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Και η έξοδος από το πρό-
γραμμα, με βάση τα οικονομι-
κά μεγέθη, είναι για πρώτη φο-
ρά ρεαλιστική και ορατή στην 
ώρα της, στα μέσα του 2018.

Αλέξης Τσίπρας
Την ίδια ώρα που δημόσια 

προτείνουν παράταση της ίδι-
ας πολιτικής και του «κόφτη» 
μετά το 2018.

Το ΠΡΑΤΤΩ είναι μια κίνηση 
της πατριωτικής Αριστεράς.

Νικόλαος Τόσκας
Να υποθέσουμε ότι η «άλλη 

Αριστερά», ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή 
δεν είναι και… τόσο πατριωτι-
κή;

Δεν θα μειωθεί το αφορολό-
γητο καθόλου, είναι δέσμευσή 
μας.

Κατερίνα Παπανάτσιου
Τρύφωνα, ζεις, εσύ την οδη-

γείς.
Είμαστε στο επίκεντρο και 

θεωρώ ότι είμαι στο επίκεντρο 
πάρα πολύ καιρό πρωτοβου-
λιών οι οποίες ενοχλούν (…) 
Πολλοί θα θέλανε να μπει η 
Πλεύση Ελευθερίας εδώ, στο 
ποτήρι. Δεν μπαίνει. Είναι ωκε-
ανός.

Ζωή Κωνσταντοπούλου
Μην ακούσω κανέναν να μι-

λάει για κρίση μεγαλείου και 
άλλα παρόμοια.

Το οργανωτικό σχήμα της 
Δημοκρατικής Συμπαράταξης, 
παρά τις αδυναμίες, μπορεί να 
αποτελέσει μια βιώσιμη ενδι-
άμεση λύση στο δρόμο για τη 
δημιουργία ενός ενιαίου πολι-
τικού φορέα.

Κώστας Μπαργιώτας
Κι άλλη αποχώρηση από το 

Ποτάμι ενόψει.
Η αλήθεια είναι ότι η σημε-

ρινή κυβέρνηση είναι ο καλύ-
τερος πελάτης των δανειστών, 
είναι η κυβέρνηση που έφερε 
τρίτο Μνημόνιο και υπογράφει 
ό,τι της φέρνουν.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Ζηλεύει ο Κούλης που του 

κλέβει τη δόξα ο Τσίπρας.
Μια ξεκάθαρη επιλογή πα-

ρουσιάζεται εφεξής μπροστά 
μας και μπροστά σας, η επι-
λογή ανάμεσα στη διασφαλι-
σμένη ήττα και την πιθανή νί-
κη, ανάμεσα σε ακατόρθωτες 
υποσχέσεις και μια αξιόπιστη 
Αριστερά που αναλαμβάνει τις 
ευθύνες της χώρας.

Μανουέλ Βαλς
Ανεμος απαισιοδοξίας στο 

στρατόπεδο της γαλλικής σο-
σιαλδημοκρατίας.

O σεβασμός των δημοσιο-
νομικών στόχων του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
αποτελεί ευρωπαϊκή υποχρέ-
ωση της χώρας. Η λιτότητα 
όμως όχι.

Αλέξης Τσίπρας
Μην μπερδεύεστε. Από τις 

προγραμματικές δηλώσεις της 
πρώτης συγκυβέρνησης των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, πριν από δύο 
χρόνια, είναι η ατάκα. Συνο-
δεία δακρύων και συγκίνησης.

Σάλος έχει ξεσπάσει από 
την ανακοίνωση του Λευ-

κού Οίκου ότι ο Τραμπ προτί-
θεται να μεταφέρει την αμε-
ρικάνικη πρεσβεία από το Τελ 
Αβίβ (αναγνωρισμένη από τον 
ΟΗΕ πρωτεύουσα του Ισραήλ) 
στην Ιερουσαλήμ. Μόνο που ο 
Τραμπ έρχεται δεύτερος. Είναι 
ο Τσίπρας που το Νοέμβρη 
του 2015 έγραψε στο βιβλίο 
επισκεπτών του προέδρου του 
Ισραήλ στα αγγλικά: «With 
great honor to be in your 
historical capital and to meet 
your excellencies». Δηλαδή: 
«Είναι μεγάλη μου τιμή να 
βρίσκομαι στην ιστορική σας 
πρωτεύουσα και να συναντώ 
τις εξοχότητές σας». Ηταν μια 
συνειδητή πράξη στήριξης του 
σιωνισμού και των εποικιστι-
κών του εγκλημάτων.

Ποιος είναι ο γραβατωμέ-
νος κύριος που ποζάρει 

χαμογελαστός δίπλα στον επί-
σης χαμογελαστό α(η)δό Βα-
λάντη; Είναι ο υπουργός Ψη-
φιακής… κάτι, Νίκος Παππάς, 

που πήγε στην Ουάσιγκτον 
για την ορκωμοσία του Τραμπ, 
ως εκπρόσωπος της κυβέρνη-
σης μαζί με τον Καμμένο. Για 
την περίσταση έσπασε το… 
συριζαίικο πρωτόκολλο και 
φόρεσε γραβάτα. Και δεν είχε 
κανένα πρόβλημα να ποζάρει 

χαμογελαστός δίπλα στον τρα-
γουδιστή της «καψούρας» και 
του «βάσανου», που έχει πει 
εμβληματικά άσματα, όπως 
«Μόνος μου την πάλεψα», 
«Και δεν τελειώνουμε ποτέ», 
«Χτύπα», «Στ' ασανσέρ που συ-
ναντιόμαστε» κ.ά.

Ποιος έφαγε τον Σφακια-
νάκη; Οχι τον γνωστό σκυ-

λοτραγουδιστή και οπαδό της 
Χρυσής Αυγής, αλλά τον τέως 
επικεφαλής της Υπηρεσίας Δί-
ωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-
τος. Πρώτα τον τοποθέτησαν 
σε υπηρεσία-ψυγείο και τώρα 
τον αποστράτευσαν. «Η τύχη 
ενός που δουλεύει στη χώρα 
μου είναι η σφαγή» δήλωσε 
ο ίδιος. Ως δημοσιοσχεσίτη 
τον είχε φωτογραφίσει στο 
παρελθόν ο Τόσκας, έχοντας 
προφανώς ενημέρωση από 
τους συναδέλφους του Σφα-
κιανάκη. Χαμένος δε θα πάει 

πάντως. Σαν έτοιμος από και-
ρό, ανακοίνωσε την ίδρυση «ιν-
στιτούτου» που θα δραστηριο-
ποιείται στον παλιό του τομέα. 
Από… αγνό και άδολο ενδια-
φέρον για την καταπολέμηση 
του ηλεκτρονικού εγκλήματος, 
προφανώς.

Το Σεπτέμβρη είχε κάνει 
τις γνωστές φασιστικές 

δηλώσεις για τους ανάπηρους 
ο Σώρρας, το Γενάρη θυμήθηκε 
να του ασκήσει δίωξη η Εισαγ-
γελία Πρωτοδικών Αθήνας. Τώ-
ρα που είδαν ότι το πολιτικό σύ-
στημα έπαψε να τον χαϊδεύει.

28/1: Ημέρα προστασίας προσωπικών δεδομέ-
νων, ημέρα εργένη, Ρουάντα: Ημέρα δημοκρα-
τίας (1961) 28/1/1949: Ιδρυση Comecon 
28/1/1972: Βόμβες (ΑΑΑ) σε ΥπΕξ και πλατεία 
Κολωνακίου 28/1/1982: Οι Ερυθρές Ταξιαρχί-
ες απελευθερώνουν τον απαχθέντα αμερικανό 
στρατηγό-ακόλουθο του ΝΑΤΟ Τζέιμς Λι Ντόζι-
ερ 28/1/1991: Ρουκέτα κατά γραφείων Αμέρι-
καν Εξπρές (17Ν) 28/1/1994: Ο αστυνο-
μικός Ευάγγελος Λαγογιάννης σκοτώ-
νει τον 28χρονο μουσικό Θοδωρή Γιάκα 
επειδή αρνήθηκε να σταματήσει για 
εξακρίβωση στοιχείων 29/1: Γιβραλτάρ: 
Ημέρα Συντάγματος 29/1/1970: Δίκη “Λαϊ-
κής πάλης” (Θεσσαλονίκη), εννιά καταδίκες 
29/1/1973: Δίκη ηγεσίας ΚΚΕ (εσ.) οκτώ κατα-

δίκες 29/1/1976:Βόμβες σε έκθεση-κατάστημα 
«Πίτσος» (ΕΛΑ) 29/1/1991: Ρουκέτα κατά γρα-
φείων ΒΡ (17Ν) 30/1: Ινδία: Ημέρα μαρτύρων 
30/1/1966: Απόφαση δίκης για δολοφο-
νία Γρηγόρη Λαμπράκη. Σπύρος Γκοτζα-
μάνης 11 χρόνια, Εμμανουήλ Εμμανουη-
λίδης 8,5 χρόνια 30/1/1972: «Bloody 
Sunday»: 15.000 καθολικοί Ιρλανδοί 
στους δρόμους ζητώντας ισοτιμία, 
δεκατέσσερις νεκροί από βρετανούς 
στρατιώτες 30/1/1979: Πέντε βόμβες κατα-
στρέφουν ισάριθμα λεωφορεία σε αμαξοστάσιο 
(ΕΛΑ) 31/1: ΗΠΑ: Ημέρα ελληνικών γραμμάτων 
31/1/1979: Εκτέλεση Πέτρου Μπάμπα-
λη (Ιούνης '78) 1/2: Ημέρα Ανταρκτικής 

1/2/1968: Δίκη ΔΑΚ Χανίων, εικοσιτέσσερις 
καταδίκες 1/2/1978: Δολοφονία Αμπντί Ιπεκτσί 
(Τουρκία) 1/2/1985: Εκτέλεση προέδρου Ενωσης 
Ερευνών και Εξοπλισμών Ερνστ Τσίμερμαν (RAF) 
2/2: Ημέρα υγροβιότοπων 2/2/1942: Ιδρυση 
ΕΛΑΣ 3/2: Μοζαμβίκη: Ημέρα ηρώων, Μεξικό: 
Γιορτή τεκίλας 3/2/1930: Ιδρυση ΚΚ Βιετνάμ 
3/2/1969: Αντιδικτατορικές εκδηλώσεις φοι-
τητών Νομικής στο τελευταίο μάθημα του Γ.Α. 
Μαγκάκη, επεισόδια, μία σύλληψη 3/2/1969: 
Ο Γιάσερ Αραφάτ γίνεται πρόεδρος της Οργά-
νωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης 
3/2/1973: Εξι νεκροί, δεκαεπτά τραυματίες σε 
συμπλοκή μελών IRA με αστυνομικούς 3/2/1990: 
Κλοπή δύο μπαζούκας από πολεμικό μουσείο Αθη-
νών (17Ν) 3/2/1998: Βόμβες σε δύο McDonald’s 
(17Ν).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Εντεκα και τέταρτο τη νύχτα έβγα-
ζε «διορθωτική» δήλωση ο υπουργός 
Παπαδημητρίου u Γιατί εισαγωγικά 
στη λέξη διορθωτική; u Γιατί δεν πήρε 
τίποτα πίσω απ' όσα είχε πει u Δηλα-
δή, ότι το αφορολόγητο είναι υπό δια-
πραγμάτευση και δεν ξέρουν αν θα το 
κρατήσουν u Για ένα χρόνο προτείνει 
παράταση του «κόφτη» είπε ο Τσίπρας 

u Σιγά μην παραταθεί μόνο για ένα 
χρόνο u Από τριετία και πάνω u Μετά 
θα αναλάβει η επόμενη μνημονιακή κυ-
βέρνηση u Ασε καλύτερα να τους τα 
πούμε προφορικά, σκέφτηκαν στο κυ-
βερνητικό επιτελείο u Την άλλη φορά 
τους στείλαμε επιστολή και σε μια ώρα 
την είχαν κρεμάσει στα μανταλάκια u 

Ετσι, ο Τσακαλώτος δεν έγραψε ανα-
λυτικά την «προσφορά» στο χαρτί u 

Βαλάντης, Πατούλης, Καμμένος, Παπ-
πάς u Ηταν η ελληνική αντιπροσωπεία 
στην ορκωμοσία Τραμπ u Μ' αυτή τη 

σειρά, παρακαλώ u «Αν θα αντέξει το 
σκοινί, θα φανεί στο Γιούρογκρουπ» u 

Αυτός ήταν ο κεντρικός πρωτοσέλιδος 
τίτλος της «Εποχής» την περασμένη Κυ-
ριακή u Αφήστε, ρε μάγκες, σας μά-
θαμε πλέον u Επιθεώρηση στο «Δελ-
φινάριο» είστε, όχι θρίλερ του Χίτσκοκ 

u Αποχώρησε από τη ΝΔ η Μαρία 
Σόδη-Σταυρινούδη u Κατήγγειλε «πα-
ραμάγαζα» και «Γκρούεζες» και δήλωσε 
ότι παραμένει «πολιτικά ενεργή» u Δεν 
αντιλαμβάνομαι το ερώτημα «ποια εί-
ναι η κυρία;» u Πότε ο αντιπρόεδρος 
της Βουλής Τραγάκης αναφώνησε «ωχ, 
Παναγία μου και Χριστέ μου»; u Οταν 
ορκίστηκε η Μαρία, μ' εκείνο το αβυσ-
σαλέο ντεκολτέ u «Μόνο με τα λόγια 
δεν γίνεσαι Απάτσι... Χωρίς λεφτά και 
σχέδιο ομάδα ό,τι κάτσει» u Το μήνυσε 
η Original στον Μελισσανίδη με πανό 
στο γήπεδο u Οταν αυτοί λιντσάριζαν 
κόσμο στη Νέα Φιλαδέλφεια, για λο-

γαριασμό του Μελισσανίδη, τι ακριβώς 
ήταν; u Απάτσι, πάντως, σίγουρα δεν 
ήταν u Μεγάλη καρδιά ο Βαγγέλης ο 
Αποστόλου u Τέθηκε στη διάθεση των 
αγροτών για να συζητήσουν τα προ-
βλήματά τους u Τσάι και συμπάθεια 

u Τους θύμισε κιόλας ότι «υπάρχει και 
μια ελληνική κοινωνία που έχει βιώσει 
πιο δύσκολες καταστάσεις από ό,τι οι 
ίδιοι» u Με το πρωθυπουργικό αερο-
σκάφος Καμμένος και Παππάς στις 
ΗΠΑ για την ορκωμοσία του Τραμπ u 

Σιγά που θα πήγαιναν με αεροπλάνο 
της γραμμής, σαν τον Βαλάντη και τον 
Πατούλη u Για κάτι τέτοια μεγαλεία 
(και όχι μόνο) γίνεται κάποιος υπουρ-
γός u Διαβλέπουμε, πάντως, μια ευγε-
νή άμιλλα μεταξύ δύο ογκολίθων του 
Ελληνισμού u Ποιος θα σώσει πρώτος 
την Ελλάδα; u Ο ξάδερφος του Βα-
λάντη ή ο κολλητός του Καμμένου; u 

Εκτός αν έκανε τίποτα κολλητιλίκια και 

ο Παππάς κι έρθει από την εξωτερική ο 
δικός του και αφιχθεί πρώτος στη γραμ-
μή του τερματισμού u Η σωτηρία, πά-
ντως, είναι σίγουρη u Ο Φωτήλας πήγε 
στη ΝΔ που… δε θα πήγαινε u Αντε, να 
πάνε Μάρκου και Μπαργιώτας στο 
ΠΑΣΟΚ, ώστε να μένει μόνο ο Λυκού-
δης «αδέσποτος» u Η μισή Δράση δεν 
ακολούθησε τον Σκυλακάκη στη ΝΔ, 
αλλά πήγε με τα ΦλωΡαΔια u Με το 
Ποτάμι δεν έμεινε κανένας, οπότε θα 
πάνε και οι εναπομείναντες με τα Φλω-
ΡαΔια u Από τους Τσιπραίους έμελλε 
να μάθουμε ότι οι σκαιές επιθέσεις των 
αντίπαλων Μέσων είναι… μπούλινγκ u 

Ετσι ακριβώς χαρακτήρισε ο Τσίπρας 
τις επιθέσεις του Συγκροτήματος ενα-
ντίον του u Οι επιθέσεις των ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ στον ελληνικό λαό πώς θα έπρεπε 
να ονομαστούν άραγε; u Και οι «κιτρι-
νιές» του Κουρή κατά της ΝΔ σε ποια 
κατηγορία ανήκουν; u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

•	 Ο	Βαγγέλης	ο	Μπούτας	µε	έχει	χαρακτηρίσει	ως	
τον	καλύτερο	διαχειριστή	των	ευρωπαϊκών	πόρων.		Ευχαριστώ	
πάρα	πολύ,	όμως	η	διαφορά	µας,	η	στρατηγική,	είναι	τεράστια.		

Ο	Βαγγέλης	ο	Μπούτας	όταν	μιλά	για	ΚΑΠ,	λέει,	αυτή	µας	
κατέστρεψε.	Και	ποιος	λέει	ότι	κι	εµείς	ήμασταν	υπέρ	της	Κοινής	

Αγροτικής	Πολιτικής	έτσι	όπως	διαμορφώθηκε;		Εναντίον	
είµαστε,	όμως	το	εναντίον	της	συγκεκριμένης	πολιτικής	δεν	

σηµαίνει	ότι	είμαστε	εναντίον	γενικά	της	Ευρωπαϊκής	Eνωσης.
Bαγγέλης	Αποστόλου

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ



www.eksegersi.gr

28 ΓΕΝΑΡΗ 2017 3

Κήρυκες του σύγχρονου 
ραγιαδισμού

Αντιγράφουμε από την ομιλία Μητσοτάκη στο Ναύπλιο:
«Και	όταν	μιλάμε	στη	Νέα	Δημοκρατία	για	ένα	εθνικό	σχέδιο	

αλλαγών,	το	οποίο	πηγαίνει	πέρα	και	πάνω	από	το	μνημόνιο,	αυ-
τό	ακριβώς	εννοούμε,	φίλες	και	φίλοι.	Δεν	μπορούμε	να	είμαστε	
δέσμιοι	κάποιων	προγραμμάτων	που	γράφουν	κάποιοι	άλλοι	για	
εμάς.	Εμείς	οι	ίδιοι	πρέπει	να	αποκτήσουμε	την	ιδιοκτησία	αυτών	
των	αλλαγών.	(…)	Οταν	το	κάνουμε	αυτό,	όταν	πείσουμε	πρώτα	-	
πρώτα	τους	εαυτούς	μας,	όταν	πείσουμε	τους	έλληνες	πολίτες,	
ότι	έχουμε	ένα	μεταρρυθμιστικό	σχέδιο,	θα	μπορέσουμε	στη	
συνέχεια,	φίλες	και	φίλοι,	να	πείσουμε	την	Ευρώπη	ότι	αξίζουμε	
καλύτερη	συμπεριφορά.	Δεν	πηγαίνουμε	στην	Ευρώπη,	φίλες	και	
φίλοι,	ως	επαίτες.	Δεν	παρακαλούμε.	Είμαστε	ένας	αξιοπρεπής	
και	υπερήφανος	λαός.	Δεν	πηγαίνουμε,	όμως,	ούτε	ως	διεκδικητές	
παράλογων	απαιτήσεων.	Πηγαίνουμε ως μια χώρα με αίσθηση 
των δυνατοτήτων της,	η	οποία	προβάλλει	το	δικό	της	σχέδιο	απέ-
ναντι	στους	Ευρωπαίους.	Ζητάει	από	τους	Ευρωπαίους	ορισμένα	
πράγματα.	Ζητάει	από	τους	Ευρωπαίους	αυτό,	το	οποίο	αποκα-
λούμε	στην	ελληνική	γλώσσα,	λίγο περισσότερο δημοσιονομικό 
χώρο.	Τη	δυνατότητα,	δηλαδή,	να	μην	έχουμε	τόσο	σφιχτή	πολι-
τική	λιτότητας.	Και	εμείς	βάζουμε στο τραπέζι μεταρρυθμίσεις. 
Αλλαγές	τολμηρές	τις	οποίες	κάνουμε	πρώτα	απ’	όλα	όχι	για	να	
ικανοποιήσουμε	τους	Ευρωπαίους,	όχι	γιατί	είναι	γραμμένες	σε	
κάποιο	μνημόνιο,	αλλά	διότι	θα	είναι	ωφέλιμες	τελικά,	φίλες	και	
φίλοι,	για	τους	πολλούς	Ελληνες».

Δεν υπάρχει κάποια πρωτοτυπία στο περιεχόμενο όσων λέει ο 
Μητσοτάκης. Ο τρόπος με τον οποίο τα λέει έχει κάτι το πρωτό-
τυπο. Δεν έχει τους ψευτοπαλικαρισμούς του Σαμαρά («εγώ τα 
σκίζω τα Μνημόνια κάθε μέρα»), ούτε του Τσίπρα («το Μνημόνιο 
ξεχάστε το, δεν υπάρχει», «η Μέρκελ θα συμφωνήσει και θα είναι 
μέρα μεσημέρι», «εμείς θα παίζουμε τη λύρα και οι αγορές θα 
χορεύουν πεντοζάλη»), αλλά έχει μια εσάνς μητσοτακικού «ρε-
αλισμού», που θυμίζει τον πατέρα Μητσοτάκη. Απλά, ο Κούλης 
δεν υιοθετεί τον ραγιάδικο κυνισμό του πατέρα του, αλλά επιλέ-
γει κάπως πιο κομψές εκφράσεις. Εχουν αλλάξει και οι εποχές, 
βλέπετε, έχει και το στίγμα του «πρόθυμου», το οποίο ο Τσίπρας 
φροντίζει συνεχώς να θυμίζει.

Ποιος είναι ο πυρήνας της σκέψης που ξεδιπλώνει ο Μητσο-
τάκης; Οι «δυνατότητες της χώρας», των οποίων κάθε ελληνική 
κυβέρνηση πρέπει να έχει αίσθηση. Δεν λέει ποιες είναι αυτές οι 
δυνατότητες, δεν τις περιγράφει με ακρίβεια, περιγράφει όμως 
τη στάση που υπαγορεύουν αυτές οι δυνατότητες. «Δεν πηγαί-
νουμε ως διεκδικητές παράλογων απαιτήσεων». Τα υπόλοιπα 
(«δεν πηγαίνουμε ως επαίτες», «είμαστε αξιοπρεπής λαός») είναι 
απλά η ζάχαρη που περιβάλλει το κινίνο. Η ουσία είναι το «δεν 
πηγαίνουμε ως διεκδικητές παράλογων απαιτήσεων».

Ποιες είναι αυτές οι «παράλογες απαιτήσεις»; Ποια μνημονι-
ακή κυβέρνηση πρόβαλε μέχρι τώρα τέτοιες απαιτήσεις ένα-
ντι των ιμπεριαλιστών δανειστών; Αντε να πούμε ότι το έκανε 
ο ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή. Ομως και αυτό δεν κράτησε ούτε μήνα. 
Στις 20 Φλεβάρη του 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ήδη κάνει τη μεγάλη 
κωλοτούμπα. Κι αν καθυστέρησε να φτάσει στο τρίτο Μνημόνιο 
ήταν γιατί έπρεπε να διαχειριστεί τον ελληνικό λαό ώστε να μη 
διακινδυνέψει την παραμονή του στην εξουσία. Αν όμως αναλο-
γιστεί κανείς  όσα έγιναν μεταξύ 20ής Φλεβάρη και 12ης Ιούλη 
του 2015, θα διαπιστώσει ότι καθ' όλη αυτή την περίοδο, ακόμα 
και στη φάση της περιβόητης «δημιουργικής ασάφειας», η στάση 
του ΣΥΡΙΖΑ δε χαρακτηριζόταν από διεκδικήσεις, αλλά από μια 
συνεχή διολίσθηση θέσεων, που σφραγιζόταν από την αγωνία το 
τρίτο Μνημόνιο να είναι όσο γίνεται ελαφρύτερο. Επί της ουσίας, 
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα διαφορετικό απ' αυτό που έκαναν 
οι Σαμαροβενιζέλοι από το Σεπτέμβρη μέχρι το Δεκέμβρη του 
2014, όταν απέφευγαν να κλείσουν (και δεν έκλεισαν τελικά) την 
πέμπτη αξιολόγηση του δεύτερου Μνημόνιου. Ακόμα και όταν 
προκήρυξε το δημοψήφισμα, ο Τσίπρας είχε φροντίσει να στείλει 
στους δανειστές σχέδιο τρίτου Μνημόνιου, ενώ είχε υποβάλει 
και αίτηση δανεισμού από τον ESM (εν γνώσει του ότι αυτός ο 
δανεισμός θα απαιτούσε -σύμφωνα με το Καταστατικό του ESM- 
συμμετοχή του ΔΝΤ στο «πρόγραμμα»).

Οταν, λοιπόν, ο Κούλης αντιδιαστέλλει τη δική του στάση με τις 
«παράλογες απαιτήσεις» του ΣΥΡΙΖΑ (ο οποίος από τον Ιούλη του 
2015 και μετά υπογράφει τα πάντα), επί της ουσίας διακηρύσσει 
ότι αυτός είναι διατεθειμένος να πολιτευθεί όχι ως πρωθυπουρ-
γός μιας τυπικά ανεξάρτητης χώρας, που πρέπει να κρατά κάποια 
προσχήματα, όχι ως αρχηγός ενός κόμματος, που θέλει να παρα-
μείνει στην εξουσία, αλλά σαν ένας κατοχικός πρωθυπουργός, 
σαν ένας φύλαρχος αποικίας, που αντλεί εξουσία όχι από τους 
ψηφοφόρους του, αλλά από τους ιμπεριαλιστές δανειστές, των 
οποίων την εύνοια επιζητά. Ο Κούλης λέει κομψά αυτό που έλεγε 
χυδαία ο αντιπρόεδρός του Μπουμπούκος, όταν ήταν υπουργός 
του Σαμαρά: εμείς θα ικανοποιούμε όλες τις απαιτήσεις των δα-
νειστών, πριν αυτοί τις υποβάλλουν. Ετσι θα τους πείσουμε να 
μας δώσουν «λιγουλάκι δημοσιονομικό χώρο»…

Ο μουτζούρης της Κεντροαριστεράς
Πρώτα η απογοήτευση (έως 

βαθμού κλάματος): «Πριν 
από λίγο έμαθα ότι ένας βου-
λευτής που είχε εκλεγεί με το 
Ποτάμι προσχώρησε επισή-
μως σε ένα άλλο κόμμα. Την 
προηγούμενη βδομάδα ήταν 
ένας άλλος βουλευτής σε δι-
αφορετικό κόμμα. Ισως αύριο 
να ακολουθήσει και κάποιος 
τρίτος. Θλίψη»!

Μετά ο όρκος του αγωνι-
στή γίγαντα: «Το σκαρί έχει 
υποστεί πολλές ζημιές, αλλά 
έτσι είναι όταν ταξιδεύεις σε 
αχαρτογράφητα νερά. Θα ξα-
ναβγούμε στα ανοιχτά. Σας το 
υπόσχομαι».

Πού πας καραβάκι με τέτοι-
ον καιρό; Αμα έχεις καπετάνιο 
τον Σταύρο Θεοδωράκη, δε 
φοβάσαι ούτε τις φουρτούνες 
ούτε τις ξέρες. Οχι, δεν είναι 
σκετσάκι του Μητσικώστα. Ο 
πραγματικός Θεοδωράκης 
έχει ξεπεράσει την καρικατού-
ρα που παρουσίαζε ο γνωστός 
μίμος.

Στο ΠΑΣΟΚ, πάντως, δεν 
τον θεωρούν αμελητέα ποσό-
τητα. Κρίνουν ότι μπορεί να 
τους κάνει ζημιά. Οχι με το 
Ποτάμι, που είναι τελειωμένη 
υπόθεση, αλλά δρώντας ως 
δεκανίκι των ΦλωΡαΔια, που 
προσπαθούν να μαζέψουν κό-
σμο και να στήσουν το μαγαζί 
τους. Αποφάσισαν, λοιπόν, να 
παίξουν μέχρι τέλος το παιχνί-
δι του μουτζούρη, με στόχο 
να φορτώσουν στους άλλους 
(Θεοδωράκη και ΦλωΡαΔια) 
την ευθύνη για τη διατήρηση 
του χώρου σε διάσπαση.

Οσοι ασχολούμαστε με τα 
καμώματα των διάφορων ηγε-
τίσκων της Κεντροαριστεράς 
θυμόμαστε πολύ καλά ότι το 
ΠΑΣΟΚ, με δηλώσεις της ίδι-
ας της Γεννηματά, έκοψε κάθε 
διαδικασία συζήτησης και είπε 
πως όποιος θέλει την ενότητα 
δεν έχει παρά να ενταχθεί στη 
ΔΗΣΥ (Δημοκρατική Συμπα-
ράταξη). Μόλις ενεργοποιή-
θηκαν, όμως, οι τελευταίες 

διαδικασίες (αποχώρηση βου-
λευτών του Ποταμιού, προσχώ-
ρηση του ΚΙΔΗΣΟ στη ΔΗΣΥ, 
εμφάνιση των ΦλωΡαΔια), ο 
Θεοδωράκης «θυμήθηκε» ότι 
τάχα το ζήτημα είναι πώς θα 
εκλεγεί ο αρχηγός του ενιαίου 
φορέα και έστειλε επιστολή 
στη Γεννηματά ζητώντας να 
ξεκινήσουν συζητήσεις πάνω 
σ' αυτό το ζήτημα.

Στην αρχή, από το ΠΑΣΟΚ 
είπαν να μη δώσουν καμιά 
σημασία σ' αυτή την επιστολή, 
θεωρώντας ότι αποτελεί μια 
ακόμα ενέργεια κωλυσιεργίας, 
μετά όμως το ξανασκέφτηκαν 
και αποφάσισαν να αδειάσουν 
τον Θεοδωράκη για να μην 
έχει να λέει. Ετσι, στη συνεδρί-
αση του άτυπου συντονιστικού 
οργάνου της ΔΗΣΥ (Φώφη, 
Γιωργάκης, Θεοχαρόπουλος, 
Τούντας) αποφάσισαν πως 
εφόσον ένα κοινοβουλευτικό 
κόμμα αποφασίσει να εντα-
χθεί στη ΔΗΣΥ (δηλαδή το 
Ποτάμι), τότε η εκλογή αρχη-

γού από τη βάση μπορεί να 
προηγηθεί της διεξαγωγής του 
συνεδρίου της ΔΗΣΥ.

Με την κίνηση αυτή, οι πασό-
κοι βγήκαν ένα βήμα μπροστά 
από τους υπόλοιπους. Η Φώ-
φη και ο Γιωργάκης εμφανίζο-
νται ως «υπεράνω καρέκλας». 
Οποιος θέλει -λένε- εντάσσε-
ται στη ΔΗΣΥ, κάνουμε εκλογή 
αρχηγού από τη βάση και με-
τά, με εκλεγμένο τον αρχηγό, 
πάμε και σε συνέδριο. Ετσι, ο 
Θεοδωράκης πήγε για μαλλί 
και βγήκε κουρεμένος. Οποια 
δικαιολογία κι αν επικαλεστεί, 
θα φαίνεται καθαρά προσχη-
ματική, αφού οι άλλοι βάζουν 
και την αρχηγία «χύμα» στο 
τραπέζι. 

Εκτός αν δεχτεί μεγάλη 
πίεση από τους δικούς του 
και συρθεί στη ΔΗΣΥ, οπότε 
θα γελάσει κάθε πικραμένος. 
Χλωμό το κόβουμε, αλλά με 
τους καμποτίνους της αστικής 
πολιτικής «ποτέ μην πεις ποτέ».

Τσιράκια των 
σιωνιστών

Καμαρώνει ο Νίκος Βού-
τσης: «Τη Βουλή του Ισραήλ 
(Κνέσετ) επισκέφθηκε σήμερα 
ο Πρόεδρος της Βουλής των 
Ελλήνων κ. Νικόλαος Βούτσης, 
στο πλαίσιο της επίσημης επί-
σκεψής του στο Ισραήλ. Είναι 
η πρώτη φορά που Πρόεδρος 
της ελληνικής Βουλής επισκέ-
πτεται τη χώρα». «Είμαι ευτυ-
χής που βρίσκομαι ενώπιόν 
σας» ήταν τα πρώτα λόγια του 
στις κοινές δηλώσεις που έκα-
νε με τον σιωνιστή πρόεδρο.

Η συγκυρία το έφερε η επί-
σκεψη του Βούτση να συμπέ-
σει με ένα γεγονός που ξεσή-
κωσε όχι μόνο τους Παλαιστί-
νιους αλλά όλο τον αραβικό 
κόσμο: ενθαρρυμένος από τις 
έξαλλες φιλοσιωνιστικές δη-
λώσεις του Τραμπ (μεταφορά 
της αμερικάνικης πρεσβείας 
στην Ιερουσαλήμ), ο Νετανιά-
χου ανακοίνωσε μια κολοσσι-
αία επέκταση των ισραηλινών 
εποικισμών στα παλαιστινιακά 
εδάφη, εγκρίνοντας την οικο-
δόμηση 2.500 νέων κατοικιών, 
οι 566 από τις οποίες στην Ανα-
τολική Ιερουσαλήμ.

Ο Βούτσης ήταν εκεί όταν 
έγιναν οι ανακοινώσεις. Πρέ-
πει να είναι ο πρώτος ξένος 
πολιτικός που επισκέφτηκε το 
Ισραήλ μετά την ανακοίνωση 
του νέου προκλητικού εποι-
κιστικού προγράμματος. Και 
βέβαια, δεν είπε λέξη. Ούτε 
έναν τόσο δα υπαινιγμό. Το 
μόνο που ανακοίνωσε ήταν το 
βάθεμα της συνεργασίας με 
τους σιωνιστές στο πολιτιστικό 
επίπεδο, με την Ελλάδα να με-
τατρέπεται σε αγορά όπου θα 
πουλά τα «εμπορεύματά» της 
η «βιομηχανία του ολοκαυτώ-
ματος».

Ο οπαδός του Τραμπ, Π. Καμμένος, 
εκπροσωπεί την κυβέρνηση Τσίπρα

Ενθουσιασμένος (για να μη 
χρησιμοποιήσουμε μια λα-

ϊκή έκφραση που θα ταίριαζε 
περισσότερο) γύρισε από την 
Ουάσιγκτον ο Καμμένος, όπου 
παρέα με τον κολλητό του τον 
Παππά εκπροσώπησε την 
κυβέρνηση στην ορκωμοσία 
Τραμπ. Τόσο ενθουσιασμένος 
που δεν κρατήθηκε και εμφανί-
στηκε σε τηλεοπτική εκπομπή 
για να δηλώσει ότι η Γερμανία 
«δεν λειτουργεί ως σύμμαχος, 
αλλά ως τοκογλύφος», δυο 
μέρες πριν το κρίσιμο για τη 
συγκυβέρνηση Eurogroup 
της 26ης Γενάρη. Πάλι καλά 
για τον Τσακαλώτο που οι Γερ-
μανοί δεν πολυδίνουν σημασία 

σε ό,τι λέει ο Καμμένος.
Φυσικά, δεν παρέλειψε 

να δηλώσει θαυμαστής του 
Τραμπ, προεξοφλώντας ότι οι 
Ελληνοαμερικανοί που βρί-
σκονται δίπλα του θα βοηθή-
σουν όσο μπορούν τη χώρα 
μας! Τα ίδια έλεγε και η χούντα 
(με τον περιβόητο Σπάιρους 
Αγκνιου), τα ίδια έλεγαν όλες 
οι προηγούμενες κυβερνήσεις 
για διάφορους ελληνοαμερι-
κανούς πολιτικούς παράγοντες 
(από Σιάκωβο και Μάικλ Ντου-
κάκις μέχρι Τζέιμς Σταυρίδις), 
οπότε θα ήταν… άκομψο να 
ζητήσουμε από τον Καμμένο 
να πει κάτι διαφορετικό και να 
μη φτιάξει τα γνωστά σενάρια 

που εδώ και δεκαετίες τρο-
φοδοτούν το φαντασιακό της 
εγχώριας ακροδεξιάς.

Μόνο που δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι ο Καμμένος είναι 
υπουργός της κυβέρνησης 
Τσίπρα και ότι στις ΗΠΑ ήταν 
επικεφαλής του κλιμακίου που 
εκπροσώπησε την κυβέρνηση 
(ο Παππάς ήταν δεύτερος τη 
τάξει). Στις ΗΠΑ, εκατοντάδες 
χιλιάδες άνθρωποι διαδήλω-
σαν ενάντια στον Τραμπ, αλλά 
στην Ελλάδα ο εκπρόσωπος 
της κυβέρνησης Τσίπρα δεν 
κρύβει τη λατρεία του για τον 
Τραμπ και το θαυμασμό του 
για τους συνεργάτες του.

Η Ευρώπη-φρούριο δεν χαλαρώνει
Η Κομισιόν απηύθυνε την 

περασμένη Τετάρτη σύ-
σταση στο Συμβούλιο να επι-
τρέψει στα κράτη μέλη να δι-
ατηρήσουν τους προσωρινούς 
ελέγχους που διενεργούν σε 
ορισμένα εσωτερικά σύνορα 
του χώρου Σένγκεν στην Αυ-
στρία, τη Γερμανία, τη Δανία, 
τη Σουηδία και τη Νορβηγία, 
για περαιτέρω περίοδο τριών 
μηνών. Οπως έγινε και τις προ-
ηγούμενες φορές, η Κομισιόν 
διαπιστώνει μεν «σταδιακή 
σταθεροποίηση της κατάστα-
σης», ταυτόχρονα όμως «θεω-
ρεί ότι δεν πληρούνται ακόμη 
στο σύνολό τους οι όροι του 
χάρτη πορείας “Αποκατάστα-
ση του χώρου Σένγκεν“, οι 
οποίοι καθιστούν δυνατή την 
επιστροφή στην ομαλή λει-

τουργία του χώρου Σένγκεν».
Η επιχειρηματολογία για 

την παράταση των εξαιρέσε-
ων από τη συνθήκη Σένγκεν 
(έλεγχοι στα εσωτερικά σύνο-
ρα) έχει και πάλι στον πυρήνα 
της την Ελλάδα: «Ωστόσο,	
σημαντικός	αριθμός	παρά-
τυπων	μεταναστών	και	αιτού-
ντων	άσυλο	εξακολουθεί	να	
παραμένει	στην	Ελλάδα	και	η	
κατάσταση	είναι	εύθραυστη	
στη	διαδρομή	των	Δυτικών	
Βαλκανίων,	με	αποτέλεσμα	να	
υπάρχει	ενδεχόμενος	κίνδυνος	
δευτερογενών	ροών	(…)	Από	
τον	Φεβρουάριο	του	2017,	η	
δράση	της	Ευρωπαϊκής	Συνο-
ριοφυλακής	και	Ακτοφυλακής	
θα	βοηθήσει	την	Ελλάδα	στα	
βόρεια	εξωτερικά	σύνορα	της	
χώρας.	Η	τάση	της	σταθερής	

αποτελεσματικότητας	της	δή-
λωσης	ΕΕ-Τουρκίας	πρέπει	
να	συνεχιστεί	και	η	πλήρης	
εφαρμογή	των	κανόνων	του	
Δουβλίνου	να	αποκατασταθεί	
στην	Ελλάδα	σταδιακά,	από	τα	
μέσα	Μαρτίου».

Τι σημαίνουν όλ' αυτά; Οτι 
ευρωπαϊκές χερσαίες και θα-
λάσσιες δυνάμεις θ' αναλά-
βουν να φυλάνε τα ελληνικά 
σύνορα, ώστε να μη δραπε-
τεύουν μετανάστες από αυτή 
τη μεγάλη φυλακή, ενώ από το 
Μάρτη θ' αρχίσουν την επανε-
νεργοποίηση του Δουβλίνου, 
δηλαδή θ' αρχίσουν να στέλ-
νουν στην Ελλάδα-φυλακή 
μετανάστες και πρόσφυγες 
που θα συλλαμβάνονται στην 
Ευρώπη και θα έχουν πρωτο-
καταγραφεί στη χώρα μας.
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Η Κίνα δε δείχνει να κάνει πίσω από 
τις διεκδικήσεις της στην περιοχή 

της Θάλασσας της Νότιας Κίνας και 
έστειλε ήδη από τις πρώτες μέρες 
του 2017 για στρατιωτικές ασκήσεις 
στην περιοχή το ρωσικής κατασκευής 
αεροπλανοφόρο που διαθέτει μαζί με 
σκάφη υποστήριξης και προστασίας. 
Στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας υπάρ-
χουν πολλά συμπλέγματα μικρών νη-
σιών με τα πιο σημαντικά από αυτά να 
είναι τα νησιά Πάρασελ και Σπράτλι. 
Σύμφωνα με γεωλογικές έρευνες, η 
ευρύτερη περιοχή διαθέτει μεγάλα 
αποθέματα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου και τη διατρέχουν θαλάσσιες 
οδοί ζωτικής σημασίας σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Εκτός από την Κίνα, τμήμα-
τα της περιοχής διεκδικούν κάποιοι 
από τους στενούς συμμάχους των 
Αμερικάνων στην περιοχή, όπως οι 
Φιλιππίνες, η Ταϊβάν, η Μαλαισία και 
το Βιετνάμ.

Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα έχει κά-
νει σημαντικές κινήσεις προκειμένου 
να θέσει υπό τον έλεγχό της το σύνο-
λο της περιοχής, όπως η μετατροπή 
δεκάδων υφάλων σε στρατιωτικά φυ-
λάκια όπου έχει τοποθετήσει αντιαε-
ροπορικά και αντιπυραυλικά συστή-
ματα. Παράλληλα, το Πεκίνο δηλώνει 
σε όλους τους τόνους ότι η παρουσία 
του πολεμικού ναυτικού του στην πε-
ριοχή θα γίνει μόνιμη και τα στρατι-
ωτικά γυμνάσια θα συνεχιστούν και 
θα πυκνώσουν. Προκειμένου η Κίνα 
να εδραιώσει ακόμα περισσότερο 
την παρουσία της στη Θάλασσα της 
Νότιας Κίνας κατασκευάζει το επονο-
μαζόμενο «Υποβρύχιο Σινικό Τείχος». 
Το τείχος αυτό θα αποτελείται από 
συστήματα που θα ανιχνεύουν όλους 
τους τύπους των δραστηριοτήτων κά-
τω από την επιφάνεια της θάλασσας 
στην περιοχή, κάνοντας αδύνατη την 
κίνηση υποβρυχίων χωρίς να γίνεται 
αντιληπτή από το κινέζικο ναυτικό.

Τη Δευτέρα 23 Γενάρη, τρία σκά-
φη του κινέζικου πολεμικού ναυτι-
κού έδεσαν στο λιμάνι της Ντόχα, 
πρωτεύουσας του Κατάρ. Το Κατάρ 
είναι ένας από τους ενδιάμεσους 
σταθμούς του κινέζικου στολίσκου. 
Λίγες μέρες πριν, είχε προηγηθεί η 
Σαουδική Αραβία, ενώ οι επόμενοι 
σταθμοί του θα είναι τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ. Η 
επίσκεψη των τριών πλοίων στις χώ-
ρες του Περσικού Κόλπου έχει πάρει 
μεγάλη δημοσιότητα από τα κινεζό-
φωνα ΜΜΕ, ενώ η συγκεκριμένη κίνη-
ση αποτελεί τμήμα της προπαγάνδας 
της κινέζικης κυβέρνησης με στόχο 
να ενισχύσει το διεθνή ρόλο, που έτσι 
κι αλλιώς σταδιακά αποκτά η Κίνα ως 
μεγάλη ιμπεριαλιστική δύναμη. Το κι-
νέζικο πολεμικό ναυτικό έχει μεγάλη 
συμμετοχή στη διεθνή ναυτική δύνα-
μη που περιπολεί στην περιοχή για 
την καταπολέμηση της πειρατείας, 
που έχει σαν βάση κυρίως τη γειτο-
νική Σομαλία. Η τελευταία επίσκεψη 
εκπροσώπων της Κίνας στην περιοχή 
ήταν το 2010, ενώ το 2014 είχε συμ-
μετάσχει σε κοινά ναυτικά στρατιω-
τικά γυμνάσια με το Ιράν. Η κινέζικη 
πολεμική βιομηχανία ψάχνει για 
νέους αγοραστές και τα καθεστώτα 
του Κόλπου, παραδοσιακοί σύμμαχοι 
των Αμερικάνων, έχουν κάποιους από 
τους πιο μεγάλους προϋπολογισμούς 
στον κόσμο για αγορά πολεμικών εξο-

πλισμών, ενώ το κινέζικο βιομηχανικό 
κεφάλαιο καλύπτει ένα μεγάλο μέρος 
των ενεργειακών του αναγκών εισά-
γοντας πετρέλαιο από την περιοχή.

Παράλληλα, η κινέζικη κυβέρνηση 
προχωράει σε αναδιάταξη της διοίκη-
σης του στρατού, αποστρατεύοντας 
18 στρατηγούς. Εδώ και χρόνια, ο 
στρατός ακολουθεί μια διαδικασία 
ριζικής αναβάθμισης των επιχειρη-
σιακών του δυνατοτήτων, μειώνοντας 
το μέγεθός του και βελτιώνοντας τη 
στρατιωτική τεχνολογία που έχει στη 
διάθεσή του. Το στρατιωτικό επιτελείο 
στοχεύει σε μια ποιοτική αναβάθμιση 
του στρατού, ακολουθώντας ένα πλά-
νο για την περίοδο 2016-2020. Μέχρι 
το τέλος του 2017, το Πεκίνο έχει ως 
στόχο να περιορίσει το στράτευμα, 
κόβοντας 300.000 θέσεις προσωπι-
κού. Ακόμα κι έτσι, όμως, ο κινέζικος 
στρατός θα παραμείνει ο πολυπληθέ-
στερος στον κόσμο, με δύο εκατομ-
μύρια ενεργό στρατιωτικό προσωπικό 
(οι ΗΠΑ έχουν 1,4 εκατομμύρια, η Ιν-
δία 1,3 και η Ρωσία 766.000).

Η κύρια δύναμη κρούσης του κινέ-
ζικου στρατού είναι τα άρματα μά-
χης και οι μηχανοκίνητες μεραρχίες 
πεζικού. Οι συγκεκριμένες μονάδες 
έχουν σχηματιστεί σχετικά πρόσφα-
τα και διαθέτουν μοντέρνα όπλα και 
πολεμικό υλικό. Παράλληλα, εκσυγ-
χρονίζονται με γρήγορους ρυθμούς 
το πυροβολικό, η πολεμική αεροπορία 
καθώς και τα συστήματα αεράμυνας. 
Το κύριο βάρος της αναβάθμισης το 
έχει αναλάβει η εγχώρια πολεμική 
βιομηχανία που είναι πλέον ικανή να 
παράγει μοντέρνο και υψηλής ποιό-
τητας πολεμικό εξοπλισμό όλων των 
κατηγοριών. Σύμφωνα με στοιχεία 
που έχει δώσει στη δημοσιότητα 
η κινέζικη κυβέρνηση, η αχίλλειος 
πτέρνα του κινέζικου στρατού είναι 
προς το παρόν τα αντιπυραυλικά συ-
στήματα και τα πολεμικά ελικόπτερα, 
με τις εισαγωγές όπλων, κυρίως από 
τη Ρωσία, να επιχειρούν να καλύψουν 
αυτό το κενό. Αυτή τη στιγμή η Κίνα 
έχει το μεγαλύτερο αριθμό αρμάτων 
μάχης και πυροβολικού με 8.000 έως 
12.000 οχήματα και 30.000 κανόνια 
αντίστοιχα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ρω-
σικού ειδησεογραφικού πρακτορεί-
ου RIA Novosti ο κινέζικος στρατός 
έχει αναπτύξει σε τρεις τοποθεσίες 
στη χώρα τους καινούργιους διηπει-
ρωτικούς πυράλους DF-41, εγχώριας 
κατασκευής, που μπορούν να φέρουν 
έως και δέκα οχήματα επανεισόδου 
με ανεξάρτητη πυροδότηση, που το 
καθένα μπορεί να φέρει από μία πυ-
ρηνική κεφαλή. Ο χρόνος προετοιμα-
σίας και πυροδότησης δεν ξεπερνά 
τα τρία με πέντε λεπτά. Το βεληνεκές 
του νέου πυραύλου φτάνει τα 15.000 
χιλιόμετρα και η ταχύτητά του τα 25 
Μαχ. Η εγκατάσταση των πυραύλων 
απαντά στην εγκατάσταση αμερικά-
νικων αντιπυραυλικών συστήματων 
στην περιοχή της Απω Ανατολής. Πα-
ρά το γεγονός ότι η κατασκευή των 
πυραύλων έχει ολοκληρωθεί εδώ και 
καιρό και η ανάπτυξη και κατασκευή 
τους πήρε πολλά χρόνια, πληροφο-
ρίες γι’ αυτούς δόθηκαν στη δημοσι-
ότητα από την κυβέρνηση λίγο μετά 
την ορκωμοσία του Τραμπ. Με αυτό 
τον τρόπο ο κινέζικος ιμπεριαλισμός 
στέλνει στις ΗΠΑ ένα ακόμα μήνυμα 

ενίσχυσης της παρουσίας του στη δι-
εθνή ιμπεριαλιστική σκακιέρα.

Πριν από λίγα χρόνια, το κινέζικο 
πολεμικό ναυτικό ολοκλήρωσε ένα 
πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και 
αναβάθμισης που ξεκίνησε στα μέσα 
της δεκαετίας του '90 και που το με-
τέτρεψε από ένα μικρό στόλο σε μια 
ισχυρή ναυτική δύναμη με στόχο να 
κυριαρχήσει στον Ειρηνικό Ωκεανό. 
Το πρόγραμμα αναβάθμισης περι-
λάμβανε την κατασκευή σύγχρονων 
υποβρυχίων, καταδρομικών και φρε-
γατών. Το 2012, το πολεμικό ναυτικό 
απέκτησε το ρωσικής κατασκευής 
αεροπλανοφόρο Λιαονίνγκ που είναι 
της ίδιας κλάσης με το ρωσικό Πλοί-
αρχος Κουζνέτσοφ. Το Λιαονίνγκ 
αγοράστηκε από την Ουκρανία για 
25 εκατομμύρια δολάρια και ανακα-
τασκευάστηκε πλήρως. Ο κινέζικος 
στόλος πρόκειται να παραλάβει νέα 
αεροπλανοφόρα το 2020, κατασκευ-
ασμένα εξ ολοκλήρου στην Κίνα.

Ταυτόχρονα, η κινέζικη πολεμική 
βιομηχανία έχει στα σκαριά ένα νέο 
μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς με 
την ονομασία J-20. Με το J-20 η Κίνα 
επιχειρεί να μπει σφήνα στο μονοπώ-
λιο των ΗΠΑ σε τέτοιου τύπου αερο-

σκάφη. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι 
τονίζουν ότι το συγκεκριμένο αερο-
σκάφος θα διατεθεί μόνο στον κινέ-
ζικο στρατό. Ακόμα βρίσκεται στο 
στάδιο των δοκιμών, αν και σύμφωνα 
με δηλώσεις του Πεκίνου μέσα στα 
επόμενα χρόνια ένας μικρός αριθμός 
από αυτά τα αεροσκάφη θα ενταχθεί 
στον κινέζικο στρατό δίπλα στα 4ης 
γενιάς J-11D που αποτελούν την κινέ-
ζικη έκδοση του ρωσικού μαχητικού 
SU-35. Οι Ρώσοι εδώ και χρόνια, στο 
πλαίσιο της συνεργασίας τους με τον 
κινέζικο ιμπεριαλισμό, πουλάνε στους 
Κινέζους όχι μόνο πολεμικές μηχα-
νές αλλά και τεχνογνωσία, δίνοντας 
τη δυνατότητα στην κινέζικη πολε-
μική μηχανή να κατασκευάζει μόνη 
της πλέον, σχεδόν εξ ολοκλήρου, το 
πολεμικό υλικό που χρειάζονται τα 
στρατεύματά της.

Παράλληλα με το J-20, ο κινέζι-
κος στρατός έχει ανακοινώσει ότι 
αναπτύσσει ένα νέο βομβαρδιστικό 
μεγάλης εμβέλειας με την ονομασία 
H-20. Το νέο αεροσκάφος θα διαθέ-
τει τεχνολογία που θα το καθιστά αό-
ρατο στα εχθρικά ραντάρ, με στόχο 
να αντικαταστήσει τα απαρχαιωμένα 
πλέον βομβαρδιστικά H-6. Σύμφωνα 
με δηλώσεις κινέζων αξιωματούχων η 

ανάπτυξη αυτού του βομβαρδιστικού 
βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο 
και θα πάρει μερικά χρόνια μέχρι να 
κατασκευαστούν τα πρώτα αεροσκά-
φη που θα ενταχθούν στον κινέζικο 
στρατό.

Η ταχύρυθμη αύξηση των επιχει-
ρησιακών δυνατοτήτων του κινέζικου 
στρατού προκαλεί πονοκέφαλο στο 
αμερικάνικο Πεντάγωνο. Ο κινέζικος 
ιμπεριαλισμός μπαίνει όλο και πιο επι-
θετικά στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό 
παιχνίδι για το μοίρασμα των σφαι-
ρών επιρροής, ενώ αυτό παίρνει όλο 
και πιο άγρια και επικίνδυνη μορφή. 
Η Ρωσία προς το παρόν δεν φαίνεται 
να έχει κάποια εμπλοκή στην περιοχή 
του Ειρηνικού, κάτι που μόνο τυχαίο 
δεν είναι, λαμβάνοντας υπόψη τη συ-
νεργασία της με την Κίνα. Οι εξελί-
ξεις στην ευρύτερη περιοχή της Απω 
Ανατολής εγείρουν το ερώτημα αν η 
ενίσχυση του κινέζικου ιμπεριαλισμού 
σημαίνει τη σταδιακή αποδυνάμωση 
των Αμερικάνων, η κυριαρχία των 
οποίων στην περιοχή ήταν καταθλι-
πτική μέχρι πρόσφατα. Ο καιρός θα 
δείξει αν οι ΗΠΑ θα πληρώσουν τις 
συνεχείς αποτυχίες της εξωτερικής 
τους πολιτικής.

Ο κινέζικος ιμπεριαλισμός ακονίζει το μαχαίρι του

Οι τσακωμοί για την ερμηνεία των 
όρων της εκεχειρίας και για το 

πώς θα εφαρμοστεί, δεν ήταν δυνα-
τόν να αποφευχθούν από την πρώτη 
κιόλας μέρα των συνομιλιών που ορ-
γάνωσε η Ρωσία με την Τουρκία στην 
Αστάνα του Καζακστάν, την περασμέ-
νη Δευτέρα και Τρίτη. Οι συνομιλίες 
είχαν ως στόχο να προετοιμάσουν το 
έδαφος για διαπραγματεύσεις που 
θα γίνουν στη Γενεύη στις 8 Φλεβάρη, 
υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Ομως τα πράγματα δεν φαίνονται 
καθόλου εύκολα. Γιατί μπορεί οι αντι-
πολιτευόμενες ομάδες να δέχτηκαν 
να συνεχίσουν να συμμετέχουν στις 
ειρηνευτικές συνομιλίες που θα γί-
νουν στη Γενεύη και οι τρεις εγγυή-
τριες δυνάμεις (Ρωσία, Τουρκία και 
Ιράν) να εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση 
με την οποία εξέφρασαν την πεποί-
θησή τους ότι δεν υπάρχει στρατιω-
τική λύση στο πρόβλημα, αλλά μόνο 
πολιτική, μέσω διαπραγματεύσεων, 
δεσμευόμενες να επιτηρούν την εκε-
χειρία, όμως ο επικεφαλής της κυβερ-
νητικής ομάδας διαπραγμάτευσης, 
Μπασάρ Αλ Τζαφάρι, κατηγόρησε 
την αντιπολίτευση ότι «παρερμηνεύ-
ει» τους όρους της εκεχειρίας και 
στερείται σοβαρότητας. Χαρακτήρι-
σε μάλιστα την αντιπροσωπεία των 
αντιπολιτευόμενων αντάρτικων ομά-
δων ως «τρομοκράτες» που «προσπα-
θούν να υποσκάψουν και να σαμπο-
τάρουν τη συνάντηση στην Αστάνα»! 
Ο  επικεφαλής της αντιπροσωπείας 
των αντικαθεστωτικών ανταρτών, 
Γιεχίγια Αλ Αρίντι, διαμαρτυρήθηκε 
για τη στάση της συριακής κυβέρ-
νησης απέναντι στην εκεχειρία που 
έχει συμφωνηθεί από τα τέλη του 
Δεκέμβρη, λέγοντας ότι δε δεσμεύ-

εται στα σοβαρά. Η αντιπροσωπεία 
της αντιπολίτευσης εξοργίστηκε με 
την εμφάνιση του Ιράν ως τρίτης 
εγγυήτριας χώρας. Το τελικό ανακοι-
νωθέν δε φέρει την υπογραφή ούτε 
της συριακής κυβέρνησης, ούτε της 
αντιπολίτευσης αλλά μόνο των «εγγυ-
ητριών» δυνάμεων.

Επίκεντρο αντιπαραθέσεων ήταν 
και οι πρόσφατες συγκρούσεις στην 
περιοχή Wadi Barada, με την κυβέρ-
νηση να ισχυρίζεται ότι η προέλασή 
της στην περιοχή αυτή (που έχει 
στρατηγική σημασία, καθώς είναι η 
κύρια πηγή υδροδότησης της πρω-
τεύουσας) έγινε για να διώξει τη 
Φάταχ Αλ Σαμ (πρώην Νούσρα), την 
οργάνωση δηλαδή που ήταν παρα-
κλάδι της Αλ Κάιντα και εξαιρούνταν 
της εκεχειρίας. Οι αντιπολιτευόμενοι 
αντάρτες, όμως, αντιτείνουν ότι στην 
περιοχή δεν υπάρχει ούτε ένας ένο-
πλος της Φάταχ Αλ Σαμ! 

Αυτό που έμεινε από τη συνάντηση 
της Αστάνα ήταν η κοινή ανακοίνωση 

των τριών εγγυητριών δυνάμεων (Ρω-
σία, Τουρκία και Ιράν) για τη συνέχι-
ση του πολέμου κατά του ISIS και του 
Νούσρα καθώς και η πλήρης απουσία 
οποιουδήποτε υπαινιγμού για αλλα-
γές στο καθεστώς Ασαντ, που πλέον 
εμφανίζεται πιο ισχυρό παρά ποτέ.

Είναι σίγουρο ότι οι αντιπολιτευό-
μενοι αντάρτες βρίσκονται σε υποχώ-
ρηση, διαφορετικά δε θα κάθονταν 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων 
με αυτούς τους όρους. Αυτό όμως δε 
σημαίνει ότι ο Ασαντ θα τους τσακί-
σει τόσο εύκολα. Τέτοιες καταστάσεις 
μπορούν να κρατήσουν για αρκετά 
χρόνια ακόμα, βυθίζοντας όλο και 
περισσότερο τη χώρα στην παρακ-
μή και την εξαθλίωση. Το καθεστώς 
Ασαντ παραμένει ένα δικτατορικό και 
αντιλαϊκό καθεστώς που ό,τι κέρδισε 
μέχρι τώρα το έκανε με ρώσικες πλά-
τες. Γι’ αυτό και δεν μπορεί να πετύχει 
μόνιμη και σταθερή ειρήνη, παρά τις 
επιτυχίες του στα πεδία των μαχών.

Τα ειρηνευτικά παζάρια δε θα 
φέρουν μόνιμη και σταθερή ειρήνη
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Πάγωμα προσλήψεων στο 
αμερικάνικο δημόσιο, αλλά 
όχι μπάτσων, χαφιέδων και 
καραβανάδων!

Ενα από τα πρώτα προεδρικά διατάγματα που υπέγραψε ο 
Τραμπ αφορούσε στο πάγωμα των προσλήψεων στις ομοσπονδι-
ακές υπηρεσίες, με το αιτιολογικό ότι τα τελευταία 15 χρόνια (από 
την εποχή της διακυβέρνησης Κλίντον, που έληξε το 2001, μέχρι 
το 2016) οι εργαζόμενοι στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες αυξήθη-
καν κατά 17% (από 1.8 σε 2.1 εκατομμύρια). Βέβαια, η αντίστοιχη 
αύξηση του πληθυσμού το ίδιο  χρονικό διάστημα ήταν περίπου 
ίδια (γύρω στο 14%), αλλά αυτό είναι… λεπτομέρεια. 

Οσοι την πατήσουν και σπεύσουν να επαινέσουν  τον Τραμπ 
ότι περιορίζει τις «σπατάλες» στο αμερικάνικο δημόσιο ας μη 
βιαστούν να το κάνουν, γιατί με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ο 
Τραμπ εξαιρεί το στρατιωτικό προσωπικό και τους διάφορους 
αξιωματούχους που θα διοριστούν είτε από τον ίδιο, είτε από 
την Γερουσία, είτε «υπηρετούν κατά τη διακριτική ευχέρεια της 
Αρχής που τους διορίζει» (https://www.whitehouse.gov/the-
press-office/2017/01/23/presidential-memorandum-regarding-
hiring-freeze)! Από το πάγωμα των διορισμών εξαιρείται επίσης 
το προσωπικό που χρειάζεται για την «εθνική ασφάλεια» και τη 
«δημόσια τάξη» (μπάτσοι, CIAτζήδες και καραβανάδες).

Ποιοι θα πάψουν να προσλαμβάνονται; Ολοι οι υπόλοιποι, 
μεταξύ των οποίων και αυτοί που εργάζονται σε κοινωνικές υπη-
ρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Να πόσο «φιλολαϊκός» 
είναι ο Τραμπ!

Εξι χρόνια από την εξέγερση

Στο μεσαίωνα της χούντας
Την περασμένη Τετάρτη, 25 Γενάρη, συμπληρώθηκαν έξι χρόνια 

από την εξέγερση που έριξε τον επί 30 συναπτά έτη πανίσχυρο 
πρόεδρο της Αιγύπτου και εκλεκτό των Αμερικάνων, Χόσνι Μου-
μπάρακ. Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο σημερινός πρόεδρος 
και πρώην στρατηγός, Αμπντελφατάχ Σίσι, δήλωσε ότι «η επανά-
σταση παραμένει ένα σημείο καμπής στην ιστορία της χώρας». 
Το δεύτερο «σημείο καμπής» είναι η 30ή Ιούνη του 2013, όταν 
χιλιάδες λαού βγήκαν στους δρόμους για να ρίξουν τον ισλαμι-
στή Μοχάμεντ Μόρσι που είχε νικήσει στις πρώτες εκλογές μετά 
από την πτώση του Μουμπάρακ. 

Το δεύτερο «σημείο καμπής», όμως, δεν ήταν προς την επανά-
σταση, αλλά οδηγούσε ακόμα πιο βαθιά στην αντεπανάσταση, 
καθώς ο Σίσι βρήκε την ευκαιρία και εδραίωσε τη δική του δικτα-
τορική εξουσία. Βλέπετε, ο Σίσι δεν ήταν χτεσινός. Στρατηγός 
ήταν από την εποχή του Μουμπάρακ και μάλιστα επικεφαλής 
των μυστικών υπηρεσιών του στρατού. Επί Μορσι έγινε αρχηγός 
των ενόπλων δυνάμεων, για να τον ανατρέψει στη συνέχεια και 
να επιβάλει τη δική του χούντα που υπάρχει μέχρι και σήμερα.

Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα (http://www.aljazeera.
com/indepth/features/2017/01/tragedy-egypt-stolen-
revolution-170125062306232.html), οι άνθρωποι που φυλακίστη-
καν από τη χούντα του Σίσι τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έφτα-
σαν τους 60.000 με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να αναγκαστεί να 
χτίσει δέκα ακόμα φυλακές για να τους χωρέσει. Τα μέτρα της 
κυβέρνησης Σίσι στην οικονομία ήταν σκληρά. Το 2014 επιχείρη-
σε να περάσει την κατάργηση της επιδότησης των καυσίμων, με 
αποτέλεσμα την αύξησή τους κατά 78% και την επιβολή νέων 
φόρων. Τον περσινό Νοέμβρη (3/11/16), προκειμένου να αντιμε-
τωπίσει την έλλειψη δολαρίων, η κεντρική τράπεζα της Αιγύπτου 
αποφάσισε να υποτιμήσει το νόμισμα κατά 48%!

Η έλλειψη επαναστατικού υποκείμενου έκανε την επανάστα-
ση να χαθεί και να επανέλθει ακόμα δριμύτερη η εξουσία του 
κεφαλαίου στην Αίγυπτο. Από τον αμερικανόδουλο Μουμπάρακ 
φτάσαμε στον εξίσου αμερικανόδουλο Σίσι, με το λαό εξίσου 
στο περιθώριο.

Χαριστική βολή στην TPP

Για τα συμφέροντα των καπιταλιστών 
και όχι του αμερικάνου εργάτη

«Είναι	στο	πλαίσιο	της	
πολιτικής	της	δικής	μου	

κυβέρνησης	να	αντιπροσωπεύ-
σω	τον	αμερικάνικο	λαό	και	την	
οικονομική	του	ευεξία	σε	όλες	
τις	διαπραγματεύσεις,	ειδικά	
του	αμερικάνου	εργάτη,	και	να	
οικοδομήσω	δίκαιες	και	οικονο-
μικά	συμφέρουσες	εμπορικές	
συμφωνίες	που	εξυπηρετούν	
τα	συμφέροντά	του.	Επιπρό-
σθετα,	για	να	εξασφαλιστούν	
αυτά	τα	αποτελέσματα,	είναι	
στην	πρόθεση	της	κυβέρνησής	
μου	να	διαπραγματευτώ	απευ-
θείας	με	ξεχωριστές	χώρες,	
σε	διμερή	βάση,	τις	μελλοντι-
κές	εμπορικές	συμφωνίες.	Το	
εμπόριο	με	τα	άλλα	έθνη	είναι	
-και	πάντα	θα	είναι-	υπέρτατης	
σημασίας	για	την	κυβέρνησή	
μου	και	για	εμένα	ως	πρόεδρο	
των	ΗΠΑ». Το απόσπασμα είναι 
από προεδρικό διάταγμα που 
υπέγραψε ο Τραμπ την περα-
σμένη Δευτέρα, με το οποίο οι 
ΗΠΑ αποσύρονται από τη συμ-

φωνία Διατλαντικής Συνεργα-
σίας (Trans Pacific Partnership 
– TPP). Το είχε προαναγγείλει 
εδώ και καιρό και ήταν αναμε-
νόμενο.

Η συμφωνία καρκινοβατού-
σε εδώ και καιρό, καθώς το 
Κογκρέσο αρνούνταν να την 
επικυρώσει. Το ίδιο ισχύει και 
για τα κοινοβούλια των υπόλοι-
πων από τα δώδεκα κράτη, από 
τις δύο πλευρές του Ειρηνικού, 
που την υπέγραψαν (ΗΠΑ, Ια-
πωνία, Καναδάς, Αυστραλία, 
Νέα Ζηλανδία, Χιλή, Μεξικό, 
Περού, Σιγκαπούρη, Βιετνάμ, 
Μαλαισία και Μπρουνέι). Ετσι, 
η συμφωνία που δεν επικυρώ-
θηκε από κανένα κοινοβούλιο, 
δέχτηκε τη χαριστική βολή και 
μάλλον θα πεταχτεί στον κά-
λαθο των αχρήστων.

Η «είδηση», επομένως, δεν 
είναι η απόσυρση των ΗΠΑ 
από τη συμφωνία, αλλά ο τρό-
πος που αυτή παρουσιάστηκε. 
Ως γνήσιος δημαγωγός, ο 

Τραμπ εμφάνισε την απόφασή 
του σαν ασπίδα προστασίας 
του αμερικάνου εργάτη και όχι 
ως αποτέλεσμα της αδυναμίας 
των ΗΠΑ να καθορίσουν την 
οικονομική ατζέντα του εμπο-
ρίου με την Ασία όπως ήθελαν, 
πράγμα για το οποίο τις κατη-
γορούσε ο Economist σε άρ-
θρο τον περασμένο Νοέμβρη 
(http://www.economist.com/
news/asia/21710287-big-free-
trade-deals-demise-leaves-
worrying-void-asia-trading-
down). 

Η κατάρρευση της συμφω-
νίας TPP δείχνει πόσο δύσκο-
λο είναι να πέσουν τα εθνικά 
τείχη στο παγκόσμιο εμπό-
ριο. Αυτό συμβαίνει γιατί η 
κεφαλαιοκρατία κάθε χώρας 
οχυρώνεται πίσω από αυτά, 
προκειμένου να εξασφαλίσει 
με τον καλύτερο τρόπο τα 
συμφέροντά της. Δεν είναι 
λοιπόν ο «εκκεντρικός εθνικι-
στής» Τραμπ που αποφάσισε 

να τελειώσει την ΤΡΡ, αλλά 
οι ανάγκες του αμερικάνικου 
ιμπεριαλισμού, που δεν καλύ-
πτονταν από τη συγκεκριμένη 
συμφωνία, που έκανε επτά 
ολόκληρα χρόνια για να υπο-
γραφεί. Οσο η κρίση βαθαίνει 
τόσο οι ανταγωνισμοί γίνονται 
πιο σκληροί και οι συμφωνίες 
όλο και πιο δύσκολες. 

Οσο για το «ελεύθερο 
εμπόριο», αυτό αποτελεί το 
πιο σύντομο ανέκδοτο. Γιατί οι 
δασμοί δίνουν και παίρνουν. 
Ηταν η κυβέρνηση Ομπάμα 
που τον περσινό Ιούλη αύξη-
σε τους δασμούς στο χάλυ-
βα από πέντε χώρες (Κίνα, 
Ινδία, Ιταλία, Νότια Κορέα και 
Ταϊβάν), ενώ οι δασμοί «αντι-
ντάμπινγ» που επέβαλε η Ευ-
ρωπαϊκή Ενωση στον κινέζικο 
χάλυβα ισοδυναμούσαν με το 
81.1% της τιμής του (βλ. http://
www.bloomberg.com/news/
articles/2016-11-17/global-
trade-is-slowing)!

Brexit
Τρικλοποδιά από το 
Ανώτατο Δικαστήριο

Χαστούκι έφαγε η βρετανίδα πρωθυπουργός 
Τερίζα Μέι από το Ανώτατο Δικαστήριο που απο-
φάσισε (με ψήφους 8 έναντι 3) ότι το Αρθρο 50 
για το BREXIT θα μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο 
κατόπιν ψηφοφορίας στις δύο βουλές (Λόρδων 
και Κοινοτήτων). Με δεδομένη την κατάσταση 
που έχει διαμορφωθεί μετά το δημοψήφισμα, 
είναι δύσκολο οι βουλευτές να αποφασίσουν 
να πάνε τόσο ανοιχτά ενάντια στο αποτέλε-
σμα του δημοψηφίσματος και να «θάψουν» το 
BREXIT. Αν γίνει κάτι τέτοιο, η Μέι θα παραιτη-
θεί αυτόματα και θα γίνουν νέες εκλογές που θα 
εντείνουν την πολιτική κρίση, όμως κανένας δε 
μπορεί να αποκλείσει την περίπτωση στη βουλή 
των Λόρδων (που οι Συντηρητικοί δεν έχουν την 
πλειοψηφία) να υπάρξει «κόλλημα».

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ήταν 
όμως απογοητευτική και για τα κοινοβούλια της 
Σκωτίας, της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ουα-
λίας, αφού τα άφησε απέξω, προκαλώντας την 
οργισμένη αντίδραση της πρωθυπουργού της 
Σκωτίας, Νίκολα Σάρτζον, η οποία χαρακτήρισε 
«κενή ρητορική» τις διαβεβαιώσεις για την ισο-
τιμία της Σκωτίας που επανειλημμένα έχει δώσει 
η Μέι. Βλέπετε, στη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλαν-
δία το δημοψήφισμα έδωσε διαφορετικό απο-
τέλεσμα (υπέρ της παραμονής στην ΕΕ) και τα 
πράγματα θα γίνονταν πιο δύσκολα αν έπαιρναν 
κι αυτά τα κοινοβούλια μέρος στις αποφάσεις.

Η αστική πολιτική στη Βρετανία τα έχει κάνει 
κουλουβάχατα και θα πρέπει να ισορροπήσει 
απέναντι στις επιδιώξεις της κύριας μερίδας 
των καπιταλιστών, που θέλει τα προνόμια της 
ΕΕ, και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, 
που με βάση τον εθνικισμό για την επιστρο-
φή της αίγλης του βρετανικού ιμπεριαλισμού, 
αποφάσισε την έξοδο. Σίγουρα, το βρετανικό 
κεφάλαιο θέλει να παζαρέψει, αλλά όχι και να 
διακινδυνεύσει να βρεθεί σε χειρότερη μοίρα 
από αυτή που ήταν. Το μέλλον θα δείξει για το 
πού θα πάει το πράγμα.

H γερμανική σοσιαλδημοκρατία 
σε αναζήτηση σωτηρίας

Τελικά, πέσαμε έξω στην ανάλυσή 
μας. Οι βαρόνοι της γερμανικής 

σοσιαλδημοκρατίας, μετά από πολλές 
παρασκηνιακές ζυμώσεις, υποχρέωσαν 
τον Ζίγκμαρ Γκάμπριελ σε «απόσυρ-
ση» και ο μέχρι πρότινος πρόεδρος 
του Ευρωκοινοβούλιου Μάρτιν Σουλτς 
θα είναι ο υποψήφιος του SPD για 
την καγκελαρία. Οπως συμβαίνει στα 
μεγάλα «μαγαζιά» (είτε πρόκειται για 
καπιταλιστικές επιχειρήσεις είτε για 
αστικά πολιτικά κόμματα), την ανακοί-
νωση «απόσυρσης» την έκανε ο ίδιος 
ο Γκάμπριελ, εμφανίζοντάς την στους 
συνέδρους του κόμματος ως δική του 
απόφαση. Οπως είπε, «εάν ήμουν εγώ 
υποψήφιος θα έχανα και μαζί μου θα 
έχανε το SPD. O Σουλτς έχει σαφώς 
καλύτερες πιθανότητες εκλογής».

Σωστά, μόνο που αυτές οι πιθανότη-
τες παραμένουν εξαιρετικά ισχνές. Για 
να περάσει τη σύμπραξη CDU/CSU το 
SPD θα πρέπει να σβήσει τα ίχνη του 
«μεγάλου συνασπισμού» στον οποίο 
συμμετέχει τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια, χωρίς ποτέ να έχει δημιουρ-
γήσει οποιοδήποτε πρόβλημα στην 
εξωτερική και εσωτερική πολιτική των 
Μέρκελ, Σόιμπλε και σίας. Το γεγονός 
ότι τέσσερα χρόνια τώρα δεν μπορείς 
να ξεχωρίσεις τους σοσιαλδημοκράτες 
από τους χριστιανοδημοκράτες και 
χριστιανοκοινωνιστές υπουργούς δεν 
καταγράφεται στα θετικά του SPD. Γι' 
αυτό και οι βαρόνοι του κόμματος κα-
τέληξαν στον Σουλτς.

Ο Σουλτς δεν ήταν ενεργός στην 
εσωτερική πολιτική και αναμένεται να 
οικοδομήσει την προεκλογική εκστρα-
τεία του SPD πάνω σε δύο άξονες. Ο 
πρώτος άξονας είναι η κριτική στην 
πολιτική των Μέρκελ-Σόιμπλε, για την 

οποία όμως συνυπεύθυνο είναι και το 
SPD. Γι' αυτό και ο Γκάμπριελ, στη δήλω-
ση «απόσυρσής» του, είπε με νόημα: «Η 
υποψηφιότητα και η ανάληψη της προ-
εδρίας του κόμματος από τον Μάρτιν 
Σουλτς πιστοποιεί τη βούλησή μας για 
μια πραγματικά νέα αρχή στη Γερμανία 
και την Ευρώπη».

Ο δεύτερος άξονας είναι η παρου-
σίαση της προοπτικής για μια νέα κυ-
βερνητική συμμαχία, με κορμό το SPD, 
που θα περιλαμβάνει ένα ευρύτατο 
φάσμα δυνάμεων, από τον γερμανικό 
ΣΥΡΙΖΑ (Die Linke) μέχρι τους Πρά-
σινους και το FDP (Φιλελεύθερο Δη-
μοκρατικό Κόμμα), που τώρα βρίσκε-
ται εκτός Βουλής. Κάτι τέτοιο, όμως, 
προϋποθέτει ότι η ακροδεξιά AfD θα 
«ψαλιδίσει» αρκετά την εκλογική δύ-
ναμη των CDU/CSU, ενώ παράλληλα 
το SPD θα φτάσει τουλάχιστον το 30% 
(σήμερα οι δημοσκοπήσεις του δίνουν 
20%). Αλλιώς, η Μέρκελ θα είναι πά-
λι καγκελάριος και αν δε βγαίνουν τα 
«κουκιά» να σχηματίσει κυβέρνηση με 
το FDP (στο βαθμό που αυτό μπει στη 
Βουλή), ο Σουλτς θα αναλάβει μετά τι-
μών το πόστο του αντικαγκελάριου και 
υπουργού Οικονομίας και θα δει τις 
φιλοδοξίες του να πνίγονται στο βάλ-
το ενός νέου «μεγάλου συνασπισμού» 
(αν μπορούσε να κρατήσει το SPD στην 
αντιπολίτευση, θα είχε ελπίδες να γίνει 
καγκελάριος το 2021).

Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε 
τις πραγματικές τάσεις στη Γερμανία, 
οπότε κάθε πρόβλεψη θα ήταν σκέτος 
τζόγος. Θεωρούμε, όμως, σίγουρο πως 
-είτε με τον ένα είτε με τον άλλο συνδυ-
ασμό κυβερνητικών εταίρων- η ιμπερια-
λιστική Γερμανία θα αποκτήσει κυβέρ-
νηση χωρίς ιδιαίτερους κραδασμούς.
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Προδιαγεγραμμένα
«Εχθές, όπως γνωρίζετε, ξεμπλόκαραν τα 

βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Αυτή η 
εξέλιξη εκθέτει ανεπανόρθωτα όσους εύχονται 
και προσεύχονται η χώρα να πάθει μια καινούρια 
καταστροφή, για να ξεπλύνουν τις καταστροφές 
που οι ίδιοι έφεραν στη χώρα και το λαό της με τις 
πολιτικές τους. Πρέπει να προσέξουν όλοι αυτοί, 
διότι γρήγορα θα διαψευσθούν για ακόμη μια 
φορά. Η χώρα ανακάμπτει και αυτοί θα μείνουν 
να νοσταλγούν τις πολιτικές που εφάρμοσαν, τις 
πολιτικές που εμείς ακυρώσαμε. Αυτοί θα μείνουν 
να νοσταλγούν τις εποχές που το “τρίγωνο της 
διαπλοκής“ διαφέντευε τη χώρα και απομυζούσε το 
δημόσιο χρήμα και τους πόρους».

Με θράσος χιλίων χιμπατζήδων ο Νίκος Παππάς 
επιδίδεται στην πιο αηδιαστική προπαγάνδα, 
«γιορτάζοντας» τα δύο χρόνια από την αναρρίχηση 
του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβερνητική εξουσία, χέρι-χέρι 
με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ. Ο μονόλογος ή ο 
«διάλογος» με… ενσωματωμένους δημοσιογράφους 
τού επιτρέπει να αποφεύγει απλά ερωτήματα, όπως: 
πες μας μια πολιτική των προηγούμενων, που εσείς 
ακυρώσατε. Μία έστω…

Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη γνωρίζει 
πως τα αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα των δύο 
προηγούμενων Μνημονίων παρέμειναν άθιχτα στην 
ολότητά τους και σ' αυτά προστέθηκαν τα μέτρα του 
τρίτου Μνημόνιου, που έκαναν την κατάσταση ακόμα 
πιο αβίωτη για τον κόσμο της δουλειάς.

Η διαπραγμάτευση για τη δεύτερη αξιολόγηση 
του Μνημόνιου των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ (και των άλλων 
μνημονιακών κομμάτων) έχει σαφή κατεύθυνση: 
επέκταση του μνημονιακού καθεστώτος για μερικά 
ακόμα χρόνια. Εκείνο που απομένει να μάθουμε είναι 
οι λεπτομέρειές του. Αν θα νομοθετήσουν τα μέτρα 
ή απλώς θα τα περιγράψουν, αν θα προχωρήσουν 
σε κάποιου είδους περιγραφή των λεγόμενων 
μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος ή θα την 
αφήσουν για το 2018.

Το κάδρο είναι δεδομένο και απομένουν μόνο 
μερικές πινελιές. Το αν θα μπουν εδώ ή εκεί (πράγμα 
που θα καθοριστεί από τη διεθνή και την εσωτερική 
κατάσταση) δεν έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία. Δεν 
πρόκειται ν' αλλάξουν το κάδρο.

Το χρέος είναι και παραμένει εργαλείο 
αποικισμού, σκληρής λιτότητας και κινεζοποίησης. 
Σ' αυτό το τρίγωνο συναντώνται τα συμφέροντα 
των ιμπεριαλιστών δανειστών και της ελληνικής 
αστικής τάξης. Και οι αστικές κυβερνήσεις είναι 
υποχρεωμένες να το υπηρετήσουν πιστά. Αλλιώς 
θα έπρεπε να ενεργήσουν ενάντια στο σύστημα. 
Δηλαδή, να αρνηθούν τον εαυτό τους.

Ολα τα αστικά κόμματα εμφανίζονταν ως 
αντιμνημονιακά, μέχρι να αναρριχηθούν στην 
εξουσία. Ακόμα και όταν βρίσκονται στην εξουσία, 
όμως, δεν παραλείπουν να κάνουν σόου «σκληρής 
διαπραγμάτευσης» και να τάζουν μελλοντικούς 
παραδείσους, την ίδια στιγμή που εφαρμόζουν τη 
μνημονιακή πολιτική και την επεκτείνουν στο χρόνο.

Τα πάντα, λοιπόν, είναι προδιαγεγραμμένα. Οι 
λεπτομέρειες καθορίζονται πάνω στο καθορισμένο 
πλάνο, το οποίο δεν αλλάζει. Οσο η εργατική τάξη 
και τα άλλα εργαζόμενα στρώματα απουσιάζουν 
από το προσκήνιο, όσο περιορίζονται στη γκρίνια, 
όσο εναποθέτουν ελπίδες στο «μικρότερο κακό», 
επιλέγοντάς το διά της ψήφου, τόσο το σχέδιο 
των δυνάμεων του κεφάλαιου θα εξελίσσεται 
απρόσκοπτα. Η ελπίδα για φρενάρισμα αυτής της 
πορείας μπορεί ν' ανθίσει μόνο στους δρόμους του 
σκληρού, ανυποχώρητου, συγκρουσιακού αγώνα. 
Περιθώρια για αυταπάτες δεν υπάρχουν πια.

στο ψαχνό

Τυράκι
Ο ίδιος ο Τσίπρας, μιλώντας σε αντιπρο-

σωπεία συνταξιουχικών οργάνωσεων, με 
την οποία συναντήθηκε στο Μαξίμου, εί-
πε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει συμφωνία 
που θα επεκτείνει το γνωστό «κόφτη» για 
ένα χρόνο, όμως ο «κόφτης» δεν υπάρχει 
περίπτωση να ενεργοποιηθεί. Αντίθετα, 
υπάρχει βεβαιότητα ότι θα υπάρξει και 
πάλι υπερπλεόνασμα, το οποίο θα διανε-
μηθεί στους κοινωνικά ασθενέστερους, 
όπως συνέβη με τη «13η σύνταξη» τον πε-
ρασμένο Δεκέμβρη.

Οπως διαρρέουν τα παπαγαλάκια του 
Μαξίμου, η πρόταση για παράταση του 
«κόφτη» κατά ένα χρόνο γίνεται για να μην 
ξεπερνά το χρονικό ορίζοντα της σημερι-
νής κυβέρνησης, ώστε να μην μπορούν οι 
επόμενοι να κατηγορούν τους ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ ότι τους φόρτωσαν παράταση του 
Μνημόνιου. Αυτός ο ισχυρισμός, βέβαια, 
είναι της πλάκας. Οι ιμπεριαλιστές δανει-
στές έχουν αποδείξει ότι δεν ασχολούνται 
με τους πολιτικούς κύκλους της ελλαδικής 
αστικής εξουσίας. Και δεν πρόκειται να 
δεχτούν οτιδήποτε λιγότερο από τριετή 
επέκταση του τρίτου Μνημόνιου. Ο ένας 
χρόνος για τον οποίο μιλάει ο Τσίπρας εί-
ναι ένα ακόμα προπαγανδιστικό τρικ των 
συριζαίων.

Οσο για τη μη ενεργοποίηση του «κό-
φτη», όπως κατ' επανάληψη έχει επισημαν-
θεί από τις στήλες της «Κόντρας», προϋπό-
θεσή του είναι η διατήρηση της σκληρής 
δημοσιονομικής πολιτικής. Δηλαδή, το… 
καλύτερο που μπορεί να προσδοκά ο ελ-
ληνικός λαός, είναι η διατήρηση του ση-
μερινού δημοσιονομικού εφιάλτη και του 
ζυγού της κινεζοποίησης. Τα φιλανθρωπι-
κά βοηθήματα, σαν αυτό που ο Τσίπρας 
με θράσος εξακολουθεί να αποκαλεί «13η 
σύνταξη», είναι το «τυράκι» που δολώνει 
τη φάκα της παράτασης του Μνημόνιου.

Διάψευση με νόημα
Μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, τότε που 

«η φύσις ησυχάζει», έστειλε διορθωτικό 
μέιλ το γραφείο Τύπου του υπουργείου 
Οικονομίας, απ' αφορμή την «αναστάτω-
ση που προκλήθηκε» από τη δήλωση Πα-
παδημητρίου ότι το αφορολόγητο είναι 
υπό διαπραγμάτευση με τους δανειστές. 
Δεν τόλμησε, βέβαια, ο Παπαδημητρίου 
να πει ότι η δήλωσή του διαστρεβλώθηκε. 
Είχε καταγραφεί, άλλωστε, σε κάμερες 
και μαγνητόφωνα.  Απλώς, σημείωσε ότι 
«δεν υπάρχει καμία απόφαση της κυβέρ-
νησης (ούτε είναι στις προθέσεις), για 
μείωση του αφορολόγητου» και ότι  «η δι-
απραγμάτευση για τους δημοσιονομικούς 
στόχους της επόμενης περιόδου, μετά το 
2018, συνεχίζεται και η κυβέρνηση δεν 
αποδέχεται την ψήφιση οποιουδήποτε 
μέτρου για μετά το 2018».

Μ' άλλα λόγια, η διάψευση ήρθε να επι-
βεβαιώσει πλήρως την αρχική δήλωση.

Το βέλτιστο!
Αυτός ο «άνετος» χειρισμός από τον 

Παπαδημητρίου δείχνει πως μάλλον κλή-
θηκε να λειτουργήσει σαν «λαγός» και δεν 
του ξέφυγε η αποκάλυψη. Οπως και να 
'χει, όμως, σημασία έχει η ουσία αυτού 
που είπε ο Παπαδημητρίου. Είπε πως αν η 
κυβέρνηση καταφέρει να μείνει το αφο-
ρολόγητο που ισχύει σήμερα, θα είναι 
μεγάλη νίκη! Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει 
πως όλα όσα λέγονται για φοροελαφρύν-
σεις, μόλις έρθει η περιβόητη ανάπτυξη, 
είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Οταν 
στην κλίνη του Προκρούστη έχει μπει 
το ισχνό αφορολόγητο για μισθωτούς 
και συνταξιούχους, για ποια προοπτική 
φοροαπαλλαγών μπορεί να γίνει λόγος;

Προειδοποίηση
«Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα του  ΕSM 

και του EFSF θα μειώσουν το βάρος του 

χρέους της Ελλάδας, αλλά η τελική επιτυ-
χία του προγράμματός της θα εξαρτηθεί 
από τη συνεχή εφαρμογή των μεταρρυθ-
μίσεων από την ελληνική κυβέρνηση».

Οσο κι αν προσπαθεί να χρησιμοποιήσει 
διπλωματική γλώσσα (είναι και σοσιαλδη-
μοκράτης, βλέπετε), ο Κλάους Ρέγκλινγκ 
δεν παραλείπει να στείλει την προειδοποί-
ησή του. Ξέρει, άλλωστε, πολύ καλά ότι τα 
λεγόμενα βραχυπρόθεσμα μέτρα αφο-
ρούν κυρίως την περίοδο 2040-2060 και 
μέχρι τότε θα χρειαστεί να γίνουν πολλές 
ακόμα διευθετήσεις για το χειρισμό του 
ελληνικού κρατικού χρέους, με κριτήριο 
πάντοτε τη διατήρηση του σφιχτού αποικι-
ακού καθεστώτος, της σκληρής λιτότητας 
και της κινεζοποίησης. Αυτό που μετράει, 

λοιπόν, 

«Εφυγε» ο Γρηγόρης 
Κωνσταντόπουλος, 
στέλεχος του ΚΚΕ (μ-λ)

Τη Δευτέρα 23 Γενάρη έφυγε από 
τη ζωή ο Γρηγόρης Κωνσταντόπουλος, 
ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ (μ-λ).

Γεννήθηκε το Φλεβάρη του 1945 από 
μια φτωχή αγροτική οικογένεια στην 
Πλάτη Μεσσηνίας και από νεαρός 
στρατεύτηκε στο αριστερό κίνημα. Λί-
γο πριν τη χούντα μετανάστευσε στον 
Καναδά, όπου εντάχθηκε στο ΑΜΕΕ. 
Με τη μεταπολίτευση επέστρεψε στην 
Ελλάδα και παρέμεινε μέχρι το τέλος 
της ζωής του στρατευμένος στο ΚΚΕ 
(μ-λ).

Στην οργάνωσή του και στους οικεί-
ους του εκφράζουμε τα πιο θερμά μας 
συλλυπητήρια.

Η πολιτική κηδεία του Γρ. Κωνσταντό-
πουλου θα γίνει σήμερα (Σάββατο,  28 
Γενάρη), στις 2:00μμ στο νεκροταφείο 
του Δήμου Καισαριανής.

ΚΟΝΤΡΕΣ

Το	επίσημο	κυβερνητικό	αφήγημα	(εδώ	η	λέξη	ταιριάζει	γάντι)	υποστηρίζει	ότι	το	πέρασμα	του	Μουλόπουλου	στην	κορυφή	του	ΔΟΛ	
ήταν	μια	καθαρά	προσωπική	του	κίνηση,	που	υπαγορεύτηκε	από	τη	φιλία	και	την	κουμπαριά	του	με	τον	Ψυχάρη	και	από	το	πάθος	του	να	
μη	δει	τις	εφημερίδες	που	δούλεψε	επί	δεκαετίες	να	κλείνουν	και	συναδέλφους	του	να	απολύονται.	Είναι	λιγάκι…	για	νήπια	το	αφήγημα,	
αλλά	δεν	είχαν	κάτι	καλύτερο.	Για	τον	Καμμένο,	όμως,	κάτι	τέτοια	είναι	για	τους…	κουλτουριάρηδες	του	ΣΥΡΙΖΑ.	Αυτός	έχει	μάθει	στα	
«και-α-και-ου-και-ΔΑΠ-Νου-Δου-Φου-Κου».	Αραξε,	λοιπόν,	στο	πρωθυπουργικό	αεροσκάφος	εν	πτήσει	προς	την	Ουάσιγκτον,	έβγαλε	
τα	παπούτσια	για	να	'ναι	άνετος	και	φωτογραφίστηκε	με	τα	«Νέα»	ανά	χείρας,	στέλνοντας	το	μήνυμα	«τον	μπιπ	τον	Ψυχάρη».	Το	πιθα-
νότερο	είναι	τη	φωτογραφία	να	την	τράβηξε	ο	συνταξιδιώτης	του	(και	«κολλητός»	του)	ο	Παππάς,	που	έχει	τους	δικούς	του	λόγους	να	
εμφανίζεται	ως	τροπαιούχος,	μετά	το	κάζο	που	έπαθε	με	τα	κανάλια,	εξαιτίας	του	οποίου	«εξορίστηκε»	από	το	Μαξίμου	σ'	ένα	κτίριο	στον	
Αγιο	Σώστη.	Ποδοσφαιρόφιλοι	είναι	και	οι	δύο,	οπότε	θα	έπρεπε	να	ξέρουν	πως	ένας	αγώνας	τελειώνει	μόνον	όταν	ακουστεί	το	τριπλό	
σφύριγμα	του	διαιτητή.	Εκλεισαν	μεν	μια	συμφωνία	με	τον	Ψυχάρη,	αυτό	όμως	δε	σημαίνει	ότι	θα	καταφέρουν	να	πάρουν	τον	ΔΟΛ.
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και το τονίζει ο Ρέγκλινγκ, είναι τα μέτρα που αποφασίζονται 
σήμερα και για τα αμέσως επόμενα χρόνια. Μετά, θα ξαναδούν 
το ζήτημα με όποια κυβέρνηση θα υπάρχει τότε στην Ελλάδα.

Δεν μαζεύεται
Προεκλογικά, οι σύμβουλοι του Τραμπ είχαν φτάσει μέχρι το 

σημείο να του κόψουν το twitter, γιατί δεν ήξεραν τι «ρουκέτα» 
μπορούσε να πετάξει ανά πάσα στιγμή. Το ίδιο ίσως χρειαστεί 
να του κάνουν και τώρα που ορκίστηκε πρόεδρος και ανέλαβε 
καθήκοντα, όπως φάνηκε από τη μέρα της ορκωμοσίας κιόλας. 
«Εβλεπα τις διαδηλώσεις αλλά έχω την εντύπωση ότι μόλις κά-
ναμε εκλογές. Γιατί δεν πήγαν αυτοί οι άνθρωποι να ψηφίσουν;» 
έγραψε ο Τραμπ στο twitter ειρωνευόμενος τις εκατοντάδες 
χιλιάδες που διαδήλωναν εναντίον του. Λίγο αργότερα, όταν οι 
σύμβουλοι αντιλήφθηκαν τη «ρουκέτα», τον έβαλαν να γράψει 
διορθωτικό tweet: «Οι ειρηνικοί διαδηλωτές είναι εγγύηση της 
δημοκρατίας μας. Ακόμα και αν δεν συμφωνώ πάντοτε μαζί τους, 
αναγνωρίζω το δικαίωμα των ανθρώπων να εκφράζουν τις από-
ψεις τους».

Η απόλυτη αμορφωσιά
«O αγώνας δεν είναι ταξικός, είναι υπαρξιακός, πατριωτικός, 

δημοκρατικός και το εννοώ απόλυτα (…) Η άποψή μου είναι, ότι 
αυτά για τα οποία παλεύουμε είναι πολύ υπέρτερα και ευρύτερα 
των στενών ταξικών συμφερόντων. Εγώ δεν πιστεύω σε μια ανά-
λυση της κοινωνίας που λέει ότι ο καθένας παλεύει και η κάθε 
τάξη, για τα συμφέροντά της. Αυτή είναι μια ανάλυση παρωχημέ-
νη. Μπορεί κάποιοι να βρίσκουν ασφάλεια σε αυτή, γιατί έχει μία 
ιστορική και πολιτική αναφορά, αλλά είναι απολύτως παρωχημέ-
νη στο σήμερα και κυρίως δεν κουμπώνει σε αυτό που ζούμε και 
αντιμετωπίζουμε. Αυτό που ζούμε και αντιμετωπίζουμε δεν είναι 
στενά ταξικό, έχει να κάνει με την καρδιά της δημοκρατίας, και 
έχει να κάνει με αξίες, όπως η ελευθερία και τα δικαιώματα - τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που βάλλονται. Και αυτά δεν 
τα υπερασπίζεσαι μόνο όταν παραβιάζονται τα δικά σου, τα υπε-
ρασπίζεσαι για όλους. Είναι οικουμενικά. Εγώ λοιπόν, πιστεύω σε 
αυτήν τη μάχη, την οποία δίνει κανείς, είτε βάλλεται προσωπικά, 
στο μεδούλι του, είτε βάλλεται ο διπλανός του, ακριβώς γιατί η 
αναφορά του δεν είναι ιδιοτελής και συμφεροντολογική, είναι 
αξιακή και υπαρξιακή». Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Πόσο αμόρφωτοι είναι κάποιοι, παρά τα βαριά πανεπιστημιακά 
διπλώματα! Δεν είναι μόνο η (εμφανέστατη) προσπάθεια ψηφο-
θηρίας στα πιο πολιτικά καθυστερημένα στρώματα. Είναι και η 
αμορφωσιά που οδηγεί σε τέτοιες παπάρες. Οι πιο μορφωμένοι 
σοσιαλδημοκράτες (ο πατέρας της, για παράδειγμα) τα έλεγαν 
διαφορετικά.

Le partie c'est moi
Mεγάλη πλάκα έχει η προσπάθεια της Κωνσταντοπούλου να 

πει ότι «η Πλεύση Ελευθερίας δεν είναι ένα κόμμα σαν τα άλλα 
(…) Οι παραδοσιακοί τρόποι συγκρότησης, που περιλαμβάνουν 
πάρα πολλή γραφειοκρατία και ελάχιστη ουσία και πολλές φο-
ρές δεν αντανακλούν σε έμψυχο δυναμικό την εμπιστοσύνη 
που μπορεί να διεκδικήσει ένα τέτοιο κίνημα, δεν έχουν καμμία 
θέση στη δική μας πρωτοβουλία που προχωρά με έμπρακτες συ-
γκροτήσεις, όπως το “Οχι στα Ναι τους”, που είναι το κινηματικό 
σκέλος, ανοιχτό, χωρίς υπογραφές, με πρόσωπα που δεν είναι 
καν στην Πλεύση Ελευθερίας ως ιδρυτικά μέλη και που όμως 
συμπράττουν στη διεκδίκηση του περιεχομένου του ΟΧΙ. Μια 
ακόμα έμπρακτη συγκρότηση είναι η νομική πρωτοβουλία “Δι-
καιοσύνη για Ολους”, που έχει μορφή σωματείου και έχει σκοπό 
να παρεμβαίνει σε μείζονες υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος 
τις οποίες ξεπουλάει η κυβέρνηση». Ενα «κινηματικό σκέλος», ένα 
σωματείο και μια πρόεδρος που… αυτοεξελέγη και είναι η μόνη 
που μιλάει δημόσια. Κορυφαίο!

Σιγά μη στάξει η ουρά του γαϊδάρου
Ο Κοντονής έσπευσε να κρατήσει αποστάσεις από τις πρω-

τοβουλίες της Θάνου για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης 
των ανώτερων και ανώτατων δικαστών (γράφουμε αναλυτικά 
στη σελίδα 12). «Πριν από περίπου τρεις μήνες είχα τοποθετηθεί 
για το ζήτημα και είχα πει ότι στο πλαίσιο του Συντάγματος δεν 
μπορεί να γίνει αλλαγή των ορίων συνταξιοδότησης των δικα-
στών με νόμο, γιατί έχουμε μια ρητή συνταγματική διάταξη η 
οποία δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο», δήλωσε. Την ίδια στιγμή, όμως, 
επιτέθηκε κατά των δικαστικών Ενώσεων για «τη σφοδρότητα και 
την ταχύτητα με την οποία εκδίδονται ανακοινώσεις και βάλλει ο 
ένας εναντίον του άλλου, οι δικαστές μεταξύ τους». Οπως είπε, 
«δίνεται μια εικόνα εμφυλίου, η οποία πλήττει το κύρος της Δικαι-
οσύνης και απογοητεύει το σύνολο των πολιτών και της κοινωνί-
ας». «Εχω κάνει κατ’ επανάληψη δημόσιες εκκλήσεις να υπάρξει 
αυτοσυγκράτηση και να λυθούν αυτά τα ζητήματα εντός των 
θεσμικών οργάνων της Δικαιοσύνης και της Πολιτείας», κατέληξε.

Μπορεί ο Κοντονής να επέλεξε το ρόλο του τροχονόμου που 
προσπαθεί να βάλει τάξη στο κυκλοφοριακό χάος, όμως η κοι-
νωνία έχει σαφή άποψη για τη δικαστική κάστα.

Υπάρχουν κάποιοι δημοσιολόγοι (δη-
μοσιογράφοι, πολιτικοί αναλυτές, 

πανεπιστημιακοί, μέλη think tanks) που 
εξασφαλίζουν το παντεσπάνι    τους   φτι-
άχνοντας πολιτικά σενάρια. Ακόμα και 
όταν αυτά τα σενάρια δεν είναι παρά 
σενάρια πολιτικής φαντασίας, είναι τόσο 
καλογραμμένα που μοιάζουν αληθοφα-
νή. Τα σενάρια αυτά είναι χρήσιμα για τη 
διαμόρφωση αυτού που ονομάζεται «κοι-
νή γνώμη», ενώ αφήνουν αδιάφορους 
εκείνους που παίρνουν τις αποφάσεις. 
Γιατί αυτοί δε χρειάζονται σενάρια για να 
πάρουν τις αποφάσεις τους. Γνωρίζουν 
τα συμφέροντά τους, μελετούν τους συ-
σχετισμούς δύναμης και ανάλογα απο-
φασίζουν (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
παίρνουν πάντοτε τις σωστότερες για τα 
συμφέροντά τους αποφάσεις).

Τη δεκαετία του '80, όταν ο γερμανικός 
ιμπεριαλισμός αναδεικνυόταν σε ηγέτι-
δα δύναμη του ευρωπαϊκού καπιταλιστι-
κού κόσμου, διάφοροι φιλοτεχνούσαν το 
σενάριο του «Δ' Ράιχ», που θα σάρωνε 
στο διάβα του όχι μόνο τις άλλες παρα-
δοσιακές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της  
Ευρώπης, αλλά θα τους έπαιρνε και τις 
σφαίρες επιρροής στην Αφρική και την 
Ασία, ακόμα και με πολεμικά μέσα. Η 
Γερμανία παρέμεινε μεν η οικονομικά 
ισχυρότερη ιμπεριαλιστική δύναμη της 
Ευρώπης, όμως δεν έγινε «Δ' Ράιχ», παρά  
την ενσωμάτωση της πρώην ΓΛΔ. Και οι 
υπόλοιπες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις συ-
νέχισαν να νέμονται με αποικιοκρατικό 
τρόπο τις σφαίρες επιρροής τους.

Τη δεκαετία του '90, όταν κατέρρευ-
σε ο παλινορθωμένος καπιταλισμός και 
διαλυόταν η «ΕΣΣΔ», ενώ επικεφαλής 
της Ρωσίας βρισκόταν ο μέθυσος Γέλ-
τσιν, διάφοροι χαρακτήριζαν τη Ρωσία 
«αποικία της Δύσης». Διαψεύστηκαν και 
ως προς αυτό. Η Ρωσία συγκέντρωσε 
την οικονομική, στρατιωτική και πολιτική 
της δύναμη, έκανε τις προσαρμογές που 
έπρεπε να κάνει και ο ρωσικός ιμπερια-
λισμός προέβαλε και πάλι στο διεθνές 
προσκήνιο, εξίσου επιθετικός με όλους 
τους υπόλοιπους ιμπεριαλισμούς, τους 
οποίους ανταγωνίζεται σε όλα τα επίπε-
δα. Τι έμεινε από εκείνη τη σεναριολογία 
περί Ρωσίας-αποικίας των δυτικών ιμπε-
ριαλιστικών δυνάμεων; Απολύτως τίποτα. 

Οφείλουμε να θυμόμαστε αυτά τα 
πράγματα, όχι για να βγάλουμε κορο-
ϊδευτικά τη γλώσσα στους σεναριο-
γράφους, αλλά για να διδαχτούμε πώς 
πρέπει να μελετάμε την πραγματικότητα, 
πώς πρέπει να ξεχωρίζουμε το «φαίνε-
σθαι» από το «είναι».

Η Γερμανία ηττήθηκε σε δύο παγκό-
σμιους πολέμους. Και τις δύο φορές, σε 
διαφορετικές διεθνείς συγκυρίες, κατά-
φερε να ξανασταθεί στα πόδια της. Δεν 
έγινε αποικία των Αγγλογάλλων μετά τον 
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, δεν έγινε αποι-
κία των Αμερικανών μετά το δεύτερο πα-
γκόσμιο πόλεμο. Παρέμεινε σε όλες τις 
περιπτώσεις μια ηττημένη ιμπεριαλιστική 
δύναμη, που περιέκλειε τις δυνατότητες 
επανάκτησης της οικονομικής και πολι-
τικής ισχύος της. Αυτές τις δυνατότητες 
αξιοποίησε η γερμανική μονοπωλιακή 
αστική τάξη και η Γερμανία έγινε ξανά 
αυτό που είναι σήμερα. Δε θα μπορούσε, 
όμως, να συμβεί κάτι διαφορετικό για τις 
υπόλοιπες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της 
Ευρώπης, τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιτα-
λία κ.ά. Μπορεί να βρέθηκαν σε κατώτε-

ρη θέση σε σχέση με τη Γερμανία, ποτέ 
όμως δεν έπαψαν να είναι ιμπεριαλιστι-
κές δυνάμεις και γι' αυτό δεν υπήρχε πε-
ρίπτωση να μετατραπούν σε γερμανικές 
αποικίες (ή μισοαποικίες), όπως θέλουν 
κάποιοι σύγχρονοι σεναριογράφοι. 

Το ίδιο ισχύει για τη Ρωσία. Αυτό που 
κατέρρευσε στις αρχές της δεκαετίας 
του '90 δεν ήταν ένα σύστημα, αλλά οι 
μορφές οργάνωσής του, οι οποίες σφρα-
γίζονταν από μια ιστορική αντινομία. Ο 
καπιταλισμός είχε αποκατασταθεί πλή-
ρως, η Ρωσία ήταν μια ιμπεριαλιστική δύ-
ναμη, όμως διατηρούσε μια εκτεταμένη 
κρατική ρεφορμιστική πολιτική, η οποία 
υπέσκαπτε την ανταγωνιστικότητά της 
ως οικονομικής δύναμης, ενώ οι μορφές 
κρατικής συγκρότησης παρέπεμπαν στο 
παλιό σοσιαλιστικό σύστημα, αποτελώ-
ντας καρικατούρες του. Η κατάρρευση 
του παλιού περιβλήματος του ρωσικού 
καπιταλισμού και η αποκατάσταση της 
ενότητας των μορφών συγκρότησης του 
κράτους και της οικονομίας με το κα-
πιταλιστικό τους περιεχόμενο πέρασε 
μέσα από μια μεταβατική περίοδο που 
περιλάμβανε διαδοχικά πολιτικά και οι-
κονομικά σοκ. Οταν ολοκληρώθηκε αυ-
τή η περίοδος προσαρμογής, ο ρωσικός 
ιμπεριαλισμός βγήκε και πάλι στο διεθνή 
διιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό, με όπλα 
την οικονομική, στρατιωτική και πολιτι-
κή του δύναμη. Το «φαίνεσθαι» ήταν ο 
μέθυσος Γέλτσιν, το «είναι» όμως ήταν ο 
ρωσικός ιμπεριαλισμός.

Κρίναμε σκόπιμο να θυμίσουμε τα 
παραπάνω, γιατί οι σεναριογράφοι ξα-
νάπιασαν δουλειά. Πρώτα το Brexit και 
στη συνέχεια η εκλογή Τραμπ στην προ-
εδρία  των ΗΠΑ, τους έδωσαν το υλικό 
για να στήσουν νέα σενάρια πολιτικής 
φαντασίας. Οι εποχές που υπάρχει ρευ-
στότητα  στο διεθνές σκηνικό είναι οι 
καλύτερες για τους σεναριογράφους 
και σεναριολόγους, καθώς μπορούν να 
πουλήσουν τα κάθε είδους «φίδια» σαν 
εμβριθείς αναλύσεις. Ξεκινώντας από 
κάποιον πυρήνα αλήθειας, καταλήγουν 
σε προφητείες επιπέδου Αποκάλυψης και 
γέροντα Παΐσιου.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Τραμπ 
είναι «περιπτωσάρα» σε σχέση με ό,τι 
είχαμε συνηθίσει. Ακόμα και ο Τζορτζ 
Μπους ο νεότερος, που ήταν καλύτε-
ρος στο χειρισμό του λάσου παρά της 
αμερικάνικης γλώσσας, ήταν γόνος μιας 
πολιτικής οικογένειας, με ισχυρούς δε-
σμούς με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, 
ενώ ο Τραμπ μοιάζει με «ούφο». Δεν 
ασχολήθηκε ποτέ στο παρελθόν με οποι-
ουδήποτε επιπέδου πολιτική διοίκηση και 
εκμεταλλεύτηκε την κρίση στις γραμμές 
των Ρεπουμπλικανών για να «αρπάξει» το 
χρίσμα από τα χέρια των παραδοσιακών 
υποψηφίων τους. Αυτός και το επιτελείο 
του έστησαν μια προεκλογική καμπάνια 
«αντισυμβατική» (με την έννοια ότι δεν 
ακολουθούσε τις παραδοσιακές μορφές 
που είχαν χρησιμοποιηθεί έως τότε) και 
κατάφεραν να την εμφανίσουν σαν… 
«αντισυστημική». Κι επειδή στην Αμε-
ρική οι προεκλογικές καμπάνιες είναι 
κυρίως «one man show», τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά του Τραμπ (ένα μείγμα 
χυδαιότητας, πολιτικού πρωτογονισμού 
και φασιστικής δημαγωγίας) παρουσιά-
στηκαν ως «αυγή μιας σκοτεινής εποχής» 
για τις ΗΠΑ. Θυμηθείτε, όμως, ότι ανάλο-
γος θόρυβος γινόταν και με τον Μπους 

τζούνιορ, που τον παρουσίαζαν όχι μόνο 
σαν άξεστο τεξανό χωριάτη, που δεν έχει 
τη φινέτσα των αστών του αμερικανικού 
Βορρά, αλλά και σαν ηλίθιο.

Τα προσωπικά χαρακτηριστικά του 
Τραμπ ξεσήκωσαν εκατοντάδες χιλιά-
δες Αμερικανούς, που διαδήλωσαν και 
μετά την εκλογή του και τη μέρα και την 
επαύριο της ορκωμοσίας του. Κανείς δεν 
μπορεί να τους δώσει άδικο, μολονότι 
δεν είναι καθόλου δύσκολο να διακρίνει 
κανείς τις συνήθεις «συγχύσεις» που επι-
κρατούν σ' αυτές τις περιπτώσεις (πόση 
κοινότητα συμφερόντων έχουν κάποιοι 
χρυσοκάνθαροι της «σόου μπιζ» με τον 
απλό εργαζόμενο;). Οι σεναριογράφοι, 
όμως, βρήκαν «πεδίον δόξης λαμπρόν» 
στην εξωτερική πολιτική. Παρουσιάζουν 
τον Τραμπ έτοιμο να διαλύσει το ΝΑΤΟ 
και να συμμαχήσει με τη Ρωσία ενάντια 
στη Γερμανία και την Κίνα! Δηλαδή, έτοι-
μο να ανατρέψει την αμερικάνικη εξωτε-
ρική πολιτική, όπως αυτή διαμορφώθηκε 
κατά τις μεταπολεμικές δεκαετίες.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κρίση 
οξύνει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα 
διάφορα ιμπεριαλιστικά κέντρα. Κι αυτή 
η όξυνση προκαλεί κινητικότητα σε όλα 
τα επίπεδα. Και στο επίπεδο της αναδι-
ανομής των αγορών από τα μονοπώλια 
και στο επίπεδο της αναδιανομής των 
σφαιρών επιρροής από τις ιμπεριαλιστι-
κές δυνάμεις. Βρισκόμαστε, όμως, σε 
σημείο που να σπάσουν οι δομημένες 
μεταπολεμικά συμμαχίες ανάμεσα στις 
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις; Δηλαδή να τα 
σπάσουν οι ΗΠΑ με τις ιμπεριαλιστικές 
δυνάμεις της ηπειρωτικής Ευρώπης και 
η Ρωσία με την Κίνα και ΗΠΑ-Ρωσία, με 
τσόντα τη Βρετανία, να συμπήξουν συμ-
μαχία ενάντια στην ηπειρωτική Ευρώπη 
από τη μια και την Κίνα από την άλλη; 
Χρειάζεται φαντασία σεναριογράφου 
για να πεις ότι κάτι τέτοιο βρίσκεται προ 
των πυλών. Αρκεί να σκεφτούμε πώς είναι 
δομημένα τα μονοπωλιακά συγκροτήμα-
τα πολεμικού υλικού σε ΗΠΑ και Ρωσία, 
ποιες είναι οι αγορές τους και τι σημασία 
παίζουν αυτά τα μονοπωλιακά συγκροτή-
ματα και στις δύο χώρες, για να αντιλη-
φθούμε πως δε βρισκόμαστε στο σημείο 
που οι ΗΠΑ θα διαλύσουν το ΝΑΤΟ και 
θα τα σπάσουν με τις δυτικοευρωπαϊκές 
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις.

Ο Τραμπ μπορεί να λέει διάφορα, 
όμως δεν είναι ένα πρόσωπο που θα πά-
ρει τις αποφάσεις σε μια ιμπεριαλιστική 
χώρα του μεγέθους και της ισχύος των 
ΗΠΑ. Δεν είναι καν «η γραφειοκρατία 
της Ουάσιγκτον», όπως αρέσκεται να την 
αποκαλεί ο Τραμπ (και το αναπαράγουν 
οι σεναριογράφοι, οικοδομώντας πάνω 
σ' αυτούς τους αφορισμούς του Τραμπ 
μεγάλο μέρος των «αναλύσεών» τους). 
Υπάρχουν πανίσχυροι μονοπωλιακοί 
όμιλοι που στις ΗΠΑ συμμετέχουν απρο-
κάλυπτα στην άσκηση της κυβερνητικής 
εξουσίας. Αυτοί οι όμιλοι, με τους αντα-
γωνισμούς τους και τις συμφωνίες τους, 
είναι που θα καθορίσουν την εξωτερική 
πολιτική των ΗΠΑ.

Εκείνο που πρέπει να παρακολουθού-
με προσεκτικά, λοιπόν, είναι οι πραγμα-
τικές κινήσεις της εξωτερικής πολιτικής 
των ιμπεριαλιστικών χωρών και όχι τα 
σενάρια που γράφουν οι «αναλυτές», 
στηριζόμενοι σε πολιτικές δηλώσεις και 
ατάκες των μπαλκονιών και των τηλεο-
πτικών στούντιο. Σίγουρα η όξυνση του 
ανταγωνισμού θα οδηγήσει σε πολιτικές 
εντάσεις, η πρώτη από τις οποίες είναι η 
διαδικασία του Brexit.

Πέτρος Γιώτης

Φαίνεσθαι και Είναι
ZOOM
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Κυπριακό

Με το ζόρι 
κρατούν ανοιχτό 

το παζάρι
Στο διήμερο πάνω ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύ-

σεις των τεχνοκρατικών ομάδων υψηλού επιπέδου στο 
Μον Πελεράν της Ελβετίας. Η τελευταία από τις προγραμ-
ματισμένες τρεις μέρες δεν τους χρειάστηκε προκειμένου 
να καταγράψουν το απόλυτο αδιέξοδο πάνω στο ακανθώ-
δες –όπως αποδεικνύεται- ζήτημα «εγγυήσεις-ασφάλεια». 
Η τουρκική πλευρά δεν έκανε ούτε εκατοστό πίσω από την 
απαίτησή της για παραμονή ικανού αριθμού στρατιωτικών 
δυνάμεών της για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα μετά 
τη συμφωνία, και η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν μπορούσε 
να αποδεχτεί αυτό τον όρο, γιατί  ξέρει ότι δεν μπορεί να 
τον περάσει στον κυπριακό λαό, ακόμα κι αν στο εδαφικό 
έπαιρνε ολόκληρη την περιοχή της Μόρφου.

Ετσι, το ενδιαφέρον από τις εξελίξεις στο Μον Πελεράν 
περιορίστηκε σε κάποια φαινόμενα έξω από τη σάλα των 
διαπραγματεύσεων. Ο Ερντογάν, επειδή προφανώς δεν 
έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον Ακιντζί και το επιτελείο 
του, έστειλε στην Ελβετία τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας 
Τουγρούλ Τουρκές, ο οποίος δεν εμφανίστηκε μεν στο 
χώρο των διαπραγματεύσεων, τις παρακολουθούσε όμως 
εκ του σύνεγγυς και κατηύθυνε τα τεχνικά κλιμάκια της 
Τουρκίας και των Τουρκοκύπριων.

Το δεύτερο άξιο λόγου φαινόμενο ήταν οι σκληρές 
δηλώσεις της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών 
της Ρωσίας, Μαρίας Ζαχάροβα, η οποία κατήγγειλε τις 
αμερικανοβρετανικές προσπάθειες αποκλεισμού του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δηλαδή της Ρωσίας.

Τέλος, άξια λόγου είναι η τηλεφωνική παρέμβαση του 
απερχόμενου αμερικανού αντιπροέδρου Τζο Μπάιντεν, 
που –όπως διέρρευσε- τηλεφώνησε στους Αναστασιάδη 
και Ακιντζί για να τους πει ότι «δεν πρέπει ν’ αφήσουν την 
ευκαιρία για λύση να πάει χαμένη», ενώ τους διαβεβαίωσε 
με κατηγορηματικότητα ότι η αμερικάνικη προσέγγιση δεν 
πρόκειται ν’ αλλάξει με την αλλαγή φρουράς στο Λευκό 
Οίκο. Φαίνεται πως το θέμα είχε συζητηθεί ανάμεσα στα 
επιτελεία του Ομπάμα και του Τραμπ, γι’ αυτό και ο Μπά-
ιντεν υπήρξε τόσο κατηγορηματικός.

Και το ναυάγιο του Μον Πελεράν δεν οδήγησε σε ανέ-
βασμα των τόνων από καμιά από τις εμπλεκόμενες πλευ-
ρές, όπως είχε γίνει και μετά την πενταμερή της Ζυρίχης. 
Είναι τέτοια η πίεση από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις 
(ΗΠΑ και Βρετανία) που η ελληνική και η ελληνοκυπρι-
ακή πλευρά δεν προχωρά σε καταγγελία του ανοιχτά 
διχοτομικού σχεδίου, αλλά κρατάει τη διαπραγμάτευση 
ανοιχτή, μπας και στο τέλος υπάρξει κάποια –μικρή έστω- 
υποχώρηση της τουρκικής πλευράς στο ζήτημα των «εγ-
γυήσεων» (δηλαδή της παραμονής τουρκικών κατοχικών 
στρατευμάτων), ώστε να την «πουλήσουν» σαν νίκη στον 
κυπριακό λαό.

Κάποια στιγμή, που μάλλον δε θ’ αργήσει, ο γενικός 
γραμματέας του ΟΗΕ, Γκουτέρες, θα αναλάβει πρωτο-
βουλία για επανασύγκληση της πενταμερούς στη Γενεύη. 
Στο μεταξύ, οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις θα προσπαθή-
σουν να στήσουν έναν «καλύτερο» συμβιβασμό. Δεν είναι 
τυχαίο ότι αμέσως μετά τη συνάντησή της με τον Τραμπ, 
η Μέι σπεύδει σήμερα (Σάββατο) στην Αγκυρα για να συ-
ναντηθεί με τον Ερντογάν και τον Γιλντιρίμ. Αυτό δείχνει 
ότι στην ατζέντα των συζητήσεων μεταξύ των ηγετών του 
αγγλοσαξονικού άξονα (ΗΠΑ-Βρετανία) είναι και το Κυ-
πριακό. Η Μέι, προφανώς, θα προτείνει στον Ερντογάν 
κάποια καινούργια φόρμουλα για την παραμονή τουρκι-
κών στρατευμάτων στην Κύπρο.

Πρόκειται για φόρμουλα που έχει ήδη αποδεχτεί ο 
Αναστασιάδης; Δεν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε. 
Βλέπουμε, πάντως, ένα τσούρμο επαγγελματιών προπα-
γανδιστών σε Λευκωσία και Αθήνα να δραματοποιούν την 
κατάσταση και να απαιτούν «λύση τώρα», στο όνομα του 
«ρεαλισμού». Γι’ αυτό και έβγαλαν καπνούς ακόμα και από 
τ’ αυτιά, όταν ο ειδικός απεσταλμένος του γενικού γραμ-
ματέα του ΟΗΕ, ο νορβηγός διπλωμάτης Εσπεν Μπαρθ 
Αϊντα, έγραψε σε αναρτήσεις του στο Διαδίκτυο ότι το νέο 
καθεστώς θα είναι Κυπριακή Συνομοσπονδία δύο ισότιμων 
κρατών. Αυτό θα είναι, φυσικά, αλλά όταν λέγεται από 
υπεύθυνα χείλη τους χαλάει τη σούπα…

Ο αγώνας των αγροτών 
είναι δίκαιος

Μπλόκα αγρο-
τών στήθηκαν 

απ' άκρου σ' άκρο 
της χώρας από τα 
μέσα της εβδομά-
δας. Το περσινό 
σκηνικό επαναλαμ-
βάνεται και φέτος. 
Οι αγρότες που 
κινητοποιούνται 
δεν «άκουσαν» τον 
προκλητικό Βαγγέ-
λη Αποστόλου, που 
δήλωσε ότι κατά-
φερε να τους κρα-
τήσει σε θέσεις… 
προνομιούχων σε 
σχέση με τον υπόλοιπο ελληνικό λαό. Ούτε τσίμπησαν στις προσκλήσεις για διά-
λογο, που αναμένεται να πυκνώσουν τις επόμενες μέρες (τσάι και συμπάθεια στο 
υπουργείο, ακόμα και στο Μαξίμου).

Ο αγροτικός κόσμος αντιμετωπίζει προβλήματα επιβίωσης τα οποία χρόνο με 
το χρόνο γίνονται πιο αβάσταχτα. Δεν έχουν, λοιπόν, άλλη επιλογή εκτός από το ν' 
αγωνιστούν για να πετάξουν ένα μέρος από το βάρος που τους καταπλακώνει.   Ο 
αγώνας τους είναι δίκαιος, γιατί είναι αγώνας επιβίωσης, ανθρώπων που εργάζονται 
κάτω από τις πιο σκληρές συνθήκες.

Ο Σ. Φάμελλος αποδέχτηκε τον αποχαρακτηρισμό των περιμετρικών δασών

Εγκλημα κατά του περιβάλλοντος στο Ελληνικό
Σκάνδαλο με τρομακτικές ομοιότητες με 

μια πτυχή του σκανδάλου του Βατοπεδίου 
συντελείται σε βάρος του δασικού περιβάλλο-
ντος στο Ελληνικό, προκειμένου να εξυπηρε-
τηθούν οι αδηφάγες ορέξεις των «επενδυτών» 
στους οποίους ξεπουλήθηκε η έκταση. Ο ανα-
πληρωτής υπουργός ΠΕΝ Σ. Φάμελλος έβαλε 
μπροστά το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
(ΝΣΚ), προκειμένου να αποχαρακτηριστούν 
τα περιμετρικά δάση της έκτασης που κάποτε 
προοριζόταν να γίνει «το μεγαλύτερο μητρο-
πολιτικό πάρκο της Ευρώπης».

Ενα κομμάτι του πολύκροτου σκανδάλου 
του Βατοπεδίου ήταν και ο αποχαρακτηρι-
σμός 10.690 στρεμμάτων δάσους στην Ουρα-
νούπολη της Χαλκιδικής. Το 2008, το Ε’ Τμήμα 
του ΝΣΚ με πρόεδρο τον τότε αντιπρόεδρο 
Γρ. Κρόμπα και εισηγητή τον νομικό σύμβου-
λο Χ. Μπότσιο εξέδωσε, με πλειοψηφία 6-1, 
τη Γνωμοδότηση 161. Μ’ αυτή εισηγήθηκε ότι 
η έκταση των 10.690 στρεμμάτων δεν είναι 
δάσος, αλλά δασική έκταση. Ηταν μια γνω-
μοδότηση καθ’ υπαγόρευση της κυβέρνησης 
Καραμανλή.

Ομως, το ΝΣΚ, με βάση τον ιδρυτικό του 
νόμο (Ν. 3086/2002), δεν έχει την αρμο-
διότητα να γνωματεύει για το δασικό ή μη 
χαρακτήρα δασών και δασικών εκτάσεων. 
Αρμόδιες υπηρεσίες για να γνωματεύουν εί-
ναι τα Δασαρχεία, οι Διευθύνσεις Δασών και 
οι Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητή-
σεων.

Τη θέση αυτή υποστήριξε και ο Θ. Θεοφα-
νόπουλος, τότε αντιπρόεδρος του ΝΣΚ, που 
συμμετείχε στο Ε’ Τμήμα και μειοψήφισε 
στη διαδικασία έκδοσης της Γνωμοδότησης 
161/2008. Παραθέτουμε την άποψή του, όπως 
έχει καταγραφεί (οι εμφάσεις είναι δικές μας):

«Κατά την γνώμη όμως του Αντιπροέδρου, 
Θεόδωρου Θεοφανόπουλου, από τις διατά-
ξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Ν. 
3086/2002 “Οργανισμός Νομικού Συμβουλί-
ου του Κράτους και κατάσταση των λειτουργών 
και των υπαλλήλων του“, αυτοτελώς και σε συν-
δυασμό με τις λοιπές  συναφείς διατάξεις του 
ίδιου νόμου λαμβανόμενες, συνάγεται ότι το 
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) γνω-
μοδοτεί επί της ερμηνείας συγκεκριμένων 
διατάξεων (νομικών προβληματισμών).

Προς τούτο, ο χαρακτηρισμός μια έκτασης 
ως δασικής ή μη, με τις συνέπειες που επάγεται 
κατά το σύνταγμα και το νόμο, είναι θέμα διοι-
κητικής φύσεως, η επίλυση του οποίου από-
κειται, κατά το Σύνταγμα, στην (ενεργό) Διοί-
κηση και, σε περίπτωση αμφισβητήσεως στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ 255/1997). 
Συνεπώς, το ΝΣΚ δεν έχει αρμοδιότητα να 
γνωμοδοτήσει εάν η αναφερόμενη στο άνω 
ερώτημα έκταση είναι δασική η δάσος».

Προκειμένου να ενισχύσει την άποψή του, 
ο Θ. Θεοφανόπουλος επικαλέστηκε επικου-
ρικά και την απόφαση 255/1997 του ΣτΕ, που 
προβλέπει τα εξής:

«Ο χαρακτηρισμός μιας έκτασης ως δασι-
κής ή μη με τις συνέπειες που επάγεται κατά 
το Σύνταγμα και το νόμο είναι θέμα διοικητι-
κής φύσεως, η επίλυση του οποίου απόκειται, 
κατά το Σύνταγμα, στη διοίκηση και σε περί-
πτωση αμφισβητήσεως στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας».

Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, λοιπόν, και 
μόνο στο πλαίσιο σκανδαλωδών διαδικα-
σιών μπορούν να αλλάξουν. Εγινε το 2008, 
στο πλαίσιο του σκανδάλου του Βατοπε-
δίου, επαναλαμβάνεται τώρα, στο πλαίσιο 
του σκανδάλου του Ελληνικού, που δεν είναι 
μόνο ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο (το 
ξεκίνησαν οι Σαμαροβενιζέλοι και το ολο-
κληρώνουν οι Τσιπροκαμμένοι), αλλά και ένα 
περιβαλλοντικό σκάνδαλο, στο πλαίσιο του 

οποίου δε διστάζουν να τσαλαπατήσουν την 
ίδια την αστική νομιμότητα. Το Ε’ Τμήμα του 
ΝΣΚ δεν είχε την αρμοδιότητα να γνωμοδο-
τήσει για το δασικό χαρακτήρα τεσσάρων 
μεγάλων περιοχών που περικλείονται από 
τους όμορους δήμους και τη θάλασσα και 
εκτείνονται από το πρώην Αεροδρόμιο του 
Ελληνικού μέχρι τον Αγιο Κοσμά.

Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ με δύο έγγραφα 
της, ένα το Μάρτη του 2013 και ένα το Μάρτη 
του 2016, είχε καταθέσει στο Δασαρχείο Πει-
ραιά αίτηση με την οποία ζητούσε την έκδο-
ση Πράξης Χαρακτηρισμού, σύμφωνα με το 
άρθρο 14 του νόμου 998/1979, για μια έκταση 
6.205.677,31 τ.μ. (περίπου 6.206 στρέμματα, 
δηλαδή). Δεν έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας 
αυτά τα έγγραφα, γίνεται όμως αναφορά σ’ 
αυτά στη Γνωμοδότηση 337/2016.

Η ιστορία της έκδοσης Πράξης Χαρακτηρι-
σμού κράτησε πάνω από τρία χρόνια και δεν 
ευοδόθηκε προς όφελος της εταιρίας. Ποιος 
υπηρεσιακός παράγοντας θα τολμούσε να 
παρανομήσει, αποχαρακτηρίζοντας με Πράξη 
Χαρακτηρισμού αυτές τις δασικές εκτάσεις; 
Είναι παραπάνω από βέβαιο ότι καθ’ όλη αυ-
τή την περίοδο υπήρξε άφθονο παρασκήνιο 
ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου 

Περιβάλλοντος και τους υπηρεσιακούς παρά-
γοντες των αρμόδιων διοικητικών υπηρεσιών. 
Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε γνώση αυτού 
του παρασκήνιου, όμως και να είχαμε δε θ’ 
ασχολούμασταν μ’ αυτό, γιατί αξία έχει μόνο 
το τελευταίο στάδιο του παρασκηνίου. Σε τι 
συνίσταται αυτό; Προκειμένου να έχει κάποια 
νομιμοφάνεια η προσφυγή στο ΝΣΚ, στήθηκε 
με τέτοιο τρόπο το ερώτημα, ώστε να φαίνε-
ται πως το ΝΣΚ δεν ερωτάται για τη φύση της 
έκτασης των 6.206 στρεμμάτων, αλλά για την 
ερμηνεία διατάξεων!

Στην αρχή του ερωτήματος, ερωτάται το 
ΝΣΚ «αν στην έννοια του “ιδιοκτήτη“ της περ. 
γ της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 πε-
ριλαμβάνεται και το Ελληνικό Δημόσιο ή ο ειδι-
κός διάδοχος αυτού». Στη συνέχεια, μπαίνουν 
τα ερωτήματα για Πράξη Χαρακτηρισμού και 
κλείνει με την ερώτηση αν η προς χαρακτηρι-
σμό έκταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
της απόφασης του υπουργού Γεωργίας του 
1934 με την οποία είχαν κηρυχθεί πολλές 
εκτάσεις της Αττικής αναδασωτέες! Για να 
καταλήξει το ΝΣΚ γνωμοδοτώντας, ότι «το 
αρμόδιο δασικό όργανο δεν κωλύεται να 
προβεί σε χαρακτηρισμό σύμφωνα με το 
άρθρο 14 του ν. 998/1979».

Εδώ βρίσκεται το ψητό. Μεθοδεύθηκε αυτή 
η προσφυγή στο ΝΣΚ, προκειμένου να απο-
φευχθεί η Πράξη Χαρακτηρισμού, που ήταν 
υποχρεωμένος να κάνει ο Δασάρχης Πειραιά. 
Που αν την έκανε, δεν υπήρχε καμία περίπτω-
ση να εισηγηθεί ότι η έκταση δεν είναι δασική, 
ώστε να αποχαρακτηριστεί, όπως επιδιώκει η 
εταιρία από το 2013. Στη συνέχεια, η Γνωμο-
δότηση έγινε αποδεκτή από τον αναπληρωτή 
υπουργό Περιβάλλοντος Σ. Φάμελλο, ώστε 
να γίνει δημόσιο έγγραφο και υποχρεωτική 
η εφαρμογή της. Ετσι συντελείται ένα ακόμη 
δασικό σκάνδαλο επιπέδου Βατοπεδίου. 

Η επίμαχη περιοχή δεν είναι η μόνη στην 
Αττική όπου έγιναν φυτεύσεις. Είναι πολλές 
αυτές οι περιοχές και γι’ αυτό είχε εκδοθεί 
από τον υπουργό Γεωργίας η Απόφαση ανα-
δάσωσης 108424/1934, που ισχύει ακόμη και 
σήμερα.

Με τον αντιδασικό νόμο 4280/2014 εισή-
χθησαν πάρα πολλές αντιδασικές διατάξεις. 
Ανάμεσα σ’ αυτές είναι και η διάταξη που 
αναφέρεται στις φυτεμένες δασικές εκτά-
σεις, που από το 2014 δε θα υπάγονται στην 
προστασία της δασικής νομοθεσίας. Αυτή 
τη διάταξη επικαλείται το Γ’ Τμήμα του ΝΣΚ 
προκειμένου να δικαιολογήσει το νομικό του 
σάλτο, ότι δήθεν οι εκτάσεις που συμπερι-
λαμβάνονται στην επίμαχη περιοχή δεν είναι 
δασικές και επομένως δε χρειάζεται να γίνει 
Πράξη Χαρακτηρισμού. Κι όλ’ αυτά, με στόχο 
να παραδοθούν τα δάση γύρω από το πρώην 
Αεροδρόμιο του Ελληνικού βορά στην εται-
ρία «Ελληνικό ΑΕ» για να τα οικοδομήσει προς 
όφελος του μεγάλου κεφαλαίου.

Ο αναπληρωτής υπουργός Σ. Φάμελλος 
πρέπει «εδώ και τώρα» να πάρει πίσω την υπο-
γραφή του από την κατάπτυστη Γνωμοδότηση 
και να αφήσει το Δασάρχη Πειραιά να εφαρ-
μόσει ελεύθερα τη δασική νομοθεσία και να 
προχωρήσει στην Πράξη Χαρακτηρισμού. Η 
οποία, βέβαια, θα επιβεβαιώσει ότι υπάρχουν 
δάση περιμετρικά στο πρώην Αεροδρόμιο του 
Ελληνικού.

Γεράσιμος Λιόντος

«Η υλοποίηση του προγράμματος των 
ιδιωτικοποιήσεων αποτελεί, κατά τη 

γνώμη μου, βασικό μοχλό αλλαγής των δομών 
της ελληνικής οικονομίας.

Διατυπώνοντας αυτή την άποψη ξέρω ότι 
θίγω ένα από τα βασικά στερεότυπα του χρε-
οκοπημένου μοντέλου ανάπτυξης, το οποίο  
επιβλήθηκε από δεκαετίες στη χώρα και παγί-
ωσε αντιλήψεις που διαπερνούν οριζόντια όλο 
το πολιτικό σύστημα.

Αυτές ακριβώς τις αντιλήψεις, όμως, πρέπει 
να αλλάξουμε και αν δεν τις αλλάξει η Αρι-
στερά, η οποία ήταν ο φορέας αμφισβήτησης 
όσων γίνονταν επί δεκαετίες στη χώρα, τότε 
ποιος θα τις αλλάξει;

[…]
Η Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 

είναι η μέθοδος για να μεγιστοποιήσει άμεσα 
τις δυνατότητες χρηματοδότησης πολλών έρ-
γων στην Ελλάδα και ταυτόχρονα να βελτιώσει 
τις διαδικασίες υλοποίησης έργων σε όλα τα 
στάδια κατασκευής, λειτουργίας και συντήρη-
σης».

Δε χρειαζόταν να τοποθετηθεί ο συριζαί-
ος Μουλόπουλος στην κεφαλή του ΔΟΛ για 
να παραχωρηθούν δύο σελίδες στο σαββα-
τιάτικο φύλλο των «Νέων» στον υφυπουργό 
Ανάπτυξης και πρώην πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ 

Στέργιο Πιτσιόρλα, προκειμένου να κάνει ένα 
«νεοφιλελέ» κήρυγμα που ο Σημίτης και οι 
υπουργοί του δεν τολμούσαν να κάνουν με 
τόσο απροκάλυπτο τρόπο. Τέτοιες απόψεις 
είναι ευπρόσδεκτες από τα συγκροτήματα 
των αστικών ΜΜΕ, γιατί έχουν «παιδευτικό» 
χαρακτήρα, καθώς δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και 
το κυβερνητικό του επιτελείο έχουν «ενστερ-
νιστεί» το Μνημόνιο και τη φιλοσοφία του και 
δεν τα αποδέχτηκαν απλώς, ως αποτέλεσμα 
εκβιασμού και πραξικοπήματος.

Και μην μας πει κανείς ότι αυτά είναι προ-
σωπικές απόψεις του Πιτσιόρλα, γιατί τα 
παραμυθάκια τύπου Σκουρλέτη είναι μόνο 
για «τυφλωμένους» συριζαίους και όχι για αν-
θρώπους με κρίση (για να μην πούμε, απλώς 
με κοινή λογική). Ο Σκουρλέτης έφυγε από το 
ΥΠΕΝ, στο οποίο έπρεπε να υπογράψει σειρά 
ιδιωτικοποιήσεων, και πήγε σε ένα «ουδέτερο» 
υπουργείο. Ο δε Πιτσιόρλας, του οποίου την 
αποπομπή υποτίθεται ότι θα ζητούσε ο Σκουρ-
λέτης, όχι μόνο δεν αποπέμφθηκε από τη δι-
οίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, αλλά αναβαθμίστηκε σε 
υφυπουργό, δίδυμο με τον «άνθρωπο της Wall 
Street» Δ. Παπαδημητρίου, σ' ένα υπουργείο 
που έχει ως αρμοδιότητα το «νταλαβέρι» κρά-
τους και καπιταλιστών.

Τι λέει ο Πιτσιόρλας; Οτι η αντίθεση στις 
ιδιωτικοποιήσεις ήταν ένα από τα «βασικά 

στερεότυπα του χρεοκοπημένου μοντέλου 
ανάπτυξης». Πέρα από την ιταμότητα του 
ισχυρισμού καθεαυτού, δεν πρέπει να ξεχνά-
με ότι η δραστηριοποίηση του κράτους σε 
επιχειρήσεις υποδομής (ηλεκτρική ενέργεια, 
τηλεπικοινωνίες, μεταφορές κ.ά.) υπήρξε βα-
σική επιλογή του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου. 
Γιατί αυτές οι επιχειρήσεις απαιτούσαν μεγά-
λη μάζα σταθερού κεφαλαίου, που την εξα-
σφάλιζε το κράτος «στύβοντας» τον ελληνικό 
λαό και διαθέτοντας γη και φυσικούς πόρους. 

Πότε άρχισε το ιδιωτικό κεφάλαιο να επο-
φθαλμιά τα «φιλέτα» αυτών των επιχειρήσε-
ων (και όχι τις επιχειρήσεις στο σύνολό τους); 
Οταν είχε αρχίσει η απαξίωσή τους (στην 
οποία βοήθησε η πλιατσικολόγηση από το ιδι-
ωτικό κεφάλαιο, που δρούσε ως προμηθευτής 
και υπεργολάβος στις κρατικές επιχειρήσεις) 
και επομένως μπορούσε να τις αγοράσει σε 
εξευτελιστικές τιμές. Χρονικά, αυτή η διαδικα-
σία τοποθετείται στις αρχές της δεκαετίας του 
'90. Την υπηρέτησαν και η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, 
ενώ τα κόμματα της καθεστωτικής Αριστεράς 
ήταν «απέναντι», όπως και η συνδικαλιστική 
γραφειοκρατία. Ως κυβέρνηση πλέον ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, βάζει μπροστά τους διάφορες Πιτσιόρλες, 
με στόχο όχι μόνο να προωθήσουν τις ιδιωτι-
κοποιήσεις (αυτό το κάνουν όλοι τους), αλλά 
να τους δώσουν και ιδεολογικό περιεχόμενο.

Οι ιδιωτικοποιήσεις «ευαγγέλιο» του ΣΥΡΙΖΑ Καμιά απόφαση ακόμα για το γήπεδο 
Μελισσανίδη

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ δεν έχει πάρει ακό-
μα καμιά απόφαση για υποβολή ερωτήματος στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
σχετικά με το αν η συμφερόντων Μελισσανίδη εταιρία «Δικέφαλος 1924 ΑΕ» δι-
καιούται να ανεγείρει ποδοσφαιρικό γήπεδο στο οικόπεδο (ιδιοκτησίας του Ελλη-
νικού Δημοσίου) που έχει παραχωρηθεί κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση στην 
Ερασιτεχνική ΑΕΚ, προκειμένου να αθλούνται οι αθλητές όλων των τμημάτων της.

Οπως μας ενημέρωσε υψηλόβαθμος παράγοντας, το ζήτημα θεωρείται σοβαρό 
και το μελετούν ακόμα σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας. Επομένως, αυτό που πέταξε 
ο υπουργός στην άτυπη συνάντησή του με τους δημοσιογράφους του περιβαλ-
λοντικού ρεπορτάζ, απαντώντας σε δική μας ερώτηση, δηλαδή ότι δε χρειάζεται 
καμιά προσφυγή στο ΝΣΚ γιατί το ζήτημα είναι λυμένο (υπέρ του Μελισσανίδη 
εννοούσε), ήταν μια παπάρα της στιγμής.

Η δική μας άποψη, βέβαια, είναι πως δεν έχουν τίποτα να μελετήσουν. Τα πράγ-
ματα ήταν πάντοτε πεντακάθαρα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, και γίνονται 
ακόμα πιο καθαρά ενόψει της Γνωμοδότησης 112/2006 του ΝΣΚ, που έχει γίνει 
αποδεκτή από τον υφυπουργό Οικονομικών και η εφαρμογή της είναι υποχρεωτι-
κή. Η Γνωμοδότηση αυτή δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας, καθώς προβλέπει 
ρητά ότι οικόπεδα που έχουν παραχωρηθεί σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία 
είναι πράγματα εκτός συναλλαγής και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε τρίτους 
και ιδιαίτερα σε κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

Παρά τη διαβεβαίωσή της, η προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Νομο-
θετικής Πρωτοβουλίας και Εργου του ΥΠΕΝ Μ. Μελισσάρη, δεν έχει στείλει 
ακόμα στην πολιτική ηγεσία συμπληρωματικό έγγραφο με τη Γνωμοδότηση 
112/2006 του ΝΣΚ. Οταν επικοινωνήσαμε μαζί της και τη ρωτήσαμε γιατί δεν 
το έκανε, μολονότι εμείς της καταθέσαμε το έγγραφο (το οποίο ως νομική υπη-
ρεσία όφειλε να γνωρίζει και όχι να το πληροφορείται από δημοσιογράφους), 
η κ. Μελισσάρη μας απάντησε ότι δεν έχει να μας πει τίποτα και διέκοψε την 
επικοινωνία! Γιατί άραγε;

«Σκληρή διαπραγμάτευση» με τους ιμπεριαλιστές δανειστές

Η παράσταση πλησιάζει στο φινάλε της
Πόση διάρκεια και ποια ακριβώς 

μορφή θα έχει η επέκταση του τρί-
του Μνημόνιου μετά την τυπική λήξη 
του; Αυτό είναι το θέμα στο οποίο έχει 
σκαλώσει η διαπραγμάτευση ανάμεσα 
στη συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και 
τους ιμπεριαλιστές δανειστές, όπως φά-
νηκε καθαρά πλέον στο Eurogroup της 
26ης Γενάρη, που «ξεπέταξε» το ελληνικό 
ζήτημα σε λιγότερο από ένα μισάωρο, πε-
ρικλείοντας το «στάτους» της στιγμής σ' 
ένα ανακοινωθέν, στο οποίο συμφώνησε 
και ο Τσακαλώτος.

Υπάρχει εμπλοκή; Κρίνοντας από το 
περιεχόμενο και το ύφος της δήλωσης 
που έκανε μετά την ολοκλήρωση του 
Eurogroup ο Τσακαλώτος, όχι, δεν υπάρ-
χει εμπλοκή. «Θεωρώ λοιπόν ότι θα υπάρ-
ξουν πρωτοβουλίες από σήμερα και στο 
εξής για να γεφυρωθεί το κενό και νομίζω 
ότι, επειδή όλες οι πλευρές δεσμεύονται 
για μια γρήγορη λύση, μπορούμε να έχου-
με ένα βαθμό εμπιστοσύνης», ήταν τα 
τελευταία λόγια του Τσακαλώτου. Ούτε 
δραματοποιήσεις, ούτε υψηλοί τόνοι και 
ηρωικά σαλπίσματα.

Αλλωστε, μερικές ώρες προτύτερα, 
την ίδια μέρα, είχε αποκαλυφθεί μια 
ακόμα απατεωνιά των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ σε 
βάρος του ελληνικού λαού. Ενώ ο Τσα-
καλώτος είχε ενημερώσει με non paper, 
ότι δεν πρόκειται να στείλει επιστολή 
στους δανειστές, προκειμένου να τους 
ενημερώσει για τις προτάσεις της ελ-
ληνικής κυβέρνησης, αλλά θα τους τις 
πει προφορικά, αποκαλύφθηκε ότι στη 
ζούλα είχε στείλει επιστολή στην τρόικα. 
Επιστολή με συγκεκριμένο περιεχόμενο, 
που έδειχνε εγκατάλειψη μερικών από τις 
«κόκκινες γραμμές» και διολίσθηση προς 
τις θέσεις της τρόικας.

Τι γνώριζε έως τώρα ο ελληνικός λαός; 
Οτι η κυβέρνηση δε συμφωνεί για διατή-
ρηση των «πρωτογενών πλεονασμάτων» 
στο 3,5% «μεσοπρόθεσμα» μετά το 2018, 
αλλά προτείνει το σχήμα 2,5% + 1%, με 

το 1% να πηγαίνει για στήριξη της ανά-
πτυξης. Τι προτείνει ο Τσακαλώτος στην 
επιστολή που προσπάθησε να κρατή-
σει κρυφή; «Πρωτογενή πλεονάσματα» 
ύψους 3,5% για τρία χρόνια μετά το 2018 
ή 3% για πέντε χρόνια! Οι δύο εναλλα-
κτικές προτάσεις απορρίφθηκαν από την 
τρόικα, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να 
συζητήσει με την ελληνική κυβέρνηση 
(«δε θα παίξω εγώ το ρόλο της τρόικας», 
είπε κοφτά ο Σόιμπλε, όταν ρωτήθηκε 
σχετικά κατά την είσοδό του στο κτίριο 
όπου θα συνεδρίαζε το Eurogroup). 

Αν συνδυάσει κανείς τους αριθμούς 
των δύο εναλλακτικών προτάσεων του 
Τσακαλώτου, δε θα δυσκολευτεί να φτά-
σει σε μια πρόταση που θα μπορούσε να 
εξασφαλίσει συμφωνία: 3,5% για 5 χρό-
νια. Η εμπειρία δείχνει ότι δε θα δυσκο-
λευτεί η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
να κάνει αυτό το βήμα. Απλά, πρέπει να 
δείξει στον ελληνικό λαό ότι «διαπραγ-
ματεύεται σκληρά», ότι δεν πέφτει «στα 
τέσσερα» από την αρχή, όπως έκαναν οι 
προηγούμενοι και όπως θα κάνει ο Μη-
τσοτάκης αν γίνει πρωθυπουργός.

Για να ξέρουμε για τι ακριβώς μιλάμε, 
θυμίζουμε ότι «πρωτογενές πλεόνασμα» 
ύψους 3,5% του ΑΕΠ σημαίνει γύρω στα 
7 δισ. ευρώ. Δηλαδή, κάθε χρόνο από το 
2018 μέχρι το 2023 (για μετά θα δούμε), 
θα βγαίνουν από τον ελληνικό κρατικό 
προϋπολογισμό επιπλέον 7 δισ. ευρώ 
(πέρα από τα καθορισμένα τοκοχρεολύ-
σια για την εξυπηρέτηση του χρέους) και 
θα πηγαίνουν σε έναν ειδικό λογαριασμό, 
μέσω του οποίου θα εξοφλείται τμήμα 
του χρέους.

Οι ιμπεριαλιστές δανειστές, καταπώς 
το συνηθίζουν, δεν κουνάνε ρούπι από τις 
δικές τους θέσεις, αν η ελληνική κυβέρνη-
ση δε διολισθήσει μέχρι ένα σημείο που 
ν' αποτελεί βάση για τελική συμφωνία. 
Τα ίδια έκαναν και με τις προηγούμενες 
κυβερνήσεις. Αρκεί να θυμηθούμε ότι 
το περιβόητο mail Χαρδούβελη, για το 

οποίο τόσος πολιτικός ντόρος έχει γίνει, 
ήταν μια πρόταση της συγκυβέρνησης 
των Σαμαροβενιζέλων, την οποία όμως η 
τρόικα δεν τη δέχτηκε και έτσι η πέμπτη 
αξιολόγηση του δεύτερου Μνημόνιου δεν 
έκλεισε. 

Τι άλλο γνώριζε ο ελληνικός λαός; 
Ακουσε («από χειλέων Τσίπρα» μάλιστα), 
ότι η συγκυβέρνηση δέχεται επέκταση 
του «κόφτη» για ένα χρόνο, επειδή -λέει- 
αυτή είναι μια δημοκρατική κυβέρνηση 
που η θητεία της τελειώνει το Σεπτέμβρη 
του 2019 και δε θα ήθελε να κατηγορη-
θεί ότι φορτώνει τον «κόφτη» και στην 
επόμενη κυβέρνηση. Καλό το παραμύθι, 
αλλά δεν έχει δράκο. Θέλουν, δηλαδή, να 
πιστέψουμε ότι δέχονται μεν να καθορι-
στούν υψηλά «πρωτογενή πλεονάσματα» 
ακόμα και για πέντε χρόνια μετά το 2018, 
όμως ο «κόφτης», που υποτίθεται ότι εξα-
σφαλίζει τους δανειστές για την επίτευξη 
του στόχου, θα επεκταθεί μόνο για ένα 
χρόνο! Η τρόικα ανέλαβε να παίξει το 
ρόλο του δράκου και απέρριψε και αυτή 
την πρόταση.

Η συζήτηση Τσακαλώτου-Χουλιαράκη 
με την τρόικα έγινε πριν από τη συνεδρί-
αση του Eurogroup. Και ήταν εκεί τα «με-
γάλα κεφάλια». Μαζί με την Βελκουλέ-
σκου ήταν και ο Τόμσεν, ενώ μαζί με τον 
εκπρόσωπο της Κομισιόν ήταν και ο Κο-
στέλο, που έχει πόστο γενικού διευθυντή. 
Και εμφανίστηκαν όλοι με κοινή γραμμή, 
διαλύοντας και τον άλλο κυβερνητικό μύ-
θο, περί αντιθέσεων ανάμεσα στο ΔΝΤ 
και την Κομισιόν που «στηρίζει τις ελλη-
νικές θέσεις». Αυτό είχε ήδη διαφανεί 
μετά τις συναντήσεις του Σόιμπλε και 
του Ντεϊσελμπλούμ με τη Λαγκάρντ στο 
Νταβός, από τις οποίες βγήκε το μήνυ-
μα ότι το ΔΝΤ παραμένει «δεσμευμένο» 
ως προς τη συμμετοχή του στο ελληνικό 
«πρόγραμμα», αλλά θέλει και τις διασφα-
λίσεις του. Ακολούθησε μια ομοβροντία 
επώνυμων και ανώνυμων δηλώσεων ευ-
ρωπαίων παραγόντων, που έλεγαν ότι η 

συμμετοχή του ΔΝΤ είναι εκ των ων ουκ 
άνευ. Η συμμετοχή του ΔΝΤ είναι «μη 
διαπραγματεύσιμη», είπε στις επίσημες 
δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση του 
Eurogroup ο Ντεϊσελμπλούμ, κλείνοντας 
τη σχετική συζήτηση. Το δε ανακοινωθέν, 
που εκδόθηκε με τη σύμφωνη γνώμη του 
Τσακαλώτου, αναφέρει: «Το Eurogroup 
κάλεσε τις ελληνικές αρχές και τους θε-
σμούς να επαναλάβουν άμεσα τις δια-
πραγματεύσεις, ώστε να συμφωνήσουν 
σε ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων απο-
δεκτό από όλους τους συμμετέχοντες. 
Μια τέτοια συμφωνία αποτελεί προϋπό-
θεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της 
δεύτερης αξιολόγησης».

Τι μένει να συμφωνηθεί; Η νομοθέτηση 
μέτρων για την περίοδο μετά το 2018, που 
θα εξασφαλίζουν την επίτευξη των υψη-
λών «πρωτογενών πλεονασμάτων», όπως 
ζητά το ΔΝΤ. «Δεν είναι σωστό να ζητείται 
από μια χώρα σε πρόγραμμα να νομοθετή-
σει δυο–τρία χρόνια εκ των προτέρων τι θα 
κάνει το 2019. Πρόκειται για μια δέσμευση 
που εκφεύγει κατά πολύ του δημοκρατι-
κού ευρωπαϊκού πλαισίου και των ηθικών 
αξιών που εμπνέουν την Ευρώπη», δήλωσε 
παραπονιάρικα ο Τσακαλώτος. Η συζή-
τηση αυτή ξανάγινε όταν θεσπίστηκε ο 
«κόφτης». Και το ΔΝΤ συμφώνησε να μην 
ψηφιστούν προληπτικά μέτρα, αλλά να 
θεσπιστεί ο «κόφτης». Γιατί να μη συμφω-
νήσει και πάλι σε ένα πακέτο με πενταετή 
επέκταση του Μνημόνιου, με «πρωτογενή 
πλεονάσματα» 3,5%, επέκταση του «κό-
φτη» και καθορισμό των περικοπών που 
θα γίνουν σε περίπτωση ενεργοποίησής 
του (συντάξεις και αφορολόγητο, καταρ-
χάς); Και βέβαια, το άμεσο πακέτο θα πε-
ριλαμβάνει τη «σκούπα» στα εργασιακά, 
τα ξεπουλήματα στα ενεργειακά και 800 
εκατ. νέα μέτρα για το 2018.

Κι αν οι Τσιπραίοι δεν μπορούν να τ' 
αντέξουν, εδώ είναι ο «προθυμότατος» 
Κούλης, έτοιμος να πάρει τη σκυτάλη. 
Μάλλον δε θα χρειαστεί, όμως…



www.eksegersi.gr

10 28 ΓΕΝΑΡΗ 2017

Τα βασικά στοιχεία των ρυθ-
μίσεων που θα δρομολογή-

σει το υπουργείο Παιδείας στα 
πανεπιστήμια παρουσίασε ο Κ. 
Γαβρόγλου στην έκτακτη σύνοδο 
των πρυτάνεων.

Στο σημείωμα αυτό αξίζει να 
σχολιάσουμε τα εξής:

u Υπάρχει ένα παλιό απόφθεγ-
μα, βγαλμένο από την πείρα του πώς 
οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου δια-
χρονικά προσπαθούσαν να αποφύ-
γουν την αντιμετώπιση ουσιωδών 
ζητημάτων, να τα παραπέμψουν στις 
ελληνικές καλένδες και να παραπλα-
νήσουν τα εργαζόμενα στρώματα 
που διεκδικούσαν τη λύση τους: «Αν 
δε θέλεις να λύσεις ένα πρόβλημα, 
φτιάξε μια επιτροπή, που δήθεν θα 
το επεξεργαστεί».

Αυτό έπραξε και ο υπουργός Παι-
δείας. Φτιάχνοντας ψεύτικους πα-
ράδεισους, διαπιστώνοντας δήθεν 
ότι τώρα είναι η ώρα «να αντιστρέ-
ψουμε την προηγούμενη κατάστα-
ση», μιας και «μπαίνουμε σε μία νέα 
φάση, αφήνοντας πίσω τα χειρότερα 
της κρίσης», ο Γαβρόγλου ανακοίνω-
σε τη δημιουργία  της «Επιτροπής 
Μελέτης Οικονομικών της Εκπαί-
δευσης»  για «την μελέτη των οικονο-
μικών αναγκών (σε  υποδομές, υλικό 
και ανθρώπινο δυναμικό) για όλες τις 
εκπαιδευτικές βαθμίδες». Ετσι, τώρα, 
λέει, επιτέλους το υπουργείο θα μπο-
ρέσει να διαπιστώσει τις ανάγκες και 
να χαράξει πολιτική, «δεσμευόμενο» 
ότι «σε τρία χρόνια θα καλυφθούν 
σταδιακά όλες οι βασικές  ανάγκες 
σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό 
στο πλαίσιο μιας Εθνικής Πολιτικής 
για την Παιδεία». 

Αυτά, βέβαια, που δημαγωγικά 
ισχυρίζεται ο Γαβρόγλου, κανένας ερ-
γαζόμενος δεν τα ενστερνίζεται. Για-
τί πλέον το παραμύθι της «σκληρής 
διαπραγμάτευσης» έχει γίνει κόσκινο 
από τις συνεχείς απαιτήσεις των δα-
νειστών και την άνευ όρων παράδο-
ση των συριζαίων, που διακαή πόθο 
έχουν μόνο την παραμονή τους στην 
εξουσία, καταδικάζοντας τον ελληνι-
κό λαό στη φτώχεια και σε μια άνευ 
προηγουμένου συνεχή κινεζοποίηση.

Επειτα είναι γελοίο να πιστεύει κα-
νείς ότι έως τώρα το υπουργείο Παι-
δείας και η κυβέρνηση δεν μπορού-
σαν να ασκήσουν πολιτική (χρημα-
τοδότηση σχολείων, πανεπιστημίων, 
διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών σε 
όλες τις βαθμίδες, κ.λπ.) επειδή δεν 
είχαν τα οικονομικά δεδομένα της 
εκπαίδευσης.

Για γέλια και κλάματα είναι επίσης 
ο ισχυρισμός του υπουργού Παιδείας 
ότι «έχει ξεκινήσει η αποτύπωση των 
ανελαστικών δαπανών κάθε Ιδρύμα-
τος», με την ολοκλήρωση της οποίας  
(εντός του α’ τριμήνου του 2017), «το 
υπουργείο δεσμεύεται να καλύψει τις 
ανάγκες αυτές σε βάθος τριετίας».

u Μετά τον δημαγωγικό πρόλο-
γο, ο Γαβρόγλου πέρασε στο κυρίως 
«ψητό». Ανακοίνωσε τα εξής: «ΑΞΙΟ-
ΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ / ΕΣΟΔΩΝ 
/ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: Τα ΑΕΙ καλούνται 
εντός του α΄ τριμήνου του 2017 να 
καταθέσουν σχέδιο  για την ανάπτυξη 
των ίδιων εσόδων-πόρων και για την 
αξιοποίηση της περιουσίας τους (ακί-
νητης περιουσίας, κληροδοτημάτων, 
έσοδα από παροχή υπηρεσιών κ.λπ.). 
Η χρηματοδότηση τελικά συνδέεται 
και με την υποβολή/εφαρμογή του 
σχεδίου αξιοποίησης ή και ανάπτυ-

ξης των πόρων του κάθε Ιδρύματος».
Οι βαρύγδουπες ανακοινώσεις 

για την κάλυψη των αναγκών των ΑΕΙ 
ευθύς γίνονται σκόνη όταν διαβάσει 
κανείς την παραπάνω παράγραφο. 
Η αντιμετώπιση του έντονου χρημα-
τοδοτικού προβλήματος αναμένεται 
να γίνει μέσω της «αξιοποίησης» της 
ακίνητης περιουσίας των πανεπιστη-
μίων και από «ίδια έσοδα και πόρους». 
Μάλιστα, το υπουργείο συνδέει τη 
χρηματοδότηση των ιδρυμάτων με 
την υποβολή από μεριάς τους «σχε-
δίου αξιοποίησης ή και ανάπτυξης 
των πόρων» τους.

Το πώς αποκτώνται πρόσθετοι «ίδι-
οι πόροι» (ή πώς «αξιοποιείται» η ακί-
νητη περιουσία μπιρ παρά) είναι γνω-

στό. Είναι η ανάπτυξη του λεγόμενου 
«επιχειρηματικού πανεπιστήμιου», 
του πανεπιστήμιου που λειτουργεί 
με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, που 
κάνει μπίζνες με επιχειρήσεις και 
εκχωρεί τομείς της λειτουργίας του 
σε εργολάβους και ιδιωτικές εταιρί-
ες (π.χ. φοιτητική μέριμνα), που ωθεί 
τους φοιτητές να βάζουν όλο και πιο 
βαθειά το χέρι στην τσέπη, που εκμε-
ταλλεύεται άγρια το εκπαιδευτικό και 
ερευνητικό προσωπικό του κάνοντας 
καθεστώς τις ελαστικές μορφές ερ-
γασίας.

u Την ίδια σημασία έχει για το 
αστικό κράτος και η περίφημη «αυτο-
νομία» των ΑΕΙ, που κατά τον Γαβρό-
γλου απαιτείται να ενισχυθεί. Πίσω 
από τα επιφαινόμενα, έχει να κάνει 

με την απαλλαγή του αστικού κρά-
τους από τις υποχρεώσεις του έναντι 
του δημόσιου πανεπιστήμιου και με 
τη μεταφορά στις πλάτες του όλων 
των προβλημάτων, κυρίως των οικο-
νομικών. Και από την άλλη σημαίνει 
και απαλλαγή της διοίκησής του από 
κάθε είδους «γραφειοκρατικά προ-
σκόμματα» (κρατικό δηλαδή έλεγχο) 
στις μπίζνες με τα επιχειρηματικά 
συμφέροντα. Εξ ου και η μεταφορά 
της σίτισης και στέγασης (φοιτητική 
μέριμνα) στην αρμοδιότητα των ιδρυ-
μάτων. 

Οταν τα πανεπιστήμια δεν «έχουν 
μαντήλι να κλάψουν», όταν οι φοιτητι-
κές εστίες είναι σε άθλια κατάσταση, 
η καθαριότητα, η σίτιση έχουν παρα-
δοθεί σε εργολάβους, φανταστείτε 
τι έχει να γίνει όταν θα έχουν να δι-
αχειριστούν τα ίδια και τη σίτιση και 
στέγαση των φοιτητών τους.

u Καταργούνται τα Συμβούλια 
Ιδρύματος του νόμου Διαμαντο-
πούλου και αντικαθίστανται από τα 
Περιφερειακά Συμβούλια Ανώτατης 
Εκπαίδευσης (ΠΣΑΕ) ένα σε κάθε 
περιφέρεια.

Τα Συμβούλια Ιδρύματος, που είχαν 
στελεχωθεί με εσωτερικά και εξω-
τερικά μέλη είχαν προκαλέσει την 
αντίδραση των πρυτάνεων και των 
πανεπιστημιακών καθηγητών, κυρί-
ως γιατί επενέβαιναν στην εκλογή 
των πρυτανικών αρχών, στο ακαδη-
μαϊκό έργο και τη διοίκηση. Με την 
εκχώρηση αυτών των αρμοδιοτήτων 
και πάλι στα πανεπιστήμια, το επιχει-
ρηματικό σκέλος (τα Συμβούλια ιδρύ-
ματος είχαν δημιουργηθεί κυρίως για 

την οργάνωση και ανάπτυξη του 
επιχειρηματικού πανεπιστήμιου) 
περνάει στα ΠΣΑΕ. 

Ο Γαβρόγλου δήλωσε χαρα-
κτηριστικά: 

«Τα	ΠΣΑΕ	θα	έχουν	ως	στόχο	
την	εξωστρέφεια,	την	αποκέντρω-
ση	και	την	αναπτυξιακή	πορεία	
του	Ενιαίου	Χώρου	Ερευνας	και	

Εκπαίδευσης.	Εχει	σημασία	να	ανα-
δείξουμε	την	ιδέα	πως	τα	ΠΣΑΕ	και	ο	
Ενιαίος	Χώρος	Εκπαίδευσης	και	Ερευ-
νας	μπορούν	να	παίξουν	πρωτεύοντα	
ρόλο,	συμβάλλοντας	στην	ανάπτυξη	
της	τοπικής	οικονομίας.	Με	αυτόν	τον	
τρόπο	αποτελούν	θεσμούς	που	θα	
συμβάλουν	στην	ένταξη	των	ΑΕΙ	και	
Ερευνητικών	Κέντρων	στην	παραγω-
γική	ανασυγκρότηση	της	χώρας».

Οι Δήμοι, οι Περιφέρειες είναι το 
μακρύ χέρι του κράτους και πρω-
ταθλητές στην άσκηση αντιλαϊκής 
πολιτικής με επιβολή πρόσθετων 
φόρων στους πολίτες («ανταποδοτι-
κά τέλη») και με φανερά και υπόγεια 
πάρε-δώσε με τοπικά επιχειρηματικά 
συμφέροντα. Το «πάντρεμά» τους με 
την «αναπτυξιακή πορεία» του πανε-
πιστήμιου θα έχει και τα προσδοκώ-
μενα αποτελέσματα, κυρίως όσον 
αφορά το ίδιο το ίδρυμα.  Η περίφημη 
«αποκέντρωση» είχε και έχει πάντα 
δυσώδη οσμή.

Σύμφωνα επίσης με τον υπουργό 
Παιδείας «τα Περιφερειακά αυτά 
Συμβούλια με βάση συγκεκριμένες 
προτάσεις, και με σύμφωνη γνώμη 
των Ιδρυμάτων της κάθε περιφέρει-
ας, θα διεκδικούν χρηματοδοτήσεις 
και από πηγές διαφορετικές του κρα-
τικού προϋπολογισμού (ΠΕΠ), αλλά 
και διεθνείς φορείς, όπως για παρά-
δειγμα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων», «θα έχουν αναπτυξιακό και 
συντονιστικό ρόλο» και «θα ασκούν 
απολογιστικό έλεγχο στα οικονομικά 
των ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων».

Γιούλα Γκεσούλη

Πολιτική μέσα στον ασφυκτικό 
«κορσέ» των μνημονίων

Δε χρειάζεται πολλή «φιλοσοφία» 
για να κατανοήσει κανείς ότι η 

κίνηση των αλβανικής καταγωγής νε-
οσύλλεκτων, που φωτογραφίστηκαν 
με τις στολές του ελληνικού στρατού 
σχηματίζοντας με τα χέρια το σήμα 
του αλβανικού δικέφαλου αετού ήταν 
μια παιδιάστικη ενέργεια. Αν είχε 
οποιαδήποτε συνωμοτική-εθνικιστι-
κή χροιά, δε θα ανέβαζαν τη φωτο-
γραφία στο facebook, για να τη δουν 
φίλοι και γνωστοί (και κυρίως φίλες…).

Αν ρωτήσεις ένα προς ένα αυτά τα 
παιδιά, θα σου πουν ότι δε θα πήγαι-
ναν ποτέ να υπηρετήσουν στον αλβα-
νικό στρατό, όμως πήγαν να υπηρε-
τήσουν στον ελληνικό στρατό. Δεν 
επιλέγουν «πατρίδα», αλλά επιλέγουν 
χρησιμοθηρικά αυτό που βολεύει τη 
ζωή τους. Στην Ελλάδα γεννήθηκαν 
και μεγάλωσαν, εδώ πήγαν σχολείο, 
εδώ είναι οι φίλοι τους, εδώ θέλουν 
να ζήσουν και να εργαστούν, να κά-
νουν οικογένεια. Μιλούν τέλεια ελλη-
νικά, ενώ τα αλβανικά τους είναι λει-
ψά. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
ξέρουν μόνο να τα μιλούν, όχι όμως 
και να τα γράφουν. Εχουν αλλάξει 
ακόμα και τα μικρά τους ονόματα, 
χρησιμοποιώντας ελληνικά ονόματα.

Η αλβανική καταγωγή γι' αυτά τα 
παιδιά είναι περισσότερο ένα στοι-
χείο κουλτούρας, παρά ένα στοιχείο 

εθνικισμού ή έστω εθνικής περηφά-
νιας. Οι περισσότεροι δε γνωρίζουν 
καν την αλβανική ιστορία ή τη γνω-
ρίζουν τσάτρα-πάτρα, σύμφωνα με 
ό,τι άκουσαν από τους γονείς και 
τους συγγενείς τους. Βλέπετε, το ελ-
ληνικό κράτος εφάρμοσε μια τακτική 
γενιτσαρισμού απέναντι στους μετα-
νάστες από την Αλβανία, όταν αυτοί 
άρχισαν να έρχονται μαζικά στην 
Ελλάδα, τη δεκαετία του '90. Για να 
μπορέσουν να γλιτώσουν τις διώξεις 
και να βρουν μια δουλειά, έπρεπε να 
δηλώνουν «βορειοηπειρώτες». Πλή-
ρωναν λεφτά στη μαφία του Αργυ-
ρόκαστρου (όπου υπήρχε ελληνικό 
προξενείο), για να πάρουν μια βίζα 
με ψεύτικο όνομα που να παραπέμπει 
σε «ελληνική καταγωγή». Ο Εριόλ γι-
νόταν Γιάννης και ο Φατμίρ Γιώργος. 
Ποιος δεν τα ξέρει αυτά; Οι αλβανοί 
μετανάστες ζουν δίπλα μας, στις ίδιες 
γειτονιές μ' εμάς, και πλέον η παλιά 
εθνικιστική και ρατσιστική προκατά-
ληψη για τους «κλέφτες, βιαστές και 
εγκληματίες Αλβανούς» έχει σε ση-
μαντικό βαθμό διαλυθεί.

Ο εθνικοφασισμός, όμως, δεν εξα-
φανίστηκε από το πολιτικό προσκήνιο. 
Τυπικός εκπρόσωπος της εθνικιστικής 
ακροδεξιάς ο Καμμένος, άδραξε την 
ευκαιρία για να βγει μπροστά στο 
εκλογικό του ακροατήριο και να αυτο-

ϋποδειχτεί ως φύλακας των «εθνικών 
ιδεωδών». Ενώ το ΓΕΣ περιέγραψε 
μια μεταχείριση των νεοσύλλεκτων 
χωρίς ποινικό σκέλος, ο Καμμένος βά-
φτισε τους νεοσύλλεκτους… εκπρό-
σωπους του αλβανικού εθνικισμού, 
που συντονίζονται με το… σκοτεινό 
σχέδιο του Εντι Ράμα και διέταξε να 
τους επιβληθούν οι αυστηρότερες 
ποινές, βάσει του Στρατιωτικού Κώ-
δικα (στρατοδικείο δηλαδή). Δήλω-
σε επίσης ότι θα ερευνηθεί πώς οι 
ίδιοι αλλά και οι γονείς τους έλαβαν 
την ελληνική υπηκοότητα (πώς ξέρει 
ότι έχουν υπηκοότητα οι γονείς;) και 
κατέληξε με την εθνικιστική κορόνα: 
«Οποιος δεν αισθάνεται Ελληνας, 
καλό θα ήταν να γυρίσει πίσω στην 
πατρίδα του»!

Και οι συριζαίοι; Μούγκα στη 
στρούγκα. Αυτοί, οι τόσο ευαίσθητοι 
σε τέτοια ζητήματα, εκπρόσωποι για 
δεκαετίες μιας κοσμοπολίτικης-αντι-
εθνικιστικής αντίληψης, δε θέλουν 
να τα χαλάσουν με τον ακροδεξιό 
κυβερνητικό συνεταίρο τους, ούτε 
θέλουν να βρεθούν απέναντι στον 
εθνικοφασιστικό εσμό που συνεχώς 
κατασκευάζει νέους «εσωτερικούς 
εχθρούς». Η διαχείριση της αστικής 
εξουσίας διαφθείρει σε όλα τα επί-
πεδα. Ακόμα και στο επίπεδο της πιο 
στοιχειώδους ηθικής.

Για τα μαγαζιά 
των σχολαρχών

Τον κάλο του υπουργού Γαβρό-
γλου πάτησε ο υφυπουργός Ζουρ(λ)
άρις με την πρότασή του να πάνε 
προσφυγόπουλα και σε ιδιωτικά σχο-
λεία, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν 
από κονδύλια της ΕΕ. Διότι ο Ζουρ(λ)
άρις είναι σίγουρο πως ξεκίνησε από 
αντιρατσιστικά κίνητρα, όμως δεν 
πήρε υπόψη του τι σημαίνει ιδιωτική 
εκπαίδευση. Αν είναι δυνατόν να «λε-
ρωθούν» τα μαγαζιά των σχολαρχών, 
όπου φοιτούν τα παιδιά όσων έχουν 
να πληρώσουν τα δίδακτρα, με τους 
«υπανάπτυκτους» από τη Συρία, το 
Ιράκ και το Αφγανιστάν.

«To υπουργείο Παιδείας, Ερευνας 
και Θρησκευμάτων έχει την αποκλει-
στική ευθύνη της εκπαίδευσης των 
παιδιών των προσφύγων. Ακολουθώ-
ντας τις αποφάσεις της κυβέρνησης 
υλοποιεί με επιτυχία τον προγραμμα-
τισμό του στο πλαίσιο της δημόσιας 
εκπαίδευσης. Κάθε άλλη συζήτηση 
είναι περιττή. Οι απόψεις του κ. Ζου-
ράρι είναι προσωπικές», έσπευσε να 
ανακοινώσει με κοφτό ύφος ο Γαβρό-
γλου, μέσω του γραφείου Τύπου του 
υπουργείου. 

Και μη μας πει κανείς ότι ο Γαβρό-
γλου υπερασπίστηκε τη δημόσια εκ-
παίδευση. Τα μαγαζιά των σχολαρχών 
και το πρεστίζ τους υπερασπίστηκε.

Βρέθηκε ο νέος «εσωτερικός εχθρός»
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Στυγνοί μάνατζερ
Mε τη γνωστή σκανδαλοθηρική τους διάθεση τα ΜΜΕ ασχολή-

θηκαν κυρίως με την οικογενειακή καταγωγή της Ουρανίας Αικα-
τερινάρη, που τοποθετήθηκε στην κεφαλή του νέου Υπερταμείου 
Ξεπουλήματος (Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας). 
Μπορεί να είναι κόρη της πρώην βουλευτίνας του ΣΥΡΙΖΑ και 
μετέπειτα της ΔΗΜΑΡ Ασημίνας Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, όμως 
η διευθύνουσα σύμβουλος του Υπερταμείου, που επελέγη για 
το πόστο από το εποπτικό συμβούλιο, στο οποίο προεδρεύει ο 
Γάλλος Ζακ Λε Παπ, έχει ξεκινήσει την καριέρα της στο χώρο των 
δημόσιων επιχειρήσεων επί Γιωργάκη Παπανδρέου. Τότε διορί-
στηκε αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΕΗ, πόστο 
στο οποίο παρέμεινε και επί Σαμαροβενιζέλων (μέχρι το 2015). 
Προηγουμένως, υπήρξε στέλεχος τραπεζών, ξένων κυρίως: BNP 
Paribas, Eurobank και -κυρίως- Deutsche Bank. Οταν ο ΣΥΡΙΖΑ 
άλλαξε τη διοίκηση της ΔΕΗ, η Αικατερινάρη παρέμεινε για λί-
γο στην εταιρία, προετοιμάζοντας τη διαδοχή, και στη συνέχεια 
πέρασε στην Ernst & Young σε θέση «εταίρου». 

Ανάλογο είναι το βιογραφικό και των άλλων δύο εκτελεστικών 
μελών του ΔΣ του Υπερταμείου, που ανακοινώθηκαν. Ο Γιώργος 
Διαμαντόπουλος δουλεύει για πάνω από εικοσαετία ως μεγα-
λοστέλεχος ξένων μονοπωλιακών ομίλων. Για 21 χρόνια υπήρξε 
διευθύνων σύμβουλος εταιριών της Jacob Sushard, όταν η ελ-
βετική φίρμα «κατάπινε» παραδοσιακές ελληνικές επιχειρήσεις 
και επεκτεινόταν στα Βαλκάνια. Ο Στέφανος Γιουρέλης είναι επί 
εικοσαετία σχεδόν στέλεχος της Hewlett Pachard, στο πλαίσιο 
της οποίας ανέβαινε τα σκαλιά και έφτασε να γίνει «αφεντικό» 
για την περιοχή της Αφρικής, με έδρα το Ντουμπάι.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι τα στελέχη που επέλεξαν δεν έχουν 
καμιά σχέση με την πολιτική. Δεν είναι από εκείνους τους τεχνο-
κράτες που συμπορεύονται με τα αστικά κόμματα και παίζουν 
ρόλο συμβούλων των ηγετικών τους ομάδων. Είναι μάνατζερ, 
συνδεδεμένοι κυρίως με το ξένο μονοπωλιακό κεφάλαιο. Στελέ-
χη που έχουν μάθει να βλέπουν μόνο τους δείκτες κερδοφορίας 
των επιχειρήσεων και να προσπαθούν να τους βελτιώσουν, αδι-
αφορώντας για οποιοδήποτε κοινωνικό κόστος. Αποφασίζουν 
χωρίς τον παραμικρό δισταγμό μαζικές απολύσεις, μερικό ή ολι-
κό κλείσιμο παραγωγικών και άλλων μονάδων, μειώσεις μισθών 
και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Εχουν μάθει να λογοδοτούν στο 
κεφάλαιο και όχι στην κοινωνία. Ούτε καν στο πολιτικό σύστημα, 
που κάποιες φορές μπορεί να επιλέξει πιο συμβιβαστικές λύσεις, 
προκειμένου να αποφύγει το λεγόμενο πολιτικό κόστος. Βλέπετε, 
οι πολιτικοί εκλέγονται (και οι ψηφοφόροι ανήκουν στην πλειο-
ψηφία τους στα εργαζόμενα λαϊκά στρώματα), ενώ οι μάνατζερ 
τοποθετούνται από τους μετόχους.

Στην περίπτωση των στελεχών του Υπερταμείου, μέτοχος είναι 
τυπικά το ελληνικό δημόσιο. Στην πραγματικότητα, μέτοχος είναι 
οι ιμπεριαλιστές δανειστές. Και διαχειριστής των συμφερόντων 
των πραγματικών μετόχων θα είναι οι μάνατζερ του ΔΣ, οι οποί-
οι θα παίρνουν όλες τις τρέχουσες διαχειριστικές αποφάσεις. 
Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι η γενική συνέλευση των μετόχων δε 
συγκαλείται κάθε μέρα, ούτε ασκεί διοίκηση. Διοίκηση ασκούν 
οι μάνατζερ και οι αποφάσεις τους είναι αυτές που μετράνε. Γι' 
αυτό, άλλωστε, δημιουργήθηκε το Υπερταμείο.

Βασανισμός
Χιλιάδες νέοι άνθρωποι  βασανίζονταν επί μέρες προσπαθώ-

ντας να καταθέσουν αίτηση για κάποια από τις θέσεις που προ-
κηρύχτηκαν από το Δημόσιο, χωρίς να μπορούν να μπουν στην 
ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Ζήσαμε από κοντά αυτό το βασανιστήριο, 
καθώς προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε φίλους. Η ιστοσελίδα του 
ΑΣΕΠ δεν ανταποκρινόταν για μέρες ολόκληρες. Εφτανες μέχρι 
κάποιο σημείο και μετά μπλοκάριζε. Και φτου κι από την αρχή, 
πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, αργά τη νύχτα, χαράματα. Και η αγω-
νία να μεγαλώνει, καθώς κάποιες προθεσμίες εξαντλούνταν και 
όποιος δεν υποβάλει αίτηση στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά αποκλείεται 
από το διαγωνισμό. 

Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή, τρεις ολόκληρες μέρες, οι 
υποψήφιοι παιδεύονταν μπας και καταφέρουν να βρουν κάποιο 
«παράθυρο» και να μπουν στο σύστημα. Δευτέρα, τα γαϊδούρια 
που κάνουν κουμάντο ανακοίνωσαν ότι «το μαζικό ενδιαφέρον 
των υποψηφίων είχε ως αποτέλεσμα την υπερφόρτωση του συ-
στήματος και τη δημιουργία δυσχερειών στη συμπλήρωση και 
υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης». Στο καπάκι ερχόταν 
το  δούλεμα: «Κύρια προτεραιότητα του ΑΣΕΠ αποτελεί η εξυ-
πηρέτηση των πολιτών και η διασφάλιση της συμμετοχής όλων 
των ενδιαφερομένων στις διαδικασίες του, επιλύοντας τα προ-
βλήματα που εκάστοτε προκύπτουν με ρεαλισμό και κοινωνική 
ευαισθησία»! Γι' αυτό μιλάμε για γαϊδούρια.

Ανακοίνωσαν, βέβαια, ότι θα δώσουν παράταση. Ο κόσμος, 
όμως, θα εξακολουθήσει να βασανίζεται, γιατί προφανώς το σύ-
στημα δεν έχει συντηρηθεί, ώστε να μπορεί να σηκώνει μεγάλο 
φόρτο επισκεπτών. Δεν είναι, βλέπετε, το σάιτ της εφορίας, που 
υπολογίζει και καταλογίζει τα χαράτσια.

Καρφί στο μάτι πολλών εξακολουθεί 
να είναι η Κατάληψη της «Στρούγκας» 

στη Νέα Φιλαδέλφεια, γι' αυτό και δεν 
αποτέλεσε έκπληξη μια ακόμα απόπειρα 
εμπρησμού (εντελώς ερασιτεχνική, ευτυ-
χώς) που έγινε τη νύχτα του προηγούμε-
νου Σαββάτου προς Κυριακή στον εξωτε-
ρικό χώρο του κτιρίου. Παραθέτουμε την 
ανακοίνωση που εξέδωσε η συνέλευση 
του εγχειρήματος:

«Τίποτε άλλο, εκτός μια ακόμα ισχυρή 
δόση ματαιοπονίας και απογοήτευσης 
στους  φερέλπιδες εμπρηστές, ήταν το μό-
νο που τελικά κατάφερε η καθόλα αποτυ-
χημένη απόπειρά τους να κάψουν εξωτε-
ρικό τμήμα του κτιρίου της Στρούγκας τα 
ξημερώματα της περασμένης Κυριακής 22 
Γενάρη. Οχι μόνο δεν προκάλεσαν ούτε 
τις ελάχιστες υλικές ζημιές, αλλά απενα-
ντίας δοκίμασαν (επιτυχώς σε αυτή την 
περίπτωση) τα ανακλαστικά των ανθρώ-
πων της γειτονιάς, που έσβησαν άμεσα 
τη φωτιά προτού καν φτάσει στο σημείο η 
Πυροσβεστική, ενδυναμώνοντας τόσο το 
βαθμό εγρήγορσής τους σε αντίστοιχη πε-
ρίπτωση στο μέλλον όσο και τους δεσμούς 

αλληλεγγύης μεταξύ μας.
Με την ευκαρία θέλουμε να υπενθυ-

μίσουμε πως παρά το γενικότερο κλίμα 
ραγδαίας υποχώρησης του εργατικού 
κινήματος και των ταξικών αντιστάσεων 
ενάντια στο κεφάλαιο και το κράτος του, 
οι επιθέσεις στους αυτοδιαχειριζόμενους 
χώρους και τις κινηματικές δομές δεν 
αποτελούν ένα εύφορο έδαφος για να 
μπολιάσει ο φόβος και η τρομοκράτηση 
των κοινωνικών αγωνιστών και όσων τους 
πλαισιώνουν με την υποστήριξη και την αλ-
ληλεγγύη τους. Οσον αφορά τη δική μας 
περίπτωση, δε φοβηθήκαμε ούτε πριν τρία 
χρόνια τέτοιες μέρες, όταν μπάτσοι και 
εισαγγελέας εισέβαλαν στο σπίτι γονιών 
συντρόφου μας, μέλους της συνέλευσης 
της Στρούγκας, ούτε κατά τη δολοφονική 
επίθεση της 20ής Ιούνη του 2014 από τον 
ιδιωτικό στρατό του Μελισσανίδη. Μαθη-
μένα τα βουνά από τα χιόνια, που λέει και 
ο λαός μας…

Εν προκειμένω, να ενημερώσουμε ξανά 
κάθε ενδιαφερόμενο (είτε πρόκειται για 
τους θεσμικούς κατασταλτικούς μηχανι-
σμούς, είτε για τις ορδές των επιχειρη-

ματικών συμφερόντων Μελισσανίδη, είτε 
για τις φασιστικές συμμορίες, είτε για 
κάποιους εκ των τοπικών κονδυλοφόρων, 
είτε για διψασμένους επιχειρηματίες  που 
ξερογλείφονται για το “φιλέτο” της Στρού-
γκας, είτε για το δήμο Φιλαδέλφειας που 
σχεδιάζει από το 2014 την κατεδάφιση του 
κτιρίου), πως είναι πλέον πολύ αργά, έπει-
τα από 8 χρόνια αδιάλειπτης πολιτικής, 
κοινωνικής και πολιτιστικής παρουσίας 
μας σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία 
της περιοχής, να αποκόψουν τη συλλογι-
κότητα και τον αγώνα μας από τη γειτονιά.

Από τη μεριά μας δεν έχουμε άλλη 
επιλογή. Θα συνεχίσουμε να υπερασπι-
ζόμαστε το χώρο της Στρούγκας με κάθε 
τίμημα, να παλεύουμε ενάντια στη ρα-
γδαία μετάλλαξη μιας γειτονιάς σε μαγα-
ζούπολη, μένοντας συνεπείς στον αγώνα 
υπεράσπισης της πόλης και του άλσους 
της, έτοιμοι για τις επόμενες μάχες που 
μας περιμένουν.

Αυτοδιαχειριζόμενος Κοινωνικός 
Χώρος Στρούγκα»

Αποτυχημένη απόπειρα εμπρησμού

Η «Στρούγκα» εξακολουθεί να ενοχλεί

Δεν εκδόθηκαν οι 
τούρκοι στρατιωτικοί

Τελικά, με αποφάσεις τριών διαφορετικών 
τμημάτων του Αρείου Πάγου, οι οχτώ τούρκοι 
στρατιωτικοί που ζήτησαν πολιτικό άσυλο στην 
Ελλάδα, δεν εκδόθηκαν στην Τουρκία. Δια-
φορετική απόφαση θα ήταν πρόκληση, αφού 
είναι δεδομένο τι θα αντιμετώπιζαν από το 
φασιστικό καθεστώς του Ερντογάν.

Η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ βρέθηκε 
εκτεθειμένη, καθώς αναγκάστηκε να κρυφτεί 
πίσω από την αστική Δικαιοσύνη και να οργα-
νώσει ολόκληρη σκηνοθεσία για να αποποιηθεί 
των ευθυνών της. Ερντογάν και Τσαβούσογλου 
είχαν κάνει δηλώσεις ότι η ελληνική πολιτική 
ηγεσία τους είχε υποσχεθεί πως θα τους παρα-
δώσει τους στρατιωτικούς. Μολονότι αυτές οι 
δηλώσεις ήταν εξευτελιστικές για τον Τσίπρα 
και τον Κοτζιά, δεν υπήρξε καμιά διάψευσή 
τους από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης.

Η υλοποίηση ή όχι μιας απόφασης έκδοσης 
που θα πάρουν τα ελληνικά δικαστήρια επαφί-
εται στον υπουργό Δικαιοσύνης. Θα περίμενε 
κανείς από την κυβέρνηση ενός κόμματος που 
επί πολλά χρόνια εμφανιζόταν ως υπέρμαχος 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, να δηλώσει 
καθαρά και ξάστερα ότι δεν πρόκειται να πα-
ραδώσει τους τούρκους στρατιωτικούς, όπως 
έχει δικαίωμα. Αλλο οι κουβέντες της αντιπο-
λίτευσης, όμως, και άλλο οι πράξεις μιας αστι-
κής κυβέρνησης. Η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ από την αρχή μέχρι το τέλος κρύφτηκε 
πίσω από την αστική Δικαιοσύνη.

Η όλη δικαστική διαδικασία, μάλιστα, είχε 
όλα τα χαρακτηριστικά της «υπερπαραγωγής». 
Η υπόθεση διασπάστηκε και δικάστηκε και στο 
Εφετείο και στον Αρειο Πάγο από διαφορετι-
κές συνθέσεις (ενώ πρόκειται για ενιαία υπόθε-
ση). Στον πρώτο βαθμό υπήρξαν αντικρουόμε-
νες αποφάσεις, ενώ στο δεύτερο βαθμό και οι 
τρεις συνθέσεις του Αρείου Πάγου απέρριψαν 
το αίτημα έκδοσης. Ετσι, ο Τσίπρας θα μπορεί 
να λέει στον Ερντογάν ότι έκανε ό,τι μπορούσε 
για να του παραδώσει τους φυγάδες στρατι-
ωτικούς, όμως τα δικαστήρια του «έδεσαν τα 
χέρια»!

Κατάντια; Αναμφίβολα ναι, όμως, αυτή η λέ-
ξη συνοδεύει τον ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε έκφανση 
της πολιτικής του, οπότε η χρήση της συνιστά 
πλέον κοινοτυπία.

Η ξεφτίλα της γαλλικής 
σοσιαλδημοκρατίας

Μπορεί ο Μπενουά Αμόν να έκανε την 
έκπληξη κόβοντας πρώτος το νήμα 

στον πρώτο γύρο των προκριματικών εκλο-
γών του Σοσιαλιστικού Κόμματος Γαλλίας 
(PSF), αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον 
Μανουέλ Βαλς, μπορεί να προβάλλει σαν 
ακλόνητο φαβορί για το δεύτερο γύρο, με-
τά την υποστήριξή του από τον Αρνό Μο-
ντμπούρ (που ήρθε τρίτος) και την Μαρτίν 
Ομπρί (άτυπη ηγέτιδα της αριστερής πτέ-
ρυγας του κόμματος), όμως η είδηση δεν 
ήταν η σειρά των υποψηφίων, αλλά η ξε-
φτίλα του μαγειρέματος της συμμετοχής, 
που θύμισε την αντίστοιχη διαδικασία στις 
εκλογές για αρχηγό της ΝΔ.

Οι σοσιαλδημοκράτες είχαν βάλει τον 
πήχυ της συμμετοχής στους 1,5 εκατομ-
μύρια ψηφοφόρους, όταν το 2011 είχαν 
ανακοινώσει συμμετοχή 2,6 εκατ., ενώ 
πρόσφατα η Δεξιά ανακοίνωσε συμμετο-
χή 4,3 εκατ. στα δικά της προκριματικά. 
Φαίνεται, όμως, ότι δεν έπιασαν ούτε τον 
μετριοπαθή στόχο που έθεσαν, με αποτέ-
λεσμα να οδηγηθούν σε ένα ερασιτεχνι-
κό μαγείρεμα. Ο γραμματέας του PSF 
Ζαν-Κριστόφ Καμπαντελίς ανακοίνωσε 
ότι συμμετείχαν γύρω στο 1,5 με 2 εκατ. 
άτομα και πως ο τελικός αριθμός θα είναι 
κοντά στα 2 εκατ. Γύρω στις 00:45 έδωσαν 
συμμετοχή 1,25 εκατ. και εννιά ώρες αργό-
τερα 1,6 εκατ. Ομως, μολονότι υποτίθεται 
ότι προστέθηκαν 350.000 ψηφοφόροι, 
τα ποσοστά των υποψηφίων παρέμειναν 
ακριβώς τα ίδια, μέχρι δεύτερο δεκαδικό 
ψηφίο! Και τότε άρχισε το μεγάλο γέλιο 
στο Ιντερνετ και τα χλευαστικά σχόλια των 
πολιτικών αντιπάλων του PSF.

Eτσι, χάρη στον ερασιτεχνικό χειρισμό 
με τον οποίο προσπάθησαν να φουσκώ-
σουν τη συμμετοχή, αφού προηγουμένως 
συμφώνησαν για τη σειρά των υποψήφιων 
και το ποσοστό που θα δώσουν στον κα-
θένα, ενισχύθηκε η άποψη ότι ο Αμόν και 
ο Βαλς θα μονομαχήσουν «μέχρι τελικής 
πτώσεως» για να αναδειχτεί εκείνος που 
δεν πρόκειται να πάρει στον πρώτο γύρο 

των προεδρικών εκλογών θέση καλύτερη 
από την τέταρτη! Η ομάδα δεν τραβάει με 
τίποτα. Κι επειδή δεν τραβάει, αναμένε-
ται να πληθύνουν εκείνοι που θα ζητήσουν 
από τη σοσιαλδημοκρατία να αποσύρει 
τον υποψήφιό της και να στηρίξει ένα «δι-
κό της παιδί», τον τέως υπουργό Οικονο-
μικών, τέως σύμβουλο του Ολάντ και τέως 
τραπεζίτη, Εμανουέλ Μακρόν. Οι φήμες 
επιμένουν ότι ένας απ' αυτούς θα είναι ο 
ίδιος ο Ολάντ.

Δεν είναι λίγοι οι παράγοντες της γαλλι-
κής αστικής τάξης που θα ήθελαν να δουν 
τον Μακρόν στο Ελιζέ. Γιατί ο Μακρόν, σε 
αντίθεση με τον παλαιοδεξιό Φιγιόν του 
«πατρίς-θρησκεία-οικογένεια», θεωρούν 
ότι μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον εθνι-
κισμό του γαλλικού ιμπεριαλισμού. Εμφα-
νίζεται ως εκπρόσωπος ενός εθνικισμού 
με τεχνοκρατικό πρόσωπο και όχι ενός 
εθνικισμού των «παραδοσιακών γαλλικών 
αξιών», όπως ο Φιγιόν και η Λεπέν. Ετσι, 
καθώς το δημοσκοπικό τοπίο δείχνει ότι 
ο Μακρόν είναι ο μόνος που ανεβάζει τα 
ποσοστά του, μπήκαν μπροστά τα μεγάλα 
μέσα για να τον σπρώξουν στη δεύτερη 
θέση, πάνω από τον Φιγιόν, ώστε να είναι 
αυτός που θα αντιμετωπίσει τη Λεπέν στο 
δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Το πρώτο γερό πλήγμα κατά του Φιγι-
όν ήρθε με την αποκάλυψη της «Canard 
Enchaine» (σαν να λέμε το γαλλικό «Πο-
ντίκι»), ότι η μαντάμ Φιγιόν, που εμφανι-
ζόταν ως καλή νοικοκυρά και μητέρα, που 
ασχολούνταν μόνο με την ανατροφή των 
πέντε παιδιών της, εισέπραξε από το γαλ-
λικό κράτος γύρω στο μισό εκατομμύριο 
ευρώ από το 1998, ως μαϊμού συνεργάτης-
βοηθός αρχικά του συζύγου της και μετά 
(όταν αυτός έγινε υπουργός του Σαρκοζί) 
ενός άλλου βουλευτή, χωρίς ποτέ κανείς 
να την έχει δει να κάνει οποιαδήποτε δου-
λειά στο γαλλικό κοινοβούλιο. Ο Φιγιόν 
μίλησε για «αμπούλες βρώμας» και «εκ-
στρατεία λάσπης», αλλά οι εισαγγελικές 
αρχές ήδη άρχισαν έρευνα…
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Δύο	χιλιάδες	δεκαεπτά
ως	πότε,	σύντροφοι,	με	τα	σκατά;

Η ανάδειξη του Ντόναλντ (ποιου Ντακ ρε;) σε πλανητάρχη 
είναι ένα ιστορικό ορόσημο που σηματοδοτεί τη νέα εποχή 
της αμεσότητας και των παστρικών δουλειών. Για όσους δεν το 
αντιλήφθηκαν, τέρμα πια το υπηρετικό πολιτικό (και πωλητικό) 
προσωπικό. Μόνοι τους και απευθείας θα κάνουν τις δουλειές 
τους, καλύτερα και ασφαλέστερα, οι καπιταλιστές-ιμπεριαλι-
στές. Χωρίς μπάτλερ, οικονόμους και θεραπαινίδες, αχυραν-
θρώπους, παχυλά αμειβόμενες μαριονέτες και πειθήνια κρέα-
τα. Μην ξεχνάμε ότι «trump» σημαίνει ατού, βαρβαριστί. Και οι 
πρώτες μέρες αποδεικνύουν περίτρανα (συμφωνία Ειρηνικού, 
αμβλώσεις, τείχος με Μεξικό κ.ά.) την αποτελεσματικότητα 
αυτού του ατού της αμεσότητας και της παράκαμψης περιττών 
διαμεσολαβήσεων…

Πέρα από την ορκωμοσία του Ντόναλντ (σίγουρα εκείνο 
το «Trump» γράφεται με «u»;), ασφαλώς η είδηση της προη-
γούμενης εβδομάδας είναι η ηρωική πράξη αντίστασης της 
συντρόφισσας Τατιάνας (μία είναι η Τατιάνα, όπως ένα είναι 
και το κώμα). Δυστυχώς, λίγο μετά επισκιάστηκε από τους 
πάνδημους πανηγυρισμούς για τα δύο χρόνια αριστεράς, ελ-
πίδας και ανάπτυξης, ωστόσο άφησε βαριές παρακαταθήκες 
και μηνύματα στο κίνημα. Που στο πρόσωπό της βρίσκει μία 
πολύτιμη σύμμαχο και σε συνδυασμό με την άλωση του δό-
λιου Δ.Ο.Λ. από τους συριζομουλόπουλους, προαναγγέλλει 
την επερχόμενη μεγάλη ανατροπή εκ των (χ)έσω! Αλλωστε 
γράφηκε πληθώρα σχολίων στον ημερήσιο και νυχτερινό Τύ-
πο, αλλά και συνθημάτων στους τοίχους. «Ενα περιπολικό έξω 
από το σπίτι μου για ώρες κι ένα έξω από το «Εψιλον» μέχρι 
τα μεσάνυχτα. Ούτε η Πόλα Ρούπα!» έγραψε στο blog της η 
αγωνίστρια, τοποθετώντας εαυτόν στο κάδρο των μαχητών! 
«Η στοχοποίησή μου από το ναζιστικό μόρφωμα προφανής», 
συνέχισε με πολιτικούς όρους που φανερώνουν ότι το (σταρ) 
σύστεμ τρέφει στους κόρφους του ένα φίδι που θα το φάει, 
μία συνειδητοποιημένη επαναστάτρια. Και κατέληξε γράφο-
ντας: «Θέλω λοιπόν να σας διαμηνύσω ότι αν και γυναίκα… 
φοράω συχνά παντελόνια. Δεν σας φοβάμαι (…) Αγωνιστικούς 
χαιρετισμούς. Τατιάνα». Σύντροφοι, δεν ξέρω για εσάς, αλλά 
η ευαίσθητη Κοκκινοσκουφίτσα ανατρίχιασε.

«Ποτέ δεν υπήρξε μια εποχή που οι άνθρωποι ήταν τόσο 
δύσθυμοι και μελαγχολικοί. Αλλωστε, αυτό εξηγεί από μία άπο-
ψη την τρομερή και μέχρις αηδίας οργάνωση της ευθυμίας. 
Καμιά εποχή δεν είχε οργανώσει τόσο πολύ την ευθυμία όσο 
η δική μας. Σε καμιά εποχή δεν έπαιζε πρωί-πρωί στα σπίτια το 
ραδιόφωνο εύθυμες μουσικές, για να ξυπνήσουν οι άνθρωποι 
μελαγχολικοί και σχεδόν έτοιμοι να αυτοκτονήσουν» (Γιάννης 
Τσαρούχης).

Αντί μνημόσυνου για τις σαράντα μέρες από τον θάνατο του 
Αργύρη Τσακαλία, παραθέτουμε… χαμογελαστά αποσπάσμα-
τα από το βιβλίο του «Βίος και πολιτεία του Χριστοδούλου του 
Ξηρού του εν Ακαμάτρα Ικαρίας και των συν αυτώ»:

Διετέλεσε ιδιοκτήτης, εκδότης, διευθυντής και αρχισυντά-
κτης σατιρικού περιοδικού με τίτλο «Κουρελιάρικη σημαία» η 
οποία εκδιδόταν ταυτόχρονα σε έξι γλώσσες: αρχαία ελληνικά 
(«Ρακώδης σημαία»), νέα ελληνικά («Κουρελιάρικη σημαία»), 
τουρκικά («Κουρελί μπαϊράκ»), ρωσικά («Σημαιόνοβα τσουλό-
φσκαγια»), γαλλικά («Κουρελιέρ σημαιά») και αγγλικά («Κου-
ρέλαρυ Σεμάια»).

Καταγεγραμμένα ρητά από τις γλώσσες του Χριστόδουλου: 
«Παν μέτρον άχρηστον», «τω περδομένω αντιπέρδεσθαι χρη», 
«μουνίεις νάμπω (μου ανοίγεις να μπω; - ικαριακή διάλεκτος), 
«σουζάρ σανμλάρ» (σουζάρει σαν μουλάρι), «κλαν ημάνας» 
(καλά είναι η μάνα σου), «τσεχς τσάς» (τους έχεις τους άσους), 
«νάις πάρτι» (να η Σπάρτη), «μλαρ τσούντρας» (μουλάρι της 
UNRRA), αρνιό-μουνα, στεκό-μουνα κ.α. Κνίτες αεί ψεύται 
(κατά παράφραση του «Κρήτες αεί ψεύται»). Οικογενειακές 
φυλακές Κορυδαλλού. Οχι στον αθηναϊκό τρόπο ζωής – Κομ-
μουνιστική Νεολαία Σπάρτης. Σούπερ μάρκετ «η θεία χάρις» 
– τιμαί λογικαί – πωλείται άγιον πνεύμα σε σπρέι (γράφτηκε 
στον καθεδρικό ναό του Ευδήλου Ικαρίας).

Μ' αυτά και με άλλα κύλησαν άλλα δυο χαμένα χρόνια πά-
νω από τις χαμένες, τσαλαπατημένες ζωές μας, λειαίνοντάς 
τις ακόμη περισσότερο. Δυο χρόνια ξετσίπ(ρ)ωτης πολιτικής 
αγυρτείας και απατεωνιάς δίχως προηγούμενο. Ο,τι και να 
γραφεί θα είναι λίγο, άλλωστε έχουν γραφεί και ειπωθεί τό-
σα… Και δυστυχώς, μερικά πράγματα δεν χωράνε ούτε στις 
περιεκτικότερες βρισιές της πλούσιας μα τόσο φτωχής –τε-
λικά- γλώσσας…

«Τι καθάρματα που είναι αυτοί οι έντιμοι άνθρωποι!» (Emil 
Zola).

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά Μάχη δικαστικών συντεχνιών
Ολα ξεκίνησαν τον περα-

σμένο Οκτώβρη. Στις 5 
του μήνα, ο Τσίπρας συναντή-
θηκε «εν χορδαίς και οργά-
νοις» με τους προέδρους και 
εισαγγελείς των ανώτατων δι-
καστηρίων. Αντικείμενο της συ-
νάντησης ήταν τα μισθολογικά 
των δικαστικών. Τις επόμενες 
μέρες, όμως, η πρόεδρος του 
Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου 
πήγε στο Εφετείο Αθήνας και 
ενημέρωσε τους συναδέλφους 
της ότι έχει βρει μια καινούρ-
για ερμηνεία για το ηλικιακό 
όριο υποχρεωτικής συνταξιο-
δότησης των δικαστών. Σύμ-
φωνα μ' αυτή την ερμηνεία, 
αν οι δικαστικοί επιθυμούν 
να παραμείνουν πέρα από το 
συνταγματικά ορισμένο όριο, 
μπορεί ο κοινός νομοθέτης να 
τους δώσει αυτό το δικαίωμα 
με νόμο.

Η Θάνου ανακάτεψε και τον 
Τσίπρα, καταφέρνοντας να 
τον εκθέσει. Οπως φερόταν 
να είπε στους εφέτες, η ίδια 
συμφωνεί μ' αυτή τη… ρηξικέ-
λευθη ερμηνεία, ενώ το αίτημα 
βρίσκει τον πρωθυπουργό «πο-
λύ θετικό». Ο Τσίπρας δεν τη 
διέψευσε, όμως μετά το σάλο 
που ξέσπασε, ο τότε υπουργός 
Δικαιοσύνης Ν. Παρασκευό-
πουλος αναγκάστηκε να ανα-
κοινώσει (με καθυστέρηση) 
ότι «κανείς νεωτερισμός δεν 
θα προχωρήσει εκτός του θε-
σμικού πλαισίου της συνταγμα-
τικότητας», θέση με την οποία 
συμφώνησε -αναγκαστικά- και 
η Θάνου, λέγοντας πως η πρό-
τασή της δεν αφορά τον κοινό 
νομοθέτη, αλλά κατατίθεται 
ενόψει της διαδικασίας ανα-
θεώρησης του Συντάγματος.

Το Σύνταγμα είναι τόσο σα-
φές σ' αυτό το ζήτημα, που δε 
σηκώνει δεύτερη ερμηνεία. Η 
παράγραφος 5 του άρθρου 
88 προβλέπει: «Oι	δικαστικοί	
λειτουργοί,	έως	και	το	βαθμό	
του	εφέτη	ή	του	αντεισαγγελέα	
εφετών	και	τους	αντίστοιχους	
με	αυτούς	βαθμούς,	αποχω-
ρούν υποχρεωτικά	από	την	
υπηρεσία	μόλις	συμπληρώ-
σουν	το	εξηκοστό	πέμπτο	έτος	
της	ηλικίας	τους	και	όλοι	όσοι	
έχουν	βαθμούς	ανώτερους	από	
αυτούς	ή	τους	αντίστοιχους	με	
αυτούς	αποχωρούν	υποχρεω-
τικά	από	την	υπηρεσία	μόλις	
συμπληρώσουν	το	εξηκοστό	
έβδομο	έτος	της	ηλικίας	τους».

Το θέμα φαινόταν να έχει 
κλείσει, ενώ στο μεταξύ η Θά-
νου φρόντισε να δημιουργήσει 
μια Ενωση Ανώτατων και Ανώ-
τερων Δικαστών και Εισαγγελέ-
ων, διασπώντας έτσι τις υπάρ-
χουσες συντεχνίες στο χώρο 
των ποινικών δικαστών (Ενωση 
Δικαστών και Εισαγγελέων και 
Ενωση Εισαγγελέων Ελλάδος), 
τις οποίες φαινόταν να επανε-
λέγχει η ΝΔ, μέσω του μηχανι-
σμού που διατηρούσε ο πρώην 
υπουργός και πρώην δικαστής 
Χαρ. Αθανασίου. Ξαφνικά, 
όμως, πριν από μερικές μέρες, 
ασκώντας αρμοδιότητα που 

έχει ως πρόεδρος του Αρείου 
Πάγου, η Θάνου ανακοίνωσε 
ότι συγκαλεί την Ολομέλεια 
του Αρείου Πάγου για να απο-
φανθεί επί του ζητήματος της 
αύξησης του ορίου ηλικίας συ-
νταξιοδότησης των δικαστών!

Ξαναξέσπασε σάλος. Ολες 
οι συντεχνίες των δικαστικών 
εξέδωσαν ανακοινώσεις δριμύ-
τατες στο περιεχόμενό τους. Η 
Ενωση Δικαστικών Λειτουργών 
ΣτΕ δεν περιορίστηκε μόνο να 
θυμίσει τη ρητή συνταγματική 
διάταξη, αλλά σημείωσε με 
νόημα ότι παρεμβάσεις που 
συνδέονται με τα όρια ηλικίας 
των δικαστών «παρατηρούνται	
από	τη	δικτατορική	κυβέρνηση	
Μεταξά,	από	τις	κατοχικές	κυ-
βερνήσεις	και	από	τις	κυβερ-
νήσεις	κατά	την	περίοδο	του	
εμφυλίου	πολέμου»! Εκανε, δη-
λαδή, παρέμβαση με άρωμα… 
αριστερό. Η Ενωση Δικαστών 
του Ελεγκτικού Συνέδριου θύ-
μισε τη συνταγματική διάταξη 
και τόνισε πως αυτή μπορεί ν' 
αλλάξει μόνο με συνταγματική 
αναθεώρηση και «οποιαδήποτε	
άλλη	πρωτοβουλία	ή	ενέργεια	
που	στοχεύει	στην	προώθηση	
διαφορετικού	νοήματος	στη	
διάταξη	αυτή	είναι	ευθέως	
αντισυνταγματική». Ανάλογου 
περιεχομένου ανακοίνωση εξέ-
δωσε και η Ενωση Διοικητικών 
Δικαστών.

Ο χορός των ανακοινώσε-
ων έκλεισε με την Ενωση Δι-
καστών και Εισαγγελέων, την 
πολυπληθέστερη δικαστική 
συντεχνία, της οποίας η Θά-
νου έχει διατελέσει πρόεδρος.  
Απαντώντας στη Θάνου, που 
είχε υποστηρίξει ότι οι ανα-
κοινώσεις συνιστούν προσπά-
θεια επηρεασμού των μελών 
της Ολομέλειας του Αρείου 
Πάγου -με εκβιαστικό τρόπο 
μάλιστα-  η ΕΔΕ ανακοίνωσε 
δηκτικά ότι «η	έκφραση	των	
απόψεων	του	πολιτικού	και	νο-
μικού	κόσμου	της	χώρας,	ιδίως	
μάλιστα	όταν	επιχειρείται	πα-
ραβίαση	συνταγματικών	επι-
ταγών,	δεν	μπορεί	να	εκληφθεί	
ως	απόπειρα	επηρεασμού	της	
κρίσης	των	δικαστών,	αλλά	είναι	
επιβεβλημένο	από	το	Σύνταγμα	
καθήκον». Η ανακοίνωση κατέ-
ληγε με ανοιχτό κάλεσμα: «Η	
Διοικητική	Ολομέλεια	του	Αρεί-
ου	Πάγου	καλείται	την	Πέμπτη	
να	περιφρουρήσει	το	Σύνταγμα	
και	να	διαφυλάξει	το	κύρος	του	
Ανώτατου».

Η Θάνου δεν περιορίστηκε  
μόνο στην έκδοση ανακοίνω-
σης από τη συντεχνία της, στην 
οποία έγραψε ότι «τα	μέλη	της	
Ολομέλειας	του	Αρείου	Πά-

γου	έχουν	πλήρη	συναίσθηση	
της	ευθύνης	τους,	διαθέτουν	
επιστημονική	επάρκεια,	ωριμό-
τητα	και	ήθος	ώστε	να	κρίνουν	
με	βάση	τη	νομιμότητα	και	δεν	
χρειάζονται	τις	υποδείξεις	ή	τις	
παρεμβάσεις	οποιουδήποτε	
τρίτου	για	να	εκφράσουν	τη	νο-
μική	τους	άποψη». Εξέδωσε και 
ανακοίνωση με τη θεσμική της 
ιδιότητα, η οποία αναρτήθηκε 
στην ιστοσελίδα του Αρείου 
Πάγου!

Η ανακοίνωση της Θάνου 
αποκάλυψε εκνευρισμό, αν 
όχι πανικό, θυμίζοντας τις δη-
λώσεις που έκανε ο  πρόεδρος 
του ΣτΕ, όταν προσπαθούσε 
με ελιγμούς να αποφύγει την 
απόφαση της Ολομέλειας του 
δικαστηρίου του για την αντι-
συνταγματικότητα του νόμου 
Παππά για τις τηλεοπτικές 
άδειες. Δεν μπορείς να λες ότι 
οι δικαστές είναι ντούροι, ανε-
ξάρτητοι και δεν επηρεάζονται, 
και από την άλλη να καταγγέλ-
λεις όσους εκφράζουν γνώμη 
αντίθετη από τη δική σου, ότι 
προσπαθούν να επηρεάσουν 
τους δικαστές. 'Η οι δικαστές 
«δεν καταλαβαίνουν τίποτα» ή 
είναι ευάλωτοι σε πιέσεις.

Αυτό, όμως, είναι το λιγότε-
ρο. Οπως και το ότι επιτέθηκε 
στις άλλες δικαστικές συντε-
χνίες, κατηγορώντας τες ότι 
«προσπαθούν	να	στοχοποιή-
σουν	προσωπικά	την	Πρόεδρο	
του	Αρείου	Πάγου». Μεγαλύτε-
ρη σημασία έχουν τα ζητήματα 
ουσίας που έθεσε η Θάνου μ' 
αυτή της την ανακοίνωση, που 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 
του Αρείου Πάγου.

u Εγραψε ότι «το	αίτημα	αύ-
ξησης	της	ηλικίας	συνταξιοδό-
τησης	των	Δικαστών	δεν		είναι		
αίτημα		προσωπικό,		αλλά		αίτη-
μα		της		συντριπτικής	πλειοψη-
φίας	των	Ανώτατων	και	Ανώτε-
ρων	Δικαστικών	Λειτουργών,	οι		
οποίοι		κατ'		επανάληψη		είχαν		
απευθυνθεί		και		εξακολουθούν		
να	απευθύνονται	και	στην	Ενω-
ση	Δικαστών	και	Εισαγγελέων,	
ζητώντας	να	στηρίξει	το	δίκαιο	
και	νόμιμο	αίτημά	τους». Η 
Θάνου αναφέρεται σε κάποιο 
συντεχνιακό (άντε, να το πού-
με επαγγελματικό) αίτημα της 
ανώτερης κάστας των δικα-
στικών, το οποίο μετατρέπει 
σε θεσμικό ζήτημα. Δηλαδή, 
η Θάνου δηλώνει προκλητικά 
ότι αυτοί σαν δικαστές έχουν 
και το μαχαίρι και το πεπόνι και 
μπορούν -όταν πρόκειται για τα 
δικά τους ιδιαίτερα συμφέρο-
ντα ως κάστας- να παίρνουν 
αποφάσεις ακόμα και κόντρα 
στο Σύνταγμα.

u Εγραψε ότι έχει δικαίωμα 
«να	συγκαλεί		την		Ολομέλεια,		
για		να		γνωμοδοτήσει		επί		νομι-
κών	ζητημάτων» και ότι «τα	μέλη	
της	Ολομέλειας	είναι	εκείνα,	τα	
οποία	θα	αποφασίσουν	για	την	
νομική	ορθότητα,	τη	βασιμότη-
τα	και	τη	συνταγματικότητα	ή	
μη	των	τεθέντων	ερωτημάτων». 
Προδιέγραψε, δε, ότι υπάρχει 
«αντίθετη νομική άποψη» από 
αυτή που εξέφρασαν με τις 
ανακοινώσεις τους οι αντίπα-
λες προς την ίδια δικαστικές 
συντεχνίες.

Επομένως, τη ρητή συνταγ-
ματική απαγόρευση, που δε 
χρειάζεται να είναι κανένας 
συνταγματολόγος, ούτε καν 
νομικός, για να αντιληφθεί το 
μονοσήμαντο περιεχόμενό 
της, η Θάνου τη μετατρέπει σε 
νομικό διακύβευμα, το οποίο 
θέτει προς απόφαση στην 
Ολομέλεια του Αρείου Πάγου!

Πού το πάει η Θάνου; Είναι 
φανερό ότι κάνει μια κίνηση 
για να στηρίξει τη συντεχνία 
της, στην οποία προσπαθεί να 
μαζέψει δικαστές και εισαγ-
γελείς των Εφετείων και του 
Αρείου Πάγου, με δέλεαρ την 
παράταση της θητείας τους για 
τρία χρόνια. Αν δεν έχει πλει-
οψηφία στην Ολομέλεια του 
Αρείου Πάγου, θα σπάσει τα 
μούτρα της. Αν έχει εξασφα-
λισμένη πλειοψηφία και απο-
φασίσουν ότι η συνταγματική 
διάταξη δεν είναι δεσμευτική, 
αλλά μπορεί ο κοινός νομο-
θέτης να την παρατείνει, τότε 
θα έχουν κάνει την αρχή ενός 
δικαστικού πραξικοπήματος. 
Μόνο που δε θα μπορούν να το 
ολοκληρώσουν. Δεν μπορούν 
να πάρουν απόφαση να παρα-
τείνουν τη θητεία τους για τρία 
χρόνια. Μια τέτοια αντισυνταγ-
ματική απόφαση μόνο η Βουλή 
μπορεί να την πάρει.

Η συγκυβέρνηση των ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ, μετά το «δόσιμο» 
του Τσίπρα από τη Θάνου τον 
Οκτώβρη του 2016, έγινε ιδιαί-
τερα προσεκτική. Ο Κοντονής  
δήλωσε αμέσως ότι «στο	πλαί-
σιο	του	Συντάγματος	δεν	μπο-
ρεί	να	γίνει	αλλαγή	των	ορίων	
συνταξιοδότησης	των	δικαστών	
με	νόμο,	γιατί	έχουμε	μια	ρητή	
συνταγματική	διάταξη	η	οποία	
δεν	επιτρέπει	κάτι	τέτοιο». 
Είναι φανερό ότι δε θέλει να 
μπλέξει στους σχεδιασμούς 
της Θάνου, αντιμετωπίζοντας 
από την αντιπολίτευση (και τις 
υπόλοιπες δικαστικές συντε-
χνίες) την κατηγορία της αντι-
συνταγματικής εκτροπής. Τόσα 
έχει στην καμπούρα της, δε θα 
ήθελε και κάτι ακόμα, από το 
οποίο δεν πρόκειται να έχει 
κάποιο ιδιαίτερο κέρδος.

Την ίδια στιγμή, όμως, υπε-
ρασπίστηκε τη Θάνου, πα-
ριστάνοντας τον αφελή: «Η	
Ολομέλεια	του	Αρείου	Πάγου	
μπορεί	να	συνεδριάζει	και	να	
κάνει	προτάσεις	ενόψει	της	
αναθεώρησης	του	Συντάγμα-
τος». Η Θάνου, όμως, υποστη-
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Ο ασφαλέστερος τρόπος για να 
διασκεδάσεις τις εντυπώσεις 

(τουλάχιστον να προσπαθήσεις) από 
ένα φιάσκο είναι να οργανώσεις ένα 
κοινοβουλευτικό σόου, στο οποίο -με 
κραυγές, ευφυολογήματα, κορόνες και 
πολιτικό ξεκατίνιασμα- να προσπαθή-
σεις να τραβήξεις αλλού την προσοχή.

Βαρύτατα εκτεθειμένοι από το φιά-
σκο της εξεταστικής επιτροπής για τη 
διαπλοκή, που έχει στενή συνάφεια με 
τις εξελίξεις στο μέτωπο του ΔΟΛ, οι 
Τσιπραίοι αποφάσισαν να ολοκληρώ-
σουν τη σχετική διαδικασία με μια συ-
ζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, 
που θα έχει όλα τα χαρακτηριστικά 
της «σύγκρουσης των δυνάμεων του 
φωτός με τις δυνάμεις του σκότους», 
όπως έλεγε ο αλήστου μνήμης Μένιος 
Κουτσόγιωργας. Τσίπρας, Καμμένος 
και το σύνολο των κοινοβουλευτικών 
ομάδων των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κατέθεσαν 
πρόταση για συζήτηση στην Ολο-
μέλεια της Βουλής του Πορίσματος 
της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη 
διερεύνηση της νομιμότητας της δα-
νειοδότησης των πολιτικών κομμάτων 
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών 
μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα 
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας» και η 
σχετική συζήτηση θα γίνει την Τετάρτη 
1 Φλεβάρη.

Στην Εξεταστική Επιτροπή το πόρι-
σμα εγκρίθηκε μόνο από τους 12 βου-
λευτές των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Το καταψήφι-
σαν οχτώ βουλευτές (ΝΔ, ΔΗΣΥ, ΚΚΕ 
και ΧΑ), παρών δήλωσαν οι βουλευτές 
του Ποταμιού και του Λεβέντη, ενώ ο 
ανεξάρτητος Νικολόπουλος φρόντισε 
να απουσιάζει. Επειδή ο σχετικός ντό-
ρος είχε ήδη γίνει τις προηγούμενες 
μέρες, το Μαξίμου φρόντισε από το 
πρωί της μέρας που θα γινόταν η ψη-
φοφορία στην Εξεταστική να διαμη-
νύσει με non paper ότι η υπόθεση της 
«διαπλοκής» «όχι μόνο δεν τελείωσε 
αλλά τώρα αρχίζει», επικαλούμενοι 
το ότι το πόρισμα θα αποσταλεί στη 
Δικαιοσύνη, προκειμένου αυτή να διε-
ρευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες όλων 
των εμπλεκόμενων.

Ψιλό γαζί το δούλεμα. Θα διερευ-
νήσει η Δικαιοσύνη τυχόν ποινικές 
ευθύνες πολιτικών προσώπων; Οχι, 
φυσικά, γιατί δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. 
Κι αν «σκοντάψει» σε όνομα πολιτικού 
προσώπου, το οποίο εμπλέκεται σε 
κάποια πτυχή της υπόθεσης, οφείλει 
να στείλει αμελλητί το φάκελο στη 
Βουλή, όπως ορίζει το νομικό πλαίσιο. 
Πώς όμως θα προχωρήσει η Βουλή 
παραπέρα, όταν η Εξεταστική Επι-
τροπή έχει αποφανθεί, με τις ψήφους 
των βουλευτών των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ότι 
δεν προκύπτουν ευθύνες για πολιτικά 
πρόσωπα και επομένως δε χρειάζεται 
να συσταθεί καμιά προανακριτική επι-
τροπή;

Για να μην το «βασανίζουμε», η πλει-
οψηφία των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ παραδέχεται 
ότι δεν υπάρχει «τρίγωνο της διαπλο-
κής», δηλαδή πολιτικά κόμματα και πο-
λιτικά πρόσωπα - ιδιοκτήτες των μίντια 
- τραπεζίτες. Αφού δεν υπάρχουν ευ-
θύνες πολιτικών προσώπων, όλα περιο-
ρίζονται στις σχέσεις εκδοτών και τρα-
πεζιτών που τους χρηματοδοτούσαν. 
Αυτό όμως είναι σύνηθες φαινόμενο 
στη λειτουργία της καπιταλιστικής 
οικονομίας. Δεν είναι οι εκδοτικές οι 
μόνες επιχειρήσεις που οι τράπεζες 
τις «μπουκώνουν» με θαλασσοδάνεια. 

Διαπλοκή υπάρχει μόνο όταν υπάρχει  
ανάμιξη της αστικής πολιτικής. Οι εκ-
δότες στηρίζουν κόμματα και πολιτι-
κούς παράγοντες κι αυτοί παρεμβαί-
νουν στους τραπεζίτες (μην ξεχνάμε 
ότι το δημόσιο έλεγχε τις διοικήσεις 
των μεγαλύτερων τραπεζών και πριν 
την ανακεφαλαιοποίηση) για να δίνουν 
θαλασσοδάνεια στους εκδότες.

Από τη στιγμή που η πλειοψηφία των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δε βρήκε ευθύνες πολιτι-
κών προσώπων, έσβησε από το χάρτη 
τη δική της προπαγάνδα περί διαπλο-
κής. Ο,τι και να πουν ο Τσίπρας με τον 
Καμμένο από το βήμα της Βουλής την 
επόμενη Τετάρτη (και θα πουν πολλά 
σε βάρος του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, 
ανακατεύοντας τη γνωστή σούπα της 
σκανδαλολογίας) δε θα έχει καμιά ση-
μασία. Σημασία έχουν οι πράξεις. Και 
οι δικές τους πράξεις έδειξαν ότι… δεν 
υπάρχει διαπλοκή άξια να διερευνη-
θεί σε ποινικό επίπεδο από την ίδια τη 
Βουλή, που είναι το αρμόδιο όργανο.

Γιατί πήραν μια τέτοια απόφαση; 
Γιατί στήνουν ήδη το δικό τους σύστη-
μα διαπλοκής και δε θα μπορούσαν να 
μιλήσουν για διαπλοκή π.χ. της ΝΔ με 
τον Αλαφούζο ή του ΠΑΣΟΚ με τον 
Ψυχάρη, όταν ο Μπόμπολας είναι και ο 
δικός τους… αγαπημένος εργολάβος, 
στον οποίο θέλουν να «σπρώξουν» τον 
ΔΟΛ (και το Mega επομένως), για να 
μην μιλήσουμε για τον Καλογρίτσα, τις 
εργολαβίες και το κανάλι που πάσχισε 
να του δώσει ο Παππάς. Θέλησαν να 
κλείσουν το ζήτημα στα γρήγορα, γιατί 
πλέον δεν τους πολυπαίρνει.

Ενδεχομένως και σε επίπεδο Ολο-
μέλειας της Βουλής να μην επεδίωκαν 
τη φιέστα της Τετάρτης και να έκλεινε 
το θέμα με μια ανιαρή συζήτηση σε 
επίπεδο δευτεροκλασάτων βουλευ-
τών. Ομως οι χειρισμοί της ΝΔ και του 
ΠΑΣΟΚ δεν τους άφησαν περιθώρια. 
Κυρίως της ΝΔ, αφού βγήκε μπροστά 
ο ίδιος ο Μητσοτάκης και μέσω του εκ-
προσώπου Τύπου του δεν περιορίστη-
κε να πει «άνθρακας ο θησαυρός της 
κυβέρνησης», αλλά το πήγε ένα βήμα 
παραπέρα, προσθέτοντας: «Προέκυ-
ψαν, όμως και κάποια πράγματα που 
αφήνουν βαριά εκτεθειμένη την κυ-
βέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ. Αρνήθηκαν 
να αποκαλύψουν ποιος κρύβεται πίσω 
από την off shore της εφημερίδας 'Αυ-
γή'. Αποδείχθηκε ότι υπήρξε κούρεμα 
χρέους της εφημερίδας 'Αυγή' από 
τραπεζικό ίδρυμα, κάτω από αδιαφα-
νείς διαδικασίες. Το δάνειο της Ελληνι-
κής Αριστεράς, που στη συνέχεια έγινε 

ΣΥΡΙΖΑ 'κουρεύτηκε' κατά 60%... Το 
ακίνητο της Κουμουνδούρου περιήλ-
θε στην κατοχή του ΣΥΡΙΖΑ με νομικά 
ύποπτο τρόπο. Ακόμη, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 
προχωρήσει σε διπλή και τριπλή εκχώ-
ρηση της κρατικής χρηματοδότησης 
τον ίδιο χρόνο. Πήγαν για μαλλί και 
βγήκαν κουρεμένοι». Ο Τσίπρας ήταν 
υποχρεωμένος να σηκώσει το γάντι 
και να φωνάξει τον Μητσοτάκη για 
προσωπική «μονομαχία» στη Βουλή. 
Αν δεν το έκανε αυτό, τότε η ΝΔ θα 
έκανε σημαία της τη «διαπλοκή του 
ΣΥΡΙΖΑ» και η συγκυβέρνηση θα φαι-
νόταν σαν να κρύβεται κάτω από το 
βάρος κάποιας ενοχής. Οπότε, θα πει 
ο καθένας τα δικά του στη Βουλή και 
στο τέλος τα κομματικά επιτελεία θα 
«κάνουν ταμείο» (δεν υπάρχει αμφιβο-
λία ότι το κάθε στρατόπεδο θα βάλει 
τα παπαγαλάκια του να γράψουν και 
να πουν ότι ο δικός του αρχηγός συνέ-
τριψε τον αντίπαλο).

Ακόμα και στο επίπεδο του «άξονα 
της διαπλοκής» (και όχι τριγώνου πλέ-
ον) εκδοτών-τραπεζιτών οι ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ φρόντισαν να αφυδατώσουν το 
πόρισμά τους, βγάζοντας την αναφο-
ρά για την ανάγκη να διερευνηθούν οι 
ποινικές ευθύνες του Στουρνάρα, που 
περιείχε αρχικά το πόρισμά τους. Αυ-
τό, πέρα από την αυταπόδεικτη πολιτι-
κή του σημασία, έχει και ποινική βαρύ-
τητα. Πώς θα βρουν ποινικές ευθύνες 
τραπεζιτών οι δικαστικές αρχές (αν 
υποθέσουμε ότι έχουν τέτοια πρόθε-
ση), όταν ο Στουρνάρας και κορυφαία 
στελέχη της ΤτΕ εμφανίστηκαν στην 
Επιτροπή και κατέθεσαν ότι τα δάνεια 
των τραπεζών προς τα ΜΜΕ δόθηκαν 
σύμφωνα με τους τραπεζικούς κανό-
νες; Ποιος θα τολμήσει ν' ακουμπήσει 
τραπεζίτες που έδωσαν τέτοια δά-
νεια, όταν -επιπλέον- οι ισολογισμοί 
των τραπεζών έχουν εγκριθεί από τις 
γενικές συνελεύσεις των μετόχων και 
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα δε βρή-
καν τίποτα το μεμπτό; Οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
πετάνε το «πτώμα» στα χέρια των δι-
καστών για να το θάψουν αυτοί. Μα-
θημένοι είναι σε κάτι τέτοια, άλλωστε.

Αν πρέπει να σημειώσουμε κάτι 
τελευταίο, είναι η αντίδραση του Λο-
βέρδου στην τελευταία συνεδρίαση 
της Εξεταστικής, όταν αποκάλυψε ότι 
σε σχέση με το πόρισμα που είχε πα-
ραδοθεί στα κόμματα προστέθηκε μια 
αναφορά σε υπόθεση που αφορά τον 
εκδότη Θέμο Αναστασιάδη και αφο-
ρά υπόθεση που -σύμφωνα με τον Λο-
βέρδο- έχει τελεσιδικήσει.  Ο εκπρό-

σωπος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την 
κυβέρνηση για «απόπειρες εκδίκησης 
στο πλαίσιο της κόντρας που έχει ξε-
κινήσει τις τελευταίες εβδομάδες με 
τη συγκεκριμένη εφημερίδα». Ο μεν 
Λοβέρδος έχει φιλικές σχέσεις με τον 
Αναστασιάδη από τα φοιτητικά τους 
χρόνια, όμως σε επίρρωση των όσων 
είπε προσέτρεξε και ο κυβερνητικός 
βουλευτής (ΑΝΕΛ) Δ. Καμμένος, που 
σε συνέντευξή του στο protothema.gr 
μίλησε για κάποιο «αόρατο χέρι» που 
αφαιρούσε και πρόσθετε παραγρά-
φους στο κεφάλαιο του πορίσματος 
που αναφέρεται στο «Πρώτο Θέμα». 
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό βουλευ-
τή και μέλος της Εξεταστικής, στο πό-
ρισμα έγιναν δυο βασικές αλλαγές, για 
τον Στουρνάρα και το «Πρώτο Θέμα». 
Οπως είπε, «είναι ενήμερα όλα τα δά-
νεια του Πρώτου Θέματος, όλων των 
εταιριών και εξυπηρετούνται κανονικά. 
Οπότε δεν τίθεται θέμα θαλασσοδα-
νείων ή μπαταχτσήδων ή στρατηγι-
κών κακοπληρωτών όσον αφορά στο 
Πρώτο Θέμα»! Ο ίδιος βουλευτής την 
«έπεσε» άγρια και στην πρόεδρο του 
Αρείου Πάγου, οπότε κρατήστε την 
περίπτωσή του «υπό σημείωση».

Σε τεντωμένο σκοινί
Στο μέτωπο του ΔΟΛ, οι συριζαίοι 

καταβάλλουν προσπάθεια να πεί-
σουν ότι ο Μουλόπουλος ανέλαβε 
την υπόθεση της «σωτηρίας» λόγω 
της… κουμπαριάς του με τον Ψυχά-
ρη και της μακράς επαγγελματικής 
του σταδιοδρομίας στο Συγκρότημα. 
«Εγώ δεν ενεργώ καθ' υπόδειξη του 
Τσίπρα. Νιώθω έκπληκτος που έχω γί-
νει το πρόσωπο της ημέρας» δηλώνει… 
αθώα ο Μουλόπουλος, νομίζοντας ότι 
απευθύνεται σε Λωτοφάγους, που 
ξέχασαν ότι στο περιβόητο άρθρο 
του για τις επαφές του με τον Τσίπρα, 
παρουσία της γάτας Ιμαλαΐων, ο Ψυ-
χάρης ισχυριζόταν πως ο Τσίπρας του 
ζητούσε να διώξει τον διευθυντή των 
«Νέων» και να βάλει στη θέση του τον 
Μουλόπουλο. Τώρα, λοιπόν, που ο δι-
ευθυντής των «Νέων» «πήρε τον πού-
λο» και ο Μουλόπουλος τοποθετήθηκε 
σε ρόλο «σωτήρα», που έχει και άποψη 
για το πώς πρέπει να ασκείται η κριτική 
στην κυβέρνηση, δεν υπάρχει κανένας 
τσιπραίικος δάκτυλος. Ολα είναι μια… 
σατανική σύμπτωση.

«Για τον ΔΟΛ πρέπει να υπάρξει πο-
λιτική συμφωνία, συμφωνία όλων των 
κομμάτων. Ο ΔΟΛ δεν είναι παρά η 
κορυφή του παγόβουνου. Το επόμενο 
διάστημα αναμένεται ισχυρή κρίση 
στον Τύπο μετά και την κατάργηση 
του ‘αγγελιόσημου’, κινδυνεύουν όλες 
οι εφημερίδες. Ηδη σοβαρά προβλή-
ματα χρηματοδότησης αντιμετωπί-
ζουν όλες οι επιχειρήσεις Τύπου, το 
πρόβλημα αφορά όλους», δηλώνει 
ο Μουλόπουλος στην «Αυγή», σε μια 
προσπάθεια να τους καταστήσει 
όλους συνυπεύθυνους. Τα ίδια είχε πει 
και ο Τσίπρας από το βήμα της Βουλής.

Μόνο που η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ δε 
διοικούνται από παιδαρέλια, ούτε στε-
ρούνται επαφών με μεγάλα τζάκια της 
καπιταλιστικής ολιγαρχίας. Και δεν νο-
μίζουμε να ανταποκριθούν στην… πρό-
σκληση Μουλόπουλου: «Εάν υπάρχουν 
ενδοιασμοί, ας έρθουν να βοηθήσουν. 
Ενα στέλεχος από το ΠΑΣΟΚ, ένα από 
τη Νέα Δημοκρατία, τους περιμένω». 
Θα κοιτάξουν να χαλάσουν τη δουλειά.

ρίζει πως η παράταση του ορίου 
ηλικίας μπορεί να γίνει με νόμο 
και όχι με συνταγματική ανα-
θεώρηση. Δεν μπορεί, λοιπόν, 
ο Κοντονής να κάνει ότι δεν κα-
ταλαβαίνει και να προσπαθεί να 
υπερασπιστεί τη Θάνου επιτιθέ-
μενος στις αντίπαλες δικαστικές 
συντεχνίες για το περιεχόμενο 
των ανακοινώσεών τους, συστή-
νοντας στο τέλος «αυτοσυγκρά-
τηση». Αν προηγουμένως είχε 
βάλει στη θέση της (και όχι απλώς 
να την «αδειάσει» προσεκτικά) τη 
Θάνου, τότε θα μπορούσε κανείς 
να πει ότι πράγματι ενοχλήθηκε 
από το ξεκατίνιασμα ανάμεσα 
στις συντεχνίες.

Θα κλείσουμε αυτό το ρε-
πορτάζ επαναλαμβάνοντας όσα 
είχαμε γράψει τον περασμένο 
Οκτώβρη, όταν «έσκασε» για 
πρώτη φορά αυτό το ζήτημα:

Οι δικαστές γιατί να θέλουν να 
παρατείνουν τον εργασιακό τους 
βίο; Μπορούμε να καταλάβουμε 
τις προσωπικές φιλοδοξίες της 
Θάνου, η οποία τον Ιούνη του 
2017 θα πρέπει να βγει στη σύ-
νταξη. Μια τριετία ακόμα στην 
κορυφή του ποινικού δικαστικού 
μηχανισμού, που μπορεί να περι-
λαμβάνει και μια ακόμα υπηρεσι-
ακή πρωθυπουργία (θα είναι η αρ-
χαιότερη των προέδρων των ανώ-
τατων δικαστηρίων) είναι οπωσ-
δήποτε ελκυστική για ανθρώπους 
σαν τη Θάνου. Οι άλλοι δικαστές, 
όμως, οι εφέτες, οι αρεοπαγίτες 
και οι αντεισαγγελείς αυτών των 
δύο βαθμίδων, γιατί να θέλουν να 
παραμείνουν στην υπηρεσία και 
μετά τα 65; Ξέρετε εσείς κανέναν 
εργαζόμενο που να θέλει να δου-
λεύει μέχρι τα βαθιά γεράματα, 
αντί να βγει στη σύνταξη;

Μόνο όσοι έχουν κάποιο οικο-
νομικό συμφέρον κάνουν αυτή 
την επιλογή. Π.χ. οι μανατζαραίοι 
των επιχειρήσεων, οι ελευθεροε-
παγγελματίες που έχουν καλό τζί-
ρο και δε θέλουν να τον χάσουν 
περιοριζόμενοι στη σύνταξη. 'Η οι 
μισθωτοί που θέλουν να βελτιώ-
σουν λίγο την άθλια σύνταξή τους 
και σφίγγουν τα δόντια για να 
μείνουν στη δουλειά. Οι ανώτε-
ροι και ανώτατοι δικαστές όμως 
και συνταξάρες παίρνουν και δεν 
έχουν ανάγκη από χρόνια υπηρε-
σίας (έχουν συμπληρώσει άφθο-
να). Αρα, κάποιο άλλο συμφέρον 
έχουν για να θέλουν να παρατεί-
νουν τα χρόνια υπηρεσίας τους. 
Είστε ελεύθεροι να στοχαστείτε 
τι είδους συμφέρον μπορεί να να 
είναι αυτό. Το μόνο βέβαιο είναι 
πως η (και συνδικαλίστρια) Θά-
νου προσπαθεί τόσους μήνες τώ-
ρα να το «πουλήσει» αυτό στους 
συναδέλφους της.  Αν δεν υπήρχε 
ενδιαφέρον, τότε δε θα μπορού-
σε να τους το «πουλήσει». Αυτή η 
κάστα θέλει να διευρύνει τα προ-
νόμιά της μέσα στο σύστημα της 
αστικής εξουσίας.

ΥΓ. Τελικά, με το πρόσχημα ότι 
η εισηγήτρια δεν ήταν έτοιμη, η 
Θάνου ανέβαλε τη Διοικητική 
Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. 
Πληροφορίες λένε ότι θα την κά-
νει την επόμενη ή τη μεθεπόμενη 
εβδομάδα. Προφανώς, υπάρχει 
πρόβλημα μετά το «άδειασμα» 
Κοντονή. Η πρόεδρος αντιμετω-
πίζει πια το φάσμα της συνταξιο-
δότησής της τον Ιούνη.

Στρίβειν διά του κοινοβουλευτικού σόου
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Ο Παναθηναϊκός έστειλε 
στη Super League το εξώ-

δικο που είχε προαναγγείλει, 
με αφορμή την καθυστέρηση 
καταβολής των χρημάτων από 
τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Η 
πράσινη ΠΑΕ απειλεί ότι την 
Κυριακή 29/1 δε θα επιτρέψει 
την είσοδο του συνεργείου της 
NOVA στη Λεωφόρο, όπου θα 
διεξαχθεί ο αγώνας Παναθηνα-
ϊκός - Λεβαδειακός, αν δεν της 
καταβληθούν τα χρήματα που 
της οφείλονται, ενώ αφήνει 
και αιχμές για μεροληψία στον 
τρόπο κάλυψης των αγώνων 
της ομάδας από τους δημοσι-
ογράφους του συνδρομητικού 
καναλιού.

Στους πράσινους απάντησε η 
NOVA, παρά το γεγονός ότι το 
εξώδικο αφορά τη Λίγκα και όχι 
το συνδρομητικό κανάλι. Η ανα-
κοίνωση-απάντηση αναφέρεται 
στη διαρκή μείωση της εμπορι-
κότητας και της αξιοπιστίας του 
πρωταθλήματος. Εμμέσως πλην 
σαφώς επαναφέρει στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων τις πα-
λαιότερες προτάσεις της για τη 
βελτίωση της εικόνας του ελλη-
νικού ποδοσφαίρου, ως προϋ-
πόθεση για να συνεχιστεί η συ-
νεργασία των δυο πλευρών, και 
απειλεί ότι θα ενεργοποιηθούν 
οι ρήτρες που προβλέπονται 
στη συμφωνία για μείωση του 
ποσού της χορηγίας, εξαιτίας 
της καθυστερημένης έναρξης 
του πρωταθλήματος. 

Από την πλευρά της Λίγκας, 
μέχρι τη στιγμή που έκλεισε η 
ύλη της «Κ», δεν είχαμε κάποια 
αντίδραση, αφού θεωρούν το 
πράσινο εξώδικο ως προσπά-
θεια αντιμετώπισης των εσωτε-
ρικών προβλημάτων που αντι-
μετωπίζει ο Αλαφούζος με τους 
πράσινους οπαδούς, εξαιτίας 
της πολύ άσχημης αγωνιστικής 
εικόνας του Παναθηναϊκού. Με 
το ίδιο σκεπτικό, αν κρίνουμε 
από τα σχόλια που συνόδευαν 
την είδηση στα αθλητικά site, 
αντιμετωπίστηκε το εξώδικο 
και από τους πράσινους οπα-
δούς, οι οποίοι στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία ασκούν κριτι-
κή στον Αλαφούζο, απαιτώντας 

να βάλει το χέρι στην τσέπη και 
να δημιουργήσει μια ομάδα 
αντάξια με το όνομα και την 
ιστορία της.

Η στήλη είναι στο ίδιο μήκος 
κύματος με την πλειοψηφία 
των φιλάθλων και θεωρεί τη 
συγκεκριμένη κίνηση ως προ-
σπάθεια  αντιπερισπασμού για 
να βγει από τη δύσκολη θέση 
που βρίσκεται και να «συσπει-
ρώσει» γύρω του τους οπαδούς 
της ομάδας, μεταφέροντας τη 
συζήτηση από τα προβλήματα 
της ομάδας στην κόντρα του 
Παναθηναϊκού με τα κέντρα 
εξουσίας στο ελληνικό ποδό-
σφαιρο. Με τα δεδομένα που 
υπάρχουν, οι πιθανότητες να 
πραγματοποιήσουν οι πράσινοι 
την απειλή τους και να ρισκά-
ρουν ολομέτωπη σύγκρουση με 
το συνδρομητικό κανάλι είναι 
ελάχιστες, αφού όλα δείχνουν 
ότι δεν έχουν και συμμάχους 
εντός της Λίγκας. Εκτός από 
την ΑΕΚ που έχει εκφράσει τη 
διαφωνία της για τους οικονο-
μικούς όρους της συμφωνίας 
της Λίγκας με τη NOVA και τον 
τρόπο κατανομής των χρημά-
των στις ομάδες, τα υπόλοιπα 
μέλη της Λίγκας έχουν αποδε-
χθεί τη μοίρα τους, αφού επί 
της ουσίας η NOVA ήταν το 
μοναδικό τηλεοπτικό μέσο που 
έδειξε ενδιαφέρον για το ελλη-
νικό πρωτάθλημα.

Δεν μπορούμε να γνωρίζου-
με το σκεπτικό με το οποίο ο 
Αλαφούζος και η παρέα του 
πήραν τη συγκεκριμένη από-
φαση, όμως όλα δείχνουν ότι 
θα πετύχουν ακριβώς το αντί-
θετο από αυτό που επεδίωξαν. 
Ακολουθώντας το παράδειγμα 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, 
θα κάνουν μια μεγαλοπρεπή 
κωλοτούμπα, θα επιτρέψουν κα-
νονικά τη μετάδοση του κυρια-
κάτικου αγώνα και θα έρθουν 
αντιμέτωποι με το χλευασμό 
των πράσινων οπαδών. Ανεξάρ-
τητα όμως από τις επιδιώξεις 
της πράσινης ΠΑΕ και το τελι-
κό αποτέλεσμα της επιλογής 
της, μπορούμε να κάνουμε ένα 
σχολιασμό για το θέμα των τη-
λεοπτικών δικαιωμάτων του ελ-

ληνικού πρωταθλήματος.
Σε προηγούμενο φύλλο είχα-

με τονίσει ότι ο βασικότερος λό-
γος για τον οποίο η ΦΙΦΑ απο-
φάσισε την αύξηση των ομάδων 
που θα συμμετέχουν στην τελι-
κή φάση του Παγκόσμιου Πρω-
ταθλήματος, είναι η «κατάκτη-
ση» νέων αγορών και η αύξηση 
των εσόδων από τα τηλεοπτικά 
δικαιώματα. Θα μπορούσαμε 
λοιπόν να πούμε ότι η αντίθετη 
πορεία, στην οποία κινείται το 
ελληνικό ποδόσφαιρο σε σχέ-
ση με τη γενικότερη τάση, είναι 
μια ακόμη απόδειξη απαξίωσής 
του. Χωρίς να παραγνωρίζουμε 
τις αρνητικές συνέπειες που 
έχει στην εμπορικότητα του 
πρωταθλήματος η άθλια αγωνι-
στική εικόνα που παρουσιάζουν 
οι ελληνικές ομάδες, αν τη θε-
ωρούσαμε ως τη βασική αιτία, 
θα βλέπαμε το δέντρο αλλά θα 
χάναμε το δάσος.

Η ζωντανή μετάδοση των 
κορυφαίων ευρωπαϊκών πρω-
ταθλημάτων σε κάθε γωνιά του 
πλανήτη και η απόφαση των με-
γάλων ευρωπαϊκών ομοσπονδι-
ών να αυξήσουν τις ημέρες δι-
εξαγωγής των πρωταθλημάτων 
τους από την Παρασκευή ως 
τη Δευτέρα, δίνει την ευκαιρία 
στους φιλάθλους να παρακο-
λουθήσουν ενδιαφέροντες 
αγώνες με πολύ θέαμα ανάμε-
σα σε ομάδες πολύ ανώτερες 
από αυτές που αγωνίζονται στο 
εγχώριο πρωτάθλημα. Είναι λοι-
πόν απόλυτα φυσιολογικό (αυτό 
ισχύει τόσο για το ελληνικό όσο 
και για όλα τα μικρομεσαία ευ-
ρωπαϊκά πρωταθλήματα) οι 
φίλαθλοι να μην επιλέγουν να 
παρακολουθήσουν αγώνες από 
το πρωτάθλημα της χώρας τους, 
αλλά αγώνες από κάποιο πρω-
τοκλασάτο πρωτάθλημα. Αν σε 
αυτή την τάση προσθέσουμε και 
το γεγονός της απόλυτης ερυ-
θρόλευκης κυριαρχίας, που έχει 
σαν αποτέλεσμα να ξεκαθαρί-
ζει η υπόθεση τίτλος πριν καν 
ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος, 
καταλαβαίνουμε γιατί μειώ-
νεται συνεχώς το ενδιαφέρον 
για το ελληνικό πρωτάθλημα 
και κατά συνέπεια γιατί μειώ-
νονται συνεχώς και τα φράγκα 
που μπαίνουν στο ταμείο των 
ομάδων από τα τηλεοπτικά δι-
καιώματα.

Δυστυχώς για τους «ανιδιο-
τελείς εργάτες του ελληνικού 
ποδοσφαίρου», η τάση αυτή θα 
ανακοπεί μόνο αν πέσουν φρά-
γκα στην ελληνική ποδοσφαιρι-
κή πιάτσα και υπάρξει κάποιο 
ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα 
ως προς την ανάδειξη του πρω-
ταθλητή. Ομως οι πιθανότητες 
να συμβεί κάτι τέτοιο είναι 
όσες και οι πιθανότητες να βγει 
νικητής στη διαπραγμάτευση με 
τους «θεσμούς» η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ! ΣΙΝΕΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΑΜΠΑΣΑΚΟΥ

Σιωπηλός μάρτυρας

Το 2006, η φυλακή Τρικάλων, χτισμένη ανάμεσα στο οθωμα-
νικό τζαμί και την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου, έκλεισε 

μετά από 110 χρόνια λειτουργίας. Ο Δημήτρης Κουτσιαμπασά-
κος επισκέπτεται τη φυλακή σε μια προσπάθεια να διατηρήσει 
την ιστορική της μνήμη. Προσκαλεί επτά πρόσωπα, έναν πρώην 
ποινικό κρατούμενο, έναν σωφρονιστικό υπάλληλο, έναν πρώ-
ην διευθυντή, μία εκπαιδευτικό, μία συγγραφέα ερευνήτρια και 
δύο πρώην πολιτικούς κρατούμενους, να επισκεφθούν ξανά τη 
φυλακή και να μοιραστούν τις δικές τους αναμνήσεις. Η φυλακή, 
παρούσα για τόσες δεκαετίες, είναι μάρτυρας της ιστορίας της 
πόλης, αλλά και της ιστορίας του νέου ελληνικού κράτους.

Καθώς η φυλακή αλλάζει χρήση, αναπαλαιώνεται. Ετσι, κατά 
τη διάρκεια των γυρισμάτων, ανακαλύφθηκε ότι η φυλακή είχε 
χτιστεί πάνω στα μνημεία ενός οθωμανικού λουτρού του 16ου 
αιώνα. Η κάμερα του Κουτσιαμπασάκου ήταν παρούσα σε όλη 
τη διαδικασία. Εργασίες πολλές έγιναν για την ανάδειξη και την 
αξιοποίησή του. Οπως ήταν αναμενόμενο, το κτίριο της φυλακής 
υπέστη πολλές αλλαγές. Ενα μνημείο θάφτηκε ή αλλοιώθηκε για 
τη δημιουργία ενός άλλου, που τελικά αλλοιώνεται για την ανά-
δειξη του πρώτου. Η ιστορική μνήμη και πώς αυτή διαμορφώνεται 
είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος του σκηνοθέτη. Δηλαδή, τι 
επιλέγουμε συλλογικά και ατομικά να θυμόμαστε.  

ΜΠΑΡΙ ΤΖΕΝΚΙΝΣ

Moonlight

Οταν το φεγγαρόφωτο, μας λέει ο Μπάρι Τζένκινς διασκευ-
άζοντας το θεατρικό έργο του Ταρίκ Αλβιν Μακ Κρέινι, 

πέφτει πάνω στο μαύρο δέρμα, το κάνει να φαίνεται μπλε. Για-
τί στο «Moonlight» τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται, τίποτα 
δεν περιορίζεται στο πλαίσιο που έχει προκαθοριστεί γι’ αυτό. 
Στη δεύτερη μόλις μεγάλου μήκους ταινία του (η πρώτη ήταν το 
«Medicine for Melancholy» του 2008) συναντιέται με ένα νέο 
θεατρικό συγγραφέα, γιατί τους ενώνουν κοινές μνήμες. Και οι 
δυο μεγάλωσαν στο γκέτο του Μαϊάμι στις αρχές του ‘90. Και των 
δυο οι μανάδες ήταν εθισμένες στο κρακ και φορείς του AIDS.

Στην ταινία, παρακολουθούμε την ενηλικίωση του μαύρου 
πρωταγωνιστή σε τρία μέρη. Αρχικά, ως  δεκάχρονος Λιτλ που 
τίθεται υπό την προστασία του Χουάν. Επειτα, ως 16χρονος 
Σαϊρόν που ερωτεύεται το συμμαθητή του Κέβιν και τέλος, ως 
25χρονος Μπλακ – κεφάλαιο που έχει προσθέσει ο Τζένκινς. Η 
ταξικά άνιση και σκληρή κοινωνία της Αμερικής δεν αφήνει και 
πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για τους πεταμένους στο περιθώ-
ριο μαύρους νέους.

Αναμένοντας την κωλοτούμπαΜια πολύ σημαντική νίκη επί 
της Μπαρτσελόνα πέτυχε ο 
μπασκετικός Παναθηναϊκός 

στο ΟΑΚΑ και έμεινε ζωντανός 
στο παιχνίδι της πρόκρισης για 
την τελική φάση της Euroleague. 
Από τη μέχρι στιγμής πορεία 
των δυο ελληνικών ομάδων στην 
Euroleague, οι πιθανότητες για 
εμφύλια σύγκρουση Παναθηναϊ-
κού – Ολυμπιακού για την πρόκρι-
ση στην επόμενη φάση είναι πολ-
λές, με πιθανή θέση κατάταξης 
την 5η για τους πράσινους και την 
4η για τους ερυθρόλευκους.

Στην αναμέτρηση με τους Κα-
ταλανούς, οι πράσινοι, εκτός από 
τους βαθμούς και την αγωνιστική 
«ανάσταση» του Μπουρούση που 
μετά από πολύ καιρό έκανε μια 
πολύ καλή εμφάνιση, δείχνουν 
να βρίσκουν τη λύση στη θέση 
του «άσου» στο πρόσωπο του Νί-
κου Παππά. Προερχόμενος από 
τραυματισμό, ο Παππάς δεν είχε 
καταφέρει να κερδίσει την εμπι-
στοσύνη του προπονητή του, με 
αποτέλεσμα να βλέπει τους αγώ-
νες από την άκρη του πάγκου. Στο 
αγώνα του πρωταθλήματος με τον 
Προμηθέα στην Πάτρα, ο έλληνας 
γκαρντ κατάφερε να αλλάξει τη 
ροή του αγώνα και από παγκίτης 
έγινε πρωταγωνιστής, οδηγώντας 
την ομάδα του στην ανατροπή του 
σκορ και τη νίκη, ενώ στον αγώνα 
με τη Μπαρτσελόνα, παίζοντας 
18 λεπτά, βοήθησε σημαντικά τον 
Παναθηναϊκό τόσο στην οργάνω-
ση του παιχνιδιού όσο και στην 
άμυνα.

Ενα από τα μεγαλύτερα ταλέ-
ντα του ελληνικού μπάσκετ, χωρίς 
ιδιαίτερη «αγάπη» για την προπό-
νηση, τα αγωνιστικά συστήματα 
και την πειθαρχία στο παιχνίδι, αλ-
λά με ανεπτυγμένο το μπασκετικό 
ένστικτο και τον αυτοσχεδιασμό 
στις προσωπικές ενέργειες και 
με έντονη κοινωνική και πολιτική 
δράση, δείχνει αφενός να έχει 
κερδίσει την εκτίμηση των πρά-
σινων οπαδών και αφετέρου ότι 
έχει τη δυνατότητα να γίνει ο ηγέ-
της του Παναθηναϊκού στην μετά 
Διαμαντίδη εποχή. Δεν παραγνω-
ρίζουμε το γεγονός ότι οι παλιές 
καλές εποχές έχουν περάσει ανε-
πιστρεπτί και πλέον στο μπάσκετ 
έχει επικρατήσει το «μοντέλο Νί-
κος Γκάλης» αντί του «μοντέλου 
Φάνης Χριστοδούλου». Βλέπου-
με όμως στο πρόσωπο του Νίκου 
Παππά ένα παίχτη που μπορεί 
να διατηρήσει την ελπίδα και να 
εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή, έχο-
ντας ως δυνατό του σημείο το 
ταλέντο και όχι την προπόνηση. 

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 
τη συνέχεια της μπασκετικής του 
καριέρας. Θα θέλαμε όμως να 
καταφέρει να πετύχει να γίνει ο 
ηγέτης του Παναθηναϊκού, χωρίς 
να αλλάξει τη σημερινή αγωνιστι-
κή του εικόνα. Θα επιβεβαιώσει 
με τον τρόπο αυτό ότι συνεχίζει 
να υπάρχει ακόμη το μπάσκετ-
άθλημα που αγαπήσαμε στα 
παιδικά μας χρόνια, έστω και σαν 
εξαίρεση στον κανόνα μπάσκετ-
μπίζνα, το οποίο στην εποχή του 
ακραίου επαγγελματισμού στον 
αθλητισμό έχει κυριαρχήσει ολο-
κληρωτικά.

«Πάλι	ντόρτια	ήφερες».	Με	τη	φράση	αυτή	σχολίασε	ψηφοφόρος	
του	ΣΥΡΙΖΑ	σε	παγκρατιώτικο	καφενείο	την	αποτίμηση	του	Τσακα-
λώτου	για	το	αποτέλεσμα	της	διαπραγμάτευσης	με	τους	«θεσμούς».
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> Εμεσμα με τίτλο «Αγρο-
τικά μπλόκα. Ηθη δούλων» 
( Λε υ τ έ ρ η ς  Κο υ σ ο ύλ η ς , 
www.tovima.gr/opinions/
article/?aid=858987).

> Και είπεν ο Στουρνάρας: «Η 
Ελλάδα βρίσκεται στο δρόμο 
της ανάκαμψης». Και εγέλασεν 
ο κάθε πικραμένος.

> Δηλαδή, επειδή «ανέβασε» 
τον Dow Jones ο Τραμπ θα 
πρέπει να διερχόμεθα ευτυ-
χείς ανά τας οδούς;

> «Στο 1453, όταν ο Μουχα-
μέτης πολιορκούσε την Πόλη 
και σκλάβωνε την Ελλάδα και 
τις άλλες βαλκανικές χώρες 
για τετρακόσα χρόνια, οι βυ-
ζαντινοί καλόγεροι συζητού-
σανε με πάθος, αν υπάρχουν 
θηλυκοί άγγελοι στον ουρανό. 
Στα 1942, όταν οι Ιταλογερμα-
νοβούλγαροι φασίστες έχου-
νε σκλαβώσει την Ελλάδα και 
ρουφάνε το αίμα των Ελλήνων, 
καίνε τα σπίτια μας, ληστεύου-
νε τ’ αγαθά μας, εξαθλιώνουνε 
πέρα για πέρα τη χώρα μας κι 
εκφυλίζουνε τη γενιά μας με 
την πείνα, πολλοί έλληνες δι-
ανοούμενοι, σημερινοί βυζα-
ντινοί καλόγεροι, συζητάνε με 
πάθος, αν η βαρεία, η δασεία 
και η περισπωμένη είναι απα-
ραίτητες για την εθνική μας 
ύπαρξη και προκοπή… Γιατί 
δίπλα στην οικονομική, κοινω-
νική και πολιτική ολιγαρχία, 
που εκατόν πενήντα χρόνια 
τώρα καταπνίγει την ελεύτερη 
ανάπτυξη των υλικών αγαθών 
της χώρας μας και της οργά-

νωσης της ζωής μας έτσι, που 
να σταματήσει η αθλιότητα της 
μεγαλύτερης μάζας του λαού 
μας, έχει εγκαθιδρυθεί στον 
τόπο μας και μια πνευματική 
ολιγαρχία, η ολιγαρχία των 
προγονόπληκτων τυπολα-
τρών, των καθαρευουσιάνων, 
των “αριστοκρατών του πνεύ-
ματος“». (Δημήτρης Γληνός: 
«Γλωσσικός βυζαντινισμός», 
από τα «Αρθρα 1942-1943»).

> «Διευρύνθηκαν οι ανισότη-
τες στην Ελλάδα την περίο-
δο 2011-2016» - εκτίμηση της 
EBRD, Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυ-
ξης.

> Εξ ηχείων τα βέλη (μικρή 
ηχητική διαστρέβλωση).

> «Εσωτερική έρευνα» στην 
Κατεχάκη. Αποτέλεσμα: αθώ-
οι οι δουλέμποροι αξιωματι-
κοί της Σαντορίνης (το αστικό 
κράτος αγαπάει τα σκυλιά 
του…).

> Η σύζυγος του Φ. Φιγιόν 
αμείβεται με μισθό 500.000 
ευρώ ως βοηθός στο κοινο-
βουλευτικό του έργο. (Για τη 
Γαλλία, ρε γαμώτο…).

> Μελέτη (δημοσιευμένη στο 
Οικονομικό Δελτίο της Τράπε-
ζας της Ελλάδας) διαπιστώνει 
ότι οι Ελληνες απώλεσαν με-
ταξύ 2008 και 2016 το 37,5% 
του χρηματοοικονομικού τους 
πλούτου. Τι χρείαν έχομεν (άλ-
λων) μαρτύρων;

> Γιατί άραγε να «σπρώχνει» 
ένα βιβλίο τροτσκιστικό μια 

φυλλάδα όπως ΤΟ ΒΗΜΑ; 
(www.tovima.gr/books-ideas/
article/?aid=858953). Μήπως 
στα πλαίσια της «ελεύθερης 
διακίνησης των ιδεών»; Σαρ-
κασμούλης.

> Πράγματι, δύο χρόνια δίχως 
τσίπα.

> Μνημόνια, ψέμα και συριζα-
νέλες.

> Γνωστός δημοσιογράφος 
του ΔΟΛ έπεσε (χωρίς να το 
θέλει) με φόρα πάνω σε πολυ-
πληθείς σφαλιάρες.

> Παπαγαλάκι ο Πρετεντέρης; 
Υπερβολές…

> Δηλώνει ο Τσίπρας: «Δεν 
θα νομοθετήσουμε ούτε ένα 
ευρώ επιπλέον μέτρα» - μετά 
ή πριν τη λήψη των επιπλέων 
μέτρων;

> Ταράχτηκα (με το μεγαλείο 
Πάκη – βράχου): «Επιδιώκου-
με δίκαιη και βιώσιμη λύση 
του Κυπριακού» - και… οποία 
πρωτοτυπία (τα τελευταία 43 
χρόνια).

> Μπλόκα: άλλο το μπλοκ κι 
άλλο το… blog.

> Σε κανένα από τα αιτήματα 
των εργαζομένων στο ξενοδο-
χείο Athens Ledra δεν δεσμεύ-
θηκε η υπουργός Αχτσιόγλου – 
αναμενόμενο…

> Μ.Α.Ε.: Μηχανισμός Αντιλαϊ-
κής Εισφοροκαταιγίδας.

> Σοφόν το σαφές.

> Τώρα, τι σύγκριση ήταν αυ-
τή του νεοναζί Χ. Παππά με 
τις «εξορίες, όπως κάποιοι 
αριστεροί που τώρα είναι κα-
λοβολεμένοι»; Γιατί πάμπολ-
λοι αριστεροί, κομμουνιστές 
κυρίως αλλά και δημοκράτες, 
έκαναν εξορίες χωρίς να βο-
λευτούν. Αλλά, βέβαια, πού να 
το φανταστεί (καν) κάτι τέτοιο 
το σκυλί των καπιταλιστών…

> «Επιχειρηματική αισιοδοξία 
παγκοσμίως, πλην Ελλάδας» 
(από www.kathimerini.gr) – κοι-
νώς, ένας Κούλης χρειάζεται…

> Ε171, ή ελεύθερα κυκλοφορεί 

η ουσία αυτή (διοξείδιο του τι-
τανίου) σε πληθώρα προϊόντων 
χαρακτηριζόμενων ως κατανα-
λωτικών.  No problem?

> Αύξηση του παγκόσμιου κα-
πιταλιστικού πλούτου, αύξηση 
και της διαφθοράς κατά 20%…

> Για δες, που ψηφίζουν και 
οι… πεθαμένοι στις ΗΠΑ 
(«Ερευνα για παράνομους και 
νεκρούς… ψηφοφόρους διέτα-
ξε ο Τραμπ») – ατύχησε, τον πέ-
ρασε κατά 50 περίπου χρόνια 
ο Κ. Καραμανλής.

> Οικολόγοι Πράσινοι: είναι 
γλυκό το πιοτό της εξουσίας…

> «Για να σχηματιστεί κυβέρ-
νηση χρειάστηκε να συμπρά-
ξει και το δεξιό κόμμα των 
ΑΝ.ΕΛΛ.», αλλά –ο τίτλος του 
άρθρου – «Δύο χρόνια Αριστε-
ρά, μια μεγάλη ιστορία». Πώς 
λέμε τραγουδώντας «ιστορία 
μου, αμαρτία μου»…

> Επιμένουν στην Ελ-ΠΗΔΑ οι 
συριζαίοι.

> Τ’ όνομά σου προφέρω
Μες στις σκοτεινές νύχτες,
Σαν έρχονται τ’ αστέρια
Να πιούνε στο φεγγάρι
Και τα κλαδιά κοιμούνται
Των κούφιων φυλλωμάτων.
Νοιώθω, μ’ έχει κοιλώσει
Η μουσική και το πάθος.
Ρολόι τρελό, που ψάλλει
Ωρες νεκρές, αρχαίες.
(Φ. Γκ. Λόρκα: «Τα χέρια μου 
αν μπορούσαν να μαδήσουν»)

> Μετά τη Χρυσή Αυγή, ο «άγι-
ος» Πειραιώς έκανε ένα guest 
και στην κοπή της πίτας του 
Λεβέντη, ο οποίος προεξο-
φλησε ότι ο «άγιος» θα πάει και 
παραπάνω (εύχεται το θάνατο 
του Τζερόνυμο ή μας φάνηκε;).

Βασίλης

Αντε, λοιπόν, συντρόφι
Να τη διαβούμε πιο γοργά
Οση ζωή μας μένει
Με πεντάχρονα.
Τα γραφτά μου
Κέρδος δεν μού ‘φεραν
Ούτε ένα ρούβλι για μισό,
Ούτε, βεβαίως, από μαόνι
Επιπλα λεία,
Κι εξόν από φρεσκοπλυμένο
Ενα πουκάμισο,
Λόγω τιμής
Δεν έχω τίποτ’ άλλο χρεία.
(Β. Μαγιακόφσκι, «Μ’ όλη μου τη φωνή»)

  Dixi et salvavi animam meam

u Μόνο με τα λόγια δεν γίνεσαι Απάτσι… χωρίς λεφτά και 
σχέδιο ομάδα ό,τι κάτσει (ανυπόγραφο πανό των οπαδών 
της ΑΕΚ)

Η Original αμφισβητεί τον Μελισσανίδη. Σωστό. Και λοιπόν; 
Σε ποια βάση γίνεται η αμφισβήτηση; Και πού μπορεί να οδη-
γήσει; Ο ίδιος ο τόνος του πανό είναι ασυνήθιστα χαμηλός για 
οργανωμένους οπαδούς ποδοσφαιρικής ομάδας. Τους φέρ-
νει η προεδράρα κάποιον Αραούχο και οι μισοί αισθάνονται 
ικανοποιημένοι, ενώ οι άλλοι μισοί -θες από φόβο, θες επειδή 
έχουν αμφιβολίες, θες επειδή δε θέλουν να διασπάσουν την 
ενότητα- αποφασίζουν να μηδενίσουν το κοντέρ της έντασης 
και να δώσουν λίγη ακόμα… πίστωση χρόνου. Κι αν η προε-
δράρα δεν ανταποκριθεί; Αν σηκωθεί και φύγει, αφήνοντάς 
τους στα κρύα του λουτρού; Τότε οι μισοί θα βρίζουν τους 
άλλους μισούς γιατί με τη συμπεριφορά τους πίκραναν τον 
πρόεδρο-σωτήρα και τον οδήγησαν στην έξοδο, και οι άλλοι 
μισοί θα υποστηρίζουν ότι θα βρεθεί άλλος, έντιμος επενδυ-
τής, που θα βάλει λεφτά και θα κάνει πράξη το «όραμα» των 
οπαδών. Ποιο είναι αυτό το όραμα; Να πάρει παιχταράδες και 
προπονηταρά, ώστε η ομάδα να ξαναπάρει πρωτάθλημα, και 
να χτίσει το «ναό» στο άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας, που 
για τους οπαδούς είναι σαν να το έχουν κληρονομήσει από 
τους προγόνους τους. Γι' αυτό δεν μετατράπηκαν σε αγέλη 
τραμπούκων, επιτιθέμενοι με δολοφονικές διαθέσεις ενάντια 
στους κατοίκους της Νέας Φιλαδέλφειας που αντιστέκονται 
στα καταστροφικά σχέδια της προεδράρας; Είναι εντελώς 
περιορισμένος ο ορίζοντας των οπαδών, εξαιρετικά στενά τα 
όρια της αντιπολίτευσης που ασκούν, γι' αυτό και συνήθως 
είναι διαχειρίσιμοι από τους καπιταλιστές της αθλητικής «σόου 
μπιζ». Δυστυχώς…

u Την τούρτα με τον Τσίπρα-Πινόκιο και τις αναφορές στα 
ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ έκοψαν οι συνδικαλιστές της ΠΟΕΔΗΝ 
πίσω από το Μαξίμου. Είχαν κι ένα πανό -ανάλογου περιε-
χομένου, θεωρούμε- το οποίο δεν κατάφεραν να κρεμάσουν 
στα κάγκελα του Μαξίμου, γιατί οι μπάτσοι του Τσίπρα έκαναν 
προληπτικό έλεγχο. Δε θα άλλαζε τίποτα και να το κρεμούσαν. 
Αλλωστε, περισσότερος ντόρος έγινε με την απαγόρευση. Δεν 
πληροφορηθήκαμε την αντίδραση Πολάκη, μέσα από το αγα-
πημένο του facebook, στο οποίο αφιερώνει τις μεταμεσονύχτι-
ες ώρες του (ο άνθρωπος που δεν κοιμάται ποτέ!). Τη φανταζό-
μαστε, όμως, γιατί είναι γνωστή η κόντρα του με τον Γιαννάκο, 
πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Και μπινελίκια ανταλλάσσουν και στα 
δικαστήρια έχουν καταφύγει. Τι εστί Γιαννάκος; Ανθρωπος από 
την παλιά φουρνιά των πασόκων συνδικαλιστών, αυτών που… 
μεγαλούργησαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Γνωστός ο (συν-
δικαλιστικός) βίος και η πολιτεία του. Ελα, όμως, που αυτό δεν 
οφελεί σε τίποτα τη συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Δε φταίει 
η χυδαιότητα και η ψευτομαγκιά του Πολάκη γι' αυτό. Είναι η 
κυβερνητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που κάνει ήρωα τον κάθε 
Γιαννάκο. Γιατί ο Γιαννάκος οργάνωνε συνδικαλιστικά σόου 
και με την προηγούμενη συγκυβέρνηση και τότε οι συριζαίοι 
έτρεχαν σαν σκυλάκια από πίσω του, ζητώντας δημοσιότητα 
και ασκώντας «σεμνή» ψηφοθηρία. Τώρα που ήρθε η σειρά 
τους να κυβερνήσουν και να κάνουν τα ίδια με τους προηγού-
μενους, δεν τους σώνει το παρελθόν του Γιαννάκου.

οι τοίχοι έχουν φωνή

Adaptation Film Festival
Η Λογοτεχνία στον κινηματογράφο
Μία πρωτότυπη ιδέα υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλά-

δα. Το αφιέρωμα φιλοξενεί ταινίες- προσαρμογές λογοτε-
χνικών, θεατρικών έργων και graphic novels στο σινεμά. Από τις 2 
μέχρι τις 8 Φλεβάρη στον «Μικρόκοσμο» ξανανακαλύπτουμε τις 
υπόγειες διαδρομές που συνδέουν τη σεσημασμένη για… καλλι-
τεχνικές ληστείες 7η Τέχνη με τις υπόλοιπες. Την εβδομάδα αυτή 
θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ταινίες από όλο 
τον κόσμο, διεθνείς πρεμιέρες, ταινίες που παίζονται στην Ελλά-
δα για πρώτη φορά και πολλά άλλα. Αναλυτικά το πρόγραμμα του 
Φεστιβάλ υπάρχει στον ιστότοπο adaptationfestival.gr.

Ελένη Π.



Αντιφασισμός χωρίς 
αντικαπιταλισμό;

«Ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά σαν κα-
πιταλισμός στην πιο ωμή και καταπιεστική του μορφή, 
σαν ο πιο θρασύς κι ο πιο δόλιος καπιταλισμός. Πώς, 
λοιπόν, τώρα να πει κάποιος αντίπαλος του φασισμού 
την αλήθεια για το φασισμό όταν δε θέλει να πει τίποτα 
για τον καπιταλισμό, που τον προκαλεί; Πώς να 'χει η αλή-
θεια αυτή πραχτική σημασία; Αυτοί που είναι αντίπαλοι 
του φασισμού χωρίς να 'ναι αντίπαλοι του καπιταλισμού, 
αυτοί που παραπονιούνται για τη βαρβαρότητα που αιτία 
τάχα έχει τη βαρβαρότητα την ίδια, μοιάζουν μ' ανθρώ-
πους που θέλουν το μερτικό τους απ' τ' αρνί χωρίς όμως 
να σφαχτεί το αρνί. Θέλουν να φάνε το κρέας, να μη δουν 
όμως τα αίματα. Αυτοί θα ικανοποιηθούν αν ο χασάπης 
πλύνει τα χέρια του προτού φέρει το κρέας στο τραπέζι». 

Μπέρτολτ Μπρεχτ
Πέντε δυσκολίες για να γράψει κανείς την αλήθεια
Αναζητήσαμε τα λόγια του μεγάλου διαλεκτικού της 

τέχνης, όταν διαβάσαμε το editorial της ημιεπίσημης 
εφημερίδας του ΣΥΡΙΖΑ με τίτλο «Μέτωπο κατά του 
φασισμού» (ΕφΣυν, 23.1.2017). Απ' αφορμή τη γνωστή 
εισβολή χρυσαυγιτών σε σχολείο του Περάματος και 
τη δίωξη κατά της παρουσιάστριας Τ. Στεφανίδου, η 
εφημερίδα ψέγει τους φορείς της «κοινωνίας των πο-
λιτών», διότι -σε αντίθεση με τα «δημοκρατικά πολιτι-
κά κόμματα» (sic!), που στάθηκαν στο ύψος τους- «δεν 
αντέδρασαν αναλόγως, ούτε στη μία ούτε στην άλλη 
περίπτωση». Κι αναρωτιέται η εφημερίδα «μήπως οι 
οργανωμένοι κοινωνικοί φορείς έχουν αρχίσει να συ-
νηθίζουν την όψη του τέρατος» ή «έχουν αρχίσει να το 
φοβούνται».

Ωστε έτσι, λοιπόν. «Μέτωπο κατά του φασισμού», το 
οποίο έχουν αρχίσει ήδη να διαμορφώνουν τα «δημο-
κρατικά πολιτικά κόμματα» και στο οποίο οφείλουμε να 
προσχωρήσουμε όλοι! Μέτωπο μ' αυτούς που τροφοδο-
τούν το φασιστικό φαινόμενο με την πολιτική τους. Κι 
αφού το φούσκωσαν, επιδιώκουν να το ενσωματώσουν 
στην αστική πολιτική και να το χρησιμοποιήσουν για τα 
ιδιαίτερα συμφέροντά τους.

Οι συριζαίοι αρέσκονται να θυμίζουν τον Μπαλτάκο 
και τις φιλικές συνομιλίες του με τον Κασιδιάρη. Η δική 
τους κυβέρνηση, όμως, οργάνωσε «εθνική εκδρομή» 
στο Καστελλόριζο, όπου υπουργοί και βουλευτές τους 
εμφανίστηκαν ως «μια γροθιά» με τους νεοναζί ενά-
ντια στον «εξωτερικό εχθρό». Ο δικός τους πρόεδρος 
της Βουλής δήλωνε ότι οι ψήφοι δεν έχουν χρώμα, πε-
ριμένοντας τους χρυσαυγίτες να ψηφίσουν υπέρ του 
νομοσχέδιου για τον εκλογικό νόμο. Το δικό τους προ-
εδρείο της Βουλής δεν έχει πάρει ούτε ένα πειθαρχικό 
μέτρο κατά των χρυσαυγιτών που ασχημονούν μέσα 
στο αστικό κοινοβούλιο. Ο δικός τους υπουργός Δικαι-
οσύνης αρνούνταν να μεταφέρει τη δίκη των νεοναζί 
στο κτίριο του Εφετείου, θέλοντας να τη «θάψει» από 
άποψη δημοσιότητας, ώστε να πέσει το ενδιαφέρον. 
Και βέβαια, ο δικαστικός και αστυνομικός μηχανισμός 
της προηγούμενης κυβέρνησης φρόντιζε να προστα-
τεύει τους νεοναζί όταν ανέπτυσσαν τη δολοφονική 
πογκρομική τους δράση, αλλά και να τους ρίξει όσο 
γίνεται στα πιο μαλακά, όταν αναγκάστηκε να τους 
αποδώσει κατηγορίες.

Πέρα από τα άπειρα παραδείγματα πολιτικής και 
αστυνομικοδικαστικής προστασίας των νεοναζί, 
υπάρχει ο πυρήνας του ζητήματος. Αυτόν που με τόση 
ενάργεια περιέγραφε ο Μπρεχτ. Η στενή σύνδεση φα-
σισμού και καπιταλισμού. Η σχέση παιδιού μάνας. Το 
φασιστικό φαινόμενο αναπτύσσεται ως κοινωνικό δη-
λητήριο, όταν ο καπιταλισμός βυθίζεται σε πολιτική κρί-
ση, όταν οι παραδοσιακές αστικές δυνάμεις ξεφτίζουν 
πολιτικά. Ο φασισμός έρχεται να καλύψει το πολιτικό 
κενό, για να μην υπάρξει κίνηση των μαζών προς τ' Αρι-
στερά. Γι' αυτό και δεν μπορεί να νοηθεί πραγματικός 
αντιφασισμός χωρίς να πατάει σε αντικαπιταλιστική 
βάση. Γι' αυτό είναι παγίδα το «αντιφασιστικό μέτωπο» 
με τις αστικές πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις.

Π.Γ.

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

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

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινο

Ποια ήταν η μεγαλύτερη 
προσφορά του ΣΥΡΙΖΑ 

στον ελληνικό καπιταλισμό και 
τους ιμπεριαλιστές προστάτες 
του; Νομίζουμε ότι δε θα δυ-
σκολευτούμε ν' απαντήσουμε 
πως η μεγαλύτερη προσφορά 
του είναι ότι κατάφερε να συ-
νεχίσει τη μνημονιακή πολιτι-
κή με μηδενισμένες τις λαϊκές 
αντιδράσεις. Μια διετής ανά-
σα δεν είναι και λίγο για ένα 
σύστημα που αντιμετώπισε 
αλλεπάλληλα κύματα λαϊκών 

αντιδράσεων, που κάποιες 
φορές πήραν και βίαιη μορφή.

Αυτό, βέβαια, προέκυψε εκ 
των πραγμάτων και όχι ως απο-
τέλεσμα κάποιου σχεδιασμού.  
Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάστηκε 
να περάσει από μια διαδικα-
σία διάσπασης, ενώ προηγου-
μένως η ηγετική του ομάδα 
χρειάστηκε να μετατρέψει στο 
αντίθετό του το αποτέλεσμα 
ενός δημοψηφίσματος. Αυτή 
η αντιστροφή ήταν απολύτως 
σχεδιασμένη (μ' αυτό το σκο-
πό προκήρυξαν το δημοψήφι-
σμα), όμως το ρίσκο ήταν έτσι 
κι αλλιώς μεγάλο. Αποδείχτηκε 
πως άξιζε τον κόπο για την ηγε-
τική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ετσι 
κι αλλιώς δεν είχε άλλη επιλο-
γή. Δεν είχε πίσω της ιστορία 
ενός μεγάλου κόμματος εξου-
σίας, χρειάστηκε «να ωριμάσει 
βίαια» (για να θυμηθούμε μια 
αγαπημένη φράση του Δρα-
γασάκη) και στη διαδικασία 
αυτής της «βίαιης ωρίμανσης» 
είχε την τύχη να βρει το λαϊ-
κό κίνημα σε πτωτική πορεία, 
γεγονός που διευκόλυνε τους 
χειρισμούς της μνημονιακής 
προσαρμογής της.

Αυτή είναι και η βασική δι-
αφορά ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ 
του 1981 και στον ΣΥΡΙΖΑ του 
2015. Το ΠΑΣΟΚ βρισκόταν 
υπό την απειλή ενός κινήμα-
τος ρεφορμιστικού διεκδι-
κητισμού, που δεν μπορούσε 

να τιθασευτεί χωρίς κάποιες 
παραχωρήσεις, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ 
κλήθηκε να διαχειριστεί την 
κυβερνητική εξουσία σε συν-
θήκες κοινωνικού κενού, τις 
οποίες μπορούσε να ελέγξει, 
όπως έκανε με το κάλπικο δη-
μοψήφισμα.

Κατά τα άλλα, το φαινό-
μενο ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν είναι 
παρά μια ακόμα όψη του 
αστισμού.  Το θολό αντιμνη-
μονιακό ποτάμι επέτρεψε να 
ανακατευτούν στην κοίτη του 
ετερόκλητα πολιτικά ρεύματα: 
η αστική Αριστερά του πάλαι 
ποτέ «ευρωκομμουνισμού», 
με τα υλικά κατεδάφισης της 
σοσιαλδημοκρατίας, συν ένα 
τμήμα της κοινοβουλευτικής 
ακροδεξιάς. Τι ένωσε αυτά τα 
ρεύματα; Τώρα που οι αντι-
μνημονιακές παπάρες έχουν 
σαπίσει στο σκουπιδοτενεκέ 
που τις πέταξαν, δεν υπάρχει 
δεύτερη ερμηνεία: τους ένωσε 
ο πόθος για τη νομή της αστι-
κής εξουσίας. Είναι αυτός ο 
πόθος που τους κρατάει ακό-
μα στην εξουσία και μάλιστα 
αυτός ο πόθος διαπερνά κάθε-
τα τα κομματικά σώματα. Από 
την κορυφή μέχρι τη βάση. «Δε 
θα μας ρίξουν από την εξου-
σία για ένα κωλόσπιτο», είχε 
πει ο Ευάγγελος Γιαννόπου-
λος σε μια φάση κρίσης του 
ΠΑΣΟΚ. «Δε θα μας ρίξουν 
από την εξουσία για μερικά 
ακόμα αντιλαϊκά μνημονιακά 

μέτρα», είναι το σύνθημα που 
συνέχει κάθε συριζαίο. Οχι μό-
νο τα μέλη της κυβέρνησης και 
τους βουλευτές, που ψηφίζουν 
τα μέτρα, αλλά και το κομμα-
τικό σώμα που δεν έχει βάλει 
το παραμικρό εμπόδιο σ' αυτή 
τη διαδικασία (όσοι ήταν να 
φύγουν έφυγαν τον Αύγουστο-
Σεπτέμβρη του 2015).

Τονίζουμε το γεγονός ότι η 
περίπτωση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν 
είναι παρά μια ακόμα όψη 
του αστισμού, γιατί παρατη-
ρούνται δυο φαινόμενα που 
λειτουργούν αποπροσανατο-
λιστικά.

u Από τη μια, έχουμε εκεί-
νους που αναλώνονται σε ανα-
λύσεις για τα χοντρά ψέματα 
που έχουν πει οι συριζαίοι 
αυτή τη διετία. Η απλή λογική 
λέει πως είναι καιρός να πε-
ράσουμε σε άλλη φάση, γιατί 
δεν υπάρχει άνθρωπος στην 
Ελλάδα που να μη θυμάται 
αυτά τα ψέματα. Το να αναλώ-
νεται κανείς μόνο σ' αυτά και 
να μην κάνει τα απαραίτητα 
βήματα παραπέρα, σημαίνει 
ότι αισθάνεται προδομένος. 
Οτι είχε επενδύσει ελπίδες 
στον ΣΥΡΙΖΑ και τις είδε να 
διαψεύδονται. 

Αν πρόκειται για απλούς 
ψηφοφόρους, τότε αυτό το 
αίσθημα είναι εξηγήσιμο και 
κατανοητό. Αν πρόκειται για 
οργανωμένες πολιτικές δυ-
νάμεις «αριστερότερα του 

ΣΥΡΙΖΑ» (μέχρι και τμήμα της 
αναρχίας), τότε το πράγμα 
αλλάζει. Τότε η ενασχόληση 
αποκλειστικά με τα ψέματα 
του ΣΥΡΙΖΑ αποσκοπεί στη δη-
μιουργία ενός άλλοθι για μια 
«πολιτική ουράς» του ΣΥΡΙΖΑ, 
ίδια με την «πολιτική ουράς» 
στο ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 
'80, η οποία θα συνεχιστεί με 
«πολιτική ουράς» μιας άλλης 
αστικής πολιτικής δύναμης 
της κοινωνικής δημαγωγίας 
στο μέλλον, που θα διατηρήσει 

αδιατάρακτο ένα φαύλο κύκλο 
στήριξης του αστισμού.

u Από την άλλη, έχουμε 
εκείνους που συγγράφουν 
αναλύσεις για το «φαινόμε-
νο ΣΥΡΙΖΑ» (ενίοτε και για 
το «φαινόμενο Τσίπρας»), 
προσπαθώντας να δώσουν 
ιστορικές διαστάσεις σε μια 
τυπική διαδικασία εναλλαγής 
κομμάτων στην αστική εξου-
σία, η οποία έχει επαναληφθεί 
πολλές φορές στην πολιτική 
ιστορία του ελληνικού (και 
όχι μόνο) αστισμού. Κατά τον 
ρουν της πολιτικής ιστορίας, 
κόμματα έχουν καταβαραθρω-
θεί και άλλα έχουν αναδυθεί, 
όμως η ουσία της διαχείρισης 
της αστικής εξουσίας δεν έχει 
αλλάξει. Οι εναλλαγές των 
αστικών κομμάτων είναι ένα 
από τα όπλα αυτής της εξου-
σίας.

Σ' αυτό είναι που πρέπει να 
επικεντρωθούμε. Στην καταπο-
λέμηση του φαινομένου της 
«πολιτικής ουράς» σε αστικά 
κόμματα της κοινωνικής δη-
μαγωγίας, που παρατηρείται 
διαχρονικά, στο όνομα ενός 
«ρεαλισμού» που δεν είναι πα-
ρά οπορτουνισμός του αισχί-
στου είδους. Στη σφυρηλάτη-
ση πολιτικού μετώπου ενάντια 
στον αστισμό σε όλες του τις 
εκφάνσεις. Μόνο αυτό μπορεί 
να αναπτύξει την ταξική συνεί-
δηση της εργατικής τάξης.

Η «Κόντρα» δεν έχει άλλο 
στήριγμα εκτός από τους 
αναγνώστες της. Η δική 
σας οικονομική ενίσχυση 
εξασφαλίζει την απρόσκοπτη 
κυκλοφορία της.

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ

Μια ακόμα όψη του αστισμού


