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Δεν υπάρχει πλέον χρόνος 
για τζόγο.

Ντόναλντ Τουσκ
Ελπίζουμε να μην αναφέ-

ρεται στον πρόεδρο Τσίπρα 
ο πολωνός μεγαλοϋπάλληλος 
της Μέρκελ.

Να τελειώνει το διαλειμμα-
τάκι με τους Ελληνες.

Σαρλ Μισέλ
Καλά, αυτός ο πρωθυπουρ-

γός του Βελγίου δεν ήταν 
φίλος μας; Δεν τον είχε επι-
σκεφθεί από τους πρώτους ο 
πρόεδρος Αλέξης;

Δεν χρειάζεται καμία δι-
άσκεψη για να εξηγήσουμε 
στους Ελληνες ότι δεν μπο-
ρούμε να πληρώνουμε τις 
πρόωρες συντάξεις τους από 
τη στιγμή που κάναμε τόσο κό-
πο για να σταματήσουμε να τις 
πληρώνουμε στους Ιταλούς.

Ματέο Ρέντσι
Αλλος καλός φίλος αυτός. 

Πρόεδρε Αλέξη, στείλ’ του 
πίσω τη γραβάτα που σου χά-
ρισε.

Δεν είναι θέση της Γαλλίας 
να επιβάλει τη μείωση των κα-
τώτερων συντάξεων στην Ελ-
λάδα, αλλά μάλλον να ζητήσει 
την παρουσίαση εναλλακτικών 
προτάσεων.

Φρανσουά Ολάντ
Ουαί υμίν γραμματείς και 

φαρισαίοι υποκριταί…
Τα καλά νέα είναι ότι μια 

χρεοκοπία της Ελλάδας, η 
οποία έχει γίνει πιο πιθανή με-
τά την προκλητική αντίδραση 
του πρωθυπουργού Αλέξη Τσί-
πρα απέναντι στην προσφορά 
βοήθειας από τους πιστωτές, 
δεν αποτελεί πια σοβαρή απει-
λή για την υπόλοιπη Ευρώπη. 
Τα κακά νέα είναι ότι ο Τσίπρας 
δεν φαίνεται να το καταλαβαί-
νει αυτό.

Ανατόλ Καλέτσκι (Institute 
for New Economic Thinking)
Στο τέλος βγαίνουν στη σκη-

νή και οι αιμοβόρες νυχτερί-
δες. Σαν ταινία του Δράκουλα.

Ο πρόεδρος Γιούνκερ ξε-
πέρασε τα όρια και ήταν πολύ 
βοηθητικός προκειμένου να 
επιτευχθεί μια συμφωνία. Δυ-
στυχώς η ελληνική κυβέρνηση 
αποδείχθηκε μη συνεργάσιμη.

Γίρκι Κατάινεν
Ο Γιούνκερ μιλά και στέλνει 

μηνύματα και μέσω των αντι-
προέδρων του.

Εχουμε πει ότι η ελληνική 
κυβέρνηση πρέπει να κάνει 
μεταρρυθμίσεις και να τηρή-
σει τις δεσμεύσεις της και μια 
τελική συμφωνία δεν μπορεί 
παρά να περιλαμβάνει και αυ-
τές τις δεσμεύσεις.

Τζος Ερνεστ (εκπρόσωπος 
Λευκού Οίκου)

Από τους ξενόδουλους κύ-
κλους της Αθήνας (το Μαξί-
μου δηλαδή) τέτοιες δηλώσεις 
χαρακτηρίζονται ως θετικές! 
Ως άσκηση πίεσης στους ευ-
ρωπαίους ιμπεριαλιστές να 
κλείσουν συμφωνία!

Η ΚΥΠ πέρασε στην αρμο-
διότητα του Πανούση, με 

απόφαση του πρωθυπουργού. 
Δεν την ήθελε ο Βούτσης (για 
να μη… λερώνει τα χέρια του) 
ή απλώς υπήρξε απαίτηση από 
το γνωστό μέγαρο της οδού Β. 
Σοφίας (όπως ανεβαίνουμε 
αριστερά, αμέσως μετά το 
Μέγαρο Μουσικής); Το ρωτά-
με γιατί ήταν ο Πανούσης που 
έλεγε πως οι προκάτοχοί του 
περνούσαν από προέγκριση, 
ενώ αυτός όχι.

Eκείνο το νομοσχέδιο 
(λέμε τώρα, γιατί στην 

πραγματικότητα μια έκθεση 
ιδεών είναι, όχι νομοτεχνι-
κά επεξεργασμένο κείμενο) 
Μπαρουφάκη για το ξέπλυμα 
χρήματος, με 15% αν το έχεις 
στο εξωτερικό και 30% αν το 
έχεις στο εσωτερικό, ακόμη 
ανηρτημένο στη «διαβούλευ-
ση» είναι, αλλά κανένας δεν 
ασχολείται μαζί του. Ούτε καν 
ο Μπαρουφάκης!

Ντύσιμο στην τρίχα, όπως 
πάντοτε, μενταγιόν με την 
υπαινικτική λέξη «maybe» 

(τέρμα πια οι σταυροί σε 
μέγεθος μητροπολιτικού 
εγκόλπιου) και το περιοδικό 
«Σοσιαλισμός» ανά χείρας 
(ψάχνει μάλιστα ψιλά να το 
πληρώσει, μην την πούνε και 
μπαταχτσού). Αν δεν πήγαινε 
η Ραχήλ Μακρή στη μουσο-
λινικού τύπου φιέστα για το 
άνοιγμα της «νέας» ΕΡΤ ποιος 
θα πήγαινε; Αυτή τουλάχιστον 
έβγαλε και κάποια ώρα στα κά-

γκελα, απέναντι από τα ΜΑΤ, 
ενώ κάτι Μπαρουφάκηδες 
περνούσαν τότε μόνο καμιά 
βολτίτσα. Αθάνατε ΣΥΡΙΖΑ με 
τους πρωταγωνιστές σου…

Ας διασκεδάσουμε και λί-
γο (με τόση μαυρίλα, χρει-

αζόμαστε και κάποιες ανάσες 
γέλιου). «Ψυχρός πόλεμος» 
βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμε-
σα στο γάλλο πρόεδρο Ολάντ 
και στον πάπα Φραγκίσκο. Η 
πέτρα του σκανδάλου ακούει 
στο όνομα Λοράν Στεφανινί, 
επικεφαλής του πρωτοκόλλου 
στο μέγαρο των Ηλυσίων, τον 
οποίο ο Ολάντ θέλει να διορί-
σει πρεσβευτή της Γαλλίας στο 
Βατικανό, αλλά ο πάπας δεν 
τον θέλει. Ο λόγος; Ο Στεφα-
νινί είναι ομοφυλόφιλος και το 
Βατικανό… δε θέλει ομοφυλό-
φιλους στην… Αγία Εδρα (για 
τους «κρυφούς» δεν τίθεται 
ζήτημα). Ετσι, μολονότι η το-
ποθέτηση του Σταφανινί έχει 
ανακοινωθεί απε τις αρχές 
Γενάρη, αυτός ακόμη δεν έχει 
ετοιμάσει τις βαλίτσες του για 

το Βατικανό. Το παρασκήνιο 
οργιάζει και όλοι είναι περί-
εργοι να δουν ποιος από τους 
δύο Φραγκίσκους (ο Ολάντ ή 
ο πάπας) θα νικήσει.

Το Μάρτη, σε μια από τις 
άπειρες τηλεοπτικές εμφα-

νίσεις του, ο υπουργός Υγείας 
Π. Κουρουμπλής διαπίστωνε 
ότι «το μεγάλο πρόβλημα του 
συστήματος είναι το νοσηλευ-
τικό προσωπικό» και δεσμευ-
όταν πως μέχρι τον Ιούνιο τα 
νοσοκομεία θα τιγκάρουν από 
νοσηλευτές. Πέρασε ο μισός 

Ιούνης, θα περάσει ολόκληρος, 
θα βγει και το καλοκαίρι και 
προσλήψεις δε θα γίνουν. Και 
βέβαια, ο Κουρουμπλής (αν 
ποτέ ερωτηθεί) δεν πρόκειται 
ν’ απαντήσει όπως ο λαγός στο 
γνωστό ανέκδοτο: «λέμε και 
καμιά μαλακία για να περνάει 
η ώρα».

«Είμαι εγώ ακροδεξιός;», 
κραύγαζε πρόσφατα στη 

Βουλή ο Καμμένος. Για του λό-
γου το αληθές, το κόμμα του 
καταψήφισε επί της αρχής το 
νομοσχέδιο για την ιθαγένεια!

20/6: Ημέρα surfing, Ημέρα προσφύγων, Σε-
νεγάλη: Ημέρα ανεξαρτησίας (1960), Αργε-
ντινή: Ημέρα σημαίας 20/6/1928: Ο βουλευ-
τής Ράσιτς πυροβολεί μέσα στη γιουγκοσλαβι-
κή βουλή σκοτώνοντας δύο και τραυματίζοντας 
άλλους δύο βουλευτές 20/6/1944: Ιδρυση CIA 
20/6/1962: Αποκατάσταση Αρη Βελουχιώτη από 
ΚΚΕ 20/6/1978: Βόμβα ακροδεξιών στον κινημα-
τογράφο «Ρεξ» σε προβολή σοβιετικής ταινίας, 
δεκαπέντε τραυματίες 21/6: Ημέρα μουσικής, 
ημέρα skateboard, ημέρα ανθρωπιστή, ημέρα 
υδρογραφίας 21/6/1945: «Εθνικόφρονες» 
επιτίθενται εναντίον αριστερών ηθο-
ποιών στα θέατρα «Ερμής» και «Λυρι-
κόν», δέκα τραυματίες 22/6: Ημέρα σκαρα-
βαίου, ημέρα των Στρουμφ, Κονγκό: Ημέρα στρα-
τού, Σαλβαδόρ: Ημέρα δασκάλων 22/6/1943: 

Αντιρατσιστική εξέγερση στο Ντιτρό-
ιτ (ΗΠΑ), 29 νεκροί 22/6/1998: Βόμβα σε 
υποκατάστημα Alpha Bank (17Ν) 23/6: Ημέρα 
χηρών, ημέρα δημόσιων υπηρεσιών, ολυμπιακή 
ημέρα 23/6/1971: Τρεις καταδίκες μελών ΟΜΛΕ 
(Θεσσαλονίκη) 23/6/1978: 29 καταδίκες, 16 
αθωώσεις μελών Ερυθρών Ταξιαρχιών 23/6/1981: 
Συμμετοχή «Κ»ΚΓ στη γαλλική κυβέρνηση για 
πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια 24/06: Περού: 
Ημέρα Ινδιάνων, Βενεζουέλα: Ημέρα στρατού 
(1821) 24/6/1936: Συγκρούσεις καπνερ-
γατών-αστυνομίας στον Πειραιά, πολ-
λοί τραυματίες 24/6/1984: Οι βελγικοί 
Μαχητικοί Κομμουνιστικοί Πυρήνες απαλλοτρι-
ώνουν 850 κιλά εκρηκτικών και πυροκροτητές 
από λατομείο κοντά στις Βρυξέλλες 24/6/1991: 
Βόμβα σε παγκάκι, έξι αστυνομικοί τραυματί-

ες (ΕΛΑ-1η Μάη) 24/6/1994: Βόμβα στο κτίριο 
Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΛΑ-1η Μάη) 24/6/2010: 
Βόμβα σε πακέτο στο υπουργείο ΠροΠο, νε-
κρός ο υπασπιστής του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη 25/6: 
Ημέρα θαλασσοπόρου, Μοζαμβίκη: Ημέρα ανε-
ξαρτησίας, Σλοβενία, Κροατία: Εθνική εορτή 

(1991) 25/6/1943: Γενική απεργία στην 
κατεχόμενη Αθήνα, δεκαπέντε νεκροί 
25/6/1948: Εκτελούνται είκοσι κομ-
μουνιστές-σαμποτέρ του ναυτικού 26/6: 
Ημέρα κατά βασανιστηρίων, ημέρα ομοφυλοφί-
λων, ημέρα κατά ναρκωτικών, Μαδαγασκάρη: 
Ημέρα ανεξαρτησίας (1960) 26/6/1969: Βόμβα 
(ΠΑΜ) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 26/6/1994: 
Ο Γιάσερ Αραφάτ επιστρέφει στη Γάζα μετά από 
27 χρόνια εξορίας.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Ζαν Κλοντ, φέρνουμε τα μέτρα u 

Αυτό είπε από το τηλέφωνο ο Τσίπρας 
στον Γιούνκερ, σύμφωνα με διαρροές 
από το περιβάλλον του τελευταίου στις 
Βρυξέλλες u Πλην όμως, Δραγασάκης, 
Παππάς και Τσακαλώτος επέστρεψαν 
άπρακτοι, αφού δεν βρέθηκε άνθρω-
πος εξουσιοδοτημένος να συζητήσει 
μαζί τους u Τα μέτρα που έφερναν δεν 
κρίθηκαν επαρκή και τους άφησαν να 
περιμένουν στο διάδρομο u Η τρόικα 
που έδιωξε ο Μπένι επανήλθε με το 
χαράτσι στους λογαριασμούς της ΔΕΗ 

u Το μουλάρωμα του Γιούνκερ, που δε 
σήκωνε το τηλέφωνο ν' απαντήσει στον 
Τσίπρα, μετατράπηκε σε αγκαλιές και 
σταυρωτά φιλιά με μισό δισ. ευρώ u Κι 
ο ελληνικός λαός πληρώνει τα γαμησιά-
τικα των διεστραμμένων της αστικής 
πολιτικής u Σάλος στη Γαλλία, επειδή 
ο Βαλς πήρε το πρωθυπουργικό αε-
ροπλάνο και πετάχτηκε με τους γιους 

τους ίσα με το Βερολίνο, να δουν την 
αγαπημένη τους Μπάρτσα να σηκώνει 
την κούπα u Αγαλμα πρέπει να του κά-
νουμε του Λιάπη u Αυτός δεν πήγαινε 
με πρωθυπουργικό αεροσκάφος, χρεώ-
νοντας το ελληνικό κράτος, αλλά τζά-
μπα με το τζετ του Χριστοφοράκου u 

Οπως και να το κάνουμε, Θοδωρή Δρί-
τσα, δεν είναι και τόσο τιμητικό να σου 
τη βγαίνει από τ’ αριστερά ο κυρ-Γιώρ-
γης ο Ανωμερίτης u Αυτά έχει, όμως, η 
εξουσία u Κι όπως βλέπουμε, έχεις ήδη 
αρχίσει να το συνηθίζεις u Για να μην 
πούμε ότι το ήξερες και μπήκες στην 
κυβέρνηση «σαν έτοιμος από καιρό» u 

Αφού είχε τη φαεινή ιδέα να υποβάλλο-
νται σε προληπτικό ψυχιατρικό έλεγχο 
οι πολιτικοί, ο Πανούσης πρέπει να δώ-
σει πρώτος το παράδειγμα u Μετά να 
εξεταστεί αυτή την οποία υπονοούσε u 

Αισθανόμαστε κι εμείς περήφανοι για 
τη συνάδελφο της ΕΡΤ που όχι μόνο 

δε χαρίστηκε στην Κωνσταντοπούλου, 
αλλά την τσάκισε με τις ερωτήσεις της 

u Ιδιαίτερα η σκληρή ερώτηση «πού 
βρίσκετε το σθένος και αντιμετωπίζετε 
τις επιθέσεις που δέχεστε;» θα πρέπει 
να διδάσκεται στις δημοσιογραφικές 
σχολές u Σκέτη απογοήτευση ο «Βι-
γλάτορας» του Byron u Μα να θεωρεί 
το σχηματισμό κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ «δικαίωση του αγώνα κατά των 
εθελόδουλων κυβερνώντων»; u Δε 
θυμάται την παροιμία για τη μεγάλη 
μπουκιά και τη μεγάλη κουβέντα; u 

Τέλος πάντων, περιμένουμε έμπρακτη 
διόρθωση με νέο πόνημα u Εστω με 
μια συνέντευξη u Ο κυρ-Αλέκος ο 
Φλαμπουράρης τι ακριβώς κάνει στην 
κυβέρνηση; u Για συντονισμό δεν το 
πολυκόβω με το μπάχαλο που βλέπω 

u Και δε θέλω να πιστέψω ότι ένας 
επιτυχημένος μηχανικός-εργολάβος-
κατασκευαστής δεν ξέρει από συντο-

νισμό u Μάλλον «ζει το μύθο του στην 
κυβέρνηση» ο κυρ-Αλέκος u Εξ ου και 
ο φρέντο εσπρέσο στο τηλεοπτικό τρα-
πέζι u Σε αντίθεση με την πλειοψηφία 
των ευρωρεβιζιονιστών της μεταπολί-
τευσης που πέθαναν μ’ έναν καημό, μ’ 
ένα ανεκπλήρωτο όνειρο u Να γίνουν 
κυβέρνηση, να πάρουν υπουργείο u 

Δεινός ποκαδόρος, όπως θρυλείται, ο 
κυρ-Αλέκος ποντάρισε σε καλό άλο-
γο u «Να σηκώσουμε, συντρόφισσες 
και σύντροφοι, ψηλά τον ήλιο της πο-
λιτικής, το Γιώργο Παπανδρέου» u Η 
Φώφη τις ένδοξες μέρες του 2009 u 

Ποιος αμφιβάλλει ότι ήταν η πιο ταιρια-
στή επιλογή για το σημερινό ΠΑΣΟΚ; 
u Μπορεί η Δούρου να μην είχε λεφτά 
για να πληρώσει τις επιχωματώσεις 
στην τοξική φωτιά στον Ασπρόπυργο, 
συμφωνεί όμως πως πρέπει να δοθούν 
7 δισ. στον Αλαφούζο για να φτιάξει 
σουΐτες στη Λεωφόρο u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Η ελληνική κυβέρνηση προσέρχεται στη διαπραγμάτευση με 
σχέδιο και με τεκμηριωμένες αντιπροτάσεις. Θα περιμένουμε 
υπομονετικά, έως ότου οι θεσμοί προσχωρήσουν στον ρεαλι-
σμό. Αν όμως κάποιοι εκλαμβάνουν ως αδυναμία την ειλικρινή 
μας επιθυμία για λύση και τα βήματα που έχουμε κάνει για να 
καλύψουμε τις διαφορές, ας αναλογιστούν: Δεν κουβαλάμε 

μόνο μια βαριά ιστορία αγώνων. Κουβαλάμε στις πλάτες μας την 
αξιοπρέπεια ενός λαού, αλλά και την ελπίδα των λαών της Ευρώ-

πης. Είναι πολύ βαρύ το φορτίο για να το αγνοήσουμε.
Aλέξης Τσίπρας

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Το ΠΑΣΟΚ της Φώφης!
Χωρίς να κάνουμε γενικεύσεις, οι οποίες θα ήταν αντιεπιστη-

μονικές, πρέπει να πούμε προκαταβολικά ότι με την εκλογή της 
Φώφης Γεννηματά στην προεδρία του «κάτι από» ΠΑΣΟΚ, το 
συγκεκριμένο αστικό κόμμα απέκτησε την αρχηγό που του ταί-
ριαζε στη σημερινή του φάση. Ισως γι’ αυτό δεν είχαμε καμιά 
εκδήλωση πίκρας, θυμού, απογοήτευσης από τους Λοβέρδο και 
Κωνσταντινόπουλο (έφαγαν τη σκόνη της Φώφης, συγκεντρώνο-
ντας αθροιστικά μικρότερο ποσοστό), αλλά αγκαλιές και φιλιά. 
Ηταν πραγματικά… μια ωραία ατμόσφαιρα. Πού οι εποχές του 
1996, όταν ο Σημίτης με τον Ακη «σκοτώνονταν» και κόντευαν 
να διχάσουν το ΠΑΣΟΚ, ή του 2007, όταν ο «σίγουρος νικητής» 
Μπένι γινόταν λιώμα από τον Γιωργάκη και έβγαζε μόνο χολή 
από το στόμα του.

Σύμφωνα με τους Πασόκους, στη διαδικασία ψήφισαν 55.000 
νοματαίοι. Σίγουρα ήταν λιγότεροι και πάντως ελάχιστοι σε σχέ-
ση με τους 100.000 που οι ίδιοι υπολόγιζαν ότι θα προσέλθουν 
στις πράσινες κάλπες. Πρόκειται κυρίως για ανθρώπους της κα-
τηγορίας «και στον άλλο κόσμο ΠΑΣΟΚ θα είμαστε», πράγμα 
που εξηγεί και την πανηγυρική επικράτηση της Φώφης. Διότι οι 
«και στον άλλο κόσμο ΠΑΣΟΚ θα είμαστε» θέλουν ονόματα-
σύμβολα του ένδοξου παρελθόντος και η Φώφη είναι η μόνη 
που διαθέτει πλέον αυτό το προσόν. Από πολιτικά προσόντα και 
δη ηγετικά δε διαθέτει τίποτα (το απόλυτο «ακατοίκητο»), αλλά 
ποιος ασχολείται με τέτοιες λεπτομέρειες σε ένα ΠΑΣΟΚ που 
στις επόμενες εκλογές κινδυνεύει να διαγραφεί από τον κοινο-
βουλευτικό χάρτη;

Η Φώφη τους εξυπηρετεί σήμερα όλους. Χρειάζονται κά-     
ποιον να παριστάνει τον πρόεδρο, για να μπορούν οι υπόλοιποι 
να κάνουν το προσωπικό τους παιχνίδι στο προσκήνιο και στο 
παρασκήνιο. Ο Βενιζέλος, ας πούμε, θα συνεχίσει να εκμεταλ-
λεύεται την κοινοβουλευτική του άνεση (αν και θα έχει πλέον 
πρόβλημα με την Κωνσταντοπούλου) και τις διασυνδέσεις του 
στα ΜΜΕ, για να λέει αυτά που θέλει αυτός. Το ίδιο θα προσπαθή-
σει να κάνει και ο Λοβέρδος. Ο δε Σκανδαλίδης, που ελέγχει την 
κεντρική επιτροπή, θα προσπαθήσει να θέσει υπό την επιτροπεία 
του τη Φώφη, για να ελέγξει συνολικά ό,τι απέμεινε σε επίπεδο 
μηχανισμού του ΠΑΣΟΚ.

Ενα δόγμα επικρατεί σήμερα στο «κάτι από» ΠΑΣΟΚ: βλέπο-
ντας και κάνοντας. Μόνο στη φθορά του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να 
ελπίζουν, μολονότι πλέον έχουν σοβαρό ανταγωνιστή το Ποτάμι. 
Αν η φθορά του ΣΥΡΙΖΑ δεν προχωρήσει τόσο γρήγορα, τότε το 
πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ θα μεγαλώσει. Και η πίεση για «παρατα-
ξιακές ενωτικές διαδικασίες» θα μεγαλώσει, έχοντας στο κέντρο 
της τον Γιωργάκη, ο οποίος δεν πρόκειται να τα παρατήσει. Αρα, 
όλοι βολεύονται με την εκλογή της Φώφης, μέχρι να δουν πώς 
θα κυλήσουν τα πράγματα και ποια είναι για τον καθένα τους η 
προσφορότερη απόφαση.

Σκορποχώρι
«Οι μέρες είναι εξαιρετικά κρίσιμες. Εκτιμώ ότι περνάμε τη 

μεγαλύτερη μεταπολεμική κρίση και τα αποτελέσματα θα φα-
νούν σε 15 ημέρες. Τώρα απαιτείται συσπείρωση». Αυτό ήταν το 
«ρεζουμέ» της τοποθέτησης που έκανε η Μπακογιάννη την πε-
ρασμένη Τρίτη σε μια ημερίδα (ο διοργανωτής και ο τίτλος της 
ημερίδας δεν έχει σημασία σ’ αυτές τις περιπτώσεις). Την ίδια 
μέρα, συναντήθηκε με τον Τσίπρα, καρφώνοντας τον Σαμαρά 
που δεν έχει ζητήσει συνάντηση ενημέρωσης και ανταλλαγής 
απόψεων με τον πρωθυπουργό και υποκαθιστώντας τον στο ρό-
λο του αρχηγού της ΝΔ. Φυσικά, και κατά τη συνάντηση με τον 
Τσίπρα εμφανίστηκε εθνικοενωτική, αποφεύγοντας κάθε αιχμή 
κατά της κυβέρνησης.

Η σκέψη της Μπακογιάννη είναι απλή: ο Τσίπρας πάει για 
συμφωνία, οπότε εγώ θα φανώ ότι βοήθησα (στο μέτρο που μου 
αναλογούσε σ’ αυτό). Αν δεν υπάρξει συμφωνία κι αρχίσει το 
«πανηγύρι», θα μπορώ να σούρω τα εξ αμάξης στον Τσίπρα, χω-
ρίς κανείς να μπορεί να μου πει ότι δε βοήθησα όσο μπορούσα 
για να μην υπάρξει αδιέξοδο. Αντίθετα, ο Σαμαράς και στις δυο 
περιπτώσεις θα φαίνεται σαν ένας ανεύθυνος πολιτικός που το 
μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να μείνει γαντζωμένος στην κα-
ρέκλα του προέδρου της ΝΔ και που αδιαφορεί ακόμα και για 
την καταστροφή της χώρας, προκειμένου να οδηγήσει σε πτώση 
την κυβέρνηση Τσίπρα και να κληθεί αυτός να ξανακυβερνήσει.

Η ΝΔ θυμίζει σκορποχώρι. Ο Σαμαράς κάνει προσπάθειες να 
συμμαζέψει την κατάσταση προς όφελός του, αλλά αυτό είναι 
αδύνατο. Οι αντίπαλοί του δεν έχουν το απαραίτητο ειδικό βά-
ρος για να τον αμφισβητήσουν, πλην της Μπακογιάννη, η οποία 
έχει πολύ ισχυρά ερείσματα στην αστική τάξη (και όχι στον κομ-
ματικό μηχανισμό της ΝΔ, που τον ελέγχει ο Σαμαράς). Η θέση 
«κριτικής στήριξης» του Τσίπρα, που ανοιχτά και κόντρα στον Σα-
μαρά πήρε η Μπακογιάννη δεν είναι διαφορετική από τη στάση 
του ΣΕΒ, των τραπεζιτών, των μεγάλων συγκροτηματαρχών των 
ΜΜΕ. Αυτό της δίνει πόντους, αν και ποτέ αυτοί οι πόντοι δεν 
είναι αρκετοί για να κερδίσει τη ΝΔ.

Θέλουν το λαό στήριγμα στη 
συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής
Το κάλεσμα ήταν αρχικά 

ανώνυμο (μέσω διαδι-
κτύου), αλλά η φιλοξενία του 
στην «Αυγή» και η ανοιχτή 
πρόσκληση συριζαίικων οργα-
νώσεων για συμμετοχή (π.χ. η 
συνδικαλιστική παράταξη ΜΕ-
ΤΑ) δεν άφησαν αμφιβολία για 
τους εμπνευστές του. Ο μηχα-
νισμός του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυ-
τός που έκανε το κάλεσμα για 
συγκεντρώσεις στήριξης της 
κυβέρνησης και καταγγελίας 
των δανειστών.

Το έργο το ζήσαμε και το 
Φλεβάρη. Οι διαδηλώσεις 
«αξιοπρέπειας» κατέληξαν στη 
συμφωνία της 20ής Φλεβάρη, 
με την οποία η συγκυβέρνηση 
Τσίπρα-Καμμένου αποδέχτηκε 
τη συνέχιση και την ολοκλήρω-
ση της μνημονιακής πολιτικής. 
Ετσι και οι διαδηλώσεις της 
περασμένης Τετάρτης είχαν 
το χαρακτήρα στήριξης της 
κυβέρνησης που είναι έτοιμη 
να βάλει την υπογραφή της 
σε μια νέα μνημονιακή συμ-
φωνία, η οποία θα υλοποιεί σε 
πρακτικό επίπεδο αυτά που 
σε επίπεδο κατεύθυνσης συμ-
φωνήθηκαν στις 20 Φλεβάρη. 
Καταβλήθηκε, δηλαδή, προ-
σπάθεια να χρησιμοποιηθεί 
για δεύτερη φορά ο λαός ως 
ντεκόρ, ως παθητικός δέκτης 
και χειροκροτητής της κυβερ-
νητικής πολιτικής.

«Οι εργαζόμενοι, τα συν-
δικάτα, οι λαϊκές κοινωνικές 
οργανώσεις δεν μπορούν να 
παρακολουθούν παθητικά τις 
εξελίξεις. Οφείλουν να δώσουν 

τη σκληρή πολιτική μάχη τόσο 
για την ανατροπή των μνημονι-
ακών πολιτικών της λιτότητας 
όσο και για την ικανοποίηση 
των λαϊκών αναγκών», έγρα-
φε στην ανακοίνωσή της η 
συνδικαλιστική παράταξη του 
ΣΥΡΙΖΑ. Και συνέχιζε: «Οφεί-
λουν να βγουν στους δρόμους 
και να απαντήσουν δυναμικά 
στους τοκογλύφους – δανει-
στές και στις απαιτήσεις τους 
να «προσκυνήσει» η χώρα, οι 
εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, 
οι άνεργοι, η νεολαία, ο λαός 
απέναντι στις απάνθρωπες 
απαιτήσεις του κεφαλαίου, που 
θέλει την εφαρμογή των πολιτι-
κών της λιτότητας, της ακραίας 
νεοφιλελεύθερης πολιτικής 
που σκοπό έχει την αύξηση της 
κερδοφορίας, πάνω από τους 
ανθρώπους, πάνω από τα ερ-
γασιακά δικαιώματα, πάνω από 
την ίδια τη Δημοκρατία».

Πρέπει να υποθέσουμε ότι 
αυτοί οι τύποι αναφέρονται 
σε κάποια άλλη χώρα. Γιατί μια 
μέρα προτού εκδώσουν αυτή 
την ανακοίνωση, η κυβέρνησή 
τους κατέθεσε νέες, «βελτιω-
μένες» προτάσεις στους δα-
νειστές, οι οποίες διέρρευσαν 
σε μια συντηρητική εφημερίδα 
και όχι μόνο δε διαψεύστηκαν, 
αλλά αντίθετα επιβεβαιώθη-
καν με διαρροή από το μέγα-
ρο Μαξίμου. Οι συριζαίοι που 
καλούσαν στη διαδήλωση κα-
λούσαν σε στήριξη (ή έστω σε 
αναγκαστική αποδοχή - για να 
μην τους αδικήσουμε) αυτής 
της πολιτικής. Που όχι μόνο 

αποδέχεται το διαμορφωμέ-
νο μνημονιακό καθεστώς, όχι 
μόνο πετάει στα σκουπίδια τις 
ελάχιστες προεκλογικές εξαγ-
γελίες του «προγράμματος της 
Θεσσαλονίκης», αλλά φορτώ-
νει νέα βάρη στον ελληνικό 
λαό, με χαρακτηριστικότερα 
την εφιαλτική αύξηση του 
ΦΠΑ, που θα επιβαρύνει άμε-
σα το εργατικό εισόδημα (λό-
γω της μετάταξης των βασικών 
τροφίμων σε ΦΠΑ υψηλότερο 
κατά 10%), τη διατήρηση του 
ΕΝΦΙΑ, όπως και της «ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης», για 
το 2015 και για το 2016.

Μπορεί τα στελέχη της 
κυβέρνησης (όπως εκείνος 
ο Μάρδας που εμφανίστηκε 
σόλο στην εκπομπή του Χα-
τζηνικολάου το βράδυ της 
περασμένης Δευτέρας) να 
δηλώνουν ότι αυτές δεν ήταν 
οι αρχικές προτάσεις της κυ-
βέρνησης, αλλά προτάσεις 
που προέκυψαν μέσα από τη 
διαπραγμάτευση (τα ίδια δή-
λωσε την περασμένη εβδομά-
δα και ο Λαφαζάνης στη Βου-
λή, όπως θυμόμαστε), όμως 
το γεγονός πως οι προτάσεις 
αυτές υιοθετήθηκαν από την 
κυβέρνηση (έστω και αναγκα-
στικά, όπως λένε τα στελέχη 
της), θα έπρεπε να υποχρεώ-
σει τους «ανώνυμους» διοργα-
νωτές αυτών των συγκεντρώ-
σεων να βάλουν και κάποιες 
αντικυβερνητικές αιχμές στο 
κάλεσμά τους. Να καταγγεί-
λουν, βρε αδερφέ, την κυβέρ-
νηση ότι υποκύπτει στις ιταμές 

απαιτήσεις των ιμπεριαλιστών 
δανειστών και διολισθαίνει 
από βδομάδα σε βδομάδα και 
από συνάντηση σε συνάντηση 
σε όλο και μεγαλύτερο πακέτο 
αντιλαϊκών μέτρων.

Το γεγονός ότι από το κάλε-
σμα απουσίαζε όχι καταγγελία 
αλλά ακόμη και αιχμή κατά 
της κυβερνητικής πολιτικής 
ξεμασκάρεψε τους διοργανω-
τές και αποκάλυψε το σχέδιό 
τους. «Παίρνουμε τη διαπραγ-
μάτευση στα χέρια μας! - Γκρε-
μίζουμε τη λιτότητα» ήταν το 
σλόγκαν με το οποίο έγινε το 
κάλεσμα. Αν τα πράγματα δεν 
ήταν τόσο σοβαρά, θα προκα-
λούσε γέλια. Οχι μόνο για το 
πρώτο σκέλος του (ούτε τα 
μεγαλοστελέχη του ΣΥΡΙΖΑ 
δεν έχουν ενημέρωση για την 
πορεία της διαπραγμάτευσης 
και πληροφορούνται τα διά-
φορα σχέδια-προτάσεις από 
τα ΜΜΕ), αλλά περισσότερο 
για το δεύτερο. Γκρεμίζουμε 
τη λιτότητα στηρίζοντας μια 
κυβέρνηση, η οποία έχει ήδη 
συμφωνήσει σ’ ένα πρόσθετο 
πακέτο μέτρων σκληρής λιτό-
τητας, το οποίο μέχρι το τέλος 
είναι σίγουρο ότι θα γίνει ακό-
μη πιο σκληρό!

Για να γκρεμιστεί η λιτότητα 
απαιτούνται σκληροί ταξικοί 
αγώνες. Οχι συλλαλητήρια 
στήριξης της κυβέρνησης, αλ-
λά συλλαλητήρια καταδίκης 
της κυβέρνησης. Κι αγώνες 
παντού, διεκδικητικοί, μαχητι-
κοί, που θ’ ανοίξουν τα πρώτα 
ρήγματα σ’ αυτή την πολιτική.

Δεκανίκι του Τσίπρα ο Λαφαζάνης
Αφού πέταξε τις καθιερωμένες κορό-

νες κατά των δανειστών (τι διάολο, 
θα υστερούσε αυτός έναντι του Τσίπρα;), 
που «αυτό που ζητάνε από τη χώρα μας 
είναι γη και ύδωρ, πλήρη υποταγή, λεηλα-
σία», ο Π. Λαφαζάνης πέρασε στο «ζουμί» 
(όλ’ αυτά στο πλαίσιο μιας συνέντευξης 
Τύπου που έδωσε για άλλο ζήτημα, την 
περασμένη Τρίτη): «Εμείς κινούμαστε στη 
βάση πλαισίου για μια συμφωνία η οποία 
θα είναι συμβατή, απολύτως συμβατή, με 
το πρόγραμμά μας. Για μια συμφωνία που 
θα μπορεί να στήσει τη χώρα όρθια και να 
δώσει μια θετική διέξοδο στην κρίση. Μόνο 
μία τέτοια συμφωνία η οποία θα είναι σε 
συνάφεια και σε συμβατότητα με το πρό-
γραμμά μας θα προσυπογράψει αυτή η 
κυβέρνηση.  Αυτό, άλλωστε, το είπε και ο 
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σήμερα 
στην ομιλία του στην Κοινοβουλευτική μας 
Ομάδα. Το είπε με κάθε σαφήνεια».

Κι όλ’ αυτά που δημοσιεύονται ως προ-
τάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, τις 
οποίες μάλιστα ανέλαβε να παρουσιάσει 
στους δανειστές ο ίδιος ο αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης Δραγασάκης, συνοδευ-
όμενος από δύο υπουργούς (Παππά και 
Τσακαλώτο); Ο Λαφαζάνης απαντά λες 
και απευθύνεται σε μικρόνοες: «Δεν υπάρ-

χει αυτήν την ώρα καμία συμφωνία για να 
μπορέσω να τοποθετηθώ επ’ αυτής». Και 
συμπληρώνει: «Πάντως αυτό που σας εί-
πα και είναι σαφέστατο ότι οι προτάσεις οι 
δικές μας, προτάσεις με τις οποίες θα κα-
ταλήξουμε σε συμφωνία, δεν πρόκειται να 
βρίσκονται σε αντίθεση με το πρόγραμμά 
μας. Θα είναι συμβατές με το πρόγραμμά 
μας. Θα είναι προτάσεις σε συνάφεια με το 
πρόγραμμα και τις δεσμεύσεις μας».

Αν αυτά είχαν οποιαδήποτε βάση πριν 
από λίγο καιρό, που δεν είχαν διαρρεύσει 
ούτε το κείμενο των 47 σελίδων, ούτε η 
συμπληρωματική πρόταση που κατέθε-
σε στις Βρυξέλλες η συριζαίικη τρόικα 
Δραγασάκη-Παππά-Τσακαλώτου, πλέον 
αποτελούν αισχρή κοροϊδία. Η κυβέρνηση 
παίρνει πίσω ολόκληρο σχεδόν το «πρό-
γραμμα της Θεσσαλονίκης», διατηρεί για 
το 2015 και για το 2016 επαχθή χαράτσια 
όπως ο ΕΝΦΙΑ και η «ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης», κάνει γαργάρα τις υπο-
σχέσεις για αφορολόγητο 12.000 ευρώ 
σε όλους, για μείωση του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, 
για 13η σύνταξη στους χαμηλοσυνταξιού-
χους, και προτείνει ένα πρόσθετο πακέτο 
αντιλαϊκών μέτρων, κορωνίδα του οποίου 
είναι η αύξηση του ΦΠΑ, κυρίως με τη 

μετάταξη της μεγαλύτερης μάζας των 
τροφίμων στον ανώτερο συντελεστή.

Αν η τρόικα είχε αποδεχτεί αυτό το 
πακέτο και δε ζητούσε και άλλα μέτρα, η 
συμφωνία αυτή τη στιγμή θα ήταν γεγο-
νός. Και θα παρουσιαζόταν ως… συμβατή 
με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αφού το 
κυριότερο είναι «να παραμείνουμε στο 
ευρώ», γιατί «δεν έχουμε εντολή για ρή-
ξη». Σχολιάσαμε και την προηγούμενη 
βδομάδα μια τοποθέτηση που έκανε ο 
Λαφαζάνης στην Επιτροπή Παραγωγής 
και Εμπορίου της Βουλής, από την οποία 
φαινόταν καθαρά ότι ο ίδιος θα στηρίξει 
τη συμφωνία, έστω και αν διαφωνεί. Με τη 
νέα τοποθέτησή του, με την οποία κυριο-
λεκτικά κοροϊδεύει, όταν όλοι γνωρίζουμε 
ότι η κυβέρνηση αποδέχεται (για να μην 
πούμε προτείνει) νέα μέτρα ύψους 1,1% 
του ΑΕΠ (περίπου 2 δισ. ευρώ) για το 2015 
και ύψους 1,9% του ΑΕΠ (περίπου 3,5 δισ. 
ευρώ) για το 2016.

Ο Π. Λαφαζάνης συμπεριφέρεται σαν 
το αριστερό δεκανίκι του Τσίπρα, αφήνο-
ντάς του εντελώς ελεύθερα τα χέρια στο 
παζάρι με τους δανειστές και προαναγ-
γέλλοντας στήριξη της συμφωνίας, με 
τους όρους που θ’ αποφασίσει ο Τσίπρας 
(με τη σύμφωνη γνώμη Λαφαζάνη).
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Μπαλάκι στις συμπληγάδες 
της ΕΕ οι μετανάστες

Την ίδια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ενωση γιορτάζει τα 30 
χρόνια της «ελεύθερης» μετακίνησης των πολιτών στο 

εσωτερικό της, με τη συνθήκη του Σένγκεν, οι μετανάστες 
συνεχίζουν να γίνονται μπαλάκι μεταξύ των χωρών της. Οσοι 
δεν πνίγονται υφίστανται τα πάνδεινα για να βρουν μία άθλια 
θέση δουλείας στην «ελεύθερη Ευρώπη». 

Ηταν δεν ήταν καμιά διακοσαριά οι μετανάστες από την 
Αφρική που εμποδίστηκαν να περάσουν τα σύνορα της Ιταλί-
ας με τη Γαλλία στην παραθαλάσσια περιοχή της Βεντιμίλια 
(στο όριο της ιταλικής Ριβιέρα με τη γαλλική Κοτ ντ’ Αζούρ) 
την περασμένη Κυριακή. Ορισμένοι από αυτούς κατασκήνω-
σαν κοντά στη Βεντιμίλια μέχρι να δεχτούν τις... περιποιήσεις 
των ιταλών μπάτσων, οι οποίοι έσερναν όπως τα ζώα όσους 
αντιστάθηκαν. Ορισμένοι γλίτωσαν από το κυνήγι σκαρφα-
λώνοντας στα βράχια και παραμένοντας εκεί μέχρι να τους 
επιτραπεί η είσοδος στη Γαλλία.

Ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Καζενέβ υπο-
στήριξε ότι η Γαλλία έστειλε πέρσι πίσω 15.000 μετανάστες 
που προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορά της και ότι οι 
έλεγχοι θα γίνουν πιο αυστηροί από τώρα και μετά. Ο ιτα-
λός πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι εξοργίστηκε με τη στάση 
του γάλλου υπουργού και απάντησε ότι η μυώδης στάση 
ορισμένων υπουργών φιλικών κρατών δεν οδηγεί στη λύση 
σε ενιαία ευρωπαϊκή λογική αλλά σε αντίθετη κατεύθυνση, 
συμπληρώνοντας: «Αν είναι πρόβλημα της Ιταλίας, επειδή η 
Ευρώπη κλείνει τα μάτια της, τότε η Ιταλία θα το λύσει μόνη 
της. Ομως, σε αυτή την περίπτωση δε θα είναι μία μεγάλη ήττα 
για την Ιταλία, αλλά για τη μεγάλη ιδέα της Ευρώπης». Στη 
συνέχεια, απείλησε ότι αν δε βρεθεί λύση εντός ΕΕ, θα δώσει 
προσωρινές βίζες στους μετανάστες και θα τους επιτρέψει 
να ταξιδέψουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, τορπιλίζοντας έτσι τη 
συνθήκη του Δουβλίνου. 

Η συνάντηση των υπουργών Εσωτερικών των «28» την περα-
σμένη Τρίτη απέτυχε να γεφυρώσει τις μεταξύ τους αντιθέσεις 
γύρω από την πρόταση της Κομισιόν για κατανομή τμήματος 
των προσφύγων σε όλη την ΕΕ βάσει ποσοστώσεων, παραπέ-
μποντας το ζήτημα στη σύνοδο κορυφής. Ετσι, οι μετανάστες 
γίνονται μπαλάκι μεταξύ των ιμπεριαλιστικών χωρών της ΕΕ, 
που ψάχνουν τρόπους να τους απελάσουν στις χώρες τους, 
εκεί που έχουν ελάχιστες ελπίδες να επιβιώσουν και γι’ αυτό 
τις εγκατέλειψαν.

Αυτή είναι η μεταναστευτική πολιτική της «ελεύθερης Ευρώ-
πης», η ευαισθησία της οποίας εξαντλείται όταν οι μετανάστες 
είναι περισσότεροι από αυτούς που μπορεί να εκμεταλλευτεί 
σαν ζώα για να χτίσει την καπιταλιστική της οικονομία με τον 
ιδρώτα τους. Σ’ αυτό το πλαίσιο είναι φυσικό να υπάρχουν 
αντιθέσεις και μέσα στην ΕΕ. Η Ιταλία, ως χώρα που δέχεται 
τα μεγαλύτερα κύματα μεταναστών και προσφύγων (ιδιαίτερα 
μετά την πτώση του Καντάφι στη Λιβύη), ζητά τη δυνατότητα 
μετακίνησης των προσφύγων και στις υπόλοιπες χώρες της 
ΕΕ, όχι επειδή ενδιαφέρεται για το καλό τους, αλλά γιατί δε 
θέλει να σηκώσει αυτή το βάρος της καταστολής τους, που 
όσο πληθαίνουν γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Αντίθετα, άλλες 
χώρες της ΕΕ που δε δέχονται αυτή την πίεση από τα μετανα-
στευτικά ρεύματα θέλουν διακαώς να αποφύγουν την «καυτή 
πατάτα», για ευνόητους λόγους.

Οσο η εργατική τάξη των ευρωπαϊκών χωρών δεν αγωνί-
ζεται μαζί με τους μετανάστες για ανοιχτά σύνορα και κατά 
της άγριας εκμετάλλευσης των δεύτερων, όσο οι κυβερνή-
σεις παίζουν «μπάλα» μόνες τους με το θέμα, τόσο η άγρια 
εκμετάλλευση και καταστολή των μεταναστών θα φουντώνει. 
Αν αυτό δεν συνειδητοποιηθεί, τότε κανείς δε θα μπορεί να 
δηλώνει «αθώος» μπροστά στο κατ’ εξακολούθηση έγκλημα 
κατά των ταξικών μας αδελφών από τις χώρες που ο ίδιος ο 
ιμπεριαλισμός και οι κυβερνήσεις-πιόνια του έχουν μετατρέ-
ψει σε φυλακές θανάτου.

Υεμένη

Προς αποτυχία η σαουδαραβική επέμβαση
Η στρατιωτική επέμβαση στην 

Υεμένη που εξαπέλυσε πριν 
από 12 βδομάδες η σαουδαρα-
βική μοναρχία επικεφαλής μιας 
συμμαχίας αραβικών χωρών 
δεν φαίνεται να έχει επιτυχή 
έκβαση. Οι σφοδροί αεροπο-
ρικοί βομβαρδισμοί δεν έχουν 
καταφέρει να αλλάξουν το συ-
σχετισμό δυνάμεων στη χώρα, 
με αποτέλεσμα να ξεθωριάζει 
η προοπτική αποκατάστασης 
στην εξουσία του εξόριστου 
προέδρου Μανσούρ Χάντι και 
της κυβέρνησής του, σύμφω-
να με σχετικό ρεπορτάζ του 
Reuters (Crunch time coming 
for Saudi campaign as options 
narrow in Yemen, 11/6/15).

Παρόλο που οι βομβαρδισμοί 
έχουν καταστρέψει μεγάλο μέ-
ρος των βαριών όπλων τους, η 
πολιτοφυλακή των Χούτι και το 
μεγαλύτερο μέρος του στρα-
τού, που παραμένει πιστό στον 
πρώην πρόεδρο Αλί Αμπντου-
λάχ Σάλεχ, εξακολουθούν να 
ελέγχουν το μεγαλύτερο και πιο 
πυκνοκατοικημένο τμήμα της 
δυτικής Υεμένης, την πρωτεύ-
ουσα Σανάα και μεγάλο τμήμα 
του Αντεν, της δεύτερης μεγα-
λύτερης πόλης. Το ενδεχόμενο 
χερσαίας επέμβασης για την 
υποστήριξη των τοπικών ομά-
δων που συνεχίζουν να πολε-
μούν τους Χούτι και το στρατό 
στο λιμάνι του Αντεν, στην Ταΐζ, 
στη Μαρίμπ και στην αλ-Ντάλα 
έχει απορριφθεί από νωρίς, ως 
εξαιρετικά ριψοκίνδυνη κίνηση, 
ενώ η στρατιωτική δύναμη από 
Υεμένιους που φιλοδοξεί να 
εκπαιδεύσει η σαουδαραβική 
μοναρχία σε συνεργασία με την 
εξόριστη κυβέρνηση του Μαν-
σούρ Χάντι με στόχο να απωθή-
σει τους Χούτι και τους συμμά-
χους τους και χρόνο απαιτεί και 
ελάχιστες πιθανότητες επιτυχί-
ας εκτιμάται ότι θα έχει.

Ταυτόχρονα, η πολιτοφυλακή 
των Χούτι συνεχίζει καθημε-
ρινά τις επιθέσεις από το προ-
πύργιό της τη βόρεια Υεμένη, 
που συνορεύει με τη Σαουδική 
Αραβία, μέσα στο έδαφος της 
Σαουδικής Αραβίας με βλήματα 
όλμων ή πυραύλους σε συνορι-
ακά στρατιωτικά φυλάκια και 
κατοικημένες περιοχές κοντά 
στα σύνορα, με περισσότερους 
μέχρι στιγμής από 10 νεκρούς 
σαουδάραβες στρατιώτες. Το 
γεγονός αυτό επιβεβαιώνει 
πόσο δύσκολο είναι ακόμη και 
για έναν άριστα εξοπλισμένο 
στρατό να αντιμετωπίσει και να 
νικήσει ένα καλά εκπαιδευμέ-
νο αντίπαλο που χρησιμοποιεί 
τακτικές ανταρτοπόλεμου. Συν 
τοις άλλοις, τις τελευταίες μέ-
ρες, η πολιτοφυλακή των Χούτι 
και οι σύμμαχοί τους στο στρα-
τό έθεσαν υπό τον έλεγχό τους 
την πρωτεύουσα αλ- Χαζμ της 
μεγάλης βόρειας επαρχίας αλ- 
Τζαούφ, στα σύνορα με τη Σα-
ουδική Αραβία, που θεωρείται 
σημαντική νίκη ενόψει των δι-
απραγματεύσεων της Γενεύης.

Οι εξελίξεις αυτές ενδεχομέ-
νως να αναγκάσουν σύντομα, 
σύμφωνα με το προαναφερό-
μενο άρθρο του Reuters, τη 
σαουδαραβική μοναρχία να 
αντιμετωπίσει μια δυσάρεστη 
επιλογή: να αποδεχτεί τον ντε 
φάκτο έλεγχο των αντιπάλων 
της στο μεγαλύτερο τμήμα της 
Υεμένης και να προχωρήσει σε 
συμφωνία ή να συνεχίσει τους 
βομβαρδισμούς με τον κίνδυνο 
να βυθιστεί η χώρα στο απόλυ-
το χάος και να αποτελέσει μια 
μόνιμη απειλή για την ασφάλεια 
της Σαουδικής Αραβίας.

Στις συνθήκες αυτές οι αντί-
παλοι προσήλθαν οχυρωμένοι 
πίσω από τις θέσεις τους στις 
διαπραγματεύσεις που πραγ-
ματοποιήθηκαν στα μέσα της 

βδομάδας στη Γενεύη υπό την 
αιγίδα του ΟΗΕ. Με ελάχιστες 
έως ανύπαρκτες ενδείξεις αμ-
φότεροι ότι είναι έτοιμοι να 
προχωρήσουν στους συμβιβα-
σμούς που απαιτούνται για να 
καταλήξουν σε μια συμφωνία.

Από τη μια, η εξόριστη κυ-
βέρνηση του Μανσούρ Χάντι 
και οι σαουδάραβες πάτρωνές 
της επιμένουν ότι οι διαπραγμα-
τεύσεις πρέπει να περιοριστούν 
στην εφαρμογή της απόφασης 
2216 του Συμβουλίου Ασφάλει-
ας του ΟΗΕ, που απαιτεί από 
τους Χούτι να αποχωρήσουν 
από τις πόλεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, να αναγνωρί-
σουν την εξουσία της κυβέρνη-
σης Χάντι και να παραδώσουν 
τα όπλα τους. Από την άλλη, 
οι Χούτι και οι σύμμαχοί τους 
βρίσκονται σε θέση ισχύος και 
δεν έχουν κανένα λόγο να υπο-
χωρήσουν στις απαιτήσεις των 
αντιπάλων τους.

Προφανώς, κάτω από τη πίε-
ση του Λευκού Οίκου, η σαου-
δαραβική μοναρχία έδωσε την 
έγκρισή της για τις διαπραγμα-
τεύσεις της Γενεύης, ωστόσο 
είναι απρόθυμη, τουλάχιστον σ’ 
αυτή τη φάση, να προχωρήσει 
παραπέρα, γιατί στρατιωτικά 
και πολιτικά η θέση της είναι 
αδύναμη. Γι’ αυτό,  όπως όλα 
δείχνουν, θα συνεχίσει τους 
βομβαρδισμούς προσδοκώντας 
να αποδυναμώσει τους αντιπά-
λους της και να ενισχύσει τη 
θέση της στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων, όπου ο συσχε-
τισμός δυνάμεων θα καθορίσει 
όχι μόνο τις εξελίξεις στο εσω-
τερικό της Υεμένης αλλά θα έχει 
άμεσο αντίκτυπο στην επιρροή 
της Σαουδικής Αραβίας ως πε-
ριφερειακής δύναμης στο πλαί-
σιο του ανταγωνισμού της με το 
ιρανικό καθεστώς.

Σημειωτέον ότι οι Σαουδάρα-
βες έχουν αναγνωρίσει εξαρχής 
ότι οι Χούτι θα είναι μέρος της 
τελικής πολιτικής διευθέτησης, 
αλλά ήθελαν να είναι στη θέση 
ελάσσονος παίκτη και όχι κύρι-
ου όπως είναι σήμερα, με την 
κυβέρνηση του Μανσούρ Χάντι 
να επιστρέφει στην πρωτεύου-
σα Σανάα. 

Πιο αδιάλλακτοι από τους 
πάτρωνές τους, φραστικά του-
λάχιστον, παρουσιάζονται ο 
Μανσούρ Χάντι και οι εκπρό-
σωποί του, γιατί αγωνιούν για 
την πολιτική τους επιβίωση. Ο 
Χάντι φοβάται ότι θα περιθω-
ριοποιηθεί σε περίπτωση που οι 
διαπραγματεύσεις καταλήξουν 
σε συμφωνία ή αν οι αεροπορι-
κοί βομβαρδισμοί τερματιστούν 
χωρίς νίκη της Σαουδικής Αρα-
βίας. Προφανώς, θεωρεί ότι 
οποιαδήποτε συμφωνία με τους 
Χούτι θα είναι σε βάρος  του, 
γιατί οι πάτρωνές του πιθανό-
τατα θα τον εγκαταλείψουν  και 
θα αναζητήσουν ως αντικατα-
στάτη του ένα πρόσωπο κοινής 
αποδοχής.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του ΟΗΕ, οι νεκροί 
του πολέμου πλησιάζουν τους 
3.000, ενώ η ανθρωπιστική κρί-
ση έχει επιδεινωθεί δραματικά, 
με το 80% του πληθυσμού ή 
περισσότεροι από 20 εκατομ-
μύρια άνθρωποι να χρειάζο-
νται βοήθεια. Ο αεροπορικός 
και ναυτικός αποκλεισμός που 
έχουν επιβάλλει στη χώρα οι 
Σαουδάραβες και οι σύμμαχοί 
τους έχουν σταματήσει τον 
εφοδιασμό του πληθυσμού όχι 
μόνο με τρόφιμα και άλλα είδη 
πρώτης ανάγκης αλλά και με 
καύσιμα για τις αντλίες, που εί-
ναι απαραίτητες για την προμή-
θεια νερού σ’ αυτή την άνυδρη 
και με κατεστραμμένες υποδο-
μές χώρα.

Επικυρώθηκε στις 16 Ιούνη από δικαστή-
ριο του Καΐρου η θανατική ποινή που 

είχε επιβληθεί πρωτόδικα (τον περασμέ-
νο μήνα) στον πρώην πρόεδρο Μοχάμεντ 
Μόρσι και πέντε ακόμη ηγέτες της Μου-
σουλμανικής Αδελφότητας, μεταξύ των 
οποίων ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης 
της Μοχάμεντ Μπαντί, που κατηγορού-
νταν για συμμετοχή σε αποδράσεις από 
φυλακές, επιθέσεις σε αστυνομικές εγκα-
ταστάσεις και δολοφονίες αστυνομικών. Η 
ίδια ποινή επικυρώθηκε και για 80 ακόμη 
κατηγορούμενους στην ίδια υπόθεση, που 
δικάστηκαν ερήμην.

Την ίδια μέρα, το ίδιο δικαστήριο με-
τέτρεψε τη θανατική ποινή που είχε επι-
βληθεί στον Μόρσι πρωτόδικα σε ισόβια 
κάθειρξη για μια υπόθεση κατασκοπίας, 
ενώ επικύρωσε τη θανατική ποινή για 
τρεις ηγέτες της Αδελφότητας και έντεκα 
ακόμη κατηγορούμενους που δικάστηκαν 
ερήμην για την ίδια υπόθεση. Οι κατηγο-
ρίες που τους είχαν αποδοθεί ήταν κατα-

σκοπία υπέρ της Χαμάς, της Χεσμπολά και 
του Ιράν.

Οι αποφάσεις αυτές προκάλεσαν βρο-
χή διεθνών αντιδράσεων, από οργανώσεις 
και κυβερνήσεις που καλούν τη στρατιω-
τική χούντα να τις ακυρώσει. Ακόμη και 
ο Λευκός Οίκος, στενός σύμμαχος της 
χούντας, χαρακτήρισε τις ποινές «πολι-
τικά υποκινούμενες» και τις «διαδικασίες 
διεξαγωγής των δικών ως αντιβαίνουσες 
στις παγκόσμιες αξίες και επιζήμιες για τη 
σταθερότητα που όλοι οι Αιγύπτιοι επιθυ-

μούν».
Οι θανατικές ποινές για τον πρώην 

πρόεδρο και τους ηγέτες της Μουσουλ-
μανικής Αδελφότητας είναι εφέσιμες και 
ενδεχομένως, ακόμη και αν γίνουν τελεσί-
δικες, να μην εκτελεστούν, αν η στρατιω-
τική χούντα δε θέλει να τους μετατρέψει 
σε μάρτυρες. Ωστόσο, λειτουργούν ως 
φόβητρο, καθώς η χούντα συνεχίζει και 
κλιμακώνει την πρωτοφανή επιχείρηση 
καταστολής όλων των αντιπάλων της. 
Μπορεί όμως να λειτουργήσουν και προς 
την αντίθετη κατεύθυνση. Να ενισχύσουν, 
ιδιαίτερα στις γραμμές της νεολαίας, ρεύ-
ματα του ριζοσπαστικού Ισλάμ ή άλλα 
αντικαθεστωτικά ριζοσπαστικά πολιτικά 
ρεύματα. Προοπτική που ευνοείται και 
από τις συνθήκες που επικρατούν στη 
Μέση Ανατολή και σε αρκετές χώρες της 
Αφρικής. Για το ενδεχόμενο αυτό ανησυ-
χούν οι Αμερικανοί και άλλες κυβερνήσεις 
και προειδοποιούν σχετικά τη στρατιωτική 
χούντα να μη σπάσει το σκοινί.

Αίγυπτος

Θανατική ποινή για τον Μόρσι
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Τι άλλο θα μπορούσε να περιμένει 
κανείς από την έκθεση του ισραη-

λινού υπουργείου Εξωτερικών για την 
τελευταία (χρονολογικά) πολεμική 
επίθεση στη Γάζα, που δόθηκε στην 
δημοσιότητα την περασμένη Κυριακή 
(http://mfa.gov.il/ProtectiveEdge/Do
cuments/2014GazaConflictFullRepo
rt.pdf) και (σύμφωνα με την εβραϊκή 
εφημερίδα Haaretz) κόστισε εκατο-
ντάδες ώρες δουλειάς εισαγγελέων, 
διπλωματών και αξιωματούχων, προ-
κειμένου να βγάλουν ένα «περιεκτικό, 
αναλυτικό και καλά δομημένο κείμε-
νο»; Το πόρισμα απάλλαξε, όπως ήταν 
φυσικό, το σιωνιστικό στρατό από κά-
θε ευθύνη για τους θανάτους 2.200 
Παλαιστίνιων (περίπου 1.500 απ’ 
αυτούς ήταν άμαχοι), την ολική κατα-
στροφή άνω των 9.100 και τη μερική 
καταστροφή άνω των 130.000 κατοι-
κιών στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη 
διάρκεια της επίθεσης των 50 ημερών 
του περσινού καλοκαιριού. 

Είναι γεγονός που έχει επανειλημμέ-
να επιβεβαιωθεί από την Ιστορία, ότι 
ο καθένας μπορεί να δικαιολογήσει τα 
πιο στυγερά εγκλήματα με «γεγονότα» 
και «αποδείξεις». Αρκεί να τα παρου-
σιάσει κατά τέτοιο «δομημένο» τρόπο 
που να εμφανίζονται ότι ήταν απαραί-
τητα. Αυτό έκανε και το ισραηλινό κρά-
τος στην τελευταία του έκθεση. 

Δε χρειάζεται να αναλύσει κάποιος 
το κάθε στοιχείο που παρουσιάζεται 
σ’ αυτή για να καταλάβει πόσο κάλ-
πικη είναι. Οχι μόνο γιατί με προκλη-
τικό τρόπο βγάζει λάδι τον ισραηλινό 
στρατό, ρίχνοντας όλο το φταίξιμο 
στους Παλαιστίνιους «τρομοκράτες» 
(Χαμάς και Τζιχάντ κατά κύριο λόγο), 
που –όπως αναφέρεται- μετέτρεψαν 
όλα τα νοσοκομεία, σχολεία και νη-

πιαγωγεία σε «απόρθητα οχυρά» γε-
μάτα ρουκέτες και όπλα, αλλά γιατί 
απορρίπτει κάθε ευθύνη ακόμα και 
για τα πιο στυγερά εγκλήματα που 
διέπραξε ο σιωνιστικός στρατός κατά 
του άμαχου πληθυσμού της Λωρίδας 
της Γάζας, αρνούμενο ακόμη και για 
τα μάτια του κόσμου να δεχτεί ότι 
υπήρξε έστω μία περίπτωση με εγκλη-
ματικές ευθύνες των υπευθύνων! 

Ενα από τα πιο καραμπινάτα εγκλή-
ματα πολέμου ήταν η εν ψυχρώ δο-
λοφονία τεσσάρων παιδιών (μεταξύ 
εννέα και έντεκα ετών) που έπαιζαν 
μπάλα στην παραλία της Γάζας, στις 
4 το απόγευμα της 16ης Ιούλη 2014. 
Ο σιωνιστικός στρατός περιέγραψε 
το γεγονός σαν το «τραγικό αποτέλε-
σμα» της επίθεσης κατά «στρατιωτι-
κού στόχου», μολονότι έγινε μπροστά 
στα μάτια δημοσιογράφων, οι μαρτυ-
ρίες των οποίων καταγράφηκαν ακό-
μα και στο δυτικό Τύπο (http://www.
theguardian.com/world/2014/jul/16/
witness-gaza-shelling-first-hand-
account) που κάθε άλλο παρά φίλα 

προσκείμενος στις «τρομοκρατικές» 
παλαιστινιακές οργανώσεις αντίστα-
σης είναι. Οι μαρτυρίες λένε ξεκάθα-
ρα ότι δεν υπήρξε κανένας στρατιωτι-
κός στόχος. Κι όμως, ακόμη και γι’ αυ-
τό το γεγονός η έκθεση δεν αναφέρει 
λέξη! Το μόνο που αναφέρει είναι ότι 
αποτελεί αντικείμενο έρευνας (σελ. 
235)! Δύο μέρες πριν τη δημοσίευση 
της έκθεσης, η ισραηλινή εισαγγελι-
κή έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι η επίθεση ήταν δικαιολογημένη, 
καθώς στόχευε κατά κτιρίου της ναυ-
τικής αστυνομίας της Χαμάς (http://
www.theguardian.com/world/2015/
jun/11/israel-clears-military-gaza-
beach-children). Ο αντισυνταγμα-
τάρχης Peter Lerner του σιωνιστικού 
στρατού χαρακτήρισε το γεγονός 
σαν ένα από τα πιο «τραγικά γεγο-
νότα» του πολέμου, δικαιολογώντας 
το φυσικά απόλυτα (https://www.
facebook.com/Lt.Col.PeterLerner/
posts/977554298952196:0?_rdr). 

Οι επιθέσεις των παλαιστίνιων 
μαχητών κατά ισραηλινών αμάχων 

τυγχάνουν εκτενούς αναφοράς στην 
έκθεση, όμως για το συγκεκριμένο 
γεγονός οι φωστήρες του σιωνιστι-
κού κράτους δεν βρήκαν ούτε ένα 
στοιχείο για να το δικαιολογήσουν 
κι έτσι προτίμησαν την αποσιώπησή 
του. Μπορεί να σκοτώθηκαν μόλις έξι 
ισραηλινοί πολίτες από τις «φονικές 
επιθέσεις» των παλαιστίνιων «τρομο-
κρατών», σε αντίθεση με τους 1.500 
παλαιστίνιους αμάχους, όμως η έκθε-
ση περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια 
τις επιθέσεις των «τρομοκρατών» κα-
τά των ισραηλινών αμάχων!

Πριν από δύο μήνες, στις 4 Μάη, 
είχε δημοσιευθεί μια άλλη έκθε-
ση. Ηταν η έκθεση των ισραηλινών 
βετεράνων του τελευταίου πολέ-
μου, που έδωσε στη δημοσιότητα η 
ΜΚΟ «Breaking the Silence» (Σπά-
ζοντας τη Σιωπή). Στην έκθεση αυτή 
(http://www.eksegersi.gr/issue/821/
Διεθνή/23836.«Πυροβολείτε-όποιον-
βλέπετε») αποκαλυπτόταν όλη η βαρ-
βαρότητα του σιωνιστικού στρατού. 
«Οτιδήποτε βλέπετε να κινείται στις 
γειτονιές που βρίσκεστε θεωρείστε 
ότι δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Οι 
πολίτες γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να 
βρίσκονται εκεί. Συνεπώς, οποιονδή-
ποτε βλέπετε εκεί, τον σκοτώνετε» 
ήταν μία από τις οδηγίες των διοι-
κητών, που αποκάλυψαν ισραηλινοί 
στρατιώτες. Ομως η έκθεση του ισ-
ραηλινού κράτους δεν αναφέρει λέξη 
ούτε για την έκθεση των βετεράνων. 
Ο,τι δεν μας βολεύει δεν υπάρχει…

Στον ένα σχεδόν χρόνο που έχει 
περάσει από τον τελευταίο πόλεμο 
κατά της Γάζας και παρά το γεγονός 
ότι οι σιωνιστές δεσμεύτηκαν να επι-
τρέψουν την εισαγωγή οικοδομικών 
υλικών για την ανοικοδόμηση, δεν 

έχει ανοικοδομηθεί ούτε ένα σπίτι 
από τα 9.117 ολοσχερώς κατεστραμ-
μένα, όπως αποκαλύπτει η τελευταία 
έκθεση της UNRWA (υπηρεσία του 
ΟΗΕ για την ανακούφιση των Πα-
λαιστίνιων προσφύγων, http://www.
unrwa.org/newsroom/emergency-
reports/gaza-situation-report-96). Η 
υπηρεσία έχει χρήματα μόνο για την 
ανακατασκευή των 200 από τα παρα-
πάνω σπίτια. Αυτή είναι μια απόδειξη 
για την αδιαφορία των ιμπεριαλιστι-
κών οργανισμών για τη στοιχειώδη 
επιβίωση του παλαιστινιακού λαού. 
Ταυτόχρονα, ο αποκλεισμός συνεχί-
ζεται, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως 
το πρόσφατο τριήμερο άνοιγμα του 
συνοριακού περάσματος της Ράφα 
από την Αίγυπτο, για πρώτη φορά με-
τά από τρεις μήνες. Πώς αλλιώς θα 
αντισταθεί αυτός ο λαός ξαναρχίζο-
ντας τις επιθέσεις με ρουκέτες, που 
σύσσωμος ο «πολιτισμένος» αστικός 
κόσμος χαρακτηρίζει «τρομοκρατι-
κές»;

ΥΓ. Η κατάσταση στη Δυτική Οχθη 
δεν είναι πολύ καλύτερη. Οι καθημε-
ρινές ταπεινώσεις και οι ξυλοδαρμοί 
Παλαιστίνιων συνεχίζονται, με τελευ-
ταίο «κατόρθωμα» των σιωνιστών τη 
δολοφονία του 22χρονου παλαιστί-
νιου Αμπντουλάχ Ιγιάντ Γαναγίμ, τον 
οποίο πάτησε ισραηλινό τζιπ μετά 
από συγκρούσεις με κατοίκους του 
χωριού Κφαρ Μαλίκ κοντά στη Ραμά-
λα. Το έγκλημά του ήταν ότι πετούσε 
πέτρες, γι’ αυτό και οι σιωνιστές τον 
κυνήγησαν με το τζιπ και τον πάτη-
σαν χωρίς δισταγμό. Ηταν ο 13ος 
δολοφονημένος από τις αρχές του 
χρόνου στη Δυτική Οχθη, σύμφωνα 
με τα στοιχεία του ΟΗΕ.

Οι δολοφόνοι αθώωσαν τον εαυτό τους!

Είμαστε εργάτες, όχι σκλάβοι
Με αυτό το σύν-

θημα κατέβηκαν 
στη διαδήλωση 
της τελευταίας 
Πρωτομαγιάς στο 
Λίβανο οι οικιακοί 
βοηθοί από την 
Αιθιοπία, τη Σρι 
Λάνκα, τις Φιλιπ-
πίνες, το Νεπάλ, 
το Μπαγκλαντές 
και την Κένυα. 
Το σωματείο που 
ίδρυσαν τον περασμένο Γενάρη εξακολουθεί να μην είναι νόμιμο (σύμφωνα 
με τη νομοθεσία απαγορεύεται οι ξένοι εργάτες να συνδικαλίζονται και να 
εκλέγονται στα σωματεία) και οι ξένες εργάτριες (στην πλειοψηφία τους) 
και εργάτες αντιμετωπίζουν απειλές από το υπουργείο Εργασίας ότι θα το 
διαλύσει.

Στη χώρα υπολογίζεται ότι εργάζονται 250.000 οικιακοί βοηθοί από τις 
παραπάνω χώρες και η εκμετάλλευσή τους είναι αφόρητη. Σύμφωνα με το 
σύστημα που επικρατεί, γνωστό ως Καφάλα, οι εργαζόμενοι εξαρτώνται από-
λυτα από τους εργοδότες τους, αφού οι τελευταίοι μπαίνουν «εγγυητές» για 
τη διαμονή τους στη χώρα και είναι υπεύθυνοι για τη βίζα και τη νομιμότητά 
τους. Το σύστημα αυτό ισχύει σε όλες σχεδόν τις χώρες της Μέσης Ανατολής 
μετατρέποντας τους εργάτες σε σκλάβους και υποχείρια των αφεντικών 
τους, που ανά πάσα στιγμή μπορούν να τους οδηγήσουν σε απέλαση. Τα 
χρήματα που παίρνουν δεν ξεπερνούν τα 200 δολάρια (180 ευρώ περίπου) 
το μήνα. Η καπιταλιστική εκμετάλλευση σε όλο της το μεγαλείο!

ΥΓ. Η Χεζμπολά, που υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και συμμετέχει στην κυβέρνηση με δύο υπουργούς (αγροτικής 
οικονομίας και άνευ χαρτοφυλακίου), σιωπά μπροστά σε αυτή την εκμετάλ-
λευση. Αστική πολιτική δύναμη που δρα στο πλαίσιο του καπιταλισμού είναι, 
και η όποια νομιμοποίησή της στις λαϊκές συνειδήσεις ως αντιστασιακή δύ-
ναμη της οποίας ο ηρωϊσμός αποδείχτηκε περίτρανα με τον πόλεμο ενάντια 
στο Ισραήλ το 2006, δεν αναιρεί αυτό το γεγονός.

Την 44η μέρα απεργίας πείνας 
διανύει ο γνωστός παλαιστίνιος 

πολιτικός κρατούμενος, σύμβολο 
του αγώνα ενάντια στο καθεστώς 
διοικητικής κράτησης, Χαντέρ Αντ-
νάν, με την υγεία του να βρίσκεται 
σε κρίσιμη κατάσταση. Τη στιγμή που 
γράφονται αυτές οι γραμμές, ο Αντ-
νάν νοσηλεύεται φρουρούμενος σε 
ισραηλινό νοσοκομείο δεμένος στο 
κρεβάτι, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι λόγω 
της κατάστασής του δεν μπορεί ούτε 
να σταθεί πόσο μάλλον να περπατή-
σει με στόχο να δραπετεύσει.

Ο Αντνάν φυλακίστηκε εκ νέου στις 
8 Ιούλη του 2014 μαζί με πολλούς άλ-
λους Παλαιστίνιους, στο πλαίσιο του πο-
γκρόμ συλλήψεων που είχε εξαπολύσει 
το Ισραήλ μετά την αιχμαλωσία μερικές 
μέρες νωρίτερα τριών εβραίων εποίκων 
στη Δυτική Οχθη από παλαιστίνιους μα-
χητές. Από τότε κρατείται χωρίς να του 
έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, με βάση 
το καθεστώς της διοικητικής κράτησης.

Την περασμένη Τρίτη, ο Αντνάν δή-
λωσε μέσω εκπροσώπου του ότι «όσο 
περισσότερο με βασανίζουν οι Ισραη-
λινοί τόσο περισσότερο δυναμώνω και 
αφοσιώνομαι στον αγώνα μου», ενώ σε 
γράμμα που είχε στείλει στα τέλη Μάη, 
τις πρώτες μέρες της απεργίας πείνας, 
έγραφε ότι στόχος της είναι να μην επι-
τρέψει στους σιωνιστές να καταστρέ-
ψουν αυτά που πέτυχε ο αγώνας των 

πολιτικών κρατουμένων τα προηγούμε-
να χρόνια, με αποκορύφωμα τη μαζική 
απεργία πείνας χιλιάδων κρατουμένων 
το 2012, που είχε στόχο την κατάργηση 
του καθεστώτος διοικητικής κράτησης 
και τη βελτίωση των συνθηκών κράτη-
σης όλων των κρατουμένων.

Σε μια προσπάθεια να ακυρώσει την 
απεργία πείνας ως μέσο πάλης, το ισ-
ραηλινό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε 
νόμο που δίνει τη δυνατότητα στην κυ-
βέρνηση να υποβάλλει σε υποχρεωτική 
σίτιση κρατούμενους που κάνουν απερ-
γία πείνας. Βασικός εισηγητής του νέου 
νόμου είναι ο υπουργός Εσωτερικών Γκι-
λάντ Ερντάν, οποίος επιδιώκει την όσο 
το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση της 
διαδικασίας έγκρισης του νόμου από 
την ισραηλινή Κνεσέτ, προκειμένου να 
λυθούν τα χέρια της κυβέρνησης για να 

αντιμετωπίσει την απεργία πείνας που 
ετοιμάζουν οι πολιτικοί κρατούμενοι για 
τον επόμενο μήνα, μετά το τέλος του 
Ραμαζανιού, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες της Σιν Μπετ. Ο Ερντάν δήλωσε 
ότι «οι παλαιστίνιοι κρατούμενοι για 
λόγους εθνικής ασφάλειας θέλουν να 
μετατρέψουν την απεργία πείνας σε 
ένα νέο τύπο τρομοκρατικής επίθεσης 
αυτοκτονίας ενάντια στο κράτος του Ισ-
ραήλ. Αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέ-
ψουμε και δε θ’ αφήσουμε να πεθάνουν 
κρατούμενοι μέσα στις φυλακές μας».

Η επί της αρχής έγκριση του νόμου 
από το ισραηλινό υπουργικό συμ-
βούλιο ξεσήκωσε αντιδράσεις από 
ανθρωπιστικές και ιατρικές οργανώ-
σεις εντός και εκτός Ισραήλ, από τα 
κόμματα της αντιπολίτευσης Μερέτζ 
και Ενωμένη Αραβική Λίστα αλλά και 
από τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, 
που χαρακτήρισαν την πρακτική της 
υποχρεωτικής σίτισης βασανιστήριο. 
Την αντίθεσή του στο νόμο για την 
υποχρεωτική σίτιση κρατουμένων 
απεργών πείνας εξέφρασε και ο φα-
σίστας πρώην υπουργός Εξωτερικών 
Αβιγκόρ Λίμπερμαν, όχι βέβαια γιατί 
νοιάστηκε για το συμφέρον των πα-
λαιστίνιων πολιτικών κρατούμενων, 
αλλά λόγω της σκληρής αντιπολιτευ-
τικής γραμμής που ακολουθεί απένα-
ντι στον Νετανιάχου, που τον άφησε 
εκτός κυβέρνησης.

Ξανά σε απεργία πείνας ο Χαντέρ Αντνάν
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Διαπραγμάτευση με 
τον ελληνικό λαό

Το Σαββατοκύριακο, μια τρόικα υπουργών 
(Δραγασάκης-Παππάς-Τσακαλώτος) μετέβη 
εσπευσμένα στις Βρυξέλλες για να καταθέσει στην 
τρόικα των δανειστών μια «βελτιωμένη» πρόταση 
της ελληνικής κυβέρνησης για την επιδιωκόμενη 
συμφωνία. Στο αγγλικό κείμενο αυτής της πρότασης, 
που διέρρευσε και η ακρίβειά του επιβεβαιώθηκε από 
το μέγαρο Μαξίμου, μεταξύ των άλλων διαβάζουμε: 
«Early retirement restrictions (accural): 2015 - 0, 
2016 - 71». Στα ελληνικά: Περιορισμοί στην πρόωρη 
συνταξιοδότηση (σωρευτικά): το 2015 0, το 2016 71 
εκατ. ευρώ.

Την Τετάρτη, ο Τσίπρας συναντήθηκε με τον 
αυστριακό καγκελάριο Φάιμαν, ο οποίος ήρθε ως 
απεσταλμένος της Μέρκελ (γιατί να το κρύψωμεν, 
άλλωστε;) και παρουσιάζοντας την κυβερνητική 
πρόταση είπε μεταξύ των άλλων: «Επίσης, η  σταδιακή 
κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων 
από το 2016 θα αποφέρει την περίοδο 2016-2022 
συνολικά εξοικονόμηση 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
με προοδευτική αύξηση για το 2016. Προφανώς, 
όμως, το 2016 η εξοικονόμηση δεν μπορεί να είναι 
1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, θα είναι 300 εκατομμύρια 
ευρώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή δεν είναι μια 
εξαιρετικά σημαντική μεταρρύθμιση».

Τα 70 εκατομμύρια του Σαββατοκύριακου έγιναν 
την Τετάρτη 300 εκατ. Υπερτετραπλασιάστηκαν! 
Πράγμα που σημαίνει ότι τα πλήγματα στους 
δικαιούχους πρόωρης συνταξιοδότησης θα είναι 
πιο δυνατά, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία τους να 
σπρωχτεί άμεσα σε περισσότερα χρόνια δουλειάς.

Από τη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ, η πρόταση του 
Σαββατοκύριακου προβλέπει πρόσθετα έσοδα 680 
εκατ. ευρώ το 2015 και 1.360 εκατ. ευρώ το 2016. Ο 
Τσίπρας έκανε λόγο για «απόδοση κοντά στο 1% του 
ΑΕΠ» που είναι 1.800 εκατ. ευρώ.

Αυτές οι τεράστιες ή μικρότερες διαφορές σε 
κρίσιμα μεγέθη, μέσα σε διάστημα ελάχιστων 
ημερών, δείχνουν ότι η διαπραγμάτευση με τους 
δανειστές συνεχίζεται στο παρασκήνιο, με την 
κυβέρνηση αποφασισμένη να κλείσει τη συμφωνία 
και πρόθυμη να διολισθήσει κι άλλο προς τις θέσεις 
τους.

Οι δημόσιες αψιμαχίες αφορούν περισσότερο μια 
διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τον ελληνικό 
λαό, παρά μια διαπραγμάτευση αρχών με τους 
δανειστές. Γι’ αυτό και οι τελευταίοι καταγγέλλουν 
δημόσια την κυβέρνηση ότι τους αποδίδει απαιτήσεις 
που δεν προβάλλουν ή που έχουν δηλώσει 
διατεθειμένοι να συζητήσουν και να τροποποιήσουν.

Η κυβερνητική προπαγάνδα έχει οδηγήσει τα 
πράγματα σε σημείο που να θεωρείται μεγάλη 
διαπραγματευτική επιτυχία αν οι ιμπεριαλιστές 
δανειστές δεχτούν την πρόταση της κυβέρνησης, η 
οποία βέβαια θα «βελτιωθεί» κι άλλο, όπως ήδη έγινε 
με την κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης.

Δηλαδή, ένα σκληρό μνημονιακό πακέτο, το οποίο 
δεν είναι το πρώτο, αφού θα προστεθεί στο ήδη 
διαμορφωμένο μνημονιακό καθεστώς, το οποίο θα 
παραμείνει άθιχτο, και δε θα είναι το τελευταίο, αφού 
θα συναφθούν νέα δάνεια που θα συνοδεύονται από 
νέους όρους και στενή επιτήρηση, καταβάλλεται 
προσπάθεια να σερβιριστεί ως «το καλύτερο δυνατό» 
ή ως «αναγκαίο κακό», που θα αποσοβήσει την 
«καταστροφή» και θα κρατήσει ζωντανή την ελπίδα.

Αυτή την κάλπικη διαπραγμάτευση κάνει η 
συγκυβέρνηση με τον ελληνικό λαό, για να μπορέσει 
η κοινοβουλευτική της ομάδα να πει το «ναι σε όλα».

στο ψαχνό

Υπο σημείωση
Επειδή λέγονται και γράφονται διάφο-

ρα, για το ΔΝΤ που αποχωρεί και μετά 
επιστρέφει, για προθέσεις της κυβέρνη-
σης να απεμπλακεί από το ΔΝΤ και άλλα 
παρόμοια, κρατήστε υπό σημείωση δύο 
αδιαμφισβήτητα γεγονότα. Πρώτο, ότι η 
συμφωνία της 20ής Φλεβάρη αναφέρει 
ρητά ότι το ΔΝΤ θα συνεχίσει να παίζει 
το ρόλο του. Δεύτερο, ότι το Μνημόνιο 
με το ΔΝΤ λήγει το Μάρτη του 2016 και 
ουδέποτε από τη συγκυβέρνηση Τσίπρα-
Καμμένου τέθηκε ζήτημα επαναδιαπραγ-
μάτευσής του (πόσο μάλλον καταγγελίας 
του). Επομένως, το ΔΝΤ νομιμοποιείται 
απόλυτα όχι μόνο να συμμετέχει στην εν 
εξελίξει διαπραγμάτευση, αλλά και να θέ-
τει προαπαιτούμενα, εκκινώντας απ’ όσα 
προβλέπονται στο εν ισχύει Μνημόνιο 
μεταξύ αυτού και του ελληνικού κράτους.

Προκλητικό δούλεμα
Οι «θεσμοί» ουδέποτε πρότειναν στην 

ελληνική κυβέρνηση μειώσεις συντάξεων 
και μισθών, δήλωσε με ύφος χιλίων καρδι-
ναλίων η εκπρόσωπος της Κομισιόν Ανίκα 
Μπράινχαρντ, την περασμένη Δευτέρα. 
Οταν την ρώτησαν πώς θα μπορέσει το 
ελληνικό Δημόσιο να μειώσει τη δαπάνη 
μισθών και συντάξεων κατά περίπου 1% 
του ΑΕΠ (σχεδόν 2 δισ. ευρώ είναι αυτά), 
απάντησε πως αυτό είναι αρμοδιότητα της 
ελληνικής κυβέρνησης!

Είναι τέτοιος ο κυνισμός των ιμπερια-
λιστών δανειστών που ακόμα και το κάθε 
τσουτσέκι της Κομισιόν αισθάνεται ότι 
μπορεί να δουλεύει με τόσο προκλητικό 
τρόπο την κυβέρνηση ενός κράτους-μέ-
λους. Γιατί να μην αποθρασύνονται ακόμη 
και τα τσουτσέκια, όμως, όταν αισθάνο-
νται ότι έχουν τη στήριξη των αφεντικών 
τους και ότι απέναντί τους έχουν μια κυ-
βέρνηση που σέρνεται στα τέσσερα και 
στέλνει τον αντιπρόεδρο και δυο υπουρ-
γούς της στις Βρυξέλλες για να συναντη-
θούν με τους ρεσεψιονίστες της τρόικας;

Ξεφτίλα
Αυτό συνέβη το περασμένο Σαββατο-

κύριακο. Δραγασάκης, Παππάς και Τσακα-
λώτος πήγαν στις Βρυξέλλες για διαπραγ-
μάτευση και το μόνο που έκαναν ήταν να 
συναντηθούν δύο φορές (μία για μια ώρα 
και μία για σαράντα πέντε λεπτά) με χα-
μηλόβαθμους υπαλλήλους της τρόικας 
(ούτε καν με τους επικεφαλής της τρόι-
κας), οι οποίοι απλώς παρέλαβαν τις νέες 
προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης και 
άρχισαν να κάνουν παρατηρήσεις, χωρίς 
να έχουν καμιά εξουσιοδότηση να δια-
πραγματευθούν. Δεν συναντήθηκαν ούτε 
με τον Γιούνκερ, αλλά ούτε με κάποιον 
αντιπρόεδρο ή με κάποιον επίτροπο.

Μιλάμε για μεγάλη ξεφτίλα. Ο αντι-
πρόεδρος και δυο υπουργοί να προσπα-
θούν να διαπραγματευθούν με τα «λιμά» 
της τρόικας. Πώς κανονίστηκε αυτή η συ-
νάντηση; Χωρίς ατζέντα συναντήσεων, 
αλλά με την ελπίδα ότι ο Γιούνκερ «θα 
βοηθήσει»; ‘Η τους την έστησε κανονικά 
ο «φίλος Ζαν Κλοντ»; Οποια κι αν είναι 
η απάντηση δεν έχει σημασία. Σημασία 
έχει ότι αποκαλύφθηκε μια κυβέρνηση 
σε πανικό που στέλνει σε αποστολές 
δημόσιου εξευτελισμού κορυφαία μέ-
λη της.

Απελπισία
Πανικό και απελπισία δείχνει και ο 

τρόπος με τον οποίο το Μαξίμου υπο-
δέχεται κάθε δήλωση από το εξωτε-
ρικό, όταν αυτή είναι ήπια στο ύφος, 
άσχετα αν είναι σκληρή επί της ουσίας. 
Ετσι, σχολίασαν ως θετική μια δήλω-
ση που έκανε ο Ολάντ την περασμένη 
Δευτέρα, μιλώντας στους δημοσιο-
γράφους κατά τη διάρκεια του ταξιδι-
ού του προς το Αλγέρι. Η κυβερνητική 
προπαγάνδα έμεινε μόνο στο «πρέπει 
να γίνουν τα πάντα για να παραμεί-
νει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη», που 
είπε ο Ολάντ. Ομως, ο γάλλος πρόε-
δρος εξήγησε καθαρά ποια είναι «τα 

πάντα» που πρέπει να γίνουν. Η Ελλάδα 

Δώρο στους επενδυτές
Ο ΟΛΠ πωλείται με τους εργαζό-

μενους δεμένους χειροπόδαρα. Αυτό 
είναι το μήνυμα που έστειλε στους 
υποψήφιους πλιατσικολόγους η συγκυ-
βέρνηση Τσίπρα-Καμμένου, που μέσω 
του μουσολινικού συστήματος προπα-
γάνδας φρόντισε να κρατήσει το θέμα 
χαμηλά.

Το ΤΑΙΠΕΔ (που υποτίθεται ότι θα 
καταργούνταν) λειτουργεί ως κράτος 
εν κράτει, βυσματώνοντας ακόμη και 
υπουργούς. Πιεσμένος από τη συνδι-
καλιστική γραφειοκρατία και επειδή 
πρόκειται και για την εκλογική του 
περιφέρεια, ο Δρίτσας συμφώνησε να 
συζητηθεί και να εγκριθεί από το ΔΣ 
του ΟΛΠ διετής Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας. Ο πασόκος Ανωμερίτης, που 
φρόντισε να την κάνει από τον ΟΛΠ για 
να μη χρεωθεί το ξεπούλημα, δεν είχε 
αντίρρηση. Είχε, όμως, αντίρρηση ο 
Πιτσιόρλας, ο «κόκκινος καπιταλιστής» 
που ο Δραγασάκης με τον Τσίπρα έβα-
λαν επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ. Ο Πιτσι-
όρλας έκρινε ότι η νέα Συλλογική Σύμ-
βαση Εργασίας πρέπει να υπογραφεί 
από τον επενδυτή που θα αγοράσει τον 
ΟΛΠ. Και φυσικά, πέρασε του Πιτσιόρ-
λα και όχι του Δρίτσα. Το ΤΑΙΠΕΔ είναι 
ιδιοκτήτης του ΟΛΠ και ο Πιτσιόρλας, 
σε ρόλο αφεντικού, έδωσε εντολή στον 
μάνατζερ Ανωμερίτη να αναβάλει τη 
γενική συνέλευση, μέχρι να βρεθεί ο 
αντικαταστάτης του. Οταν βρεθεί ο 
αντικαταστάτης του Ανωμερίτη (υπάρ-
χει δυστοκία, γιατί κανένας γνωστός 
συριζαίος δε δέχεται να ταυτιστεί με 
το ξεπούλημα του ΟΛΠ), θα τρενάρει 
με τη σειρά του την υπογραφή της ΣΣΕ, 
ώστε οι πάνω από 1.000 εργαζόμενοι 
του ΟΛΠ να παραδοθούν ως λεία στον 
επενδυτή που θα πάρει το λιμάνι.

ΚΟΝΤΡΕΣ

«Ούτε Βενιζέλος, ούτε Σαμαράς, ήρθε το Μνημόνιο της Αριστεράς». «Κατρούγκαλε, Στρατούλη ακούστε το καλά, θέλουμε δικαίωση, 
θέλουμε δουλειά». Συνθήματα που φώναζαν οι πρώην συμβασιούχοι του ΟΑΕΕ, που έκαναν συμβολική κατάληψη στο διάδρομο του 
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έξω από το γραφείο του Στρατούλη, ζητώντας την επαναπρόσληψή τους, η οποία 
προβλέπεται και από δικαστική απόφαση. Ο Στρατούλης υποσχέθηκε ότι θα συναντήσει αντιπροσωπία τους και η συμβολική κατάληψη 
έληξε. Αυτή η συμβολική ενέργεια, όμως, δείχνει ένα δρόμο. Το δρόμο της διεκδίκησης. Οχι μόνο για τα μικρά και τα επιμέρους, αλλά 
και για τα μεγάλα και συνολικά. Είναι αυτό που λείπει σήμερα και αυτό που πρέπει να μπει μπροστά. Οι μεσσίες έδειξαν τα όριά τους, 
συνεχίζοντας τη μνημονιακή πολιτική. Η απογοήτευση αρχίζει ν’ απλώνεται. Η απογοήτευση, όμως, δεν πρέπει να μετασχηματιστεί σε 
παράλυση. Πρέπει να μετασχηματιστεί σε οργή, διεκδίκηση κι αγώνα.
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πρέπει να παρουσιάσει προτάσεις για την εκπλήρωση των υπο-
χρεώσεών της έναντι των πιστωτών της, είπε ο Ολάντ, χωρίς να 
παραλείψει να σημειώσει για μια ακόμη φορά πως «η μπάλα βρί-
σκεται σταθερά στο γήπεδο της Ελλάδας» (φράση που αγαπά 
να επαναλαμβάνει και ο Σόιμπλε) και πως «υπάρχει ελάχιστος 
χρόνος». Ακόμη και για τη μείωση των συντάξεων, που ρωτήθηκε, 
ο Ολάντ μίλησε όπως είχε μιλήσει νωρίτερα το μεσημέρι η εκπρό-
σωπος της Κομισιόν: «Δεν είναι θέση της Γαλλίας να επιβάλει τη 
μείωση των κατώτερων συντάξεων στην Ελλάδα, αλλά μάλλον να 
ζητήσει την παρουσίαση εναλλακτικών προτάσεων».

Τσινάει
Δε χρειάζεται καμιά επιχειρηματολογία για ν’ αποδείξει κανείς 

ότι ο Μπαρουφάκης έχει τεθεί εκτός διαπραγματευτικής ομάδας 
της κυβέρνησης Τσίπρα. Η αποστολή στις Βρυξέλλες κυβερνη-
τικής τρόικας χωρίς αυτόν (Δραγασάκης, Παππάς, Τσακαλώτος) 
ήταν ίσως η πιο χαρακτηριστική κίνηση. Ο Μπαρουφάκης, βέ-
βαια, δεν κώλωσε. Εγώ δεν πήγα, γιατί αν πήγαινα θα έπρεπε να 
συμμετάσχει και ο Σόιμπλε, δήλωσε ο τεράστιος (κι ο δημοσιο-
κάφρος δεν τον ρώτησε πώς έγινε και πήγε ο Δραγασάκης χωρίς 
να πάει ο Γκάμπριελ που είναι ο γερμανός ομοιόβαθμός του). Το 
«πρόβλημα Βαρουφάκη», όμως, έχει για τον Τσίπρα μεγαλύτερη 
διάσταση από τις ναρκισσιστικές εκδηλώσεις και δηλώσεις του 
life style υπουργού. Ο Μπαρουφάκης τσινάει και μερικές φορές 
τσινάει άσχημα. Οπως έκανε την περασμένη βδομάδα, όταν οι 
πληροφορίες έφεραν τον ίδιο τον Τσίπρα να αυξάνει το «πρωτο-
γενές πλεόνασμα» σε 1%, προκειμένου να δεχτούν να τον συνα-
ντήσουν οι Μερκολάντ, και ο Μπαρουφάκης όχι μόνο ξαμόλυσε 
τους δικούς του να λένε στους δημοσιογράφους ότι αυτό είναι 
μεγάλη μαλακία των Παππά-Τσακαλώτου, αλλά πήγε ο ίδιος στη 
Βουλή και είπε ότι δεν υπάρχει συμφωνία για «πρωτογενές πλε-
όνασμα» 1%, χωρίς να υπάρχει επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση 
γι’ αυτό. Αυτή η παρέμβαση δεν είναι γραφικότητα, αλλά κίνηση 
με πολιτικό περιεχόμενο.

Δηλητηριώδης
Στη θέση που βρίσκεται ο Μπαρουφάκης έναντι του Δραγα-

σάκη, του Παππά και του Τσακαλώτου βρίσκεται ο Ρέντσι έναντι 
της Μέρκελ και του Ολάντ. Ο γερμανογαλλικός άξονας ουδέπο-
τε έγινε τρίγωνο, περιλαμβάνοντας και την Ιταλία, και ο Ρέντσι, 
παρά τις υπέρμετρες φιλοδοξίες του, προσαρμόστηκε αμέσως 
σ’ αυτή την πραγματικότητα, συνεχίζοντας την τακτική των προ-
κατόχων του. Δηλαδή, δεν διαπραγματεύεται τα αιτήματα της 
Ιταλίας στο επίπεδο της ΕΕ ή της Ευρωζώνης, αλλά χωριστά με 
το γαλλογερμανικό άξονα. Οταν, όμως, του χώνονται σε δημόσι-
ες παρεμβάσεις του, ρωτώντας τον για την απουσία του από τα 
παζάρια με τον Τσίπρα, αντιδρά σαν… Μπαρουφάκης.

«Στις διασκέψεις αυτές εγώ δεν πάω», είπε απαντώντας σε 
σχετική ερώτηση της «Κοριέρε ντέλα Σέρα». Και συμπλήρωσε: 
«Δεν είναι θέμα πρόσκλησης από τη στιγμή που ο Τσίπρας μου 
έχει ζητήσει επανειλημμένα να συμμετάσχω (σ.σ. οι Μερκολάντ 
σου ζήτησαν; Αυτοί καθορίζουν τη σύνθεση των διασκέψεων και 
την ατζέντα τους).  Μόνο που εμείς χαρακτηριζόμαστε από μια 
κουλτούρα ευρωπαϊσμού, βάσει της οποίας τα προβλήματα αντι-
μετωπίζονται στις έδρες των θεσμών, όχι μπροστά από τζάκια» 
(σ.σ. όσα δε φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια).

Κι επειδή έπρεπε να χύσει λίγο περισσότερο δηλητήριο, για 
να υποδηλώσει τη σημαντικότητά του, το έφτυσε στα μούτρα 
του Τσίπρα: «Ο Αλέξης εμπιστεύτηκε τη Μέρκελ και όσοι παρα-
κολούθησαν την προεκλογική του εκστρατεία τείνουν τώρα να 
χαμογελούν, δεδομένων των όσων έλεγε τότε. Αλλά αν είναι αυτό 
που επιθυμεί η Ελλάδα, εντάξει»!

Κυνική ομολογία
Γράφτηκε και δε διαψεύστηκε. Σε πρόσφατη συνδιάσκεψη 

της οργάνωσης Α’ Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που άναψε ο 
καυγάς ανάμεσα σε «αριστερούς» και «δεξιούς», στέλεχος της 
Ενωτικής Κίνησης, της φράξιας που έχει δημιουργήσει ο Νίκος 
Παππάς (άρα ο Τσίπρας) είπε στους συντρόφους του που θύμιζαν 
τις «κόκκινες γραμμές» για τις οποίες μιλούσε ο ΣΥΡΙΖΑ στην 
αρχή της διαπραγμάτευσης: «Η μόνη κόκκινη γραμμή είναι να μη 
γίνουμε αριστερή παρένθεση»!

Πρόκειται για κυνική ομολογία, που όμως εκφράζει την πραγ-
ματικότητα. Ο Τσίπρας και η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ήθελαν 
την εξουσία, την πήραν, αδιαφορώντας για οτιδήποτε άλλο, και 
μοναδικό τους μέλημα είναι να την κρατήσουν όσο γίνεται πε-
ρισσότερο. Ολα τα υπόλοιπα είναι τροφή για αφελείς.

Βασιλικότερος
«Το “Μνημόνιο’’ -όπως συνηθίσαμε να αποκαλούμε την προ-

σπάθεια νοικοκυρέματος του ελληνικού κράτους- ήταν μονό-
δρομος». Ο θρασύτατος εθελόδουλος ραγιάς που τόλμησε να 
γράψει αυτή τη φράση ονομάζεται Μιχάλης Μητσός, είναι αρ-
θρογράφος των «Νέων», μοστράρεται σαν… διανοούμενος και 
την τελευταία φορά που τον ακούσαμε να αναμιγνύεται ενεργά 
με την αστική πολιτική ήταν με τα σούργελα των «58», που δεν τα 
άντεξε ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε η ΔΗΜΑΡ.

Οταν βρίσκεσαι εν αδίκω, πρέπει να 
φροντίζεις να μη λες πολλά, γιατί 

όσο πιο πολύ μιλάς τόσο επιβαρύνεις τη 
θέση σου. Αυτόν τον κανόνα δεν τον πή-
ρε καθόλου υπόψη του ο αναπληρωτής 
υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 
κτλ., αρμόδιος για τα θέματα του πρώην 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγ-
γέλης Αποστόλου, που επέλεξε την κομ-
ματική εφημερίδα («Αυγή της Κυριακής», 
14.6.2015) για να δώσει απαντήσεις στην 
τεκμηριωμένη πολεμική που του ασκούμε 
από τον περασμένο Απρίλη, όταν κατέθε-
σε το νομοσχέδιο για τους βοσκότοπους. 
«Βαγγέλης Αποστόλου: Η ρύθμιση για 
τα βοσκοτόπια προστατεύει την κτηνο-
τροφία, τα δάση και το Δημόσιο», είναι 
ο τίτλος της «συνέντευξης», που αποκα-
λύπτει τον αμυντικό-απολογητικό της 
χαρακτήρα.

Η λέξη «συνέντευξη» τίθεται εντός 
εισαγωγικών, γιατί είναι προφανές πως 
οι συνεργάτες του υπουργού έγραψαν 
και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, σε 
μια προσπάθεια να διασκεδάσουν την 
πολεμική που δέχεται το τερατούργημα 
του Β. Αποστόλου, όχι μόνο από εμάς, 
αλλά από όλο τον κόσμο που πονά το 
δάσος, ακόμη και από δασολόγους που 
πολιτικά πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ. Οσο 
για τον αμυντικό χαρακτήρα, αυτός είναι 
διάχυτος σε όλο το κείμενο, καθώς ο Β. 
Αποστόλου κλωθογυρίζει συνεχώς γύρω 
από ένα θέμα, επαναλαμβάνοντας ότι το 
νομοσχέδιό του δεν πειράζει τα δάση. Δε 
δίνει, βέβαια, ούτε ένα επιχείρημα και όλα 
παραμένουν στο επίπεδο των προθέσεων 
και των αόριστων διακηρύξεων.

«Δεν είχα καμία πρόθεση να προτεί-
νω αποχαρακτηρισμούς στα δάση (είναι 
γνωστή η πορεία μου)» διακηρύσσει ο Β. 
Αποστόλου, κάνοντας μια από την ανάπο-
δη δίκη προθέσεων και αναγορεύοντας 
τον εαυτό του σε μεγάλο υπερασπιστή 
των δασών. Επειδή ο δρόμος για την κό-
λαση είναι στρωμένος με τις καλύτερες 
προθέσεις και επειδή η απλή διακήρυξη 
προθέσεων ποτέ δεν μπορεί να ξεπεράσει 
την πραγματικότητα, προσπερνάμε αυτό 
το σημείο, αφού προηγουμένως κάνουμε 
μια σχετική επισήμανση. Είχαμε αναδείξει 
τη θετική συμβολή του Β. Αποστόλου στον 
αγώνα ενάντια στο σχέδιο Μελισσανίδη 
για το Αλσος της Νέας Φιλαδέλφειας, 
που βοήθησε στο να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ να πάρει πίσω τη δημόσια διατυπω-
μένη υποστήριξή του σ’ αυτό το σχέδιο. 
Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβέρνηση και 
ο Β. Αποστόλου αναπληρωτής υπουργός 
στο αρμόδιο υπουργείο. Γιατί σιωπά; Ας 
σταματήσει, λοιπόν, να μιλά για προθέ-
σεις και να επικαλείται την «πορεία του».

«Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ενισχύ-
ουν την υπεράσπιση του δασικού χαρα-
κτήρα αυτών των εδαφών» δηλώνει ο 
αναπληρωτής υπουργός. Πώς ακριβώς 
γίνεται αυτό; Γιατί από το νομοσχέδιό 
του προκύπτει το ακριβώς αντίθετο. Ο Β. 
Αποστόλου συνεχίζει (με μεγάλη βιασύ-
νη, μάλιστα) την πολιτική των προκατόχων 
του της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, εισάγοντας 
καινούργια κατηγορία Γης, τους βοσκότο-
πους. Η μόνη διαφορά του σε σχέση με 
τους προκατόχους του είναι πως εκείνοι 
μιλούσαν για «βοσκοτόπους» ενώ το δικό 
του νομοσχέδιο μιλά για «βοσκήσιμες γαί-
ες» (όχι αυγό, αυγοζούμι, που λέει η λαϊκή 

παροιμία)! Γιατί, λοιπόν, καμώνεται πως 
έχει φτιάξει ένα νομοσχέδιο εξ υπαρχής, 
ενώ στην πραγματικότητα επαναλαμβάνει 
καταστροφικές για τα δάση και τις δασι-
κές εκτάσεις ρυθμίσεις που είχαν επιχει-
ρηθεί και παλαιότερα;

Μήπως έχει, όμως δίκιο ο υπουργός, 
όταν δηλώνει ότι ναι μεν βαφτίζει βοσκό-
τοπους 50 εκατομμύρια στρέμματα δα-
σών και δασικών εκτάσεων, όμως αυτό 
το κάνει αναγκαστικά, για να μη χαθούν 
οι ενισχύσεις των κτηνοτρόφων, αλλά όχι 
μόνο δεν αποδυναμώνει, αλλά αντίθετα 
ενισχύει το δασικό χαρακτήρα και την 
προστασία αυτών των εκτάσεων;

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχε-
δίου του, στην οποία εκτίθεται η φιλοσο-
φία του (όπως συμβαίνει με κάθε νομο-
σχέδιο), στη σελίδα 3, αναφέρεται: «Με 
την κατάρτιση και έγκριση των διαχειριστι-
κών σχεδίων βόσκησης προβλέπεται με-
ταξύ άλλων και η χαρτογράφηση και κατά 
συνέπεια η οριοθέτηση των εκτάσεων που 
έχουν ως κύρια χρήση τη βοσκή, τις οποί-
ες αποκαλούμε βοσκήσιμες γαίες. Οι εκτά-
σεις που θα αποδοθούν στην κτηνοτροφία 
θα διαχειρίζονται μόνο ως βοσκήσιμες».

Οποιος γνωρίζει στοιχειωδώς την ελλη-
νική γλώσσα αντιλαμβάνεται ότι εδώ δεν 
έχουμε δάση και δασικές εκτάσεις όπου, 
πέραν των άλλων, επιτρέπεται και η βό-
σκηση (κάτι που πάντοτε γινόταν), αλλά 
έχουμε δάση και δασικές εκτάσεις που 
μετατρέπονται σε βοσκότοπους και των 
οποίων η διαχείριση θα γίνεται μόνο ως 
βοσκότοπων.

Ναι, αλλά ο δασικός χαρακτήρας τους 
θα προστατεύεται, επιμένει ο υπουργός, 
θέλοντας να μας πείσει ότι δεν ξέρουμε 
ελληνικά. Επειδή το παραμύθιασμα είναι 
μόνο για τα μικρά παιδιά, παραθέτουμε τη 
ρύθμιση της παραγράφου 3, του άρθρου 8 
του νομοσχεδίου, που αναφέρει: «Αν στις 
βοσκήσιμες γαίες περιλαμβάνονται δάση 
ή δασικές εκτάσεις, σε αυτές επιτρέπεται 
να γίνεται χρήση για βόσκηση σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος νόμου και απα-
γορεύεται κάθε άλλη επέμβαση επ’ αυτών, 
εκτός των επεμβάσεων που προβλέπονται 
από τη δασική νομοθεσία και δεν παρε-
μποδίζουν τη χρήση της βοσκής».

Εδώ, η φιλοσοφία της αιτιολογικής έκ-
θεσης μετατρέπεται σε πρακτική πολιτι-
κή. Οι δραστηριότητες που προβλέπονται 
από τη δασική νομοθεσία θα μπορούν να 
ασκούνται μόνο αν δεν παρεμποδίζουν 
τη βοσκή. Δεν έχουμε, λοιπόν, δάση και 
δασικές εκτάσεις στις οποίες επιτρέπε-
ται και η βόσκηση, αλλά έχουμε βοσκό-
τοπους στους οποίους παρεμπιπτόντως 
μπορεί να αναπτυχθεί και δασοπονική 
δραστηριότητα, αλλά μόνο στο βαθμό 
που δεν εμποδίζει τη βόσκηση. Το παρε-
μπιπτόντως ισχύει μόνο θεωρητικά. Οταν 
παγιωθεί μια κατάσταση, τότε βαθμιαία 
ό,τι έχει να κάνει με δασική δραστηριό-
τητα θα εξαφανιστεί. Οι δασολόγοι, που 
είναι γνώστες του αντικειμένου, αντιλαμ-
βάνονται ότι εδώ έχουμε μια ποιοτική αλ-
λαγή του χαρακτήρα αυτών των εκτάσε-
ων (γι’ αυτό και διαμαρτύρονται, ατομικά 
και συλλογικά). Οι μη ειδικοί μπορούν να 
σκεφτούν την εξής περίπτωση: έχουμε μια 
δασική έκταση την οποία θέλουμε να δα-
σώσουμε. Στην περίπτωση αυτή η βόσκη-
ση πρέπει να απαγορευτεί, γιατί τα ζώα θα 

εξολοθρεύσουν τα μικρά φυτά. Αν αυτή 
η έκταση ανήκει στις βοσκήσιμες γαίες 
του Β. Αποστόλου, τότε δεν μπορεί να γί-
νει δάσωση, γιατί αυτή θα παρεμποδίζει 
τη βόσκηση.

Οπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι το 
πρώτο βήμα για να περάσουμε στο (όχι και 
τόσο μακρινό) μέλλον στον αποχαρακτη-
ρισμό δασών και δασικών εκτάσεων, αλλά 
και στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού τους 
καθεστώτος. Ο Β. Αποστόλου και οι σύμ-
βουλοί του γνωρίζουν πολύ καλά πως οι 
γαλαζοπράσινοι υπουργοί που επεχείρη-
σαν παρόμοιες ρυθμίσεις στο παρελθόν 
δεν το έκαναν επειδή τους έπιασε ο πό-
νος για τις επιδοτήσεις των κτηνοτρόφων, 
αλλά γιατί με το κόλπο των βοσκότοπων 
βρήκαν την ευκαιρία να υλοποιήσουν το 
διακαή τους πόθο για μαζικούς αποχαρα-
κτηρισμούς δασών και δασικών εκτάσεων.

Οι συνεργάτες του Β. Αποστόλου, 
που έγραψαν τη «συνέντευξη» μάλλον 
δεν έδωσαν τη δέουσα προσοχή και με 
μια απλή ερωτοαπάντηση έκαναν σκό-
νη όλες τις διαβεβαιώσεις του πολιτι-
κού τους προϊσταμένου ότι ενισχύει την 
προστασία των δασών και των δασικών 
εκτάσεων. «Είναι συμβατές με τη βοσκή 
οι παράλληλες χρήσεις, χωρίς να αλλοι-
ώνεται η φυσιογνωμία του τοπίου;», είναι 
η ερώτηση. «Συμβατές με τη βοσκή πα-
ράλληλες χρήσεις είναι αυτές που δεν 
υποβαθμίζουν τη βοσκοϊκανότητα και 
δεν αποτρέπουν τη χρήση της βοσκής», 
είναι η απάντηση. Με είκοσι λέξεις περιέ-
γραψαν πλήρως την απώλεια του δασικού 
χαρακτήρα αυτών των εκτάσεων, με την 
υποβίβασή του στην αρχή σε δευτερεύ-
ουσα ιδιότητα, σε σχέση με τη βοσκή. Για 
να δώσουμε ένα ακόμη παράδειγμα για 
τους μη ειδικούς, ρωτάμε: τι γίνεται με μια 
δασική έκταση όπου φύονται αρωματικά 
φυτά; Την τρώνε τα κατσικοπρόβατα, είναι 
η απάντηση του Β. Αποστόλου! Απαγορεύ-
εται κάθε δασοπονική φροντίδα, γιατί 
απλούστατα αντίκειται στις ανάγκες της 
βόσκησης («υποβαθμίζει τη βοσκοϊκανό-
τητα», που λέει ο «συνεντευξιαζόμενος» 
υπουργός).

Θα μπορούσαμε να γράψουμε πολλά 
ακόμη, αλλά νομίζουμε πως από εδώ και 
πέρα θα υποτιμούσαμε τη νοημοσύνη 
των αναγνωστών μας, όπως επεχείρησε 
να κάνει με τους αναγνώστες της «Αυγής» 
ο Β. Αποστόλου. Θα κλείσουμε, λοιπόν, με 
μια επισήμανση. Αν ο Β. Αποστόλου δεν 
αποσύρει αυτό το νομοσχέδιο και δεν 
βρει άλλο τρόπο για να ρυθμίσει με την 
ΕΕ τα θέματα της επιδότησης των κτηνο-
τρόφων, χωρίς ν’ ανοίγει την Κερκόπορτα 
για το μελλοντικό αποχαρακτηρισμό 50 
εκατομμυρίων στρεμμάτων δασών και 
δασικών εκτάσεων, θα γράψει τ’ όνομά 
του με μαύρα γράμματα στη χορεία των 
καταστροφέων του δασικού πλούτου της 
χώρας μας και του περιβάλλοντος μέσα 
στο οποίο ζει και αναπνέει ο λαός μας.

Του λέμε και κάτι ακόμη. Επί υπουργίας 
του, ακόμη κι αν ψηφίσει αυτό το αντιδα-
σικό τερατούργημα, θα υπάρξουν πολλοί 
καταλογισμοί σε βάρος της Ελλάδας από 
τις υπηρεσίες της Κομισιόν (δεν είναι του 
παρόντος να εξηγήσουμε τους λόγους). 
Οπότε θα βρεθεί στη θέση εκείνου που ο 
λαός μας περιγράφει με την αθυροστομία 
του ως «και κερατά και δαρμένο».

Εγκλημα κατά των δασών το 
νομοσχέδιο για τα βοσκοτόπια

Μια επιβεβλημένη απάντηση στα παραμύθια του Β. Αποστόλου
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Σύμφωνα με τις εξελίξεις των τε-
λευταίων ημερών, η κοινοβουλευ-

τική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που αποθέ-
ωσε τον Τσίπρα την περασμένη Τρίτη, 
και ο κομματικός μηχανισμός του 
ΣΥΡΙΖΑ, που οργάνωσε τις συγκε-
ντρώσεις στήριξης της κυβέρνησης 
την Τετάρτη, θα ήταν καταχαρούμε-
νοι και θα αισθάνονταν νικητές, αν 
οι ιμπεριαλιστές δανειστές έκαναν 
δεκτή τη «βελτιωμένη» πρόταση της 
κυβέρνησης, που κατέθεσαν το πε-
ρασμένο Σαββατοκύριακο στην τρό-
ικα ο αντιπρόεδρος Δραγασάκης και 
οι υπουργοί Παππάς και Τσακαλώτος. 
Επίσης, θα έπρεπε να αποθεώνουν 
την κυβέρνηση, επειδή κάνει πράξη 
αυτό που είπε ο πρωθυπουργός Τσί-
πρας στην ομιλία του στην κοινοβου-
λευτική ομάδα: «Εχει έρθει η ώρα σε 
αυτό τον τόπο την κρίση να την πλη-
ρώσει η ολιγαρχία και όχι ο κόσμος 
της εργασίας, οι μισθωτοί, οι συντα-
ξιούχοι και οι αυτοαπασχολούμενοι».

Δεν ξέρουμε πόσοι απ’ αυτούς αλ-
λάζουν πλευρό στον ύπνο τους (ανα-
φερόμαστε σ’ αυτούς που ονειροβα-
τούν και όχι στους καθ’ έξιν πολιτι-
κούς απατεώνες που απολαμβάνουν 
τα καλά της εξουσίας), εμείς όμως 
έχουμε καθήκον ν’ ασχοληθούμε με 
την πραγματικότητα.

Ας δούμε, λοιπόν, όσο πιο συνοπτι-
κά γίνεται, τα βασικά σημεία της πρό-
τασης που μετέφερε στις Βρυξέλλες 
η υπουργική τρόικα, για να διαπιστώ-
σουμε αν πρέπει να στηθούν πανη-
γύρια ή να ξεσηκωθεί ο κόσμος και 
να πάρει με τις πέτρες τη νέα μνη-
μονιακή κυβέρνηση. Μένουμε μόνο 
σ’ αυτή την πρόταση, η οποία –όπως 
όλοι γνωρίζουμε- θα χειροτερεύσει 
στην τελική της εκδοχή. Ηδη, όπως 
θα διαπιστώσετε απ’ όσα θα διαβά-
σετε παρακάτω, βασικά συστατικά 
στοιχεία αυτής της πρότασης, που 
αφορούν επιβαρύνσεις των εργαζό-
μενων και του λαϊκού εισοδήματος, 
άλλαξαν ήδη, μέσα στις επόμενες 
τρεις μέρες!

Βλέποντας το νέο μνημονιακό πα-
κέτο δεν πρέπει να ξεχνάμε μερικά 
πράγματα.

Πρώτο, αυτό το πακέτο δεν είναι 
προϊόν παρθενογένεσης, δεν είναι 
αυτοτελές και πρωτότυπο, αλλά 
έρχεται να προστεθεί σε όλα τα 
προηγούμενα πακέτα.  Το μνημο-
νιακό καθεστώς παραμένει άθιχτο. 
Και δεν αναφερόμαστε μόνο στο 
μνημόνιο και όλους τους εφαρμο-
στικούς νόμους, που ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
καταργούσε «με ένα νόμο σε ένα 
άρθρο», αλλά κι αυτά τα ελάχιστα 
του περιβόητου «προγράμματος της 
Θεσσαλονίκης», που δεν πρόλαβε να 
κλείσει χρόνο από την εκφώνησή του 
και έπιασε… νυχτερίδες κι αράχνες. 
Ο ΕΝΦΙΑ παραμένει. Η έκτακτη ει-
σφορά αλληλεγγύης, που ο Σαμαράς 
επεξέτεινε στο 2015 (μειωμένη κατά 
30%), υπό τις δριμύτατες καταγγε-
λίες του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο παραμέ-
νει (και ενισχύεται για εισοδήματα 
πάνω από 30.000 ευρώ), αλλά και 
επεκτείνεται και στο 2016 (τουλά-
χιστον). Οχι μόνο δε θεσπίζεται το 
αφορολόγητο των 12.000 ευρώ, αλλά 
και ο συντελεστής φορολόγησης των 
«μικρομεσαίων» από 26% αυξάνεται 
σε 29% (από το πρώτο ευρώ). Η κα-
τάργηση της εξίσωσης του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο 
θέρμανσης με τον ΕΦΚ στο πετρέ-
λαιο κίνησης διατηρείται (χωρίς καν 
να γίνεται κουβέντα). Η 13η σύνταξη 

που υποτίθεται ότι θα δινόταν στους 
χαμηλοσυνταξιούχους παραπέμπε-
ται στις ελληνικές καλένδες.

Δεύτερο, το νέο μνημονιακό πα-
κέτο ακολουθεί τη λογική όλων των 
προηγούμενων, δηλαδή τη νεοφιλε-
λεύθερη οικονομική φιλοσοφία.

Τρίτο, το πακέτο που σχολιάζουμε 
εδώ είναι μόνο το δημοσιονομικό 
σκέλος της νέας συμφωνίας. Υπάρ-
χουν και άλλα σκέλη, με βασικότερο 
αυτό των ιδιωτικοποιήσεων. Στην 
περιβόητη πρόταση των 47 σελίδων 
υπάρχει μια εκτενέστατη λίστα δύο 
σελίδων με όλες τις προγραμματιζό-
μενες ιδιωτικοποιήσεις. Πωλούνται 
τα πάντα. Και τα ασημικά, για να 
χρησιμοποιήσουμε μια αγαπημένη 
έκφραση των συριζαίων: εκτάσεις φι-
λέτα (Ελληνικό, Κασσιόπη, Παλιούρι, 
Αγιος Ιωάννης, Αφάντου, Ξενία Σκιά-
θου κ.ά.), τοπικά αεροδρόμια, ΟΛΠ, 
ΟΛΘ, 10 τοπικά λιμάνια, μικρά λιμά-
νια και μαρίνες, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΔΕΣΦΑ, 
με προβλεπόμενες εισπράξεις 3.178 
εκατ. ευρώ το 2015-16, 2.116 εκατ. ευ-
ρώ το 2017-19 και 10.815 εκατ. ευρώ 
από το 2020 και μετά.

Εχοντας όλα τα παραπάνω υπόψη 
μας, ας δούμε τι προβλέπει η «βελτι-
ωμένη» δημοσιονομική πρόταση του 
περασμένου Σαββατοκύριακου, με-
ταφράζοντας από το αγγλικό κείμενο 
που διέρρευσε στην «Καθημερινή».

«Βραχυπρόθεσμα, και υπό το φως 
της επιδείνωσης του μακροοικονομι-
κού περιβάλλοντος το 2015, η πρότα-
ση αποδέχεται στόχο για πρωτογενές 
πλεόνασμα 1% το 2015 και 2% το 2016. 
Το βασικό δημοσιονομικό σενάριό 
μας για το 2015 (πρωτογενές ισοζύ-
γιο -0,1% του ΑΕΠ) και το 2016 (πρω-
τογενές ισοζύγιο 0,1% του ΑΕΠ έχει 
ως αποτέλεσμα ένα δημοσιονομικό 
κενό 1,1% του ΑΕΠ για το 2015 και 
1,9% του ΑΕΠ για το 2016».

Αυτή είναι η βασική προσέγγιση 
της κυβέρνησης στο σύντομο ει-
σαγωγικό σημείωμα της πρότασης. 
Εχει ήδη ανεβάσει τους στόχους για 
το «πρωτογενές πλεόνασμα» στο 1% 
για το 2015 και στο 2% για το 2016. 
Οι παπαριές που έλεγε ο Μπαρου-
φάκης στη Βουλή, μόλις δυο μέρες 
πριν (Πέμπτη, 11 Ιούνη), ότι δεν υπάρ-
χει περίπτωση η κυβέρνηση να δεχτεί 
πρωτογενές πλεόνασμα 1% για το 
2015, ήταν απλώς… μπαρουφάκειες 
μπαρούφες. (Για το ευτράπελο του 
πράγματος, παραθέτουμε τι ακριβώς 
είπε, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτη-
ση του Θεοχάρη: «Παρεμπιπτόντως 
να σας πω ότι δεν έχουμε συμφωνή-
σει σε καμία περίπτωση στο 1% για 
φέτος, αυτό αναφέρθηκε σε κάποιες 
εφημερίδες, αλλά δεν ισχύει και σας 
το λέω πληροφοριακά»).

Δεν πρέπει, όμως, να στεκόμαστε 
στο «πρωτογενές πλεόνασμα», αλ-
λά στο «δημοσιονομικό κενό», γιατί 
αυτό είναι που καθορίζει την έκτα-
ση των νέων μέτρων που πρέπει να 
παρθούν. Οπως εξηγήσαμε αναλυ-
τικά στο προηγούμενο φύλλο, «πρω-
τογενές πλεόνασμα» και «δημοσιο-
νομικό κενό» είναι συγκοινωνούντα 
δοχεία. Επομένως, εκείνο που πρέπει 
κυρίως να κρατήσουμε από την τε-
λευταία πρόταση της κυβέρνησης 
προς τους δανειστές είναι πως απο-
δέχεται «δημοσιονομικό κενό» ίσο με 
το 1,1% του ΑΕΠ για το 2015 και ίσο 
με το 1,9% του ΑΕΠ για το 2016. Σε 
απόλυτα μεγέθη, αυτά τα ποσοστά 
μεταφράζονται σε νέα μέτρα ύψους 
περίπου 2 δισ. ευρώ (1.995 εκατ. για 

την ακρίβεια) για το 2015  και περί-
που 3,5 δισ. ευρώ (3.583 εκατ. για 
την ακρίβεια) για το 2016. Δηλαδή, 
μέσα σε ενάμιση χρόνο (το μισό 
2015 έχει φύγει), η κυβέρνηση δέχε-
ται να εφαρμόσει νέα μέτρα ύψους 
περίπου 5,6 δισ. ευρώ! (Το γεγονός 
ότι για το 2016 το «δημοσιονομικό 
κενό» είναι σχετικά μεγαλύτερο απ’ 
αυτό του 2015 οφείλεται στη μείωση 
του «πρωτογενούς πλεονάσματος», 
που μεταφέρεται με τη μορφή νέων 
μέτρων την επόμενη χρονιά. Είπαμε: 
συγκοινωνούντα δοχεία).

Πώς κατανέμονται αυτά τα νέα 
μέτρα; Την απάντηση μας τη δίνει το 
έγγραφο της κυβέρνησης.

u Το μεγαλύτερο ποσοστό των 
νέων εσόδων (το 40% περίπου) θα 
αντληθεί από τη μεταρρύθμιση στον 
ΦΠΑ. Για την ακρίβεια 2,04 δισ. ευρώ 
(680 εκατ. το 2015 και 1.360 εκατ. το 
2016). Ο πιο αντιλαϊκός φόρος θα γί-
νει αντιλαϊκότερος, καθώς προτείνε-
ται η καθιέρωση τριών συντελεστών. 
Στον χαμηλό (6% από 6,5% που είναι 
σήμερα) θα μείνουν μόνο φάρμακα, 
βιβλία και θέατρα. Στον μεσαίο (13% 
όσο και σήμερα) θα περάσουν εφη-
μερίδες και περιοδικά, βασικά και 
φρέσκα τρόφιμα (δεν διευκρινίζεται 
ποια είναι τα βασικά τρόφιμα – ψωμί 
και γάλα μόνο;), ενέργεια, νερό, ξε-
νοδοχεία και εστιατόρια. Στον υψηλό 
συντελεστή (23%, όσο και σήμερα) 
θα περάσουν «όλα τα άλλα αγαθά 
και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανόμε-
νων των επεξεργασμένων και λοιπών 
τροφίμων (σχεδόν το 28% της κατη-
γορίας τρόφιμα, π.χ. θαλασσινά (όχι 
ψάρια), έτοιμα γλυκά και αλλαντικά, 
ανάμικτο και επεξεργασμένο ψωμί 
ή ζυμαρικά, σάντουϊτς, προμαγει-
ρευμένο φαγητό, έτοιμα προϊόντα 
κρέατος, τρόφιμα σε κονσέρβα, σο-
κολάτες, έτοιμες σάλτσες κτλ.).

Χρειάζεται μήπως να εξηγήσουμε 
τι σημαίνει αυτό για τα λαϊκά νοικο-
κυριά; Πάνω από 2 δισ. ευρώ θα κλα-
πούν από τα λαϊκά βαλάντια μέσα 
σε ενάμιση χρόνο, χωρίς κανείς να 
μπορεί να αντιδράσει, γιατί αφορούν 
κυρίως τρόφιμα! Γι’ αυτή τη ληστεία 
χειροκροτά η κοινοβουλευτική ομά-
δα του ΣΥΡΙΖΑ και διαδηλώνουν οι 
συριζαίοι στις πλατείες;

Εν προκειμένω, μπορούμε να ση-
μειώσουμε κι ένα ευτράπελο. Το mail  
Xαρδούβελη πρότεινε την αύξηση 
του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία στο 13%. 
Οι μεγαλοξενοδόχοι διαμαρτυρήθη-
καν και ο Τσίπρας έσπευσε να τους 
εναγκαλιστεί. Ολόκληρη φιέστα για 
να παρουσιάσει τις θέσεις του για 
τον τουρισμό οργάνωσε προεκλο-
γικά ο ΣΥΡΙΖΑ και οι μεγαλοξενο-
δόχοι ήταν εκεί, διά του προέδρου 
τους Ανδρεάδη, ο οποίος απηύθυνε 
χαιρετισμό από το βήμα της εκδήλω-
σης. Μόνο καλά λόγια είχε να πει ο 
εκπρόσωπος ενός από τα πιο επιθε-
τικά τμήματα του εγχώριου κεφαλαί-

ου. Τώρα, προσχωρεί και ο ΣΥΡΙΖΑ 
στο mail Χαρδούβελη, αφού ο ΦΠΑ 
στα ξενοδοχεία πάει στο 13%.

u Περιορισμός στην πρόωρη συ-
νταξιοδότηση (σωρευτικά) 71 εκατ. 
ευρώ το 2016. Αυτός ο αριθμός, 
όμως, ήδη αποτελεί παρελθόν! Μι-
λώντας στην κοινή συνέντευξη με 
τον αυστριακό καγκελάριο την πε-
ρασμένη Τετάρτη, ο Τσίπρας είπε 
πως «η  σταδιακή κατάργηση των 
πρόωρων συνταξιοδοτήσεων από το 
2016 θα αποφέρει την περίοδο 2016-
2022 συνολικά εξοικονόμηση 2,5 δισε-
κατομμυρίων ευρώ, με προοδευτική 
αύξηση για το 2016. Προφανώς, όμως, 
το 2016 η εξοικονόμηση δεν μπορεί 
να είναι 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, θα 
είναι 300 εκατομμύρια ευρώ». Ετσι, 
μέσα σε τρεις μέρες το τσάκισμα της 
πρόωρης συνταξιοδότησης ανέβηκε 
από τα 70 στα 300 εκατ. ευρώ (υπερ-
τετραπλασιάστηκε). Αυτό σημαίνει 
πως το παζάρι συνεχίζεται παρα-
σκηνιακά και πως η συγκυβέρνηση 
Τσίπρα-Καμμένου πλησιάζει ακόμη 
περισσότερο στις απαιτήσεις των 
ιμπεριαλιστών δανειστών, φουσκώ-
νοντας και επιδεινώνοντας τα μέτρα 
που πλήττουν ευθέως τον εργαζόμε-
νο ελληνικό λαό.

u Ελεγχος για τα οχήματα που δεν 
πέρασαν ΚΤΕΟ (72 εκατ. το 2015 και 
50 εκατ. το 2016) και για τα ανασφά-

λιστα οχήματα (51 εκατ. το 2015 και 
40 εκατ. το 2016). Δε χρειάζεται να 
πούμε ποιοι κυκλοφορούν με ανα-
σφάλιστα οχήματα ή δεν πήγαν να 
περάσουν ΚΤΕΟ. 

u Αύξηση της «εισφοράς αλλη-
λεγγύης» ώστε να εισπραχτούν 220 
εκατ. το 2015 και 250 εκατ. το 2016. 
Ακόμη και η κλιμακωτή αύξηση για 
ετήσιο εισόδημα άνω των 30.000 
ευρώ θα πλήξει ένα τμήμα των μικρο-
αστικών στρωμάτων (κυρίως των μι-
σθωτών, που δεν μπορούν να φορο-
διαφύγουν). Ομως το σημαντικότερο 
είναι πως ένας κεφαλικός φόρος, που 
έληγε το 2014 και που ο Σαμαράς τον 
επέκτεινε για το 2015, υπό τις καταγ-
γελίες του ΣΥΡΙΖΑ, επεκτείνεται και 
το 2016 και με θράσος χιλίων πιθή-
κων ο Τσίπρας μιλά για «αναδιανεμη-
τικά χαρακτηριστικά»!

Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρι-
σης, αρκεί να αναφέρουμε ότι η αύ-
ξηση του φόρου πολυτελείας και η 
συμπερίληψη των σκαφών (άνω των 
10 μέτρων) θα φέρει στα δημόσια 
έσοδα 47 εκατ. ευρώ το 2015 και 
άλλα τόσα το 2016, ενώ η έκτακτη 
εισφορά αλληλεγγύης θα φέρει 220 

και 250 εκατομμύρια, αντίστοιχα!
u Υπάρχει, τέλος, και η επιβολή 

ειδικού φόρου 12% στα κέρδη των 
επιχειρήσεων πάνω από 1 εκατ. ευρώ, 
που θα πληρωθεί σε δυο δόσεις και 
υπολογίζεται να αποδώσει 600 εκατ. 
ευρώ το 2015 και άλλα τόσα το 2016, 
καθώς και η αύξηση του συντελεστή 
φορολόγησης κερδών από 26% σε 
29% για όλες τις επιχειρήσεις, που 
αναμένεται να αποφέρει 450 εκατ. 
το 2016 (θα ισχύσει για τα κέρδη του 
2015). Αυτό εννοεί ο Τσίπρας όταν 
λέει ότι «έχει έρθει η ώρα σε αυτό 
το τόπο την κρίση να την πληρώσει η 
ολιγαρχία και όχι ο κόσμος της εργα-
σίας, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και 
οι αυτοαπασχολούμενοι».

Ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι 
θα συγκεντρωθούν πράγματι αυτά 
τα ποσά (στην πραγματικότητα θα 
οργιάσει η φοροδιαφυγή), το κρά-
τος θα πάρει 1.650 εκατ. ευρώ (για 
την ακρίβεια, όπως προκύπτει από 
το σχετικό πίνακα, είναι 1.632 εκατ. 
ευρώ) από 14.930 επιχειρήσεις που 
θα πραγματοποιήσουν κέρδη γύρω 
στα 14 δισ. ευρώ (13.683 εκατ. για την 
ακρίβεια). Την ίδια στιγμή, από τη με-

ταφορά κυρίως των τροφίμων στον 
υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ θα 
πάρει την ίδια περίοδο 2.040 εκατ. 
ευρώ, ποσό κατά 24% μεγαλύτερο!

Κι όμως, με περισσό θράσος ο Τσί-
πρας μιλά για συμφωνία που θα έχει 
«αναδιανεμητικά χαρακτηριστικά» 
και «θα κατανέμει τα βάρη σε όσους 
δεν έχουν πληρώσει το μερίδιό τους 
για την έξοδο από την κρίση»! Επα-
ναλαμβάνουμε ότι οι εργάτες και οι 
μικροαστοί θα πληρώσουν ακόμα 
τον ΕΝΦΙΑ, τον εφιαλτικό ειδικό 
φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο 
και όλα τα υπόλοιπα που τους έχουν 
φορτώσει την τελευταία πενταετία οι 
μνημονιακές κυβερνήσεις. Ακόμη και 
στο νέο μνημονιακό πακέτο, αυτό με 
το ροζ και φαιό χρώμα (ΣΥΡΙΖΑ και 
ΑΝΕΛ), που θα προστεθεί στα προ-
ηγούμενα, η σχέση ανάμεσα σ’ εκεί-
να που θα κληθούν να πληρώσουν 
οι λαϊκές μάζες (χωρίς δυνατότητα 
αποφυγής, μάλιστα) και σ’ εκείνα που 
θα κληθεί να πληρώσει η αστική τάξη 
(με τεράστιες δυνατότητες αποφυ-
γής) είναι συντριπτικά σε βάρος των 
λαϊκών μαζών.

Το παραμύθι της «Επιτροπής 
Αλήθειας Δημοσίου Χρέους»

Παρουσία του Τσίπρα, αλλά χωρίς τον Πάκη (ήταν στα εγκαίνια) η Κωνστα-
ντοπούλου παρουσίασε τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της Επιτρο-

πής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, που δημιούργησε ως προσωπικό της μαγαζί 
(με τη συνδρομή και της Σακοράφα, η οποία όμως είναι ευρωβουλευτίνα 
και δεν μπορεί να παίξει τόσο στο παιχνίδι της εσωτερικής δημοσιότητας).

Ποιο είναι το πρακτικό αποτέλεσμα αυτής της Επιτροπής; Μόνο τα έξοδα 
που πληρώνει ο ελληνικός λαός για τον Τουσέν και τους λοιπούς που χρησι-
μοποιεί η Κωνσταντοπούλου. Γιατί πολιτικά και νομικά το ελληνικό κράτος 
έχει αναγνωρίσει το σύνολο του χρέους.

Πολιτικά, η αναγνώριση έγινε με τη συμφωνία της 20ής Φλεβάρη. Είχε 
προηγηθεί, βέβαια, σωρεία δηλώσεων του Τσίπρα και των στελεχών του οι-
κονομικού επιτελείου, με τις οποίες αναγνώριζαν το σύνολο του χρέους και 
επαναλάμβαναν ότι θεωρούν υποχρέωση του ελληνικού κράτους την απο-
πληρωμή του. Ο Μπαρουφάκης, μάλιστα, στην πασχαλινή επίσκεψή του στην 
έδρα του ΔΝΤ, είχε φροντίσει να πει κι εκείνο το περίφημο «στο διηνεκές» 
(ad infinitum, όπως είναι ο λατινικός όρος του διεθνούς δικαίου). Το ελληνικό 
κράτος θα πληρώνει τις υποχρεώσεις του στο διηνεκές. 

Κάποτε, βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιζε πολιτικά με την περιβόητη ΕΛΕ (Επιτρο-
πή Λογιστικού Ελέγχου), η οποία θα έβρισκε υποτίθεται το τμήμα του χρέους 
που είναι απεχθές και θα προωθούσε τη διαγραφή του. Αυτό, όμως, κράτησε 
μέχρι τις εκλογές του 2012. Εκτοτε, το σύνθημα εξαφανίστηκε μαζί με τους 
«αγανακτισμένους» (ως γνωστόν, αυτό υπήρξε ένα από τα εφευρήματα της 
«κάτω πλατείας»). Κάποια στιγμή, ο Σταθάκης το είπε ωμά: όσο και να ψά-
ξουμε, δεν πρόκειται να βρούμε πάνω από 5% του χρέους που να μπορεί να 
θεωρηθεί απεχθές.

Ολοι μαζί οι συριζαίοι, προεδρικοί και αριστεροπλατφορμικοί, συνασπί-
στηκαν γύρω από το αίτημα για «διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέ-
ους». Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι ή δεν είναι απεχθές, εμείς θέλουμε να γίνει 
βιώσιμο και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος 
του, έλεγαν όλοι, από Τσίπρα μέχρι Στρατούλη. Προεξοφλούσαν, μάλιστα, ότι 
θα πετύχουν τη σύγκληση μιας διεθνούς διάσκεψης, η οποία θα πάρει απο-
φάσεις όπως συνέβη με τη διάσκεψη του Λονδίνου το 1953, που «κούρεψε» 
το χρέος της Γερμανίας. Κάτι άλλες γραφικότητες, για ζουρνάδες, νταούλια, 
λύρες και αγορές που θα χορεύουν πεντοζάλη, δεν τις αναφέρουμε καν.

Πολιτικά, τέλειωσε κι αυτό λίγες μέρες μετά την εκλογική νίκη και το σχη-
ματισμό της συγκυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου. Διακηρύχτηκε ως στόχος η 
αναδιάρθρωση του χρέους, η οποία όπως γνωρίζουμε προβλέπεται (γενικό-
λογα) στην απόφαση που πήρε το Eurogroup το Νοέμβρη του 2012. Στα δύο 
ελληνικά non paper που κατατέθηκαν στα Eurogroup της 11ης και της 16ης 
Φλεβάρη γίνεται μνεία στην απόφαση του Eurogroup το Νοέμβρη του 2012 
και τίποτ’ άλλο. Δεν χρειάζεται, βέβαια, να θυμίσουμε τις δημόσιες τοποθε-
τήσεις του Μπαρουφάκη ότι το «κούρεμα» είναι… τοξική λέξη.

Ομως, το θέμα είναι κλεισμένο και νομικά. Αυτό δεν το λέμε εμείς, αλλά 
ένας από τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς. «Το πρόβλημα, κυρία πρόε-
δρε, είναι ότι αυτό ήταν απολύτως νόμιμο. Σύμφωνα με την Eurostat, σύμφωνα 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ήταν τίποτα παράνομο από όλα αυτά. Ηταν 
νόμιμος ο τρόπος με τον οποίο παραπλανήθηκαν τα Κοινοβούλια, όχι μόνο 
εδώ». Αυτά τα είπε ο Μπαρουφάκης, που ήταν καλεσμένος ως ομιλητής στα 
εγκαίνια της Επιτροπής της Ζωής. Νομικά, λοιπόν, στο πλαίσιο της ΕΕ και της 
Ευρωζώνης, όλο το χρέος θεωρείται νόμιμο. Αυτό δεν είναι θέση κάποιου 
οργάνου της ΕΕ, αλλά θέση της σημερινής ελληνικής κυβέρνησης.

Τότε τι νόημα έχει αυτή η Επιτροπή; Να κοροϊδεύει το λαουτζίκο. Ο Μπα-
ρουφάκης, άσος σ’ αυτού του είδους την προπαγάνδα, το είπε σ’ εκείνη την 
ομιλία του: «Οπότε τι μπορεί να κάνει αυτή η Επιτροπή; Το βασικό που μπορεί 
να κάνει είναι να φέρει όλα αυτά τα πράγματα στο φως, να ξέρει ο κόσμος τι 
έγινε, να ξέρουν οι λαοί της Ευρώπης, οι οποίοι μας δακτυλοδεικτούν, τι συ-
νέβη με τα διόδια, τι συνέβη με την Goldman Sachs, αλλά όχι μόνο αυτό. Να 
ξέρουν γιατί το ελληνικό δημόσιο χρέος “απογειώθηκε’’»!

Oσοι αφελείς, λοιπόν, σπεύσατε να καταναλώσετε τα παραμύθια της Κων-
σταντοπούλου και της παρέας της. Οι υπόλοιποι αναλογιστείτε πως στην 
Ιστορία υπάρχει μόνο ένα παράδειγμα μονομερούς διαγραφής του χρέους 
μιας χώρας (μιλάμε για μονομερή διαγραφή, όχι για κουρέματα και αναδιαρ-
θρώσεις που γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη –αν όχι με την πρωτοβουλία- των 
δανειστών). Ηταν η διαγραφή των τσαρικών χρεών από το επαναστατικό 
καθεστώς των μπολσεβίκων, μετά τη νίκη της Οκτωβριανής Επανάστασης. 
Η επαναστατική εξουσία της εργατικής τάξης δε λογάριασε τις υποχρεώσεις 
που είχε αναλάβει το τσαρικό καθεστώς, ούτε το ισχύον διεθνές δίκαιο το 
διαμορφωμένο σύμφωνα με τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών. Λογάριασε 
μόνο τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και των λαών της πρώην τσαρικής 
αυτοκρατορίας. Διέγραψε μονομερώς όχι μόνο το χρέος που είχε σωρεύσει 
το τσαρικό καθεστώς, αλλά και το χρέος άλλων χωρών που κατείχε αυτό το 
καθεστώς. Δεν χρωστάμε σε κανέναν, δεν μας χρωστάει κανένας, είπαν οι 
μπολσεβίκοι.

Εχει αυτό καμιά σχέση με τα καραγκιοζιλίκια της Κωνσταντοπούλου και 
της παρέας της ή με τις αφελείς διακηρύξεις κάποιων ότι είναι δυνατόν, με 
νομικά μέσα, στο πλαίσιο του ισχύοντος (ιμπεριαλιστικού) διεθνούς δικαίου, 
να διαγραφεί μεγάλο τμήμα του χρέους του ελληνικού κράτους, επειδή αυτό 
θα κριθεί απεχθές από μια Επιτροπή, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση της 
χώρας διακηρύσσει σε όλους τους τόνους ότι αναγνωρίζει το χρέος και θα 
εξακολουθήσει να το πληρώνει στο διηνεκές;

Κομματική υπόθεση το «μασάζ»
Η ομιλία Τσίπρα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έγινε 

σε απευθείας ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, όταν όμως ολοκληρώθηκε 
και ήρθε η ώρα να μιλήσουν οι βουλευτές, κάμερες και μικρόφωνα 
έκλεισαν, ενώ ζητήθηκε και από τους δημοσιογράφους να εγκατα-
λείψουν την αίθουσα. Το «μασάζ» που θ’ ακολουθούσε, συνοδευό-
μενο από τη σχετική γκρίνια των «αριστερών» πρέπει να παραμείνει 
κλειστή κομματική υπόθεση. Μόνο ο λόγος του αρχηγού πρέπει να 
είναι δημόσιος. Ετσι, ό,τι ειπώθηκε στη συνέχεια έγινε γνωστό μόνο 
από διαρροές.

Σύμφωνα μ’ αυτές, οι τόνοι ανέβηκαν μόνο προσωρινά όταν ο 
«αριστεροπλατφορμικός» Καλύβης κατηγόρησε τον Τσακαλώτο 
των «53» ότι με την τελευταία πρόταση «η κυβέρνηση κατρακύλησε 
παρακάτω και από το κείμενο των 47 σελίδων». Ο Τσακαλώτος τα 
πήρε στο κρανίο (μάθαμε ότι θυμώνει και ο Τσακαλώτος!), απάντησε 
έντονα ότι αυτό δεν ισχύει και το «επεισόδιο» έληξε με την παρέμβα-
ση του «επιλοχία» Μαντά. Από την περιγραφή, πάντως, πήραμε μια 
ακόμη επιβεβαίωση της πρόθεσης της «αριστερής πλατφόρμας» να 
γκρινιάξει αλλά να ψηφίσει τη συμφωνία, στο πλαίσιο της πειθαρχίας 
στην αρχή της πλειοψηφίας.

Ο μονίμως χολωμένος για τη μη υπουργοποίησή του Α. Μητρό-
πουλος είπε τα γνωστά που λέει και στα κανάλια για το μεγάλο λάθος 
της 20ής Φλεβάρη, όμως ζήτησε από την κυβέρνηση να συνεχίσει 
την προσπάθεια για την επίτευξη πάση θυσία συμφωνίας, γιατί η 
ρήξη πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφευχθεί. Ο Μητρόπουλος 
γνωρίζει πολύ καλά τα όρια που θέτουν οι βαρόνοι των μίντια, στα 
μαγαζιά των οποίων πιάνει σε καθημερινή βάση πρώτο τραπέζι πί-
στα.

Ο Θ. Δρίτσας, σύμφωνα πάντα με τις διαρροές, μίλησε για υποχω-
ρήσεις της κυβέρνησης στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, θέτοντας 
θέμα δημοψηφίσματος! Από το πόστο του αναπληρωτή υπουργού 
Ναυτιλίας, πάντως, δεν άφησε καμιά αιχμή ότι σκοπεύει να παραι-
τηθεί μετά το βγάλσιμο του ΟΛΠ στο σφυρί. Είπε απλά κάποιες κου-
βεντούλες για να φτάσουν στ’ αυτιά της εκλογικής του πελατείας.

Φραξιονιστικό μπάχαλο
Μιλώντας στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Φάιμαν ο Τσί-

πρας έκλεισε για μια ακόμη φορά το ζήτημα του δημοψηφίσματος, 
λέγοντας ότι ο ίδιος θα πάρει πάνω του το «κόστος» της όποιας από-
φασης (αλήθεια, γιατί η «αμοιβαία επωφελής συμφωνία» να συνεπά-
γεται κόστος για την κυβέρνηση;). Την επομένη, σε συνέντευξή του 
στο BBC, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας Τσακαλώτος 
δήλωσε πως αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, η κυβέρνηση «θα απευθυν-
θεί στο λαό για την πιθανότητα ενός Grexit, γιατί δεν έχουμε λαϊκή 
εντολή να φύγουμε από το ευρώ»! Mετά, καταπώς το συνηθίζουν οι 
Τσακαλώτοι, βγήκε και διέψευσε αυτό που είχε δηλώσει.

Καταιγίδα νέων 
μνημονιακών 

μέτρων

Η τρέχουσα εβδομάδα εξελίχτη-
κε σ’ ένα κλίμα κρίσης ανάμεσα 

στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
και τους εκπροσώπους των ιμπερι-
αλιστών δανειστών. Αν όμως δούμε 
τα πράγματα σφαιρικά, θα διαπι-
στώσουμε ότι αυτή η κρίση έμεινε 
στο φραστικό επίπεδο, ενώ όλες οι 
πλευρές φρόντισαν να μην ξεφύγει 
η κατάσταση και προκύψει κάποιο 
«ατύχημα».

Το Σαββατοκύριακο, ο Τσίπρας 
έστειλε στις Βρυξέλλες υψηλόβαθ-
μη υπουργική τρόικα (Δραγασάκης, 
Παππάς, Τσακαλώτος), η οποία 
κουβαλούσε στις αποσκευές της 
τη «βελτιωμένη» πρόταση ως προς 
το δημοσιονομικό σκέλος της νέας 
συμφωνίας. Η ελληνική κυβέρνηση 
δέχτηκε να καλύψει «δημοσιονομι-
κό κενό» ύψους 1,1% του ΑΕΠ για το 
2015 και 1,9% για το 2016, προτείνο-
ντας και τα μέτρα με τα οποία θα 
γίνει η κάλυψη αυτού του δημοσιο-
νομικού κενού (αναλυτικά γράφουμε 
σε διπλανές στήλες).

Στην τρόικα των υπουργών επιφυ-
λάχτηκε εξευτελιστική μεταχείριση. 
Δεν έγινε δεκτή από τον Γιούνκερ ή 
κάποιον αντιπρόεδρό του. Δε συνο-
μίλησε καν με τους επικεφαλής της 
τρόικας, αλλά με χαμηλόβαθμους 

υπαλλήλους της, οι οποίοι έκαναν 
παρατηρήσεις, χωρίς να έχουν καμιά 
εξουσιοδότηση για διαπραγμάτευση 
και συμφωνία επί κάποιων έστω πα-
ραμέτρων της πρότασης.

Η ξεφτίλα του Σαββατοκύριακου 
έληξε με μια εξίσου εξευτελιστική 
δήλωση του Δραγασάκη, που παρα-
δέχτηκε ότι «δεν υπήρξε ανταπόκρι-
ση από τη πλευρά των θεσμών για συ-
ζητήσεις σε εκείνο το επίπεδο και με 
εκείνες τις εξουσιοδοτήσεις που θα 
επέτρεπαν την επίλυση των θεμάτων 
που παραμένουν ανοιχτά». Η δήλωση 
έκλεινε με έκφραση «ετοιμότητας για 
την ολοκλήρωση των διαπραγματεύ-
σεων και την επίτευξη μιας αμοιβαίας 
επωφελούς συμφωνίας».

Ο χειρισμός του Δραγασάκη προ-
φανώς δεν άρεσε στον Τσίπρα και 
την παρέα του, που αποφάσισαν να 
σηκώσουν τους τόνους, από τη μια 
για να γλιτώσουν την κατακραυγή 
για το ξεφτιλίκι και από την άλλη για 
να σύρουν και τον ΣΥΡΙΖΑ (ιδιαίτερα 
την κοινοβουλευτική ομάδα), αλλά 
και τον ελληνικό λαό σε υποστήριξη 
του μνημονιακού πακέτου που είχε 
ήδη αποδεχτεί η κυβέρνηση. Απο-
φάσισαν να χορέψουν τις τελευ-
ταίες καντρίλιες πριν υπογράψουν 
τη μνημονιακή συμφωνία, εφαρ-

μόζοντας ταυτόχρονα την τακτική 
του χότζα: οι δανειστές μας ζητούν 
εξωφρενικά πράγματα, επομένως 
αν μείνουμε στα δικά μας, άντε και 
κάτι χειρότερο, θα πρέπει να είμαστε 
ευχαριστημένοι.

Η απάντηση από την πλευρά των 
δανειστών υπήρξε σφοδρή, αφού 
ο ίδιος ο Γιούνκερ βγήκε μπροστά 
και κατηγόρησε τον Τσίπρα ότι λέ-
ει ψέματα, αποκαλύπτοντας ότι ο 
ίδιος του παρουσίασε προτάσεις 
που δεν περιλαμβάνουν αυτά που ο 
Τσίπρας λέει ότι του ζητούν. Το πράγ-
μα χόντρυνε, ο Σακελλαρίδης πήρε 
εντολή να βγάλει τον Γιούνκερ από 
το κάδρο των καταγγελιών, όμως ο 
Τσίπρας έδωσε ένα ακόμη σόου την 
Τρίτη, συγκαλώντας εσπευσμένα την 
κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, 
από την οποία απέσπασε -μέσω των 
θυελλωδών χειροκροτημάτων- την 
έγκριση να υπογράψει συμφωνία στη 
βάση των κυβερνητικών προτάσεων, 
οι οποίες βέβαια περιλαμβάνουν και 
την απαραίτητη… ελαστικότητα. Ο 
Τσίπρας ανέβασε τους τόνους ιδιαί-
τερα κατά του ΔΝΤ, ενώ το βράδυ 
της ίδιας μέρας οι Αμερικανοί φρό-
ντισαν να διαρρεύσουν πως ο Τζακ 
Λιου τηλεφώνησε στον Τσίπρα και 
του είπε σε αυστηρό τόνο να σταμα-
τήσει να καταφέρεται κατά του ΔΝΤ!

Την Τετάρτη άρχισε η αποφόρτιση 
της κρίσης σε κεντρικό επίπεδο. Ο 
καγκελάριος της Αυστρίας Φάιμαν 
επισκέφτηκε την Ελλάδα και δεν 
έκρυψε ότι συνομίλησε με την Μέρ-
κελ και τον Γιούνκερ (αυτά δημόσια, 
γιατί πίσω από τις κλειστές πόρτες 
είπε σίγουρα πολλά περισσότερα 
στον Τσίπρα). Ο ίδιος εμφανίστη-
κε πολύ αγαπησιάρης, δείχνοντας 
κατανόηση σ’ αυτά που ο Τσίπρας 
εμφανίζει ως «κόκκινες γραμμές» 
(αν και ο όρος δεν χρησιμοποιεί-
ται πλέον από την κυβέρνηση). Ο 
Τσίπρας παρουσίασε συνοπτικά το 
πρόγραμμα συμμόρφωσης της κυ-
βέρνησης ως προς την κάλυψη του 
«δημοσιονομικού κενού» που ζητά η 
τρόικα, ανακοίνωσε νέα «βελτίωση» 
στο ζήτημα της πρόωρης συνταξι-
οδότησης (αναλυτικά γράφουμε 
δίπλα) και στο τέλος δεν παρέλειψε 
ένα μικρό λεονταρισμό, για να μην 
φανεί ότι κάνει κωλοτούμπα σε όσα 
έλεγε την προηγούμενη μέρα.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας 
υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία Τσί-
πρα-Γιούνκερ, χωρίς να δοθούν λε-
πτομέρειες για το περιεχόμενό της. 
Το μόνο που ειπώθηκε (ανεπίσημα) 
ήταν πως ο Γιούνκερ είπε στον Τσί-
πρα πως θα στείλει νέα πρόταση, 
στην οποία θα πρέπει να απαντή-

σει η ελληνική κυβέρνηση, ώστε να 
γεφυρωθεί η διαφορά. Ο Τσίπρας 
είχε ήδη αφήσει να διαφανεί ότι η 
κυβέρνησή του θέλει συνέχιση της 
διαπραγμάτευσης (άρα μπορεί να 
«βελτιώσει» κι άλλο τις προτάσεις 
της), ενώ το ίδιο ανέφερε και η δή-
λωση Δραγασάκη όταν αποχωρούσε 
από τις Βρυξέλλες.

Την ίδια μέρα, η Μέρκελ έκανε 
αγαπησιάρικες δηλώσεις στη γερ-
μανική Βουλή, ο Σόιμπλε δε μίλησε 
καθόλου, ενώ ο ρόλος του «κακού» 
ανατέθηκε σε κοινοβουλευτικά στε-
λέχη του κυβερνώντος κόμματος. 
Αγαπησιάρικες δηλώσεις έκανε και 
ο Βαλς μιλώντας στη γαλλική Βου-
λή. Αν δεν είχαμε και το «επεισόδιο» 
Κωνσταντοπούλου-Στουρνάρα, όλα 
θα έδειχναν ειδυλλιακά, αφού και 
τα διεθνή πρακτορεία έκαναν λόγο 
για προετοιμασία έκτακτης συνόδου 
κορυφής το Σαββατοκύριακο, για να 
κλείσει τις τελευταίες εκκρεμότητες.

Την Πέμπτη το σκηνικό ξεκί-
νησε εξίσου ειδυλλιακά, αλλά το 
βράδυ, μετά την ολοκλήρωση του 
Eurogroup, είχαμε ένα μπαράζ σκλη-
ρών δηλώσεων από Ντεϊσελμπλούμ, 
Ρέγκλινγκ και Λαγκάρντ, με την τε-
λευταία μάλιστα να κατηγορεί τον 
Μπαρουφάκη (χωρίς φυσικά να τον 

κατονομάζει) για παιδιαρίσματα. Κι 
ενώ οι διαρροές μιλούσαν για συνά-
ντηση Τσίπρα-Γιούνκερ το Σάββατο, 
ο Τουσκ ανακοίνωσε έκτακτη σύνοδο 
κορυφής τη Δευτέρα.

Λένε πως πριν από την καταιγίδα 
προηγείται μια απειλητική ηρεμία. 
Στη διαπραγμάτευση της συγκυβέρ-
νησης Τσίπρα-Καμμένου με τους 
δανειστές συμβαίνει το αντίθετο. 
Οι δανειστές δοκιμάζουν τα έσχα-
τα σημεία αντοχής της ελληνικής 
κυβέρνησης. Ας θυμηθούμε από πού 
ξεκίνησε η διαπραγμάτευση (ας θυ-
μηθούμε την περίοδο της… δημιουρ-
γικής ασάφειας, όταν ακούγονταν 
μόνο οι παπαριές του ακκιζόμενου 
Μπαρουφάκη) και πού έχει φτάσει, 
πάντα σύμφωνα με όσα διαρρέει η 
ελληνική πλευρά. Οταν ο Τσίπρας 
λέει «ως εδώ» το εννοεί πραγματικά 
ή κάνει τα τελευταία νάζια πριν από 
μια ακόμη υποχώρηση; Το πρωθυ-
πουργικό γραφείο ανακοίνωσε πως 
«όσοι επενδύουν στην κρίση και σε 
σενάρια τρόμου θα διαψευστούν» 
από τη σύνοδο κορυφής, στην οποία 
«θα υπάρξει λύση». Στο παρασκήνιο 
μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές στη 
νέα συμφωνία, το ακριβές περιεχό-
μενο της οποίας δε γνωρίζουμε. Το 
μόνο βέβαιο είναι πως έρχεται κα-
ταιγίδα νέων μνημονιακών μέτρων.

Τελευταίες καντρίλιες πριν τη συμφωνία
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Ο τίτλος του άρθρου είναι η συνο-
πτική παρουσίαση της πολιτικής 

και τακτικής που εφαρμόζει η πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Παιδείας στην 
εκπαίδευση. Τον επιβεβαίωσε και ο 
Αριστείδης Μπαλτάς με συνέντευξη 
που παραχώρησε στον «Ελεύθερο Τύ-
πο της Κυριακής».

Μια πολιτική διατήρησης ισορρο-
πιών ώστε να μη θιγούν αστικοί μηχα-
νισμοί και συμφέροντα, παρεμβάσεις 
μεσοβέζικες, κολοβές ρεφορμιστικού 
τύπου και μια ματιά αντιδραστική και 
αυταρχική σε σοβαρά ζητήματα λει-
τουργίας της εκπαίδευσης.

Παραθέτουμε χαρακτηριστικά απο-
σπάσματα:

Συμβούλια Ιδρυμάτων
«Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω το εξής: 

Και εποπτικό ρόλο θέλουμε και συμ-
βούλια που πραγματικά θα συμβου-
λεύουν. Αυτό που δεν θέλουμε είναι να 
δημιουργείται σύγχυση αρμοδιοτήτων 
μεταξύ πρυτανικών αρχών και συμβου-
λίων. Αναζητούμε τη μορφή ενός οργά-
νου που θα διαθέτει δύο είδη ομάδων 
με διακριτές αρμοδιότητες: μία καθαρά 
συμβουλευτική και μία εποπτική».

Οπως αποδεικνύεται η κατάργηση 
των κακόφημων Συμβουλίων, του νό-
μου Διαμαντοπούλου, που δημιουργή-
θηκαν για να εποπτεύουν και επιβάλ-
λουν το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο 
δεν ήταν τελεσίδικη. Υποτίθεται ότι οι 
συριζαίοι τα κατήργησαν για να απο-
δώσουν στο πανεπιστήμιο το «αυτοδι-
οίκητο», όπως επιτάσσει το Σύνταγμα. 
Σημειώνουμε ότι ο Μπαλτάς απάντησε 
σε ερώτηση του δημοσιογράφου που 
μιλούσε για έλεγχο γενικά των Ιδρυμά-
των από τα Συμβούλια που καταργή-
θηκαν και για οικονομικό έλεγχο των 
πανεπιστημίων από αυτά.

Τώρα μαθαίνουμε ότι στόχος είναι 
να ξαναφτιαχτούν τα Συμβούλια με δι-
ακριτές τάχα αρμοδιότητες από αυτές 
που έχουν οι πανεπιστημιακές αρχές. 
Η άποψη αυτή διατυπώνεται ύστερα 
από το θόρυβο που δημιούργησε ο 
κύκλος των «προθύμων», απ’ όλο το 
φάσμα των αστικών μηχανισμών, που 
υπερασπίζει «με τα μπούνια» τις εκσυγ-
χρονιστικές, άγρια νεοφιλελεύθερες 
τάσεις. Εμείς αυτό το σημειώνουμε, 
όπως σημειώνουμε ότι τα Συμβούλια 
γεννήθηκαν ως ανάγκη από τη στιγμή 
που το πανεπιστήμιο αντιμετωπίζεται 
ως μια επιχείρηση, που πρέπει να βγά-
ζει τα προς το ζην μόνη της, με ιδιω-
τικοοικονομικά κριτήρια λειτουργίας 
και με όρους που ταιριάζουν σ’ αυτή τη 
λειτουργία (π.χ. δημιουργία ευέλικτων 
δομών άμεσης αποκόμισης κέρδους 
στο περιθώριο της πανεπιστημιακής 
λειτουργίας, εκχώρηση τομέων δρά-
σης σε καπιταλιστικά συμφέροντα, 
ανταγωνιστικότητα, πειθαρχία, κ.λπ.). 
Κάτι που δεν μπορούν να διασφαλί-
σουν οι πρυτανικές αρχές, που είναι 
επιρρεπείς σε πιέσεις που μπορεί να 
δεχτούν από το φοιτητικό κίνημα.

Ιδιωτική 
χρηματοδότηση

«Υπάρχει γενικότερα πρόβλημα με 
τη χρηματοδότηση της χώρας. Δημόσι-
ες επενδύσεις αυτή τη στιγμή είναι πε-
ρίπου αδύνατον να γίνουν. Δεν είμαστε 
αντίθετοι σε εξωτερικές χρηματοδοτή-
σεις με τη μορφή δωρεών, παροχών, 
ευεργεσιών. Στη συνεργασία με ιδιωτι-
κές εταιρίες είναι πιο δύσκολα τα πράγ-

ματα. Είμαστε αρνητικοί σε φαινόμενα 
όπου η έξωθεν εταιρία προσδιορίζει 
τομείς έρευνας ή ελέγχει τα αποτελέ-
σματα και τα ενδεχόμενα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας. Στο ΕΜΠ, για το οποίο 
γνωρίζω, υπήρχαν πάντα εταιρίες που 
χρηματοδοτούσαν. Είχαμε, για παρά-
δειγμα, εργαστήρια αντοχής υλικών 
που έκαναν δοκιμές. Αυτές τις δοκιμές 
τις πλήρωναν οι εταιρίες. Δεν έχουμε 
πρόβλημα σε τέτοια ζητήματα. Εχουμε 
ζητήματα στον έλεγχο του πανεπιστημί-
ου από τις εταιρίες και σε παρεμβάσεις 
σε προγράμματα σπουδών ή σε κατευ-
θύνσεις, ανάλογα με το συμφέρον της 
κάθε εταιρίας. Εκεί θέλουμε την πλήρη 
και ουσιαστική αυτοδιοίκηση των πα-
νεπιστημίων με ακαδημαϊκά κριτήρια».

Ο Μπαλτάς εδώ μας σερβίρει μια 
παγκόσμια πρωτοτυπία. Παρουσιάζει 
τις καπιταλιστικές εταιρίες περίπου ως 
φιλάνθρωπα σωματεία, ως αγνές «πα-
τριωτικές», φιλεκπαιδευτικές δομές, 
που προσφέρουν στην εκπαίδευση και 
την έρευνα για το καλό και μόνο της 
προαγωγής της επιστήμης και όχι για 
την αύξηση της κερδοφορίας τους, κα-
θορίζοντας με τον τρόπο αυτό και τις 
κατευθύνσεις και τα πεδία της έρευ-
νας. Αλλωστε, δεν είναι τυχαίο που οι 
καπιταλιστικές επιχειρήσεις στρέφο-
νται προς τις λεγόμενες παραγωγικές 
σχολές και όχι προς τις σχολές ανθρω-
πιστικών και κοινωνικών σπουδών για 
να προσφέρουν τον οβολό τους. Το 
ΕΜΠ, στο οποίο αναφέρεται ο υπουρ-
γός Παιδείας, έχει μακρά παράδοση 
στα νταραβέρια με τις καπιταλιστικές 
επιχειρήσεις και στις υπόγειες δια-
δρομές μεταξύ αυτών και ομάδων του 
εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσω-
πικού του. 

Αναδιάρθρωση 
πανεπιστημιακού χάρτη

«Απολύτως ειλικρινά, θεωρώ ότι ολό-
κληρο το τοπίο της Τριτοβάθμιας θέλει 
επανεξέταση. Δεν θα χρησιμοποιούσα 
τον όρο Αθηνά Ι ή ΙΙ γιατί, εκτός πολ-
λών άλλων, αντί να λύσει προβλήματα 
μάλλον δημιούργησε περισσότερα. Θα 
έλεγα ότι αυτό που σχεδιάζουμε και ελ-
πίζουμε πολύ γρήγορα να το βάλουμε 
σε εφαρμογή είναι ομάδες μελέτης για 
Συμβούλια Ιδρυμάτων, μεταπτυχιακά, 
για την κατανομή των Ιδρυμάτων της 
Τριτοβάθμιας, η οποία θα είναι και γε-
ωγραφική».

Οι συριζαίοι ακολουθούν και εδώ 
την παραπλανητική τακτική του «ξα-
ναβαφτίσματος» πρακτικών («Σχέδιο 
Αθηνά»), που οδήγησαν σε δραματική 
συρρίκνωση της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, με στόχο να μειωθούν οι 
κρατικές δαπάνες και απώτερο σκοπό 
να χτυπηθεί η τάση της νεολαίας της 
εργαζόμενης κοινωνίας για πανεπιστη-
μιακή εκπαίδευση.

Από την αόριστη τοποθέτηση του 
υπουργού Παιδείας συμπεραίνουμε 
ότι δεν αποκλείεται νέος γύρος συγ-
χωνεύσεων-καταργήσεων τμημάτων, 
σχολών ή και πανεπιστημίων.

Πανεπιστημιακό άσυλο
«Υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ ασύ-

λου και κατάληψης. Την έννοια του 
ασύλου τη θεωρούμε σύμφυτη με την 
έννοια του πανεπιστημίου. Να μπορεί 
κάποιος να διδάξει, να ερευνήσει, να 
κάνει μια διάλεξη. Είτε είναι πανεπιστη-
μιακός είτε όχι, υπό πλήρη ελευθερία 
και χωρίς να κινδυνεύει να διωχθεί. Από 
την άλλη, ξέρουμε ότι αυτό το καθεστώς 
έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα 
στο παρελθόν γύρω από την έννοια 
προστασία του ασύλου από καταλήψεις 
και συναφή φαινόμενα.

Η προστασία του ασύλου οφείλει 
να είναι ευθύνη της πανεπιστημιακής 

κοινότητας στο σύνολό της. Θέλουμε 
να υπενθυμίσουμε αυτό χωρίς να φτιά-
χνουμε καινούργιες νομοθετικές ρυθ-
μίσεις, όλες εκ των οποίων απέτυχαν. 
Γι’ αυτό επαναφέρουμε την έννοια, η 
οποία είναι σύμφυτη με το πανεπιστή-
μιο, και αφήνουμε το νομικό πλαίσιο 
όπως ήταν».

Πόσο πιο καθαρά να μας το πει ο 
υπουργός Παιδείας; Η επαναφορά 
του όρου του ασύλου με το πολυνομο-
σχέδιο-κουρελού που ετοιμάζεται εί-
ναι ψευδεπίγραφη, είναι μια απατηλή 
εικόνα. 

Το πανεπιστημιακό άσυλο δεν 
αναφέρεται μόνο στην ελευθερία δι-
δασκαλίας και έρευνας, όπως θέλει 
να μας το παρουσιάσει ο Μπαλτάς, 
μιμούμενος τη Γιαννάκου και τη Δια-
μαντοπούλου. Αναφέρεται κυρίως στις 
δράσεις διεκδίκησης και αντίστασης 
απέναντι σε πρακτικές και πολιτικές 
που μεταχειρίζεται το σύστημα, δρά-
σεις που επιλέγει όχι μόνο το φοιτητικό 
κίνημα, αλλά και πολιτικές ή εργατικές 
ομάδες που δρουν στην κοινωνία.

Οσοι διαθέτουμε ιστορική μνήμη 
γνωρίζουμε ότι το άσυλο θεσμοθε-
τήθηκε «στο έδαφος ενός ισχυρού, 
μαζικού και διεκδικητικού κινήματος 
στα πανεπιστήμια και τους χώρους 
εργασίας,  που έβγαινε απειλητικό με-
τά το τέλος της δικτατορίας και στον 
απόηχο της ηρωικής εξέγερσης του 
Πολυτεχνείου το 1973». Το ΠΑΣΟΚ το 
1982 εξαναγκάστηκε να το θεσπίσει (Ν. 
1268/1982, άρθρο 2), «προσπαθώντας 
να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτό το 
κίνημα και την ανάγκη του αστικού συ-
στήματος να υπάρξει έλεγχος των πρα-
κτικών διεκδικητικής τακτικής του κι-
νήματος που πραγματοποιούνταν στο 
έδαφος των πανεπιστημιακών χώρων 
(καταλήψεις από φοιτητές, εργαζόμε-
νους στο πανεπιστήμιο, αλλά και από 
τάσεις του κινήματος εκτός των τειχών 
της πανεπιστημιακής κοινότητας).

 Το πανεπιστημιακό άσυλο είχε κα-
ταγραφεί στη μνήμη του ελληνικού 
λαού (ιδίως με την κατάληψη της Νομι-
κής και την εξέγερση του Πολυτεχνεί-
ου το ’73, στην οποία πήραν μέρος όχι 
μόνο φοιτητές, αλλά και μαθητές και 
εργαζόμενοι) ως μια ιερή έννοια και 
συνθήκη, την οποία δε μπορούσαν να 
παραβιάσουν οι δυνάμεις καταστολής 
του κράτους» (Κόντρα, αρ. φύλ. 819).

Πρυτανικές εκλογές
«Ο νόμος Διαμαντοπούλου έλεγε 

ρητά: Οι πρυτάνεις με την εφαρμογή 
του παρόντος καταργούνται. Στιγμι-
αία. Εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε 
μια μέση οδό. Συχνά οι μέσες οδοί 
δεν ικανοποιούν. Τους ζητάμε στα δύο 
χρόνια και με περιθώριο προσαρμογής 
να κάνουν εκλογές με δυνατότητα επα-
νεκλογής τους. Το θεωρούμε σχετικά 
δίκαιο, δεν απολύουμε πρύτανη γιατί 
είναι απαράδεκτο. Αλλά ταυτοχρόνως 
δίνουμε ένα σήμα ότι υπάρχει -ας το 
πούμε- ένα ερώτημα νομιμοποίησης 
ως προς τη διαδικασία εκλογής τους. 
Τους δίνουμε τη δυνατότητα να επανα-
νομιμοποιηθούν με ένα καθεστώς που 
θα είναι πολύ πιο διαφανές».

Πρόκειται για τη γνωστή μεσοβέζικη 
τακτική ισορροπιών των συριζαίων, που 
δε θέλουν να τα χαλάσουν με μηχα-
νισμούς του αστικού συστήματος. Το 
υπουργείο Παιδείας δίνει το δικαίωμα 
στους πρυτάνεις που εξελέγησαν με 
προεπιλογή από τα κακόφημα Συμ-

βούλια, ώστε να είναι άτομα απολύτου 
εμπιστοσύνης του συστήματος και θε-
ματοφύλακες των νεοφιλελεύθερων 
αλλαγών που προωθούνταν με το νό-
μο Διαμαντοπούλου, να παραμείνουν 
στις θέσεις τους για μια ακόμη διετία. 
Και από πάνω τους δίνει το δικαίωμα 
να ξαναβάλουν υποψηφιότητα για να 
επανεκλεγούν!

Ελεύθερη πρόσβαση
«Σε σχέση με τις εισαγωγικές, δεν 

μπορούμε με φιρμάνι να βγάλουμε ένα 
διάταγμα που θα λύνει το πρόβλημα. 
Σε κάποιες σχολές που έχουν χαμηλή 
βάση και μικρή ζήτηση, γιατί τα παιδιά 
να μην μπορούν να πάνε εκεί χωρίς 
εξετάσεις αλλά με διαφορετικά κριτή-
ρια; Παραδείγματος χάριν, σε κάποια 
εξειδικευμένα ΤΕΙ που έχουν σχέση με 
περιοχές και παραγωγή. Θα προηγη-
θεί βέβαια μελέτη και η βοήθεια στα-
τιστικών στοιχείων για τη ζήτηση των 
τμημάτων και των σχολών. Μια σκέψη 
είναι να γίνει τμηματικά η διαδικασία με 
τις εισαγωγικές. Το ιδανικό θα είναι να 
έχουμε 4-5 σχολές πολύ μεγάλης ζήτη-
σης όπου εκεί είναι αναπόφευκτες οι 
εξετάσεις. Μπορεί όμως κάποια στιγμή 
να πετύχουμε στα περισσότερα να μην 
είναι αναπόφευκτες. Ενα ακόμα παρά-
δειγμα είναι η ύλη της Γ’ Λυκείου σε πα-
νελλαδικώς εξεταζόμενα. Η ύλη πρέπει 
κάπου να παντρεύεται με την ύλη του 
αντίστοιχου μαθήματος στο πρώτο 
έτος. Αν βρούμε έναν τρόπο να συνεν-
νοηθούν οι καθηγητές του σχολείου 
με τους καθηγητές των τμημάτων που, 
ας πούμε, διδάσκουν Φυσική πρώτου 
έτους, για το περιεχόμενο του μαθήμα-
τος, θα δημιουργήσουμε μια γέφυρα 
που μπορεί να κάνει φυσιολογική την 
ένταξη των μαθητών στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, χωρίς ίσως την ανάγκη 
εισαγωγικών».

Ο Αριστείδης Μπαλτάς μας έδωσε 
μια γεύση για το καταπώς θεωρούν οι 
συριζαίοι την «ελεύθερη πρόσβαση» 
στα πανεπιστήμια που διατυμπάνιζαν 
προεκλογικά. 

Δεν πρόκειται για μια επιλογή με κα-
θαρά ιδεολογικό ταξικό περιεχόμενο, 
για μια επιλογή που ξεκινάει από την 
αρχή ότι στην καπιταλιστική κοινω-
νία, οι ταξικές διαφορές βαραίνουν 
σαν σίδερο στην ανταπόκριση και την 
εξέλιξη που έχουν τα παιδιά της ερ-
γατικής τάξης, της φτωχής αγροτιάς 
και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία και ότι 
οι εισαγωγικές εξετάσεις αποτελούν 
ισχυρό ταξικό φραγμό που χτυπάει με 
ιδιαίτερη μανία τα παιδιά αυτών των 
τάξεων. Γι’ αυτό και η κατάργησή τους 
θα είναι ανακούφιση για την εργατική 
τάξη και την αγροτιά, χωρίς να σημαί-
νει ότι καταργείται το σύνολο των τα-
ξικών φραγμών.

Για τους συριζαίους πρόκειται για 
μια επιλογή πρακτικής σημασίας, μια 
επιλογή τακτικής λαϊκίστικου και όχι 
λαϊκού περιεχόμενου. Η κατάργηση 
των εξετάσεων στις σχολές χαμηλής 
ζήτησης (κυρίως ΤΕΙ της περιφέρειας 
και κάποιες πανεπιστημιακές σχολές 
που είναι «στα αζήτητα») και η διατή-
ρησή τους σε επίλεκτες σχολές είναι 
σαν να λέει στα παιδιά της εργατικής 
τάξης: Σε σας αρμόζουν τα υπόγεια, 
τα ρετιρέ είναι για τους διαλεχτούς, 
γι’ αυτούς που η κοινωνική τους θέση 
βρίσκεται στην κορυφή της ταξικής πυ-
ραμίδας και σε περιβάλλον με υψηλό 
μορφωτικό επίπεδο.

Φαντάροι στην έδρα!
Συνάντηση είχε ο υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς με τον υπουρ-

γό Αμυνας Καμμένο και το περιεχόμενο της συνάντησης κρατήθηκε μυ-
στικό.

Η ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας περιορίστηκε σε μια λακωνική 
ανακοίνωση ότι υπήρξε «γόνιμη συζήτηση σε σχέση με τη δυνατότητα συ-
νεργασίας των δύο υπουργείων σε τρέχοντα και δυσεπίλυτα προβλήματα 
του υπουργείου Παιδείας».

Αλήθεια, ποια είναι αυτά τα «δυσεπίλυτα προβλήματα» του υπουργείου 
Παιδείας, στη λύση των οποίων μπορεί να συμβάλλει ο Στρατός;

Οπως πληροφορούμεθα, από τον αστικό Τύπο («Τα Νέα», «Καθημερινή») 
πρόκειται για την ιδέα να επιτραπεί από τον Σεπτέμβριο σε απόφοιτους 
παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών, που υπηρετούν τη στρατιωτική τους 
θητεία σε ακριτικές περιοχές να μπορούν να διδάξουν σε κοντινά σχολεία 
όπου υπάρχουν κενά, λαμβάνοντας τη μοριοδότηση που προβλέπεται!

Την πληροφορία επιβεβαίωσαν «πηγές» των ψεκασμένων στην «Καθη-
μερινή».

«Πενία τέχνας κατεργάζεται» λέει ένα αρχαίο ρητό, το οποίο η συγκυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βάλθηκε να εφαρμόσει στην εκπαίδευση. Η συνέχιση 
του θεάτρου της σκληρής διαπραγμάτευσης και οι δεσμεύσεις των μνημο-
νίων έχουν προκαλέσει στάση πληρωμών στο εσωτερικό. Το υπουργείο Παι-
δείας αναζητά εναγωνίως «λύση» με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Τώρα 
οι φαντάροι δεν θα αποτελούν μόνο τις ορντινάτσες των καραβανάδων, 
δε θα σβήνουν μόνο πυρκαγιές και θα αντιμετωπίζουν πλημμύρες, αλλά 
όσοι διαθέτουν τα επιστημονικά προσόντα θα γίνονται και δάσκαλοι στα 
σχολεία. Το ίδιο μαθαίνουμε θα ισχύσει για τους φαντάρους-απόφοιτους 
ιατρικών σχολών, που θα κληθούν να στελεχώσουν άλλο έναν πολύπαθο 
κοινωνικό κλάδο, την Υγεία.

Κοντολογίς, το φθινόπωρο προβλέπεται ιδιαίτερα παγερό για τα σχο-
λεία. Γύρω στα 25.000 υπολογίζονται τα κενά και το υπουργείο Παιδείας 
υπολογίζει μόνο σε 2.500 διορισμούς για το σύνολο των εκπαιδευτικών 
βαθμίδων, χωρίς και πάλι ο μίζερος και ανεπαρκέστατος αυτός αριθμός 
να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Μισό βήμα μπρος, δέκα βήματα πίσω
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Σκεφθείτε πώς θα αντιμετω-
πιζόταν ένας αντικαπιταλι-

στής που σε μια σύγκρουση με 
φασίστες έβγαζε πιστόλι κι άρ-
χιζε να πυροβολεί. Η Αντιτρο-
μοκρατική θα έστηνε αμέσως 
τη σκευωρία, εντάσσοντάς τον 
στη ΣΠΦ. Οταν, όμως, πρόκει-
ται για χρυσαυγίτη μπράβο, το 
πράγμα αλλάζει. Μπορεί η ΧΑ 
να δικάζεται ως εγκληματική 
οργάνωση, όμως, ο μπράβος που 
σε σύγκρουση με αντιφασίστες 
έβγαλε όπλο και πυροβόλησε 
πολλές φορές (μέρα μεσημέρι 
και σε ένα πολυσύχναστο ση-
μείο της Αθήνας) κατηγορείται 
για… άσκοπους πυροβολισμούς. 
Η δράση του δε συσχετίστηκε με 
την εγκληματική οργάνωση.

Οι κατασταλτικοί μηχανισμοί 
έχουν σαφείς οδηγίες, κι όταν 
δεν τις έχουν ρητά, τα στελέχη 
τους είναι σε θέση να αντιλη-
φθούν πως ο «αέρας» που πνέει 
από μεριάς σημερινής συγκυ-
βέρνησης για τη μεταχείριση 
των νεοναζί είναι ο παλιός κα-
λός αέρας της εποχής πριν τη 
δολοφονία του Παύλου Φύσσα 
(τότε ο Σαμαράς αποφάσισε να 
τους διώξει ποινικά, μπας και 
καταφέρει να τους περιορίσει 
εκλογικά, κι όχι επειδή τον έπια-
σαν αντιφασιστικές ευαισθησί-
ες). Γι’ αυτό και λίγες ώρες μετά 
το επεισόδιο με τον πιστολέρο 
μπράβο στην Αχαρνών, στον 
Ασπρόπυργο τα ΜΑΤ έκαναν 

πλάτες στους νεοναζί για να 
επιτεθούν σε μοτοπορεία δια-
μαρτυρίας για το έγκλημα στα 
ΕΛΠΕ και στη συνέχεια, όταν οι 
διαδηλωτές ξεπέρασαν τον αιφ-
νιδιασμό, ανασυγκροτήθηκαν 
και αμύνθηκαν στους φασίστες, 
ανέλαβαν οι μπάτσοι με χημικά 
και κρότου-λάμψης να αποτελει-
ώσουν τη δουλειά που άρχισαν 
οι φασίστες.

Αν ψάχνετε πολιτική εξήγηση 
γι’ αυτές τις συμπεριφορές, πέρα 
από τη γνωστή ευαισθησία που 
η πρόεδρος της Βουλής δείχνει 
για τα βουλευτικά καθήκοντα 
των προφυλακισμένων νεοναζί, 
μπορείτε να δείτε την προθυμία 
με την οποία οι υπουργοί του ΣΥ-
ΡΙΖΑ απαντούν στις επίκαιρες 
ερωτήσεις των χρυσαυγιτών, που 
το παίζουν «εθνικιστές πιστοί 
στην κοινοβουλευτική δημο-
κρατία». Ψάξτε στην ιστοσελίδα 
της Βουλής τα πρακτικά από 
τη συνεδρίαση της Πέμπτης 11 
Ιούνη. Ο Παππάς ρωτάει για τις 
επιθέσεις που δέχονται τα γρα-
φεία και στελέχη τους και ο Πα-
νούσης τον διαβεβαιώνει ότι οι 
εντολές στην αστυνομία είναι να 
διαλευκάνει όλες τις επιθέσεις. 
Ο Παππάς μιλάει για «παρακρά-
τος» που οργανώνουν οι μυστι-
κές υπηρεσίες και δρα με την 
ανοχή της αστυνομίας ενάντια 
στον ελληνικό εθνικισμό όπως 
παλιά δρούσε εναντίον της Αρι-
στεράς (!), και ο Πανούσης τον 

διαβεβαιώνει ότι θα ελέγξει την 
αστυνομία για όλα τα περιστατι-
κά και του ζητά να τον πάρει τη-
λέφωνο τις επόμενες μέρες για 

να του δώσει εξηγήσεις! Και ζη-
τά από τον Παππά «όλοι μαζί να 
εξυγιάνουμε την αστυνομία»!  Σε 
δυο μέρες είχαμε τα γεγονότα.

Οπως μας πληροφόρησε το 
ΥΠΑΠΕΝ με δελτίο Τύπου, «σω-
ρεία παραβάσεων διαπίστωσαν 
οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος 
στη μονάδα ανακύκλωσης του 
Ασπρόπυργου, όπου εκδηλώθη-
κε η  πρόσφατη πυρκαγιά» και 
ζητούν «την ανάκληση της Από-
φασης Εγκρισης Περιβαλλοντι-
κών Ορων του Γενικού Γραμμα-
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής» γι’ αυτή τη μονάδα. Και 
τι έκαναν οι Επιθεωρητές Περι-
βάλλοντος για να προλάβουν 
το κακό; Εκαναν ελέγχους στη 
συγκεκριμένη μονάδα (και όχι 
μόνο) ή το καθήκον τους είναι 
να κάνουν ελέγχους κατόπιν 
εορτής, μετά δηλαδή από κά-
ποια οικολογική καταστροφή; 
Και κάτι ακόμη: δεν προκύπτουν 
ευθύνες για εκείνους που έδω-
σαν την άδεια στην επιχείρηση 
του Λαζόπουλου;

Ρητορικά είναι, βέβαια, τα 
ερωτήματα. Oλα αυτά τα σώμα-
τα είτε διευκολύνουν τους καπι-
ταλιστές στην ασύδοτη δράση 
τους είτε υπάρχουν για να λει-
τουργούν ως στάχτη στα μάτια 
της κοινωνικής πλειοψηφίας. Ο 
Ασπρόπυργος, η Ελευσίνα και η 
γύρω περιοχή, όπου κατοικούν 
δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, ερ-
γατικές οικογένειες στην πλειο-
ψηφία τους, έχουν μετατραπεί 

σε σκουπιδαποθήκη και σε έναν 
τεράστιο δοκιμαστικό σωλήνα 
χημικών αντιδράσεων. Ποτέ οι 
αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσί-
ες δεν έδρασαν προς όφελος 
της φτωχολογιάς που κατοι-
κεί σ’ αυτές τις περιοχές, ποτέ 
δεν έσφιξαν τα λουριά στους 
καπιταλιστές, ώστε να τηρούν 
τουλάχιστον τα στοιχειώδη που 
προβλέπει η ισχύουσα νομοθε-
σία. Τα όργανα του νόμου είναι 
πάντοτε με τους καπιταλιστές. 
Κατόπιν εορτής, βέβαια, αφού 
ο κοσμάκης έχει υποστεί τη ζη-
μιά, παίρνουν κάποια μέτρα σε 
βάρος των καπιταλιστών, γιατί 
το κράτος πρέπει να συντηρήσει 
την ψευδαίσθηση ουδετερότη-
τάς του έναντι των ταξικών συμ-
φερόντων και η λαϊκή οργή πρέ-
πει να κατασιγαστεί. Μετά, ακο-
λουθούν όλα το συνήθη δρόμο 
της απόλυτης αυθαιρεσίας των 
καπιταλιστών και της απόλυτης 
αδιαφορίας (και συνενοχής) των 
κρατικών ελεγκτικών οργάνων.

 Στη συγκεκριμένη περίπτω-
ση, η εκ των υστέρων παρέμβα-
ση των Επιθεωρητών Περιβάλ-
λοντος ήταν απαραίτητη και 
για να κουκουλωθεί το μπάχαλο 
της επιχείρησης κατάσβεσης, 
που κράτησε μια βδομάδα και 
οδήγησε σε αλληλοκατηγορί-
ες κυβερνητικών στελεχών. Ο 

αναπληρωτής υπουργός Περι-
βάλλοντος Ι. Τσιρώνης έριξε 
ευθύνες στη Δούρου, για το 
μισό εκατομμύριο που χρωστά-
ει η Περιφέρεια σε εργολάβο 
χωματουργικών εργασιών, με 
αποτέλεσμα να μην μεταφέρε-
ται χώμα που η Πυροσβεστική 
θεωρούσε απαραίτητο για την 
καταστολή της φωτιάς. «Μου 
ομολόγησαν ότι δεν πληρώ-
θηκε ο εργολάβος, ούτε για το 
χώμα, ούτε για τα μηχανήματα» 
δήλωσε ο Τσιρώνης στο ραδιό-
φωνο του ΣΚΑΙ. Η Περιφέρεια 
απάντησε με δήλωση της υπεύ-
θυνης Πολιτικής Προστασίας 
Ι. Τσούπρα, διαψεύδοντας τον 
αναπληρωτή υπουργό και καμα-
ρώνοντας ότι πλήρωσε 40.000 
ευρώ «για να συνδράμει την Πυ-
ροσβεστική με υδροφόρες και 
ειδικά μηχανήματα».

Το μπάχαλο ανέλαβε να συμ-
μαζέψει ο Λαφαζάνης που απε-
φάνθη ότι το έργο της κατάσβε-
σης εξελίχθηκε όπως έπρεπε και 
στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία! 
Πέρα από τις δηλώσεις που 
έκανε προσωπικά, ζήτησε να 
εκδοθεί κοινή ανακοίνωση του 
ΥΠΑΠΕΝ και της γενικής γραμ-
ματείας Πολιτικής Προστασίας, 
που μοίρασε συγχαρητήρια σε 
όλους, αδειάζοντας τον Τσιρώ-
νη: «Η πυρκαγιά στο εργοστάσιο 

του Ασπροπύργου, μετά από τις 
συντονισμένες προσπάθειες, 
που ξεκίνησαν από την πρώτη 
στιγμή, των συναρμόδιων κρα-
τικών υπηρεσιών, των γειτονικών 
Δήμων, ειδικότερα της Περιφέ-
ρειας Αττικής και πρώτα απ’ όλα 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
και παρά τις μεγάλες δυσκολί-
ες του εγχειρήματος, έχει τεθεί 
υπό πλήρη έλεγχο και βρίσκεται 
στο τελικό στάδιο κατάσβεσής 
της».

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώ-
τηση του ποταμίσιου Αμυρά, ο 
Λαφαζάνης υποστήριξε ότι 
«βεβαίως ήταν μια τραγωδία», 
αλλά «μπορούμε να πούμε με 
ικανοποίηση, θα έλεγα, ότι πολύ 
γρήγορα μια δύσκολη πυρκαγιά 
σε καταστάσεις άκρως αντίξοες 
και πρωτότυπες, θα έλεγα, μέσα 
σε λίγες μέρες μπόρεσε να κα-
τασβεστεί πλήρως»!

Οταν ένας υπουργός κουκου-
λώνει μ’ αυτό τον απροκάλυπτα 
προκλητικό τρόπο ένα μπάχα-
λο, που άφησε μια φωτιά να 
δηλητηριάζει επί μια βδομάδα 
τη μισή Αττική, αρνούμενος ν’ 
αναλάβει την πολιτική ευθύνη γι’ 
αυτό, μπορούμε να φανταστού-
με πώς αυτός θα συμπεριφερθεί 
σε σημαντικότερα ζητήματα. 

Οσοι δεν προλάβατε ή δεν μπορέσατε να δείτε το κλασικό έργο 
του Μπέρτολτ Μπρεχτ «Τα ντουφέκια της κυρίας Καράρ», στο 
σύγχρονο-επικαιροποιημένο ανέβασμά του από την ανοικείωση 
(ως μια τραγωδία για τη στράτευση), έχετε την ευκαιρία να το δείτε 
και μάλιστα σε ανοιχτό χώρο. Αν έχετε δει την παράσταση, μπορεί 
να θέλετε να την ξαναδείτε σε διαφορετικό χώρο, ενώ μπορείτε 
να τη συστήσετε σε φίλους και γνωστούς σας που αναζητούν μια 
ποιοτική θεατρική πρόταση χωρίς να χρειάζεται να… στραγγίξουν 
το πορτοφόλι τους.

Η παραγωγή της ανοικείωσης μεταφέρεται για δυο βραδιές 
(Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιούνη) στην αυλή του ελεύθερου κοι-
νωνικού χώρου «Στρούγκα», στη Νέα Φιλαδέλφεια (Δεκελείας 116, 
απέναντι από το Δημαρχείο).

Ωρα έναρξης 8:30, είσοδος ελεύθερη (όπως πάντοτε). Προκρα-
τήσεις θέσεων δεν υπάρχουν, οπότε φροντίστε για την έγκαιρη 
προσέλευσή σας. Μετά το τέλος της παράστασης θα ακολουθήσει 
συζήτηση με τους συντελεστές της, όπως συνηθίζει να κάνει σε 
όλες τις παραστάσεις της η ανοικείωση. Συζήτηση πάνω στο έργο, 
την παράσταση και τα ερωτήματα που εγείρουν.

Επεσε… από τα σύννεφα η ΠΟΕΣΥ
Η αποκάλυψη στη Βουλή του πρώην εκπροσώπου της Ελλάδας 

στο ΔΝΤ Π. Ρουμελιώτη, ότι «έλληνες δημοσιογράφοι παρακολου-
θούσαν σεμινάρια του ΔΝΤ και εκπαιδεύονταν για να προβάλλουν 
αποτελεσματικά τις απόψεις του Ταμείου σχετικά με την ελληνική 
κρίση χρέους, τα μέτρα για την αντιμετώπισή της και τα Μνημόνια», 
δεν έκανε τίποτ’ άλλο από το να επιβεβαιώσει μια διαδικασία που 
γνωρίζουμε από παλιά. Οι δημοσιορουφιάνοι περνούν «σεμινάρια» 
όταν πρέπει να αντιμετωπίσουν συντονισμένα κάποιο σοβαρό ζή-
τημα. Πολλοί απ’ αυτούς είναι στο pay roll με τα μυστικά κονδύλια 
της ΚΥΠ, άλλοι τα παίρνουν από τα μυστικά κονδύλια του υπουρ-
γείου Εξωτερικών, άλλοι εισπράττουν αργομισθίες από υπουργεία 
και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, άλλοι μισθοδοτούνται 
από την αμερικάνικη πρεσβεία. Ηταν απολύτως λογικό ότι για την 
υποστήριξη του μνημονιακού καθεστώτος, που απαιτεί και κάποιες 
ειδικές οικονομικές γνώσεις, θα γίνονταν κάποια σεμινάρια, για να 
λένε όλοι τα ίδια. Το μόνο που δεν ξέραμε είναι ότι τα σεμινάρια 
οργάνωσε το ίδιο το ΔΝΤ.

Είναι, λοιπόν, καθαρά υποκριτική η ανακοίνωση της ΠΟΕΣΥ για 
τις «δυσμενείς εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν για τον κλάδο» και η 
γνωστοποίηση ότι «θα ασχοληθεί με το θέμα» «με πρόθεση να ζητη-
θούν εξηγήσεις και διευκρινήσεις, τόσο από τον πρώην εκπρόσωπο 
όσο και από το ΔΝΤ». Ο Ρουμελιώτης δεν είναι κανένας πρωτάρης. 
Ηδη, όταν ρωτήθηκε στη Βουλή, παρότρυνε την Επιτροπή «να ζητήσει 
επισήμως να της δοθούν ονόματα από τον υπεύθυνο επικοινωνίας 
του ΔΝΤ Τζέρι Ρέις». Παρέπεμψε, δηλαδή, στο κλειστό και απολύ-
τως ελεγχόμενο σύστημα του ΔΝΤ, που ξέρει να προφυλάσσει τους 
ρουφιάνους του. Σε λίγο καιρό, άλλωστε, ουδείς θα ασχολείται με το 
θέμα (ούτε η ΠΟΕΣΥ). Αν θέλετε ονόματα, αυτά δε θα σας τα δώσει 
το ΔΝΤ. Ρίξτε μια ματιά σε άρθρα, εκπομπές και «ρεπορτάζ» και θα 
καταλάβετε ποιοι πέρασαν σεμινάρια. Ετσι δουλεύει το σύστημα και 
το ξέρετε. Και δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, γιατί κι εσείς δεν είστε 
έξω από το σύστημα, ακόμα κι αν δεν τα παίρνετε. Ο κάθε έντιμος 
δημοσιογράφος ξέρει τη βρομιά που τον περιβάλλει.

Σύμφωνα με πληροφορίες 
μας, ο αρμόδιος εισαγγε-

λέας προτείνει στο συμβούλιο 
πλημμελειοδικών να ακυρώσει 
τη διαδικασία λήψης DNA από 
τον Γρηγόρη Τσιρώνη, στην 
οποία προχώρησε η κακόφη-
μη Αντιτρομοκρατική, διότι 
δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες 
που προβλέπει ο νόμος, όπως 
τροποποιήθηκε μετά την πρό-
σφατη απεργία πείνας των πο-
λιτικών κρατούμενων. 

Ο νόμος δίνει τη δυνατό-
τητα στον κατηγορούμενο να 
διορίσει τεχνικό σύμβουλο, ο 
οποίος έχει το δικαίωμα να πα-
ρίσταται σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας. Ο εισαγγελέας 
προτείνει την επανάληψη της 
διαδικασίας όπως προβλέπει 
ο νόμος.

Σχετικά με την προκλητική 
αυτή ενέργεια της Αντιτρομο-
κρατικής, που πήρε με τη βία 
DNA από τους κατηγορούμε-
νους, χωρίς αυτοί να έχουν τη 
δυνατότητα να ασκήσουν τα 

δικαιώματά τους, καθώς και 
με το αίτημα της υπεράσπι-
σης να ακυρωθεί η παράνομη 
διαδικασία γράψαμε σε προη-
γούμενο ρεπορτάζ μας.

Μετά απ’ αυτή την εξέλιξη 
και περιμένοντας την απόφα-
ση του συμβουλίου, επαναλαμ-
βάνουμε αυτό που γράψαμε:

Τι λέει, άραγε, ο «καθηγητής 
Πανούσης», πολιτικός προϊ-
στάμενος των ασφαλιτών, για 
τα κατορθώματα των αντιτρο-
μοκρατικάριων; Ρητορικό είναι 
το ερώτημα. Είμαστε σίγουροι 
ότι η διάταξη του νόμου απο-
τελεί «ψιλά γράμματα» για τον 
υπουργό Καταστολής, όπως 
είναι και για τους ασφαλίτες 
υφισταμένους του. Αντιτρο-
μοκρατική και τήρηση της τυ-
πικής αστικής νομιμότητας εί-
ναι έννοιες ασύμβατες. Και οι 
υπουργοί της συγκυβέρνησης 
Τσίπρα-Καμμένου δεν έχουν 
καμιά διάθεση να άρουν αυτή 
την ασυμβατότητα.

Να ακυρωθεί η παράνομη λήψη 
DNA προτείνει ο εισαγγελέας

Λαφαζάνης για την τοξική πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο

Ολα έγιναν όπως έπρεπε!

Οι χρυσαυγίτες βγάζουν κουμπούρια και ο 
Πανούσης χαριεντίζεται με τα γκεσέμια τους
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Οπως ήταν προδιαγε-
γραμμένο (διότι αυτή ήταν η 
μεθόδευση), το Πειθαρχικό 
Συμβούλιο Φυλακής του Κο-
ρυδαλλού, αποτελούμενο από 
τον αντεισαγγελέα εφετών 
Πειραιά Ν. Ποιμενίδη ως πρό-
εδρο, τη διευθύντρια Χ. Κου-
τσομιχάλη και την κοινωνική 
λειτουργό Β. Φραγκαθούλα 
ως μέλη, απέρριψε ομόφωνα 
την αίτηση του Νίκου Ρωμανού 
να του χορηγηθεί εκπαιδευτι-
κή άδεια, με το σκεπτικό ότι 
«ελλείπει η προϋπόθεση που 
ορίζει ο νόμος στην παρ. 1 του 
άρθρ. 58 του Σωφρονιστικού 
Κώδικα για τη σύμφωνη γνώμη 
του δικαστικού οργάνου που δι-
έταξε την προσωρινή κράτηση, 
αφού ο κρατούμενος είναι και 
υπόδικος, καθόσον με τα έγ-
γραφά του ο κ. Ειδικός Εφέτης 
Ανακριτής εξέφρασε αρνητική 
γνώμη, και συνεπώς το Συμβού-
λιο δεν μπορεί να προχωρήσει 
σε περαιτέρω αξιολόγηση της 
υπό κρίση αίτησης».

Η απόφαση αυτή πάρθηκε 
στις 11 Ιούνη. Μετά δηλαδή από 
το σχετικό θόρυβο που δημι-
ούργησε η αρνητική εισήγηση 
του ειδικού εφέτη ανακριτή Ε. 
Νικόπουλου, που προκάλεσε 
και τη δημόσια τοποθέτηση 
του υπουργού Δικαιοσύνης 
Ν. Παρασκευόπουλου. Το Πει-
θαρχικό Συμβούλιο Φυλακής 
παραβιάζει ευθέως το νόμο, 
αρνούμενο να εφαρμόσει στην 
περίπτωση του Ν. Ρωμανού το 
άρθρο 11 του Ν. 4312/2014, που 
ψηφίστηκε στη διάρκεια της 
απεργίας πείνας του Ν. Ρωμα-
νού και ενώ αυτός είχε φτάσει 
σε κρίσιμη κατάσταση.

Τι προβλέπει πλέον ο νόμος;
«Στους ίδιους φοιτητές και 

σπουδαστές μπορεί να χορη-
γείται άδεια με ηλεκτρονική 
επιτήρηση, χωρίς περιορι-
σμούς του δευτέρου εδαφίου 
της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 282 του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας, εφόσον έχουν με 
επιτυχία παρακολουθήσει το 
ένα τρίτο (1/3) των μαθημάτων 
και εργαστηρίων, κατά τους 
όρους που ορίζονται με την 
Κοινή Υπουργική Απόφαση 
του προηγούμενου εδαφίου 
επί ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. 
Στην τελευταία περίπτωση η 
αίτηση δεν απορρίπτεται από 
το Συμβούλιο του άρθρου 70 
παρ. 1 παρά μόνο με ειδική αι-
τιολογία».

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο 
Φυλακής δεν αναφέρεται καν 
σ’ αυτή τη νομική διάταξη στο 
σκεπτικό της απόφασής του. 
Και βέβαια, δεν περιλαμβάνει 
στην απόφασή του καμιά ειδι-
κή αιτιολογία για την απόρρι-
ψη του αιτήματος Ρωμανού, 
όπως προβλέπει ο νόμος!

Πέραν αυτού, συνιστά από-

λυτη νομική αυθαιρεσία να 
αντιμετωπίζεται ο Ν. Ρωμα-
νός ως υπόδικος, όταν έχει κα-
ταδικαστεί (για την υπόθεση 
του Βελβεντού) σε κάθειρξη 
15 ετών και 10 μηνών. Αυτή 
είναι η ιδιότητα με την οποία 
βρίσκεται στη φυλακή και όχι η 
ιδιότητα του υποδίκου, η οποία 
επιπλέον είναι και εικονική, 
αφού αφορά την κατηγορία 
της συμμετοχής στη ΣΠΦ, για 
την οποία οι κατηγορούμενοι 
αυτής της υπόθεσης απαλλάσ-
σονται σε διαδοχικές δίκες.

Ο Σωφρονιστικός Κώδικας 
προβλέπει τη σύμφωνη γνώ-
μη του οργάνου που διέταξε 
την προφυλάκιση μόνο για 
τους υποδίκους που ζητούν 
φοιτητική άδεια. Είναι, λοιπόν, 
απόλυτη αυθαιρεσία να θεω-
ρείται η ιδιότητα του υπόδικου 
βαρύτερη απ’ αυτή του κατά-
δικου στην περίπτωση του Ν. 
Ρωμανού. Διότι και αν απαλλα-
γεί από τις υποδικίες, αυτός θα 
παραμείνει στη φυλακή ως κα-
τάδικος και επομένως αποκλει-
στικά αρμόδιο για να κρίνει το 
αίτημά του για άδεια είναι το 
Πειθαρχικό Συμβούλιο Φυλα-
κής, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη 
του ανακριτή ή του συμβουλί-
ου που χειρίζεται την υποδι-
κία. Αυτό είχε υπόψη του και ο 
νομοθέτης, όταν στη ρύθμιση 
που παραθέσαμε παραπάνω 
κάνει αναφορά μόνο στο Συμ-
βούλιο, το οποίο αποφασίζει 
αυτοτελώς και δεν μπορεί να 
απορρίψει την αίτηση για εκ-
παιδευτική άδεια «παρά μόνο 
με ειδική αιτιολογία».

Ο ειδικός εφέτης ανακριτής 
Ε. Νικόπουλος προσχώρησε 
στην ίδια νομική αυθαιρεσία, 
αποδεχόμενος το αίτημα του 
Συμβουλίου της φυλακής και 
εξετάζοντάς το, ενώ έπρεπε 
να δηλώσει αναρμόδιος, αφού 
ο Ρωμανός είναι κρατούμενος. 
Στο δικό του έγγραφο (αρ. 
πρωτ. 528/29.5.2015), σε αντί-
θεση με το Πειθαρχικό Συμ-
βούλιο Φυλακής, αναφέρεται 
στη νέα νομική διάταξη και 
σημειώνει: «Η χορήγηση εκπαι-
δευτικής άδειας με ηλεκτρονι-
κή επιτήρηση των καταδίκων 
και υποδίκων σπουδαστών 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων αφορά την περίπτωση 
όπου τούτοι έχουν παρακολου-
θήσει μαθήματα εξ αποστάσε-
ως και έχουν συμμετάσχει κατά 
τους όρους που ορίζονται στην 
Κοινή Υπουργική Απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Δικαιοσύνης Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
κατά τη ρητή διατύπωση του 
προαναφερόμενου άρθρου. 
Ωστόσο, η Κοινή Υπουργική 
Απόφαση από την οποία ο 
νομοθέτης ρητά εξάρτησε 
τη χορήγηση εκπαιδευτικής 

άδειας με ηλεκτρονική επιτή-
ρηση δεν έχει εισέτι εκδοθεί 
και συνεπώς η αίτηση του εν 
θέματι κρατουμένου δεν έχει 
νόμιμο έρεισμα» (οι εμφάσεις 
δικές μας).

Ο εφέτης Νικόπουλος λέ-
ει ότι ο Ρωμανός δικαιούται 
άδεια με ηλεκτρονική επιτή-
ρηση, όμως το αίτημά του δεν 
έχει νόμιμο έρεισμα, διότι δεν 
έχει ακόμη εκδοθεί η κοινή 
υπουργική απόφαση που προ-
βλέπει ο νόμος! Αντί, όμως, να 
σταματήσει εκεί, προχώρησε 
στην «περίπτωση κατά την 
οποία ήθελε εκτιμηθεί ότι ζη-
τεί τη χορήγηση εκπαιδευτικής 
άδειας γενικώς» και απεφάνθη 
(επικαλούμενος δημοσιευμέ-
να κείμενα του Ν. Ρωμανού, 
τα οποία ερμήνευσε κατά το 
δοκούν, όπως το συνηθίζει), 
ότι αυτός δεν ενδιαφέρεται 
για τις σπουδές του (!) και γι’ 
αυτό «προέχει η εξασφάλιση 
της παρουσίας του στο Δικα-
στήριο και η υποβολή του στην 
εκτέλεση των αποφάσεων που 
θα εκδοθούν». Και εξέφερε 
«αρνητική γνώμη».

Η νομική αυθαιρεσία είναι 
διάχυτη σ’ αυτό το σκεπτικό. 
Ο ανακριτής θεωρεί ότι ο Ρω-
μανός δεν πρέπει να πάρει 
άδεια ώστε να εξασφαλιστεί 
«η υποβολή του στην εκτέλε-
ση των αποφάσεων που θα 
εκδοθούν», ενώ ο Ρωμανός 
είναι ήδη κατάδικος και μάλι-
στα σε βαριά ποινή. Μ’ αυτό το 
σκεπτικό, δεν πρέπει να πάρει 
ποτέ εκπαιδευτική άδεια, γιατί 
θα προέχει… η εξασφάλιση της 
έκτισης της ποινής του! Με το 
γνωστό του μένος, ο εν λόγω 
ανακριτής κρίνει ανεφάρμο-
στο το νόμο που ψηφίστηκε 
ειδικά για να μπορέσει να πά-
ρει άδεια ο Ν. Ρωμανός.

Ομως, πέρα από το μένος 
του ανακριτή, έχουμε ένα 
νόμο, που ψηφίστηκε εσπευ-
σμένα με τεράστια κοινο-
βουλευτική πλειοψηφία, για 
να σταματήσει την απεργία 
πείνας ο Ν. Ρωμανός και να 
μην χρεωθεί ένα νεκρό πολι-
τικό κρατούμενο το ελληνικό 
αστικό κράτος, ο οποίος πα-
ραμένει ανεφάρμοστος, με 
ευθύνη του υπουργείου Δικαι-
οσύνης, ενώ το αρμόδιο όργα-
νο (το Πειθαρχικό Συμβούλιο 
Φυλακής) αρνείται και να τον 
πάρει καν υπόψη του!

Γενεσιουργός αιτία αυτής 
της προκλητικής συμπεριφο-
ράς των δικαστικών οργάνων 
και των οργάνων της Φυλα-
κής είναι η μεθοδευμένη κα-
θυστέρηση δύο διαδοχικών 
υπουργών Δικαιοσύνης να 
εκδώσουν την απαιτούμενη 
κοινή υπουργική απόφαση. Ο 
Χ. Αθανασίου, που αναγκάστη-
κε να συντάξει και να προωθή-

σει τη σχετική διάταξη, κάτω 
από την πίεση της απεργίας 
πείνας, δεν έδειξε κανένα εν-
διαφέρον για τη σύνταξη και 
την υπογραφή της ΚΥΑ. Ο Ν. 
Παρασκευόπουλος, που τον 
διαδέχτηκε μετά την κυβερνη-
τική αλλαγή, αδιαφόρησε επί 
τέσσερις ολόκληρους μήνες! 
Μόλις στις 3 Ιούνη δημοσίευσε 
στη «Διαύγεια» την απόφαση 
για τη συγκρότηση Ομάδας 
Εργασίας που θα συντάξει την 
ΚΥΑ! Η Ομάδα Εργασίας έχει 
προθεσμία μέχρι τις 15 Ιούλη 
για να ολοκληρώσει το έργο 
της. Προσθέστε και το χρόνο 
που θα απαιτηθεί για να υπο-
γράψουν τρεις υπουργοί και 
θα έχετε μπροστά σας όλη τη 
μεθόδευση για να παραπεμ-
φθεί το αίτημα του Ν. Ρωμα-
νού στο επόμενο πανεπιστημι-
ακό έτος (από Σεπτέμβρη και 
βλέπουμε)!

Στην υποκριτική δήλωση που 
έκανε στις 3 Ιούνη, ο Ν. Παρα-
σκευόπουλος ισχυρίστηκε: «Η 
σχετική Κοινή Υπουργική Από-
φαση, αν και μη αναγκαία, έχει 
ήδη δρομολογηθεί». Η ΚΥΑ εί-
ναι αναγκαία (το επεσήμανε, 
χωρίς να κρύβει τη χαρά του, 
και ο ανακριτής Νικόπουλος), 
αλλά καθυστέρησε για πάνω 
από μισό χρόνο με αποκλει-
στική ευθύνη του Ν. Παρα-
σκευόπουλου. Για να θολώσει 
τα νερά, ο υπουργός Δικαιοσύ-
νης υποστήριξε στην κατακλεί-
δα εκείνης της δήλωσής του, 
ότι «σε κάθε περίπτωση θα 
παρακολουθεί την εξέλιξη του 
όλου θέματος ώστε να προβεί 
σε οποιοδήποτε θεσμικό βήμα 
(ακόμα και νομοθετικά) κριθεί 
απαραίτητο, ώστε να διασφα-
λίζεται και πρακτικά το δικαί-
ωμα των κρατουμένων στην 
εκπαίδευση».

Εκτοτε πέρασαν πάνω από 
δύο εβδομάδες και ο Ν. Ρω-
μανός δεν πήρε την εκπαιδευ-
τική άδεια που δικαιούται. Και 
ο υπουργός Δικαιοσύνης όχι 
μόνο δεν ήλεγξε πειθαρχικά το 
όργανο της φυλακής που δεν 
μνημονεύει καν το νέο νομικό 
καθεστώς, αλλά δεν προχώ-
ρησε «σε οποιοδήποτε θεσμι-
κό βήμα» για να διασφαλιστεί 
«και πρακτικά το δικαίωμα των 
κρατουμένων στην εκπαίδευ-
ση». Προτίθεται να το κάνει 
έστω και την τελευταία στιγμή, 
διασώζοντας κάποια ψήγματα 
πολιτικής αξιοπιστίας ή ποντά-
ρει στο ότι «κι αυτό θα ξεχα-
στεί σε λίγο, αφού τα ΑΕΙ-ΤΕΙ 
θα κλείσουν για καλοκαίρι»; 
Εμείς απαιτούμε από τον Ν. 
Παρασκευόπουλο να δώσει 
λύση άμεσα, για να μη χάσει 
την τρέχουσα εξεταστική περί-
οδο ο Ν. Ρωμανός. Αλλιώς, θα 
είναι αυτός ο υπεύθυνος για 
το κουρέλιασμα της ίδιας της 
αστικής νομιμότητας.

Μέσα στον Ιούνη οι Ούνοι! Μα είναι δυνατό να κατηγορεί ο 
Γιούνκερ την ελληνική κυβέρνηση ότι λέει ψέματα και να μην 
ξεσηκώνεται το έθνος; Μα έτσι είναι σαν να επιβεβαιώνουμε 
τον βάρβαρο! Oh mon dieu, τι καιροί!

«Εκπαιδευόμαστε να κάνουμε ορισμένα πράγματα και να 
μην κάνουμε ορισμένα άλλα. Για τον σκοπό αυτό μαθαίνουμε 
ορισμένες πληροφορίες και δεν μαθαίνουμε ορισμένες άλλες. 
Δεν χρειάζεται παρά να εξετάσουμε ποιον ωφελούν περισ-
σότερο οι πράξεις και οι παραλείψεις μας. Γιατί το παράλογο 
μπορεί να είναι ολοφάνερο κι ωστόσο να μην το αντιλαμβάνε-
ται κανείς» (Ε. Α. Ράουτερ – «Η κατασκευή υπηκόων»).

Μόλις πριν από 
δύο εβδομάδες, η 
στήλη αναρωτιό-
ταν: «Εμείς όμως 
ανησυχούμε για 
άλλα στη γυάλα. 
Οπως για την τό-
σο μακρά απώλεια 
από τα πνευματικά 
–και όχι μόνο, και 
όχι μ’ όνο- πράγ-
ματα, του άλλοτε 
εκλεκτού και προε-
ξάρχοντος της στήλης Byron Manygift. Πού είσαι μυλόρδε, 
ευγενή με το ραφιναρισμένο πνεύμα της χοντροκοπιάς, πού 
είσαι ελληνότερε των ελληναράδων Μπάιρον, τώρα που όσο 
καλοκαιριάζει στερεύει η έμπνευση της λαϊκής μούσας…». 
Και ω του θαύματος! Η αποστομωτική απάντηση ήρθε άμεσα. 
Αντιγράφουμε κριτική με τίτλο «Η φωνή του βιγλάτορα - Ο 
Βύρων Πολύδωρας βγάζει το πιο παραισθησιογόνο βιβλίο της 
χρονιάς» που βρήκαμε στο διαδίκτυο και που, αφού αρχικά 
μας έκλεισε το στόμα, μας άφησε τελικά με ανοιχτό στόμα: 
«Αν έψαχνες τι να διαβάσεις φέτος στην παραλία, τότε έχεις 
ανοίξει λάθος post. Γιατί το βιβλίο του Βύρωνα Πολύδωρα δεν 
είναι ένα ελαφρύ ανάγνωσμα για να το λερώνεις με το αντηλι-
ακό σου, απατεώνα συβαρίτη ρακετίστα. Θέλει ησυχία και ένα 
δωμάτιο που θα στροβιλίζονται καπνοί και συναισθήματα, όσο 
θα εμβαθύνεις στην σοφία του. Η “φωνή του Βιγλάτορα’’ είναι 
ένα βιβλίο που “καλεί τους αναγνώστες και κυρίως τον πολιτικό 
κόσμο να οικοδομήσει ένα νέο σύστημα πάνω στα ερείπια 
του άπληστου νεποτισμού και της αδίσταχτης ολιγαρχίας, τα 
οποία επιβάλλεται να γκρεμισθούν’’. Επίσης “επιτίθεται κατά 
της διαπλοκής, της εγκληματικής οργάνωσης και της τοξικής 
ελίτ’’. Ούτε λέξη όμως για τη γράνα. Γιατί Βύρωνα; Αν και είναι 
αρκετά ριψοκίνδυνο, θα τολμήσουμε να κάνουμε μία πρόβλε-
ψη: Το βιβλίο θα είναι τόσο καλό, όσο και το εξώφυλλό του. Ο 
πρόλογος του βιβλίου, όπως τον έχει γράψει ο ίδιος ο νομπελί-
στας: “Τα κείμενα του «Βιγλάτορα» εν τέλει ήταν γραφή μάχης. 
Και μια πηγαία και ενστικτώδης απόρριψη του κακού, όπως 
και μια συνειδητή και ορθολογική επιλογή του καλού. Που 
απέβη νικηφόρα, με την ήττα της ΝΔ και τη νίκη του ΣυΡιζΑ, 
και τον σχηματισμό της κυβέρνησης με τους ΑνΕλ. Αυτό είναι 
η δικαίωση του αγώνα. Κατά του μνημονίου και της τρόικας. 
Κατά των εθελόδουλων κυβερνώντων, που είχαν επιλέξει τον 
ηθικά και εθνικά απαράδεκτο ρόλο του «φοροεισπράκτορα», 
του «ανθύπατου» ή του «αρμοστή» άλλων εποχών. Αλήθεια, 
πώς νόμισαν πως ένας τέτοιος ρόλος θα ήταν επιτρεπτός ή 
ανεκτός; Πότε παρεγράφη η καθολική απαξία του;’’».

«Δεν μας χωνεύουν εμάς τους νέους. Τα ‘χουν καταφέρει 
έτσι που να βρίσκεις παντού εμπόδια, το ‘χουν κανονίσει στη 
βρωμοκοινωνία τους να είναι όλα άδεια γύρω μας… Να τελει-
ώνεις δηλαδή για τι; Για να γίνεις ψωροϋπάλληλος μια ώρα 
αρχύτερα και να σέρνεσαι προσκυνώντας και γλείφοντας, να 
κολλήσεις δούλος κάπου με πενήντα χιλιάρικα τον μήνα; Δικιά 
τους η τράπουλα κι όπως θέλουν την μοιράζουν. Κι από πάνω 
τ’ αληθινά αφεντικά βάζουν τα πρακτορεία τους να μας που-
λάνε ιδεολογίες και φούμαρα. Να σε δέρνουν οι μπάτσοι αν 
καμιά φορά παραφωνάζεις κιόλα, όπως έδερναν ανέκαθεν. 
Και να ‘χεις και τα διάφορα κοκόρια, τους κομματικούς, να σε 
θέλουν για να μαζεύεις ψήφους εκεί στο προαύλιο» (Σπύρος 
Πλασκοβίτης – «Η καρέκλα»).

«Αντιλαλούνε τα βουνά κλαίνε τα κλαψοπούλια / ο Βελου-
χιώτης χάθηκε ψηλά σε μια ραχούλα. / Τι έχεις κλαψοπούλι 
μου κι όλο πικρά φωνάζεις; / Για πες μου ποιος σε πλήγωσε 
και βαριαναστενάζεις; / Μαράθηκαν τα λούλουδα έσβησε το 
φεγγάρι / ένας λεβέντης χάθηκε που τόνε λέγαν Αρη. / Κεί-
νος δε θέλει κλάματα δε θέλει μοιρολόγια/ θέλει αγώνες και 
χαρές αρματωσιές και βόλια».

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Easy writer

Εκπαιδευτική άδεια Nίκου Ρωμανού

Να δώσει λύση εδώ και τώρα ο 
υπαίτιος Ν. Παρασκευόπουλος
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Με μια κατά παραγγελίαν 
απόφαση, που κάνει σκό-

νη το Σύνταγμα, την ισχύουσα 
νομοθεσία και τη νομολογία 
του ΣτΕ, αποχαιρετά το ανώ-
τατο διοικητικό δικαστήριο ο 
πρόεδρός του Σωτήριος Ρίζος, 
για ν’ αναλάβει καθήκοντα 
στο γραφείο του προέδρου 
της Δημοκρατίας Π. Παυλό-
πουλου. Η απόφαση 2153/2015 
της Ολομέλειας του ΣτΕ, που 
δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, 
δεν έρχεται απλώς να νομι-
μοποιήσει τον διάτρητο νόμο 
4277/2014 (Ρυθμιστικό Σχέδιο 
Αθήνας-Αττικής), στον οποίο 
ενσωματώθηκαν ως τσόντα 
και οι διατάξεις για τη νομι-
μοποίηση του φαραωνικού 
σχεδίου Μελισσανίδη, αλλά 
–ιδωμένη από μια ευρύτερη 
σκοπιά- κηρύσσει τον πόλεμο 
κατά των αλσών και γενικότε-
ρα κατά του δασικού πλούτου 
της χώρας, θεωρώντας ότι η 
προστασία τους είναι ήσσο-
νος σημασίας μπροστά στις 
ανάγκες της καπιταλιστικής 
ανάπτυξης. Ακόμη και αν η 
ανάπτυξη δεν αφορά κάποια 
παραγωγική μονάδα, αλλά ένα 
γήπεδο ποδοσφαίρου.

Οταν στις 9 Μάρτη συζη-
τήθηκε η υπόθεση στην Ολο-
μέλεια του ΣτΕ, ο πρόεδρος 
Σ. Ρίζος εκδήλωσε δημόσια 
την άποψή του, ότι δεν μπορεί 
μια ομάδα όπως η ΑΕΚ να μην 
έχει γήπεδο. Δεν είχαμε καμιά 
αμφιβολία για το πού «πήγαινε 
το πράγμα» από πλευράς προ-
έδρου. Δεν φανταζόμασταν, 
όμως, πως σε ένα τόσο σο-
βαρό ζήτημα, επί του οποίου 
υπάρχει ad hoc νομολογία του 
ΣτΕ (τρεις αποφάσεις που ακύ-
ρωσαν το «σχέδιο Γρανίτσα») 
θα διαμορφωνόταν ομοφωνία 
με μορφή «ξεπέτας». Γι’ αυ-
τό και όταν έγινε γνωστό ότι 
απορρίφθηκε η προσφυγή του 
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκη-
δόνας, θεωρούσαμε (και δεν 
ήμασταν οι μόνοι) ότι το ΣτΕ 
κατέληξε στην εύκολη λύση 
της απόρριψης για τυπικούς 
λόγους. Ομως, το ΣτΕ μπήκε 
στην ουσία και απέρριψε την 
προσφυγή, νομιμοποιώντας 
το τερατούργημα του Ν. 
4277/2014.

Η απόφαση δεν αντέχει σε 

νομική κριτική. Ακόμη και ένας 
πρωτοετής της Νομικής μπο-
ρεί σε λίγο χρόνο να βρει όλα 
τα λογικά και νομικά άλματα 
στα οποία στηρίζεται. Γιατί η 
μέθοδος που ακολουθείται σ’ 
αυτή την απόφαση είναι εξαι-
ρετικά απλή: έχουμε από τα 
πριν την απόφαση που πρέπει 
να βγάλουμε και ψάχνουμε να 
βρούμε επιχειρηματολογία 
για να τη στηρίξουμε. Επειδή, 
όμως, αυτό δεν είναι καθόλου 
εύκολο, είναι επόμενο να επι-
στρατευθούν νομικά και λογι-
κά άλματα.

Για παράδειγμα, η νομολο-
γία του ΣτΕ είναι σαφής: μόνο 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
μπορεί να γίνουν αλλαγές 
ρυμοτομικού σχεδίου μέσω 
νόμου και όχι με τη συνήθη 
διαδικασία. Αυτό ήταν βασικό 
επιχείρημα στις αποφάσεις με 
τις οποίες το ΣτΕ απέρριψε το 
«σχέδιο Γρανίτσα». Εδώ έπρε-
πε να εφευρεθεί εξαιρετική 
περίπτωση. Ποια είναι αυτή; 
Οτι το «σχέδιο Μελισσανίδη» 
εξυπηρετεί το στρατηγικό σχε-
διασμό του νέου Ρυθμιστικού 
Σχεδίου Αθήνας-Αττικής! Ρά-
βδος εν γωνία άρα βρέχει… Για 
να γίνει δε πιο πιστευτό αυτό 
το λογικό άλμα, επιστρατεύε-
ται η κρίση, η ανεργία (που στη 
Νέα Φιλαδέλφεια είναι πάνω 
από το μέσο όρο, όπως ανα-
φέρεται), η φτώχεια κτλ., στην 
εξάλειψη των οποίων το φαρα-
ωνικό «σχέδιο Μελισσανίδη» 
θα βοηθήσει καθοριστικά!

Αλλο παράδειγμα. Πώς 
ακριβώς σχετίζεται το «σχέ-
διο Μελισσανίδη» με το στρα-
τηγικό σχεδιασμό του ΡΣΑ; 
Με τη μετατροπή του Αλσους 
της Νέας Φιλαδέλφειας σε 
«μητροπολιτικό πάρκο». Σελί-
δες ολόκληρες αφιερώνει η 
απόφαση του ΣτΕ στη σχετική 
επιχειρηματολογία. Το γεγο-
νός, όμως, ότι η υπόθεση «τα 
άλση μετατρέπονται σε μητρο-
πολιτικά πάρκα» έληξε, με την 
ψήφιση του Ν. 4280/2014, δεν 
αναφέρεται. Εδώ πλέον έχου-

με ένα νομικό άλμα. Σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία 
τα άλση δεν μετατρέπονται 
σε μητροπολιτικά πάρκα, αλ-
λά το ΣτΕ αποφάσισε ότι το 
«σχέδιο Μελισσανίδη» νομί-
μως υλοποιείται σε βάρος του 
Αλσους Νέας Φιλαδέλφειας, 
γιατί θα αποτελέσει στολίδι 
για το… μητροπολιτικό πάρ-
κο!

Είναι χαρακτηριστικό ότι 
σε πολυσέλιδο έγγραφο του 
διευθυντή Δασών της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
Ν. Σίμνου, ο οποίος κάθε άλλο 
παρά ενάντια στο «σχέδιο Με-
λισσανίδη» είναι, αναφέρεται: 
«Μετά την ισχύ των διατάξεων 
του άρθ. 58 και 59 Ν. 998/1979 
όπως αυτές ισχύουν σήμερα 
(με το άρθρο 36 Ν. 4280/2014) 
δεν υφίσταται διάταξη Νόμου 
αλλαγής χρήσης πάρκων, αλ-
σών και κοινόχρηστων χώρων 
πρασίνου για κάθε είδους 
αθλητικές εγκαταστάσεις και 
θα πρέπει υπό αυστηρές προϋ-
ποθέσεις η ήπια χρήση τους για 
τέτοιες εγκαταστάσεις εναρμο-
νισμένες με το φυσικό περιβάλ-
λον, ώστε να μην αναιρούν τον 
προορισμό του πάρκου ή του 
άλσους, να επανεξεταστεί Νο-
μοθετικά».

Πρόκειται γι ’  αυτό που 
εμείς επισημαίνουμε από τον 
περασμένο Αύγουστο. Οτι 
δηλαδή, μετά την ψήφιση του 
Ν. 4280/2014, που επανέφε-
ρε το καθεστώς προστασίας 
των αλσών στην παλαιότερη 
κατάσταση, απαγορεύεται να 
χτιστεί γήπεδο σε βάρος του 
Αλσους Ν. Φιλαδέλφειας και 
επομένως η υπέρ Μελισσανίδη 
ρύθμιση είναι άκυρη.

Κι όμως, παρά αυτή τη σημα-
ντική επισήμανση του Σίμνου, 
που λέει ευθέως ότι για να επε-
κταθεί το οικόπεδο της ΑΕΚ σε 
βάρος του Αλσους χρειάζεται 
νέα νομοθετική παρέμβαση, 
και παρά το γεγονός ότι, κατά 
τα άλλα, η απόφαση αντλεί 
άφθονη επιχειρηματολογία 

από το έγγραφο Σίμνου, το ΣτΕ 
έκρινε ότι δεν υπάρχει κανένα 
πρόβλημα και όλα είναι καλώς 
καμωμένα! Πώς το κατάφερε 
αυτό (περί κατορθώματος πρό-
κειται); Παραβλέποντας ό,τι 
προβλέπει ο μεταγενέστερος 
Ν. 4280/2014, που είναι αυτός 
που ισχύει, και οικοδομώντας 
επιχειρηματολογία με βάση τις 
περί «μητροπολιτικών πάρκων» 
διατάξεις του προγενέστερου 
Ν. 4277/2014, οι οποίες πλέον 
δεν ισχύουν!

Το ΣτΕ δημιουργήθηκε ως 
δικαστήριο για να υπερασπί-
ζεται το «δίκαιο του μονάρχη». 
Μονάρχης πλέον δεν υπάρχει 
στην Ελλάδα, υπάρχουν όμως 
καπιταλιστές με αρπακτικές, 
ληστρικές διαθέσεις σε βά-
ρος του περιβάλλοντος και της 
κρατικής περιουσίας. Αυτοί εί-
ναι οι σύγχρονοι μονάρχες για 
το ΣτΕ. Μια περιβαλλοντικής 
ευαισθησίας νομολογία που 
είχε δημιουργηθεί παλαιότε-
ρα από το Ε’ Τμήμα (κυρίως την 
περίοδο Δεκλερή) ξηλώνεται 
μεθοδικά εδώ και χρόνια. Το 
δίκαιο του μονάρχη-καπιταλι-
στή είναι υπέρτερο του περι-
βάλλοντος, της ζωής μας, του 
μέλλοντός μας σ’ αυτόν τον 
τόπο.

Διαβάζοντας κανείς τις 45 
σελίδες της απόφασης του ΣτΕ 
σχηματίζει τη βεβαιότητα ότι 
οι εναπομείνασες διατάξεις 
προστασίας δασών, αλσών, 
χώρων πρασίνου δεν είναι 
παρά ένα βαρίδι στην καπι-
ταλιστική ανάπτυξη, το οποίο 
πρέπει να παραμερίζεται, όταν 
κάποιο καπιταλιστικό συμφέ-
ρον το απαιτεί. Μικρό κομμάτι 
του Αλσους κόβεται, οπότε δεν 
τρέχει και τίποτα, όταν πρόκει-
ται να συγκριθεί με την «ανά-
γκη δημιουργίας σύγχρονης 
αθλητικής υποδομής διεθνούς 
εμβέλειας προς ενίσχυση και 
της αναπτυξιακής διάστασης 
του σχεδιασμού»! Αυτή είναι 
η «τελική» επιχειρηματολογία 
του ΣτΕ, που επαναλαμβάνει 
παπαγαλίζοντας όλα τα παρα-

μύθια που τόσο καιρό ακούμε 
από τους ανθρώπους του Με-
λισσανίδη. Ολα ανεξαιρέτως!

Θα μπορούσαμε να γρά-
ψουμε πολλά ακόμη, όμως, δε 
θέλουμε να διολισθήσουμε σε 
μια εκτεταμένη νομική ανάλυ-
ση, που θα δυσκόλευε όσους 
δεν είναι εξοικειωμένοι με το 
αντικείμενο. Γι’ αυτό περιορι-
ζόμαστε στα ουσιαστικά ζη-
τήματα και όταν χρειαστεί θα 
επανέλθουμε.

Θα σχολιάσουμε μόνο μια 
άλλη, κοινωνικά προκλητική 
θέση του ΣτΕ. Οι ρυθμίσεις 
για το «γήπεδο Μελισσανίδη», 
αναφέρει η απόφαση «αποτέ-
λεσαν αντικείμενο δημοσιότη-
τας, διαβούλευσης και δημοσί-
ου διαλόγου με την παρουσία-
σή τους στο κοινό, καθώς και 
σε τυπικές και άτυπες τοπικές 
συνεδριάσεις στο πλαίσιο 
οικονομικών, κοινωνικών και 
άλλων δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων». Σ’ αυτόν τον… άνε-
το δημόσιο διάλογο το ΣτΕ 
περιλαμβάνει, προφανώς, και 
τις δημόσιες συζητήσεις που 
προσπάθησε να οργανώσει το 
Συντονιστικό Κατοίκων για την 
Προστασία του Αλσους, χωρίς 
να καταφέρει να ολοκληρώ-
σει καμία, χάρη στην… ευγενή 
δράση του «ιδιωτικού στρατού 
του προέδρου». Αναφερόμα-
στε ιδιαίτερα στην απόπειρα 
δημόσιας συζήτησης στην 
κεντρική πλατεία της Νέας 
Φιλαδέλφειας, στις 20 Ιούνη 
του 2014, η οποία κατέληξε σ’ 
ένα πογκρόμ από έμμισθους 
μπράβους, που έστειλε στο 
νοσοκομείο ανθρώπους με 
ανοιγμένα κεφάλια, σπασμένα 
χέρια, πληγωμένα πόδια, ενώ 
στέφθηκε με τη διάρρηξη, την 
εισβολή και τη λεηλάτηση του 
ελεύθερου κοινωνικού χώρου 
«Στρούγκα».

Κατά τα άλλα, δεν αλλάζει 
τίποτα στη θέση μας ότι, ανε-
ξάρτητα από την απόφαση του 
ΣτΕ, που έκρινε συνταγματικό 
το άρθρο 42 του Ν. 4277/2014, 

η εταιρία του Μελισσανίδη 
(«Δικέφαλος 1924» ΑΕ) δεν 
μπορεί να πάρει Εγκριση και 
Αδεια Δόμησης, γιατί το Ερα-
σιτεχνικό Σωματείο ΑΕΚ δεν 
έχει δικαίωμα να της παραχω-
ρήσει ένα οικόπεδο ιδιοκτη-
σίας Ελληνικού Δημοσίου, το 
οποίο έχει παραχωρηθεί στο 
Ερασιτεχνικό Σωματείο μόνο 
κατά χρήση, διοίκηση και δι-
αχείριση για την άσκηση κοι-
νωφελούς σκοπού.

Η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Π. 
Λαφαζάνης, Ι. Τσιρώνης, Β. 
Αποστόλου) οφείλει να απα-
ντήσει σε δύο ζητήματα:

Α) Προτίθεται να προω-
θήσει άμεσα τροπολογία για 
την κατάργηση του άρθρου 
42 του Ν. 4277/2014, όπως 
είχε δεσμευτεί προεκλογικά 
ο ΣΥΡΙΖΑ και όπως ζητά τώ-
ρα και η συνδικαλιστική του 
παράταξη στον κλάδο των 
δασολόγων του Δημοσίου;

Β) Προτίθεται να επιστρέ-
ψει άμεσα τον μισοάδειο 
(και παρατύπως κατατεθέ-
ντα) φάκελο της «Δικέφαλος 
1924» ΑΕ για παροχή Εγκρι-
σης και Αδειας Δόμησης, 
καθότι η εν λόγω ανώνυμη 
εταιρία δεν έχει καμιά σχέ-
ση με το οικόπεδο, το οποίο 
παρανόμως της παραχωρή-
θηκε από το Ερασιτεχνικό 
Σωματείο ΑΕΚ με τη γνωστή 
διάτρητη Σύμβαση; Γι’ αυτό 
το θέμα εκκρεμεί αίτησή μας 
προς την πολιτική ηγεσία του 
ΥΠΑΠΕΝ.

ΥΓ. Η προσφυγή 17 πολι-
τών απορρίφθηκε (απόφαση 
2154/2015), όπως ήταν αναμε-
νόμενο, για τυπικούς λόγους. 
Δεν μπορεί να γίνει αίτηση 
ακύρωσης τυπικού νόμου, 
λέει το ΣτΕ, ακόμη και όταν 
αυτός ο νόμος περιλαμβάνει 
ατομικές διοικητικές ρυθμί-
σεις, ιδιαίτερα όταν αυτές οι 
ρυθμίσεις δεν είναι εξαντλη-
τικές, αλλά προβλέπουν σειρά 
διοικητικών πράξεων που θ’ 
ακολουθήσουν (έγκριση περι-
βαλλοντικών όρων, εγκρίσεις 
και άδειες πραγματοποίησης 
αθλητικών εγκαταστάσεων, 
άδειες δόμησης).

Γήπεδο Μελισσανίδη

Νομικό πραξικόπημα από το ΣτΕ

Διαγωνισμός για τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων σε Ιόνιο και Κρήτη

Νέα αναβολή ή φιάσκο
Μπορεί να μην άλλαξε ού-

τε «και» στις προκηρύξεις 
που είχε ετοιμάσει η προηγού-
μενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΑ-
ΠΕΝ (Μανιάτης), όμως ο Π. 
Λαφαζάνης βρίσκεται μπρο-
στά σε ένα αμλετικό δίλημμα: 
να ρισκάρει ένα φιάσκο, που 
θα το χρεωθεί πολιτικά ο ίδιος, 
ή να  δώσει μια νέα αναβολή 
στο διαγωνισμό, περιμένοντας 
καλύτερη συγκυρία;

Η προθεσμία για την υπο-
βολή προσφορών για τα ελ-
ληνικά οικόπεδα στο Ιόνιο και 
νότια της Κρήτης εκπνέει στις 
14 Ιούλη, αλλά το ενδιαφέρον 
από τις εταιρίες εξόρυξης εί-
ναι μηδενικό. Ασφαλή δείκτη 
γι’ αυτό αποτελεί η αγορά 
σεισμικών πακέτων από τη 
νορβηγική εταιρία PGS που 

έκανε τις έρευνες. Σεισμικά 
πακέτα είχαν αγοράσει εξαρ-
χής η Mobil, η Total και τα 
ΕΛΠΕ, αλλά πέραν αυτών δεν 
εμφανίστηκε άλλη εταιρία, με 
αποτέλεσμα οι Νορβηγοί να 
κινδυνεύουν να μην αποσβέ-
σουν ούτε τις δαπάνες που 
έκαναν για τις σεισμικές έρευ-
νες και η συγκεκριμένη μπίζνα 
τους να πάει στράφι.

Η πολιτική αστάθεια που 
υπάρχει στην Ελλάδα και η 
αβεβαιότητα για τις εξελίξεις 
παίζουν το ρόλο τους, όμως 

και να είχε κλείσει η διαπραγ-
μάτευση με τους ιμπερια-
λιστές δανειστές και πάλι ο 
διαγωνισμός θα κινδύνευε να 
εξελιχθεί σε φιάσκο. Οταν οι 
τιμές του πετρελαίου έχουν 
κατρακυλήσει στα 60 δολάρια 
το βαρέλι και υπάρχει τάση να 
πέσουν και παρακάτω, δύσκο-
λα θα αποφάσιζε οποιοδήποτε 
μονοπώλιο να ποντάρει έστω 
και ένα σεντ σε μια επένδυση η 
οποία προϋποθέτει σημαντικά 
μεγαλύτερη δαπάνη γεώτρη-
σης, λόγω των βαθιών ελλη-

νικών νερών. Οσο, λοιπόν, οι 
διεθνείς τιμές του πετρελαίου 
παραμένουν χαμηλά, το ενδια-
φέρον των μονοπωλίων για τα 
ελληνικά κοιτάσματα θα πα-
ραμένει από ελάχιστο μέχρι 
μηδενικό.

Και οι Ρώσοι που υποσχέ-
θηκαν στον Λαφαζάνη ότι θα 
στείλουν εταιρίες τους να πά-
ρουν μέρος στο διαγωνισμό; 
Από ρωσικά χείλη δεν ακού-
σαμε τίποτα τέτοιο. Ο Λαφα-
ζάνης το είπε και έχει τόση 
αξία όσο και η αναγγελία της 

«άμεσης υπογραφής της σύμ-
βασης» για τον Greek Stream 
και της… προκαταβολής των 
3-5 δισ. ευρώ που θα έδιναν οι 
Ρώσοι. Οπως έγιναν γαργάρα 
όλα τα προηγούμενα, έτσι θα 
γίνει και το ενδιαφέρον των 
Ρώσων για τα ελληνικά κοιτά-
σματα σε Ιόνιο και Κρήτη. Ο 
Λαφαζάνης τις επόμενες μέ-
ρες θα ξαναπάει στη Μόσχα, 
αλλά δεν νομίζουμε ότι θα φέ-
ρει τίποτα συγκεκριμένο (το 
μόνο συγκεκριμένο είναι πως 
θα εκτεθεί ακόμη περισσότε-

ρο ως ο πολιτικός που πρακτο-
ρεύει ρωσικά συμφέροντα). Οι 
ρώσοι ιμπεριαλιστές σέβονται 
τις συμφωνίες για το μοίρασμα 
των σφαιρών επιρροής και δεν 
πρόκειται να διακινδυνεύσουν 
τις ισορροπίες τους με τις άλ-
λες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις.  
Ούτε στις εξορύξεις στην Κύ-
προ ανακατεύτηκαν (μολονότι 
διαθέτουν μια σχετική οικονο-
μική επιρροή στο νησί), γιατί 
η Ανατολική Μεσόγειος δεν 
είναι δική τους σφαίρα επιρ-
ροής.

Ετσι, το «υπερόπλο» που δι-
αφήμιζε κάποτε ο Τσίπρας (με 
τα ενεργειακά θα υπέτασσε τη 
Μέρκελ, έλεγε) προς το παρόν 
αποδεικνύεται αποκριάτικο πι-
στολάκι.
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Το σκάνδαλο διαφθοράς 
στη ΦΙΦΑ και η παραί-

τηση του προέδρου της Γιό-
ζεπ Μπλάτερ απασχόλησαν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Το ψήφισμα που εγκρίθηκε 
από την ολομέλεια με πολύ 
μεγάλη πλειοψηφία, δι’ ανα-
τάσεως της χειρός, το ετοί-
μασαν από κοινού οι επτά 
πολιτικές ομάδες, μπαίνει 
στην ουσία της υπόθεσης 
και ζητά την άμεση αντι-
κατάσταση του Μπλάτερ, 
προκειμένου να γίνουν οι 
«απαραίτητες επείγουσες 
μεταρρυθμίσεις» που θα 
διασφαλίσουν το κύρος του 
αθλήματος. Αν κάποιοι ανα-
ρωτιούνται γιατί το Ευρωκοι-
νοβούλιο ασχολήθηκε με το 
θέμα και μάλιστα σε επίπε-
δο ολομέλειας, η απάντηση 
βρίσκεται στο διττό ρόλο 
του ποδοσφαίρου. Αφενός 
παράγει σημαντικά κέρδη –
άμεσα και έμμεσα– για τους 
καπιταλιστές που επενδύουν 
σ’ αυτό και αφετέρου λει-
τουργεί για τον αποπροσα-
νατολισμό μιας σημαντικής 
μερίδας του πληθυσμού. 
Κατά συνέπεια, οι ευρωβου-
λευτές δε θα μπορούσαν να 
μείνουν αμέτοχοι και να μην 
πάρουν θέση σε ένα θέμα 
με πολλή «ουσία» από οικο-
νομικής άποψης και αρκετά 
πιασάρικο επικοινωνιακά.  

Γράψαμε σε προηγούμε-
νο φύλλο ότι την παραίτηση 
Μπλάτερ πρέπει να τη δούμε 
ως αποτέλεσμα της πίεσης 
που του ασκήθηκε από τους 
χορηγούς της ΦΙΦΑ. Από 
τη στιγμή που κινδύνευαν 
να χαθούν τα φράγκα των 
χορηγών, το σύστημα απο-
φάσισε να «αποβάλει» από 
τις τάξεις του τον πρόεδρο, 
προκειμένου να πειστούν οι 
απανταχού «πελάτες» ότι 
η ΦΙΦΑ έχει τους μηχα-
νισμούς για να πατάξει τη 
διαφθορά και να εγγυηθεί 
την αξιοπιστία και τη δια-
φάνεια του «προϊόντος». 
Ο Μπλάτερ επικοινωνιακά 

αντέδρασε άμεσα στις απαι-
τήσεις των χορηγών, όμως 
προκειμένου να διασφαλί-
σει ότι δε θα είναι ανάμεσα 
στους κατηγορούμενους 
της υπόθεσης τοποθέτησε 
την αντικατάστασή του με-
ρικούς μήνες αργότερα. Η 
ημερομηνία διεξαγωγής του 
έκτακτου συνεδρίου, στη δι-
άρκεια του οποίου θα εκλε-
γεί ο διάδοχος του Μπλάτερ, 
θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο, 
έπειτα από τη συνεδρίαση 
της εκτελεστικής επιτροπής 
της παγκόσμιας ποδοσφαι-
ρικής συνομοσπονδίας, με 
επικρατέστερη  την περίοδο 
Δεκέμβρη 2015- Μάρτη 2016.

Είπαμε επίσης ότι ο πρό-
εδρος της ΟΥΕΦΑ Μισέλ 
Πλατινί θεωρείται ως ο 
επικρατέστερος να τον δι-
αδεχτεί. Η ευρωπαϊκή ομο-
σπονδία ήταν από την αρχή 
κόντρα στην επανεκλογή 
Μπλάτερ και τα στελέχη 
της έκαναν ό,τι ήταν δυνατό 
για να του κόψουν το δρόμο 
προς την προεδρία. Μετρώ-
ντας τις ψήφους ο Πλατινί 
γνώριζε ότι οι πιθανότητες 
εκλογής του ήταν λίγες και 
αποφάσισε να μην «καεί». 
Μετά τις τελευταίες εξελί-
ξεις και χωρίς το αντίπαλο 
δέος του Μπλάτερ, οι πιθα-
νότητες να γίνει χαλίφης στη 
θέση του χαλίφη έχουν αυ-
ξηθεί και όλα δείχνουν ότι θα 
είναι ο υποψήφιος-φαβορί. 
Αυτά τα δυο σημεία αποτε-
λούν έναν επιπλέον λόγο για 
την εμπλοκή του ευρωκοινο-
βουλίου στην υπόθεση. Οι 
«πατέρες της ηπείρου» προ-
κειμένου να βοηθήσουν το 
δικό τους άνθρωπο, βγήκαν 
μπροστά και ζήτησαν από 
τον Μπλάτερ να τους αδειά-
σει μια ώρα γρηγορότερα τη 
γωνιά. Για το λόγο αυτό ζήτη-
σαν την άμεση αποχώρησή 
του από την προεδρία και τη 
διεξαγωγή του έκτακτου συ-
νεδρίου πολύ νωρίτερα από 
το τέλος του 2015. Τα φρά-
γκα που τζογάρονται είναι 

πολλά και όπως συμβαίνει σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις άπα-
ντες θέλουν αυτός που τα 
διαχειρίζεται να είναι «δικός 
τους» άνθρωπος. 

Από την πλευρά του ο 
Μπλάτερ δε δείχνει διατε-
θειμένος να επισπεύσει την 
απομάκρυνσή του. Δέχτηκε 
κάτω από την πίεση των χο-
ρηγών να παραιτηθεί, αλλά 
συνεχίζει να μένει στη θέση 
του και τοποθέτησε την υλο-
ποίηση της απόφασής του 
σχεδόν ένα χρόνο αργότε-
ρα. Επιχείρησε μάλιστα να 
στείλει μήνυμα προς κάθε 
κατεύθυνση ότι δεν σκο-
πεύει να κάνει άλλη υποχώ-
ρηση, ενώ εκπρόσωπός του 
δήλωσε ότι το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
προβληματίζει τη ΦΙΦΑ και 
δεν καταλαβαίνει τη σκοπι-
μότητά του από τη στιγμή 
που ο πρόεδρος έχει ανα-
κοινώσει την παραίτησή του.

Το επόμενο επεισόδιο της 
υπόθεσης αναμένεται στις 
20 Ιούλη στη Ζυρίχη, όπου 
θα συνεδριάσει η εκτελε-
στική επιτροπή για να ορίσει 
την ημερομηνία διεξαγωγής 
του έκτακτου συνεδρίου. 
Εκεί θα φανεί αν οι χορηγοί 
της ΦΙΦΑ έχουν ικανοποι-
ηθεί από την απόφαση της 
παραίτησης και θα τον αφή-
σουν για μερικούς μήνες στη 
θέση του ή θα συνεχίσουν να 
πιέζουν για την άμεση απο-
μάκρυνσή του. 

Σε κάθε καπιταλιστική 
διαμάχη στην οποία διακυ-
βεύονται μεγάλα οικονομι-
κά συμφέροντα επιτρέπεται 
κάθε είδους χτύπημα (ακόμα 
και κάτω από τη μέση) και 
επιστρατεύεται κάθε είδους 
«συμμαχία» προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος. Η μάχη 
εξουσίας στην κορυφή της 
ΦΙΦΑ δε θα μπορούσε να 
αποτελέσει εξαίρεση και αν 
κάτι αξίζει να σχολιάσουμε 
είναι η στάση που κράτησε 
η «αριστερή» πτέρυγα του 
ευρωκοινοβουλίου. Από τη 
στιγμή που συμμετείχε στη 
σύνταξη του ψηφίσματος και 
συμφώνησε με αυτό, γίνεται 
ξεκάθαρο ότι γίνεται ουρά 
της ΟΥΕΦΑ και βοηθάει την 
κλίκα του Πλατινί να πάρει 
την εξουσία. Για μια ακόμη 
φορά αποδεικνύουν ότι το 
μόνο που τους ενδιαφέρει 
είναι να συμμετέχουν στη 
διαχείριση του συστήματος 
και γι’ αυτό δεν έχουν κανέ-
να ενδοιασμό να συνεργα-
στούν με τον οποιοδήποτε 
προκειμένου να πάρουν ένα 
κομμάτι εξουσίας.  

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ! ΣΙΝΕΜΑ

ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΡΟΔΡΙΓΕΣ

Το μικρό νησί

Πρόκειται για αστυνομικό θρίλερ του σεβιλιάνου σκηνοθέτη, ο 
οποίος στη συγκεκριμένη ταινία συνυπογράφει και το σενά-

ριο με τον Ραφαέλ Κόμπος. Η ιστορία που αφηγείται ο Ροδρίγες 
λαμβάνει χώρα στα ελώδη τοπία στις εκβολές του Γουαδαλκιβίρ 
του ισπανικού νότου, το 1980, έτος κατά το οποίο ναι μεν έχει 
αποκατασταθεί η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, όμως 
υπάρχουν ακόμη πάρα πολλοί οπαδοί του Φράνκο και των δι-
κτατορικών καθεστώτων με κοινωνικά ερείσματα, οι οποίοι βρί-
σκονται και εντός του κρατικού μηχανισμού. Οταν στην περιοχή 
εξαφανιστούν δυο νεαρά κορίτσια, δύο αστυνομικοί ερευνητές 
ανθρωποκτονιών θα καταφτάσουν για να εξιχνιάσουν το έγκλη-
μα. Ερευνώντας, θα έρθουν αντιμέτωποι με πολλές υπόγειες υπο-
θέσεις της περιοχής, αλλά και με τα δικά τους κρυμμένα μυστικά. 
Στην πορεία, ο ένας από τους δυο ερευνητές ανακαλύπτει ότι ο 
συνεργάτης του ήταν οπαδός του Φράνκο και κατηγορείται για 
δολοφονία σε μια πορεία και εκατοντάδες βασανισμούς.

Ο Ροδρίγες πετυχαίνει να παρουσιάσει μια τομογραφία της 
μικρής αυτής επαρχιακής κοινωνίας που απαντά βέβαια στην 
αντίστοιχη χρονική περίοδο. Ταυτόχρονα, αυτή η μικρή κοινωνία 
φαίνεται να ταλανίζεται από το πρόσφατο παρελθόν, καθώς έτσι 
κι αλλιώς διανύει μια μεταβατική περίοδο, στοιχείο που διατρέχει 
όλη την ταινία με την ιδιαίτερη ατμόσφαιρά της, η οποία χαρα-
κτηρίζεται από τη σιωπή και την ενοχικότητα, την έλλειψη εμπι-
στοσύνης, την προσκόλληση σε συντηρητικά κοινωνικά πρότυπα 
και προκαταλήψεις.

Πέρα από την καθεαυτό εξέλιξη της ιστορίας, ο ο σκηνοθέτης 
θέτει ξεκάθαρα, μέσω της σχέσης των δυο αστυνομικών, ένα 
ζήτημα. Αυτό αφορά τον τρόπο με τον οποίο μια κοινωνία σε 
μεταβατική περίοδο καλείται να ξεπεράσει πληγές του όχι και 
τόσο μακρινού παρελθόντος και να συνεχίσει σε νέα βάση. Ο 
ο Ροδρίγες δε φαίνεται να παίρνει ξεκάθαρη θέση σ’ ένα τόσο 
σύνθετο ζήτημα, διατηρώντας έντονο προβληματισμό μέχρι και 
την τελευταία σκηνή της ταινίας. Αποφεύγει όλες εκείνες τις προ-
σεγγίσεις που παρουσιάζουν τύπους ελεεινούς να μετανιώνουν 
ή να αλλάζουν ή να συγχωρούνται στο όνομα του όποιου μέλλο-
ντος. Παράλληλα, δεν πέφτει στην παγίδα του εύκολου δρόμου 
να παρουσιάσει έναν πρώην βασανιστή ως μια αποκρουστική και 
ψυχολογικά διαταραγμένη προσωπικότητα. Ετσι, θέτει το ζήτημα 
σε μια πιο ρεαλιστική βάση.

Ο σκηνοθέτης πετυχαίνει αρχικά να συνεπάρει του θεατές 
με τον τρόπο που δομεί την ιστορία του, δημιουργώντας αγω-
νία για την εξέλιξη της πλοκής. Οι δυο πρωταγωνιστές είναι δυο 
χαρακτήρες δουλεμένοι σε βάθος και στη λεπτομέρειά τους. Το 
υποβλητικό βαλτώδες τοπίο γίνεται ο πιο φιλόξενος τόπος για 
τους σκοπούς του σκηνοθέτη. Το στοιχείο του ρεαλισμού στην 
ταινία την οδηγεί σε ασφυκτικά και μελαγχολικά μονοπάτια, που 
ενίοτε ενέχουν και μια δόση τρυφερότητας.

Η ταινία έχει κερδίσει δέκα βραβεία Γκόγια (καλύτερης ταινίας, 
σκηνοθεσίας, πρωτότυπου σενάριου, καλύτερης ερμηνείας των 
πρωταγωνιστικών ρόλων κ.ά.). Ο Ροδρίγες είναι πιο γνωστός για 
τις ταινίες του «Ομάδα 7» και «Επτά παρθένες».

Ελένη Π.

Αισχροί διαχειριστέςΜαζί μέχρι να (ξανα)
χωρίσουν 

Μελισσανίδης, Αλαφούζος 
και Σαββίδης συναντήθηκαν 
την περασμένη Τετάρτη στην 

Αθήνα, προκειμένου να καθορί-
σουν τη στάση τους για το νέο πρω-
τάθλημα. Η συνάντηση έγινε μια 
μέρα πριν την απολογία του προέ-
δρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός Μαρι-
νάκη και ενώ σε όλα τα πρώην και 
νυν μέλη της διοίκησης της ΕΠΟ 
έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι 
και έχει απαγορευτεί η ενασχόλη-
σή τους με το ποδόσφαιρο.

Δε γνωρίζουμε το λόγο που 
επέλεξαν τη συγκεκριμένη ημερο-
μηνία και γιατί δεν περίμεναν να 
απολογηθεί πρώτα ο Μαρινάκης, 
που είναι ο τελευταίος στη δικα-
στική λίστα. Πιθανόν να ήθελαν να 
στείλουν ένα μήνυμα προς τους δι-
καστές, δείχνοντας ότι είναι ενωμέ-
νοι και επιθυμούν την κάθαρση στο 
ποδόσφαιρο. Είναι η δεύτερη φο-
ρά τους τελευταίους μήνες που οι 
τρεις άνδρες έχουν απευθείας επα-
φές για να χαράξουν κοινή στρα-
τηγική στο ελληνικό ποδόσφαιρο. 
Στην πρώτη συνάντησή τους είχαν 
συμφωνήσει σε κοινή δράση, όμως 
δεν εφαρμόστηκε στην πράξη, 
αφού ο ΠΑΟΚ κράτησε διαφορε-
τική στάση από τον Παναθηναϊκό 
στο θέμα της επικύρωσης της βαθ-
μολογίας του πρωταθλήματος, κά-
νοντας επί της ουσίας αβάντα στον 
Ολυμπιακό. Μένει να δούμε αν θα 
είναι διαφορετικές οι εξελίξεις 
μετά τη δεύτερη συνάντηση, στην 
οποία, σύμφωνα με τις διαρροές 
από τις τρεις ΠΑΕ, αποφάσισαν 
ότι δε θα επιτρέψουν να ξεκινήσει 
το πρωτάθλημα της νέας σεζόν αν 
δεν ξεκαθαρίσει η κατάσταση και 
αν δεν μπουν οι ασφαλιστικές δι-
κλίδες  που θα διασφαλίσουν την 
αξιοπιστία και την ισονομία. 

Το έργο βεβαία το έχουμε ξανα-
δεί και αυτές οι λυκοφιλίες έχουν 
συνήθως πρόσκαιρο χαρακτήρα. 
Αυτή τη στιγμή και με το ενδεχό-
μενο να απαγορευτεί στον ερυ-
θρόλευκο πρόεδρο η ενασχόληση 
με το ποδοσφαιρικό «γίγνεσθαι», 
δείχνουν να προχωρούν συντε-
ταγμένα, όμως  αν χρειαστεί να τα 
σπάσουν, γιατί αυτό επιβάλλουν 
τα συμφέροντα της ομάδας τους, 
θα το κάνουν χωρίς κανένα ενδοι-
ασμό. Στις καπιταλιστικές μπίζνες, 
ηθικό και νόμιμο είναι η διασφάλι-
ση του μέγιστου κέρδους με κάθε 
μέσο και τρόπο. Αλλωστε, μόνο οι 
αφελείς ψάχνουν «αρχές» στις κα-
πιταλιστικές μπίζνες και ιδιαίτερα 
στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 
που η κατάκτηση του τίτλου του 
πρωταθλητή συνεπάγεται απευ-
θείας συμμετοχή στους ομίλους 
του Champions League και του-
λάχιστον 20.000.000 ευρώ στο 
ταμείο της ομάδας.  

Πιο «δυναμικός» από τους τρεις 
εμφανίζεται ο Αλαφούζος, που 
δηλώνει έτοιμος να μην κατεβάσει 
την ομάδα του στο πρωτάθλημα, 
όμως οι πιθανότητες να γίνει κάτι 
τέτοιο είναι όσες και να κάνει η 
στήλη δίαιτα για να βγει στις πα-
ραλίες.

Η στήλη αισθάνεται την υποχρέωση να δηλώσει τη συμπα-
ράστασή της στις/ους απανταχού «εύσωμες/ους», που κάθε 
καλοκαίρι λοιδορούνται για τις καμπύλες του σώματός τους. 
Μην κάνετε πίσω, αδέλφια. Ας  κατακτήσουμε τις παραλίες 
και ας στηρίξουμε τις καντίνες, αδιαφορώντας για τις ειρω-
νείες ορισμένων κακεντρεχών.
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> «Οταν εκατομμύρια άνθρω-
ποι στη Γαλλία έδειξαν την αλ-
ληλεγγύη τους στα θύματα των 
επιθέσεων στο Σαρλί Εμπντό, 
υπήρχε μια έντονη αντίθεση 
ανάμεσα στην κινητοποίηση 
των μεσαίων στρωμάτων και 
του μικρότερου αριθμού των 
εργατών και των νέων από τις 
υποβαθμισμένες περιοχές. 
Λαϊκή διαμαρτυρία για χρόνια 
αποτελεί η δράση της μεσαί-
ας τάξης, όπως συμβαίνει και 
στις εκλογές: σε κάθε σχεδόν 
εκλογική αναμέτρηση το πο-
σοστό συμμετοχής μειώνεται 
όσο προχωράμε προς  τα κάτω 
την κλίμακα του εισοδήματος» 
(Σερζ Αλιμί, «Η πολιτική σαν 
σπορ μιας ελίτ», «Le Μonde 
Diplomatique», Ιούνης 2015).

> «… αυτοί  που “αντιπροσω-
πεύουν’’ το έθνος σίγουρα δεν 
είναι οι καλύτεροι, αφού σχε-
δόν ταυτίζονται με τα ανώτερα 
στρώματα της κοινωνίας. Αυτό 
φαίνεται καθαρά στην ευρω-
παϊκή αριστερά. Τα συνδικάτα 
δημιούργησαν το Εργατικό 
Κόμμα στη Βρετανία για να 
αντιπροσωπεύσει τους ψηφο-
φόρους της εργατικής τάξης. 
Το 1966, 69% των χειρονακτών 
ψήφισαν Εργατικό Κόμμα. Για 
να πέσει το ποσοστό στο 45% 
το 1987 και στο 37% στις εκλο-
γές του περασμένου μήνα» 
(όπως παραπάνω).

> «Με μια κατά παραγγελίαν 
απόφαση που κάνει σκόνη 
το Σύνταγμα, την ισχύουσα 
νομοθεσία και τη νομολογία 
αποχαιρετά το ανώτατο διοι-
κητικό δικαστήριο ο πρόεδρός 
του…» (eksegersi.gr, 15-6-2015). 
Οποία σύμπτωσις: Κώστας Χ. 
Χρυσόγονος «Η καταστρατή-
γηση του Συντάγματος στην 

εποχή του Μνημονίου» , εκδ.
ΛΙΒΑΝΗ.

> «Η δημοκρατία στο από-
σπασμα»- Α.Γ. Παπανδρέου, 
«Η κοινωνία στο απόσπασμα» 
Αλ. Μητρόπουλος. Το φωνάζει 
ο άνθρωπος ότι είναι ΠΑΣΟ-
Κος…

> Η δυστυχία μας χαμογελάει/ 
προβάροντας τα δόντια της.

> «Δημοτικές εκλογές 1986: 
ΝΔ 1.174.794 ψήφοι-38.46%, 
ΕΠΕΝ 31.025-1.01%, ΔΗΑΝΑ 
31.989-1.05%, ΠΑΣΟΚ 973.180-
31.86%, ΚΚΕ εσ. 30.612-1%, 
ΚΚΕ/Συμπαράταξη 678.546-
22.21%, ΚΚΕ και ΠΑΣΟΚ 
62.785-2.06%, Αλλοι: 71.664-
2.35% (Περιοδικό «ΣΧΟΛΙΑ-
ΣΤΗΣ», Νοέμβρης 1986, Συ-
γκεντρωτικά 299 Δήμων).

> Το συριζοΜΕΤΑ προτίθεται 
να κάνει κατάληψη (…) και ΜΕ-
ΤΑ το παρόν μνημόνιο;

> Ρήξη= στα 4 (κοινώς ρήξη… 
υμένος).

> Στην κυριολεξία «Ο,τι να 
‘ναι» το άρθρο του Στ. Κασι-

μάτη (kathimerini.gr/819695/
opinion/epikairothta/politikh/
kai-na-pou-hr8e-h-rh3h).

> Και τώρα τι θα παίξει, αφού 
«χάθηκαν οι φίλοι», Αλέξη;

> Λονδίνο: πάνω από 550.000 
οικογένειες προ του διλήμμα-
τος «eat or heat» (φαγητό ή 
θέρμανση). Το 20% του ετήσι-
ου εισοδήματος (του 25% των 
νοικοκυριών) δαπανάται για 
θέρμανση. Στην «καρδιά της 
Αλβιόνας και της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης». Το δίλημμα, βέβαια, 
είναι πείνα ή κατά-ψυξη…

> «Οταν η πολιτική γίνεται 
για έναν λαό η συνηθισμένη 
απασχόληση και ένα μέσον  
να ευκολύνει τη ζωή, δεν εί-
ναι δυνατόν το σύστημα να 
μην επιδρά με τον καιρό στο 
καθεστώς της εργασίας. Είχε 
για αποτέλεσμα, στην Αθή-
να, να περιορίσει έντονα τη 
δραστηριότητα των πολιτών 
σ’ όλα τα επαγγέλματα. Είναι 
ένα γεγονός που διαπιστώνει 
κανείς αμέσως στους λογαρια-
σμούς των δημόσιων έργων. Η 
συμμετοχή των πολιτών στην 

κατασκευή του Ερέχθειου, το 
409-408, δεν είναι καθόλου 
αυτό που θα περίμενε κανείς. 
Πλάι στους μέτοικους και 
στους δούλους, κατέχουν μια 
θέση πολύ μέτρια. Σε 71 εργο-
λάβους και εργάτες των οποί-
ων η κατάσταση είναι γνωστή, 
είναι 20: είναι μια αναλογία 
28 προς 100. Η κατωτερότη-
τά τους βεβαιώνεται σχεδόν 
σ’ όλα τα επαγγέλματα. Δεν 
υπάρχει εξαίρεση παρά για 
τον αρχιτέκτονα, έναν δη-
μόσιο υπάλληλο, και για τον 
κεραμίστα που βρίσκεται να 
‘ναι τυχαία ο μοναδικός αντι-
πρόσωπος της συντεχνίας. Οι 
πολίτες διατηρούνται ακόμη 
στις ξυλουργικές βιομηχανίες. 
Σε 14 ξυλουργούς και λειτουρ-
γούς, είναι 5, ίσως 7. Γιατί  αυτά 
τα επαγγέλματα ακολουθούν 
αναγκαστικά τους υλοτόμους 
των Αχαρνών. Αλλά, στους 40 
λιθοξόους δεν είναι παρά 10 ή 
11. Εγκαταλείπουν ολότελα τις 
χοντροδουλειές: σε 14 εργά-
τες και δύο πριονάδες, η συμ-
μετοχή τους είναι ασήμαντη 
ή ανύπαρκτη: σε πρακτικούς 
γλύπτες είναι 3. Σε 10 διακο-
σμητές, υπάρχει ίσως ένας. 
Ούτε ο χρυσοχόος, ούτε ο ζω-
γράφος είναι από τους δικούς 
τους.» (Γουστάβου Γκλοτζ: « Η 
εργασία στην αρχαία Ελλάδα», 
πρώτη γαλλική έκδοση 1920).
Κοιτάχτε τα συγχαρητήρια 
προς το HDP και τις σχέσεις 
του και θα «πιάσετε» γιατί ο 
επικεφαλής δεν υπερβάλλει 
για την εκλογική επιτυχία του 
κόμματός του…

> Εν τω μεταξύ στο «Εθνος» ο 
«πατριώτης Γ. Δελαστίκ» κο-
νταρομαχεί…

Βασίλης

Ε.Ρ.Τ:  Ερχεται Ροχάλα Τσίπρα

Το αγγούρι  ΚΑΙ το καλοκαίρι  το τρώμε και ΔΕΝ δροσιζόμαστε

Για τ’ αφέντη το φαΐ

Και τρώγαμε στη Ζάμ-πια, δυο πορτοκάλια σά-πια 

Τους έφαγε η αγωνία να υπάρξει συμφωνία

Η δίαιτα του ΦΠΑ, του ΔΝΤ, της ΕΚΤ, της ΕΕ, του Σύριζα, των ΑΝΕΛ

Μνημόνιο οκλαδόν (ή μάλλον στα…τέσσερα)

  Dixi et salvavi animam meam

u Βρε πώς έγινε έτσι ο 
Δένδιας… - Είτε δεξιά, 
είτε αριστερή η κρατι-
κή καταστολή θα είναι 
πάντα ίδια. Χρέος της 
κοινωνίας δεν είναι να 
την καταδικάζει αλλά 
να την πολεμά οργανω-
μένα - Εχουμε πόλεμο 
είναι παγκόσμιος και 
είναι πάντα ταξικός - 
Αναρχικοί για την Κοι-
νωνική Απελευθέρωση 
(αφίσα)

Παραβλέποντας τα 
περί «αριστερής κρατι-
κής καταστολής», που 
είναι απότοκο κάποιων 

ιδεολογικών και πολιτικών συμπλεγμάτων, αλλά και θεωρη-
τικής ανεπάρκειας (η οποία δε θεραπεύεται με συνθήματα, 
αλλά θέλει… στρώσιμο κώλου), στεκόμαστε στην έξυπνη ιδέα 
της αφίσας, η οποία πραγματικά «τα λέει όλα». Με μια φωτο-
γραφία και μ’ ένα έξυπνο σύνθημα.

u Αυτοί θα γίνουν 
μόνιμοι πελάτες της 
στήλης. Ο βαρό-
νος Μινχάουζεν θ’ 
αυτοκτονούσε από 
τη ζήλια του έτσι 
και ζούσε σήμερα 
και έβλεπε τα εξώ-
φυλλα που κρεμάνε 
κάθε Κυριακή στα 
μανταλάκια. Κι είναι 
πραγματικά κρίμα 
που η εφημερίδα 
μας δεν είναι έγχρω-
μη, για να δείτε το 
καταματωμένο και 
καταμελανιασμένο 
πρόσωπο του Σόι-
μπλε, από τα ντιρέκτ 
και τα κροσέ του Αλέξη και του Γιάνη. Υπάρχει, βέβαια, και ένα 
ζήτημα αισθητικής, θα μας πουν κάποιοι. Θα συμφωνήσουμε, 
αλλά όχι όπως το εννοούν. Οι αναγνώστες της συγκεκριμένης 
φυλλάδας τέτοια αισθητική θέλουν. Το αφιέρωμα «21 χρόνια 
χωρίς τον Μάνο…», που διαφημίζεται στην πάνω αριστερή γω-
νία, συνιστά το μείζον ζήτημα αισθητικής.

u Ρήξη και όχι υποταγή - Ο λαός θέλει - Η Αριστερά μπορεί; 
- Εκδήλωση συζήτηση Αθήνα 16 Ιουνίου ΑΣΟΕΕ 7.00μμ - 
Ομιλητές: Παναγιώτης Σωτήρης, Δημήτρης Σαραφιανός, 
Νίκος Γαλάνης - ΑΡ.Α.Σ.-ΑΡ.ΑΝ-Παρέμβαση (αφίσα)
Το πρώτο που προσέχει κανείς είναι τo… διαλεκτικό παιχνίδι-
σμα ανάμεσα στη βεβαιότητα και στην αβεβαιότητα. Η βεβαι-
ότητα: ο λαός θέλει (τη ρήξη). Πώς το διαπίστωσαν αυτό; Θα 
το εξηγήσουν προφανώς οι ομιλητές στην εκδήλωση. Θέλει 
υπομονή η παρακολούθηση τέτοιων εξηγήσεων, αλλά εμάς 
δεν μας πέφτει λόγος, αφού δε συμμετέχουμε. Η αβεβαιότη-
τα: η Αριστερά μπορεί; Ποια Αριστερά; Η κυβερνώσα, φυσι-
κά, γιατί στα δικά της χέρια είναι οι αποφάσεις. (Το γεγονός 
ότι αυτή η Αριστερά κυβερνά παρεούλα μ’ ένα κομμάτι της 
Ακροδεξιάς παρακάμπτεται αιδημόνως από τις τρεις πολιτικές 
ομάδες που συνυπογράφουν την αφίσα, αλλά δε θα μας απα-
σχολήσει κι εμάς, γιατί δεν είναι ο ακροδεξιός σύμμαχος που 
τραβάει από το μανίκι την κυβερνώσα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ).  
Τι σημαίνει να ανήκεις στον ευρύτερο συμμαχικό χώρο της 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και να θέτεις το ερώτημα αν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να 
πάει σε ρήξη, ανακαλύπτοντας τέτοιες δυνατότητες σ’ αυτό 
το αστικό μόρφωμα; Σημαίνει ότι ακολουθείς με συνέπεια μια 
πολιτική ουράς αυτού του μορφώματος. ‘Η, για να το πούμε 
διαφορετικά, σημαίνει ότι επιλέγεις να αυτοχρησιμοποιηθείς 
σαν αριστερός μαϊντανός στο σύστημα εξουσίας, το οποίο 
διαχειρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιες απ’ αυτές τις δυνάμεις φλερ-
τάριζαν και προεκλογικά με αυτή την τακτική, προτείνοντας 
μια πολιτική λειτουργία εν είδει μη οργανικής συνιστώσας του 
ΣΥΡΙΖΑ. Ας πούμε ότι τότε κυριαρχούσαν οι αυταπάτες του… 
αριστερού ευρωκομμουνισμού. Τώρα, όμως; Τι άλλο χρειάζο-
νται για να καταλάβουν αυτό που έχουν καταλάβει όλες οι 
οργανικές συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ;

οι τοίχοι έχουν φωνή

«Αυτή η κυβέρνηση εξελέγη για 
να αναδιαρθρώσει  την Ελλάδα. 

Εχουμε μια πάρα πολύ φιλόδοξη μεταρ-
ρυθμιστική ατζέντα και ο ΟΟΣΑ έχει γίνει 
ένας πολύ μεγάλος σύμμαχος σε αυτή την 
προσπάθεια ώστε να σχεδιάσουμε μαζί το 
μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα, αλλά 
και να προσφέρει βοήθεια στην υλοποί-
ηση και την εφαρμογή αυτών των μεταρ-
ρυθμίσεων. Αυτό είναι κάτι ξεχωριστό από 
τις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους 
μας και με τους θεσμούς. Αποτελεί μέρος 
της ταυτότητας αυτής της κυβέρνησης».

Η δήλωση έγινε από τον Μπαρουφάκη 
την περασμένη Τετάρτη στο Παρίσι, όπου 
πετάχτηκε για να συναντηθεί με τον Ανχελ 
Γκουρία του ΟΟΣΑ και τους τεχνοκράτες 
του, «μαζί με τους οποίους εκπόνησαν 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και από 
κοινού επίβλεψης μεταρρυθμίσεων». Τι 
είδους μεταρρυθμίσεις μπορούν να εκ-
πονήσουν οι τεχνοκράτες του ΟΟΣΑ; Οχι 
πάντως μεταρρυθμίσεις προς όφελος των 
εργαζόμενων (εργατών και μικροαστών). 
Μόνο μεταρρυθμίσεις προς όφελος του 
μεγάλου κεφαλαίου, όπως ήταν και η πε-

ριβόητη «εργαλειοθήκη» που εκπονήθηκε 
κατά παραγγελίαν της προηγούμενης 
μνημονιακής συγκυβέρνησης. Αλλωστε, 
τα υπόλοιπα αυτής της «εργαλειοθήκης» 
καλείται να εφαρμόσει η σημερινή συγκυ-
βέρνηση (όπως π.χ. η πώληση των ΜΗΣΥ-
ΦΑ από τα σούπερ μάρκετ, που έχει ήδη 
συμφωνήσει με την τρόικα).

Μην βιαστεί κανείς να πει ότι αυτά είναι 
παπαριές του Μπαρουφάκη με το πληγω-
μένο γόητρο. Ο Γκουρία έγινε δεκτός από 
τον Τσίπρα με τον οποίο έκλεισαν συμφω-
νία συνεργασίας.

Ο ΟΟΣΑ «μέρος της ταυτότητας» του ΣΥΡΙΖΑ!



Φελλοί πολυτελείας
Πόσο φτηνιάρηδες! Αυτή ήταν η πρώτη σκέψη που 

μας ήρθε στο μυαλό όταν διαβάσαμε το πόνημα με τίτ-
λο «Ας σώσουμε την Ελλάδα μέσω της δημοκρατίας», 
που υπέγραψαν ο «πολύς» Τομά Πικετί μαζί με τους λι-
γότερο διάσημους Μαξίμ Παροντί και Ξαβιέ Τιμπό (δη-
μοσιεύτηκε ταυτόχρονα στη Le Monde και στα Νέα).

Ξεκινώντας από την αβεβαιότητα που φέρνει η παρα-
τεταμένη διαπραγμάτευση ανάμεσα στην Ελλάδα και 
στους δανειστές της, οι τρεις γάλλοι αστοί διανοούμε-
νοι προτείνουν να «εμπιστευθούμε την επίλυση της ελ-
ληνικής κρίσης χρέους σε ένα όργανο αντιπροσωπευτικό 
των εθνικών κοινοβουλίων της ευρωζώνης, τον πρώτο 
πυρήνα ενός πραγματικού κοινοβουλίου της ευρωζώ-
νης». Οπως σημειώνουν, «η εθνοσυνέλευση αυτή θα 
αναλάμβανε ρόλο διαιτητή στη διαμάχη ανάμεσα στους 
πιστωτές και στην ελληνική κυβέρνηση, μετατοπίζοντας 
τη συζήτηση και τις αποφάσεις προς τα σημαντικά ερω-
τήματα: ποια η ευθύνη των νέων γενεών απέναντι στο 
χρέος των πρεσβυτέρων; Και τα δικαιώματα των πιστω-
τών;».

Προτείνουν «να παγώσουν τα χρέη της Ελλάδας για 
όσο χρειαστεί», να υπάρξει «απομόνωση του ΔΝΤ από 
τη συζήτηση» και να ανακηρυχθεί αυτό το «εμβρυακό 
κοινοβούλιο» σε θεσμό που «θα είχε τη δυνατότητα να 
επανεξετάζει περιοδικά τις συνθήκες», οι δε «τεχνικοί 
θεσμοί (Κομισιόν και ΕΚΤ) θα συνέχιζαν να καθοδηγούν 
και να στηρίζουν τις συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις. Θα 
ενημέρωναν την εθνοσυνέλευση και θα λογοδοτούσαν 
ενώπιόν της», ενώ «η εθνοσυνέλευση θα είχε πάντα ρόλο 
διαιτητή σε τυχόν διαμάχες».

«Θα δοκιμάζαμε ένα σχήμα επίλυσης κρίσεων χρέους 
εντός της ευρωζώνης οικοδομώντας παράλληλα μια πο-
λιτική ένωση», καταλήγουν οι συγγραφείς, τονίζοντας 
πως «η εθνοσυνέλευση αυτή θα είχε δικαιοδοσία να 
εγκαθιδρύσει ένα κοινό ταμείο των χρεών της ευρωζώ-
νης, να εφαρμόσει μια συνολική αναδιάρθρωση και να 
καθορίσει τους δημοκρατικούς κανόνες που θα πλαι-
σιώσουν την επιλογή των κοινών επιπέδων χρέους και 
δημοσίων επενδύσεων». Και μετά ξύπνησαν…

Πρέπει να είσαι μεγάλος αγύρτης για να παρεμβαί-
νεις πάνω στην κορύφωση μιας κρίσης και να προτεί-
νεις μια διαδικασία που, αν μη τι άλλο, θέλει κάμποσα 
χρόνια για να υλοποιηθεί, ακόμη κι αν υποθέσουμε 
ότι υπάρχει η πολιτική βούληση. Για να αναθεωρηθεί 
η Συνθήκη (γιατί αυτό προϋποθέτει η «πρόταση των 
τριών») θα πρέπει να υπάρξει κύκλος διαβουλεύσεων 
ανάμεσα στα κράτη της ΕΕ, συμφωνία σε μία ή περισ-
σότερες συνόδους κορυφής και μετά επικύρωση από 
τα κοινοβούλια.

Μέχρι να ολοκληρωθεί μια τέτοια διαδικασία τι γί-
νεται; Υπάρχουν δανειακές συμβάσεις, με συγκεκρι-
μένους όρους, υπάρχει η ισχύουσα συνθήκη της ΕΕ 
και οι Κανονισμοί που την καθιστούν λειτουργική. Και 
βέβαια, όλ’ αυτά δεν μπορεί παρά να εφαρμοστούν. Η 
«δημοκρατία» των τριών γάλλων αστών διανοούμενων 
δεν είναι ισχυρή να παρακάμψει τα ισχύοντα. Δε θα 
ήταν δημοκρατία, άλλωστε, σύμφωνα με τη δική τους 
αντίληψη, αφού στην αστική δημοκρατία υπάρχει το 
θετό Δίκαιο, βάσει του οποίου παίρνονται οι αποφά-
σεις (δεν προτείνουν κάποια επαναστατική ανατροπή 
ο Πικετί και οι φίλοι του).

Τι μένει απ’ αυτή τη δημόσια παρέμβαση διά του Τύ-
που; Μόνο η προσπάθεια αυτοπροβολής των συντα-
κτών της. Δεν υπάρχει ίχνος άμεσης, ρεαλιστικά εφαρ-
μόσιμης πρότασης στο κείμενό τους. Υπάρχει μόνο ένα 
παπαδίστικου τύπου ευχολόγιο, εντελώς φτηνιάρικο 
ακόμη και από την άποψη της αστικής κοινωνιολογίας. 
Γι’ αυτό και είναι τόσο διάτρητη (λογικά και νομικά) η 
πρότασή τους για μια νέα εθνοσυνέλευση, δίπλα στο 
υπάρχουν ευρωκοινοβούλιο, στην Κομισιόν και το Συμ-
βούλιο, που θα έχει ρόλο… διαιτητικό!

Οι φελλοί επιπλέουν. Είτε είναι οι κοινοί φελλοί της 
αγοράς είτε φελλοί πολυτελείας. Αν ασχοληθήκαμε με 
το πόνημα των τριών είναι για να δείξουμε ότι τέτοια 
φαιδρά υποκείμενα απαρτίζουν την αστική διανόηση.

Π.Γ.

Γραφτείτε συνδρομητές 
στην «Κόντρα» 
ετήσια συνδρομή 85 €
εξάμηνη συνδρομή 45€
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10087804638
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Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινοΠοιος δε θυμάται την ανα-
πληρώτρια υπουργό Μετα-

ναστευτικής Πολιτικής Τ. Χρι-
στοδουλοπούλου να δηλώνει, 
μ’ εκείνο το μπλαζέ υφάκι της, 
ότι οι μετανάστες βγαίνουν 
στις πλατείες για να λιαστούν, 
αλλά μετά από μερικές μέρες 
εξαφανίζονται, χωρίς η ίδια να 
μπορεί να πει πώς, γιατί αυτή 
ελέγχει την είσοδο και όχι την 
έξοδο από τη χώρα;  Σε μια 

περίοδο που κανένας μετανά-
στης δε λιάζεται (πλάκωσαν οι 
καλοκαιρινές ζέστες, βλέπετε) 
έρχεται η Υπατη Αρμοστεία 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυ-
γες να μας πει πού πηγαίνουν 
αυτοί που τη μια μέρα «στα-
λίζουν» στις πλατείες και την 
επόμενη εξαφανίζονται.

Οπως ανακοινώθηκε σε συ-
νέντευξη Τύπου που δόθηκε 
στις 12 Ιούνη στο Palais des 
Nation στη Γενεύη, «η ΥΑ ανη-
συχεί για τους αυξανόμενους 
κινδύνους που αντιμετωπίζουν 
πρόσφυγες και μετανάστες στα 
Δυτικά Βαλκάνια καθώς όλο 
και περισσότεροι άνθρωποι 
χρησιμοποιούν αυτή την οδό. 
Ανδρες, γυναίκες και παιδιά 
συχνά περπατούν για μέρες, 
πολλές φορές εκτεθειμένοι στη 
βία και την κακοποίηση, ή σε δι-
άφορα ατυχήματα που μπορεί 
να συμβούν κατά μήκος των σι-
δηροδρομικών γραμμών. Στην 
οδό που έχει γίνει γνωστή ως 
“οδός των δυτικών Βαλκανίων’’ 
παρατηρείται μια δραματική 
αύξηση προσφύγων και μετα-
ναστών. Ορισμένοι κάνουν αί-
τηση για άσυλο στα Βαλκάνια, 
ενώ άλλοι συνεχίζουν το ταξίδι 
τους».

Στη συνέχεια της ανακοίνω-
σης δίνονται στοιχεία για τον 
τετραπλασιασμό των αιτήσεων 
ασύλου στα Δυτικά Βαλκάνια 
και την παραπέρα αύξησή τους 
το 2015, καθώς μόνο στη Σερ-
βία έχουν κατατεθεί 22.000 
αιτήσεις ασύλου το πρώτο 
πεντάμηνο της χρονιάς. «Οι 
περισσότεροι απ’ όσους ακο-
λουθούν τη συγκεκριμένη οδό 
προέρχονται από χώρες προ-
σφυγικών πληθυσμών, ιδίως 
από τη Συρία, το Αφγανιστάν, 
το Ιράκ, την Ερυθραία και τη 
Σομαλία. Ερχονται κυρίως μέ-
σω της Ελλάδας, και δεδομέ-
νης της πρόσφατης αύξησης 
των θαλάσσιων αφίξεων εκεί, ο 
αριθμός των ανθρώπων που θα 
ακολουθήσουν την ίδια διαδρο-
μή αναμένεται να αυξηθεί πε-
ραιτέρω», αναφέρει η ΥΑ, που 

ζητά «να υπάρξει περαιτέρω 
στήριξη, μεταξύ άλλων και μέ-
σω κοινών προσπαθειών με την 
ΕΕ, με εθνικές κυβερνήσεις και 
ΜΚΟ», με στόχο «τη βελτίωση 
των συστημάτων ασύλου στην 
περιοχή αυτή», γιατί «το υπάρ-
χον δυναμικό είναι ανεπαρκές 
για το υφιστάμενο ύψος των 
αφίξεων».

Σαν καλοί γραφειοκράτες, 
δουλειά των οποίων είναι ν’ 
αποτελούν το αποσμητικό στη 
βάρβαρη αντιμεταναστευτική 
πολιτική των κυβερνήσεων, οι 
άνθρωποι της ΥΑ κοιτάζουν 

τη δουλίτσα τους, χωρίς να 
έχουν το θάρρος (αυτό ξε-
περνά την εντολή που έχουν 
από την υπηρεσία τους) να 
πουν την αλήθεια γι’ αυτό που 
συμβαίνει. Είναι τουλάχιστον 
μια τριετία που έχει ανοίξει 
αυτό που ονομάζουν «δρόμο 
των Δυτικών Βαλκανίων». Αλ-
λοι μετανάστες (οι πιο νέοι, 
πιο τολμηροί, πιο ανθεκτικοί) 
τον ακολουθούν μόνοι τους, 
άλλοι οδηγούνται από δουλέ-
μπορους που δουλεύουν με τη 
μέθοδο της σκυταλοδρομίας 
(τα κυκλώματα είναι πλέον 

διεθνή). Αλλος σε πάει μέχρι 
την Τουρκία, άλλος σε περνά 
στην Ελλάδα, άλλος σε παρα-
λαμβάνει στην Αλβανία ή τη 
FYROM, άλλος σε περνάει 
από τη Σερβία, μέχρι να φτά-
σεις στην Ουγγαρία (χώρα 
της ΕΕ) να ζητήσεις άσυλο. 
Σ’ όλη αυτή τη διαδρομή γί-
νονται εγκλήματα. Οχι μόνο 
από τα κυκλώματα των δου-
λέμπορων, αλλά από ντόπιες 

συμμορίες και αστυνομικές και 
στρατιωτικές αρχές. Οδοιπό-
ροι ξεμοναχιάζονται και κατα-
ληστεύονται, ενώ οι συνοριο-
φύλακες οργανώνουν άγριους 
ξυλοδαρμούς και στέλνουν 
πίσω όσους πιάνουν, χωρίς να 
τους καταγράφουν. Πάνω στα 
κορμιά αυτών των ανθρώπων 
γράφεται η μεταναστευτική 
πολιτική της Ελλάδας, της Αλ-
βανίας, της FYROM, της Σερ-
βίας, της Ουγγαρίας.

Αυτοί που ζητούν άσυλο στη 
Σερβία είναι όσοι καταληστεύ-
τηκαν στο δρόμο και πλέον 
πεινούν και όσοι δεν αντέχουν 
να συνεχίσουν, είτε γιατί είναι 
αδύναμοι ή ταλαιπωρημένοι 
ή άρρωστοι είτε γιατί έχουν 
μαζί τους παιδιά. Η αίτηση για 
άσυλο είναι ο μόνος τρόπος 
για να γλιτώσουν τη φυλακή 
και για να εξασφαλίσουν ένα 
πιάτο φαΐ κι ένα κατάλυμα. Δεν 
μπορεί να μην το ξέρει αυτό η 
ΥΑ. Δεν μπορεί να μην έχει 
συνεντεύξεις μεταναστών και 
προσφύγων για τα όσα έχουν 
περάσει από κρατικά όργανα 
και όχι από συμμορίες. Εμείς 
τα γνωρίζουμε από διηγήσεις, 
δεν μπορεί να μην τα γνωρίζει 
μια υπηρεσία που έχει πρό-
σβαση σε πολύ μεγαλύτερο 
αριθμό προσφύγων.

Και για να γυρίσουμε στην 
Ελλάδα, εκείνο που γνωρίζου-
με είναι πως με απαίτηση της 
ΕΕ «έσφιξε» την κατάσταση 
στα βόρεια σύνορα, που σκό-
πιμα την είχε αφήσει χαλαρή. 
Μπάτσοι και συνοριοφύλα-
κες αναλαμβάνουν δράση 
σε όλους τους άξονες που 
οδηγούν από τη Θεσσαλονί-
κη στα σύνορα. Η κατάσταση 
στη Μυτιλήνη, όπου οι μπά-
τσοι απειλούν ανθρώπους που 
παίρνουν στ’ αυτοκίνητά τους 
πρόσφυγες που περπατούν 
εξαντλημένοι από το ανατο-
λικό τμήμα προς το κεντρικό 
λιμάνι, δείχνει ότι παρά τα 
μεγάλα αντιρατσιστικά λόγια, 
τίποτα δεν άλλαξε.

Frontex-εξολοθρευτή ζητά ο 
Αβραμόπουλος

Την επιτάχυνση της «πολιτικής επαναπατρισμού», όπως 
ονομάζεται στην politically correct γλώσσα της Ευρωλάνδης 
η πολιτική των απελάσεων, ζήτησε από τις χώρες μέλη της ΕΕ 
ο αρμόδιος Επίτροπος Δ. Αβραμόπουλος, ενόψει της συνόδου 
κορυφής της 25ης Ιούνη. Οπως μετέδωσε το Reuters, ο Αβρα-
μόπουλος σε επιστολή του προς τους υπουργούς Εσωτερικών 
και Δικαιοσύνης των μελών της ΕΕ σημειώνει πως το 2014 
μόνο το 39% των μεταναστών που οι αιτήσεις τους για χορή-
γηση ασύλου απορρίφθηκαν απελάθηκαν στις χώρες τους. Ο 
επαναπατρισμός όσων αναζητούν απλώς μια καλύτερη ζωή 
και δε δικαιούνται άσυλο θα απέτρεπε άλλους παράτυπους 
μετανάστες να επιχειρήσουν το διάπλου της Μεσογείου, ση-
μειώνει ο Αβραμόπουλος.

Δε διεκδικεί δάφνες πρωτοτυπίας αυτή η πρόταση. Εχει 
ακουστεί άπειρες φορές στο παρελθόν, εφαρμόστηκε συχνά 
με βάρβαρο τρόπο (στην Ελλάδα είχαμε ακόμη και πνιγμούς 
προσφύγων από το Λιμενικό), όμως τα κύματα της μετανά-
στευσης δεν ανακόπηκαν. Τέτοιες προτάσεις αποσκοπούν 
απλώς στη διαχείριση της κατάστασης με περισσότερη κα-
ταστολή, πολιτική που αποσκοπεί και στην ανάπτυξη του κλί-
ματος ξενοφοβίας και ρατσισμού στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, 
που καταβάλλεται προσπάθεια να συσπειρωθούν γύρω από 
την κατασταλτική πολιτική του κράτους «τους».

Ο Αβραμόπουλος ζήτησε, επίσης, να τροποποιηθεί η εντολή 
της Frontex και να της επιτραπεί να πραγματοποιεί επιχειρή-
σεις απέλασης με δική της πρωτοβουλία (σήμερα η Frontex 
μπορεί μόνο να συντονίζει επιχειρήσεις των ευρωπαϊκών κρα-
τών). Μ’ άλλα λόγια, ο Αβραμόπουλος ζητά τη δημιουργία 
ενός μισθοφορικού σώματος, που θα λογοδοτεί μόνο στην 
Κομισιόν και δε θα υφίσταται ούτε τον τυπικό ψευτο-έλεγ-
χο που υφίστανται τα κρατικά σώματα καταστολής. Αυτό το 
μισθοφορικό σώμα θ’ αναλάβει να σπείρει τον όλεθρο και 
τον τρόμο στις οδούς (χερσαίες και θαλάσσιες) που χρησιμο-
ποιούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, σε μια προσπάθεια 
ανακοπής του φαινομένου.

Η Υπατη Αρμοστεία «ανακαλύπτει» 
την «οδό των Δυτικών Βαλκανίων»


