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…Καλή είναι η σάτιρα, καλός ο σαρκασμός,
καλά τα μπινελίκια, όμως εμπεριέχουν πάντοτε
τον κίνδυνο μιας ανώδυνης εκτόνωσης.
Μιας εκτόνωσης κοινωνικής, που στη συνέχεια μετατρέπεται
σε πολιτική εκτόνωση στις κάλπες.

Ζητούμενο, όμως, είναι η εκτόνωση της κοινωνικής οργής
με τον τρόπο που εκτονώνεται το ωστικό κύμα
μιας έκρηξης που βρίσκει στόχο.

Ζητούμενο είναι η κοινωνική έκρηξη…
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Πιστεύω ότι σε αυτή μας την 
προσπάθεια δεν θα είμαστε 
μόνοι. Δεν θα είμαστε μόνοι 
γιατί ήδη πληθαίνουν οι φωνές 
τόσο εντός της ευρωπαϊκής 
σοσιαλδημοκρατίας που ευ-
θυγραμμίζονται με τις επιδι-
ώξεις της δικής μας πολιτικής 
οικογένειας –της Ευρωπαϊκής 
Αριστεράς– για να αλλάξουν 
τα πράγματα στην Ευρώπη.

Αλέξης Τσίπρας
Ο Ολάντ, ο Ρέντσι και ο Ντε-

ϊσελμπλούμ θα μας φέρουν 
το… σοσιαλισμό!

Τώρα που η Ελλάδα εκπλη-
ρώνει πλήρως τις υποχρεώσεις 
της, πρέπει να ξαναδούμε ορι-
σμένα σημεία του τρέχοντος 
προγράμματος και να διορ-
θώσουμε τα λάθη.

Προκόπης Παυλόπουλος
Να διαβάζουν ο Σόιμπλε, 

ο Μοσκοβισί, ο Γιούνκερ, ο 
Ντράγκι και να διασκεδάζουν.

Οι δικαστές του Συμβουλίου 
της Επικρατείας αποφαίνονται 
με πλήρη ανεξαρτησία και 
πνεύμα ουδετερότητας, δεν 
καθοδηγούνται, δεν επηρεά-
ζονται, ούτε υποκύπτουν σε 
πιέσεις από όπου κι αν αυτές 
προέρχονται, ούτε βεβαίως 
πτοούνται από προσωπικές 
και ανοίκειες επιθέσεις, αλλά 
επιτελούν το υπηρεσιακό τους 
καθήκον ανεπηρέαστοι και 
με τη δέουσα υπευθυνότητα, 
ματαιοπονούν επομένως όσοι 
προσπαθούν για το αντίθετο.

Νικόλαος Σακελλαρίου
Πρόεδρος ΣτΕ

Καλόοο! Το άλλο με τον Τοτό 
το ξέρετε;

Ο πολιτικός σεβασμός για 
τους βρετανούς φίλους μας 
σημαίνει ότι δεν πρέπει να 
επέμβουμε και πρέπει να δώ-
σουμε στη Μεγάλη Βρετανία 
τον χρόνο που χρειάζεται.

Πέτερ Αλτμάιερ
Σύμβουλος Μέρκελ

Αφήστε το ιμπεριαλιστικό 
παρασκήνιο να κάνει τη δου-
λειά του.

Η συμφωνία με την COSCO 
-όπως είπε και ο πρωθυπουρ-
γός σας Αλέξης Τσίπρας- είναι 
μόνο η αρχή, το κεφάλι του 
δράκου. Θα ακολουθήσουν 
τα χέρια, τα πόδια, ολόκληρο 
το σώμα του.

Ζου Σιαολί
Πρέσβης Κίνας

Δωσίλογοι από τη μια, ιμπε-
ριαλιστές αποικιοκράτες από 
την άλλη.

Το κόμμα πρέπει να προ-
σαρμόσει τις αρχές του Μαρ-
ξισμού στη σημερινή πραγμα-
τικότητα της Κίνας. Αποκλί-
νοντας ή εγκαταλείποντας το 
Μαρξισμό, που αποτελεί την 
κεντρική καθοδηγητική θεω-
ρία τόσο για το κόμμα όσο και 
για τη χώρα, το κόμμα μας θα 
έχανε την ψυχή του.

Σι Τζινπίνγκ
Ναι, για την Κίνα και το κόμ-

μα που την κυβερνάει τα είπε 
αυτά!…

Ο Στουρνάρας καλεί τον 
κόσμο να βγάλει τα λεφτά 

από τα στρώματα και να τα βά-
λει στις τράπεζες. Ξέρει κι αυτός 
ότι η δήλωσή του εντάσσεται 
στην κατηγορία «λέμε και καμιά 
μακακία για να περνάει η ώρα». 
Οσο υπάρχουν capital controls 
τα λεφτά θα μένουν στα στρώ-
ματα. Ειδικά τα λίγα λεφτά των 
λαϊκών νοικοκυριών, που τα 
έχουν για ώρα ανάγκης. Από 
την άλλη, το Brexit δημιουργεί 
ανησυχία και κάθε άλλο παρά 
ενθαρρύνει την αποταμίευση 
στις τράπεζες. Αλλωστε, και τα 
επιτόκια για καταθέσεις ταμιευ-
τηρίου δεν αποτελούν κίνητρο, 
καθώς είναι σχεδόν μηδενικά. 
Οσο για τον κίνδυνο κλοπής, ο 
καθένας έχει βρει πλέον τη σί-
γουρη καβάτζα του.

Εχουμε όμως μια απορία. 
Πριν κάνει αυτή τη δήλω-

ση ο Στουρνάρας, ρώτησε τον 
Τρύφωνα; Δεν μιλάμε για τον 
γνωστό κομμωτή της σκουπιδο-
τηλεόρασης, αλλά για τον ανεκ-
διήγητο αναπληρωτή υπουργό 

Οικονομικών. Αυτόν που μέχρι 
πριν από μερικούς μήνες έλεγε 
πως θα φέρει νόμο που θα προ-
βλέπει πως θα κατάσχονται τα 
χρήματα που δεν κατατίθενται 
στις τράπεζες! Φυσικά, τέτοιος 
νόμος ουδέποτε κατατέθηκε και 
στον Τρύφωνα συνεστήθη να 
πάρει τα κουβαδάκια του και να 
πάει σε άλλη παραλία να παίξει.

Πάλι καλά που δεν τον έβα-
λαν οι ίματζ μέικερ να πέσει 

στον Γιανγκ Τσε και να κολυμπή-
σει παριστάνοντας τον Μάο 

Τσετούνγκ. Οι φωτογραφίες από 
το Σινικό Τείχος ξεπέρασαν σε 
αριθμό και σε πόζες τις φωτο-
γραφίες που θα έβγαζε μαθητής 
Λυκείου στη διάρκεια πενθήμε-
ρης εκδρομής. Οσο για τα σχό-
λια… σκέτη αναγούλα: «Χωρίς 
σακάκι στο ψηλότερο σημείο 
του Σινικού Τείχους ο Τσίπρας».

Ο εφοπλιστής Βαγγέλης 
Μαρινάκης, ιδιοκτήτης του 

Ολυμπιακού και ιδιοκτήτης του 
δήμου Πειραιά (δεν λέμε «και 
κατηγορούμενος σε βαθμό 

κακουργήματος για συγκρότη-
ση εγκληματικής οργάνωσης», 
γιατί σεβόμαστε… το τεκμήριο 
αθωότητας), έστησε μια εται-
ρία και υπέβαλε αίτηση για να 
πάρει άδεια πανελλαδικής εμ-
βέλειας τηλεοπτικού σταθμού. 
Φυσικά, δεν είναι ούτε χειρότε-
ρος ούτε καλύτερους από τους 
υπάρχοντες και τους wannabe 
καναλάρχες. Εμείς σημειώνου-
με ότι πριν από λίγο καιρό (στις 
19 Μάη), ο Μαρινάκης μαζί με το 
δήμαρχο Πειραιά Μώραλη επι-
σκέφτηκαν το μέγαρο Μαξίμου 

και συναντήθη-

καν με τον Παππά. Από πλευράς 
κυβέρνησης δεν ανακοινώθηκε 
τίποτα. Από πλευράς Μαρινάκη 
έγιναν «διαρροές» σύμφωνα 
με τις οποίες συζήτησαν για… 
τα προβλήματα του Πειραιά, 
την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ 
κτλ. Δεδομένου ότι ο Παππάς 
δεν είναι αρμόδιος ούτε για τα 
θέματα των δήμων ούτε για το 
θέμα του ΟΛΠ, αλλά είναι αρμό-
διος για τις τηλεοπτικές άδειες, 
δε χρειαζόμαστε περισσότερα 
για να καταλάβουμε πώς οι Τσι-
πραίοι… πολεμούν τη διαπλοκή.

9/7: Αργεντινή: Ημέρα ανεξαρτησίας (1816), 
Μαρόκο: Ημέρα νεολαίας 9/7/1943: Αντι-
στασιακοί φοιτητές σκεπάζουν με μαύρα 
πέπλα όλα τα αγάλματα του κέντρου της 
Θεσσαλονίκης, επεισόδια, συλλήψεις 
9/7/1949: Ανακαλύπτονται σε κρύπτη 
(παλιά Κοκκινιά) τα τυπογραφεία του 
ΚΚΕ, συλλήψεις στελεχών 9/7/1970: Πέντε 
καταδίκες μελών “Αντιδικτατορικού Αγροτικού 
Μετώπου της Υπαίθρου” 9/7/1971: Βόμβα σε βυ-
τιοφόρο Εσσο Πάππας (ΛΕΑ) 9/7/1971: Βόμβα 
στις σιδηροτροχιές ηλεκτρικού στο Θησείο (“20 
Οκτώβρη”) 9/7/1986: Εκτέλεση πυρηνικού επι-
στήμονα «Siemens» Καρλ Χάιντς Μπέκουτς (RAF) 
10/7: Μπαχάμες: Ημέρα ανεξαρτησίας (1973), 
Αλβανία: Ημέρα στρατού 10/7/1974: Σύλλη-

ψη πολλών μελών ΠΑΚ και κλιμακίου ΠΑΚ Μεγά-
λης Βρετανίας 11/7: Ημέρα πληθυσμών, Δαχο-
μέη, Ακτή Ελεφαντοστού, Νίγηρας, Ανω Βόλτα: 
Ημέρα ανεξαρτησίας (1960), Μογγολία: Εθνι-
κή γιορτή (1921), Βέλγιο: Ημέρα Φλαμανδών 

11/7/1966: Συλλαλητήριο οινοπαραγω-
γών (Θεσσαλονίκη), 128 πολίτες και 72 
χωροφύλακες τραυματίες 11/7/1969: Βόμβα 
(ΔΑ) σε γραμματοκιβώτιο οδού Νίκης (Αθήνα) 
11/7/1978: Θάνατος γιατρού Βασίλη Τσιρώ-
νη 11/7/1994: Βόμβα στο κτίριο πολυεθνικής 
ασφαλιστικής εταιρίας (ΕΛΑ-1η Μάη) 12/7/1973: 
Καταδίκη 27 μελών οργάνωσης “Αρης Βελουχι-
ώτης” (στρατοδικείο Ιωαννίνων) 12/7/1979: 
Βόμβα στα γραφεία «Αερολιμήν Αθηνών» (ΕΛΑ) 
12/7/2003: Βόμβα (εξουδετερώθηκε) έξω από τα 

γραφεία ασφαλιστικής εταιρείας «Alico» (ΛΕΔ) 
12/7/2005: Βόμβα σε εργοτάξιο «Ακτωρ» (ΛΕΔ) 

14/7: Γαλλική επανάσταση, Ιράκ: Ημέρα 
δημοκρατίας (1958), Κιριμπάτι: Ημέρα ανεξαρ-
τησίας 14/7/1969: Εκρηξη βόμβας στα χέρια Σά-
κη Καράγιωργα, τραυματισμός του, εξάρθρωση ΔΑ 
14/7/1971: Βόμβα (ΛΕΑ) στην αίθουσα διαλέξεων 
Ελληνοαμερικανικής Ενωσης 14/7/1977: Βόμβα 
στην American Express, εμπρησμός αυτοκινή-
του βορειοαμερικάνου, απόπειρες σε τράπεζα 
και Πι-Εξ 14/7/1992: Ρουκέτα κατά υπουργού 
Οικονομικών Γιάννη Παλαιοκρασσά, νεκρός ο 

φοιτητής Θάνος Αξαρλιάν (17Ν) 15/7/1965: 
Ιουλιανά 15/7/1970: Καταδίκες δώδεκα στελε-
χών ΚΚΕ και μεμονωμένων αγωνιστών ΔΕΑ και ΠΑΜ 

15/7/1974: Πραξικόπημα στην Κύπρο.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Υπάρχουν κάποιες στιγμές που 
καταλαβαίνεις πως μια κυβέρνηση 
τελείωσε u Στιγμές που βλέπεις τη 
μεταστροφή της λαϊκής ψυχολογίας u 

Που βλέπεις την ανησυχία, τη μούγκα, 
το σκεπτικισμό, την παλινδρόμηση να 
μετατρέπονται σε θυμό που απλώνεται 
και κυριαρχεί στα σπίτια, στα καφενεία, 
στα μαγαζιά, στα λεωφορεία, παντού 

u Για τους Σαμαροβενιζέλους αυτή η 
στιγμή ήταν όταν στους λογαριασμούς 
των πολιτών στο taxisnet μπήκε το χα-
ράτσι του ΕΝΦΙΑ και συνειδητοποί-
ησαν ότι «τώρα πληρώνουμε» u Για 
τους Τσιπροκαμμένους αυτή η στιγμή 
ήρθε την Τρίτη 28 Ιούνη u Τότε που οι 
συνταξιούχοι συνωστίζονταν στα ΑΤΜ 
έξω από τις τράπεζες και έβλεπαν τις 
νέες συντάξεις τους u Και βέβαια, 
κανάλια και ραδιόφωνα έπαιζαν στη 
διαπασών τη δήλωση του υφυπουργού 
Πετρόπουλου, που σαν σύγχρονη Μα-

ρία Αντουανέτα αναρωτήθηκε από το 
βήμα της Βουλής u Πώς κάνετε έτσι, 
ρε, επειδή καταργήθηκε το ΕΚΑΣ; u 

Ακόμα δεν ψήφισαν νέο εκλογικό νό-
μο και άρχισε το γλείψιμο στους δεκα-
εφτάρηδες u Πόσο αηδιαστικό είναι 
να γράφει ο Καρτερός στην «Αυγή» 
για τους «νεαρούς λύκους της Γκρά-
βας και της Καισαριανής»! u Ποιος; 
Ο Καρτερός, αν έχετε το θεό σας u 

Μεγάλη πλάκα έχουν εσχάτως τα πρω-
τοσέλιδα στην καθημερινή του Ψυχά-
ρη u «Κόπηκαν οι συντάξεις που“δεν 
κόβονται“» u «Σινικό τείχος κατά της 
απλής αναλογικής» u Eκτός από τον 
Σήφη τον κροκόδειλο, που μας άφησε 
χρόνους, και το γιγάντιο αιλουροειδές 
της Σητείας, που αποτελεί το τηλεοπτι-
κό must του φετινού καλοκαιριού, η 
Κρήτη έχει να επιδείξει και άλλα παρά 
φύσιν τέρατα u Υπάρχει, ας πούμε, ο 
γιγάντιος χαμαιλέων Παύλος της Χώ-

ρας Σφακίων u Και βέβαια, ζει ακόμα 
ο αιωνόβιος Δρακουμέλ των Χανίων u 

Ζητούμε συγνώμη από τους κρητικούς 
συντρόφους και αναγνώστες, αλλά «κά-
τι» πρέπει να ‘χει το νησί τους u Γιατί 
δεν εμφανίστηκε ο κροκόδειλος στη 
λίμνη του Ζηρού στη Φιλιππιάδα; u’Η 
το αιλουροειδές στην Πράμαντα Ιωαν-
νίνων; u Αναφέρθηκα στην Κρήτη και 
θυμήθηκα να επαναλάβω την αγωνιώδη 
κραυγή της στήλης; u Ζει, μρε σύντε-
κνοι, ο Μιχελογιαννάκης, ο γιατρός; u 

Πολλοί γνώριζαν ότι ο Φίλης ψέλνει 
στις εκκλησιές u Γιατί, όμως, επέλεξε 
ειδικά τώρα να το δείξει και από την τη-
λεόραση; u Την απάντηση την ξέρουμε 
όλοι u Οσο για το ερώτημα αν συμβι-
βάζεται να δηλώνει κάποιος μαρξιστής 
διανοούμενος και ταυτόχρονα να κάνει 
τον ψάλτη, νομίζουμε ότι είναι εκτός 
θέματος u Τι δουλειά έχουν οι Φίλη-
δες με το μαρξισμό; u Γιατί απορείτε 

που το Ποτάμι θέλει τη διατήρηση 
του καλπονοθευτικού μπόνους; u Ως 
Ποτάμι έτσι κι αλλιώς δε θα βρίσκεται 
στην επόμενη Βουλή, οπότε φροντίζει 
για τον Κούλη u Περονόσπορος έπε-
σε στις τάξεις των ηγετών του Brexit u 

Τους παραιτούν τον ένα μετά τον άλλο 

u Πρώτα ο Τζόνσον, μετά ο Φάρατζ u 

Η βρετανική  αστική τάξη δε συγχωρεί 
u Κο-κο-κο το κοκοράκι ο Θοδωρής u 

Πόσο ξεφτίλα σε κάνει η καρέκλα της 
εξουσίας u Για να ακριβολογούμε: σου 
βγάζει τον ξεφτίλα που τόσο προσε-
κτικά έκρυβες u Αν ο Μαρινάκης κι ο 
Σαββίδης πάρουν άδεια για τηλεοπτικό 
σταθμό, είναι σίγουρο ότι θα υπηρετή-
σουν την αντικειμενική και πλουραλι-
στική ενημέρωση u Και θα δοθεί έτσι 
ένα πλήγμα στη διαπλοκή u Εμείς δεν 
έχουμε καμιά αμφιβολία ότι αυτοί δεν 
είναι σαν τον Ψυχάρη, τον Μπόμπολα, 
τον Κυριακού, τον Αλαφούζο u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Μέρα με τη μέρα, μέσα από κόπο και μεγάλη προσπάθεια 
οικοδομούμε το δικό μας μοντέλο διακυβέρνησης και 
υλοποιούμε – έχοντας γνώση των περιορισμών και των 

δυσκολιών – τον πολιτικό μας σχεδιασμό. Και μέσα από αυτή 
την καθημερινή διαδικασία, διαμορφώνουμε ένα νέο πλαίσιο. 
Ενα νέο σχέδιο. Ενα νέο στρατηγικό σχέδιο για την Αριστερά 
του 21ου αιώνα. Και αυτή η Αριστερά – τουλάχιστον σε ότι μας 
αφορά – είναι μια δύναμη που επέλεξε να αναλάβει ευθύνες 

και να φύγει από το βόλεμα της εύκολης κριτικής και της 
διαμαρτυρίας.

Αλέξης Τσίπρας

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Αδίστακτοι εξουσιολάγνοι
Ωστε έτσι, λοιπόν, «στη Βουλή δεν υπάρχουν ευπρόσδεκτες 

και μη ευπρόσδεκτες ψήφοι». Το είπε ο πρόεδρος της Βουλής και 
κορυφαίο στέλεχος της κυβερνητικής παράταξης Ν. Βούτσης, 
που συμπλήρωσε: «Δεν έχουμε μιλήσει με τη ΧΑ. Από εκεί και 
πέρα η Βουλή λειτουργεί με 300. Ποτέ δεν αφαιρέθηκε καμία 
ψήφος από καμία μεριά». Επειδή κατάλαβε ότι αυτό ακούστηκε 
σαν κάλεσμα προς τους νεοναζί να ψηφίσουν τον εκλογικό νόμο, 
έσπευσε να… διευκρινίσει: «Αυτό που σας λέω δεν αποτελεί πρό-
σκληση προς την Χρυσή Αυγή». Και ακολούθησε η… πρόσκληση: 
«Αλλά επειδή ο εκλογικός νόμος είναι ένα κορυφαίο ζήτημα και 
κάθε κόμμα έχει τη δική του άποψη, περιμένουμε να δούμε τι θα 
πει και η Χρυσή Αυγή».

Αυτό σημαίνει ότι οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ευχαρίστως θα δέχονταν τις 
νεοναζιστικές ψήφους υπέρ του εκλογικού νόμου, πετώντας στα 
σκουπίδια αυτά που έλεγαν περί «δημοκρατικού τόξου» κτλ. Και 
εξηγεί το χάιδεμα των νεοναζί από τον ίδιο τον Βούτση, που μέχρι 
στιγμής δεν έχει πάρει ούτε ένα διοικητικό μέτρο σε βάρος τους, 
μολονότι έχει αυτή τη δυνατότητα μετά τις συνεχείς προκλήσεις 
τους στη Βουλή. Οταν περιμένεις με αγωνία να δεις αν οι νεοναζί 
θα στηρίξουν τον εκλογικό σου νόμου, κάνεις ότι δε βλέπεις τις 
συνεχείς προκλήσεις τους.

Δεν είχε πάντοτε αυτή την τακτική, όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν 
μιλάμε για καμιά μακρινή εποχή, αλλά για τα τέλη του 2014. Τότε 
που οι Σαμαροβενιζέλοι προσπάθησαν να εκλέξουν τον Δήμα 
πρόεδρο της Δημοκρατίας και ν’ αποφύγουν τις εκλογές. Κάποια 
στιγμή άρχισε ν’ αναπτύσσεται φιλολογία ότι μπορεί κάποιοι από 
τους νεοναζί να ψηφίσουν τον Δήμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε τις κα-
ταγγελίες. Οι Μητσοτάκηδες ήταν εκείνοι που κατάλαβαν πως 
οι νεοναζί τους παγιδεύουν, προσπαθώντας να τους κάνουν ομή-
ρους τους. Κατάλαβαν πως δεν υπήρχε περίπτωση να εκλεγεί 
πρόεδρος ο Δήμας και το μόνο που θα τους έμενε θα ήταν το 
στίγμα της –άτυπης έστω- συνεργασίας με τους νεοναζί. 

Αν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διαπιστώσουν πως η 
Χρυσή Αυγή προτίθεται να ψηφίσει τον Σταύρο Δήμα για πρόε-
δρο της Δημοκρατίας, τότε πολλοί νεοδημοκράτες βουλευτές θα 
ψηφίσουν «παρών» στην τρίτη και κρίσιμη ψηφοφορία, δήλωσε η 
Μπακογιάννη. «Η ΝΔ δεν μπορεί να επιτρέψει ένα τέτοιο φαινό-
μενο» τόνισε και υποστήριξε πως και ο ίδιος ο προεδρικός θώκος 
δεν θα έχει το «κύρος που του αναλογεί», αν ο Δήμας εκλεγεί χά-
ρη στην ψήφο «ενός κόμματος που κατηγορείται για εγκληματική 
οργάνωση». Τα ίδια υποστήριξε και ο Κούλης. «Εγώ δεν πρόκειται 
να συμπράξω με τη δική μου ψήφο στη νομιμοποίηση της Χρυσής 
Αυγής μέσα από την προεδρική εκλογή. Θα πω “παρών” και δεν 
θα το κάνω μόνο εγώ», δήλωσε χαρακτηριστικά σε τηλεοπτική 
του εμφάνιση στις 24.12.2014. «Σεβόμενος τους δημοκρατικούς 
θεσμούς, δεν πρόκειται να δεχθώ να εκλεγώ πρόεδρος της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας με ψήφους της Χρυσής Αυγής» δήλωσε την 
ίδια μέρα και ο ίδιος ο Δήμας.

Ο Σαμαράς είχε διαφορετική γνώμη. Και την εξέφρασε σε 
συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε στις 27 Δεκέμβρη. Κάλεσε 
τους Μητσοτάκηδες και όλους τους βουλευτές της ΝΔ να μην 
ψηφίσουν «παρών», αλλά να βρουν «έναν λόγο παραπάνω» για 
να υπερψηφίσουν τον Δήμα.

Και τότε, ποιος άκουσε τον ΣΥΡΙΖΑ και δε φοβήθηκε. Με μια 
πύρινη ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε: 
«Ο δημοκρατικός κόσμος, εμβρόντητος, τον παρακολούθησε 
(σ.σ. τον Σαμαρά) να απαντά στον κ. Κ. Μητσοτάκη και σε άλ-
λους βουλευτές του, που δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν παρών σε 
περίπτωση που η Χ.Α. υπερψηφίσει τον κ. Δήμα (…) Φαίνεται 
πως δεν πήγαν χαμένα  τα τόσα χρόνια συνεργασίας του με τον 
κ. Μπαλτάκο!». Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ κατέληγε ως εξής: 
«Αναμένουμε την εκ νέου τοποθέτηση του κ. Σταύρου Δήμα σε 
αυτό το ζήτημα καθώς και τις τοποθετήσεις κομμάτων, αλλά και 
βουλευτών ακόμα και της κυβερνητικής πλειοψηφίας».

Το Δεκέμβρη του 2014, ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούσε έγκλημα καθοσι-
ώσεως το να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας με τις ψήφους 
της Χ.Α. Τον Ιούλη του 2016 περιμένει με αγωνία την τοποθέτηση 
της Χ.Α. ξεκαθαρίζοντας ότι οι θετικές για τον εκλογικό νόμο 
ψήφοι των νεοναζί βουλευτών είναι ευπρόσδεκτες.

Μια ζεστό μια κρύο
Πού πηγαίνει τελικά η υπόθεση «ενότητα της Κεντροαριστε-

ράς»; Ισως να μην το γνωρίζουν ούτε οι πρωταγωνιστές της. Πριν 
από μια βδομάδα, Ποτάμι και ΠΑΣΟΚ βρίζονταν δημόσια. Τούτη 
τη βδομάδα, στελέχη της περιβόητης Επιτροπής Διαλόγου (που 
μοιάζει να λειτουργεί σαν αυτόνομο μαγαζί) άφησαν να εννο-
ηθεί πως καταλήγουν σε πρόταση για «κοινό μεταρρυθμιστικό 
πρόγραμμα». Στο δε ΠΑΣΟΚ κατέληξαν στην καταψήφιση του 
εκλογικού νόμου ΣΥΡΙΖΑ και στην υπερψήφιση δικής τους πρότα-
σης, η οποία είναι κοντά στα όσα υποστηρίζει το Ποτάμι (μπόνους 
υπό όρους). Η διαφοροποίηση της ΔΗΜΑΡ (ένα βουλευτή έχει) 
δεν τους χαλάει τα σχέδια, όμως βάζουμε στοίχημα ότι σύντομα 
Φώφη και Σταύρος θα ξαναπιαστούν μαλλί με μαλλί.

Νέος Εκλογικός Νόμος

Σε λίγο θα έχει ξεχαστεί κι αυτός
Αποφασισμένη να ψηφίσει 

μέχρι τις 20 Ιούλη τον νέο 
εκλογικό νόμο δηλώνει η συγκυ-
βέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Τον 
έδωσε σε δημόσια (λέμε τώρα) 
διαβούλευση την Παρασκευή 1  
Ιούλη, τον κατέθεσε στη Βουλή 
την Τρίτη 5 Ιούλη και από την 
Πέμπτη 7 Ιούλη άρχισε η συζή-
τησή του στην αρμόδια Διαρκή 
Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, 
Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύ-
νης της Βουλής. Πλην, όμως, 
όπως δείχνει η αριθμητική του 
πράγματος, η ψήφισή του θα 
έχει περισσότερο προπαγαν-
διστική και λιγότερο πρακτική 
αξία, αφού όλα δείχνουν πως δε 
συγκεντρώνονται οι 200 ψήφοι 
που απαιτούνται για να εφαρ-
μοστεί άμεσα, από τις επόμενες 
εκλογές.

Ετσι, μόλις ολοκληρωθεί η 
ψήφισή του χωρίς να έχουν συ-
γκεντρωθεί 200 ψήφοι, ο νέος 
εκλογικός νόμος θ' αρχίσει να 
περνάει στη λήθη. Θα ξανασχο-
ληθούν μ' αυτόν στην επόμενη 
Βουλή, όταν ο Μητσοτάκης (αν 
είναι αυτός ο νικητής των επό-
μενων εκλογών), θα ψάχνει 200 
ψήφους για να μπορέσει να τον 
καταργήσει ώστε να μην εφαρ-
μοστεί ποτέ. Αν δεν καταφέρει 
να μαζέψει 200 ψήφους, τότε ο 
εκλογικός νόμος των ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ θα εφαρμοστεί στις μεθε-
πόμενες εκλογές. Με άγνωστες 
αυτή τη στιγμή συνέπειες, γιατί 
κανείς δεν μπορεί να προβλέ-
ψει με ακρίβεια (προσεγγιστική 
έστω) πώς θα έχει διαμορφωθεί 
το πολιτικό σκηνικό τότε, ποια 
αστικά κόμματα θα έχουν επι-
βιώσει, τι διεργασίες θα έχουν 
γίνει, τι μέτωπα θα έχουν δια-
μορφωθεί.

Για να τελειώνουμε με την 
αριθμητική της Βουλής, οι ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ έχουν αυτή τη στιγ-
μή τις 153 δικές τους ψήφους, 
τις 9 του Λεβέντη και την ψή-
φο του Θεοχαρόπουλου της 
ΔΗΜΑΡ. Υπολογίζουν σε δύο 
ανεξάρτητους (Παναγούλη και 
Νικολόπουλο) και διαρρέουν 
ότι έχουν και έναν από το Πο-
τάμι (Λυκούδης;). Προσθέτουν 
τους 18 νεοναζί χρυσαυγίτες 
και τους 15 του Περισσού και 
φτάνουν τους 198! Θα πρέπει 
να βρουν άλλους δύο, που φαί-
νεται πολύ δύσκολο. Θεοχάρης 
και Γρηγοράκος (οι άλλοι δύο 
ανεξάρτητοι) μάλλον πρέπει να 
αποκλειστούν. Αρα, θα πρέπει 
να βρουν δύο από το Ποτάμι 
(αν υποθέσουμε ότι έχουν έναν 
και δεν μπλοφάρουν). Εν πάση 
περιπτώσει, σ' αυτές τις περι-
στάσεις δεν μπορεί κανένας 
να είναι σίγουρος, οπότε θα πε-
ριμένουμε να δούμε τι θα γίνει 
τελικά.

Γιατί αθροίζουν και τις 15 
ψήφους του Περισσού; Γιατί ο 
Περισσός θα καταψηφίσει το 
νομοσχέδιο επί της αρχής (για-
τί δεν καταργεί το όριο του 
3% για είσοδο ενός κόμματος 

στη Βουλή, που αποτελεί πα-
ράγοντα νόθευσης της απλής 
αναλογικής), όμως θα υπερψη-
φίσει την ψήφο στα 17 και την 
αναλογική κατανομή των εδρών 
(κατάργηση του μπόνους). Οι 
συριζαίοι φρόντισαν στο τε-
λευταίο (τέταρτο) άρθρο του 
νομοσχεδίου, που αναφέρεται 
στην έναρξη ισχύος, να βάλουν 
την εξής πρόβλεψη: «Ειδικά η 
ισχύς των άρθρων 2 και 3 αρχί-
ζει από τη δημοσίευση του πα-
ρόντος νόμου στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, των ανωτέρω 
άρθρων εφαρμοζομένων από 
τις αμέσως επόμενες γενικές 
βουλευτικές εκλογές, οποτεδή-
ποτε και αν αυτές διεξαχθούν, 
τηρουμένων των προϋποθέσεων 
της παραγράφου 1 του άρθρου 
54 του Συντάγματος, ήτοι της 
υπερψήφισης του παρόντος 
άρθρου από την πλειοψηφία 
των δύο τρίτων του όλου αριθ-
μού των βουλευτών».

Φιλοδοξούν, λοιπόν, αν συ-
γκεντρώσουν 200 ψήφους στα 
άρθρα που αφορούν το εκλογι-
κό σύστημα (για την ψήφο στα 
17 αρκούν 151), να ισχύσει το 
νέο σύστημα από τις επόμενες 
εκλογές, έστω και αν ο Περισ-
σός δε θα έχει ψηφίσει το νο-
μοσχέδιο επί της αρχής και στο 
σύνολό του. Αυτός ο συνταγ-
ματικός ακροβατισμός θ' απο-
τελέσει ασφαλώς αντικείμενο 
σύγκρουσης στη Βουλή και δεν 
αποκλείεται η υποβολή ένστα-
σης αντισυνταγματικότητας. 
Την ένσταση μπορεί, βέβαια, 
να απορρίψει και μόνη της η 
κυβερνητική πλειοψηφία, όμως 
ο νόμος μπορεί στη συνέχεια να 
αμφισβητηθεί δικαστικά. Ολ' 
αυτά, βέβαια, με την προϋπό-
θεση ότι θα έχουν συγκεντρω-
θεί οι 200 θετικές ψήφοι στη 
Βουλή, που είναι και η μεγάλη 
δυσκολία της συγκυβέρνησης 
των Τσιπροκαμμένων.

Η ΝΔ έχει ξεκαθαρίσει ότι 
καταψηφίζει, το ίδιο και το Πο-
τάμι. Ο Περισσός, όπως είπαμε, 
θα ψηφίσει την κατάργηση του 
μπόνους και την ψήφο στα 17, 
αλλά θα καταψηφίσει επί της 
αρχής και στο σύνολο. Το ΠΑ-
ΣΟΚ, που ήταν το μεγάλο ερω-
τηματικό, ξεκαθάρισε τη θέση 
του την περασμένη Δευτέρα, 
σε τετράωρη συνεδρίαση του 
Ενιαίου Πολιτικού Κέντρου του 
(πολιτικό συμβούλιο και κοι-
νοβουλευτική ομάδα). Η από-
φαση ήταν ομόφωνη και είναι 
απόφαση καταψήφισης του 
κυβερνητικού νομοσχέδιου και 
κατάθεσης, παράλληλα, ξεχω-
ριστής πρότασης νόμου, απο-
τελούμενης από πέντε σημεία 
(είχαν ήδη ανακοινωθεί από την 
Παρασκευή 1 Ιούλη).

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ θα 
περιλαμβάνει ψήφο στα 17, δι-
καίωμα ψήφου σε ομογενείς και 
έλληνες κατοίκους εξωτερικού, 
κατάτμηση των μεγάλων εκλο-
γικών περιφερειών, διατήρηση 

του 3% ως ορίου εισόδου ενός 
κόμματος στη Βουλή, αλλά και 
διατήρηση υπό όρους ενός 
μικρότερου μπόνους: αν ένα 
κόμμα συγκεντρώσει το 42%, να 
παίρνει μπόνους 25-30 εδρών.

Αυτά, βέβαια, είναι προ-
φάσεις εν αμαρτίαις από την 
πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Πολιτικά 
κλήθηκε ν' αποφασίσει και πο-
λιτικά αποφάσισε να καταψηφί-
σει ένα νομοσχέδιο πανομοιό-
τυπο μ' εκείνο που ο Βενιζέλος, 
ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είχε 
καταθέσει ως πρόταση νόμου 
πριν από ένα χρόνο. Ο ίδιος ο 
Βενιζέλος ανέλαβε να εισηγη-
θεί την επιχειρηματολογία για 
την κωλοτούμπα, επιστρατεύ-
οντας τη γνωστή εργαλειακή 
αντίληψη της πολιτικής, σύμφω-
να με την οποία δεν υπάρχουν 
αρχές, υπάρχει μόνο η πολιτική 
σκοπιμότητα της συγκυρίας. 
Βάσει αυτής της αντίληψης, ο 
Βενιζέλος… έχει πάντοτε δίκιο! 
Χαρακτήρισε «εξοργιστική» τη 
σύγκριση της περσινής πρό-
τασης του ΠΑΣΟΚ, που έγινε 
«για την προστασία του εθνι-
κού συμφέροντος μέσα στις 
τότε απειλητικές για τον τόπο 
συνθήκες» με την τωρινή πρό-
ταση του ΣΥΡΙΖΑ που υπηρετεί 
«μικροκομματικά θεσμικά παί-
γνια». Οπως είπε, τον Ιούνη του 
2015 το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε μια 
«πρωτοβουλία κατά του πολιτι-
κού τυχοδιωκτισμού της κυβέρ-
νησης» και τώρα, αρνούμενο να 
ψηφίσει ένα νομοσχέδιο ίδιο με 
τη δική του πρόταση, αναλαμ-
βάνει «και πάλι πρωτοβουλία 
κατά του πολιτικού τυχοδιωκτι-
σμού της κυβέρνησης που θέτει 
σε κίνδυνο το εθνικό συμφέρον 
για μικροκομματικούς λόγους»!

Εκείνο που λέει ο Βενιζέλος 
και που το επέβαλε σε όλο το 
ΠΑΣΟΚ είναι εξαιρετικά απλό 
στον κυνισμό του: πέρυσι θέλα-
με να εκθέσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ 
και κάναμε πρόταση νόμου με 
την απλή αναλογική, ξέροντας 
ότι δε θα το δεχτεί, γιατί έχει 
σκοπό να ξανακάνει εκλογές. 
Φέτος, που ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να 
φέρει την απλή αναλογική, γιατί 
ξέρει ότι θα χάσει τις εκλογές, 
εμείς δε θα τον βοηθήσουμε. 
Από άποψη πολιτικής στρατη-
γικής αυτή η επιλογή σημαίνει 
προσέγγιση με τη ΝΔ και όχι 
με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί οι ευ-
ρωπαίοι σοσιαλδημοκράτες 
να πιέζουν για συνεργασία του 
ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ, όμως ο 
Βενιζέλος και άλλα στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι μπορεί τα 
συγκοινωνούντα δοχεία να δου-
λέψουν προς την αντίθετη κα-
τεύθυνση, δηλαδή ψηφοφόροι 
να επανακάμψουν στο ΠΑΣΟΚ 
εγκαταλείποντας τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Υπάρχουν, όμως, και πιο πρα-
κτικοί υπολογισμοί πίσω απ' 
αυτή τη στάση. Αν διατηρηθεί 
το σημερινό εκλογικό σύστημα 
και η ΝΔ κερδίσει τις επόμενες 
εκλογές, τότε το ΠΑΣΟΚ θα 

είναι ο πρώτος υποψήφιος για 
συγκυβέρνηση και ο Βενιζέλος, 
ο Λοβέρδος, ο Μανιάτης, αυτοί 
που πρόσφατα ο Σαμαράς ονο-
μάτισε ως «μεταρρυθμιστές» 
που θα μπορούσαν να συνερ-
γαστούν με τη ΝΔ, θα είναι οι 
πρώτοι υποψήφιοι για υπουργο-
ποίηση. Αυτός είναι ο διακαής 
τους πόθος.

Σκανδαλίδης, Λαλιώτης και 
Γεννηματά, από την άλλη, προ-
σπαθούν να κρατήσουν κάποι-
ες αποστάσεις και από τη ΝΔ. 
Αυτό φάνηκε και από την εισή-
γηση της Γεννηματά στο Ενιαίο 
Πολιτικό Κέντρο του ΠΑΣΟΚ. 
Κατηγόρησε την κυβέρνηση 
ότι προωθεί αποσπασματικές 
ρυθμίσεις με διαδικασίες fast 
track και τη ΝΔ ότι επιμένει 
στη στρέβλωση της λαϊκής 
βούλησης με το… υπερβολικό 
μπόνους των 50 εδρών. Πρακτι-
κά, όμως, αυτή που επιβλήθηκε 
είναι η γραμμή των Βενιζέλου-
Λοβέρδου και όχι η γραμμή των 
άλλων, που στην αρχή έδειχναν 
διατεθειμένοι να μπουν σε μια 
συζήτηση με τους Τσιπραίους.

Σε ό,τι αφορά την πλευρά 
του ΣΥΡΙΖΑ, είναι προφανές 
ότι οι Τσιπραίοι αδιαφορούν 
για τη μπαχαλοποίηση του 
αστικού πολιτικού σκηνικού. Ο 
Κουρουμπλής, που έλεγε πριν 
από κάνα εικοσαήμερο ότι η 
κατάργηση του μπόνους οδηγεί 
σε ακυβερνησία, η οποία μόνο 
με συγκυβέρνηση ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ 
μπορεί να αρθεί, είναι αυτός 
που εισηγείται το νέο εκλογικό 
νόμο. Εντάξει, δεν είναι καμιά 
πολιτική προσωπικότητα ο Κου-
ρουμπλής για να αξιολογήσου-
με την κωλοτούμπα του, όμως η 
ίδια η κωλοτούμπα δείχνει πως 
η μόνη στρατηγική που έχει 
σήμερα η ομάδα του Μαξίμου 
είναι η μπαχαλοποίηση του 
αστικού πολιτικού σκηνικού, 
προκειμένου να μείνει η ίδια 
στον αφρό. Εκτός αν προωθούν 
αυτόν τον εκλογικό νόμο με τη 
βεβαιότητα ότι δε θα συγκε-
ντρώσει 200 ψήφους, οπότε οι 
επόμενες εκλογές θα γίνουν με 
τον ισχύοντα εκλογικό νόμο. Αν, 
όμως, μαζέψουν 200 ψήφους, 
το πιο πιθανό είναι οι επόμενες 
εκλογές να μην επιτρέπουν το 
σχηματισμό κυβέρνησης του 
πρώτου κόμματος με κάποια 
από τα μικρότερα και ο «μεγά-
λος συνασπισμός» να καταστεί 
αναπόφευκτος. Η «παιδική χα-
ρά» του Μαξίμου έχει δώσει και 
άλλα παραδείγματα μπαχαλο-
ποίησης του συστήματος για να 
μας κάνει εντύπωση η πολιτική 
στόχευση που κρύβεται πίσω 
από την αλλαγή του εκλογι-
κού νόμου. Το μόνο βέβαιο εί-
ναι ότι δεν τους έπιασε καμιά 
αριστερή ευαισθησία. Από το 
2012 και μετά αρνήθηκαν κάθε 
συζήτηση για καθιέρωση της 
απλής αναλογικής. Ηθελαν το 
μπόνους των κλεμμένων εδρών 
για να κυβερνήσουν.
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Πισώπλατο χτύπημα
Mη σας ξεγελά η σημαία Παναμά. Το φορτηγό πλοίο «Lady 

Leyla» είναι τουρκικής πλοιοκτησίας και το λιμάνι που ξεφορτώ-
νει είναι το ισραηλινό Ασντότ. Το πλοίο απέπλευσε από το τουρ-
κικό λιμάνι της Μερσίνας μεταφέροντας έντεκα χιλιάδες τόνους 
ανθρωπιστική βοήθεια που προορίζεται για τη Λωρίδα της Γάζας 
(ιατρικό εξοπλισμό, τρόφιμα, ιματισμό, ακόμα και παιδικά παιχνί-
δια). Η εκφόρτωση του πλοίου γινόταν με ταχείς ρυθμούς σε  250 
φορτηγά που θα μετέφεραν το φορτίο στη Γάζα. 

«Πρόκειται για την άμεση εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ 
Ισραήλ και Τουρκίας, που επετεύχθη προ μερικών ημερών. Κατα-
βάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια από την κυβέρνηση του Ισραήλ 
να επιταχύνει τις διαδικασίες στο λιμάνι, ώστε κάποια από τα 
τρόφιμα να καταφθάσουν πριν τη μουσουλμανική γιορτή του Εΐντ 
αλ Φιτρ», τόνισε ο Ορεν Ρόζενμπλατ, εκπρόσωπος του σιωνιστή 
πρωθυπουργού Νετανιάχου.

Ολα σκηνοθετήθηκαν με κάθε λεπτομέρεια, για να λειτουργή-
σουν στο επίπεδο των συμβολισμών. Το πλοίο απέπλευσε από τη 
Μερσίνα, όπως και το «Mavi Marmara» το Μάη του 2010. Μετα-
φέρει κι αυτό βοήθεια για τη Γάζα, όπως και το «Mavi Marmara». 
Ξεφορτώνεται στο Ασντότ, όπως ξεφορτώθηκε και το «Mavi 
Marmara» και τα άλλα πλοία του Στολίσκου της Ελευθερίας. 
Μόνο που κατέπλευσε στο Ασντότ νόμιμα, χωρίς να χρειαστεί 
να καταληφθεί εν πλω από τους κομάντο του σιωνιστικού στρα-
τού. Συμπέρασμα: το Ισραήλ όχι μόνο δεν έχει αντίρρηση στην 
αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αλλά έχει κάθε 
διάθεση να διευκολύνει τη μεταφορά της. Φτάνει να ακολου-
θηθούν οι νόμιμες διαδικασίες. Δηλαδή, η βοήθεια να περάσει 
από ισραηλινά λιμάνια, όπου θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. 
Επομένως, για ό,τι συνέβη το 2010 (και πριν το 2010, βέβαια) 
δεν ευθύνεται το Ισραήλ, αλλά οι ακτιβιστές που επέλεξαν το 
δρόμο της πρόκλησης και όχι το δρόμο της συνεργασίας. Παρά 
ταύτα, σε ένδειξη καλής θέλησης, η ισραηλινή πλευρά δέχτηκε να 
πληρώσει αποζημίωση 18 εκατ. ευρώ στις οικογένειες των 10 αν-
θρώπων που οι κομάντο της σκότωσαν πάνω στο «Mavi Marmara».

Είναι φανερό πως ο μεγάλος κερδισμένος απ' όλο αυτό το αλι-
σβερίσι είναι η σιωνιστική οντότητα. Ο Ερντογάν, με τη μεσανα-
τολική πολιτική του ως ηγέτη περιφερειακής δύναμης να δέχεται 
το ένα χτύπημα μετά το άλλο (πρώτα στην Αίγυπτο, τώρα στη Συ-
ρία) σύρθηκε στην κατεύθυνση που του υπέδειξαν οι Αμερικανοί 
προστάτες του. Και βέβαια, δε δίστασε να καρφώσει πισώπλατα 
το μαχαίρι στην πολύπαθη Γάζα, αλλά και σ' ένα κομμάτι του κι-
νήματος αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, που πίστεψε ότι 
ο Ερντογάν -για τους δικούς του έστω λόγους- θα ακολουθήσει 
αντι-σιωνιστική πολιτική.

Παράπονα του Ασαντ
Παράπονα για την πολιτική των χωρών της Δύσης εξέφρασε 

ο Μπασάρ Αλ Ασαντ σε συνέντευξη που έδωσε σε τηλεοπτικό 
σταθμό της Αυστραλίας. Οπως είπε, «η Δύση χρησιμοποιεί δύο 
μέτρα και δύο σταθμά. Μας επιτίθενται πολιτικά και μας στέλ-
νουν τους αξιωματούχους τους για να συνεργαστούν μαζί μας 
κρυφά, κυρίως για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης και της 
δικής σας, αυστραλιανής κυβέρνησης. Ολοι κάνουν το ίδιο. Δεν 
θέλουν να ταράξουν τις ΗΠΑ. Για την ακρίβεια, οι περισσότεροι 
δυτικοί αξιωματούχοι επαναλαμβάνουν αυτά που θέλουν να πουν 
οι ΗΠΑ. Αυτή είναι η πραγματικότητα».

Ο μέχρι πρότινος αποδιοπομπαίος τράγος της Συρίας, ο άν-
θρωπος που καμιά δυτική κυβέρνηση δε δεχόταν να συναντή-
σει, αυτός που εναντίον του προσπαθούσαν να εξαπολύσουν τα 
διάφορα αντικαθεστωτικά αντάρτικα, αισθάνεται τώρα αρκετά 
δυνατός ώστε να εκφράζει τα παράπονά του προκαλώντας τις 
δυτικές κυβερνήσεις. Δεν αμφιβάλλουμε ότι για να παρακολου-
θήσουν το ISIS οι δυτικές υπηρεσίες συνεργάζονται με τις συρι-
ακές μυστικές υπηρεσίες, που έχουν ευρύτατο και πυκνό δίκτυο 
παρακολούθησης και φακελώματος. Αυτές οι δηλώσεις, όμως, 
δείχνουν και τον κυνισμό του Ασαντ, που αρκετοί προσπαθούν 
να εμφανίσουν σαν… αντιιμπεριαλιστή περιφερειακό ηγέτη, που 
του την έπεσε η Δύση λόγω του αντιιμπεριαλισμού του.

Σε βαθιά κρίση οι ιταλικές τράπεζες
Η Banco Monte dei Paschi 

de Siema (MPS εν συντο-
μία) είναι ίσως η παλαιότερη 
τράπεζα στον κόσμο αφού 
ιδρύθηκε το 1472! Τώρα όμως 
αντιμετωπίζει προβλήματα, 
όπως αρκετές ιταλικές τράπε-
ζες, καθώς είναι εκτεθειμένη 
σε απλήρωτα δάνεια αξίας 
46.9 δισ. ευρώ. Γι’ αυτό και η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
ζήτησε την περασμένη βδομά-
δα από την MPS να πάρει μέ-
τρα για να μειώσει τα «τοξικά» 
της δάνεια στα 32.6 δισ. ευρώ 
μέσα σε μία διετία. Τη διέτα-
ξε, μάλιστα, να παρουσιάσει 
αναλυτικό σχέδιο μέχρι τις 8 
Οκτώβρη για το πώς θα μει-
ώσει τα «τοξικά» δάνεια στο 
20% του συνόλου των δανείων 
που χορηγεί, μέχρι το 2018.

Αν και η MPS διασώθηκε 
δύο φορές από το κράτος (μία 
το 2009 και μία το 2012), τους 
τελευταίους δώδεκα μήνες 
έχει δει την τιμή της μετοχής 
της να κατρακυλά σε ποσοστό 
πάνω από 80%. Τώρα, υπολο-
γίζει να ανακτήσει το 39% της 
ονομαστικής τιμής των «κα-
κών» ομολόγων που εξέδωσε, 
όμως αν πρέπει να τα πουλή-
σει σε τρίτους για να ικανοποι-
ήσει την ΕΚΤ, θα πάρει μόλις 
20 σεντς το ευρώ (δηλαδή το 
20% της ονομαστικής αξίας), 
όπως γράφει η La Repubblica.

Αν η MPS αποδεχτεί αυτή 
τη χασούρα, θα δημιουργηθεί 
στα βιβλία της τράπεζας ένα 
έλλειμμα 3 δισ. ευρώ, αναγκά-
ζοντας τους μετόχους (συμπε-
ριλαμβανομένης της ιταλικής 
κυβέρνησης) να την ανακεφα-
λαιώσουν (δηλαδή να βάλουν 
ζεστό χρήμα). Ομως, σύμφωνα 
με τους νέους κανόνες της ΕΕ 
για τα πακέτα διάσωσης, θα 
πρέπει να πληρώσουν και οι 
ιδιώτες μέτοχοι. Γι’ αυτό και η 
ιταλική κυβέρνηση, ως γνήσια 
υπηρέτρια των καπιταλιστών 
της χώρας της, εξετάζει το εν-
δεχόμενο ακόμα και να παρα-
βιάσει τους κανόνες της ΕΕ και 
να δώσει χρήματα σε ένα ιδιω-

τικό fund, που θα αγοράσει τα 
«τοξικά» δάνεια της MPS (και 
άλλων ιταλικών τραπεζών). Αν 
γίνει κάτι τέτοιο, θα πρόκειται 
για ένα ισχυρό πλήγμα όχι μό-
νο στην ΕΕ, αλλά και στο στενό 
πυρήνα της, την Ευρωζώνη.

Το ιταλικό τραπεζικό σύστη-
μα έχει βυθιστεί στην κρίση, με 
τον δείκτη FTSE των τραπεζών 
να έχει κατρακυλήσει κατά 
55% μέσα σ’ αυτό το χρόνο, 
καθώς δεν είναι μόνο η MPS 
που αντιμετωπίζει σοβαρά 
προβλήματα. Ομως δεν είναι 
μόνο οι ιταλικές τράπεζες.

Την προηγούμενη βδομάδα, 
το ΔΝΤ δημοσίευσε έκθεση με 

τίτλο «Αξιολόγηση Σταθερότη-
τας του Χρηματοπιστωτικού 
Συστήματος της Γερμανίας», 
η οποία προειδοποιεί ότι η 
Deutsche Bank αποτελεί το 
μεγαλύτερο συστημικό κίνδυ-
νο. Ακολουθούν η HSBC και η 
Credit Swiss. 

Δεν είναι στις προθέσεις 
αυτού του σημειώματος η 
αναλυτικότερη παρουσίαση 
της συγκεκριμένης έκθεσης 
του ΔΝΤ (θα το κάνουμε σε 
κάποιο από τα επόμενα φύλλα 
της «Κ»), ούτε και η εμπλοκή 
με τις συνομωσιολογικού τύ-
που «προβλέψεις» για άμεση 
κατάρρευση της γερμανικής 
οικονομίας. Το μόνο που θα 
θέλαμε να επισημάνουμε εί-
ναι ότι η κρίση που μαστίζει 
τον πιστωτικό τομέα στην 
Ευρώπη κάθε άλλο παρά έχει 
περάσει. Κι είναι λογικό, από 
τη στιγμή που περικόπτονται 
τα εισοδήματα της    πλατιάς 
καταναλωτικής μάζας (που 
αποτελείται κυρίως από εργα-
ζόμενους) σε όλες τις χώρες 
τις Ευρώπης, με αποτέλεσμα 
να μειώνεται η κατανάλωση, οι 
καπιταλιστικές επιχειρήσεις να 
περιορίζουν τις πωλήσεις τους 
και να «φεσώνουν» τους πιστω-
τές τους, ενώ η κερδοσκοπία 
με τα διάφορα παράγωγα να 
εκτινάσσεται στα ύψη.

Γαλλία

Θέσπισαν το αντεργατικό νομοσχέδιο
Τελικά, το αντεργατικό 

νομοσχέδιο Ελ Κομρί θε-
σπίστηκε από την κυβέρνηση 
Βαλς βάσει του άρθρου 49 του 
γαλλικού Συντάγματος, παρα-
κάμπτοντας το Κοινοβούλιο. 
Την προηγούμενη βδομάδα η 
Γερουσία είχε ψηφίσει το νο-
μοσχέδιο με ψήφους 185 υπέρ 
και 156 κατά, κάνοντας ορισμέ-
νες τροποποιήσεις σε ακόμα 
πιο αντεργατική βάση! Αν και 
οι διαδηλώσεις συνεχίζονται 
(αυτή τη βδομάδα πραγματο-
ποιήθηκε η 12η διαδήλωση), η 
κόπωση του κινήματος είναι 
εμφανής, καθώς δεν συγκε-
ντρώνονται περισσότεροι από 
50 χιλιάδες διαδηλωτές σε όλη 
τη Γαλλία (σύμφωνα με τους 
διοργανωτές, γιατί η αστυνο-
μία δίνει σταθερά το ένα πέ-
μπτο απ’ αυτό που δίνουν οι 
διοργανωτές). 

Η έλλειψη οργανωμένου 
σχεδίου αντίστασης και η 
ένταση της αστυνομοκρατίας 
στις διαδηλώσεις, οι οποίες 
ελέγχονται ασφυκτικά από την 
αστυνομία, σίγουρα έπαιξαν 
το ρόλο τους. Οπως επίσης 
και η προβοκατορολογία, που 
ενισχύθηκε μετά το σπάσιμο 
των τζαμιών ενός νοσοκομείου 
κατά τη διάρκεια διαδήλωσης 
την προηγούμενη βδομάδα, 
που χρησιμοποιήθηκε με ιδι-
αίτερο ζήλο από τα ΜΜΕ για 

να δείξουν πόσο «βάρβαρη» 
είναι η βία των διαδηλωτών! 
Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις 
στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης σχετικά με το ποιος τελι-
κά είναι χειρότερος, αυτός που 
σπάει μια τζαμαρία ή αυτός 

που κόβει τα χρήματα από τα 
νοσοκομεία, αλλά δεν υπήρξε 
ισχυρή επιθετική απάντηση 
από το κίνημα. Ποιος να το 
κάνει αυτό, άλλωστε, όταν η 
CGT που πρόσκειται στο «Κ»Κ 
Γαλλίας είναι ο πρώτος διδά-

ξας στο «σπορ» της προβοκα-
τορολογίας; 

Από τη στιγμή που οι σημα-
ντικότερες απεργίες έληξαν, η 
βδομαδιάτικη κάθοδος στους 
δρόμους δεν οδηγεί στην κλι-
μάκωση της αντίστασης αλλά 
στην αποκλιμάκωση. Η δε πρό-
σφατη κατάθεση προτάσεων 
της CGT για την «αναμόρ-
φωση» του νόμου, καλλιεργεί 
κλίμα συνδιαλλαγής και όχι 
σύγκρουσης.

Η γαλλική εργατική τάξη 
έδωσε ένα μεγάλο αγώνα 
ενάντια στο αντεργατικό νο-
μοσχέδιο, χωρίς να έχει ένα 
επαναστατικό επιτελείο που 
να οργανώνει και να καθο-
δηγεί τον αγώνα, όχι με την 
έννοια του καπελώματος και 
της συνδιαλλαγής, αλλά με 
την έννοια του ανοίγματος 
δρόμων αντίστασης και του 
σχεδιασμού της εργατικής 
αντεπίθεσης. Τώρα, θα βρεθεί 
αντιμέτωπη με τις συνέπειες 
αυτού του νόμου που θα χει-
ροτερεύσει τη θέση της και 
ιδιαίτερα των νέων εργατών. 
Αυτή είναι η «μοίρα» του προ-
λεταριάτου μέσα στον καπιτα-
λισμό. Ενας συνεχής αγώνας 
ενάντια στους σφετερισμούς 
του κεφαλαίου. Ενα σισύφειο 
μαρτύριο που μόνο η νίκη της 
προλεταριακής επανάστασης 
μπορεί να τερματίσει.
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Εμπόριο θανάτου made in 
Germany

Διπλασιάστηκαν οι γερμανικές εξαγωγές όπλων από το 2014, 
σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag, που επι-
καλείται έκθεση του υπουργείου Οικονομίας που πρόκειται να 
υποβληθεί στην κυβέρνηση. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, οι γερ-
μανικές εξαγωγές όπλων έφτασαν το 2015 τα 7.8 δισ. ευρώ, έναντι 
περίπου 4 δισ. που ήταν το 2014. 

Αν και μεγάλο μέρος της αύξησης των εξαγωγών οπλικών συ-
στημάτων οφείλεται στην πώληση στη Βρετανία τεσσάρων αε-
ροπλάνων εναέριου ανεφοδιασμού, αξίας 1.1 δισ. ευρώ, που είχαν 
παραγγελθεί το 2008, η Γερμανία φρόντισε να διεισδύσει και στην 
τεράστια αγορά της Μέσης Ανατολής, η οποία -όπως έχουμε γρά-
ψει παλαιότερα- αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά όπλων παγκόσμια. 
Το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία ήταν οι μεγαλύτεροι πελάτες 
γερμανικών όπλων στη Μέση Ανατολή. Ο μεγαλύτερος αγοραστής 
ήταν το Κατάρ που πλήρωσε 1.6 δισ. ευρώ για τανκς, βαρύ πυροβο-
λικό, πυρομαχικά και στρατιωτικά οχήματα, ενώ η Σαουδική Αραβία 
πλήρωσε 180 εκατομμύρια ευρώ (μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2015).

Η οικονομική κρίση φουντώνει το εμπόριο του θανάτου, παρά 
τα κηρύγματα για την «ειρήνη» και τη συνεργασία με τα οποία μας 
έχουν φλομώσει οι ιμπεριαλιστές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τόσο 
ο πόλεμος όσο και το εμπόριο όπλων είναι μία πολύ επικερδής 
υπόθεση για να την εγκαταλείψουν οι ιμπεριαλιστικές χώρες και 
οι μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις που θησαυρίζουν από αυτό 
το εμπόριο.

Ο καπιταλισμός θωρακίζεται
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Sputnik, 

οι πωλήσεις μη θανατηφόρων όπλων, που προορίζονται για την κα-
ταστολή διαδηλώσεων, έχουν αυξηθεί κατακόρυφα από την έναρξη 
της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης το 2008 μέχρι σήμερα και 
αναμένεται να αυξηθούν ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. 
Μέχρι τα μέσα του 2016 έχουν ξοδευτεί περισσότερα από 9 δισ. 
δολάρια για την αγορά τέτοιου είδους εξοπλισμού, ποσό το οποίο 
αναμένεται να ξεπεράσει τα 12 δισ. το 2021, σύμφωνα με προβλέ-
ψεις του αμερικάνικου ινστιτούτου οικονομικών αναλύσεων RnR 
Market Research. 

Τα όπλα με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι επιθετικού τύπου, που 
εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά και ηχητικά κύματα, προκαλώντας 
έντονο κάψιμο στο δέρμα, προσωρινή κώφωση, κρίση πανικού και 
δυσκολία κίνησης. Διαχρονικά μεγάλη είναι και η ζήτηση χημικών, 
τα οποία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα για την καταστολή διαδη-
λώσεων.

Ο ρυθμός πώλησης ηλεκτρομαγνητικών και ηχητικών όπλων 
αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα τα επόμενα χρόνια, δεδομέ-
νου ότι αυτή η τεχνολογία είναι σχετικά νέα, ενώ μόνο κατ’ ευ-
φημισμόν μπορεί να θεωρούνται μη θανατηφόρα. Δεκάδες είναι 
οι περιπτώσεις ανθρώπων που πέθαναν από καρδιακή προσβολή 
ύστερα από επίθεση που δέχτηκαν με τέτοια όπλα από μπάτσους 
στις ΗΠΑ, όπου η χρήση τους είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη.  Οσο η 
καπιταλιστική κρίση βαθαίνει, οδηγώντας τους λαούς στη φτώχεια, 
την εξαθλίωση και τον πόλεμο, τόσο οι καπιταλιστές και το κράτος 
τους θα θωρακίζονται μπροστά στην όξυνση της ταξικής πάλης.

Αξιος συνεχιστής του 
Μουμπάρακ

Εκθεση-κόλαφος του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων της Αιγύπτου κάνει λόγο για 266 απαγωγές και εξαφανίσεις 
ανθρώπων από πράκτορες του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας. 
Παρά το αίμα που έχυσε ο αιγυπτιακός λαός για να ανατρέψει 
τον Μουμπάρακ, η στρατιωτική δικτατορία συνεχίζεται υπό τον 
στρατηγό Σίσι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Η έκθεση καλύπτει 
την περίοδο από τον Απρίλη του 2015 μέχρι τον Μάρτη του 2016, 
ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι το ΕΣΑΔ είναι κρατικό όργανο οπό-
τε τα νούμερα πιθανότατα ανταποκρίνονται μερικώς μόνο στην 
πραγματικότητα.

Παρά την αποποίηση από την αιγυπτιακή αστυνομία της ευθύ-
νης για την απαγωγή, το φρικτό βασανισμό και τη δολοφονία του 
ιταλού φοιτητή Τζούλιο Ρεγκένι, στην έκθεση φαίνεται καθαρά το 
αντίθετο, ενώ παράλληλα τονίζεται ότι τα βασανιστήρια είναι μια 
προσφιλής τακτική των αιγύπτιων μπάτσων για όποιον συλλαμ-
βάνουν. Συνήθως, οι συλληφθέντες προφυλακίζονται μέχρι τη 
δίκη, που μπορεί να γίνει μετά από δυο ή τρία χρόνια (δεν υπάρχει 
ανώτατο όριο προφυλάκισης), ενώ οι κρατούμενοι κλείνονται σε 
φυλακές υπό άθλιες συνθήκες. Ο αριθμός των φυλακισμένων ξε-
περνάει τη μέγιστη χωρητικότητα κατά 300%, ενώ οι κρατούμενοι 
κοιμούνται με βάρδιες λόγω έλλειψης χώρου.

Κατά τη διάρκεια της λαϊκής εξέγερσης ενάντια στον Μουμπά-
ρακ, η αστυνομία είχε συγκεντρώσει την οργή των διαδηλωτών, 
λόγω του δολοφονικού οργίου που είχε εξαπολύσει εναντίον τους 
προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 846 διαδηλωτών.

ΒRΕΧΙΤ

Αναζητώντας τρόπο για την 
κωλοτούμπα

Πώς είναι δυνατόν πολιτικοί 
καριέρας να παραιτούνται 

αμέσως μόλις κερδίζουν ένα 
κρίσιμο δημοψήφισμα; Φαντά-
ζει απίστευτο, όμως είναι αυτό 
που συνέβη την περασμένη 
βδομάδα στο στρατόπεδο του 
BREXIT. Την αρχή έκανε ο πρώ-
ην Δήμαρχος του Λονδίνου, 
Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος απο-
σύρθηκε από την κούρσα της 
διαδοχής του Κάμερον στην 
προεδρία του Συντηρητικού 
Κόμματος και στην πρωθυπουρ-
γία. Αυτός που θεωρούνταν 
ένας από τους δελφίνους που 
θα σφάζονταν γι' αυτή τη θέση 
παραιτήθηκε γιατί ο φίλος του 
υπουργός Δικαιοσύνης Μάικλ 
Γκόουβ, που ήταν κι αυτός στο 
στρατόπεδο του BREXIT, δήλω-
σε ότι δεν είναι κατάλληλος και 
έθεσε και ο ίδιος υποψηφιότητα! 
Αυτό επικαλέστηκε ως λόγο της 
απόσυρσής του κι αν θέλετε πι-
στέψτε τον…

Ο δεύτερος μεγάλος νικητής 
του στρατοπέδου του BREXIT, ο 
Νάιτζελ Φάρατζ, παραιτήθηκε 
από την ηγεσία του κόμματός 
του (UKIP), δηλώνοντας ότι επι-
τεύχθηκε πλέον ο στόχος του 
για έξοδο από την ΕΕ και πλέον 
επιθυμεί ν’ ασχοληθεί με τον… 
εαυτό του! Οπως δήλωσε, κατά 
τη διάρκεια του δημοψηφίσμα-
τος ζητούσε την χώρα του πίσω, 
τώρα ζητά τη ζωή του πίσω! Δεν 
είναι, βέβαια, η πρώτη φορά που 
ο Φάρατζ παραιτείται από την 
ηγεσία του UKIP. Και δυο μέρες 
μετά την ανακοίνωση της παραί-
τησής του έδωσε συνέντευξη-
σόου στο Ευρωκοινοβούλιο, για 
να ανακοινώσει ότι εκτός από 
τον εαυτό του, θα ασχολείται 
και με παροχή συμβουλών σε 
όσους θέλουν να οργανώσουν 
δημοψηφίσματα απόσχισης των 
χωρών τους από την ΕΕ. Αυτή η 
δήλωση, όμως, αν την πάρουμε 
τοις μετρητοίς, προδιαγράφει 
δράση πολιτικού συμβούλου 
εκτός Βρετανίας. Δεν είναι, λοι-
πόν, τουλάχιστον περίεργο, ένας 
πολιτικός καριέρας που χρόνια 
πασχίζει να βρεθεί στο κέντρο 
της βρετανικής πολιτικής, να 
αποχωρεί τη στιγμή που τα 
όνειρά του φαίνεται να γίνονται 
πραγματικότητα;

Το γεγονός ότι οι πολιτικοί 
υπερασπιστές του BREXIT 
παραιτούνται ο ένας μετά τον 
άλλο δεν είναι φυσικά τυχαίο. 
Αντίθετα, δείχνει ότι δε θέλουν 
(ή τους απαγορεύεται) να δια-
χειριστούν την «καυτή πατάτα» 
της κωλοτούμπας που θα πρέπει 
να κάνουν για να μετατρέψουν 
το ΟΧΙ σε ΝΑΙ. Δεν έχουν πάρει 
φαίνεται τα σχετικά μαθήματα 
από τον Τσίπρα. Το μόνο σίγουρο 
είναι ότι πίσω από τις παραιτή-
σεις κρύβονται οι καπιταλιστές 
που απαιτούν από τους πολιτι-

κούς διαχειριστές της εξουσίας 
τους να σταθούν στο ύψος των 
περιστάσεων.

Η γενική γραμματέας του 
Βρετανικού Συνδέσμου Βιο-
μηχανιών (CBI), Κάρολιν Φέρ-
μπερν, επανέλαβε ότι απαιτείται 
να ξεκινήσει από σήμερα μια 
στενή σχέση μεταξύ κυβέρνη-
σης και επιχειρήσεων, υπογραμ-
μίζοντας ότι θα πρέπει να δοθεί 
το μήνυμα πως η βρετανική 
οικονομία παραμένει ανοιχτή 
και πως θα πρέπει να προστα-
τευθεί το σύστημα απουσίας 
δασμών στην Ενιαία Αγορά της 
ΕΕ, καθώς και η επιχειρηματική 
προσβασιμότητα που είχαν οι 
καπιταλιστές στο πλαίσιο των 
διεθνών εμπορικών συμφωνιών 
της ΕΕ (με τρίτες χώρες, δηλα-
δή). Ζήτησε, επίσης, να εγγυηθεί 
η κυβέρνηση την παραμονή των 
μη βρετανών υπηκόων της ΕΕ 
που εργάζονται στη χώρα. Δεν 
παρέλειψε να κάνει υποδείξεις 
και για τις διαδικασίες διαδο-
χής στο Συντηρητικό Κόμμα, 
λέγοντας ότι «οι αγορές και οι 
επιχειρηματικές αποφάσεις δε 
μπορούν να περιμένουν οχτώ 
βδομάδες» και γι’ αυτό θα 
πρέπει να τεθεί ένα σύντομο 
χρονοδιάγραμμα εκλογής νέου 
πρωθυπουργού (βλ. http://news.
cbi.org.uk/news/firms-need-to-
see-clear-brexit-plan-taking-
shape-now/).

Ο πρόεδρος του CBI, Πολ 
Ντρέσλερ, ήταν ακόμα πιο καυ-
στικός. Μιλώντας στη διάσκεψη 
του Φόρουμ Υποδομών, είπε τα 
εξής: «Ας είμαστε ξεκάθαροι, 
μετά το Brexit ο κόσμος δε θα 
μας περιμένει. Οι άλλες χώρες 
δε θα ενδιαφέρονται για τις 
δικαιολογίες μας. Ο ανταγωνι-

σμός είναι λυσσαλέος και ακόμα 
πιο πρόθυμος να κερδίσει πλεο-
νέκτημα από την αδυναμία μας... 
Αν η Βρετανία δε δράσει τώρα, 
μπορεί να χάσουμε μέχρι και πά-
νω  από 30 δισ. στερλίνες μέχρι 
το 2030 μόνο στο εμπόριο με τις 
οικονομίες των BRICs (Βραζιλία, 
Ρωσία, Ινδία και Κίνα)... Εντωμε-
ταξύ, η χασούρα μας θα δώσει 
κέρδος στους ανταγωνιστές 
μας. Από τα 30 δισ. στερλίνες 
του εμπορίου με τις BRICs, που 
θα χάσουμε μέχρι το 2030, τα 15 
δισ. θα πάνε στην Γερμανία και 
τα 7.5 δισ. στη Γαλλία» (http://
news.cbi.org.uk/news/after-
brexit-put-national-interest-
ahead-of-political-interests-on-
infrastructure-cbi-president/). 
Ποιος είπε ότι ο άγριος ανταγω-
νισμός δεν μαίνεται στην «Ενω-
μένη Ευρώπη»;

Τα παζάρια με την ΕΕ (ουσια-
στικά με τη Γερμανία) σίγουρα 
έχουν πάρει φωτιά, παρά το 
γεγονός ότι επίσημα δεν ανα-
κοινώνεται τίποτα. Σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις ισχύει το γνωστό 
ρητό: «υπάρχουν πράγματα 
που γίνονται και δε λέγονται και 
πράγματα που λέγονται και δε 
γίνονται». Ετσι λειτουργεί η αστι-
κή πολιτική. Σ’ αυτά τα πλαίσια 
αναζητιέται μία νέα ισορροπία 
που θα βγάλει τη Βρετανία από 
το αδιέξοδο, χωρίς όμως να φα-
νεί ότι ανατρέπει τη θέληση του 
λαού.

Μια τέτοια διαδικασία πε-
ριγράφει σε πρόσφατο άρθρο 
του με τίτλο «Πώς να αποφύ-
γουμε το BREXIT» ο βρετανικός 
Economist, ένα από τα παλαι-
ότερα και εγκυρότερα αστικά 
έντυπα, με ιδιαίτερους δεσμούς 
με το χρηματιστικό κεφάλαιο 

και εμφανή πολιτική επιρροή και 
παρέμβαση εδώ και δεκαετίες. 
Ο Economist υπογραμμίζει ότι 
το δημοψήφισμα έχει συμβου-
λευτικό κι όχι δεσμευτικό χαρα-
κτήρα, συμπληρώνοντας ότι η 
όποια συμφωνία επιτευχθεί με 
την ΕΕ θα απέχει από αυτό που 
υποσχέθηκαν οι πολιτικοί που 
ήθελαν την έξοδο από την ΕΕ. 
Δηλαδή, να απολαμβάνουν πρό-
σβαση στην Ενιαία Αγορά, όπως 
και τώρα, αλλά  να πληρώνουν 
λιγότερα στις Βρυξέλλες και να 
θέτουν φραγμούς στην ελεύθε-
ρη μετακίνηση των πολιτών από 
την ΕΕ.

«Η δυσαρέσκεια θα αυξηθεί, 
ειδικά αν η βρετανική οικονομία 
υποστεί ύφεση καθώς η επιχειρη-
ματική εμπιστοσύνη και οι επεν-
δύσεις θα καταρρεύσουν», προ-
ειδοποιεί ο Economist. Και τονί-
ζει: «Θα αυξηθούν οι εκκλήσεις 
να το ξανασκεφτούμε. Η απειλή 
ενός σκοτσέζικου βέτο είναι 
απίθανο να βυθίσει το BREXIT. 
Η διεξαγωγή ενός δεύτερου δη-
μοψηφίσματος για να αναιρέσει 
το αποτέλεσμα του πρώτου (το 
παραδοσιακό μέσο, όταν χώρες 
όπως η Ιρλανδία και η Δανία 
ψήφισαν να μπλοκάρουν τις ευ-
ρωπαϊκές συνθήκες) δείχνει πο-
λιτικά αδύνατη, παρά τα εκατομ-
μύρια υπογραφές για την επανά-
ληψή του. Ομως, ο συνδυασμός 
του χρόνου, των γεγονότων και 
του Κοινοβουλίου θα μπορού-
σε – πιθανώς – να μετατρέψει 
το Brexit σε Bremain» (http://
www.economist.com/blogs/
economist-explains/2016/06/
economist-explains-27).

Η αναμενόμενη ανάδειξη της 
υπερμάχου της παραμονής στην 
ΕΕ, υπουργού Εσωτερικών, Τερέ-
ζα Μέι, στη θέση του Κάμερον 
(ήδη η Μέι κέρδισε πανηγυρικά 
στον πρώτο γύρο των εσωκομ-
ματικών εκλογών της κοινοβου-
λευτικής ομάδας του Συντηρη-
τικού Κόμματος) είναι το πρώτο 
βήμα για την «κωλοτούμπα». Η 
Μέι εμφανίζεται σκληρή μόνο 
στο ζήτημα της μετανάστευσης, 
δείχνοντας πού θα δώσει το βά-
ρος της πολιτικής της δράσης 
μέσα στην ΕΕ. Εαν αυτό λυθεί, 
ποιος μπορεί να αποκλείσει την 
διεξαγωγή νέου δημοψηφίσμα-
τος για να μετατραπεί το Brexit 
σε Bremain; Ας σημειωθεί πως 
η Μέι έχει δηλώσει ότι δεν προ-
τίθεται να υποβάλει αίτηση για 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βα-
σίλειου, σύμφωνα με το άρθρο 
50 της Συνθήκης της ΕΕ. Και 
χωρίς τέτοια αίτηση, η Βρετανία 
θα εξακολουθήσει να παραμένει 
πλήρες μέρος της ΕΕ. Είναι ο 
παράγοντας «χρόνος» που γρά-
φει ο Economist. Και στη λαϊκή 
θυμοσοφία ο χρόνος θεωρείται 
ο καλύτερος γιατρός…

Μεξικό: Σε απεργία διαρκείας οι δάσκαλοι
Απεργία διαρκείας ενάντια στις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις 

που προωθεί ο κεντροδεξιός Ενρίκε Πένια Νιέτο ξεκίνησαν την Τρίτη 
5 Ιούλη οι δάσκαλοι του δημόσιου τομέα στο Μεξικό. Την απεργία κή-
ρυξε η Εθνική Διδασκαλική Ομοσπονδία, που κάλεσε τους απεργούς 
να συμμετέχουν στα μπλόκα που έχουν στήσει απεργοί δάσκαλοι σε 
μεγάλους αυτοκινητοδρόμους γύρω από την πρωτεύουσα. Το Σάβ-
βατο και την Κυριακή 18 και 19 Ιούνη, δεκατρείς διαδηλωτές σκοτώ-
θηκαν απο αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ 
των μεξικάνικων ΜΑΤ και απεργών σε απεργιακό μπλόκο σε κεντρικό 
αυτοκινητόδρομο στην Οαχάκα. Από το 2013 είχαν να κατέβουν σε 
κινητοποιήσεις κλιμακούμενης έντασης, όταν ο Νιέτο ανακοίνωσε 
τις σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση που θα είχαν 
ως αποτέλεσμα την απόλυση τουλάχιστον 10.000 δασκάλων στις 
πιο φτωχές περιφέρειες της χώρας.
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Πέρα από τα λόγια
Θα πιάσει ή δε θα πιάσει η κυβέρνηση τις 

200 ψήφους ώστε ο εκλογικός νόμος της 
μπασταρδεμένης αναλογικής να ισχύσει από τις 
επόμενες εκλογές; Πάνω που κορυφωνόταν η αγωνία 
και κάποιοι είχαν αρχίσει να παίζουν την κολοκυθιά 
με ονόματα, ο ίδιος ο Τσίπρας πέταξε στην αρένα 
και ανασχηματισμό (που τον είχαμε ξεχάσει). Στο 
χαλαρό, στο αεροπλάνο της επιστροφής από το 
Πεκίνο. Με τη σιγουριά ότι η είδηση θα γίνει αμέσως 
πρώτο θέμα στην Ελλάδα.

Προηγουμένως, είχαμε ένα συνδυασμό υψηλής 
μοδιστρικής και υψηλής δημαγωγίας. Μάθαμε για 
τις ενδυματολογικές προτιμήσεις της συντρόφου του 
πρωθυπουργού αλλά και για την… εξαγωγή του «στιλ» 
χωρίς γραβάτα στην Κίνα. Μάθαμε πόσο σημαντικό 
είναι το ξεπούλημα του λιμανιού του Πειραιά στην 
Cosco (απορούμε πώς δεν το είχαν καταλάβει 
τόσα χρόνια οι ενορατικοί συριζαίοι), αλλά και για 
την απόλυτη προσήλωσή τους στα δικαιώματα των 
εργατών (τρανή απόδειξη η ίδια η Κίνα!).

Ετσι, πότε με το μπορντοροδοκόκκινο στράπλες 
της κυρίας Μπαζιάνα και τα 3D γυαλιά που φόρεσε 
ο Τσίπρας για να δει το σοσιαλιστικό μέλλον της 
Ελλάδας, και πότε με τη συνάντηση εργασίας που 
ζήτησε από τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του 
Χριστιανοδημοκρατικού Κινήματος Ν. Νικολόπουλος, 
προκειμένου να συζητήσουν ως πρόεδροι για τον 
εκλογικό νόμο, πέρασε ξώφαλτσα η ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα της Κομισιόν του λεγόμενου Τεχνικού 
Μνημονίου, που μεταξύ άλλων περιγράφει και τη 
λειτουργία του αυτόματου δημοσιονομικού «κόφτη».

Μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες θ' 
αρπάζει πρώτα ο «κόφτης». Αλλά, δε χρειάζεται 
ν' ανησυχούμε, γιατί ο «κόφτης» δεν πρόκειται να 
λειτουργήσει ποτέ, όπως μας διαβεβαίωσε και αυτή 
την εβδομάδα ο Τσακαλώτος. Ο δε κομμουνιστής 
Κατρούγκαλος μας διαβεβαίωσε όχι μόνο ότι επί 
ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να πειραχτεί σύνταξη, αλλά 
και ότι θα βρεθούν και ισοδύναμα για το ΕΚΑΣ που 
κόπηκε.

Ουδείς τους πιστεύει, φυσικά. Οι πάντες γνωρίζουν 
ότι θα γίνει το ακριβώς αντίθετο απ' αυτό για το οποίο 
δεσμεύονται. Οτι θα γίνει αυτό που διαψεύδουν.

Και λοιπόν; Και οι ίδιοι ξέρουν ότι ουδείς τους 
πιστεύει. Γι' αυτό και προσπαθούν ν' αλλάξουν τον 
εκλογικό νόμο έτσι που να οδηγεί υποχρεωτικά 
σε «μεγάλο συνασπισμό» ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ. Μόνο η 
παραμονή στην εξουσία τους ενδιαφέρει. Η οποία 
προϋποθέτει τη συνέχιση της εφιαλτικής λιτότητας 
και της κινεζοποίησης. Γι' αυτό θα εξακολουθήσουν 
να λένε με την ίδια ξεδιαντροπιά τα ίδια ψέματα, να 
προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν, να κάνουν ό,τι 
κάνει μια αστική κυβέρνηση σε πτώση.

Καλή είναι η σάτιρα, καλός ο σαρκασμός, καλά 
τα μπινελίκια, όμως εμπεριέχουν πάντοτε τον 
κίνδυνο μιας ανώδυνης εκτόνωσης. Μιας εκτόνωσης 
κοινωνικής, που στη συνέχεια μετατρέπεται σε 
πολιτική εκτόνωση στις κάλπες.

Ζητούμενο, όμως, είναι η εκτόνωση της κοινωνικής 
οργής με τον τρόπο που εκτονώνεται το ωστικό κύμα 
μιας έκρηξης που βρίσκει στόχο. Ζητούμενο είναι η 
κοινωνική έκρηξη.

Χωρίς σκληρό και ανυποχώρητο ταξικό αγώνα 
τίποτα δεν πρόκειται ν' αλλάξει. Το φθινόπωρο, 
όταν θα προωθηθεί το νέο πακέτο αντεργατικών 
μεταρρυθμίσεων, αυτό θα γίνει πιο καθαρό.

Οσο για την πολιτική έκφραση του ταξικού 
αγώνα, η κάλπη μόνο τη διαστροφή της μπορεί να 
φέρει. Χωρίς την αυτοτελή πολιτική οργάνωση του 
προλεταριάτου, νομοτελειακά θα υπάρχει μόνο η 
υποταγή στην αστική πολιτική με τα χίλια πρόσωπα.

στο ψαχνό

Γινάτια
Ο αρχιμάνατζερ του ελληνικού παραρ-

τήματος της Cosco, Αγγελος Καρακώ-
στας, κόπηκε την τελευταία στιγμή από 
την αποστολή των καπιταλιστών που συνό-
δευσε τον Τσίπρα στην Κίνα. Οι Τσιπραίοι 
δεν του συγχώρησαν το γεγονός ότι τους 
έκανε ρόμπες με την επιστολή που έστειλε 
στη Βουλή, υποχρεώνοντάς τους να αλ-
λάξουν το νομοσχέδιο παραχώρησης του 
λιμανιού του Πειραιά στην Cosco.  Κατά 
την άποψη των Τσιπραίων, θα μπορούσαν 
όλα να γίνουν παρασκηνιακά, ώστε να μην 
υποστεί αυτό το δημόσιο εξευτελισμό η 
κυβέρνηση. Ανθρωποι του τμήματος προ-
παγάνδας του Μαξίμου, όμως, έλεγαν 
και διάφορα άλλα. Οτι ο Καρακώστας 
ακολούθησε αυτή τη διαδικασία σε συ-
νεργασία με τον γενικό γραμματέα της 
πρώτης κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, με 
τον οποίο έχει επαγγελματική σχέση!

Δεν ξέρουμε ποια ακριβώς είναι η 
σχέση Καρακώστα-Σαγιά (ο Σαγιάς ήταν 
δικηγόρος του ΟΛΠ όταν έγινε η πρώτη 
σύμβαση με την Cosco), όμως οι Τσιπραίοι 
θα έπρεπε να θυμούνται πως δεν μιλάνε 
για σκοινί στο σπίτι του κρεμασμένου. 
Πώς βρέθηκε ο Σαγιάς, ένας μεγαλοδικη-
γόρος ειδικευμένος σε θέματα ιδιωτικο-
ποιήσεων, στο κρίσιμο πόστο του γενικού 
γραμματέα της κυβέρνησης της «πρώτης 
φορά Αριστεράς»; Και πώς βρέθηκε εκτός 
κυβέρνησης; Τι «ντιλ» οδήγησε στην πρό-
σληψή του και τι στην απομάκρυνσή του; 
Σκοτεινές υποθέσεις ανάμεσα σε σκοτει-
νούς ανθρώπους.

Πωλητές ελπίδων
Ευτυχώς που ο Τσακαλώτος δυσκολεύ-

εται με τα ελληνικά. Αλλιώς δε θα είχαμε 
την απίστευτου κυνισμού δήλωση που έκα-
νε την περασμένη Δευτέρα στην ΕΡΤ, ότι 
αναζητούσαν με τους ευρωπαίους ιμπε-

ριαλιστές μια συμφωνία «κάτι που θα 
μπορούσαμε να το πουλήσουμε στον 
κόσμο ότι κάνουμε σκληρή διαπραγ-
μάτευση»! Σκέφτεται στα αγγλικά, δεν 
μπορεί να τα μεταφράσει όλα σ' εκείνα 
τα περίεργα ελληνικά των απατεώνων 
συριζαίων, οπότε του ξεφεύγει και κα-
μιά αλήθεια. Μια συμφωνία για να την 
πουλήσουν στον ελληνικό λαό ως τάχα-
μου αποτέλεσμα σκληρής διαπραγμά-
τευσης ήθελαν.

Αιφνιδιασμός
Είμαστε σίγουροι ότι οι περισσότε-

ροι συριζαίοι βουλευτές δεν ήξεραν 
ότι στη μετοχική σύνθεση της «Αυγής» 
συμμετέχει και μια offshore εταιρία. 
Η Αννέτα Καββαδία που προσπάθησε 
να απαντήσει στις πανηγυρικές ιαχές 
της αντιπολίτευσης ατύχησε πολλα-
πλά. Κι απλώς έκανε τα πράγματα 
χειρότερα. Η αύξηση μετοχικού κεφα-
λαίου της «Αυγής», είπε, έγινε με δη-
μόσια εγγραφή, οπότε η εφημερίδα 
του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να γνωρίζει 
ποιος συμμετέσχε στην αύξηση του 
μετοχικού της κεφαλαίου! 

Προφανώς και δεν ενδιαφερόταν 
να μάθει, έτσι δεν είναι; Θεώρησε 
πως κάποιος οφσοράς ξύπνησε ένα 
πρωί με τη φαεινή ιδέα ότι μπορεί να 
βγάλει μεγάλα κέρδη επενδύοντας 
στο μετοχικό κεφάλαιο της ανθού-
σας και αλματωδώς αναπτυσσόμε-
νης εταιρίας που εκδίδει την «Αυγή»! 
Η περίπτωση να κρύβεται κάποιο 
κομματικό στέλεχος πίσω από την 
offshore (τόσους εργολάβους -και 
όχι μόνο- διαθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ) ή 
-ακόμα χειρότερα- να κρύβεται κά-
ποιος καπιταλιστής που έριχνε γέ-
φυρες από τότε, επενδύοντας στην 
άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, 
θα πρέπει ν' αποκλειστεί…

Αδίστακτοι ψεύτες
Ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας στις 29 Ιούνη: «Το ΕΚΑΣ ως επίδομα ενί-

σχυσης του εισοδήματος των συνταξιού-
χων είχε συνδεθεί με εισοδηματικά κριτή-
ρια για την απονομή του και όχι με τα κρι-
τήρια των κοινών διατάξεων συνταξιοδό-
τησης. Ετσι προκλήθηκαν στρεβλώσεις σε βάρος της αρχής της ανταποδοτικότητας και της αναλογικότητας, που αποτελούν βασικές αρχές της κοινωνικής ασφάλισης (…) Ο μη ανταποδοτικός χαρακτήρας εί-
χε ως αποτέλεσμα να προκύπτουν πολλές αδικίες και δυσανάλογες διαφορές εισο-
δήματος μετά την καταβολή των συντάξε-
ων και του ΕΚΑΣ (…) και να πλήττεται έτσι η ανταποδοτικότητα και η αναλογικότητα των εισφορών και παροχών. Με αυτές τις στρεβλώσεις το ΕΚΑΣ λειτούργησε και ως αντικίνητρο ασφάλισης».

Συνέντευξη Κατρούγκαλου στην ΕΡΤ στις 4 Ιούλη: «Το ΕΚΑΣ πράγματι δεν μπο-
ρέσαμε να το σώσουμε στον αναγκαστικό συμβιβασμό του Ιουλίου του 2015.  Είναι κακό πράγμα  που κόβεται το ΕΚΑΣ (…) Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι η κατάργη-
ση του ΕΚΑΣ είχε προαναγγελθεί με το Email Χαρδούβελη από τον Δεκέμβριο του 2014 και ψηφίστηκε και με τις ψήφους της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ, του Ποταμιού τον Ιούλιο του 2015 με τον 4336/2015. Δεν ήταν μέτρο της ασφαλιστικής μεταρρύθ-

μισης η κατάργηση του ΕΚΑΣ, ήταν κάτι που κληρονομήσαμε ως δεδομένο».
Το υπουργείο καμαρώνει για το κόψιμο του ΕΚΑΣ και το παρουσιάζει (το κόψιμο) ως απόδοση ασφαλιστικής δικαιοσύνης. Ο υπουργός λέει ότι είναι κακό πράγμα που κόβεται το ΕΚΑΣ και το φορτώνει (το κόψιμο) στις προηγούμενες κυβερνήσεις.

Μπορεί κανείς να τρέφει την παραμι-
κρή εμπιστοσύνη σε όσα λένε αυτοί οι αδίστακτοι ψεύτες; Ειδικά όταν υπόσχο-
νται ότι δε θα κοπούν οι κύριες συντάξεις;

ΚΟΝΤΡΕΣ

Εμείς δε θα σχολιάσουμε τις ενδυματολογικές επιλογές και το εντυπωσιακό ή μη της εμφάνισης της κ. Μπαζιάνα, συμβίας του πρω-
θυπουργού Τσίπρα, στο Πεκίνο. Θα ρωτήσουμε απλά: τι γύρευε η αλεπού στο παζάρι; Η κ. Μπαζιάνα δεν έχει κυβερνητικό πόστο. Η 
παρουσία της δεν επιβαλλόταν από το πρωτόκολλο (απόδειξη το ότι ο κινέζος ομόλογος του Τσίπρα δεν συνοδευόταν από τη σύζυγό 
του). Τι γύρευε στο Πεκίνο; Πεκίνο είν' αυτό, δεν είναι Βερολίνο, Παρίσι, Ρώμη, Βρυξέλλες, όπου πετάγεσαι όποτε θέλεις. Ν' αφήσει να 
πάει χαμένη η ευκαιρία ενός ταξιδιού και μιας ξεχωριστής ξενάγησης που μόνο σε συζύγους πρωθυπουργών επιφυλάσσει η κινέζικη 
γραφειοκρατία; Οταν ο Τσίπρας ταξιδεύει ως πρωθυπουργός σε εξωτικά μέρη, η κ. Μπαζιάνα τον συνοδεύει (η προηγούμενη φορά 
ήταν στον Ιράν).  Αριστερή δεν την λες αυτή τη συμπεριφορά, μάλλον επαρχιώτικο κόμπλεξ και εκδήλωση λιγούρας.
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Κρατούσε φανάρι
Δήλωση του Π. Λαφαζάνη στα «Νέα» για τον ένα χρόνο από το 

δημοψήφισμα: «Το Οχι άνοιγε έναν δρόμο: την ακύρωση του Μνη-
μονίου, την έξοδο από την ευρωζώνη. Σηματοδοτούσε το τέλος 
της μνημονιακής Ελλάδας και της υποτέλειας. Η χώρα θα έμπαινε 
σε άλλη προοπτική. Το Οχι ήταν το συγκλονιστικό μήνυμα του ελ-
ληνικού λαού. Η απόρριψη του σχεδίου Γιούνκερ ήταν απόρριψη 
των Μνημονίων. Το έθαψε, το ξεπούλησε, το πρόδωσε ο Τσίπρας».

Κι ο Λαφαζάνης κρατούσε το φανάρι. Από την αρχή μέχρι το 
τέλος. Γνωρίζοντας τα πάντα και αποφασισμένος να βοηθήσει 
τον Τσίπρα να ολοκληρώσει αυτό που τώρα αποκαλεί θάψιμο, 
ξεπούλημα, προδοσία. Μέχρι και από το προεδρικό μέγαρο πέ-
ρασε την επομένη του δημοψηφίσματος, εν γνώσει του ότι το 
Οχι έχει ήδη γίνει Ναι. Και μόνο όταν σιγουρεύτηκε ότι το τρίτο 
Μνημόνιο θα περάσει, με τις ψήφους ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, μόνο τότε 
διαχωρίστηκε, προσδοκώντας πως θα μπορέσει να πάρει κόσμο 
του. Αλλά ο κόσμος δεν είναι τόσο ηλίθιος. Προτίμησε να από-
σχει, παρά να ψηφίσει αυτόν που κρατούσε το φανάρι του Τσίπρα.

Λαϊκίστικη ασχετίλα
Υπέρ της δυνατότητας να παίρνει κανείς δίπλωμα οδήγησης 

στα 17 τάχθηκε ο γνωστός και ως «Πάγκαλος του ΣΥΡΙΖΑ» Φίλης. 
Οχι όμως και για τα δίκυκλα, επειδή «αυτά είναι άλλο πράγμα», 
όπως είπε. Ο αχαλίνωτος και αισχρός λαϊκισμός (εν προκειμένω 
να γλείψει τους δεκαεφτάρηδες, αλλά και τις οικογένειες, με τη 
διάκριση των δικύκλων) εύκολα σε οδηγεί στη γελοιότητα, όταν 
είσαι άσχετος. Ο Φίλης δεν πρέπει να έχει καβαλήσει μηχανάκι, 
μικρός ή μεγάλος. Αλλιώς θα ήξερε πως δίπλωμα για δίκυκλο 
μέχρι 50 κυβικά (πλέον και για τετράτροχο μέχρι 50 κυβικά, αυτό 
που στην αργκό λέμε «γουρούνα» - παρακαλούμε όχι υπαινιγμούς 
για τον υπουργό), βγάζεις από τα 16 χρόνια σου, αρκεί να έχεις 
την έγγραφη άδεια των κηδεμόνων σου. Παλιότερα αυτά τα δι-
πλώματα τα έβγαζες στην Τροχαία, ενώ από το 2013 τα βγάζεις 
στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών (ισχύει πλέον ο ενιαίος τύπος δι-
πλώματος για όλη την ΕΕ).

Μεσαιωνικός σκοταδισμός
Χωρίς κανένα δικό μας σχόλιο (πέραν του τίτλου), παραθέ-

τουμε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Υπηρεσία Ενημέρωσης και 
Δημόσιας Διπλωματίας του υπουργείου Εξωτερικών. Υπενθυμί-
ζουμε ότι ο υφυπουργός Εξωτερικών Αμανατίδης δεν είναι του 
Καμμένου, πούρος συριζαίος είναι:

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2016
Αντιφώνηση Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη στην 

προσφώνηση του Πρωτεπιστάτη (Καρυές, Αγιον Ορος)
Πανοσιολογιώτατε Πρωτεπιστάτα,
Οσιώτατοι Καθηγούμενοι και Αντιπρόσωποι των Σεβασμίων 

Πατριαρχικών Μονών,
Η αγιώνυμη πολιτεία του Αθωνα είναι ένα χιλιόχρονο κατόρ-

θωμα της θερμής πίστης πολλών γενεών μοναχών, που άντεξε 
ακμαία ως τις μέρες μας. Σε εσάς αντιλαμβανόμαστε ζωντανή την 
παράδοση των πρώτων απόκοσμων ασκηταριών, που έκτισαν εδώ 
άνθρωποι «εκ του κόσμου, αλλ' ουκ εν τω κόσμω». Η μοναδική αυτή 
δημοκρατία των μοναχών συγκινεί κάθε προοδευτικό άνθρωπο, 
γιατί καταφέρνει την πλήρη ισότητα των κατοίκων της.

Ο ανθρωπισμός του Αγίου Ορους, πρωιμότερος και βαθύτε-
ρος από τον δυτικό ανθρωπισμό, παρήγαγε -σε αυτό το μικρό 
κομμάτι γης- τέχνη και πολιτισμό και κατάφερε να διαφυλάξει και 
να μεταφέρει με ασφάλεια μέσα στους αιώνες, τα έργα των αρχαί-
ων συγγραφέων, που υπομονετικά αντέγραφαν σε περγαμηνές οι 
μοναχοί αυτού του τόπου. Οφείλουμε, λοιπόν, στους αθωνίτες ένα 
μεγάλο τμήμα του πολιτισμού μας.

Ερχόμαστε, σήμερα, μαζί με τον εξοχώτατο Πρόεδρο της Ρωσι-
κής Δούμας, κ. Σεργκέι Γιεβγιένιεβιτς Ναρίσκιν, όπως και πολλοί 
πριν από εμάς, για να σας ακούσουμε και να κατανοήσουμε το 
αρχαίο μυστήριο της «δροσοβόλου καμίνου», που είναι το Αγιον 
Ορος.  Ο σεβασμός μας για την Αθωνική Πολιτεία και την παρά-
δοσή της είναι δεδομένος, όπως δεδομένη πρέπει να θεωρείτε και 
τη διάθεση αρωγής μας. Σας ευχαριστούμε για τη θερμή υποδοχή 
και το καλωσόρισμα.

Γέλασαν και τα τσιμέντα
«Η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος απαιτεί να μη λες 

άλλα χθες, άλλα σήμερα και άλλα αύριο. Γι' αυτό στη ΔΗΜΑΡ 
σταθερά έχουμε τη θέση της καθιέρωσης της απλής αναλογι-
κής». Μ' αυτό τον τρόπο ανακοίνωσε η ΔΗΜΑΡ ότι ο ένας και 
μοναδικός βουλευτής που πήρε σαν αντάλλαγμα από το ΠΑΣΟΚ 
θα υπερψηφίσει τον εκλογικό νόμο των Τσιπροκαμμένων. Και βέ-
βαια, κόντεψαν να πέσουν τα μπετά από τα γέλια, στο άκουσμα 
των λέξεων «πολιτική αξιοπιστία» από τα ορφανά του κυρ-Φώτη 
που αφού περιπλανήθηκαν σε μνημονιακές συμμαχίες, βρήκαν 
καταφύγιο στη στοργική αγκαλιά της Φώφης και του Σκανδαλί-
δη. Φρόντισαν, πάντως, να διευκρινίσουν ότι η διαφορετική τους 
θέση σε σχέση με ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι «δεν θέτει σε κίνδυνο το 
εγχείρημα της Κεντροαριστεράς». Αυτό δα έλειπε…

Επειδή το θράσος ουδέποτε έλειψε 
από τα οπορτουνιστικά ρεύματα, οι 

νοσταλγοί του «Οχι» στο δημοψήφισμα 
αποτόλμησαν την οργάνωση πολιτικών 
συγκεντρώσεων στον ένα χρόνο από 
τότε. Δεν έχει σημασία αν ήταν πολλοί 
ή λίγοι αυτοί που συμμετείχαν στις συ-
γκεντρώσεις. Σημασία έχει το πολιτικό 
τους περιεχόμενο. Καταγγέλλοντας τον 
Τσίπρα για «προδοσία» και υμνώντας το 
«Οχι μέχρι το τέλος», τα οπορτουνιστι-
κά ρεύματα (ΛΑΕ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ κατά 
κύριο λόγο), επεδίωξαν να διαγράψουν 
τις δικές τους ευθύνες. Γιατί ήταν αυτά 
τα ρεύματα που έκαναν πλάτες στον Τσί-
πρα και την ηγετική κλίκα του ΣΥΡΙΖΑ, 
εν γνώσει τους γι' αυτό που συνέβαινε.

Καλό είναι να θυμηθούμε μερικά 
πράγματα, για να μην μας περνούν για 
Λωτοφάγους.

Υποτίθεται ότι στο δημοψήφισμα ο ελ-
ληνικός λαός κλήθηκε να απορρίψει τη 
λεγόμενη «πρόταση Γιούνκερ» (αναρτή-
θηκε στην ιστοσελίδα της Κομισιόν την 
Κυριακή 28 Ιούνη και είχε ημερομηνία 26 
Ιούνη του 2015). Αυτή την πρόταση, όμως, 
την είχε επίσημα αποδεχτεί ο Τσίπρας, 
προτείνοντας διορθώσεις σε έξι σημεία!  
Σε επιστολή προς τους Γιούνκερ, Ντρά-
γκι και Λαγκάρντ (με κοινοποίηση στους 
Ντεϊσελμπλούμ και Ρέγκλινγκ) ο Τσίπρας 
έγραφε:

«Αγαπητή διευθύντρια, αγαπητοί πρό-
εδροι, σας γράφω για να σας ενημερώσω 
για τη θέση της Ελληνικής Δημοκρατίας 
σχετικά με τη λίστα των Προαπαιτού-
μενων Πράξεων της Συμφωνίας σε Επί-
πεδο Τεχνικών Κλιμακίων (Staff Level 
Agreement) όπως δημοσιεύτηκε στην 
ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
την 28η Ιούνη του 2015. Η Ελληνική Δημο-
κρατία είναι έτοιμη να αποδεχτεί αυτή τη 
Συμφωνία σε Επίπεδο Τεχνικών Κλιμα-
κίων υπό τις ακόλουθες τροποποιήσεις, 
προσθήκες ή διευκρινίσεις, ως μέρος 
μιας παράτασης του λήγοντος προγράμ-
ματος του EFSF και της νέας Δανειακής 
Συμφωνίας του ESM για την οποία κατα-
τέθηκε αίτηση σήμερα, Τρίτη 30 Ιούνη 
του 2015. Οπως θα παρατηρήσετε, οι 
τροποποιήσεις μας είναι συγκεκριμένες 
και σέβονται πλήρως την ευρωστία και 
αξιοπιστία του σχεδιασμού του συνολι-
κού προγράμματος».

Η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου 
αποδεχόταν (με ελάχιστες τροποποιή-
σεις) την πρόταση της τρόικας, που την 
ίδια στιγμή καλούσε τον ελληνικό λαό να 
την καταψηφίσει στο δημοψήφισμα!

Οι τροποποιήσεις που πρότεινε ο Τσί-
πρας αφορούσαν επιμέρους ζητήματα, 
στη βάση της λογικής «ας διαπραγματευ-
τούμε μπας και γλιτώσουμε τίποτα». Στη 
βάση της ίδιας λογικής που ακολουθού-
σαν και οι Σαμαροβενιζέλοι με το e-mail 
Χαρδούβελη. Είναι χαρακτηριστική η 
πρότασή του για το ασφαλιστικό. Πρό-
τεινε να εφαρμοστούν πλήρως οι νόμοι 
Λοβέρδου και Παπακωνσταντίνου του 
2010, η δε μεταρρύθμιση του 2012 (ρήτρα 
μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές 
και τα εφάπαξ) να αναβληθεί μέχρι να 
υλοποιηθεί η νέα νομοθετική μεταρρύθ-
μιση τον Οκτώβρη του 2015 (αναβολή 
τεσσάρων μηνών δηλαδή, για να μην 

πέσουν όλα μαζί τώρα). Αυτή ήταν η μόνη 
αλλαγή στην πρώτη παράγραφο της πρό-
τασης της τρόικας. Ακόμη πρότεινε «το 
ΕΚΑΣ να καταργηθεί σταδιακά μέχρι το 
τέλος του 2019, αλλά χωρίς οποιαδήποτε 
άμεση δράση για το 20% των δικαιού-
χων». Η τρόικα πρότεινε επίσης σταδιακή 
κατάργηση έως τα τέλη Δεκέμβρη 2019, 
αλλά άμεση εφαρμογή της κατάργησης 
για το ανώτερο 20% των δικαιούχων.
Αυτή ήταν και η μόνη διαφορά κυβέρ-
νησης-τρόικας. Δηλαδή, να μην υπάρξει 
άμεση κατάργηση του ΕΚΑΣ για το 20% 
των δικαιούχων.

Δεν ήταν, όμως, μόνον αυτό. Μια μέ-
ρα πριν, με έγκριση του υπουργικού συμ-
βουλίου (δηλαδή και των μετέπειτα λαε-
τζήδων), ο Τσίπρας είχε ζητήσει και νέο 
δάνειο. Σε επιστολή του προς τον Ντεϊ-
σελμπλούμ (ως πρόεδρος του Eurogroup 
είναι και πρόεδρος του ΔΣ του ESM, που 
αποτελείται από τους υπουργούς Οικο-
νομικών των χωρών της Ευρωζώνης), 
την οποία κοινοποίησε στους Γιούνκερ, 
Μοσκοβισί και Ρέγκλινγκ, έγραφε: «Εκ 
μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας, σας 
παρουσιάζω μία πρόταση για στήριξη με 
βάση τα άρθρα 12 και 16 του κανονισμού 
του ESM». Περιέγραφε τις ασφυκτικές 
οικονομικές συνθήκες που αντιμετώπιζε 
η Ελλάδα και συνέχιζε: «Η Ελλάδα ζητά 
οικονομική στήριξη από τον ESM υπό τη 
μορφή μίας διετούς δανειακής συμφωνί-
ας, και βάσει των συνθηκών που ισχύουν 
σύμφωνα με το Αρθρο 13 του ESM και των 
όρων στο Αρθρο 2. Το δάνειο θα χρησι-
μοποιηθεί αποκλειστικά για την αποπλη-
ρωμή του χρέους της Ελλάδας είτε προς 
το εξωτερικό είτε προς το εσωτερικό.

Σε συνδυασμό με το δάνειο, η Ελλάδα 
ζητά την αναδιάρθρωση των χρεών της 
στον EFSF βάσει των προτάσεων που 
έγιναν από την Κομισιόν και προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι το ελληνικό χρέος θα 
καταστεί βιώσιμο σε μακροπρόθεσμο ορί-
ζοντα. Μέχρι το πέρας του δανείου ή νω-
ρίτερα η Ελλάδα έχει στόχο να κερδίσει 
εκ νέου την πρόσβαση προς τις διεθνείς 
αγορές, ούτως ώστε να καλύψει τις μελ-
λοντικές χρηματοδοτικές της ανάγκες. 
Εως ότου αυτό το δάνειο συμφωνηθεί 
η Ελλάδα ζητά από το Eurogroup την 
παράταση για ένα μικρό διάστημα του 
υπάρχοντος προγράμματος, ούτως ώστε 
να μην υπάρξει τεχνική χρεοκοπία της 
χώρας.

Η Ελλάδα δεσμεύεται πλήρως να εξυ-
πηρετήσει το εξωτερικό της χρέος με 
τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας, 
η ανάπτυξή της αλλά και η κοινωνική συ-
νοχή».

Αυτοί που διαβεβαίωναν ότι δεν πρό-
κειται να ξαναπάρουν νέα δάνεια για να 
αποπληρώσουν τα παλιά, ζητούσαν νέο 
δάνειο αποκλειστικά για την αποπλη-
ρωμή των προηγούμενων δανείων και 
δεσμεύονταν πλήρως ότι θα αποπλη-
ρώνουν κανονικά τα δάνεια. Και βέβαια, 
νέο δάνειο σήμαινε νέο μνημόνιο. Το 
άρθρο 12 του Κανονισμού του ESM 
προβλέπει ότι «μπορεί να προσφέρει 
υποστήριξη σταθερότητας σε ένα μέ-
λος του ESM υποκείμενη σε αυστηρούς 
όρους» και το άρθρο 16 προβλέπει: «Οι 

όροι που επισυνάπτονται στα δάνεια του 
ESM πρέπει να περικλείονται σε ένα μα-
κρο-οικονομικό πρόγραμμα προσαρμο-
γής που περιγράφεται λεπτομερώς στο 
MoU (Memorandum of Understanding: 
Μνημόνιο Κατανόησης), σύμφωνα με το 
άρθρο 13(3)».

Επομένως, πριν το δημοψήφισμα η 
συγκυβέρνηση των Τσιπροκαμμένων, με 
επιστολές του ίδιου του Τσίπρα, είχε 
αποδεχτεί την πρόταση Γιούνκερ ως βά-
ση για την ολοκλήρωση της τελευταίας 
αξιολόγησης του δεύτερου Μνημόνιου 
και είχε υποβάλει αίτηση για τρίτο δά-
νειο και τρίτο Μνημόνιο.

Αυτά τα γνώριζαν πολύ καλά όχι μό-
νο οι μετέπειτα λαετζήδες, που συμ-
μετείχαν στην κυβέρνηση, αλλά και οι 
ανταρσυάδες, που δε συμμετείχαν στην 
κυβέρνηση, αλλά πρωτοστατούσαν στην 
καμπάνια υπέρ του Οχι στο κάλπικο δη-
μοψήφισμα των Τσιπραίων. Κι ενώ τα 
γνώριζαν, δεν έκαναν την παραμικρή 
κίνηση διαφοροποίησης από τους ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ. Πήραν μέρος ακόμα και στην 
τελευταία προεκλογική συγκέντρωση του 
Οχι, που είχε ως μοναδικό ομιλητή τον 
Τσίπρα, τον οποίο και αποθέωσαν!

Οι ιμπεριαλιστές δανειστές μάλλον 
δεν υπολόγισαν καλά τα πράγματα. Πί-
στεψαν ότι ασκώντας τρομοκρατία στον 
ελληνικό λαό, θα έβγαζαν πλειοψηφία 
υπέρ του Ναι. Αντί να ξεμπροστιάσουν 
τον Τσίπρα, που είχε ήδη υποταχτεί στους 
όρους τους, νόμισαν ότι μπορούν να τον 
ξεφορτωθούν με δηλώσεις σαν αυτή που 
έκανε ο Σχοινάς (εκπρόσωπος του Γιούν-
κερ): «Ο κ. Τσίπρας θα έπρεπε να στείλει 
ένα γράμμα στον Γιούνκερ, στον πρόεδρο 
του Eurogroup Γερούν Ντεϊσελμπλούμ, 
στη γερμανίδα καγκελάριο Ανγκελα 
Μέρκελ και στον πρόεδρο της Γαλλίας 
Φρανσουά Ολάντ, στο οποίο αποδέχε-
ται την πρόταση των τριών θεσμών που 
δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή και 
δεσμεύεται για μια εκστρατεία υπέρ του 
ΝΑΙ στο δημοψήφισμα σε αυτή τη βάση»!

Ο Τσίπρας, φυσικά, δεν είχε κανένα λό-
γο να κάνει προπαγάνδα υπέρ του Ναι. 
Είχε τα οπορτουνιστικά ρεύματα να του 
φτιάχνουν το προφίλ του αγωνιστή. Αλ-
λά και οι ιμπεριαλιστές ήξεραν ότι «μονά, 
ζυγά, κερδίζουν». Ακόμα και το Οχι να 
κέρδιζε το δημοψήφισμα, ήξεραν ότι ο 
Τσίπρας θα συρθεί ικέτης στις Βρυξέλ-
λες, εκλιπαρώντας αυτά που είχε ήδη 
ζητήσει: ολοκλήρωση του δεύτερου Μνη-
μόνιου επί τη βάσει της πρότασης Γιούν-
κερ και τρίτο δάνειο συνοδευόμενο από 
τρίτο Μνημόνιο. Οπως και έγινε τελικά. 
Δεν ξεφορτώθηκαν τον Τσίπρα, αλλά τον 
έκαναν «δικό τους παιδί», σε βαθμό που 
η Μέρκελ να τον στηρίξει ανοιχτά στις 
εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015.

Ακόμα και τη βραδιά του δημοψηφί-
σματος, όταν ο Τσίπρας έκανε δηλώ-
σεις και ανακοίνωσε ότι την επομένη 
ζητά σύσκεψη στο προεδρικό μέγαρο, 
οι οπορτουνιστές χόρευαν αντάρτικα, 
τσάμικα και καλαματιανά στο Σύνταγμα. 
Ενώ ήταν όλα προδιαγεγραμμένα και οι 
εξελίξεις είχαν δρομολογηθεί από το ίδιο 
κιόλας βράδυ. Γι' αυτό μιλάμε για πολιτι-
κούς απατεώνες και όχι για αφελείς.

Πέτρος Γιώτης

Δεν είναι πολιτικά αφελείς, 
είναι πολιτικοί απατεώνες

ZOOM
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«Κόλλησε» η ΚΥΑ 
για τη νομιμοποίση 
της χρήσης 
εβαπορέ γάλακτος 
στην παρασκευή 
γιαουρτιού

Από τις 23 Ιούνη έχει «σκα-
λώσει» στη Γενική Γραμ-

ματεία της Κυβέρνησης η ΚΥΑ 
των υπουργών Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, με την οποία νομιμοποιείται 
η χρήση εβαπορέ γάλακτος και 
πρωτεΐνης γάλακτος στην πα-
ρασκευή γιαουρτιού (έως τώρα 
απαγορευόταν, αλλά χρησιμο-
ποιούνταν παράνομα). Υπάρχει 
έτσι ένα περιθώριο χρόνου ώστε 
οι κτηνοτρόφοι να παρέμβουν 
δυναμικά και να απαιτήσουν την 
απόσυρσή της.

Οπως έχουμε αποκαλύψει, 
από το 2009 χρησιμοποιείται 
παράνομα εβαπορέ γάλα, σε με-
γάλες ποσότητες μάλιστα, στην 
παρασκευή όχι μόνο γιαουρτιού, 
αλλά όλων των γαλακτοκομικών 
προϊόντων. Αυτό απαγορεύεται 
ρητά από τον Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών, όμως το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (υπό όλες 
τις πολιτικές ηγεσίες, διαχρο-
νικά) το επιτρέπει σιωπηλά. Οι 
πολιτικές ηγεσίες χαρακτηρί-
ζουν με θράσος «αναχρονιστι-
κές» τις απαγορεύσεις του ΚΤΠ 
και έχουν δώσει προφορικές 
εντολές στους υπηρεσιακούς 
παράγοντες να μην εισηγούνται 
την επιβολή προστίμων στις γα-
λακτοβιομηχανίες, μικρές και 
μεγάλες.

Αδιαφορούν για το ότι, αργά ή 
γρήγορα, όλα τα προϊόντα ΠΟΠ 
(Προστατευόμενη Ονομασία 
Προέλευσης) και ΠΓΕ (Προστα-
τευόμενη Γεωγραφική Ενδειξη) 
θα χαθούν, διότι με τη μαζική 
χρήση εβαπορέ γάλακτος παύ-
ουν να είναι τέτοια. Η έκδοση 
της ΚΥΑ για το γιαούρτι αποτελεί 
κομβικό σταθμό σ’ αυτή τη δια-
δρομή, γιατί πλέον δε θα μπορεί 
να σταθεί η ονομασία «ελληνικό 
γιαούρτι» και θα μπορούν να τη 
χρησιμοποιούν οι πάντες, όπως 
γίνεται π.χ. τώρα με την Τσεχία.

Κι ενώ έχουν ετοιμάσει και 
στείλει για δημοσίευση αυτή την 
κατάπτυστη ΚΥΑ για τη χρήση 
εβαπορέ γάλακτος στην παρα-
σκευή γιαουρτιού, ο Β. Αποστό-
λου δίνει σόου δημαγωγίας και 
αποπροσανατολισμού στέλνο-
ντας… επιστολές διαμαρτυρίας 
σε κομισάριους, με τις οποίες 
τους ζητά να… μαλώσουν την 
Τσεχία που παράγει «ελληνι-
κό γιαούρτι»! Πόσο ελληνικό, 
όμως, θα είναι το γιαούρτι που 
θα παράγεται στην Ελλάδα με 
τη χρήση τεράστιων ποσοτήτων 
εβαπορέ γάλακτος που θα εισά-
γεται από τρίτες χώρες;

Από τη μαζική χρήση εβαπορέ 
γάλακτος προκλήθηκε μεγάλη 
ζημιά στους κτηνοτρόφους. Γι’ 
αυτό και πρέπει να αναπτυχθεί 
ένα κίνημα που θα αγωνιστεί 
για την κατάργηση αυτής της 
κατάπτυστης ΚΥΑ και για τη 
γενική απαγόρευση της χρήσης 
εβαπορέ γάλακτος από τις γαλα-
κτοβιομηχανίες.

Τη θητεία της στην ποινική 
δικηγορία θυμήθηκε η Τασία 

Χριστοδουλοπούλου, πρόεδρος 
της Επιτροπής Θεσμών και Δια-
φάνειας της Βουλής και εξέτα-
σε την εισαγγελέα Τσατάνη σαν 
να εξέταζε μάρτυρα σε ποινική 
δίκη. «Σας είπε ποτέ ο κ. Παπαγ-
γελόπουλος, ότι θέλω να τον 
χώσετε μέσα τον Βγενόπουλο;». 
«Σας είπε ποτέ, άσ' την κυρία 
μου τη δικογραφία γιατί εσύ θα 
τον απαλλάξεις κι εγώ θέλω να 
τον δω μέσα; Σας είπε ότι θέλει 
τον Βγενόπουλο στη φυλακή;». 
Τέτοιες ερωτήσεις έκανε στην 
Τσατάνη, η οποία -έμπειρη στις 
ποινικές διαδικασίες-προσπα-
θούσε  να απαντήσει με ντρίπλες 
του τύπου «μου είπε ότι αφαίρε-
σα τη δικογραφία ένα στάδιο 
πριν από τη δίωξη», υπονοώντας 
ότι, ναι μεν ο Παπαγγελόπουλος 

δεν της είπε να ασκήσει δίωξη 
κατά Βγενόπουλου, όμως ήθελε 
να της πάρει τη δικογραφία και 
να τη στείλει στη Ράικου που θα 
ασκούσε δίωξη.

Ο Βενιζέλος κατάλαβε το νό-
ημα των ερωτήσεων της Χριστο-
δουλοπούλου και της παρατήρη-
σε ότι ενεργεί σαν να είναι συ-
νήγορος του Παπαγγελόπουλου. 
Για να καταλήξει η Χριστοδουλο-
πούλου πως αν υπάρχει παραβία-
ση της αρχής της διάκρισης των 
εξουσιών, την έχει διαπράξει και 
η Τσατάνη, αφού πήγε μόνη της 
να βρει τον Παπαγγελόπουλου. 
Οσο για τα υπόλοιπα, αυτό που 
την απασχολεί -όπως εξήγησε- 
είναι αν η συμπεριφορά του Πα-
παγγελόπουλου τυποποιείται σε 
κάποιο αδίκημα!

Αν δεν τυποποιείται σε κάποιο 
αδίκημα (που δε φαίνεται να 

τυποποιείται, αφού δεν υπάρχει 
κατάθεση που να οδηγεί σε κάτι 
τέτοιο), παύει να υπάρχει και το 
πολιτικό πρόβλημα; 'Η μήπως θα 
εξαφανιστεί μέσα στο συμψη-
φισμό με τη συμπεριφορά της 
Τσατάνη;

Εδώ έχουμε το εξής φαινόμε-
νο. Ενας μεγαλοκαπιταλιστής 
(Βγενόπουλος) βρίσκεται υπό 
μια σειρά σοβαρών κατηγοριών, 
οι οποίες στηρίζονται και από τις 
κυπριακές δικαστικές αρχές. Μία 
εισαγγελέας (Τσατάνη) έχει το 
φάκελο και εισηγείται να μπουν 
οι κατηγορίες στο αρχείο. Ενας 
αναπληρωτής υπουργός (Παπαγ-
γελόπουλος), με μεγάλη καριέρα 
στη ΝΔ επί Καραμανλή, ζητά από 
τη συγκεκριμένη εισαγγελέα να 
επιστρέψει το φάκελο σε άλλη 
εισαγγελέα (Ράικου), η οποία θα 
ασκούσε δίωξη. Η πλάκα είναι 

πως ο υπουργός αρχικά απευθύ-
νεται στην εισαγγελέα του Αρεί-
ου Πάγου και με την Τσατάνη έρ-
χεται σε επαφή όταν η ίδια τον 
επισκέπτεται στο γραφείο του 
για να του παραπονεθεί. Στη συ-
νέχεια, η Τσατάνη, της οποίας η 
στενή οικογένεια έχει πολιτευτές 
της ΝΔ, βγαίνει στο μεϊντάνι και 
αρχίζει να κατηγορεί τον Παπαγ-
γελόπουλο ότι προσπάθησε να 
τη στριμώξει, ενώ ο Παπαγγελό-
πουλος δε διαψεύδει τις επαφές 
(ακόμα και τηλεφωνικές) με την 
Τσατάνη, αλλά διαψεύδει όσα 
ισχυρίζεται η εισαγγελέας για το 
περιεχόμενο αυτών των επαφών.

Πρόκειται, ασφαλώς, για κα-
ραμπινάτη υπόθεση διαπλοκής. 
Γιατί ο Παπαγγελόπουλος θέλει 
οπωσδήποτε δίωξη Βγενόπου-
λου; Και γιατί είναι σίγουρος 
ότι η Τσατάνη θα απαλλάξει τον 

Βγενόπουλο και προσπαθεί να 
της πάρει τη δικογραφία; Γιατί ο 
κύπριος υπουργός Δικαιοσύνης 
(δεξιός κι αυτός) υποστηρίζει 
πως ο Βγενόπουλος γνώριζε εκ 
των προτέρων ότι η Τσατάνη θα 
βάλει την υπόθεσή του στο αρ-
χείο;

Κεφάλαιο, δικαστική εξουσία, 
πολιτική ηγεσία μπλεγμένοι σ' 
ένα αξεδιάλυτο κουβάρι, που 
στην ετικέτα του γράφει διαπλο-
κή. Γι' αυτό και όλα έγιναν στο 
παρασκήνιο, μέχρι που ξέσπασε 
το σκάνδαλο και άρχισε το ξεκα-
τίνιασμα. Και γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ 
έχει κάθε λόγο να «μαζέψει» την 
υπόθεση, πριν κακοφορμίσει 
κι άλλο. Η εμφάνιση της Χρι-
στοδουλοπούλου σαν ποινικής 
παραστάτριας του Παπαγγελό-
πουλου αυτόν ακριβώς το σκοπό 
υπηρετεί.

Επιδιώκουν συμψηφισμό στο σκάνδαλο Παπαγγελόπουλου-Τσατάνη

Αρνούνται ξανά την 
άδεια στον Δημήτρη 
Κουφοντίνα

Για μια ακόμα φορά, το Συμβούλιο των 
φυλακών Κορυδαλλού αρνείται στον Δ. 
Κουφοντίνα την άδεια που δικαιούται, 
μετά από 13,5 χρόνια στη φυλακή. Ο Δ. 
Κουφοντίνας κάνει από καιρού εις και-
ρόν αίτηση για άδεια, γιατί -όπως έχει 
εξηγήσει- δε θέλει να απεμπολήσει ένα 
δικαίωμα που πρέπει να έχουν όλοι οι 
κρατούμενοι. Οι αιτήσεις του, όμως, 
απορρίπτονται σταθερά, με επιχειρη-
ματολογία που ξεπερνά τα όρια της 
πρόκλησης.

Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η αιτιο-
λογία με την οποία απορρίφθηκε η τε-
λευταία αίτηση (αρνήθηκαν να χορηγή-
σουν στον Δ. Κουφοντίνα αντίγραφο της 
απόφασης του Συμβουλίου), γνωρίζουμε 
όμως την προηγούμενη (πριν από μερι-
κούς μήνες). Αφού αυθαίρετα ανέβασαν 
τον απαιτούμενο χρόνο φυλάκισης από 
τα 8 στα 13 χρόνια (διάστημα που έτσι κι 
αλλιώς έχει διανύσει ο Δ. Κουφοντίνας), 
αποφάνθηκαν ότι δεν πρέπει να πάρει 
άδεια, πρώτον επειδή με κείμενά του 
έχει τοποθετηθεί υπέρ της δράσης ορ-
γανώσεων που κάνουν ένοπλο αγώνα και 
δεύτερον επειδή στη φυλακή «συγχρωτί-
ζεται» με πολιτικούς κρατούμενους που 
έχουν καταδικαστεί για ένοπλη δράση!

Την ώρα που ο «αριστερός» υπουρ-
γός Δικαιοσύνης Ν. Παρασκευόπουλος 
δηλώνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν 
πολιτικοί κρατούμενοι, οι υφιστάμενοί 
του ελέγχουν τις πολιτικές απόψεις που 
εκφράζει ο -κατά τα άλλα ποινικός- Δ. 
Κουφοντίνας και βάσει αυτών του απορ-
ρίπτουν την άδεια που δικαιούται. Είναι 
προφανέστατο ότι του ζητούν να υπο-
γράψει δήλωση μετάνοιας, πράγμα που 
-όπως κατ' επανάληψη έχει δηλώσει- δεν 
πρόκειται να κάνει.

Ο Δ. Κουφοντίνας προσέφυγε στο 
αρμόδιο για την εκτέλεση των ποινών 
Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιά, 
το οποίο εξέτασε την προσφυγή του την 
περασμένη Πέμπτη και θα εκδώσει από-
φαση στις αρχές της επόμενης εβδο-
μάδας. Εκτιμούμε ότι θα απορρίψει την 
προσφυγή. Η εντολή έρχεται από ψηλά, 
έρχεται από τον υπουργό Δικαιοσύνης 
Ν. Παρασκευόπουλο, ίσως και από την 
ομάδα του Μαξίμου.

Ξεπουλάνε, γενικώς
Χάσαμε τον Πούτιν στοπ! Μ’ αυτόν τον 

χιουμοριστικό τρόπο θα μπορούσε να 
αποδοθεί η απόσυρση της εταιρίας των 
Ρωσικών Σιδηροδρόμων από το διαγωνι-
σμό για το ξεπούλημα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Το 
«ρωσικό ενδιαφέρον» είχε ανακοινώσει 
ο ίδιος ο Πούτιν, όταν επισκέφτηκε πρό-
σφατα (στις 27 Μάη) την Ελλάδα. Μπρο-
στά στις κάμερες το είπε, δεν ήταν καμιά 
διαρροή από πλευράς Τσιπραίων. Την 
περασμένη Τετάρτη, όμως, που έληξε η 
προθεσμία υποβολής προσφορών, ρωσι-
κό ενδιαφέρον δεν υπήρχε. Υπάρχει μόνο 
μία προσφορά, αυτή της κρατικής ιταλικής 
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Δύο τινά μπορεί να έχουν συμβεί. Μπο-
ρεί να μην υπήρχε κανένα ρωσικό ενδια-
φέρον και απλά ο Πούτιν, για να φτιάξει 
το προφίλ του, πέταξε μια κουβέντα, ξέρο-
ντας ότι στην Ελλάδα οι αγαπημένες  λέ-
ξεις των αστών είναι «ανάπτυξη» και «επεν-
δύσεις». Μπορεί να υπήρχε ρωσικό ενδι-
αφέρον, αλλά στις βολιδοσκοπήσεις που 
έκαναν στις Βρυξέλλες πληροφορήθηκαν 
πως η δουλειά θα πάει στους Ιταλούς και 
καλά θα κάνουν να οπισθοχωρήσουν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει 
αυτό. Εχει ξανασυμβεί και με τη ΔΕΠΑ και 
τον ΔΕΣΦΑ και με τον αγωγό Μπουργκάς-
Αλεξανδρούπολη και με έργα στρατηγικής 
συμμαχίας όπως ο αγωγός South Stream, 
που οι Ρώσοι τον ακύρωσαν κατ’ απαίτη-
ση των Γερμανών, με τους οποίους είναι 
συνεταίροι στον  Νord Stream (δεν μιλά-
με για τον Greek Stream του Λαφαζάνη, 
γιατί αυτός ήταν ένα παραμύθι από την 
αρχή μέχρι το τέλος). Ανάμεσα στις ιμπε-
ριαλιστικές χώρες γίνονται μοιρασιές και 
οι Ρώσοι ξέρουν καλά πως η Ελλάδα δεν 
αποτελεί δική τους σφαίρα επιρροής. Επο-
μένως, θα πάρουν μόνο ό,τι επιτρέψουν οι 
Γερμανοί να πάρουν. Μετά το ξεπούλημα 
του λιμανιού του Πειραιά στους Κινέζους, 
ίσως υπάρχει συμφωνία για να παραχω-
ρηθεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στους 
Ρώσους. Ως εκεί και με ανταλλάγματα που 
θα δώσει η Ρωσία στις ευρωπαϊκές ιμπερι-
αλιστικές δυνάμεις στις δικές της σφαίρες 
επιρροής.

Οσοι παρακολουθούν την ιστορία της 
συγκεκριμένης ιδιωτικοποίησης ξέρουν ότι 
ο προηγούμενος διαγωνισμός είχε κηρυ-
χτεί άγονος. Στην πρώτη φάση του είχαν 
πάρει μέρος οι Γαλλικοί Σιδηρόδρομοι, οι 
Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι σε κοινοπραξία με 

τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η ρουμάνικη GFR. Στη 
συνέχεια, όμως, αποσύρθηκαν οι πάντες, 
ώστε να κάνουν τις διαπραγματεύσεις 
τους στο παρασκήνιο. Ο διαγωνισμός κη-
ρύχτηκε άγονος και τον επαναπροκήρυ-
ξαν τον περασμένο Γενάρη οι Τσιπραίοι. 
Το ότι εμφανίστηκαν μόνο οι Ιταλοί, που 
την πρώτη φορά δεν είχαν εμφανιστεί, 
καταδεικνύει ότι έγινε κάποιο γενικότερο 
παζάρι-μοιρασιά ανάμεσα στις ιμπεριαλι-
στικές δυνάμεις.

Η προσφορά των Ιταλών για την ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ θ’ ανοίξει τις επόμενες μέρες. 
Ασφαλώς θα είναι εξευτελιστική και θ’ 
αρχίσει ένα παζάρι από το ΤΑΙΠΕΔ για 
τη βελτίωσή της, όπως συμβαίνει με όλα 
τα ξεπουλήματα. Αυτό το ξέρουν και οι 
Ιταλοί μονοπωλιστές που έχουν από τώρα 
έτοιμη τη «βελτιωμένη» προσφορά που θα 
κάνουν, ώστε να κλείσει το «ντιλ» και να 
πάρουν τον ΟΣΕ.

Ο διαγωνισμός για τη ROSCO (εται-
ρία συντήρησης του τροχαίου υλικού του 
ΟΣΕ) απέβη άγονος, μολονότι οι Τσιπραίοι 
είχαν διαδώσει ότι η πρόσφατη επίσκεψη 
του γάλλου πρωθυπουργού Μανουέλ 
Βαλς στην Αθήνα είχε να κάνει με το ενδι-
αφέρον της γαλλικής Alstom να πάρει τη 
ROSCO. Είναι πάρα πολύ πιθανό να ισχύει 
κάτι τέτοιο. Δηλαδή, Ιταλοί και Γάλλοι να 
έχουν μοιραστεί αυτή τη δουλειά, σε συ-
νεννόηση με τους Γερμανούς, έτσι που οι 
Κινέζοι να είναι απόλυτα εξαρτημένοι στην 
προώθηση των εμπορευμάτων τους στην 
κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Θα τα φέρ-
νουν μέχρι τις εγκαταστάσεις της Cosco 
στον Πειραιά, αλλά από τον Πειραιά και 
μετά  θα αναλαμβάνουν οι Ιταλοί. Το ίδιο 
θα ισχύει και για τους Ρώσους, αν πάει σ' 
αυτούς τελικά το λιμάνι της Θεσσαλονί-
κης.

Στο μεταξύ, από την ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα της Κομισιόν του Τεχνικού 
Μνημόνιου, που συνοδεύει το επικαιρο-
ποιημένο μετά την πρώτη αξιολόγηση 
Μνημόνιο, έγιναν γνωστές οι κρατικές 
εταιρίες που θα περάσουν στη νέα ανώ-
νυμη εταιρία ξεπουλήματος της δημόσιας 
περιουσίας μέχρι το Σεπτέμβρη (πέρα από 
τις συγκοινωνιακές ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, 
ΟΣΕ, το ΟΑΚΑ και τα ΕΛΤΑ, που έχουν 
ήδη ανακοινωθεί): ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, Κτιρια-
κές Υποδομές ΑΕ, ΕΛΒΟ, Αττικό Μετρό, 
ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ και ΕΑΒ.

Αυτό ουδόλως εμπόδισε τον υπουργό 

Εργολαβιών και Εργολάβων Χρ. Σπίρτζη 
στο να επιδοθεί σε ένα ακόμα σόου από 
την αγαπημένη συχνότητα της ΕΡΤ (εκεί 
που δεν σου κάνουν δύσκολες ερωτήσεις, 
ούτε σε διακόπτουν). «Το ΤΑΙΠΕΔ δεν το 
νοιάζει πόσο θα πουλήσει τη δημόσια πε-
ριουσία, το μόνο που το νοιάζει είναι να 
πουλήσει», φώναξε γεμάτος οργή ο Σπίρ-
τζης. Τα μέλη του ΤΑΙΠΕΔ, είπε, «είναι τρα-
πεζικά στελέχη και όταν ολοκληρώσουν 
το θεάρεστο έργο τους θα γυρίσουν στις 
τράπεζες». «Το ΤΑΙΠΕΔ δεν διαφυλάσ-
σει το δημόσιο συμφέρον» επανέλαβε 
για να το καταλάβουν όλοι. Επικεφαλής 
του ΤΑΙΠΕΔ, βέβαια, δεν είναι κάποιος 
τραπεζίτης, αλλά ο… σύντροφος Στέργι-
ος Πιτσιόρλας, προσωπική επιλογή του 
Τσίπρα. Την ώρα που ο Σπίρτζης έδινε για 
πολλοστή φορά το τηλεοπτικό του σόου, 
ο Πιτσιόρλας επέστρεφε με το πρωθυ-
πουργικό αεροπλάνο από την Κίνα, όπου 
είχε υπογράψει -ενώπιον του Τσίπρα και 
του κινέζου πρωθυπουργού- τη συμφωνία 
ξεπουλήματος του λιμανιού του Πειραιά 
στην Cosco.

Ο πονηρός Τσακαλώτος δεν παριστάνει 
τον Βασιλάκη Καΐλα όπως ο Σπίρτζης και 
ο Δρίτσας. Αυτός επιμένει να λέει πως η 
νέα εταιρία δεν είναι για ξεπούλημα, αλλά 
για… αξιοποίηση της δημόσιας περιουσί-
ας. Οπως εξήγησε στη συνέντευξη-ποταμό 
που έδωσε στην ΕΡΤ, η δημιουργία αυτού 
του Ταμείου «ήταν μια πρόταση του Σόι-
μπλε, δεν ήταν επιλογή μας, ήταν κάτι με 
επιβολή από τη γερμανική πλευρά». Ομως, 
μολονότι το επέβαλαν οι Γερμανοί, το Τα-
μείο αυτό είναι… ευλογία, γιατί «είχαμε κι 
ένα πρόβλημα στην Ελλάδα, ότι τα υπουρ-
γεία δεν ήταν και ο κατάλληλος θεσμός 
για την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων». 
Αυτό το Ταμείο θα έχει «το εξειδικευμένο 
προσωπικό» για την αναδιάρθρωση των 
επιχειρήσεων. Αρα, κατέληξε ο Τσακαλώ-
τος, «εμείς λέμε ότι είναι προφανές ότι τη 
ΔΕΗ -αν πάει η ΔΕΗ εκεί- δεν είναι πολύ 
εύκολο για το υπουργείο να είναι υπεύθυνο 
για την αναδιάρθρωση αυτής της επιχεί-
ρησης και να γίνει πιο αποτελεσματική 
και πιο κοινωνική»! Επομένως, ο Σόιμπλε 
επέβαλε τη δημιουργία ενός Ταμείου ώστε 
επιχειρήσεις σαν τη ΔΕΗ να γίνουν… πιο 
αποτελεσματικές και πιο κοινωνικές! Κα-
κώς, λοιπόν, τον κατηγορούν για νεοφιλε-
λεύθερη ιδεοληψία. Το καλό του ελληνικού 
λαού θέλει ο άνθρωπος, όχι το ξεπούλημα 
της κρατικής περιουσίας.

Από τον αστυνομικό και δικαστικό μηχανισμό

Προκλητική βοήθεια στους νεοναζί δολοφόνους
Δεν είναι η πρώτη φορά που ανα-

φερόμαστε στην προκλητική βο-
ήθεια που προσέφεραν η αστυνομία 
και ο δικαστικός μηχανισμός στους 
νεοναζιστές της Χρυσής Αυγής, αρχής 
γενομένης από το στάδιο της προα-
νάκρισης. Οσο μελετάμε την ογκωδέ-
στατη δικογραφία της υπόθεσης τόσο 
ανακαλύπτουμε νέα στοιχεία γι’ αυτή τη 
σκανδαλώδη βοήθεια που οι διωκτικοί 
μηχανισμοί πρόσφεραν στη δολοφονι-
κή συμμορία.

Θυμίζουμε, εν συντομία, τι συνέβη 
τη νύχτα της 17ης Σεπτέμβρη και τις 
πρωινές ώρες της 18ης Σεπτέμβρη του 
2013, όταν έγινε η στυγερή δολοφονία 
του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα από 
τον Γ. Ρουπακιά. Μια δολοφονία που 
σχεδιάστηκε από την ηγεσία των νεο-
ναζιστών της ΧΑ.

Οκτώ αστυνομικοί των ομάδων ΔΙΑΣ 
παρακολούθησαν από μακριά τη δολο-
φονία του Παύλου Φύσσα, αφήνοντας 
τον Γ. Ρουπακιά και τους υπόλοιπους 
νεοναζιστές να δράσουν ελεύθερα. 
Στις καταθέσεις τους, οι έξι από αυτούς 
τους αστυνομικούς ισχυρίστηκαν ότι 
είχαν εντολή να παρακολουθούν τα δι-
αδραματιζόμενα, να ενημερώνουν και 
να μην παρεμβαίνουν. Αποσιώπησαν, 
όμως, το γεγονός ότι αυτή η τακτική 
υπαγορευόταν από τη στρατηγική του 
αστυνομικού μηχανισμού να αφήνει 
ελεύθερη τη ΧΑ να ολοκληρώνει κάθε 
φορά το τρομοκρατικό φασιστικό της 
έργο, χωρίς να προχωρά σε συλλήψεις. 
Αυτή η τακτική δεν εφαρμόστηκε μόνο 
στην περίπτωση της δολοφονίας του Π. 
Φύσσα. Εφαρμόστηκε στις επιθέσεις 
των χρυσαυγιτών στα στέκια «Συνερ-
γείο» στην Ηλιούπολη και «Αντίπνοια» 
στα Πετράλωνα και σε άλλες περιπτώ-
σεις. Οι νεοναζιστές ολοκλήρωσαν το 
εγκληματικό τους έργο και οι αστυνομι-
κοί των ομάδων ΔΙΑΣ παρακολουθού-
σαν από κοντά χωρίς να επέμβουν και 
τους άφησαν να απομακρυνθούν χωρίς 
να κάνουν καμιά σύλληψη.

Στην περίπτωση της δολοφονίας του 
Π. Φύσσα, αν δεν παρενέβαινε το πλή-
ρωμα ενός περιπολικού, με οδηγό τον 
Ν. Ντάφο και συνοδηγό τον Δ. Κουρε-
τζή, ο δολοφόνος Ρουπακιάς θα έφευγε 
ανενόχλητος! Οι δύο αστυνομικοί του 
περιπολικού με κωδικό Δ8-2 παρέδω-
σαν στην αξιωματικό υπηρεσίας του ΑΤ 
Κερατσινίου Μ. Γιαννακά τον Ρουπακιά 
και το μαχαίρι με το οποίο δολοφόνησε 
τον Παύλο Φύσσα και την ενημέρωσαν 
ότι αυτός είναι ο δράστης. Αναφέρει ο 
αστυνομικός Ν. Ντάφος στην κατάθε-
σή του στην εφέτη ειδική ανακρίτρια Ι. 
Χριστοδουλέα-Κλάπα, στις 30 Απρίλη 
του 2014: 

«Η απάντηση του προσαχθέντος, δη-
λαδή του Ρουπακιά, ήταν “ναι εγώ τον 
μαχαίρωσα, γιατί τα άτομα αυτά επιτέ-
θηκαν σε κάποιον δικό μας πριν από 
κάποια ώρα εντός του καταστήματος 
ΚΟΡΑΛΛΙ. Είμαι δικός σας, αλλά μην 
το πείτε πουθενά“. Σε ερώτησή μου 
τι εννοούσε με τη φράση “είμαι δικός 
σας“ μου είπε ότι είναι άτομο της Χρυ-
σής Αυγής και μας παρακάλεσε να μην 
το πούμε πουθενά. Φυσικά εγώ ενημέ-
ρωσα τηλεφωνικά  για τα λεγόμενά του 
τον εκφωνητή του κέντρου μας και τον 
προϊστάμενο της αλλαγής προκειμένου 
να γνωρίζουνε τι άτομα αναζητούμε. Πα-
ραδόθηκε ο δράστης στον αξιωματικό 

υπηρεσίας του ΤΑ Κερατσινίου και του 
είπαμε ότι επρόκειτο για το άτομο που 
μαχαίρωσε κάποιον άλλο, τα λεγόμενά 
του εντός του οχήματος και του παρα-
δώσαμε και το μαχαίρι» (οι εμφάσεις 
δικές μας).

Ο εν λόγω αστυνομικός κατέθεσε 
στην εφέτη ειδική ανακρίτρια στις 30 
Απρίλη του 2014, δηλαδή μήνες μετά 
το συμβάν. Η ηγεσία της Αμεσης Δρά-
σης και της ΔΑΕΕΒ (Αντιτρομοκρατική) 
γνώριζε τι θα κατέθεταν οι Ντάφος και 
Κουρετζής και γι’ αυτό -όπως θα δούμε 
παρακάτω- επεχείρησε να τους εξαφα-
νίσουν από το προσκήνιο. Και όχι μόνον 
αυτό, αλλά έστησαν έτσι την προανά-
κριση της δολοφονίας, ώστε να παρου-
σιάσουν τους έξι αστυνομικούς των 
ομάδων ΔΙΑΣ σαν τους ουσιαστικούς 
μάρτυρες της δολοφονίας Φύσσα. 
Εφτασαν στο σημείο να μην πάρουν οι 
αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφαλεί-
ας Αττικής κατάθεση από την αξιωμα-
τικό υπηρεσίας του Τ.Α. Κερατσινίου Μ. 
Γιαννακά, που έδωσε κατάθεση μόνο 
στην ΣΤ’ ανακρίτρια Πειραιά στις 25 
Οκτώβρη του 2013, ενώ δεν κλήθηκε 
να καταθέσει στη δίκη των νεοναζιστών 
της ΧΑ!

Φαλκίδευσαν την 
προανάκριση

Η  ΣΤ’ ανακρίτρια Πειραιά με έγ-
γραφά της απευθύνθηκε στις αρχές 
Οκτώβρη του 2013 στη Διεύθυνση 
Αμεσης Δράσης και στην Αντιτρομο-
κρατική και ζήτησε να της δοθούν όλα 
τα έγγραφα που αφορούν τη δολοφο-
νία του Π. Φύσσα και τα ονόματα των 
πληρωμάτων των περιπολικών και των 
μοτοσικλετών των ομάδων ΔΙΑΣ που 
αντιμετώπισαν την υπόθεση της δο-
λοφονίας Φύσσα στην πρώην οδό  Π. 
Τσαλδάρη (νυν οδό Π. Φύσσα). Η Δι-
εύθυνση Αμεσης Δράσης Αττικής όχι 
μόνο αποσιώπησε την παρουσία  των 
Δ. Κουρετζή και Ν. Ντάφου, δηλαδή 
του πληρώματος του περιπολικού που 
συνέλαβε τον δολοφόνο Ρουπακιά, 
αλλά είπε και ψέματα, δηλώνοντας, 
ότι το πλήρωμα του περιπολικού Δ8-2 
ασχολήθηκε με ένα άλλο συμβάν που 
διαδραματίστηκε στον Πειραιά! Παρα-
θέτουμε το σχετικό απόσπασμα από το 
έγγραφο 320:

«Για τα ως άνω συμβάντα των (α) και 
(β) περιπτώσεων (σ.σ. πρόκειται για τα 
συμβάντα της δολοφονίας Π. Φύσσα), 
απεστάλησαν για να επιληφθούν σταθ-
μοί της Υπηρεσίας μας με κωδικούς 

κλήσης (Α8-1), (Α8-2), (Δ406-1), (Δ408-1), 
(Δ410-1) των οποίων αποσπάσματα από 
τα Ημερήσια Δελτία Οχημάτων σας 
χορηγούμε, πλην του (Α8-2) που είχε 
διατεθεί για εκτέλεση υπηρεσίας στην 
Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά» (η έμ-
φαση δική μας).

Είναι προφανές ότι τα λεγόμενα των 
συγκεκριμένων αστυνομικών (Ντάφου 
και Κουρετζή), που τα είχαν εκφράσει 
στους προϊσταμένους τους τηλεφωνι-
κά, δε βόλευαν τη Διεύθυνση Αμεσης 
Δράσης και την Αντιτρομοκρατική και 
γι΄ αυτό αποφάσισαν να τους «εξαφα-
νίσουν», ώστε να μην καταθέσουν. Οι 
δύο αυτές Διευθύνσεις της ΕΛΑΣ «εξα-
φάνισαν» προανακριτικά και την αξιω-
ματικό υπηρεσίας Μ. Γιαννακά. Στις 25 
Οκτώβρη του 2013 που αυτή κατέθεσε 
στη ΣΤ’ ανακρίτρια Πειραιά (έγγραφο 
187 της δικογραφίας), είπε πολλά ψέ-
ματα προκειμένου να καλύψει τις μεθο-
δεύσεις του αστυνομικού μηχανισμού 
προς όφελος των νεοναζιστών της ΧΑ.

Η Μ. Γιαννακά στην κατάθεσή της 
παραδέχεται μεν ότι τον Ρουπακιά 
τον προσήγαγε στο ΑΤ Κερατσινίου το 
πλήρωμα του περιπολικού Α8-2, αλλά 
συμπληρώνει ψευδώς: «Το πλήρωμα 
του περιπολικού ενημέρωσε εμένα και 
το σκοπό ότι πρόκειται για προσαγωγή, 
μετά από συμπλοκή επί της Παναγή 
Τσαλδάρη αρ. 60 χωρίς άλλες πληρο-
φορίες» (η έμφαση δική μας). Προφα-
νώς είπε αυτό το ψέμα καθ’ υπόδειξη 
των ανωτέρων της, για να καλυφθεί το 
ότι ο Ρουπακιάς έπρεπε να συλληφθεί 
αμέσως μόλις προσήχθη στο Α.Τ. Κε-
ρατσινίου, να καταγραφεί η παράδοση 
του μαχαιριού του από το πλήρωμα του 
περιπολικού Α8-2 και να παραμείνουν 
στο ΑΤ Κερατσινίου οι αστυνομικοί Δ. 
Κουρετζής και Ν. Ντάφος στους οποί-
ους είχε ομολογήσει τη δολοφονία. 
Την έβαλαν, ακόμα, να πάρει η ίδια την 
ευθύνη για την «παράλειψη» να κατα-
γράψει το περιστατικό της μεταφοράς 
και παράδοσης του Ρουπακιά έστω και 
ως προσαγωγή.

Με δεδομένο ότι στις 18 Σεπτέμβρη 
του 2013 δεν υπάρχουν στα έγγραφα 
που συγκεντρώνονται στη Διεύθυν-
ση Ασφαλείας Αττικής, στελέχη της 
οποίας διεξάγουν την προανάκριση, 
καταθέσεις των Δ. Κουρετζή, Ν. Ντά-
φου και Μ. Γιαννακά, τίθενται τα ερω-
τήματα: Πού βρισκόταν ο Ρουπακιάς 
από τις 12:15 της 18ης Σεπτέμβρη μέχρι 
τις 7:20 της ίδιας ημέρας που έγινε η 
έκθεση σύλληψής του και παράδοσής 
του δήθεν από τον αστυνομικό Αναστ. 

Τσολακίδη; Πού βρισκόταν το μαχαίρι 
του Ρουπακιά την ίδια χρονική περίοδο, 
δεδομένου ότι στο έγγραφο 348 εμφα-
νίζεται η παράδοσή του από τον αστυ-
νομικό Αναστ. Τσολακίδη στις 07:08 
λεπτά της 18ης Σεπτέμβρη;

Ο αστυνομικός μηχανισμός, ήθελε 
να παρουσιάσει σαν κεντρικό πρόσω-
πο τον αστυνομικό Αναστ. Τσολακίδη 
και -το σπουδαιότερο- να παρουσιάσει 
τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ως 
αποτέλεσμα συμπλοκής του με τον Ρου-
πακιά, ο οποίος τον είχε μαχαιρώσει εν 
βρασμώ, ενδεχομένως και ευρισκόμε-
νος σε άμυνα.

Ο αστυνομικός μηχανισμός δεν πε-
ριορίστηκε μόνο στην εξαίρεση των 
αστυνομικών Κουρετζή, Ντάφου και 
Γιαννακά από την προανάκριση. Προχώ-
ρησε παραπέρα. Δασκάλεψε τους τέσ-
σερις αστυνομικούς της ΔΙΑΣ να πουν 
ότι είδαν δήθεν δύο άνδρες να έχουν 
έρθει στα χέρια και να ανταλλάσσουν 
μπουνιές και κλωτσιές. Οι τέσσερις αυ-
τοί αστυνομικοί ήταν η Αγγελ. Λεγάτου, 
ο Αναστ. Τσολακίδης, ο Γ. Ρώτας και ο 
Χρ. Δεληγιάννης και ήταν ανάμεσα 
στους έξι πρώτους που κατέθεσαν στη 
Διεύθυνση Ασφαλείας Ατττικής (στις 
05:15, 06:15, 07:20 και 08:00, αντίστοι-
χα). Ολοι ισχυρίστηκαν ότι είδαν  δύο 
άνδρες να ανταλλάσσουν μπουνιές και 
κλωτσιές, γιατί έτσι τους συμβούλεψαν, 
προκειμένου να βοηθήσουν τους δι-
κηγόρους της  ΧΑ να προβάλλουν το 
επιχείρημα ότι δεν ήταν μία εν ψυχρώ 
δολοφονία, σχεδιασμένη κεντρικά από 
τη ΧΑ.

Ο ισχυρισμός τους αποδεικνύεται 
ψευδής από την κατάθεση του προϊστά-
μενου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας 
Πειραιά Η. Μπογιόκα που κατέθεσε 
στη Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής. Ο 
ιατροδικαστής κατέθεσε ότι κατόπιν 
εντολής της αστυνομικής διεύθυνσης 
εξέτασε τον Ρουπακιά λίγες ώρες μετά 
τη δολοφονία του Π. Φύσσα και «κατά 
την εξέταση δεν ανευρέθησαν εξωτε-
ρικές κακώσεις (π.χ. αμυχές, μώλωπες, 
εκχυμώσεις κ.ά)». Αν ο Ρουπακιάς 
αντάλλασσε μπουνιές και κλωτσιές με 
τον Π. Φύσσα, όπως κατευθυνόμενα 
κατέθεσαν οι τέσσερις αστυνομικοί 
της ΔΙΑΣ θα είχε εξωτερικές κακώσεις.

Και η ίδια η δολοφονία θα ήταν δύ-
σκολη σ' αυτή την περίπτωση. Ο Ρου-
πακιάς μαχαίρωσε τον Π. Φύσσα αιφ-
νιδιαστικά και στη συνέχεια πήγε να 
μπει στο αυτοκίνητο για να διαφύγει. 
Αυτόπτες μάρτυρες, που δεν κλήθηκαν 
να καταθέσουν στο δικαστήριο, αναφέ-
ρουν στις προδικαστικές καταθέσεις 
τους, ότι ο Ρουπακιάς μετά από μερι-
κά δευτερόλεπτα απομακρύνθηκε και 
μπήκε στο αυτοκίνητο για να διαφύγει.

Οταν ο Αναστ. Τσολακίδης δέχτηκε 
να καταθέσει στη Διεύθυνση Ασφα-
λείας Αττικής ότι αυτός παρέδωσε τον 
Ρουπακιά στις 7:20, ότι αυτός παρέδω-
σε το δολοφονικό μαχαίρι στις 7:05, 
λέγοντας εν ψυχρώ ψέματα, είναι προ-
φανές ότι δε θα διστάσει να καταθέσει 
ψευδώς και καθ’ υπαγόρευση, εξυπηρε-
τώντας τη σκοπιμότητα να πέσουν στα 
μαλακά τόσο ο Ρουπακιάς, όσο και η 
ΧΑ. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους 
τρεις αστυνομικούς που τους δασκάλε-
ψαν να πουν ψέματα για να καλύψουν 
το συνάδελφό τους Τσολακίδη και να 

εξυπηρετήσουν τη σκοπιμότητα του 
αστυνομικού μηχανισμού.

Ο αστυνομικός και ο δικαστικός μη-
χανισμός απέφυγαν όπως ο διάολος το 
λιβάνι να καλέσουν τους πραγματικούς 
αυτόπτες μάρτυρες. Εκτός από τις δύο 
κοπέλες, που κάθονταν σε παγκάκι σε 
απόσταση 33 μέτρων από το σημείο 
που δολοφονήθηκε ο Π. Φύσσας, 
υπήρξαν δύο ακόμα αυτόπτες μάρτυ-
ρες που αν δε δήλωναν οι ίδιοι την πα-
ρουσία τους δε θα τους εξέταζαν και δε 
θα τους καλούσαν στο δικαστήριο. Με 
έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε ότι 
υπήρξαν και άλλοι αυτόπτες μάρτυρες, 
ένας σε απόσταση 21 μέτρων και ένας 
άλλος σε απόσταση 26,5 μέτρων από το 
σημείο της δολοφονίας. Αυτοί κατέθε-
σαν στην ΣΤ’ ανακρίτρια Πειραιά, γιατί 
η παρουσία τους είχε γίνει γνωστή από 
δημοσιεύματα. Δεν κλήθηκαν όμως να  
καταθέσουν στο δικαστήριο. Υπήρχε 
ακόμα ένα ζευγάρι που κάθε βράδυ γύ-
ρω στις 12 έβγαζε βόλτα τα σκυλιά του 
σε μια περιοχή που περιλάμβανε και το 
σημείο που μαχαιρώθηκε ο Π. Φύσσας 
και την περιοχή που δέχτηκαν επίθεση 
οι φίλοι του.

Αυτά τα στοιχεία τα γνωρίζουν τόσο 
η εισαγγελέας Αδαμ. Οικονόμου όσο 
και η προεδρεύουσα του δικαστηρίου 
Μ. Λεπενιώτη. Ομως, η πρώτη περιο-
ρίστηκε να προτείνει την κλήση δύο 
φίλων του Π. Φύσσα και της κοπελιάς 
του και επιφυλάχτηκε να απαντήσει στο 
αίτημα του συνηγόρου της πολιτικής 
αγωγής Α. Τζέλλη να κληθεί ένας από 
τους αυτόπτες μάρτυρες που είχε κα-
ταθέσει στην ΣΤ’ ανακρίτρια Πειραιά, η 
οποία τον κάλεσε γιατί η παρουσία του 
είχε γίνει γνωστή από δημοσιεύματα.

Εμείς θα επιμείνουμε να αναφέρου-
με την παρουσία όλων των αυτοπτών 
μαρτύρων και θα απαιτούμε την κλήση 
τους προκειμένου να καταθέσουν στο 
δικαστήριο, μέχρις ότου είτε η εισαγ-
γελέας προτείνει την κλήση τους είτε 
το δικαστήριο αποφασίσει με δική του 
πρωτοβουλία να τους καλέσει.

Το δικαστήριο πρέπει να απορρί-
ψει το αίτημα της υπεράσπισης των 
χρυσαυγιτών για κατ’ αντιπαράσταση 
εξέταση του αστυνομικού Γ. Ρώτα με 
αυτόπτες μάρτυρες. Γιατί τόσο ο Ρώτας 
όσο και οι άλλοι τρεις αστυνομικοί της 
ΔΙΑΣ κακώς εξετάστηκαν ως μάρτυ-
ρες. Κανονικά έπρεπε να απαγγελθούν 
σοβαρές κατηγορίες σε βάρος τους, 
γιατί μπροστά τους συντελέστηκε μια 
εν ψυχρώ δολοφονία, με δράστη τον 
Ρουπακιά αλλά με στήριξή του επί 
τόπου από δεκάδες μέλη του νεοναζι-
στικού τάγματος εφόδου (γεγονός που 
αποκαλύπτει κεντρικό σχεδιασμό) και 
αυτοί την παρακολούθησαν σαν θεατές 
σε αρένα. Εν προκειμένω, δεν μιλάμε 
μόνο για παράβαση καθήκοντος.

Τέλος, έχουμε επισημάνει ότι δόθη-
κε χρόνος στη ΧΑ για να ξεφορτωθεί 
από τα γραφεία της τον οπλισμό της, 
αφού οι έλεγχοι ξεκίνησαν τις μεσημ-
βρινές ώρες της 18ης Σεπτέμβρη. Από 
την έρευνά μας προέκυψε ότι στελέχη 
της αστυνομίας ενημέρωσαν το πρωί 
της 18ης Σεπτέμβρη στελέχη της ΧΑ 
για τον επικείμενο έλεγχο στα γραφεία 
της! Γι’ αυτό και για άλλα σε επόμενο 
δημοσίευμά μας.
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Οργιάζουν οι σχολάρχες
Το υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση των ΣΥ-

ΡΙΖΑΝΕΛ αρνούνται μήνες τώρα να πάρουν μέτρα 
για να περιορίσουν την ασυδοσία των σχολαρχών 
των ιδιωτικών σχολείων και να προστατέψουν στοι-
χειωδώς τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, παραπέ-
μποντας τις σχετικές ρυθμίσεις στις ελληνικές κα-
λένδες, αφού δυο φορές τις έφεραν σε νομοσχέδια 
(μία με τον Μπαλτά και μία με τον Φίλη) και τις δυο 
τις πήραν πίσω μόλις οι σχολάρχες βγήκαν στα κά-
γκελα παρέα με όλο τον εσμό του νεοφιλελευθερι-
σμού στο προσκήνιο και προφανώς το κουαρτέτο/
τρόικα στο παρασκήνιο.

Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία των ιδιωτικών 
εκπαιδευτικών (ΟΙΕΛΕ) δίνει συνεχείς παρατάσεις 
στο υπουργείο Παιδείας (ουσιαστικά του κάνει τις 
πλάτες) και κρατά τους εκπαιδευτικούς σε ακινη-
σία, σπέρνοντας αυταπάτες.

Και οι σχολάρχες οργιάζουν ανενόχλητοι, αφή-
νοντας απλήρωτους εκπαιδευτικούς, μειώνοντας 
τους μισθούς τους ή και απολύοντάς τους.

Μόνο το τελευταίο διάστημα η ΟΙΕΛΕ έκανε κα-
ταγγελία για δυο περιπτώσεις ιδιωτικών σχολείων.

 Η πρώτη αφορά ένα ιδιωτικό σχολείο στη Λά-
ρισα.

Η ΟΙΕΛΕ αναφέρει: «Αθλιότητα και εργασια-
κός Μεσαίωνας σε ιδιωτικό σχολείο της Λάρισας! 
Τους εξαθλιωμένους οικονομικά (επί πέντε μήνες 
απλήρωτους!) ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς απολύει η 
ιδιοκτησία της σχολής Καραβάνα.  Αναισθησία που 
δεν έχει προηγούμενο σε έναν – υποτίθεται – εκπαι-
δευτικό οργανισμό. 

Την πρωτοφανή αυτή ιστορία πληροφορήθηκαν οι 
εκπρόσωποι του κλιμακίου της ΟΙΕΛΕ με επικεφα-
λής τον Πρόεδρο και τον Β’ Αντιπρόεδρο της Ομο-
σπονδίας που σήμερα επισκέπτονται τις Διευθύν-
σεις Εκπαίδευσης σε Λάρισα και Μαγνησία. Παρά 
τις επανειλημμένες προσπάθειες των Διευθυντών 
Εκπαίδευσης, οι ιδιοκτήτες  επικαλούμενοι “τη μη 
ύπαρξη νομοθεσίας“ ενημερώνουν  μόνο τον ΟΑΕΔ 
και την Επιθεώρηση Εργασίας,  χωρίς ταυτόχρονα 
– ως οφείλουν – να ενημερώνουν το Υπουργείο Παι-
δείας και τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης».

Η δεύτερη αφορά το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο 
«Αδαμάντιος Σχολή». Η καταγγελία της ΟΙΕΛΕ 
έχει ως εξής:

«Η ασύδοτη συμπεριφορά ορισμένων ιδιοκτητών 
ιδιωτικών σχολείων συνεχίζεται. Προκαλεί όμως 
αλγεινή εντύπωση, όταν παράνομες ενέργειες λαμ-
βάνουν χώρα σε ιστορικά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, 
όπως η Αδαμάντιος Σχολή. Στο εν λόγω ιδιωτικό 
σχολείο, σύμφωνα με καταγγελίες συναδέλφων, η 
ιδιοκτησία ενημέρωσε τους εκπαιδευτικούς ότι προ-
βαίνει σε αυθαίρετη και μονομερή μείωση των απο-
δοχών τους. Η μείωση αυτή είναι παράνομη, καθώς 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 682/77, οι ιδιωτικοί 
εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τουλάχιστον τις αποδοχές 
των ομοιοβάθμων τους δημόσιων εκπαιδευτικών.

Η Ομοσπονδία μας απέστειλε σήμερα επιστολή 
στη Διεύθυνση ΠΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης προκειμέ-
νου να εξετάσει την ορθότητα της καταγγελίας και 
να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκα-
τάσταση της νομιμότητας. Σημειώνεται, βεβαίως, 
ότι οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν σαφή ευθύ-
νη εφαρμογής της νομοθεσίας από τη στιγμή που 
είναι υποχρεωμένες να ελέγχουν σε μηνιαία βάση 
τις μισθοδοτικές καταστάσεις των σχολείων για να 
διαπιστώνεται η νόμιμη καταβολή αποδοχών στους 
εκπαιδευτικούς».

Των σχολαρχών, όμως, δεν ιδρώνει και πολύ το 
αυτί, καθώς αυτά τα φαινόμενα δεν είναι η εξαί-
ρεση, αλλά είναι συχνά και επαναλαμβανόμενα. 
Επειτα, έχουν κι άλλους τρόπους να εκβιάζουν τους 
εκπαιδευτικούς τους, ώστε να αποδέχονται την 
«κάτω από το τραπέζι» μείωση των αποδοχών τους. 

Εχουν πάρει το μήνυμα ότι τέτοιου είδους  κα-
ταγγελίες από την Ομοσπονδία δεν κοστίζουν και 
πολύ, ενώ βοηθούν στο να κρατηθούν τα προσχή-
ματα από τους γραφειοκράτες συνδικαλιστές αλλά 
και από το υπουργείο, ώστε να παίξει έναν στοι-
χειώδη ρυθμιστικό και ελεγκτικό ρόλο, που όμως 
αφήνει ουσιαστικά ανέγγιχτη τη λειτουργία των 
ιδιωτικών επιχειρήσεών τους.

Ο «κόφτης» στην Παιδεία
δίνει και παίρνει

Η επικοινωνιακή προπαγάνδα 
του Φίλη για 20.000 μόνι-

μους διορισμούς στην εκπαίδευ-
ση την επόμενη τριετία ξέφτισε 
πλέον. Ο ίδιος ο Φίλης, καθώς και 
οι υπηρεσιακοί παράγοντες του 
υπουργείου Παιδείας έχουν καιρό 
τώρα που συμπληρώνουν σ' αυτή 
την επικοινωνιακή προπαγάνδα 
ως μόνιμη επωδό την αναγκαιό-
τητα πρωτίστως κάλυψης των δη-
μοσιονομικών αναγκών, καθώς το 
κουαρτέτο/τρόικα τους έκοψε το 
βήχα, ώστε ούτε σε δημαγωγικό 
επίπεδο να δημιουργούνται ελ-
πίδες στη στρατιά των χιλιάδων 
ανέργων εκπαιδευτικών.

Στη συνέχεια το υπουργείο Παι-
δείας «έπαιξε» με τον «εθνικό διά-
λογο» για να έρθει η στιγμή, με την 
ολοκλήρωσή του, να τον αποκαθη-
λώσει με δηλώσεις του ίδιου του 
Φίλη και του γενικού γραμματέα 
του υπουργείου Παιδείας Παντή.

Τι απέμεινε απ' όλο αυτό το 
ψεύτικο σκηνικό; Πρώτα, πρώτα οι 
μνημονιακοί νόμοι για την εκπαί-
δευση που παρέμειναν ως έχουν ή 
απλώς «πάγωσαν» κάποιες διατά-
ξεις τους, ενώ προεκλογικά ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, για να υποκλέψει την ψήφο 
των εκπαιδευτικών, διαλαλούσε 
ότι θα τους καταργήσει. Επειτα 
οι εξαϋλωμένες δαπάνες για την 
Παιδεία, η αύξηση του διδακτικού 
ωραρίου στη Δευτεροβάθμια, τα 
πολυπληθή τμήματα των μαθητών, 
οι ελαστικές μορφές εργασίας και 
στην εκπαίδευση, οι μισθοί πείνας 
των εκπαιδευτικών, το πάγωμα 
της μισθολογικής τους εξέλιξης, 
η πλήρης άλωση των ασφαλιστι-
κών τους δικαιωμάτων, η δεύτερη 
και τρίτη ανάθεση μαθημάτων, η 
άρνηση της καθιέρωσης δίχρονης 
προσχολικής αγωγής. 

Ακόμη και αυτή η πολυδιαφημι-
σμένη μείωση της ύλης και η μείω-
ση των ωρών σε κάποια μαθήματα 
του ωρολόγιου προγράμματος δεν 
ήταν αποτέλεσμα εμπεριστατωμέ-
νης και βαθιάς επιστημονικής και 
παιδαγωγικής ανάλυσης, αλλά 
έγινε βεβιασμένα και με μοναδικό 
σκοπό την περαιτέρω μείωση των 
δαπανών.

Στο αποκορύφωμα ήρθαν οι 
ρυθμίσεις για τα νηπιαγωγεία: 
Αυξημένος στο διπλάσιο (από 7 
σε 14) αριθμός παιδιών για την 
ίδρυση και λειτουργία νηπιαγω-
γείου, που σε συνδυασμό με τη 
ρύθμιση για τα πολυθέσια νηπια-
γωγεία θα οδηγήσει αναπόφευκτα 
σε νέο κύκλο συγχωνεύσεων-κα-
ταργήσεων και στη δημιουργία 
δεξαμενής πλεοναζόντων νηπια-
γωγών. Αυστηρές προϋποθέσεις 
για την εγγραφή στο ολοήμερο 
νηπιαγωγείο (εγγραφή των παιδι-
ών που ανήκουν σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες με προτεραιότητα την 
κατηγορία των παιδιών με εργαζό-
μενους γονείς). Τέλος το σχέδιο 
για τη δημιουργία νέου Ενιαίου 
Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου 
με παράταση της υποχρεωτικής 
πρωινής λειτουργίας ως τις 13.00 

μ.μ. και την καθιέρωση προαιρε-
τικού απογευματινού ωραρίου ως 
τις 16.00, το οποίο θα λειτουργεί 
για όσο διάστημα έχει τον απαραί-
τητο αριθμό παιδιών, με στόχο τη 
μείωση των δαπανών και συνέ-
πειες την αύξηση του διδακτικού 
ωραρίου των νηπιαγωγών και την 
παραπέρα υποβάθμιση του ολο-
ήμερου νηπιαγωγείου. Και τώρα 
οι «ψίθυροι» για την ταύτιση του 
νηπιαγωγείου με τους παιδικούς 
σταθμούς και ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται για τον εκπαιδευτικό του ρόλο, 
τα εργασιακά δικαιώματα των νη-
πιαγωγών και τον επιστημονικό και 
εκπαιδευτικό τους ρόλο.

Οι ρυθμίσεις για τα νηπιαγω-
γεία δεν είναι ξεκομμένες από αυ-
τά που μεθοδεύονται με τον Ενι-
αίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού 
Σχολείου: μείωση μαθητών, αφού 
προϋπόθεση για την εγγραφή στο 
ολοήμερο είναι να εργάζονται και 
οι δυο γονείς, υποβάθμιση των πα-
ρεχόμενων διδακτικών αντικειμέ-
νων, εφόσον καθορίζονται από το 
Σύλλογο Διδασκόντων με μονα-
δικό κριτήριο τις πλεονάζουσες 
ώρες από τον πρωινό κορμό των 
μαθημάτων και όχι με βάση τις 
ανάγκες των μαθητών, κυλιόμενα 
ωράρια εκπαιδευτικών (ζώνες εκ-
παιδευτικών), με στόχο την κάλυ-
ψη του απογευματινού ωραρίου, 
μιας και καταργείται ο υπεύθυνος 
δάσκαλος ολοήμερου, απαξίωση 
των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, 
δημιουργία «πλεοναζόντων» εκ-
παιδευτικών.

Ολα αυτά προοιωνίζονται ένα 
πολύ γκρίζο και σκληρό φθινό-
πωρο. Με την έναρξη της νέας 

σχολικής χρονιάς χιλιάδες ανα-
πληρωτές, που εργάζονταν χρόνια 
ολόκληρα στο δημόσιο σχολείο, 
καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες, αφού μόνιμοι διορισμοί 
έχουν να γίνουν από την εποχή 
που εισήλθαμε στο μαύρο τούνελ 
των μνημονιακών χρόνων, θα μεί-
νουν άνεργοι.

Η τραγική αυτή εξέλιξη είναι 
αναπόφευκτη, μιας και το υπουρ-
γείο Παιδείας και οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
έχουν σκαρφιστεί όλους αυτούς 
τους αντιεκπαιδευτικούς τρόπους 
για να μειώσουν τις δαπάνες, εξοι-
κονομώντας εκπαιδευτικούς.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το πο-
τήρι ήρθε με την ανακοίνωση των 
μεταθέσεων. Η συγκυβέρνηση 
ξεπέρασε κάθε όριο αναλγησίας 
στερώντας το δικαίωμα χιλιάδων 
εκπαιδευτικών να πλησιάσουν τον 
τόπο διαμονής των οικογενειών 
τους, ενώ την ίδια στιγμή τα ορ-
γανικά εκπαιδευτικά κενά είναι 
χιλιάδες.

Τον στόχο αυτό υπηρέτησαν με 
μεγάλο ζήλο τόσο τα Υπηρεσιακά 
Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ), όσο 
και οι διορισμένοι Περιφερεια-
κοί Διευθυντές, που μαγείρεψαν 
όσο δεν παίρνει άλλο τα στοιχεία 
(εκπαιδευτικά κενά) που αρχικά 
ανέδειξαν οι τοπικοί σύλλογοι εκ-
παιδευτικών. Οι τοπικοί σύλλογοι, 
αλλά και οι εκπαιδευτικές ομο-
σπονδίες μιλούσαν για χιλιάδες 
κενά και για την ανάγκη αυτά να 
καλυφθούν ώστε να λειτουργή-
σουν όλα τα σχολεία, τα Υπηρεσι-
ακά Συμβούλια τα μείωναν και η 
Περιφέρεια τα εξαέρωνε ή και τα 

εξαφάνιζε με ταχυδακτυλουργικό 
τρόπο.

Στην Πρωτοβάθμια, από τις 
4.056 αιτήσεις γενικής αγωγής 
που υποβλήθηκαν ικανοποιήθηκαν 
356, δηλαδή ποσοστό 8,78%, που 
είναι το χαμηλότερο  ποσοστό των 
τελευταίων τουλάχιστον 50 ετών!

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ 
τα μνημονιακά χρόνια δεν έχει 
γίνει κανένας μόνιμος διορισμός 
δασκάλων και ενώ την περσινή 
χρονιά προσλήφθηκαν 5.250 
αναπληρωτές δάσκαλοι, φέτος 
οι Περιφερειακοί Διευθυντές 
Εκπαίδευσης εμφανίζουν σ' αυτή 
την κατηγορία μόλις 980 κενά (τα 
ΠΥΣΠΕ έκαναν λόγο για 2.758 ορ-
γανικά κενά)! Ιδια εικόνα έχουμε 
για τα κενά σε νηπιαγωγούς (745), 
σε εκπαιδευτικούς Αγγλικών (190), 
κλπ., ενώ στους γυμναστές οι Πε-
ριφερειακοί Διευθυντές αποφάσι-
σαν ότι υπάρχει πλεόνασμα.

Ακολουθώντας αυτή την βρόμι-
κη τακτική το υπουργείο ικανοποί-
ησε μόλις το 7,52% των αιτήσεων 
μετάθεσης στους δασκάλους, το 
4,89% στους γυμναστές, το 12,19% 
στους νηπιαγωγούς, το 14,62% 
στους Αγγλικής και το 21,54% 
στους μουσικούς, ενώ σε πολλές 
περιοχές δεν ικανοποιήθηκε ούτε 
μια αίτηση μετάθεσης.

Αντίστοιχα στη Δευτεροβάθμια 
από τις 6.977 αιτήσεις, που υπο-
βλήθηκαν, ικανοποιήθηκαν φέτος 
404 (ποσοστό 5,77%). Οπως κα-
ταγγέλλει η ΟΛΜΕ αυτές είναι οι 
λιγότερες μεταθέσεις που έγιναν 
ποτέ στη Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση! Η πολιτική στις μεταθέσεις 
αποτελεί προανάκρουσμα και για 
όσα θα ακολουθήσουν στις απο-
σπάσεις.

Το υπουργείο Παιδείας και η 
συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
έσβησαν από τον χάρτη τις πραγ-
ματικές ανάγκες των σχολείων 
και τις ανάγκες των εκπαιδευτι-
κών, που με μισθούς πείνας και 
πετσοκομμένα δικαιώματα υπη-
ρετούν μακριά από τον τόπο κα-
τοικίας τους και προσέβλεπαν σε 
μια μετάθεση για να μπορέσουν 
στοιχειωδώς να αντιμετωπίσουν 
τα οξυμένα οικονομικά και προ-
σωπικά τους προβλήματα.

Εύγε στον Ηλία Λάμπρου, δάσκαλο πολεμικών τε-
χνών, που απέσυρε αθλήτριά του από αγώνα σε με-
γάλη διοργάνωση, όταν είδε «πρώτο τραπέζι πίστα» 
να κάθονται ο Κασιδιάρης, ο Λαγός και άλλοι χρυ-
σαυγίτες. «Επειδή ο αθλητισμός δεν μας ενώνει (και 
καλά κάνει), επειδή οι σχολές και τα γυμναστήριά μας 
δε χωρούν τους φασίστες και τους ναζί, δεν υπήρχε 
κανένας λόγος να παραμείνουμε στον ίδιο χώρο μ' 
αυτούς, νομιμοποιώντας την παρουσία τους σε δη-
μόσιους χώρους» έγραψε ο Λάμπρου, εξηγώντας την 
απόφασή του να αποσύρει την αθλήτριά του από τον 
αγώνα, μολονότι σ' αυτόν θα διεκδικούσε μια ζώνη.

Ειδικά τα γυμναστήρια πολεμικών τεχνών, στα 
οποία πάει κόσμος και κοσμάκης πλέον, μετατρέπο-

νται συχνά σε άντρα των νεοναζί, αρκετοί από τους 
οποίους παίρνουν μέρος σε αγώνες. Για κάποιους αυ-
τά είναι αθλήματα, όπως όλα τα υπόλοιπα αθλήματα, 
για τους νεοναζί όμως είναι προετοιμασία φονικών 
μηχανών. Προσπαθούν να απογυμνώσουν τα συγκε-
κριμένα αθλήματα από κάθε πνευματικότητα και κά-
θε κοινωνικότητα και να τα μετατρέψουν σε εργαλεία 
παραγωγής ανθρώπων πλημμυρισμένων από μίσος 
και αντικοινωνικότητα. Εχουν, λοιπόν, παραπάνω 
ευθύνη όσοι είναι δάσκαλοι σε τέτοια αθλήματα να 
μπολιάσουν τα νέα παιδιά όχι γενικά και αόριστα με 
αθλητικό πνεύμα, αλλά με πνεύμα κοινωνικότητας, 
αλληλεγγύης και αντιφασισμού. Το παράδειγμα του 
Λάμπρου πρέπει να το ακολουθήσουν πολλοί, για να 
μη μείνει σαν καλαμιά στον κάμπο.

Ετσι πρέπει ν' αντιμετωπίζονται οι νεοναζί
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Το ναζιστικό δόγμα της συλ-
λογικής ευθύνης και μάλιστα 
στη χειρότερη εκδοχή του 
υιοθέτησε το τρομοδικείο με 
πρόεδρο τον Γεώργιο Μιχολιά 
και μέλη τους εφέτες Ειρήνη 
Αναστασιάδου και Ιωάννη Μα-
ρούδη, που εκδίκασε αυτό που 
κωδικοποιήθηκε ως 4η δίκη της 
ΣΠΦ. Υιοθετώντας πλήρως την 
πρόταση του εισαγγελέα Γ. Βα-
βέτση, το τρομοδικείο καταδί-
κασε τα εννέα μέλη της ΣΠΦ 
(Χρήστο και Γεράσιμο Τσάκαλο, 
Γιώργο Πολύδωρο, Ολγα Οικο-
νομίδου, Δαμιανό Μπολάνο, Χά-
ρη Χατζημιχελάκη, Παναγιώτη 
Αργυρού, Μιχάλη και Γιώργο Νι-
κολόπουλο) για απλή συνέργεια 
σε εκρήξεις κατ’ εξακολούθηση, 
εμπρησμούς  κατ’ εξακολούθη-
ση, κατασκευή και προμήθεια 
εκρηκτικών, με μοναδικό «απο-
δεικτικό στοιχείο» τη συγγραφή 
ενός κειμένου με τον τίτλο «Ο 
ήλιος συνεχίζει ν’ ανατέλλει», το 
οποίο γράφτηκε μετά τις πρά-
ξεις και ενόσω οι κατηγορούμε-
νοι ήταν στη φυλακή!

Το δικαστήριο απάλλαξε 
τους υπόλοιπους εννέα κατηγο-
ρούμενους (Γ. Καραγιαννίδη, Κ. 
Σακκά, Α. Μητρούσια, Στ. Αντω-
νίου, Κων/να Καρακατσάνη, Π. 
Μασούρα, Δ. Πολίτη, Ι. Μιχαηλί-
δη και Θ. Μαυρόπουλο, που έχει 
γίνει μέλος της ΣΠΦ), όπως είχε 
προτείνει και ο εισαγγελέας.

Το ναζιστικό δόγμα της συλ-
λογικής ευθύνης είχε ηττηθεί όχι 
μόνο πολιτικά αλλά και ποινικά 
στη δίκη του ΕΛΑ. Στην πρώτη 
πρωτόδικη δίκη, καταδικάστη-
καν όλοι οι κατηγορούμενοι 
ως μέλη του ΕΛΑ και ως απλοί 
συνεργοί σε όλες τις ενέργειες 
της οργάνωσης, λόγω… ψυχικής 
συνδρομής. Ηταν η απόλυτη 
εφαρμογή του ναζιστικού δόγ-
ματος της συλλογικής ευθύνης. 
Στη δεύτερη πρωτόδικη δίκη, 
αυτό ανατράπηκε. Το δικαστή-
ριο αθώωσε από τις κατηγορίες 
της απλής συνέργειας στις ενέρ-
γειες της οργάνωσης ακόμη και 
τον Χρήστο Τσιγαρίδα, που είχε 
αναλάβει την πολιτική ευθύνη 
για τη συμμετοχή του στον ΕΛΑ. 

Στο δεύτερο βαθμό, όπου 
συγχωνεύτηκαν οι δυο πρωτό-
δικες δίκες, η απόφαση ήταν 
αθωωτική ακόμα και για τον 
Χρήστο Τσιγαρίδα. Αφού δεν 
υπήρχαν στοιχεία για τη συμμε-
τοχή του στις ενέργειες, το δι-
καστήριο τον απάλλαξε, παρά 
την καταδικαστική εισαγγελική 
πρόταση. Εισαγγελέας στη δευ-
τεροβάθμια δίκη του ΕΛΑ ήταν 
ο Γρ. Βαβέτσης! Στις 5 Νοέμβρη 
του 2009, αγόρευσε επί της ενο-
χής των  Χρ. Τσιγαρίδα, Α. Κανά 
και Ειρ. Αθανασάκη (ο Κ. Αγαπί-
ου είχε στο μεταξύ πεθάνει) και 
πρότεινε να κηρυχτούν οι τρεις 
κατηγορούμενοι ένοχοι για 
απλή συνέργεια σε όλες τις μη 
παραγραφείσες ενέργειες του 
ΕΛΑ, με βάση το ναζιστικό δόγ-
μα της συλλογικής ευθύνης. Το 
Πενταμελές Εφετείο Κακουργη-
μάτων, όμως, με την 3096/2009 
απόφασή του, απάλλαξε όλους 
τους κατηγορούμενους. Και τον 
Χρ. Τσιγαρίδα που είχε αναλάβει 
την πολιτική ευθύνη για τη συμ-
μετοχή του στον ΕΛΑ και είχε 
υπερασπιστεί τις ενέργειες της 

οργάνωσής του. Η απόφαση αυ-
τή κατέστη τελεσίδικη, αφού δεν 
προσβλήθηκε. Ας σημειωθεί ότι 
το ιδρυτικό μανιφέστο του ΕΛΑ, 
τα θρυλικά «Εξαιρετικά Χημικά 
Λιπάσματα» (ως εξώφυλλο είχε 
χρησιμοποιηθεί παραπειστικά 
το εξώφυλλο από ένα φυλλάδιο 
γεωπονίας), ήταν προγενέστερο 
των ενεργειών του ΕΛΑ και όχι 
μεταγενέστερο, όπως ήταν το 
κείμενο που συνυπέγραψαν στη 
φυλακή τα μέλη της ΣΠΦ. Ο Χρ. 
Τσιγαρίδας, που υπερασπίστη-
κε το μανιφέστο του ΕΛΑ, θα 
έπρεπε –αν είχε ακολουθηθεί 
το ναζιστικό δόγμα της συλλο-
γικής ευθύνης- να καταδικαστεί 
ως απλός συνεργός σε όλες τις 
ενέργειες του ΕΛΑ.

Ακόμα και στην πρώτη δί-
κη του Επαναστατικού Αγώνα 
εισαγγελέας και τρομοδικείο 
υπήρξαν προσεκτικοί και ανα-
ζήτησαν έναν πλάγιο δρόμο για 
να φουσκώσουν τις ποινές. Κα-
ταδίκασαν για απλή συνέργεια 
στις ενέργειες της οργάνωσης 
τους Ν. Μαζιώτη, Π. Ρούπα και 
Κ. Γουρνά, με το επιχείρημα 
ότι διαχειρίζονταν τις γιάφκες 
στις οποίες βρέθηκε οπλισμός 
της οργάνωσης. Αντίθετα, οι Β. 
Σταθόπουλος και Χρ. Κορτέσης, 
μολονότι καταδικάστηκαν ως 
μέλη της οργάνωσης (αυθαίρε-
τα, κατά τη γνώμη μας), απαλ-
λάχτηκαν από κάθε κατηγορία 
συμμετοχής στις ενέργειες, δι-
ότι δεν προέκυψε οποιαδήποτε 
εμπλοκή τους με τις ενέργειες ή 
με τις γιάφκες της οργάνωσης. 
Δηλαδή, για τη θεμελίωση της 
απλής συνέργειας στις ενέρ-
γειες της οργάνωσης, το δικα-
στήριο ήθελε συγκεκριμένα 
στοιχεία που να δείχνουν έστω 
μόνιμη βοήθεια στους «άγνω-
στους δράστες» των ενεργειών.

Στη συγκεκριμένη δίκη, για 
τα μέλη της ΣΠΦ δεν υπήρξαν 
ούτε στοιχεία συμμετοχής τους 
στις πάνω από 250 ενέργειες, 
ούτε γιάφκες που να σχετίζονται 
μ' αυτές τις ενέργειες, ούτε οποι-
οδήποτε άλλο αποδεικτικό στοι-
χείο. Υπήρξε μόνο η συγγραφή 
ενός κειμένου σε μετεγενέστε-
ρο χρόνο, που από ποινική άπο-
ψη ζήτημα είναι αν θα μπορού-
σε να θεωρηθεί «εγκωμιασμός», 
που είναι πλημμέλημα.

Πολιτική απόφαση
Πρόκειται για μια καθαρά 

πολιτική απόφαση. Επρεπε να 
καταδικάσουν και καταδίκα-
σαν. Αυτό φάνηκε καθαρά και 
από την αγόρευση του εισαγγε-
λέα (είναι αντεισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου πλέον). 

Ο εισαγγελέας Βαβέτσης, 
μολονότι πρότεινε την απόρ-
ριψη όλων των ενστάσεων των 
κατηγορούμενων και ιδιαίτερα 
της ένστασης για το πολιτικό 
αδίκημα και την αναρμοδιό-

τητα του Τριμελούς Εφετείου 
Κακουργημάτων να εκδικάσει 
αυτή την υπόθεση, έβγαλε εισα-
γωγικά μια πολιτική ομιλία υπέρ 
του καπιταλιστικού συστήματος 
και ενάντια στο επαναστατικό 
κίνημα, στράφηκε ανοιχτά και 
με πάθος ενάντια στη λεγόμε-
νη  τρομοκρατία των ανταρτών 
πόλης και κλείνοντας το πολι-
τικό του λογύδριο φρόντισε να 
απαξιώσει την πλειοψηφία των 
κατηγορούμενων. Μιλάμε για 
λογύδριο, γιατί δεν επρόκειτο 
για προϊόν δικής του επίπονης 
δουλιάς, αλλά αντιγραφή του 
«ιδεολογικού» μέρους της κα-
ταδικαστικής απόφασης  του 
πρωτόδικου τρομοδικείου για 
την υπόθεση της 17Ν. Το ίδιο εξ 
αντιγραφής λογύδριο ο εισαγγε-
λέας Βαβέτσης είχε εκφωνήσει 
και στο εφετείο για την υπόθεση 
του ΕΛΑ, οπότε δε χρειάστηκε 
να κουραστεί ούτε για να το 
αντιγράψει. Το είχε έτοιμο.

Η πολιτική τοποθέτηση Βαβέ-
τση ξεκίνησε με τα γνωστά φλη-
ναφήματα περί «τρομοκρατίας», 
όπως αυτά έχουν καταγραφεί 
στις αποφάσεις προηγούμενων 
τρομοδικών και κυρίως στην 
πρώτη δίκη για την υπόθεση της 
17Ν. Για την ακρίβεια, διάβασε 
αυτολεξεί το «ιδεολογικό» τμή-
μα της καταδικαστικής απόφα-
σης για τους κατηγορούμενους 
της δίκης αυτής . Σύμφωνα με 
το φτηνιάρικο ιδεολογικό σχήμα 
Βαβέτση, ο ένοπλος αγώνας για 
την αποκατάσταση της δημο-
κρατίας τελείωσε το 1974, όμως 
οι «τρομοκρατικές» οργανώσεις 
δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν 
την αλλαγή των συνθηκών και 
εγκλωβίστηκαν ιδεοληπτικά 
σε μια τραγική ψευδαίσθηση, 
που τους οδήγησε  σε ατρα-
πούς εγκληματικής  δράσης, 
η οποία μάλιστα είχε σαν απο-
τέλεσμα και τη σκλήρυνση των 
κατασταλτικών μηχανισμών του 
κράτους! Κατά τον εισαγγελέα, 
κάθε ένοπλη δράση σε περίο-
δο αστικής κοινοβουλευτικής 
δημοκρατίας αποτελεί τρομο-
κρατία και εγκληματική δράση. 
Τελεία και παύλα. Γι’ αυτό και το 
κράτος έχει την υποχρέωση να 
καταστείλει την ένοπλη δράση!

Είπε πολλά ακόμα ο τακτικός 
εισαγγελέας. Φυσικά, δε θα 
σχολιάσουμε φράσεις του τύπου 
«η ψυχοδυναμική της ομάδας 
αποτελεί τον συνδετικό κρίκο 
των μελών» - «η τρομοκρατική 
ομάδα έχει την ανάγκη να δια-
πράττει εγκλήματα για να δικαι-
ώνει την ψυχολογία των μελών 
της» - «αναγκαιότητα αποτελεί 
η πειθαρχία και η υπακοή σε 
αυθεντίες που έχουν το ιδεολο-
γικό υπόβαθρο, την πνευματική 
υπεροχή, το χάρισμα του λόγου» 
-  «τα μέλη δεν χρειάζεται να 
έχουν πνευματικότητα, αλλά να 
αποδέχονται την ακροαριστε-

ρή ιδεολογία και την προσβολή  
εννόμων αγαθών όπως η περι-
ουσία» - «τέτοιες  αντιλήψεις 
αναπτύχθηκαν στην βραχύβια 
Παρισινή Κομμούνα και στη 
μπολσεβίκικη επανάσταση» κτλ. 
κτλ. Θα επαναλάβουμε μόνο ότι 
με το αντιγραμμένο λογύδριό 
του κατέρριψε, εμμέσως πλην 
σαφώς, τη θέση που διατύπωσε 
όταν συζητιόταν η ένσταση για 
το πολιτικό έγκλημα, ότι η δίκη 
δεν είναι πολιτική αλλά ποινι-
κή. Δεν κολλάει σε μια ποινική 
δίκη ο τακτικός εισαγγελέας να 
εκφωνεί πολιτικούς λόγους,  ν’ 
αναφέρεται στην Κομμούνα του 
Παρισιού και στην Οκτωβριανή 
Επανάσταση, να αντιμετωπί-
ζει τους κατηγορούμενους ως 
πολιτικούς του αντιπάλους και 
να τυποποιεί μ’ αυτό και μόνο 
το κριτήριο τις κατηγορίες που 
οδηγούν σε ποινές αρκετών δε-
κάδων χρόνων φυλάκισης.

Η απαλλακτική δικαστική 
απόφαση στη δίκη του ΕΛΑ δε 
σημαίνει τίποτα για τον εισαγ-
γελέα Βαβέτση και για το τρο-
μοδικείο. Ηταν αποφασισμένοι 
να δημιουργήσουν αντίθετη 
νομολογία. Ο εισαγγελέας, 
επειδή γνωρίζει ότι οι απόψεις 
του βλήθηκαν και από το νομικό 
κόσμο (όχι μόνο από τους «συ-
μπαθούντες την τρομοκρατία»), 
προσπάθησε να διαψεύσει τις 
κατηγορίες ότι εφαρμόζει το 
ναζιστικό δόγμα της συλλογι-
κής ευθύνης. Οταν, όμως, όλοι 
υποδεικνύονται ως ένοχοι για 
όλες τις πράξεις μιας οργάνω-
σης, χωρίς να υπάρχει κανένα 
αποδεικτικό στοιχείο για την πα-
ραμικρή εμπλοκή τους σ' αυτές 
(άμεση ή έμμεση), πέρα από τη 
θαρραλέα παραδοχή τους ότι εί-
ναι μέλη αυτής της οργάνωσης, 
τότε έχουμε τον ορισμό της να-
ζιστικής συλλογικής ευθύνης.

Ιδού ένα χαρακτηριστικό από-
σπασμα από την επιχειρηματο-
λογία Βαβέτση: «Περαιτέρω 
πρέπει να σημειωθεί ότι από τα 
αποδεικτικά στοιχεία δεν έχουμε 
βεβαίωση της ταυτότητας των 
φυσικών αυτουργών. Δηλαδή 
εκείνων που ως φυσικά πρόσω-
πα, συγκεκριμένα, προέβησαν σ’ 
αυτές τις συγκεκριμένες πράξεις. 
Ποιων πράξεων; Των πράξεων 
των εκρήξεων, των εμπρησμών, 
της προμήθειας, κατασκευής 
και κατοχής εκρηκτικών μηχα-
νισμών. Ούτε προέκυψε βε-
βαιότητα κατά συναυτουργία 
με αγνώστους αυτουργούς, 
φυσικούς αυτουργούς, με την 
μορφή ηθικής αυτουργίας ή της 
άμεσης συνέργειας και έλλειψης 
αυτών των αξιόποινων πράξεων. 
Εχουμε την φυσική αυτουργία, 
την ηθική αυτουργία και η δια-
βάθμιση είναι αυτή, την άμεση 
συνέργεια, την απλή συνέργεια. 
Οσον αφορά τις τρεις μορφές τις 
πρώτες, φυσική αυτουργία, ηθική 

αυτουργία, άμεση συνέργεια, δεν 
έχουμε, δεν έχει βεβαιωθεί από 
κάποιο αποδεικτικό στοιχείο η 
ταυτότητα αυτών των προσώ-
πων, των φυσικών αυτουργών. 
Ούτε επίσης, επαναλαμβάνω, 
βεβαιώνεται εάν κατά συναυ-
τουργία με αγνώστους φυσικούς 
αυτουργούς με την μορφή της 
ηθικής αυτουργίας ή της άμεσης 
συνέργειας».

Αφού δεν υπάρχουν όλ’ αυ-
τά, τι υπάρχει; Απλή συνέργεια 
στους άγνωστους δράστες για… 
ιδεολογικούς λόγους. Το είχε δι-
απράξει και στη δίκη του ΕΛΑ, 
καταφεύγοντας στα «Εξαιρετι-
κά Χημικά Λιπάσματα», από τα 
οποία διάβασε αποσπάσματα. 
Τώρα διάβασε αποσπάσματα 
από το κείμενο των μελών της 
ΣΠΦ και ισχυρίστηκε τα εξής 
εξωφρενικά:

«Οπως όμως βεβαιώθηκε στην 
προηγούμενη δικάσιμο, το κείμε-
νο που έχει την ονομασία “Ο ήλι-
ος θα συνεχίσει να ανατέλλει’’, 
τις προκηρύξεις που αναγνώ-
σθηκαν, αναλήψεις ευθύνης της 
ΣΠΦ που προαναφέρθηκαν και 
λοιπά έγγραφα, καθώς και από 
τις δηλώσεις  μερικών από τους 
κατηγορούμενους (σ.σ. ανέφερε 
δηλώσεις των Χ. Τσάκαλου, Μ. 
Νικολόπουλου, Π. Αργυρού και 
Γ. Τσάκαλου), λαμβανομένων 
υπόψη γενικά των κανόνων της 
λογικής και των διδαγμάτων της 
κοινής πείρας, οι εννέα από τους 
κατηγορούμενους ως μέλη της 
ΣΠΦ παρείχαν σε αγνώστους 
φυσικούς αυτουργούς, μέλη 
επίσης της ΣΠΦ, πριν από την 
τέλεση και κατά την τέλεση των 
εκρήξεων και των εμπρησμών 
απλή ψυχική και υλική συνδρο-
μή καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Τε-
λώντας δηλαδή σε γνώση τής 
από τους φυσικούς αυτουργούς 
τέλεσης των αξιοποίνων πρά-
ξεων, εκρήξεως, εμπρησμού, 
προμήθειας, κατασκευής και κα-
τοχής εμπρηστικών μηχανισμών 
και θέλοντας να συμβάλουν στην 
πραγμάτωσή τους, περιήλθαν σε 
καθ’ οιανδήποτε ψυχική ή υλική 
συνδρομή για την ευόδωση του 
συλλογικού εγχειρήματος. Το 
συλλογικό εγχείρημα που ανα-
φέρουν στο κείμενο “Ο Ηλιος 
συνεχίζει να ανατέλλει’’».

Σε τι συνίσταται η ψυχική ή 
υλική συνδρομή; «Στη διαμόρ-
φωση των ιδεών της οργάνωσης 
και στην προπαγάνδιση των ιδεο-
λογικοπολιτικών σκοπών και επι-
διώξεών τους, υποστηρίζοντας 
ενεργά την αναγκαιότητα των 
σκοπών της και ειδικότερα της 
προκλήσεως εκρήξεων, εμπρη-
σμών, και συνέβαλαν σε συζητή-
σεις για την αναζήτηση κριτηρίων 
για τους στόχους των ενεργειών 
και της ιδεολογικοπολιτικής δι-
καιολόγησης αυτών»!

Ο εισαγγελέας δε βρήκε 

αποδεικτικά στοιχεία για να 
τεκμηριώσει την απλή συνέρ-
γεια και κατέφυγε σ' ένα πολιτι-
κό κείμενο, που γράφτηκε πολύ 
αργότερα και όχι την περίοδο 
που έγιναν οι πράξεις του κα-
τηγορητήριου. Και σύγχρονο να 
ήταν το κείμενο, όμως, πάλι δε 
θα συνιστούσε απλή συνέργεια 
στις πράξεις, γιατί ο εγκωμια-
σμός από μόνος του δε συνιστά 
απλή συνέργεια. Αυτό είναι νο-
μικό τερατούργημα, που θα άρ-
μοζε σ' ένα ναζιστικό καθεστώς.

Το τρομοδικείο, που υιοθέτη-
σε την πρόταση του εισαγγελέα, 
διέπραξε αυτό το ναζιστικής 
φύσης νομικό τερατούργημα, 
πετώντας στα σκουπίδια τη νο-
μολογία και συγκεκριμένα την 
απόφαση του Πενταμελούς 
Εφετείου για την υπόθεση του 
ΕΛΑ, που τόνιζε μεταξύ πολλών 
τα εξής:

«Δεν υφίσταται συνέργεια, 
όταν η ενθάρυνση ουδόλως 
ενίσχυσε τον αυτουργό της πρά-
ξεως. Η αντίθετη άποψη θα κα-
τέληγε στην ποινικοποίηση κάθε 
εκδηλώσεως συμπάθειας προς 
όσους τελούν ένα έγκλημα και 
τελικώς στην ποινικοποίηση του 
φρονήματος».

«Δεν αποτελεί απλή συνέρ-
γεια κάθε ψυχική υποστήριξη 
του δράστη, αλλά μόνο εκείνη 
που συνιστά όρο κινδύνου για 
την προσβολή του έννομου 
αγαθού. Αυτό συμβαίνει στην 
περίπτωση εκείνου που ενισχύει 
τον ταλαντευόμενο δράστη ή σε 
άλλες παρόμοιες  περιπτώσεις, 
όχι όμως και στις περιπτώσεις 
εκείνες, στις οποίες είναι εμφα-
νής η αποφασιστικότητα και ατα-
λάντευτη η βούληση του δράστη 
να προσβάλει το έννομο αγαθό».

«Η απλή μονομερής γνώση της 
πράξεως του άλλου ή ακόμα και η 
επιδοκιμασία της χωρίς μία συμ-
βολή, που να ενισχύει αντικειμε-
νικά την διάπραξη του εγκλήμα-
τος, δεν αρκεί για την θεμελίωση 
της απλής συνέργειας».

Ασορτί με την απόφαση, που 
επανέφερε στη νομολογία το 
ναζιστικό δόγμα της συλλογι-
κής ευθύνης, ήταν και η απόφα-
ση επί των ποινών που πήρε το 
τρομοδικείο. Υιοθέτησε σχεδόν 
στο σύνολό τους τις προτάσεις 
του εισαγγελέα και επέβαλε: για 
την έκρηξη κατ’ εξακολούθηση 
ποινές από 18 έως 14 χρόνια και 
χρηματική ποινή από 10.000 μέ-
χρι 6.000 ευρώ. Για τον εμπρη-
σμό κατ΄εξακολούθηση ποινές 
τριών χρόνων. Για την κατα-
σκευή εκρηκτικών μηχανισμών 
ποινές από 8 μέχρι 5 χρόνια, για 
την προμήθεια το ίδιο, όπως και 
για την κατοχή εκρηκτικών υλών.

Ετσι, οι συνολικές ποινές ήταν: 
για τον Χρ. Τσάκαλο 45 χρόνια, 
κατά συγχώνευση 28 χρόνια. Για 
τους Μιχ. και Γ. Νικολόπουλο, Γ. 
Πολύδωρο, Ο. Οικονομίδου και 
Δ. Μπολάνο 41 χρόνια, κατά συγ-
χώνευση 27. Για τους Π. Αργυρού 
και Γερ. Τσάκαλο 37 χρόνια, κα-
τά συγχώνευση 23. Για τον Χ. 
Χατζημιχελάκη 32 χρόνια, κατά 
συγχώνευση 21. Η έφεση, φυσι-
κά, δεν έχει ανασταλτικό αποτέ-
λεσμα, ενώ σε όλους επιβλήθηκε 
και εφταετής στέρηση πολιτικών 
δικαιωμάτων.

4η δίκη ΣΠΦ

Βρυκολάκιασε το ναζιστικό δόγμα
της συλλογικής ευθύνης
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Δύο χιλιάδες δεκαέξι
είσαι ο μπάτλερ τους, Αλέξη

Θεανώ, να ελπίζουμε σε κανένα ρύζι από το Cosco-χώρι για τα 
γεμιστά; Σε καμιά σινική μελάνη από τη σουπιά, να 'χει να αμολάει 
και να νανουρίζει; Καθόλου σόγια; Ή μόνο τα δικά σας σόγια θα 
εξυπηρετούνται, γ@μω το soy (σόγια, βαρβαριστί) μου;

Την Κυριακή 10 Ιουνίου κλείνει τα 66 χρόνια του ο πανεπιστημι-
ακός και πολιτικός (τον καιρό αυτό Πρόεδρος της Δημοκρατίας) 
Προκόπης Παυλό-
πουλος. Περισσό-
τερα στις κοσμικές 
στήλες της «Κ»).

«Ως οι Ινδοί εις 
φυλάς, ούτω και οι 
Ελληνες διαιρού-
νται εις τρεις κατη-
γορίας: α) Εις συ-
μπολιτευομένους, 
ήτοι έχοντας κοχλι-
άριον να βυθίζωσιν 
εις την χύτραν του 
προϋπολογισμού. β) Εις αντιπολιτευομένους, ήτοι μη έχοντας 
κοχλιάριον και ζητούντας εν παντί τρόπω να λάβωσιν τοιούτον. γ) 
Εις εργαζομένους, ήτοι ούτε έχοντας κοχλιάριον ούτε ζητούντας, 
αλλ’ επιφορτισμένους να γεμίζωσι την χύτραν διά του ιδρώτος 
των» (Εμμανουήλ Ροΐδης).

Βλέποντας καθημερινά στη «μικρή μας πολιτεία που θα εκραγεί 
από ευτυχία», όπως λέει και το τραγούδι, ένα φορτηγό που διανέ-
μει νερά, μπίρες και αναψυκτικά με ανοιχτά ρολά, αναρωτιέμαι: 
άραγε σε ποιο βαθμό αλλοίωσης να φτάνουν όταν εκτίθενται 
στους σαράντα και πενήντα βαθμούς του καλοκαιρινού ήλιου;

«Αμα λευτερωθεί η Κρήτη θα γελάσω» έλεγε εκείνο το αλή-
στου μνήμης Χατζιδάκειο άσμα σε στίχους Νίκου Καζαντζάκη. 
Αλλοι πάλι μπορεί να γελάσουν άμα τελειώσει (κάποτε) η δίκη 
της Χρυσής Αυγής.

Πάει κι ο Μαρινόπουλος, αφού πρώτα «πήγε» ο Πι-Μι με τη 
δραχμή, λόγω ευρώ. Πάει κι ο Μαμιδάκης. Τον τσάκισαν τον πλού-
το! Εδώ μας έφτασαν οι αλήτες (η αναφορά είναι μια ευγενική 
προσφορά του χορηγού της στήλης. Βλέπετε, μετά τα ναυαγισμέ-
να ρούβλια έπρεπε κάτι να κάνουμε).

Πρωτοπορία η Καβάλα. Φασίστες καίνε μαγαζιά, τρομοκρα-
τούν και σέρνουν αντιφασίστες στα δικαστήρια, σεκιουριτάδες 
τραμπουκίζουν εργαζόμενους των «Ελληνικών Λιπασμάτων» που 
περιφρουρούν την απεργία τους, ναυτεργάτες στην πορθμειακή 
γραμμή Κεραμωτής-Θάσου δουλεύουν σαν είλωτες και από δέ-
κα (προβλεπόμενες) ώρες ανάπαυσης έχουν μόνο έξι και πάει 
κλαίγοντας.

Πού είν’ ο Πάγκαλος, παιδιά; Ο Byron πού είναι;
Μου φαίνεται ή πάει καιρός που λείπουν απ’ την πιάτσα;
Oh god, οποία decadence! Πνευματική πενία.
Αρκούσαν λίγες λέξεις τους και γέμιζε η στήλη…
Φυσικά οι ευαισθησίες των ζεσουήδων είναι επιλεκτικές και 

δεν ανάρτησαν καμιά τούρκικη, ιρακινή, μπαγκλαντεσιανή ή άλ-
λη σημαία στα προσεγμένα προφάιλς τους στα μέσα κυνωνικής 
δικτύωσης. Μένουμε Ευρώπη! Δεν έχουμε καμιά δουλειά με γεί-
τονες (εχθρούς, όπως σχεδόν πάντα συμβαίνει με τους γείτονες), 
ειδικά αν είναι Ασιάτες, τριτοκοσμικοί και τα τοιαύτα…

Ενας ξεφτίλας αεριτζής και τυχάρπαστος μικροεπιχειρηματί-
ας –εμπορεύεται φύκια, χάντρες και καθρεφτάκια που προωθεί 
σε τριτοκοσμικούς- που έχουμε στη γειτονιά, μάθαμε (από τον 
κουρέα) ότι πήγε, λέει, στην Κίνα και παρακαλούσε να του δώ-
σουν εμπόρευμα, γιατί βλέπει ότι οι δουλειές με την κρίση δεν 
πάνε καθόλου καλά. Οι κακές γλώσσες (μανάβης) λένε ότι στην 
πιάτσα κρατάνε τις κοιλιές τους από τα γέλια και τον περιμένουν 
να γυρίσει για να ευχαριστηθούν δούλεμα.

«Φοβάμαι τους ανθρώπους που εφτά χρόνια / έκαναν πως δεν 
είχαν πάρει χαμπάρι / και μια ωραία πρωία –μεσούντος κάποιου 
Ιουλίου– / βγήκαν στις πλατείες με σημαιάκια κραυγάζοντας / 
“Δώστε τη χούντα στο λαό“. / Φοβάμαι τους ανθρώπους / που 
με καταλερωμένη τη φωλιά / πασχίζουν τώρα να βρουν λεκέδες 
στη δική σου. / Φοβάμαι τους ανθρώπους / που σου 'κλειναν 
την πόρτα / μην τυχόν και τους δώσεις κουπόνια / και τώρα τους 
βλέπεις στο Πολυτεχνείο / να καταθέτουν γαρίφαλα και να δα-
κρύζουν. / Φοβάμαι τους ανθρώπους / που γέμιζαν τις ταβέρνες 
/ και τα 'σπαζαν στα μπουζούκια / κάθε βράδυ / και τώρα τα 
ξανασπάζουν / όταν τους πιάνει το μεράκι της Φαραντούρη / και 
έχουν και “απόψεις“. / Φοβάμαι τους ανθρώπους / που άλλαζαν 
πεζοδρόμιο όταν σε συναντούσαν / και τώρα σε λοιδορούν / 
γιατί, λέει, δεν βαδίζεις στον ίσιο δρόμο. / Φοβάμαι, φοβάμαι 
πολλούς ανθρώπους. / Φέτος φοβήθηκα ακόμα περισσότερο» 
(Μανόλης Αναγνωστάκης).

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά Ιστορίες της παιδικής χαράς
Και η πιο δημοκρατική 

αστική κοινοβουλευτική 
δημοκρατία δεν είναι παρά 
δικτατορία της αστικής τάξης 
πάνω στο προλεταριάτο και 
τις άλλες εργαζόμενες τάξεις. 
Τα σοφά λόγια του Μαρξ μας 
ήρθαν στο μυαλό καθώς δια-
βάζαμε τον ορυμαγδό των 
δημοσιευμάτων για τα όσα 
«αποκαλύπτει» ο αμερικανός 
καθηγητής Τζέιμς Γκαλμπρέιθ 
στο βιβλίο του «Καλώς όρισες 
στη μαρτυρική αρένα», που κυ-
κλοφόρησε και στα ελληνικά. 
Ο φιλελεύθερος οικονομολό-
γος περιγράφει ένα καθεστώς 
στο οποίο ο στρατός θα ανα-
λάμβανε να επιβάλει την εσω-
τερική τάξη. Ενα ανοιχτά δι-
κτατορικό καθεστώς, δηλαδή.

Οι προοδευτικοί και αριστε-
ροί, που ομνύουν στη δημο-
κρατία και τα δικαιώματα του 
ανθρώπου και του πολίτη, ειση-
γούνταν την επιβολή ενός κα-
θεστώτος έκτακτης ανάγκης, 
προκειμένου να επιτευχθεί 
το πέρασμα σε νέο νόμισμα. 
Κατά τη διαδικασία αυτής της 
μετάβασης, υπεύθυνοι για τη 
δημόσια τάξη, την ασφάλεια 
και τις προμήθειες θα ήταν οι 
υπουργοί Αμυνας και Εσωτερι-
κών. Δηλαδή, οι υπουργοί που 
έχουν υπό την πολιτική τους δι-
οίκηση το στρατό και την αστυ-
νομία (κατά αξιολογική σειρά).

Δείγμα παιδικής χαράς 
ήταν, βέβαια, αυτό το κατά 
Γκαλμπρέιθ «Plan Β» ή κατά 
Μπαρουφάκη «Plan Χ». Γιατί 
να επιστρατευθεί ένα τέτοιο 
σχέδιο, όταν ο Σόιμπλε ειση-
γούνταν αυτό να γίνει ομαλά, 
μέσα από τις ευρωενωσίτικες 
διαδικασίες και με δανεισμό 
50 δισ. ευρώ του ελληνικού 
κράτους; Ομως, το γεγονός ότι 
ακόμα και ένα σχέδιο παιδικής 
χαράς χρειαζόταν -κατά τους 
εμπνευστές του- στρατιωτικό 
νόμο για να επιβληθεί, δείχνει 
την ουσία της αστικής δημο-
κρατίας.

Είμαστε σίγουροι ότι οι Τσι-
πραίοι πέταξαν στα σκουπίδια 
το σχέδιο που έφτιαξαν οι φί-
λοι του Μπαρουφάκη. Αν μη 
τι άλλο, ήξεραν πολύ καλά ότι 
δε θα προλάβαιναν να κάνουν 
βήμα στην εφαρμογή ενός τέ-
τοιου σχεδίου. Οπως είμαστε 
βέβαιοι ότι ο Γκαλμπρέιθ, που 
βγαίνει και αποκαλύπτει μια 
δουλειά που του ανατέθηκε 
(μήπως να μας έλεγε και πό-
σο πήρε για να… παίξει Age 
of empires;) υπό τον όρο της 
διατήρησης του απόρρητου, το 
κάνει για να «σπρώξει» το βι-
βλίο του. Ομως, αν πιστέψου-
με τον Γκαλμπρέιθ, το πόνημα 
παραδόθηκε υπό μορφή «εκτε-
νούς υπομνήματος» στην κυ-
βέρνηση. Αρα, παραλήφθηκε 
επισήμως, πληρώθηκε, κάπου 
πρέπει να υπάρχει. Κι αυτό από 
μόνο του συνιστά πρόβλημα 
(πολιτικό σίγουρα, αλλά ίσως 
και ποινικό).

Σ' αυτό πατάνε τα κόμματα 

της αντιπολίτευσης και «κοπα-
νάνε» τον ΣΥΡΙΖΑ. Ολ' αυτά 
ήταν γνωστά, βέβαια, αλλά 
δεν έχουν και τίποτ' άλλο πέρα 
από μια ξαναζεσταμένη σού-
πα. Οταν ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί 
να πουλήσει δημοκρατισμό με 
το νέο εκλογικό νόμο, οι πολι-
τικοί του αντίπαλοι θα κάνουν 
ρελάνς με κατηγορίες περί 
προετοιμασίας πραξικοπήμα-
τος, αφού ο Γκαλμπρέιθ τους 
προσφέρει την ευκαιρία στο 
πιάτο. Θα ανακινήσουν ζητή-
ματα εξεταστικών επιστροπών 
στη Βουλή και καθετί σχετικό, 
προσπαθώντας να αλλάξουν 
την ατζέντα και να πάρουν 
την πρωτοβουλία των κινήσεων 
από τα χέρια των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Οι Τσιπραίοι ψιλοαιφνιδιά-
στηκαν από το θόρυβο γύρω 
από το «σχέδιο πραξικοπή-
ματος» του Γκαλμπρέιθ, που 
ξέσπασε μάλιστα ενόσω ο Τσί-
πρας βρισκόταν στην Κίνα και 
όσο να 'ναι θόλωσε την ανα-
πτυξιολογική προπαγάνδα που 
είχαν σχεδιάσει. Στο εσωτερι-
κό πολιτικό πεδίο ο δικός τους 
σχεδιασμός προέβλεπε οικει-
οποίηση του δημοψηφίσματος 
της 5ης Ιούλη του 2015.  Γι' αυ-
τό ξαμολύθηκαν στα ΜΜΕ τα 
στελέχη να κάνουν δηλώσεις, 
γι' αυτό το επιτελείο προπα-
γάνδας του Μαξίμου έγραψε 
τέσσερα διαδοχικά tweets με 
την υπογραφή του Τσίπρα. «Το 
ΟΧΙ του λαού μας, κορυφαία 
πράξη αντίστασης στο ευρω-
ιερατείο της λιτότητας, αλ-
λά και στο κατεστημένο που 
σχεδίαζε το πνιγμό της χώρας 
προκειμένου να επιστρέψει. 
Ενα χρόνο μετά, συνεχίζουμε 
με ψηλά το κεφάλι. Παλεύουμε 
να ξαναστήσουμε την Ελλάδα 
στα πόδια της, με τις λιγότε-
ρες δυνατές πληγές» έγραψε 
ο Τσίπρας σ' ένα κρεσέντο πο-
λιτικής αγυρτείας.

Παράλληλα, το επιτελείο 
προπαγάνδας του Μαξίμου 
είχε σχεδιάσει και μια συντο-
νισμένη επίθεση ενάντια στον 
Μπαρουφάκη, περιμένοντας 
προφανώς δικές του παρεμ-
βάσεις ενόψει επετείου του 
δημοψηφίσματος. Ετσι, στη δι-
άρκεια τηλεοπτικής συνέντευ-
ξης του Τσακαλώτου στην ΕΡΤ, 
βγήκαν διαδοχικά ο Παππάς 
και ο Κοτζιάς, ισχυριζόμενοι 
ότι ο Μπαρουφάκης εισηγού-
νταν από το Φλεβάρη του 2015 
να συνεχίσει η κυβέρνηση το 
πρόγραμμα της συγκυβέρνη-
σης Σαμαρά-Βενιζέλου, δηλα-
δή να κλείσει την 5η αξιολόγη-
ση του δεύτερου Μνημόνιου.

Παππάς: «Είναι μια πάρα πο-
λύ φρέσκια κυβέρνηση και έχει 
και εισηγήσεις από το οικονο-
μικό επιτελείο και τον υπουργό 
Οικονομικών να υπογράψουμε 
τη συνέχιση του υπάρχοντος 
προγράμματος. Θα ήταν μια 
οδυνηρή νομίζω επιλογή, την 
οποία ευτυχώς αποφύγαμε και 
φτάσαμε στην επέκταση εκεί-
νης της συμφωνίας, την τετρά-

μηνη επέκταση».
Κοτζιάς: «Πρέπει να πω 

-κάποτε πρέπει να ειπωθούν 
όλα- ότι ο κ. Βαρουφάκης επέ-
μενε να κλείσουμε επιτόπου 
διότι έλεγε ότι κινδυνεύουνε 
να κλείσουνε τα ATM και ότι 
θα έπαιρνε πάνω του την κακή 
συμφωνία του Φλεβάρη. Μια 
συμφωνία που ήταν πολύ χει-
ρότερη από αυτήν που πήραμε 
στη δεύτερη διαπραγμάτευση, 
χάρη και στο δημοψήφισμα».

Ο Τσακαλώτος επιβεβαίω-
σε πλήρως τους συναδέλφους 
του, δείχνοντας ότι ήταν στο 
κόλπο. Οπως είπε, ο Μπαρου-
φάκης πρότεινε «να συμφωνή-
σουμε με το κλείσιμο της 5ης 
αξιολόγησης, αν θέλετε να το 
πούμε με αυστηρούς όρους». 
Στη συνέχεια, κυριολεκτικά για 
ξεκάρφωμα, έσπευσε να συ-
μπληρώσει: «Κοιτάξτε, υπήρχαν 
πολλές απόψεις εκείνη τη στιγ-
μή και εγώ δεν θα σχολιάσω τι 
είπε ο καθένας. Θεωρώ ότι μια 
κυβέρνηση έχει μια συλλογική 
ευθύνη, ακούγονται απόψεις 
και εκεί τελειώνει για εμένα το 
θέμα, όλοι έχουμε την ευθύνη».

Ο Μπαρουφάκης τους αντι-
μετώπισε περιφρονητικά, με 
ένα σαρκαστικό tweet, ενώ ο 
Γκαλμπρέιθ επανήλθε με δη-
λώσεις για το πώς τον Μάρτη 
πήρε εντολή να ετοιμάσει 
το «Plan X», πώς έκαναν τις 
ετοιμασίες κρυφά και εκτός 
Ελλάδας και άλλες γαργαλι-
στικές λεπτομέρειες. Ετσι, ο 
ισχυρισμός των ανθρώπων 
του Μαξίμου ότι ο Μπαρου-
φάκης έντρομος πρότεινε τον 
Φλεβάρη να συνεχίσουν το 
δεύτερο Μνημόνιο, κλείνο-
ντας την τελευταία αξιολόγη-
ση (αυτή που προσπαθούσε να 
κλείσει ο Χαρδούβελης με το 
περιβόητο μέιλ του), δε φαίνε-
ται να επιβεβαιώνεται από το 
γεγονός ότι ο Μπαρουφάκης 
με τον κολλητό του τον Γκαλ-
μπρέιθ ετοίμαζαν σχέδιο απο-
χώρησης από το ευρώ, με την 
επιβολή καθεστώτος έκτακτης 
ανάγκης, το οποίο θα εφάρμο-
ζε κυρίως ο στρατός.

Εμείς, φυσικά, δεν είμαστε 
σε θέση να γνωρίζουμε ποιος 
πρότεινε τι εκείνη την περίο-
δο. Και οι «αποκαλύψεις» κα-
τά Μπαρουφάκη έρχονται με 
μεγάλη καθυστέρηση. Ολοι 
θυμόμαστε ότι τον έδιωξαν 
αμέσως μετά το δημοψήφι-
σμα, διαρρέοντας ότι το απαί-
τησαν οι δανειστές, επειδή 
μπαχάλευε τις συνεδριάσεις 
του Eurogroup και δεν μπο-
ρούσαν να συνεννοηθούν μαζί 
του. Ο Μπαρουφάκης αποπέμ-
φθηκε τότε σαν ήρωας, σαν ο 
σκληρός της κυβέρνησης, 
ώστε να αναλάβει ο «ρεαλι-
στής» Τσακαλώτος και να ετοι-
μάσει συμφωνία, αποτελώντας 
δίδυμο με τον Χουλιαράκη, 
που δεν ήταν τότε υπουργός, 
ήταν όμως ο εκπρόσωπος 
στο EuroWorkingGroup που 
τον αποδέχονταν οι «θεσμοί». 

Αυτά έλεγαν τότε οι διαρροές 
που τις έκαναν οι ίδιοι οι Τσι-
πραίοι.

Ξέρουμε, όμως, και κάτι που 
πολλοί θέλουν να ξεχαστεί. 
Πριν την περιβόητη συμφω-
νία της 20ής Φλεβάρη, που 
είχε προδιαγράψει τα πάντα, 
είχε υπάρξει άλλη συμφωνία 
στο Eurogroup, από την οποία 
υπαναχώρησε ο Τσίπρας. Η 
συμφωνία υπογράφηκε στις 11 
Φλεβάρη από τον Δραγασάκη, 
που ήταν τότε ο επικεφαλής 
της ελληνικής εκπροσώπησης 
στο Eurogroup, συνοδευόμε-
νος από τον Μπαρουφάκη. 
Υποχρέωσαν τον Δραγασάκη 
να πάρει πίσω την υπογραφή 
του, αυτός έκτοτε εξαφανί-
στηκε, έγινε ένα ακόμα άγονο 
Eurogroup στις 16 Φλεβάρη 
και στις 20 υπέγραψαν τη 
συμφωνία.

Τα δημοσιεύματα τότε έλε-
γαν πως εκείνος που εισηγή-
θηκε στον Τσίπρα να παρθεί 
πίσω η υπογραφή κάτω από 
το ανακοινωθέν της 11ης Φλε-
βάρη ήταν ο Μπαρουφάκης. 
Δηλαδή, ο Μπαρουφάκης 
παρουσιαζόταν σαν ο «σκλη-
ρός» και ο Δραγασάκης σαν ο 
«υποχωρητικός». Δεν ξέρουμε 
τι ακριβώς έγινε, δεν ήμασταν 
μπροστά στις συσκέψεις τους. 
Ξέρουμε, όμως, ότι αυτό που 
υπέγραψαν στις 27 Φλεβάρη 
ήταν η συνέχιση του δεύτερου 
Μνημόνιου, με προοπτική να 
υπογράψουν ένα τρίτο. Κι αυτό 
αποτυπώθηκε στη δήλωση που 
έκανε το ιμπεριαλιστικό κά-
θαρμα, ο Σόιμπλε, φεύγοντας 
από το Eurogroup της 20ής 
Φλεβάρη: ««Θεωρώ πολύ δύ-
σκολο να εξηγήσει η ελληνική 
κυβέρνηση το πρόγραμμα που 
υπέγραψε στους ψηφοφόρους 
που την επέλεξαν»!

Γράφαμε στο φύλλο μας 
της 26ης Φλεβάρη του 2015: 
Η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμ-
μένου υπέστη το μοιραίο. Το 
προδιαγεγραμμένο για κάθε 
αστική δύναμη που εκπρο-
σωπεί τον ψωραλέο ελληνικό 
καπιταλισμό και προσπαθεί 
να διαπραγματευτεί με τις 
κεντροευρωπαϊκές ιμπερια-
λιστικές δυνάμεις. Αυτές τις 
δυνάμεις, για τις οποίες η ΕΕ 
δεν είναι «η Ευρώπη της ισό-
τητας και της αλληλεγγύης», 
όπως ανερυθρίαστα λένε οι 
πολιτικοί απατεώνες τύπου 
Τσίπρα, αλλά μια συμφωνία για 
το μοίρασμα των αγορών και 
των σφαιρών επιρροής στο ευ-
ρωπαϊκό έδαφος, σύμφωνα με 
τη δύναμη του κεφαλαίου που 
κάθε ιμπεριαλιστική δύναμη 
διαθέτει. Οποιος/α αρέσκε-
ται στο παραμύθιασμα και στη 
μασκαράτα μπορεί να περιορι-
στεί στα non paper του Παππά, 
στις παπάρες του Γαβρίλου και 
στις μπαρούφες του Μπαρου-
φάκη. Οταν συνέλθει από το 
«χανγκόβερ» του καρναβαλι-
ού, ίσως να θελήσει να μάθει 
και κάτι περισσότερο.
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Διαψεύδει επιβεβαιώνοντας
Δελτίο Τύπου εξέδωσε την Παρασκευή 1 Ιούλη ο Χουλιαράκης, 

για να διαψεύσει δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό Τύπο, που ανα-
φέρονταν στα όσα ο ίδιος είπε απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση 
νεοδημοκράτη βουλευτή. Τα δημοσιεύματα όντως χαρακτηρί-
ζονταν από κιτρινισμό, αφού μιλούσαν για «βόμβα» ή «τορπίλη 
Χουλιαράκη», αποδίδοντάς του την άποψη ότι «δεν υπάρχουν 
ισοδύναμα για να μην παγώσουν οι μισθοί στις ένοπλες δυνά-
μεις». Αποψη που ο Χουλιαράκης δεν εξέφρασε, όπως προκύπτει 
από τα πρακτικά της Βουλής.

Τι είπε, όμως; Είπε -και το επανέλαβε δυο φορές- ότι τα αρ-
μόδια υπουργεία έχουν τρεις μήνες καιρό να προτείνουν ισο-
δύναμα για να μην παγώσουν τα ειδικά μισθολόγια, αλλά μέχρι 
στιγμής δεν έχει λάβει καμιά πρόταση προς αξιολόγηση. «Μέχρι 
σήμερα –και πρέπει να είμαι ειλικρινής σε αυτό- το Υπουργείο 
Οικονομικών δεν έχει παραλάβει σχετικές προτάσεις με ισοδύ-
ναμα αντισταθμιστικά μέτρα, για να αποφύγουμε -αν θέλετε- το 
πάγωμα της ωρίμανσης και της μισθολογικής προαγωγής των 
μισθολογίων, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θα γίνει σύντομα» 
είπε στη σύντομη πρωτολογία του ο Χουλιαράκης. 

Κι όταν ο νεοδημοκράτης Δαβάκης, που έκανε την ερώτηση 
με στόχο να εκθέσει τον Καμμένο (ανταγωνίζονται ενώπιον της 
ίδιας εκλογικής πελατείας, των καραβανάδων), ρώτησε συγκε-
κριμένα πράγματα (κωδικούς στους οποίους είχε αναφερθεί ο 
Καμμένος), ο Χουλιαράκης υπήρξε ακόμα πιο λακωνικός και κο-
φτός: «Θα είμαι ακόμα πιο σύντομος. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο 
να αμφιβάλω, το αντίθετο μάλιστα. Θα έλεγα ότι είμαι βέβαιος, 
πως όλοι οι αρμόδιοι Υπουργοί, τόσο ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας 
όσο και οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Παιδείας θα μεριμνήσουν. 
Εχουν άφθονο χρόνο να καταθέσουν όσο πιο σύντομα γίνεται 
τις δικές τους ισοδύναμες προτάσεις. Εχουν μπροστά τους ένα 
χρονικό διάστημα τριών μηνών. Εδώ να τονίσω ότι οι προτάσεις 
αυτές πρέπει να αφορούν σε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Ο χρό-
νος είναι άφθονος και το Υπουργείο Οικονομικών περιμένει να 
λάβει για να αξιολογήσει τις προτάσεις αυτές. Μέχρι την ώρα που 
μιλάμε αυτό δεν έχει γίνει. Είμαι νομίζω απολύτως σαφής. Επανα-
λαμβάνω ότι είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα μεριμνήσουν γιατί κι 
εγώ έχω ακούσει τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας να τοποθετείται 
με ακρίβεια, με νούμερα και με κωδικούς. Περιμένουν απλώς 
να σταλούν στο Υπουργείο Οικονομικών για να αξιολογηθούν». 

Δε χρειάζεται να έχει κάποιος ιδιαίτερη πείρα για να καταλά-
βει ότι ο Χουλιαράκης άφησε έκθετο ιδιαίτερα τον Καμμένο και 
περιέγραψε μια κατάσταση σύμφωνα με την οποία είναι πολύ 
δύσκολο να βρεθούν ισοδύναμα.

Οπως βολεύει
Δυο νέοι στην ηλικία άνθρωποι, ένας 27χρονος και ένας 30χρο-

νος, καταδικάστηκαν ομόφωνα από Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο 
σε ισόβια για τη δολοφονία του συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα.  
Δεν παρακολουθήσαμε τη δίκη, ούτε θέλουμε να κάνουμε οποι-
οδήποτε σχόλιο γι' αυτή την έτσι κι αλλιώς θλιβερή ιστορία. Μια 
λεπτομέρεια, όμως, που καταγράφηκε στα ρεπορτάζ του αστικού 
Τύπου, είναι χαρακτηριστική για τα δύο μέτρα και δύο σταθμά 
που εφαρμόζει η αστική Δικαιιοσύνη στις ποινικές, από τη μια, 
και στις πολιτικές, από την άλλη, δίκες.

Ο συνήγορος του ενός από τους φερόμενους ως δράστες 
υποστήριξε πως οι εξετάσεις DNA αναφέρουν ότι στον τράχηλο 
του θύματος δεν εντοπίστηκε γενετικό υλικό των δύο κατηγο-
ρούμενων, αλλά δύο αγνώστων ανδρών, που -σύμφωνα με τον 
συνήγορο- είναι οι δράστες της δολοφονίας. Ο εισαγγελέας της 
έδρας  υποστήριξε ότι λόγω του τρόπου λήψης του γενετικού 
υλικού στην Ελλάδα, οι πραγματογνωμοσύνες DNA συνεκτιμώ-
νται από τα δικαστήρια, αλλά δεν αποτελούν καθοριστική, άνευ 
άλλου, απόδειξη.

Πράγματι, έτσι είναι. Στις πολιτικές δίκες, όμως, τα τρομοδικεία 
γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τις καταθέσεις ειδικών 
επιστημόνων, που υποστηρίζουν ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει 
ανάλυση DNA όταν το δείγμα είναι ελάχιστης ποσότητας, ότι δεν 
είναι δυνατόν να εξαχθεί οποιοδήποτε συμπέρασμα από εξέταση 
μειγμάτων κτλ. κτλ. Υπάρχουν δίκες που το DNA ως μοναδικό 
αποδεικτικό στοιχείο δεν κρίθηκε ικανό για να οδηγήσει σε κα-
ταδικαστική απόφαση (π.χ. υπόθεση Σίμου Σεϊσίδη, κατηγορία 
κατά της συζύγου του Κ. Γουρνά στη δίκη του Επαναστατικού 
Αγώνα), υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που υπήρξαν καταδικα-
στικές αποφάσεις με βάση ευρήματα ή υποτιθέμενα ευρήματα 
γενετικού υλικού. Χαρακτηριστική είναι η καταδίκη του Τάσου 
Θεοφίλου για τη ληστεία της Πάρου. Αλλά και η πολύ πρόσφα-
τη (την περασμένη βδομάδα) καταδίκη του Δημήτρη Πολίτη για 
απόπειρα ληστείας.

Το ξαναλέμε: δε γνωρίζουμε αν οι καταδικασθέντες για τη δο-
λοφονία του Κουμανταρέα είναι πράγματι οι δράστες, όμως δεν 
μπορεί για την καταδίκη τους το DNA να κρίνεται αναξιόπιστο, ενώ 
σε δίκες αναρχικών αγωνιστών να κρίνεται αξιόπιστο. Το DNA, έτσι 
όπως παίρνεται και αναλύεται, είναι γενικά αναξιόπιστο.

Το μεγάλο παζάρι για τις άδειες
Αφήνοντας στην άκρη τη 

βροντώδη παπαρολογία 
του Ν. Παππά, ας ξεκινήσου-
με από το βασικό: ποιοι έχουν 
υποβάλει αίτηση για να πά-
ρουν τηλεοπτική άδεια πανελ-
λαδικής εμβέλειας; Καταρχάς, 
όλοι οι υπάρχοντες καναλάρ-
χες. Ο Αλαφούζος (ΣΚΑΙ), 
ο Βαρδινογιάννης (STAR), ο 
Κυριακού (ΑΝΤΕΝΝΑ), ο Κο-
ντομηνάς (ΑLPHA), οι Μπο-
μπολοψυχάρηδες (MEGA), 
ο Βρυώνης (EPSILON). Εξι 
στους δέκα (δέκα είναι τελι-
κά οι υποψήφιοι, αφού ο Κα-
ρατζαφέρης δεν είχε βάλει 
ούτε το παράβολο) είναι οι 
σημερινοί καναλάρχες. Και οι 
υπολοιποι τέσσερις; Ο Μα-
ρινάκης (με την εταιρία ΑΛ-
ΤΕΡ ΕΓΚΟ), ο Σαββίδης (με 
την εταιρία DIMERA MEDIA 
INVESTMENTS, με έδρα στη 
Λευκωσία), ο Καλογρίτσας (με 
μια μονοπρόσωπη ΑΕ) και μια 
κυπριακή εταιρία (το πιθανότε-
ρο είναι να κρύβεται πίσω της 
κάποιος καπιταλιστής).

Εχουμε, λοιπόν, τους υπάρ-
χοντες καναλάρχες, συν δύο 
μεγαλοκαπιταλιστές που στη-
ρίζουν τις μπίζνες τους έχο-
ντας στην ιδιοκτησία τους δύο 
δημοφιλείς ποδοσφαιρικές 
ομάδες, συν τον Καλογρίτσα. 
Οι νεότεροι δεν γνωρίζουν τι 
εστί Καλογρίτσας, οι παλαιό-
τεροι όμως θυμούνται σίγουρα 
τον… αριστερό εργολάβο, που 
χρησιμοποιήθηκε ως «μπροστι-
νός» για να βγάλει μια «πλατιά 
εφημερίδα της Αριστεράς», 
την «Πρώτη». Τόσο ισχυρός 
ήταν ο… όμιλος Καλογρίτσα, 
που όταν η ηγεσία του Πε-
ρισσού έκοψε το μπαγιόκο 
(είχε επέλθει η διάσπαση του 
πρώην ενιαίου Συνασπισμού), 
η φυλλάδα έκλεισε. Φαίνεται, 
όμως, πως οι παλιές φιλίες δι-
ατηρούνται και ο Καλογρίτσας 
κράτησε τη φιλία με τον Φλα-
μπουράρη, τον Βούτση και άλ-
λα γκεσέμια του παλιού «εσω-
τερικού» και τώρα επανέρχεται 
ως… αριστερός καναλάρχης, 
για να υπηρετήσει όχι τα εργο-
λαβικά του συμφέροντα, αλλά 
την αντικειμενικότητα, την 
αλήθεια, τον πολιτικό πλουρα-
λισμό. Μαζί με τον Μαρινάκη  
και τον Σαββίδη, φυσικά, που 
επίσης ήρθαν να δώσουν μαζί 
με τον Τσίπρα, τον Παππά, τον 
Φλαμπουράρη και τους άλ-
λους… αριστερούς τον αγώνα 
ενάντια στο… κατεστημένο της 
διαπλοκής.

Ας σημειώσουμε, καταρχάς, 
ότι από τον κατάλογο των υπο-
ψήφιων λείπουν τα «μεγάλα 
ονόματα» από το εξωτερικό 
που υποτίθεται ότι θα έμπαι-
ναν στην ελληνική τηλεοπτική 
αγορά μόλις θα έφευγαν από 
τη μέση οι… διαπλεκόμενοι. 

Κατά δεύτερο λόγο, ας θυ-
μηθούμε το βασικό επιχείρημα 
των συριζαίων όταν ψήφιζαν 
τον σχετικό νόμο: αυτοί που 
μέχρι τώρα είχαν τα κανάλια 

είναι διαπλεκόμενοι καπιταλι-
στές που σκοπό είχαν, εκβιάζο-
ντας τις πολιτικές ηγεσίες, να 
προωθήσουν τα συμφέροντά 
τους. Με την προσθήκη στους  
υπάρχοντες καναλάρχες του 
Μαρινάκη, του Σαββίδη και 
του Καλογρίτσα θα τελειώσει 
η διαπλοκή και θα βασιλέψει 
η επιχειρηματική εντιμότητα; 
Ούτε ως κρύο ανέκδοτο δεν 
μπορεί κάποιος να το πει αυτό.

Κι όμως, το είπε ο Παππάς, 
κάνοντας την εξής δήλωση: 
«Μετά από 25 χρόνια ανομί-
ας, το τηλεοπτικό τοπίο στη 
χώρα μας θα λειτουργήσει για 
πρώτη φορά με όρους νομιμό-
τητας, διαφάνειας και υγείας. 
Βάλαμε τέλος στο τρίγωνο της 
διαπλοκής “κανάλια-τράπεζες-
πολιτικοί“. Οι 11 υποψηφιότητες 
συνιστούν, επίσης, την καλύτε-
ρη απάντηση σε όσους έδωσαν 
μεγάλη μάχη να μη γίνει ποτέ 
ο διαγωνισμός.Ραντεβού στις 
αρχές Αυγούστου, για τη δη-
μοπράτηση των αδειών, από 
την οποία θα προκύψουν τα 
τέσσερα ιδιωτικά κανάλια που 
θα απαρτίζουν το νέο τηλεοπτι-
κό τοπίο της χώρας, από τη νέα 
σεζόν».

Αρκεί και μόνο αυτή η δήλω-
ση για να καταλάβουμε ότι το 
παιχνίδι είναι ακόμα ανοιχτό. 
Δεν ξέρουμε πώς θα μοιρά-
σουν την πίτα οι συριζαίοι. Αν 
θα δώσουν τέσσερις άδειες ή 
θα τις κάνουν περισσότερες. 
Ομως, αν η πίτα μοιραστεί 
στους Μαρινάκη-Σαββίδη-
Καλογρίτσα, συν κάποιον ή 
κάποιους από τους παλιούς, το 
μόνο που θα έχει γίνει θα είναι 
η αντικατάσταση των πρωτα-
γωνιστών της διαπλοκής. Και 
από την πλευρά των καπιταλι-
στών και από την πλευρά της 
αστικής πολιτικής. Και δε θα 
μπορούσε να συμβεί διαφο-
ρετικά.

Ομως, το παιχνίδι δεν είναι 
ανοιχτό μόνο από την άποψη 
της μοιρασιάς που θα κάνουν 
οι συριζαίοι. Είναι ανοιχτό και 
στο νομικό επίπεδο. Τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στις Βρυξέλ-
λες. Στο ΣτΕ ξεκίνησε η εκδί-
καση των προσφυγών των κα-
ναλαρχών. Και ξεκίνησε με μια 
«παράξενη» δήλωση του προέ-
δρου του ΣτΕ Ν. Σακελλαρίου: 
«Οι δικαστές του Συμβουλίου 
της Επικρατείας αποφαίνο-
νται με πλήρη ανεξαρτησία και 
πνεύμα ουδετερότητας, δεν 
καθοδηγούνται, δεν επηρεά-
ζονται, ούτε υποκύπτουν σε 
πιέσεις από όπου κι αν αυτές 
προέρχονται, ούτε βεβαίως 
πτοούνται από προσωπικές 
και ανοίκειες επιθέσεις, αλλά 
επιτελούν το υπηρεσιακό τους 
καθήκον ανεπηρέαστοι και 
με τη δέουσα υπευθυνότητα, 
ματαιοπονούν επομένως όσοι 
προσπαθούν για το αντίθετο. 
Εκείνο που θεωρούμε απολύ-
τως επιβεβλημένο να επισημά-
νουμε είναι ότι οποιασδήποτε 
φύσεως ενέργειες χειραγωγή-

σεως του δικαστηρίου ή υπα-
γορεύσεων σε αυτό της επιθυ-
μητής αποφάσεως σε εκκρεμή 
μάλιστα δίκη, εκτός του ότι εί-
ναι απολύτως απαράδεκτο να 
συμβαίνει σε ένα κράτος δικαί-
ου πολύ δε περισσότερο όταν 
προέρχονται από διαδίκους 
με τη χρήση μάλιστα εντύπων 
και ηλεκτρονικών μέσων ενη-
μέρωσης τα οποία διαθέτουν, 
συνιστούν ευθεία επέμβαση 
στο έργο της ανεξάρτητης Δι-
καιοσύνης, η οποία πράττει και 
θα συνεχίσει».

Γιατί ο πρόεδρος του ΣτΕ 
έκρινε σκόπιμο να διασαλπί-
σει αυτό που θεωρείται αυτο-
νόητο; Αισθάνεται ότι εκβιά-
ζεται από τους καναλάρχες ή 
είναι έτοιμος να ικανοποιήσει 
τα αιτήματά τους, έστω και 
πετώντας τη μπάλα στην εξέ-
δρα (για να κερδίσουν χρόνο), 
οπότε φτιάχνει ένα άλλοθι 
ανεξαρτησίας; Η πλάκα είναι 
πως όλες οι πλευρές εξήραν τη 
δήλωση Σακελλαρίου (τοποθε-
τήθηκε πρόεδρος του ΣτΕ από 
τον ΣΥΡΙΖΑ, όντας πρώτος 
στην επετηρίδα των αντιπροέ-
δρων). Περιττεύει, φυσικά, να 
πούμε ότι στην πράξη ισχύουν 
τα αντίθετα απ' αυτά που είπε 
ο πρόεδρος του ΣτΕ. Ειδικά 
όταν αντιδικούν εργαζόμενοι 
με τη διοίκηση ή απλοί πολί-
τες με καπιταλιστικά συμφέ-
ροντα.  Το ΣτΕ υπερασπίζεται 
«το δίκαιο του μονάρχη», όπως 
πολλές φορές μας έχει δοθεί 
η ευκαιρία να σημειώσουμε. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
όμως, έχουμε σύγκρουση ανά-
μεσα σε ισχυρά συμφέροντα. 
Κάποια είναι με την κυβέρνη-
ση, κάποια είναι απέναντι στην 
κυβέρνηση, η οποία θέλει να 
ξαναμοιράσει την τράπουλα. 
Δεν μπορούμε, λοιπόν, να γνω-
ρίζουμε σε ποια μεριά θα γεί-
ρει η ζυγαριά της πλειοψηφίας 
των δικαστών του ΣτΕ.

Επίσης, δεν έχουμε πληρο-
φόρηση για τη θέση της Κομι-
σιόν, η οποία παλιότερα είχε 
αναγκάσει τον Καραμανλή να 
καταπιεί αμάσητο το περιβό-
ητο νομοθέτημά του για τον 
βασικό μέτοχο. Η εκπρόσω-
πος της Κομισιόν διευκρίνισε 
ότι η επιστολή Ετινγκερ προς 
Παππά δεν αφορά την αδει-
οδότηση καναλιών, αφού δεν 
υπάρχει εναρμόνιση αυτής 
της διαδικασίας σε επίπεδο ΕΕ 
και επομένως «τα κράτη-μέλη 
είναι ελεύθερα να θέτουν σε 
λειτουργία καθεστώτα αδει-
οδότησης που είναι σύμφωνα 
με τις εγχώριες απαιτήσεις». 
Αμέσως, όμως, έσπευσε να 
συμπληρώσει ότι υπάρχει αυ-
τή η ελευθερία στα κράτη μέλη 
«εφόσον αυτές (σ.σ. οι εγχώρι-
ες απαιτήσεις) δεν αποκλίνουν 
από το ευρωπαϊκό δίκαιο, συ-
μπεριλαμβανομένων ελευθε-
ριών όπως αυτές της παροχής 
υπηρεσιών και του καθεστώτος 
που ορίζεται στη Συνθήκη για 
τη Λειτουργία της ΕΕ».

Και ο επίτροπος Ετινγκερ, 
στην εισαγωγή της προς κο-
τζιά επιστολής του, εκφράζει 
αντίθεση σε διατάξεις του Ν. 
4339/2015 (νόμος Παππά) για-
τί «αφενός επηρεάζουν την 
ανεξαρτησία της ελληνικής 
Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής 
(ΕΡΑ), της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων (ΕΕΤΤ) και, αφετέρου, 
έχουν επιπτώσεις στις ψη-
φιακές επίγειες υπηρεσίες 
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής 
στην Ελλάδα». Θέτει, λοιπόν, 
και ζητήματα εκχώρησης συ-
χνοτήτων.

Συγκεκριμένα, ο Ετινγκερ 
αναφέρεται στην εκχώρηση 
δυνατότητας στην ΕΡΤ να 
λειτουργεί ως πάροχος ψηφι-
ακού σήματος σε τρίτους (να 
λειτουργεί δηλαδή ανταγωνι-
στικά προς τη DIGEA των κα-
ναλαρχών), αλλά και σε όρους 
που αφορούν την αδειοδότηση 
των καναλιών. Σε ό,τι αφορά 
την εταιρία ΕΡΤnet, που είχε 
ανακοινωθεί με πολλά ταρατα-
τζούμ ως ο ανταγωνιστής που 
θα τσακίσει τους καναλάρχες,  
ήδη ο Παππάς διευκρίνισε με 
έγγραφό του (στα μουλωχτά) 
ότι η ΕΡΤ δε θα μπορεί να δώ-
σει ψηφιακό σήμα -με χρέωση 
ή δωρεάν- σε τρίτους, αλλά 
μόνο στα δικά της κανάλια και 
στο κανάλι της Βουλής. Αρα, 
έκαναν την πρώτη μεγάλη 
κωλοτούμπα. Ποιος μας λέει, 
λοιπόν, ότι εμμέσως, χάριν της 
συμμόρφωσης στο έγγραφο 
Ετινγκερ, δε θα υπάρξουν και 
άλλες κωλοτούμπες; 

Ανεξάρτητα από την εξέλιξη 
που θα υπάρξει, όμως, εκείνο 
που εμείς κρατάμε είναι το 
ποιόν όλων όσοι έκαναν αίτη-
ση για να πάρουν κανάλι.

ΥΓ. Οι καναλάρχες έχουν ως 
εκπροσώπους στο ΣτΕ το βαρύ 
πυροβολικό του αστικού δικαί-
ου: Φλογαΐτης, Σιούτη, Λαζα-
ράτος, Δελλής κ.ά. Μόνον ο 
Παμπούκης λείπει. Λογικό. Λε-
φτά έχουν, πλερώνουν. Το δη-
μόσιο, πέρα από δύο μέλη του 
ΝΣΚ, έχει τον Γιάννη Μαντζου-
ράνη. Καλός δικηγόρος είναι, 
αλλά δεν είναι ο μοναδικός. 
Από το 1989 πέρασαν αρκετά 
χρόνια, όμως δεν εξέλιπαν οι 
άνθρωποι που θυμούνται τον 
εν λόγω δικηγόρο, πρώην γε-
νικό γραμματέα του υπουργι-
κού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, 
να προφυλακίζεται ως στενός 
συνεργάτης του Κοσκωτά 
και να «δίνει» στη συνέχεια 
στεγνά τον Κουτσόγιωργα, 
αποκαλύπτοντας στοιχεία για 
λογαριασμό που του άνοιξε σε 
ελβετική τράπεζα για να βάζει 
τις μίζες! Τελευταία φορά που 
ακούστηκε πολύ το όνομα του 
Μαντζουράνη ήταν όταν ανέ-
λαβε την υπεράσπιση της Στ. 
Μαντέλη, κεντρικού προσώπου 
του σκανδάλου του Βατοπεδί-
ου (με την ιδιότητα του εκτε-
λεστικού οργάνου ως γενική 
διευθύντρια).
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Στο τέλος της προηγού-
μενης βδομάδας είχαμε 

δυο σημαντικές εξελίξεις που 
δείχνουν ότι έχει αρχίσει η 
αντίστροφη μέτρηση για την 
ηγετική ομάδα της ΕΠΟ. Με 
επιστολή της η ΦΙΦΑ έδωσε 
προθεσμία δέκα ημερών στην 
ΕΠΟ για να εναρμονίσει το 
καταστατικό της και τον κώ-
δικα δεοντολογίας με αυτόν 
της ΦΙΦΑ και ταυτόχρονα 
ενημέρωσε τον Γκιρτζίκη και 
την παρέα του ότι ο πρόε-
δρος της παγκόσμιας ομο-
σπονδίας ποδοσφαίρου δε 
θα συναντήσει τον πρόεδρο 
της ΕΠΟ. Ορισε μάλιστα σαν 
τοποτηρητή και αντ' αυτού για 
τα ελληνικά ζητήματα τον 
πρόεδρο της κυπριακής πο-
δοσφαιρικής ομοσπονδίας 
Κωστάκη Κουτσοκούμνη, ο 
οποίος θεωρείται ανεπιθύμη-
τος από την ηγετική ομάδα 
της ΕΠΟ, αφού έχει υιοθετή-
σει την ατζέντα της ελληνικής 
κυβέρνησης.

Οπως έχουμε γράψει και 
παλιότερα, η απόφαση του 
Κοντονή να δώσει «γην και 
ύδωρ» στη ΦΙΦΑ και η συμ-
φωνία ότι οι οποιεσδήποτε 
εξελίξεις θα γίνουν με τη 
σύμφωνη γνώμη της παρέας 
του Ινφαντίνο, δείχνει να τον 
δικαιώνει. Αν η ηγεσία της 
ΕΠΟ δεχτεί τις «νουθεσίες» 
της ΦΙΦΑ και αλλάξει τον 
κώδικα δεοντολογίας, επί της 
ουσίας ανοίγει διάπλατα το 
δρόμο για την πειθαρχική δί-
ωξη όλων όσων εμπλέκονται 
στη δικαστική έρευνα για την 
εγκληματική οργάνωση στο 
ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν 
παρακούσει τις «νουθεσίες», 
τότε το πλέον πιθανό είναι να 
οριστεί προσωρινή διοίκηση 
από τη ΦΙΦΑ και να υπάρ-
ξουν κυρώσεις για το ελλη-
νικό ποδόσφαιρο, οι οποίες 
μπορεί να φτάσουν μέχρι και 
τον αποκλεισμό των ελληνι-

κών ομάδων από τις ευρωπα-
ϊκές διοργανώσεις.

Από την πλευρά της η ΕΠΟ 
δείχνει να υποβαθμίζει τη δι-
ορία της ΦΙΦΑ και να μην 
αγχώνεται, τονίζοντας ότι «ο 
διάλογος θα συνεχιστεί και 
θα γίνουν οι απαραίτητες συ-
ναντήσεις, με σκοπό την κα-
λύτερη δυνατή αντιμετώπιση 
των θεμάτων». Αξιολογώντας 
τις παραπάνω εξελίξεις η 
εκτίμηση της στήλης είναι ότι 
στις παρασκηνιακές τους δια-
βουλεύσεις οι εμπλεκόμενες 
πλευρές έχουν δρομολογή-
σει συγκεκριμένες επιλογές, 
με μοναδικό χαμένο τη διοί-
κηση της ΕΠΟ, η οποία θα 
οδηγηθεί σε «ηρωική έξοδο». 
Σε αυτή τη χρονική περίοδο 
μια αλλαγή στη διοίκηση της 
ΕΠΟ θα έβρισκε άπαντες ικα-
νοποιημένους, εκτός από την 
παρέα του Γκιρτζίκη, η οποία 
θα πρέπει να αισθάνεται σαν 
«αποδιοπομπαίος τράγος». 
Ο Κοντονής θα μπορεί να 
βγαίνει και να δηλώνει, ότι οι 
εξελίξεις επιβράβευσαν την 
πολιτική του και την αδιάλλα-
κτη στάση του απέναντι σε 
αυτούς που ευθύνονται για 
την κατάντια και την απαξίω-
ση του ελληνικού ποδοσφαί-
ρου, ιδιαίτερα αν η αλλαγή 
γίνει με απόφαση της ΦΙΦΑ 
και ορισμό προσωρινής διοί-
κησης, οπότε θα μπορεί να 
περηφανεύεται και για τις 
καλές σχέσεις που έχει δημι-
ουργήσει με τη ΦΙΦΑ.

Δικαιωμένοι θα αισθάνο-
νται και οι Μελισσανίδης, 
Σαββίδης και Αλαφούζος, 
που έχουν μπει μπροστά για 
να «εξυγιάνουν» το ποδο-
σφαιρικό οικοδόμημα. Στη 
δική τους περίπτωση, η δικαί-
ωση θα είναι «μισή», αφού θα 
έχουν καταφέρει να διώξουν 
τον Γκιρτζίκη και την παρέα 
του από την ΕΠΟ, θα έχουν 
αφήσει όμως στη μέση το 

δεύτερο στόχο τους, που εί-
ναι να αλλάξουν τους συσχε-
τισμούς και να σταματήσουν 
την ερυθρόλευκη κυριαρχία 
εντός και εκτός των γηπέδων. 

Τέλος, εν μέρει δικαιωμέ-
νος θα μπορεί να αισθάνεται 
και ο Μαρινάκης, που όπως 
δείχνουν οι εξελίξεις έχει 
συμφωνήσει στην αλλαγή 
της ηγεσίας της ΕΠΟ, λαμ-
βάνοντας ως αντάλλαγμα ότι 
ο ίδιος ως πρόσωπο θα βγει 
καθαρός από τη δικαστική 
έρευνα για την υπόθεση της 
εγκληματικής οργάνωσης 
στο ελληνικό ποδόσφαιρο. 
Ταυτόχρονα, θα συνεχίσει να 
διατηρεί σε σημαντικό βαθμό 
τα ερείσματα που έχει στο 
ποδοσφαιρικό κύκλωμα και 
θα προσπαθήσει να διατηρή-
σει την ερυθρόλευκη κυριαρ-
χία (άλλωστε είναι ο μόνος 
που βάζει το χέρι στην τσέπη 
και εξασφαλίζει ένα μερο-
κάματο στους ανιδιοτελείς 
εργάτες του ποδοσφαίρου) ή 
-στη χειρότερη γι' αυτόν πε-
ρίπτωση- την «ουδετερότητα» 
του συστήματος απέναντι 
στον Ολυμπιακό.

Από την πλευρά του ο Γκιρ-
τζίκης, όπως όλα δείχνουν, 
θα κάνει μια απέλπιδα προ-
σπάθεια να πείσει τον επι-
τετραμμένο της ΦΙΦΑ Κου-
τσοκούμνη, ότι χρειάζεται 
περισσότερο χρόνο για να 
εναρμονιστεί με τις επιθυμί-
ες της. Το βασικό επιχείρημά 
του και ταυτόχρονα το πιο 
βασικό μειονέκτημα για την 
ομάδα του είναι ότι η πλει-
οψηφία των μελών της διοί-
κησης της ΕΠΟ θα ψηφίσει 
αρνητικά, αφού η εναρμόνιση 
του κώδικα δεοντολογίας με 
αυτόν της ΦΙΦΑ τους στέλνει 
κατηγορούμενους για τη συμ-
μετοχή τους στην εγκληματι-
κή οργάνωση στο ποδόσφαι-
ρο, όμως οι πιθανότητες να 
πάρει κάτι περισσότερο από 
μερικές μέρες παράτασης εί-
ναι ελάχιστες. Εν κατακλείδι, 
όλα δείχνουν ότι θα έχουμε 
«αναίμακτη» αλλαγή στην 
ηγεσία της ΕΠΟ και είναι 
πιθανό να βρεθεί και πρόσω-
πο κοινής αποδοχής για την 
προεδρία της ομοσπονδίας. 
Η αποφασιστική μάχη που θα 
κρίνει αν θα συνεχιστεί ή όχι 
η ερυθρόλευκη κυριαρχία θα 
δοθεί κάποια άλλη χρονική 
στιγμή. 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ! ΣΙΝΕΜΑ

ΚΑΤΡΙΝ ΚΟΡΣΙΝΙ

Η ομορφότερη εποχή

Παρίσι, καλοκαίρι 1971. Η Ντελφίν, κόρη αγροτών, έφυγε από 
την επαρχία που μεγάλωσε για να ανεξαρτητοποιηθεί από 

την οικογένειά της. Η Κάρολ είναι μια ενεργή φεμινίστρια. Οι δυο 
κοπέλες γνωρίζονται και ερωτεύονται. Οταν ο πατέρας της Ντελ-
φίν αρρωσταίνει βαριά, η ίδια αποφασίζει να γυρίσει πίσω. Η Κά-
ρολ την ακολουθεί. Η γαλλική επαρχία, όμως, δεν είναι Παρίσι...

Η Κορσινί μας μεταφέρει σχεδόν πενήντα χρόνια πίσω, σε μια 
εποχή που σφραγίστηκε από τα γεγονότα του Μάη του ‘68. Από τη 
μια ψηλαφίζει το κλίμα στο Παρίσι, κέντρο και σύμβολο των νέων 
ιδεών, και από την άλλη αντιπαραβάλλει τη γαλλική επαρχία, 
όπου οι ανάγκες και η καθημερινότητα απαιτούν προσγείωση. 
Τελικά, μας παρουσιάζει μια χαμηλών -παρά το θέμα της- τόνων 
ταινία. Το θέμα του λεσβιακού έρωτα, άλλωστε, έχει απασχολήσει 
θορυβώδικα το γαλλικό κινηματογράφο (Η ζωή της Αντέλ). Η 
Κορσινί δε θέλει να προκαλέσει, ενδιαφέρεται να σκιαγραφήσει 
ένα από τα απότοκα μιας άλλης εποχής. Αρκετά ωραιοποιημένα, 
βέβαια, στρογγυλοποιημένα και πολύ εξιδανικευμένα.

TOM ΤΙΚΒΕΡ

Ενα ολόγραμμα για το βασιλιά

Ενας αμερικανός επιχειρηματίας καταφτάνει στην Τζέντα της 
Σαουδικής Αραβίας για να πείσει τον βασιλιά να κάνει μια 

μεγάλη επένδυση σε συστήματα πληροφορικής. Η ομάδα του 
επιχειρηματία καλείται να αντεπεξέλθει σε πολύ απρόσμενες 
συνθήκες, μιας και δουλεύει κάτω από μια τέντα στην έρημο 
χωρίς καν πρόσβαση στο Ιντερνετ, ενώ ο βασιλιάς ή ο γενικός 
υπεύθυνος γι’ αυτή τη δουλειά του βασιλιά είναι άγνωστο πότε 
θα εμφανιστούν. Ο επιχειρηματίας γνωρίζει και τον έρωτα της 
ζωής του στο τέλος.

Ο Τίκβερ, μάλλον, δεν είχε αποφασίσει τι ακριβώς ταινία ήθελε 
να κάνει. Ευτράπελα (εντελώς προβλέψιμα) που παραπέμπουν σε 
φάρσα, λίγο χιούμορ, λίγο αμερικάνικο όνειρο, λίγο σάτιρα για 
την παγκοσμιοποίηση, λίγο οικονομική κρίση, λίγο τα άγχη της 
μέσης ηλικίας και λίγο μια ερωτική ιστορία (έτσι για το τέλος), 
έτοιμη η αμερικανιά.

ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΦΑΒΡΑΤ

Το μυστικό που έμεινε κρυμμένο

Μια ακόμα γαλλική ταινία προβάλλεται αυτήν την εβδομάδα. 
Πρόκειται για την τρίτη ταινία του σκηνοθέτη και αποτελεί 

μεταφορά στη μεγάλη οθόνη μυθιστορήματος της Τατιάνας Ντε 
Ροσνέ.

Αν είσαι Τσίπρας και πονείς
δες πώς το κάνει ο Κοντονής

Καμιά ελευθερία 
για τους εχθρούς 
της ελευθερίας

Ευχάριστη έκπληξη ήταν η ανάρ-
τηση συντρόφων και φίλων στο 
facebook, που ενημέρωνε για μια 
αντιφασιστική ενέργεια. Ο Ηλίας 
Λάμπρου, ιδρυτής και προπονητής 
της ομάδας White Tiger Muay Thai 
Camp, αποφάσισε να ακυρώσει 
προγραμματισμένο αγώνα αθλή-
τριας της ομάδας, όταν ανακάλυψε 
ότι στην πρώτη σειρά των θεατών 
βρίσκονταν ο Κασιδιάρης, ο Λαγός 
και άλλα μέλη της νεοναζιστικής 
συμμορίας της Χρυσής Αυγής. Την 
εξήγηση για τη στάση του την έδω-
σε με ανάρτησή του στο facebook, 
την οποία παραθέτουμε αυτούσια:

«Σήμερα μια αθλήτρια του White 
Tiger Muay Thai Camp έπαιζε 
αγώνα Κ1 για μια ζώνη σε μεγάλη 
διοργάνωση, αγώνα που τελικά 
ακυρώσαμε. Για λόγους σεβασμού 
προς την αντίπαλη αθλήτρια, τη 
γωνία και το δάσκαλό της αλλά 
και το διοργανωτή που μας έκανε 
την τιμή και μας προσέφερε αυτή 
την ευκαιρία διεκδίκησης ζώνης 
θα πρέπει να εξηγήσω αυτή την 
ενέργειά μας. Με το που φτάσαμε 
στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων, 
αντιληφθήκαμε πως «πρώτο τρα-
πέζι πίστα» ήταν μεγάλη παρέα 
αποτελούμενη από τον Κασιδιάρη, 
το Λαγό και άλλα μέλη της Χρυσής 
Αυγής, αντίστοιχου ή μικρότερου 
βεληνεκούς. Επειδή ο αθλητισμός 
δε μας ενώνει (και καλά κάνει), 
επειδή οι σχολές και τα γυμναστή-
ριά μας δε χωρούν τους φασίστες 
και τους ναζί, δεν υπήρχε κανένας 
λόγος να παραμείνουμε στον ίδιο 
χώρο με αυτούς, νομιμοποιώντας 
την παρουσία τους σε δημόσιους 
χώρους. Δεν έχω τη λογική του no 
politica στον αθλητισμό, πολύ πε-
ρισσότερο όταν αφορά μισάνθρω-
πους νοσταλγούς του Χίτλερ, των 
κρεματορίων, των στρατοπέδων 
συγκέντρωσης. Δεν υπάρχει κανέ-
νας λόγος για χάρη ενός περιέργως 
εννοούμενου επαγγελματισμού, να 
συμμετέχουμε σε οτιδήποτε αντί-
στοιχο. Θέλουμε έναν κόσμο που 
να χωράει πολλούς κόσμους και θα 
συνεχίσουμε να παλεύουμε για αυ-
τό... Ειλικρινά είμαι περήφανος για 
τους μαθητές/αθλητές μου και μα-
κάρι να είναι και αυτοί περήφανοι 
για τις επιλογές μας και τη στάση 
ζωής μας...».

Ο χώρος των πολεμικών τε-
χνών και των γυμναστήριων 
στην πλειοψηφία του δεν είναι 
φιλικός για το αντιφασιστικό 
και το αντικαπιταλιστικό κίνημα. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις 
κυριαρχεί το δόγμα του No 
Politica, ενώ δεν είναι ασυνήθι-
στο να υπάρχουν γυμναστήρια 
και «αθλητικοί» σύλλογοι που να 
είναι καμουφλαρισμένοι χώροι 
στρατολόγησης των φασιστικών 
και νεοναζιστικών συμμοριών. 
Κατά συνέπεια, η ενέργεια του 
προπονητή του White Tiger 
Muay Thai Camp θα πρέπει να 
έχει την κατάλληλη δημοσιότητα 
και να μην περάσει στα ψιλά των 
αθλητικών εφημερίδων (αν έχει 
μπει και σε αυτά).

Πριν από μερικά λεπτά είχε λήξει ο προημιτελικός με τους Γάλ-
λους στον οποίο οι Ισλανδοί έχασαν με 5-2. Οι οπαδοί της ομάδας, 
αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος της προσπάθειας των ποδοσφαιρι-
στών, τους κάλεσαν με τη γνωστή πολεμική ιαχή για το τελευταίο 
χειροκρότημα. Οι παίχτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και οι 
«Βίκινγκ» επανέλαβαν όλοι μαζί το τελετουργικό του thunder clap, 
αναγκάζοντας τους γάλλους οπαδούς να τους αποθεώσουν χει-
ροκροτώντας όρθιοι. Στιγμές που αποδεικνύουν τη «μαγεία» του 
ποδοσφαίρου και εξηγούν γιατί είναι το κορυφαίο των αθλημάτων.
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> «Eξώδικο: Πώς δεν θα πλη-
ρώσετε τον ΕΝΦΙΑ» - Αυγή, 
27/8/2014. 

> Συγκυβέρνηση Συριζανέλ, 
Αύγουστος 2016: «Σκάστε και 
πληρώνετε ΕΝΦΙΑ».

> Τυχοδιωκτισμός και χβοστι-
σμός, πάνε αντάμα.

> Τομαράκι Δαμανάκη.

> «Η Γαλλία αυτό τον καιρό 
είναι αντιμέτωπη με δύο απει-
λές: το ISIS και το συνδικάτο 
CGT… Κι αυτή είναι μόνον 
η αρχή. Να συνεχίσουμε να 
πολεμάμε την CGT» (Franz- 
Olivier Giesbert, Le Print, 
mondediplo.com/2016/07/06/
frenchmedia- “Keep your 
mouth shut”). Περί της ελευ-
θερίας του Τύπου στη Γαλλία.

> Αυτό το «μεταλλαγμένο» τι 
το χρησιμοποιεί ο Περισσός; 
Για πρωτοτυπία; Οταν ανα-
φέρεται στο γαλλικό «Κ»Κ 
και άλλα κόμματα παρόμοιου 
«ήθους», με τα οποία είχε εξαί-
ρετες σχέσεις από την εποχή 
που ήταν ρεβιζιονιστικά. Δεν 
τολμάει να χρησιμοποιήσει 
τον όρο «αστικά»...

> «Σε αγωνιστικό κλοιό τα 
αντεργατικά σχέδια κυβέρ-
νησης-εργοδοσίας - Ομο-
σπονδίες-συνδικάτα της Αττι-
κής - Ξεχάστε αυξήσεις στον 
κατώτερο μισθό, δήλωσε ο Γ. 
Κατρούγκαλος», Ριζοσπάστης, 
5/7/2016, πρωτοσέλιδο. Με τέ-
τοια «οργή» και επί σειρά ετών 
εξακολουθεί να μην έχει σπά-
σει καμία τζαμαρία...

> Πολιτική δουλειά στο φέι-
σμπουκ: ένα ειλικρινές ανέκ-
δοτο (regetating in front of 
the screen…).

> Δηλαδή οι Μέρκελ, Γιούνκερ 
και τάλλα παιδιά δεν ανήκουν 
στο «ευρωιερατείο της λιτότη-
τας»;

> Απεργούν; Ιδιωτικοποίηση! Ο 
αλαλαγμός από την «Καθημε-
ρινή» (kathimerini.gr/866281/

opinion/epikairothta/politikh/
aparaithtes-idiwtikopoihseis).

> «Τελικός σκοπός» του Σύρι-
ζα, διαπιστώνει ο Τ. Θεοδω-
ρόπουλος στην «Καθημερινή», 
είναι μια μη ευρωπαϊκή Ελ-
λάδα. Κάποιος να του δώσει 
ένα ζευγάρι γυαλιά, επειγό-
ντως (kathimerini.gr/866277/
opinion/epikairothta/politikh/
ta-paidia-tou-xaoys).

> «Αβάντα» στα αφεντικά, κα-
ταστολή στους φτωχούς» - ο 
τίτλος από την efsyn.gr/arthro/
avanta-sta-afentika-katastoli-
stous-ftohous (4/7/2016). Το 
δημοσίευμα της κυβερνητικής 
φυλλάδας αφορά τη Γαλλία. Τα 
«εντός των τειχών» συμβαίνο-
ντα δεν χρήζουν τέτοιας ορο-
λογίας...

> «Πόσοι άνθρωποι στην πεί-
να, στο κρύο, στον πανικό, μες 
στον πόνο, στην ηθική πίεση, 
στον τρόμο και στην τρέλα» - 
Βίκτορ Χάρα, 15/9/1973, Χιλή.

> «Αντάρτικο» κατά Βρυξελ-
λών του Ματέο Ρέντσι είδε 
η ΕφΣυν (efsyn.gr/arthro/o-
rentsi-paei-gia-antartiko-kata-

ton-vryxellon). Κατά Βρυ-
ξέλλες τράβηξε ζωσμένος 
φυσεκλίκια, είναι ο Ματέο, ο 
Μαθιός, τα πάντα ματαιότης...

> Κι ενώ έχει υπερβεί τον ένα 
χρόνο η εφαρμογή των capital 
controls, ο Τσακαλώτος επιμέ-
νει: «Μετά την επόμενη αξι-
ολόγηση η άρση των capital 
controls». Πώς λέμε μετά-μο-
ντέρνο...

> Για τις διακοπές (που ΔΕΝ θα 
πάμε) έχουμε κλείσει δωμάτια 
στο ξενοδοχείο Punta Tragara 
(στο Κάπρι της Ιταλίας) με 
1.300 ευρώ την βραδιά, στο 
Canares Oia Suites (Σαντορί-
νη) 1.400 ευρώ την βραδιά για 
20 ημέρες – και, βέβαια, στο 
Cap Estel (στο Eze της Γαλλί-
ας) με 1.596 ευρώ τη βραδιά. 
Μετά ξυπνήσαμε και είδαμε 
ότι ήταν Οχτώβρης...

> Ιούλης- Αύγουστος 1975, 
πρώτο φύλλο του Οχτώβρη.

> Brexit ή Bremain, έγινε μονο-
ήμερη απεργία καθηγητών στη 
Βρετανία, που άφησε μεγάλο 
μέρος των σχολείων κλειστό ή 
μερικώς κλειστό. Αιτήματα: τα 

αποτελέσματα (αρνητικότατα) 
του υπερβολικού φόρτου ερ-
γασίας, καθώς και συμπίεση 
της χρηματοδότησης που 
οδήγησε μια σειρά σχολεία 
να απολύσουν προσωπικό ενώ 
αυξάνεται ο αριθμός των κατά 
τμήμα μαθητών (theguardian.
com/education/2016/jul/05/
nut-teachers-strike-closes-
thousands-schools-england-
nidoy-morgan). 

> Teresa May (or may not...).

> Μια καμήλα (αυτή του Κά-
ρολου) ανέμιζε σημαιάκι της 
Ουαλίας στο γραφικό χωριό 
Aberdaron στη Νότια Ουαλία.

> «Ο αγώνας τώρα δικαιώνε-
ται» - σύμφωνα, πάντα, με τον 
Α.Τσίπρα και τη θέση του για το 
δημοψήφισμα του 2015.

> Με διάταγμα οι αντεργατι-
κές αλλαγές στη Γαλλία: απο-
φασίζομεν και διατάσσομεν. 
Δημοκρατία (αστική) είναι 
αυτή, δεν είναι παίξε-γέλασε...

> Και ο Πάκης υπέρ της «δημο-
σιονομικής πειθαρχίας».

> Εκπτώσεις του θέρους, του 
όλου, μα και του μέρους. Κοι-
νώς, δεν υπάρχει σάλιο...

> Μαρινόπουλος: σειρά έχουν 
τα Starbucks;

> Την έχουν χεσμένη την (ίδια 
τους) τη νομοθεσία τα δικα-
στήρια όταν πρόκειται για 
αγωνιστές. Δαγκώνουν...

> Οταν, όμως, πρόκειται για τα 
σκυλιά των καπιταλιστών, όπως 
η Χρυσή Αυγή, μελώνουν...

> Eins, zwei, drei, Freiburg frei.

> Euro-euro τον καημό μου, 
τον μετράω και πονώ.

> Ruby Tuesday - Nazareth.

> Σε τούτη δω την τρώγλη, 
σ’αυτή τη χαμοκέλλα.

Βασίλης

Οσοι μιλάνε για επανάσταση αλλά δεν χρησιμοποιούν βία, καλά θα κάνουν να 
διαγράψουν τη λέξη επανάσταση από το λεξιλόγιό τους

Οργή στη Βαγδάτη για το μακελειό (200 νεκροί). Στην (πολιτισμένη) Δύση πέρα 
βρέχει, μέχρι να ξαναβρέξει νεκρούς κι εκεί...

Κολοβωμένο και το εφάπαξ (κατα 15% έως 18%)

Dog eat dog

  Dixi et salvavi animam meam

u Αντί να ψάξουν τρύπα να κρυφτούν, αποδεικνύουν και πάλι 
ότι είναι εντελώς ξετσίπωτοι. Αυτοί που λειτουργούσαν ως αρι-
στεροί μαϊντανοί της συγκυβέρνησης των Τσιπροκαμμένων, 
αυτοί που κορόιδευαν τον κόσμο στο ψευ-τοδημοψήφισμα, 
παρέα με τον Τσίπρα και την κλίκα του (ήταν γνωστό ότι ο 
Τσίπρας είχε αποδεχτεί ήδη την πρόταση Γιούνκερ, ενώ εί-
χε υποβάλει και αίτηση για τρίτο δάνειο και τρίτο Μνημόνιο, 
πριν από το δημοψήφισμα), αυτοί που έκαναν πως τάχαμου 
δεν κατάλαβαν ότι η σύσκεψη στο προεδρικό την επομένη 
του δημοψηφίσματος και το κοινό ανακοινωθέν με τους εκ-
προσώπους του Ναι, ήταν μέρος ενός σχεδίου, αυτοί που δεν 
έκαναν τίποτα για να σαμποτάρουν το τρίτο Μνημόνιο και τους 
νόμους με τα προαπαιτούμενα, αλλά περίμεναν σαν ήσυχα 
σκυλάκια να διαμορφωθεί η μεγάλη μνημονιακή πλειοψηφία, 
για να καταγράψουν οι ίδιοι μια πρόστυχη διαφωνία, έχουν 
το θράσος να συνεχίζουν το παραμύθι στις νέες συνθήκες.

u Στην ίδια ρότα και το άλλο παρεάκι των χειροκροτητών του 
Τσίπρα, θεωρεί ότι οι δικές του ευθύνες έχουν ξεχαστεί, επειδή 
δε συμμετείχε στον ΣΥΡΙΖΑ, δε συμμετείχε στην κυβέρνηση 
των Τσιπροκαμμένων. Ποιος ξεχνάει, όμως, ότι έσπαγαν τα χέ-
ρια τους να χειροκροτούν τον Τσίπρα; Κι ότι χόρευαν σαν νικη-
τές, την ώρα που ο Τσίπρας είχε ήδη αναγγείλει την προδοσία;

οι τοίχοι έχουν φωνή

Ο Αντουάν επισκέπτεται ξανά μαζί με την αδερφή του το νησί 

όπου πέρασαν τα παιδικά τους χρόνια. Αναμνήσεις πολλές επι-
στρέφουν στο μυαλό του σαν μπούμερανγκ (αυτός είναι και ο 
πρωτότυπος τίτλος της ταινίας). Η μυστηριώδης εξαφάνιση της 
μητέρας, που τόσο πολύ τον πλήγωσε, επανέρχεται στο μυαλό 
του. Ο Αντουάν αποφασίζει να ψάξει την αλήθεια και ανακινεί 
μυστικά που έμειναν καλά κρυμμένα.

Ανάμεσα στο δράμα και το αστυνομικό θρίλερ, ο σκηνοθέτης 
ανοίγει τα χαρτιά του από τα πρώτα λεπτά. Προσπαθεί να δημι-
ουργήσει μια ατμόσφαιρα, αλλά το μόνο που καταφέρνει είναι 
να επιδεικνύει την αμηχανία του, μέχρι που στο τέλος, αποκαμω-
μένος, σχεδόν ξεπετά τις εξελίξεις.

Ελένη Π.



Ποια αυτονομία;
Ούτε ο περονόσπορος στ' αμπέλια δεν κάνει τέτοια 

ζημιά. Το ένα μετά το άλλο τα γκεσέμια της βρετανικής 
αστικής πολιτικής εγκαταλείπουν τα πόστα τους και τρα-
βούν προς την ιδιώτευση ή προς αναζήτηση παρασκηνι-
ακού ρόλου.

Πρώτος ο πρωθυπουργός Κάμερον κίνησε τις διαδικα-
σίες διαδοχής του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την 
ήττα του Bremain στο δημοψήφισμα. Με το που είδαν 
την κίνησή του οι βαρόνοι του Εργατικού Κόμματος, εί-
παν στον δικό τους πρόεδρο: «τον πούλο κι εσύ, γιατί δεν 
έδωσες αγώνα, άσε που υποψιαζόμαστε ότι μπορεί και να 
ψήφισες Brexit». Ο Κόρμπιν προς το παρόν ανθίσταται, 
αλλά είναι τόσο ξεπουπουλιασμένος πια που δύσκολα θα 
γλιτώσει το τσουρούφλισμα.

Οι παραιτήσεις αυτών που ηττώνται είναι σε σημαντικό 
βαθμό αναμενόμενες σε μια «ώριμη» αστική κοινοβου-
λευτική δημοκρατία, όπως η Βρετανία. Πώς να ερμηνεύ-
σει, όμως, κανείς τις παραιτήσεις των νικητών; Πρώτος 
παραιτήθηκε ο «πολύς» Μπόρις Τζόνσον, ο επικεφαλής 
της καμπάνιας του Brexit από τους Συντηρητικούς. Ο 
έτερος Καππαδόκης αυτής της ομάδας, ο υπουργός Δι-
καιοσύνης Μάικλ Γκόουβ, κατέβηκε μεν στην κούρσα της 
διαδοχής, αλλά ήταν σαν να έλεγε «μην με ψηφίζετε». Για 
να σώσουν τα προσχήματα οι οπαδοί του  Βrexit στους 
Τόρηδες στηρίζουν την αναπληρώτρια υπουργό Ενέργειας 
Αντρεα Λίντσομ, η οποία στην πρώτη ψηφοφορία έχασε 
με 165-66 από την οπαδό του Bremain Τερίζα Μέι, που 
πλέει πλησίστια προς την αρχηγία του κόμματος και την 
πρωθυπουργία.

«Πιστεύω πως ούτε η Αντρεα Λίντσομ ούτε ο Μπόρις 
Τζόνσον είναι στην πραγματικότητα υπέρ της αποχώρη-
σης από την ΕΕ», είπε στο περιθώριο τηλεοπτικής εκπο-
μπής (με το μικρόφωνο ανοιχτό, ώστε ν' ακουστεί) ο Κεν 
Κλαρκ, βετεράνος βουλευτής των Συντηρητικών, που 
έχει περάσει από διάφορα υπουργικά πόστα. «Βασικά, 
δεν νομίζω ότι τους ένοιαζε και πολύ το αποτέλεσμα», 
υπερθεμάτισε ο συνομιλητής του σερ Μάλκολμ Ρίφκιντ, 
υπουργός της Θάτσερ και του Μέιτζορ, σε υψηλόβαθμα 
υπουργεία, όπως το Εξωτερικών και το Αμυνας. Δυο βετε-
ράνοι Τόρηδες φρόντισαν να εξευτελίσουν δημόσια τους 
συναδέλφους τους οπαδούς του Brexit.

Κι αν δεχτούμε ότι οι Τόρηδες είναι σε θέση να καθαρί-
σουν τις γραμμές τους από τους υποστηρικτές του Brexit, 
πώς να εξηγήσουμε την παραίτηση του Νάιτζελ Φάρατζ 
από την ηγεσία του UKIP, του κόμματος που φτιάχτηκε 
με σκοπό την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ και 
που ήταν σχεδόν προσωποπαγές, χτισμένο γύρω από τον 
Φάρατζ; Η δικαιολογία ότι θέλει ν' αφιερωθεί στον εαυτό 
του δεν μπορεί να σταθεί ούτε ως κρύο αγγλικό χιούμορ.

Η αστική πολιτική έχει μια σχετική αυτονομία από την 
αστική τάξη, την τάξη των κεφαλαιοκρατών. Αυτή η σχε-
τική αυτονομία πολλές φορές έχει δημιουργήσει κρίσεις. 
Οπως έλεγε ο Ενγκελς, αυτές οι κρίσεις μπορούν να σφρα-
γίσουν μικροπεριόδους, όμως σε τελική ανάλυση θα επι-
βληθεί η θέληση της τάξης των κεφαλαιοκρατών.

Με το πέρασμα στο μονοπωλιακό στάδιο του καπιταλι-
σμού αυτή η σχετική αυτονομία σμικρύνθηκε μέχρις εξα-
φάνισης. Οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι, τα τραστ και τα 
καρτέλ που οικοδομούν, εκπροσωπούνται απευθείας στο 
πολιτικό επίπεδο. Εχουν τη δυνατότητα να ανεβοκατεβά-
ζουν πολιτικούς στα αστικά κόμματα και να ρυθμίζουν τη 
σύνθεση κυβερνήσεων.

Και πάλι, όμως, μπορεί να συμβεί η στραβή, αν για κά-
ποια περίοδο κυριαρχήσει η ατομική βουλιμία κάποιων 
αστών πολιτικών. Η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν 
είναι πως, μόλις γίνει η στραβή, οι αντιδράσεις της αστι-
κής τάξης είναι αστραπιαίες και αποφασιστικές. Αυτό 
ακριβώς συμβαίνει στη Βρετανία τις τελευταίες μέρες. 
Οχι μόνο οι ηττημένοι του δημοψηφίσματος αλλά και οι 
νικητές υποχρεώνονται σε απόσυρση. Υποχρεώνονται, δεν 
το επιλέγουν. Τιμωρούνται γιατί για δικούς τους πολιτι-
κάντικους λόγους είτε αγνόησαν τη θέληση της μεγάλης 
κεφαλαιοκρατίας της Βρετανίας είτε απέτυχαν να κάνουν 
πράξη αυτή τη θέληση. Η υλοποίηση του μεταλλαγμένου 
Bremain θα ανατεθεί σε άλλους πολιτικούς.

Π.Γ.

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

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

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινο«Αναφέρομαι κυρίως στη 
σύμβαση με την Cosco 

για την αξιοποίηση του ΟΛΠ, 
η οποία μάλιστα επικυρώθη-
κε στην ελληνική Βουλή πριν 
από τέσσερις ημέρες. Οπως 
αποδείχτηκε πρόκειται για μια 
συμφωνία αμοιβαία επωφε-
λή, επικερδή επιχειρηματικά, 
που διανοίγει  δρόμους για 
τις κινεζικές επιχειρήσεις και 
αποφέρει θετικά οφέλη στην 
ελληνική οικονομία».

Ποιον να πιστέψει ο δυστυ-
χής ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ; 
Τον υπουργό Δρίτσα, που έκλαι-

γε με μαύρο δάκρυ στη Βουλή, 
επειδή οι δανειστές τον ανα-
γκάζουν να υπογράψει μια συμ-
φωνία που ποτέ δε θα ήθελε να 
υπογράψει ή τον πρωθυπουργό 
Τσίπρα, που έκανε δημόσια την 
αυτοκριτική του στο Πεκίνο, 
δηλώνοντας μέσα στο «Σπίτι 
του Λαού» (τι ευφημισμός κι 
αυτός!) πως αποδείχτηκε ότι η 
συμφωνία με την Cosco μόνο 
θετικά οφέλη θα έχει για την 
ελληνική οικονομία και επομέ-
νως είχε άδικο ο ΣΥΡΙΖΑ που 
την πολεμούσε τα προηγούμε-
να χρόνια;

Δε νομίζουμε ότι χρειάζεται 
πολλή σκέψη για να καταλή-
ξουμε στο συμπέρασμα ότι ο 
Δρίτσας δεν είναι παρά ένας 
αποτυχημένος πωλητής σανού.  
Αποτυχημένος γιατί πιστεύει 
ότι ακόμα και τώρα, μετά τα 
όσα έχουν γίνει, υπάρχουν ακό-
μα άνθρωποι που μπορεί να κα-
ταναλώσουν το σανό που που-
λάει. Ο Τσίπρας πήγε στην Κίνα 
για να δείξει σε όλο τον κόσμο 
ότι είναι αποφασισμένος να 
δώσει «γην και ύδωρ» στους 
ιμπεριαλιστές νεο-αποικιστές. 
Το τι κατάφερε ή θα καταφέ-
ρει σε πρακτικό επίπεδο είναι 
άλλης τάξης ζήτημα (θα πούμε 
μερικά πράγματα παρακάτω), 
όμως σε επίπεδο προθέσεων 
προσπάθησε να σβήσει όλο 
το παρελθόν του αντιπολιτευ-
όμενου ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που 
περιμένει να εκτιμηθεί όχι τό-
σο στην Κίνα όσο στην Ευρώ-
πη, στη σφαίρα επιρροής της 
οποίας ανήκει η Ελλάδα.

Δε θα αναφερθούμε στα κα-
ραγκιοζιλίκια με το «στιλ χωρίς 
γραβάτα» και τις φωτογραφί-
σεις εν είδει σχολικής εκδρο-
μής στο Σινικό Τείχος, αλλά σε 
άλλα θέματα. Για παράδειγμα, 
δεν είναι συνηθισμένο ένας 
πρωθυπουργός να γίνεται γλά-
στρα σε διαφημιστική φιέστα 
ενός μονοπωλίου. Εκτός αν 
είναι πρωθυπουργός μπανανί-

ας. Ο Τσίπρας προσπάθησε να 
αποφύγει τη μετάβαση στην 
έδρα της Cosco. Πρότεινε η 
συνάντηση με τα μεγάλα αφε-
ντικά του κινέζικου μονοπωλίου 
να γίνει σε κάποιο ξενοδοχείο 
της Σαγκάης, όμως τα αφεντικά 
ήθελαν να δείξουν ποιος είναι 
το αφεντικό και υποχρέωσαν 
τον Τσίπρα να πάει στην έδρα 
τους. «Ηθελαν να  μας κάνουν 
μια έκπληξη» είπαν τα παπα-
γαλάκια της προπαγάνδας 
του Μαξίμου. Η υποτιθέμενη 
έκπληξη ήταν η εξαγγελία 
επενδύσεων στον Πειραιά! Και 
δεν μπορούσαν να τις κάνουν 
αυτές τις εξαγγελίες στο ξενο-
δοχείο; Φυσικά και μπορούσαν, 
όμως ήθελαν τον Τσίπρα στην 
έδρα τους για συμβολικούς 
λόγους, για λόγους πρεστίζ της 
εταιρίας τους.

Είχε κι άλλη κοροϊδία το 
μενού αυτής της εξευτελιστι-
κής επίσκεψης. «Καλό θα ήταν 
να μην έχουμε τόσες πολλές 
απεργίες» είπε ο αρχιμάνατζερ 
της Cosco, λες και αυτό είναι 
δουλειά του πρωθυπουργού 
(ή μήπως είναι;). «Θα κάνουμε 
επαφές με τα συνδικάτα και 
θα συμμορφωθούμε με τις ερ-
γασιακές σχέσεις, ποντάρουμε 
σ' αυτό», είπε ο κινέζος μάνα-
τζερ. «Η πρόθεση της Cosco 
να σεβαστεί την ελληνική νο-
μοθεσία είναι κάτι σημαντικό 
και κάτι που εμπίπτει στις αρ-
χές σας», απάντησε ο Τσίπρας, 
αναγορεύοντας σε σημαντικό 
το αυτονόητο (την υποχρέω-
ση σεβασμού της νομοθεσίας 
από τους πάντες). Ολη η ουσία 
ήταν να στείλουν το μήνυμα 
πως κακώς γίνονταν απεργίες 
στα λιμάνια του Πειραιά και 
της Θεσσαλονίκης μέχρι τώ-
ρα, γιατί η Cosco είναι ένας… 
φιλεργατικός οργανισμός. Δε 
χρειάζεται, βέβαια, να θυμί-
σουμε την αγριότητα του κι-
νέζικου καπιταλισμού, ορατή 
καταρχάς στην ίδια την Κίνα.

Οσο για τις επενδύσεις, οι κι-
νέζοι μονοπωλητές θα κάνουν 
αυτές που είναι απαραίτητες 
και αυτές που θα περάσουν 
από   την  έγκριση  της  Κομι-
σιόν, η οποία διαφυλάσσει 
σαν δράκος τα συμφέροντα 
των ευρωπαϊκών ιμπεριαλιστι-
κών χωρών και δεν επιτρέπει 
σε καμιά Cosco να αποκτήσει 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
επί εδάφους που ανήκει στην 
ευρωπαϊκή σφαίρα επιρροής. 
Θυμόσαστε ποια ήταν η προ-
ηγούμενη «μεγάλη επένδυση» 
που υποτίθεται ότι θα έκαναν οι 
Κινέζοι; Επί Σαμαροβενιζέλων 
συζητιόταν ήδη και επανήλθε 
πέρυσι, μετά την υπογραφή 
του τρίτου Μνημόνιου. Ηταν η 
αγορά του διαμετακομιστικού 
κέντρου στο Θριάσιο, που θα 
συνδυαζόταν και με την κατα-
σκευή ενός γιγάντιου κέντρου 
συναρμολόγησης κινέζικων 
προϊόντων (για να παίρνουν τη 
σφραγίδα «Made in EU»), μαζί 
μ' ένα επίσης γιγάντιο Mall, κα-
τά τα πρότυπα του Dragon Mart 
που λειτουργεί στο Ντουμπάι. 

Επ' αυτού δεν ακούστηκε λέ-
ξη κατά την επίσκεψη του Τσί-
πρα στο Πεκίνο. Ακόμα και το 
«πρόγραμμα επενδύσεων» που 
ανήγγειλε ο «κάπτεν Σου» στη 
φιέστα στα γραφεία της Cosco, 
αφορούσε αποκλειστικά το λι-
μάνι του Πειραιά (ενίσχυση της 
κρουαζιέρας, επέκταση αποθη-
κευτικών υποδομών, επένδυση 
στη ναυπηγοεπισκευαστική 
ζώνη, κατασκευή μεγάλου 
πάρκινγκ αυτοκινήτων). Κρα-
τάμε επιφύλαξη και για αυτά 
που εξαγγέλθηκαν, όμως το 
βέβαιο είναι πως οι ευρωπαίοι 
ιμπεριαλιστές δεν πρόκειται 
να διευκολύνουν τη διείσδυση 
του κινεζικού κεφάλαιου στην 
επικράτειά τους. Αν προωθούν 
την κινεζοποίηση στην Ελλάδα 
δεν το κάνουν για να έρθουν η 
Huawei, η ΖΤΕ και άλλα κινέζι-
κα μονοπώλια και να δημιουρ-

γήσουν ειδική οικονομική ζώνη, 
κατακλύζοντας την ευρωπαϊκή 
αγορά με προϊόντα «made 
in EU», αλλά για να φτιάξουν 
-όταν το κρίνουν απαραίτητο- 
τα δικά τους μονοπώλια- τέτοι-
ες ειδικές οικονομικές ζώνες 
και να απεμπλακούν έτσι σε 
κάποιο βαθμό από την παραγω-
γική βάση της Κίνας, την οποία 
τώρα χρησιμοποιούν.

Εχουμε κι άλλη φορά γρά-
ψει, ότι οι κινέζικες επενδύσεις 
στην Ελλάδα δε θα εγκριθούν 
από την Αθήνα, αλλά από τις 
Βρυξέλλες (δηλαδή από το Βε-

ρολίνο). Η Επιτροπή Ανταγωνι-
σμού της ΕΕ είναι ένας σκλη-
ρός τροχονόμος που επιτρέπει 
ή απαγορεύει τις επενδύσεις 
ανάλογα με το τι συμφέρει τα 
ευρωπαϊκά μονοπώλια. Είναι 
άλλο πράγμα να δίνουν στους 
κινέζους ανταγωνιστές τους 
ένα λιμάνι, όπως ο Πειραιάς, 
για να ξεφορτώνουν εμπο-
ρεύματα «Made in China», 
και άλλο να τους επιτρέψουν 
να φτιάξουν παραγωγικές μο-
νάδες «κινεζικού τύπου» επί 
ευρωπαϊκού εδάφους. Μπορεί 
οι ελληνικές κυβερνήσεις να 
παίζουν με τους Κινέζους το 
προπαγανδιστικό παιχνίδι της 
αναπτυξιολογίας (οι Κινέζοι δε 
χάνουν τίποτα απ' αυτό), όμως 
στην πράξη γίνεται μόνο αυτό 
που επιτρέπουν οι Βρυξέλλες. 

Θυμηθείτε τα «νιχάο παν-
γιού» του Γιωργάκη και τις 
ανακοινώσεις του Παπακων-
σταντίνου ότι οι Κινέζοι είναι 
έτοιμοι να ρίξουν 10 δισ. ευ-
ρώ σε ελληνικά ομόλογα, για 
να μπλοκάρουν τον εκβιασμό 
των «αγορών». Θυμηθείτε την 
επίσκεψη του κινέζου πρωθυ-
πουργού τον Ιούνη του 2014 
και τις δηλώσεις του Σαμαρά 
ότι «δημιουργούνται δυνατό-
τητες για την επόμενη γενιά 
σημαντικών επενδύσεων». Δεν 
είναι καινούργιο, λοιπόν, το 
σόου που παίχτηκε κατά την 
επίσκεψη του Τσίπρα στην Κί-
να. Εχει ξαναπαιχτεί από τους 
προκατόχους του, πριν και μετά 
τα Μνημόνια.

Αν πρέπει να τονιστεί κάτι 
είναι πως με τη δουλικότητά 
τους στις ιμπεριαλιστικές πρω-
τεύουσες, όπου εκλιπαρούν για 
επενδύσεις, οι αστοί πολιτικοί 
της Ελλάδας προσπαθούν να 
περάσουν στον ελληνικό λαό 
το μήνυμα ότι η σωτηρία του 
περνάει μέσα από την υποταγή 
στους ιμπεριαλιστές και στις 
αποικιοκρατικές ορέξεις τους.

Πλήρης υποταγή στις ορέξεις της 
ιμπεριαλιστικής αποικιοκρατίας


