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Υπάρχουν πολλοί διαφορετι-
κοί τρόποι να επιλυθεί το πρό-
βλημα (σ.σ. του χρέους) και τα 
μαθηματικά μπορεί να τα υπο-
λογίσει κάποιος με διαφορετι-
κούς τρόπους, όμως στο τέλος 
η Ελλάδα θα πρέπει να είναι σε 
θέση να πληροί τις υποχρεώ-
σεις της στις αποπληρωμές και 
να μπορεί να αναπτύσσεται.

Τζακ Λιου
Σημασία έχει να πληρώνετε 

τους δανειστές σας, τον τρόπο 
θα τον βρείτε με την τρόικα.

Ζητάω συγγνώμη από τον 
κ. Δένδια διότι κάποτε δια-
δήλωνα εναντίον του για τις 
συνθήκες στα προαναχωρη-
σιακά κέντρα και χρειάστηκε 
να γίνω υπουργός για να μά-
θω ότι υπήρχε εμπλοκή με το 
Ελεγκτικό Συνέδριο και με τα 
οικονομικά και δεν έφταιγε ο 
κ. Δένδιας.

Γιάννης Μουζάλας
Το στιλάκι του επαγγελμα-

τία των ΜΚΟ, που μπορεί κατά 
καιρούς να γίνεται και επαγ-
γελματίας πολιτικός, εφαρ-
μόζεται χρόνια στις ΗΠΑ.

Οσοι ονειρεύονται να γί-
νουν υπουργοί του Τσίπρα ή 
του Μητσοτάκη με τσόντα τη 
Δημοκρατική Συμπαράταξη, 
να φροντίσουν έγκαιρα να χω-
ρέσουν και στα ψηφοδέλτιά 
τους.

Φώφη Γεννηματά
Από πότε έχεις να κοιτα-

χτείς στον καθρέφτη, μωρή 
Φώφη;

Αρνείστε τις δικές σας προ-
τάσεις, αρνείστε τους εαυτούς 
σας. Μας το γυρίζετε πίσω και 
μας κάνετε δώρο την ηθική 
υπεροχή.

Αλέξης Τσίπρας
Εχουν χάσει την αίσθηση 

της πραγματικότητας οι λο-
γογράφοι του Τσίπρα και τον 
βάζουν να λέει λέξεις όπως 
«ηθική υπεροχή».

Πιστεύουμε ότι έχουμε πά-
ρει όλοι τα μαθήματά μας από 
το παρελθόν και μια τέτοια λύ-
ση αποτρέπει τον υπαρκτό κίν-
δυνο με το σημερινό σύστημα, 
ένας λαϊκιστής υπουργός Ερ-
γασίας να δώσει υπερβολικές 
αυξήσεις μόλις δει τα πρώτα 
ίχνη της ανάκαμψης.

ΣΕΒ
Αυτό φοβούνται οι καπιτα-

λιστές και συμφωνούν στην 
επαναφορά της ΕΓΣΣΕ!

Ολα δείχνουν πως στη γειτο-
νική Τουρκία οικοδομείται ένα 
ακόμα πιο αυταρχικό καθε-
στώς, με πρώτο θύμα τον ίδιο 
το λαό της και τα δημοκρατικά 
δικαιώματα.

Πάνος Σκουρλέτης
Σύμφωνα με τον Σκουρ-

λέτη, το τουρκικό καθεστώς 
ήταν ήδη αυταρχικό και τώρα 
γίνεται αυταρχικότερο. Με 
τον πρωθυπουργό αυτού του 
καθεστώτος δεν ήταν που ο 
Τσίπρας μοίραζε κόκκινα τρι-
αντάφυλλα στις δημοσιογρά-
φους;

Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, ο τουρκικός όμιλος 

Dogus και ο ελληνικός όμιλος 
Κωνσταντακόπουλου έκαναν 
κοινοπραξία και «χτυπάνε» από 
κοινού το ξενοδοχείο «Χίλτον». 
Δεν μας εκπλήσσει το γεγονός. 
Οι μπίζνες είναι μπίζνες και 
ειδικά στον τουριστικό τομέα 
οι «συνέργειες» ανάμεσα σε 
επιχειρήσεις των «προαιώνιων 
εχθρών» πολλαπλασιάζονται 
τα τελευταία χρόνια.

Χαράς ευαγγέλια! Οπως 
δήλωσε στο κανάλι της 

Βουλής, ο τιτανοτεράστιος 
αναπληρωτής υπουργός Οι-
κονομικών Τρύφων Αλεξιάδης, 
«κατά 99,9% η εκκαθάριση του 
ΕΝΦΙΑ θα έχει ολοκληρωθεί 
μέσα στον Ιούλιο, άρα όπως 
προβλέπει ο νόμος έχουμε 
άνετα πέντε δόσεις μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου, με πρώτη δόση 
τον Αύγουστο». Τι διαμαρτύρε-
στε, ρε κουτά, για το χαράτσι 
του ΕΝΦΙΑ; Ανετα θα το πλη-
ρώσετε και φέτος, όπως λέει η 
υπουργάρα.

Κι επειδή ο Τρύφωνας 
είναι υπουργάρα (υπουρ-

γός με αρ***ια και όχι αρ***ια 
υπουργός), δε χαλάει χατίρι. 
Οταν τον ρωτούν, αν η κυβέρ-
νηση μελετά να βάλει δυο ακό-
μα δόσεις για τον ΕΝΦΙΑ και 
να πάει την αποπληρωμή μέχρι 
Φλεβάρη, το αφήνει ανοιχτό:  
«Εξετάζουμε τα πάντα και 
προσπαθούμε να διαπραγ-
ματευτούμε τα πάντα, αλλά 
δεν μπορώ να σας πω αυτή τη 
στιγμή ότι θα νομοθετηθεί η 
παράταση της καταβολής των 
δόσεων μέχρι τον Φεβρου-
άριο». Οπότε, προσδεθείτε 

στον καναπέ σας και παρακο-
λουθείστε με αγωνία τη σκλη-
ρή μάχη του Τρύφωνα για να 
σας εξασφαλίσει δυο ακόμα 
δόσεις στον ΕΝΦΙΑ. Κι αν στο 
τέλος δεν τα καταφέρει, μην 
ξεχάσετε να τον χειροκροτή-
σετε, όπως χειροκροτάτε έναν 
αθλητή που παλεύει και χάνει.

Αρκουδέηδες, καθιζήματα, 
μούργα, αλητεία, να πάτε 

στο διάολο, να πάθετε καρκί-
νο, μηδέν οι ώρες σας, να πε-
θάνουν οι προδότες. Κάποια 
ζώα με λένε γραφικό. Τώρα 
θα με ψηφίσουν και τα ζώα. Ο 

θεός καλείται να στείλει καρ-
κίνο σ' όσους με αποκαλούν 
γραφικό.

Η εκδίκηση του trash. 
Οταν αρχίζει τις διηγήσεις 

ο Λεβέντης δεν σταματάει. 
Εδώ το κάνει από το βήμα της 
Βουλής, δε θα το κάνει όταν 
τον καλούν στην τηλεόραση 
και μάλιστα σε σκουπιδοκανά-
λι; Απολαύστε τον: «Μπορεί να 
μου δοθεί η ευκαιρία να πω την 
άποψη μου στον πρωθυπουρ-
γό, γιατί μπορεί να ερωτηθώ, 
γιατί έχω σύντομα ραντεβού. 

Εχουμε κανονίσει να συνα-
ντώμεθα, φιλικά πάντα. Τώρα 
θα έρθει σπίτι μου να φάμε». 
Οταν η δημοσιογράφος ρώ-
τησε τι θα φάνε, η απάντηση 
ήταν έτοιμη: «Θα φάμε καλά, 
θα φάμε ψάρια»!

Ο Ψυχάρης δεν συγχωρεί 
τον Θεοχαρόπουλο που 

ψήφισε υπέρ της κυβερνητικής 
πρότασης για τον εκλογικό νό-
μο. Κι έχει βαλθεί να τον εξευ-
τελίσει. Μέχρι και είδηση ότι 
αντάλλασσε αριθμούς τηλεφώ-
νων με τον Φίλη δημοσίευσε!

30/7: Ημέρα φιλίας, Κούβα: Ημέρα μαρτύρων επα-

νάστασης 30/7/1931: Νεκρός αξιωματικός 
χωροφυλακής, τραυματίας ο διοικητής 
της σε αστυνομική απόπειρα διάλυσης 
συγκέντρωσης εκατό ατόμων (Σέρρες) 
30/7/1978: Εμπρησμός εισόδου πλαζ ΕΟΤ Αλίμου, 
αναγραφή συνθημάτων (ΕΛΑ) 31/7: Ισπανία: Ημέ-

ρα γάτας 31/7/1977: Ενας νεκρός, είκοσι 
τραυματίες στη διάρκεια αντιπυρηνικών 
διαδηλώσεων (Γαλλία) 31/7/1978: Συλλαμ-
βάνονται-καταδικάζονται ο Νικόλαος Μιχαλο-
λιάκος κι άλλοι οκτώ νεοφασίστες βομβιστές 
31/7/1982: Βόμβα στα γραφεία Ενωσης Ελλήνων 
Εφοπλιστών (ΕΛΑ) 1/8: Ημέρα πολυτέκνων, ημέρα 
προσκοπικού μαντιλιού, Ελβετία: Ημέρα συνομο-

σπονδίας (1291), Ζαΐρ: Ημέρα γονέων 1/8/1967: 
Αντιδικτατορικά πανό και χιλιάδες προκηρύξεις 
στο κέντρο της Αθήνας 1/8/1973: Θάνατος 
Νίκου Ζαχαριάδη 1/8/1978: Βόμβες καταστρέ-
φουν τέσσερα λεωφορεία σε γκαράζ ΕΑΣ (ΕΛΑ) 
2/8: Ημέρα μπύρας, ημέρα μνήμης ολοκαυτώματος 
των Roma, Αιθιοπία: Ημέρα γαϊδουριού 2/8/1951: 
Ιδρυση ΕΔΑ 2/8/1969: Βόμβα (ΚΕΑ) στον 2ο όρο-
φο υπουργείου Προεδρίας και σε γραφεία ΑΔΕ-
ΔΥ 2/8/1980: 85 νεκροί, 200 τραυματίες από 
βομβιστική επίθεση στον σιδηροδρομικό σταθμό 
Μπολόνια (ακροδεξιές «Ενοπλες Επαναστατικές 
Ομάδες Κρούσης») 2/8/1998: Ο ανθυπαστυνόμος 
Δημήτρης Τσαγκράκος σκοτώνει τον 26χρονο Ηλία 
Μέξη επειδή μπήκε αντίθετα σε μονόδρομο και 
δεν σταμάτησε για έλεγχο 3/8: Νίγηρας: Ημέ-
ρα ανεξαρτησίας (1960), Νέα Ζηλανδία: Ημέρα 

κληματαριάς (1872) 3/8/1953: Καταδίκη Νίκου 
Πλουμπίδη σε θάνατο για κατασκοπεία 3/8/1964: 
Χορηγείται σύνταξη 3.000.000 δραχμών ετησί-
ως στη Φρειδερίκη αναδρομικά από τον θάνα-
το του βασιλιά Παύλου 3/8/1967: Βόμβα (ΔΕΑ) 
μπροστά στο Χίλτον σε επίσημη δεξίωση για 
τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ιάκωβο 3/8/1980: 
Βόμβες καταστρέφουν δύο βυτιοφόρα στον Βο-
τανικό (ΕΛΑ) 4/8: Τρινιδάδ-Τομπάγκο: Ημέρα 
ανακάλυψης (1498), ΗΠΑ: Ημέρα ακτοφυλακής 
(1790) 5/8: Ανω Βόλτα (Μπουρκίνα Φάσο): Ημέ-

ρα ανεξαρτησίας (1960) 5/8/1895: Θάνατος 
Φρίντριχ Ενγκελς 5/8/1935: Αιματηρές 
συγκρούσεις απεργών λιμενεργατών με 
λεμβούχους και χωροφύλακες (Ηράκλειο) 
5/8/1988: Ιδρυση αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Σκανδαλίδη, κάθαρμα u Είναι δυνα-
τόν να χαρακτηρίζεις τον Λεβέντη γρα-
φικό, όταν κοτζάμ πρωθυπουργός μπή-
κε στην αίθουσα της Ολομέλειας για 
να τον τιμήσει παρακολουθώντας την 
ομιλία του; u Tελικά, μετά το Βατερλό 
με τον εκλογικό νόμο, η φιέστα για τη 
συνταγματική αναθεώρηση στις 24 Ιού-
λη θύμιζε μνημόσυνο u Πάλι καλά που 
πήγε και ο Λεβέντης, για να υποδηλώ-
σει το… ευρύτερο πολιτικό ενδιαφέρον 

u Με το καλό και στην κυβέρνηση u 

Είμαστε σίγουροι ότι του το έχει τάξει 
ο κυρ-Αλέκος όταν συναντιούνται για 
καφέ u Στο τέλος θα του τη φέρουν, 
βέβαια, καταπώς το συνηθίζουν οι Τσι-
πραίοι u Εδώ την έφεραν σε κοτζάμ 
Αλαβάνο, με τον Λεβέντη θα δυσκο-
λευτούν; u Και θα 'χει πληρώσει και τη 
σφυρίδα που θα κεράσει τον Τσίπρα 

u Δεν είναι η πρώτη φορά που «λού-
ζονται» τις καγκουριές του Καμμένου 

οι συριζαίοι u Υποκριτές, βέβαια, όσοι 
σπεκουλάρουν με ό,τι είπε ο Καμμένος 
για τη Γεννηματά, αλλά οι συριζαίοι 
γιατί δεν επαναλαμβάνουν εκείνο το 
παλιό του Τσίπρα; u «Μας χωρίζει πο-
λιτιστική άβυσσος με τους ΑΝΕΛ» u 

Γιατί αναγκάζονται να γελοιοποιούνται 
δημόσια, όπως ο Σκουρλέτης που έγινε 
ρόμπα στη Βουλή; u «Σας λέω, λοιπόν, 
ότι εγώ δεν γνωρίζω καν τη δήλωση 
του κ. Καμμένου»! u Επί τρεις μέρες 
γινόταν της τάνασπου με τη δήλωση 
Καμμένου, αλλά ο Σκουρλέτης δεν είχε 
ακούσει τίποτα! u Τελικά, φέτος έκα-
νε δεξίωση στις 24 Ιούλη ο πρόεδρος 
Πάκης u Σεμνά και ταπεινά μεν, αλλά 
δεξίωση με καμιά χιλιοπεντακοσαριά 
καλεσμένους u Αυτός ο Χρυσόγονος 
ποιον φωτογραφίζει ως «Ελληνα Εσκο-
μπάρ»; u Αν απαντήσετε ότι είναι ψη-
λός, χοντρός, ζάμπλουτος και κατέχει 
δημόσιο αξίωμα (αιρετό) κερδίσατε u 

Ο Χρυσόγονος, όμως, για ποιον δου-
λεύει; u Για κάποιον που μιλάει ελλη-
νικά ή για κάποιον που δεν ξέρει ούτε 
το «μαλάκα»; u Την Τρίτη ο Τσίπρας πα-
ρουσίασε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για 
τη συνταγματική αναθεώρηση και την 
Πέμπτη την παρουσίασε στον ΣΥΡΙΖΑ 

u Le partie c'est moi u To έθνος θρη-
νεί u Η καρ***α η Χίλαρι δεν όρισε τον 
ναύαρχο Τζέιμς Σταυρίδη, το ελληνό-
πουλο, ως αντιπρόεδρό της u Μαύρο 
στην κερατού u Το κακό για τον ελλη-
νισμό είναι πως η αμερικάνικη πολιτική 
δεν είναι σαν τα Οσκαρ u Στα Οσκαρ 
έτσι και είσαι υποψήφιος, κουβαλάς για 
όλη σου τη ζωή ένα τιμητικό «academy 
award nominated» u Ενώ στην πολιτική 
κανένας δε θυμάται τους υποψήφιους 
αντιπροέδρους u «Οι δεσμεύσεις μας 
είναι σε βάθος τετραετίας. Στο τέλος 
της τετραετίας θα κριθούμε» u Το είπε 
ο συριζαίος βουλευτής Τριανταφυλλί-

δης σε ραδιοφωνική εκπομπή, όταν ρω-
τήθηκε για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ! 
u Κάποια κουρέλια προκαλούν ακόμα 

u «Οι κοινωνικοί αγώνες μετατράπη-
καν σε αντιπαραθέσεις, πολλές φορές 
για την συντεχνιακή κατοχύρωση εγω-
ιστικών συμφερόντων» u Τι εννοεί ο… 
ποιητής Τσίπρας; u Ο,τι εννοούσαν 
και οι… ποιητές που προηγήθηκαν αυ-
τού στον πρωθυπουργικό θώκο u Οτι 
οι διεκδικητικοί αγώνες των εργαζό-
μενων ήταν συντεχνιακοί και εξαιτίας 
τους φτάσαμε στα σημερινά χάλια u 

Μόνο οι καπιταλιστές δεν συμπεριφέ-
ρονται συντεχνιακά! u «Η διαμάχη για 
το τι συνιστά το κοινό καλό, υποχώρησε 
και τη θέση της πήρε η για πάσα χρήση 
επίκληση ενός αόριστου και απροσδιό-
ριστου δημόσιου συμφέροντος» συνέ-
χισε ο ποιητής u Ξεπουλάτε, γιατί  χα-
νόμαστε u Αυτό απαιτεί το… δημόσιο 
συμφέρον u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Είναι μια διαδικασία απολύτως αντικειμενικοποιημένη και 
το μόνο –αποκλειστικά το μόνο- που στέκεται μεταξύ ενός 

τηλεοπτικού σταθμού που αυτή τη στιγμή λειτουργεί και μιας 
νόμιμης άδειας είναι το πορτοφόλι του ιδιοκτήτη και τίποτε 

άλλο. Η διάθεση δηλαδή του ιδιοκτήτη να πληρώσει το τίμημα 
στον διαγωνισμό που θα του δώσει την άδεια.  Η κυβέρνηση δεν 
έχει καμία απολύτως δυνατότητα να παρέμβει στη διαδικασία. Ο 
διαγωνισμός είναι αντικειμενικός, κρυστάλλινος και νομίζω ότι 

θα είναι πρότυπο και για άλλες διαγωνιστικές διαδικασίες. 
Νίκος Παππάς

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Θρίαμβος των βαρόνων
«Η μεγάλη εκδίκηση της Κεντροαριστεράς» ήταν ο «ξύλινος» 

πρωτοσέλιδος τίτλος των «Νέων», την Παρασκευή 22 Ιούλη. 
Συνοδευόταν από τεράστια φωτογραφία ενός σκυθρωπού στα 
έδρανα της Βουλής Τσίπρα. Τρεις μέρες μετά, τη Δευτέρα 25 
Ιούλη, παραχωρήθηκε στον Κ. Σκανδαλίδη μια ολόκληρη σελίδα 
στη ναυαρχίδα του Συγκροτήματος, για να δημοσιεύσει άρθρο 
με τίτλο «Η Κεντροαριστερά είναι εδώ» και υπότιτλο «Τρεις προ-
ϋποθέσεις για το επόμενο βήμα της επανένωσης των δυνάμεων 
του Κέντρου».

Πολιτικός μέντορας της Φώφης, παλαιόθεν εκλογομάγειρας 
του ΠΑΣΟΚ και εισηγητής του στη συζήτηση για τον εκλογικό 
νόμο, ο Σκανδαλίδης βρήκε την ευκαιρία να ξαναπεί τα ίδια. Για 
την ανατροπή που συντελείται στους πολιτικούς συσχετισμούς, 
για «ένα συνεχώς διευρυνόμενο μεγάλο ρεύμα από προοδευτι-
κούς, δημοκράτες και αριστερούς πολίτες, αλλά και από δυνάμεις 
της αποχής ή της νέας γενιάς», που «αποστασιοποιείται» από τον 
ΣΥΡΙΖΑ και που «αντιλαμβάνεται την απουσία και τον κατακερ-
ματισμό της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης ως κρίσιμο 
πολιτικό κενό» και γι' αυτό χρειάζεται να υπάρξει «μια ενωμένη 
και ενιαία Κεντροαριστερά».

Στην πραγματικότητα, στην ψηφοφορία για τον εκλογικό νό-
μο δεν είχαμε την «εκδίκηση της Κεντροαριστεράς», αλλά την 
εκδίκηση των βαρόνων των μίντια και ειδικά του Ψυχάρη. Η Κε-
ντροαριστερά, άλλωστε, θα μπορούσε να πάρει εκδίκηση από 
τον ΣΥΡΙΖΑ μόνο αν κατάφερνε να πάρει πίσω τις ψήφους που 
μέσα σε μια τριετία-τετραετία «μετοίκησαν» από το ΠΑΣΟΚ στον 
ΣΥΡΙΖΑ. Κι αυτό μπορεί να αποδειχτεί σε εκλογές, όχι σε μια 
ψηφοφορία στη Βουλή. Μέχρι στιγμής, τέτοια τάση δεν έχει δι-
αφανεί ούτε σε επίπεδα δημοσκοπήσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει, αλλά 
οι απώλειες πηγαίνουν στη ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στα ίδια, 
ενώ το Ποτάμι βρίσκεται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας.

Ο Ψυχάρης χάλασε πράγματι τα σχέδια των Τσιπραίων για μια 
περιφανή πολιτική νίκη, με τη συγκέντρωση 200 ψήφων στον 
εκλογικό νόμο, αλλά μέχρις εκεί. Δεν οικοδόμησε κάτι. Η υπόθε-
ση «ενότητα της Κεντροαριστεράς» ακόμα καρκινοβατεί, ενώ το 
«προγραμματικό» κείμενο που  έφτιαξε η επιτροπή που είχαν στή-
σει πέρασε εντελώς στο ντούκου. Ούτε πολιτική αίσθηση προκά-
λεσε ούτε συζητήθηκε. Ακόμα και μεταξύ τους. Δεν αποκλείουμε 
να τελεσφορήσουν οι πιέσεις που ασκούνται, να γίνει μέσα στον 
Αύγουστο η συνάντηση Φώφης-Σταύρου (που έχει περιβληθεί 
με μυθική αχλύ), να καταλήξουν και σε κάποια διαδικασία κοινής 
έκφρασης, όλ' αυτά όμως μένει να αποδειχτούν στην πράξη.

Μουγκάθηκε ο Τσίπρας
Ο Θεοδωράκης το αποκάλυψε, η Γεννηματά το επιβεβαίω-

σε, ο Τσίπρας το βούλωσε. Τι αποκάλυψε ο Θεοδωράκης; Οτι 
στις 24 Ιούλη του 2015, που ο Παυλόπουλος τους τραπέζωσε στο 
προεδρικό μέγαρο «για την αποκατάσταση της δημοκρατίας», η 
Γεννηματά αρχικά και ο Θεοδωράκης ρώτησαν τον Τσίπρα τι θα 
κάνει με τον εκλογικό νόμο. Και μέσα από την κουβέντα κατέλη-
ξαν να δώσει ο Τσίπρας δυο διαβεβαιώσεις: «ότι δεν θα μας αιφ-
νιδιάσει με εκλογές και ότι σε κάθε περίπτωση, πριν τις εκλογές 
θα συζητήσουμε τον εκλογικό νόμο», όπως χαρακτηριστικά είπε 
ο Θεοδωράκης. Τη συνέχεια τη γνωρίζουμε: σε λιγότερο από ένα 
μήνα ο Τσίπρας είχε προκηρύξει εκλογές, τις οποίες φυσικά έκα-
νε  με τον υπάρχοντα εκλογικό νόμο, για ν' αρπάξει τις πενήντα 
έδρες του μπόνους.

Η Γεννηματά επιβεβαίωσε πλήρως ό,τι είχε αποκαλύψει ο 
Θεοδωράκης. Ετσι, κάτι που είχε γραφτεί αρκετές φορές στον 
αστικό Τύπο, ως αποτέλεσμα διαρροών και off the record δηλώ-
σεων, ειπώθηκε για πρώτη φορά με τον πιο επίσημο τρόπο: από 
το βήμα της Βουλής.

Κι ενώ δύο πολιτικοί αρχηγοί τον ξεμπρόστιασαν μ' αυτό τον 
τρόπο, ο Τσίπρας επέλεξε να μουγκαθεί. Στην ομιλία του ασχο-
λήθηκε μόνο με τον Μητσοτάκη και κάπου στο τέλος αναφέρ-
θηκε στα κόμματα του Κέντρου, περισσότερο παραπονιάρικα 
και λιγότερο επιθετικά. «Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν κατανοώ 
ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο αρνείστε να αποδεχθείτε ένα 
πολιτικό δώρο, να παίξετε σημαντικό ρόλο στην πολιτική σκηνή 
του τόπου» είπε. Και συνέχισε: «Προτιμάτε ενδεχομένως τον ρόλο 
του συμπληρώματος της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη, όπως είχατε 
προτιμήσει και τον ρόλο του συμπληρώματος στην κυβέρνηση 
του κ. Σαμαρά με τον κ. Βορίδη, τον κ. Γεωργιάδη, όλους αυτούς 
τους ιδεολογικά συγγενείς σας;». Και κατέληξε σηκώνοντας τους 
τόνους: «Θα ψηφίσουμε την απλή αναλογική και τη δυνατότητα ο 
ελληνικός λαός το 2019 να μας δώσει την πλειοψηφία και να σας 
βάλει οριστικά το παλιό πολιτικό σύστημα στο χρονοντούλαπο 
της ιστορίας, για να θυμηθώ και μια άλλη ιστορική φράση».

Η Γεννηματά επανήλθε, τον ξανακάρφωσε, αλλά ο Τσίπρας 
επέλεξε και πάλι να μην απαντήσει. Της είπε ότι χρησιμοποιεί 
ύβρεις (δεν είχε χρησιμοποιήσει) και κατέληξε: «Δεν θα ανταπο-
κριθώ στο ίδιο ύφος. Θα πω μονάχα: Κρίμα!».

Κότα λειράτη ο Τσίπρας. 
Μολονότι ο Βούτσης φρό-

ντισε να καθυστερήσει επί 
τέσσερις μήνες τη συζήτηση 
επί της πρότασης της ΝΔ για 
σύσταση εξεταστικής επιτρο-
πής για τα capital controls και 
γενικά για την πολιτική της 
συγκυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ κατά το πρώτο εξάμηνο 
του 2015, ορίζοντάς την λίγες 
μέρες πριν κλείσουν τη Βουλή 
για καλοκαιρινές διακοπές, 
ο Τσίπρας δεν κατέβηκε στη 
Βουλή για ν' αντιμετωπίσει 
τον Μητσοτάκη, σηκώνοντας 
ο ίδιος την ευθύνη για την 
πολιτική της κυβέρνησής του. 
Εστειλε τον Δραγασάκη για 
να αρθρώσει μια απολογητική 
για ό,τι έγινε μέχρι να υπογρα-
φεί το τρίτο Μνημόνιο, και τον 
Τσακαλώτο για να μπαχαλέψει 
τη συζήτηση, ώστε την επομέ-
νη να συζητιούνται οι απείρου 
κάλλους σκηνές του μπάχαλου 
και όχι η επί της ουσίας συζή-
τηση.

Επί της ουσίας, βέβαια, δεν 
προστέθηκε τίποτα καινούργιο. 
Ακόμα και τα αναγραφόμενα 
στο βιβλίο του Γκαλμπρέιθ πε-
ρί «σχεδίου Β» είχαν χιλιοσυζη-
τηθεί. Και ο Μητσοτάκης με τα 
στελέχη της ΝΔ δεν έμειναν 
και πολύ σ' αυτό. Τοποθετήθη-
καν εφ' όλης της ύλης, σαν να 
επρόκειτο για μια προ ημερή-
σιας διάταξης συζήτηση που 
αφορούσε το πρόσφατο πα-
ρελθόν. Θα περίμενε κανείς, 
λοιπόν, ο Τσίπρας να πάει στη 
Βουλή και να κοντραριστεί στα 
ίσα με τον Μητσοτάκη. Δεν το 
έκανε, μάλλον γιατί επέλεξε 
να μη βρίσκεται ο ίδιος στο 
κάδρο μιας συζήτησης που 
επανέφερε στο προσκήνιο 
τον Μπαρουφάκη, τον Γκαλ-
μπρέιθ, ανθρώπους που όλοι 
ήταν της δικής του επιλογής. 
Το επιτελείο του Μαξίμου έκρι-
νε ότι η κυβέρνηση θα είχε εκ 
των πραγμάτων θέση απολο-
γούμενου, χωρίς δυνατότητα 
αντεπίθεσης, οπότε άφησε τον 
Δραγασάκη να παίξει αυτό τον 
άχαρο και άβολο ρόλο.

Αν υπήρχαν έστω και λίγες 
δυνατότητες ο Τσίπρας να 
απαντήσει πειστικά ότι όλα 
τα έκανε μια χαρά και να πε-
ράσει στην αντεπίθεση, τότε 
θα κατέβαινε στο γήπεδο και 
δε θα άφηνε τον Μητσοτάκη 
να αλωνίζει απέναντι σε έναν 
άχρωμο και άοσμο Δραγασά-
κη, που είπε το ποίημά του σε 
χαμηλούς τόνους και δε δοκί-
μασε καν να δευτερολογήσει, 
παρακολουθώντας αμήχανα 
τον Τσακαλώτο να οργανώνει 
μπάχαλο με αντιπάλους τον 
Μπουμπούκο και την «το μαλλί 
πώς είναι;» Βούλτεψη.

Οι συριζαίοι έχουν και ένα 
άλλο πρόβλημα. Μέχρι και τις 
εκλογές του Σεπτέμβρη 2015 
μπορούσαν να παίζουν το 
γνωστό δακρύβρεχτο παρα-

μύθι «εκβιαστήκαμε», «υπο-
στήκαμε πραξικόπημα» κτλ. 
Εμφανίζονταν σα να έχουν 
υπογράψει ένα Μνημόνιο 
που δεν το πιστεύουν. Πλέον, 
έχουν «ενστερνιστεί» το Μνη-
μόνιο, οπότε κάθε συζήτηση 
για το παρελθόν μόνο ζημιά 
τους κάνει.

Πάντως, παρά την απουσία 
του Τσίπρα, η συζήτηση έτυ-
χε προβολής από τα ΜΜΕ, 
η πλειοψηφία των οποίων δε 
διάκειται ευμενώς προς τους 
Τσιπραίους. Ηταν η τελευταία 
ευκαιρία τους αυτή την περίο-
δο να εκθέσουν τον Τσίπρα και 
να στηρίξουν τον Μητσοτάκη, 
ο οποίος έδωσε ένα άνετο 
αντιπολιτευτικό σόου, ανακυ-
κλώνοντας τα ίδια υλικά. 

Δεν κατάφερε, όμως, να 
επαναλάβει τα γεγονότα της 
συζήτησης για τον εκλογικό 
νόμο, όταν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και 
Ποτάμι εμφανίστηκαν ως ενι-
αίο μέτωπο, εμποδίζοντας τον 
Τσίπρα να συγκεντρώσει τους 
200 βουλευτές. Τότε, η αριθ-
μητική της Βουλής (200 ψήφοι 
ή λιγότερες από 200) βοηθού-
σε να εμφανίζεται η δεξιά και 
κεντρώα αντιπολίτευση ως 
ενιαίο μέτωπο (μολονότι δεν 
υποστήριζαν τις ίδιες θέσεις), 
όμως στη συζήτηση για την 
εξεταστική επιτροπή η αριθ-
μητική της Βουλής δεν ήταν 
υπέρ του Μητσοτάκη, καθώς 
ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι ψήφισαν 
την πρόταση της ΝΔ, που όμως 
τελικά δεν κατάφερε να συ-

γκεντρώσει ούτε 100 ψήφους. 
Μπορεί ο Βενιζέλος να κατέ-
βαλε φιλότιμες προσπάθειες 
για να εμφανίσει «κοντά» τις 
θέσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, όμως 
η Φώφη έπαιξε διμέτωπο (ο 
Βενιζέλος απουσίασε και πάλι 
επιδεικτικά από τα πασοκικά 
έδρανα την ώρα που μιλούσε 
η πρόεδρός «του»).

Ούτε και οι Τσιπραίοι, όμως, 
μπορεί να αισθάνονται ευχα-
ριστημένοι από την απουσία 
του αρχηγού τους, που είχε 
κλειστεί στο γραφείο του στη 
Βουλή (άρα δεν είχε κάποια 
άλλη υποχρέωση) και προσήλ-
θε μόνο για να ψηφίσει, την 
απουσία του Καμμένου (που 
πετάχτηκε μέχρι τη… Βουλγα-
ρία λιποτακτώντας κι αυτός) 
και την υποστήριξη από τον… 
Λεβέντη, που είπε ότι δε φταίει 
ο Τσίπρας, αλλά ο Βαρουφά-
κης που τον παρέσυρε! Και δεν 
μπορούσαν να του πουν και τί-
ποτα, γιατί η γραμμή τώρα εί-
ναι «στηρίζουμε Λεβέντη, γιατί 
θα τον χρειαστούμε τις μέρες 
της δεύτερης αξιολόγησης».

Επειδή οι εντυπώσεις έτσι 
κι αλλιώς έγειραν υπέρ του 
Μητσοτάκη, που έπαιξε χω-
ρίς αντίπαλο, οι Τσιπραίοι 
αποφάσισαν νυχτιάτικα να 
συγκαλέσουν την επομένη το 
ΚΥΣΚΟΙΠ (Κυβερνητικό Συμ-
βούλιο Κοινωνικής Πολιτικής), 
υπό την προεδρία του Τσίπρα, 
προκειμένου να ανακοινώσει 
μέτρα κοινωνικού περιεχο-
μένου, σε μια προσπάθεια να 

κερδίσει τις εντυπώσεις. Δεν 
είχαν ανακοινώσει τίποτα τις 
προηγούμενες μέρες και είναι 
φανερό πως επρόκειτο για μια 
επιλογή της τελευταίας στιγ-
μής, με στόχο το κέρδισμα των 
χαμένων εντυπώσεων.

Τέτοιες ενέργειες αντιπερι-
σπασμού θα βλέπουμε συνέ-
χεια από τον Τσίπρα μέχρι ν' 
αρχίσει η «διαπραγμάτευση» 
για τη δεύτερη αξιολόγηση και 
καθώς ο λαός θα στενάζει από 
τα «ραβασάκια» της εφορίας 
(φόρος εισοδήματος και ΕΝ-
ΦΙΑ) και τις περικοπές στις συ-
ντάξεις. Τις προάλλες πήγε και 
εγκαινίασε το νοσοκομείο της 
Σαντορίνης, που δεν έχει για-
τρούς και νοσηλευτικό προσω-
πικό (χώρια που θα λειτουργεί 
ως ανώνυμη εταιρία, με στόχο 
έσοδα από τον τουρισμό). 
Μετά οργάνωσαν ολόκληρη 
φιέστα στο Μπραχάμι για την 
αυτονόητη επιστροφή στο δή-
μο της έκτασης του Ασύρμα-
του που δε χρησιμοποιεί πια ο 
στρατός (την ίδια στιγμή, βέ-
βαια, ελάχιστα χιλιόμετρα πιο 
κάτω, έχουν ξεπουλήσει ολό-
κληρη την έκταση του πρώην 
αεροδρόμιου του Ελληνικού, 
μαζί με το θαλάσσιο μέτωπό 
της). Μετά πήρε σειρά το αε-
ροδρόμιο της Πάρου και ποιος 
ξέρει τι άλλο θα εγκαινιάσει ο 
Τσίπρας (έχει δημιουργήσει 
«σχολή» ο Παττακός).

Ο Τσίπρας θα κάνει εγκαίνια 
και φιέστες τύπου συνταγμα-
τικής αναθεώρησης, ο Μητσο-
τάκης θα ανακυκλώνει όλες τις 
καταγγελίες κατά του ΣΥΡΙΖΑ 
και του Τσίπρα, ενώ στελέχη 
της ΝΔ θα ντύνονται ακόμα 
και με αντιμνημονιακή λεοντή, 
και όλοι μαζί θα δημιουργούν 
πέπλο αποπροσανατολισμού, 
κάτω από το οποίο θα κρύβε-
ται η βαρβαρότητα. Το έργο 
το έχουμε ξαναδεί, οπότε δε 
θα πρέπει να μας εκπλήσσει. 
Σημασία έχει να τ' αλλάξουμε.

ΥΓ.  Από χτες η Βουλή 
έκλεισε. Θα ξανανοίξει στα 
τέλη Αυγούστου, χωρίς να λει-
τουργήσουν θερινά τμήματα. 
Πριν από λίγο καιρό, ο ίδιος ο 
Τσίπρας έλεγε ότι δε θα κλεί-
σει η Βουλή, γιατί έχει πολλή 
δουλειά. Η πράξη, όμως, δεί-
χνει ότι την κλείνουν σχεδόν 
για όλο τον Αύγουστο, επειδή 
δεν έχει δουλειά να κάνει. Τη 
νομοθετική πρωτοβουλία δεν 
την έχει η κυβέρνηση, αλλά το 
κουαρτέτο/τρόικα. Τώρα πε-
ριμένουν το Σεπτέμβρη, που 
θα γίνει η δεύτερη φάση της 
πρώτης αξιολόγησης. Εχουν 
καμιά ντουζίνα προαπαιτού-
μενα, θα τα βάλουν σε κάποιο 
(ή κάποια) πολυνομοσχέδιο, 
θα το ψηφίσουν με την κατε-
πείγουσα διαδικασία και μετά 
θα ξανανομοθετήσουν με το 
κλείσιμο της δεύτερης αξιο-
λόγησης.

Τσογλανιά
Ο Δραγασάκης ήταν το πιο υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλε-

χος που μίλησε στη συζήτηση για την πρόταση της ΝΔ για σύ-
σταση εξεταστικής επιτροπής, εκπροσωπώντας τον Τσίπρα που 
επέλεξε να απόσχει. Υπήρξε σκληρός πολιτικά απέναντι στη ΝΔ. 
Πολιτικά όμως. Δεν προκάλεσε κανέναν σε προσωπικό επίπεδο 
και δε δημιούργησε μπάχαλο. Αντίθετα, ο Τσακαλώτος, που ζή-
τησε κουτοπόνηρα να κλείσει τη συζήτηση, καπελώνοντας τον 
Δραγασάκη, επέλεξε για μια ακόμα φορά τις προσωπικές επιθέ-
σεις και τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, εν γνώσει του ότι 
θα προκαλέσει μπάχαλο. Και το προκάλεσε.

Αυτός ήταν ο σκοπός του. Να αποφύγει την επί της ουσίας 
συζήτηση και να αφήσει ως τελευταία εικόνα αυτής της διαδι-
κασίας ένα μπάχαλο με εκατέρωθεν ύβρεις με τον Μπουμπούκο 
και άλλους «ευέξαπτους» δεξιούς. Δεν είπε τίποτα -απολύτως 
τίποτα!- επί της ουσίας, παρά μόνο έστησε το αλληλοβρίσιμο. 
Και πήγε να το συνεχίσει και όταν ο λόγος δόθηκε στον Δένδια, 
που ήταν ο τελευταίος ομιλητής, δεδομένου ότι επρόκειτο για 
πρόταση της ΝΔ.

Για να συμπεριφερθείς με τσογλανιά πρέπει να την έχεις στο 
χαρακτήρα σου. Δεν μπορείς να υποκριθείς τον τσόγλανο, πρέπει 
να είσαι. Ο Τσακαλώτος, μια νούλα επιστημονικά, ένας καρπα-
ζοεισπράκτορας των ιμπεριαλιστών πολιτικά, βγάζει στη φόρα 
τον πραγματικό του χαρακτήρα. Αυτόν που με τόση επιμέλεια 
έκρυβε παλαιότερα πίσω από το χαμόγελο του καλού παιδιού 
και τη low profile συμπεριφορά.

Γιατί επιλέγει την τσογλανοτακτική ο Τσακαλώτος; Επειδή έχει 
ηγετικές φιλοδοξίες και αυτή η τακτική «πουλάει» στο συριζαίικο 
ακροατήριο (δείτε και την περίπτωση Πολάκη). Ο Τσακαλώτος 
που δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο μέχρι το 2015 (τα οικονομικά 
θέματα χειρίζονταν από τη μια ο Δραγασάκης και από την άλλη ο 
Μηλιός), ενώ στην πρώτη κυβέρνηση με το ζόρι χώρεσε σε μια θέ-
ση αναπληρωτή στο υπουργείο Εξωτερικών, εκτινάχτηκε ξαφνικά 
(μετά το φιάσκο Μπαρουφάκη) στο στερέωμα του μνημονιακού 
ΣΥΡΙΖΑ και είπε… να μην αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Με δικομματικό πατιρντί κλείνει η Βουλή

Γερές δόσεις αποπροσανατολισμού
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Περί μολύνσεων
«Η Γαλλία και η Γερμανία έχουν μολυνθεί από την τρομοκρατία. 

Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να αυτοκτονήσουμε αφήνοντας να 
εισέρχονται στη χώρα μας πολίτες χωρών που έχουν μολυνθεί από την 
τρομοκρατία». Ασυγκράτητος ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέο… άρωμα 
στη ρατσιστική και ξενοφοβική του εκστρατεία. Σε τηλεοπτική του 
συνέντευξη, δε δίστασε να «υποσχεθεί» ότι άμα εκλεγεί πρόεδρος, 
θα επιβάλει αυστηρούς ελέγχους στους ταξιδιώτες από Γαλλία και 
Γερμανία, που επισκέπτονται τις ΗΠΑ.

Αρκετοί σκέφτονται ότι ο τύπος είναι ένα ακροδεξιό έκτρωμα που 
βρίσκεται στην κοσμάρα του και δεν ξέρει τι λέει. Λάθος. Θα του είχαν 
κόψει το δρόμο έγκαιρα αν ήταν στην κοσμάρα του. Απλά, έχει επιλέ-
ξει μια συγκεκριμένη πολιτική στρατηγική, την οποία επεξεργάζονται 
οι σύμβουλοί του κι αυτός εκτελεί με ταμπεραμέντο κλόουν. Μ' αυτή 
τη στρατηγική ή θα κερδίσει ή θα χάσει. Αμα κερδίσει, θα σοβαρευτεί 
αμέσως, θα κόψει τα καραγκιοζιλίκια και θα υπηρετήσει με συνέπεια 
την πολιτική του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, βάζοντας απλά την 
προσωπική του πινελιά (όπως συνέβη και με τον Μπους τζούνιορ). 
Αμα χάσει, οι βαρόνοι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος θα πρέπει να 
αλλάξουν άρδην την πολιτική επιλογής υποψήφιου προέδρου. Γιατί θα 
έχουν χάσει τρίτη κατά σειρά εκλογή. Δυο φορές από μαύρο υποψή-
φιο των Δημοκρατικών και μία φορά από γυναίκα.

Συντηρητικά
Τον αντίστροφο πολιτικό σχεδιασμό μπορεί κάποιος να δει και στην 

περίπτωση της Κλίντον. Στη μάχη για το χρίσμα του Δημοκρατικού 
Κόμματος ως σοβαρότερος αντίπαλός της αναδείχτηκε ο Μπέρνι Σά-
ντερς. Ηταν η μεγάλη έκπληξη, γιατί ήταν ο πρώτος εδώ και πολλές 
δεκαετίες υποψήφιος των Δημοκρατικών που μίλησε για «σοσιαλισμό» 
(σοσιαλδημοκρατία, δηλαδή), λέξη απαγορευμένη στο αμερικάνικο 
πολιτικό λεξιλόγιο. Ολοι περίμεναν, λοιπόν, ότι η Κλίντον θα επέλεγε 
ως αντιπρόεδρο τη γερουσιαστή της Μασαχουσέτης Ελίζαμπεθ Γου-
όρεν, που θεωρείται ηγέτιδα της αριστερής πτέρυγας του κόμματος 
και επομένως θα μπορούσε να τραβήξει τις ψήφους του Σάντερς.

Η Κλίντον έβαλε στη λίστα με τους υποψήφιους αντιπροέδρους τη 
Γουόρεν, έβαλε και τον απόστρατο ναύαρχο και ανώτατο διοικητή των 
δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη Τζέιμς Σταυρίδη, για να ικανοποιή-
σει τη δεξιά πτέρυγα, αλλά στο τέλος επέλεξε τον «κεντρώο» Τιμ Κέιν. 
Οι επιτελείς της Κλίντον προεξόφλησαν ότι οι οπαδοί του Σάντερς 
θα συρθούν ακόμα και με πόνο ψυχής να ψηφίσουν τη Χίλαρι, που τη 
σιχαίνονται, γιατί είναι οι πιο πολιτικοποιημένοι ψηφοφόροι και αυτοί 
που τρέμουν μη τυχόν εκλεγεί ο Τραμπ. Ο Τραμπ θα μαζέψει όλους 
τους φιλελεύθερους Αμερικανούς στην κάλπη της Κλίντον. Οπότε δε 
χρειάζεται να βάλουν υποψήφια αντιπρόεδρο την ηγέτιδα της αρι-
στερής πτέρυγας του κόμματος. Δεν «καις» μια θέση για να κερδίσεις 
ψήφους που τις θεωρείς έτσι κι αλλιώς κερδισμένες. Βάζεις κάποιον 
πολιτικά άχρωμο, ώστε να διεμβολίσεις ένα κομμάτι ψηφοφόρων των 
Ρεπουμπλικανών, που δε θέλουν «ακρότητες». Ο οποίος, επιπλέον, 
είναι γιος εργάτη, που μπορεί να σου φέρει ψηφοφόρους από τη λευκή 
εργατική τάξη, αλλά και δικηγόρος που υπερασπίστηκε τα ατομικά 
δικαιώματα των μαύρων στα δικαστήρια.

Συναγερμός
Το συνέδριο των Δημοκρατικών ξεκίνησε με τους οπαδούς του 

Μπέρνι Σάντερς να αποδοκιμάζουν την Χίλαρι. Μια δημοσκόπηση 
του CNN έδειξε τον Τραμπ να κερδίζει έξι μονάδες και να περνάει 
μπροστά στην κούρσα προηγούμενος με 48% έναντι 45% της Κλίντον. 
Αμέσως χτύπησαν καμπανάκια. Η πρόεδρος της εθνικής επιτροπής 
του κόμματος Ντέμπι Βάσερμαν Σουλτς οδηγήθηκε σε παραίτηση, 
κατ' απαίτηση του Σάντερς. Βλέπετε, είχαν αποκαλυφθεί e-mails που 
έδειχναν ότι όχι μόνο δεν ήταν ουδέτερη στη διαδικασία επιλογής, 
αλλά δούλευε υπέρ της Κλίντον. Με το αίμα της Ντέμπι να έχει βάψει 
το πόντιουμ, εμφανίστηκε σ' αυτό ως παράκλητος ο ίδιος ο Μπέρνι, κα-
λώντας τους οπαδούς του να ψηφίσουν Χίλαρι. Εξέφρασε στην μέχρι 
πρότινος αντίπαλό του υποστήριξη άνευ όρων. «Η δουλειά μου τώρα 
είναι να νικήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ και να εκλέξουμε τη Χίλαρι 
Κλίντον» βροντοφώναξε.

Κι επειδή «το σόου δεν τελειώνει αν δεν τραγουδήσει η χοντρή 
κυρία», όπως έλεγαν παλιά στο θέατρο Apollo της Νέας Υόρκης, όπου 
χτυπούσε η καρδιά της mainstream μαύρης μουσικής, εμφανίστηκε η 
πανύψηλη μαύρη πρώτη κυρία, για να κλείσει την παράσταση προκα-
λώντας ντελίριο στους οπαδούς. Με μια παθιασμένη ομιλία η Μισέλ 
Ομπάμα ήταν πράγματι «the fat lady» που είχε ανάγκη το Δημοκρατικό 
Κόμμα για να ξεκινήσει την τελική φάση της προεδρικής του καμπάνι-
ας. Ολα δείχνουν ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα χάσουν για τρίτη διαδοχικά 
εκλογή. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά ή θα 
υπάρξει έκπληξη.

Τα αναφέρουμε όλ' αυτά γιατί ο τρόπος με τον οποίο χαράζουν 
στρατηγική τα επιτελεία των υποψήφιων και των κομμάτων στις ΗΠΑ 
είναι τυπικά μαρκετινίστικος. Πάει καιρός που έχει μεταφερθεί και 
στην Ευρώπη. Οι Τσιπραίοι αποτελούν τυπικό παράδειγμα τέτοιου 
τρόπου οργάνωσης της πολιτικής παρέμβασης, γι' αυτό και ο Μητσο-
τάκης προσέλαβε τον Θεοδωρικάκο, που ξέρει καλά τα κόλπα της κοι-
νοβουλευτικής ψευτοαριστεράς και μπορεί να χαράξει μια «κόντρα» 
παρέμβαση για τον υποψήφιο της δεξιάς.

Συρία

Σφίγγει ο κυβερνητικός κλοιός 
στο ανατολικό Χαλέπι

Σφίγγει ακόμη περισσότε-
ρο η πολιορκία από τον 

κυβερνητικό στρατό και τους 
συμμάχους του στο ελεγ-
χόμενο από τους αντάρτες 
ανατολικό Χαλέπι, αφότου η 
άλλοτε βιομηχανική περιοχή 
Λεραμούν στη βορειοδυτική 
άκρη της πόλης πέρασε στις 
26 Ιούλη, μετά από σφοδρές 
μάχες με τους αντικαθεστωτι-
κούς αντάρτες, υπό τον πλήρη 
έλεγχο του συριακού στρατού. 
Σημειωτέον ότι από το 2012 το 
Χαλέπι έχει διχοτομηθεί. Το 
ανατολικό τμήμα ελέγχεται 
από τους αντάρτες και το δυτι-
κό από τον κυβερνητικό στρα-
τό. Μετά την κατάληψη της 
περιοχής Λεραμούν, η Γενική 
Διοίκηση του συριακού στρα-
τού κάλεσε τους αντάρτες να 
καταθέσουν τα όπλα και ενη-
μέρωσε τους πολίτες που πα-
ραμένουν στο πολιορκημένο 
τμήμα του Χαλεπιού ότι έχει 
δημιουργήσει περάσματα δι-
αφυγής για όσους θέλουν να 
εγκαταλείψουν την πόλη. Πα-
ράλληλα έχει περικυκλωθεί  
από τον κυβερνητικό στρατό 
η γειτονική περιοχή Μπανί 
Ζέιντ, όπου συνεχίζονται μέ-
χρι τη στιγμή που γράφονται 
οι γραμμές αυτές σφοδρές 
μάχες.

Οι δυο αυτές περιοχές, που 
βρίσκονται κοντά στο στρα-
τηγικής σημασίας δρόμο Κα-
στέλο, χρησιμοποιούνταν από 
τους αντάρτες για να εκτοξεύ-
ουν ρουκέτες στο ελεγχόμενο 
από το συριακό καθεστώς δυ-
τικό τμήμα του Χαλεπιού. Στό-

χος της κατάληψής τους από 
τον κυβερνητικό στρατό είναι 
από τη μια να σταματήσουν οι 
επιθέσεις των ανταρτών από 
τις περιοχές αυτές στο δυτικό 
Χαλέπι και από την άλλη να 
σφίξει περισσότερο ο κλοιός 
του κυβερνητικού στρατού στο 
ελεγχόμενο από τους αντάρ-
τες ανατολικό Χαλέπι.

Ο συριακός στρατός και 
οι σύμμαχοί του έχουν περά-
σει εδώ και βδομάδες στην 
επίθεση στις περιοχές γύρω 
από το Χαλέπι, η κατάληψη 
του οποίου θα καθορίσει και 
την έκβαση του πολέμου. 
Ωστόσο, η κατάσταση για 
τους αντάρτες επιδεινώθηκε 
περισσότερο όταν ο κυβερ-
νητικός στρατός κατάφερε 
στις 7 Ιούλη να προωθηθεί σε 
απόσταση βολής από το δρό-
μο Καστέλο, το βασικό δρόμο 
ανεφοδιασμού των ανταρτών, 
και στη συνέχεια να καταλάβει 
τμήματα του ίδιου του δρόμου, 
σφίγγοντας την πολιορκία  στο 
ανατολικό Χαλέπι και προκα-

λώντας ελλείψεις σε βασικά 
τρόφιμα και κατακόρυφη αύ-
ξηση των τιμών.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ρε-
πορτάζ του Associated Press 
(Syrian troops tighten Aleppo 
siege, urge gunmen to give up, 
26/7/16), οι ΗΠΑ έχουν προ-
τείνει στη Ρωσία στρατιωτική 
συνεργασία για τη Συρία, η 
οποία θα περιλαμβάνει ανταλ-
λαγή πληροφοριών, κατανομή 
στόχων, ακόμη και κοινούς αε-
ροπορικούς βομβαρδισμούς. 
Στο στόχαστρό τους θα είναι 
πλέον, εκτός από το ISIS, και 
το Μέτωπο αλ Νούσρα, το 
οποίο χαρακτηρίζεται από τη 
Ρωσία τρομοκρατική οργά-
νωση, παρόλο που μέχρι τώ-
ρα ο Λευκός Οίκος ζητούσε 
από τη Μόσχα να αποφεύγει 
τους βομβαρδισμούς εναντίον 
του για να μην πλήττονται οι 
αποκαλούμενες μετριοπαθείς 
ομάδες ανταρτών που συνερ-
γάζονται με τους τζιχαντιστές 
του Νούσρα. Το Μέτωπο Αλ 
Νούσρα θεωρείται από τα 

ισχυρότερα παρακλάδια της 
Αλ Κάιντα στον κόσμο και το 
σημαντικότερο εμπόδιο στην 
εφαρμογή της κατάπαυσης 
του πυρός στη Συρία. Σε μια 
προσπάθεια προφανώς να 
αποτρέψει τη στοχοποίησή 
του από τα ρωσικά και τα αμε-
ρικάνικα βομβαρδιστικά, σχε-
διάζει, σύμφωνα με δηλώσεις 
κορυφαίων στελεχών του, να 
ανακοινώσει σύντομα την 
αποσύνδεσή του από την Αλ 
Κάιντα, τη συγχώνευσή του με 
άλλες ομάδες ανταρτών και 
την αλλαγή του ονόματος και 
της σημαίας του. 

Στο πλαίσιο των αμερικανο-
ρωσικών διαπραγματεύσεων 
που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο 
απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη 
Συρία Στάφαν ντε Μιστούρα, 
ύστερα από την συνάντησή 
του στις 26 Ιούλη στη Γενεύη 
με υψηλόβαθμους αμερικά-
νους και ρώσους διπλωμά-
τες, δήλωσε ότι σκοπεύει να 
καλέσει για ένα νέο γύρο δι-
απραγματεύσεων μεταξύ του 
καθεστώτος Ασαντ και της 
αντιπολίτευσης προς το τέλος 
Αυγούστου.

Φυσικά, τίποτα δεν είναι σί-
γουρο. Ούτε ένας νέος γύρος 
διαπραγματεύσεων. Ούτε η 
κατάληξη των αμερικανορω-
σικών διαπραγματεύσεων σε 
μια στενότερη στρατιωτική συ-
νεργασία, για την οποία απαι-
τούνται υποχωρήσεις και από 
τις δύο πλευρές, τις οποίες ο 
συσχετισμός δυνάμεων στα 
πολεμικά μέτωπα δεν φαίνεται 
να επιτρέπει αυτή τη στιγμή.

Κατακλύζουν με όπλα τα πολεμικά μέτωπα της Μέσης Ανατολής

Οχτώ χώρες της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης 

κατακλύζουν από το 2012 με 
«πρωτοφανείς» ποσότητες 
όπλων και πυρομαχικών τη 
Μέση Ανατολή, τροφοδο-
τώντας τα πολεμικά μέτωπα 
στην περιοχή, σύμφωνα με έκ-
θεση του Balkan Investigative 
Reporting Network (BIRN) 
και του Organized Crime and 
Corruption Reporting Project 
(OCCRP), που δόθηκε στη 
δημοσιότητα στις 27 Ιούλη. 
Πρόκειται για τη Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, 
την Κροατία, την Τσεχία, το 
Μαυροβούνιο, τη Ρουμανία, 
τη Σερβία και τη Σλοβακία, 
που έχουν αποκομίσει από 
το 2012 τουλάχιστον 1,2 δισ. 
ευρώ.

Δεν μπορεί κανείς, βέβαια, 
να χαρακτηρίσει το μικροσκο-
πικό Μαυροβούνιο παραγωγό 
όπλων. Μια βάση κάθε είδους 
λαθρεμπόριου είναι. Από 
ναρκωτικά και τσιγάρα μέχρι 

όπλα. Γι’ αυτό και η κλίκα που 
κάνει κουμάντο επέμεινε στην 
απόσχισή του από τη Σερβία. 
Από το Μαυροβούνιο απλά 
διακινούνται λαθραία όπλα 
που παράγονται σε διάφορες 
χώρες. Οχι μόνο σε χώρες του 
πρώην «ανατολικού μπλοκ», 
όπως… όλως τυχαίως είναι 
όλες οι υπόλοιπες χώρες που 
αναφέρονται στην εν λόγω έκ-
θεση, αλλά και στις ιμπερια-
λιστικές χώρες της Δύσης. Τα 
κυκλώματα των λαθρεμπόρων 
χρησιμοποιούν αυτές τις χώ-
ρες για να περάσουν τα όπλα 
και για να «ξεπλύνουν» τα 
τεράστια κέρδη που αποκομί-
ζουν. Αλλωστε, για να φτάσει 
ένα φορτίο όπλων από την 
Ευρώπη στη Μέση Ανατολή 
πρέπει να συνεργαστούν 
πολλοί. Οι βιομήχανοι που τα 
παράγουν, αυτοί που κάνουν 
τις στεριανές μεταφορές, οι 
εφοπλιστές που αναλαμβά-
νουν τη θαλάσσια μεταφορά, 
οι αεροπορικές εταιρίες που 

αναλαμβάνουν τις μεταφο-
ρές από αέρος, οι τραπεζί-
τες που χρηματοδοτούν την 
επιχείρηση και ξεπλένουν τα 
τεράστια κέρδη και, φυσικά, 
οι κυβερνήσεις που κάνουν 
τα στραβά μάτια.

Οι εξαγωγές αυτές γίνονται 
εν γνώσει και με την έγκριση 
των κυβερνήσεων. Οπως επι-
σημαίνει η προαναφερθείσα 
έκθεση, «οι άδειες για τις 
εξαγωγές όπλων, οι οποίες 
υποτίθεται ότι εγγυώνται τον 
τελικό προορισμό  των εμπο-
ρευμάτων, χορηγούνται, πα-
ρόλο που υπάρχουν άφθονες 
αποδείξεις ότι τα όπλα εκτρέ-
πονται σε συριακές και άλλες 
ένοπλες ομάδες που κατηγο-
ρούνται για παραβιάσεις των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και 
θηριωδίες… Τα αποδεικτικά 
στοιχεία δείχνουν τη συστη-
ματική εκτροπή όπλων σε 
ένοπλες ομάδες που κατη-
γορούνται ότι διαπράττουν 
σοβαρές παραβιάσεις των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων. Σ’ 
αυτή την περίπτωση, οι εξα-
γωγές είναι παράνομες με 
βάση την ΑΤΤ (Συμφωνία για 
το εμπόριο όπλων του ΟΗΕ)». 
Τα παραπάνω ακούγονται τό-
σο ειρωνικά που μόνο να καγ-
χάσεις μπορείς.

Δεκάδες αεροπλάνα μετα-
φέρουν τα φορτία των όπλων 
σε τέσσερις παραλήπτες: τη 
Σαουδική Αραβία, που αγο-
ράζει τη μεγαλύτερη ποσότη-
τα, την Ιορδανία, τα Ενωμένα 
Αραβικά Εμιράτα και την 
Τουρκία. Οι τέσσερις αυτές 
χώρες, σύμφωνα με την έκθε-
ση, είναι οι βασικοί προμηθευ-
τές όπλων στη Συρία και στην 
Υεμένη, οι οποίες «αγόραζαν 
λίγα ή καθόλου όπλα από την 
κεντρική και την ανατολική 
Ευρώπη πριν από το 2012» 
που άρχισε η κλιμάκωση των 
ένοπλων συγκρούσεων στην 
περιοχή.

Τα όπλα διοχετεύονται στη 
Συρία από δύο μυστικά στρα-
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Οι επιθέσεις των «μοναχι-
κών λύκων», όπως τους 

έχει χαρακτηρίσει η Europol, 
εξαπλώνονται στην Ευρώπη. 
Επιθέσεις που είτε προέρχο-
νται από το Ισλαμικό Κράτος 
είτε όχι, έχουν πλέον ενεργο-
ποιήσει τα «αντιτρομοκρατι-
κά» ανακλαστικά των ευρωπα-
ϊκών κρατών που απαντούν με 
σκληρότερη αστυνομοκρατία. 
Από τις επιθέσεις που έγιναν 
πρόσφατα, μόνο αυτή του 
18χρονου Ιρανογερμανού στο 
Ολυμπιακό Εμπορικό Κέντρο 
του Μονάχου φαίνεται να μην 
έχει καμία απολύτως σχέση με 
τις υπόλοιπες, καθώς ο δρά-

στης, που στο τέλος αυτοκτό-
νησε, έβριζε τους Τούρκους 
και φώναζε ότι είναι Γερμα-
νός. Οχι ότι οι υπόλοιπες ήταν 
λιγότερο παρανοϊκές, όμως το 
μίσος τους στόχευε πολίτες 
των δυτικών δημοκρατιών και 
όχι μετανάστες. 

Τι είναι αυτό που δημιουργεί 
τέτοιες καταστάσεις; Η ψυχο-
λογική εξήγηση για «τρελαμέ-
νους» δεν αρκεί. Οχι ότι αυτοί 
που διέπραξαν τέτοιες φονικές 
επιθέσεις κατά απλών ανθρώ-
πων δεν έχουν μεγάλη δόση 
παραφροσύνης (είτε έχουν 
στρατολογηθεί από το ISIS είτε 
όχι), γιατί όμως αυτό να συμ-

βαίνει τώρα κι όχι παλαιότερα; 
Ανθρωποι με ψυχικές νόσους 
υπήρχαν και παλαιότερα.

Η απάντηση θα πρέπει να 
αναζητηθεί στο τεράστιο «εύ-
φλεκτο» ανθρώπινο «υλικό» 
που έχει συσσωρευτεί στις ευ-
ρωπαϊκές χώρες. Δεν μιλάμε 
μόνο για τους μετανάστες και 
τους πρόσφυγες, αλλά και γι’ 
αυτούς που ζουν χρόνια στις 
χώρες αυτές και υποτίθεται ότι 
έχουν «ενσωματωθεί» πλέον. 
Η χρόνια εκμετάλλευσή τους 
στα σύγχρονα καπιταλιστικά 
σκλαβοπάζαρα και η ρατσιστι-
κή πολλές φορές αντιμετώπισή 
τους από τις δυτικές κοινωνίες 

κάποια στιγμή θα δημιουργού-
σε τέτοια φαινόμενα, όπως 
συμβαίνει στις ΗΠΑ που οι τα-
ξικές και φυλετικές αντιθέσεις 
είναι οξύτερες και το λεγόμενο 
«κράτος πρόνοιας» ξεριζωμέ-
νο από καιρό.

Από την άλλη, η έλλειψη 
εργατικού και επαναστατικού 
κινήματος που θα αγωνιζόταν 
να οικοδομήσει κοινό μέτωπο 
με τους μετανάστες ή τους 
γόνους των μεταναστών και 
το φούντωμα του ατομισμού 
δε μπορούν παρά να διευκο-
λύνουν τέτοιες ατομικές δο-

λοφονικές ενέργειες από «ψυ-
χικά διαταραγμένα άτομα», τα 
οποία πολλαπλασιάζονται σαν 
τα μανιτάρια μετά τη βροχή, 
αφού οι συνθήκες είναι κα-
τάλληλες για να «γεννήσουν» 
τέτοια άτομα.

Το ISIS εκμεταλλεύεται 
αυτή την κατάσταση για να 
στρατολογήσει κόσμο σε μια 
κατεύθυνση απόλυτης σκοτα-
διστικής φρενίτιδας, που δεν 
σταματά στις επιθέσεις στις 
δυτικές «δημοκρατίες» (έχει 
ήδη αναλάβει την ευθύνη για 

τιωτικά κέντρα, που αποκα-
λούνται Κέντρα Στρατιωτικών 
Επιχειρήσεων (MOCs), στην 
Ιορδανία και στην Τουρκία και 
από εκεί μεταφέρονται οδι-
κώς στα σύνορα της Συρίας ή 
ρίχνονται από αεροσκάφη. Το 
ίδιο γίνεται από τη Σαουδική 
Αραβία στην Υεμένη.

Και ενώ ο δρόμος για το λα-
θρεμπόριο όπλων παραμένει 
ανοιχτός, με την έγκριση φυ-
σικά των ευρωπαίων και των 
αμερικάνων ιμπεριαλιστών, 
οι χώρες που εμπλέκονται 
σ’ αυτό κλείνουν τα σύνορά 
τους και τους δρόμους διαφυ-
γής των προσφύγων από τις 
εμπόλεμες ζώνες της Μέσης 
Ανατολής.

Ξανά στις φλόγες το Κασμίρ
Σαράντα εφτά νεκροί (μεταξύ των οποίων δύο μπάτσοι) και 

5.500 τραυματίες ήταν το αποτέλεσμα των σφοδρότερων συ-
γκρούσεων της τελευταίας εξαετίας στο Κασμίρ, που ξεκίνησαν 
στις 8 Ιούλη με τη δολοφονία του 22χρονου ηγετικού στελέχους 
της ισχυρότερης οργάνωσης του ένοπλου αυτονομιστικού κινή-
ματος, Ηizb al-Mujahidin («Κόμμα των Μουτζαχεντίν» που θεω-
ρείται «τρομοκρατική οργάνωση» από ΗΠΑ και ΕΕ), Burhan Wani, 
από τον ινδικό στρατό. Μία μέρα μετά από την δολοφονία, οι 
ινδικές αρχές επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλο το 
Κασμίρ ως προληπτικό μέτρο για να αποφύγουν τις ταραχές. Εξέ-
λιξη που δεν αποφεύχθηκε, όμως, καθώς η οργή της νεολαίας του 
Κασμίρ ξεχείλισε και ο πετροπόλεμος με τις δυνάμεις κατοχής 
έγινε σχεδόν καθημερινός.

Η ινδική κυβέρνηση δεν επέβαλε μόνο απαγόρευση κυκλοφο-
ρίας σε όλη την κοιλάδα του Κασμίρ (με πληθυσμό γύρω στα 7 
εκατομμύρια), αλλά απαγόρευσε και την κυκλοφορία όλων των 
τοπικών εφημερίδων, ενώ έκοψε τα κινητά και το διαδίκτυο! Η 
απάντηση των συνδικάτων ήταν να κηρυχθεί απεργία στους σιδη-
ροδρόμους και όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που παρέμειναν 
κλειστά επί τρεις εβδομάδες. Την περασμένη Τρίτη, η κυβέρνηση 
αποφάσισε να άρει την απαγόρευση κυκλοφορίας στις περισσό-
τερες περιοχές του Κασμίρ (εκτός από την πόλη Αναντάνγκ με 
ένα εκατομμύριο πληθυσμό), διατήρησε όμως την απαγόρευση 
των συγκεντρώσεων άνω των τεσσάρων ατόμων. Σε μία προσπά-
θεια να εκτονώσει τη λαϊκή οργή, η κυβέρνηση συνέστησε «αυτο-
συγκράτηση» στις δυνάμεις ασφαλείας και το στρατό, μετά από 
την άγρια καταστολή που άσκησε στους διαδηλωτές τις τρεις 
τελευταίες βδομάδες. Χαρακτηριστικό της καταστολής ήταν ότι 
εκτός από δακρυγόνα και γκλομπ η αστυνομία και ο στρατός 
χρησιμοποίησαν σφαίρες διασποράς οι οποίες προκάλεσαν την 
τύφλωση πολλών διαδηλωτών και τραυματισμούς σε πολλά μέρη 
του σώματος.

Οι τελευταίες συγκρούσεις ήταν οι μεγαλύτερες από το 2010. 
Τότε ο ξεσηκωμός της νεολαίας του Κασμίρ, μετά από την εν 
ψυχρώ δολοφονία ενός 17χρονου από δακρυγόνο μπάτσου, είχε 
χαρακτηριστεί από πολλούς ως «Ιντιφάντα του Κασμίρ» και οι 
βίαιες διαδηλώσεις κράτησαν ένα τρίμηνο μέσα στο οποίο σκο-
τώθηκαν 96 άτομα. 

Από το 1989 (έτος που ιδρύθηκε το αυτονομιστικό κίνημα που 
υποστηρίζεται από το Πακιστάν), πάνω από 68 χιλιάδες άνθρωποι 
έχουν σκοτωθεί στην ταραγμένη επαρχία του Κασμίρ, που διεκ-
δικείται τόσο από την Ινδία όσο και από το Πακιστάν. Η κατοχή 
του από την Ινδία, μετά από την πτώση της βρετανικής αποικιο-
κρατίας το 1947, έχει πυροδοτήσει δύο πολέμους μεταξύ Ινδίας 
και Πακιστάν.

Το Κασμίρ είναι ένα ακόμα παράδειγμα της βίας και της 
καταπίεσης που ασκείται στους λαούς της Ανατολής, η οποία 
σπαράσσεται ακόμα από εθνικές και φυλετικές αντιθέσεις και 
υποφέρει από την ιμπεριαλιστική υποδούλωση και την καταπίεση 
των πληβειακών μαζών που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν με 
την ελπίδα να ζήσουν μία στοιχειωδώς ανθρώπινη ζωή.

Πίσω από τις επιθέσεις των «μοναχικών λύκων»

Ερντογάν και ΑΚΡ

Μαζικές εκκαθαρίσεις και 
αντιαμερικάνικα παιχνίδια

Συνεχίζονται οι μαζικές εκ-
καθαρίσεις στην Τουρκία 

απ' αφορμή το αποτυχημένο 
πραξικόπημα της 15ης Ιούλη. 
Λέμε αφορμή, γιατί είναι φα-
νερό πως ο Ερντογάν βρήκε 
την ευκαιρία να επιβάλει την 
παντοκρατορία του, πράγμα 
που πάλευε να κάνει εδώ και 
καιρό. Και τώρα πετυχαίνει 
μ' ένα σμπάρο δυο τρυγόνια, 
καθώς χτυπάει τις βάσεις που 
διαθέτει στον κρατικό μηχα-
νισμό το δίκτυο του Γκιουλέν, 
ενώ παράλληλα αδρανοποιεί 
πλήρως τους κεμαλιστές και 
τους σέρνει πίσω του.

Ο απολογισμός των εκκαθα-
ρίσεων, όπως τον περιέγραψε 
ο ίδιος ο Ερντογάν, την πε-
ρασμένη Κυριακή ήταν 13.165 
συλλήψεις, μεταξύ των οποίων 
8.838 στρατιωτικών, 2.101 δικα-
στικών, 1.485 αστυνομικών, 52 
από τις δημοτικές αρχές και 
689 πολιτών. Την ίδια στιγμή, 
934 σχολεία, 15 πανεπιστήμια, 
104 ινστιτούτα, 35 υγειονομικά 
ινστιτούτα, 1.125 σύνδεσμοι και 
19 συνδικάτα έχουν κλείσει με 
την κατηγορία ότι ανήκουν 
στην «τρομοκρατική οργάνω-
ση των γκιουλενιστών»! Σαν 
κερασάκι στην τούρτα ήρθε 
και η αίτηση για σύλληψη 42 
δημοσιογράφων. 

Ο Ερντογάν εμφανίζεται ως 
απόλυτος μονάρχης επιδεικνύ-
οντας «τσαμπουκά» ακόμα και 
στους Αμερικανούς, από τους 
οποίους ζητά να του παραδώ-
σουν τον Γκιουλέν που αποτε-
λεί πλέον τον αποδιοπομπαίο 
τράγο που καταδιώκει η «δη-
μοκρατική» κυβέρνηση. Ο τσα-
μπουκάς έφτασε στο σημείο, ο 
πρωθυπουργός της Τουρκίας, 
Γιλντιρίμ να αφήσει υπόνοιες 
για ενδεχόμενη εμπλοκή των 
ΗΠΑ στο αποτυχημένο πραξι-
κόπημα, λόγω της στάσης της 
Ουάσινγκτον ως προς την έκ-
δοση του Γκιουλέν στην Τουρ-

κία! Η φιλοκυβερνητική φυλ-
λάδα «Γενί Σαφάκ» δεν έμεινε 
στις υπόνοιες, αλλά «αποκάλυ-
ψε» ότι εμπνευστής του αποτυ-
χημένου πραξικοπήματος ήταν 
ο πρώην διοικητής των Νατοϊ-
κών στρατευμάτων στο Αφγα-
νιστάν, απόστρατος σήμερα, 
αμερικανός στρατηγός Τζον 
Κάμπελ! Η φυλλάδα δημοσι-
εύει σπαρταριστές λεπτομέ-
ρειες για μυστικές επισκέψεις 
του Κάμπελ στο Ιντσιρλίκ, για 
λεφτά που δόθηκαν στους 
πραξικοπηματίες από τη CIA 
μέσω Νιγηρίας και άλλα μυ-
θιστορηματικά «ευρήματα» 

που θα τα ζήλευε και ο καλύ-
τερος συγγραφέας αστυνο-
μικών μυθιστορημάτων! Είναι 
πραγματικά εκπληκτικό πώς 
τα ανακάλυψαν τόσο γρήγορα 
όλα αυτά τα δημοσιογραφικά... 
τζιμάνια  της φυλλάδας. Αν τα 
είχαν ανακαλύψει γρηγορότε-
ρα, ίσως να είχαν σταματήσει 
έγκαιρα τους επίδοξους πραξι-
κοπηματίες! Η φυλλάδα όμως 
προχώρησε παραπέρα. Ο δη-
μοσιογράφος Ιμπραΐμ Καρα-
γκιούλ κατήγγειλε ευθέως την 
κυβέρνηση Ομπάμα για επί-
θεση στην Τουρκία μέσω της 
τρομοκρατικής οργάνωσης 

των γκιουλενιστών που διευ-
θύνεται από τις αμερικάνικες 
μυστικές υπηρεσίες! Μέχρι και 
τους σιωνιστές έμπλεξε ο ευ-
φάνταστος δημοσιογράφος! 

Το κυνήγι μαγισσών εξαπλώ-
θηκε και στο εξωτερικό. Προ 
ημερών, δημόσιος σουηδικός 
ραδιοσταθμός βρήκε σε ιστο-
σελίδα οπαδών του κόμματος 
του Ερντογάν (AKP) ανακοί-
νωση που ζητούσε από τους 
Τούρκους που ζουν στο εξωτε-
ρικό στοιχεία για οπαδούς του 
Γκιουλέν. Η ανακοίνωση είχε 
και τηλεφωνικό αριθμό στον 
οποίο θα μπορούσαν να απευ-
θυνθούν οι επίδοξοι χαφιέδες. 
Ο αριθμός οδηγούσε στο προ-
εδρικό γραφείο του Ερντογάν, 
όπως αποκάλυψε ο σουηδικός 
ραδιοσταθμός!

Οσο περνάει ο καιρός ο 
Ερντογάν φαίνεται να παίζει 
με την υπομονή των δυτικών 
ιμπεριαλιστών. Σηκώνει μπα-
ϊράκι και δηλώνει έτοιμος για 
σύσφιξη των σχέσεων με τη 
Ρωσία, την οποία μάλιστα ετοι-
μάζεται να επισκεφτεί επίσημα 
στις 9 Αυγούστου. Η τυχοδιω-
κτική πολιτική του Ερντογάν θα 
δείξει αργά ή γρήγορα τα όριά 
της. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνά-
με ότι η Τουρκία δεν είναι μια 
ιμπεριαλιστική χώρα αλλά μια 
εξαρτημένη από τις ιμπερια-
λιστικές δυνάμεις χώρα και 
πρώτα απ' όλα από τις ΗΠΑ. 
Αυτό δεν αλλάζει εύκολα κι 
αν ο Ερντογάν θέλει να μείνει 
στη θεσούλα του, αν θέλει το 
αποτυχημένο πραξικόπημα να 
μη γίνει επιτυχημένο σε μια 
επόμενη φάση, θα πρέπει να 
αφήσει τα τσαλιμάκια και να 
υποταχτεί, όπως έκανε με το 
Ισραήλ με το οποίο αποκατέ-
στησε πλήρως τις σχέσεις του. 
Ο καιρός θα δείξει αν η σημε-
ρινή «ελεγχόμενη ένταση» στις 
σχέσεις Ερντογάν-Δύσης θα 
εκτονωθεί ή θα οξυνθεί.
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Μας φτύνουν κιόλας
Τα καραγκιοζιλίκια με τις «μεγάλες θεσμικές 

πρωτοβουλίες» του Τσίπρα, είτε πρόκειται για τη 
τζούφια αλλαγή του εκλογικού νόμου είτε για την 
ακόμα πιο τζούφια πρόταση  για αναθεώρηση 
του συντάγματος, θα μπορούσαμε να τα 
αντιμετωπίσουμε σηκώνοντας αδιάφορα τους ώμους 
και επισημαίνοντας πως εντάσσονται στην τακτική 
«θεάματα αντί άρτου» που εφαρμόζουν όλες οι 
αστικές κυβερνήσεις, όταν βλέπουν τη «μουρμούρα» 
να φουντώνει στους κόλπους του λαού. Είναι η 
μοναδική δυνατότητα που έχουν να δείξουν ότι 
καθορίζουν κυριαρχικά την πολιτική ατζέντα.

Τα απανωτά εγκαίνια έργων, που θυμίζουν 
περισσότερο Παττακό παρά Λαλιώτη και Σουφλιά 
(οι δύο τελευταίοι έδρασαν την εποχή της 
κατασκευαστικής ακμής του ελληνικού καπιταλισμού 
και εγκαινίαζαν μεγάλα έργα -πεντέξι φορές το 
καθένα- ενώ ο Τσίπρας εγκαινιάζει μικροέργα που 
χρόνισαν), θα μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε 
καγχάζοντας και απονέμοντας στον Τσίπρα το 
παρατσούκλι «Τσιπρόσαυρος ο μυστριοφόρος».

Αυτό που έκανε την περασμένη Τετάρτη, όμως, 
ήταν φτύσιμο της εργατικής τάξης και δεν μπορεί 
να περάσει έτσι. Βγήκε ο αλητήριος, με «γλάστρες» 
μερικούς υπουργούς που δε μίλησαν, και υποσχέθηκε 
ότι θα δώσει κάρτα σίτισης και φάρμακα χωρίς 
συμμετοχή στους χαμηλοσυνταξιούχους που 
τους έκοψε το ΕΚΑΣ! Μόνο για φέτος, γιατί του 
χρόνου αυτοί που θα χάσουν το ΕΚΑΣ θα είναι πολύ 
περισσότεροι και τα κονδύλια ακόμα και για την 
κάρτα σίτισης ακόμα τα ψάχνουν.

Υπήρχε μέχρι το 1990 η κατώτερη σύνταξη του 
ΙΚΑ. Ο Μητσοτάκης την πετσόκοψε. Το ΠΑΣΟΚ, 
που είχε υποσχεθεί ότι θα την επαναφέρει, έδωσε 
το ΕΚΑΣ, ως φιλανθρωπικό βοήθημα σε μια μερίδα 
χαμηλοσυνταξιούχων, με εισοδηματικά κριτήρια. Οι 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ αποφάσισαν την κατάργησή του κι όταν 
είδαν την αγανάκτηση να φουντώνει, αποφάσισαν 
να μοιράσουν κουπόνια για αγορά τροφίμων από τα 
σούπερ μάρκετ! Κουπόνια απορίας αντί για σύνταξη 
(αν τα δώσουν κι αυτά, γιατί νόμο ακόμα δεν είδαμε).

Δεν περιορίστηκαν, όμως, σε μια σεμνή 
ανακοίνωση. Οργάνωσαν τηλεοπτική φιέστα με τον 
πρωθυπουργό να ζητά την αποθέωσή του. «Δοξάστε 
με» είναι το μήνυμα που έστειλε στον ελληνικό λαό. 
Σας άρπαξα τα πορτοφόλια, αλλά σας αφήνω ένα 
χαρτζιλίκι για να μην πεθάνετε της πείνας. Γι' αυτό 
μιλάμε για φτύσιμο. 

Θα ήταν λάθος, όμως, να περιοριστούμε σε μια 
ηθική-πολιτική καταδίκη του αληταριού που βρομίζει 
ό,τι συμβόλιζαν οι όροι «Αριστερά» και «αριστεροί» 
στον τόπο μας. Πρέπει να επισημάνουμε -πέραν 
όλων των άλλων- ότι επιχειρούν να περάσουν στην 
κοινωνική συνείδηση την αποδοχή της βαρβαρότητας 
ως αναγκαίου κακού, που θα απαλύνεται με 
φιλανθρωπικού χαρακτήρα μέτρα για τους πιο 
εξαθλιωμένους από τους εξαθλιωμένους.

Η μνημονιακή πολιτική είναι μονόδρομος, στο 
πλαίσιο της μνημονιακής πολιτικής τα πάντα πρέπει 
να γίνονται αποδεκτά και η διανομή κουπονιών για 
τρόφιμα, ηλεκτρικό, νερό και ενοίκιο είναι το μέγιστο 
που «δικαιούνται» τα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα. 
Αυτό είναι το μήνυμα που (ξανα)περνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, 
στήνοντας φιέστες σαν αυτή του ΚΥΣΚΟΙΠ την 
περασμένη Τετάρτη.

Η πρόκληση είναι ευθεία. 'Η αποδεχόμαστε αυτή 
τη λογική και σκύβουμε το κεφάλι ευχαριστώντας τον 
Τσίπρα που λέει ότι είναι πιο φιλάνθρωπος από τους 
προηγούμενους, ή παύουμε να την ενθαρρύνουμε με 
την αδράνεια και την ιδιώτευσή μας. Πολύ σύντομα 
(το φθινόπωρο) θα κληθούμε για μια ακόμα φορά ν' 
απαντήσουμε έμπρακτα στο δίλημμα.

στο ψαχνό

Γελοίοι
Πέραν των άλλων, έχουμε να κάνουμε 

και με γελοία ανθρωπάρια. Και δε χάνουν 
ευκαιρία να μας το θυμίσουν.

Την περασμένη Δευτέρα, το υπουργείο 
Οικονομικών εξέδωσε -με κάθε επισημό-
τητα- Δελτίο Τύπου, για να μας ενημερώ-
σει ότι: «Ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα εξοφληθεί 
σε 5 δόσεις και όχι σε 4, αρχής γενομένης 
από το τέλος Σεπτεμβρίου. Τα δημοσιεύ-
ματα που μιλούν για Αύγουστο δεν ισχύ-
ουν».

Τα δημοσιεύματα, φυσικά, δεν έβγα-
λαν τίποτα από τη φαντασία τους, αλλά 
αναπαρήγαγαν ό,τι είχε δηλώσει ο ανα-
πληρωτής υπουργός Τρ. Αλεξιάδης στο 
κανάλι της Βουλής την Παρασκευή, τρεις 
μέρες πριν από το Δελτίο Τύπου. Είχε πει 
ο υπουργός: «Κατά 99,9% η εκκαθάριση 
του ΕΝΦΙΑ θα έχει ολοκληρωθεί μέσα 
στον Ιούλιο, άρα όπως προβλέπει ο νόμος 
έχουμε άνετα πέντε δόσεις μέχρι τις 31 Δε-
κεμβρίου, με πρώτη δόση τον Αύγουστο».

Ποιον να πιστέψει ο έλληνας πολίτης; 
Τον Αλεξιάδη της Παρασκευής ή τον Αλε-
ξιάδη της Δευτέρας; Και πώς θα γίνει, δε-
δομένου ότι ο νόμος προβλέπει εξόφληση 
μέσα στο τρέχον έτος, να έχουμε πρώτη 
δόση τέλη Σεπτέμβρη και πέντε δόσεις, 
δηλαδή τελευταία δόση το Γενάρη του 
2017; Είπαμε: και γελοίοι…

Δημοκρατικά
Ο Σκουρλέτης δε θα ήθελε ενίσχυση 

των αρμοδιοτήτων του προέδρου της 
Δημοκρατίας, όποιος κι αν είναι ο τρόπος 
εκλογής του. Ο Τσακαλώτος δεν μπορεί να 
σκεφτεί ένα επιχείρημα υπέρ της άμεσης 
εκλογής του ΠτΔ από το λαό. «Πάνω σε 
όλα αυτά πρέπει να ανοίξει ένας πλατύς 
διάλογος» λέει ο Σκουρλέτης. Και συ-
νεχίζει: «Οσον αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ, τo 
ζήτημα αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο 
συζήτησης στο συνέδριο του προσεχούς 

φθινοπώρου».
Ο Τσίπρας, ως πρωθυπουργός, υπέβαλε 

με κάθε επισημότητα τις προτάσεις της 
κυβέρνησης για τη συνταγματική ανα-
θεώρηση. Εκανε και ένα τυπικό μάζωμα 
της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. 
Ούτε καν της κεντρικής επιτροπής. Παρά 
ταύτα, το κόμμα θα συζητήσει το θέμα 
στο συνέδριό του! Κατόπιν εορτής. Και 
όπως πάντοτε… δημοκρατικότατα.

Επαγγελματίες
«Ζητάω συγγνώμη από τον κ. Δένδια 

διότι κάποτε διαδήλωνα εναντίον του για 
τις συνθήκες στα προαναχωρησιακά κέ-
ντρα και χρειάστηκε να γίνω υπουργός 
για να μάθω ότι υπήρχε εμπλοκή με το 
Ελεγκτικό Συνέδριο και με τα οικονο-
μικά και δεν έφταιγε ο κ. Δένδιας. Δεν 
υπήρχαν λεφτά για να καλυτερεύσουν 
οι συνθήκες εκεί. Είναι πιο πολύπλοκα 
τα πράγματα».

Τυπικός επαγγελματίας ο Ι. Μουζά-
λας. Ως στέλεχος των Γιατρών του Κό-
σμου διαμαρτυρόταν για την κατάστα-
ση στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ως 
υπουργός, ζητάει συγγνώμη από τον 
Δένδια για εκείνες τις διαμαρτυρίες 
του. Τότε ήταν μηκυάρχης, τώρα είναι 
υπουργός, πάντα επαγγελματίας της 
φιλανθρωπίας.

Εμείς δε θυμόμαστε τους Γιατρούς 
του Κόσμου να διαδηλώνουν. Δεν το 
συνηθίζουν, άλλωστε, οι ΜΚΟ να 
διαδηλώνουν. Το πολύ να βγάλουν 
καμιά ανακοίνωση, σε πολύ προσεκτι-
κό ύφος, γιατί ποτέ δε θέλουν να τα 
χαλάνε με τις κυβερνήσεις, αλλά να 
κρατούν τους διαύλους ανοιχτούς. 
Εμείς διαδηλώναμε. Και διαδηλώνα-
με όχι για τις συνθήκες στα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης, αλλά για την 
ίδια την ύπαρξή τους. Διαδηλώναμε 
για τα πογκρόμ του «Ξένιου Δία», για 
τις πλάτες στους νεοναζί, για το λιν-

Αμερικανοδουλεία
Σύμφωνα με τα non paper που μοί-

ρασαν τα παπαγαλάκια του Μαξίμου, 
ο Τζακ Λιου είπε στον Τσίπρα: «Ο 
Ομπάμα μου λέει πολλές φορές ότι 
για την Ελλάδα δεν έχει σημασία τόσο 
το πρόγραμμα αλλά το πώς η χώρα θα 
γυρίσει σύντομα στην ανάπτυξη και ο 
ελληνικός λαός στην ευημερία»!

Ο Ομπάμα κοιμάται και ξυπνάει 
αγωνιώντας για την ευημερία του ελ-
ληνικού λαού. Και δε δίνει δεκάρα τσα-
κιστή για το «πρόγραμμα», δηλαδή για 
το Μνημόνιο!

Εμείς δεν φανταζόμαστε να έχει πει 
αυτά τα πράγματα (ή ακριβώς αυτά) ο 
Λιου. Αν ήταν, κάτι θα είχε υπαινιχτεί 
και στη δημόσια τοποθέτησή του, στην 
οποία υπήρξε εξαιρετικά προσεκτικός 
εξυμνώντας μάλιστα το ρόλο του ΔΝΤ, 
που δεν νομίζουμε ότι καίγεται για την 
ευημερία του ελληνικού λαού.

Αλλά κι αν υποθέσουμε ότι ο Λιου 
τα είπε, σε μια επίδειξη διπλωματικού 
αμοραλισμού, για ποιο λόγο τα αναπα-
ράγουν τα παπαγαλάκια του Μαξίμου;  
Τους προσφέρει κάποιο άλλο όφελος, 
εκτός από την αναγνώρισή τους από 
τους αμερικανούς ιμπεριαλιστές ως 
γνήσιων εκπροσώπων της αμερικανο-
δουλείας;

ΥΓ. Σύμφωνα με τα παπαγαλάκια 
του Μαξίμου, ο Λιου διαβεβαίωσε τον 
Τσίπρα ότι ένας από τους στόχους της 
διοίκησης Ομπάμα είναι να λύσει το 
ζήτημα του ελληνικού χρέους μέχρι 
τη λήξη της θητείας της, δηλαδή μέχρι 
το τέλος του 2016. Και η συμφωνία στο 
Εurogroup της 24ης Μάη; Αυτή προ-
βλέπει ότι οι δανειστές θα ασχοληθούν 
ξανά με το ζήτημα του ελληνικού χρέ-
ους μετά τη λήξη του τρίτου Μνημόνι-
ου, δηλαδή μετά το 2018. Ο Ομπάμα 
και ο Λιου θα στραφούν ενάντια σ' αυτή 
την απόφαση, με τη σύμφωνη γνώμη 
και της ελληνικής κυβέρνησης; Δεν 
νομίζουν ότι παραπάει το δούλεμα;

ΚΟΝΤΡΕΣ

Μια ωραία ατμόσφαιρα. Τσίπρας και Μπουμπούκος σε στιγμές κεφιού, υπό το βλέμμα του επίσης κεφάτου ποταμίσιου Μαυρωτά. Ο 
Τσίπρας πήγε στο Μπραχάμι όπου του οργάνωσαν φιέστα για το αυτονόητο (παραχωρήθηκαν στο Δήμο τα 32 στρέμματα του «Ασύρ-
ματου», που εδώ και χρόνια δε χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς λόγους) και οι άλλοι αποφάσισαν να μην τον αφήσουν μόνο του. 
Διεκδίκησαν κι αυτοί μερίδιο για την παραχώρηση. Τους «κακούς», πάντως, που διαμαρτύρονταν φωνάζοντας συνθήματα, φρόντισαν 
να τους κρατήσουν μακριά, για να μην… αμαυρώσουν τη διακομματική φιέστα. Προτού ακόμα φτάσει ο Τσίπρας, τα ΜΑΤ άρχισαν το 
ξύλο, περικύκλωσαν τους διαδηλωτές και προσήγαγαν δεκάδες (ίσως και πενήντα συνολικά) στη ΓΑΔΑ. Οταν τελείωσε η φιέστα, τους 
άφησαν ελεύθερους. Δημοκρατικά και… αριστερά.
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τσάρισμα της αντιφασιστικής μοτοπορείας από μπάτσους και 
χρυσαυγίτες, για το βασανισμό των συλληφθέντων κτλ. κτλ.

Ποιος δουλεύει ποιον;
Ο Καμμένος δηλώνει πως ο κουμπάρος του ο Καλογρίτσας δεν 

πρέπει να πάρει τηλεοπτική άδεια, γιατί είναι εργολάβος και κά-
νει δουλειές με το Δημόσιο. Ο γενικός γραμματέας Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας, σε συνέντευξή του στο «Παρόν» ξεκαθαρίζει: 
«Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός και διεθνής και γίνεται με βάση 
τους κανόνες που διασφαλίζουν την ισότιμη μεταχείριση ως προς 
τη συμμετοχή σε αυτόν. Δεν μπορούμε, επομένως, να αποκλεί-
σουμε επιχειρήσεις που υπήρξαν ή εξακολουθούν να λειτουρ-
γούν ως προμηθευτές του δημοσίου γιατί αυτό είναι παράνομο 
και αντίκειται στο ενωσιακό δίκαιο. Παρόλα αυτά προβλέπονται 
όροι που αφορούν την προέλευση του μετοχικού κεφαλαίου των 
υποψηφίων, καθώς και δικαιολογητικά που θέτουν φραγμούς στην 
ύπαρξη έμμεσων κρατικών ενισχύσεων».

Παιχνιδάκια
Ο Θεοχαρόπουλος της ΔΗΜΑΡ καμάρωνε σα γύφτικο σκε-

πάρνι μαζί με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς στη γνωστή 
ολιγόλεπτη συνάντηση στο κιόσκι, που κάνει κάθε χρόνο στις 24 
Ιούλη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για να βρίσκεται εκεί δεν 
πήγε αυτόκλητος. Τον κάλεσε ο πρόεδρος Πάκης, προφανώς.

Είναι ο Θεοχαρόπουλος πολιτικός αρχηγός, κατά το κοινο-
βουλευτικό πρωτόκολλο; Ασφαλώς όχι. Η Δημοκρατική Συμπα-
ράταξη δεν είναι συνασπισμός κομμάτων, αλλά ενιαίο κόμμα. 
Αρχηγός του είναι η Γεννηματά και ο Θεοχαρόπουλος κοινοβου-
λευτικός εκπρόσωπος. Γι' αυτό, άλλωστε, ουδέποτε έχει κληθεί 
στις επίσημες συσκέψεις των πολιτικών αρχηγών, που γίνονται 
στο προεδρικό μέγαρο. Και τι ζόρι τραβούσε ο πρόεδρος Πά-
κης και τον κάλεσε στην ανεπίσημη συνάντηση στο κιόσκι του 
προεδρικού κήπου; Προφανώς του το ζήτησε ο Τσίπρας, για να 
φαίνεται πως υπέρ του εκλογικού νόμου δεν ψήφισε μόνον ο Πε-
ρισσός και ο Λεβέντης, αλλά και ένας ακόμα… πολιτικός αρχηγός, 
ο Θεοχαρόπουλος! Πόσο φτηνιάρηδες μπορούν να γίνουν! Αλλά 
και τι απελπισία τους διακατέχει, καθώς βλέπουν ότι με τίποτα 
δεν μπορούν να γυρίσουν το παιχνίδι…

Μέσα στα σκατά
Οπως εξήγησε ο αναπληρωτής υπουργός Τσιρώνης, ζήτησε 

από τον Τσίπρα να επιτρέψει στον ίδιο και τον Δημαρά, τους δυο 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που προέρχονται από τους Οικολόγους 
Πράσινους, να τους επιτρέψει να διαφοροποιηθούν στο άρθρο  
του εκλογικού νόμου που αφορά το όριο του 3% για την είσοδο 
ενός κόμματος στη Βουλή. Και ο Τσίπρας του απάντησε -μέσω 
των συνεργατών του- ότι… κατανοεί το αίτημά τους. Ετσι, οι δυο 
«οικολόγοι» ψήφισαν «παρών» στο συγκεκριμένο άρθρο.

Φυσικά, ο Τσίπρας τους έδωσε την άδεια να διαφοροποιηθούν, 
πρώτο επειδή η διαφοροποίησή τους δεν αφορούσε ζήτημα ου-
σίας (το 3% είναι ήδη θεσπισμένο στην εκλογική νομοθεσία και 
δεν υπήρχε περίπτωση ν' αλλάξει) και δεύτερο επειδή δεν υπήρχε 
περίπτωση οι ουσιαστικές διατάξεις του εκλογικού νόμου να συ-
γκεντρώσουν 200 ψήφους και να εφαρμοστούν από την επόμενη 
Βουλή. Διατάξεις που έτσι κι αλλιώς υπερψήφισαν οι δύο, οπότε 
σε κάθε περίπτωση θα προσμετρούνταν στις 200 ψήφους.

Ετσι, παραφράζοντας τον Μπρεχτ, μπορούμε να πούμε ότι 
Τσιρώνης και Δημαράς κράτησαν τα νύχια των χεριών τους κα-
θαρά, απολαμβάνοντας τη μπόχα από τα σκατά στα οποία είναι 
βουτηγμένοι ως το λαιμό.

Θράσος και γελοιότητα
«Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος έξι μηνών από τη χούντα 

και πέρασα τα πρώτα έξι χρόνια της ζωής μου στην εξορία»! Το 
είπε ο Κούλης, αποδεικνύοντας ότι παραμένει ένας Μητσοτάκης.  
Δηλαδή, θρασύς σε επίπεδο πρόκλησης. Ποια εξορία ρε (άντε 
να μη γράψουμε τη λέξη); Στο Παρίσι; Οπου περνούσατε ζωή 
χαρισάμενη χωρίς να χρειαστεί κανένας σας να δουλέψει, γιατί 
επί δεκαετίες ο μπαμπάκας σου είχε σοδειάσει χρήμα με ουρά; 
Την ίδια ώρα, άλλοι περνούσαν χρόνια στη Γιάρο, στη Λέρο, στη 
φυλακή, ενώ οι οικογένειές τους πίσω λιμοκτονούσαν. Και άλλων 
τους άργαζαν τη σάρκα οι βασανιστές της Ασφάλειας και της 
ΕΣΑ.

Στοιχειώνει τον ύπνο τους
«Τις μεθόδους του Στάλιν αντιγράφει το χαλιφάτο»! Το άρθρο 

δημοσιεύτηκε στο «σοβαρό» «Βήμα». Κάποιος αμερικανός κα-
θηγητής Κολεγίου, έκανε λέει μια μελέτη και βρήκε ότι το ISIS 
«έχει κοινά στοιχεία με ένα άλλο παγκόσμιο επαναστατικό κί-
νημα, ήτοι τον Μαρξισμό - Λενινισμό»! Οπως γράφει ο μέγας 
μελετητής, «το Ισλαμικό Κράτος εκπροσωπεί μια σταλινική φάση 
του σαλαφισμού»!

Εντάξει, δεν αντέχουν σε κριτική όλες αυτές οι αηδίες. Μια 
παρατήρηση μόνο. Ο Στάλιν, η ζωή του οποίου ταυτίστηκε με την 
περίοδο ανόδου του διεθνούς κομμουνιστικού και επαναστατι-
κού κινήματος, εξακολουθεί να στοιχειώνει τον ύπνο των αστών.

Σε  ά μ ε σ ο  κ ί νδ υ νο 
βρίσκεται η ζωή του 

Μπιλάλ Καγιέντ, του πα-
λαιστίνιου πολιτικού κρα-
τούμενου στις ισραηλινές 
φυλακές, που πραγματο-
ποιεί απεργία πείνας για 
46η μέρα, απαιτώντας να 
αφεθεί ελεύθερος, αντί να 
κρατείται με το φασιστικό 
καθεστώς της διοικητικής 
κράτησης. Αυτή τη στιγμή 
νοσηλεύεται σιδηροδέσμι-
ος στο νοσοκομείο Μπαρ-
ζιλάι στην ισραηλινή πόλη 
Ασκελόν με την υγεία του 
να έχει επιδεινωθεί δραματικά τις τε-
λευταίες μέρες.

Σύμφωνα με το δικηγόρο του, ο Κα-
γιέντ αρνείται να δεχτεί τη φαρμακευ-
τική αγωγή που προσπαθούν να του 
χορηγήσουν οι γιατροί, πίνοντας μόνο 
νερό, ενώ αρνείται να μιλήσει με τους 
δεσμοφύλακες που βρίσκονται όλη τη 
μέρα στο θάλαμο νοσηλείας του. Ο Κα-
γιέντ έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει την 
απεργία πείνας μέχρι την χωρίς όρους 
απελευθέρωσή του από τους σιωνιστές 
ή μέχρι το θάνατό του.

Εκτός από τον Καγιέντ, απεργία πεί-
νας πραγματοποιούν και οι αδερφοί 
Μοχάμεντ και Μαχμούντ Αλ Μπαλ-
μπούλ, που κρατούνται και αυτοί υπό 
το καθεστώς της διοικητικής κράτησης 
στις φυλακές Οφέρ. Αυτή τη στιγμή δι-
ανύουν την 25η μέρα απεργίας πείνας 
και έχουν ήδη ξεκινήσει να αντιμετω-
πίζουν προβλήματα υγείας. Οι δεσμο-
φύλακες, στην προσπάθειά τους να 
τους αναγκάσουν να σταματήσουν την 
απεργία πείνας, επέδραμαν στα κελιά 
που κρατούνται απειλώντας τους. Και οι 
δύο συνελήφθησαν από τον ισραηλινό 
στρατό στις 9 Ιούνη στη Βηθλεέμ, δύο 

μήνες μετά τη σύλληψη της δεκατετρά-
χρονης αδερφής τους με την κατηγορία 
ότι αποπειράθηκε να περάσει μαχαίρι 
από ισραηλινό στρατιωτικό σημείο 
ελέγχου μεταξύ της Βηθλεέμ και της Ιε-
ρουσαλήμ, με σκοπό να το χρησιμοποι-
ήσει σε επίθεση που σχεδίαζε ενάντια 
σε Ισραηλινούς. Ολοι τους είναι παιδιά 
του Αχμαντ Αλ Μπαλμπούλ, ηγετικού 
στελέχους των Ταξιαρχιών Μαρτύρων 

του Αλ Ακσα της Φατάχ. Ο 
Αχμαντ σκοτώθηκε το Μάρτη 
του 2008 μαζί με τρεις ακόμα 
παλαιστίνιους μαχητές από ισ-
ραηλινούς πράκτορες.

Ηδη, περισσότεροι από 100 
παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε 
διάφορες ισραηλινές φυλα-
κές πραγματοποιούν απεργία 
πείνας αλληλεγγύης στον 
Καγιέντ και στα αδέρφια Αλ 
Μπαλμπούλ, σύμφωνα με την 
Παλαιστινιακή Επιτροπή για 
Ζητήματα Φυλακισμένων. Οι 
50 απ' αυτούς πραγματοποι-
ούν κυλιόμενη απεργία πείνας 

με δεκαήμερο κύκλο. Οταν θα συμπλη-
ρώσουν το δεκαήμερο, θα διακόψουν 
για να ακολουθήσουν 50 άλλοι και ούτω 
καθεξής.

Οι σιωνιστές πιέζονται και έχουν δώ-
σει εντολή στις διοικήσεις των φυλακών 
ή να σταματήσουν την απεργία πείνας 
αλληλεγγύης ή τουλάχιστον να εμπο-
δίσουν την εξάπλωσή της, καθώς βλέ-
πουν ότι επεκτείνεται με ταχύ ρυθμό. 
Οι δεσμοφύλακες στη φυλακή Ραμόν 
επέδραμαν στα κελιά 100 κρατουμένων 
που σχετίζονται με τη Φατάχ και με το 
Λαϊκό Μέτωπο, κατέσχεσαν τα πράγ-
ματα που βρήκαν στην κατοχή τους 
και τους μετήγαγαν όλους στη φυλακή 
Οχαλέι Κεντάρ. Από την αρχή της απερ-
γίας πείνας, οι διοικήσεις των φυλακών 
έχουν απαγορεύσει τις επισκέψεις συγ-
γενών σε όλους τους παλαιστίνιους κρα-
τούμενους χωρίς εξαίρεση, επιβάλλουν 
πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τα 150 
δολάρια, τους ξεγυμνώνουν καθημερι-
νά, τους δένουν με χειροπέδες κ.ά. Οι 
φυλακές και τα βασανιστήρια των σιωνι-
στών δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από 
αυτές των πιο σκοταδιστικών καθεστώ-
των του Κόλπου.

Μπιλάλ Καγιέντ

Σε άμεσο κίνδυνο η ζωή του 
παλαιστίνιου απεργού πείνας

Δεν επιβλήθηκε πρόστιμο σε Ισπανία-Πορτογαλία

Σύγκρουση Comission-Ecofin;
Θα ήταν εξαιρετικά βιαστικό να μιλή-

σει κανείς για σύγκρουση ανάμεσα 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμ-
βούλιο των υπουργών Οικονομικών, με-
τά την απόφαση της πρώτης να μην επι-
βάλει στην Ισπανία και την Πορτογαλία 
τα πρόστιμα που προβλέπει το κοινοτικό 
δημοσιονομικό πλαίσιο. Το Συμβούλιο 
αποφάσισε να παραπέμψει τις δύο χώ-
ρες της Ιβηρικής στην Κομισιόν, για να 
τους επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώ-
σεις, επειδή το έλλειμμά τους ξεπέρασε 
τους στόχους που είχαν τεθεί. Η Επιτρο-
πή άσκησε το δικαίωμά της να επιβάλει 
μηδενικά πρόστιμα.

Μπορεί ο Ντεϊσελμπλούμ να εξέφρα-
σε την απογοήτευσή του για την απόφα-
ση της Επιτροπής να μην επιβάλει πρό-
στιμο στις δυο «άτσαλες» χώρες, όμως 
αυτή είναι η δουλειά του. Να κάνει τέτοι-
ες δηλώσεις, κρατώντας τα μπόσικα. Στο 
κάτω-κάτω, την απόφαση παραπομπής 
δεν την πήρε το Eurogroup, στο οποίο 

προεδρεύει, αλλά το Ecofin (Συμβούλιο 
και των 28 μελών της ΕΕ). Για να μιλήσου-
με, θα πρέπει να δούμε τη «νέα πορεία 
δημοσιονομικής προσαρμογής για τις 
δύο χώρες», που αποφάσισε το κολέγιο 
των επιτρόπων, όπως ανακοινώθηκε. Να 

δούμε, δηλαδή, τι πακέτα σκληρών αντι-
λαϊκών μέτρων ανέλαβαν την υποχρέωση 
να εφαρμόσουν οι δύο κυβερνήσεις, η 
«αριστερή» της Πορτογαλίας και η δεξιά-
υπηρεσιακή της Ισπανίας. Ατυπο Μνημό-
νιο μας μυρίζει.

τις τέσσερις τελευταίες επιθέσεις: της 
Νίκαιας, του 17χρονου Αφγανού κατά 
επιβατών τρένου στο Βίρτσμπουργκ, του 
27χρονου Σύριου στο Ανσμπαχ της Βαυ-
αρίας, που επιχείρησε επίθεση αυτοκτο-
νίας και του φονικού σε εκκλησία χωριού 
κοντά στη γαλλική Ρουέν), αλλά επεκτεί-
νεται και στις ισλαμικές χώρες. Η φονική 
επίθεση σε σιιτική γειτονιά της Καμπούλ, 
με 80 νεκρούς και 230 τραυματίες, πριν 
από μερικές μέρες (από τις φονικότερες 
της τελευταίας πενταετίας τουλάχιστον), 
την ευθύνη της οποίας ανέλαβε το ISIS, 

δείχνει ότι αυτό σκοπεύει να χτυπάει πα-
ντού και όχι μόνο στο Ιράκ και τη Συρία. 

Αλίμονο, όμως, αν η αντίθεση στο ISIS 
μας οδηγούσε να συνταχθούμε με τον 
«αντιτρομοκρατικό» εσμό των ιμπερι-
αλιστικών χωρών. Γιατί αυτές είναι που 
δημιούργησαν το εύφορο έδαφος για 
να γεννηθεί τόσο το ISIS (που γεννήθη-
κε μέσα από τον εμφύλιο πόλεμο που οι 
ιμπεριαλιστές πυροδότησαν στο κατε-
στραμμένο Ιράκ) όσο και οι «μοναχικοί 
λύκοι». Κι όπως δείχνουν τα πράγματα, 
είναι ανίκανες να σταματήσουν τις επι-
θέσεις αυτές.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5

Πίσω από τις επιθέσεις των «μοναχικών λύκων»
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43 χρόνια από τη δολοφονία του

Μνήμη Νίκου 
Ζαχαριάδη

Την 1η Αυγούστου του 1973 δολοφονήθηκε από την KGB, 
σε συνεργασία με τους αναθεωρητές ηγέτες του ψευτο-ΚΚΕ, 
στο παγωμένο Σοργκούτ της Σιβηρίας, όπου ήταν εξόριστος, 
ο κομμουνιστής ηγέτης Νίκος Ζαχαριάδης, μια από τις ση-
μαντικότερες προσωπικότητες του διεθνούς κομμουνιστικού 
κινήματος κατά την τριτοδιεθνιστική περίοδο και αναμφισβή-
τητα η σημαντικότερη πολιτική προσωπικότητα της Ελλάδας 
του 20ού αιώνα.

Ο Ζαχαριάδης συνδύαζε τα χαρακτηριστικά του πολιτικού 
ηγέτη, του θεωρητικού και του επαναστάτη ακτιβιστή. Αναδεί-
χτηκε σε ηγέτη μέσα από το καμίνι της ταξικής πάλης και όχι 
μέσα από λαβύρινθους κομματικών γραφείων. Πριν αναλάβει 
το πόστο του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, στα 29 του χρόνια, 
είχε προλάβει να ζήσει μια πολυκύμαντη επαναστατική ζωή, 
στην Τουρκία, την Ελλάδα και τη Σοβιετική Ενωση. Να δου-
λέψει λιμενεργάτης, να μπαρκάρει σε βαπόρια, να σπουδά-
σει στο Κομμουνιστικό Πανεπιστήμιο των Εργαζόμενων της 
Ανατολής (ΚΟΥΤΒ), να αναδειχτεί σε συνδικαλιστή ηγέτη, να 
καθοδηγήσει κομματικές οργανώσεις, να διωχθεί, να φυλα-
κιστεί και να δραπετεύσει κάμποσες φορές (δυο φορές από 
τη φυλακή).

Από την καθοδηγητική θέση του γενικού γραμματέα, στην 
οποία τοποθετήθηκε με παρέμβαση της Κομμουνιστικής Δι-
εθνούς, κατάφερε να οδηγήσει το ΚΚΕ στο δρόμο της πολιτι-
κής ανασυγκρότησης, έτσι που από ένα κόμμα σπαρασσόμενο 
από φραξιονιστικές έριδες, να μετατραπεί σ’ ένα καθοδηγη-
τικό και μαχητικό επιτελείο της εργατικής τάξης. Μπορεί να 
είναι ευρέως γνωστός από το γράμμα της 28ης Οκτώβρη του 
1940, όμως ο Ζαχαριάδης έχει να επιδείξει ένα πλούσιο θεω-
ρητικό συγγραφικό έργο, το οποίο συνόδευε πάντοτε την πο-
λιτική-καθοδηγητική δραστηριότητά του, η οποία ήταν εξίσου 
πλούσια. Από τα μπουντρούμια της δικτατορίας του Μεταξά 
(1936) στο κολαστήριο του Νταχάου (μέχρι το 1945) κι από εκεί 
ξανά στην Αθήνα, ένα σύντομο διάλειμμα μέχρι να ξανανέβει 
στο βουνό, φυσικός ηγέτης της επανάστασης του 1946-49.

Δεν συμβιβάστηκε με την αντεπανάσταση που σάρωσε το 
σοσιαλιστικό στρατόπεδο και το διεθνές κομμουνιστικό κί-
νημα στα μέσα της δεκαετίας του ’50, δεν υποτάχθηκε στον 
αναθεωρητισμό, δεν πρόδωσε την ιδεολογία και τις πολιτι-
κές του απόψεις κι αυτό το πλήρωσε με την ίδια τη ζωή του. 
(Λεπτομέρειες για τη δολοφονία του Νίκου Ζαχαριάδη από 
τους αναθεωρητές και την πολιτική-ιδεολογική σύγκρουση 
μαζί τους μπορείτε να διαβάσετε στο http://www.eksegersi.
gr/Επικαιρότητα/13617.Αφιερωμένο-στους-δολοφόνους-του-
Νίκου-Ζαχαριάδη).

Είναι χρέος μας να τιμούμε αυτούς που έπεσαν στον αγώ-
να για την κοινωνική απελευθέρωση. Η τιμή στη μνήμη του 
Νίκου Ζαχαριάδη, όμως, συνιστά κάτι περισσότερο από ένα 
ηθικό καθήκον. Ο Ζαχαριάδης συνδυάζει πολλά απ' αυτά που 
αποτελούν είδος εν ανεπαρκεία στις μέρες μας. Επαναστατι-
κή συνέπεια, θεωρητικό έργο, ηγετικές πολιτικές ικανότητες, 
στοχοπροσήλωση στον κομμουνισμό και τον προλεταριακό 
διεθνισμό και μια απροσποίητη λαϊκότητα, που τον κατέστησε 
τόσο αγαπητό στους ανθρώπους του λαού μας.

Στη φετινή επέτειο της δολοφονίας του, την Κυριακή 31 
Ιούλη (αύριο) το πρωί, θα επισκεφτούμε το μνημείο του για 
ν' αφήσουμε λίγα λουλούδια και να τιμήσουμε τη μνήμη 
αυτού του σπουδαίου κομμουνιστή. Το ραντεβού μας είναι 
στις 11 ακριβώς στην κεντρική είσοδο του πρώτου νεκροτα-
φείου της Αθήνας.

Οταν ο αρχηγός ενός κόμματος που 
κυβερνά φλέγεται για να προωθή-

σει μια αναθεώρηση του συντάγματος, 
χαμηλώνει τους τόνους, ακολουθεί με 
ευλάβεια τις προβλεπόμενες διαδικα-
σίες (αποκλειστικά κοινοβουλευτικές) 
και προσπαθεί να βρει κοινό τόπο με 
τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί 
χωρίς τη δική τους συναίνεση αναθε-
ώρηση δε γίνεται. Για να γίνει αναθεώ-
ρηση απαιτούνται ψηφοφορίες σε δύο 
διαδοχικές βουλευτικές περιόδους. 
Στην πρώτη (προαναθεωρητική Βουλή) 
ορίζονται τα άρθρα του συντάγματος 
που θα αναθεωρηθούν και στη δεύτε-
ρη (αναθεωρητική Βουλή) ορίζεται το 
περιεχόμενο της αναθεώρησης για το 
κάθε ένα απ' αυτά τα άρθρα. Απαιτού-
νται, δε, 151 ψήφοι στη μία Βουλή και 
180 στην άλλη (αδιακρίτως χρονολογι-
κής σειράς). 

Είναι δεδομένο, λοιπόν, ιδιαίτερα 
με το σημερινό κατακερματισμό των 
αστικών πολιτικών δυνάμεων, ότι πρέ-
πει να βρεθούν συναινέσεις μεταξύ 
περισσότερων των δύο κομμάτων για 
να γίνει πράξη η συνταγματική αναθε-
ώρηση. Μπορεί, ας πούμε, η σημερινή 
πλειοψηφία των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ (153 βου-
λευτές) να ορίσει τα προς αναθεώρη-
ση άρθρα του συντάγματος χωρίς τη 
συναίνεση των υπόλοιπων κομμάτων. 
Στην πράξη, θα έχει κάνει μια τρύπα 
στο νερό, γιατί τα άλλα κόμματα θα 
μουλαρώσουν εξαιτίας του παραγκω-
νισμού τους και δεν πρόκειται να υπερ-
ψηφίσουν στην επόμενη Βουλή. Οπότε, 
η αναθεώρηση ή θα ακυρωθεί τελείως 
ή θα περιοριστεί σε μερικά πράγματα 
που εκ των υστέρων θα καθορίσουν 
τα κόμματα της σημερινής αντιπολί-
τευσης. Αν υποθέσουμε ότι και στην 
επόμενη Βουλή θα υπάρχει η σημερι-
νή κομματική διάταξη και δε θα έχουν 
αντιστραφεί οι όροι μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ 
και ΝΔ (και όχι μόνο).

Τι έκανε ο Τσίπρας; Το ακριβώς αντί-
θετο απ' αυτό που θα υπαγόρευε η 
σωφροσύνη ενός πολιτικού ηγέτη που 
επιθυμεί διακαώς να κάνει μια συνταγ-
ματική αναθεώρηση και ξέρει ότι χωρίς 
την αντιπολίτευση δεν μπορεί να το πε-
τύχει. Στόλισε το προαύλιο της Βουλής 
με τα κομματικά χρώματα και έδωσε 
ένα one man show, εμφανιζόμενος ο 
ίδιος ως νέος Χαρίλαος Τρικούπης και 
νέος Ελευθέριος Βενιζέλος αντάμα. 
Εμφανίστηκε ως ο μέγας επαναστάτης 
του αστικού κόσμου, που μόνο μ' αυ-
τές τις ιστορικές μορφές του ελληνικού 
αστισμού μπορεί να συγκριθεί. 

Δε δίστασε να αναφωνήσει, κλείνο-
ντας την ομιλία του: «Για πρώτη φορά η 
Δημοκρατία στην εξουσία». Πέρα από 
το γλωσσικό βαρβαρισμό, που θυμίζει 
Γιωργάκη Παπανδρέου, το βλακώδες 
αυτό σλόγκαν προκαλεί τη ΝΔ και το 
ΠΑΣΟΚ, που κυβέρνησαν επί δεκαε-
τίες και έκαναν συνταγματικές ανα-
θεωρήσεις, καθώς ισχυρίζεται ότι μέ-
χρι τώρα δεν υπήρχε δημοκρατία και 
αυτή ανέτειλε για πρώτη φορά με την 
ανάδειξη στην εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ, 
χέρι-χέρι με το ακροδεξιό μόρφωμα 
του Καμμένου.

Φρόντισε, δηλαδή, να βάλει από την 
αρχή «απέναντί» του τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης, οι ηγέτες των οποίων 
(ιδιαίτερα ο πρωθυπουργίσιμος Μητσο-
τάκης) δε θα πήγαιναν να γίνουν «γλά-
στρες» σε μια κομματική εκδήλωση 
του ΣΥΡΙΖΑ με μοναδικό ομιλητή τον 
Τσίπρα. «Αν πραγματικά ο κ. Τσίπρας 
ήθελε ένα νέο Σύνταγμα σε μια νέα 
Ελλάδα θα έπρεπε να αποδεχθεί την 
πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για 
συναινετικό καθορισμό όσο το δυνα-

τόν περισσότερων άρθρων προς ανα-
θεώρηση, ώστε ο λαός με την ψήφο του 
να αποφασίσει στις εκλογές το περιε-
χόμενο των αλλαγών που απαιτούνται» 
ανακοίνωσε δηκτικά η ΝΔ. Και κατέλη-
ξε πικρόχολα: «Η Νέα Δημοκρατία δεν 
πρόκειται να συμμετέχει σε προσχη-
ματικές και ανούσιες διαδικασίες. Θα 
τοποθετηθεί με υπευθυνότητα όταν ο κ. 
Τσίπρας εκκινήσει την διαδικασία ανα-
θεώρησης του Συντάγματος στη Βουλή 
των Ελλήνων». Στο ίδιο μήκος κύματος 
το ΠΑΣΟΚ, διεμήνυσε μέσω Φώφης: 
«Ο διάλογος, κύριε πρωθυπουργέ, για 
τη συνταγματική αναθεώρηση δεν 
μπορεί να γίνει έτσι όπως τον σκηνο-
θετείτε. Δεν υπάρχουν περιθώρια για 
προσχήματα. Επιτέλους, εμείς σας 
προκαλούμε ξανά. Εχετε τους πενήντα 
βουλευτές. Ελάτε αύριο στη Βουλή και 
ξεκινήστε τη διαδικασία. Εμείς είμαστε 
απολύτως έτοιμοι με τις προτάσεις μας 
και είμαστε υπέρ των τολμηρών αλλα-
γών». 

Παρών στη φιέστα ήταν μόνο ο Λε-
βέντης, το νέο πουλέν των συριζαίων, 
έτοιμος να τους δώσει τις εννέα έδρες 
που διαθέτει, αν κάτι στραβώσει και 
δεν μπορούν να περάσουν τα αντερ-
γατικά νομοσχέδια του φθινόπωρου. 
Μετά τον Καμμένο ο Λεβέντης. Από 
την ακροδεξιά στη μεταμεσονύχτια 
trash tv. Μιλάμε πραγματικά για… δη-
μοκρατική -ου μην και αριστερή- επα-
νάσταση.

Φιέστες
Ο Τσίπρας, όμως, δε βιάζεται καθό-

λου να κινήσει τις κοινοβουλευτικές δι-
αδικασίες. Εστησε την πρώτη φιέστα 
και θα προσπαθήσει -αν τα καταφέρει- 
να στήσει κι άλλες. Για να εκφραστεί 
υποτίθεται ο λαός. «Για πρώτη φορά 
από το Λαό με το Λαό, για το Λαό να 
ορίσουμε το Νέο μας Σύνταγμα. Για 
πρώτη φορά να αποφασίσουμε όλοι 
μαζί  ποια Ελλάδα θέλουμε», είπε με 
θράσος χιλίων νταβατζήδων ο άνθρω-
πος που πήρε το Οχι του λαού και το 
μετέτρεψε σε Ναι, παρέα με τα άλλα 
αστικά κόμματα, με κυνισμό χασάπη 
του μεσοπολέμου.

Οπως είπε, «το Σεπτέμβριο θα ανα-
κοινωθεί η σύνθεση μιας οργανωτι-
κής επιτροπής που θα αναλάβει την 
διεξαγωγή μιας πλατιάς, ανοιχτής 
διαδικασίας διαλόγου σε πανεθνική 
κλίμακα».  Φυσικά, αυτή η επιτροπή θα 
έχει εξωθεσμικό χαρακτήρα, αφού δεν 
προβλέπεται από το Σύνταγμα. Στόχος 

είναι, όπως είπε ο Τσίπρας, «σε πρώτη 
φάση, να διοργανωθούν συζητήσεις 
για την αναθεώρηση σε όλους τους 
δήμους της χώρας, με τη συμμετοχή 
επιστημονικών και κοινωνικών φορέων, 
κινήσεων πολιτών και συλλογικοτήτων, 
αλλά και μεμονωμένων πολιτών». Εμείς 
μπορούμε να φανταστούμε τι έχει να 
γίνει έτσι και -την ώρα που στη Βουλή 
θα προωθούν για ψήφιση το εφιαλτικό 
νομοσχέδιο με τις νέες αντεργατικές 
ρυθμίσεις (αμφιβάλλει κανείς ότι θα εί-
ναι εφιαλτικό;)- δοκιμάσουν να κάνουν 
συγκεντρώσεις για την αναθεώρηση 
του συντάγματος! Αν ο κόσμος περιο-
ριστεί στα ζαρζαβατικά, θα πρέπει να 
αισθάνονται τυχεροί.

Αφού, λοιπόν, κάνει αυτόν το «διάλο-
γο με το λαό», όχι μόνο με συγκεντρώ-
σεις (που το κόβουμε χλομό να είναι 
τίποτα περισσότερο από στενές κομ-
ματικές μαζώξεις), αλλά και με «τη δη-
μιουργία ειδικής ιστοσελίδας ελεύθε-
ρης πρόσβασης προς όλους,  όπου όλοι 
οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα 
να καταθέσουν τις προτάσεις τους, τις 
συμφωνίες και τις αντιρρήσεις τους», 
κάπου την άνοιξη του 2017 (έτσι αόρι-
στα, χωρίς καν να ορίζεται μήνας) «η 
Οργανωτική Επιτροπή θα συγκεντρώ-
σει τα αποτελέσματα του διαλόγου και 
θα παραδώσει την έκθεσή της σε όλα 
τα πολιτικά κόμματα, που από κει και 
πέρα θα πάρουν την σκυτάλη για να εκ-
κινήσει η κοινοβουλευτική διαδικασία».

Και τα άλλα κόμματα, θα πουν «ευ-
χαριστούμε πολύ, μας βοηθάτε τα 
μάλα με τη δουλειά που κάνατε ως 
οργανωτική επιτροπή, κι ας μην μας 
καλέσατε να συμμετάσχουμε»! Σε δέ-
κα περίπου μήνες από τώρα, κανένας 
δεν ξέρει πώς θα έχει η κοινωνική και 
πολιτική κατάσταση. Αλλά κι αν δεν 
αλλάξει τίποτα, γιατί η αντιπολίτευση 
να διευκολύνει τον Τσίπρα; Θα του 
αλλάξει την πίστη, όταν ξεκινήσουν οι 
κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Και θα 
επιβάλλει τους όρους της, φυσικά.

Αυτό το ξέρουν πολύ καλά και οι Τσι-
πραίοι. Γι' αυτό υποστηρίζουμε ότι στην 
πραγματικότητα δε δίνουν δεκάρα για 
όλα αυτά τα ηχηρά που λένε, που ξέ-
ρουν ότι δεν περνάνε, αλλά θέλουν 
μόνο να κάνουν πολιτικό ντόρο και ν' 
αλλάξουν (αν μπορέσουν) την πολιτι-
κή ατζέντα, δημιουργώντας (έστω και 
πρόσκαιρα) θετικές γι' αυτούς εντυ-
πώσεις σ' ένα κομμάτι του ελληνικού 
λαού.

Συντηρητισμός
Δεν πρόκειται να μπούμε σε συζήτη-

ση επί της μπουρδολογίας του Τσίπρα 
και του Κατρούγκαλου. Σημειώνουμε 
μόνο πως δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι 
στιγμής η όλη συζήτηση έχει περιορι-
στεί στον τρόπο εκλογής του προέδρου 
της Δημοκρατίας και στις αρμοδιότη-
τές του. Κι αυτό συνέβη με ευθύνη του 
ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς από τις δικές 
του γραμμές ακούγονται διαμετρικά 
αντίθετες απόψεις, τις οποίες μάλιστα 
υποστηρίζουν ηγετικά στελέχη.

Ο Τσίπρας παρουσίασε μια λύση 
κουρελού. Αν, λέει, δεν πιάσει ο πρόε-
δρος 200 ψήφους στις δυο πρώτες ψη-
φοφορίες, δε θα γίνονται βουλευτικές 
εκλογές, αλλά εκλογή ανάμεσα στους 
δυο επικρατέστερους υποψήφιους 
προέδρους. Μα αν το θέμα είναι να 
αποτραπεί η δυνατότητα πρόκλησης 
εκλογών μέσω μπλοκαρίσματος της 
προεδρικής εκλογής στη Βουλή (πράγ-
μα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το Δεκέμβρη 
2014 και το είπε καθαρά ότι το κάνει 
για να προκαλέσει εκλογές!), γιατί να 
μην εκλέγεται πρόεδρος με 151 ψήφους 
στη Βουλή; Ετσι κι αλλιώς για παρελα-
σιάρχη πρόκειται, όχι για πρόσωπο που 
ασκεί εξουσία.

Α, όλα κι όλα, ο Τσίπρας προτείνει 
άμεση εκλογή προέδρου από το λαό, 
αλλά και «λελογισμένη αύξηση των 
αρμοδιοτήτων του»! Να μπορεί να 
απευθύνεται στη Βουλή «για σπουδαίο 
λόγο» (κατά την κρίση του, φυσικά), να 
συγκαλεί το συμβούλιο των πολιτικών 
αρχηγών (δηλαδή να παρεμβαίνει 
ευθέως στην κοινοβουλευτική διαδι-
κασία), αλλά και «να παραπέμπει ψη-
φισμένο νόμο σε ειδικό γνωμοδοτικό 
όργανο, αποτελούμενο αποκλειστικά 
από δικαστές, για να κρίνει επί της 
συνταγματικότητάς του»! Προτείνει, 
δηλαδή, να φτιαχτεί ένας δεύτερος 
πόλος εξουσίας, που θυμίζει έντονα 
την ελληνική (και όχι τις ευρωπαϊκές) 
μοναρχία.

Στην ίδια αστική συντηρητική κα-
τεύθυνση είναι και η πρόταση για κα-
τάργηση του διάχυτου συνταγματικού 
ελέγχου και τη θέσπιση ενός οιονεί 
συνταγματικού δικαστηρίου, «ενός 
ειδικού γνωμοδοτικού οργάνου, απο-
τελούμενου αποκλειστικά από δικα-
στές των Ανώτατων Δικαστηρίων, που 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας, ή της Κυβέρνησης, ή 120 Βουλευ-
τών, θα γνωμοδοτεί επί ψηφισμένου 
νομοσχεδίου εντός συντομότατης 
μάλιστα προθεσμίας». Διότι το σημε-
ρινό σύστημα, στο πλαίσιο του οποίου 
κάθε δικαστήριο μπορεί να κρίνει τη 
συνταγματικότητα, σύστημα αστικο-
φιλελεύθερο, όπως γνωρίζουν και οι 
πρωτοετείς της Νομικής, «μετατρέπει 
τον δικαστή σε νομοθέτη», όπως έγρα-
ψαν του Τσίπρα να πει!

ΥΓ. «Προτείνουμε τη δυνατότητα δι-
ενέργειας Δημοψηφίσματος με λαϊκή 
πρωτοβουλία και συλλογή άνω του 1 
εκατομμυρίου υπογραφών, για ψηφι-
σμένο νόμο, με εξαίρεση, βεβαίως, 
νόμους που αφορούν τα δημοσιονο-
μικά ζητήματα» είπε ο Τσίπρας. Αυτό 
έλειπε, να τίθεται υπό δημοψηφισματι-
κή αμφισβήτηση η δημοσιονομική πο-
λιτική, που καθορίζει απόλυτα και την 
κοινωνική πολιτική! Τέτοιες ιδέες δεν 
επιτρέπεται να εκτίθενται ούτε καν στο 
επίπεδο της προπαγανδιστικής παπα-
ρολογίας. Αλλωστε, ο καθορισμός της 
δημοσιονομικής πολιτικής είναι αρμο-
διότητα των ιμπεριαλιστών δανειστών 
ή των ευρωενωσίτικων οργάνων.

Τσιπραίων συνταγματική αναθεώρηση

Τα παιδία παίζει
Για δεύτερη συνεχή χρονιά επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ

Εχουν αφήσει τα δάση στην τύχη τους
Καίγονται και φέτος τα δάση και 

όσο ανεβαίνουν οι θερμοκρα-
σίες γίνεται όλο και μεγαλύτερη η 
απειλή για το δασικό πλούτο της 
χώρας. Το φαινόμενο συμβαίνει κά-
θε καλοκαίρι, όταν είναι πολύ ψηλές 
οι θερμοκρασίες και οι περισσότε-
ρες περιοχές στεγνώνουν. Και έχει 
συγκεκριμένες αιτίες.

Οι χωματερές είναι διάσπαρτες 
στα δάση και τις δασικές εκτάσεις. 
Στις ηλεκτροφόρες γραμμές της 
ΔΕΗ που διασχίζουν τα δάση και 
στους πυλώνες τους δεν παίρνονται 
τα επιβαλλόμενα μέτρα προστασί-
ας. Το κυριότερο: η κρατική χρημα-
τοδότηση για την προστασία των 
δασών και των δασικών εκτάσεων 
είναι πενιχρότατη εδώ και αρκετά 
χρόνια και αρχίζει να καταβάλλε-
ται με μεγάλη καθυστέρηση, με 
αποτέλεσμα σε σημαντικό βαθμό 
να καθίσταται άχρηστη.

Τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ, όμως, 
και υπηρεσιακοί παράγοντες από 
τις δασικές υπηρεσίες των Αποκε-
ντρωμένων Διοικήσεων (και όχι μό-
νο) προσπαθούν να μετατοπίσουν 
τις βαριές ευθύνες των κυβερνήσε-
ων (διαχρονικά όλων των κυβερνή-
σεων, και της κυβέρνησης των Τσι-
προκαμμένων) κατασκευάζοντας 
εμπρηστές. Οσοι παλιά χρησιμο-
ποιούσαν τα ξυλοκάρβουνα για να 
ζεσταθούν το χειμώνα γνωρίζουν 
τη μεγάλη ταλαιπωρία για να κατα-
φέρουν να τ’ ανάψουν. Κι αυτοί που 
έχουν τζάκι «φτύνουν αίμα» μέχρι ν’ 
ανάψουν τα ξύλα, αν αυτά δεν είναι 
απαλλαγμένα από την υγρασία και 
αν δεν χρησιμοποιήσουν διάφορα 
υποβοηθητικά υλικά που κυκλοφο-
ρούν στο εμπόριο. Αν, λοιπόν, γίνει 
μια αναλυτική συζήτηση για το ποιοι 
ευθύνονται για τις μεγάλες πυρκα-
γιές στα δάση, δύσκολα ο κόσμος 
θα χάψει το παραμύθι ότι οι φωτιές 
μπαίνουν από εμπρηστές.

Στις 25 Απρίλη του 2016, ο γε-
νικός διευθυντής Ανάπτυξης και 
Προστασίας Δασών και Αγροπερι-
βάλλοντος Κ. Δημόπουλος εξέδωσε 
απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν 

1.854.800 ευρώ από τις πιστώσεις 
του Πράσινου Ταμείου του οικονο-
μικού έτους 2016 για τις 53 Διευ-
θύνσεις  της χώρας, για να γίνουν 
διάφορα έργα δασοπροστασίας. 
Οι υπηρεσιακοί παράγοντες ζητού-
σαν να γίνει μια σειρά απαραίτητων 
έργων για την ανάπτυξη και προ-
στασία των δασών, για τα οποία η 
δαπάνη ανέρχονταν σε 14,945 εκα-
τομμύρια ευρώ. Δηλαδή εγκρίθηκε 
μόνο το 12,35% των απαραίτητων 
δαπανών. Κι αυτό δε συμβαίνει 
μόνο φέτος. Απλά έγινε καθεστώς 
απ’ όλες τις κυβερνήσεις, και τη 
σημερινή, μολονότι όσο ήταν στην 
αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ μοστράρι-
ζε ως ένθερμος υπερασπιστής του 
δάσους και του περιβάλλοντος.

Είναι απαραίτητο να θυμίσουμε 
ότι από τα έσοδα του Πράσινου 
Ταμείου το 95% πηγαίνει στην απο-
πληρωμή του χρέους! 

Κανονικά, οι εργασίες αυτές πρέ-
πει να γίνονται τους μήνες Φλεβά-
ρη και Μάρτη και όχι το καλοκαίρι 
και το φθινόπωρο. Η καθυστέρηση 
αυτή δεν παρατηρείται μόνο φέτος. 
Εχει γίνει καθεστώς και γι’ αυτό πα-
ρατηρείται το φαινόμενο οι φωτιές 
να είναι ιδιαίτερα καταστροφικές.

Ολα τα δάση στη χώρα μας είναι 
φορτωμένα από πλούσια εύφλεκτη 
ύλη. Αρκεί να κάνει κάποιος έναν 
περίπατο στην Πάρνηθα, που είναι 
πολύ σημαντικός πνεύμονας για 
το λεκανοπέδιο της Αττικής, και 

θα διαπιστώσει ότι το δάσος είναι 
γεμάτο με ξερούς κορμούς και κλα-
διά και μάλιστα σε σημεία που είναι 
πολύ κοντά σε δασικούς δρόμους.

Στην απόφαση του Απρίλη του 
2016 του γενικού διευθυντή Δα-
σών Κ. Δημόπουλου, με την οποία 
δόθηκαν 1.854.800 ευρώ σε 53 
Διευθύνσεις Δασών, αναφέρονται 
οι εργασίες που πρέπει να γίνουν. 
Μόνο που τα κονδύλια που εγκρί-
νονται για κάθε Διεύθυνση Δασών 
είναι ψίχουλα και μ’ αυτά ελάχιστα 
θα μπορούσαν να γίνουν, αν φυσικά 
προβλέπονταν και οι απαραίτητες 
προσλήψεις δασεργατών. Οταν 
αναφερόμαστε σε απαραίτητες 
προσλήψεις προσωπικού, εννοού-
με συμβάσεις αορίστου χρόνου με 
πλήρη απασχόληση και όχι προσλή-
ψεις για τρεις ή οχτώ μήνες.

Σταγόνα στον ωκεανό
Την περίοδο 2009-2015 προσλή-

φθηκαν μόνο οκταμηνίτες και τρι-
μηνίτες δασεργάτες. Το 2009 προ-
σλήφθηκαν 1.150, το 2010 695 (447 
οκταμηνίτες και 248 τριμηνίτες), το 
2011 και το 2012 κανένας! Το 2013, 
οι υπουργοί Εσωτερικών, Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Περιβάλ-
λοντος έκαναν δεκτή την εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Προστασίας Δασών και Αγρο-
περιβάλλοντος (ΓΔΑΠΔΑ) για την 
πρόσληψη 313 δασεργατών (201 
οκταμηνιτών και 112 τριμηνιτών), 

αλλά η συγκυβέρνηση Σαμαρά-
Βενιζέλου ενέκρινε την πρόσληψη 
μόνο 251 εργατών (198 οκταμηνιτών 
και 53 τριμηνιτών). Τελικά, όμως, οι 
251 δασεργάτες προσλήφθηκαν το 
2014!

Στην απόφασή τους οι τρεις 
υπουργοί ζητούσαν να προσλη-
φθούν 112 τριμηνίτες, αριθμός πολύ 
μικρός για το ρόλο που τους ανέθε-
ταν. Σύμφωνα με την απόφαση, οι 
112 δασεργάτες «θα συγκροτήσουν 
συνεργεία, που θα ασχοληθούν απο-
κλειστικά και μόνο με εργασίες για 
την αποτροπή της εκδήλωσης δασι-
κών πυρκαγιών. Ειδικότερα με την 
συγκρότηση των συνεργείων αυτών, 
θα γίνουν προληπτικοί καθαρισμοί 
στην παρεδάφια βλάστηση σε επι-
κίνδυνα σημεία για έναρξη δασικών 
πυρκαγιών, θα απομακρυνθούν τα 
ξερά χόρτα, θάμνοι και φρύγανα, 
θα γίνουν κλαδεύσεις δένδρων και 
λοιποί σχετικοί δασοκομικοί χει-
ρισμοί, με σκοπό την μείωση της 
πυκνότητας της καύσιμης δασικής 
ύλης και ως εκ τούτου την καλύτερη 
αντιπυρική προστασία των περιοχών 
με την μείωση του κινδύνου τυχόν 
έρπουσες πυρκαγιές να εξελιχθούν 
σε επικόρυφες».

Επρόκειτο κυριολεκτικά για κο-
ροϊδία. Για να γίνουν όλες αυτές οι 
πραγματικά απαραίτητες εργασίες 
στα δάση απαιτούνται χιλιάδες δα-
σεργάτες (και όχι 112), που θα δουλέ-
ψουν όχι μόνο για τρεις μήνες αλλά 
για χρόνια, προκειμένου να φέρουν 
σε μια ισορροπία το ισοζύγιο στην 
προστασία και ανάπτυξη των δα-
σών. Μπορούμε να καταλάβουμε τι 
είδους έργο έγινε, όταν την περίοδο 
2011-2014 προσλήφθηκαν μόνο 251 
δασεργάτες.

Το 2015, η συγκυβέρνηση Τσί-
πρα-Καμμένου αποφάσισε να μην 
προσλάβει κανένα δασεργάτη (δεν 
περίσσευαν λεφτά από την αποπλη-
ρωμή των δόσεων στο ΔΝΤ). Κατά 
τα άλλα, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοδιαφημίζε-
ται εδώ και χρόνια ως ούλτρα υπε-
ρασπιστής του δάσους!

Το ίδιο συμβαίνει και φέτος με 

τις προσλήψεις δασεργατών με 
οχτάμηνη και τρίμηνη σύμβαση. Η 
κυβέρνηση των Τσιπροκαμμένων 
αποφάσισε να μην κάνει προσλή-
ψεις, γιατί -όπως είπαμε- το 95% 
των εσόδων του Πράσινου Ταμείου 
πηγαίνει για την αποπληρωμή του 
χρέους.

Δεδομένου ότι το 2016 δεν προ-
σλαμβάνονται δασεργάτες, ποιοι 
θα κάνουν τις εργασίες στα έργα 
δασοπροστασίας, για τα οποία ο 
Κ. Δημόπουλος, με εντολή φυσικά 
του αναπληρωτή υπουργού Περι-
βάλλοντος Ι. Τσιρώνη, ενέκρινε τη 
χορήγηση 1.854.800 ευρώ σε 53 
Διευθύνσεις Δασών; Θα τις κά-
νουν μήπως οι εργαζόμενοι στις 
Διευθύνσεις Δασών και στα Δα-
σαρχεία, που υπολειτουργούν λόγω 
μεγάλης έλλειψης προσωπικού και 
που προσπαθούν να εκπληρώσουν 
τις υποχρεώσεις τους με υπερπρο-
σπάθειες που αποβαίνουν και σε 
βάρος της υγείας τους;

Είναι προβληματικό να πούμε τι 
μέρος από το πενιχρό ποσό των 
1.854.800 ευρώ θα μπορέσει να 
εκταμιευθεί μέσα στο 2016 και να 
γίνουν κάποιες εργασίες που θα 
βοηθούσαν σε μια περιορισμένη 
και μερική έστω προστασία του 
δάσους. Ετσι, για μια χρονιά ακό-
μη τα δάση και οι δασικές εκτάσεις 
αφήνονται ανυπεράσπιστα στα 
καιρικά φαινόμενα. Αφήνονται 
στην τύχη τους και αυτό δε γίνεται 
τυχαία. Είναι μεθοδευμένο σχέδιο 
όλων των πολιτικών ηγεσιών που 
πέρασαν από το υπουργείο Περι-
βάλλοντος (που κατά περιόδους 
αλλάζει όνομα), προκειμένου να 
αποχαρακτηριστούν πιο εύκολα 
δεκάδες εκατομμύρια στρέμματα 
δασών και δασικών εκτάσεων. Το 
ότι πρόκειται για σχέδιο πιστοποι-
είται, εκτός των άλλων, και από το 
πλούσιο αντιδασικό οπλοστάσιο 
που ενσωματώθηκε στη δασική νο-
μοθεσία αυτά τα χρόνια, και που η 
κυβέρνηση των Τσιπροκαμμένων το 
αφήνει άθικτο.

Αποκαλυπτήρια υποκρισίας

Την «σαφή και αποτελεσματική κατοχύρωση των συλλογι-
κών διαπραγματεύσεων ως του μοναδικού μέσου για τον 

προσδιορισμό του μισθού», ώστε να μην καθορίζει το κράτος 
τον κατώτατο μισθό με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, όπως 
έχει συμβεί, (υποτίθεται ότι) προτείνει ο Τσίπρας στο πλαίσιο 
της συνταγματικής αναθεώρησης.

Μόνο που πριν φτάσουν (αν ποτέ φτάσουν) στη συνταγ-
ματική αναθεώρηση, θα προηγηθεί η διαπραγμάτευση με το 
κουαρτέτο/τρόικα για τα εργασιακά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει 
νόμος που προβλέπει ότι ο κατώτερος μισθός καθορίζεται από 
την κυβέρνηση, αφού αυτή προηγουμένως διαβουλευτεί με 
τους «κοινωνικούς εταίρους». Υποτίθεται πως όλοι -κυβέρνη-
ση, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ- συμφώνησαν αυτό ν' αλλάξει και ο κατώτατος 
μισθός να καθορίζεται από Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας. Δεν είναι, όμως, σίγουροι πως αυτό θα γίνει δεκτό 
από τους δανειστές. Θα γίνει… σκληρή διαπραγμάτευση, προ-
αναγγέλλει ο Κατρούγκαλος.

Πώς, λοιπόν, θα κατοχυρώσουν συνταγματικά κάτι που απο-
τελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους ιμπεριαλιστές 
δανειστές; Ποιον κοροϊδεύουν οι Τσιπραίοι; Οταν θέλεις να 
κατοχυρώσεις κάτι συνταγματικά, δεν το διαπραγματεύεσαι 
προηγουμένως με τους δανειστές.

Γιατί περιφέρουν την ΚΥΑ για το γιαούρτι με εβαπορέ γάλα;

Για δεύτερη φορά επιστρέφει στο 
πολιτικό γραφείο του αναπληρωτή 

υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης η Κοι-
νή Υπουργική Απόφαση για τη νομιμο-
ποίηση της παρασκευής γιαουρτιού με 
τη μαζική χρήση εβαπορέ γάλακτος. 
Από το πολιτικό του γραφείο απά-
ντησαν ότι χρειάζονται νομοτεχνικές 
βελτιώσεις και ότι δεν ζητήθηκε από 
τη γενική γραμματεία της Κυβέρνησης 
(από την οποία επιστράφηκε η ΚΥΑ) 
αλλαγές.

Οπως έχουμε γράψει την πρώτη φο-
ρά η ΚΥΑ επιστράφηκε στο υπουργείο 
από το ΦΕΚ, πάλι με το επιχείρημα ότι 
πρέπει να γίνουν νομοτεχνικές βελτιώ-
σεις. Αυτές υποτίθεται ότι έγιναν από 
τους συμβούλους που χρησιμοποιούν 
οι υπουργοί (και όχι από υπηρεσιακούς 
παράγοντες) και η ΚΥΑ στάλθηκε στο 
ΦΕΚ στις 8 Ιούνη. Ελέγχθηκε από το 
ΦΕΚ και στάλθηκε στη γενική γραμ-

ματεία της Κυβέρνησης στις 23 Ιούνη. 
Μετά από συνεχείς πιέσεις μας και 
απαίτηση να μας πουν τι γίνεται με 
αυτή την ΚΥΑ, από τη γενική γραμμα-
τεία της Κυβέρνησης μας απάντησαν 
ότι επιστράφηκε στο υπουργείο, απο-
φεύγοντας να αναφέρουν τους πραγ-
ματικούς λόγους γι’ αυτό το πηγαινέλα.

Κατά την εκτίμησή μας, οι καπι-
ταλιστές απαιτούν μεγάλο ποσοστό 
συμμετοχής της πρωτείνης γάλακτος, 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα τε-
χνικά προβλήματα που προκαλούνται 
από τη χρήση γάλακτος εβαπορέ. 

Από την πρώτη στιγμή που έγινε 
γνωστό ότι πρόκειται να εκδοθεί αυ-
τή η ΚΥΑ, εκφράσαμε την αντίθεσή 
μας, επισημαίνοντας ότι οδηγεί στη 
νομιμοποίηση της παρανομίας των 
γαλακτοβιομήχανων που από το 2009 
χρησιμοποιούν μαζικά εβαπορέ γάλα 
για την παρασκευή  όλων των γαλα-

κτοκομικών προϊόντων. Τονίσαμε, ότι 
πρέπει να αναγκάσουν τους γαλακτο-
βιομήχανους να μη χρησιμοποιούν 
το εβαπορέ γάλα. Και έχουν τα όπλα 
να τους υποχρεώσουν, φτάνει να τα 
εφαρμόσουν άμεσα αντί να τους κλεί-
νουν το μάτι.

Ομως, η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ, με όργανο τον τέως πασόκο 
Μπόλαρη, συνεχίζει το χαβά της. Θέ-
λουν να εκδώσουν την ΚΥΑ, ικανοποι-
ώντας στο ακέραιο τις απαιτήσεις των 
καπιταλιστών και αδιαφορώντας για 
το ότι με τη μαζική χρήση εβαπορέ 
γάλακτος επλήγη καίρια η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των κτηνοτρόφων, ενώ 
ανοίγει ο δρόμος για να χαθούν όλα 
τα γαλακτοκομικά προϊόντα ΠΟΠ και 
ΠΓΕ. Αποστόλου και Μπόλαρης, αν 
περάσουν τα σχέδιά τους, θα μείνουν 
στην ιστορία ως οι καταστροφείς της 
ελληνικής κτηνοτροφικής παραγωγής.
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Σίριαλ αποκαλύψεων
Στο σίριαλ των αποκαλύψεων για την ασυδοσία 

που επικρατεί στη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων 
προστέθηκε η αποκάλυψη δύο νέων περιστατικών 
από την ΟΙΕΛΕ. Γεγονός είναι ότι οι καπιταλιστές 
που δραστηριοποιούνται στην ιδιωτική εκπαίδευση, 
έχουν τελείως ξεσαλώσει (πάντα είχαν τον τρόπο 
τους να το κάνουν αυτό, αφού το κράτος έκανε τα 
στραβά μάτια), μετά και τη μεταφορά των ιδιωτικών 
εκπαιδευτικών στο υπουργείο Εργασίας και την παύ-
ση ουσιαστικά κάθε ελέγχου στα ιδιωτικά σχολεία.

Το νέο κρούσμα που καταγγέλλει η ΟΙΕΛΕ αφορά 
τα εκπαιδευτήρια Διαμαντόπουλου. Η καταγγελία 
αναφέρει:

«Μια ακόμη πρόκληση προστίθεται στις δεκάδες 
περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας από ιδιωτι-
κά σχολεία. Τα Εκπαιδευτήρια Διαμαντόπουλου, ένα 
σχολείο με διαπιστωμένες από την αρμόδια Διεύθυν-
ση ΔΕ Γ’ Αθήνας πολύμηνες οφειλές σε εκπαιδευτι-
κούς και δημόσια ταμεία, ετοιμάζεται να κάνει χρήση 
της κλασικής κομπίνας δήθεν μεταβίβασης  ιδιοκτη-
σίας προκειμένου να μηδενιστούν τα χρέη. Επιπλέον, 
απολύεται εκδικητικά καθώς είχε προσφύγει νομικά 
για τις καθυστερήσεις της μισθοδοσίας, και μάλιστα 
με τετράμηνη προειδοποίηση για ελαχιστοποίηση της 
αποζημίωσης, εκπαιδευτικός με 22 χρόνια υπηρεσί-
ας από το εν λόγω σχολείο και μάλιστα με νόμο του 
1920».

Και σημειώνει ότι «εκδικητικές απολύσεις, οφειλές 
χιλιάδων ευρώ σε εκπαιδευτικούς και κράτος (και μά-
λιστα σε μια περίοδο που δημόσια οι εκπρόσωποι των 
σχολαρχών πανηγυρίζουν για αύξηση εγγραφών!), 
έκδοση παράνομων τίτλων σπουδών συγκροτούν μια 
ζοφερή εικόνα για την ιδιωτική εκπαίδευση».

Πριν λίγες ημέρες επίσης, η ΟΙΕΛΕ προέβη σε 
μια ακόμη καταγγελία για τη δραστηριότητα και τον 
τρόπο λειτουργίας ενός άλλου ιδιωτικού σχολείου, 
(μάλιστα «μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα»), τις μεσαι-
ωνικές συνθήκες λειτουργίας του, τους εκβιασμούς 
που ασκούνται στους εκεί εργαζόμενους εκπαιδευ-
τικούς και στις απολύσεις που ακολούθησαν αφού 
αυτοί αρνήθηκαν να υποκύψουν σε αυτούς. Η ανα-
κοίνωση της ΟΙΕΛΕ έχει ως εξής:

«Απίστευτες καταγγελίες για ιδιωτικό σχολείο και 
μάλιστα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατατέθηκαν 
σήμερα στην ΟΙΕΛΕ. Από e-mails της διεύθυνσης του 
σχολείου Neue Schule Athen στην Ηλιούπολη προς 
τους εκπαιδευτικούς προκύπτουν μεσαιωνικές συνθή-
κες εργασίας, απαράδεκτες εκφράσεις και προσβο-
λές και ταυτόχρονα διατυπώνονται έμμεσες απειλές 
ότι, αν δεν πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες “απαι-
τήσεις“ του σχολείου, σύντομα θα έλθει η απόλυση.

Και οι απολύσεις ήλθαν.
Γιατί;
Επειδή (μεταξύ πολλών άλλων…) οι εκπαιδευτικοί:
Αρνήθηκαν να… βάψουν το σχολείο (!)
Αρνήθηκαν να προσέλθουν για έξτρα δουλειά το 

Σαββατοκύριακο
Εξέφραζαν τη γνώμη τους για το απίστευτα πιεστικό 

και παράλογο πρόγραμμα που επέβαλε η διεύθυνση.
Εξέφρασαν αντίρρηση για εκδρομή του σχολείου 

στη θάλασσα λόγω ελλιπών μέτρων ασφαλείας (και 
επειδή αρνήθηκαν να φορέσουν …μαγιώ!)

Επιπλέον, υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις ότι το 
ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου είναι διαφορετικό 
από το επίσημο που κατέθετε η Neue Schule Athen 
στη Διεύθυνση ΠΕ Α’ Αθήνας, πράγμα που σημαίνει 
ότι είναι ιδιαίτερα πιθανόν να απασχολούνται στο εν 
λόγω σχολείο εκπαιδευτικοί χωρίς διοριστήριο».

«Κόφτης» στην Παιδεία με κάθε μέσο
Είναι απίστευτοι οι τρόποι τους 

οποίους σκαρφίζονται οι συ-
ριζαίοι του υπουργείου Παιδείας 
για να περικόψουν ακόμη και αυ-
τές τις ελάχιστες δαπάνες για το 
δημόσιο σχολείο. Το κάνουν αυ-
τό με τρόπο υπόγειο, ύπουλο και 
συνάμα προκλητικό, έτσι ώστε να 
φαίνονται ως φυσιολογική εξέλι-
ξη οι καταργήσεις και συγχωνεύ-
σεις τμημάτων και η αποπομπή 
των μαθητών, ειδικά αυτών των 
φτωχών λαϊκών στρωμάτων, από 
τη δημόσια εκπαίδευση και η δη-
μιουργία δεξαμενής πλεοναζό-
ντων εκπαιδευτικών. 

Μετά τις αυστηρές προδια-
γραφές για την εγγραφή νηπίων 
και μαθητών του Δημοτικού στα 
Ολοήμερα σχολεία, τις ρυθμί-
σεις για το νέο Ενιαίου Τύπου 
Ολοήμερο Δημοτικό και αυτές 
που σχεδιάζονται για τον Ενιαίο 
Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου 
με τη μείωση των ωρών στο ωρο-
λόγιο πρόγραμμα και τις ώρες 
διδασκαλίας μαθημάτων, τη λει-
τουργία του Ολοήμερου ανάλο-
γα με τις περισσευούμενες ώρες 
των εκπαιδευτικών από το πρωι-
νό πρόγραμμα, την κατάργηση 
του υπεύθυνου δάσκαλου για το 
απογευματινό πρόγραμμα στα 
Ολοήμερα Δημοτικά, τον σχεδι-
αζόμενο διαχωρισμό του πρωι-
νής ζώνης από την απογευματινή 
στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, τις 
δεύτερες και τρίτες αναθέσεις 
της διδασκαλίας μαθημάτων, τις 
ελάχιστες μεταθέσεις εκπαιδευ-
τικών (το χαμηλότερο  ποσοστό 
των τελευταίων τουλάχιστον 50 
ετών!), που τους στέρησαν το δι-
καίωμα να πλησιάσουν τον τόπο 
διαμονής των οικογενειών τους, 
ενώ την ίδια στιγμή τα οργανικά 
εκπαιδευτικά κενά είναι χιλιάδες, 
το υπουργείο Παιδείας προχώρη-
σε σε δυο νέες ρυθμίσεις: 

Αυτή για τις προϋποθέσεις λει-
τουργίας τμημάτων Ομάδων μα-
θημάτων Προσανατολισμού και 
μαθημάτων επιλογής στο Γενικό 
Λύκειο και αυτή για τις εγγραφές 
μαθητών στα Εσπερινά Σχολεία.

Προϋποθέσεις 
λειτουργίας τμημάτων 
Ομάδων μαθημάτων 
Προσανατολισμού και 
μαθημάτων επιλογής στο 
Γενικό Λύκειο

Μέσα στο καλοκαίρι, με τους 
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές 
στα σπίτια τους, η συγκυβέρνηση 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ επέλεξε σαν 
τον κλέφτη (προσφιλής μέθοδος 
όλων των πολιτικών ηγεσιών του 
υπουργείου Παιδείας διαχρονικά) 
να νομοθετήσει προκειμένου να 
κλείσει τμήματα στο Λύκειο και 
να στερήσει το δικαίωμα των μα-
θητών να επιλέξουν τα μαθήματα 
Επιλογής και την Ομάδα Προσα-
νατολισμού της αρεσκείας τους.

(Σύμφωνα με το ισχύον σύ-
στημα, στη Β' Λυκείου, οι μαθη-
τές επιλέγουν ανάμεσα σε δύο 
Ομάδες Προσανατολισμού, την 
Ομάδα «ανθρωπιστικών σπου-
δών» και την Ομάδα «θετικών 
σπουδών», ενώ  στη Γ' Λυκείου 
προστίθεται ακόμη μια Ομάδα, 

αυτή των «σπουδών οικονομίας 
και πληροφορικής» και οι μαθη-
τές καλούνται να επιλέξουν μία 
εκ των τριών).

Με Υπουργική Απόφαση που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2182/14-
7/2016, το υπουργείο Παιδείας 
έθεσε ακόμα πιο αυστηρά κριτή-
ρια από αυτά που ίσχυαν μέχρι 
πέρυσι και ορίζονταν με την ΥΑ 
116883/Δ2/2015 ΦΕΚ 1589/Β/29-
7-2015 (ΥΑ Κουράκη) για τη λει-
τουργία Ομάδων Προσανατολι-
σμού και τμημάτων Επιλογής, στα 
Γενικά Λύκεια της χώρας. 

Τα αυστηρά κριτήρια αφορούν 
στην εισαγωγή και της «κατηγο-
ρίας» στην οποία ανήκει κάθε 
σχολείο, εκτός από τον ελάχιστο 
αριθμό μαθητών που απαιτεί-
ται για τη λειτουργία τμημάτων 
Ομάδας Προσανατολισμού και 
τμημάτων Επιλογής.

Οι «κατηγορίες» των σχολείων 
ρυθμίζονται σύμφωνα με πληθυ-
σμιακά κριτήρια.  Τα σχολεία των 
κατηγοριών Α΄- Γ΄ βρίσκονται 
μέσα ή κοντά στα μεγάλα αστικά 
κέντρα.

Η απόφαση για τη λειτουργία 
τμημάτων Επιλογής και μαθημά-
των Ομάδων Προσανατολισμού 
παίρνεται σε συνδυασμό με την 
«κατηγορία» του σχολείου, τον 
κατώτατο αριθμό των μαθητών 
ανάλογα αν το Λύκειο έχει συνο-
λικά ένα, δύο, τρία ή περισσότερα 
τμήματα Γενικής Παιδείας στη 
Β΄και Γ΄Λυκείου, ενώ διατηρεί-
ται και το άκρως αντιεκπαιδευ-
τικό μέτρο των 27 μαθητών ως 
ανώτατο όριο για τη δημιουργία 
δεύτερου τμήματος.

Στην περίπτωση δε, των σχολεί-
ων της «κατηγορίας» Α΄-Γ΄ (που 
αφορά και το μεγαλύτερο αριθμό 
μαθητών πανελληνίως) για τη δη-
μιουργία και λειτουργία τμήματος 
μιας Ομάδας Προσανατολισμού, 
η απόφαση  παίρνεται απευθείας 
από το υπουργείο Παιδείας κε-
ντρικά, χωρίς να ληφθούν υπόψη 
ούτε καν οι εισηγήσεις της κα-
τώτερης διοικητικής ιεραρχίας 
(των Περιφερειακών Διευθυντών 
Εκπαίδευσης), ώστε να αποκλει-
στεί κάθε περίπτωση πρόκλησης 
«ατυχημάτων».

Ο συνδυασμός των παραπάνω 
προϋποθέσεων μπορεί, λοιπόν, να 
δημιουργήσει συνθήκες τέτοιες 
ώστε στα σχολεία που φοιτούν 
λίγοι μαθητές να είναι υπαρκτός 
ο κίνδυνος να μη συμπληρώνεται 
ο απαιτούμενος αριθμός μαθη-
τών για τη δημιουργία τμήματος 

κάποιας Ομάδας Προσανατο-
λισμού, ενώ υπάρχει περίπτωση 
και οι μαθητές να αναγκαστούν 
να αλλάξουν σχολείο προκειμέ-
νου να παρακολουθήσουν την 
Ομάδα της επιλογής τους (με 
ό,τι συνεπάγεται αυτό για την οι-
κονομική τους κατάσταση) ή να 
εξαναγκαστούν σε άλλη επιλογή 
Ομάδας από αυτή που πραγματι-
κά επιθυμούν.

Στην ΥΑ, το υπουργείο Παιδεί-
ας αναφέρει υποκριτικά ότι  «Σε 
απομονωμένα Γενικά Λύκεια της 
νησιωτικής και ηπειρωτικής χώ-
ρας όπου οι σχολικές μονάδες 
ανήκουν στις κατηγορίες Η΄-
ΙΒ΄ και στα οποία η μετακίνηση 
των μαθητών είναι αντικειμενικά 
αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η 
λειτουργία τμήματος Ομάδας 
Προσανατολισμού ανεξάρτητα 
από τον αριθμό των φοιτώντων 
μαθητών μετά από πλήρως αιτι-
ολογημένη εισήγηση του Διευ-
θυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας 
Εκπ/σης και απόφαση του Περι-
φερειακού Διευθυντή Εκπ/σης», 
ενώ αμέσως μετά συμπληρώνει 
ότι αυτό μπορεί να γίνει «υπό την 
προϋπόθεση ότι υπηρετούν στα 
σχολεία αυτά ειδικότητες εκπαι-
δευτικών που μπορούν να καλύ-
ψουν τη διδασκαλία των γνωστι-
κών αντικειμένων».

Οπως αντιλαμβάνεται κανείς, η 
πρόνοια αυτή (να λειτουργεί τμή-
μα ανεξάρτητα του απαιτούμενου 
ελάχιστου αριθμού μαθητών) εί-
ναι στην πράξη σχεδόν ανύπαρ-
κτη, εφόσον τα εκπαιδευτικά κενά 
είναι χιλιάδες, διορισμοί μόνιμων 
εκπαιδευτικών αποκλείονται όλα 
τα μνημονιακά έτη και τα σχολεία 
λειτουργούν με αναπληρωτές, 
που την επόμενη σχολική χρονιά 
αναμένεται να είναι και λιγότεροι.

Εγγραφές μαθητών στα 
Εσπερινά Σχολεία

Το δεύτερο μέτρο περιορισμού 
των δαπανών είναι η εγκύκλιος 
που θέτει νέα αυστηρά εισοδη-
ματικά κριτήρια για τις εγγραφές 
και μετεγγραφές ανηλίκων στα 
Εσπερινά Λύκεια, απαιτώντας 
ταυτόχρονα αντίγραφο φορο-
λογικής δήλωσης του κηδεμόνα  
με το οποίο να πιστοποιείται το 
αντίστοιχο όριο του εισοδήματος.

Σε ανακοίνωσή της η ΟΛΜΕ 
αναφέρει τα εξής: 

Είναι γνωστό ότι τα Εσπερινά 
Σχολεία εξυπηρετούν ιδιαίτερες 
ανάγκες εργαζόμενων μαθητών 
και συνεπώς η λειτουργία τους 

υπόκειται σε ιδιαίτερους όρους 
και προϋποθέσεις…

Πιο συγκεκριμένα στην εγκύ-
κλιο με Αρ.Πρωτ.Φ1/95628/
Δ2/10-06- 2016/ΥΠΠΕΘ αναφέ-
ρεται:

«Ειδικότερα, για την μετεγγρα-
φή ανηλίκων από Ημερήσια σε 
Εσπερινά Λύκεια θα πρέπει να 
ζητείται:

1. Βεβαίωση εργασίας ανηλίκου 
από τον εργοδότη (με σφραγίδα 
του εργοδότη).

Εάν πρόκειται για απασχό-
ληση ανηλίκου σε οικογενειακή 
επιχείρηση, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ.7 του αρ. 45 του 
Ν.4186/2013, απαιτείται υπεύθυνη 
δήλωση των κηδεμόνων που να 
βεβαιώνει τα ανωτέρω με θεωρη-
μένο το γνήσιο της υπογραφής, 
εκτός αν κατατίθεται αυτοπροσώ-
πως και

2. Αντίγραφο φορολογικής δή-
λωσης του γονέα/κηδεμόνα του 
μαθητή.

Από τη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος θα πρέπει να προ-
κύπτει ότι το ετήσιο εισόδημα 
(πραγματικό) είναι κάτω από 8.879 
ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 
ευρώ ετησίως ανά μέλος ή κάτω 
από 17.270 ευρώ για νοικοκυριά με 
δύο ενήλικες και 2 εξαρτώμενα μέ-
λη (μέσο ετήσιο εισόδημα-έρευνα 
εισοδήματος, ΕΛΣΤΑΤ 2014).

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω 
διατάξεις τυγχάνουν εφαρμογής 
και στην περίπτωση των εγγρα-
φών των ανήλικων μαθητών σε 
Εσπερινά Λύκεια.

Ακολούθως, αναφορικά με τις 
εγγραφές ενηλίκων σε Εσπερινά 
Λύκεια, σας γνωρίζουμε ότι βάσει 
του αρ. 45 του Ν. 4186/2013 “Στα 
Εσπερινά Σχολεία δύνανται να εγ-
γράφονται ενήλικες, χωρίς βεβαί-
ωση εργασίας ή ανεργίας“. Κατά 
συνέπεια, πρόκειται για δυνατό-
τητα των ενηλίκων να έχουν πρό-
σβαση σε Εσπερινά Σχολεία σε 
περίπτωση που δεν καλύπτονται 
οι θέσεις από ανηλίκους για τους 
οποίους πιστοποιείται η ανάγκη 
εργασίας για βιοπορισμό σύμφω-
να με τα ανωτέρω ή από ενήλικες 
εργαζόμενους ή κατόχους κάρτας 
ανεργίας σε ισχύ.

Τέλος, οι κηδεμόνες των μα-
θητών ή οι ίδιοι οι μαθητές, εφό-
σον είναι ενήλικοι, θα πρέπει να 
υποβάλουν τα εν λόγω δικαιολο-
γητικά επικαιροποιημένα κατά 
την έναρξη κάθε σχολικού έτους 
φοίτησης».

Η αυστηροποίηση των εισοδη-
ματικών κριτήριων θα οδηγήσει 
έξω από τα εσπερινά σχολεία 
ανήλικους μαθητές.

Με βάση την εγκύκλιο η φοί-
τηση του μαθητή θα μπαίνει σε 
αμφισβήτηση κάθε χρόνο αφού 
θα πρέπει να επαναβεβαιώνει τα 
στοιχεία του κατά την εγγραφή 
του κάθε χρόνο, και έτσι αν κά-
ποιος μαθητής για κάποια από τις 
χρονιές φοίτησής του αλλάξει το 
εισοδηματικό κριτήριο θα χάνει 
το δικαίωμα εγγραφής και συνέ-
χισης της φοίτησης στο σχολείο 
του!
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Βρόμικο παιχνίδι διαπλοκής με 
τις τηλεοπτικές άδειες

Μετά τον υπουργό Καμμένο, που δήλωσε ότι ο κουμπάρος του 
ο Καλογρίτσας δεν πρέπει να πάρει τηλεοπτική άδεια, γιατί είναι 
εργολάβος, ενώ είχε να πει τα καλύτερα για τον μεγάλο πατριώτη 
Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος μάλιστα στελέχωσε το υποψήφιο κανάλι 
του με το επί χρόνια δεξί χέρι (στον τομέα της προπαγάνδας) του 
Καμμένου, που φεύγοντας πήρε μαζί του και όλο το επιτελείο 
προπαγάνδας του υπουργείου Αμυνας (εντελώς συμπτωματικά), 
ήρθε η ώρα του πρώην πασόκου συνταγματολόγου και νυν συρι-
ζαίου ευρωβουλευτή Χρυσόγονου να μιλήσει με γρίφους. 

Επέλεξε να μιλήσει στο κανάλι του Αλαφούζου. Και είπε: «Ως 
καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου σας λέω ως ζήτημα αρχής, 
ότι οι τηλεοπτικές άδειες δεν μπορεί να έχουν μόνο οικονομικά 
κριτήρια αλλά και άλλα κριτήρια, τα οποία να θωρακίζουν το 
δημόσιο βίο της χώρας απέναντι στο κίνδυνο να βρεθούν Μέσα 
Ενημέρωσης υπό τον έλεγχο προσώπων τα οποία για παράδειγμα 
να σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα. Θα πρέπει να δια-
σφαλίσουμε ότι στη δημοκρατία της Κολομβίας δεν θα βρεθεί 
τηλεοπτικός σταθμός υπό τον έλεγχο του Πάμπλο Εσκομπάρ».

Επειδή στην Ελλάδα δε βρισκόμαστε στη φάση κάποιας θεω-
ρητικού χαρακτήρα συζήτησης για το ποιος δικαιούται και ποι-
ος δε δικαιούται κανάλι, αλλά στη φάση που έχουν υποβληθεί 
συγκεκριμένες αιτήσεις από συγκεκριμένους καπιταλιστές, κατ' 
εφαρμογήν ενός πρόσφατα ψηφισμένου νόμου. Αυτοί που έχουν 
υποβάλει αίτηση για να πάρουν κανάλι (εξαιρώντας το Mega) εί-
ναι: ο Κυριακού, ο Κοντομηνάς, ο Αλαφούζος, ο Βαρδινογιάννης, 
ο Βρυώνης, ο Καλογρίτσας, ο Μαρινάκης, ο Σαββίδης. Ποιος απ' 
αυτούς είναι ο «έλληνας Εσκομπάρ»; 

Ας μιλήσει συγκεκριμένα ο κ. Χρυσόγονος. Ας μας πει ένα όνο-
μα, αντί να παίζει με υπαινιγμούς για τη σχέση του Μαρινάκη με 
την υπόθεση της ηρωίνης του «Noor One». Και να τα λέει αυτά 
από το κανάλι του Αλαφούζου, που τα πάει μια χαρά με τον Σαβ-
βίδη (και τον Μελισσανίδη) και έχουν κλείσει συμμαχία ενάντια 
στον Μαρινάκη. Ο οποίος Μαρινάκης έχει περάσει τουλάχιστον 
μια φορά το κατώφλι του μεγάρου Μαξίμου και έχει συναντηθεί 
με τον Παππά (ή μήπως και με τον Τσίπρα;). Ο οποίος Παππάς 
φέρεται ως φίλος του Καλογρίτσα, που εκτός από τον Καμμένο 
(με τον οποίο σίγουρα δεν τα πάνε καλά) έχει κουμπαριά και με 
τον Σπίρτζη!

«Να αποκλειστούν από τις τηλεοπτικές άδειες πρόσωπα που 
εμπλέκονται σε ποινικά αδικήματα ακόμα και αν δεν έχουν κα-
ταδικαστεί», επανήλθε σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Χρυ-
σόγονος, φωτογραφίζοντας τον Μαρινάκη (κατηγορείται για την 
υπόθεση της «εγκληματικής οργάνωσης στο ελληνικό ποδόσφαι-
ρο»). Ο Χρυσόγονος είναι νομικός. Επομένως ξέρει πολύ καλά ότι 
η έννοια «εμπλέκομαι σε ποινικό αδίκημα» δεν υφίσταται. Γιατί μ' 
αυτή τη λογική, θα αρκούσε μια ανυπόστατη καταγγελία τρίτου, 
που είναι υποχρεωμένες να τη διερευνήσουν οι δικαστικές αρχές, 
να χρησιμοποιηθεί ως παράγων αποκλεισμού ενός καπιταλιστή 
από μια τόσο σοβαρή επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως είναι 
το στήσιμο ενός τηλεοπτικού σταθμού. Ως νομικός ο Χρυσόγο-
νος γνωρίζει επίσης πολύ καλά πως ισχύει το τεκμήριο της αθω-
ότητας. Κάθε κατηγορούμενος τεκμαίρεται αθώος μέχρις ότου 
υπάρξει τελεσίδικη δικαστική καταδίκη του. Επομένως, παίζει 
ένα πολιτικό παιχνίδι σε βάρος του Μαρινάκη και προς όφελος 
κάποιων άλλων. Του Αλαφούζου; Του Σαββίδη; 'Η και των δύο;

Η εμπλοκή κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, που παίρνουν το μέρος κάποιων καπιταλιστών ή λειτουργούν 
σαν πολιορκητικοί κριοί ενάντια σε άλλους καπιταλιστές για την 
υπόθεση των καναλιών, αποτελεί την πιο τρανή επιβεβαίωση του 
ότι η διαπλοκή ζει και βασιλεύει και ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να 
τη βάλει να λειτουργήσει υπέρ του. Και όχι μόνον ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο 
Καμμένος, για παράδειγμα, εκστρατεύει κατά του Καλογρίτσα 
και επαινεί τον Σαββίδη, έχοντας ήδη τοποθετήσει όλο το προ-
παγανδιστικό επιτελείο του στο «σταφ» του καναλιού. Δεν τους 
τοποθέτησε, λέει, αλλά ως επαγγελματίες επέλεξαν ν' αλλάξουν 
δουλειά! Μάλιστα… Αν ο Σαββίδης πάρει άδεια για κανάλι, φα-
ντάζεστε ότι αυτό θα είναι εχθρικό ή έστω ουδέτερο προς τον 
Καμμένο; Ο Καλογρίτσας βγήκε από τη ναφθαλίνη (είχε να ασχο-
ληθεί με εκδοτική δουλειά από την εποχή της «Πρώτης», δηλαδή 
από τις αρχές της δεκαετίας του '90). Ο Καμμένος του την πέφτει 
στα ίσια, αυτός όμως έχει άλλους κουμπάρους στην κυβέρνηση. 
Κι ο Μαρινάκης, αν και «εμπλεκόμενος σε ποινικές υποθέσεις», 
γίνεται δεκτός στο Μαξίμου. Υπό ποια ιδιότητα, άραγε; Μήπως 
υπό την ιδιότητα του… δημοτικού συμβούλου Πειραιά;

Eίναι φανερό ότι διάφοροι της πολιτικής, με δυνατότητα επη-
ρεασμού των αποφάσεων, έχουν «πάρει» κάποιους υποψήφιους 
(κυρίως τους καινούργιους στην τηλεοπτική πιάτσα) και κάνουν 
«λόμπινγκ» για λογαριασμό τους. Ε, αυτό είναι ο ορισμός της 
διαπλοκής. Καπιταλιστές και αστοί πολιτικοί στροβιλίζονται 
σφιχταγκαλιασμένοι στην πίστα, διεκδικώντας τι; Δικαίωμα στην 
αντικειμενική ενημέρωση; Ας γελάσουμε. Μερίδιο εξουσίας (που 
δίνει η τηλεόραση) και αύξηση των κερδών τους διεκδικούν.

Στη Διαύγεια αναρτήθη-
κε απόφαση του γενικού 

γραμματέα Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας Ελευθέριου 
Κρέτσου, με την οποία ανατί-
θεται στο περιβόητο ινστιτού-
το της Φλωρεντίας (Florence 
S c h o o l  of  Reg u l a t i o n  - 
Communication and Media) 
η «εκπόνηση της οριστικής 
εμπειρογνωμοσύνης, σχετικά 
με τον αριθμό αδειών παρο-
χής περιεχομένου επίγειας 
ψηφιακής τηλεόρασης, ενό-
ψει του διαγωνισμού, που δι-
ενεργείται, σε εφαρμογή του 
ν. 4339/2015», με αμοιβή που 
«δε δύναται να υπερβεί το πο-
σό των είκοσι χιλιάδων ευρώ».

Εύλογο ήταν να φουντώ-
σουν τα σενάρια για σχεδια-
ζόμενη αύξηση του αριθμού 
των τηλεοπτικών αδειών, από 
εκείνους που δε συνηθίζουν 
να ψάχνουν το θέμα πριν αρ-
πάξουν το πληκτρολόγιο. Ετσι, 
ο Κρέτσος με ανακοίνωσή του  
διευκρίνισε πως μέχρι να ολο-
κληρωθεί η διαγωνιστική δια-
δικασία, οι τηλεοπτικές άδει-
ες δεν μπορούν να αυξηθούν. 
Υπενθύμιζε ότι «ο αριθμός των 
αδειών επίγειας ψηφιακής 

ευρυεκπομπής εθνικής εμβέ-
λειας γενικού περιεχομένου, 
καθορίστηκε σε τέσσερις με 
τροπολογία του ν. 4339/2015 
τον περασμένο Φεβρουάριο. 
Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, 
πολλώ δε μάλλον, εν μέσω της 
διαγωνιστικής διαδικασίας».

Αφού ο αριθμός καθορίστη-
κε με νόμο (που δεν μπορεί ν' 
αλλάξει παρά μόνο με νόμο), 
προς τι η ανάθεση στα φιλαρά-
κια της Φλωρεντίας να εκπο-
νήσουν «οριστική εμπειρογνω-
μοσύνη», παντελονιάζοντας 
άλλα είκοσι χιλιάρικα; Δύο τινά 
μπορεί να ισχύουν. 'Η η νομο-
θετική θέσπιση του αριθμού 
των αδειών σε τέσσερις έγινε 
με ελλιπή (προκαταρκτική, με 
μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας) 
εμπειρογνωμοσύνη ή η εμπει-
ρογνωμοσύνη ήταν πλήρης, 
οπότε δεν υπάρχει ανάγκη νέ-
ας. Εκτός αν η «οριστική εμπει-
ρογνωμοσύνη» παραγγέλθηκε 
για ν' ανοίξει το δρόμο στην 
αύξηση του αριθμού των αδει-
ών, που μπορεί να γίνει κατόπιν 
με μια τροπολογία. Σ' αυτή τη 
βρόμικη διαδικασία οργιάζει 
το παρασκήνιο και οι συμφω-
νίες κάτω από το τραπέζι.

«Οριστική εμπειρογνωμοσύνη» 
για τον αριθμό των τηλεοπτικών 
αδειών ζητάει ο Παππάς

Μιλώντας στην Ολομέλεια 
της Βουλής, ως εκπρό-

σωπος της κυβέρνησης, ο 
αντιπρόεδρος Δραγασάκης 
είπε μεταξύ άλλων: «Ρωτάτε 
για τον λογαριασμό με τον 
οποίο πληρώσαμε το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο τον Μά-
ιο και, αν καταλαβαίνω καλά, 
δίνετε εύσημα στην Τράπεζα 
της Ελλάδας που μας υπέδει-
ξε τον λογαριασμό. Ούτε εδώ 
είναι ακριβώς αυτή η αλήθεια. 
Η Τράπεζα της Ελλάδας μάς 
πίεσε να πάρουμε τα χρήματα 
των ασφαλιστικών ταμείων για 
να πληρώσουμε μισθούς και 
εμείς αντιδράσαμε έντονα, δι-
ότι με τον κ. Στουρνάρα έχω θε-
σμική σχέση και συνεργαζόμα-
στε και συμφωνούμε, αλλά και 
τσακωνόμαστε και συγκρουό-
μαστε. Μετά, λοιπόν, απ’ αυτή 
την αντίδραση αποκαλύφθηκε 
ότι υπήρχε ένας “μαγικός“ λο-
γαριασμός στην Τράπεζα της 
Ελλάδος με 700 εκατομμύρια 
τον οποίο κανείς δεν μας είχε 
αναφέρει».

Η αντίδραση Στουρνάρα 
υπήρξε ακαριαία. Μέσω «κύ-
κλων» δήλωσε ότι ουδέποτε 

είχε εισηγηθεί στον αντιπρόε-
δρο της κυβέρνησης τη χρη-
σιμοποίηση των αποθεματικών 
των ασφαλιστικών ταμείων 
για την πληρωμή από τη χώρα 
μας δόσης εξόφλησης χρέους 
προς το ΔΝΤ. Οσο για το λο-
γαριασμό, είναι ο γνωστός σε 
όλους λογαριασμός του Δη-
μοσίου στην ΤτΕ και δεν είναι 
καθόλου μυστικός. Απλώς, ο Γ. 
Στουρνάρας υπέδειξε τη χρή-
ση του λογαριασμού αυτού 
στην κυβέρνηση προκειμένου 
να πληρωθεί η δόση και να ξε-
φύγει η χώρα από τον κίνδυνο 
της χρεοκοπίας.

Εμείς τώρα ποιον να πιστέ-
ψουμε; Τον Δραγασάκη που 
εμφανίζει τον Στουρνάρα σαν 
πράκτορα των δανειστών, που 
πίεζε να πάρουν τα αποθεμα-
τικά των ασφαλιστικών ταμεί-
ων και στο τέλος -επειδή αρ-
νήθηκαν να βάλουν χέρι στα 
αποθεματικά των ταμείων- 
τους έδειξε το «μαγικό» λογα-
ριασμό, ή τον Στουρνάρα που 
διαψεύδει ότι άσκησε οποια-
δήποτε πίεση και υποστηρίζει 
ότι ο αντιπρόεδρος και οι οι-

κονομικοί υπουργοί ήταν ανί-
κανοι να διαχειριστούν την 
κατάσταση και αυτός απλώς 
τους υπέδειξε τη λύση του 
λογαριασμού που κάθε άλλο 
παρά «μαγικός» ήταν, αλλά 
αντίθετα ήταν γνωστός τοις 
πάσι;

Δύο θεσμικοί παράγοντες 
αλληλοδιαψεύδονται σαν συ-
μπεθέρες που καυγαδίζουν. 
Υπάρχει αλληλογραφία ανά-
μεσα στο διοικητή της ΤτΕ και 
τον αντιπρόεδρο; Να τη δώ-
σουν στη δημοσιότητα για να 
δούμε ποιος λέει αλήθεια και 
ποιος ψέματα. Αν δεν υπάρ-
χει αλληλογραφία, ο καθένας 
τους μπορεί να λέει ό,τι θέλει. 
«Η αλήθεια για το 2015 δεν 
έχει λεχθεί ολόκληρη και ούτε 
απόψε μπορεί να λεχθεί ολό-
κληρη» είπε σε μια αποστροφή 
της ομιλίας του ο Δραγασά-
κης. Και συνέχισε: «Θα γίνει, 
όμως, γνωστή στην ώρα της, 
όταν θα μπορούν να λεχθούν 
τα πάντα και για εδώ και για 
τους έξω». Πότε θα έρθει αυτή 
η ώρα; Δεν μας είπε ο αντιπρό-
εδρος παραπέμποντας την 
«αποκάλυψη της αλήθειας» 
στις ελληνικές καλένδες.

Επειδή αυτό το… ευγενικό 
ξεκατίνιασμα σκοπό έχει να 
αποπροσανατολίσει, εξάπτο-
ντας τη φαντασία και τροφο-
δοτώντας τη σεναριολογία, 
εμείς θυμίζουμε την ουσία. 
Ενώ υποτίθεται ότι έκαναν 
σκληρή διαπραγμάτευση και 

αντιμετώπιζαν ένα συνεχή εκ-
βιασμό, πλήρωναν κανονικά 
τις δόσεις στο ΔΝΤ. Και πριν 
φτάσουν στα ασφαλιστικά 
ταμεία (τα στεγνωμένα από 
αποθεματικά ασφαλιστικά 
ταμεία), είχαν ήδη αρπάξει τα 
αποθεματικά άλλων φορέων 
του δημοσίου (δήμων, πανε-
πιστημίων, νοσοκομείων και 
λοιπών νομικών προσώπων 
του δημοσίου). Και δε χρειά-
στηκε κανένας Στουρνάρας 
να τους το εισηγηθεί αυτό. 
Ηταν αποφασισμένοι να πλη-
ρώσουν όλες τις δόσεις, το 
είχαν υπογράψει στην από-
φαση του Eurogroup στις 20 
Φλεβάρη, το είχε διακηρύξει 
στην Ουάσινγκτον, ενώπιον 
της Λαγκάρντ ο Μπαρουφά-
κης μ' εκείνο το διάσημο πια 
«ad infinitum» (δεσμευόμαστε 
να αποπληρώνουμε το χρέος 
εις το διηνεκές). 

Και τις πλήρωσαν όλες τις 
δόσεις, στεγνώνοντας τα τα-
μεία σε όλο τον κρατικό το-
μέα. Ετσι που να ωριμάσουν οι 
συνθήκες για να υπογράψουν 
το τρίτο Μνημόνιο. Κάποιος 
που εξετάζει ως ενδεχόμενο 
ακόμα και τη ρήξη, δεν τρα-
βάει μια διαπραγμάτευση 
σε μάκρος και την ίδια ώρα 
στεγνώνει τα ταμεία του από 
ρευστότητα. Γιατί αν επέλθει 
η ρήξη, αυτός θα βρεθεί εντε-
λώς ξεβράκωτος και θα έχει 
απείρως μεγαλύτερο πρόβλη-
μα ν' αντιμετωπίσει.

Ψέματα και αλληλοκατηγορίες

Αυτή τη φορά ο Τσίπρας δεν  
μπήκε στην αίθουσα της 

Ολομέλειας της Βουλής για ν' 
ακούσει τη βαθυστόχαστη ομι-
λία του Λεβέντη. Είχε αποφα-
σίσει να μη μιλήσει, οπότε δεν 
τον έπαιρνε να πάει, ν' ακούσει 
τον Λεβέντη και να φύγει σαν 
κλέφτης. Ο Λεβέντης, όμως, 
ήταν σίγουρος ότι ο Τσίπρας τον 
ακούει από το γραφείο του. Εχει 
κάνει μεγάλη δουλειά ο κυρ-
Αλέκος με το φρέντο. Τον έχει 
πείσει ότι ο Τσίπρας βυθίζεται με 
μεγάλη προσοχή στη μελέτη των 
πολιτικών του παρεμβάσεων. Τό-
σο που πέταξε ένα τετράδιο με 
τσιτάτα των Μαρξ-Ενγκελς-Λέ-
νιν, που το είχε από τα μαθητικά 
του χρόνια, και το έχει αντικατα-
στήσει μ' ένα τετράδιο που έχει 
μόνο τσιτάτα Λεβέντη!

Είναι να μην τρελαθεί ο πρόε-
δρος; Ο Τσίπρας τον θεωρεί Νέ-
στορα της πολιτικής! Να μην του 
το ανταποδώσει; Ως Νέστορας, 
λοιπόν, ανέλαβε να εξηγήσει τι 
έγινε το 2015: 

«Τον κατηγορεί η Νέα Δημο-
κρατία ότι είχε σχέδιο να πάει τη 
χώρα στη δραχμή και ότι ήταν 
σύμφωνος με τον Βαρουφά-
κη. Αλλο συνέβη και πρέπει να 

το γνωρίζετε. Ο Βαρουφάκης 
υποσχόταν στον κ. Τσίπρα ότι 
θα υποκύψει τελικά η Μέρκελ. 
Ο Βαρουφάκης παρέσυρε τον 
κ. Τσίπρα να περιμένει και του 
έλεγε “θα δεις στο τέλος ότι δεν 
θέλουν να διαλύσουν την ευρω-
ζώνη“. “Τελικά, θα μας κάνουν τα 
χατίρια“, του έλεγε ο Βαρουφά-
κης. Εκεί παρεσύρθη ο Τσίπρας 
και χάσαμε χρόνο. Είναι πολιτική 
η ευθύνη του Τσίπρα. Για όνομα 
του Θεού, μην φθάσουμε στο 
σημείο ότι ο Τσίπρας είχε συ-
ναινέσει να πάμε στο Νομισμα-
τοκοπείο, να πάμε στη δραχμή 
και κάτι τέτοιες ανοησίες, που 
πιστεύω ότι δεν τις πιστεύει ούτε 
ο –πιστεύω- σοβαρός, καινούριος 
Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. 
Δεν το θεωρώ»!

ΥΓ. «Εγώ σαν Βασίλης Λεβέ-
ντης δεν έχω κοιμηθεί πολλές 
νύχτες. Δεν μπορώ να εξηγήσω 
της Φώφης τη στάση. Λοιπόν, 
δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δη-
λαδή στον ύπνο μου σηκώνομαι 
και τραντάζομαι και λέω τι είναι 
αυτό τώρα. Πάντως, ακόμα δεν 
το έχω ξεπεράσει το θέμα αυτό. 
Σας το λέω ειλικρινά». Βαλεριά-
να, πρόεδρε, βαλεριάνα. Κι άμα 
δε σε πιάσει αυτή, «κούμπωσε» 
κάνα Ζάναξ να στανιάρεις.

Habemus Νέστορα
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Δύο χιλιάδες δεκαέξι
είσαι ο μπάτλερ τους, Αλέξη

Γνωστή για τις ευαισθησίες της και συναισθηματικά δεμένη 
(the many) με τον χρυσό αιώνα της Τράπεζας Πειραιώς, η 
στήλη δεν μπορεί παρά να θρηνεί (three N) για την παραί-
τηση του Μιχάλη Σάλλα από την προεδρία της. Και η Σάλλα 
με υγεία…

Αυτό όμως που μας συντάραξε την προηγούμενη εβδο-
μάδα, είναι η αποκάλυψη Κούλη (ένας είναι ο Κούλης) ότι 
υπήρξε πολιτικός κρατούμενος και μάλιστα στην τρυφερή 
ηλικία των έξι μηνών! Μπορεί η βουλή της βουλής να αποτυ-
πώθηκε σ’ ένα δυνατό γέλιο και πάμπολλα σχόλια που έκαναν 
τον cool Κούλη να διαμαρτυρηθεί, όμως εμείς συγκλονιστή-
καμε. Το παρήγορο είναι ότι μας πρόλαβαν πολλοί (Αλέκα 
Ζορμπαλά, Βαθύ Κόκκινο κ.α.) και είπαν μεγάλο μέρος όσων 
θα λέγαμε επί του θέματος.

Με απώθηση, χημικά και σύγκρουση υποδέχτηκαν οι δυ-
νάμεις καταστολής της «αριστερής» κυβέρνησης τους δια-
δηλωτές στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Ξάνθης, το ίδιο 
στρατόπεδο που πριν λίγους μήνες κάποια θλιβερά επαρχιώ-
τικα πολιτικά ρετάλια χαρακτήριζαν «ντροπή» και διεμήνυαν 
με στόμφο και ύφος χιλίων καρδιναλίων ότι θα κλείσει. Επιλέ-
γοντας διαφορετικές πρακτικές από αυτές του ειρηνικού πα-
ρελθόντος σε παρόμοιες δράσεις, οι δυνάμεις καταστολής 
συγκρούστηκαν με την περιφρούρηση της πορείας κάνοντας 
χρήση χημικών, ενώ πάνω από τον χώρο πετούσε ελικόπτερο 
της αστυνομίας… Φυσικά δεν περιμένουμε κάποιο πειστικό 
σχόλιο από την πολιτική ηγεσία, πολλώ δε περισσότερο από 
καταγέλαστους τοπικούς πολιτικούς σαλτιμπάγκους (από 
ρεπορτάζ του indexanthi.gr).

Αέρινη και μακάρια λικνίζεται καρφώνοντας τα μυτερά τα-
κούνια της στους κυβόλιθους των βουλεβάρτων. Βγαλμένη 
από τα ιπποτικά μυθιστορήματα του σήμερα, που δεν είναι 
πια ιπποτικά αλλά ούτε μυθιστορήματα, ωστόσο εξακολου-
θούν να οδηγούν στην «αυτοκτονία» όσες δεσποσύνες δεν 
πληρούν τους όρους της εποχής. Στις ιλουστρασιόν σελίδες 
τους προβάλλεται το πρότυπο της σημερινής νέας (ή νεάζου-
σας) ανορεξικής εθελόντριας, που ζει ασκητικά ώστε να μην 
υπερβεί τα πενήντα χιλιόγραμμα, χωρίς βέβαια καμιά διάθε-
ση αλληλεγγύης στα παιδιά του τρίτου κόσμου. Περνά μπρο-
στά από αμαρτωλά οβελιστήρια της απωλείας και κολασμένα 
ζαχαροπλαστεία, χωρίς να καταδεχτεί να ρίξει μια ματιά, με 
τα ρουθούνια σακατεμένα από τις μυρωδιές. «Νηστεία και 
προσευχή» προστάζει ο θεός της γραμμής της κι εκείνη στρέ-
φει το βλέμμα στις άγιες βιτρίνες της υπεραγίας αγοράς. Οχι 
μόνο λόγω του δαιμονίου της κατανάλωσης που κατατρύχει 
τα αγγελικά τάγματα στα οποία εντάσσεται, αλλά –κυρίως- 
γιατί ποθεί διακαώς να βλέπει διαρκώς τη μορφή της, έτσι 
καθώς καθρεφτίζεται σε τζάμια και καθρέφτες… Μασάει 
άξεστα την τσίχλα της, παίρνοντας την έκφραση μιας έκ-
δηλης αηδίας χωρίς να το αντιλαμβάνεται. Τραβάει πίσω τα 
χείλη για να πει σφυριχτά το σίγμα (ειδικά στο τηλέφωνο) 
και βαδίζει ολόισια, μην αλλάζοντας κατεύθυνση ακόμη και 
μπρος στον κίνδυνο σφοδρής μετωπικής σύγκρουσης. Οι άλ-
λοι θ’ αλλάζουν πάντα πορεία, όχι εκείνη. Εκείνη είναι ό,τι οι 
Δελφοί για την αρχαία Ελλάδα, είναι το κέντρο του γνωστού 
κόσμου. Εκείνη –ω! εκείνη- πιστεύει πως είναι μετενσάρκωση 
της θεάς Αφροδίτης (αν και δεν φαίνεται διόλου σίγουρη, 
έχοντας διαρκώς ανάγκη από βλέμματα), τα νύχια της μαρ-
τυρούν πως δεν καθάρισε ποτέ κρεμμύδια κι άλλα βρωμερά 
απάρτια της κουζίνας και τα μαλλιά της είναι ό,τι περιποιείται 
περισσότερο σ’ αυτό τον κόσμο κι ένα από τα πρώτα στοιχεία 
που θα χαθούν απ’ αυτόν. Το (όποιο) μυαλό της είναι προ-
σκολλημένο στο κινητό της. Εκεί βρίσκονται οι περισσότερες 
αποδείξεις πως υπάρχει. Εκεί και στα πελατολόγια κέντρων 
αισθητικής, γυμναστηρίων και κοσμηματοπωλείων (και ζαχα-
ροπλαστείων, αλλά αυτό δεν το ξέρει κανείς…). Η Κλοτίλδη 
που έγινε Κλοντέτ, η εύθραυστη οπτασία που προέκυψε από 
την αστικοποίηση του homo sapiens, απότοκο των αλλεπάλ-
ληλων βιασμών που υπέστησαν από τον καπιταλισμό οι θηλυ-
κοί πληθυσμοί. Εκείνη που γαλούχησε τον αγνώστου πατρός 
homo consumens που κυβερνά τον αγνώστου μητρός κόσμο. 
Περπατά στους δρόμους νομίζοντας πως οι παρατεταγμένοι 
άντρες την εκθειάζουν, μα θα πάγωνε το αίμα της αν άκουγε 
τι λένε γι’ αυτή… Ω εκείνη! Κάθε που τη θυμόμαστε, τα λόγια 
της «Αποστροφής» του Καρυωτάκη έρχονται αυθόρμητα στο 
νου: «Φθονώ την τύχη σας, προνομιούχα πλάσματα, κούκλες 
ιαπωνικές…». Αναζητείστε τη συνέχεια όσοι δεν τη γνωρίζετε 
ή δεν τη θυμάστε πια, αξίζει…

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά Και οι κυρίες των βορείων προαστίων 
στη διαχείριση του προσφυγικού! (2)

Το blog «Δασαμάρι SOS», 
που αναδημοσίευσε το 

ρεπορτάζ μας για τις συζύγους 
των εφοπλιστών που κάνουν 
-με το αζημίωτο- «φιλανθρωπι-
κό» έργο με πρόσφυγες, έψαξε 
καλύτερα από εμάς την ιστο-
σελίδα  των κυριών της «Καλ-
λιπάτειρας» και βρήκε ότι η 
ιστορία αυτή κρατάει από τον 
περασμένο Μάρτη και έγινε με 
όλους τους τύπους (το δημο-
σίευμα μπορείτε να το διαβά-
σετε στο https://dasamarisos.
blogspot.gr/2016/07/made-by.
html).

Στην ιστοσελίδα του υπουρ-
γείου Αμυνας στις 8 Μάρτη 
του 2016 δημοσιεύτηκε η εξής 
είδηση: «Ο Υπουργός Εθνικής 
Αμυνας Πάνος Καμμένος και 
ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Εθνικής Αμυνας Δημήτρης 
Βίτσας συναντήθηκαν με την 
Πρόεδρο του Πανελληνίου 
Αθλητικού Σωματείου Γυναι-
κών “Καλλιπάτειρα“ και Εθνι-
κή Πρέσβη της Ελλάδος στο 
Συμβούλιο της Ευρώπης για 
τον Αθλητισμό, την Ανοχή και 
το Ευ Αγωνίζεσθαι Κατερίνα 
Παναγοπούλου. Συμφωνήθη-
κε, σήμερα Παγκόσμια Ημέρα 
της Γυναίκας, η υπογραφή πρω-
τοκόλλου συνεργασίας μεταξύ 
του Υπουργείου Εθνικής Αμυ-
νας και του ΠΑΣΓ “Καλλιπάτει-
ρα“ για τη δημιουργία κέντρων 
φιλοξενίας οικογενειών που 
αποτελούνται αποκλειστικά 
από πρόσφυγες μητέρες και 
παιδιά. Το πρώτο κέντρο θα 
δημιουργηθεί στην Αττική και 
θα ακολουθήσει η περιφέρεια, 
με την ενεργό συμμετοχή των 
μελών της “Καλλιπάτειρας“. 
Στη συνάντηση ήταν παρών 
και ο Συντονιστής του Κεντρι-
κού Οργάνου Διαχείρισης Με-
ταναστευτικού Υποστράτηγος 
Κωνσταντίνος Φλώρος».

Το Δελτίο Τύπου συνοδευ-
όταν και από τρεις… καλλι-
τεχνικές φωτογραφίες του 
Καμμένου με τη σύζυγο του 
εφοπλιστή Παναγόπουλου. Ο 
Βίτσας την έκανε, φαίνεται, με 
ελαφρά πηδηματάκια την ώρα 
της φωτογράφισης (για ευνόη-
τους λόγους).

Στις 23 Μάρτη ο σύλλογος 
των κυριών των βορείων προ-
αστίων έκανε τη γενική του 
συνέλευση στον «Ομιλο Αντι-
σφαιρίσεως Αθηνών» (λογικό: 
πού θέλατε να πάει, σε καμιά 
ταβέρνα στο Μπίθουλα;), και 
επί τη ευκαιρία έκοψε την πίτα 
του και «ανακοίνωσε σημαντι-
κές πρωτοβουλίες, δράσεις και 
δραστηριότητες». Οπως ανα-
κοίνωσε η σύζυγος του εφοπλι-
στή Παναγόπουλου, ο σύλλο-
γος των κυριών αποφάσισε «σε 
συνεργασία με το Υπουργείο 
Εθνικής Αμυνας και τις Αρχές 
της τοπικής Αυτοδιοίκησης να 
φιλοξενήσει, σε ειδικά διαμορ-
φωμένους χώρους, παιδιά προ-

σφύγων έως 12 χρονών και γυ-
ναίκες πρόσφυγες, θύματα του 
πολέμου.  Το πρώτο κέντρο θα 
δημιουργηθεί στην Αττική και 
θα ακολουθήσει η περιφέρεια, 
με την ενεργό συμμετοχή των 
μελών της “Καλλιπάτειρας“. 
Για το συγκεκριμένο θέμα, 
έγιναν εκτενείς παρουσιάσεις 
από το Συνταγματάρχη Μιχά-
λη Κλούβα και την Υπεύθυνη 
Επικοινωνίας του Υπουργείου 
Εθνικής Αμυνας, κα Κατερίνα 
Τσατσαρώνη.  Επίσης, μίλησαν 
η Δήμαρχος Ζωγράφου, κα Τί-
να Καφατσάκη και ο Δήμαρχος 
Ραφήνας και Πικερμίου, κος 
Βασίλης Πιστικίδης, καθότι ο 
πρώτος χώρος φιλοξενίας που 
έχει επιλεχθεί είναι οι κατασκη-
νώσεις του Δήμου Ζωγράφου 
που βρίσκονται στην περιοχή 
της Ραφήνας».

Λύθηκαν, λοιπόν, όλες οι… 
απορίες μας. Και καταλάβαμε 
γιατί η συριζαία δήμαρχος Ζω-
γράφου Τίνα Καφατσάκη, με 
την οποία ζητήσαμε να μιλή-
σουμε, ήταν… σε σύσκεψη και 
μετά… ξέχασε να μας καλέσει 
στο κινητό που μέσω της γραμ-
ματείας της ζήτησε ν' αφήσου-
με. Εδώ υπάρχει ένα κομπρεμί 
που ξεκινάει από ψηλά. Γι' αυ-
τό και βρέθηκαν παρέα με τη 
σύζυγο του Παναγόπουλου ο 
Καμμένος και ο Βίτσας. Γι' αυ-
τό συμμετέχει ολόψυχα η συ-
ριζαία δήμαρχος Ζωγράφου. 
Εβαλαν στο παιχνίδι της δημο-
σιότητας μέσω φιλανθρωπίας 
τις κυρίες της μπουρζουαζίας, 
χωρίς να μας πουν αν οι εν 
λόγω κυρίες θα βάλουν λεφτά 
ή αν θα κάνουν το «κομμάτι» 
τους με κρατικό χρήμα, όπως 
δείχνουν τα διαθέσιμα στοι-
χεία. Εμείς περιμένουμε αριθ-
μούς. Τι λεφτά διατέθηκαν 
στην «Καλλιπάτειρα» και πόσα 
πρόκειται να διατεθούν ακόμα 

για να διαχειρίζεται και άλλα 
τέτοια κέντρα προσφύγων.

Επιμένουμε ειδικά σ' αυτό 
το τελευταίο (στοιχεία: ποιος 
βάζει, ποιος παίρνει λεφτά και 
πόσα;), γιατί έτσι και σκαλίσεις 
λίγο τη συγκεκριμένη υπόθεση 
σε κατακλύζει η μπόχα από τη 
βρομιά.

Ο δήμαρχος της Ραφήνας, 
που στην πρώτη φωτογραφία 
καμαρώνει δίπλα στη σύζυγο 
του εφοπλιστή, τη δήμαρχο 
Ζωγράφου και τους απε-
σταλμένους του Καμμένου, 
στην αρχή σήκωσε παντιέρα 
ενάντια στη δημιουργία του 
συγκεκριμένου κέντρου «φι-
λοξενίας» προσφύγων. Στις 
16 Μάρτη, συγκάλεσε έκτα-
κτο δημοτικό συμβούλιο με 
αποκλειστικό θέμα «λήψη 
απόφασης περί της υπ’αριθμ. 
59/10-03-2016 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ζω-
γράφου και αντιμετώπισης 
του προσφυγικού ζητήματος 
όσον αφορά τον Δήμο Ραφή-
νας-Πικερμίου». Ο δήμαρχος 
διάβασε επιστολή που είχε 
στείλει την προηγούμενη μέρα 
(15 Μάρτη) στη δήμαρχο Ζω-
γράφου (με κοινοποίηση στον 
Βίτσα - υπουργείο Αμυνας, στη 
Δούρου - περιφέρεια, στον Πα-
τούλη - ΚΕΔΕ και στον Γκότση 
- ΠΕΔΑ), με την οποία την «ξέ-
χεζε» γιατί πήρε απόφαση να 
διαθέσει τις κατασκηνώσεις 
του δήμου της στη Ραφήνα 
«προκειμένου να χρησιμοποι-
ηθούν ως χώρος προσωρινής 
φιλοξενίας προσφύγων». Το 
ουσιαστικό περιεχόμενο της 
επιστολής Πιστικίδη προς Κα-
φατσάκη θα μπορούσε να συ-
νοψιστεί ως εξής: «εμάς μας 
ρωτήσατε, μαντάμ, και θέλε-
τε να μας κουβαλήσετε στην 
περιοχή μας πρόσφυγες; Αμα 
θέλετε, να τους πάρετε εντός 

των ορίων του δήμου σας».
Στην επιστολή εκφράζονταν 

απόψεις ξενοφοβικές, όπως: 
«Η βιαστική σας απόφαση δεν 
έλαβε υπόψη ότι στην περιοχή 
του Δήμου Ραφήνας-Πικερ-
μίου λειτουργούν και άλλες 
κατασκηνώσεις ή υπάρχουν 
δημόσιες εκτάσεις, οπότε 
αν οι ιδιοκτήτες τους -πάντα 
σε ένδειξη αλτρουϊσμού- πά-
ρουν ανάλογες αποφάσεις 
για φιλοξενία προσφύγων εν 
αγνοία μας, τότε αναπόφευκτα 
θα υπάρξουν στο Δήμο μας 
ανεξέλεγκτες καταστάσεις». 
Ομως, αυτό ήταν ένα ωραίο 
περικάλυμμα για ν' αρχίσει το 
παζάρι. Δεν μπορείτε να μας 
επιβάλλετε εσείς αποφάσεις 
και να παίρνετε το «μέλι», 
επειδή τυχαίνει να έχετε ένα 
οικόπεδο στο δήμο μας.

Ο δήμαρχος είχε κινηθεί 
γρήγορα. Είχε ήδη επιστολή 
Βίτσα, με την ίδια ημερομηνία 
(15 Μάρτη), που τον ενημέρω-
νε ότι όλη η ευθύνη είναι του 
ΥΠΕΘΑ, ότι τα υλικά κατα-
σκευής θα αγοράζονται από 
την περιοχή, ότι η σίτιση των 
προσφύγων θα γίνεται με προ-
ϊόντα που θ' αγοράζονται από 
την περιοχή, ότι ο δήμος Ραφή-
νας θα συμμετέχει στο ΔΣ του 
Κέντρου, ότι «στην περιοχή του 
Δήμου Ραφήνας δε θα υπάρξει 
άλλο Κέντρο Φιλοξενίας και 
πως το λιμάνι της Ραφήνας λό-
γω τουριστικής αξίας αλλά και 
περιορισμένης έκτασης δεν 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
ως αποβατικό λιμάνι».

Στη συνέχεια, όλα πήραν το 
δρόμο τους και σε μια βδο-
μάδα ο δήμαρχος Ραφήνας 
συμμετείχε στην κοπή της πί-
τας των κυριών των βορείων 
προαστίων, παρεούλα με τη 
δήμαρχο Ζωγράφου. Στο θαυ-
μαστό κόσμο των αστών, καθε-
τί έχει την τιμή του, όπως λένε 
οι κυνικοί Αμερικανοί.

Σε ιστολόγιο της περιοχής, 
σε ανάρτηση με τίτλο «Αν-
θρωπιά με αντίτιμο: 1000 αυ-
θαίρετα για 200 ανθρώπους» 
(https://burnland.blogspot.
gr/2016/06/1000-200.html) 
περιγράφονται τα διαμει-
φθέντα σε εσπερίδα που δι-
οργανώθηκε στις 26 Ιούνη. 
Το θέμα ήταν η υποδοχή των 
προσφύγων από τους δήμους 
της Ανατολικής Αττικής, όμως 
το κοινό εστίασε τις ερωτήσεις 
του στον αποχαρακτηρισμό 
μιας περιοχής που είναι δασι-
κή, υπαγόμενη στην Α' ζώνη. 
Ενα μεγάλο παζάρι είναι η 
διαχείριση του προσφυγικού. 
Ενα αηδιαστικό παζάρι, στο 
πλαίσιο του οποίου όποιος 
προλαβαίνει κοιτάζει να «κο-
νομήσει». Από συλλόγους κυ-
ριών και ΜΚΟ, μέχρι τοπικούς 
«άρχοντες», διαπλεκόμενους 
επιχειρηματίες και καταπατη-
τές δασών.
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Ρωσικά κλαψουρίσματα κατόπιν 
εορτής

Στήσιμο του διαγωνισμού για την πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ κα-
ταγγέλλει η Russian Railways, θυγατρική της οποίας θα υπέβαλε 
προσφορά για την εξαγορά των ελληνικών σιδηροδρόμων. Απα-
ντώντας στο ερώτημα γιατί δεν υπέβαλαν προσφορά, οι Ρώσοι 
υποστήριξαν ότι δεν τους δόθηκαν τα στοιχεία που θα τους επέ-
τρεπαν να προχωρήσουν στον διαγωνισμό και συγκεκριμένα το 
ισοζύγιο εξαμήνου που είχαν ζητήσει από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και το 
ΤΑΙΠΕΔ. Υποστηρίζουν ότι ο νόμος δεν επιτρέπει σε μια ρωσική 
κρατική εταιρία να εξαγοράσει μια κρατική εταιρία άλλου κρά-
τους εάν δεν δοθούν οι τελευταίοι εξαμηνιαίοι ισολογισμοί. Ο 
πρόεδρος των Ρωσικών Σιδηροδρόμων, Ολέγκ Μπελοζιόροφ, 
αναφερόμενος στις λεπτομέρειες του διαγωνισμού για την 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την απόφαση της εταιρίας του να μην καταθέσει 
δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά της, είπε ότι οι Ρωσικοί 
Σιδηρόδρομοι δεν είχαν την εικόνα που ήθελαν για να ολοκλη-
ρώσουν την ανάλυση, ενώ οι Ιταλοί υπέβαλαν προσφορά που 
διέφερε από τους όρους που είχαν τεθεί.

Δεν μπορούμε, βέβαια, να πιστέψουμε ότι η απουσία ενός 
χαρτιού απέτρεψε τους Ρώσους από το να συμμετάσχουν στο 
διαγωνισμό. Οτι εταιρίες όπως η Russian Railways δεσμεύονται 
από τυπικότητες του ρωσικού νόμου. Σε άλλα επίπεδα έγινε το 
παζάρι, οι Ρώσοι πήραν το μήνυμα ότι δεν έχουν καμιά τύχη και 
αποσύρθηκαν για ν' αφήσουν τους Ιταλούς να κάνουν μόνοι τους 
το παιχνίδι, κανονίζοντας το τίμημα στο εξευτελιστικό επίπεδο 
των 45 εκατ. ευρώ. Ούτε βέβαια μπορούμε να πιστέψουμε κάποια 
παπαγαλάκια που λένε ότι οι Ρώσοι ήταν έτοιμοι να δώσουν 300 
εκατ. ευρώ (υπερεξαπλάσια απ' αυτά που έδωσαν οι Ιταλοί), αλλά 
τους «έστησαν» ο Τσίπρας με τον Πιτσιόρλα. Μπορούμε, όμως, να 
καταλάβουμε τη δικαιολογία που εκ των υστέρων παρουσιάζουν 
δημόσια, προκειμένου να διασώσουν το δικό τους κύρος.

Δικαιολογία που εκθέτει την ελληνική κυβέρνηση, η οποία δεν 
έδωσε καμιά απάντηση στις δηλώσεις Μπελοζιόροφ. Τις άφησε 
να περάσουν στο ντούκου, αφού καμιά πολιτική μερίδα του αστι-
κού κόσμου δεν προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το γεγονός. Ο,τι 
έρχεται από τους ευρωπαίους ιμπεριαλιστές είναι θέσφατο για 
τον αστικό κόσμο και το αφήνει εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης.

Από τις δηλώσεις Μπελοζιόροφ φαίνεται ότι οι Ρώσοι δεν 
ενδιαφέρονται πλέον ούτε για τον ΟΛΘ. Οπως είπε «το λιμάνι 
το εξετάζαμε ως πακέτο, δεν το εξετάζουμε σοβαρά από μόνο 
του». Ως πακέτο με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στο πλαίσιο του οποίου το 
λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα λειτουργούσε ως συμπλήρωμα ενός 
σιδηροδρομικού άξονα προς την Ευρώπη. Δεν μπορούμε να ξέ-
ρουμε αν αυτό αληθεύει ή αν πρόκειται για διαπραγματευτική 
τακτική των ρώσων μονοπωλιστών, σύντομα όμως θα ξέρουμε 
ποιος θα πάρει τον ΟΛΘ κι αν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα 
χρησιμοποιηθεί ως αντίβαρο στην Cosco, για να μην μπορεί να 
ασκεί εκβιασμούς στα ευρωπαϊκά μονοπώλια.

Ποιος θα πάρει τα φιλέτα της ΔΕΗ;
Την ώρα που ο Τσίπρας 

δημαγωγούσε, υποστη-
ρίζοντας μεταξύ των άλλων 
ότι θα προωθήσει αναθεώρη-
ση του συντάγματος που θα 
προβλέπει «ρητή απαγόρευση 
άρσης του δημόσιου ελέγχου 
των αγαθών του νερού και της 
ηλεκτρικής ενέργειας», ολο-
κληρωνόταν η πρώτη φάση 
του διεθνούς διαγωνισμού για 
το ξεπούλημα του 24% του ΑΔ-
ΜΗΕ ΑΕ, της εταιρίας που έχει 
στην ιδιοκτησία της το δίκτυο 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας της ΔΕΗ.

Βέβαια, αν προσέξουμε λίγο 
τη διατύπωση του Τσίπρα, θα 
δούμε ότι μιλά για «δημόσιο 
έλεγχο», όχι για δημόσια ιδι-
οκτησία. Οπότε ας επικεντρω-
θούμε στα του ξεπουλήματος. 
Η σχετική απόφαση πάρθηκε 
πρόσφατα και θεσμοθετήθηκε 
στο πλαίσιο της πρώτης αξιο-
λόγησης του τρίτου Μνημόνι-
ου. Μέχρι τις 31 Οκτώβρη του 
2016 πρέπει να έχει αναδειχτεί 
ο πλειοδότης και μέχρι τις 28 
Φλεβάρη του 2017 να έχει 
ολοκληρωθεί η μεταβίβαση σ' 
αυτόν του 24%.

Υποτίθεται ότι άλλαξε ο νό-
μος των Σαμαροβενιζέλων, 
που προέβλεπε το ξεπούλημα 
του 66% του ΑΔΜΗΕ και πλέ-
ον το 51% θα μείνει στο κρά-
τος. Βέβαια, το γεγονός ότι το 
νέο σχέδιο το αποδέχτηκαν οι 
ιμπεριαλιστές δανειστές θα 
έπρεπε να μας «ψυλλιάσει» ότι 
μάλλον καλύτερη για τα συμ-
φέροντά τους λύση βρέθηκε. 
Λύση στο πλαίσιο της οποίας 
θα ελέγξουν τον ΑΔΜΗΕ με 
μικρότερο κεφάλαιο.

Ο ΑΔΜΗΕ διαχωρίζεται 
πλήρως από τη ΔΕΗ, της οποί-
ας ήταν θυγατρική κατά 100%. 
Το 51% θα μεταβιβαστεί από τη 
ΔΕΗ σε εταιρία συμμετοχών. 
Το 25% θα μεταβιβαστεί σε 
νέα εταιρία και το 24% είναι 
αυτό που βγαίνει άμεσα στο 
σφυρί, για να το πάρει ξένος 
«στρατηγικός επενδυτής». 
Ξένος υποχρεωτικά, γιατί δεν 
υπάρχει ελληνική επιχείρη-
ση που να πληροί τη βασική 
προϋπόθεση (να διαχειρίζεται 
ήδη δίκτυο υψηλής τάσης). Συ-
νεχίζεται έται η σαλαμοποίηση 
της ΔΕΗ και το ξεπούλημα των 
φιλέτων της. Θυμίζουμε ότι 
έχει συμφωνηθεί ακόμα πως 
βαθμιαία η ΔΕΗ θα πρέπει να 
μειώνει το ποσοστό αγοράς 
που έχει στη λιανική πώληση, 
για να περνάει αυτό σε ιδιώ-
τες καπιταλιστές. Στο τέλος 
του 2019 το ποσοστό της ΔΕΗ 
δε θα πρέπει να ξεπερνά το 
49,24%!

Ο ελληνικός λαός υπέστη 
τεράστιες θυσίες για να δη-
μιουργηθεί από το κράτος η 
μεγαλύτερη επιχείρηση της 
χώρας, η ΔΕΗ. Πρόκειται για 
επιχείρηση που απαιτούσε τε-
ράστιες επενδύσεις σταθερού 
κεφαλαίου, πράγμα ασύμφορο 
για το ιδιωτικό κεφάλαιο. Γι' αυ-

τό και τις επενδύσεις ανέλα-
βε το κράτος, ενώ οι ιδιώτες 
καπιταλιστές ανέλαβαν τις 
εργολαβίες και τις προμήθει-
ες, μέσα από αδιαφανείς και 
σκανδαλώδεις μιζο-διαδικασί-
ες. Τώρα, έχει έρθει η ώρα να 
κοπούν τα φιλέτα και να εκχω-
ρηθούν στο ιδιωτικό κεφάλαιο, 
για να βγάλει υπερκέρδη χωρίς 
να χρειαστεί να κάνει μεγάλες 
επενδύσεις σταθερού κεφα-
λαίου.

Ερχεται για παράδειγμα 
ένας ιδιώτης καπιταλιστής, 
χωρίς να έχει επενδύσει για 
να φτιάξει κάποιο εργοστάσιο 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, χωρίς να έχει επενδύσει 
για να φτιάξει ένα δίκτυο μετα-
φοράς υψηλής τάσης, στήνει 
ένα μαγαζί και μοστράρει ως 
πωλητής ηλεκτρικής ενέργει-
ας στη λιανική. Ερχεται η Κο-
μισιόν και λέει πως η λιγνιτική 
παραγωγή  (το φτηνό καύσιμο, 
στο οποίο στηρίχτηκε η ΔΕΗ) 
δε θα πρέπει να είναι κρατικό 
μονοπώλιο, αλλά να δοθεί και 
σε ιδιώτες καπιταλιστές που 
θα θελήσουν να φτιάξουν ένα 
εργοστάσιο ή να πάρουν ένα 
από τα έτοιμα εργοστάσια της 
ΔΕΗ.

Γάλλοι ή Ιταλοί; Αυτό είναι το 
ερώτημα που προκύπτει μετά 
την ολοκλήρωση της πρώτης 
φάσης του διαγωνισμού. Επί-
σημα δεν ανακοινώθηκε ποιες 
εταιρίες υπέβαλαν προσφορά, 
διέρρευσε όμως ότι αυτές εί-
ναι τέσσερις. Η γαλλική RTE, 
θυγατρική της πανίσχυρης 
EDF (γαλλική ΔΕΗ). Πρόκειται 
για το μεγαλύτερο διαχειριστή 
δικτύων ηλεκτρισμού στην Ευ-
ρώπη, με 105.331 χλμ. γραμμών 
και 8.400 άτομα προσωπικό. 
Η ιταλική Terna Rete Italia, ο 
ιταλικός ΑΔΜΗΕ με 72.000 
χλμ. γραμμών δικτύου στην 
Ιταλία. Και δυο κινέζικες, η 
China State Grid (διαχειρίζε-
ται 200.000 χλμ. δικτύου στην 
Κίνα) και η China Southeastern 
Power Grid, που διαχειρίζεται 
επαρχιακά δίκτυα μεταφοράς 
στην Κίνα.

Οι Κινέζοι θα φύγουν από 
τη μέση. Αμφιβάλλουμε αν δι-
αθέτουν ακόμα και τις τυπικές 
προϋποθέσεις, δεδομένου ότι 
ο διαγωνισμός απαιτεί ο υπο-
ψήφιος επενδυτής να είναι 
διαχειριστής συστήματος με-

ταφοράς ηλεκτρικής ενέργει-
ας (αυτό το προσόν το έχουν), 
αλλά και μέλος του ΕΝΤSO-E 
(Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειρι-
στών) ή μέλος κοινοπραξίας 
που διαχειρίζεται δίκτυο μέ-
λος του ΕΝΤSO-E. Ακόμα και 
αν διαθέτουν και αυτή την προ-
ϋπόθεση, οι Κινέζοι δεν έχουν 
καμιά ελπίδα να πάρουν μόνοι 
τους το δίκτυο μιας χώρας-μέ-
λους της ΕΕ, εκτοπίζοντας ένα 
γαλλικό και ένα ιταλικό μονο-
πώλιο.

Αν μας ρωτήσετε «τότε γιατί 
παίρνουν μέρος», θα σας απα-
ντήσουμε ότι συγκεκριμένη 
απάντηση δεν έχουμε. Ενδε-
χομένως να θέλουν απλώς να 
δηλώσουν το ενδιαφέρον για 
τέτοιου τύπου επενδύσεις στην 
Ευρώπη. Ενδεχομένως να «ψή-
νουν» συμμαχίες με ευρωπαϊ-
κά μονοπώλια. Το βέβαιο είναι 
ότι αυτοτελώς αποκλείεται να 
πάρουν ένα τόσο σημαντικό 
ποσοστό ενός ευρωπαϊκού δι-
αχειριστή δικτύου, που οδηγεί 
και σε απόκτηση του μάνα-
τζμεντ.

Γάλλοι ή Ιταλοί, λοιπόν; Αν 
το παίζαμε στο στοίχημα, θα 
ποντάραμε υπέρ των Γάλλων. 
Δεν έχουμε κάποια στοιχεία, 
αλλά έχουμε ενδείξεις. Στους 
ιταλούς ιμπεριαλιστές δόθη-
κε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Δύσκολα θα 
πάρουν στα καπάκια δεύτερη 
ελληνική κρατική εταιρία. Ο 
πρωθυπουργός Μανουέλ Βαλς 
και ο επίτροπος Πιέρ Μοσκο-
βισί, που επισκέφτηκαν δια-
δοχικά πρόσφατα την Αθήνα, 
νομίζουμε πως ήρθαν και για 
δουλειές στον τομέα της ηλε-
κτρικής ενέργειας. Ας σημει-
ωθεί πως οι Γάλλοι δεν έχουν 
τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για 
τους αγωγούς μεταφοράς φυ-
σικού αέριου, διότι παράγουν 
ηλεκτρική ενέργεια κυρίως 
με πυρηνικά εργοστάσια. «Δι-
καιούνται», λοιπόν, βάσει της 
γενικότερης ιμπεριαλιστικής 
μοιρασιάς, να πάρουν κάτι 
στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Ελλάδα. 

Το ενδιαφέρον των ευρω-
παϊκών μονοπωλίων δεν περι-
ορίζεται μόνο στην ελληνική 
εσωτερική αγορά. Οι μονάδες 
παραγωγής και τα δίκτυα στις 
βαλκανικές χώρες είναι πεπα-
λαιωμένα, εγκαταλελειμμέ-
να εδώ και τουλάχιστον δύο 
δεκαετίες και θα ξεκινήσουν 
αναγκαστικά επιχειρήσεις 
εκσυγχρονισμού τους, που 
δημιουργούν προσδοκία για 
μεγάλα κέρδη στα ευρωπαϊκά 
μονοπώλια. Η ελληνική ενερ-
γειακή βάση, λοιπόν, που ούτε 
ασήμαντη είναι ούτε πεπαλαι-
ωμένη, αποτελεί το ιδανικό ορ-
μητήριο για εξορμήσεις προς 
Βορράν.

Απόλαυση ήταν και πάλι η συνέχιση της 
κατάθεσης της εισαγγελέα Τσατάνη 

στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας 
της Βουλής, που εξετάζει την υπόθεση 
Παπαγγελόπουλου. Η Τσατάνη δήλωσε ότι 
έχει αποδεικτικά μέσα για την τηλεφωνική 
της επικοινωνία με τον Παπαγγελόπουλο 
και επιφυλάσσεται να τα καταθέσει στα 
αρμόδια όργανα. Και τότε… ποιος είδε 
την Τασία και δε φοβήθηκε. Μιμούμενη 
την τέως φίλη της Ζωή, η αντιπρόεδρος 
της Βουλής και πρόεδρος της Επιτροπής 
Θεσμών και Διαφάνειας επέμενε να μάθει 
αν η Τσατάνη είχε παγιδεύσει το τηλέφωνο 
του Παπαγγελόπουλου. Λάθος όρος, βέ-
βαια, γιατί πρόκειται για μαγνητοφώνηση, 
που την κάνει πλέον κάθε κινητό, και όχι 
για παγίδευση (με κοριό).

Την Τσατάνη ανέλαβε να υπερασπιστεί ο 
Βενιζέλος, στήνοντας τρικούβερτο καυγά 
με τη Χριστοδουλοπούλου. Στη συνέχεια 
το πήγε στο καθαρά ποινικό επίπεδο, ρω-
τώντας την Τσατάνη αν εννοεί ότι διαθέτει 
μη νόμιμα αποδεικτικά μέσα ή αν επικα-
λείται την ύπαρξη νόμιμων αποδεικτικών 
στοιχείων. «Είμαι εισαγγελική λειτουργός 
πάνω από 35 χρόνια και τα ευκόλως εννο-
ούμενα να παραλείπονται, τι εννοώ με τη 

φράση αποδεικτικά στοιχεία» απάντησε η 
Τσατάνη, χωρίς να κάνει κανέναν σοφότε-
ρο. Δεν είπε τι ακριβώς διαθέτει. Διαθέτει 
απλά την επιβεβαίωση ότι ο Παπαγγελό-
πουλος της τηλεφώνησε συγκεκριμένη 
μέρα και ώρα (που μπορεί ο καθένας να 
βρει πανεύκολα, με μια απλή αίτηση στον 
πάροχο κινητής τηλεφωνίας) ή πάτησε το 
REC και διαθέτει καταγραφή της συνομι-
λίας της με τον Παπαγγελόπουλο;

Η Χριστοδουλοπούλου υπαινισσόταν ότι 
μια τέτοια καταγραφή θα ήταν παράνομη. 
Η Τσατάνη, αν ποτέ δημοσιοποιήσει τέτοια 
καταγραφή, θα μπορέσει να ισχυριστεί 
ότι ναι μεν η καταγραφή μιας τηλεφωνι-
κής συνομιλίας απαγορεύεται, όταν όμως 
πρόκειται για την προστασία υπέρτερου 
αγαθού, τότε αίρεται ο άδικος χαρακτή-
ρας της πράξης. Γι' αυτό και επικαλείται 
την εμπειρία που διαθέτει από την 35ετή 
εισαγγελική της καριέρα. Οπως θύμισε με 
νόημα ο Βενιζέλος, πριν από λίγους μήνες 
ο Παπαγγελόπουλος εισήγαγε διάταξη που 
επιτρέπει τη χρήση παρανόμως κτηθέντων 
αποδεικτικών μέσων για εγκλήματα δια-
φθοράς.

Πρόκειται κυριολεκτικά για πολιτική κα-
τάντια. Γιατί υποβιβάζουν τη Βουλή από 

πολιτικό όργανο σε ποινικό δικαστήριο. Τι 
έχει σημασία για τη Βουλή, αν η Τσατάνη 
μαγνητοφώνησε τον Παπαγγελόπουλο, 
χωρίς να τον ενημερώσει, ή το περιεχό-
μενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας τους; 
Αυτοί που στέλνουν εισαγγελείς για να 
πάρουν κατάθεση από τον Φαλσιανί, που 
αποδεδειγμένα έκλεψε στοιχεία από την 
ελβετική τράπεζα όπου εργαζόταν και τα 
πουλάει από εδώ κι από εκεί, θα έπρεπε να 
ζητήσουν από την Τσατάνη να καταθέσει 
την καταγραφή της τηλεφωνικής επικοινω-
νίας της με τον Παπαγγελόπουλο, για να 
φανεί αν λέει αλήθεια ότι την απείλησε ή 
αν συκοφαντεί τον τέως συνάδελφό της. 
Το αν η Τσατάνη διέπραξε ποινικό αδίκημα 
είναι δουλειά της ποινικής δικαιοσύνης, όχι 
της Βουλής. Η Βουλή, όμως, είναι αρμόδια 
για τους βουλευτές και τους υπουργούς. 
Και η Χριστοδουλοπούλου, που «πουλάει 
μούρη», θα έπρεπε η ίδια να ζητήσει τις κα-
σέτες, αντί να κατεβαίνει στο επίπεδο της 
συνηγόρου υπεράσπισης του Παπαγγελό-
πουλου. 'Η μήπως επέλεξε αυτόν τον τρόπο 
για να ξεφτιλίσει τον Παπαγγελόπουλο, για 
τον οποίο δεν είχε και την καλύτερη γνώμη, 
όταν η ίδια ήταν μαχόμενη δικηγόρος και ο 
Παπαγγελόπουλος ένα από τα πιο σκοτει-
νά πρόσωπα των μηχανισμών καταστολής; 

Η Χριστοδουλοπούλου ως συνήγορος του Παπαγγελόπουλου 
και ο Βενιζέλος ως συνήγορος της Τσατάνη
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Σφοδρή αντιπαράθεση έχει 
ξεσπάσει ανάμεσα στις 

ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννενα και Πανα-
θηναϊκός. Αιτία είναι το «πισω-
γύρισμα» της πράσινης ΠΑΕ 
στην αρχική της απόφαση να 
παραχωρήσει το γήπεδο της 
Λεωφόρου Αλεξάνδρας για 
να το χρησιμοποιήσει η ομά-
δα της Ηπείρου ως έδρα για 
το ευρωπαϊκό παιχνίδι της 
κόντρα στην Αλκμααρ. Οι δυο 
ΠΑΕ είχαν έρθει σε καταρχήν 
συμφωνία, όμως μετά από τη 
σκληρή ανακοίνωση των ορ-
γανωμένων οπαδών του Πα-
ναθηναϊκού, στην οποία χαρα-
κτήριζαν ανεπιθυμήτους τους 
Γιαννιώτες και απειλούσαν με 
μπλοκάρισμα της πρόσβασής 
τους στο γήπεδο, η πράσινη 
ΠΑΕ αναγκάστηκε να αλλάξει 
στάση και να αναιρέσει την 
συμφωνία της.

Από την πλευρά της η ηπει-
ρώτικη ΠΑΕ, εκτός από την 
ανακοίνωση-καταγγελία για το 
θέμα, δηλώνει ότι θα προσφύ-
γει στην Επιτροπή Δεοντολο-
γίας της ΕΠΟ, ζητώντας εμμέ-
σως πλην σαφώς την τιμωρία 
του Παναθηναϊκού για την 
ανακοίνωση των οπαδών του.

Η στήλη θα αρκεστεί σε δυο 
σχόλια για το θέμα. Το πρώτο 
είναι ότι στο ελληνικό ποδό-
σφαιρο όσον αφορά τους 
καπιταλιστές-ιδιοκτήτες των 
ομάδων υπάρχει μια αρχή: το 
κέρδος. Αδιαφορώντας για 
όσα έχουν συμβεί ή συμβαί-
νουν γύρω τους, λειτουργούν 
με βάση αυτό που τους συμ-
φέρει κάθε φορά. Η διοίκηση 
του ΠΑΣ Γιάννενα τα προηγού-
μενα χρόνια είχε «προσδεθεί» 
στο ερυθρόλευκο άρμα και 
κατά συνέπεια ήταν συνεχώς 
«απέναντι» στους πράσινους. 
Το γεγονός αυτό είχε ως απο-
τέλεσμα τα αισθήματα των ορ-
γανωμένων οπαδών του Πανα-
θηναϊκού να μην είναι καθόλου 

φιλικά (από την ανακοίνωση 
της Θύρας 13 προκύπτει ότι 
υπάρχει μίσος ανάμεσα στις 
δυο πλευρές).

Αν προσπαθήσουμε να ερ-
μηνεύσουμε την κίνηση των 
δυο ΠΑΕ με την απλή λογική, 
θα καταλήξουμε στο εξής συ-
μπέρασμα. Χρειαζόταν  πολύ 
θράσος από τον πρόεδρο του 
ΠΑΣ για να ζητήσει εξυπηρέ-
τηση από τους πράσινους και 
πολύ μεγάλος βαθμός ηλιθιό-
τητας από τη διοίκηση της πρά-
σινης ΠΑΕ που αποφάσισε να 
ικανοποιήσει το αίτημά του και 
να παραχωρήσει τη Λεωφόρο, 
πιστεύοντας ότι με αυτόν τον 
τρόπο θα καταφέρει να απο-
σπάσει τους Γιαννιώτες από 
την ερυθρόλευκη σφαίρα επιρ-
ροής. Αν όμως το δούμε από 
την σκοπιά δυο καπιταλιστών 
που κυνηγούν το κέρδος, όλα 
είναι κατανοητά και εξηγήσιμα. 
Ο Χριστοβασίλης προσπάθη-
σε να εξασφαλίσει το γήπεδο 
που θα επέφερε το μεγαλύ-
τερο κέρδος στην ομάδα του 
και ο Αλαφούζος, εκτός από 
τα φράγκα που θα έμπαιναν 
στο ταμείο της πράσινης ΠΑΕ, 
είχε την ελπίδα ότι οι σχέσεις 
των δυο ΠΑΕ θα έμπαιναν σε 
μια νέα φάση, ενόψει και των 
γενικότερων εξελίξεων στο 
ελληνικό επαγγελματικό πο-
δόσφαιρο. Οπως είναι γνωστό, 
όταν πρόκειται για μπίζνες οι 
καπιταλιστές δεν έχουν κωλύ-
ματα και ενδοιασμούς και δε 
διστάζουν να γλείψουν εκεί 
που πριν από λίγο έφτυναν.

Το δεύτερο σχόλιο αφορά 
τους οργανωμένους οπαδούς. 
Είναι γνωστό ότι στις τάξεις 
των οργανωμένων οπαδών 
του Παναθηναϊκού και του 
ΠΑΣ    Γιάννενα υπάρχει ένας 
ισχυρός πυρήνας που αρκετές 
φορές έχει εκφράσει έμπρα-
κτα τα αντιφασιστικά και αντι-
καπιταλιστικά του αισθήματα. 
Η στήλη στο παρελθόν έχει 

αναδείξει τέτοιου είδους πρω-
τοβουλίες και ενέργειες από 
τους οπαδούς των δυο ομά-
δων. Αν πάρουμε τοις μετρη-
τοίς τις εκατέρωθεν ανακοι-
νώσεις, αν ο Αλαφούζος δεν 
υποχωρούσε για να μη δείξει 
ότι άγεται και φέρεται από τη 
Θύρα 13, το πιο πιθανό ήταν να 
είχαμε συγκρούσεις οπαδών 
των δυο ομάδων έξω και πέριξ 
της Λεωφόρου. Στις συγκρού-
σεις αυτές ήταν πολύ πιθανό 
αντιφασίστες οπαδοί του Πα-
ναθηναϊκού να πλακώνονταν 
με αντιφασίστες οπαδούς του 
ΠΑΣ, σε μια προσπάθεια να 
αποτρέψουν τη «βεβήλωση» 
της Λεωφόρου από τους οπα-
δούς του «υποταγμένου σω-
ματείου», που με τις ενέργειές 
του τα προηγούμενα χρόνια 
βοήθησε να γίνουν πράξη οι 
επιδιώξεις του Μαρινάκη και 
του Ολυμπιακού.

Με απλά λόγια, θα βλέπα-
με αντιφασίστες νεολαίους 
να βάζουν στην άκρη το κοι-
νό ταξικό τους συμφέρον και 
προτάσσοντας το οπαδικό, να 
έρχονται σε ευθεία και δυνα-
μική αντιπαράθεση για να υπε-
ρασπιστούν το «μεγαλείο» και 
τα «ιδανικά» της αγαπημένης 
τους ομάδας, που στην πράξη 
δεν είναι παρά μια καπιταλι-
στική αθλητική επιχείρηση. 
Χωρίς να παραγνωρίζουμε την 
πραγματικότητα που αποδει-
κνύει ότι τα τελευταία χρόνια 
οι αντιφασίστες νεολαίοι που 
δραστηριοποιούνται στις οπα-
δικές θύρες έχουν κατορθώσει 
να περιορίσουν σε σημαντικό 
βαθμό τη δράση των φασιστι-
κών και νεοναζιστικών συμμο-
ριών που δρούσαν σε αυτό το 
χώρο, δεν μπορούμε να τους 
χαϊδέψουμε τα αυτιά και να 
μην κριτικάρουμε συμπεριφο-
ρές και πράξεις που αναιρούν 
πρώτα απ' όλα τη δική τους 
προσπάθεια.

Χρειάζεται, όπως όλα δεί-
χνουν, πολλή δουλειά ακό-
μα για να πάψει το οπαδικό 
συμφέρον να καθορίζει τις 
κινήσεις και για να πάψουν να 
στοιχίζονται κάτω από ψεύτικα 
και εχθρικά για την ταξική τους 
θέση λάβαρα. Και ταυτόχρονα 
αναδεικνύεται το μέγεθος της 
προδοσίας των κάθε λογής 
οπορτουνιστών και αντεπα-
ναστατών, που αμαύρωσαν το 
όραμα της εργατικής και επα-
ναστατικής συλλογικότητας, 
οδηγώντας τη συντριπτική 
πλειοψηφία των νεολαίων της 
εργατικής τάξης να ψάχνει τη 
συλλογική της έκφραση στις 
θύρες των οργανωμένων οπα-
δών, τοποθετώντας την ομάδα 
πάνω από την τάξη.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ! ΣΙΝΕΜΑ

ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΑΛΠΑΡΣΟΣΟ

Ποιος κλέβει ποιον;

Πρόκειται για ισπανικής παραγωγής ταινία, της οποίας ο σκη-
νοθέτης είναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό, γιατί δεν έχουν 

παιχτεί άλλες ταινίες του στην Ελλάδα. Η ταινία θα μπορούσε 
να χαρακτηριστεί ταινία δράσης ή αστυνομικό θρίλερ. Εξι με-
ταμφιεσμένοι, ένοπλοι άντρες εισβάλλουν σε μια τράπεζα στη 
Βαλένθια. Στόχος τους είναι να αδειάσουν όσα περισσότερα 
χρηματοκιβώτια μπορούν. Το γεγονός ότι το κτίριο έχει περικυ-

κλωθεί από την αστυνομία δε φαίνεται να τους απασχολεί ιδιαί-
τερα, καθώς έχουν οργανώσει τη διαφυγή τους από ένα υπόγειο 
τούνελ. Τα πράγματα όμως περιπλέκονται πολύ, όταν οι ληστές 
ανακαλύπτουν μια θυρίδα με πολύτιμες πληροφορίες, που η κυ-
βέρνηση δε θέλει επουδενί να βγουν στο φως της δημοσιότητας. 
Ταυτόχρονα, βρέχει καταρρακτωδώς. Το υπόγειο τούνελ έχει 
πλημμυρίσει. Το σχέδιο δεν προχωρά σύμφωνα με την αρχική 
οργάνωσή του.

Πρόκειται για μια μεγάλη παραγωγή, με γυρίσματα στην Αρ-
γεντινή και στη Βαλένθια. Δράση, περιπέτεια, αγωνία, χιούμορ 
και πολιτική κριτική (πρωτόλεια, σε σχέση με τη διαφθορά και την 
υποκρισία του καπιταλιστικού συστήματος κλπ. μη φανταστείτε...)  
αποτελούν τα δομικά χαρακτηριστικά της ταινίας, η οποία έγινε 
και η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της χρονιάς, μέχρι τώρα. 
Ο σωστός αφηγηματικός ρυθμός της ταινίας και η πολύ έξυπνη 
απόδοση των χαρακτήρων της αποτελούν στοιχεία κλειδιά της 
επιτυχίας της. 

ΡΕΜΠΕΚΑ ΜΙΛΕΡ

Η Μάγκι έχει σχέδιο

Η Μάγκι είναι μια γυναίκα τριάντα και κάτι ετών, που δουλεύει 
σε ένα πανεπιστήμιο ως υπεύθυνη των καλλιτεχνικών προ-

γραμμάτων. Εχοντας απογοητευτεί από τις μέχρι τώρα σχέσεις 
της, αποφασίζει να γίνει μητέρα με δωρητή σπέρματος. Κι ενώ 
όλα είναι κανονισμένα κι έτοιμα, γνωρίζει τον Τζον, έναν καθη-
γητή ανθρωπολογίας, και τον ερωτεύεται. Ελα όμως που ο Τζον 
είναι παντρεμένος...

Η κόρη του Αρθουρ Μίλερ στην πέμπτη ταινία της ασχολείται 
με -τι άλλο;- «τις ανθρώπινες σχέσεις»... Λίγη Νέα Υόρκη, λίγο 
χιούμορ, λίγο τα αισθηματικά, λίγο τα υπαρξιακά, λίγος αέρας 
από Γούντι Αλεν και είμαστε εντάξει. Πετύχαμε άλλη μια εύλη-
πτη σάχλα που τάχαμου αναλύει το ανθρώπινο συναίσθημα. Η 
σκηνοθέτης βρίσκεται πολύ μακριά από την καθημερινότητα και 
τις ανάγκες ακόμα και των Νεοϋορκέζων. Το μόνο που πετυχαίνει 
είναι να ωραιοποιεί και να αναπαράγει συμπεριφορές και αξίες 
άκρως συντηρητικές, παρά τον μπόλικο αέρα δήθεν προοδευ-
τικότητας κι απελευθέρωσης... Ειδικά σε σχέση με το γυναικείο 
ζήτημα, μιας και η πρωταγωνίστρια είναι γυναίκα και γενικώς η 
Μίλερ εστιάζει στους γυναικείους χαρακτήρες, προβάλλεται μια 
εντελώς διεστραμμένη εικόνα, η οποία μόνο εγκλωβίζει (και ατι-

Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει 
δουλειά πολλή

Μάχη 
χαρακωμάτων

Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα 
στη Λίγκα και το συνδρομητικό κα-
νάλι της NOVA, που είχε ξεκινήσει 
πριν το τέλος του περσινού πρω-
ταθλήματος. Εξαιτίας της αλλα-
γής της ημερομηνίας του τελικού 
του Κυπέλλου, τον οποίο αρχικά 
είχε ματαιώσει με απόφασή του ο 
Κοντονής, η Λίγκα αποφάσισε να 
αλλάξει τις ημερομηνίες διεξαγω-
γής των play offs για την κατάταξη 
στις θέσεις 2-5, χωρίς όμως να έχει 
τη σύμφωνη γνώμη του συνδρο-
μητικού καναλιού. Η διοίκηση της 
NOVA «κοστολόγησε» τις συγκε-
κριμένες αλλαγές με το ποσό του 
1.200.000 ευρώ. Απαίτησε αυτό το 
ποσό αφήνοντας ανοιχτό το ενδε-
χόμενο να μην επιμείνει, αν η Λίγκα 
κάνει δεκτές τις προτάσεις της για 
αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής του 
πρωταθλήματος. 

Η διοίκηση του συνδρομητικού 
καναλιού ζήτησε τη μείωση των 
ομάδων και τη θέσπιση play offs και 
για την ανάδειξη του πρωταθλητή, 
προκειμένου να αυξηθεί το ενδια-
φέρον των φιλάθλων, όμως στην  
πρόσφατη συνεδρίαση της Λίγκας 
οι προτάσεις αυτές απορρίφθηκαν 
και το κανάλι αποφάσισε να ενερ-
γοποιήσει τη σχετική ρήτρα και να 
μην καταβάλει στις ομάδες το πο-
σό του 1.200.000 ευρώ. Ταυτόχρο-
να, έστειλε το μήνυμα ότι θα είναι 
μειωμένο και το χορηγικό πακέτο 
για τη φετινή σεζόν, γεγονός που 
δυσκολεύει πολύ τους ανιδιοτελείς 
εργάτες του ποδοσφαίρου, ιδιαίτε-
ρα αυτούς των μικρομεσαίων ομά-
δων, αφού τα φράγκα από τη NOVA 
είναι η βασική, ίσως και η μοναδική, 
πηγή εισοδήματος.

Θα μπορούσε κάποιος να ρω-
τήσει γιατί δεν έγιναν δεκτές οι 
αλλαγές που πρότεινε η NOVA, 
προκειμένου να μη χάσουν τα 
φράγκα; Οσον αφορά τη μείωση 
των ομάδων, είναι ξεκάθαρο ότι 
καμιά από τις μικρομεσαίες ομά-
δες δε θα μπορούσε να αποδεχτεί 
μια αλλαγή που θα δυσκόλευε την 
προσπάθειά τους να παραμείνουν 
στην κατηγορία (όσο μειώνονται οι 
ομάδες αυξάνονται οι πιθανότητες 
υποβιβασμού), ενώ αντίθετος ήταν 
και ο Ολυμπιακός, αφού λιγότερες 
ομάδες σημαίνει λιγότερους βαθ-
μούς. Οσον αφορά τη διεξαγωγή 
των play offs, αντίθετος ήταν ο 
Ολυμπιακός που έχει καταφέρει 
να κυριαρχήσει στο ελληνικό πο-
δόσφαιρο και να κατακτά τον τίτλο 
με μεγάλη διαφορά, από την κανο-
νική διάρκεια του πρωταθλήματος. 
Δε θα ήθελε λοιπόν να μπει σε μια 
διαδικασία που κρύβει κίνδυνο να 
χάσει τα κεκτημένα του.

Στο πλευρό των ερυθρόλευκων 
βρέθηκαν και οι μικρομεσαίες ομά-
δες, οι οποίες θέλουν να υπάρχουν 
αδιάφορες ομάδες, ευελπιστώντας 
ότι με αυτό τον τρόπο θα μπορού-
σαν να πάρουν επιπλέον βαθμούς. 
Οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον, αφού είναι ξεκά-
θαρο ότι η διοίκηση της NOVA θα 
προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τη 
συγκυρία για να μειώσει το ποσό 
της χορηγίας που θα δώσει για τη 
φετινή διοργάνωση.

«Ή το γυρίζετε ή μη γυρίσετε πίσω. Να γυρίσει ο καθένας με τα 
πόδια σπίτι του. Αυτός δεν είναι ο δικός μου Ολυμπιακός. Ο κόσμος 
σχεδόν γέμισε το γήπεδο. Και λίγα σας είπε. Δεν ήταν εικόνα αυτή 
που είδε σήμερα στο γήπεδο. Αν δεν προκριθείτε, θα φύγετε όλοι 
και θα φέρω άλλους παίχτες για να κάνουμε  τον Ολυμπιακό όπως 
τον θέλουμε». Η δήλωση του Μαρινάκη μετά τη λήξη του αγώνα με 
τη Χάποελ Μπερ Σέβα (σκορ 0-0), αποδεικνύει με τον πιο κατηγορη-
ματικό τρόπο τη νηφαλιότητα με την οποία σκέπτεται και λειτουργεί 
ο πρόεδρος της ερυθρόλευκης ΠΑΕ.
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> Πουθενά δε θα μείνεις. Κά-
θε λίγο / θα παίρνεις το δισάκι 
σου: «Θα φύγω» / Οι αλυσίδες 
σου στο ‘να το σακί / στ’ άλλο 
ο τάφος σου – κι ώρα σου κακή!

> Εγώ θα κόψω το κρασί (λέει 
το τραγούδι). Ελα όμως που 
έχουμε κόψει και το κρασί, και 
το τσιγάρο, και τον καφέ, και το 
μέσα και το έξω, και τη ζάχαρη 
και το ψωμί. Δόξα στα μακαρό-
νια και τα ρύζια!

> Ποια Εντίθ Πιάφ, τίποτα Εν-
είν’ πιλάφ’ και αν...

> Ε, του ανήκουστου, δηλαδή: 
τα ΜΑΤ στην τέως «Βιομηχανία 
Φωσφορικών Λιπασμάτων». Τα 
ΜΑΤ εδώ, μπάτσοι εκεί, πιο πέ-
ρα ασφαλίτες, γέμισε πια ο κό-
σμος τους με χοιρινά κι αλήτες.

> «Αδυνατεί» να κατανοήσει 
τα γεγονότα ο Ριζοσπάστης: 
«”Βούτυρο στο ψωμί” των αντι-
λαϊκών σχεδιασμών που ξεδι-
πλώνονται σε όλο τον πλανήτη, 
με όχημα “την ανάγκη αντιμε-
τώπισης της τρομοκρατίας”, 
ήρθε να “αλείψει” η νέα δολο-
φονική επίθεση χθες το πρωί 
στη Γαλλία» (Ριζοσπάστης, 
27/7/2016, ΚΟΣΜΟΣ).

> Αν από δω σ’ αφήσουν κι αν 
εκεί / σε δεχτούνε, θ’ αλλάξεις 
φυλακή! / Ανάσα πουθενά του 
δουλευτή / που προσκυνά, ο 
φτωχός, να βολευτεί!

> Με την λογική του Ριζοσπά-
στη, δεν συμβαίνει (και δεν 

έχουν προηγηθεί) κανένα άξιο 
λόγου γεγονός στη Συρία, την 
ευρύτερη Εγγύς και Μέση Ανα-
τολή. Εκεί, οι πληβείοι των χω-
ρών αυτών δεν έχουν γευτεί το 
θάνατο, σταθερή αξία της πε-
πολιτισμένης Δύσης... Οι ίδιες 
οι δυτικές (και λοιπές) ιμπερια-
λιστικές δυνάμεις «αλείφουν» 
με το βούτυρο του «πολέμου 
κατά της τρομοκρατίας» την 
εκρηκτική κατάσταση που επι-
κρατεί σ’ αυτούς τους λαούς 
το «ψωμί» της βουής που εκτός 
από το «Αλλάχου Ακμπάρ!» 
είναι και οι θρήνοι για τα εκα-
τοντάδες χιλιάδες έως και εκα-
τομμύρια ΑΘΩΑ ΘΥΜΑΤΑ. 

> Κόκκινο Τανγκό, my arse!

> Πώς διάλο παραμυθιάζει τον 
κνιτόκοσμό (του) ο Περισσός 
όσον αφορά τον ΔΣΕ;

> Χιλιάδες μίλια πέρα, αιώνες 
πίσω, / φθηνά το κρέας που-
λιέται τ’ ανθρωπίσιο! / Ξέν’ οι 
λαοί στον τόπο τους και δούλοι 
/ χωρίς πατρίδα, πάντα «οχτροί 
και μούλοι»!

> Αγάπη μου, γλυκειά, θα κόψω 
απ’ τη συκιά, ένα μελωμένο 
σύκο (στο λέω και ξανά, όσο κι 
αν σε πονά, τα εν δήμω, μη εν 
οίκω).

> Το είπε ο Δημήτρης (ο Κου-
τσούμπας) στη Βουλή: «Να 
επιβάλει ο λαός τη δική του 
πολιτική τιμωρία στις κυβερ-
νήσεις του κεφαλαίου». Ως 
γνωστόν, «πολιτική τιμωρία» 

σημαίνει ψηφίστε Περισσό... (ή 
με «ισχυροποίησή του», όπως ο 
ίδιος ο Κουτσούμπας δήλωσε 
στην ολομέλεια της Βουλής 
21/7/2016). Τελικά, το «”κλειδί” 
για το λαό είναι η οργάνωση 
της πάλης και όχι το εκλογι-
κό σύστημα» (Ριζοσπάστης, 
πρωτοσέλιδο, 22/7/2016) ή, 
ως συνήθως, μπαίνει και λίγος 
«αγωνιστικός» μαϊντανός για να 
βλογάνε τα γένια τους τα μέλη 
του Περισσού;

> Οπου να πας, ξένος και δού-
λος, κι όπου / σταθείς, θα χά-
νεις κάθε αξία του ανθρώπου. 
/ Αλλού αν γεννηθείς, αλλού 
κι αν πας, / παντού θα σε χτυ-
πούν, αν δεν χτυπάς!

> Αλεξιάδης: Τα έσοδα (ωχ!), 
πάνε καλά (ωχ! ωχ!), δεν θα 
χρειαστεί (ωχ! ωχ! ωχ!) ο «κό-
φτης» (ωχ! τσούζει...).

> «Μέτρα ενίσχυσης συντα-
ξιούχων για την απώλεια του 
ΕΚΑΣ» - (tanea.gr, 27/7/2016). 
Πέρα απ’ τα κάκιστα ελληνι-
κά («Μέτρα ενίσχυσης λόγω ή 
εξαιτίας...) τι σκατά ενίσχυση 
(άρα θετικό μέτρο) είναι αυτό 
που θαααα «αναπληρώσει» το 
ΚΛΕΜΜΕΝΟ ΕΚΑΣ;

> Το ‘ριξε το χοντραστείο του 
ο Τσίπρας: «Ο πρώτος πυλώνας 
του σχεδίου που υλοποιούμε 
αφορά την αναβάθμιση της 
Υγείας» - της δικής του και του 
συναφιού του, μπορεί, του ελ-
ληνικού λαού, ου-χί...

> Εχω στ’ αχαμνά μία ψώρα, 
μία ψώρα μια φαγούρα. Με το 
συμπάθειο, άει κατούρα.

> Τι τα θέλεις φτερά και πλοία 
κι οδό; / Ο «ελεύθερός σου κό-
σμος» είν’ εδώ, / κόσμος θανά-
του, απάτης και φαλλού! / Ολα 
τα έχεις γιατί να πας αλλού!

> Ο Αλέξης του Αλέξη (το Μη-
τρόπουλο), είπε να παίξει, κι 
έτσι ο δεύτερος Αλέξης δεν 
πληρώνει τα κατά νόμον χρε-
ωστούμενα.

> Το βρήκε το Βήμα (tovima.gr/
opinions/article/?aid=818003): 

«Η Κυβέρνηση δεν τιμά τις 
θυσίες του ελληνικού λαού!». 
Δηλαδή αυτό χρειάζεται ο ελ-
ληνικός λαός; Μιαν αγκαλιά να 
κλάψει; Πίσω, δοσίλογοι! (Πλυ-
τζανομπουραντάδες).

> Ανθ’ ημών Γουλιμής, Ανθ’ 
ημών Λεβέντης.

> Τόση πχοιότητα, δηλαδή.

> Για να έχουμε μια εικόνα 
περί του τι αποκαλούν «αρι-
στερά» σήμερα στην Βρε-
τανία ας κοιτάξουμε τον 
Guardian (theguardian.com/
politics/2016/jul/27) στο δημο-
σίευμα του οποίου αριστερά 
είναι το Εργατικό Κόμμα, οι 
Πράσινοι, το σκωτσέζικο SNP 
και οι Φιλελεύθεροι Δημοκρά-
τες. Κάτι σαν τουρλού...

> Μουσελίνα τέζα / σ’ ορθοβύ-
ζι ντούρο / προσωπάκι σκούρο 
/ λάγνα χαβανέζα! / Κορακο-
φρυδάτη μυγδαλοματούσα, / 
μελισσοχνουδάτη. / Ε, και να 
πατούσα / τ’ ατσαλένιο νύχι, / 
δόντι σιδερό, / στο κουστό σου 
σνίχι / το μαυριδερό. / Οπως 
στη λαγκάδα / την ερημική / τί-
γρη τη ζαρκάδα την καταξεσκεί 
/ κι άγρι’ αντιβογκά / γύρω στα 
λογκά / η χαρά του ενού / Χά-
ρος τ’ αλλουνού. (Κ. Βάρναλης: 
«Ζούγκλα»).

> Περιμένοντάς σε / ξέχασα 
να παρατηρώ. / Τ’ όνειρο με 
κρατάει / στόνα του το χέρι / 
γερμένον στον ώμο σου. / Το 
σώμα σου αόρατο. / Απλό. / 
Δυο πουλιά στις μασκάλες σου. 
/ Ενας σταυρός στα στήθη σου. 
/ Θάνατος τίποτα. / Οχι. Οχι. 
/ Η ανάμνηση του σώματος 
/ δεν είναι σώμα. / Σφίγγω / 
συμπυκνωμένο αέρα. / Με συ-
σχετίσεις, / με ομοιώσεις, / σε 
αναπλάθω / κατά τμήματα. / 
Δεν ακεραιώνομαι. / Είπα πα-
ράθυρο. / Δεν είταν. / Ολα τα 
παράθυρα ανοίγουν προς εσέ-
να. / Το απερίφραστο –έλεγε- / 
εξοστρακίζει το ποίημα. / Ας εί-
ναι. / Προτιμώ το σώμα σου. (Γ. 
Ρίτσος, από το «Γυμνό σώμα»).

Βασίλης

Γείρε το τίμιο φλάμπουρο, πατρίδα μου, τ’ αγώνα
για κείνον που το κράτησε μέχρι θανάτου ορθό.
Κι εσύ, λαέ μου, λύγισε μ’ ευλάβεια το γόνα
γι’ αυτόν που δεν ελύγισε ποτέ μπρος στον εχθρό.
 (Α. Πάρνης: «Μπελογιάννης», 1955)

Πολλά νεώτερα απ’ το δυτικό μέτωπο

Λευτεριά στον Μπιλάλ Καγιέντ!

Ολ’ αυτά που γίνονται σε μένα – χωρίς εμένα...

ΕΝΦΙΑ: Ενας Φόρος Ιδιαίτερα Αντιλαϊκός

  Dixi et salvavi animam meam

u Ολα είναι προπαγάνδα. Της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του Αδωνι, του 
Λοβέρδου. Τα πράγματα πάνε μια χαρά, κι αν δεν το πιστεύετε 
διαβάστε το «Χωνί», μία από τις κυβερνητικές ντουντούκες.

u Αντίθετα, η άλλη κυριακάτικη της κυβέρνησης, η «Εποχή» 
βρήκε την ευκαιρία ν' ανασάνει (ξέρετε πόσο δύσκολο είναι 
να παριστάνεις -ακόμα- τον αριστερό και να πρέπει να υπε-
ρασπίζεσαι την κυβερνητική πολιτική;) αφιερώνοντας το κύριο 
θέμα της σ' ένα γεγονός εκτός Ελλάδας. Και δεν είχε κανένα 
πρόβλημα να μιλήσει για «τρομοκρατική επίθεση», μολονό-
τι τη στιγμή που έκλεινε ύλη ήταν «άγνωστα τα κίνητρα των 
δραστών»!

u Νέο Σύνταγμα - Νέα Μεταπολίτευση - Νέα Ελλάδα
Λευκά γράμματα, κόκκινο φόντο, ανάμεσα στις κολόνες του 
κτιρίου της Βουλής, κανονική συριζαίικη φιέστα, με συνθή-
ματα κλεμμένα κατά τα δύο τρίτα από τον Σαμαρά. Η «νέα 
μεταπολίτευση» και η «νέα Ελλάδα» ήταν συνθήματα που πρω-
τολανσάρισε ο Σαμαράς και τώρα τα χρησιμοποιεί ο Τσίπρας!

οι τοίχοι έχουν φωνή

μώνει) τη σύγχρονη γυναίκα παρά την απελευθερώνει.

ΤΖΟΝ ΛΟΥΚΑΣ, ΣΚΟΤ ΜΟΥΡ

Μαμάδες με κακή διαγωγή

Κι εδώ έρχεται το αποκορύφωμα (σε σχέση με το γυναικείο 
ζήτημα)! Η Εϊμι είναι μια εργαζόμενη μητέρα-λάστιχο, που 

προσπαθεί να χωρέσει όλες τις υποχρεώσεις της σε ένα εικο-
σιτετράωρο. Κι ενώ πάντα τρέχει να προλάβει κάτι, τελικά ποτέ 
αυτά που κάνει δε φαίνεται να είναι αρκετά. Κουρασμένη από τις 
υποχρεώσεις μιας «σωστής μητέρας», έτσι όπως αυτές νοούνται 
από τις άλλες μητέρες του σχολείου των παιδιών της, αποφασί-
ζει με άλλες δυο καταπιεσμένες μητέρες να κάνει ακριβώς τα 
αντίθετα από τα καθώς πρέπει και να το ρίξει έξω ως μαμά με 
κακή διαγωγή.

Το σκηνοθετικό δίδυμο των «Hangover» επανέρχεται με μία 
ακόμη κωμωδία(;). Ολη η βλακεία που διέπει τον αμερικάνικο κι-
νηματογράφο χώρεσε στα λίγα λεπτά αυτής της ταινίας. Από πού 
να το  πιάσει κανείς. Από το ηλίθιο χιούμορ, από τη δήθεν κριτική 
στην υποκρισία που διέπει τις αντιλήψεις για το ρόλο της μητέρας 
ή από το -πιο μελό πεθαίνεις- φινάλε της; Χάσιμο χρόνου.

Ελένη Π.



Στερνή μου γνώση…
Αισχρός φαρισαϊσμός ή σύγκρουση ανάμεσα σε 

κέντρα εξουσίας στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της 
κυβέρνησης; 'Η μήπως συνδυασμός των δύο; Ο,τι και 
να ισχύει, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Και τα συμπερά-
σματα που πρέπει να βγουν είναι «στανταράκια».

Δυο μέρες μετά τη διάλυση της κατασκήνωσης του 
No Border στο ΑΠΘ και ενώ η κυβέρνηση βαλλόταν 
από ένα ευρύ φάσμα αστικών κύκλων (μεταξύ αυτών 
και η πρυτανεία του ΑΠΘ) επειδή δεν διέλυσε βίαια 
την κατασκήνωση, η αστυνομία εισέβαλε σε τρεις κα-
ταλήψεις στέγης στη Θεσσαλονίκη, που φιλοξενούσαν 
πρόσφυγες, συνέλαβε όλο τον κόσμο και παρέπεμψε 
τους αλληλέγγυους σε ποινική δίκη.

Είναι προφανές ότι επρόκειτο για μια πράξη συμψη-
φισμού των κατηγοριών για «ανοχή στην παρανομία». 
Για μια πράξη στην οποία οι μπάτσοι της Θεσσαλονί-
κης δε θα προχωρούσαν ποτέ αν δεν είχαν εντολή από 
την πολιτική τους ηγεσία. Και η πολιτική ηγεσία -λέμε 
εμείς- δε θα έδινε τέτοια εντολή αν δεν είχε ανάψει 
πράσινο φως από το Μαξίμου. Αν δεν είχε συμβεί αυ-
τό, ο Τόσκας θα είχε υποχρεωθεί ήδη να υποβάλει την 
παραίτησή του.

Από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε το καθιερωμένο 
θέατρο. Το Γραφείο Τύπου ανακοίνωσε ότι «η αστυνο-
μική επιχείρηση εκκένωσης καταλήψεων στέγης στη 
Θεσσαλονίκη μας βρίσκει αντίθετους» και ότι «η ποινι-
κοποίηση εγχειρημάτων αλληλεγγύης συνιστά πρακτι-
κή που δεν έχει καμιά σχέση με τις αρχές και τις αξίες 
της Αριστεράς». 

Και άρχισε ένα γαϊτανάκι αναλύσεων και ερμηνειών. 
Για τον Τόσκα, για τη Σβίγκου και τον Ρήγα, για το κόμμα 
και την κυβέρνηση κτλ. κτλ. Αυτό ακριβώς που ήθελε 
να πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να δείξει πως στο εσωτερικό 
του υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις, δεξιά κι αριστερή 
πτέρυγα, άνθρωποι με κατασταλτικές αντιλήψεις και 
άνθρωποι με δημοκρατική και κινηματική ευαισθησία. 
Επομένως, οι άνθρωποι των «κινημάτων» δεν έχουν 
παρά να προσκολληθούν στην αριστερή πτέρυγα του 
ΣΥΡΙΖΑ, να διατηρήσουν και να συσφίξουν τους δε-
σμούς μαζί της, να δείξουν κατανόηση στις δυσκολίες 
που προκαλεί σ' ένα αριστερό κόμμα η κυβερνητική 
διαχείριση.

Αυτό που υποδεικνύεται είναι κάτι που ισχύει εδώ 
και κάμποσα χρόνια: «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι διαφορετικό 
από τους άλλους, δε χρειάζεται να τον πολεμάμε. Κι 
αν δεν τον υποστηρίξουμε, τουλάχιστον ας δείξουμε 
ανοχή». Και ξέρουμε πολύ καλά τι ζημιά έκανε αυτή η 
αντίληψη στον ευρύτερο αντικαπιταλιστικό χώρο. Οχι 
μόνο σ' εκείνους που σύρθηκαν φανερά πίσω από τον 
Τσίπρα την περίοδο του δημοψηφίσματος, βοηθώντας 
τον να εξαπατήσει τον ελληνικό λαό, αλλά και σε άλ-
λους που δε σύρθηκαν φανερά πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ, 
όμως και την ψήφο του την έδωσαν και την πολιτική 
ανοχή δεν του την αρνήθηκαν.

Τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης θα μπορούσαν να 
λειτουργήσουν ως καταλύτης για την αλλαγή αυτών 
των αντιλήψεων. Φοβόμαστε, όμως, ότι θα λειτουργή-
σει μόνο το θυμικό, χωρίς αναστοχασμό επί της τακτι-
κής των τελευταίων χρόνων και διάθεση για στοχασμό 
πάνω στη λειτουργία της αστικής πολιτικής.

Γιατί περί αυτού πρόκειται. Περί της αστικής πολιτι-
κής. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αστικό κόμμα και διαχειρίζεται 
εν πλήρει συνειδήσει την κυβερνητική εξουσία, χωρίς 
καμιά διάθεση ρήξεων με την τάξη που αυτή η εξουσία 
υπηρετεί, με την αστική τάξη. Και είναι υποχρεωμένος 
να κρατάει ισορροπίες. Και στον τομέα της καταστο-
λής. Δεν είμαστε στην περίοδο που έβγαζε τα κάγκε-
λα (γιατί δε χρειάζονταν) και δήλωνε ότι δε θα βγάζει 
τα ΜΑΤ και θα καταργήσει τα χημικά. Είμαστε στην 
περίοδο που η διαχείριση της κυβερνητικής εξουσίας 
απαιτεί την άσκηση της κρατικής καταστολής σε όλες 
τις εκφάνσεις της. Δεν υπάρχουν ο «κακός» Τόσκας (ή 
ο Πανούσης παλιότερα) και ο «καλός» κομματικός μη-
χανισμός. Υπάρχουν μόνο οι ανάγκες διαχείρισης της 
αστικής εξουσίας.

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 κόκκινοΠριν ακόμα στεγνώσει το 
μελάνι κάτω από την «εθνι-

κή συμφωνία» που υπέγραψαν 
ΓΣΕΕ και καπιταλιστές, υπό τη 
μπαγκέτα του Κατρούγκαλου, 
για να ενισχύσουν υποτίθε-
ται τον αγώνα που θα δώσει ο 
Κατρούγκαλος ενάντια στους 
«ακραίους παίκτες», όπως εί-
πε, ο ΣΕΒ φρόντισε να βγάλει 
κοροϊδευτικά τη γλώσσα σε ερ-
γατοπατέρες και Κατρούγκαλο, 
δίνοντας μια εντελώς διαφορε-
τική ερμηνεία των όσων συμφώ-
νησαν.

Οπως εξήγησε στο εβδο-
μαδιαίο δελτίο του ο ΣΕΒ, οι 
νομοθετικές ρυθμίσεις στα ερ-

γασιακά «αποτελούν σημαντικό 
συστατικό στοιχείο του συνολι-
κού επιχειρηματικού περιβάλ-
λοντος, που ο επενδυτής κρίνει 
εάν το θεωρεί φιλικό ή γεμάτο 
παγίδες και που η λειτουργούσα 
επιχείρηση βλέπει εάν μπορεί να 
τη βοηθήσει να γίνει ανταγωνι-
στική για να διατηρηθεί στη 
ζωή». Περνώντας από το γενικό 
στο ειδικό, τα στελέχη του ΣΕΒ 
εξήγησαν ότι «πρέπει να εκλο-
γικεύσουμε το σύστημα συλλο-
γικών διαπραγματεύσεων» και 
«να διατηρηθεί το ενισχυμένο 
κύρος στις συμβάσεις που συμ-
φωνούνται στο επίπεδο της επι-
χείρησης». Κι ακόμη, «πρέπει να 
επανεξετάσουμε τα προνόμια 
που έχουν δοθεί στους συνδι-
καλιστές (άδειες, μισθοδοσία, 
εύρος προστασίας) και τις δια-
δικασίες κήρυξης απεργίας».

Ειδικά για το τελευταίο ζήτη-
μα, για το συνδικαλιστικό νόμο, 
ο ΣΕΒ δημοσίευσε και γράφημα, 
βάσει του οποίου η Ελλάδα έχει 
ένα από τα χαμηλότερα ποσο-
στά υπαλλήλων του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα που 
ανήκουν σε σωματεία, αλλά 
μακράν το μεγαλύτερο ποσο-
στό γενικών απεργιών κατά την 
περίοδο 1980-2008. Επομένως, 
σύμφωνα μ' αυτή τη «στατιστι-
κή», οι απεργίες επιβάλλονται 
από μειοψηφίες κι αυτό πρέπει 
ν' αλλάξει, διότι πλήττει ευθέως 
το επιχειρηματικό κλίμα. Τι δια-
φορετικό λέει η τρόικα;

Οι αναλυτές του ΣΕΒ είναι 
σαφείς. Η πίτα μοιράζονταν 
υπερβολικά υπέρ των εργαζόμε-
νων και αυτό συνετέλεσε «στην 
καταβαράθρωση της ανταγω-
νιστικότητας της ελληνικής οι-
κονομίας και την εμφάνιση της 
κρίσης». Γι' αυτό, «σήμερα, οι 
κανόνες που διέπουν τις εργα-

σιακές σχέσεις πρέπει να εκσυγ-
χρονιστούν». Γιατί «η ανάκτηση 
των χαμένων θέσεων εργασίας 
και η βελτίωση των εισοδημάτων 
προϋποθέτουν ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις που είναι διεθνώς αντα-
γωνιστικές, και μία οικονομία 
που είναι ικανή να προσελκύσει 
επενδύσεις στο πολύ μεγάλο 
ύψος που απαιτείται πλέον σή-
μερα».

Η καταβαράθρωση του κατώ-
τατου μισθού με απόφαση της 
κυβέρνησης ήταν «απαραίτητη 
προϋπόθεση για να μην κλείσουν 
πολλές χιλιάδες επιχειρήσεις, 
πέραν των όσων ήδη έκλεισαν». 
Ο ΣΕΒ συμφωνεί να επανέλθει ο 
κατώτατος μισθός στην αρμοδι-
ότητα των «κοινωνικών εταίρων». 
Οχι για να αυξηθεί, αλλά γιατί 
«μία τέτοια λύση αποτρέπει τον 
υπαρκτό κίνδυνο με το σημε-
ρινό σύστημα ένας λαϊκιστής 
υπουργός Εργασίας να δώσει 
υπερβολικές αυξήσεις μόλις δει 
τα πρώτα ίχνη της ανάκαμψης, 
αγνοώντας τις επιπτώσεις σε μία 
εύθραστη οικονομία»! Τη ΓΣΕΕ 
προφανώς ο ΣΕΒ τη θεωρεί του 
χεριού του, γιατί -όπως γράφουν 
οι αναλυτές του- «έχουμε πάρει 
όλοι τα μαθήματά μας από το 
παρελθόν»!

Εκείνο που ενδιαφέρει τους 
καπιταλιστές, όμως, είναι «οι 
επιχειρησιακές συμβάσεις σε 
κάθε περίπτωση να κατισχύουν». 
Θεωρούν, δε, ότι «η ελευθερία 
των συλλογικών διαπραγματεύ-
σεων σήμερα νοθεύεται από το 
καθεστώς της λεγόμενης “υπο-
χρεωτικής διαιτησίας“ όπως 
εφαρμόζεται στην Ελλάδα», 
που δίνει «δυνατότητα μονομε-
ρούς προσφυγής στη διαιτησία 
της οποίας το αποτέλεσμα έχει 
υποχρεωτικό χαρακτήρα».

Ακόμα και για τις ομαδικές 

απολύσεις ο ΣΕΒ ζητά να απα-
γορευτεί ο «παρεμβατισμός 
των πολιτικών», πράγμα που 
«αναδείχθηκε πρόσφατα και 
από τον Γενικό Εισαγγελέα του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που 
εξετάζει το θέμα της ΑΓΕΤ». 
Για τους καπιταλιστές, «σε κάθε 
περίπτωση, οι ομαδικές απο-
λύσεις στο πλαίσιο διάσωσης, 
συγχώνευσης, αναδιάρθρωσης 
επιχειρήσεων, επιβάλλεται να 
επισπεύδονται διαδικαστικά - 
όλες αυτές είναι περιπτώσεις 
που δεν έχουν την πολυτέλεια 
να περιμένουν. Τέλος, πρέπει να 
παρατηρήσουμε ότι για τέτοιες 
περιπτώσεις υπάρχουν και σχε-
τικοί κοινοτικοί πόροι που μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για 
να ελαφρύνουν μέρος από το 
πρόβλημα που δημιουργείται 
στο προσωπικό»!

Οπως ήταν επόμενο, προκλή-
θηκε αναταραχή. «Οι θέσεις του 
ΣΕΒ για τα εργασιακά, όπως δια-
τυπώθηκαν στο Οικονομικό δελ-
τίο του Συνδέσμου βρίσκονται 
σε πλήρη αντίθεση με τα όσα και 
οι εκπρόσωποι των βιομηχάνων 
συνυπέγραψαν στην πρόσφατη 
συμφωνία ΓΣΕΕ - εργοδοτικών 
φορέων», ανακοίνωσε η ΓΣΕΕ, 
καλώντας τον ΣΕΒ «να διευκρινί-
σει και να δώσει απαντήσεις εδώ 
και τώρα, για το ποιες απ΄ όλες  
τελικά είναι οι θέσεις του». Ο 
Κατρούγκαλος δεν είπε τίποτα.  
Ο ΣΕΒ εξέδωσε μια ανακοίνωση 
στην οποία έλεγε πως «στο πεδίο 
των εργασιακών το ζητούμενο 
για τον ΣΕΒ είναι να οικοδομή-
σουμε ένα σύστημα που θα είναι 
απαλλαγμένο από τις ατέλειες 
και τα σφάλματα του παρελθό-
ντος» και «υπ' αυτή την έννοια 
προσυπογράφουμε το κείμενο 
γενικών αρχών και κατευθύνσε-
ων των Κοινωνικών Εταίρων και 

ταυτόχρονα εξειδικεύουμε στις 
παρεμβάσεις μας ως οφείλουμε 
με υπευθυνότητα, διαφάνεια και 
εποικοδομητικό πνεύμα τις πάγι-
ες θέσεις μας σε όλα τα κρίσιμα 
εργασιακά ζητήματα που επη-
ρεάζουν άμεσα την προσέλκυ-
ση επενδύσεων και την αύξηση 
της απασχόλησης». Παράλληλα, 
στην «Ημερησία του Σαββάτου» 
δημοσιεύτηκε συνέντευξη του 
προέδρου του ΣΕΒ Θ. Φέσσα, 
που επανέλαβε με άλλα λόγια 
όσα έγραφε το Εβδομαδιαίο 
Δελτίο.

Ο Κατρούγκαλος, αφού δή-
λωσε ότι δεν τον αιφνιδίασαν 
οι «ανακοινώσεις σε διαφορε-

τικό ύφος» που έγιναν από τον 
ΣΕΒ, διότι «είναι προφανές ότι 
τα ταξικά συμφέροντα των βιο-
μηχάνων δεν είναι ίδια με αυτά 
των εργαζομένων», κατέληξε: 
«Αυτό που έχει σημασία είναι 
ότι, παρόλα αυτά, ο ΣΕΒ, με τε-
λική του δήλωση, εμμένει στα 
από κοινού συμφωνηθέντα και 
δεν διασπά την εθνική διαπραγ-
ματευτική θέση»! Ο δε Τσίπρας, 
κάνοντας πως δεν αντελήφθη 
τίποτα απ' αυτά που λέει ο ΣΕΒ, 
είπε στη φιέστα του ΚΥΣΚΟΙΠ 
την περασμένη Τετάρτη: «Ο δι-
άλογος των Κοινωνικών Εταίρων, 
που διεξήχθη υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Εργασίας, έδωσε 
ήδη αποτελέσματα και υπάρχει 
μια σημαντική σύγκλιση απόψε-
ων που, βεβαίως, θα αξιοποιηθεί 
το επόμενο διάστημα στη δια-
πραγμάτευση με τους θεσμούς».

Γράψαμε την προηγούμενη 
εβδομάδα πως το «εθνικό μέ-
τωπο» του Κατρούγκαλου, στο 
πλαίσιο του οποίου καπιταλιστές 
και εργάτες θα υπερασπιστούν 
σα μια γροθιά τα… εργατικά 
συμφέροντα, δεν είναι παρά 
μια μαστούρα ταξικής συνερ-
γασίας, που οδηγεί στον αυτο-
χειριασμό των εργατών. Ο ΣΕΒ 
ήρθε να μας επιβεβαιώσει την 
ίδια κιόλας μέρα. Ακόμα και οι 
πιο ευκολόπιστοι δε δικαιούνται 
πια να τρέφουν αμφιβολίες. Το 
φθινόπωρο έρχεται μια ακόμα 
αντεργατική λαίλαπα, που σκο-
πό θα έχει να κατοχυρώσει και 
να βαθύνει την κινεζοποίηση. 
Είναι μια ακόμα ευκαιρία για 
την εργατική τάξη, να υψώσει 
αντίσταση, βάζοντας βάσεις για 
μια αναγέννηση του διεκδικητι-
κού της κινήματος. Ας μην την 
αφήσουμε να περάσει ανεκμε-
τάλλευτη, όπως έγινε πρόσφατα 
με το Ασφαλιστικό.

O ΣΕΒ αποκάλυψε τις προθέσεις του

Ούτε μια βδομάδα δεν κράτησε 
η φάρσα του «εθνικού μετώπου»


