
συριζαίοι, σε αντίθεση με όσα 
προεκλογικά δημαγωγικά έταζαν, 
επέβαλε και τον μειωμένο αριθμό 
εισακτέων στις πανεπιστημιακές 
σχολές και τα ΤΕΙ για το ακαδημαϊ-
κό έτος 2015-2016.

Αλλωστε, αυτό ήταν κάτι προδι-
αγεγραμμένο έπειτα και από τη «λί-
στα Βαρουφάκη», που προβλέπει 
νέο γενικό ψαλίδι «σε κάθε τομέα 
των κυβερνητικών δαπανών (π.χ. 
εκπαίδευση, άμυνα, μεταφορές, 
τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικές 
παροχές)».

Το υπουργείο Παιδείας, βεβαίως, 
θα ισχυριστεί ότι ο μειωμένος αυ-
τός αριθμός προέκυψε έπειτα από 
διαβουλεύσεις με τις διοικήσεις 
των Πανεπιστημίων και των  ΤΕΙ, οι 
οποίες, είναι γνωστό, ότι συμπερι-
φέρονται με καθαρά συντεχνιακή 
λογική, διαχειριζόμενες μια μίζερη 
πραγματικότητα μεγάλων κρατικών 
περικοπών, και όχι σαν πανεπιστη-
μιακοί δάσκαλοι που απαιτούν την 
πρόσβαση των νέων στο Πανεπι-
στήμιο με γενναία αύξηση των δα-
πανών.

Δίνοντας στη δημοσιότητα τον 
μειωμένο αριθμό των εισακτέων (σε 
σχέση με πέρυσι), το υπουργείο Παι-
δείας, επιβεβαίωσε και την άποψη 
ότι το κακόφημο «σχέδιο Αθηνά», 
που πετσόκοψε πανεπιστημιακές 
σχολές και σχολές των ΤΕΙ, με στό-
χο τη δραματική συρρίκνωση της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 
χτύπημα της τάσης της ελληνικής 
εργαζόμενης κοινωνίας για πανε-
πιστημιακή μόρφωση, ήρθε για να 
μείνει.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις 
του υπουργείου, ο συνολικός αριθ-
μός εισακτέων για το 2015-2016 
ανέρχεται σε 68.345 θέσεις, ενώ 
πέρυσι ήταν 70.305. Εχουμε, δηλα-
δή, 1.960 θέσεις λιγότερες. Την πιο 
αποφασιστική μείωση, όμως, δέ-
χθηκαν οι θέσεις εισακτέων για τα 
Πανεπιστήμια που πετσοκόφτηκαν 
κατά 2.535, ενώ αντίθετα οι θέσεις 
εισακτέων για τα ΤΕΙ αυξήθηκαν 
κατά 575. Συγκεκριμένα οι θέσεις 
εισακτέων για τα Πανεπιστήμια για 
το 2015-016 είναι 44.200 (πέρυσι 
46.735) και για τα ΤΕΙ 24.145 (πέ-
ρυσι 23.570).

Τις θέσεις αυτές θα διεκδική-
σουν συνολικά 101.508 υποψή-
φιοι που υπέβαλαν αίτηση για 
συμμετοχή στις πανελλαδικές 
εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και 
όσοι υποψήφιοι υποβάλουν μη-
χανογραφικό δελτίο χωρίς νέα 
εξέταση για το 10% των θέσεων 
εισακτέων.

Συνεπώς αμέσως-αμέσως 
33.163 υποψήφιοι θα μείνουν 
εκτός των πυλών της τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης.

Από τον ανωτέρω συνολικό 
αριθμό των 68.345 θέσεων δια-
τίθενται:

u Ποσοστό 90% των θέσεων 
των ΑΕΙ και ποσοστό 69% των 
θέσεων των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και 
των Ανώτερων Σχολών Τουριστι-
κής Εκπαίδευσης, στους μαθητές 
της Γ΄ τάξης του ημερήσιου Γενι-
κού Λυκείου και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ 
Β΄) και τους αποφοίτους Λυκείων 

που θα λάβουν μέρος στις φετινές 
πανελλήνιες εξετάσεις.

u Ποσοστό 10% των θέσεων 
των ΑΕΙ, των ΤΕΙ, των Ανώτατων 
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της 
ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανώτερων Σχο-
λών Τουριστικής Εκπαίδευσης, σε 
υποψήφιους που δε συμμετέχουν 
στις πανελλήνιες εξετάσεις το έτος 
2015 και είναι κάτοχοι απολυτηρίου 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 
έλαβαν μέρος στις πανελλήνιες 
εξετάσεις των ημερήσιων Γενικών 
Λυκείων ή Ημερήσιων ΕΠΑΛ τα έτη  
2013 ή 2014. 

u Ποσοστό 20% των θέσεων των 
ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων 
Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης 
στους υποψηφίους ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ 
Α΄) που θα λάβουν μέρος στις πα-
νελλήνιες εξετάσεις των τεσσάρων 
μαθημάτων. 

u Ποσοστό 1% των θέσεων των 
ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανώτε-
ρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευ-
σης στους υποψηφίους Εσπερινών 
ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α) που θα λάβουν 
μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις 
των δύο μαθημάτων. Για τις Σχολές 
των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτι-
κού ο ακριβής αριθμός των θέσεων 
εισακτέων καθορίζεται με απόφαση 
του αντίστοιχου Υπουργείου.

u Ποσοστό 1% πέρα από τον 
αριθμό εισακτέων των Πανεπιστημί-
ων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών 
Ακαδημιών, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ 
και των Ανώτερων Σχολών Τουρι-
στικής Εκπαίδευσης, διατίθεται 
για τους μαθητές και αποφοίτους 
των Εσπερινών Γενικών Λυκείων 
καθώς και τους υποψηφίους Εσπε-
ρινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που θα 
λάβουν μέρος στις αντίστοιχες πα-
νελλήνιες εξετάσεις της Δ΄ τάξης 
των Λυκείων αυτών. Για τις Σχολές 
των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτι-
κού ο ακριβής αριθμός των θέσεων 
εισακτέων καθορίζεται με απόφαση 
του αντίστοιχου Υπουργείου.

Για τις σχολές των μπάτσων και 
των καραβανάδων, τις Σχολές της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των 
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ο 
ακριβής αριθμός των θέσεων εισα-

κτέων καθορίζεται με αποφάσεις 
των αντίστοιχων Υπουργείων.

Την ίδια στιγμή, καθημερινά έχου-
με δημοσιεύματα στον αστικό Τύ-
πο για το νέο σύστημα πρόσβασης 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που 
θα διατηρεί στο ακέραιο τις πανελ-
λαδικές εξετάσεις στα τέσσερα 
μαθήματα με την προσθήκη ενός 
επιπλέον μαθήματος-μπαλαντέρ, 
ώστε να διευρυνθούν οι δυνατότη-
τες για την επιλογή περισσότερων 
σχολών από τους υποψήφιους. Και 
πάλι, όμως, αυτό το μέτρο λειτουρ-
γεί στην ουσία μόνο δημαγωγικά, 
καθώς οι θέσεις των εισακτέων εί-
ναι μειωμένες, ο αριθμός εισακτέων 
«κλειστός» και το μέτρο των πανελ-
λαδικών εξετάσεων κανονική καρ-
μανιόλα για τα όνειρα της νεολαίας.

Η προεκλογική εξαγγελία των 
συριζαίων για ελεύθερη πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει 
ήδη παραπεμφθεί στις ελληνικές 
καλένδες. Φρονίμως ποιών (για να 
μην τον κυνηγούν στη συνέχεια οι 
ψηφοφόροι του για μη εκπλήρωση 
των υπεσχημένων) ο νυν αναπληρω-
τής υπουργός Παιδείας Τάσος Κου-
ράκης, είχε δηλώσει λίγες μέρες 
πριν τις εκλογές στο esos.gr: «Το σύ-
στημα της ελεύθερης πρόσβασης 
θα προκύψει μέσα από εξαντλητικό 
διάλογο, λαμβάνοντας υπόψιν τη 
διεθνή εμπειρία, τα οικονομικά 
δεδομένα και τους αναπτυξια-
κούς στόχους της χώρας μας» (η 
υπογράμμιση δική μας).

Το υπουργείο Παιδείας προχώ-
ρησε επίσης στην κατάθεση δυο 
τροπολογιών στο νομοσχέδιο του 
Κοντονή για τον αθλητισμό. Αφο-
ρούν: την κατάργηση της τράπεζας 
θεμάτων, τον τρόπο προαγωγής 
από τάξη σε τάξη στο Λύκειο και 
τον τρόπο αναπλήρωσης των χαμέ-
νων ωρών.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:
u Οι γραπτές προαγωγικές εξε-

τάσεις στην Α΄ τάξη του Ημερήσι-
ου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ 
Εσπερινού Γενικού Λυκείου διεξά-
γονται ενδοσχολικά. Τα θέματα των 
προαγωγικών εξετάσεων ορίζονται 
αποκλειστικά από τον διδάσκοντα. 

Τα γραπτά διορθώνονται από τον 
οικείο διδάσκοντα. 

Η Τράπεζα θεμάτων δύναται να 
λειτουργήσει ως προαιρετικό συμ-
βουλευτικό εργαλείο για μαθητές 
και εκπαιδευτικούς. 

Για την προαγωγή των μαθητών 
στην Α΄ τάξη του Ημερήσιου Γε-
νικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεις 
Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαι-
τείται γενικός μέσος όρος τουλάχι-
στον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

u Οι γραπτές προαγωγικές εξε-
τάσεις στη Β΄ τάξη Ημερήσιου 
Γενικού Λυκείου και στη Γ΄ Τάξη 
Εσπερινού Γενικού Λυκείου διεξά-
γονται ενδοσχολικά. Τα θέματα των 
προαγωγικών εξετάσεων ορίζονται 
αποκλειστικά από τον διδάσκοντα. 
Τα γραπτά διορθώνονται από τον 
οικείο διδάσκοντα. 

Η Τράπεζα θεμάτων δύναται να 
λειτουργήσει ως προαιρετικό συμ-
βουλευτικό εργαλείο για μαθητές 
και εκπαιδευτικούς. 

Για την προαγωγή των μαθητών 
στην Β΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού 
Λυκείου και στη Γ΄ Τάξη Εσπερινού 
Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός 
μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και 
πέντε δέκατα (9,5).

u Σε περίπτωση απώλειας διδα-
κτικών ωρών, η αναπλήρωσή τους 
εξασφαλίζεται με τους ακόλουθους 
τρόπους: α) Περικοπή περιπάτων 
και εκδρομών β) Περιορισμός των 
εργάσιμων ημερών των πολυήμε-
ρων εκδρομών και γ) Αξιοποίηση 
των σχολικών εορτών (πραγματο-
ποιούνται και οι εορτές και τα μα-
θήματα).

Σημειώνουμε πάντως, όχι χωρίς 
νόημα, ότι από τις τροπολογίες 
απουσιάζει ο τρόπος απόλυσης των 
μαθητών από το Λύκειο.

Τα ανακουφιστικά αυτά μέτρα για 
τους μαθητές, όπως και η απόσυρ-
ση του κατασταλτικού μέτρου της 
αναπλήρωσης των «χαμένων ωρών» 
στις περιπτώσεις των μαθητικών 
καταλήψεων-κινητοποιήσεων με 
παράταση του σχολικού έτους για 
τόσες ημέρες όσες διαρκεί η κατά-
ληψη πέραν των τριών ημερών, είναι 
το «τυρί» για να μην αντιδράσει η 
εκπαιδευτική κοινότητα στη «φάκα», 
δηλαδή στα άλλα επώδυνα μέτρα 
που θα συνεχιστούν ή θα επιβλη-
θούν επιπλέον.

Μία από τα ίδια

Οι Απόκριες πέρασαν, το μεγα-
λοβδόμαδο ακόμη δεν ήρθε, 

αλλά ο υπουργός Εργασίας της κυ-
βέρνησης-παιδική χαρά Π. Σκουρ-
λέτης αποφάσισε να μασκαρευτεί 
Πόντιος Πιλάτος, κάνοντας την πε-
ρασμένη Τετάρτη μια δήλωση σα να 
είναι ακόμη στέλεχος της αντιπολί-
τευσης και όχι υπουργός που πρέπει 
να παίρνει αποφάσεις.

Ο λόγος για το άνοιγμα των κατα-
στημάτων αύριο (Κυριακή των Βαΐ-
ων κατά το χριστιανικό εορτολόγιο), 
που προκαλεί και πάλι αντιδράσεις 
από τους εμποροϋπάλληλους, αρ-
κετοί από τους οποίους πίστευαν 
πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα τηρούσε την 
προεκλογική του υπόσχεση και θα 
φρόντιζε να καταργήσει τη δουλειά 
τις Κυριακές πριν φτάσει η πρώτη 
Κυριακή με ανοιχτά τα μαγαζιά. 
Χρόνος υπήρξε άφθονος, ενώ στη 

Βουλή «ξύνουν πατσές» γιατί δεν 
υπάρχει νομοθετικό έργο. Την τρέ-
χουσα βδομάδα, για παράδειγμα, 
τη Δευτέρα συζητήθηκαν επίκαιρες 
ερωτήσεις και έγινε το σόου του Τσί-
πρα με τις δήθεν «ανακοινώσεις του 
πρωθυπουργού», Τρίτη και Τετάρτη 
δεν συνεδρίασαν καθόλου, ενώ Πέ-
μπτη και Παρασκευή ξαναέβαλαν 
κοινοβουλευτικό έλεγχο. Μπορού-
σαν, λοιπόν, οι αρμόδιοι υπουργοί 
(ο Σταθάκης έχει τον πρώτο λόγο) 
να καταθέσουν ένα νομοσχέδιο και 
να επαναφέρουν το καθεστώς της 
Κυριακής σ’ αυτά που ίσχυαν παλιά. 
Απλούστατο είναι.

Δεν το έκαναν, γιατί δε θέλουν να 
προκαλέσουν την τρόικα και γιατί 
μελετούν κάποια ενδιάμεση λύση, 
που θα βολεύει τους καπιταλιστές 
του εμπορίου και θα τους επιτρέψει 
να πουν στους εργαζόμενους «μην 

τα θέλετε όλα δικά σας».
Αντί να το βουλώσει, ο θρασύτα-

τος Σκουρλέτης δήλωσε ότι η κυ-
βέρνηση «παρέλαβε  ένα θεσμικό 
πλαίσιο γενικευμένης απελευθέρω-
σης της λειτουργίας των καταστη-
μάτων τις Κυριακές που ουσιαστικά 
καταστρατηγεί την έννοια της Κυρι-
ακής – Αργίας για τους εργαζόμε-
νους», πως «έχει ήδη δεσμευτεί με 
τις προγραμματικές της δηλώσεις 
για την κατάργηση  του υφιστάμε-
νου μνημονιακού  πλαισίου, του ν. 
4177/2013, στο αμέσως επόμενο δι-
άστημα» και πως «στην κατεύθυνση 
αυτή εργαζόμαστε ως κυβέρνηση». 
Ταυτόχρονα, δηλώνει με νόημα ότι 
η κυβέρνηση οφείλει να διαφυλά-
ξει και «την εύρυθμη λειτουργία της 
αγοράς με όρους ισότιμου ανταγω-
νισμού μεταξύ μικρών και μεγάλων 
επιχειρήσεων».

Υπουργός ντύνεται Πόντιος Πιλάτος
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Ποιος κοροϊδεύει ποιον;
«Ο καθηγητής Παρασκευόπουλος είναι ο πρώτος υπουργός 

Δικαιοσύνης, μετά το 2000 που εκδόθηκε η απόφαση του Αρεί-
ου Πάγου μετά τις νομικές ενέργειες του Γιάννη Σταμούλη, ο 
οποίος δεσμεύθηκε στη Βουλή και επιβεβαίωσε τη δέσμευσή 
του αυτή και σήμερα , ότι δηλαδή προτίθεται να υπογράψει». 
Αυτά δήλωσε η δικηγόρος Χριστίνα Σταμούλη, μετά τη συνάντη-
ση που είχε αντιπροσωπία συγγενών των θυμάτων του Διστόμου 
με τον υπουργό Δικαιοσύνης, την Πέμπτη 26 Μάρτη. Αντίθετα, 
ο βουλευτής Βοιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Σταθάς, δήλωσε πως το 
θέμα είναι της κυβέρνησης και όχι του υπουργού Δικαιοσύνης. 
Και άλλοι από αυτούς που πήραν μέρος στη συνάντηση είπαν 
πως ο υπουργός δήλωσε έτοιμος να υπογράψει για κατασχέσεις 
γερμανικών περιουσιακών στοιχείων, αν η κυβέρνηση πάρει σχε-
τική απόφαση.

Τι ακριβώς είπε ο υπουργός στην αντιπροσωπία δεν το πληρο-
φορηθήκαμε από τον ίδιο. Ο Ν. Παρασκευόπουλος όχι μόνο δεν 
έκανε δηλώσεις, αλλά -κατά τη γνώριμη τακτική του- δεν εξέδωσε 
ούτε δελτίο Τύπου. Η συγκεκριμένη συνάντηση είναι σαν να μην 
έγινε. Αντίθετα, ο υπουργός είχε φροντίσει να εκδώσει δελτίο 
Τύπου για να πει πως «θεωρεί ότι κανένας έλληνας πολίτης δεν 
θα ήθελε μια κατάσχεση σε ένα ιστορικό μορφωτικό-πολιτιστικό 
ίδρυμα, όπως το Ινστιτούτο Γκαίτε. Ούτε ο ίδιος θα το ήθελε, ούτε 
φυσικά διατύπωσε κάτι τέτοιο».

Το κτίριο του Ινστιτούτου Γκαίτε, βέβαια, δεν προέκυψε αυ-
θαίρετα. Σ’ αυτό το κτίριο, ιδιοκτησίας γερμανικού δημοσίου, 
προσανατολιζόταν για κατάσχεση η πλευρά των θυμάτων του 
Διστόμου, που νομικά εκπροσωπούνταν από τον μακαρίτη πλέον 
Γιάννη Σταμούλη. Μήπως, όμως, η κυβέρνηση προσανατολίζεται 
σε κατάσχεση άλλων περιουσιακών στοιχείων του γερμανικού 
δημοσίου; Οχι βέβαια. Απλά, επέλεξαν το Ινστιτούτο Γκαίτε, το 
οποίο δεν έχει αρνητικό όνομα στην Ελλάδα, για να πουν πως 
δεν είναι δυνατόν να κάνουμε κατασχέσεις σε τέτοια ιδρύματα 
και να εξακολουθήσουν να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Το 
ζήτημα αυτό έκλεισε με την επίσκεψη του Τσίπρα στο Βερολίνο. 
Τα υπόλοιπα είναι για εσωτερική κατανάλωση.

Τα μονοπώλια επιβάλλουν τους 
όρους τους

Θυμάστε, ασφαλώς, τις προεκλογικές διακηρύξεις του ΣΥΡΙ-
ΖΑ για ακύρωση του διαγωνισμού για τα 20 θαλάσσια οικόπεδα 
στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης. Σύμφωνα με τη συριζαίικη προ-
παγάνδα, οι όροι του διαγωνισμού ήταν ετεροβαρείς σε βάρος 
της χώρας και οι όροι του διαγωνισμού θα έπρεπε να αλλάξουν 
ριζικά, ώστε να μην είναι ο επενδυτής κύριος των κοιτασμάτων, 
αλλά να λειτουργεί ως εργολάβος του Δημοσίου ή το πολύ να έχει 
συμπήξει κάποιο κοινοπρακτικό σχήμα με το Δημόσιο.

Με αρμόδιο υπουργό τον… ούλτρα αριστερό Π. Λαφαζάνη, όχι 
μόνο δεν άλλαξαν οι όροι του διαγωνισμού, αλλά δόθηκε δίμηνη 
παράταση για την υποβολή των προσφορών. Αντί για τις 14 του 
Μάη, οι ενδιαφερόμενες εταιρίες μπορούν να υποβάλουν τις 
προσφορές τους μέχρι τις 14 του Ιούλη. Ο Λαφαζάνης, μάλιστα, 
επαίρεται ότι με το ταξίδι του στη Μόσχα εξασφάλισε τη συμμε-
τοχή και ρωσικών εταιριών. 

Αφήνοντας στην άκρη το ότι οι Ρώσοι δεν «παίζουν» στις έρευ-
νες και στην εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο, 
όπως φάνηκε καθαρά και στην περίπτωση της Κύπρου (έχουν μοι-
ράσει τις ζώνες με τους αμερικανούς και τους άλλους δυτικούς 
ιμπεριαλιστές), στεκόμαστε στην παράταση του διαγωνισμού με 
τους ίδιους όρους, που αποφάσισε ο «ντούρος» Π. Λαφαζάνης.  
Τα παπαγαλάκια του υποστηρίζουν ότι πείστηκε από τους υπη-
ρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου, ότι ο χρόνος μέχρι τις 14 
Μάη δεν έφτανε για να αναθεωρηθούν οι όροι του διαγωνισμού, 
οπότε αυτός θα ακυρωνόταν, γεγονός που θα έπληττε την εικό-
να της κυβέρνησης έναντι των ξένων επενδυτών, όχι μόνο στον 
τομέα των υδρογονανθράκων αλλά ευρύτερα.

Το επιχείρημα είναι αστείο. Αρκεί να σκεφτούμε πως θα μπο-
ρούσε να δοθεί η παράταση ώστε να υπάρχει ο χρόνος για ν’ αλ-
λάξουν οι όροι του διαγωνισμού, ενώ τώρα έχουμε παράταση με 
τους ίδιους όρους. Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη από τις ίδιες 
τις ενδιαφερόμενες εταιρίες, προκειμένου να προηγηθεί η σύνο-
δος του ΟΠΕΚ (είναι τον Ιούνη), βάσει των αποτελεσμάτων της 
οποίας θα αναπροσαρμόσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πετρελαϊκός κλάδος περνάει κρίση, 
οι τιμές κατρακυλούν διεθνώς, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα μο-
νοπώλια και ανάμεσα στις ιμπεριαλιστικές χώρες σκληραίνει, γι’ 
αυτό και υπάρχει επενδυτική αβεβαιότητα στον κλάδο διεθνώς.

Εκείνο που έχει σημασία είναι πως τα μονοπώλια επέβαλαν 
πλήρως τους όρους τους στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον 
φανφαρόνο υπουργό της. Ο διαγωνισμός θα γίνει όπως είχε 
σχεδιαστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, τα κοιτάσματα 
θα ανήκουν στα μονοπώλια και οι αποφάσεις θα παρθούν όταν 
τα μονοπώλια θα είναι έτοιμα να τις πάρουν.

Τη μπάλα στην εξέδρα πέταξε το ΣτΕ

Γιουσουφάκια του Μελισσανίδη 
κυβέρνηση και δήμος Φιλαδέλφειας
Είχε ανάγκη από λίγη… χαρά 

ο Μελισσανίδης, γι’ αυτό 
φρόντισε να κατευθύνει το 
μιντιακό σύστημά του (σ’ αυτό 
είναι «μανούλα») σ’ ένα κρεσέ-
ντο πανηγυρισμών: «απορρί-
φθηκαν οι προσφυγές από το 
ΣτΕ – άνοιξε ο δρόμος για την 
Αγιασοφιά»! Ο απηυδισμένος 
οπαδός, βέβαια, ακούει εδώ 
και σχεδόν ένα χρόνο ότι «πιά-
νουν δουλειά οι μπουλντόζες», 
αλλά μπουλντόζες δεν βλέπει. 
Η είσοδός τους στο οικόπε-
δο του δημοσίου που έχει 
παραχωρηθεί στην ΑΕΚ (και 
όχι στον Μελισσανίδη και τις 
εταιρίες του) αναβάλλεται από 
μήνα σε μήνα. Ηταν να μπουν 
το Σεπτέμβρη, πήγαν Οκτώ-
βρη, μετά «Νοέμβρη σίγου-
ρα» και ήδη μπαίνουμε στον 
Απρίλη και ήχος μπουλντόζας 
δεν ακούστηκε στη Νέα Φιλα-
δέλφεια. 

Ετσι, θα μεστώσουν και φέ-
τος τα χαμομήλια στο κομμάτι 
του Αλσους που έγινε γήπεδο, 
χωρίς τον κίνδυνο να τα λιώ-
σει κάποιο βαρύ όχημα κάτω 
από τις ρόδες του. Και θα φυ-
τρώνουν ελεύθερα για πολλά 
χρόνια ακόμη, γιατί γήπεδο 
δεν πρόκειται να κατασκευα-
στεί. Ας το συνειδητοποιήσουν 
αυτό οι οπαδοί της ΑΕΚ κι ας 
πάψουν να καταναλώνουν το 
παραισθησιογόνο κουτόχορ-
το που σε καθημερινή βάση 
τους σερβίρει ο Γατούλης και 
τα έμμισθα παπαγαλάκια του. 
Ακόμα κι όταν οι δόσεις γίνο-
νται διπλές και απολαυστικές, 
το κουτόχορτο δεν παύει να 
είναι κουτόχορτο.

Θέλουμε να διαβεβαιώσου-
με τους «πελάτες» του Μελισ-
σανίδη ότι με την απόφαση 
του ΣτΕ δεν άλλαξε τίποτα, 
γιατί οι δικαστές προτίμησαν 
να πετάξουν τη μπάλα στην 
εξέδρα και να μην μπουν στην 
ουσία. Οταν δημοσιευτεί η 
απόφαση, θα τη διαβάσουν 
όλοι με τα ματάκια τους και 
θα μας θυμηθούν.

Προς το παρόν, τους λέμε 
να εστιάσουν την προσοχή 
τους σε δύο σημεία:

Πρώτον, αποκλείεται το ΣτΕ 
σε τόσο σύντομο χρονικό διά-
στημα (μόλις δυο εβδομάδες 
από τότε που οι διάδικοι κατέ-
θεσαν τα υπομνήματά τους) 
να εξέταζε τα πολλά και πολύ 
σοβαρά ζητήματα ουσίας που 
τίθενται με τις συγκεκριμένες 
προσφυγές.

Δεύτερον, αποκλείεται σε 
τόσα πολλά και σύνθετα ζητή-
ματα ουσίας, επί των οποίων 
μάλιστα υπάρχει νομολογία 
από το ΣτΕ (όταν τρεις φορές 
έκρινε το «σχέδιο Γρανίτσα»), 
να μην υπήρχε μια μειοψηφία. 

Η ταχύτητα με την οποία 
εκδόθηκε η απόφαση και η 
ομοφωνία με την οποία απορ-

ρίφθηκαν η προσφυγή των 17 
κατοίκων και η προσφυγή 
του Δήμου Φιλαδέλφειας- 
Χαλκηδόνας (επαναλαμβά-
νουμε: απορρίφθηκαν και οι 
δύο προσφυγές), δείχνει ότι 
το ΣτΕ εξέτασε το παραδε-
κτό των προσφυγών (αυτό 
προηγείται σε κάθε δικαστι-
κή απόφαση), τις απέρριψε 
ομόφωνα ως τυπικά απαρά-
δεκτες, οπότε δεν συνέχισε 
με την ουσία τους.

Η προσφυγή των 17 κατοίκων 
ήταν δεδομένο ότι θα κριθεί 
ως απαράδεκτη, διότι στρεφό-
ταν κατά του νόμου 4277/2014, 
ο οποίος ναι μεν υποκρύπτει 
διοικητικές πράξεις, όμως 
αναγκαστικά θα ακολουθηθεί 
από διοικητικές πράξεις (π.χ. 
οικοδομική άδεια), κατά των 
οποίων έχει τη δυνατότητα να 
προσφύγει οποιοσδήποτε έχει 
έννομο συμφέρον.

Η προσφυγή του Δήμου 
στρεφόταν κατά απόφασης 
του διευθυντή Δασών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, με την οποία δεν ενέ-
κρινε τη μελέτη ανάπλασης 
του Αλσους, αν προηγουμένως 
απ’ αυτή δεν αφαιρούνταν τα 
6 στρέμματα που παραχωρού-
νται για την κατασκευή του γη-
πέδου. Από την πρώτη στιγμή 
εντοπίσαμε τον κίνδυνο να 
κριθεί από το ΣτΕ η συγκεκρι-
μένη απόφαση του διευθυντή 
δασών ως «αρνητική διοικητι-
κή πράξη» και η προσφυγή του 
Δήμου να απορριφθεί ως απα-
ράδεκτη. Γι’ αυτό και προτείνα-
με ένα διαφορετικό νομικό χει-
ρισμό, ο οποίος θα περιλάμβα-
νε και αίτηση αναστολής, με 
το βασιμότατο επιχείρημα ότι 
εκκρεμεί και το αίτημα του Με-
λισσανίδη για έγκριση μελέ-
της υψομέτρων, προκειμένου 
να εκδοθεί οικοδομική άδεια 
για το γήπεδο, και επομένως 
υπάρχει άμεσος κίνδυνος για 
το Αλσος. Σ’ αυτή την περί-
πτωση το ΣτΕ δε θα μπορούσε 
με τόση ευκολία να πετάξει τη 
μπάλα στην εξέδρα, αλλά θα 
έπρεπε να εκδώσει απόφαση 
αναστολής, μια και ο Δήμος 
θα επικαλούνταν άμεσο κίν-
δυνο για το Αλσος. Ομως, η 
διοίκηση Βασιλόπουλου έκα-
νε απλώς μια προσφυγή για τα 
μάτια (αναλυτικά γι’ αυτό το 
θέμα γράψαμε σε παλαιότερο 
φύλλο της «Κόντρας»).

Προφανώς, το ΣτΕ απέρριψε 
και την προσφυγή του Δήμου 
ως μη παραδεκτή, κρίνοντας 
ότι η απόφαση του διευθυντή 
Δασών της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής είναι αρνη-
τική διοικητική πράξη εναντί-
ον της οποίας δεν μπορεί να 
ασκηθεί αίτηση ακύρωσης.

Κατά συνέπεια, τα ζητήμα-
τα ουσίας παραμένουν ανοι-
χτά και θα κριθούν όταν και 

αν ποτέ υπάρξει διοικητική 
πράξη υπέρ του «σχεδίου 
Μελισσανίδη». Δηλαδή, αν 
ο Δήμος εγκρίνει τη μελέτη 
υψομέτρων ή αν η ΔΑΟΚΑ του 
υπουργείου ΠΑΠΕΝ εκδώσει 
Εγκριση και Αδεια Δόμησης. 
Αυτή ήταν και η άποψη που 
παρουσίασε στο ΣτΕ ο δικη-
γόρος της πλευράς Μελισσα-
νίδη: «Αν εγκριθεί οικοδομική 
άδεια, θα έχουν όλη την άνεση 
να προσφύγουν ζητώντας την 
ακύρωσή της» ήταν το βασικό 
επιχείρημά του, με το οποίο 
επεδείκνυε στο ΣτΕ το δρόμο 
της… εξέδρας: «απορρίψτε τώ-
ρα τις προσφυγές για τυπικούς 
λόγους και χωρίς να μπείτε 
στην ουσία. Ετσι κι αλλιώς, αυ-
τή τη στιγμή δεν υπάρχει άδεια 
για κατασκευή γηπέδου, ώστε 
να προκύπτει άμεσος κίνδυνος 
για το Αλσος».

Οπως αντιλαμβάνεστε, το 
μιντιακό «σύστημα Μελισσα-
νίδη» επιδίδεται σε μια παρα-
πειστική σπέκουλα, με στόχο 
να υψώσει λίγο το καταρρα-
κωμένο ηθικό των οπαδών και 
κυρίως να σταματήσει τη γκρί-
νια σε βάρος του Γατούλη που 
τους έταξε ένα γήπεδο που συ-
νεχώς αποδεικνύεται πέτσινο.

Κατά τα άλλα, ούτε ο Δήμος 
μπορεί να εγκρίνει μελέτη 
υψομέτρων ούτε η ΔΑΟΚΑ 
μπορεί να εκδώσει οικοδο-
μική άδεια. Παραπέρα, το 
οικόπεδο είναι κυριότητας του 
Δημοσίου και η ερασιτεχνική 
ΑΕΚ, στην οποία παραχωρή-
θηκε κατά χρήση για συγκε-
κριμένο σκοπό (ερασιτεχνι-
κός αθλητισμός), δεν μπορεί 
να το παραχωρήσει σε μια 
κερδοσκοπική εταιρία («Δικέ-
φαλος 1924» ΑΕ ή ΠΑΕ ΑΕΚ) 
για να χτίσει γήπεδο για την 
επαγγελματική ποδοσφαιρική 
ομάδα της (έχουμε παρουσιά-
σει αναλυτικά και τη σχετική 
γνωμοδότηση της νομικής 
υπηρεσίας του ΥΠΑΠΕΝ).

Ομως, η δημοτική αρχή του 
ολίγιστου Βασιλόπουλου και ο 
ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν τα καρα-
γκιοζιλίκια γλείφοντας τον Με-
λισσανίδη και τους ανθρώπους 
του. Με τη συνάντηση που ορ-
γάνωσαν την περασμένη Δευ-
τέρα στο δήμο Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνας, έδωσαν τη δυνα-
τότητα στον Μελισσανίδη να 
συνεχίσει το προπαγανδιστικό 
παιχνίδι του, κερδίζοντας κά-
ποιους από τους πόντους που 
είχε χάσει (μόνο στο επίπεδο 
της προπαγάνδας προς τους 
οπαδούς, γιατί επί της ουσίας 
δεν άλλαξε τίποτα).

Το πρώτο που πρέπει να επι-
σημάνουμε είναι πως ο δήμος 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας 
και ο σύμβουλος του ΥΠΑΠΕΝ 
Κ. Διάκος, που εκπροσώπησε 
το υπουργείο, νομιμοποίησαν 
από τη μια την εταιρία του Με-

λισσανίδη «Δικέφαλος 1924» 
ΑΕ και από την άλλη την ΠΑΕ 
ΑΕΚ, που δεν έχουν κανένα 
δικαίωμα στο οικόπεδο που 
έχει παραχωρηθεί στην ερα-
σιτεχνική ΑΕΚ. Πέραν αυτού, 
με τη συμπεριφορά και τις δη-
λώσεις τους (ιδιαίτερα του δη-
μάρχου και των ανθρώπων του, 
γιατί ο Διάκος ψιλοφυλάχτηκε 
από τις κακοτοπιές) λειτούρ-
γησαν σαν γιουσουφάκια του 
Μελισσανίδη, επιτρέποντας 
στο «υπαλληλικό» προσωπικό 
των Μέσων που ελέγχει να επι-
χειρήσει μια προπαγανδιστική 
αντεπίθεση. Οταν κατάλαβαν 
ότι το παρατράβηξαν και ότι ο 
Μελισσανίδης τους εξέθεσε 
πολύ, προσπάθησαν με μια 
καθυστερημένη ανακοίνωση 
του Δήμου να συμμαζέψουν 
λίγο την κατάσταση.

Μέχρι τώρα διέρρεαν ότι ο 
Δήμος έχει βρει λύση για την 
κατασκευή γηπέδου προδια-
γραφών ΟΥΕΦΑ στο αρχικό 
οικόπεδο της ΑΕΚ. Υποτίθεται 
ότι τη λύση τη βρήκαν ξένοι 
ειδικοί. Μετά τη σύσκεψη πλη-
ροφορηθήκαμε ότι δεν υπάρ-
χει τέτοια λύση, αλλά ο Δήμος 
έχει κάποιους έλληνες και ξέ-
νους συμβούλους, οι οποίοι κά-
θησαν και τους παρουσίασε ο 
project manager του Μελισσα-
νίδη το σχέδιο, έλυσαν απορί-
ες (!) και συμφώνησαν να τους 
λύσει και τις υπόλοιπες απορί-
ες το προσωπικό του Μελισσα-
νίδη. Συμφώνησαν ότι όλες οι 
πλευρές ενδιαφέρονται εξίσου 
για το περιβάλλον (προφανώς 
τα 6 στρέμματα άλσους που 
θέλει να «καταπιεί» ο Μελισ-
σανίδης δεν είναι περιβάλ-
λον!) και ότι θα βοηθήσουν η 
μία την άλλη, γιατί το γήπεδο 
πρέπει να κατασκευαστεί στη 
Νέα Φιλαδέλφεια.

Είναι φανερό ότι παίζουν 
ξανά το παιχνίδι του περασμέ-
νου Μάη-Ιούνη. Τώρα, βέβαια, 
ξέρουν ότι δεν είναι καθόλου 
εύκολα γι’ αυτούς τα πράγ-
ματα. Προκειμένου, όμως, να 
μην έχουν ανοιχτά μέτωπα (ο 
ΣΥΡΙΖΑ είναι στριμωγμένος), 
αποφάσισαν να προσφέρουν 
στον Μελισσανίδη βοήθεια 
στην προπαγάνδα και στο πα-
ραμύθιασμα των οπαδών της 
ΑΕΚ. Εκτός αν έχουν στο μυ-
αλό τους να κάνουν ως κυβέρ-
νηση αυτό που δεν μπόρεσαν 
να κάνουν ως αντιπολίτευση.

Εχουν γνώση, όμως, οι φύ-
λακες. Και είναι περισσότεροι 
πλέον, όπως έχει φανεί το τε-
λευταίο οχτάμηνο. Καθήκον 
όσων υπερασπίζονται το Αλ-
σος είναι να απαιτήσουν από 
τον υπουργό ΠΑΠΕΝ Π. Λαφα-
ζάνη να καταργήσει άμεσα τα 
άρθρα 42 και 43 του δασοκτό-
νου και αντισυνταγματικού νό-
μου 4277/2014, για να κλείσει 
και τυπικά αυτή η ιστορία.
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Τα εβδομήντα χρόνια του κλείνει σήμερα ο Ντανιέλ Κον 
Μπεντίτ (δεν γράφουμε πώς ερμηνεύεται το «con» γαλλιστί 

για να μην κατηγορηθούμε για σεξισμό ή ύβρεις), γνωστός και 
από την επεξεργασία και μετεξέλιξη του γαλλικού Μάη σε my. 
Γενέθλια και για τον Αμπντουλάχ Οτζαλάν που κλείνει τα 67, 
αλλά αυτό που επισκιάζει αυτή τη βδομάδα είναι τα γενέθλια 
του 49χρονου πλέον, αναντικατάστατου και αλησμόνητου 
Ευριπίδη Στυλιανίδη.

   «Οταν κανείς “νίπτει τας χείρας του” σε μια σύγκρουση 
μεταξύ ισχυρών και αδύνατων, δεν σημαίνει ότι μένει ουδέτε-
ρος. Σημαίνει ότι παίρνει το μέρος των ισχυρών» (Paulo Freire).

   Μετά το χαμένο αναφορικό «που» και τη σιωπηρή πλην… 
πάνδημη αντικατάστασή του από το «οποίο», έχουμε άλλες 
δύο –και όχι μία όπως είχαμε προαναγγείλει βιαστικά σε προ-
ηγούμενο φύλλο- περιπτώσεις μεταστατικού γλωσσικού καρ-
κίνου που πλήττει την κοινωνία και ακρωτηριάζει γλώσσα, νου 
και επικοινωνία. Το ένα ραγδαία επαναλαμβανόμενο φαινόμε-
νο είναι αυτό του αρνητικού μορίου «δεν». Πάει κι αυτό! Ολο 
και σπανίζει το «δεν», που τσεκουρώνεται άκριτα κι έγινε πια 
«δε». Μία μόδα που παρατηρούμε ότι εξαπλώνεται ταχύτερα 
στους χώρους των «γραμματιζούμενων» (τρομάρα τους) και 
των ασχολούμενων με την πολιτική, ιδίως δε στον χώρο της 
αριστεράς! Μάλιστα, μέσα στην τραγική σπουδή κάποιων να 
ευθυγραμμιστούν με τη… νέα καθομιλούμενη, είδαμε ακόμη 
και το αξεπέραστο «δε αντιμετωπίζεται»(!) στην ερώτηση των 
βουλευτών του ΚΚΕ Ελένης Γερασιμίδου και Σάκη Βαρδαλή 
για το κλείσιμο της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομεί-
ου Ξάνθης! Και πάμπολλα άλλα, που σίγουρα θα τα είδατε 
κι εσείς…

   Οσο για την τρίτη περίπτωση (οργιαστική, που προσλαμ-
βάνει μορφή χιονοστιβάδας σε κάθε κείμενο πια), είναι η γνω-
στή με το σύμβολο «&» που αντικαθιστά και… επισήμως τον 
συμπλεκτικό σύνδεσμο «και». Βαριούνται να πατήσουν τρία 
πλήκτρα και πατάνε ένα (εκείνοι που σε πολιτικές μπροσούρες 
ζυγίζουν κάθε λέξη!) ή είναι απλώς -συνελόντι ειπείν- μαλάκες; 
Οπως και να ‘χει, αυτές οι τρεις… μοδάτες μορφές λαίλαπας 
(«οποίο», «δε» και «&») αποδεκατίζουν ακόμη περισσότερο τη 
γλώσσα και την πνέουσα –έτσι κι αλλιώς- τα λοίσθια επικοινω-
νία, σε κάθε κοινωνικοπολιτική έκφανση. Παρατηρήστε..

   «Ναι, είναι συχνά παρά τη θέλησή του που ένα ελεύθερο 
πνεύμα σήμερα θα καταφύγει στην ειρωνεία. Τι ευχάριστο να 
βρει κανείς σε αυτό τον φλεγόμενο κόσμο; Αλλά η αξία του 
ανθρώπου είναι να ορθώνει το ανάστημά του, απέναντι σε όλα 
όσα θέλουν να τον εκμηδενίσουν» (Albert Camus).

- Τάσο, στους κάμπους σκίζουνε ρούχα, μαλλιά μαδούνε
χτυπιούνται κι ολοφύρονται μιλιούνια τα κοράσια.
Ασε το ματς, σύρε να ιδείς, σύρε για να σπαράξεις

που τέτοιο θρήνο μαζικό δεν ξαναείδε η πλάση.
Τάσο γ@μώ τη μπάλα σου και το πρωτάθλημά σου

για κοίτα με, για άκου με, ε, κάφρε, σου μιλάω!
- Τι θες μωρή υστερικιά; Γιατί μου σπας τα νεύρα;
Θαρρείς δεν ξέρω; Δεν γρικώ τι έχουνε και κλαίνε

όλες αυτές οι παρλιακές, οι στραβογ@μημένες
που άλλοτε δεν έβλεπαν ειδήσεις και talk shows

και τώρα γίνανε εξπέρ και οικονομολόγες;
- Τάσο, πάει, τον χάσαμε. Του τα ‘φραξε ο Αλέξης
το στόμα, το χαμόγελο, τους ακκισμούς, τη χάρη.

Πού πήγαν κείνα τα κασκόλ, πού ‘ναι τα σπορ σακάκια
κι η τσάκιση μ’ ακρίβεια από τα ξένα χέρια

μιας κι η κυρά του φυσικά δεν πιάνεται με τέτοια.
- Σώπα ρε Γκόλφω, Hesse μας και μη πολυδακρύζεις.
Ο Μπαρουφάκης θα χαθεί όντας ο κόσμος λείψει.

   «Οταν γράφεις και μιλάς, πρέπει πάντα να σκέφτεσαι τον 
απλό εργάτη που πρέπει να σε καταλάβει, να πιστέψει στο 
κάλεσμά σου και να σε ακολουθήσει με προθυμία. Πρέπει 
να σκέφτεσαι για ποιον γράφεις και σε ποιον μιλάς (Giorgi 
Dimitrov - «Ο φασισμός»).

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά Με πρόσχημα το να μη χαθούν οι  κοινοτικές επιδοτήσεις των κτηνοτρόφων

Μεθοδεύεται ο αποχαρακτηρισμός 
και η ιδιωτικοποίηση δασών και 
δασικών εκτάσεων
Δεν είναι η πρώτη φορά που 

ασχολούμαστε μ’ αυτή τη 
μεθόδευση. Αναφερθήκαμε 
ξανά το 2013, με αφορμή τις 
πιέσεις που ασκούσε σε υπη-
ρεσιακούς παράγοντες της 
Γενικής Διεύθυνσης Δασών ο 
Κ. Μαμιδάκης, προκειμένου 
να εκδώσουν εγκύκλιο που θα 
επέτρεπε την ιδιωτικοποίηση 
εκατομμυρίων στρεμμάτων 
δασικών εκτάσεων στην Κρή-
τη,  στα νησιά του Ιονίου, στη 
Σάμο, στη Χίο, στη Λέσβο, 
στις Κυκλάδες, στα Κύθηρα, 
στα Αντικύθηρα και σε περιο-
χή της Μάνης, περιοχές όπου 
δεν ισχύει το τεκμήριο του 
δημοσίου. Ο Κ. Μαμιδάκης 
διεκδικούσε ως ιδιοκτησία 
του 58 στρέμματα χορτολι-
βαδικής έκτασης στον Κόλπο 
της Σούδας, προκειμένου να 
κατασκευάσει δεξαμενές πε-
τρελαίου, σε έναν Κόλπο που 
είναι φοβερά επιβαρυμμένος 
περιβαλλοντικά.

Επίσης, στα μέσα της δε-
καετίας του 2000 ασκήθηκαν 
φοβερές  πιέσεις στους υπηρε-
σιακούς παράγοντες των Διευ-
θύνσεων Δασών στις περιοχές 
όπου δεν ισχύει το τεκμήριο 
του δημοσίου, προκειμένου 
να κτιστούν πολυτελείς βίλες 
στα κυκλαδίτικα νησιά (και όχι 
μόνο), σε φρυγανικές εκτάσεις 
που σύμφωνα με την απόφαση 
32/2013 του ΣτΕ είναι δασικές 
εκτάσεις.

Το 2013 ασκήθηκαν από κοι-
νού πιέσεις από τις πολιτικές 
ηγεσίες  των υπουργείων Περι-
βάλλοντος και Αγροτικής Ανά-
πτυξης, προκειμένου οι υπηρε-
σιακοί παράγοντες της Διεύ-
θυνσης Προστασίας Δασών 
και Φυσικού Περιβάλλοντος 
να εξετάζουν πιο ελαστικά τα 
στοιχεία για τον ιδιωτικό ή μη 
χαρακτήρα των χορτολιβαδι-
κών εκτάσεων στις περιοχές 
όπου δεν ισχύει το τεκμήριο 
του δημοσίου. Τη «λάντζα» γι’ 
αυτή την ιστορία είχαν αναλά-
βει ο γενικός γραμματέας του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Μ. Κορασίδης και ο γενι-
κός γραμματέας Χωροταξίας 
και Αστικού Περιβάλλοντος Σ. 
Αλεξιάδης. Στις αρχές Ιούνη 
του 2013 έγινε στα γραφεία 
του ΥΠΕΚΑ στην οδό Αμαλιά-
δος 17 σύσκεψη υπηρεσιακών 
παραγόντων των δύο υπουρ-
γείων. Σ’ αυτή πήραν μέρος, 
εκτός από τους δύο γενικούς 
γραμματείς, και άλλοι υψηλό-
βαθμοι υπηρεσιακοί παράγο-
ντες των δύο υπουργείων.

Με βάση αυτή τη σύσκεψη 
και ιδιαίτερα με βάση τα λε-
χθέντα και συμφωνηθέντα σ’ 

αυτή από τους δύο γενικούς 
γραμματείς, η τότε γενική 
γραμματέας του ΥΠΕΚΑ Μαρ. 
Ευαγγελίδου (στέλεχος τότε 
της ΔΗΜΑΡ) ανέλαβε να συ-
ντάξει την εγκύκλιο με θέμα: 
Διευκρινίσεις επί της εγκυκλί-
ου 6/2012 (υπουργική απόφαση  
υπ’ αρ. 23603/2012), με αριθμό 
πρωτοκόλλου 35805-12-6-2013. 
Η εγκύκλιος απευθυνόταν 
στον τότε Ειδικό Γραμματέα 
Δασών Γ. Αμοργιανιώτη και κα-
τέληγε λέγοντας ότι πρέπει να 
συνταχθεί από τη Διεύθυνση 
Προστασίας Δασών και Φυσι-
κού Περιβάλλοντος (Διεύθυν-
ση που υπαγόταν στην Ειδική 
Γραμματεία Δασών) εγκύκλι-
ος με την οποία θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν σφαιρικά τα 
ζητήματα  που έθετε η εγκύκλι-
ος Ευαγγελίδου. Ιδού ένα από 
τα ζητήματα που τέθηκαν στη 
σύσκεψη αυτή και αναφέρεται 
και στην εγκύκλιο:

«Παράλληλα όμως (όπως 
εξετάστηκε και σε πρόσφατη 
σύσκεψη με τον Γενικό Γραμ-
ματέα Αγροτικής Ανάπτυξης 
κ. Κορασίδη, και τον Γενικό 
Γραμματέα Χωροταξίας και 
Αστικού Περιβάλλοντος κ. Σ. 
Αλεξιάδη) στο βαθμό που δεν 
ισχύει το τεκμήριο της κυριό-
τητας υπέρ  του Δημοσίου σε 
ορισμένες περιοχές της χώρας, 
η αναγνώριση της κυριότητας 
των φερομένων ως ιδιωτικών 
χορτολιβαδικών εκτάσεων 
θα μπορούσε να γίνει, από 
τις Δασικές υπηρεσίες, με 
απλούστερο τρόπο εξέτασης 
των αποδεικτικών στοιχείων, 
από ό,τι με κρίση του Συμβου-
λίου Ιδιοκτησίας Δασών του 
ΑΝ 1539/38. Επιπροσθέτως 
το θέμα συνδέεται με την προ-
στασία της γεωργικής γης και 
των χορτολιβαδικών εκτάσεων, 
όπως επίσης και το θέμα των 
ευρωπαϊκών επιδοτήσεων για 
την κτηνοτροφία και της σχετι-
κής υποχρέωσης της χώρας να 
αποσαφηνίσει το καθεστώς των 
εκτάσεων όπου επιτρέπεται η 
βόσκηση».

Την παραίνεση των δύο γενι-
κών γραμματέων (στην ουσία 
ήταν διαταγή) δεν τη δέχτηκαν 
οι υπηρεσιακοί παράγοντες 
της Διεύθυνσης Προστασίας 
Δασών και Φυσικού Περιβάλ-
λοντος στην εγκύκλιο που εξέ-
δωσαν. Σ’ αυτή δεν προέβλε-
ψαν διαφοροποίηση ανάλογα 
με την περιοχή στην εξέταση 
των εμπραγμάτων δικαιωμά-
των των χορτολιβαδικών εκτά-
σεων.

Εάν οι δύο γενικοί γραμμα-
τείς ενδιαφέρονταν πράγματι 
μόνο για την εξασφάλιση των 

κοινοτικών επιδοτήσεων των 
κτηνοτρόφων, καταρχάς δε 
θα περιόριζαν το ενδιαφέ-
ρον τους στις χορτολιβαδικές 
εκτάσεις των περιοχών όπου 
δεν ισχύει το τεκμήριο του δη-
μοσίου (νησιά Ιονίου, Κρήτη, 
Λέσβος, Σάμος, Χίος, Κυκλά-
δες, Κύθηρα, Αντικύθηρα και 
τμήμα της Μάνης). Το ενδια-
φέρον τους έπρεπε να είναι 
για όλες τις χορτολιβαδικές 
εκτάσεις της χώρας που ανέρ-
χονται σε 14,5 εκατ. στρέμμα-
τα. Σύμφωνα με τις πολιτικές 
ηγεσίες του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
από το 2011 πρέπει οι επιλέξι-
μες εκτάσεις να ανέλθουν σε 
25-50 εκατ. στρέμματα για να 
μη χαθούν οι κοινοτικές επιδο-
τήσεις στους κτηνοτρόφους, 
κατά συνέπεια οι χορτολιβα-
δικές εκτάσεις δε φτάνουν.

Δεύτερο, δεν έπρεπε να 
θέσουν τα ζητήματα της εξέ-
τασης του ιδιοκτησιακού κα-
θεστώτος των χορτολιβαδικών 
εκτάσεων και πολύ περισσότε-
ρο να ζητήσουν την ελαστική 
εξέταση των στοιχείων που 
αποδεικνύουν ποιοι είναι οι ιδι-
οκτήτες αυτών των εκτάσεων.

Τρίτο, δεν έπρεπε να θέσουν 
θέμα για τη βόσκηση σε χορτο-
λιβαδικές εκτάσεις, γιατί σύμ-
φωνα με τον Δασικό Κώδικα 
(86/1969) επιτρέπεται η βόσκη-
ση στις χορτολιβαδικές και δα-
σικές εκτάσεις καθώς και στα 
δάση (φυσικά με κάποιες προ-
ϋποθέσεις που διασφαλίζουν 
το δασικό πλούτο της χώρας 
από την καταστροφή του μέ-
σω της αλόγιστης βόσκησης). 
Ακόμη και με τον Κανονισμό 
1307/2013 του Συμβουλίου και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
επιτρέπεται η βόσκηση σε δά-
ση και δασικές εκτάσεις, και 
το σπουδαιότερο, δεν τίθεται 
από τις διατάξεις του Κανονι-
σμού ως προϋπόθεση να είναι 
τα δάση ή οι δασικές εκτάσεις 
ιδιόκτητες προκειμένου οι κτη-
νοτρόφοι να βόσκουν τα ζώα 
τους.

Το αρχικό σχέδιο Κανονι-
σμού «περί θεσπίσεως κανό-
νων για άμεσες ενισχύσεις 
στους γεωργούς», που δημο-
σιεύτηκε στις 12 Οκτώβρη του 
2011, προέβλεπε ανάμεσα στ’ 
άλλα για τις κοινοτικές ενι-
σχύσεις στους κτηνοτρόφους:

Πρώτο, ότι την περίοδο 
2014-2020 οι κτηνοτρόφοι 
θα παίρνουν τις ενισχύσεις 
όχι με βάση τα κεφάλια των 
ζώων που εκτρέφουν, αλλά με 
βάση τις επιλέξιμες εκτάσεις, 
στις οποίες θα βόσκουν τα ζώα 
τους. Αυτή η διάταξη εισήχθη 

για πρώτη φορά με τον Κανο-
νισμό 1307/2013. Με βάση την 
ΚΑΠ της περιόδου 2006-2013 
οι κτηνοτρόφοι ενισχύονταν 
με βάση τον αριθμό των ζώων 
που είχαν στην κατοχή τους. 
Για να δικαιολογήσουν οι Κο-
μισάριοι την εισαγωγή της 
ρύθμισης αυτής ισχυρίστηκαν 
ότι, παρά τους ελέγχους που 
διενεργούσαν οι ελεγκτικοί 
μηχανισμοί, οι κτηνοτρόφοι 
κατόρθωναν και αύξαναν εικο-
νικά τον αριθμό των ζώων και 
έπαιρναν έτσι περισσότερα ευ-
ρώ ως κοινοτικές επιδοτήσεις. 
Δηλαδή, εφάρμοσαν την τακτι-
κή «πονάει χέρι κόβω κεφάλι».

Δεύτερο, στο άρθρο 4 του 
κανονισμού 1307/2013, που 
διαπραγματεύεται τους ορι-
σμούς, εισήγαγαν για πρώτη 
φορά τον ορισμό του βοσκό-
τοπου. Στον προηγούμενο κα-
νονισμό (73/2009) δεν υπήρ-
χε ορισμός του βοσκότοπου. 
Παρενθετικά αναφέρουμε ότι 
ο ορισμός του βοσκότοπου 
εισήχθη στην Ελλάδα το 1987, 
με το νόμο 1734/1987, και μέσω 
αυτού επιδιώχτηκε ο αποχαρα-
κτηρισμός και η ιδιωτικοποίη-
ση δεκάδων εκατ. δασών και 
δασικών εκτάσεων. Εισήγαγαν 
ορισμό του βοσκότοπου, γιατί 
θεωρούσαν το βοσκότοπο τρί-
τη κατηγορία γης: δάση και 
δασικές εκτάσεις, γεωργικές 
εκτάσεις και βοσκότοποι. Στην 
πραγματικότητα, όμως, οι βο-
σκότοποι δεν είναι χωριστή κα-
τηγορία γης, αλλά χρήση γης. 
Οι θιασώτες του βοσκότοπου 
ως χωριστής κατηγορίας γης 
επεδίωκαν και εξακολουθούν 
να επιδιώκουν να αποχαρα-
κτηρίσουν γύρω στα 40 εκατ. 
στρέμματα δασών και δα-
σικών εκτάσεων. Ο αριθμός 
αυτός δεν είναι δικός μας. Το 
ισχυριζόταν για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα η πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, από τον Οκτώβρη 
του 2011 που δημοσιεύθηκε το 
σχέδιο κανονισμού 1307/2013. 
Παρακάτω θα αναφέρουμε 
γιατί το ισχυριζόταν.

Τρίτο, οι Κομισάριοι στον 
ορισμό του βοσκότοπου απέ-
φυγαν να εντάξουν τις χορτο-
λιβαδικές εκτάσεις, τα φρύ-
γανα, τις δασικές εκτάσεις και 
τα δάση. Δεν το έκαναν γιατί 
Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία 
και Βέλγιο, που έχουν ανα-
πτυγμένη πολύ τη βοοτροφία, 
διαθέτουν υπεραρκετές πεδι-
νές εκτάσεις για να βόσκουν 
τα βοοειδή.

Τέταρτο, υπήρχε όχι μό-
νο στο σχέδιο Κανονισμού 
1307/2013, αλλά και σε προη-
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σαν καθιστικές διαδηλώσεις έξω 
από υπουργεία, απαιτώντας την 
παραίτηση της κυβέρνησης και 
την επαναφορά των επιδοτήσε-
ων που είχαν κοπεί τον Ιούλιο 
στο πλαίσιο της πολιτικής οικο-
νομικών μεταρρυθμίσεων. Στις 
21 Σεπτέμβρη του 2014, οι πο-
λιτοφυλακές των Χούτι έθεσαν 
υπό τον έλεγχό τους την πρωτεύ-
ουσα Σανάα. Κίνηση που πολλοί 
άνθρωποι που δεν είχαν σχέση 
με τους Χούτι  υποδέχτηκαν με 
ανακούφιση απηυδισμένοι από 
τα έργα της κυβέρνησης Χά-
ντι. Σύντομα, εκπρόσωποι των 
Χούτι  υπέγραψαν συμφωνία με 
τον πρόεδρο Χάντι και άλλες 
πολιτικές δυνάμεις για το σχη-
ματισμό νέας κυβέρνησης με 
πρωθυπουργό τον τεχνοκράτη 
Χαλέντ Μπάχα. Ομως η ένταση 
ανάμεσα στους Χούτι και τους 
υπόλοιπους συνέχισε να αυξά-
νεται κυρίως για το ζήτημα της 
μεταρρύθμισης του συντάγμα-
τος, με αποκορύφωμα την πα-
ραίτηση του προέδρου Χάντι 
και του πρωθυπουργού στις 22 
Γενάρη. Ενα μήνα αργότερα, 
στις 21 Φλεβάρη, ο Μανσούρ 
Χάντι κατέφυγε στο Αντεν, τη 
δεύτερη πιο σημαντική πόλη 
και εμπορικό κέντρο της χώρας, 
την οποία όρισε ως «προσωρι-
νή πρωτεύουσα της Υεμένης». 
Ανακάλεσε την παραίτησή του 
και χαρακτήρισε την προέλαση 
των Χούτι προς το νότο «πραξι-
κόπημα κατά της συνταγματι-
κής νομιμότητας». Ωστόσο, η 
ταχύτατη προέλαση των Χούτι 
και σημαντικού τμήματος του 
στρατού, χωρίς ουσιαστική αντί-
σταση, με κατεύθυνση το Αντεν, 
ανάγκασε το Μανσούρ Χάντι να 
εγκαταλείψει και το Αντεν στις 
25 του Μάρτη και να καταφύγει 
στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβί-
ας. Στις 26 του Μάρτη ξεκίνησαν 
οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί 
από την πολεμική συμμαχία με 
επικεφαλής τη σαουδαραβική 
μοναρχία.

Οι βομβαρδισμοί 
δεν αρκούν

Οι αεροπορικοί βομβαρδι-
σμοί δεν έχουν καταφέρει μέ-
χρι στιγμής να σταματήσουν 
την προέλαση στο νότο των 
Χούτι και των συμμάχων τους 
στο στρατό.  Μετά από σφο-
δρές συγκρούσεις με δυνάμεις 
σουνιτών φυλάρχων και τμή-
ματος του στρατού πιστό στον 
Χάντι, που επεχείρησαν να τους 
σταματήσουν στα περίχωρα της 
πόλης, τη στιγμή που γράφονται 
οι γραμμές αυτές, σύμφωνα με 
ρεπορτάζ του «Reuters» (1/4/15), 
χούτι μαχητές και οι σύμμαχοί 
τους έχουν προωθηθεί με μια 
φάλαγγα τανκς σε κεντρική 
περιοχή του Αντεν, την περιοχή 
Khor Maksar, και όπως φαίνεται, 
η κατάληψη της πόλης είναι ζή-
τημα χρόνου.

Ο σαουδάραβας βασιλιάς 
Σαλμάν κηρύσσοντας τον πό-
λεμο εναντίον των Χούτι δια-

κήρυξε ότι οι βομβαρδισμοί 
δεν θα σταματήσουν αν δεν 
αποκατασταθεί η νομιμότητα, η 
ασφάλεια και η ενότητα στην Υε-
μένη. Και επειδή γνωρίζει ότι οι 
αεροπορικοί βομβαρδισμοί δεν 
αρκούν για να κερδηθεί ένας 
πόλεμος, απείλησε εξαρχής ότι 
θα ακολουθήσει χερσαία επέμ-
βαση. Τώρα όμως που τα πράγ-
ματα ζορίζουν με την επικείμε-
νη κατάληψη και του Αντεν και 
ο υπουργός Αμυνας του Χάντι 
ζητά κατεπειγόντως την έναρξη 
χερσαίας επέμβασης, οι Σαου-
δάραβες μασάνε τα λόγια τους. 
«Μπορεί να γίνει μια περιορι-
σμένη χερσαία επιχείρηση, σε 
συγκεκριμένες περιοχές, σε 
συγκεκριμένο χρόνο. Αλλά μην 
περιμένετε ότι θα γίνει μια αυ-
τόματη προσφυγή σε χερσαία 
επιχείρηση», ήταν η απάντηση 
του σαουδάραβα ταξίαρχου 
Αχμέντ Ασέρι, εκπροσώπου του 
πολεμικού συνασπισμού. 

Μια χερσαία επιχείρηση είναι 
βέβαιο ότι θα σύρει τη Σαουδι-
κή Αραβία και τους συμμάχους 
τους σε ένα παρατεταμένο 
πόλεμο που δεν μπορούν να 
κερδίσουν. Η Υεμένη ήταν ανέ-
καθεν εχθρική απέναντι σε ξέ-
νους εισβολείς. Το έδαφός της 
είναι αφιλόξενο και τραχύ και 
οι Χούτι, βετεράνοι έξι πολέμων 
εναντίον τους από το καθεστώς 
Σάλεχ, γνωρίζουν τα βουνά της 
βορειοδυτικής Υεμένης με κλει-
στά μάτια.

Είναι βέβαιο ότι ο Λευκός Οί-
κος, η σαουδαραβική μοναρχία 
και οι σύμμαχοί τους δεν θέλουν 
να τραβήξει πολύ αυτός ο πόλε-
μος, που απειλεί να προκαλέσει 
το διαμελισμό της Υεμένης, να 
τη μετατρέψει σε νέα Λιβύη και 
να αποσταθεροποιήσει ακόμη 
περισσότερο τη Μέση Ανατολή. 
Παρόλο που μέχρι στιγμής δεν 
κάνουν λόγο για διαπραγματεύ-
σεις και απαιτούν την επιστροφή 
του Χάντι στην εξουσία και την 
υποχώρηση άνευ όρων των Χού-
τι, είναι φανερό ότι δεν μπορούν 
να αγνοήσουν ούτε τους Χούτι 
ούτε το συσχετισμό δυνάμεων 
που έχει διαμορφωθεί και δεν 
φαίνεται να αλλάζει γρήγορα. 
Αυτό που κυρίως φαίνεται να 
επιδιώκουν με τους βομβαρδι-
σμούς είναι να ενισχύσουν τη 
θέση του Χάντι και να αποδυνα-
μώσουν τους Χούτι για να τους 
αναγκάσουν να καθίσουν στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων 
και να αποδεχτούν μια πολιτική 
λύση που θα ικανοποιεί τους ει-
σβολείς. Στο μεταξύ θα χύνεται 
για ξένες σημαίες το αίμα του 
λαού της Υεμένης, που εκτός 
των άλλων, θρηνεί ήδη τουλάχι-
στον 62 νεκρά παιδιά, σύμφωνα 
με τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 35 
νεκρούς εργάτες από βομβαρ-
δισμό εργοστασίου γαλακτοκο-
μικών κοντά σε στρατόπεδο, στο 
λιμάνι Χοντάιντα της Ερυθράς 
Θάλασσας την 1η Απρίλη και 
19 νεκρούς από βομβαρδισμό 
προσφυγικού στρατοπέδου στη 
βόρεια Υεμένη στις 30 Μάρτη.

Υεμένη

Ανοιξε ο ασκός του Αιόλου
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γούμενους Κανονισμούς για 
τις ενισχύσεις στη γεωργία, ο 
ορισμός της γεωργικής έκτα-
σης. Στον ορισμό αυτό συμπε-
ριλαμβάνονταν και οι βοσκό-
τοποι. Ομως, από την στιγμή 
που οι Κομισάριοι δεν ενέτασ-
σαν στους βοσκότοπους, χορ-
τολιβαδικές εκτάσεις, φρύγα-
να, δασικές εκτάσεις και δάση, 
δεν δημιουργούνταν κανένα 
πρόβλημα. 

Οι πολιτικές ηγεσίες του 
υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης της περιόδου από τον 
Οκτώβρη του 2011 μέχρι το 
Δεκέμβρη του 2013 και οι βου-
λευτάδες της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, 
του ΛΑΟΣ και της ΔΗΜΑΡ, με 
τις παρεμβάσεις τους στα Συμ-
βούλια των υπουργών Γεωργί-
ας και στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο πίεζαν να συμπεριλη-
φθούν στους βοσκότοπους, 
όπως αυτοί είχαν εισαχθεί 
στο σχέδιο Κανονισμού, οι 
χορτολιβαδικές εκτάσεις, τα 
φρύγανα καθώς και δάση και 
δασικές εκτάσεις. Πίεζαν με 
το επιχείρημα ότι οι εκτάσεις 
που εισάγονται με τον αρχικό 

ορισμό του βοσκότοπου υπο-
λείπονται αυτών που μπορεί 
και πρέπει να επιλεγούν για 
βόσκηση, με αποτέλεσμα να 
χαθούν πολλές κοινοτικές 
επιδοτήσεις που μπορούν να 
πάρουν οι κτηνοτρόφοι στην 
Ελλάδα και συνάμα να πληγεί 
η ελληνική κτηνοτροφία.

Πίεζαν όχι γιατί ήταν η μο-
ναδική επιλογή που είχαν για 
να μη χαθούν οι κοινοτικές επι-
δοτήσεις, αλλά γιατί ήθελαν 
να αξιοποιήσουν τον ορισμό 
του Κανονισμού για τη γεωρ-
γική έκταση, στην οποία όπως 
προαναφέραμε εντάσσονταν 
και οι βοσκότοποι. Και έτσι, 
εμμέσως πλην σαφώς, με την 
ένταξη στους βοσκότοπους 
των χορτολιβαδικών εκτάσε-
ων, των φρυγάνων, δασικών 
εκτάσεων και δασών, άνοιγαν 
το δρόμο στο βαθμιαίο απο-
χαρακτηρισμό τους, μιας και 
θα θεωρούνταν γεωργικές 
εκτάσεις.

Εχει πια παγιωθεί η ερμη-
νεία ότι το κοινοτικό δίκαιο, όχι 
μόνο το πρωτογενές αλλά και 

το παράγωγο, υπερισχύει του 
συντάγματος και κατά συνέ-
πεια των άρθρων 24 και 117. Το 
σημειώνουμε γιατί ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Β. Αποστό-
λου, όταν του αναφέραμε όλα 
αυτά, θέλησε να ξεφύγει από 
το στρίμωγμα επικαλούμενος 
το ελληνικό σύνταγμα και τα 
συγκεκριμένα άρθρα.

Πίεζαν όλοι αυτοί που προ-
αναφέραμε, ενώ είχαν την 
επιλογή να διεκδικήσουν και 
να πετύχουν από τους Κομι-
σάριους και το Συμβούλιο των 
υπουργών Γεωργίας να συνε-
χίσουν να καταβάλλονται οι 
κοινοτικές επιδοτήσεις με βά-
ση τα εκτρεφόμενα ζώα και όχι 
τις επιλέξιμες εκτάσεις.

Αυτή είναι η καρδιά του ζη-
τήματος, που αναδεικνύει τις 
επιδιώξεις όλων των εμπλεκό-
μενων στην υπόθεση, που δεν 
είναι άλλες από τον αποχαρα-
κτηρισμό και την ιδιωτικοποίη-
ση δασών και δασικών εκτάσε-
ων. Με όπλο την κινδυνολογία 
για την απώλεια δήθεν σημα-
ντικών ποσών από τις δικαιού-

μενες από τους κτηνοτρόφους 
κοινοτικές επιδοτήσεις.

Με την ψήφιση του κανονι-
σμού 1307/2013, στο πλαίσιο 
της συναπόφασης Συμβουλίου 
και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
πέρασε η πρώτη επιλογή.

Ετσι, η συγκυβέρνηση Σαμα-
ρά-Βενιζέλου, μετά την αποτυ-
χημένη απόπειρα των Κορασί-
δη και Αλεξιάδη, δεν το έβαλε 
κάτω στην προσπάθεια να απο-
χαρακτηρίσει και ιδιωτικοποιή-
σει δάση και δασικές εκτάσεις 
προκειμένου να τις παραδώσει 
σε μεγαλοεργαλάβους για την 
κατασκευή πολυτελών βιλών 
κτλ. Εβαλε μπροστά το νομο-
θετικό έργο προκειμένου να 
βάλει τις βάσεις για τον βαθ-
μιαίο αποχαρακτηρισμό και 
την ιδιωτικοποίηση δασών και 
δασικών εκτάσεων με το πρό-
σχημα της εξασφάλισης των 
κοινοτικών επιδοτήσεων των 
κτηνοτρόφων.

Σε επόμενο δημοσίευμα η 
συνέχεια που θα είναι πολύ 
αποκαλυπτική.

Γεράσιμος Λιόντος

Πλήρη δικαίωση του αγώνα της «Κόντρας»

Σε δίκη ο αρχιμάνατζερ του Στέγγου
Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων 

Θεσσαλονίκης παραπέμπονται να δι-
καστούν (η δίκη προσδιορίστηκε για τις 11 
Απρίλη του 2016) ο Ευάγγελος Θεοχαρίδης, 
πρώην υπάλληλος της Πολεοδομίας Πολυ-
γύρου και νυν συνταξιούχος, και ο Βασίλει-
ος Βασιλάκης πρώην Διευθύνων Σύμβου-
λος  της εταιρίας «Πόρτο Καρράς ΑΕ» του 
Κ. Στέγγου. Ο πρώτος κατηγορείται για το 
κακούργημα της ψευδούς βεβαίωσης προ-
κειμένου να προσπορίσει αθέμιτο όφελος ο 
δεύτερος, ο οποίος κατηγορείται για ηθική 
αυτουργία στο ίδιο κακούργημα.

Πρόκειται για τη γνωστή υπόθεση της 
κατασκευής 586 πολυτελών βελών μέσα σε 
δάσος, που εδώ και χρόνια προσπαθεί να 
πετύχει η εταιρία του Κ. Στέγγου και για την 
αποτροπή της οποίας έχουμε δώσει σκληρό 
αγώνα εδώ και χρόνια, όπως γνωρίζουν οι 
παλαιότεροι αναγνώστες μας.

Ο υπάλληλος της πολεοδομίας είχε εν 
ψυχρώ αγνοήσει το ότι η έκταση των 17.630 
στρεμμάτων, στην οποία έθελε να χτίσει τις 
βίλες η «Πόρτο Καρράς», ήταν δάσος και ότι 
η συμφωνία που είχε υπογράψει ο Καρράς 
το 1968 με τη φασιστική χούντα  δεν ίσχυε 
μετά το 1987, σύμφωνα με την ομόφωνη 
γνωμοδότηση 164/2003 του Νομικού Συμ-
βουλίου του Κράτους, που αρνήθηκε σκό-
πιμα να αποδεχτεί ο πρώην υπουργός Γε-
ωργίας Γ. Δρυς. Ο ίδιος υπάλληλος γνώριζε 
πολύ καλά ότι έπρεπε, εκτός των άλλων, να 
απαιτήσει από τον διευθύνοντα σύμβουλο 
Β. Βασιλάκη να του προσκομίσει Πράξεις 
Χαρακτηρισμού για την έκταση στην οποία 
θα χτίζονταν πάνω από το 90% των 586 πο-
λυτελών βιλών.

Ποιος υποχρέωσε τον υπάλληλο να εκδώ-
σει αυτή την παράνομη οικοδομική άδεια; 
Κατά τη γνώμη μας, τον υποχρέωσε ο πρώην 
νομάρχης Χαλκιδικής Α. Ζωγράφος, με έγ-
γραφο που έστειλε στις 19 Αυγούστου του 
2010 στην Πολεοδομία Πολυγύρου, στο 
οποίο ουσιαστικά διέταζε να μη ζητήσουν 
από τις δασικές υπηρεσίες βεβαιώσεις για 
το δασικό ή μη χαρακτήρα των εκτάσεων 
στις οποίες θα χτίζονταν οι 586 βίλες. Ενώ 
όμως ο υπάλληλος της Πολεοδομίας διατά-

χτηκε από τον Α. Ζωγράφο να εκδώσει την 
παράνομη οικοδομική άδεια, στην κατάθε-
ση που έδωσε στον ανακριτή ισχυρίστηκε 
ότι το έγγραφο του Α. Ζωγράφου δεν είχε 
χαρακτήρα διαταγής, αλλά προτροπής! Τον 
ισχυρισμό αυτό δέχτηκαν τόσο ο εισαγγε-
λέας εφετών όσο και το συμβούλιο εφετών 
Θεσσαλονίκης που εξέδωσε το Βούλευμα 
905/2014, με το οποίο παραπέμπονται μό-
νον ο υπάλληλος της Πολεοδομίας και ο 
διευθύνων σύμβουλος της «Πόρτο Καρράς 
ΑΕ».

Η δίωξη ασκήθηκε αυτεπάγγελτα  κατά 
των δύο κατηγορούμενων, με τις κατηγορίες  
της ψευδούς βεβαίωσης και της παράβα-
σης καθήκοντος κατά του πρώτου και με 
τις κατηγορίες  της ηθικής αυτουργίας και 
για τις δύο πράξεις κατά του πρώην διευθύ-
νοντα συμβούλου, που έχει διατελέσει και 
νομάρχης Χαλκιδικής. Τελικά παραπέμπο-
νται μόνο για την πρώτη κατηγορία, γιατί 
η δεύτερη (παράβαση καθήκοντος) απορ-
ροφήθηκε από την κατηγορία της ψευδούς 
βεβαίωσης.

Προκειμένου να θεμελιώσουν το κατη-
γορητήριο, ο εισαγγελέας και το συμβού-
λιο εφετών στηρίχτηκαν στη γνωμοδότηση 
164/2003 του ΝΣΚ, σύμφωνα με την οποία 
-όπως επανειλημμένα έχουμε γράψει- από 
το 1987 δεν ισχύει η σύμβαση που είχε υπο-
γράψει το 1968 ο Καρράς με το φασιστικό 
καθεστώς. Το σημειώνουμε γιατί ο διευθύ-
νων σύμβουλος Β. Βασιλάκης το αρνιόταν 
στην αντιπαράθεση που είχαμε ανοίξει μαζί 
του.

Στηριζόμενο ακριβώς σ’ αυτή τη γνωμο-
δότηση, το Συμβούλιο Εφετών κατέληξε 
στο συμπέρασμα, ότι η άδεια 199/2010 εί-
ναι παράνομη και ότι κακώς ο Ευάγγελος 
Θεοχαρίδης δε ζήτησε τις Πράξεις Χαρα-
κτηρισμού από το διευθύνοντα σύμβουλο 
της «Πόρτο Καρράς», πριν εκδώσει την 
άδεια, δεδομένου ότι στις εκτάσεις αυτές 
θα χτίζονταν τουλάχιστον το 90% των 586 
πολυτελών βιλών. Ακόμη, το συμβούλιο εφε-
τών έκρινε ότι  δεν ισχύει ο ισχυρισμός της 
εταιρίας ότι μπορούσε η άδεια να εκδοθεί 
τμηματικά για τις εκτάσεις για τις οποίες 

είχαν εκδοθεί Πράξεις Χαρακτηρισμού.
Για να μην κουράζουμε με την παράθεση 

και άλλων στοιχείων από το Βούλευμα, ανα-
φέρουμε ότι το συμβούλιο εφετών δέχτηκε 
τόσο τη δική μας επιχειρηματολογία όσο και 
την επιχειρηματολογία του υπάλληλου της 
Πολεοδομίας που τρεις φορές ανακάλεσε 
την άδεια 199 ως παράνομη, αντιμετωπίζο-
ντας απειλές δίωξης. Είναι χαρακτηριστικό 
αυτό που έγραφε σε έγγραφό της (με ημε-
ρομηνία 19.7.2013) η Κωνσταντίνα Μήτσου, 
τομεάρχης στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεω-
ρητών Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος: 
«Δεν τίθεται θέμα πληρότητας του φακέλου 
της υπ’ αριθμ. 199/2010 οικοδομικής άδειας 
και συνεπώς άποψη της υπηρεσίας μας εί-
ναι ότι δεν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμ-
φέροντος για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 
199/2010 οικοδομικής άδειας, ενώ αντίθετα 
η πιθανή επανυποβολή του ίδιου φακέλου, 
με τα ίδια στοιχεία που σήμερα περιέχονται 
σε αυτόν και τελικά η έκδοση οικοδομικής 
άδειας για το ίδιο έργο, προκαλεί σπατάλη 
δημόσιας διοίκησης»!!! Η υπογράμμιση 
είναι του εγγράφου των Επιθεωρητών Πε-
ριβάλλοντος και δείχνει τη βεβαιότητα της 
εν λόγω υπηρεσίας ότι ο Στέγγος θα πάρει 
οπωσδήποτε την άδεια και μόνο «σπατάλη 
δημόσιας διοίκησης» θα μεσολαβήσει! Τε-
λικά, όχι μόνο δεν εκδόθηκε η άδεια, όπως 
προεξοφλούσε η εν λόγω κυρία, αλλά ο κα-
πιταλιστής και ο υπάλληλος που δέχτηκε να 
βάλει την υπογραφή του στο κυοφορούμενο 
περιβαλλοντικό έγκλημα βρίσκονται κατη-
γορούμενοι με κακούργημα!

Με το παραπεμπτικό βούλευμα ουσια-
στικά σφραγίζεται η ανάκληση της άδειας 
199/2010 και κλείνει οριστικά  ο δρόμος για 
την κατασκευή των 586 πολυτελών βιλών. 
Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό στοιχείο της 
δικαστικής εκκαθάρισης ενός σκανδάλου 
που έχει περάσει από πολλά στάδια (από 
την περιβόητη ν-τροπολογία Πάχτα μέχρι 
την έκδοση μιας παράνομης οικοδομικής 
άδειας). Για μας αυτή η εξέλιξη είναι μια 
δικαίωση. Μέχρι τον Απρίλη του 2016 που 
θα γίνει η δίκη θα μας δοθεί η ευκαιρία να 
επανέλθουμε.
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Δεν γνωρίζουμε πόσοι μι-
κροοφειλέτες ευνοήθη-

καν από τη ρύθμιση της συγκυ-
βέρνησης για τα χρέη προς το 
δημόσιο, είναι όμως σίγουρο 
ότι ευνοήθηκε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. 
Με ανακοίνωσή του, ο ισχυρός 
άνδρας της ΠΑΕ Ιβάν Σαββί-
δης αρχικά έπλεξε το εγκώμιο 
της κυβέρνησης: «Θα ήθελα 
να ευχαριστήσω την παρούσα 
κυβέρνηση για την προσπά-
θεια, τις ενέργειες και κυρίως 
για την αποτελεσματικότητά 
της. Αυτή η κυβέρνηση έδωσε 
λύση σε ένα πρόβλημα που 
ταλανίζει τα τελευταία χρό-
νια όχι μόνο την ΠΑΕ ΠΑΟΚ 
αλλά και αμέτρητες επιχειρή-
σεις στη χώρα και αποτελούσε 
τροχοπέδη στην ανάπτυξη που 
είναι και το ζητούμενο αυτή 
την εποχή».

Στη συνέχεια τόνισε, ότι αρ-
χίζει μια νέα εποχή για τον ΠΑ-
ΟΚ, αφού η διοίκηση απελευ-
θερωμένη από τα δεσμά των 
χρεών θα μπορέσει να υλοποι-
ήσει το πλάνο της στρατηγικής 
ανάπτυξης της ομάδας και να 
δημιουργήσει έναν ΠΑΟΚ 
«ισχυρό, αυτάρκη και αυτόνο-
μο». Σύμφωνα με τα δημοσιεύ-
ματα, το κέρδος για την ΠΑΕ 
πλησιάζει τα 30 εκατ. ευρώ και 
αν αυτό το ποσό «επενδυθεί» 
για να καλυφθούν τα αγωνιστι-
κά κενά του ΠΑΟΚ, μπορεί να 
αλλάξουν τα δεδομένα, αφού 
θα δημιουργηθεί μια ανταγω-
νιστική ομάδα που θα μπορεί 
να αμφισβητήσει την ερυθρό-
λευκη κυριαρχία, τουλάχιστον 
μέσα στον αγωνιστικό χώρο. 

Χωρίς να παραγνωρίζουμε 

αυτή την πτυχή, που θα μπο-
ρούσε να επηρεάσει σημαντι-
κά τα δρώμενα στο ελληνικό 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει 
η διερεύνηση μιας πιθανής 
συνεργασίας ανάμεσα στη 
συγκυβέρνηση και τον Σαββί-
δη, που πιθανόν και να ξεπερ-
νά το στενό αθλητικό πλαίσιο. 
Είναι γνωστό σε όλους ότι ο 
Σαββίδης είχε πολύ στενές 
σχέσεις με τον πρώην πρωθυ-
πουργό Αντώνη Σαμαρά και 
για πολλούς ήταν το «δεξί» 
του χέρι στα οικονομικά δρώ-
μενα στη βόρεια Ελλάδα. Δε 
θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο 
Σαββίδης ήταν σχεδόν ο μο-
ναδικός «επενδυτής» που είχε 
να επιδείξει η συγκυβέρνηση 
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Εξίσου σημα-
ντική ήταν και η βοήθεια που 
προσπαθούσε να προσφέρει ο 
Σαββίδης στη ΝΔ και τον Σα-
μαρά, δίνοντας γραμμή στους 
οπαδούς του ΠΑΟΚ, αλλά και 
υποψήφιους με το χρίσμα του 
ΠΑΟΚτζή (π.χ Ζαγοράκης).  Η 
αδυναμία του Σαμαρά να δώ-
σει λύση στα χρέη του ΠΑΟΚ 
είχε δημιουργήσει ένταση 
στη σχέση τους και σύμφωνα 
με κάποια δημοσιεύματα δεν 
είχαν ούτε τηλεφωνική επικοι-
νωνία. Η στήλη είχε αναφερθεί 
εκείνη την περίοδο στην έντα-
ση ανάμεσα στις δυο πλευρές, 
τονίζοντας ότι ο τρόπος ρύθ-
μισης των χρεών που επέβα-
λε η τρόικα δεν μπορούσε να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες 
της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Το αποτέλε-
σμα ήταν να μην μπορέσει ο 
Σαμαράς να υλοποιήσει την 
υπόσχεση που είχε δώσει στο 

φίλο του και να επέλθει ρήξη 
στη σχέση τους.

Οπως όλα δείχνουν, το 
«ρουσφέτι» που ζητούσε ο 
ΠΑΟΚ από τον Σαμαρά και 
τη ΝΔ το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Και σαν γνήσιος τζέντλεμαν ο 
Σαββίδης, που είδε να ικανο-
ποιούνται οι απαιτήσεις του, 
δε δίστασε να ανταποδώσει 
την εξυπηρέτηση με μια πο-
λύ θερμή δήλωση, που βγαί-
νει έξω από τα όρια της ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ, αφού εμμέσως πλην 
σαφώς η ρύθμιση χαρακτη-
ρίζεται μεταρρύθμιση που θα 
βοηθήσει στην ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας και κα-
τά συνέπεια στην οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας. Ας μην 
παραξενευτούμε λοιπόν αν 
δούμε μια πιο στενή συνεργα-
σία ΣΥΡΙΖΑ – Σαββίδη, αφού 
αυτό θα το επιδιώξει ο Τσίπρας 
και η παρέα του. Χρειάζονται 
έναν οικονομικά ισχυρό πα-
ράγοντα για να τον προβάλ-
λουν ως αντίπαλο δέος στον 
Μαρινάκη, με δεδομένο ότι ο 
Αλαφούζος δεν έχει ούτε τα 
φράγκα ούτε τις καλές σχέσεις 
με την κυβέρνηση για να παί-
ξει ένα τέτοιο ρόλο, ενώ με τον 
Μελισσανίδη η κόντρα για το 
γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια 
είναι σε εξέλιξη και δεν υπάρ-
χουν περιθώρια για συμμαχίες 
στρατηγικού χαρακτήρα. 

Εκτός όμως από την οικονο-
μική ισχύ του Σαββίδη, υπάρ-
χουν δυο ακόμα λόγοι που οι 
ΣΥΡΙΖΑίοι θα προσπαθήσουν 
να πετύχουν μια συμμαχία 
μαζί του. Ο πρώτος έχει να 
κάνει με τα χαρακτηριστικά 
των οπαδών του ΠΑΟΚ, που 
ιδεολογικά στην πλειοψηφία 
τους βρίσκονται στον αριστε-
ρό χώρο και κατά συνέπεια 
είναι θεωρητικά ευκολότερο 
να προσεγγίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ, 
αν ικανοποιηθούν τα αιτήματα 
της ομάδας τους, σε σχέση με 
τους οπαδούς του Παναθηναϊ-
κού. Ο δεύτερος λόγος έχει να 
κάνει με τη γεωγραφική κατα-
νομή των οπαδών του ΠΑΟΚ, 
οι οποίοι στην πλειοψηφία 
τους είναι κάτοικοι της βόρει-
ας Ελλάδας, μιας περιοχής 
που τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ 
δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά. Δε 
θα επεκταθούμε περισσότε-
ρο και δε θα συνδέσουμε μια 
μελλοντική συνεργασία των 
δυο πλευρών με το «άνοιγμα» 
του ΣΥΡΙΖΑ προς τη Ρωσία, 
από την οποία προέρχεται ο 
Σαββίδης, γιατί θα μπούμε στα 
«χωράφια» της ΟΑΚΚΕ και δεν 
κατέχουμε πλήρως την ανάλυ-
ση για το ρωσόδουλο μπλοκ. 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ! ΣΙΝΕΜΑ

ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ ΜΠΑΡΑΜΠΑΣ

Το τραγούδι του γκρι 
περιστεριού

Η ταινία προβάλλεται για πρώτη φορά σε ελληνικές αίθουσες. 
Γυρισμένη το 1961, αποτελεί το ντεμπούτο του τσεχοσλοβά-

κου σκηνοθέτη, του οποίου το έργο έχει ταυτιστεί με το τσεχο-
σλοβάκικο νέο κύμα. 

Ο Μπαράμπας μας γυρνά πίσω στο χρόνο, στο 1945, ενώ μαίνε-
ται ο πόλεμος της Τσεχοσλοβακίας με τους γερμανούς φασίστες 
και λίγο πριν την απελευθέρωσή της από τη Σοβιετική Ενωση. Μια 
παρέα μικρών παιδιών σε ένα επαρχιακό χωριό είναι οι πρωτα-
γωνιστές της ταινίας, παιδιά που από πολύ νωρίς αναγκάστηκαν 
μέσα σε δύσκολες συνθήκες να ενηλικιωθούν. Ενας ύμνος στην 
στράτευση, μια γνήσια αντιφασιστική ταινία, η οποία μπορεί να 
μη στέκεται λεπτομερώς στην ουσία του φασισμού, αναδεικνύει 
όμως τον αγώνα των ντόπιων εναντίον του. Οι μικροί πρωταγωνι-
στές παρακολουθούν τα γεγονότα και προσπαθούν όσο μπορούν 
από την πλευρά τους να σταθούν κοντά στους αντάρτες. 

Ο Μπαράμπας στηρίζεται σε μια ρεαλιστική αφήγηση, την 
οποία διανθίζει με ποιητικά στοιχεία. Η φόρμα της ταινίας είναι 
αρκετά οικεία και από τη σοβιετική παράδοση. Αρετές της απο-
τελούν η ισχυρή αφηγηματική της δύναμη, τα στοιχεία έντονου 
λυρισμού που διαθέτει και ο αρκετά σφιχτοδεμένος ρυθμός, 
στοιχεία που οδηγούν σε μια γνήσια συγκίνηση και ανάγουν την 
ταινία σε κλασική του είδους της.

ΧΑΝΣ ΠΕΤΕΡ ΜΟΛΑΝΤ

Με σειρά εξαφάνισης

Ο νορβηγός σκηνοθέτης είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό 
από την ταινία του «Γη της Επαγγελίας» του 2014. Η και-

νούρια του ταινία διαδραματίζεται στα χιονισμένα βουνά της 
Νορβηγίας. Ο πρωταγωνιστής είναι ένας άντρας εργατικός και 
τίμιος, ο οποίος μάλιστα μόλις βραβεύτηκε ως πολίτης της χρο-
νιάς. Ξαφνικά, ο γιος του πεθαίνει από υπερβολική δόση ναρ-
κωτικών και ο πατέρας ξεκινά να βρει τους υπεύθυνους, ώστε 
να εκδικηθεί και έτσι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Μια σειρά από 
αναπάντεχα γεγονότα τον καθιστούν σημαντικό παράγοντα στα 
παιχνίδια του υποκόσμου. 

Πρόκειται για μια ξεχωριστή ταινία, αφού ο σκηνοθέτης επι-
λέγει έναν ανορθόδοξο δρόμο, καθώς συνδυάζει τη βία με το 
χιούμορ και φονικές στιγμές με αστείες ανατροπές. Ο Μόλαντ 
καταφέρνει να ξεφύγει από ένα εύκολο κι επιφανειακό χιούμορ 
και με τρόπο ταιριαστό στο ύφος του ασκεί κριτική στην κοινωνι-
κοπολιτική κατάσταση της Νορβηγίας, χωρίς αυτός να είναι και 
ο πρωταρχικός του στόχος.

Πρωταγωνιστής της ταινίας είναι ο ηθοποιός Στέλαν Σκάρ-
σγκαρντ (ευρύτερα γνωστός από την ερμηνεία του σε ταινίες 
του Τρίερ), ο οποίος μάλιστα συνεργάζεται για τέταρτη φορά με 
το συγκεκριμένο σκηνοθέτη. Ο Σκάρσγκαρντ αποδεικνύεται για 
άλλη μια φορά σοφή επιλογή, καθώς η ερμηνεία του σφραγίζει 
την ταινία.

Ελένη Π.

Συμμαχίες σε ροζ και 
ασπρόμαυρο φόντο

   Οταν ο Σταύρος     
    συνάντησε τη Μάργκαρετ
Αναφερθήκαμε στο προηγού-

μενο φύλλο στην προσπάθεια 
του υφυπουργού Αθλητισμού 
Σταύρου Κοντονή να διατηρήσει 
στην επικαιρότητα τις προτάσεις 
του για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς στο ποδόσφαιρο 
και την καταπολέμηση της οπα-
δικής βίας, τονίζοντας ότι ταυ-
τόχρονα προσπαθεί να στήσει 
και μια γραμμή προσωπικής 
του άμυνας, για την περίπτωση 
που ο Τσίπρας τον στείλει στο 
ταμείο. Η δημοσιοποίηση του 
νομοσχέδιου επιβεβαίωσε την 
άποψη της στήλης, ότι το μονα-
δικό νέο στοιχείο στις προτάσεις 
Κοντονή, σε σχέση με τα νομο-
σχέδια που είχαν ψηφιστεί από 
τους προκατόχους του, είναι 
η κατασταλτική λογική που το 
διέπει. Μόνο τυχαίο δεν είναι 
ότι πολλοί αθλητικοί συντάκτες 
τον χαρακτήρισαν νόμο α’ λα 
Θάτσερ, εξαιτίας των πολύ αυ-
στηρών ποινών που προβλέπει 
για τις ομάδες και τους οργα-
νωμένους οπαδούς. 

Επειδή δεν υπάρχει κάτι νέο 
ή καινοτόμο στο νομοσχέδιο, η 
συζήτηση περιστρέφεται γύρω 
από το αυτοδιοίκητο του ελλη-
νικού  ποδοσφαίρου και τις κυ-
ρώσεις σε βάρος των ελληνικών 
ομάδων, στην περίπτωση που η 
κυβέρνηση δεν πειθαρχήσει 
στις οδηγίες της ΦΙΦΑ και της 
ΟΥΕΦΑ. Τυχόν «απειθαρχία» 
θα σημαίνει τον αποκλεισμό 
των ελληνικών ομάδων από 
τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, 
γεγονός καταστροφικό για τα 
οικονομικά τους. Γνωρίζοντας 
οι αθλητικοί συντάκτες ότι μια 
πολύ σημαντική πηγή εσόδων 
για τις ομάδες είναι τα φράγκα 
από τη συμμετοχή τους στους 
ευρωπαϊκούς αγώνες και ότι χω-
ρίς αυτά τα φράγκα θα χάσουν 
το δικό τους χαρτζιλίκι, προσπα-
θούν να δεσμεύσουν την κυβέρ-
νηση και τον Κοντονή ότι δε θα 
διακινδυνέψουν για κανένα λό-
γο την ευρωπαϊκή προοπτική των 
ελληνικών ομάδων, προκειμένου 
να παίξουν το δικό τους επικοι-
νωνιακό παιχνίδι. 

Μέχρι να πάρουν τη δια-
βεβαίωση που θέλουν,  θα 
προσπαθήσουν να «αποδομή-
σουν» τον υφυπουργό (δε θα 
δυσκολευτούν και πολύ). Πρώτο 
δείγμα ήταν η αντίδρασή τους 
στον τρόπο που σχολιάστηκε η 
συνάντηση του Κοντονή με τους 
εκπρόσωπους της ΦΙΦΑ και της 
ΟΥΕΦΑ στις ομάδες εργασίας 
που έχουν δημιουργηθεί για την 
αξιολόγηση των κυβερνητικών 
προτάσεων. Η ανακοίνωση του 
Κοντονή μιλούσε για θετικό κλί-
μα και προσέγγιση θέσεων, ενώ 
αντίθετα η συντριπτική πλειοψη-
φία των αθλητικών συντακτών 
τόνισε ότι οι εκπρόσωποι της 
ΟΥΕΦΑ και της ΦΙΦΑ ήταν 
αμετακίνητοι στο θέμα του αυ-
τοδιοίκητου και τόνισαν για μια 
ακόμη φορά τις ποινές που πε-
ριμένουν την ελληνική πλευρά, 
αν προχωρήσει χωρίς τη συγκα-
ταθέτησή τους.

Εναν πρωτότυπο τρόπο διαμαρτυρίας για την τραγική οικονομι-
κή κατάσταση στην οποία βρίσκονται επέλεξαν οι ποδοσφαιριστές 
της Καρταχένα και της Λουθένα. Στη μεταξύ τους αναμέτρηση 
για την τρίτη κατηγορία Ισπανίας, την περασμένη Κυριακή, οι 22 
ποδοσφαιριστές επέλεξαν να μην κάνουν σέντρα, αλλά να γονα-
τίσουν και να σχηματίσουν «τείχος». Οι οπαδοί των δυο ομάδων 
αντιμετώπισαν τη διαμαρτυρία με ένα παρατεταμένο χειροκρότη-
μα, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη συμπαράστασή τους. Είναι 
φανερό ότι εκτός από το φαντασμαγορικό κόσμο της ισπανικής 
Λίγκας, στην οποία αγωνίζονται  αρκετοί πρωτοκλασάτοι ποδο-
σφαιριστές και τζογάρονται τεράστια ποσά, υπάρχει και μια άλλη 
ποδοσφαιρική «κοινωνία», στην οποία οι παίχτες δυσκολεύονται 
να εξασφαλίσουν ακόμη και τα καθημερινά τους έξοδα. Αυτή η 
τεράστια ανισοκατανομή του πλούτου επιβεβαιώνει στο ακέραιο 
ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο λειτουργεί με βάση την καπι-
ταλιστική αρχή του μέγιστου κέρδους.
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> Ας κρατήσουμε το 
παρακάτω: «Τώρα 
ήρθε η ώρα να λάβει 
μέτρα, δίκαια μέτρα, 
που θα πονέσουν…» 
(tovima.gr, 29-3-15). 
(Και ξέρουμε ποιοι 
είναι τα «συνήθη υπο-
ζύγια»).

> «Εχουμε την ελευ-
θερία να αλλάζουμε 
κυβέρνηση.  Αλλά 
όχι την ελευθερία να 
αλλάζουμε τον εαυ-
τό μας». Π. Κοροβέ-
σης, 28-3-15, efsyn.
gr. Μάααλιστα. Δη-
λαδή να αρχίσουμε 
μια άνευ προηγουμένου εν-
δοσκόπηση μπας και βρούμε 
ότι «εμείς» φταίμε. «Προχθές 
Δεξιά, χθες ΠΑΣΟΚ, σήμερα 
Αριστερά». Ωστε έτσι, λοιπόν, 
κυρ-Κοροβέση. ΚΑΙ ο ψεκα-
σμένος αποτελεί «αριστερά»; 
Αχ, Κορο-βέση, δεν είμαστε 
κορό-ιδα…

> «Εξελίσσεται η Τουρκία σε 
αστυνομικό κράτος;» - η ερώ-
τηση-άρθρο στην efsyn.gr, 
30-3-15. Αραγε η τελευταία 
40ετία έχει δείξει ότι ΔΕΝ 
είναι η Τουρκία μια από τις 
παγκόσμιες «πρωταθλήτριες» 
στην κρατική καταστολή; Και 
κάτι άλλο: υπό ποία έννοια το 
άρθρο δημοσιεύεται στην στή-
λη «Ευρώπη»;

> Μάθαμε προσφάτως ότι 
«Αναζητείται νέα στρατηγική 
για τα Μάρμαρα» (efsyn.gr, 
30-3-15). Απλή ερώτηση: τι πο-
σοστό διατίθεται από τον προ-
ϋπολογισμό για τον πολιτισμό;

> «Το μεγάλο στοίχημα είναι 
η φοροδιαφυγή, με έμφαση 
στους “έχοντες και κατέχο-
ντες”». Πόσες φορές το ‘χου-
με ξανακούσει το παραμύθι; 
Πλείστες όσες.

> «Η ιδέα είναι απλή / Μια 
παντρεμένη κι ένας εργένης 
συναντιούνται / Αγαπούν, δι-
αφωνούν, γροθιές / Ενα σκυλί 
περιπλανιέται από την πόλη 
στην ύπαιθρο / Οι εποχές περ-
νούν / Ο άνδρας και η γυναίκα 
ξανασυναντιώνται / Ανάμεσά 
τους ο σκύλος / Ο άλλος είναι 
μέσα στον ένα / ο ένας μέσα 
στον άλλο / Ο πρώην σύζυ-
γος διαλύει τα πάντα / Μια 

δεύτερη ταινία αρχίζει: / ίδια 
με την πρώτη / αλλά και όχι / 
Από την φυλή των ανθρώπων 
περνάμε στην μεταφορά / Το 
τέλος της ένα γάβγισμα / και 
το κλάμα ενός μωρού / εντω-
μεταξύ, έχουμε δει ανθρώπους 
να μιλάνε για τον θάνατο του 
δολλαρίου, την αλήθεια στα 
μαθηματικά και για τον θάνατο 
ενός κοκκινολαίμη» (Σύνοψη 
της ταινίας «Αντίο γλώσσα», 
Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, Twitter, 18-
4-2014).

> La violenza, la rivolta.

> Κυβέρνηση της «αριστερο»-
δεξιάς. Η Κυριακή εξακολου-
θεί να χρειάζεται την υπερά-
σπισή της ως αργίας.

> Νύχτες ακόλαστες, πιοτά, 
σφοδρά συμπλέγματα, γιγά-
ντιες, / σα θόλοι ναού, ηδο-
νές. Κι άγνωστες, πέρ’ από 
κάθε πρόσχημα, / τραχιές, σα 
νίκες, αμαρτίες. / Και το πρωί 
επέστρεφε μόνος κι εξαντλή-
μένος κι ώριμος / κομίζοντας 
σα μιά καινούργια αγνότητα, 
το νέο αμαρτωλό / του ποίημα. 
(Τ. Λειβαδίτης: «Καβάφης»).

> Πάλι βρέχει / κι από μέσα 
απ’ τη μυρωδιά των σκονισμέ-
νων σύννεφων / αυλητρίδες 
ποζάρουν / σε παλιές τριμμέ-
νες φωτογραφίες.

> Ο Ν. Φίλης πάντως ήταν σα-
φής: συνέχιση της λιτότητας 
(εκπομπή «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜ-
ΜΗ»).

>  Lucy on the Skype, no 
Diamonds.

> Και πάλιν –με ρυθμό- φεύγει 
ο ΕΝΦΙΑ που μένει και φεύγει 

ο ΕΝΦΙΑ που μένει.

> Και τούτο το Πάσχα δεν 
σουβλίζεται το αρνάκι αλλά ο 
ελληνικός λαός.

> Η κυβέρνηση «δημιουργική 
ασάφεια» και η εργαζόμενη 
κοινωνία μη δημιουργική αφα-
σία…
«Τι είδους δικαιοσύνη είναι 
αυτή…» αναρωτιέται η κ. Α. 
Ψαρρά στην efsyn.gr, 1-4-15. 
(Μάλλον γνωρίζει ότι είναι τα-
ξική, αλλά είναι βλέπεις αυτή 
η «ενσωμάτωση» που θολώνει 
την συγγραφή του κειμένου…).

> Λιγότεροι εισακτέοι σε ΑΕΙ 
και ΤΕΙ. Περί λιτότητας ο λό-
γος…

> Το μότο «τσάι και συμπά-
θεια» προβάρεται στο Μα-
ρούσι (υπουργείο Παιδείας). 
Οι «επισκέπτες» έχουν κατά 
νουν ότι το αγγούρι έχει φτά-
σει ως το μεδούλι, κοινώς προ-
τίθενται να δράσουν ή… τώρα 
είναι Πάσχα, αύριο εξετάσεις, 
μεθαύριο καλοκαίρι και πάει 
λέγοντας;

> Τελικά, ο παπα-Κωνσταντί-
νου στα μαλακά έπεσε.

> Ξέσπασμα χαράς. Δάκρυα 

και προσευχές. Επιτέ-
λους! Η «αγιασοφιά» 
χτίζεται…

> Το φέραν από δω, 
το φέραν από κει (για 
τα ελληνικά ΜΜΕ 
μιλάμε) τελικά ο θά-
νατος 150 ατόμων 
(Lufthansa) πέρασε 
«εύκολα απ’ τη μνήμη 
στην καρδιά»…

> «Πολλοί ημιάγριοι 
λαοί φωτίζουνται. Η 
Ταταρία όλη πριν από 
την Επανάσταση είχε 
75 μονάχα σχολειά 
όπου διδάσκονταν 

η ρούσικη μονάχα γλώσσα. 
Υστερα από δέκα χρόνια είχε 
πάνω από 2.000 σχολειά, όπου 
διδάσκονταν η εθνική τατάρι-
κη γλώσσα. Στο Τουρκεστάν 
φοιτούσαν επί τσάρου σε όλα 
εκεί τα σχολειά 300 μονά-
χα ντόπιοι. Υστερα από δέκα 
χρόνια λευτεριάς υπήρχαν 673 
σχολειά με 45.000 μαθητές κι 
ακόμα 1.596 παιδικοί κήποι κι 
άσυλα παιδιών κι επαγγελ-
ματικές σχολές με χιλιάδες 
σπουδαστές». (Ν. Καζαντζά-
κης: «Ταξιδεύοντας - Ρουσία»).

> «Αγανακτισμένοι πολίτες»: ή 
η Καθημερινή (online) με την 
κραυγή των νοικοκυραίων: 
«Φτάνει πια με τις καταλήψεις 
– εντείνονται οι αντιδράσεις». 
Η «θύελλα των αντιδράσεων» 
συνίσταται στις δηλώσεις κά-
ποιων στελεχών κομμάτων και 
στον αποτυχημένο «κοινωνικό 
αυτοματισμό» στα Προπύ-
λαια…

> Ποια είναι η εφημερίδα που 
δεν αφιερώνει χώρο στην 
απεργία πείνας των πολιτικών 
κρατουμένων; Ο Ριζοσπάστης.

Βασίλης

Η μηδενική ανοχή της συγκυβέρνησης στα θέματα καταστολής

Εδώ σ’ αυτό το μνήμα, κείται κάποιος / που ο φόβος οι άλλοι τι θα πουν, κι η 
ματαιοδοξία ν’ αρέσει / τόσο τού κλέψανε ό,τι είχε πιο δικό του / ώστε, σχεδόν, δεν 

κείται εδώ, κανείς (Τ. Λειβαδίτης, «Επιτύμβιο», Ποιήματα 1958-1964)

Μας τα ‘χουν πρήξει με τη «ρήξη» (που έγινε «έντιμος συμβιβασμός»)

Φ.Μ.Α.Π.: φόροι μόνο από πτωχούς

Φ.Π.Α. = φόρος πάντα απάνω

ΚΑΙ ΚΑΝΑΝΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ – ΤΟ ΠΗΔΗΜΑ ΠΟΙΟΣ ΤΡΩΕΙ;

  Dixi et salvavi animam meam

u Πληρώνομαι με ποσοστά!! – Δηλώνω αντιμνημονιακός 
– Γιώργος Κατρούγκαλος, υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης – Μη μασάς, μην απογοητεύεσαι – Πάλεψε για την 
κατάργηση των Μνημονίων και των εφαρμοστικών τους 
νόμων – ΚΝΕ (αφίσα)

Οταν προσπαθούν να γίνουν συγκεκριμένοι, ξεφεύγοντας 
από τη γενικόλογη φλυαρία, οι του Περισσού μπορούν να γί-
νουν και εύστοχοι. Αλλά μάλλον στην πρωτοβουλία κάποιων 
νεολαίων του Παντείου (εκεί είδαμε κολλημένη την αφίσα) 
θα πρέπει να αποδώσουμε την παρέμβαση, παρά στη γενική 
κομματική γραμμή.

u Εκδήλωση-Συζήτηση: - Πάση Θυσία Εξω από τα Μνη-
μόνια – Cine Κεραμεικός Παρασκευή 3 Απρίλη 2015 ώρα! 
19.00 – Ομιλητές: Πέτρος Παπακωνσταντίνου (δημοσιογρά-
φος-συγγραφέας, Κώστας Λαπαβίτσας (βουλευτής ΣΥΡΙ-
ΖΑ), Στάθης Λεουτσάκος (βουλευτής & μέλος ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ), 
Βασίλης Θεοφανόπουλος (κ.ο. Ανασύνταξη), Συντονίζει: 
Λάμπρος Χήτας (μέλος της πρωτοβουλίας των 1000) – Πρω-
τοβουλία των 1000 - Για ένα πλατύ πολιτικό και κοινωνικό 
Μέτωπο Διεξόδου – Για την συμπαράταξη και ενότητα της 
Αριστεράς (αφίσα)

Η ιστορία ενίοτε επαναλαμβάνεται και δεν είναι ούτε φάρ-
σα ούτε τραγωδία. Ιδιαίτερα όταν δεν πρόκειται για σημαντικά 
γεγονότα και όταν η περίοδος ανάμεσα στο πρωτότυπο και 
την επανάληψη δεν είναι και τόσο μεγάλη. Την περίοδο της 
ακμής του ΠΑΣΟΚ, μέσα και γύρω απ’ αυτό αναπτύσσονταν 
κινήσεις αριστερής αμφισβήτησης και κριτικής στήριξης. Είτε 
επρόκειτο για τροτσκιστές που είχαν ακολουθήσει τη γραμμή 
του εισοδισμού, είτε επρόκειτο για υπολείμματα του ΠΑΚ της 
δικτατορίας, είτε επρόκειτο για αριστερούς και ακροαριστε-
ρούς που είχαν χάσει τ’ αυγά και τα πασχάλια, το αποτέλεσμα 
ήταν το ίδιο. Το ΠΑΣΟΚ κυβερνούσε κανονικότατα και απρό-
σκοπτα και κάποιοι γκρίνιαζαν πολιτικά για το ένα και το άλλο, 
υπενθυμίζοντας τις προεκλογικές διακηρύξεις του ΠΑΣΟΚ, τη 
διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη και όλα εκείνα τα «αξεσουάρ» 
με τα οποία η νεόκοπη σοσιαλδημοκρατία του Α. Παπανδρέου 
μπόρεσε να γίνει ηγεμονική κοινωνική και πολιτική δύναμη, 
κρύβοντας τον αστικό-διαχειριστικό της χαρακτήρα. Αυτή 
η ανούσια αμφισβήτηση ουδέποτε ενόχλησε τον Α. Παπαν-
δρέου και την ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, ήταν και 
επιθυμητή, γιατί εμφανιζόταν να υπάρχει αντιπολίτευση μέσα 
στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ και έτσι συγκρατούνταν οι διαρροές προς 
τα κόμματα της καθεστωτικής αναφοράς. Το ΠΑΣΟΚ ενισχυ-
όταν ως ηγεμονική δύναμη στο αστικό πολιτικό σκηνικό. Το 
ίδιο επαναλαμβάνεται με τον ΣΥΡΙΖΑ. Στο εσωτερικό αυτού 
του πολιτικού συνονθυλεύματος και γύρω απ’ αυτό αναπτύσ-
σονται ρεύματα «αριστερής κριτικής», τα οποία ενισχύουν τον 
ηγεμονικό του ρόλο, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ χρίζεται σε αριστερά 
και σε σημείο αναφοράς για τα πάντα. Αντί για παρέμβαση 
στην εργατική τάξη και το λαό, προτείνεται παρέμβαση στο 
εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, όπου υποτίθεται ότι υπάρχει το μεγάλο 
αριστερό ρεύμα της αμφισβήτησης.

u H φωτογρα-
φία είναι  από 
παλαιότερη κι-
νητοποίηση των 
εργαζόμενων της 
«Βιβλιοσυνεργα-
τικής», οι οποίοι 
διαδήλωσαν και 
έξω από το ογκώ-
δες συγκρότημα 
του «Ελληνικού 
Κόσμου», ιδιο-

κτησίας του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού της οικογένειας 
Εφραίμογλου. Γιατί εκεί; Γιατί και η «Βιβλιοσυνεργατική» και ο 
«Ελληνικός Κόσμος» ανήκουν στην οικογένεια Εφραίμογλου, 
οι επιχειρήσεις της οποίας διευθύνονται από τη «σιδηρά κυ-
ρία» Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, μέλος (για δεύτερη 
θητεία) του ΔΣ του ΣΕΒ. Οι επιχειρήσεις του ομίλου Εφραί-
μογλου έχουν «ανακαλύψει» τη μέθοδο της καθυστέρησης 
της πληρωμής των εργαζόμενων επί μήνες, εξασφαλίζοντας 
έτσι κεφάλαιο κίνησης (και κέρδη) από την απλήρωτη δουλειά 
των μεροκαματιάρηδων. Και μόλις «μυριστούν» προσπάθεια 
συνδικαλιστικής οργάνωσης, σπεύδουν να «αποκεφαλίσουν» 
τους εργαζόμενους που πρωτοστατούν. Ετσι, η κυρία Εφραί-
μογλου έσπευσε να απολύσει, χωρίς καμιά τυπική δικαιολογία, 
τον πρόεδρο και τον ταμία του υπό σύσταση σωματείου στον 
«Ελληνικό Κόσμο». Προς παραδειγματισμόν…

οι τοίχοι έχουν φωνή

Μπαρουφοπόλεμος
Μάχη στο twitter και με Δελτία Τύπου δίνει καθημερινά ο Μπα-

ρουφάκης, απαντώντας όχι πια σε διάφορα που του σούρνουν 
σε προσωπικό επίπεδο, αλλά σε αποκαλύψεις διεθνών Μέσων 
σχετικά με το τι στέλνουν στις Βρυξέλλες και τι συζητούν με τους 
«θεσμούς». Τελευταίο κρούσμα η διάψευση του Ρόιτερς, που με-
τέδωσε πως η ελληνική κυβέρνηση είπε στο EuroWorkingGroup 
πως τα λεφτά της τελείωσαν και δε θα μπορέσει να πληρώσει τη 
δόση στο ΔΝΤ στις 9 Απρίλη. Δεν ξέρουμε αν αυτό ειπώθηκε στο 
EWG ως μπλόφα, όμως δύο πρωτοκλασάτα στελέχη και υπουργοί 
(Βούτσης, Σκουρλέτης) το είπαν σε γερμανικά Μέσα (Spiegel και 
Zeit αντίστοιχα).



Υποταγή στην αστική 
εξουσία

Το να σπεκουλάρει ο Σαμαράς με τις κινητοποιήσεις 
αλληλεγγύης στους απεργούς πείνας πολιτικούς κρα-
τούμενους και να προσπαθεί να επανασυσπειρώσει τη 
ΝΔ με θέματα «νόμου και τάξης», που συγκινούν την 
ακροδεξιά και τους ανασφαλείς «νοικοκυραίους» είναι 
απολύτως λογικό.

Το να βγάζουν αφρούς από το στόμα και καπνούς από 
τ’ αυτιά ο Πρετεντέρης, η Τρέμη και ο λοιπός εσμός των 
«διαμορφωτών της κοινής γνώμης» είναι επίσης λογικό.

Ακόμη και η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώ-
που, που μίλησε για «προκλητική και ακατανόητη ενέρ-
γεια ομάδας αντιεξουσιαστών να εισβάλουν στον προ-
αύλιο χώρο του κοινοβουλίου» είναι εύκολα εξηγήσιμη, 
καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον είναι κυβέρνηση και πρέπει να 
κρατάει επαφή ακόμη και με τους πιο «μαύρους» κύ-
κλους του συστήματος.

Ο Περισσός, όμως, τι ζόρι τραβάει και έσπευσε να συ-
νταχθεί στο πλευρό του Σαμαρά, της Μπακογιάννη και 
των Τρεμοπρετεντέρηδων, επιτιθέμενος ενάντια στην 
πρόεδρο της Βουλής, η οποία -για προφανείς δικούς της 
λόγους- προσπάθησε να υποβαθμίσει το γεγονός, μιλώ-
ντας για νόμιμη διαμαρτυρία; Μιλάμε για μια ενέργεια 
ζύμωσης, η οποία δεν περιείχε ίχνος βίας, για να ‘χουν 
να σπεκουλάρουν οι αστοί. Ενα πανό, μερικά τρικάκια 
και το φώναγμα κάποιων συνθημάτων ήταν η ακτιβιστι-
κή δράση, χωρίς ούτε σπρώξιμο με τους μπάτσους που 
έφτασαν καθυστερημένα για να κάνουν τις προσαγωγές.

«Τα σημερινά γεγονότα στη Βουλή, αλλά και η κατάλη-
ψη στην Πρυτανεία του ΕΚΠΑ και αλλού, δεν έχουν κα-
μία σχέση με τη γνήσια διαμαρτυρία και πάλη του λαϊκού 
κινήματος και το μόνο που πετυχαίνουν είναι να δίνουν 
άλλοθι σε λογικές και πρακτικές καταστολής και αυταρ-
χισμού. Οσοι λοιπόν αναγορεύουν αυτές τις ενέργειες 
σε “διαμαρτυρία’’, παίζουν πολύ επικίνδυνα παιχνίδια», 
ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου του Περισσού, ευθυγραμ-
μιζόμενο με την τρομοϋστερία των δημοσιογράφων και 
τις δηλώσεις των Σαμαρά, Μπακογιάννη και σίας.

Δυο μέρες πριν, η φοιτητική παράταξη του Περισσού  
(ΜΑΣ) είχε ανακοινώσει πως «οι ενέργειες που έγιναν 
τις τελευταίες μέρες στην Πρυτανεία του ΕΚΠΑ και αυτά 
τα αιτήματα δεν έχουν καμία σχέση με τους συλλόγους 
μας, με το φοιτητικό και το ευρύτερα λαϊκό κίνημα. Αυ-
τή η κατάσταση δίνει αφορμή για τη συκοφάντηση των 
αγώνων μας, των διεκδικήσεών μας ως φοιτητές και δί-
νει αφορμή στις δυνάμεις καταστολής να επέμβουν στο 
Πανεπιστήμιό μας».

Αυτοί με τους οποίους ευθυγραμμίζεται ο Περισσός, 
καταδικάζοντας κινητοποιήσεις που στηρίζουν μια 
απεργία πείνας με την οποία πολιτικοί κρατούμενοι κιν-
δυνεύουν, αν όχι να πεθάνουν, να υποστούν ανεπανόρ-
θωτες βλάβες στην υγεία τους, είναι οι ίδιοι που έβγαζαν 
αφρούς και όταν μέλη του Περισσού κρεμούσαν γιγα-
ντοπανό από την Ακρόπολη, κατηγορώντας τον Περισσό 
ότι αμαυρώνει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.

Τι διαφορά έχει η ανάρτηση ενός γιγαντοπανό στο 
βράχο της Ακρόπολης από το άνοιγμα ενός πανό στα 
σκαλιά της Βουλής; Υπάρχει διαφορά στην «ιερότητα» 
του χώρου; Τι ακριβώς υπάρχει;

Η επίκληση της «ιερότητας» ενός δημόσιου χώρου, 
ο οποίος υποτίθεται ότι αμαυρώνεται, είναι υποκρισία 
και προστυχιά. Ειδικά όταν μιλάμε για τη Βουλή, στην 
οποία -εκτός των άλλων- στρογγυλοκάθονται και ναζί, 
αυτό είναι αυταπόδεικτο. Κι αν βάλουμε στη ζυγαριά τις 
ανθρώπινες ζωές που κινδυνεύουν, τότε αυτές οι καταγ-
γελίες γίνονται εξοργιστικές. Δεν μπορεί να βρει κανείς 
την παραμικρή δικαιολογητική βάση.

Τι μένει; Μένουν οι εξετάσεις νομιμοφροσύνης που 
για μια ακόμη φορά δίνει στο σύστημα ο Περισσός. 
Ο,τι ξεφεύγει από το πεδίο της πολιτικής του και της 
άσκησης ελέγχου από το μηχανισμό του καταδικάζεται 
και καταπολεμάται αδίστακτα και αυτό κατατίθεται στο 
χρηματιστήριο της αστικής πολιτικής, για να εισπράξει 
ο Περισσός το αντίτιμο.

Π.Γ.

Γραφτείτε συνδρομητές 
στην «Κόντρα» 
ετήσια συνδρομή 85 €
εξάμηνη συνδρομή 45€
λογαριασμός ΕΤΕ: 
10087804638

ΚΟΝΤΡΑ
ΑΘΗΝΑ: Αγαθουπόλεως 65, ΤΚ 112 52, τηλ. 2108675243, fax 2108663100

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

http://www.eksegersi.gr, e-mail: kontra@eksegersi.gr

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινο

Συνεπής στο ρόλο του βασα-
νιστή των πολιτικών κρατού-

μενων, με στόχο να έχει λυμένα 
τα χέρια του για να παζαρέψει 
με τον ακροδεξιό και δεξιό εσμό 

και να αποψιλώσει το νομοσχέ-
διό του, ο υπουργός Δικαιοσύ-
νης Ν. Παρασκευόπουλος δεν 
το είχε καταθέσει μέχρι την Τε-
τάρτη στη Βουλή. Αναγκάστηκε 
να το καταθέσει το απόγευμα 
της Πέμπτης, σε μια κίνηση 
τακτικής, όπως θα δούμε. Πα-
ράλληλα, φρόντισε, στην τρίτη 
εκδοχή που έχει μέχρι τώρα δη-
μοσιοποιήσει, να κάνει ακόμη 
πιο δυσμενή τη διάταξη που θα 
μπορούσε να χρησιμοποιήσει 
για την αποφυλάκισή του ο ανά-
πηρος Σάββας Ξηρός, έτσι που 
να προδιαγράφεται η απόρρι-
ψη του αιτήματός του, μολονότι 
πληροί όλες τις προϋποθέσεις.

Ο Ν. Παρασκευόπουλος, και 
με όσα έγραφαν τα παπαγαλά-
κια του, και με όσα ανακοίνωνε ο 
ίδιος μέσω του Γραφείου Τύπου 
του υπουργείου Δικαιοσύνης, 
και με όσα διέδιδαν ορισμέ-
νοι «καλοθελητές», που είχαν 
αναλάβει ρόλο «ανιχνευτή» 
του υπουργού και «ψιθυριστή» 
ανυπόστατων πληροφοριών, 
υποστήριζε πως ακολουθούσε 
τις προβλεπόμενες τυπικές δι-
αδικασίες, τις οποίες προσπα-
θούσε όσο μπορούσε να επιτα-
χύνει. Οι μάσκες έπεσαν όμως. 
Τη Δευτέρα υποτίθεται ότι θα 
ενσωμάτωνε στο νομοσχέδιο 
τις παρατηρήσεις της ΚΕΝΕ 
(Κεντρική Νομοπαρασκευα-
στική Επιτροπή) - που δεν ήταν 
υποχρεωτικές γι’ αυτόν, ενώ θα 
μπορούσε να τις ενσωματώσει 
και κατά τη διαδικασία της κοι-
νοβουλευτικής συζήτησης και 
ψήφισής του – και την ίδια μέρα 
θα το κατέθετε στη Βουλή. Πέ-
ρασε η Δευτέρα, πέρασε η Τρί-
τη, πέρασε και η Τετάρτη και το 
νομοσχέδιο, αντί να κατατεθεί 
στη Βουλή, αναρτήθηκε απλώς 
στην ιστοσελίδα του υπουργεί-
ου, μαζί με την αιτιολογική του 
έκθεση. Επιβεβαιώθηκε έτσι 
αυτό που καταγγέλαμε από την 
πρώτη στιγμή. Οτι ο υπουργός 

Δικαιοσύνης δε δίνει δεκάρα 
τσακιστή για το μαρτύριο της 
απεργίας πείνας, στο οποίο ο 
ίδιος οδήγησε τους πολιτικούς 
κρατούμενους, ούτε για τους 
κινδύνους που αντιμετωπίζουν 
για μη αναστρέψιμες βλάβες 
στην υγεία τους, αλλά το μόνο 
που τον ενδιαφέρει είναι να 
σπείρει τη σύγχυση και την ητ-
τοπάθεια για να απαλλαγεί από 
την πίεση της απεργίας πείνας 
και να έχει λυμένα τα χέρια 
του όταν (μετά το Πάσχα, όπως 
υπολόγιζε) θα πήγαινε το νομο-
σχέδιο στην  Βουλή.Εκείνοι που 
αναπαρήγαγαν τις ψευτιές του, 
είτε πρόκειται για παπαγαλάκια 
είτε για πολιτικά αφελείς, είναι 
βαρύτατα εκτεθειμένοι. Ας βγά-

λει το κίνημα τα συμπεράσματά 
του γι’ αυτούς.

Την Πέμπτη το μεσημέρι, 
βλέποντας ότι οι μπλόφες του 
δεν έφερναν αποτέλεσμα, ανα-
γκάστηκε να το καταθέσει στη 
Βουλή. Στην πραγματικότητα, το 
νομοσχέδιο απλώς αναρτήθηκε 
στην ιστοσελίδα της Βουλής, 
χωρίς μέχρι την Παρασκευή το 
πρωί να έχει πάει στην αρμόδια 
υπηρεσία (Νομοθετική), μέσω 
της οποίας θα δρομολογηθεί 
η διαδικασία συζήτησης και 
ψήφισης! Αυτό είναι γεγονός 
πρωτοφανές στα κοινοβουλευ-
τικά χρονικά! Στην καλύτερη 
περίπτωση, πριν το Πάσχα το 
νομοσχέδιο θα συζητηθεί μόνο 
στην αρμόδια Επιτροπή. Στην 
Ολομέλεια θα πάει μετά το 
Πάσχα! Την ίδια μέρα, ο Παρα-
σκευόπουλος ανακοίνωσε ότι 
«εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμε-
νο» να καταθέσει τροπολογία, 
η οποία θα δίνει τη δυνατότητα 
να αποφυλακιστεί και η σύζυγος 
του Γερ. Τσάκαλου. Τροπολογία, 
όμως, δεν κατέθεσε, μολονότι 
ένα από τα μέλη της ΣΠΦ, ο Μι-
χάλης Νικολόπουλος, υπέστη 
τρίτο καρδιακό επεισόδιο και 
μεταφέρθηκε στην Εντατική!

Πέρα απ’ αυτή την τακτική 
βασανιστή, ο υπουργός Δικαι-
οσύνης τροποποίησε για δεύ-
τερη φορά τη διάταξη για την 
αποφυλάκιση όσων έχουν κα-
ταδικαστεί σε ισόβια και έχουν 
αναπηρία πάνω από 80%, έτσι 
που η αποφυλάκιση του Σάββα 
Ξηρού να είναι πλέον αποκλει-
στικό δικαίωμα του δικαστικού 
ιερατείου, αυτού που μέχρι 
τώρα του έχει αρνηθεί ακόμη 
και το δικαίωμα για κατ’ οίκον 
νοσηλεία.

Την Τρίτη, η Ενωση Εισαγγε-
λέων Ελλάδος, σε μια ανατρι-
χιαστική ανακοίνωση, η οποία 
απέπνεε κατασταλτική μανία, 
μιλούσε για «a la carte ανθρω-

πισμό», φωτογραφίζοντας την 
περίπτωση του Σάββα Ξηρού. 
Την ίδια μέρα, ο Ν. Παρασκευ-
όπουλος ευχαρίστησε το συνδι-
κάτο των εισαγγελέων για τον 
«ειλικρινή και εποικοδομητικό 
διάλογο» και την επομένη φρό-
ντισε να ανταποκριθεί θετικά 
στην ακροδεξιά-κατασταλτική 
τους ένσταση.

Στην πρώτη εκδοχή του νομο-
σχέδιου, αυτή που ο υπουργός 
διέρρευσε σε μερίδα του Τύπου, 
χωρίς ποτέ να την αναρτήσει 
στην ιστοσελίδα του υπουργεί-
ου (για να μην δεσμεύεται), προ-
βλεπόταν ότι οι καταδικασμένοι 
σε ισόβια που έχουν αναπηρία 
πάνω από 80% και έχουν εκτί-
σει πέντε «σκαστά» χρόνια 

αποφυλακίζονται. Στη δεύτερη 
εκδοχή του νομοσχέδιου, αυτή 
που τέθηκε σε «διαβούλευση», ο 
χρόνος που πρέπει υποχρεωτικά 
να έχει εκτιθεί ανέβηκε από τα 
πέντε στα δέκα χρόνια.

Στην τρίτη εκδοχή, αυτή που 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 
του υπουργείου (αφού προηγή-
θηκαν οι υλακές του γνωστού 
δεξιού και ακροδεξιού εσμού 
και το ιταμό κείμενο της Ενω-
σης Εισαγγελέων), η σχετική 
διάταξη έγινε αγνώριστη. «Σε 
περίπτωση ισόβιας κάθειρξης ο 
κρατούμενος, αν έχει εκτίσει με 
οποιονδήποτε τρόπο δέκα έτη 
και διαθέτει ποσοστό αναπηρίας 
80% ή παραπάνω, εκτίει το υπό-
λοιπο της ποινής του στην κατοι-
κία του, με ανάλογη εφαρμογή 
του άρθρου 56 και θεωρείται ότι 
εκτίθηκε, αν περάσουν δέκα έτη 
από την απόλυση. Η διακρίβωση 
των προϋποθέσεων (…) γίνεται  
μετά από αίτηση του κρατούμε-
νου από το αρμόδιο συμβούλιο 
πλημμελειοδικών ή, στην περί-
πτωση κρατούμενου που εκτίει 
ποινή ισόβιας κάθειρξης, από 
το συμβούλιο εφετών. (…) Κατά 
του βουλεύματος του συμβου-
λίου εφετών μπορεί να ασκηθεί 
αναίρεση».

Η αποφυλάκιση του ανάπη-
ρου κρατούμενου μετατρέπεται 
σε έκτιση της ποινής κατ’ οίκον 
επί μια δεκαετία. Το χειρότερο, 
όμως, είναι πως η αποφυλάκιση 
του ανάπηρου κρατούμενου δεν 
γίνεται πια αυτοδικαίως, αλλά 
μετά από απόφαση του Συμ-
βουλίου Εφετών. Το άρθρο 56 
του Ποινικού Κώδικα, η αναλο-
γική εφαρμογή του οποίου προ-
στέθηκε και στην περίπτωση των 
ισοβιτών αναπήρων, προβλέπει 
ότι το αρμόδιο συμβούλιο μπο-
ρεί να απορρίψει το αίτημα 
αποφυλάκισης, ακόμη και αν συ-
ντρέχουν οι προϋποθέσεις (ανα-
πηρία πάνω από 80% και έκτιση 

δέκα χρόνων κάθειρξης), «αν με 
ειδική αιτιολογία κριθεί ότι η έκτι-
ση της ποινής σε κατάστημα κρά-
τησης είναι απολύτως αναγκαία 
για να αποτραπεί αυτός από την 
τέλεση άλλων αντίστοιχης βαρύ-
τητας εγκλημάτων».

Η Ενωση Εισαγγελέων, ως εκ-
πρόσωπος της πιο σκληρής κα-
τασταλτικής λογικής, ντύνοντας 
με νομικοφανές ένδυμα αυτό 
που ο ακροδεξιός και δεξιός 
εσμός απαιτούσε, είχε ζητήσει 
να εξασφαλίζεται «εξατομι-
κευμένη εξέταση της εκάστοτε 
περίπτωσης από τη δικαστική 
αρχή». Πριν καν καταθέσει το 
νομοσχέδιο στη Βουλή, ο Ν. 
Παρασκευόπουλος έσπευσε να 
ικανοποιήσει αυτό το αίτημα, το 

καθαρά φωτογραφικό για να 
μην αποφυλακιστεί ο Σάββας 
Ξηρός. 

Μέχρι να ψηφιστεί το νομο-
σχέδιο ποιος ξέρει πόσο ακόμη 
θα αποψιλωθεί από διατάξεις 
που έχουν ένα κάπως φιλελεύ-
θερο πνεύμα; Φαίνεται καθαρά 
πια γιατί ο υπουργός Δικαιοσύ-
νης θέλει να απαλλαγεί από την 
απεργία πείνας των πολιτικών 
κρατούμενων. Επιβεβαιώνει 
απόλυτα αυτό που γράψαμε σε 
προηγούμενο σημείωμά μας: 
Μερικές εβδομάδες στην εξου-
σία ήταν αρκετές για τον Νίκο 
Παρασκευόπουλο, προκειμένου 
να πετάξει στα σκουπίδια τη δι-
αδρομή του ως φιλελεύθερου 
νομικού, και να μεταλλαχθεί 
πλήρως σ’ έναν στυγνό πολιτι-
κάντη, ο οποίος δε διστάζει όχι 
μόνο να χρησιμοποιήσει τα πιο 
χονδροειδή ψέματα, αλλά και να 
οδηγήσει συνειδητά ανθρώπους 
στο βασανιστήριο της συνεχούς 
φθοράς της υγείας τους λόγω 
απεργίας πείνας.

Υπερήφανη 
στάση της Αθηνάς 
Τσάκαλου

Η Αθηνά Τσάκαλου, που με 
απόφαση του Συμβουλίου Εφε-
τών μπορεί να αποφυλακιστεί με 
όρους, αρνείται να πληρώσει τη 
χρηματική εγγύηση και να βγει 
από τη φυλακή, επειδή θεωρεί 
καθαρά εκδικητική την απόφα-
ση να μην αποφυλακιστεί η σύ-
ζυγος του γιου της Γεράσιμου. 
Δηλώνει ότι θα παραμείνει στη 
φυλακή και θα βγει απ’ αυτή μό-
νο μαζί με τη νεαρή συγκρατού-
μενή της.

Ενα μεγάλο «εύγε» γι’ αυτή 
την περήφανη και αλληλέγγυα 
πράξη, που μας επιφορτίζει 
όλους με το καθήκον της έμπρα-
κτης αλληλεγγύης στους απερ-
γούς πείνας.

Φωτογραφική διάταξη για να μην αποφυλακιστεί ο Σάββας Ξηρός

Νέα πρόκληση του Ν. Παρασκευόπουλου
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