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Η νίκη του Εμανουέλ Μακρόν 
είναι μια ανάσα για την Γαλλία 
και ολόκληρη την Ευρώπη. Είμαι 
βέβαιος ότι θα εργαστούμε μαζί 
στενά.

Αλέξης Τσίπρας
Ο Μακρόν είναι ο νέος προε-

δρικός μονάρχης.
Ζαν-Λικ Μελανσόν

Η αποδόμηση του κοινωνι-
κού κράτους που σχεδιάζει ο 
Μακρόν και άλλες επιθέσεις 
στα εργατικά δικαιώματα θα 
ενισχύσουν μελλοντικά ακόμα 
περισσότερο τη Λεπέν.

Σάρα Βάγκενκνεχτ - Ντίτμαρ 
Μπαρτς

«Μια ωραία ατμόσφαιρα» 
έχουν γίνει στην ευρωπαϊκή 
ψευτοαριστερά. Κάθε κόμμα της 
κρίνει τη νίκη του Μακρόν ανά-
λογα με τα ιδιαίτερα εκλογικά 
του συμφέροντα στη χώρα του.

Αποφάσισα να διεκδικήσω την 
προεδρία της Γαλλίας γιατί θέλω 
κάθε Γαλλίδα και κάθε Γάλλος να 
εμπιστευτούν ξανά τη Γαλλία και 
τη συλλογική μας ικανότητα να 
αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις.

Εμανουέλ Μακρόν
Στη θέση του ταξικού διαχω-

ρισμού και ανταγωνισμού, η 
ενότητα υπό την ιμπεριαλιστική 
σημαία.

Αυτά που έκαναν ο Σαμαράς 
και ο Βενιζέλος, να «δουλεύουν», 
να εμπαίζουν τους επενδυτές, 
δεν γίνονται από αυτή την κυ-
βέρνηση.

Πάνος Καμμένος
Αντικαπιταλιστές οι… Σαμα-

ροβενιζέλοι, φίλοι των κεφα-
λαιοκρατών οι Τσιπροκαμμένοι. 
Και που 'σαι ακόμα, τι έχουμε ν' 
ακούσουμε.

Πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός 
Τσίπρας έχει πλέον μια ευκαιρία 
να διαμορφώσει ένα νέο αφή-
γημα. (…) Το βάρος και η ευθύνη 
όμως ανήκουν στον Πρωθυπουρ-
γό, ώστε να αδράξει την ευκαι-
ρία να αλλάξει το αφήγημα, να 
υπάρξει κινητικότητα σε ορισμέ-
νες από τις αποκρατικοποιήσεις-
κλειδιά, όπως στην ενέργεια και 
στο Ελληνικό. Υπάρχουν ορι-
σμένοι άνθρωποι στο πολιτικό 
σύστημα που απλά θέλουν να 
πουν «όχι». Δεν ενδιαφέρονται 
να δουν την Ελλάδα να προχω-
ράει μπροστά επειδή είναι άβο-
λο για αυτούς από ιδεολογικής 
απόψεως ή λόγω προσωπικών 
οικονομικών συμφερόντων.

Τζέφρι Πάιατ
Ο αμερικανός πρέσβης επαι-

νεί τον Τσίπρα και μέμφεται τους 
πολιτικούς του αντιπάλους! Δεν 
μας εξέπληξε…

Ακόμη και αν θεσμοθετηθεί 
δεν θα εφαρμοστεί. Το τέταρτο 
Μνημόνιο θα γίνει η ταφόπλακα 
της κυβέρνησης. Αν ο Τσίπρας 
και η δουλοπρεπής κοινοβου-
λευτική πλειοψηφία ψηφίσουν 
το τέταρτο Μνημόνιο, θα φύγουν 
κακήν κακώς από την εξουσία.

Παναγιώτης Λαφαζάνης
Ιδια η κασέτα, αλλά και να 

την άλλαζε κανένας δε θα τον 
πίστευε.

Η μνημονιακή παράδο-
ση θα τηρηθεί και πάλι. 

Παρασκευή θα κατατεθεί το 
νομοσχέδιο με το τέταρτο 
Μνημόνιο, Δευτέρα-Τρίτη  στις 
αρμόδιες κοινοβουλευτικές 
επιτροπές, Τετάρτη-Πέμπτη 
ψήφιση στην ολομέλεια της 
Βουλής. Ψεκάστε, σκουπίστε, 
τελειώσατε.

Ο Τσίπρας θα κάνει… 
εφόδους στα υπουργεία, 

λέει, για να δει αν οι υπουργοί 
προωθούν γρήγορα και αποτε-
λεσματικά τις πρωτοβουλίες 
που πρέπει να αναλάβουν. Και 
ο επιλοχίας, ο κυρ-Αλέκος, ο 
επιφορτισμένος με το συντο-
νισμό του κυβερνητικού έργου, 
τι κάνει; Μόνο με το γήπεδο 
του Μελισσανίδη ασχολείται; 
'Η μήπως δεν είναι επιλοχίας 
αλλά απλώς… οικονόμος στο 
Μαξίμου;

Θέλει η πουτάνα να κρυ-
φτεί, αλλά η χαρά δεν την 

αφήνει. Πρώτη είδηση (αληθι-
νή ή κίτρινη δεν έχει σημασία) 

για τη σαββατιάτικη έκδοση 
της κυβερνητικής ΕφΣυν ήταν 
ότι οι Βρυξέλλες «αδειάζουν 
τον Κυριάκο», επειδή αρνείται 
να ψηφίσει το τέταρτο Μνη-
μόνιο. Οταν έκανε το ίδιο ο 
Τσίπρας, όσο βρισκόταν στην 
αντιπολίτευση, οι μύδροι των 
Βρυξελλών θεωρούνταν πα-
ράσημο. Τώρα που κάνει το 
ίδιο ο Κούλης, το άδειασμα 
των Βρυξελλών αποτελεί πο-
λιτικό ψόγο. Πιο μνημονιακός 
πεθαίνεις…

Μετά τον Χατζηνικολάου 
και τον Μαρινάκη, και ο 

Λιβάνης ετοιμάζει ημερήσια 
εφημερίδα. Ισως ακολουθήσει 
και ο Σαββίδης. Οι κυκλοφο-
ρίες έχουν πέσει στα τάρτα-
ρα, η μεγαλύτερη εφημερίδα 
(«Τα Νέα») μετά βίας πιάνει τα 
12.000 φύλλα πανελλαδικά, 
η διαφήμιση έχει πέσει (λόγω 
κρίσης), όμως κάποιοι καπιτα-
λιστές βγάζουν νέες εφημερί-
δες. Τρελάθηκαν; Θέλουν να 
χάσουν τα λεφτά τους; Οχι 

φυσικά. Η λεγόμενη διαπλοκή 
ζει και βασιλεύει και ένα ημε-
ρήσιο φύλλο (ειδικά αν εντα-
χθεί σ' ένα συγκρότημα ΜΜΕ) 
είναι το όχημα για την υλοποί-
ηση της διαπλοκής.

«Είμαι έτοιμος να ξανα-
μπώ στο πολιτικό παιχνίδι, 

πιο σοφός και πιο ώριμος. Τα 
παθήματα έγιναν μαθήματα. 
Οι επιλογές των συνεργατών 
πολύ πιο αυστηρές. Η νέα γε-
νιά των ανθρώπων που θα πλαι-
σιώσουν τις νέες μάχες είναι 

εξαιρετική. Το θέμα των συνερ-
γασιών είναι ανοιχτό», δήλωσε 
μεταξύ άλλων ο Γιώργος Καρα-
τζαφέρης, σε συνέντευξή του 
στην πάντα φιλόξενη γι' αυτόν 
«Real News». Δυστυχώς γι' αυ-
τόν, οι εποχές του… Καρατζα-
φίρερ έχουν παρέλθει. Πλέον 
υπάρχει πραγματικός φίρερ, 
ενώ ο χώρος της παραδοσι-
ακής ακροδεξιάς έχει γίνει 
σκορποχώρι. Τα δε πρωτοπαλί-
καρά του, την εποχή της ακμής 
του ΛΑΟΣ, το παίζουν πλέον… 
κεντροδεξιοί.

13/5/1981: Ο Τούρκος «γκρίζος λύκος» Μεχμέτ 
Αλί Αγκτσά αποπειράται να δολοφονήσει τον Πάπα 
Ιωάννη Παύλο Β' (Βατικανό) 13/5/2004: Διάλυση 
Πολιτικής Ανοιξης 14/5: Παραγουάη: Ημέρα ανε-

ξαρτησίας (1811) 14/5/1958: Γρονθοκοπεί-
ται μέχρι θανάτου ο αντιπρόεδρος της 
ΕΔΑ στην Κατερίνη Ι. Θωμόπουλος από 
πολιτικούς αντιπάλους του 14/5/1970: 
Ιδρυση της RAF 15/5: Ημέρα αντιρρησιών συ-
νείδησης, ημέρα οικογένειας, ημέρα για οζώδη 

σκλήρυνση 15/5/1946: Δεξιοί οπλοφόροι 
σκοτώνουν τέσσερις δημοκρατικούς πο-
λίτες (Πύλος) 15/5/1972: Αυθόρμητη 
διαδήλωση στο Σπόρτινγκ μετά από συ-
ναυλία του Γιάννη Μαρκόπουλου, οκτώ 

συλλήψεις 15/5/1972: Βόμβα στο αυτοκίνητο 
του δικαστή Μπούντενμπεργκ καθιστά ανάπηρη 

τη γυναίκα του (RAF) 15/5/1985: Συμπλοκή 
Γκύζη, νεκροί ο Χρήστος Τσουτσουβής 
και τρεις αστυνομικοί 15/5/1987: Βόμ-
βες (ΕΛΑ) καταστρέφουν τέσσερις ορόφους του 
υπουργείου Γεωργίας 15/5/1990: Βόμβες κοντά 
σε σπίτια επώνυμων οικονομικών παραγόντων 
και στρατιωτικών ακολούθων στην Εκάλη (17Ν) 

16/5/1944: Εκτελούνται 120 Ελληνες 
από Γερμανούς στο Χαϊδάρι (οι 92 ανά-
πηροι πολέμου) 16/5/1981: Βόμβες σε δύο 
super market (Λαϊκή Επαναστατική Πρωτοβουλία) 
16/5/1986: Βόμβα στο αστυνομικό τμήμα Νέας 
Ιωνίας (Επαναστατικοί Πυρήνες) 16/5/1991: Δύο 

ρουκέτες κατά της τσιμεντοβιομηχανίας «Χάλυψ» 
στον Ασπρόπυργο (17Ν) 16/5/1999: Ρουκέτα κατά 
της κατοικίας του Γερμανού πρέσβη (17Ν) 17/5: 
Ημέρα κατά ομοφοβίας, ημέρα τηλεπικοινωνιών 
17/5/1983: Δύο βόμβες με στόχο το αυτοκίνητο 
του σύριου πρέσβη και το σχολείο της λιβυκής 
πρεσβείας (ΕΛΑ) 18/5: Ημέρα μουσείων, Αϊτή: 
Ημέρα σημαίας 18/5/1969: Εκρηξη βόμβας στο 
ΡΧ της Συγγρού (ΚΕΑ) 19/5: Ημέρα γενοκτονίας 
Ποντίων, Τουρκία: Ημέρα νεολαίας και αθλητι-
σμού 19/5/1947: Εκτελούνται δεκαεπτά 
κομμουνιστές στις φυλακές της Αίγινας 
19/5/1969: Ταυτόχρονες βομβιστικές επιθέσεις 
(ΔΑ) στα γραφεία της American Express και 
έξω από το υποκατάστημα Καραγεώργη Σερβίας 
της Εθνικής Τράπεζας, τραυματισμός δύο πε-
ραστικών.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Και με τα δυο του χέρια θα ψηφί-
σει το τέταρτο Μνημόνιο ο συριζαίος 
βουλευτής Νάσος Αθανασίου u Δεν 
είχαμε αμφιβολία γι’ αυτό u Ούτε 
για τη δικαιολογία που θα προέβαλε 
αμφιβάλλαμε u «Νιώθω ότι σώζω τη 
χώρα μου» u Δεν μπορείς να περιμέ-
νεις πρωτοτυπία από κάποιον σαν τον 
Αθανασίου u Σε κάτι μεταξύ Βενιζέ-
λου και Τζάκρη, με ολίγη από Σπίρτζη, 
θα παραπέμπει u Τι συμβαίνει όταν 
ένας καπιταλιστής κατηγορεί τη ΝΔ 
και τον αρχηγό της ότι είναι… εχθρικοί 
στην επιχειρηματικότητα; u Ο συγκε-
κριμένος καπιταλιστής «τα έχει βρει» 
με τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ u Μπορείτε να 
βρείτε άλλη δικαιολογία για τις απα-
νωτές δηλώσεις Σαββίδη; u Η ΝΔ δε 
θα χρειαστεί να εφαρμόσει τα μέτρα 
που θα ψηφίσει ο Τσίπρας, γιατί με την 
πολιτική της θα έχει απεγκλωβίσει την 
ελληνική οικονομία δήλωσε ο «σοβα-

ρός» εκ των αντιπροέδρων της ΝΔ, Κ. 
Χατζηδάκης u Μετά κατηγορούν τον 
Τσίπρα για λαϊκισμό κι ότι υπόσχεται 
τα πάντα u Ο Κούλης, πάντως, (ξανα)
δήλωσε ότι «το κράτος έχει συνέχεια» 

u Αίγλη από τον Μακρόν προσπαθεί 
να αντλήσει ο Στ. Θεοδωράκης u 

Επειδή κάποτε έτυχε να πιουν έναν 
καφέ παρέα u «Και αυτός, και εμείς 
πιστεύουμε ότι τα παλιά κόμματα δεν 
μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα» 
δήλωσε u Αλλα τα μάτια του λαγού κι 
άλλα της κουκουβάγιας, Σταυράκη u 

Κοίτα εσύ να καταφέρεις να σε πάρει 
ο Κούλης, γιατί Μακρόν μόνο σε κάτι 
ιδρύματα κοντά στη γειτονιά που γεν-
νήθηκες μπορείς να γίνεις u Ξέρεις, 
Δρομοκαΐτειο και Δαφνί u Φυλλάδα: 
ΕφΣυν u Πρωτοσέλιδος τίτλος: «Παί-
ζει μπάλα η διαπλοκή» u Φωτογραφι-
κή σύνθεση εξώφυλλου: Μητσοτάκης, 
Μαρινάκης, Μελισσανίδης, Σαββίδης, 

Αλαφούζος, Μπόμπολας, Mega, ΔΟΛ 

u Ο Τσίπρας με τον Καμμένο φαίνε-
ται πως… δε χωρούσαν στη σύνθεση u 

Ρε σεις, εκεί στην Κολοκοτρώνη, καλά 
όλοι οι υπόλοιποι (λέμε τώρα), αλλά και 
ο Σαββίδης διαπλεκόμενος με τον Μη-
τσοτάκη, που αλληλομπινελικώνονται; 
u Τεράστιε Μπιρσίμ, ευρωπαϊκή «σχο-
λή» δημιούργησες u Αδεια η τεράστια 
πλατεία του Λούβρου, καναδυό χιλιά-
δες με πλαστικά σημαιάκια κι οι κάμε-
ρες να τους παίρνουν μόνο από χαμη-
λά, για να φαίνονται μπούγιο u Κάπως 
έτσι δημιουργήθηκε η «λαοθάλασσα» 
που «γιόρταζε τη νίκη του Μακρόν» u 

Τη δολοφονική κλωτσοπατινάδα στο 
Βόλο την είδαμε όλοι u Ζήτημα τύχης 
είναι ότι δεν υπήρξε νεκρός από τους 
δύο «στρατούς» που συγκρούστηκαν u 

Κατά τα άλλα, στη Νέα Φιλαδέλφεια ο 
«στρατός» του Μελισσανίδη συμπερι-
φέρεται στον κόσμο… ειρηνικά και με 

ευγένεια u Ετσι δε γράφουν τα «υπαλ-
ληλικά» Μέσα; u Ετσι δεν υποστηρί-
ζουν και κάποιοι… αντιεξουσιαστές; u 

Η Λεπέν συγχάρηκε τον Μακρόν για τη 
νίκη του κι αυτός της έστειλε δημόσια 
έναν ρεπουμπλικανικό χαιρετισμό u 

Πολύ… αντισυστημικά όλ' αυτά u Προς 
νέους και νέες u Τζάμπα ξοδεύεστε 
σε μπαράκια, καφετέριες, συναυλίες 
και πάρτι για να βρείτε ταίρι u Κάντε 
κι εσείς ένα τάμα σαν την Αννα-Μισέλ 

u Ενα κεράκι κοστίζει λιγότερο από μια 
μπίρα u Και μην ξεχνάτε ότι η μαντάμ 
που ανακοίνωσε περιχαρής ότι βρήκε 
νέο ταίρι μέσω τάματος υπήρξε υπουρ-
γός και ενδεχομένως θα ξαναγίνει u 

Μόνο «κωλοδάχτυλο» δεν μας έκανε 
ο Ακης μόλις βγήκε από τη φυλακή u 

Και η συμβία του τον υποδέχτηκε φο-
ρώντας γυαλιά-καρδούλες u Εξέστω 
πασόκοις ασχημονείν u Καλοφάγωτα, 
«παιδιά», όσα περίσσεψαν u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Θεωρώ ότι [ο Ιβάν Σαββίδης] είναι ένας επιχειρηματίας, ο οποί-
ος στα δύσκολα της πατρίδας μας, αντί να κάνει όπως οι άλλοι 
και να πηγαίνει στο Λουγκάνο ή στο Μαϊάμι με τα λεφτά και να 
περιμένει πότε θα έρθει η στιγμή να αγοράσει την πτωχευμένη 
Ελλάδα, την ώρα που οι άλλοι την «έκαναν», εκείνος ήρθε και 

έβαλε τα χρήματά του από έξω προς τα μέσα, επένδυσε σε μία 
βιομηχανία στην Ξάνθη - στην ευαίσθητη περιοχή της Θράκης - 
και προσέλαβε κόσμο. Έρχεται τώρα και επενδύει στο λιμάνι της 

Θεσσαλονίκης, όποτε χρειάζεται η πατρίδα μας βοηθάει - και 
στα εθνικά θέματα, στα θέματα του ποντιακού ελληνισμού.

Πάνος Καμμένος

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Θα ψηφίσουν και νέα
(ν)τροπολογία για τον Σαββίδη;

Συμφωνία για την εξαγορά του εκδοτικού βραχίονα της οικογέ-
νειας Μπόμπολα (ΠΗΓΑΣΟΣ) έκλεισε ο Ιβάν Σαββίδης. Σύμφωνα με 
όσα διέρρευσαν, οι τράπεζες δέχτηκαν να διαγράψουν το 30%-35% 
των δανείων που είχαν δώσει στην οικογένεια Μπόμπολα, προκειμέ-
νου το μιντιακό συγκρότημα (στο οποίο περιλαμβάνεται και περίπου 
το ένα τρίτο του μετοχικού κεφάλαιου του Mega) να αλλάξει χέρια. 
Ομως, έχουν θέσει έναν όρο: να ψηφιστεί ρύθμιση που θα απαλ-
λάσσει από κάθε ποινική ή αστική ευθύνη τα στελέχη τους που θα 
υπογράψουν το «κούρεμα» των δανείων του Μπόμπολα.

Για να μην μπερδευόμαστε, πρόκειται για τις τράπεζες που έχουν 
ανακεφαλαιοποιηθεί με λεφτά που δανείστηκε το ελληνικό κράτος 
και τα πληρώνει κυριολεκτικά με αίμα ο ελληνικός λαός. Πρόκειται 
για τα δάνεια που οι συριζαίοι χαρακτήριζαν ως προϊόν διαπλοκής 
(έστησαν και Εξεταστική Επιτροπή γι' αυτά, μάλιστα). Πρόκειται για 
μια διαδικασία για την οποία ο Τσίπρας -αναφερόμενος στο πα-
ρελθόν- έλεγε στον Μητσοτάκη, όταν αυτός τον έσυρε στη Βουλή, 
την Παρασκευή 5 Μάη, απ' αφορμή τη (ν)τροπολογία με την οποία 
απάλλαξαν τον Σαββίδη από το πρόστιμο για λαθρεμπόριο: «Μιλά-
τε, λοιπόν, εσείς τώρα για τροπολογίες; Ξεχνάει αυτό το Σώμα και 
ο ελληνικός λαός τις νυχτερινές τροπολογίες με τις οποίες δίνατε 
ασυλία στους τραπεζίτες που αποφάσιζαν τα θαλασσοδάνειά σας; 
Ξεχνάει ο ελληνικός λαός και το Σώμα τις τροπολογίες εκείνες με 
τις οποίες σβήνατε χρέη επιχειρηματιών από πρόστιμα; Τα ξεχνάμε 
αυτά; Τα ξεχνάμε;».

Τώρα, οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ετοιμάζονται να κάνουν αυτό που μέχρι 
χθες κατήγγειλαν: να δώσουν ασυλία στους τραπεζίτες που θα «κου-
ρέψουν» τα θαλασσοδάνεια του Μπόμπολα, προκειμένου αυτός να 
πουλήσει τον ΠΗΓΑΣΟ στον νέο «άρχοντα της διαπλοκής», ο οποίος 
είναι τόσο προκλητικός ώστε να μην κρύβει τα αισθήματα λατρείας 
που τρέφει για τον Τσίπρα. Ο Καλογρίτσας πέθανε, ζήτω ο Σαββίδης.

ΥΓ. Ο Καμμένος, που όταν πρόκειται για σκανδαλολογία παθαίνει 
οίστρο, στην πολύκροτη συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ, αφού έπλεξε 
για πολλοστή φορά το εγκώμιο του Σαββίδη, αναφέρθηκε  και στα 
«θαλασσοδάνεια» των ΜΜΕ, που -όπως είπε- «με αντάλλαγμα αμυ-
γδαλεώνες στην Κρήτη, τα έπαιρναν επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ και 
Νέας Δημοκρατίας». Κάποια απ' αυτά τα δάνεια θα «κουρευτούν» 
για να γίνει μιντιάρχης ο φίλος του ο Σαββίδης. Και θα πρέπει να 
αμνηστευθούν εκ των προτέρων τα τραπεζικά στελέχη, αλλιώς δεν 
υπογράφουν. Θα ζητήσει, άραγε, ο Καμμένος να μην «κουρευτούν» 
αυτά τα δάνεια, αλλά να καταλογιστούν στην οικογένεια Μπόμπολα 
και να απαλλοτριωθεί η προσωπική περιουσία των Μπομπολαίων, 
όπως λέει για άλλες περιπτώσεις; Τη συμφωνία για «κούρεμα» ο φί-
λος του ο Ιβάν την έκλεισε.

Προσωπική ατζέντα
Με τους περιφερειάρχες, τους οποίους κάλεσε στο Μαξίμου για 

να συζητήσουν τάχαμου το νέο σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας, 
ξεκίνησε την προπαγανδιστική αντεπίθεσή του ο Τσίπρας, ενόψει της 
ψήφισης του τέταρτου Μνημόνιου. Ηταν μια κίνηση που υπηρετεί 
το νέο «αφήγημα» των Τσιπροκαμμένων περί οριστικής εξόδου από 
την κρίση, τα Μνημόνια και την επιτροπεία. Θα περίμενε κανείς, του-
λάχιστον οι δεξιοί περιφερειάρχες να κάνουν κάτι για να χαλάσουν 
την προπαγανδιστική φιέστα του Τσίπρα με γλάστρες τους ίδιους. 
Δεν το έκαναν. Βλέπετε, ο περιφερειάρχης για να εκλεγεί πρέπει να 
επιδείξει «έργο» στην περιφέρειά του και τα κλειδιά του ταμείου τα 
κρατάει η κυβέρνηση.

Υπήρξε ένας δεξιός περιφερειάρχης, όμως, που δεν αρκέστηκε 
στο ρόλο της σιωπηλής γλάστρας στη φιέστα του Τσίπρα, αλλά  το 
πήγε και παραπέρα. «Ηταν μία πολύ ωραία κουβέντα αυτή που κά-
ναμε με τον πρωθυπουργό, ο οποίος μας δέχτηκε μετά από αρκετό 
καιρό. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει αυτήν τη συ-
νάντηση εδώ και πολλούς μήνες», δήλωσε ο γιος της Ντόρας και 
ανιψιός του Κυριάκου, Κώστας Μπακογιάννης. «Είχαμε την ευκαιρία 
να συζητήσουμε για αυτό το σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρό-
τηση της χώρας που θέλει να καταρτίσει η κυβέρνηση τώρα που 
έκλεισε και η προηγούμενη αξιολόγηση» συνέχισε. Η μόνη αιχμή που 
άφησε στις δηλώσεις του δεν αφορούσε τον Τσίπρα, αλλά γενικά το 
πολιτικό σύστημα: «Βεβαίως, όλοι μας έχουμε κάποιες επιφυλάξεις. 
Οι έννοιες ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση έχουν κακοποιη-
θεί σε μεγάλο βαθμό σε αυτήν τη χώρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια 
και για αυτό και όλοι μαζί ψάχναμε τον τρόπο πρακτικά να βελτιώ-
σουμε τη λειτουργία του κράτους. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο 
ζητούμενο σήμερα. Ο μεγάλος ασθενής στην Ελλάδα σήμερα είναι 
το Δημόσιο».

Ο Μπακογιάννης ο νεότερος έχει προσωπική ατζέντα, γι' αυτό 
και κάνει ζημιά στον θείο του, βάζοντάς τον στο ίδιο τσουβάλι με 
τον Τσίπρα, στον οποίο δεν ασκεί την παραμικρή κριτική. Το έδειξε 
αυτό και με τη δήλωση που έκανε μετά την εκλογή του Μακρόν, στον 
οποίο -όπως φαίνεται- θέλει να μοιάσει: «Την ώρα που στην Ελλάδα 
“σκοτωνόμαστε” για το παρελθόν, την Αριστερά και τη Δεξιά, τις 
ιδεοληψίες μας και το μουσείο Μπελογιάννη, οι Γάλλοι ανοίγουν το 
δρόμο του μέλλοντος και των πραγματικών λύσεων».

Το success story των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ
Αν ο όρος δεν είχε χρη-

σιμοποιηθεί κατά κόρον 
και δεν είχε «καεί» από τον 
Σαμαρά, είναι σίγουρο ότι ο 
Τσίπρας θα μιλούσε σήμερα, 
παραμονές της ψήφισης από 
τον κοινοβουλευτικό λόχο των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ του τέταρτου 
Μνημόνιου, για success story. 
Είναι, όμως, αναγκασμένος να 
το λέει περιφραστικά. Να μην 
περιορίζεται σε κάποιο σύντο-
μο σλόγκαν, αλλά να φτιάχνει 
μεγαλύτερες προτάσεις, που 
όμως περιγράφουν το ίδιο 
πράγμα.

«Εχουμε ιεραρχήσει τον θε-
μελιώδη στόχο. Να βγάλουμε 
τη χώρα από τα μνημόνια. Να 
τελειώσει οριστικά η περίοδος 
της ταπεινωτικής επιτροπείας. 
Αυτός ο στόχος συνιστά το 
πρώτιστο αριστερό, προοδευ-
τικό και πατριωτικό καθήκον» - 
«Για το λόγο αυτό, διαπραγμα-
τευτήκαμε σκληρά. Σε κάποια 
σημεία υποχωρήσαμε, όμως, 
σε άλλα τόσα καταφέραμε να 
κερδίσουμε πράγματα που θα 
δώσουν ανάσα σε εκατομμύ-
ρια συμπολίτες μας» - «Δεν θα 
υπάρξει ούτε ένα ευρώ περισ-
σότερη λιτότητα» - «Κάναμε 
αυτή τη δύσκολη πολιτική επι-
λογή, παίρνοντας ουσιαστικά 
το εξιτήριο από την επιτροπεία 
και το τέλος της εποχής των 
μνημονίων που άφησαν τερά-
στιες πληγές στη χώρα» - «Από 
την επόμενη μέρα και της τυπι-
κής ολοκλήρωσης της αξιολό-
γησης, ξεκινάμε την υλοποίηση 
του στρατηγικού μας σχεδια-
σμού. Ενός σχεδιασμού που 
ξεδιπλώνεται σε ορίζοντα εξα-
ετίας» - «Η εμπέδωση της στα-
θερότητας που φέρει το κλείσι-
μο της δεύτερης αξιολόγησης 
είναι το σήμα για ένα αναγκαίο 
ισχυρό επενδυτικό κύμα που 
θα δώσει αναπτυξιακή ώθηση 
στην οικονομία» - «Θέλω να 
πω σε όλους καλή δύναμη και 
ότι τα καλύτερα είναι μπροστά 
μας» - «Ο ελληνικός λαός εμπι-
στεύτηκε εμάς να φέρουμε σε 
πέρας αυτή την εντολή του 
για την έξοδο από τα μνημό-
νια, γιατί γνώριζε πολύ καλά 
ότι είμαστε οι μόνοι που θα 
την υλοποιήσουμε δίχως να 
λεηλατήσουμε περαιτέρω την 
ελληνική κοινωνία» - «Κανείς 
δεν θα ισχυριστεί ότι είναι μια 
εύκολη επιλογή. Ομως μπο-
ρούμε να ισχυριστούμε και 
μπορούμε να το αποδείξουμε, 
όχι στα λόγια, όχι θεωρητικά, 
με επιχειρήματα, ότι έχει τις 
λιγότερες δυνατές πληγές» 
- «Πολιτικοποιήσαμε τη δια-
πραγμάτευση, τη βγάλαμε 
έξω από τις κλειστές πόρτες 
των δωματίων του ξενοδοχείου 
Χίλτον» - «Ετσι εξασφαλίσαμε 
αντίμετρα και μηδενικό δημο-
σιονομικό ισοζύγιο αλλά και 
επαναφορά της εργασιακής 
κανονικότητας» - «Εξασφαλί-
σαμε μια ισορροπημένη συμ-
φωνία» - «Την έξοδο από τα 
μνημόνια και την επιτροπεία, 

εμείς θα την καταφέρουμε» 
- «Εχουμε καταφέρει ήδη αρ-
κετά, παρά το περιοριστικό 
δημοσιονομικό πλαίσιο και 
την αβεβαιότητα» - «Η μάχη 
που δώσαμε και κερδίσαμε 
για την επαναφορά των συλ-
λογικών διαπραγματεύσεων, 
δεν ήταν συμβολική» - «Θα εί-
μαστε αυτοί που θα βγάλουμε 
την Ελλάδα από την κρίση, από  
τα μνημόνια, από τη διαρκή λι-
τότητα και τη ταπεινωτική επι-
τροπεία. Και για αυτό αξίζει ο 
κόπος, η προσπάθεια, οι μάχες 
που δίνουμε».

Τα αποσπάσματα είναι από 
τις δύο ομιλίες που εκφώνη-
σε ο Τσίπρας την περασμένη 
εβδομάδα, πρώτα στο υπουρ-
γικό συμβούλιο και μετά στην 
κοινοβουλευτική ομάδα του 
ΣΥΡΙΖΑ (την κεντρική επιτρο-
πή δεν την συγκάλεσε καν η 
ηγετική ομάδα). Ο Καμμένος, 
βέβαια, είναι πιο… πληθωρι-
κός: «Είμαστε περήφανοι για 
αυτό, γιατί θεωρώ ότι αυτή η 
κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση 
η οποία οδηγεί την πατρίδα 
μας στην έξοδο από την κρίση» 
- «Είναι το τέλος μιας περιόδου 
ντροπής για την Ελλάδα, όπου 
μειώθηκε η εθνική κυριαρχία, 
όπου κάποιοι μεσαίοι υπάλλη-
λοι οργανισμών έμπαιναν σε 
υπουργεία και έδιναν εντολές 
σε υπουργούς» - «Από αυτή 
την περίοδο βγαίνουμε και 
βγαίνουμε με μία συμφωνία 
όπου για πρώτη φορά από την 
αρχή της κρίσης δεν έχουμε 
μέτρα για δόση, έχουμε δόση 
για μέτρα, τα οποία συνδυάζο-
νται με αντίμετρα» - «Αυτό το 
οποίο κάναμε εμείς ήταν το να 
διαπραγματευτούμε σκληρά… 
Τι συμβαίνει με αυτή τη συμ-
φωνία που πλέον μας οδηγεί 
στην έξοδο από τα μνημόνια;».

Επί της ουσίας, θα αρκούσε 
μόνο ένα ρητορικό ερώτημα 
για να κάνει σκόνη όλη αυτή 
την προπαγάνδα του συριζα-
νελίτικου success story: αφού 
η συμφωνία που υπογράψατε 
είναι τόσο καλή, γιατί δεν τη 
δίνετε στη δημοσιότητα; Γιατί 
την μάθαμε (στα αγγλικά, δυ-
στυχώς, που πολύ λίγοι μπο-
ρούν να πουν ότι τα κατέχουν 
εξειδικευμένα σε οικονομι-
κούς όρους) από μια γερμα-
νική εφημερίδα, στην οποία 
διέρρευσε από γερμανούς 
βουλευτές; Οι γερμανοί βου-
λευτές έχουν στα χέρια τους 
το Συμπληρωματικό Μνημό-
νιο  Κατανόησης (αυτός είναι 
ο τίτλος), ενώ οι έλληνες βου-
λευτές δεν έχουν τίποτα.

Oμως, η «επιχειρηματολο-
γία», αποσπάσματα της οποίας 
παραθέσαμε παραπάνω, είναι 
καλή μόνο για το ντοπάρισμα 
του κομματικού λόχου. Στον 
λαό δεν έχει καμιά τύχη. Δεν 
βρισκόμαστε ούτε στο 2010 
ούτε στο 2011 για να καταπίνει 
ο κόσμος αμάσητη τη μνημονι-
ακή προπαγάνδα, την ίδια ώρα 

που του φορτώνουν νέα ασή-
κωτα βάρη στην πλάτη του. Γι' 
αυτό και το επιτελείο του Μα-
ξίμου επεξεργάστηκε μια κα-
μπάνια που θυμίζει τη χούντα. 
Αφού συναντήθηκε με τους 
περιφερειάρχες και εκφώνη-
σε τις ομιλίες σε υπουργικό 
συμβούλιο και κοινοβουλευ-
τική ομάδα, παρουσιάζοντας 
το success story των ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ, ο Τσίπρας άρχισε τις επι-
σκέψεις αντιπερισπασμού, με 
στόχο ν' αλλάξει την ατζέντα, 
να θολώσει την όποια δημόσια 
συζήτηση, να γεμίσει την κα-
θημερινή δημοσιότητα με την 
εικόνα του αισιόδοξου πρωθυ-
πουργού που εγκαινιάζει έργα, 
που εξαγγέλλει ιστορικών δια-
στάσεων πρωτοβουλίες, που 
έχει βάλει τους υπουργούς του 
να… τρέχουν (το ρήμα «τρέχω» 
επιλέχτηκε από τον Βερναρδά-
κη και τους άλλους γκεμπελί-
σκους ως συμβολικό της «νέας 
περιόδου», που άνοιξε μετά το 
κλείσιμο της αξιολόγησης). Τη 
μια μέρα πήγε στο υπουργείο 
Παιδείας για να εξαγγείλει 
μια ακόμα επανάσταση στην 
Παιδεία, την επομένη πετά-
χτηκε στη Θεσσαλονίκη για να 
εγκαινιάσει ένα Κέντρο Υγείας 
και να εξαγγείλει επανάσταση 
στην Υγεία και τις επόμενες 
μέρες, μέχρι ν' αναχωρήσει 
για την Κίνα, προβλέπονταν 
και άλλες τέτοιες αποπροσα-
νατολιστικές εμφανίσεις του 
Τσίπρα, στο πλαίσιο της γκε-
μπελικής καμπάνιας με τίτλο 
«τώρα τρέχουμε».

Η Παιδεία, επιλέχτηκε πρώ-
τη επειδή ως θέμα συγκινούσε 
και εξακολουθεί να συγκινεί 
ευρύτατες λαϊκές μάζες, που 
μέσω της εκπαίδευσης ανα-
ζητούν ένα καλύτερο μέλλον 
για τα παιδιά τους. Η Υγεία 
ακολούθησε, επειδή και αυτή 
βρίσκεται ψηλά στους πόθους 
και τις διεκδικήσεις των λαϊ-
κών στρωμάτων. Ο Τσίπρας, 
λοιπόν, θυμίζοντας έντονα τον 
Παττακό και έχοντας υιοθετή-
σει ένα επιθετικό, σχεδόν κου-
τσαβάκικο στιλάκι, προσπαθεί 
να δείξει ότι τον πολεμά η που-
λημένη μνημονιακή αντιπολί-
τευση, τον πολεμά η «διαπλο-
κή» που ελέγχει τα ΜΜΕ, τον 
πολεμά το σύμπαν, ενώ αυτός 
με τους συνεργάτες του κα-
τάφεραν να υπογράψουν μια 
συμφωνία που βγάζει τη χώρα 
από τα Μνημόνια και την επι-
τροπεία, ενώ θα πάρει και τα 
μέτρα για το χρέος, ώστε να 
εξασφαλίσει το μέλλον της 
χώρας.

Φυσικά, ισχύει το αντίθετο, 
όπως αναλυτικά θα διαβάσετε 
σε άλλες σελίδες. Οσο για τα 
περιβόητα μέτρα για το χρέος, 
ούτε προπαγανδιστικά δε θα 
του χρησιμεύσουν, γιατί σ' αυ-
τό το επίπεδο θα είναι τέτοια 
που να βολεύουν την προπα-
γάνδα των γερμανών ιμπερια-
λιστών κατά την προεκλογική 
περίοδό τους. Επί της ουσίας, 

όπως κατ' επανάληψη έχουμε 
γράψει (γράφουμε και σ' αυτό 
το φύλλο, σε άλλες στήλες), 
δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο. 
Πρόκειται για μια επανάληψη 
αυτών που έχουν πρωτοειπω-
θεί το Νοέμβρη του 2012 και 
έκτοτε έχουν επαναληφθεί 
κάμποσες φορές σε ανακοι-
νωθέντα του Eurogroup: το 
χρέος δεν «κουρεύεται», αλ-
λά θα αναδιαρθρωθεί, για να 
μπορεί να το αποπληρώνει το 
ελληνικό κράτος, υπό τον όρο 
ότι δε θα υπάρξει καμιά δημο-
σιονομική χαλάρωση, ο οποίος 
(όρος) θα εξασφαλίζεται μέσω 
σκληρής ιμπεριαλιστικής επι-
τροπείας.

Φαίνεται, όμως, πως για 
την… αριστερή πτέρυγα του 
ΣΥΡΙΖΑ η επανάληψη των ίδι-
ων πραγμάτων για μια φορά 
ακόμα είναι… όρος εκ των ων 
ουκ άνευ. Γι' αυτό και η φράξια 
των 53+, διά στόματος Τασίας 
Χριστοδουλοπούλου, ζήτησε 
από τον Τσίπρα να βάλει στο 
νέο μνημονιακό πολυνομο-
σχέδιο, όρο ότι τα αντιλαϊκά 
μέτρα του 2019-2020 δε θα 
εφαρμοστούν, αν δεν υλοποι-
ηθούν τα μέτρα για το χρέος. 
Να νομοθετήσει, δηλαδή, τη 
μπούρδα που πρωτοείπε στον 
Χατζηνικολάου και την έχει 
επαναλάβει καναδυό φορές 
σε εμφανίσεις του. Φυσικά, 
αυτό αποκλείεται, γιατί οι ιμπε-
ριαλιστές δανειστές θα «του 
κόψουν τον κώλο» (υπό αίρεση 
είναι μόνο τα αντίμετρα, όχι τα 
μέτρα), όμως η «αριστερά» του 
ΣΥΡΙΖΑ έκανε το καθήκον της: 
κατέθεσε την… προωθημένη 
θέση της, για να μπορεί μετά 
να σηκώσει το χέρι (το ένα, 
όχι και τα δύο, όπως θα κάνει 
ο Νάσος Αθανασίου) και να 
ψηφίσει «ναι σε όλα».

Success story δεν υπάρχει, 
φυσικά, όπως δεν υπήρξε και 
το 2014, που το επικαλούνταν 
οι Σαμαροβενιζέλοι. Την τύ-
χη των τελευταίων θα έχουν 
οι Τσιπροκαμμένοι, όποτε κι 
αν γίνουν εκλογές, είτε εξα-
ντλήσουν την τετραετία είτε 
τις κάνουν το 2018 για να μην 
έχει εφαρμοστεί ακόμα το 
πετσόκομμα των συντάξεων. 
Αυτά έχει το πολιτικό παιχνίδι 
την εποχή των Μνημονίων. Η 
διαχείριση της κυβερνητικής 
εξουσίας είναι ένας Μινώταυ-
ρος που καταπίνει κόμματα και 
ηγετικά στελέχη. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
χάσει, ο Τσίπρας θα αμφισβη-
τηθεί έντονα από το εσωτε-
ρικό του ΣΥΡΙΖΑ (κανείς δεν 
μπορεί να πει από τώρα αν θα 
σώσει την παρτίδα ή όχι), αλ-
λά τι σημασία έχει αυτό; Τα 
Μνημόνια θα παραμείνουν, η 
κινεζοποίηση θα παραμείνει, 
το χρέος θα εξακολουθεί να 
χρησιμοποιείται ως εργαλείο 
αποικισμού. Αλλες διαδικασί-
ες είν' αυτές που μπορούν να 
μας βγάλουν από τη βαρβαρό-
τητα. Διαδικασίες μαχητικές, 
επαναστατικές.
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Σιγά τον τυφώνα…
Ο «τυφώνας Σουλτς» αποδεικνύεται απογευματινή αύρα που 

δροσίζει τα παχουλά μαγουλάκια της Μέρκελ (για να μην πούμε 
τα… μέζεα του Σόιμπλε). Μετά το Ζάαρλαντ, οι Σοσιαλδημοκρά-
τες ηττήθηκαν κατά κράτος σε ένα ακόμα μικρό ομοσπονδιακό 
κρατίδιο, το Σλέσβιχ-Χολστάιν (είναι το βορειότερο κρατίδιο, στα 
σύνορα με τη Δανία).  Ηταν πρώτο κόμμα και ήρθαν δεύτεροι, 
ενώ το κόμμα της Μέρκελ κατέκτησε την πρωτιά και -σύμφωνα 
με τη γερμανική πολιτική παράδοση- θα είναι αυτό που θα σχη-
ματίσει την κυβέρνηση του κρατιδίου. Οι σοσιαλδημοκράτες ή 
θα μείνουν εκτός κυβέρνησης ή -αν θέλουν να εξυπηρετήσουν 
τα τοπικά συμφέροντά τους- θα συρθούν σε έναν «μεγάλο συνα-
σπισμό» σε τοπικό επίπεδο, που θα πλήξει πολιτικά την προεκλο-
γική «στρατηγική» τους για νίκη στις ομοσπονδιακές εκλογές και 
σχηματισμό «κόκκινο-πράσινο-κόκκινης» κυβέρνησης (με τους 
Πράσινους και το Linke).

Ανεξάρτητα, όμως, από το τι θα γίνει στο Σλέσβιχ-Χολστάιν, 
ο Σουλτς δέχτηκε ένα ισχυρότατο πολιτικό πλήγμα, καθώς εί-
χε συμμετάσχει ο ίδιος στην τοπική προεκλογική καμπάνια των 
σοσιαλδημοκρατών, όπως είχε κάνει και στο Ζάαρλαντ, οπότε 
χάνει ήδη με 0-2 από τη Μέρκελ, αφού όχι μόνο δεν ενίσχυσε 
τους τοπικούς υποψήφιους, αλλά συνέδραμε στην ήττα τους και 
στην υποχώρηση των ποσοστών του SPD. 

Το αντίθετο ισχύει για τη Μέρκελ, η οποία επίσης πήρε μέ-
ρος στις προεκλογικές καμπάνιες στα δυο κρατίδια και πιστώ-
νεται τις πρωτιές των συνδυασμών της CDU. Η Μέρκελ βλέπει 
τη θέση της να ενισχύεται όχι μόνο από το «ξεφούσκωμα» του 
Σουλτς, αλλά και από τη συνεχή πτώση της ακροδεξιάς AfD, η 
οποία κατατρύχεται από εσωτερικές έριδες και εμφανίζει μια 
εικόνα αποσύνθεσης, καθώς στο εσωτερικό της συγκρούονται 
ανοιχτά δυο στρατηγικές, μια παρόμοια με αυτή της Λεπέν και 
μια σκληρή ακροδεξιά, που φλερτάρει με τα ναζιστικά δόγματα 
περί «καθαρότητας της φυλής» κτλ.

Η προσοχή όλων στρέφεται πλέον στις αυριανές εκλογές στη 
Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, που εκτός από το πολυπληθέστερο 
κρατίδιο της Γερμανίας, είναι και η περιοχή με τη μεγαλύτερη 
συγκέντρωση προλεταριάτου, γεγονός που το κάνει πολιτικό φέ-
ουδο των σοσιαλδημοκρατών, που έχουν την πρωτιά και ελέγχουν 
την τοπική κυβέρνηση εδώ και δεκαετίες. Στη Μέρκελ αρκεί έστω 
και μια βελτίωση του ποσοστού της CDU, κι ας μην πάρει την πρω-
τιά. Για τους σοσιαλδημοκράτες, όμως, μια υποχώρηση του πο-
σοστού τους στο πολιτικό τους φέουδο, όπου ψηφίζουν περίπου 
18 εκατομμύρια από τα 82 εκατομμύρια των γερμανών πολιτών, 
θα είναι πλήγμα που δύσκολα θα μπορέσουν να θεραπεύσουν 
στους τέσσερις μήνες που απομένουν μέχρι τις ομοσπονδιακές 
εκλογές.

Bλέποντας ότι το αριστερό προσωπείο που φόρεσε ξεκινώντας 
την καμπάνια του δεν έχει και τόση πέραση και παίρνοντας μαθή-
ματα από τον «και αριστερό και δεξιό» Μακρόν, ο Σουλτς άρχισε 
να διαμορφώνει σε μια μακρονική κατεύθυνση την πολιτική του 
καμπάνια. Σε συνέντευξη που έδωσε στην «Ντι Τσάιτ» και δημο-
σιεύτηκε την περασμένη Πέμπτη, ο Σουλτς δήλωσε ότι διδάχτηκε 
από τον Μακρόν «ότι ένα αουτσάιντερ μπορεί να γίνει πολύ γρή-
γορα φαβορί και πως με φιλοευρωπαϊκή και αντιλαϊκιστική στάση 
κερδίζονται εκλογές. Αυτό ακριβώς επιδιώκω»! Μόνο που αυτά 
τα προσόντα τα έχει σε πλήρη επάρκεια η Μέρκελ, η οποία είχε 
ταχθεί υπέρ του Μακρόν νωρίτερα από τον Σουλτς.

Υπάρχει και μια λεπτομέρεια που δεν πρέπει να την αφήσουμε 
ασχολίαστη. Δε συμφωνώ σε όλα με τον Μακρόν, λέει ο Σουλτς, 
εντοπίζοντας τη διαφωνία του στην κριτική που κάνει ο Μακρόν 
(όπως και άλλοι γάλλοι ιμπεριαλιστές ηγέτες πριν απ' αυτόν) στα 
γερμανικά πλεονάσματα. «Το να εξάγει η Γερμανία λιγότερα είναι 
ανοησία» λέει ο Σουλτς. «Δεν μπορείς να υποχρεώσεις ένα επιτυ-
χημένο οικονομικά έθνος να έχει μικρότερη επιτυχία» συμπληρώ-
νει. Απολύτως λογικό. Ανεξάρτητα από την πολιτική λεοντή που 
φορούν, δεξιοί, κεντρώοι, αριστεροί, οι ιμπεριαλιστές πολιτικοί 
είναι πρωτίστως εκπρόσωποι της μονοπωλιακής αστικής τάξης 
της χώρας τους. Οι σοσιαλδημοκράτες το απέδειξαν έμπρακτα 
αυτό στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν στοιχήθηκαν με όλα τα 
υπόλοιπα αστικά κόμματα πίσω από τις πολεμικές ορδές της χώ-
ρας τους, βουτώντας την εργατική τάξη στον πρώτο παγκόσμιο 
ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Ειδικά οι γερμανοί σοσιαλδημοκράτες 
ολοκλήρωσαν την προδοσία τους, βάφοντας τα χέρια τους με 
το αίμα της Ρόζας Λούξεμπουργκ, του Καρλ Λίμπκνεχτ και εκα-
τοντάδων βερολινέζων εργατών, ως αντάλλαγμα για την αναρ-
ρίχησή τους -για πρώτη φορά- στην εξουσία της ιμπεριαλιστικής 
Γερμανίας.

Εκτοτε, ουδείς αμφισβήτησε κανείς την προσήλωση της γερ-
μανικής σοσιαλδημοκρατίας στην υπηρέτηση των συμφερόντων 
της γερμανικής αστικής τάξης. Αμφισβητήθηκε, όμως, η αποτε-
λεσματικότητά τους στην άσκηση της εξουσίας. Γι' αυτό και στις 
αρχές της δεκαετίας του '30 οι γερμανοί καπιταλιστές έδωσαν το 
χρίσμα στους ναζί του Χίτλερ. Τότε, όμως, επέλαυνε ο «τυφώνας 
Τέλμαν», το γερμανικό προλεταριάτο, και όχι ο Σουλτς.

Η «δημοκρατική» Ευρώπη 
μπορεί πλέον να κοιμάται 

ήσυχη! Η συντριπτική νίκη του 
Εμανουέλ Μακρόν επί της Μα-
ρίν Λεπέν, στον δεύτερο γύρο 
των προεδρικών εκλογών της 
Γαλλίας, που ολοκληρώθηκαν 
την περασμένη Κυριακή, εξα-
σφαλίζει τη «δημοκρατία» και 
προσφέρει το άρωμα ενός νέ-
ου ανέμου στη γαλλική πολιτι-
κή σκακιέρα! Αυτό υποτίθεται 
ότι πρέπει να δεχτούμε, αφού 
έτσι λένε σχεδόν όλα τα παπα-
γαλάκια των ΜΜΕ, χωρίς να 
σηκώνουν δεύτερη κουβέντα. 

Μόνο που ο «νέος άνεμος» 
δεν έρχεται με αρώματα αλ-
λά με την ίδια δυσοσμία που 
αποπνέει το υπάρχον πολιτικό 
σύστημα (στο οποίο εντάσ-
σεται και η Λε Πεν, παρά την 
προσπάθειά της να δείξει ότι 
εκφράζει κάτι το διαφορε-
τικό). Η ουσία όλων είναι η 
υπεράσπιση της υπάρχουσας 
κοινωνικής κατάστασης στη 
Γαλλία, ο ανοιχτός ή καλυμμέ-
νος ρατσισμός, η εξυπηρέτηση 
των συμφερόντων της ιμπερι-
αλιστικής αστικής τάξης που 
κάνει κουμάντο στη χώρα. 

Ο νεαρός (για πρόεδρος 
δημοκρατίας) Μακρόν, είναι 
ό,τι καλύτερο μπορεί να πλα-
σάρει η αστική δημοκρατία 
στις μέρες μας. Το γεγονός ότι 
διετέλεσε στέλεχος της επεν-
δυτικής τράπεζας Rothschild 
Bank του Παρισιού, από την 
οποία κέρδισε αρκετά λεφτά 
εμπλεκόμενος σε διάφορες 
αγοραπωλησίες, όπως αυτή 
μιας θυγατρικής της φαρμα-
κοβιομηχανίας Pfizer από τη 
Nestle το 2012, ότι δηλαδή 
ήταν ένα golden boy, δε φαί-
νεται να ενοχλεί τα παπαγα-
λάκια των ΜΜΕ, που τώρα τον 
υμνούν, αφού ο Μακρόν δε 
φαίνεται μπλεγμένος σε οικο-
νομικά σκάνδαλα στη σύντομη 
πολιτική του καριέρα. Αλίμονο 
αν ακούσουμε τους... αναρχο-
κομμουνιστές που θεωρούν 
σκάνδαλο τον ίδιο τον καπι-
ταλισμό κι όσους πλουτίζουν 
ή διαχειρίζονται την εξουσία 
στο πλαίσιό του! 

Ο Μακρόν όμως έχει κι άλ-
λη «καμπούρα» στην πλάτη 
του: τον γνωστό αντεργατικό 
νόμο που πήρε το όνομά του 
(λουά Μακρόν). Με το νομο-
σχέδιο που κατέθεσε ο Μα-
κρόν, προωθήθηκαν αντεργα-
τικές πολιτικές που ζητούσε 
η κεφαλαιοκρατία εδώ και 
χρόνια, όπως η «εθελοντική» 
νυχτερινή εργασία των λιγό-
τερο αμειβόμενων εργαζόμε-
νων, η μείωση της προστασίας 
των εργαζόμενων απέναντι 
στις ομαδικές απολύσεις, η 
δυνατότητα παράκαμψης της 
εργατικής νομοθεσίας σε πε-
ρίπτωση «συμφωνίας» εργοδό-
τη-εργαζόμενου (με το πιστόλι 
στον κρόταφο), η επέκταση 
των ιδιωτικοποιήσεων που 
συνεπάγεται απολύσεις και 

χειρότερες εργασιακές συνθή-
κες, αλλά και η περιβαλλοντική 
καταστροφή με την αποδοχή 
έναντι τριάντα δισ. ευρώ της 
ταφής πυρηνικών αποβλήτων 
στην Bure.

Το νομοσχέδιο του Μακρόν 
ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσε-
ων και εκατοντάδες χιλιάδες 
εργαζόμενοι κατέβηκαν στους 
δρόμους, με αποτέλεσμα η κυ-
βέρνηση να αναγκαστεί να κά-
νει κάποιες τροποποιήσεις και 
να το περάσει καταφεύγοντας 
στο άρθρο 49.3 του γαλλικού 
Συντάγματος, σύμφωνα με το 
οποίο ένα νομοσχέδιο μπορεί 

να περάσει και να γίνει νόμος 
χωρίς ψήφιση από τη Βουλή, 
αρκεί να μην κατατεθεί και 
ψηφιστεί πρόταση μομφής 
κατά της κυβέρνησης μέσα 
σε 24 ώρες. Σύμπτωση: κάπως 
έτσι σκοπεύει να κυβερνήσει 
ο Μακρόν, αν η Βουλή που 
θα προκύψει από τις εκλογές 
του προσεχούς Ιούνη δεν του 
εξασφαλίζει την απαιτούμενη 
πλειοψηφία.

Ως μέλος της επιτροπής 
Αταλί, που επιφορτίστηκε με 
το δύσκολο έργο του «εκσυγ-
χρονισμού» της γαλλικής οικο-
νομίας για λογαριασμό της κυ-

βέρνησης Σαρκοζί το 2007, αν 
και μέλος του «σοσιαλιστικού» 
κόμματος από το 2001, ο Μα-
κρόν έμαθε καλά τη δουλειά 
του. Γι’ αυτή τη δουλειά αμεί-
φθηκε τώρα με το προεδρικό 
αξίωμα. 

Η «αμοιβή» του αυτή δεν 
ήρθε από την πλειοψηφία των 
ψηφοφόρων. Γιατί μπορεί ο 
Μακρόν να κέρδισε το 66% 
των ψήφων, όμως η εκτίνα-
ξη της αποχής στο 25.44% (η 
δεύτερη μεγαλύτερη αποχή 
από το 1969) και ο σημαντικός 
αριθμός λευκών ψηφοδελτίων 
(8.6% των ψηφοφόρων) σημαί-
νουν ότι το πραγματικό ποσο-
στό του Μακρόν στο δεύτερο 
γύρο των προεδρικών εκλογών 
ήταν γύρω στο 44%. Κι αυτό 
έγινε μόνο και μόνο επειδή 
πολλοί ψηφοφόροι τον ψήφι-
σαν για να μη βγει η ακροδεξιά 
Λεπέν και όχι επειδή συμφω-
νούν με την πολιτική του.

Οι βουλευτικές εκλογές 
του επόμενου μήνα θα δεί-
ξουν καλύτερα πόση απήχηση 
έχει πραγματικά ο Μακρόν. 
Ο συνδυασμός «Δημοκρατία 
Εμπρός», που τώρα φτιάχνε-
ται και θα κατέβει και στις 577 
περιφέρειες της Γαλλίας,  θα 
προσπαθήσει να δημιουργή-
σει ένα πολιτικό βάθρο για τον 
Μακρόν, αντικαθιστώντας τα 
παραδοσιακά κόμματα. Διό-
λου απίθανο να το καταφέρει, 
καθώς τα παραδοσιακά αστι-
κά κόμματα σαπίζουν, όμως 
αυτό δεν πρόκειται να σημα-
τοδοτήσει μια πιο «φιλολαϊκή» 
πορεία της αστικής εξουσίας 
στη Γαλλία, αλλά μια αναγκαία 
μετάλλαξή της για να περά-
σουν τα απαιτούμενα μέτρα 
«εκσυγχρονισμού», που χρειά-
ζεται το γαλλικό κεφάλαιο για 
να ανταγωνιστεί το γερμανικό 
στη διεθνή σκακιέρα. 

Ας μη γελιόμαστε, λοιπόν, 
από το περιτύλιγμα. Η ουσία 
είναι ότι η κεφαλαιοκρατία 
στη Γαλλία αναδιατάσσει τις 
πολιτικές της δυνάμεις για 
να μπορέσει να ανταποκριθεί 
στον αυξημένο διεθνή ανταγω-
νισμό και να κρατήσει ψηλά το 
κύρος του γαλλικού ιμπεριαλι-
σμού, πρώτα απ’ όλα στο πλαί-
σιο της ΕΕ και κατ’ επέκταση 
διεθνώς.

Η γαλλική εργατική τάξη 
είτε θα ανέχεται να επιλέγει 
μεταξύ «χολέρας και πανού-
κλας» (όπως τόσο εύστοχα 
χαρακτήρισαν την πρόσφατη 
προεδρική εκλογή στελέχη 
της συνδικαλιστικής γραφει-
οκρατίας της CGT, προφανώς 
αισθανόμενα την από τα κάτω 
πίεση) είτε θα αποφασίσει να 
τραβήξει τον δικό της ανεξάρ-
τητο πολιτικό δρόμο, οργανω-
μένη σε ένα δικό της πολιτικό 
κόμμα, με στόχο την ανατρο-
πή των σημερινών κοινωνικών 
σχέσεων και την αντίσταση 
στην αντεργατική λαίλαπα. 
Τρίτος δρόμος δεν υπάρχει.

Νέος άνεμος, παλιά δυσοσμία

Ο γαλλικός ιμπεριαλισμός 
πάνω απ' όλα

Το πρώτο ταξίδι του Εμανουέλ Μακρόν στο εξωτερικό, 
αφότου εγκατασταθεί επίσημα στο Ελιζέ, θα είναι «κοντά στα 
γαλλικά στρατεύματα». Μάλλον στο Μάλι όπως διαρρέουν οι 
επιτελείς του στον Τύπο. Ο συμβολισμός δε χρειάζεται ιδιαίτερη 
ανάλυση. Παλιά αποικιοκρατική δύναμη, νυν ιμπεριαλιστική δύ-
ναμη, η Γαλλία στέλνει στρατεύματα όπου κινδυνεύει η επιρροή 
της. Στην Αφρική διατηρεί μια ευρύτατη ζώνη επιρροής και η 
πρώτη επίσκεψη του Μακρόν θα είναι στα στρατεύματα που συ-
νεχίζουν τη δολοφονική παράδοση της «Λεγεώνας των Ξένων».

Το επόμενο ταξίδι του Μακρόν μάλλον θα είναι στο Βερολί-
νο, προκειμένου να σηματοδοτήσει την εμμονή του γαλλικού 
ιμπεριαλισμού στον γερμανογαλλικό άξονα και να έχει ο νέος 
γάλλος πρόεδρος την πρώτη επαφή με τη γερμανίδα καγκελά-
ριο, ώστε ν' αρχίσει το σχετικό παζάρι ανάμεσα στα μέλη του 
Αξονα. Προεκλογικά, ο Μακρόν έκανε λόγο για την ανάγκη να 
εκδοθεί ευρωομόλογο, ώστε να υπάρξουν -σε ένα βαθμό- συν-
θήκες δανεισμού με ίσότιμους όρους ανάμεσα στις χώρες-μέλη 
της Ευρωζώνης. Ο Σόιμπλε απάντησε με ένα ξερό «νάιν». Η συ-
ζήτηση αυτή είναι παλιά. Την είχε ανοίξει και ο Ολάντ στην αρχή 
της θητείας του, το 2012, όμως οι Γερμανοί απέρριψαν την ιδέα 
με συνοπτικές διαδικασίες. Ισως ο Μακρόν επιχειρήσει να την 
ξανανοίξει, αν και αναμένεται  να μην το κάνει όσο η Γερμανία 
βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο.

Ο γαλλικός ιμπεριαλισμός αναζητά εναγωνίως έναν «αέρα», 
που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις του να μειώσουν λίγο το 
κόστος δανεισμού, επομένως το κόστος παραγωγής, ώστε να 
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Γι' αυτό ενδιαφέρονται 
οι γάλλοι ιμπεριαλιστές, όχι για να βρει φτηνότερο χρήμα το ελ-
ληνικό κράτος, όπως διατείνονται κάποιοι «δικοί μας» πολιτικοί 
απατεώνες, που είναι σίγουρο ότι θα ξαναβγούν στα κεραμίδια 
νιαουρίζοντας «Ελλάς-Γαλλία συμμαχία», έτσι και ο Μακρόν 
εγείρει επίσημα ζήτημα έκδοσης ευρωομόλογου.

Για τους ίδιους ακριβώς λόγους, οι γερμανοί ιμπεριαλιστές δε 
θέλουν ν' ακούσουν κουβέντα περί ευρωομόλογου. Δε θέλουν 
να παραχωρήσουν στους ανταγωνιστές τους ένα δικό τους πλε-
ονέκτημα. Ας θυμηθούμε ότι η Κεντρική Τράπεζα της Γερμανί-
ας είχε διαφωνήσει ακόμα και με το περιορισμένο σε έκταση 
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Δεν μπορούμε να 
ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και πόσο θα επιμείνει, 
αν επιμείνει, ο Μακρόν. Το βέβαιο είναι πως ο γαλλικός καπι-
ταλισμός θα πρέπει να αναζητήσει την ισχυροποίηση της αντα-
γωνιστικότητάς του στην πιο… σίγουρη πηγή: στη συμπίεση της 
τιμής της εργατικής δύναμης, μέσω νέων αντεργατικών μέτρων. 
Η Γερμανία το έχει κάνει επί καγκελαρίου Σρέντερ.
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Στην τέταρτη εβδομάδα 
έχει μπει η απεργία πείνας 

των παλαιστίνιων πολιτικών 
κρατουμένων και ο αριθμός 
των παλαιστίνιων αγωνιστών 
που συμμετέχουν σ’ αυτήν 
ξεπερνά τους 1.600. Οι απερ-
γοί πείνας δεν έχουν πλέον να 
αντιμετωπίσουν μόνο τη σιωνι-
στική καταστολή αλλά και τα 
πρώτα σοβαρά προβλήματα 
υγείας. Σύμφωνα με δηλώσεις 
πολλών κρατουμένων, που 
μπόρεσαν να έρθουν σε επα-
φή με τους δικηγόρους τους, 
πολλοί κρατούμενοι φτύνουν 
αίμα όταν βήχουν, ενώ άλλοι 
αδυνατούν να περπατήσουν 
από την εξάντληση.

Ο δικηγόρος Γιουσέφ Να-
σάσρα από την Παλαιστινιακή 
Επιτροπή για Ζητήματα Φυ-
λακισμένων, που επισκέφτηκε 
δυο απεργούς πείνας στη φυ-
λακή Ναφχά στην περιοχή της 
Νεγκέβ, δήλωσε ότι σύμφωνα 
με μαρτυρίες των δυο κρα-
τουμένων, οι δεσμοφύλακες 
κάνουν καθημερινά επιδρο-
μές με αστυνομικά σκυλιά στα 
κελιά των απεργών πείνας, ενώ 
αντί να τους παρέχουν νερό 
τους πετάνε νερό με μάνικες 
και κουβάδες. Οι απεργοί πεί-
νας στη φυλακή υποφέρουν 
από ξαφνικές ζαλάδες που 
φτάνουν μέχρι τη λιποθυμία, 
λόγω χαμηλής πίεσης, από 
έντονους πόνους στο σώμα και 
μεγάλη απώλειας βάρους. Οι 
δεσμοφύλακες δίνουν μόλις 
ένα μπουκάλι νερό για κάθε έξι 
απεργούς πείνας, ενώ αρνού-
νται να τους παράσχουν αλάτι. 
Παράλληλα, κάνουν συνέχεια 
επιδρομές στα κελιά τους κα-
τάσχοντας το αλάτι που έχουν 
στη διάθεσή τους από πριν οι 
κρατούμενοι. Οσοι απεργοί 
πείνας μπορούν να σταθούν 
στα πόδια τους και να περπα-
τήσουν είναι αναγκασμένοι να 
πίνουν νερό από τις τουαλέτες 
της φυλακής και δεν είναι λί-
γοι αυτοί που έχουν περιορίσει 
δραστικά τη λήψη νερού, αφού 

βρίσκονται καθηλωμένοι στα 
κρεβάτια τους. Οι περισσό-
τεροι κρατούμενοι φορούν 
τα ίδια ρούχα και εσώρουχα 
από τη μέρα που ξεκίνησαν 
την απεργία πείνας, αφού οι 
δεσμοφύλακες αρνούνται να 
τους παράσχουν αλλαξιές.

Η διοίκηση της φυλακής Αλ 
Ράμλα έχει μεταφέρει δεκά-
δες απεργούς πείνας από τη 
φυλακή στα πρόχειρα νοσο-
κομεία που έχουν στηθεί για 
να τους «υποδεχτούν». Το ίδιο 
έκαναν και οι δεσμοφύλακες 
στη φυλακή Ναφχά. Οι κινή-
σεις αυτές, με δεδομένο ότι οι 
κρατούμενοι έχουν αρνηθεί να 
τους παρασχεθεί οποιαδήποτε 
ιατρική περίθαλψη, πυκνώνουν 
τις υποψίες ότι το Ισραήλ σύ-
ντομα θα δοκιμάσει να υποβά-
λει τους απεργούς πείνας σε 
υποχρεωτική σίτιση. Από μόνη 
της η διαδικασία μεταφοράς 
των κρατουμένων με τις δια-
βόητες κλούβες της Υπηρεσί-
ας Ισραηλινών Φυλακών και 
η πολύωρη παραμονή τους σε 
αυτές, μέχρι να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία, είναι εξαντλητική 
και μόνο ως τιμωρία μπορεί να 
νοηθεί. Η κατάργησή τους και 
η μεταφορά των κρατουμένων 
κάτω από ανθρώπινες συνθή-
κες είναι ένα από τα βασικά 
αιτήματα της απεργίας πείνας.

Οι σιωνιστές συνεχίζουν να 
απαγορεύουν την επαφή δι-
κηγόρων με ηγετικά στελέχη 
των παλαιστινιακών οργανώ-
σεων που συμμετέχουν στην 
απεργία πείνας. Είναι μέχρι 
στιγμής άγνωστο σε ποια κα-
τάσταση βρίσκονται ο Μαρου-
άν Μπαργούθι, ο Αχμαντ Σαα-
ντάτ και άλλοι απεργοί πείνας 

που έχουν ριχτεί στα κελιά της 
απομόνωσης από τη μέρα που 
μπήκαν στην απεργία πείνας.

Ταυτόχρονα με την καταστο-
λή, οι σιωνιστές προχωρούν και 
σε προπαγανδιστικές κινήσεις 
προκειμένου να σπάσουν το 
μέτωπο των παλαιστίνιων αγω-
νιστών και να τελειώσουν μια 
ώρα αρχύτερα με την απεργία 
πείνας. Την Κυριακή 7 Μάη, 
οι ισραηλινές αρχές έδωσαν 
στη δημοσιότητα στιγμιότυπα 
ενός βίντεο που εμφανίζει τον 
Μπαργούθι να τρώει κρυφά 
στο κελί της απομόνωσης που 
βρίσκεται έγκλειστος. Την επό-
μενη μέρα, σύμφωνα με μαρ-
τυρίες απεργών πείνας, πρά-
κτορες της Σιν Μπετ έδειξαν 
τα πλάνα στους κρατούμενους 
λέγοντάς τους ότι «ο Μαρου-
άν τρώει κι εσείς λιμοκτονεί-
τε». Η Επιτροπή Στήριξης της 
Απεργίας Πείνας δήλωσε ότι 
το βίντεο δεν είναι παρά ένα 

κομμάτι της εκστρατείας ψεύ-
δους και συκοφάντησης της 
απεργίας πείνας, που διεξά-
γουν οι σιωνιστές. Τα πλάνα 
δεν αναγράφουν το χρόνο που 
λήφθηκε το συγκεκριμένο βί-
ντεο από το κλειστό κύκλωμα 
καμερών της φυλακής, ενώ το 
πρόσωπο του κρατούμενου δε 
φαίνεται καθαρά. Οργισμένη 
καταγγελία έκανε και η σύζυ-
γος του Μαρουάν Μπαργούθι.

Τα ηγετικά στελέχη των 
απεργών πείνας, με ανακοί-
νωσή τους την Κυριακή 7 Μάη, 
κήρυξαν την τρέχουσα εβδο-
μάδα σε «Εβδομάδα Οργής» 
και κάλεσαν των παλαιστινιακό 
λαό στη Δυτική Οχθη και στη 
Λωρίδα της Γάζας να συγκρου-
στεί με τον ισραηλινό στρατό 
στα σημεία ελέγχου. Επίσης, 
καλούν τους Παλαιστίνιους 
της Διασποράς να κάνουν 
μαζικές συγκεντρώσεις έξω 
από τις ισραηλινές πρεσβείες 

ανά την υφήλιο. Η ανακοίνωση 
κλείνει με την προειδοποίηση 
προς τους σιωνιστές, ότι αν 
υποβάλουν κρατούμενους 
σε υποχρεωτική σίτιση, αυτό 
ισοδυναμεί με εκτέλεση κρα-
τούμενου, που θα βάλει φωτιά 
στις φυλακές και θα τις μετα-
τρέψει σε πεδία μάχης όπου 
τα όπλα των απεργών πείνας 
θα είναι τα σώματά τους, η θέ-
ληση και η αποφασιστικότητά 
τους. Η ανακοίνωση αυτή απο-
τελεί απάντηση σε δημοσιεύ-
ματα των ισραηλινών ΜΜΕ, 
σύμφωνα με τα οποία το ισ-
ραηλινό κράτος έχει καλέσει 
ξένους γιατρούς προκειμένου 
να προχωρήσουν σε υποχρε-
ωτική σίτιση των απεργών 
πείνας όταν αυτό χρειαστεί. 
Το ντόπιο ιατρικό και νοση-
λευτικό προσωπικό, μέσω των 
συνδικαλιστικών του οργάνων, 
έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται 
να συμμετάσχει σε μια τέτοια 
πρακτική που ισοδυναμεί με 
βασανιστήριο, σύμφωνα με τη 
διεθνή νομοθεσία.

Με γράμματά τους που 
βγήκαν κρυφά από τις φυλα-
κές, οι απεργοί πείνας Καρίμ 
Γιουνίς, ηγετικό στέλεχος 
του αγώνα των παλαιστίνιων 
κρατουμένων, και Μοχάμεντ 
Αλ Κικ, γνωστός παλαιστίνιος 
δημοσιογράφος που βρίσκε-
ται έγκλειστος για πολλοστή 
φορά στις ισραηλινές φυλα-
κές, δήλωσαν ότι το ηθικό των 
απεργών πείνας είναι υψηλό 
και είναι αποφασισμένοι να 
παλέψουν μέχρι να νικήσουν 
ή να γίνουν μάρτυρες.

Το Σάββατο 6 Μάη, η Λέιλα 
Χάλεντ, γυναίκα-σύμβολο του 
αγώνα του παλαιστινιακού 
λαού, ανακοίνωσε ότι ξεκινά 

απεργία πείνας διαρκείας για 
τη στήριξη του αγώνα των πα-
λαιστίνιων κρατουμένων. Ταυ-
τόχρονα, δήλωσε ότι ο αγώνας 
των κρατουμένων αποτελεί 
ένα καθαρό και διαφορετικό 
μονοπάτι από αυτό της Παλαι-
στινικής Αρχής και του Αμπάς 
που προσπαθεί να πλασάρει 
στον παλαιστινιακό λαό την 
ψευδαίσθηση ότι ο Τραμπ θα 
λύσει τα προβλήματά του μέ-
σα από τις διαπραγματεύσεις 
και τη διπλωματία.

Την ίδια μέρα, ξεκίνησε 
απεργία πείνας και ο πατριάρ-
χης Αντιοχείας, Αλεξάνδρειας 
και Ιερουσαλήμ, Γρηγόριος ο 
3ος. Σε συνέντευξη που έδω-
σε στο αραβικό τηλεοπτικό 
δίκτυο Al-Mayadeen TV είπε: 
«Λέω στους φυλακισμένους 
ότι είμαστε μαζί τους στη θυ-
σία τους για την Παλαιστίνη».

Οι διαδηλώσεις αλληλεγ-
γύης στους απεργούς πείνας 
εντός και εκτός Παλαιστίνης 
πυκνώνουν συνεχώς. Εκατο-
ντάδες παλαιστίνιοι νεολαίοι 
συγκρούονται καθημερινά με 
τον ισραηλινό στρατό στα ση-
μεία ελέγχου και τους πύργους 
του Τείχους που περιβάλλει τη 
Δυτική Οχθη, κάνοντας πρά-
ξη την αλληλεγγύη τους στον 
αγώνα των φυλακισμένων 
αδελφών και συντρόφων τους, 
ενώ η απόφαση των σιωνιστών 
να επιτρέψουν σε απεργούς 
πείνας να έρθουν σε επαφή με 
δικηγόρους, έστω και με περιο-
ρισμούς, δείχνει ότι το μέτωπο 
της σιωνιστικής καταστολής 
δεν είναι αρραγές. Η αποφα-
σιστικότητα και η στοχοπροσή-
λωση των απεργών πείνας δε 
θα αργήσει να φέρει τη νίκη.

Συνεχίζουν τον αγώνα οι παλαιστίνιοι 
πολιτικοί κρατούμενοι

Σάλος ξέσπασε στις ΗΠΑ, μετά την απόφαση 
του Ντόναλντ Τραμπ να αποπέμψει τον διευ-

θυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ. Η πολιτική παράδοση 
θέλει την ηγεσία του FBI να κάνει δεκαετή θητεία, 
ώστε να μην εξαρτάται από τον πρόεδρο που τη 
διόρισε. Αυτή η παράδοση είχε σπάσει επί Νίξον, 
όταν ο μετέπειτα παραιτηθείς πρόεδρος βρέθη-
κε αντιμέτωπος με την έρευνα για το σκάνδαλο 
Watergate, και ξανασπάει επί Τραμπ, μόλις ο Κόμεϊ 
κάλεσε για ανάκριση συνεργάτες του παραιτηθέ-
ντος συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, 
Μάικλ Φλιν, σχετικά με τη δράση ρώσων χάκερ 
κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2016, αλλά 
και για τις επαφές του Φλιν με ρώσους αξιωματού-
χους. Ο Κόμεϊ ζήτησε επίσημα να του δοθεί περισ-
σότερη χρηματοδότηση για την έρευνα πιθανής 
ρωσικής ανάμιξης στην προεκλογική εκστρατεία 
του Τραμπ κι αντί για λεφτά πήρε… τον πούλο.

Επόμενο ήταν να ξεσπάσει σάλος, με δηλώσεις 
όχι μόνο Δημοκρατικών αλλά και Ρεπουμπλικανών, 
όμως πρώτα ο αντιπρόεδρος, Μάικ Πενς, στη συ-
νέχεια ο επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλει-
οψηφίας στη Γερουσία, Μιτς ΜακΚόνελ, και τέλος 
ο πρόεδρος της Βουλής, Πολ Ράιαν, στάθηκαν στο 
πλευρό του Τραμπ. Ο Πενς μάλιστα ανέλαβε να 
αποδομήσει τον Κόμεϊ, δηλώνοντας ότι ο πρώην 
πλέον διευθυντής του FBI είχε χάσει την εμπιστο-

σύνη της αμερικανικής κοινωνίας, αλλά και του 
πολιτικού συστήματος (εννοώντας πως κατά την 
προεκλογική περίοδο είχε κάνει ανακριτικές πρά-
ξεις κατά της Χίλαρι Κλίντον, ενώ τώρα κάνει το 
ίδιο για τον Τραμπ).

Ο ίδιος ο Τραμπ ανέλαβε να πολεμήσει τον Κό-
μεϊ με απανωτές αναρτήσεις στο αγαπημένο του 
twitter, βάζοντας φωτιά στα διαδικτυακά τόπια 
και επιτρέποντας σε πολλούς να μιλήσουν για «το 
Watergate του Τραμπ». Τα μέχρι στιγμής δεδομέ-
να δεν επιβεβαιώνουν μια τέτοια εκτίμηση, όμως 
είναι σίγουρο πως ο Τραμπ έχει μπόλικους σκελε-
τούς στις ντουλάπες του παλατιού του και δε θα 
είναι καθόλου δύσκολο να του δείξουν την πόρτα 
της εξόδου, αν χρειαστεί.

ΥΓ. Ο ίδιος ο Κόμεϊ φέρθηκε σαν… τζέντλεμαν. 
Αποχαιρέτισε το προσωπικό του FBI με μια αγαπη-
σιάρικη επιστολή, στην οποία σημείωνε εισαγωγι-
κά ότι δεν αμφισβητεί το δικαίωμα ενός προέδρου 
να απολύει έναν διευθυντή του FBI «για οποιαδή-
ποτε αιτία ή και χωρίς καμιά αιτία». Οπως γράφτη-
κε στον αμερικάνικο Τύπο, μαζί με την απόλυσή 
του ήρθε και ένα συμβόλαιο ενός εκατομμυρίου 
δολαρίων, από εκδοτικό οίκο που είναι έτοιμος να 
εκδώσει βιβλίο που γράφει (η έκδοση αναμένεται 
σύντομα, γιατί αυτού του είδους τα βιβλία πουλάνε 
μόνο όταν είναι «φρέσκα»).

«Αυτό το Σοσιαλιστικό Κόμμα είναι νεκρό» ανα-
φώνησε ο πρώην πρωθυπουργός Μανουέλ Βαλς 
και ανακοίνωσε ότι προσχωρεί στο κόμμα του 
Μακρόν. Μόνο που δεν βρήκε ανοιχτές θύρες και 
στρωμένο κόκκινο χαλί, καθώς ο επικεφαλής της 
αρμόδιας επιτροπής επιλογής υποψηφίων του κόμ-
ματος, Ζαν-Πολ Ντελεβουά σχολίασε ότι «προς το 
παρόν, ο Βαλς δεν πληροί τα κριτήρια για να είναι 
υποψήφιος στις εκλογές». Το πιθανότερο είναι πως 
τελικά θα τον συμπεριλάβουν στις λίστες, πρώτα 
όμως πρέπει να του κάνουν το σχετικό καψόνι, για 
να μην νομίζει ότι τον έχουν ανάγκη και εγείρει 
απαιτήσεις. Τον Βαλς ακολούθησε ο υφυπουργός 
Ανάπτυξης του Ολάντ, Ζαν-Μαρί Λεγκέν, που δή-
λωσε ότι υπάρχουν «30 έως 40 μεταρρυθμιστές 
βουλευτές του  ΣΚ» που θα ήθελαν να συμπεριλη-
φθούν στις λίστες υποψηφίων του «Η Δημοκρατία 
Εμπρός», όπως μετονομάστηκε το πρώην «κίνημα» 
«Εμπρός». Από κοντά και κάποιοι δεξιοί, ολόκληρη 
ομάδα οπαδών του Αλέν Ζιπέ και του Μπρινό Λε-
μέρ, όπως έγραψε η «Μοντ».

Εμείς τα έχουμε ζήσει αυτά στο ελληνικό αστικό 
πολιτικό σύστημα και δεν μας εκπλήσσουν καθό-
λου, αλλά στη Γαλλία τώρα αρχίζουν να τα μαθαί-
νουν και όσο να 'ναι αποτελούν «talk of the town», 
όπως λένε οι Αγγλοσάξονες.

Ο άλλοτε τροτσκιστής, άλλοτε «αντάρτης» 

υπουργός του Ολάντ και εσχάτως προεδρικός 
υποψήφιος που έριξε το ΣΚ σε επίπεδα ΠΑΣΟΚ, 
Μπενουά Αμόν, ανακοίνωσε πως την 1η του Ιούλη 
θα παρουσιάσει ένα «διακομματικό κίνημα» με 
στόχο «την ανοικοδόμηση μιας εφευρετικής Αρι-
στεράς» (ο αθάνατος γαλλικός βερμπαλισμός 
κάνει θραύση). «Αν ο κ. Αμόν θέλει να συμμαχή-
σει μαζί μου, δεν έχει παρά να εγκαταλείψει το 
ΣΚ. Αν το κάνει, θα τον συναντήσω αύριο κιόλας», 
δήλωσε από το ύψος της αλαζονείας του ο άλλοτε 
τροτσκιστής, άλλοτε γερουσιαστής και υπουργός 
του ΣΚ (επί Λιονέλ Ζοσπέν), Ζαν-Λικ Μελανσόν, 
που φιλοδοξεί να γίνει… ο Τσίπρας της Γαλλίας. 
Μέσα στην αλαζονεία του, όμως, δεν πρόσεξε και 
από τη συμμαχία των «ανυπότακτων» την έκανε με 
ελαφρά πηδηματάκια το «Κ»Κ Γαλλίας, που μπορεί 
να έχει συρρικνωθεί, διατηρεί όμως έναν κομματι-
κό μηχανισμό σε πανεθνική κλίμακα, καλύτερο απ' 
αυτόν του Μελανσόν.

Η πρώτη φάση των αναταράξεων ολοκληρώθη-
κε με την ανακοίνωση της Μαριόν Μαρεσάλ-Λε-
πέν, εγγονής του Ζαν-Μαρί, ανηψιάς της Μαρίν 
και ηγέτιδας της «σκληροπυρηνικής» ακροδεξιάς 
πτέρυγας του «Εθνικού Μετώπου», ότι αποσύρε-
ται προσωρινά από την πολιτική για να αφοσιωθεί 
στην κόρη της. Ολοι κατάλαβαν ότι φεύγει για να 
επανέλθει με τη φιλοδοξία να εκτοπίσει τη θεια 
της, με την οποία ήταν και είναι στα μαχαίρια.

Το Watergate του Τραμπ; Αναταράξεις στο γαλλικό πολιτικό σύστημα
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Ιδια γεύση
Ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο καθιέρωσαν τον 

όρο «success story» για να διαφημίσουν την 
αποτελεσματικότητα του δεύτερου Μνημόνιου, από 
το οποίο ήταν «έτοιμοι» να βγάλουν τη χώρα. Κι εκεί 
που προανήγγειλαν αποπληρωμή των δανείων του 
ΔΝΤ, ώστε να απαλλαγούμε από τον «κακό» της 
τρόικας, βρέθηκαν να διαπραγματεύονται πρώτα μια 
«προληπτική πιστωτική γραμμή» και μετά το κλείσιμο 
της πέμπτης αξιολόγησης, που δεν την έκλεισαν ποτέ, 
παρά τις προσπάθειες που έκαναν με τα περιβόητα 
mail Χαρδούβελη.

Ο Τσίπρας με τον Καμμένο στρογγυλοκάθησαν 
στους κυβερνητικούς θώκους, υποσχόμενοι ότι θα 
σκίσουν τα Μνημόνια και θα καταργήσουν όλους 
τους εφαρμοστικούς τους νόμους. Μετά από ένα 
εξάμηνο σόου «σκληρής διαπραγμάτευσης», που 
περιλάμβανε μέχρι και ένα νόθο δημοψήφισμα, 
υπόγραψαν το τρίτο Μνημόνιο, οι αντιλαϊκές και 
αντεργατικές δεσμεύσεις του οποίου ήρθαν να 
προστεθούν σ' αυτές των δύο προηγούμενων 
Μνημονίων.

Στη συνέχεια έκαναν εκλογές, για να έχουν να 
λένε ότι ο ελληνικός λαός ενέκρινε το δικό τους 
Μνημόνιο και επομένως το εφαρμόζουν με λαϊκή 
εντολή! Με την πρώτη αξιολόγηση αυτού του 
Μνημόνιου πρόσθεσαν νέο πακέτο αντεργατικών 
και αντιλαϊκών μέτρων. Διαβεβαίωναν, όμως, τον 
ελληνικό λαό ότι αυτά ήταν γνωστά και πως στην 
πραγματικότητα τελειώσαμε, γιατί το τρίτο Μνημόνιο 
είναι εμπροσθοβαρές και όλα τα ζόρικα τα έχει στην 
αρχή. Μετά θ' αράξουμε και θα απολαμβάνουμε 
την ορμητική ανάπτυξη και την αναδιανομή του 
κοινωνικού πλούτου.

Και «ξαφνικά», δεκαπέντε μήνες πριν από τη 
λήξη του τρίτου Μνημόνιου, δεν υπογράφουν μόνο 
πρόσθετα αντιλαϊκά μέτρα μισού δισ. ευρώ για την 
τελευταία χρονιά του (2018), αλλά υπογράφουν 
μια συμφωνία για τη δεύτερη αξιολόγηση, που 
ισοδυναμεί με τέταρτο Μνημόνιο.

Δε χρειάζεται να παίζουμε με τις λέξεις. Από 
τη στιγμή που προνομοθετούν μέτρα για το 2019-
2020 και αποδέχονται «πρωτογενή πλεονάσματα» 
ύψους 3,5% του ΑΕΠ για την περίοδο μέχρι το 
2021 (ενδεχομένως και μέχρι το 2022), όπως 
αναφέρεται στο Συμπληρωματικό Μνημόνιο, 
το οποίο πληροφορηθήκαμε από μια γερμανική 
φυλλάδα (και όχι από τους Τσιπροκαμμένους που το 
κρατούν επτασφράγιστο μυστικό), έχουν υπογράψει 
καινούργιο Μνημόνιο. Και θα υπογράψουν κι άλλα, 
είτε αυτοί είτε εκείνοι που θα τους διαδεχτούν, 
γιατί οι ιμπεριαλιστές δανειστές έχουν στα χέρια 
τους το χρέος που το χρησιμοποιούν ως εργαλείο 
αποικισμού.

Θα ήταν λάθος, όμως, να εγκλωβιστούμε στο 
σχήμα «κακοί ιμπεριαλιστές - δειλές ελληνικές 
κυβερνήσεις». Παρά τις αντιθέσεις που 
αναμφισβήτητα υπάρχουν μεταξύ τους, και τα δύο 
αυτά αστικά κέντρα ταυτίζονται στους βασικούς 
στόχους: κινεζοποίηση του προλεταριάτου και 
εξασφάλιση της μέγιστης κερδοφορίας για το 
κεφάλαιο, μέσω του αποικισμού της χώρας (γιατί το 
χρηματιστικό κεφάλαιο των ιμπεριαλιστικών χωρών 
είναι αυτό που θα δώσει την όποια αναπτυξιακή 
κατεύθυνση).

Τα υπόλοιπα είναι αισχρή γκεμπελίστικη 
προπαγάνδα των συριζαίων που νομίζουν ότι 
απευθύνονται σε Χαχόλους, ξεσαλωμένοι από 
την -όντως- άσχημη κατάσταση που βρίσκεται το 
εργατικό κίνημα.

Στο χέρι μας είναι ν' αλλάξουμε αυτή την 
κατάσταση κι αυτό πρέπει να είναι το μέλημά μας.

στο ψαχνό

Ομολογία
«Υπάρχουν προσωπικές διαφορές που 

υπερβαίνουν ακόμα και το 30% της συνο-
λικής σύνταξης» είπε ο Τσίπρας μιλώντας 
στο υπουργικό συμβούλιο. Αυτό σημαίνει 
ότι οι συντάξεις που δίνονται με τον νόμο 
Κατρούγκαλου είναι μέχρι και 30% χαμη-
λότερες σε σχέση με τις συντάξεις που 
δίνονταν πριν, με τις ίδιες προϋποθέσεις. 
Γι' αυτό προκύπτει η περιβόητη «προσω-
πική διαφορά». Τι έλεγε ο Κατρούγκαλος, 
τι έλεγε η κυβερνητική προπαγάνδα όταν 
ψηφιζόταν ο τελευταίος αντιασφαλιστι-
κός νόμος; Οτι καμιά σύνταξη δεν μειώ-
νεται, αλλά αντίθετα θα προκύψουν και 
αυξήσεις από το 2019 και μετά. Ερχονται 
τώρα και ομολογούν ότι έλεγαν ψέματα 
στους εργαζόμενους, ότι τάχα τους εξα-
σφαλίζουν τις συντάξεις.

Εμείς, βέβαια, δε «δένουμε κόμπο» αυ-
τά που λέει σήμερα ο Τσίπρας. Εχουμε να 
κάνουμε με επαγγελματίες ψεύτες που 
δε διστάζουν να πουν ένα χοντρό ψέμα 
σήμερα και να αυτοδιαψευστούν αύριο. 
Κρατάμε λοιπόν τα εξής. Πρώτο, ότι το 
πετσόκομμα των παλιών συντάξεων αρ-
χίζει από τις λεγόμενες «προσωπικές δι-
αφορές». Επιβεβαιώνουν, δηλαδή, αυτό 
που από την αρχή τονίζαμε. Οτι η «προ-
σωπική διαφορά» εμφανίζεται ως κάτι που 
«δε δικαιούται» ο συνταξιούχος, που του 
δόθηκε «κακώς» από προηγούμενα ασφα-
λιστικά καθεστώτα και που η… μεγαλόψυ-
χη συγκυβέρνηση των Τσιπροκαμμένων 
λέει ψέματα ότι δε θα το πειράξει, ενώ 
στην πραγματικότητα η «προσωπική δια-
φορά» είναι μια δεξαμενή από την  οποία 
θα αρδεύονται όλα τα μελλοντικά πετσο-
κόμματα συντάξεων. Οι Τσιπροκαμμένοι 
συμφώνησαν ήδη το πρώτο πετσόκομμα. 
Και δε θα είναι το τελευταίο.

Δουλικά
Ο Τσίπρας δήλωσε μέσω twitter ότι 

«η νίκη του Εμανουέλ Μακρόν είναι μια 
ανάσα για την Γαλλία και ολόκληρη την 
Ευρώπη». Και ο Δραγασάκης κάλεσε σε 
συνάντηση τον γάλλο πρέσβη, για να του 

πει ότι η δήλωση του Μακρόν ότι «η Ευρώ-
πη πρέπει να γίνει πιο ελκτική στους πολί-
τες της», «δημιουργεί την προσδοκία για 
μία νέα ατζέντα προτεραιοτήτων». Οσο 
για τις αναφορές Μακρόν στην ανάγκη 
αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους 
(που δεν την αρνείται ούτε ο Σόιμπλε, 
αλλά την παραπέμπει «στον κατάλληλο 
χρόνο»), «είναι σημαντικές, διότι συνι-
στούν αναγνώριση του προβλήματος, η 
άμεση αντιμετώπιση του οποίου θα είναι 
θετική τόσο για την Ελλάδα όσο και για 
την Ευρώπη». Πριν καν ορκιστεί ο Μα-
κρόν, τα δουλικά του ΣΥΡΙΖΑ άρχισαν να 
τον προσκυνούν. Οπως έκαναν και με τον 
Ολάντ (αφού πρώτα φρόντισαν να κάνουν 
γαργάρα εκείνο το «Ολαντρέου»).

Αμερικανο-νατο-δουλεία
«Και αν μιλάει η Ευρώπη για ευρωπαϊκή 

Αμυνα, πρέπει πρώτα από όλα να μιλήσει 
για τα ευρωπαϊκά σύνορα που υπεγρά-
φησαν το 2008 επί κυβερνήσεως Καρα-
μανλή. Γι’ αυτό και στηριζόμαστε περισ-
σότερο στο ΝΑΤΟ και περισσότερο στις 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι Ηνω-
μένες Πολιτείες, πλέον, με τη συμφωνία η 
οποία θα επεκταθεί και προς όφελος της 
Ελλάδας τους επόμενους μήνες, πρώτα ο 
Θεός, με τις διαπραγματεύσεις τις οποί-
ες κάνουμε, αποτελεί τον κύριο σύμμαχο 
στην περιοχή. Είναι οι μόνοι σύμμαχοί 
μας που μας βοήθησαν εμπράκτως, με 
το σχέδιο Μάρσαλ, μετά τον πόλεμο. (…) 
Υπογράψαμε συμφωνία με το Ισραήλ, με 
την Αίγυπτο και τώρα με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής, στενής στρατηγι-
κής συμμαχίας. Για πρώτη φορά στον 
“ΗΝΙΟΧΟ“ πέταξαν αεροπλάνα των 
Εμιράτων μαζί με ισραηλινά αεροσκά-
φη. Και “κουμπάρος“ είναι η Ελλάδα. 
Αυτό δείχνει την αναβάθμιση της Ελ-
λάδας».

Ο Π. Καμμένος δήλωσε τα παραπά-
νω όχι μιλώντας από κάποιο προεκλο-
γικό μπαλκόνι, αλλά με την ιδιότητα 
του υπουργού Εθνικής Αμυνας της 
κυβέρνησης Τσίπρα, όπως φρόντισε 
να διευκρινίσει εισαγωγικά στη συνέ-

ντευξή του. Τα σχόλια γι' αυτά που είπε 
είναι, ασφαλώς, περιττά.

Αμπάριζα
Στην ίδια συνέντευξη, ο Καμμένος, 

αφού πρώτα είπε ότι «αγαπά πολύ τον 
Τραμπ» και ότι τον προτιμά «από τα ιδρύ-
ματα Κλίντον και τους φίλους του Παπαν-
δρέου, του Σόρος κλπ.», αναγκάζεται να 
μιλήσει για την παρουσία του Τσίπρα σε 
εκδήλωση του Ιδρύματος Κλίντον. «Νομί-
ζω ότι εκεί μάλλον πήγαν να του βάλουν 
τρικλοποδιά» (του Τσίπρα) λέει. Οταν ο 
δημοσιογράφος τον ρωτάει αν του το είπε 

Μνήμη… ασθενής
Ο Α' αντιπρόεδρος της Βουλής και 

πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊ-
κών Υποθέσεων, πρώην υπουργός των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, Αναστάσιος Κουράκης, 
έκανε δήλωση «για την Ημέρα της Ευ-
ρώπης». Αναφέρθηκε στη διακήρυξη 
του Ρομπέρ Σουμάν στις 9 Μάη του 
1950, βάζοντας και μια… πινελιά κριτι-
κής: «Ωστόσο, η διακήρυξη Schuman, 
παρόλο που βασίστηκε στον στόχο 
της ισχυροποίησης της παγκόσμιας 
ειρήνης, μέσω της ευρωπαϊκής συ-
νεργασίας και του κοινού μέλλοντος 
των ευρωπαϊκών κρατών, με αιχμή την 
αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια, 
εξακολουθεί να είναι το ζητούμενο». 
Τη σπουδαία επέτειο της 9ης του Μάη, 
την οριστική συντριβή του ναζισμού, 
ο κ. Κουράκης την… ξέχασε. Βλέπετε, 
αυτή η μέρα είναι συνυφασμένη με 
την εποποιία του σοβιετικού Κόκκινου 
Στρατού και συμβολίζεται από την κόκ-
κινη σημαία με το σφυροδρέπανο καρ-
φωμένη στην κορυφή του Ράιχσταγκ. 
Για τους «ευρωπαϊστές» του ΣΥΡΙΖΑ 
αυτό το ορόσημο πρέπει να ξεχαστεί. 
Γι' αυτό και ο κ. Κουράκης έκλεισε τη 
δήλωσή του αναφωνώντας: «Η 9η Μαΐ-
ου ως ημέρα της Ευρώπης αποτελεί στο 
πλαίσιο αυτό ένα διαρκές ορόσημο για 
την κοινή μας προσπάθεια».

ΚΟΝΤΡΕΣ

«Η Γαλλία λέει: ποτέ ξανά μίσος». Μ' αυτό το κεντρικό σύνθημα μαζεύτηκαν για να γιορτάσουν την ήττα της Λεπέν οι κυρίες και οι 
κύριοι της διεθνούς ΜΚΟ Avaaz στο Παρίσι. Αν πριν από το ουσιαστικό «μίσος» έβαζαν και το επίθετο «ρατσιστικό», ενδεχομένως να 
δείχναμε κατανόηση. Ομως η ηθικολογία τους είναι τόσο πρόστυχη όσο η νέα ιμπεριαλιστική πολιτική ηγεσία που χτίζει ο Μακρόν. 
Αλήθεια, όταν τα γαλλικά βομβαρδιστικά θ' αδειάζουν τις βόμβες τους στην Αφρική ή στη Μέση Ανατολή, δε θα υπάρχει ιμπεριαλιστικό 
μίσος; Οταν θα παίρνονται αντεργατικά μέτρα (μάστορας του είδους ο πρώην τραπεζίτης Μακρόν), δε θα υπάρχει ταξικό μίσος; Και 
αντίστροφα, αυτοί που δέχονται τις βόμβες ή την ταξική εκμετάλλευση, δε θα πλημμυρίζουν με μίσος;
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(του Τσίπρα), προσπαθεί να ξεφύγει με ένα αόριστο «ποτέ δεν το 
έκρυψα». Ο δημοσιογράφος, που μυρίζει «λαβράκι», επιμένει αν 
το είπε αυτό στον Τσίπρα. «Το είχα πει» απαντά ο Καμμένος. «Και 
τι σας είπε;» επιμένει ο δημοσιογράφος. Εχοντας πάρει φόρα, 
ο Καμμένος το ξεφουρνίζει: «Τι να μου πει; Είδε και ο ίδιος ότι 
ουσιαστικά πήγαν να τον εγκλωβίσουν σε αυτή την περίφημη 
συνέντευξη με το ακροατήριο, έτσι όπως είχε στηθεί. Δεν υπάρχει 
καμιά αμφιβολία ότι αυτό το ίδρυμα στηρίχθηκε πάνω στον Γι-
ώργο Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ήδη, όπως βλέπετε, 
ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, περιφέρεται ανά τον 
κόσμο να κάνει public relations»!

Αφρούς πρέπει να έβγαζαν οι Τσιπραίοι στο Μαξίμου παρα-
κολουθώντας τη συνέντευξη Καμμένου. Αλλά τι να κάνουν; Τον 
έχουν ανάγκη για να κυβερνούν, οπότε καταπίνουν και τα «φτυ-
σίματα».

Τι άλλο θ' ακούσουμε;
Ο Ιβάν Σαββίδης, σάρκα από τη σάρκα της Δεξιάς, όπως υπο-

νοεί, κατηγορεί τον Μητσοτάκη ότι… δε συμβάλλει στην υλοποίη-
ση των δεξιών αντιλήψεων της ΝΔ, γιατί δε βελτιώνει ενεργητικά 
το επενδυτικό κλίμα, δε συμβάλλει στην εξάλειψη νομοθετικών 
εμποδίων, δε βοηθά να σχηματιστούν θετικές προϋποθέσεις 
για τη διεξαγωγή της επιχειρηματικότητας! Εντάξει, αυτό να το 
καταπιούμε, αποδίδοντάς το στον πολιτικό πρωτογονισμό ενός 
διαπλεκόμενου με τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ καπιταλιστή, που θέλει να 
κάνει ζημιά στη ΝΔ και νομίζει πως σε μια δυτικού τύπου κοινο-
βουλευτική δημοκρατία τα πολιτικά πράγματα κινούνται όπως 
στη Ρωσία του Πούτιν. 

Εκείνο που δεν καταπίνεται με τίποτα είναι ο… αντιρατσισμός 
του Σαββίδη, που εκφράζεται ως εξής: «Είμαι σίγουρος ότι είναι 
μακράν μη δημοκρατικό, την περίοδο αύξησης της ξενοφοβίας 
και της ενεργοποίησης των αναγκαστικών μεταναστευτικών δια-
δικασιών, το να σε κατηγορούν με την ιδιότητα του “ξένου“, του 
“Ρώσου“ ή ακόμη και του “ολιγάρχη“… Ναι, όλοι εμείς, με τον έναν 
ή τον άλλον τρόπο και σε διαφορετικές περιόδους, είμαστε από-
γονοι μεταναστών. Και το δημοκρατικό θα ήταν να εκδηλώνουμε 
τα στοιχεία της φιλοξενίας και του σεβασμού»! Λες και πέρασε το 
Αιγαίο με φουρτούνα μέσα σε μια βάρκα-καρυδότσουφλο ή λες 
κι έκανε σλάλομ ανάμεσα στις νάρκες του Εβρου.

Σούργελα
Τη γνώμη της Εύης της Καρακώστα την ακούσαμε με μεγάλο 
ενδιαφέρον, λόγω του βάθους της ανάλυσης και της πρωτοτυπίας 
της παρουσίασής της. Ο Τσακαλώτος, είπε, είναι ένας άριστος 
μαθητής που δυστυχώς πάτωσε στο μάθημα της δεύτερης αξιο-
λόγησης. Ενα τέτοιο παιδί δεν μπορείς να το αποθαρρύνεις, να 
του πεις ότι είναι άχρηστο, να το διώξεις από το σχολείο, αλλά 
να το ενθαρρύνεις να του πεις να ξαναπροσπαθήσει και θα πάει 
καλά την επόμενη φορά! Τώρα περιμένουμε ν' ακούσουμε και 
την ανάλυση της Ελενίτσας της Αυλωνίτου (τελευταία την πήρε 
το μάτι μας -ντυμένη πάλι στα κιτρινόμαυρα, σαν καρδερινο-
γαλιάντρα- να αγορεύει σε μια μεταμεσονύκτια trash αθλητική 
εκπομπή) για να στανιάρουμε. Εύη και Ελενίτσα αποτελούν τη 
συνείδηση του ΣΥΡΙΖΑ, τη… λαϊκή του πτέρυγα (πώς λένε τους 
ακροδεξιούς «λαϊκή Δεξιά»;).

Χυδαιότητες
Το περασμένο Σάββατο, μετά από μια τηλεοπτική συνέντευ-

ξη του Μητσοτάκη, το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού του 
ευχήθηκε «άντε, και τη Δευτέρα σε πρωινάδικο!». Τη Δευτέρα, 
του ευχήθηκε «άντε, και στην Αθλητική Κυριακή ή στη Δίκη της 
Δευτέρας!», επειδή σε άλλη συνέντευξή του ο Μητσοτάκης είπε 
-μεταξύ άλλων- ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε με «πέτσινο» γκολ το Κύ-
πελλο στο ποδόσφαιρο. Πρόκειται για εκχυδαϊσμό της πολιτι-
κής αντιπαράθεσης, στην οποία οι Τσιπραίοι δίνουν συνειδητά 
χαρακτήρα καφενειακής αντιπαράθεσης μεταξύ οπαδών ποδο-
σφαιρικών ομάδων.

Λέμε ότι αυτό γίνεται συνειδητά, γιατί ο ίδιος ο Τσίπρας, μιλώ-
ντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την Παρασκευή 
5 Μάη, έλεγε αναφερόμενος σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ: «Εμείς πιάσαμε 
όμως υπεραπόδοση στόχων. Κι αυτοί με τα 61 δισ. δημοσιονομι-
κής προσαρμογής, τι πιάσανε;». Κι επειδή από κάτω ακούστηκαν 
χάχανα, συνέχισε με νόημα: «'Η έπιασαν ό,τι έπιασαν εν πάση 
περιπτώσει και σας κάνει αυτό να χαμογελάτε;». Ο γηπεδικού 
τύπου εκχυδαϊσμός της πολιτικής αντιπαράθεσης έρχεται να 
υπενθυμίσει στους συριζαίους -που αντιδρούν εν είδει όχλου- 
ότι ο μέγιστος στόχος τους είναι η παραμονή στην εξουσία.

Πόντιος Πιλάτος
«Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω, αν οικονομικά και κοινωνικά 

είναι επωφελές να γίνει το γήπεδο με τον τρόπο που λέει η πλει-
οψηφία των κατοίκων της Νέας Φιλαδέλφειας, με βάση τις προ-
ηγούμενες εκλογές, ή με τον τρόπο που λέει η εταιρία. Δεν το 
γνωρίζω». Ο «πολύς» Ν. Μπογιόπουλος σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου, 
που τον ενοχλεί μόνο η βία των χουλιγκάνων και όχι η αιτία (και 
ο μηχανισμός) που οπλίζει το χέρι τους.

Εποχές Πιουριφόι μας θύμισε ο αμε-
ρικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ με τη 

συνέντευξη-ποταμό που έδωσε στο «Βή-
μα» την περασμένη Κυριακή. Είχαμε πολ-
λά χρόνια να δούμε αμερικανό πρέσβη 
να ξεπερνά με τόσο ωμό και απροκάλυ-
πτο τρόπο τα διπλωματικά εσκαμμένα. Ο 
έντονος αντιαμερικανισμός που ξέσπασε 
μετά την πτώση της χούντας έκανε προ-
σεκτικούς τους διπλωμάτες της υπερατ-
λαντικής ιμπεριαλιστικής υπερδύναμης, 
που προτιμούσαν την παρασκηνιακή 
δράση (η οποία ποτέ δεν σταμάτησε, 
ούτε ατόνησε) παρά τις προκλητικές δη-
μόσιες τοποθετήσεις, οι οποίες θα είχαν 
ως αποτέλεσμα να φουντώσουν τον δε-
δομένο αντιαμερικανισμό του ελληνικού 
λαού.

Η ωμότητα της αμερικάνικης πα-
ρέμβασης δεν είναι άσχετη από την 
κυβέρνηση που βρίσκεται στο τιμόνι 
της αστικής Ελλάδας και από την αμε-
ρικανοδουλεία που αυτή η κυβέρνηση 
καλλιέργησε συστηματικά από τότε που 
ανέλαβε τη διαχείριση της εξουσίας. 
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, χωρίς την άδεια 
του οποίου δεν υπήρχε περίπτωση να 
κάνει τόσο χοντροκομμένη παρέμβαση 
ο πρέσβης, φαίνεται πως έκρινε ότι μια 
«αριστερή» κυβέρνηση (σε συμμαχία με 
ένα ακροδεξιό, ανοιχτά αμερικανόδουλο 
πολιτικό μόρφωμα) δίνει τη δυνατότητα 
στην αμερικάνικη παρουσία στην Ελλά-
δα να πάρει τη ρεβάνς για τα χρόνια που 
ήταν αναγκασμένη να δρά «συνωμοτικά».

Σχολιάστηκε περισσότερο η ανοιχτή 
παρέμβαση του Πάιατ στα εσωτερικά 
πολιτικά πράγματα. Οχι άδικα σίγουρα, 
όμως αυτό ήταν απλά το κερασάκι στην 
τούρτα. «Πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός 
Τσίπρας έχει πλέον μια ευκαιρία να δια-
μορφώσει ένα νέο αφήγημα. Επί χρόνια 
πολλοί ανησυχούσαν για το Grexit και αν 
η Ελλάδα θα τα καταφέρει μέχρι την επό-
μενη δόση. Υποθέτοντας ότι η διαδικασία 
θα προχωρήσει και η επόμενη εκταμίευση 
θα πραγματοποιηθεί, η Ελλάδα θα πλεύ-
σει σε ήρεμα νερά για περίπου δύο χρό-
νια. Θα είναι μια περίοδος οικονομικής 
και χρηματοδοτικής προβλεψιμότητας 
και μια ευκαιρία για την κυβέρνηση να 
μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία» είπε 
ο Πάιατ, που δεν παρέλειψε να ρίξει και 
τη μπηχτή κατά των πολιτικών αντιπάλων 
του Τσίπρα: «Υπάρχουν ορισμένοι άνθρω-
ποι στο πολιτικό σύστημα που απλά θέ-
λουν να πουν “όχι“. Δεν ενδιαφέρονται να 
δουν την Ελλάδα να προχωράει μπροστά 
επειδή είναι άβολο για αυτούς από ιδε-
ολογικής απόψεως ή λόγω προσωπικών 
οικονομικών συμφερόντων. Προσωπικά 
θα κάνω ό,τι μπορώ για να υπογραμμίσω 
το πολιτικό συμφέρον των ΗΠΑ ώστε η 
μεταρρυθμιστική διαδικασία να παράγει 
τα οφέλη που ελπίζουμε».

Αυτά εξόργισαν ακόμα και τον παρα-
δοσιακά φιλοαμερικανό Πρετεντεράκο, 
που δεν μπόρεσε να χωνέψει ούτε την 
ωμή παρέμβαση Πάιατ υπέρ του Τσίπρα 
και κατά του λατρευτού Κούλη ούτε το 
γεγονός ότι αυτή η παρέμβαση έγινε 
από τις στήλες της ναυαρχίδας του Συ-
γκροτήματος, του «Βήματος» (στο οποίο 
αρθρογραφεί και ο ίδιος). Κι επειδή δεν 
μπόρεσε να τα χωνέψει, αντέδρασε δυ-
σκοίλια, συμβουλεύοντας -από τις στή-
λες των «Νέων»- τον Πάιατ να μην ασχο-
λείται με τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη, 
αλλά «να βλέπει Netflix στην τηλεόραση 
και ν' ασχολείται με τη Σοφία Βεργκάρα»!

Αφήνοντας στην άκρη τη στενοχώρια 
του Πρετεντεράκου για λογαριασμό του 

Κούλη (ο οποίος -φρονίμως ποιών- δεν 
έκανε καμιά δήλωση, ούτε κανένας άλ-
λος από τη ΝΔ), πρέπει να δούμε γιατί 
ο Πάιατ έκανε αυτή τη -φαινομενικά πε-
ριττή- ανάμιξη στα εσωτερικά πολιτικά 
πράγματα. Η εξήγηση είναι πως αυτήν 
την κυβέρνηση έχει τώρα, αυτήν πρέπει 
να στηρίξει, σε αντάλλαγμα των υπηρε-
σιών που προσφέρει και που πρέπει να 
προσφέρει. Πριν δούμε ποιες είναι οι 
υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρει η 
συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στους 
Αμερικανούς, ας δώσουμε τον λόγο στον 
συγκυβερνώντα Πάνο Καμμένο, ο οποίος 
μίλησε με τη θεσμική του ιδιότητα, αυτή 
του υπουργού Αμυνας, όπως φρόντισε να 
διευκρινίσει ανοίγοντας την πολύκροτη 
πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη:

«Αν μιλάει η Ευρώπη για ευρωπαϊκή 
άμυνα, πρέπει πρώτα από όλα να μιλήσει 
για τα ευρωπαϊκά σύνορα που υπεγράφη-
σαν το 2008 επί κυβερνήσεως Καραμαν-
λή. Γι’ αυτό και στηριζόμαστε περισσό-
τερο στο ΝΑΤΟ και περισσότερο στις 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι Ηνω-
μένες Πολιτείες, πλέον, με τη συμφωνία η 
οποία θα επεκταθεί και προς όφελος της 
Ελλάδας τους επόμενους μήνες, πρώτα ο 
Θεός, με τις διαπραγματεύσεις τις οποί-
ες κάνουμε, αποτελεί τον κύριο σύμμαχο 
στην περιοχή. Είναι οι μόνοι σύμμαχοί μας 
που μας βοήθησαν εμπράκτως, με το σχέ-
διο Μάρσαλ, μετά τον πόλεμο».

Για ποια συμφωνία κάνει λόγο ο Καμ-
μένος; Ποιες διαπραγματεύσεις παρα-
καλάει τον Θεό να έχουν αίσιο τέλος; 
Αναφέρεται προφανώς σε συμφωνία 
για την παράταση της παραμονής των 
αμερικάνικων βάσεων και σε διαπραγμα-
τεύσεις που γίνονται στη ζούλα και περι-
βάλλονται από απόλυτη μυστικότητα (για 
ευνόητους λόγους). Το πρώτο ζήτημα στο 
οποίο αναφέρθηκε στη συνέντευξή του ο 
αμερικανός πρέσβης ήταν αυτό. Και δεν 
μάσησε καθόλου τα λόγια του:

«Η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο αυτής 
της στρατηγικά σημαντικής γεωγραφίας 
και συνιστά για εμένα το επιχείρημα για 
την οικοδόμηση μιας ισχυρής συνεργα-
σίας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. 
Η συμμαχία μας είναι πολύ ισχυρή και σε 
λίγο καιρό θα γιορτάσουμε 70 χρόνια της 
αμυντικής μας συνεργασίας (…) Δεν ξέρω 
τι συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά για το 
πού βρισκόμαστε σήμερα υπάρχει μια 
ξεκάθαρη ευκαιρία από όσα συζητώ στο 
υπουργείο Εθνικής Αμυνας και γενικότε-
ρα στην κυβέρνηση. Η επιθυμία είναι να 
σκεφτούμε πιο φιλόδοξα για το πώς θα 
συνεργαστούμε στο μέλλον - κυρίως στον 
τομέα της ασφάλειας (…) Κατά την πρό-
σφατη επιτυχημένη επίσκεψή του στην 
Ουάσιγκτον, ο κ. Καμμένος μίλησε δημό-
σια για την πρόθεση της κυβέρνησης να 
επεκτείνει για περισσότερα από ένα έτη 
τη συμφωνία για τις δραστηριότητές μας 
στη Σούδα. Θα το καλωσορίζαμε αυτό. 
Θα διευκόλυνε τον σχεδιασμό, αλλά και 
τη χρηματοδότηση, καθώς έχουμε κάνει 
αξιοσημείωτες επενδύσεις εκεί. Εκτιμού-
με πολύ όσα προσφέρει η Σούδα από 
την άποψη του ελλιμενισμού αεροπλα-
νοφόρων και αεροσκαφών, επειγουσών 
προσγειώσεων ή αποστολών ρουτίνας για 
ανεφοδιασμό. Θα έδινα επίσης έμφαση, 
έπειτα από όσα έχω συζητήσει με τον Α/
ΓΕΕΘΑ ναύαρχο Αποστολάκη, στο ενδι-
αφέρον του Πολεμικού Ναυτικού να ανα-
πτύξει μια ισχυρότερη και εμφανέστερη 
παρουσία στο Νότιο Αιγαίο. Η ανάπτυξη 
όμως ελληνικών πλοίων που θα υπηρε-
τήσει τα κοινά μας συμφέροντα στην 

αστυνόμευση της περιοχής θα απαιτήσει 
κάποιου είδους υποστήριξη».

Ζήτημα πρώτο, λοιπόν, η παράταση 
εκχώρησης της Σούδας, την οποία οι 
Αμερικάνοι θέλουν να αναβαθμίσουν, 
μεταφέροντας κάποιες από τις δραστη-
ριότητες που τώρα έχουν στην τουρκική 
βάση του Ιντσιρλίκ. Ζήτημα δεύτερο, η 
επέκταση της αμερικανοελληνικής ναυ-
τικής συνεργασίας, δηλαδή η χρήση του 
ελληνικού στόλου ως μονάδας του αμερι-
κάνικου 6ου στόλου. Δεν μιλούσε τυχαία 
ο Καμμένος για δημιουργία καινούργιας 
αμερικάνικης βάσης στην Κάρπαθο.

Εχει και συνέχεια, όμως, το αμερι-
κάνικο «ενδιαφέρον» και ο Πάιατ την 
περιγράφει συνοπτικά: «Ενδιαφερόμα-
στε η Ελλάδα να μπορεί να συντηρήσει 
αξιόμαχες Ενοπλες Δυνάμεις διότι είναι 
και προς το δικό μας συμφέρον. Εγώ και 
η ομάδα μου εργαζόμαστε σκληρά να 
εντοπίσουμε πρόσθετες ευκαιρίες για 
μεταφορά πλεονάζοντος στρατιωτικού 
υλικού. Πρόσφατα έφθασαν ελικόπτε-
ρα Chinook, έχουμε ήδη ξεκινήσει ένα 
πρόγραμμα για μεταφορά ελικοπτέρων 
Kiowa, είμαστε ενθουσιασμένοι με την 
πρόοδο του εκσυγχρονισμού των αερο-
σκαφών ναυτικής συνεργασίας Ρ-3. Δεν 
το βλέπουμε ως συναλλαγή, αλλά ως προ-
ώθηση κοινών συμφερόντων».

Ζήτημα τρίτο, η πώληση πολεμικού 
υλικού στην Ελλάδα. Τα χρόνια της κρί-
σης αναγκαστικά μειώθηκαν οι παραγγε-
λίες, όμως τα αμερικάνικα μονοπώλια δε 
χαμπαριάζουν από «δυσκολίες». Πρέπει 
να πουλήσουν και θα πουλήσουν. Ο,τι 
σαπάκι διαθέτει η αμερικάνικη πολεμική 
μηχανή από τους πολέμους που διεξάγει 
ανά τον κόσμο «σπρώχνεται» σε χώρες 
σαν την Ελλάδα. Το πιο προκλητικό είναι 
πως συχνά αυτά τα σαπάκια έρχονται με 
τη μορφή της «στρατιωτικής βοήθειας». 
Ομως τα σαπάκια δεν άξιζαν μία όσο 
σάπιζαν στις αποθήκες του αμερικάνι-
κου στρατού, ενώ όταν εντάσσονται στο 
ελληνικό στρατιωτικό δυναμικό συνοδεύ-
ονται με συμβόλαια αναβάθμισης του 
εξοπλισμού, εκπαίδευσης του στρατιω-
τικού προσωπικού, αγοράς πυρομαχικών 
και διαρκούς συντήρησης, που ξαφνικά 
δίνουν στα σαπάκια «αξία», γεμίζοντας 
τα ταμεία των αμερικάνικων μονοπωλίων.

Για να δείξει πως οι Αμερικάνοι δεν εν-
διαφέρονται μόνο για βάσεις και πώληση 
πολεμικού υλικού, ο Πάιατ έβαλε και το 
«τυράκι» στη φάκα: «Τον Ιούνιο θα μετα-
βώ στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον 
με τον υπουργό Οικονομίας Δημήτρη Πα-
παδημητρίου. Προσβλέπω να περιγράψω 
τις ευκαιρίες που βλέπω για διευρυμένες 
εμπορικές σχέσεις και επενδύσεις στην 
Ελλάδα. Το ταξίδι αυτό έχει επίσης ως 
σκοπό να καταδείξει την υποστήριξή μας 
για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό ώστε 
να βγει από τον συνεχή κύκλο κρίσης. Το 
βάρος και η ευθύνη όμως ανήκουν στον 
Πρωθυπουργό, ώστε να αδράξει την ευ-
καιρία να αλλάξει το αφήγημα, να υπάρ-
ξει κινητικότητα σε ορισμένες από τις 
αποκρατικοποιήσεις-κλειδιά, όπως στην 
ενέργεια και στο Ελληνικό».

Δικός τους άνθρωπος είναι ο Παπα-
δημητρίου, από τους σπεκουλάντες της 
Wall Street πληρωνόταν δεκαετίες τώρα 
(εξ ου και η τεράστια περιουσία του), το 
μόνο που μπορεί να φέρει από το ταξίδι 
στις ΗΠΑ είναι κάποια funds που θα πέ-
σουν σαν «κοράκια» πάνω στα κόκκινα 
δάνεια ή στο real estate (καθαρή αρπα-
χτή κι αυτή). Σε παραγωγικούς τομείς δεν 
επενδύουν οι Αμερικάνοι στην Ελλάδα 
εδώ και πολλά χρόνια. Κι όταν ο Πάιατ 
αναφέρεται στην ενέργεια, εννοεί τους 
αγωγούς, που είναι καθαρά αμερικάνικη 
υπόθεση.

Εποχές Πιουριφόι
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Αλήθειες και ψέματα για το νέο 
ασφαλιστικό χαράτσι στους 
αυταπασχολούμενους

«Η υπουργός Εργασίας στη συνέντευξή της δήλωσε ότι “για το 2017 δεν 
θα υπάρξει καμία αλλαγή. Οποια παραμετρική αλλαγή θα αφορά το 2018, 
αλλά συγχρόνως θα εφαρμόζεται συνολική έκπτωση 15% στη βάση του 
υπολογισμού με αποτέλεσμα οι εισφορές να βρίσκονται στα ίδια επίπεδα“. 
Αυτό στη γλώσσα του κ. Βρούτση λέγεται “κυνική ομολογία περί νέων 
αυξήσεων“». Αυτά δήλωνε με δελτίο Τύπου η Αχτσιόγλου, την περασμένη 
Δευτέρα, διαψεύδοντας τον Βρούτση, που κατήγγειλε ότι «η κυβέρνηση 
Τσίπρα - Καμμένου συμφώνησε και νέες αυξήσεις “καπέλο” πάνω στις 
ήδη εξοντωτικές εισφορές». Αδίστακτη στο ψέμα, όπως όλοι οι συριζαίοι, 
η Αχτσιόγλου χαρακτήρισε «μαγειρεμένα» τα παραδείγματα που έδωσε 
ο Βρούτσης, τα οποία όμως ήταν σωστά.

Δυο μέρες μετά, ήρθε η δημοσίευση του τέταρτου Μνημόνιου από τη 
γερμανική «Χάντελσμπλατ» να διαλύσει κάθε νέφος αμφιβολίας. Μετα-
φράζουμε από τα αγγλικά (σελίδα 16 του Μνημόνιου):

«Βάση εισφορών για τους αυταπασχολούμενους. Ως προαπαιτούμενο, 
οι αρχές τροποποιούν τον συνταξιοδοτικό νόμο ώστε, αρχίζοντας από την 
1η Γενάρη του 2018, ως βάση εισφορών για τους αυταπασχολούμενους κα-
θορίζονται τα ακαθάριστα κέρδη πριν από την υποχρέωση εισφοράς κοι-
νωνικής ασφάλισης του προηγούμενου έτους. Η βάση εισφορών μειώνεται 
προσωρινά κατά 15% το 2018, χωρίς εκπτώσεις μετέπειτα».

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι οι ασφαλιστικές εισφορές των λεγόμε-
νων αυταπασχολούμενων (ελεύθεροι επαγγελματίες, ασφαλισμένοι στον 
πρώην ΟΑΕΕ, αγρότες) αυξάνονται κατά τουλάχιστον 26,95% (ασφάλιση 
για κύρια σύνταξη και υγεία), συν 7% αν υπάρχει και επικουρική ασφάλι-
ση, συν 4% αν υπάρχει και ασφάλιση για εφάπαξ. Η βάση επί της οποίας 
υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές δε θα είναι το καθαρό εισόδημα, 
αλλά το εισόδημα χωρίς την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών του 
προηγούμενου χρόνου. Δηλαδή, θα πληρώνεται και ασφαλιστική εισφορά 
και επί της ασφαλιστικής εισφοράς του προηγούμενου έτους.

Οταν δούμε το νομοσχέδιο, θα ξέρουμε αν θα αυξηθεί και η κατώτατη 
βάση υπολογισμού, που είναι για κάθε μήνα 586 ευρώ (μισθός ανειδίκευ-
του εργάτη). Ομως, και αν δεν υπάρξει αύξηση του κατώτατου, με την 
αφαίρεση από το εισόδημα των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμε-
νου έτους, θα είναι πολλοί αυτοί που θα περάσουν πάνω από την κατώτατη 
βάση και επομένως θα πληρώνουν περισσότερες εισφορές.

Για παράδειγμα, αυταπασχολούμενος με καθαρό εισόδημα 7.000 ευρώ, 
είχε πληρώσει ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη και υγεία 
1.895 ευρώ (586 Χ 26,95% Χ 12). Πλέον, η βάση υπολογισμού των ασφαλι-
στικών του εισφορών αυξάνεται στα 8.895 ευρώ. Και οι ασφαλιστικές του 
εισφορές θα είναι 2.397 ευρώ (741,25 Χ 26,95% Χ 12). Δηλαδή, θα πληρώσει 
ασφαλιστικές εισφορές αυξημένες κατά 502 ευρώ (αύξηση 26,5%).

Ας δούμε ένα ακόμα παράδειγμα: αυταπασχολούμενος με καθαρό ει-
σόδημα 10.000 ευρώ, είχε πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές 1.895 ευρώ 
(γιατί τον προηγούμενο χρόνο είχε χαμηλότερο εισόδημα και πλήρωσε 
με την κατώτατη βάση). Πλέον, αυτός θα πληρώνει 3.206 ευρώ (11.895 
Χ 26,95%), δηλαδή ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη και υγεία 
αυξημένες κατά 1.311 ευρώ (αύξηση 69%)!

Η μείωση κατά 15% είναι μόνο για το 2018, με σκοπό να γλυκάνει το 
χάπι. Οπως ρητά αναφέρεται στο Μνημόνιο, από το 2019 και μετά δε θα 
υπάρχει καμιά έκπτωση.

Η Αχτσιόγλου, νομίζοντας ότι απευθύνεται σε ηλίθιους, μίλησε μόνο 
για το 2017 (που δεν αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές) και για την 
έκπτωση του 15% που θα ισχύσει μόνο για το 2018, χωρίς να πει πόσο θα 
αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές το 2018 (για να υπάρξει μετά η μεί-
ωση του 15%) και, φυσικά, χωρίς να μιλήσει για τα επόμενα χρόνια. Οταν 
λένε τόσο χοντρά ψέματα, ξέροντας ότι δε θ’ αντέξουν περισσότερο από 
μερικές μέρες (αφού θα καταθέσουν το μνημονιακό πολυνομοσχέδιο και 
όλα θα έρθουν στο φως), μπορούμε να καταλάβουμε πόση αλήθεια περι-
κλείουν όλοι οι υπόλοιποι προπαγανδιστικοί ισχυρισμοί τους (έξοδος από 
τα Μνημόνια και την επιτροπεία κτλ.).

Με τη ρύθμιση αυτή εισάγουν ένα –κάθε άλλο παρά αθώο- παράδοξο 
στην ελληνική νομοθεσία. Αλλη να είναι η φορολογική βάση (οι ασφαλιστι-
κές εισφορές θεωρούνται δαπάνη) και άλλη να είναι η ασφαλιστική βάση 
(οι ασφαλιστικές εισφορές δε θεωρούνται δαπάνη). Δεν αποκλείεται, λοι-
πόν, στο πλαίσιο μιας επόμενης αξιολόγησης, να δούμε τις ασφαλιστικές 
εισφορές να εξαιρούνται και από τη φορολογική βάση, ώστε να αυξηθεί 
η φορολογική επιβάρυνση των αυταπασχολούμενων.

Με όλους αυτούς τους αντιλαϊκούς «πειραματισμούς» που έχουν εισάγει 
δεν αύξησαν τα έσοδα του ΕΦΚΑ. Οταν δεν υπάρχουν λεφτά… ουκ αν 
λάβοις παρά του μη έχοντος. Προχωρούν σ’ αυτή τη νέα αντιλαϊκή-αντι-
ασφαλιστική ρύθμιση με μοναδικό στόχο να πάρουν περισσότερα λεφτά 
απ’ όσους εξακολουθούν –έστω και με μεγάλο ζόρι- να πληρώνουν τις 
ασφαλιστικές εισφορές τους (π.χ. κάποιοι που βρίσκονται κοντά στη σύ-
νταξη). Το αποτέλεσμα, όμως, θα είναι και πάλι να εισπράξουν λιγότερες 
ασφαλιστικές εισφορές απ’ αυτούς τους ασφαλισμένους, γιατί θα είναι 
περισσότεροι αυτοί που δε θα πάνε να πληρώσουν το αβάσταχτο χαράτσι.

Ο ΕΦΚΑ θα εξακολουθήσει να είναι ένα από γεννησιμιού του χρεοκο-
πημένο υπερταμείο, γι’ αυτό και το πετσόκομμα των συντάξεων το 2019, 
που επίσης προβλέπεται στο τέταρτο Μνημόνιο, δε θα είναι το μοναδικό. 
Θ’ ακολουθήσουν και άλλα, τα επόμενα χρόνια.

Σκάνδαλο Μελισσανίδη

Θα κουρελιάσουν ξανά 
τη νομιμότητα;

Τέταρτο Μνημόνιο

Χαράτσια, κινεζοποίηση και ιμπεριαλιστική επιτροπεία
Από τη γερμανική «Χάντελσμπλατ» 

πληροφορηθήκαμε, τελικά, το κεί-
μενο του τέταρτου Μνημόνιου. Δόθηκε 
-με τον χαρακτηρισμό «εμπιστευτι-
κό»- στους γερμανούς βουλευτές της 
επιτροπής Προϋπολογισμού και Ευρω-
παϊκών Υποθέσεων και φυσικά διέρ-
ρευσε αμέσως. Αντίθετα, στην Ελλάδα 
κρατήθηκε επτασφράγιστο μυστικό και 
δε διέρρευσε πουθενά. Δεν το πήραν 
ούτε οι βουλευτές των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, οι 
οποίοι περίμεναν το πολυνομοσχέδιο 
με τα προαπαιτούμενα για να μάθουν τι 
θα ψηφίσουν (δεν τους ενδιαφέρει και 
πολύ, καθώς είναι αποφασισμένοι να το 
ψηφίσουν και αυτό, για να παραμείνουν 
στην εξουσία).

Το κείμενο έχει τίτλο «Συμπληρωμα-
τικό Μνημόνιο Κατανόησης: Ελλάδα» 
και αποτελεί Σχέδιο Προκαταρκτικής 
Συμφωνίας, με ημερομηνία 2 Μάη του 
2017. Είναι η μέρα που άγρια χαράμα-
τα βγήκε ο Τσακαλώτος στο Χίλτον και 
ανακοίνωσε ότι «υπάρχει άσπρος κα-
πνός για την τεχνική συμφωνία σε όλα 
τα θέματα», για να ξεκινήσει αμέσως μια 
εκκωφαντική γκεμπελίστικη εκστρατεία 
των Τσιπροκαμμένων, που προσπαθούν 
να αποδείξουν ότι πρόκειται για «μια 
ισορροπημένη και βιώσιμη συμφωνία», 
η οποία «οδηγεί το καλοκαίρι του 2018  
οριστικά την πατρίδα μας έξω από τα 
Μνημόνια και την ταπεινωτική πολλές 
φορές επιτροπεία» (λόγια του Τσίπρα 
είναι όλα τα εντός εισαγωγικών).

Δεν είναι και τόσο εύκολο να μελετή-
σει κανείς ένα κείμενο γραμμένο στα 
αγγλικά, γεμάτο τεχνικούς όρους και 
«ακατανόητα» ακρωνύμια. Τα ουσιαστι-
κά ζητήματα, όμως, θα σας τα παρουσι-
άσουμε παρακάτω, αφού σημειώσουμε 
εισαγωγικά ότι πέφτει -ως συνήθως- πο-
λύς κιτρινισμός από τα αντιπολιτευόμε-
να ΜΜΕ. Γράφτηκε και ειπώθηκε κατά 
κόρον, για παράδειγμα, ότι δε γίνεται 
αναφορά στα περιβόητα αντίμετρα, 
ενώ στο Μνημόνιο τα «αντίμετρα» ανα-
φέρονται ως «επεκτατικά μέτρα» και 
αναφέρονται ένα προς ένα, υπό αίρεση 
φυσικά. Δε χρειαζόμαστε ψέματα για να 
πολεμήσουμε μια αντιλαϊκή συμφωνία.

Επίσης, ένα κείμενο που κυκλοφό-
ρησε σε ελληνικές φυλλάδες με λίστα 
140 προαπαιτούμενων, είναι μεν πιστό 
στο Συμπληρωματικό Μνημόνιο, όμως 
πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι κάποια 
απ' αυτά τα προαπαιτούμενα έχουν ήδη 
νομοθετηθεί (π.χ. το κόψιμο του ΕΚΑΣ 
για το 2017).

Τέταρτο Μνημόνιο
Για να μην παίζουμε με τις λέξεις, 

πρέπει να πούμε ευθύς εξαρχής ότι το 
Συμπληρωματικό Μνημόνιο ισοδυναμεί 
με τέταρτο Μνημόνιο, αφού παρατείνει 
την ισχύ του τρέχοντος Μνημόνιου (με 
νέους όρους), τουλάχιστον μέχρι το 
2021, ενδεχομένως και μέχρι το 2022 (το 
2021/2022 βρίσκεται μέσα σε αγκύλες, 
σημάδι του ότι είναι ακόμα ανοιχτό και 
θα αποφασιστεί στο Eurogroup στις 22 
Μάη).

Από το πρώτο κιόλας κεφάλαιο, που 
περιγράφει το περιεχόμενό του, το Μνη-
μόνιο σημειώνει ότι «η Ελλάδα πρέπει να 
στοχεύσει σε ένα μεσοπρόθεσμο πρω-
τογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ, που 
θα επιτευχθεί μέσω ενός συνδυασμού 
προληπτικών παραμετρικών δημοσιονο-
μικών μέτρων». Αφού σημειώσει ότι «η 
επιτυχία απαιτεί την ιδιοκτησία της με-

ταρρυθμιστικής ατζέντας από τις ελλη-
νικές αρχές», αφιερώνει μια αναφορά με 
έντονα γράμματα στη λεγόμενη «τεχνι-
κή βοήθεια», τονίζοντας: «Η επιτυχία του 
προγράμματος θα απαιτήσει τη σταθερή 
εφαρμογή των συμφωνημένων πολιτικών 
για πολλά χρόνια - η οποία απαιτεί την 
πολιτική δέσμευση, αλλά και την τεχνική 
δυνατότητα της ελληνικής διοίκησης να 
την ολοκληρώσει - και γι' αυτό οι αρχές 
έχουν δεσμευτεί να κάνουν πλήρη χρή-
ση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας».

Αυτή είναι η «πολιτικά ορθή» διατύ-
πωση για την παράταση της επιτροπείας 
«για πολλά χρόνια» (με εργαλείο το χρέ-
ος, φυσικά, όπως εξηγούμε στη σελίδα 
7 αυτού του φύλλου). Αμέσως μετά το 
Μνημόνιο μπαίνει στο «ζουμί», με το κε-
φάλαιο «Δημοσιονομική πολιτική». 

u Ο στόχος για πρωτογενές πλεόνα-
σμα 3,5% του ΑΕΠ θα διατηρηθεί μεσο-
πρόθεσμα, μέχρι το [2021/22].

u Ως προαπαιτούμενο η κυβέρνηση 
υιοθέτησε προϋπολογισμό για το 2017 
και ως προαπαιτούμενο θα υιοθετήσει τη 
Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρα-
τηγική 2018-21, που θα προσαρμόσει τις 
δαπάνες σύμφωνα με το πρόγραμμα 
του ESM και θα καθορίσει πρωτογενές 
πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ για το 2019, το 
2020 και το 2021.

u Αυτά θα υποστηριχτούν με την 
υιοθέτηση πρόσθετων παραμετρικών 
μέτρων ύψους 0,3% του ΑΕΠ (540 εκα-
τομμύρια κάνει αυτό) για το 2018.

Εδώ πρέπει να σταθούμε. Αφού το 
2016 υπήρξε υπεραπόδοση στον τομέα 
του «πρωτογενούς πλεονάσματος», που 
από στόχο 0,5% εκτινάχτηκε στο 4,2% 
του ΑΕΠ, όπως παραδέχεται και το Μνη-
μόνιο, κι αφού ο στόχος για το 2017 είναι 
επιτεύξιμος με τα μέτρα που έχουν ήδη 
ληφθεί, στο πλαίσιο της πρώτης αξιο-
λόγησης, για-τί προσθέτουν επιπλέον 
μέτρα 0,3% του ΑΕΠ για το 2018; Αυτό 
μας οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα 
πως το ίδιο μπορεί να γίνει και τα επό-
μενα χρόνια. Δηλαδή, όχι μόνο να μην 
εφαρμοστούν τα περιβόητα «αντίμε-
τρα», αλλά να ζητηθούν και επιπλέον 
αντιλαϊκά μέτρα, πέρα απ' αυτά που θα 
προνομοθετηθούν. Αν η «σιγουριά» των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που διαβεβαιώνουν ότι 
«δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, για-τί θα 
πιάσουμε τους στόχους, με τη φόρα που 
έχουμε πάρει, είχε την παραμικρή βάση, 
τότε δε θα είχαμε από τώρα πρόσθετα 
μέτρα για το 2018. 

Λένε με θράσος ότι ο «κόφτης» δεν 
ενεργοποιήθηκε, όμως αυτό έγινε γιατί 
οι ίδιοι δέχτηκαν να νομοθετήσουν από 
τώρα πρόσθετα μέτρα άνω του μισού 
δισ. ευρώ. Αντί να τους τα επιβάλει ο 
«κόφτης», τα παίρνουν σε συμφωνία με 
την τρόικα, και ταυτόχρονα προσπαθούν 
να κοροϊδέψουν τον ελληνικό λαό. Πρό-
κειται για «ευθυγράμμιση» προνοιακών 
επιδομάτων, για «εκλογίκευση» των δα-
πανών υγείας, για «εκλογίκευση» μισθο-
λογίων στο Δημόσιο και άλλα τέτοια… 
προοδευτικά μέτρα, που στην προπα-
γάνδα τους τα κάνουν «γαργάρα».

Μέτρα και «αντίμετρα»
Το «προ-νομοθετημένο πακέτο» 

περιγράφεται επακριβώς. Πριν την 
περιγραφή του, όμως, υπάρχει η εξής 
επισήμανση: «Εάν οι ετήσιες εκτιμήσεις 
του προϋπολογισμού επιβεβαιώνουν ότι 
τα παραπάνω μέτρα οδηγούν σε μόνιμη 
δημοσιονομική υπεραπόδοση σε σχέση 

με τους στόχους του προγράμματος, 
οι αρχές μπορούν -κατόπιν συμφωνί-
ας με τους θεσμούς- να αποφασίσουν 
τη χρήση του διαθέσιμου δημοσιονο-
μικού χώρου για την ενδυνάμωση της 
κοινωνικής προστασίας (ιδιαίτερα του 
προγράμματος Ελάχιστου Εγγυημέ-
νου Εισοδήματος) και/ή να μειώσουν 
τα φορολογικά βάρη με τον όρο ότι η 
επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων 
είναι βέβαιη. Η ελληνική κυβέρνηση θα 
παρακολουθεί τους δημοσιονομικούς 
κινδύνους,περιλαμβανόμενων των δι-
καστικών αποφάσεων, και θα παίρνει 
συμψηφιστικά μέτρα όπως απαιτείται 
για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων 
δημοσιονομικών στόχων στο πλαίσιο 
της Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής και των ετήσιων αναθεωρή-
σεών της».

Αυτό το σημείο λέει καθαρά ότι το 
Μνημόνιο και η επιτροπεία συνεχίζο-
νται για τουλάχιστον άλλα τρία χρόνια. 
Γι' αυτό γίνεται λόγος για «πρόγραμμα» 
και για «συμφωνία των θεσμών» με βάση 
«ετήσιες αναθεωρήσεις». Και χρονικά να 
το δούμε, οι κυβερνήσεις Παπανδρέου, 
Παπαδήμου και Σαμαρά έφεραν Μνη-
μόνια διάρκειας πέντε ετών και οι κυβερ-
νήσεις Τσίπρα προσθέτουν Μνημόνια 
άλλων έξι ετών, σπάζοντας το ρεκόρ 
των προηγούμενων.

Η προ-νομοθέτηση περιλαμβάνει:
u Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημο-

σιονομικής Στρατηγικής 2018-2021.
u Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση 

που θα επιφέρει καθαρή εξοικονόμη-
ση 1% του ΑΕΠ το 2019-[2021] και με-
ταρρύθμιση της φορολογίας ατομικού 
εισοδήματος που θα επιφέρει καθαρή 
εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ το 2020 και 
το [2021]. Εδώ υπάρχει μια υποσημείω-
ση που λέει ότι το ΔΝΤ θα αναζητήσει 
διαβεβαιώσεις από την αντιπολίτευση 
ότι δε θα ακυρώσει τα μέτρα που θα 
εφαρμοστούν το 2020.

Υπάρχει επίσης όρος ότι «τα φορο-
λογικά μέτρα (δηλαδή το πετσόκομμα 
του αφορολόγητου) θα εφαρμοστούν το 
2019, αν το ΔΝΤ, σε συνεργασία με τους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις ελληνικές 

αρχές, στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγη-
σης του προγράμματος, θεωρήσει ότι, επί 
τη βάσει μιας προ-εκτίμησης, απαιτείται 
μια εμπροσθοβαρής εφαρμογή προκει-
μένου να επιτευχθεί ο συμφωνημένος 
δημοσιονομικός στόχος για πρωτογε-
νές πλεόνασμα 3,5% το 2019, που πρέ-
πει να επιτευχθεί χωρίς επιβλαβή για 
την ανάπτυξη μέτρα». Δε χρειάζεται να 
προβληματιζόμαστε για το τι πρόκειται 
να γίνει: τα πρόσθετα μέτρα ύψους 0,3% 
του ΑΕΠ για το 2018, αποτελούν πρόκρι-
μα γι' αυτό που θα ζητηθεί μετά από ένα 
χρόνο, όταν θα γίνει η τελευταία αξιο-
λόγηση του τρίτου Μνημόνιου και θα 
καθοριστεί το καθεστώς επιτροπείας 
για τα επόμενα τρία ή τέσσερα χρόνια.

Τα «αντίμετρα» αναφέρονται ανα-
λυτικά (για τον ΕΝΦΙΑ η κυβέρνηση 
λέει ψέματα ότι θα μειωθεί κατά 300 
εκατ., γιατί το Μνημόνιο αναφέρει ότι η 
μείωση θα είναι 0,1% του ΑΕΠ, δηλαδή 
180 εκατ. ευρώ). Υπάρχει, όμως, ο εξής 
όρος: «Οι ελληνικές αρχές συμφωνούν 
επίσης να νομοθετήσουν το επεκτατικό 
πακέτο. Αυτό θα εφαρμοστεί αρχίζοντας 
από το 2019, βασισμένο σε εκτιμήσεις και 
συμφωνία όλων των θεσμών, σε διαβού-
λευση με τις ελληνικές αρχές κατά την 
τελική αξιολόγηση του προγράμματος, 
ακολουθώντας μια διαφανή διαδικασία, 
με το ποσό που θα εφαρμοστεί να είναι 
σύμφωνο με την υπεραπόδοση που θα 
δείξουν οι προβολές των θεσμών σε 
σχέση με τους συμφωνημένους μεσο-
πρόθεσμους στόχους -με την υπόθεση 
ότι τα περιοριστικά μέτρα θα έχουν ήδη 
οικοδομηθεί στο βασικό σενάριο- προ-
κειμένου να εξασφαλίσουν την επίτευξη 
των στόχων. Οι αρχές θα εξασφαλίσουν 
μια γραπτή ανεξάρτηση νομική γνωμά-
τευση που θα βεβαιώνει ότι η φύση και 
της μεταρρύθμισης στη φορολογία εισο-
δήματος και το περιοριστικό πακέτο  που 
θα κατοχυρωθούν νομοθετικά είναι συμ-
βατά με το Ελληνικό Σύνταγμα. Οι αρχές 
θα εξασφαλίσουν μια νομική γνωμάτευση 
ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση είναι 
ευθυγραμμισμένη με το Ελληνικό Σύ-
νταγμα και τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων».

Τα «αντίμετρα», λοιπόν, δεν είναι 
απλώς υπό αίρεση, αλλά υπό την αίρε-
ση του συνόλου της τρόικας. Δε θα έχει 
κανένα πρόβλημα το ΔΝΤ, σε συνεννό-
ηση με τον Σόιμπλε που εκπροσωπεί 
όλους τους ευρωπαίους ιμπεριαλιστές 
δανειστές, να κάνει τις γνωστές «προ-
βολές» του, να «βρει» ότι υπάρχει πρό-
βλημα αν εφαρμοστούν τα «αντίμετρα» 
και να τα κόψει (συνολικά ή εν μέρει) ή 
να τα στείλει χρονικά πιο πίσω. Ζήτημα 
παζαριού είναι όλα, όπως γνωρίζουμε 
από την μέχρι τώρα μνημονιακή ιστο-
ρία (μη εξαιρουμένης της περιόδου των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ). Εχουμε πει, βέβαια, ότι 
και στο σύνολό τους να εφαρμοστούν 
τα «αντίμετρα», δεν προκύπτει το «μη-
δενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα» που 
λένε οι Τσιπραίοι. Εκείνο που προκύπτει 
είναι μια αναδιανομή σε βάρος των ερ-
γαζόμενων, με σκληρά ταξικά χαρακτη-
ριστικά.

Η απαίτηση για γραπτές γνωμοδο-
τήσεις που θα πιστοποιούν ότι όλα τα 
αντιλαϊκά μέτρα είναι συμβατά με το Σύ-
νταγμα είναι ένας ακόμα εξευτελισμός 
στον οποίο οι ιμπεριαλιστές δανειστές 
υποχρεώνουν το ελληνικό αστικό κρά-
τος. Αυτή τη γνωμοδότηση φαίνεται πως 
ζήτησαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο και 
οι δεξιοί, που κυριαρχούν σ' αυτό το 
ανώτατο αστικό δικαστήριο, τους την 
έτριψαν τη μούρη. Θα βρουν, όμως, τον 
τρόπο να δώσουν στους ιμπεριαλιστές 
τη γραπτή εγγύηση που ζητούν (το έχουν 
κάνει και άλλη φορά). Ομως, ακόμα και 
αν υπάρξει πρόβλημα με κάποια δικα-
στική απόφαση στο μέλλον, μετά από 
προσφυγή, το Μνημόνιο έχει πρόβλεψη 
ότι η κυβέρνηση θα πάρει συμψηφιστικά 
(πρόσθετα) μέτρα, ώστε να εξουδετερώ-
σει την όποια δημοσιονομική επίπτωση.

Γενικό ξεπούλημα
«Εγιναν και θετικά πράγματα» έλεγε 

στους δημοσιογράφους ο Τσακαλώτος 
όταν ανακοίνωσε την υπογραφή της 
προκαταρκτικής συμφωνίας. «Κερδίσα-
με, αρκετές επιχειρήσεις που ήταν στο 
ΤΑΙΠΕΔ πηγαίνουν στην ΕΔΗΣ (Υπερτα-
μείο) που υπάρχει μια εντελώς διαφορε-
τική λογική». Ηδη από την εισαγωγή του 
τέταρτου Μνημόνιου, στην παράγραφο 
με τίτλο «Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα  
και επενδύσεις», σημειώνεται: «Οι αρχές 
θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν ένα φιλό-
δοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και 
έχει ιδρυθεί ένα νέο ανεξάρτητο Ταμείο 
Ιδιωτικοποιήσεων και Επενδύσεων, που 
υποστηρίζει μια περισσότερο αποτελε-
σματική χρήση των πόρων». 

Ταμείο ιδιωτικοποιήσεων, λοιπόν. 
Ετσι αναφέρεται εισαγωγικά, έτσι ανα-
φέρεται και στο σχετικό κεφάλαιο του 
Μνημόνιου, που φέρει τον τίτλο «Ιδιωτι-
κοποίηση», το οποίο ξεκινά ως εξής: «Η 
ιδιωτικοποίηση μπορεί να βοηθήσει να 
γίνει η οικονομία περισσότερο αποτελε-
σματική και να συνεισφέρει στη μείωση 
του δημόσιου χρέους». Ο νοών νοείτω…

Αναλυτικότερα προβλέπεται:
u «Η εφαρμογή του συμφωνημένου 

προγράμματος του ΤΑΙΠΕΔ (μέσω απευ-
θείας πώλησης, παραχωρήσεων, τιτλο-
ποιήσεων ή άλλων μορφών ρευστοποίη-
σης), που θα αφορά όλα τα περιουσιακά 
του στοιχεία, είναι κλειδί για την τόνωση 
των ιδιωτικών επενδύσεων, την αύξηση 
της αποτελεσματικότητας και την εξα-
σφάλιση χρηματοδότησης στο κράτος». 
Για να μην μακρυγορούμε, βγαίνουν 

στο σφυρί το 17% της ΔΕΗ, το 11% της 
ΕΥΔΑΠ, το 23% της ΕΥΑΘ, το τελευταίο 
5% του ΟΤΕ, το 65% της ΔΕΠΑ, το 35% 
των ΕΛΠΕ, το 30% του «Ελ. Βενιζέλος» 
και όλα τα ακίνητα-φιλέτα που μπορούν 
να πουληθούν. Ηδη, την περασμένη Τε-
τάρτη ξεκίνησε η εκποίηση του 17% της 
ΔΕΗ, με την προκήρυξη από το ΤΑΙΠΕΔ 
της πρόσληψης συμβούλου.

u Τα προαπαιτούμενα είναι: η παρά-
ταση της ζωής του ΤΑΙΠΕΔ για τρία 
χρόνια. Η έγκριση από το ΚΥΣΟΙΠ του 
προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων του 
ΤΑΙΠΕΔ (επισυνάπτεται ως Παράρτη-
μα στο Μνημόνιο). Οι προκηρύξεις για 
πρόσληψη συμβούλων για το ξεπούλημα 
των βασικών επιχειρήσεων του ΤΑΙΠΕΔ, 
που κατονομάζονται: ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΔΕ-
ΠΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΟΤΕ, Διεθνές Αε-
ροδρόμιο Αθήνας. Ο διαγωνισμός για 
την κατασκευή σταθμών διοδίων στην 
Εγνατία.

u Υπάρχει και το εξής ανατριχιαστικά 
αποικιοκρατικό προαπαιτούμενο: «Στο 
Ελληνικό οι Αρχές θα: (α) επιλύσουν τα 
δασικά και αρχαιολογικά ζητήματα, (β) 
διορίσουν την Ειδική Επιτροπή Εμπειρο-
γνωμόνων σε συνεργασία με τους επεν-
δυτές, (γ) υιοθετήσουν ένα αναθεωρημέ-
νο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά  με τη 
χορήγηση αδειών καζίνο στην περιοχή 
της Αττικής». Γι' αυτό και ο Φλαμπουρά-
ρης έβαλε μια υπάλληλό του να στείλει 
τη χουντικής έμπνευσης διαταγή στο 
Δασάρχη Πειραιά (δείτε αναλυτικά στη 
σελίδα 16).

Υπάρχουν και άλλα προαπαιτούμενα 
και άλλες εντολές για το επόμενο χρονι-
κό διάστημα, όμως ο χώρος δεν επιτρέ-
πει να καταπιαστούμε με όλα. Περιορι-
ζόμαστε, λοιπόν, στην αναλυτική αναφο-
ρά στο Υπερταμείο, που αναφέρεται εκ 
νέου ως «νέο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων 
και Επενδύσεων» και περιγράφεται ως 
εξής: «Η γενική αρμοδιότητα του Ταμείου 
είναι να διαχειριστεί πολύτιμα ελληνικά 
περιουσιακά στοιχεία και να προστα-
τεύσει, δημιουργήσει και τελικά να μεγι-
στοποιήσει την αξία τους, την οποία θα 
ρευστοποιεί μέσω ιδιωτικοποιήσεων και 
άλλων μέσων. Το Ταμείο έχει έδρα στην 
Ελλάδα και διοικείται από τις ελληνικές 
αρχές υπό την εποπτεία των αρμόδιων 
Ευρωπαϊκών Θεσμών». Μεγαλύτερη 
σαφήνεια δε θα μπορούσε να υπάρξει. 
Οσο γι' αυτά που δήλωσε ο Τσακαλώτος, 
εύκολα μπορείτε να τα κρίνετε…

Προβλέπονται πολλές ακόμα αντερ-
γατικές και αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις 
στο τέταρτο Μνημόνιο. Από την πρόβλε-
ψη «φαστ τρακ» δικαστικών αποφάσεων 
που θα βγάζουν παράνομες τις απεργί-
ες, μέχρι την καθιέρωση υποχρεωτικού 
ποσοστού απαρτίας 50% των εργαζό-
μενων στα πρωτοβάθμια σωματεία για 
τη λήψη απόφασης για απεργία (βασικό 
παραδοτέο για την επόμενη αξιολόγη-
ση). Από την υιοθέτηση της Εκθεσης 
του ΟΟΣΑ για την Παιδεία (προαπαι-
τούμενο) μέχρι την κινητικότητα των 
δημόσιων υπάλληλων. Δεν είναι μόνο 
η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών 
των αυταπασχολούμενων, που μονο-
πωλεί τη δημόσια συζήτηση. Είναι ένας 
ακόμα εφιάλτης, ένα καινούργιο Μνη-
μόνιο, τις υπόλοιπες λεπτομέρειες του 
οποίου θα παρουσιάσουμε σε επόμενα 
φύλλα της «Κόντρας», αφού στο μεταξύ 
δούμε και το πολυνομοσχέδιο (που δεν 
είχε κατατεθεί όταν εμείς φεύγαμε για 
το τυπογραφείο).

Την περασμένη Τετάρτη, η 
ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι 

στο γραφείο του υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών, Χρή-
στου Σπίρτζη, έγινε σύσκεψη 
με τη συμμετοχή του υπουργού, 
συμβούλων του και υπηρεσια-
κών παραγόντων με εκπροσώ-
πους της εταιρίας Μελισσανίδη 
(«Δικέφαλος 1924 ΑΕ»). Οπως 
σημειώνεται στην ανακοίνωση, 
«η συνάντηση πραγματοποιήθη-
κε σε εξαιρετικό κλίμα απόλυτης 
συνεργασίας και στη διάρκειά 
της συζητήθηκαν όλες οι τελι-
κές λεπτομέρειες καθώς και το 
χρονοδιάγραμμα για την έγκρι-
ση της υψομετρικής μελέτης για 
το έργο του γηπέδου».

Αφεαυτής η πραγματοποίη-
ση της συνάντησης είναι εξευ-
τελιστική για την κυβέρνηση. 
Κοτζάμ υπουργός με το επι-
τελείο του συναντιούνται με 
υπαλλήλους ενός καπιταλιστή 
για να συζητήσουν ένα υπηρε-
σιακό θέμα. Δεν μας εκπλήσ-
σει καθόλου, όμως. Η ξεφτίλα 
συνοδεύει τη συγκυβέρνηση 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ σε κάθε τους 
κίνηση. Ειδικά στις επαφές τους 
με διάφορους καπιταλιστές που 
προωθούν σχέδια πλιατσικολό-
γησης της κρατικής περιουσίας. 
Οσον αφορά τον Μελισσανίδη 
και τους ανθρώπους του, του 
Σπίρτζη έχουν προηγηθεί άλλοι 
υπουργοί, όπως ο Φλαμπουρά-
ρης, αλλά και ο «πολύς» Σκουρ-
λέτης, που υπέγραψε την ΑΕΠΟ 
(Αδεια Εγκρισης Περιβαλλοντι-
κών Ορων) για το γήπεδο του 
Μελισσανίδη, αναγνωρίζοντας 
την «Δικέφαλος 1924 ΑΕ» ως κύ-
ριο του έργου, εν γνώσει του ότι 
αυτό αντίκειται στον νόμο.

Ανεξάρτητα, όμως, από τη δι-
άθεσή τους να εξυπηρετήσουν 
τον Μελισσανίδη, δε θα τους 
επιτρέψουμε να κουρελιάσουν 
ξανά τη στοιχειώδη νομιμότητα. 
Περιττεύει να θυμίσουμε πως οι 
υπουργοί μπορεί στα μουλωχτά 
να δίνουν ό,τι διαταγή θέλουν 
(ασυλία έχουν, άλλωστε), όμως 
οι σχετικές αποφάσεις πρέπει 
να περάσουν από την αρμόδια 
διοικητική ιεραρχία. Και οι υπάλ-
ληλοι δεν έχουν ασυλία. Αντίθε-
τα, είναι ποινικά υπόλογοι, αν δε 
σεβαστούν τη νομιμότητα.

Θα θυμίσουμε, λοιπόν, μερικά 
πράγματα, για να είμαστε εξη-
γημένοι.

u Ο φάκελος της Υψομετρι-
κής Μελέτης διαβιβάστηκε στο 
Τμήμα Μελετών Οδοποιίας και 
Κυκλοφοριακών Μελετών, της 
Διεύθυνσης Οδικών Υποδο-
μών, της Γενικής Διεύθυνσης 
Συγκοινωνιακών Υποδομών. 
Μια ματιά στο Προεδρικό Διά-
ταγμα 109/2014, που καθορίζει 
τον Οργανισμό του υπουργείου 
(ΦΕΚ 176Α, 29.8.2014), μπορεί να 
πείσει ακόμα κι έναν κακόπιστο 

(άρθρο 38, παρ. 4 του ΠΔ), ότι 
το συγκεκριμένο Τμήμα δεν έχει 
καμιά αρμοδιότητα σαν κι αυτή 
που του ανέθεσαν με την υπέρ 
Μελισσανίδη (ν)τροπολογία, που 
προστέθηκε ως άρθρο 13 του 
αντιδασικού νόμου 4467/2017. 

Γι' αυτό, άλλωστε, στη (ν)τρο-
πολογία δεν προέβλεψαν σε 
ποια Διεύθυνση ανατίθεται αυ-
τή η αρμοδιότητα. Θα έβρισκαν 
στην πορεία μια υπηρεσία που 
να «ψιλοταιριάζει» ο τίτλος της 
με τη νέα αρμοδιότητα και θα 
ανέθεταν σ' αυτή να δώσει την 
έγκριση στον Μελισσανίδη! Ενώ 
κανονικά θα έπρεπε να καταρ-
τίσουν νέο σχέδιο Προεδρικού 
Διατάγματος, που να αναθέσει 
τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα 
σε μια υπηρεσία, ακολουθώντας 
την προβλεπόμενη διαδικασία 
(έλεγχος από το ΣτΕ και μετά 
υπογραφή από τον πρόεδρο 
της Δημοκρατίας και δημοσίευ-
ση στο ΦΕΚ).

u Το πιο σημαντικό, όμως, εί-
ναι πως -όπως ήδη έχουμε απο-
δείξει- με τη (ν)τροπολογία δεν 
παρέκαμψαν την αρμοδιότητα 
του Δήμου, αλλά μόνο την αρ-
μοδιότητα της Περιφέρειας.

Η (ν)τροπολογία προβλέπει 
ότι «οι αρμοδιότητες της έγκρι-
σης υψομετρικής μελέτης οδών 
και της έκδοσης σχετικών βεβαι-
ώσεων που απαιτούνται για την 
έκδοση της οικοδομικής άδειας 
ή και της κατασκευής και επί-
βλεψης των αντίστοιχων έργων, 
ασκούνται από το Υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών». 
Την αρμοδιότητα της έγκρισης 
δεν την είχε ο Δήμος, αλλά η 
Περιφέρεια, η οποία πράγματι 
παρακάμπτεται. 

Ο Δήμος έχει μόνο γνωμο-
δοτική αρμοδιότητα, η οποία 
δεν παρακάμπτεται και πρέπει 
να ασκηθεί. Μετά την απόφαση 
1492/2000 του Ε' Τμήματος του 
ΣτΕ, που έκρινε αντισυνταγματι-
κή την αρμοδιότητα των Δήμων 
να εγκρίνουν υψομετρικές μελέ-
τες οδών, η εγκριτική αρμοδιό-
τητα μεταφέρθηκε αρχικά στις 
Νομαρχίες και μετά τον Καλλι-
κράτη στις Περιφέρειες.

Η απαιτούμενη έγκριση υψο-
μετρικής μελέτης οδού εντός 
σχεδίου από το ΔΣ του Δήμου, 
όπως σωστά επεσήμανε η Δι-
εύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνας στο έγγραφό της 
στις 21.2.2017, είναι μεν γνω-
μοδοτικού χαρακτήρα, αλλά 
είναι υποχρεωτική, γιατί περι-
λαμβάνει ζητήματα ουσίας. Ο 
Δήμος θα διαβιβάσει το θέμα 
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζω-
ής (που θα ελέγξει τις εν γένει 
επιπτώσεις των αλλαγών στους 
δρόμους του), η ΕΠΖ θα δια-
βιβάσει την απόφασή της στο 
Δημοτικό Συμβούλιο για γνω-

μοδότηση και μετά η γνωμο-
δότηση του Δήμου θα στείλει 
την απόφαση στην Περιφέρεια 
(τώρα στο Υπουργείο Υποδομών) 
για έγκριση. Αν τροποποιούνται 
υφιστάμενες υψομετρικές μελέ-
τες,  όπως συμβαίνει εν προκει-
μένω με την υπογειοποίηση της 
οδού μπροστά από το γήπεδο 
της ΑΕΚ, καθώς και γειτονικών 
οδών, πριν στείλει τη γνωμο-
δότησή του στην Περιφέρεια 
(τώρα στο υπουργείο), ο Δήμος 
πρέπει να επιδώσει την απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβούλιου 
στους παρόδιους ιδιοκτήτες και 
να τη δημοσιεύσει στον ημε-
ρήσιο Τύπο, για τυχόν υποβολή 
ενστάσεων.

Οπως βλέπουμε, η γνωμοδο-
τική αρμοδιότητα του Δήμου 
είναι ουσιαστική και όχι τυπική. 
Οφείλει, λοιπόν, η υπηρεσία 
του υπουργείου στην οποία 
διαβιβάστηκε ο φάκελος, να 
έρθει αμέσως σε επαφή με 
τον  Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλ-
κηδόνας, προκειμένου αυτός 
να ασκήσει την υποχρεωτική 
γνωμοδοτική του αρμοδιότητα.

u Τέλος, υπάρχει το μείζον 
ζήτημα ουσίας: μπορεί οποιαδή-
ποτε δημόσια τεχνική υπηρεσία 
(είτε είναι του Δήμου, είτε της 
Περιφέρειας, είτε του Υπουργεί-
ου) να εγκρίνει υψομετρική με-
λέτη ενός κτιρίου (του γηπέδου 
Μελισσανίδη εν προκειμένω), 
όταν δεν υπάρχει εγκεκριμένη 
μελέτη της υπογειοποίησης 
της κεντρικής οδού που περνά 
μπροστά από αυτό το κτίριο και 
καθορίζει και την πρόσβαση σ' 
αυτό (υπόγεια και υπέργεια); 

Οι τεχνικές υπηρεσίες του 
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκη-
δόνας, με εμπεριστατωμένες 
και απόλυτα τεκμηριωμένες 
νομικά απαντήσεις, αρνήθηκαν 
να δώσουν τη γνωμοδοτική τους 
έγκριση, ακριβώς επειδή δεν 
υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη της 
υπογειοποίησης. Οπως έχουμε 
ξαναγράψει, δε χρειάζεται να εί-
ναι κανείς μηχανικός για να κα-
ταλάβει αυτό το απλό πράγμα: 
όταν θα βυθιστεί ένας δρόμος 
και τμήμα ενός άλλου δρόμου, 
πώς θα καθοριστούν τα υψόμε-
τρα του γηπέδου και των πεζο-
δρόμων που το περιβάλλουν, 
χωρίς προηγουμένως να έχουν 
καθοριστεί τα υψόμετρα των 
υπογειούμενων οδικών αρτηρι-
ών (αυτό σημαίνει εγκεκριμένη 
μελέτη, που δημοσιεύεται στο 
ΦΕΚ, αφού έχουν προηγηθεί 
όλες οι απαιτούμενες διαδικα-
σίες);

Θα επαναλάβουμε το ερώτη-
μα του τίτλου, απευθυνόμενοι 
στους αρμόδιους υπάλληλους: 
θα κουρελιάσετε τη νομιμότητα  
για χάρη του Μελισσανίδη ή θα 
την τηρήσετε όπως υποχρεού-
στε; Εμείς εδώ θα είμαστε.
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Με το τέταρτο Μνημόνιο 
προ των θυρών, που για 

μια ακόμη φορά διέγραψε τις 
δήθεν κόκκινες γραμμές των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ο Τσίπρας ξεκί-
νησε περιοδεία ανά τα υπουρ-
γεία δημαγωγικής εξαπάτησης 
του ελληνικού λαού, που θα 
κληθεί εντός ολίγου να υποστεί 
νέα δυσβάστακτα βάρη.

Η περιοδεία ξεκίνησε από 
το υπουργείο Παιδείας, επει-
δή οι συριζαίοι θεωρούν ότι 
η Παιδεία, περισσότερο από 
άλλους χώρους, π.χ. την οικο-
νομία, προσφέρεται για δημα-
γωγική προπαγάνδα, επειδή 
αυτοί καμώνονται -χωρίς να 
τις πιστεύουν βεβαίως και πο-
λύ περισσότερο χωρίς να τις 
προωθούν- ότι ενστερνίζονται 
τις αξίες της αριστεράς για τη 
μόρφωση και την ανάπτυξη 
της προσωπικότητας, την ενί-
σχυση του δημόσιου σχολείου 
και Πανεπιστήμιου, κ.λπ.

Γι’ αυτό και ο Τσίπρας στην 
ομιλία του στο υπουργείο είπε 
διάφορα ηχηρά, όπως «Πι-
στεύουμε στο δικαίωμα πρό-
σβασης όλων των Ελλήνων, 
ανεξαιρέτως οικονομικής κα-
τάστασης, σε μια σύγχρονη 
και ποιοτική δημόσια Παιδεία», 
«Η Παιδεία πρέπει να είναι μια 
πολύ σημαντική προτεραιότη-
τα για την κυβέρνηση και για 
τον τόπο. Είναι ένα δημόσιο 
αγαθό, που πρέπει όλοι ανεξαι-
ρέτως να έχουν το δικαίωμα 
πρόσβασης», είναι η «καλύτε-
ρη επένδυση για την πρόοδο, 
ανάπτυξη και προκοπή του 
τόπου μας».

Ανακοινώνοντας τον τριετή 
προγραμματισμό του υπουρ-
γείου Παιδείας, ο Τσίπρας 
εξήγγειλε για πολλοστή φορά 
μόνιμους διορισμούς εκπαι-
δευτικών, χωρίς να πει βεβαί-
ως πότε και πόσοι θα γίνουν. 
Μια επιπλέον «δέσμευση» 
στα λόγια δεν έχει κανένα 
απολύτως κόστος για τους 
συριζαίους που λένε το ένα 
ψέμα μετά το άλλο, τη στιγμή 
που ομολογούν σε αιτιολογική 
έκθεση τροπολογίας  ότι «Η 
αναγκαιότητα θέσπισης της 
προτεινόμενης προσωρινής 
ρύθμισης (σ.σ. της πρόσληψης 
αναπληρωτών) ενισχύεται και 
από το γεγονός ότι οι ισχύο-
ντες δημοσιονομικοί περιορι-
σμοί καθιστούν αδύνατο κατά 
το ανωτέρω χρονικό διάστημα 
(σ.σ. μέχρι και το 2019) το διο-
ρισμό μόνιμων εκπαιδευτικών 
στην πρωτοβάθμια και δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση, βάσει 
των πάγιων ισχυουσών διατά-
ξεων» (τροπολογία για τους 
αναπληρωτές που κατατέθη-
κε στο νομοσχέδιο «Ενσωμά-
τωση στην εθνική νομοθεσία 
της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 23ης Ιου-
λίου 2014 για τη συγκρισιμότη-
τα των τελών που συνδέονται 
με λογαριασμούς πληρωμών, 
την αλλαγή λογαριασμών 
πληρωμών και την πρόσβαση 
σε λογαριασμούς πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά και 
άλλες διατάξεις»).

Ο πρωθυπουργός, απέκρυ-
ψε, διά τον φόβον των Ιουδαί-
ων, ότι βασική συνιστώσα του 
τριετούς προγραμματισμού 
είναι η αξιολόγηση των εκπαι-
δευτικών και των σχολικών μο-
νάδων. Αυτή αποτελεί βασική 
μνημονιακή δέσμευση και θα 
ξεκινήσει μάλιστα από τον Σε-
πτέμβρη.

Είπε βέβαια: 
u Για το Ενιαίου Τύπου 

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο
Οτι από τον Σεπτέμβρη επε-

κτείνεται το πρόγραμμά του 
σε όλες τις σχολικές μονάδες 
της χώρας και στα μονοθέσια, 
διθέσια, τριθέσια σχολεία. 
Εντάσσονται 800 σχολικές 
μονάδες με πάνω από 10.000 
μαθητές.

Η μείωση των ωρών της 
πρωινής ζώνης, η κατάργηση 
του υπεύθυνου δάσκαλου για 
την απογευματινή ζώνη, η λει-
τουργία του απογευματινού 
προγράμματος με τα περισ-
σεύματα των ωρών διδασκα-
λίας των εκπαιδευτικών, η 
κατάργηση του ενιαίου στις 
θέσεις των νηπιαγωγών που 
εργάζονται στην πρωινή και 
απογευματινή ζώνη, η προ-
αιρετικότητα στην παρακο-
λούθηση του απογευματινού 
προγράμματος στο ολοήμερο 
νηπιαγωγείο, η αυστηροποίηση 
των προϋποθέσεων εγγραφής 
στο ολοήμερο, είναι ρυθμίσεις 
που έκαναν οι συριζαίοι για 
να μειώσουν παραπέρα τις 
δαπάνες και να έχουν να κο-
κορεύονται ότι επεκτείνουν το 
ολοήμερο σε όλα τα σχολεία 
και προσφέρουν τάχα ίσες ευ-
καιρίες σε όλα τα παιδιά.

u Για τη μείωση του αριθ-
μού των μαθητών σε κάθε 
τμήμα

Σταδιακά στα επόμενα δύο 
χρόνια θα μειώνεται ο αριθμός 
των μαθητών ανά τμήμα, ώστε 
να μην υπερβαίνουν τους 22.

Η εξαγγελία αυτή, όπως και 
η θέσπιση της διετούς προ-
σχολικής αγωγής (προνήπια 
4 ετών-νήπια 5 ετών) γίνεται 
επειδή η συγκυβέρνηση έχει 
στα χέρια της τα στατιστικά 
στοιχεία, που δείχνουν τερά-
στια μείωση των γεννήσεων 
στα χρόνια της κρίσης. Γι’ αυτό 
και δεν αποτελεί κάποια μεγά-
λη παροχή, που οι συριζαίοι 
εδέησαν να κάνουν στην εργα-
ζόμενη κοινωνία. Απαντώντας 
σε ερώτηση δημοσιογράφου, 
ο Τσίπρας είπε, ότι μπορεί σε 
κάποια σχολεία μιας περιοχής 
(ανάλογα με τα δημογραφι-
κά στοιχεία της περιοχής) η 
μείωση να ξεκινήσει με έναν 
μαθητή και στη συνέχεια να 
επεκταθεί στους δύο, κ.λπ.

u Για την Ειδική Αγωγή
Το νέο σχολικό έτος θα λει-

τουργήσουν 11 νέα σχολεία. Οι 
αναπληρωτές στην Ειδική Αγω-
γή θα φθάσουν τους 10.700 
ενώ φέτος οι προσλήψεις ήταν 
8.500.

Οι πραγματικές ανάγκες 
σ’ αυτόν τον πολύπαθο χώρο 
είναι τεράστιες. Η εξαγγελία 
τοποθετείται στον ασφυκτικό 
κορσέ της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας. Εξ ου και η λει-
τουργία των σχολείων βασικά 
με αναπληρωτές.

u Για τις αλλαγές στο Λύ-
κειο και τις εισαγωγικές εξε-
τάσεις

«Προχωρούμε μια ριζική 
αναβάθμιση των δύο τελευταί-

ων τάξεων του Λυκείου που θα 
οδηγήσουν στην κατάργηση 
των εισαγωγικών εξετάσεων, 
τουλάχιστον όπως τις γνωρί-
ζαμε μέχρι τώρα».

Το σχετικό νομοσχέδιο θα 
κατατεθεί μέσα στο καλοκαίρι.

Οι γενικότητες, η αοριστο-
λογία βοηθούν τη δημαγωγία. 
«Τι εστί βερύκοκο» θα δια-
πιστώσουν οι μαθητές όταν 
κατατεθεί το νομοσχέδιο που 
θα βασίζεται στα πορίσματα 
του «διαλόγου». Σύμφωνα με 
αυτά δρομολογείται ένα αρι-
στοκρατικό Λύκειο για λίγους 
κι εκλεκτούς -και παράλληλα 
ένα εκ νέου ρετουσαρισμένο 
Επαγγελματικό Λύκειο για τα 
παιδιά της εργατικής τάξης-, 
με ένταση στους ταξικούς 
φραγμούς και ένα «αναβαθ-
μισμένο» Εθνικό Απολυτήριο, 
που θα αποκτάται με αυξημέ-
νης έντασης διαδικασίες και 
με εξετάσεις πανελλαδικού 
τύπου. Σε μεταβατικό στάδιο… 
στο δρόμο προς το ένα και 
μοναδικό κριτήριο εισαγωγής 
στην τριτοβάθμια, το Εθνικό 
Απολυτήριο, θα υπάρχουν ίσως 
και νέες πανελλαδικές εξετά-
σεις σε κάποια μαθήματα ή 
πρόσθετες αξιολογικές διαδι-
κασίες που θα ορίσουν τα Πα-
νεπιστήμια (πόρισμα Λιάκου).

Δεν είναι τυχαίο που ο 
Τσίπρας είπε ότι η «αναμόρ-
φωση» των δύο τελευταίων 
τάξεων του Λυκείου θα οδη-
γήσει «στην κατάργηση των 

εισαγωγικών εξετάσεων, του-
λάχιστον όπως τις γνωρίζαμε 
μέχρι τώρα».

u Για την αναγνώριση των  
5ετών προγραμμάτων σπου-
δών ως master

Θα αναγνωριστούν τα 5ετή 
προγράμματα σπουδών (των 
Πολυτεχνείων, των Γεωπονι-
κών Σχολών) ως master. Κατα-
τάσσονται στο επίπεδο 7 του 
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα στον 
Κοινό Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης.

Τη ρύθμιση αυτή την κατα-
κρίναμε από την πρώτη στιγμή 
που τέθηκε ως ιδέα και απαί-
τηση από το ΕΜΠ, το ΤΕΕ και 
το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, 
τονίζοντας ότι πρόκειται για 
καραμπινάτο συντεχνιακό αί-
τημα, που σηματοδοτεί έμμε-
ση αποδοχή της κακόφημης 
Μπολόνια, που ορίζει ότι το 
βασικό πτυχίο (bachelor) απο-
κτάται μετά από τριετείς σπου-
δές. Οταν οι πενταετείς αδιά-
σπαστες σπουδές οδηγούν σε 
master, αυτόματα εξισώνονται 
όλες οι υπόλοιπες σπουδές των 
ελληνικών πανεπιστημίων, που 
είναι τετραετείς, με τον πρώ-
το τριετή κύκλο της Μπολόνια. 
Κοντολογίς, υποβαθμίζονται.

u Για τη συγχώνευση των 
ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά και 
τη δημιουργία Πανεπιστήμι-
ου Δυτικής Αθήνας

Η συγχώνευση θα γίνει 
κατόπιν αξιολόγησης των 
ιδρυμάτων. Η εξαγγελία αυτή 
(ο Τσίπρας τη χαρακτήρισε 
«εμβληματική πρωτοβουλία») 
κρύβει παγίδες, πρέπει δε να 
λογιστεί σε συνδυασμό με αυ-
τή για τα 5ετή προγράμματα 
σπουδών που θα θεωρούνται 
master. Οι συριζαίοι θεωρούν 
τα ΤΕΙ «ανώτατα» ιδρύματα 
(το είπε αυτό ο Γαβρόγλου). 
Νομιμοποιούν έτσι μια διαδι-
κασία-παρωδία, μια διαδικα-
σία fast track κατά την οποία 

ανωτατοποιήθηκαν τα ΤΕΙ 
και η οποία είχε προκαλέσει 
θύελλα αντιδράσεων από τα 
Πανεπιστήμια. Η πράξη αυτή 
εντασσόταν στη διαδικασία 
για την προώθηση της κακό-
φημης διακήρυξης της Μπο-
λόνια και στη χώρα μας (τα 
τριετή πτυχία να θεωρούνται 
bachelor). Οι τσιπραίοι συνε-
χίζουν τώρα στην ίδια κατεύ-
θυνση και βαφτίζουν μάλιστα 
κάποια Τεχνολογικά Ιδρύματα 
(ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά) σε 
Πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής).

Στο πλαίσιο αυτού δε, του 
νέου Πανεπιστήμιου Δυτικής 
Αττικής θα ιδρυθούν νέες 
διετείς δομές που θα παρέ-
χουν διπλώματα ευρωπαϊκών 
επαγγελματικών προσόντων 
για αποφοίτους των Επαγγελ-
ματικών Λυκείων. Πρόκειται 
για τα νέα «καθρεφτάκια» που 
θα προσφερθούν στους από-
φοιτους των Επαγγελματικών 
Λυκείων. 

u Για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές

Τις επόμενες ημέρες η κυ-
βέρνηση θα φέρει στη Βουλή 
νομοσχέδιο για την τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση. Θα δίνεται η 
δυνατότητα σε φοιτητές που 
δεν έχουν οικονομική δυνα-
τότητα να παρακολουθούν 
δωρεάν μεταπτυχιακά προ-
γράμματα.

Μένει να δούμε πώς θα 
«παντρευτούν» τα «τέλη φοί-
τησης», όπως αποκαλούνται 
τώρα τα δίδακτρα, τα κονδύλια 
που θα δίνει το κράτος για τη 
δωρεάν φοίτηση των οικονομι-
κά αδύνατων φοιτητών, αν θα 
είναι απεριόριστος ο αριθμός 
τους ή αν θα υπάρχει «ταβάνι», 
ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις 
για να θεωρηθεί κάποιος οικο-
νομικά αδύναμος, κ.λπ.

u Για την ανάγκη δημιουρ-
γίας νέων υποδομών σχολι-
κής στέγης

Απαντώντας σε ερώτηση 
δημοσιογράφου για το πώς 
σκέφτεται να λύσει η κυβέρ-
νηση το μεγάλο πρόβλημα της 
έλλειψης σχολικής στέγης, ο 
Τσίπρας είπε τα εξής:

«Η εμπειρία μας έχει δείξει 
ότι πολύ αποτελεσματική μέ-
θοδος είναι η μέθοδος της Σύ-
μπραξης Δημόσιου-Ιδιωτικού, 
τα λεγόμενα ΣΔΙΤ, όπου σε 
πολλές περιπτώσεις είχαμε την 
πολύ γρήγορη αποκατάσταση 
και δημιουργία σχολικών μο-
νάδων, εξαιρετικά ποιοτικών». 
Συνέδεσε δε, αυτή την προο-
πτική με το στενό δημοσιονο-
μικό πλαίσιο.

Οι συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα είναι μια μορ-
φή ιδιωτικοποίησης (το σχετι-
κό νομικό πλαίσιο εισήγαγε η 
κυβέρνηση της ΝΔ), αφού  οι 
ιδιώτες που θα συμμετάσχουν, 
προφανώς και θα απαιτήσουν 
αντισταθμιστικά οφέλη, π.χ. 
ενοίκιο, ανάπτυξη εντός των 
σχολικών κτιρίων και άλλων 
επικερδών δραστηριοτήτων, 
κ.λπ.

Θυμίζουμε ότι το «έξυπνο 

Επίσκεψη Τσίπρα στο υπουργείο Παιδείας

Δημαγωγικές εξαγγελίες ενόψει 
τέταρτου Μνημόνιου

Κατά την επίσκεψη Τσίπρα στο υπουρ-
γείο Παιδείας, ο Γαβρόγλου, παρουσία 

του πρωθυπουργού, παραδέχθηκε, απαντώ-
ντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ότι το 
ΔΝΤ από τον Νοέμβρη έθεσε θέμα για 
τον νόμο Φίλη για τα ιδιωτικά σχολεία. Ο 
υπουργός Παιδείας εστίασε σε δυο ρυθμί-
σεις: Στη ρύθμιση σύμφωνα με την οποία 
κρίνεται η καταχρηστικότητα των απολύσε-
ων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από οριζό-
μενο αρμόδιο όργανο και στη ρύθμιση για 
τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών 
που εργάζονται στα φροντιστήρια.

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις των 
σχολαρχών είπε: «Θέλω να θυμίσω ότι πριν 
ένα, ενάμιση χρόνο είχε γίνει μια ολόκληρη 
υπόθεση, αν θα πληρώνουν ΦΠΑ τα ιδιω-

τικά σχολεία και τα φροντιστήρια. Η επι-
χειρηματολογία εκ μέρους των ιδιωτικών 
σχολείων και των φροντιστηρίων  ήταν ότι 
είναι ειδικές επιχειρήσεις που εμείς θεω-
ρούμε ότι είναι ειδικές επιχειρήσεις υπό 
την εποπτεία του κράτους. 

Αυτή τη στιγμή δε μπορεί μονά ζυγά να 
είναι ενός θεσμού. Δηλαδή ή είναι ειδικές 
επιχειρήσεις και άρα οι εργαζόμενοι πρέ-
πει να έχουν και τους αξιοπρεπείς όρους 
εργασίας αλλά και την  αυστηρή εποπτεία 
του κράτους, ή αν δεν είναι τότε πρέπει να 
έχουν και όλες τις υποχρεώσεις των επιχει-
ρήσεων».

Ο Γαβρόγλου ομολόγησε επίσης ότι η 
αντίθεση των «θεσμών» στο νόμο για τα 
ιδιωτικά σχολεία παραμένει, ενώ έβγαλε το 

συμπέρασμα, κατά πώς βολεύει τον ίδιο και 
τη συγκυβέρνηση, ότι εφόσον δεν υπήρξε 
ως τώρα απάντηση στα επιχειρήματα του 
υπουργείου, ο νόμος Φίλη παραμένει ως 
έχει: 

«Αυτή τη στιγμή είχαμε  ένα μικρό μπλέ-
ξιμο, θεωρούμε ότι τα επιχειρήματά μας 
δεν έχουν απαντηθεί και ως εκ τούτου θε-
ωρούμε ότι έχει γίνει δεκτό αυτό που ήδη 
υπάρχει».

Το επόμενο διάστημα, με την υπογραφή 
και του τέταρτου Μνημόνιου και την ολο-
κλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, θα 
δείξει ποια θα είναι η κατάληξη. Το βέβαιο 
είναι ότι οι ιμπεριαλιστές δανειστές θέτουν 
υπό αίρεση τις νομοθετικές πρωτοβουλίες 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. 

Υπό αίρεση ο νόμος Φίλη για τα ιδιωτικά σχολεία
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Βενιζελική φράξια στις 
«Κινήσεις Πολιτών»

Αποχή από το συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης 
πρότειναν έξι μέλη των «Κινήσεων Πολιτών» στη συνδιάσκεψη 
της ομάδας. Η πρόταση πήρε 18 ψήφους και απορρίφθηκε και 
την επομένη οι πέντε από τους έξι ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν 
από την ομάδα και «δεν θα συμμετέχουν σε κανένα σχήμα ή 
διαδικασία που οδηγεί σε μια παρωδία ενότητας της Κεντροαρι-
στεράς». Δε θα γινόταν καμιά συζήτηση επειδή αποχώρησαν από 
την παρέα των «Κινήσεων Πολιτών» ο παλιός «εσωτερικάκιας» 
Π. Παπασαραντόπουλος και ο άλλοτε υπεύθυνος του γραφείου 
Τύπου του Περισσού Π. Αθανασόπουλος, παρέα με τους (άγνω-
στους σ' εμάς) Χ. Σεβαστιάδη και Α. Δαλιάνη, αν στην παρέα δεν 
συμμετείχε και ο Π. Καβάσαλης, που είναι ο διευθυντής του «Κύ-
κλου Ιδεών» του Βενιζέλου, ο οποίος εξακολουθεί να οργανώνει 
εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις.

Μπορεί όλοι οι αποχωρήσαντες να έχουν άριστες σχέσεις με 
τον Βενιζέλο και να μην κρύβουν τον… θαυμασμό τους γι' αυτόν 
τον τιτάνα της αστικής πολιτικής, εύκολα όμως θα μπορούσε 
ο Βενιζέλος να αποποιηθεί κάθε οργανωτική σχέση μαζί τους. 
Ομως την οργανωτική σχέση του με τον άνθρωπο που ασχολεί-
ται με την οργάνωση των ανά την Ελλάδα εκδηλώσεών του δεν 
μπορεί να την αποποιηθεί, παρά μόνο αν τον καταγγείλει και δι-
ακόψει κάθε σχέση μαζί του. Πράγμα που δεν έκανε, οπότε όλοι 
κατάλαβαν πως οι «πέντε» λειτούργησαν σαν βενιζελική φράξια 
στις Κινήσεις Πολιτών, σε μια προσπάθεια να σπρωχτεί η ηγετική 
ομάδα του ΠΑΣΟΚ να καταγγείλει τον Βενιζέλο για σαμποταρι-
στική δουλειά.

Σκανδαλίδης και Λαλιώτης (αυτοί που χαράζουν την τακτική 
της Φώφης) δεν είναι πρωτάρηδες για να τσιμπήσουν και ν' ανοί-
ξουν δεύτερο μέτωπο, δίπλα σ' αυτό των Ανδρουλάκη-Ξεκαλάκη, 
που εκεί που δεν τους θυμόταν κανένας, βρέθηκαν ξαφνικά να 
δίνουν συνεντεύξεις σε πρώτης γραμμής αστικά έντυπα. Η συ-
μπεριφορά… Βούδα δεν τους λύνει βέβαια το πρόβλημα. Εκεί 
που βάδιζαν προς το συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης 
τον Ιούνη γεμάτοι αισιοδοξία, ότι απαλλάχτηκαν επιτέλους από 
τον Θεοδωράκη και έχουν βάσιμες ελπίδες να τραβήξουν την 
παρέα του Λυκούδη, ξαναβυθίστηκαν στην «εσωστρέφεια». Κι αν 
τους Ανδρουλακοξεκαλάκηδες τους αντιμετώπισαν με σκληρά 
οργανωτίστικα μέσα, ο Βενιζέλος είναι πολύ βαρύ θήραμα για να 
το καταπιούν αμαρινάριστο και άψητο.

Εν αναμονή των επόμενων επεισοδίων στο σίριαλ «Η ενότητα 
της Κεντροαριστεράς», επαναλαμβάνουμε αυτό που γράψαμε 
την προηγούμενη εβδομάδα: το μόνο βέβαιο είναι ότι δε θα μας 
αφήσουν να πλήξουμε.

ΥΓ. Σενάρια, που μέχρι τώρα τα διακινούσαν στο παρασκήνιο 
οι «προεδρικοί» του ΠΑΣΟΚ και πλέον δημοσιεύτηκαν (ως σε-
νάρια πάντοτε) και στον αστικό Τύπο, φέρουν τον Μπένι να έχει 
συμφωνήσει με τον Κούλη να τον στείλει επίτροπο στην Κομισιόν, 
στη θέση του Αβραμόπουλου, που προορίζεται για πρόεδρος της 
Δημοκρατίας. Σεναριολογία, ασφαλώς, αλλά άντε να αποδείξει ο 
Βενιζέλος ότι δεν είναι ελέφαντας (ειδικά όταν στηρίζει με όλο 
του το είναι το αίτημα του Κούλη «εκλογές τώρα για να φύγει η 
ανίκανη κυβέρνηση»).

Εθνικιστικό παραλήρημα
Αν δεν παρακολουθήσατε τη συνέντευξη Καμμένου στον ΣΚΑΙ, 

μπείτε στον κόπο να τη διαβάσετε από την ιστοσελίδα του υπουρ-
γείου Αμυνας (http://www.mod.mil.gr/mod/el/content/show/37/
A128656). Πέραν όλων των άλλων, ήταν και ένα εθνικιστικό παρα-
λήρημα, με απόψεις που συζητούν μεταξύ τους διάφοροι ακραίοι 
εθνικιστικοί κύκλοι, δεν υιοθετούνται όμως από την επίσημη ελ-
ληνική εξωτερική πολιτική, που πρέπει να τηρεί τις απαραίτητες 
ισορροπίες. 

Σταχυολογούμε: Η Τουρκία «μετατρέπεται δυστυχώς από μία 
χώρα που προσπαθούσε να φτάσει προς την Ευρώπη σε ένα θε-
οκρατικό κράτος. Η μπούρκα έχει πλέον εγκατασταθεί στην Κων-
σταντινούπολη. Οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι, οι οποίοι πολύ σύντομα 
θα χαρακτηριστούν ως τρομοκρατική οργάνωση, έχουν έδρα την 
Κωνσταντινούπολη, ο ISIS πηγαινοέρχεται στην Τουρκία, το νταρα-
βέρι με το Ιράν γινόταν σε παράνομο πετρέλαιο, από το οποίο δεν 
ξέρει κανείς που πήγαν τα χρήματα» - «Οσον αφορά τα Σκόπια, 
είναι ξεκάθαρο ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι αλβανικής 
καταγωγής»! - «Θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον όλων των χωρών 
και της Βουλγαρίας και της Σερβίας και, αν θέλετε, και των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών Αμερικής να διακοπεί η προσπάθεια δημιουργίας 
ενός ακραίου ισλαμικού τόξου» - «Θεωρώ, λοιπόν, ότι η εγγύηση 
για τη Δύση είναι η δημιουργία ενός χριστιανικού τόξου» - «Θε-
ωρώ ότι έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα και η απομόνωση 
των εξτρεμιστών και των ακραίων στοιχείων στα Σκόπια έχουμε 
οδηγηθεί πλέον στη λήξη αυτής της υπόθεσης. Υπάρχει θέμα αν 
θα υπάρχει ως χώρα».

Οι νεοδημοκράτες δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη και 
με επερώτηση (κουμανταδόρος ο Κουμουτσάκος) ζητούν εξηγή-
σεις από τον Κοτζιά, που είναι αρμόδιος για την εξωτερική πολιτική.

σχολείο» του Στυλιανίδη υπήρ-
ξε η αφορμή για να εφαρμο-
στούν και στην εκπαίδευση 
-στην ανέγερση των διδακτη-
ρίων- οι Συμπράξεις Δημόσι-
ου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Οι 
«ανάδοχοι» των βιοκλιματικών 
σχολείων έχουν το δικαίωμα 
να εκμεταλλεύονται τη χρήση 
των κτιρίων για διάστημα μέ-
χρι και 30 ετών και το ελληνικό 
Δημόσιο, μέσω του ΟΣΚ, κατα-
βάλλει σε αυτούς ενοίκιο (απο-
πληρωμή σε ετήσια βάση).

Οι επιχειρηματίες αποκομί-
ζουν τεράστια κέρδη από την 
ανέγερση των ίδιων των σχο-
λικών κτιρίων (με την πολιτική 
των υπερτιμολογήσεων) και 
στη συνέχεια και από την εκ-
μετάλλευσή τους, εγκαθιστώ-
ντας μέσα σε αυτά διάφορες 
λειτουργίες και δραστηριότη-
τες από ίντερνετ καφέ μέχρι 
και πάρκινγκ. Χρηματοοικονο-
μικός σύμβουλος σε αυτό το 
πρόγραμμα έχει αναλάβει η 
Εθνική Τράπεζα.

 Ο ΣΥΡΙΖΑ πέταξε πλέον 
όλες τις μάσκες. Εμφορείται 
από την πεποίθηση της «υγι-
ούς επιχειρηματικότητας». 
Στο πρόγραμμά του υπάρχει 
η υπόσχεση για συνέχιση του 
καθεστώτος των ΣΔΙΤ, που με-
τονομάζονται σε «προγραμμα-
τικές συνεργασίες ανάμεσα 
στον δημόσιο τομέα και ιδιω-
τικές επιχειρήσεις, εγχώριες ή 
και αλλοδαπές, με στόχο την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων, 
την επέκτασή τους σε νέες 
δραστηριότητες στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό».

Γιούλα Γκεσούλη

«Αν μια χώρα σαν την 
Ελλάδα δεν μπορεί 

να αποπληρώσει τα ληξιπρό-
θεσμα χρέη της, πρέπει να 
αποχωρήσει από το ευρώ. Σε 
μια δεδομένη στιγμή ο καθέ-
νας πρέπει να μετακομίσει 
από το σπίτι της μαμάς και οι 
Ελληνες βρίσκονται σε αυτό το 
σημείο».

Ο ακροδεξιός Μάρκους 
Σέντερ, στέλεχος του Χρι-
στιανοκοινωνικού Κόμματος 
(συμμάχου του Χριστιανο-
δημοκρατικού Κόμματος 
της Μέρκελ) και υπουργός 
Οικονομικών της Βαυαρίας, 
είχε πάρει σβάρνα τα γερμα-
νικά ΜΜΕ (Κυριακάτικη Βελτ, 
Αουγκσμπούργερ Αλγκεμάινε 
κ.ά.) και έχυνε χολή κατά του 
ελληνικού αστικού πολιτικού 
συστήματος, προεξοφλώντας 
μάλιστα ότι σύντομα η Ελλάδα 
θα βγει από το ευρώ.

Δεν ήταν την περίοδο που οι 
Τσιπροκαμμένοι έδιναν το σό-
ου της «σκληρής διαπραγμά-
τευσης» με πρωταγωνιστή τον 
Μπαρουφάκη. Ηταν μόλις δυο 
μήνες μετά το σχηματισμό της 
συγκυβέρνησης Σαμαρά-Βενι-
ζέλου-Κουβέλη. Δεν ξέρουμε 
αν ο τύπος λειτουργούσε σαν 
«λαγός» του Σόιμπλε ή αν βρή-
κε την ευκαιρία να εξάψει το 
ιμπεριαλιστικό-εθνικιστικό 
μίσος του γερμανικού δεξιού 
και ακροδεξιού ακροατήριου. 
Ξέρουμε, όμως, πως ο τότε 
αντικαγκελάριος και υπουρ-
γός Εξωτερικών, ο μακαρίτης 
πια Γκίντο Βεστερβέλε (του 

Φιλελευθεροδημοκρατικού 
Κόμματος) αναγκάστηκε να 
τον αποδοκιμάσει δημόσια, 
δηλώνοντας ότι «πολλοί πολι-
τικοί που πάνω στη φωτιά της 
κρίσης μαγειρεύουν τη δική 
τους σούπα εθνικισμού, θα 
πρέπει να προσέχουν τι λένε 
και πώς το λένε» και συμπλη-
ρώνοντας ότι «όποιος φέρει 
πολιτικά αξιώματα θα πρέπει 
να προσέχει να μην κομματιά-
σει με το τσεκούρι των λέξεων 
όσα επί δεκαετίες με κόπο χτί-
σαμε στην Ευρώπη» και ότι «δε 
θα πρέπει να χρησιμοποιούμε 
στερεότυπα για να κερδίζουμε 
στο εσωτερικό μέτωπο. Αυτές 
οι εποχές πρέπει να τελειώ-
σουν για πάντα στην Ευρώπη».

Ο Σέντερ είναι άξιος συνε-
χιστής των ναζί που ίδρυσαν 
το κόμμα του, το όχι και τόσο 
μακρινό 1946 και του ιστορι-
κού ηγέτη του Φραντς Γιόζεφ 
Στράους, του ανεπιθύμητου 
στην Ελλάδα (και σε άλλες χώ-
ρες), λόγω των δεσμών του με 
τις βασιλοχουντικές συμμορί-
ες, με τις οποίες συνεργαζόταν 
στη «Μαύρη Διεθνή». Αυτό, 
όμως, δεν εμπόδισε τη συγκυ-
βέρνηση των Τσιπροκαμμένων 
να τον καλέσει στην Ελλάδα. 
Ούτε τον Τσακαλώτο να συνα-
ντηθεί μαζί του (αν δεν ήθελε, 
θα έστελνε κάποιον γενικό 
γραμματέα, που είναι ομοιό-
βαθμος του Σέντερ), ούτε τον 
Μητσοτάκη να κάνει το ίδιο. 
Ολόκληρο το αστικό πολιτι-
κό σύστημα συμπεριφέρεται 
με αηδιαστική δουλικότητα 

απέναντι σε κάθε στέλεχος 
του γερμανικού συστήματος 
εξουσίας.

Ο Τσακαλώτος εξέδωσε και 
δελτίο Τύπου, για να μας πει ότι 
«ενημέρωσε τον ομόλογό του  
για την πορεία του ελληνικού 
προγράμματος, αλλά και για  
τα βήματα που έπονται για την 
επίτευξη συνολικής συμφωνί-
ας» και πως «ο Dr Söder με 
την σειρά του επεσήμανε ότι η 
γερμανική πλευρά αναγνωρί-
ζει την πρόοδο που έχει επιτύ-
χει η ελληνική κυβέρνηση». Ο 
Σέντερ, όμως, με την υπεροψία 
του ακροδεξιού ιμπεριαλιστή, 
δεν παρέλειψε να δηλώσει 
πως «η δέσμευση δεν αρκεί, 
πρέπει να εφαρμοστούν οι 
μεταρρυθμίσεις» (άρα χρει-
άζεται επιτροπεία). «Αίσθησή 
μου είναι», συμπλήρωσε, «πως 
η κυβέρνηση ήδη προσπαθεί 
να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο, 
αλλά η πραγματική πρόκληση 
είναι η υλοποίηση». Αναχωρώ-
ντας δε από την Ελλάδα, έκανε 
και μια απειλητική δήλωση στο 
Spiegel: «Η Ελλάδα διανύει 
έναν μαραθώνιο. Βρίσκεται 
ωστόσο λίγο μετά την αφετη-
ρία και όχι λίγο πριν από τον 
τερματισμό»!

Η συγκυβέρνηση των Τσι-
προκαμμένων και ο Μητσοτά-
κης, με τη δουλικότητά τους, 
δημιούργησαν για τον ακροδε-
ξιό βαυαρό πολιτικό το ντεκόρ 
που ήθελε για να εμφανιστεί 
στο εκλογικό του ακροατήριο 
με τον αέρα του κυρίαρχου 
ιμπεριαλιστή με το μαστίγιο.

Τεμενάδες σ' έναν γερμανό ακροδεξιό πολιτικό

Πάει και η Ακαδημία Πλάτωνος
Η Κονιόρδου πήρε εντολή να μαζέψει τις 

«απαιτήσεις» των υπηρεσιακών παραγό-
ντων για τα διατηρητέα κτίρια του Ελληνι-
κού, ώστε να μπορέσουν να τα σαρώσουν οι 
μπουλντόζες. Ο Δασάρχης Πειραιά εντέλ-
λεται από τη νομική σύμβουλο του Φλα-
μπουράρη να αποχαρακτηρίσει πάραυτα τις 
δασικές εκτάσεις του Ελληνικού, γιατί έχει 
αναληφθεί σχετική υποχρέωση έναντι της 
τρόικας (διαβάστε το αποκαλυπτικό ρεπορ-
τάζ στην τελευταία σελίδα και θα φρίξετε). 
Στη Φιλαδέλφεια κάνουν πλάτες στους τρα-
μπούκους που απειλούν και ξυλοφορτώνουν 
όποιον υπερασπίζεται το Αλσος. Στο Γουδή 
θέλουν να φτιάξουν γήπεδο του Παναθηνα-
ϊκού λεηλατώντας το Μητροπολιτικό Πάρκο. 
Στο Παλιούρι της Χαλκιδικής εκβιάζουν τις 
υπηρεσίες για να αποχαρακτηρίσουν ένα 
δάσος 125 στρεμμάτων ώστε να κατασκευ-
άσει βίλες και μπαγκαλόου ο Σαββίδης. 
Υπήρχε, λοιπόν, περίπτωση να γλιτώσει η 
Ακαδημία Πλάτωνος;

Την περασμένη Τρίτη, το ΚΥΣΟΙΠ, υπό 
την προεδρία του αντιπροέδρου Δραγασά-
κη, «ενέκρινε την εισήγηση του Υπουργού 
Ενέργειας & Περιβάλλοντος Γιώργου Στα-
θάκη, για τροποποίηση των όρων δόμησης 
στα οικοδομικά τετράγωνα που βρίσκονται 
στην περιοχή γύρω από τον αρχαιολογικό 
χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος». Σύμφωνα 
με τη γκεμπελίστικη γλώσσα των συριζαίων, 
«η τροποποίηση των όρων δόμησης συνδέε-
ται με την ανάπλαση και αναζωογόνηση της 
ευρύτερης περιοχής του Αρχαιολογικού 
Αλσους της Ακαδημίας Πλάτωνος». Σιγά 
μην τους νοιάζει ο αρχαιολογικός χώρος, 
βέβαια. Το ζουμί ακολουθεί αυτή την πρό-

ταση-φερετζέ: «Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται 
να συνταχθεί Μνημόνιο Συνεργασίας, μετα-
ξύ του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλ-
λοντος και της “Artume Ανώνυμη Εταιρεία 
Ανάπτυξης ακινήτου και κινητής περιουσίας 
(Artume AE)“». Η οποία Artume AE θα… δε-
σμευτεί «για συμβολή στην υλοποίηση των 
εν λόγω δράσεων και για ανάληψη πρωτο-
βουλιών για την αναζωογόνηση της ευρύτε-
ρης περιοχής και τη διασύνδεσή της με τον 
αρχαιολογικό χώρο επ’ωφελεία του δημο-
σίου συμφέροντος και των πολιτών» (όπως 
ο Μελισσανίδης στη Νέα Φιλαδέλφεια ένα 
πράμα).

Επιτέλους, οι συριζαίοι είδον το φως το 
αληθινόν και ανέβλεψαν! Δέκα χρόνια τώρα, 
συμμετείχαν και αυτοί στις κινητοποιήσεις 
αρχαιολόγων, κατοίκων και φορέων της πε-
ριοχής, που μπλοκάρισαν το καταστροφι-
κό σχέδιο της αμερικάνικης BlackRock να 
κατασκευάσει ένα φαραωνικό Mall 55.000 
τ.μ. στην έκταση του πρώην εργοστασίου της 
κλωστοϋφαντουργίας Μουζάκη.

H εταιρία απευθύνθηκε στον ίδιο τον Σα-
μαρά, όταν ήταν πρωθυπουργός. Ελα, όμως, 
που ο Σαμαράς είχε δεμένα τα χέρια από 
απόφαση του ΣτΕ (77/19.3.2013), η οποία ναι 
μεν επέτρεπε να χτιστεί το Mall, όμως έβαζε 
περιορισμούς στο συντελεστή δόμησης και 
στο ύψος. Κι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αμέσως τό-
τε Ερώτηση στη Βουλή για τις «απαράδεκτες 
μεθοδεύσεις για την εξυπηρέτηση μεγάλων 
ιδιωτικών συμφερόντων στο Οικοδομικό Τε-
τράγωνο 75 του Δήμου Αθηναίων σε βάρος 
της προστασίας και ανάδειξης του αρχαιο-
λογικού άλσους της Ακαδημίας Πλάτωνος 
και των δυνατοτήτων που προσφέρει για βι-

ώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Πρόκειται για 
την υπόθεση οικοδόμησης του εμπορικού 
κέντρου Academy Gardens στο χώρο του 
πρώην συγκροτήματος Μουζάκη (κατεδα-
φίστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες παρά 
τον χαρακτήρα του ως νεότερο βιομηχανι-
κό μνημείο) και την εξαίρεσή του από τους 
περιορισμούς δόμησης, που επιβλήθηκαν 
πρόσφατα στην ευρύτερη περιοχή γύρω 
από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας 
Πλάτωνος. Την ιδιοκτησία του χώρου και τη 
διαχείριση του έργου για την ανέγερση του 
σχεδιαζόμενου Mall έχει η, γνωστή από τους 
ελέγχους στις ελληνικές τράπεζες, αμερικά-
νικη πολυεθνική BlackRock μέσω της θυγα-
τρικής της, ARTUME S.A».

Αυτό που δεν κατάφερε ο Σαμαράς, το κά-
νει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τον Ιούλη του 2016 έβαλε το 
ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο) να 
γνωμοδοτήσει υπέρ της αύξησης του ύψους 
(ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων κατήγ-
γειλε αμέσως αυτή την απόφαση) και τώρα 
-μετά από απόφαση του ΚΥΣΟΙΠ μάλιστα- ο 
Σταθάκης θα κάνει νέα τροποποίηση, ώστε 
να ικανοποιηθούν πλήρως οι απαιτήσεις του 
αμερικάνικου fund. «Η δημιουργία ενός ακό-
μη τεράστιου Mall στον περιβάλλοντα χώρο 
της Ακαδημίας Πλάτωνος, με την όχληση και 
τις χρήσεις του, μόνο υποβάθμιση θα φέρει 
στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου. 
Οπως και η “εμπορική χρήση“ του ονόματος 
της Ακαδημίας στον τίτλο ενός πολυκατα-
στήματος (Academy Gardens)», κατήγγειλε 
ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων! Ολοι 
αυτοί, όμως, είναι… εχθροί της ανάπτυξης, 
για να μην πούμε… εχθροί του έθνους. Οι 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο.
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Δύο χιλιάδες δεκαεπτά
ως πότε, σύντροφοι, με τα σκατά;

Η στήλη οφείλει να στείλει μια ανθοστήλη μαζί με τα συγχα-
ρητήριά της για τη συγκινητική απόφαση της οικογένειας της… 
Μυρτούς (έτσι το γράφουν όλοι οι γραμματιζούμενοι, κατά το 
«Θεανούς», «Φωφούς» και «Μαλάμους») να δεχτεί τη γενναία 
και ανιδιοτελή προσφορά της Χρυσής Αυγής.

Τρία μπαϊράκια φαίνονται κάτω από το Σούλι
το 'να μητσοτακέικο, το άλλο του Αλέξη

το τρίτο το μακρύτερο χρυσαύγουλα γιομάτο.
Σαν σήμερα 

(13 Μαΐου) του 
εθνοσωτηρίου 
και ολυμπιακού 
2004 διέλυσε 
την «Πολιτική 
Ανοιξη», αφού 
ως ένας και μό-
νος κούκος δεν 
κατάφερε να τη 
φέρει. Λούφαξε 
στο χειμώνα, αρ-
γότερα ξύπνησε 
από τη χειμέρια νάρκη κι επέστρεψε στο μαντρί, έπαψε να 
είναι κούκος κι έτσι στη συνέχεια έφερε με εξαιρετική επιτυχία 
την… πωλητική άνοιξη. Πέρασε κι αυτός και πάει, «όλα τα πήρε 
το καλοκαίρι»…

- Μαύρο πουλάκι που 'ρχεσαι από τα πέρα μέρη
πες μου, τι κλάψες θλιβερές, τι μαύρα μοιρολόγια

απ' τις Βρυξέλλες βγαίνουνε που τα βουνά ραγίζουν;
- Γκόλφω τι είν' αυτά που λες; Σύνελθε, προσγειώσου

πάνε αυτά, περάσανε, δεν έχει τώρα τέτοια.
Τώρα πανηγυρίζουνε, κάνουν το μαύρο άσπρο
το μαύρο το ξεπούλημα το λένε «συμφωνία»

(λες και θα διαφωνούσανε σαν τους τα δίνεις όλα!).
Ρε παιδιά, πλησιάζουμε στην έξοδο, φαίνεται φως στο τού-

νελ! Ειδικά πριν και αμέσως μετά από κάθε συμφωνία και κάθε 
νέο μνημόνιο. Οπως τότε με τον Σαμαρά, έτσι και τώρα. Λίγο 
πριν την έξοδο των αναλώσιμων αχυρανθρώπων που λένε τέ-
τοιες παπάρες, όπως ο νυν μπάτλερ των διεθνών αρπακτικών.

Ο Θοδωράκης τα 'φτυσε, στέρεψε το ποτάμι
και το καβάλησε αλλιώς, καθέτως το καλάμι.

«Αχ, οι χαρές που κάναμε, σε λύπες μας εβγήκαν
και το ποτάμι θόλωσε και πέρα δεν μας πάει.

Ελάτε να σκορπίσουμε, μπουλούκια να γενούμε
να κυνηγάμε την καλή απ' άλλο μετερίζι».

Κατά κόρον ίδια η κοροϊδία. Πολιτική και πωλητική. Καπι-
ταληστών και υπηρετικού (ή πυρετικού) προσωπικού. Για να 
γυρίζει η ρόδα, να συνθλίβει, να πείθει πως τίποτε δεν μπορεί 
να γίνει. Και να φεύγουν οι στρατιές των τσακισμένων γεννώ-
ντας νέες, όλο και πιο πειθήνιες, όλο και πιο ανήμπορες, όλο 
και πιο υποταγμένες.

Τον έπιασε η άνοιξη και κούλαρε ο Λεβέντης;
Για δε λαλεί και άξαφνα σταμάτησε να κρώζει;
Τόσο καιρό έχει που δεν εβγήκε για να κλάψει

για να μας πει για το σωστό και να μας νουθετήσει.
Μεγάλη χαρά από Τσίπρα και Μητσοτάκη για τη νίκη Μα-

κρόν (για τον οποίο μας τα ζάλισαν επί μακρόν). Κολιός και 
κολιός απ' το ίδιο βαρέλι.

Και αν αλλαξοπίστησαν σταθμοί, λιμάνια, ΔΕΚΟ
ο Πάνος είναι ζωντανός, πασάδες δεν ψηφάει.

«Οσο χιονίζουν τα βουνά, Τούρκους μην προσκυνάμε
πρώτος εγώ φοράω μια απ' τ'ς εκατό στολές μου».

Και μέσα σ' όλα, τσουπ, ξεπήδησε και ο Βενιζέλος (ποιος 
«Ελ» ρε;). Πλυμένος και καθαρός, τριζάτος και άσπιλος σαν 
παρθένα.

Λάμπουν τα χιόνια στα βουνά κι ο ήλιος στα λαγκάδια
λάμπουν και τα μνημόνια των δύο συνεταίρων

που 'χουν τ' ασήμια τα πολλά, τις ασημένιες πάλες
και δεν ανακατεύονται με τη βοή του κόσμου.

Καβάλα πάν' στην εκκλησιά και στις διαπραγματεύσεις
καβάλα τρώνε, πίνουνε και φτύνουν τα κορόιδα.

Φλουριά ρίχνουν σ' επενδυτές, σκουτιά εις τους Κινέζους
και στους αφέντες Γερμανούς δίνουν μέχρι ΚΕΚ όλο.
Μα οι ανάγκες δεν στερεύουνε, οι ξένοι όλο ζητάνε

κι εκείνοι όλο δίνουνε, τους τα χαρίζουν όλα.
Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά Υποδούλωση στο κεφάλαιο     
και νέα διαπλοκή

«Αυτή λοιπόν η κυβέρνη-
ση έχει τις ευαισθησίες 

της αριστεράς από την πλευρά 
του ΣΥΡΙΖΑ και από την πλευ-
ρά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων 
έχει τις ευαισθησίες της αγο-
ράς (…) αυτή τη στιγμή σας δια-
βεβαιώνω ότι και επιθυμία του 
πρωθυπουργού, όπως εκφρά-
στηκε από τον ίδιο στο υπουρ-
γικό συμβούλιο, αλλά και από 
όλους τους υπουργούς, είναι να 
προχωρήσουν οι επενδύσεις. 
Οι επενδύσεις είναι μονόδρο-
μος. Πιο εύκολα παίρνονται 
αποφάσεις με αυτή την κυβέρ-
νηση, η οποία έχει και αριστερή 
συνισταμένη, παρά από κυβερ-
νήσεις που φέρονταν ότι ήταν 
υπέρ των αγορών και διέλυσαν 
την αγορά».

Ο Καμμένος βάλθηκε να μας 
πείσει ότι όλες οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις ήταν… αντικαπιτα-
λιστικές. Μην το γελάτε. Δώστε 
βάση στα λεγόμενά του: «Αυτά 
που έκαναν ο Σαμαράς και ο 
Βενιζέλος, να “δουλεύουν“, να 
εμπαίζουν τους επενδυτές, δεν 
γίνονται από αυτή την κυβέρνη-
ση. Θα σας θυμίσω μόνο το θέ-
μα του Εμίρη του Κατάρ. Ηθελε 
ο Εμίρης του Κατάρ μαζί με τα 
funds του Κατάρ να επενδύσουν 
στην Ελλάδα πάνω από 16 δισε-
κατομμύρια ευρώ. Τι έγινε; Του 
καταλόγισαν από την εφορία 
της Πάτρας 10 εκατομμύρια για 
την επένδυση στο νησί. Αυτό 
έληξε με τη δική μας κυβέρνη-
ση. Επισκέφθηκα εγώ το Κατάρ, 
συναντήθηκα με την οικογένεια 
του Εμίρη και βεβαίως το θέμα 
λύθηκε»! 

Δεν είναι εκπληκτικό; Οι υπη-
ρεσίες βάζουν πρόστιμα, τα δι-
καστήρια παίρνουν αποφάσεις 
(μέχρι και η Εκκλησία αμφισβη-
τούσε την ιδιοκτησία των εκτά-
σεων που πήρε ο εμίρης στην 
Κεφαλονιά) και έρχεται ένας 
υπουργός και ομολογεί ότι πετά-
χτηκε αυτός μέχρι την αυλή του 
εμίρη, τον «γλύκανε» και μετά 
σβήστηκαν και τα πρόστιμα και 
τα πάντα, ώστε να… ξεμουτρώ-
σει ο εμίρης και να μας κάνει τη 
χάρη να επιστρέψει!

Εχει και συνέχεια: «Τις τελευ-
ταίες ημέρες έχουμε επισκέ-
ψεις - και εδώ στο υπουργείο 
Εθνικής Αμυνας - πολύ μεγάλων 
εταιριών, ομίλων, τραπεζών, 
μεγάλων επιχειρήσεων, όπως 
είναι το Caesars Casino, είτε 
χώρες όπως είναι τα Εμιράτα, το 
Κατάρ, που έρχονται να κάνουν 
πολύ μεγάλες επενδύσεις. Μόνο 
οι Φλέβες, αν προχωρήσουν, ως 
project του υπουργείου Εθνικής 
Αμυνας για επτάστερο ξενοδο-
χείο θα εργαστούν 20.000 άν-
θρωποι, θα επενδυθούν 3,6 δις 
ευρώ». Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά; 
Τι δουλειά έχει το υπουργείο 
Αμυνας με επενδύσεις, καζίνα, 
επτάστερα ξενοδοχεία κτλ.; 
Οργανωμένο αστικό κράτος είν' 

αυτό ή άντρο πλιατσικολόγων; 
(Ρητορικό είναι, όπως αντιλαμ-
βάνεστε το ερώτημα).

Και μη μας πείτε «Καμμένος 
είν' αυτός, ό,τι θέλει λέει», γιατί 
ο εν λόγω είναι κυβερνητικός 
εταίρος και υπουργός. Πέραν 
αυτού, δεν υπάρχει καμιά δια-
φορά ανάμεσα στον Καμμένο 
και τον Τσίπρα, όταν τοποθετούν 
το ζήτημα στη γενική του βάση. 
Σταχυολογούμε τοποθετήσεις 
των δύο κυβερνητικών εταίρων 
από τη συζήτηση που προκάλε-
σε ο Μητσοτάκης για τη (ν)τρο-
πολογία Σαββίδη.

Τσίπρας: «Δίνεται η δυνατότη-
τα σε μία υγιή επιχείρηση να μπο-
ρεί να λειτουργεί και να έχει τους 
εργαζομένους. Και αυτό εσείς το 
ονομάζετε φωτογραφική διάτα-
ξη! Ξέρετε τι είναι φωτογραφικό; 
Το μένος σας απέναντι σε κάθε 
υγιή επενδυτή που δεν θέλει να 
σας παραδοθεί, που δεν θέλει να 
παραδοθεί στη δική σας διαπλο-
κή, που είναι ακόμα και σήμερα 
παρούσα! Αυτή είναι η πραγμα-
τικότητα!».

Καμμένος: «Βεβαίως και πρέ-
πει να είναι θεσμοθετημένη η 
διαγραφή των προστίμων των 
παλαιότερων διοικήσεων. Περι-
μένουμε να φέρουμε επενδύσεις 
εδώ, όταν όποιος επενδύσει θα 
πρέπει να πληρώνει τις παλιές 
αμαρτίες της παλαιάς διοικήσε-
ως; Ετσι θα μπουν λεφτά στην 
Ελλάδα;».

Υπάρχει, λοιπόν, ένα ζήτημα 
αρχών: οι λεγόμενοι «υγιείς επι-
χειρηματίες» πρέπει να διευκο-
λύνονται από το κράτος, ακόμα 
κι αν πρέπει να ψηφίζονται φω-
τογραφικές διατάξεις που τους 
χαρίζουν πρόστιμα. Ο Καμμέ-
νος το λέει ωμά, ο Τσίπρας το 
φέρνει πιο… γλυκά. Και σκίζει 
τα ρούχα του όταν του λένε ότι 
σβήνει πρόστιμα δεκάδων εκα-
τομμυρίων ευρώ. Δε σβήνουμε 
τίποτα, λέει, τα μεταβιβάζουμε 
στην προηγούμενη διοίκηση. 
Μας δουλεύει ψιλό γαζί, δηλα-
δή, γιατί οι πάντες ξέρουν ότι 
η ΣΕΚΑΠ ανήκε στην Αγροτική 
Τράπεζα, η οποία εκποιήθηκε και 
την πήρε η Τράπεζα Πειραιώς.

Ο Σαββίδης λέει κουτοπόνη-
ρα ότι δεν ήξερε πως η ΣΕΚΑΠ 
είχε εκκρεμότητα με κατηγορία 
για λαθρεμπόριο τσιγάρων (ολό-
κληρο καράβι με λαθραία τσιγά-
ρα πιάστηκε), που θα οδηγούσε 
σε πρόστιμο. Ακόμα κι αν δεν 
ήξερε, η επιχειρηματική λογική 
λέει «έπαιξες και έχασες, πρέ-
πει να πληρώσεις». Ομως ήξερε 
πολύ καλά. Οπως θα έκανε κάθε 
καπιταλιστής στη θέση του, έβα-
λε εταιρία ορκωτών λογιστών 
και ξεσκόνισε τα πάντα στη ΣΕ-
ΚΑΠ. Εκανε το λεγόμενο due 
diligence που προηγείται κάθε 
αγοραπωλησίας επιχειρήσεων 
(ακόμα και τμήματος του μετο-
χικού κεφαλαίου). Ο υποψήφι-
ος αγοραστής ζητά και παίρνει 

πλήρη πρόσβαση στα βιβλία της 
επιχείρησης, βάζει ειδικούς να 
ψάξουν τα πάντα και με βάση 
τα αποτελέσματα αυτού του 
ελέγχου καθορίζει την τιμή που 
θα δώσει. Δεν πάει σαν πρόβατο 
επί σφαγήν, για να του «πάρει τα 
σώβρακα» ο πωλητής.

Η υπόθεση λαθρεμπορίας 
εκκρεμούσε, ο Σαββίδης το ήξε-
ρε, ήξερε και το πρόστιμο που 
θα επιβαλλόταν (είναι στάνταρ 
αυτά τα πρόστιμα) και χρησι-
μοποίησε την εκκρεμότητα για 
να ρίξει την τιμή στα τάρταρα. 
Αυτό το τελευταίο δεν το λέμε 
μόνο εμείς, δεν το λέει η «πιά-
τσα», αλλά το κατήγγειλε και ο 
ΣΥΡΙΖΑ το 2013. Τότε ήταν στην 
αντιπολίτευση, βλέπετε, και δεν 
είχε κάνει ακόμα τον «γάμο» 
με τον Σαββίδη (με προξενητή 
τον Καμμένο, όπως φαίνεται). 
Στις 15 Οκτώβρη του 2013, τρεις 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (ανάμε-
σά τους και ο σφόδρα «προεδρι-
κός» Κ. Μπάρκας) κατέθεσαν 
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης 
Εγγράφων, με τίτλο: «Τα αδιέξο-
δα της πρώην Συνεταιριστικής 
Καπνοβιομηχανίας Ελλάδος και 
η επίθεση της νέας εργοδοσίας 
προς τους εργαζόμενους». Σ' αυ-
τή μιλούσαν για «ξεπούλημα της 
ΣΕΚΑΠ» και για «ιδιαίτερα χαμη-
λή τιμή της αγοραπωλησίας», που 
«δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, 
δεδομένου του πολλαπλάσιου 
ύψους αντίστοιχων προσφορών, 
που ξεπερνούσαν τα 15.000.000 
ευρώ, και της συνολικής αξίας 
των περιουσιακών στοιχείων 
που διέθετε η ΣΕΚΑΠ ήδη πριν 
από την πώλησή της». Ελεγαν 
ότι «οι δραματικές μνημονιακές 
ανατροπές στο εργασιακό περι-
βάλλον συνολικά αξιοποιούνται 
πλήρως από το νέο επενδυτή», 
στηλίτευαν την «εργοδοτική  αυ-
θαιρεσία» και κατέληγαν ότι «η 
ναυαρχίδα του συνεταιριστικού 
κινήματος χαρίστηκε επί της ου-
σίας στον ιδιωτικό τομέα, αφήνο-
ντας έκθετους στη βαρβαρότητα 
της “ελεύθερης“  αγοράς καπνο-
παραγωγούς και καταναλωτές».

Αυτός ήταν για τον ΣΥΡΙΖΑ 
του 2013 ο Ιβάν Σαββίδης που 
πήρε τη ΣΕΚΑΠ. Τώρα, είναι 
-σύμφωνα με τον Τσίπρα- ένας 
«υγιής επενδυτής που δε θέλει 
να παραδοθεί στη διαπλοκή» 
της αντιπολίτευσης και που η 
κυβέρνηση του διαγράφει το 
πρόστιμο για λαθρεμπόριο που 
έχει επιβληθεί στην επιχείρησή 
του, για να δοθεί «η δυνατότητα 
σε μια υγιή επιχείρηση να μπο-
ρεί να λειτουργεί και να έχει 
τους εργαζόμενους»! Μέσα σε 
ελάχιστα χρόνια, ο Σαββίδης 
από αρπακτικό έγινε μη διαπλε-
κόμενος υγιής επιχειρηματίας 
και από φορέας αντεργατικής 
πολιτικής έγινε προστάτης των 
εργαζόμενων!

Ο Καμμένος πλέκει το εγκώ-
μιο του Σαββίδη, λες και είναι 

υπάλληλος του γραφείου δημό-
σιων σχέσεων του ομίλου του: 
«Θεωρώ ότι είναι ένας επιχει-
ρηματίας, ο οποίος στα δύσκολα 
της πατρίδας μας, αντί να κάνει 
όπως οι άλλοι και να πηγαίνει 
στο Λουγκάνο ή στο Μαϊάμι με 
τα λεφτά και να περιμένει πότε 
θα έρθει η στιγμή να αγοράσει 
την πτωχευμένη Ελλάδα, την ώρα 
που οι άλλοι την “έκαναν“, εκεί-
νος ήρθε και έβαλε τα χρήματά 
του από έξω προς τα μέσα, επέν-
δυσε σε μία βιομηχανία στην 
Ξάνθη -στην ευαίσθητη περιοχή 
της Θράκης- και προσέλαβε κό-
σμο. Ερχεται τώρα και επενδύει 
στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 
όποτε χρειάζεται η πατρίδα μας 
βοηθάει -και στα εθνικά θέματα, 
στα θέματα του ποντιακού ελλη-
νισμού- και αυτόν τον άνθρωπο 
αντί να τον ευχαριστήσουν και 
να του πουν ότι αυτό που κάνεις 
είναι εθνικό έργο…»!

Μάλλον χωρίς να το καταλα-
βαίνει, όμως, τον ξεμπροστιάζει 
κιόλας, λέγοντας ότι η κυβέρνη-
ση των Σαμαροβενιζέλων «είχε 
υποσχεθεί όχι απλώς τη διαγρα-
φή των παλαιών προστίμων της 
παλαιάς διοικήσεως -και πολύ 
σωστά- αλλά είχε υποσχεθεί κιό-
λας ότι τα μηχανήματα του νέου 
εξοπλισμού, τα οποία είχαν μπλο-
κάρει στα τελωνεία, θα έβγαιναν 
χωρίς καμμία υποχρέωση κατα-
βολής προστίμου. Και τους εξα-
πάτησαν». Αρα ο Σαββίδης ήξε-
ρε ότι εκκρεμούσαν πρόστιμα 
και ποντάριζε σε «βοήθεια» από 
την κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε τι 
έγινε με τους Σαμαροβενιζέ-
λους, τώρα όμως τα βρήκε μια 
χαρά με τους Τσιπροκαμμένους.

Επειδή απευθυνόμαστε σε 
νοήμονες και «υποψιασμένους» 
αναγνώστες, δε χρειάζεται να 
γράψουμε τίποτα περισσότερο 
για τη νέα διαπλοκή που στήνει 
ο ΣΥΡΙΖΑ, πάνω στο έδαφος της 
πλήρους παράδοσης του ελληνι-
κού λαού και της κρατικής περι-
ουσίας στους πλιατσικολόγους 
καπιταλιστές.

Ο Σαββίδης θέλει να πάρει 
το Mega. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει 
να πάρει ο Σαββίδης το Mega. 
Ως πρώτη κίνηση, έκλεισε προ-
σύμφωνο να πάρει τον ΠΗΓΑ-
ΣΟ του Μπόμπολα, που κατέχει 
το 32% του Mega. Αν το «ντιλ» 
προχωρήσει, το προσύμφωνο 
για την αγορά του Μπομπολι-
στάν προβλέπει «κούρεμα» των 
χρεών του προς τις τράπεζες. 
Οι τραπεζίτες, όμως, θέλουν 
εξασφάλιση από ποινικές και 
αστικές ευθύνες για να προχω-
ρήσουν στο «κούρεμα». Και τότε, 
η κυβέρνηση που κουνάει ως πα-
ράσημο το «ηθικό πλεονέκτημα» 
(ντενεκεδένιο, σκουριασμένο 
και τρύπιο είναι το παράσημο, 
αλλά αυτή το κουνάει) θα ψη-
φίσει νέα  (ν)τροπολογία για να 
απαλλάξει τους τραπεζίτες, για 
χάρη του νέου καναλάρχη.
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Το κινηματογραφικό αφιέρωμα στον σπουδαίο Λουίς 
Μπουνιουέλ θα συνεχιστεί τις δυο επόμενες Παρασκευές, 

σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Την Παρασκευή 26 Μάη, θα 
προβληθεί  «Ο Γαλαξίας» (1969) και την Παρασκευή 2 Ιούνη, 
«Το φάντασμα της ελευθερίας», με το οποίο θα ολοκληρωθεί το 
αφιέρωμα στον Μπουνιουέλ και θα κλείσει η τρέχουσα σεζόν 
βιντεοπροπροβολών και συζητήσεων. Θα ανανεώσουμε ραντε-
βού για τον Σεπτέμβρη.

Ενα βιβλίο και η συγκυρία
Μια νέα μπροσούρα της «Κόντρας», με τίτλο «ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, 

ανυπότακτη αντάρτισσα», θα παρουσιαστεί την ερχόμενη Πα-
ρασκευή, 19 Μάη, στις 8 το βράδυ, στη σάλα εκδηλώσεων της 
εφημερίδας και η συγκυρία τα έφερε έτσι που η παρουσίαση 
της έκδοσης να γίνει πάνω στην κορύφωση της πιο μαζικής 
-εδώ και πολλά χρόνια- απεργίας πείνας παλαιστίνιων πολιτι-
κών κρατούμενων στα σιωνιστικά κάτεργα. Ετσι, η εκδήλωση 
εντάσσεται εξ αντικειμένου στις εκδηλώσεις αλληλεγγύης που 
οργανώνει η Συνέλευση Αλληλεγγύης στους Απεργούς Πείνας 
Παλαιστίνιους Κρατούμενους..

Στις 80 σελίδες της μπροσούρας γίνεται μια ιστορική ανα-
δρομή στα 70 χρόνια του παλαιστινιακού ζητήματος, που είναι 
ένα ζήτημα κατοχής και βαρβαρότητας, από τη μια, και ηρω-
ικής αντίστασης και θυσιών, από την άλλη.  Ως βάση χρησι-
μοποιήθηκε η πλούσια αρθρογραφία που διαχρονικά υπάρχει 
στην εφημερίδα μας, υλικό που συμπληρώθηκε με νέα στοι-
χεία για πληρέστερη παρουσίαση των γεγονότων. 

Οπως αναφέρεται στον πρόλογο, σε καμία περίπτωση η 
μπροσούρα δεν μπορεί να αποτελέσει ένα πλήρες ιστορικό 
σύγγραμμα, ούτε έχει τέτοιο σκοπό. Δε γράφεται για «ιστορι-
κούς λόγους». Η αποτίμηση της αντίστασης του Παλαιστινια-
κού λαού, που συνεχίζεται για περισσότερο από μισό αιώνα, 
αφορά όλους αυτούς που δε βολεύονται στην αποπνικτική 
ιμπεριαλιστική «αντιτρομοκρατική» κυριαρχία. Γιατί αυτή η 
αντίσταση αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για το πού μπορεί 
να φτάσει η δύναμη των καταπιεσμένων.

Ολα αυτά τα χρόνια η Παλαιστίνη ματώνει, όμως παραμένει 
μια ανυπότακτη «αντάρτισσα» που δεν υποκύπτει ούτε στη σι-
ωνιστική βαρβαρότητα ούτε στα κελεύσματα (κυρίως από τις 
απέναντι ακτές του Ατλαντικού) για μια ειρήνη νεκροταφείου. 
Γι’ αυτό και η ιστορία της αφορά όλα τα κινήματα αντίστασης 
παγκόσμια. Γι΄αυτό και το παλαιστινιακό κίνημα δέχτηκε τόσα 
πυρά από τα κοράκια της διεθνούς «αντιτρομοκρατίας», αλλά 
και τόσα ύπουλα χτυπήματα από πολλούς άσπονδους φίλους 
της «δημοκρατίας» (ή και του «σοσιαλισμού»).

Είναι, λοιπόν, μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε για την 
Ιστορία, να ανιχνεύσουμε αναλογίες με τη δική μας Ιστορία, 
να αντλήσουμε διδάγματα, να προσπαθήσουμε να κάνουμε 
χρήσιμες θεωρητικές γενικεύσεις και, βεβαίως, να εκφράσου-
με για μια φορά ακόμα την αλληλεγγύη μας στην αντάρτισσα 
Παλαιστίνη και στα παιδιά της, που μας προσφέρουν ένα μο-
ναδικό στην Ιστορία παράδειγμα στοχοπροσήλωσης, που το 
ποτίζουν συνεχώς με το αίμα τους.

Πρέπει να «πόνεσε» πολύ ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

Βαγγέλης Αποστόλου, από τη συμβολική 
κατάληψη που έκαναν  στο γραφείο του οι 
εργαζόμενοι στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, την 
Τετάρτη 3 Μάη, κατά τη διάρκεια κινητοποί-
ησής τους με στόχο τη υπογραφή Συλλογι-
κής Σύμβασης Εργασίας. Ελαβε λοιπόν τα 
μέτρα της η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ για 
να μην ξαναβρεθεί σε δύσκολη θέση. Στην 
προγραμματισμένη συνάντηση της περα-
σμένης Πέμπτης με τον γενικό γραμματέα, 
Νίκο Αντωνόγλου, αστυνομικός της ασφά-
λειας του ΥΠΑΑΤ συνόδευσε την αντιπρο-
σωπεία του ΔΣ του συλλόγου εργαζόμενων 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μέχρι το γραφείο του γε-
νικού γραμματέα, προφανώς για να διασφα-
λίσει ότι δε θα προβούν σε κάποια δυναμική 
παρέμβαση. 

Η συνάντηση των δύο πλευρών οδηγήθη-
κε σε πλήρες αδιέξοδο, με την πολιτική ηγε-
σία του ΥΠΑΑΤ να αθετεί την υπόσχεσή της 
και τη δέσμευση της διοίκησης του ΕΛΓΟ 
για θέσπιση  Κανονισμού Προσωπικού με τη 

μορφή της ΣΣΕ, με το πρόσχημα ότι η διοίκη-
ση του ΕΛΓΟ δε δέχεται να την υπογράψει, 
αν δεν έχει γνωμοδότηση του Νομικού Συμ-
βούλου του Κράτους ότι αυτό είναι νόμιμο. 
Οσο κι αν προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από τη 
διοίκηση του ΕΛΓΟ, την οποία έχει διορίσει 

και στηρίζει, παρά το γεγονός ότι η Κεντρική 
Υπηρεσία και αρκετές περιφερειακές μονά-
δες του Οργανισμού βρίσκονται σε λειτουρ-
γική κατάληψη από τις τρεις Μάη, ο Βαγγέ-
λης Αποστόλου χρεώνεται ότι έχει αρχίσει 
να εφαρμόζει τις διαταγές των δανειστών 
πριν ακόμα τις υπογράψει η συγκυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. 

Ο αγώνας των εργαζόμενων του ΕΛΓΟ 
για την υπογραφή ΣΣΕ, έχει ξεκινήσει πριν 
από ενάμιση σχεδόν χρόνο και παρά τις δι-
αχρονικές παλινωδίες των διοικήσεων του 
Οργανισμού, έφτασε ένα βήμα πριν την υπο-
γραφή της, αναγκάζοντας την πολιτική ηγε-
σία του ΥΠΑΑΤ να πετάξει το αριστερό της 
προσωπείο και να αποφασίσει τη λήξη των 
διαπραγματεύσεων. Από την πλευρά τους οι 
εργαζόμενοι δείχνουν αποφασισμένοι, συ-
νεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και απαι-
τούν υπογραφή ΣΣΕ, ζητώντας παράλληλα 
την παραίτηση της σημερινής διοίκησης του 
Οργανισμού που έχει επανειλημμένα αθετή-
σει ακόμα και τις έγγραφες δεσμεύσεις της.

Κατάληψη στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Στις 7 Μάη του 2014, ο Ιβάν Σαβ-
βίδης αγόρασε «μπιρ παρά» 

από το ΤΑΙΠΕΔ το εγκαταλελειμ-
μένο ΞΕΝΙΑ στο Παλιούρι Χαλκι-
δικής και 320 στρέμματα έκτασης, 
στην οποία υπάρχει και δάσος 
χαλεπίου πεύκης έκτασης 125,44 
στρεμμάτων. Αγόρασε αυτό το 
«φιλέτο», δίπλα στη θάλασσα, για 
14 εκατ. ευρώ!

Για το δάσος χαλεπίου πεύκης 
άνοιξε μια ολόκληρη συζήτηση, 
στο πλαίσιο των προτάσεων που 
έκανε το Δασαρχείο Κασσάνδρας 
με τη γνωμοδότησή του στη Μελέ-
τη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
με τίτλο: «Δημιουργία Σύνθετου Τουριστι-
κού Καταλύματος (ΣΤΚ) στην περιοχή του 
Ξενία Παλιουρίου Χαλκιδικής - Εφαρμογή 
του ΕΣΧΑΔΑ Παλιουρίου». Στη γνωμοδότη-
σή του, στις 6 Φλεβάρη του 2017, το Δασαρ-
χείο Κασσάνδρας αναφέρει όσον αφορά τα 
125,44 στρέμματα:

«Ομως εντός των παραπάνω εκτάσεων… 
συμπεριλαμβάνονται οι εκτάσεις… οι οποίες 
σήμερα φέρουν δασική βλάστηση Χαλεπίου 
Πεύκης με υπόροφο αείφυλλων πλατύφυλ-
λων με ποσοστό κάλυψης100%... Εκτιμάται 
μετά από φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών 
και ορθοφωτοχαρτών ότι τα παραπάνω Δάση 
έχουν ηλικία από 25 μέχει 40 χρόνια».

Εν συνεχεία, στις 15 Φλεβάρη του 2017 
γνωμοδότησε η Διεύθυνση Δασών Χαλκι-
δικής, σημειώνοντας εισαγωγικά ότι «συμ-
φωνούμε με τα σχετικώς και αναλυτικώς 
διαλαμβανόμενα της γνωμοδότησης του 
Δασαρχείου Κασσάνδρας».

Η γνωμοδότηση του Δασαρχείου Κασσάν-
δρας δυσαρέστησε το ΤΑΙΠΕΔ που στις 20 
Μάρτη του 2017 έστειλε έγγραφο στη Διεύ-
θυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 
(υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων), στο οποίο αφού εξέ-
φρασε τη διαφωνία του για την επισήμανση 
ότι μέσα στην έκταση των 320 στρεμμάτων 
υπάρχει και δάσος χαλεπίου πεύκης 125,44 
στρεμμάτων, ζήτησε από αυτή τη Διεύθυνση 
να αναθεωρήσει -από κοινού με το Δασαρ-
χείο Κασσάνδρας- τη γνωμοδότηση για το 

δάσος των 125,44 στρεμμάτων. Παραθέτου-
με τα σχετικά αποσπάσματα από το έγγρα-
φο του ΤΑΙΠΕΔ:

«Με βάση την ανωτέρω διάταξη, είμαστε 
της γνώμης ότι το Δασαρχείο Κασσάνδρας 
εσφαλμένως προέβη σε νέα φωτοερμηνεία 
των αεροφωτογραφιών και ορθοφωτογρα-
φιών, καταλήγοντας στη διαπίστωση περί 
ύπαρξης και πρόσθετων εκτάσεων φερουσών 
δασική βλάστηση…

Κατόπιν των ανωτέρω και για λόγους επί-
σπευσης των διαδικασιών διαβούλευσης, θα 
παρακαλούσαμε όπως σε συνεργασία και με 
το Δασαρχείο Κασσάνδρας προβείτε σε ανα-
θεώρηση των θέσεων, όπως διατυπώνονται 
στο υπ’ αριθμ. 291/06-02-2017 έγγραφό του».

Στις 27 Μάρτη και στις 3 Απρίλη του 2017, 
η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης 
Δασών έστειλε δύο έγγραφα σε αρμόδιες 
Διευθύνσεις, στη Διεύθυνση Δασών και 
Αγροπεριβάλλοντος και στο ΤΑΙΠΕΔ. Με 
τα έγγραφά της αυτά, πρώτον γνωστοποιεί 
ότι συμφωνεί με τις απόψεις του Δασαρχεί-
ου Κασσάνδρας και δεύτερον ζητά και από 
τη Διεύθυνση Δασών και Αγροπεριβάλλο-
ντος να γνωμοδοτήσει την ΜΠΕ (Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων). Το έγγρα-
φο στάλθηκε στη Διεύθυνση Προστασίας 
Δασών και Αγροπεριβάλλοντος μέσω της 
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης.

Και η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγρο-
τικών Υποθέσεων, λοιπόν, συμφωνεί με τη 

γνωμοδότηση του Δασαρχείου 
Κασσάνδρας και για να ενισχύσει 
τη θέση του Δασαρχείου επικαλεί-
ται εγκύκλιο διαταγή του πρώην 
αναπληρωτή υπουργού Περι-
βάλλοντος και νυν αναπληρωτή 
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Ι. Τσιρώνη, που με-
ταξύ των άλλων αναφέρει:

«Η επάνοδος του Δασάρχη με 
την έκδοση πράξης χαρακτηρι-
σμού δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη 
ανάκληση ή τροποποίηση της 
προγενέστερης πράξης, εφόσον η 
διαπίστωση για το δασικό ή μη χα-
ρακτήρα της εκτάσεως δεν γίνεται 

με βάση τα πραγματικά δεδομένα του χρόνου 
εκδόσεως της προγενέστερης πράξης χαρα-
κτηρισμού, αλλά με την υφιστάμενη κατά το 
χρόνο του νέου αιτήματος πραγματική κα-
τάσταση».

Με όσα προβλέπει αυτή η εγκύκλιος δι-
αταγή του Τσιρώνη ενισχύεται η θέση του 
Δασαρχείου Κασσάνδρας. Να «χτυπάνε 
κάτω τον κώλο» τους οι εκπρόσωποι  του 
ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ, ο Τσίπρας με τον Φλαμπου-
ράρη, τον Καμμένο και τον Φάμελλο, δε 
θα μπορέσουν να αποχαρακτηρίσουν ένα 
δάσος χαλεπίου πεύκης ηλικίας μεταξύ 25 
έως 40 χρόνων.

Οταν ο Τσιρώνης και οι υπάλληλοι της Δι-
εύθυνσης Προστασίας Δασών και Αγροπε-
ριβάλλοντος συνέταξαν αυτή την εγκύκλιο, 
δεν είχαν στο μυαλό τους την υπεράσπιση 
του δάσους, αλλά τη νομιμοποίηση σε μαζι-
κή κλίμακα του αποχαρακτηρισμού δασών 
και δασικών εκτάσεων. Πάνω στην κάψα 
τους για τη νομιμοποίηση των μαζικών ξε-
χερσωμάτων δασών και δασικών εκτάσεων, 
όμως, τους διέφυγε ότι με την ίδια υπουρ-
γική εγκύκλιο διαταγή κλείνουν οριστικά το 
δρόμο στον αποχαρακτηρισμό δασών όπως 
αυτού στο Παλιούρι Χαλκιδικής.

ΥΓ. Η Διεύθυνση Προστασίας Δασών και 
Αγροπεριβάλλοντος δεν έβγαλε ακόμη τη 
γνωμοδότησή της για την ΜΠΕ του Ξενία 
Παλιουρίου. Καθυστερεί γιατί απλά της είναι 
αδύνατο να γνωμοδοτήσει υπέρ του ΤΑΙΠΕΔ 
(δηλαδή υπέρ του Σαββίδη).

Παλιούρι Χαλκιδικής

Προσπαθούν ν' αποχαρακτηρίσουν 
πευκοδάσος χάριν του Σαββίδη
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Αρωμα πολιτικής ίντρι-
γκας αρχίζει να απο-

κτά η διαμάχη για την 
κυριαρχία στο ελληνικό 
επαγγελματικό ποδόσφαι-
ρο. Οι κομματικές φατρίες 
που πατρονάρουν τον κά-
θε καπιταλιστή ιδιοκτήτη 
προσπαθούν να εκμεταλ-
λευτούν τη ρευστή κατά-
σταση που επικρατεί στο 
ποδόσφαιρο και να αυξή-
σουν την επιρροή τους. Υπό 
αυτό το πρίσμα θα πρέπει 
να αξιολογήσουμε τα δη-
μοσιεύματα σε διαφορά 
αθλητικά και μη σάιτ, που 
αναφέρονται σε προστρι-
βές ανάμεσα σε Σαββίδη 
και Μαρινάκη, οι οποίες 
ενδέχεται να θέσουν υπό 
αμφισβήτηση τη μεταξύ 
τους «ανακωχή» στη μάχη 
για τον έλεγχο της ποδο-
σφαιρικής «παράγκας».

Αυτά τα δημοσιεύματα 
αναφέρουν ότι ο Μαρινά-
κης, μετά από μεσολάβηση 
του συριζαίου υπουργού Νί-
κου Παππά και της Ντόρας 
Μπακογιάννη, είχε επαφές 
με τον Σαββίδη, με στόχο 
την ανταλλαγή απόψεων 
και συνεργασία για τις επι-
χειρήσεις τους (τηλεοπτικοί 
σταθμοί, λιμάνια κτλ.). Μέσα 
από αυτή την επαφή προέ-
κυψε η μεταξύ τους «ανακω-
χή» στη μάχη για τον έλεγχο 
του εξωαγωνιστικού ποδο-
σφαιρικού κυκλώματος, με 
τους δυο καπιταλιστές να 
συμφωνούν ότι ο Σαββίδης 
θα πάρει την προεδρία της 
ΕΠΟ και σε αντάλλαγμα θα 
ψηφίσει υπέρ του Κούβελου 
στις εκλογές για πρόεδρο 
της Ελληνικής Ολυμπιακής 
Επιτροπής.

Ο Μαρινάκης εμφανί-
ζεται ως συνεπής στη συμ-
φωνία τους, αφού επέβαλε 
την απόσυρση του Ελευθε-
ριάδη, γεγονός που είχε ως 
αποτέλεσμα ο Γραμμένος, 
εκλεκτός του Σαββίδη, να 
είναι ο μοναδικός υποψή-
φιος πρόεδρος της ΕΠΟ. 
Σε αντίθεση με τον ερυθρό-
λευκο πρόεδρο, ο Σαββίδης 
φάνηκε ασυνεπής, γιατί ο 
Γραμμένος στις εκλογές της 
ΕΟΕ αντί για τον Ισίδωρο 
Κούβελο ψήφισε τον Σπύρο 
Καπράλο. Το γεγονός αυτό 
εξόργισε τον Μαρινάκη, ο 
οποίος ζήτησε εξηγήσεις, 
απειλώντας ότι θα τινάξει 
στον αέρα τη συμφωνία.

Ως άλλοθι για την αλλαγή 
της στάσης του ο πρόεδρος 
του ΠΑΟΚ ισχυρίστηκε ότι 
η εντολή για ψήφο στον 
Καπράλο ήρθε από πολύ 
ψηλά, φωτογραφίζοντας 
το πρωθυπουργικό περι-
βάλλον και αφήνοντας να 
διαρρεύσει ότι είχε ενημε-
ρώσει τον Παππά, ο οποίος 
δεν κατάφερε να πείσει την 
κυβέρνηση να αλλάξει την 
κυβερνητική εντολή προς 
τον Σαββίδη. Η στήριξη Κα-
πράλου από την κυβέρνη-
ση ερμηνεύεται ως κίνηση 
καλής θέλησης του Τσίπρα 
προς τον Καραμανλή, αφού 
ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της 
ΕΟΕ διατηρεί πολύ φιλικές 
σχέσεις με τον πρώην πρω-
θυπουργό.

Η εκλογή Καπράλου ήταν 
οριακή και έγινε αφού είχαν 
αποχωρήσει οι Ομοσπονδί-
ες που ήταν υπέρ του Κού-
βελου (ο οποίος δεν είχε 
παρουσιαστεί στην εκλο-
γική διαδικασία, επικαλού-

μενος έκτακτο και σοβαρό 
πρόβλημα υγείας, με στόχο 
να την αναβάλει). Για τον 
λόγο αυτό ο Κούβελος έκα-
νε ασφαλιστικά μέτρα για 
ακύρωση της διαδικασίας 
και της εκλογής Καπράλου, 
τα οποία όμως έχασε και 
πλέον περιμένει να εκδικα-
στεί η υπόθεση από το ΣτΕ 
(με λιγοστές πιθανότητες 
υπέρ του).

Προς το παρόν δεν έχει 
γίνει κάποια κίνηση «ρήξης» 
από την πλευρά του Μαρι-
νάκη και το πλέον πιθανό 
είναι ότι ο ερυθρόλευκος 
πρόεδρος θα εκφράσει τη 
δυσαρέσκειά του και θα 
επιδιώξει σαν αντάλλαγμα 
για το «πούλημα» να πάρει 
κάτι περισσότερο από αυτά 
που αρχικά είχαν συμφω-
νήσει με τον Σαββίδη. Ως 
καπιταλιστής γνωρίζει ότι η 
εξασφάλιση καλών σχέσεων 
με την εκάστοτε κυβέρνηση 
είναι πολύ πιο σημαντική 
από τη συνεργασία ή τη 
συμφωνία με κάποιον αντα-
γωνιστή του. 

Δυο ακόμη παράμετροι 
που συνηγορούν υπέρ της 
εκδοχής της «μη ρήξης» εί-
ναι η απόλυτη και απροκά-
λυπτη κυβερνητική στήριξη 
που λαμβάνει ο Σαββίδης, 
αλλά και η «έξοδος» του 
Μαρινάκη από το ελληνικό 
ποδόσφαιρο, αφού -όπως 
όλα δείχνουν-  προχωράει 
γοργά στην εξαγορά του 
πλειοψηφικού πακέτου της 
Νότιγχαμ Φόρεστ. 

Κλείνουμε την αναφορά 
μας στο «καυγαδάκι» Σαβ-
βίδη - Μαρινάκη με ένα 
πολιτικό σχόλιο. Οταν ένας 
από τους πρωτοκλασάτους 

υπουργούς της κυβέρνη-
σης παρουσιάζεται ως 
«ενδιάμεσος» δυο καπι-
ταλιστών με ανταγωνι-
στικά συμφέροντα, τους 
οποίους προσπαθεί να 
πείσει να συνεργαστούν, 
και το πρωθυπουργικό 
γραφείο (μόνο αφελείς 
θα πιστέψουν ότι λειτουρ-
γεί ερήμην του Τσίπρα) 
παρεμβαίνει στις εκλο-
γές της ΕΟΕ με στόχο να 
ενισχύσει τους διαύλους 
επικοινωνίας με τον Κα-
ραμανλή, καταλαβαίνου-
με τι εννοούν οι συριζαίοι 
όταν μιλούν για πολιτική 
αρχών (γράφουμε και κα-
μιά μαλακία να γεμίζει η 
σελίδα): παραμονή στην 
εξουσία με κάθε τρόπο 
και μέσο. 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ! ΣΙΝΕΜΑ

ΤΖΟΣΟΥΑ ΟΠΕΝΧΑΪΜΕΡ

Η πράξη του φόνου

Πρόκειται για ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα ευρωπαϊ-
κά ντοκιμαντέρ της τελευταίας δεκαετίας, που προκάλεσε 

θόρυβο στους κύκλους της διεθνούς κοινότητας ντοκιμαντέρ, 
έχοντας ως πρωταγωνιστές πρώην εκτελεστές που έδρασαν 
στην Ινδονησία στα μέσα της δεκαετίας του ’60, όταν η κυβέρ-
νηση της χώρας ανατράπηκε με πραξικόπημα και ξεκίνησε μια 
ναζιστικού τύπου σφαγή ενός εκατομμυρίου κομμουνιστών. Στο 
ντοκιμαντέρ, οι εκτελεστές αναπαριστούν με τη μορφή ταινίας 
και θεατρικού έργου τους φόνους που διέπραξαν. 

Το 1965, ο στρατός ανατρέπει την κυβέρνηση της Ινδονη-
σίας και παίρνει την εξουσία. Επειτα σκοτώνει πάνω από ένα 
εκατομμύριο κομμουνιστές. Στα τάγματα θανάτου, διάφοροι 
μικροπαραβάτες (όπως ένας από τους πρωταγωνιστές, που 
προηγουμένως πουλούσε εισιτήρια κινηματογράφου στη μαύρη 
αγορά) βρίσκουν πεδίο να ανελιχτούν πολιτικά και κοινωνικά, να 
εξασφαλίσουν κάποια προνόμια.

Ο σκηνοθέτης ζητά από τους θύτες να περιγράψουν τις δολο-
φονίες τους μπροστά στην κάμερα, σα να γυρίζουν μία ταινία. 
Οπότε αναπαριστούν τη σκηνή της δολοφονίας και τη σκηνοθε-
τούν, με βάση τις επιρροές τους από τον κινηματογράφο. Αυτό 
που δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπινος νους είναι ότι αυτοί οι 
άνθρωποι, παρά τα τερατώδη εγκλήματα που έκαναν, στέκονται 
μπροστά στην κάμερα και μιλούν για αυτά με απόλυτη φυσικότη-
τα. Φυσικά, είναι ακόμα στην εξουσία.

Ο σκηνοθέτης δήλωσε στο σημείωμά του: «Οταν άρχισα να 
αναπτύσσω το σενάριο για την “Πράξη του φόνου” το 2005, είχα 
ήδη ξεκινήσει να κινηματογραφώ τους επιζώντες της σφαγής 
1965-66 επί τρία χρόνια. (...) Οι προσπάθειές μας να καταγρά-
ψουμε τις εμπειρίες των επιζώντων –που ποτέ πριν δεν είχαν 
εκφραστεί δημόσια– έγιναν κρυφά από τους βασανιστές τους, 
την ίδια στιγμή που οι δολοφόνοι των συγγενών τους –άντρες, 
όπως ο Ανουάρ Κόνγκο- περηφανεύονταν για τις πράξεις τους. 
Κατά μεγάλη ειρωνεία της τύχης, αντιμετωπίσαμε μεγαλύτερο 
κίνδυνο κινηματογραφώντας τους επιζώντες παρά τους θύτες 
(...) Οι δολοφόνοι ήταν περισσότερο από πρόθυμοι να απαντή-
σουν στο ερώτημά μας και όταν τους κινηματογραφήσαμε να 
περιγράφουν με κομπασμό τα εγκλήματα που διέπραξαν, δεν 
συναντήσαμε καμία απολύτως αντίσταση. Ολες οι πόρτες ήταν 
ανοιχτές. Η τοπική αστυνομία προθυμοποιούνταν να μας συνο-
δεύσει στους τόπους της γενοκτονίας, χαιρετώντας ή κάνοντας 
αστεία πειράγματα με τους δολοφόνους, ανάλογα με τη σχέση 
που είχαν αναπτύξει ή τη θέση τους στην ιεραρχία. Αξιωματούχοι 
του στρατού ανέθεταν σε στρατιώτες να κρατούν σε απόσταση 
τους περαστικούς, για να μην ενοχλούν την ηχογράφηση.

Η κινηματογραφική μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε στην 
«Πράξη του φόνου» αναπτύχθηκε για να δώσει απάντηση σ’ 
αυτό το ερώτημα. Μοιάζει περισσότερο με ερευνητική τεχνική, 
εξευγενισμένη, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε όχι μόνο 
αυτό που βλέπουμε, αλλά επίσης, τον τρόπο που βλέπουμε και 
τον τρόπο που φανταζόμαστε. Η ταινία που προέκυψε μπορεί να 
περιγραφεί ως ένα ντοκιμαντέρ για τη φαντασία. Είναι κριτικής 
σημασίας να κατανοήσουμε τις ευφάνταστες τεχνικές, με τις 
οποίες τα ανθρώπινα όντα βασανίζουν το ένα το άλλο και το 
πώς προχωράμε να χτίσουμε (και να ζήσουμε μέσα σε) κοινωνίες 
που θεμελιώνονται πάνω στη συστημική και μακροχρόνια βία».

Ελένη Π.

Παραμονή στην εξουσία 
με κάθε τρόπο και μέσο

Για μια ακόμα φορά βλέπουμε ένα 
σημαντικό ποδοσφαιρικό αγώνα ανά-
μεσα σε δυο από τις πρωτοκλασάτες 

ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου να 
μετατρέπεται σε αγώνα αντιπαράθεσης 
οπαδικών στρατών και συμμοριών. Δε θα 
παραθέσουμε τα γεγονότα και τα όσα 
έγιναν στο Βόλο, πριν, κατά τη διάρκεια 
και μετά τη λήξη του τελικού, αφενός γιατί 
είναι γνωστά τουλάχιστον σε όσους έχουν 
μια στοιχειώδη επαφή και ξέρουν ότι το 
ποδόσφαιρο είναι άθλημα(;) και αφετέ-
ρου γιατί ο χώρος της στήλης είναι πολύ 
μικρός για να χωρέσει όλα όσα θα έπρεπε 
να περιγραφούν. Θα σχολιάσουμε όμως 
ένα σημείο που κατά την ταπεινή γνώμη 
της στήλης, ενώ έχει ιδιαίτερη σημασία, ο 
αθλητικός δημοσιογραφικός εσμός και τα 
παπαγαλάκια το ξεπέρασαν και αναφέρ-
θηκαν από ελάχιστα έως καθόλου. 

Αν ψάξει κάποιος τις δεκάδες αναλύ-
σεις και ρεπορτάζ για το ποιος ευθύνεται 
για τα όσα έγιναν στο Βόλο, θα βρει ότι 
φταίνε οι χούλιγκαν και οι οπαδικές συμ-
μορίες που έδωσαν ραντεβού θανάτου και 
έκαναν επίδειξη δύναμης, ο υφυπουργός 
Αθλητισμού, Βασιλειάδης που δεν άσκη-
σε το δικαίωμα που έχει και επέτρεψε 
να γίνει ο τελικός, η ΕΠΟ που μέχρι την 
τελευταία στιγμή δεν είχε καταφέρει να 
προετοιμάσει το γήπεδο που θα διεξαγό-
ταν ο τελικός, η αστυνομία που δεν είχε 
επιχειρησιακό σχέδιο και δεν μπόρεσε 
να σταματήσει τους οπαδούς των δυο 
ομάδων, το κακό το ριζικό, ο θεός που 
δεν υπάρχει αλλά μας φθονεί, και μπορεί-
τε να συμπληρώσετε ό,τι ακόμα θέλετε, 
αρκεί να μην πείτε τα ονόματα Σαββίδης 
και Μελισσανίδης, γιατί θα είσαστε εκτός 
θέματος.

Οσο και αν ακούγεται περίεργο στους 
μη μυημένους στον μαγικό κόσμο του 
ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαί-
ρου, ήταν σχεδόν μηδενικές οι αναφορές 
στους δυο καπιταλιστές ιδιοκτήτες του 
ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, οι οποίοι πριν τον 
αγώνα, είχαν ασκήσει κάθε είδους πίε-
ση προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου 
να διεξαχθεί κανονικά ένας τελικός που 
«φώναζε» από μακριά ότι θα αποτελούσε 
πεδίο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών των 
ιδιωτικών στρατών που διαθέτουν, με έπα-
θλο την αναβάθμιση του πρεστίζ τους. Σε 
απλά ελληνικά, Σαββίδης και Μελισσανί-
δης χρησιμοποίησαν έναν ποδοσφαιρικό 
αγώνα, τον τελικό του Κυπέλλου, για να λύ-
σουν τις διαφορές και τις αντιπαραθέσεις 
τους (ποδοσφαιρικές, επιχειρηματικές, πο-
λιτικές, προσωπικές) και να δείξουν ποιος 
έχει το πάνω χέρι, αδιαφορώντας για τις 
συνέπειες αυτής της αντιπαράθεσης. 

Οι δυο πρώην σύμμαχοι στην προσπά-
θεια «εξυγίανσης» του ελληνικού ποδο-
σφαίρου βρίσκονται πλέον σε σύγκρου-
ση, η οποία -όπως δείχνουν τα δεδομένα- 
δεν μπορεί να γεφυρωθεί. Προκειμένου 
λοιπόν να κερδίσουν την εκτίμηση της 
ποδοσφαιρικής τους πελατείας και των 
οργανωμένων οπαδών των ομάδων τους, 
θα πρέπει να δείξουν ότι δεν κωλώνουν 
και ότι θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο 
για να διασφαλίσουν τα συμφέροντα της 
ομάδας, που ουσιαστικά είναι τα δικά τους 
επιχειρηματικά συμφέροντα. Στην αντι-
παράθεση αυτή, αν υπάρξουν απώλειες, 
όπως συμβαίνει άλλωστε σε κάθε πολεμι-
κή σύγκρουση, ο δημοσιογραφικός εσμός 
είναι έτοιμος να αηδιάσει από τη δράση 
των χουλιγκάνων και να ζητήσει την παρα-
δειγματική τιμωρία τους, αποκρύπτοντας 
με κάθε τρόπο ποιος είναι αυτός που τους 
έδωσε τη δυνατότητα ή και την εντολή να 
συγκρουστούν.

Ο προπονητής της Τσέλσι, Αντόνιο Κόντε, χειροκροτεί τους 
οπαδούς της Μίντλεσμπρο που ακολούθησαν την αγαπημένη 
τους ομάδα στο Λονδίνο και το «Στάμφορντ Μπριτζ». Παρά το 
γεγονός ότι η «Μπόρο» έχασε με 3-0 και υποβιβάστηκε, οι οπαδοί 
της τραγουδούσαν στις εξέδρες, δηλώνοντας με τον πιο ξεκάθα-
ρο τρόπο την αφοσίωση και την αγάπη τους στην ομάδα. Στο ιππο-
τικό χειροκρότημα του Κόντε, οι οπαδοί της «Μπόρο» απάντησαν 
με έναν εξίσου ιπποτικό τρόπο, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά 
του. Μια όμορφη ποδοσφαιρική στιγμή, που αποδεικνύει ότι η 
παρουσία οπαδών (και όχι οπαδικών στρατών ή συμμοριών) και 
των δυο ομάδων δίνει μια άλλη «διάσταση» στο λαοφιλές άθλημα.
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> «Η συνδυαστική έκθεση στα 
διάφορα είδη ρύπανσης προ-
άγει τον καρκίνο» - συμπλήρω-
μα: που θερίζει το πόπολο που 
δεν έχει εναλλακτικές λύσεις 
όπως οι καπιταλιστές.

> Ο 52χρονος (με ΟΛΑ τα 
στοιχεία του δημοσιευμένα). 
Ο μπάτσος (απλώς διοικητής 
τμήματος στο κέντρο της Αθή-
νας). Πώς τα λέγανε, να δεις, 
οι αστοί; Ισονομία, ισοπολιτεία 
και άλλες μπαρούφες.

> Ο Γατούλης που έγινε… Τσί-
ου.

> Στον τελικό του Κυπέλλου και 
πάλι νίκησε το ποδόσφαιρο…

> Ο κάθε θάνατος 
Κι ο αναμενόμενος ακόμα,
Είναι ο πρώτος.
Και πώς να δεις
Ενα φεγγάρι αποκοιμισμένο
Κάτω από κάθε πέτρα;
(Μ. Νταρουίς)

> Πωλούνται ΔΕΚΟ.

> Και τι δεν πωλείται.

> Για να πιαστούν οι στόχοι.

> Μέσω κόφτη.

> Με διαδικασίες επείγοντος 
η ψηφοφορία για τα μέτρα της 
συμφωνίας.

> Οι εργαζάνεργοι στα επείγο-
ντα περιστατικά.

> Απώλειες.

> Εισοδημάτων και «εισοδη-
μάτων».

> Οσο δεν…

> … αντιδρούμε.

> Επί σφαγήν.

> Ως αμνοί μη άμω-
μοι.

> Στο χέρι μας…

> … είναι.

> Καιρός είναι.

> «Επαναστατική» με-
ταρρύθμιση στο ΕΣΥ 
– Α. Τσίπρας.

> Σιγά, ρε Μαδούρο, 
μην κοπείς στο ξύρι-

σμα.

> Δυσοσμία στη δυτική Θεσ-
σαλονίκη: μα ο φτερωτός για-
τρός είναι έξω. Φυσικό είναι.

> «Ενα νέο εφιαλτικό σενάριο 
επιτροπείας της χώρας όχι για 
μερικά χρόνια αλλά για δεκα-
ετίες ολόκληρες, με όχημα τη 
διευθέτηση του χρέους…» - ΤΑ 
ΝΕΑ: «Οι Γερμανοί βάζουν το 
χρέος στο ράφι».

> Το ΔΝΤ εγκαλεί τη Γερμανία 
για κοινωνικές ανισότητες. Εε-
εελα! Κοινωνικές ανισότητες 
στη «χώρα των ευκαιριών»; 
Μένουμε έκπληκτοι…

> Εμείς μένουμε Αγία Τριάδα.

> Γενικώς καλός καιρός, ευ-
καιρίες για ολιγοήμερες απο-
δράσεις. (Αυτό μας μάρανε 
τώρα…).

> «Βρίστε δυνατά, σας κάνει 
πιο δυνατούς, λένε οι επι-
στήμονες» (ΤΑ ΝΕΑ ονλάιν, 
5/5/2017). Κάτι σαν «αγανακτι-
σμένοι»…

> Εκτονωθείτε.

> Αβλαβώς διά το σύστημα.

> Και στη «χώρα των ελευθέ-
ρων» (στις ΗΠΑ, ντε) ο λεγόμε-
νος νόμος της ζούγκλας (dog 
eat dog) καλά (επί)κρατεί: άν-
δρας έβγαλε πυροβόλο όπλο 
και την μπουμπούνισε στο κε-
φάλι δεκαεννιάχρονου.

> Ο Μελανσονίξ υποψήφιος 
στις επικείμενες εκλογές (επει-
δή, λέει, του είπαν οι φίλοι του 
ότι δεν μπορείς να λες στους 

ανθρώπους ότι ξεκινάμε και 
πάλι τη μάχη και μετά να συμ-
μετέχει όλος ο κόσμος εκτός 
από εσένα). Μπράβο στο παλ-
ληκάρι. Ακούει τους φίλους 
του… Εμείς, όμως, αναρωτιό-
μαστε τι κάνει το παλληκάρι 
αυτό όταν δεν γίνεται μάχη…

> «Θα φτιάξω ένα δίκαιο, ενω-
μένο κράτος» - Μουν Τζέι Ιν, 
άρτι εκλεγείς πρόεδρος της Ν. 
Κορέας. Τόσο απλά, δηλαδή. 
Σαν να παίζει με Lego…

> Παιχνίδια.

> Πολιτικής.

> Και γεωπολιτικής (λεγόμε-
νης).

> Αλλη μία ελευθερία στις 
ΗΠΑ: αυτή της ανεργίας, αφού 
μόνο τον Μάρτη του 2017 «χά-
θηκαν» από πολυκαταστήμα-
τα, όπως Macey’s και Sears, 
34.700 θέσεις εργασίας. Και 
ενώ η Walmart αποτελεί τον 
μεγαλύτερο εργοδότη στις 
ΗΠΑ, έχει κλείσει μικρότερα 
καταστήματά της σε αγροτικές 
περιοχές.

> Εργάνη: ευελιξία στις νέες 
συμβάσεις μισθωτής εργασίας 
το πρώτο τετράμηνο του 2017: 
στις 659.734 νέες προσλήψεις 
από 1-1-2017 οι 334.110 ήταν με 
συμβάσεις μερικής απασχόλη-
σης και εργασίας εκ περιτρο-
πής. Θερίζει…

> Προνοιακά επιδόματα στα 
Τάρταρα.

> Και εν μέσω απεργίας πεί-
νας παλαιστίνιων πολιτικών 
κρατούμενων τσουπ!, νάτη και 
επανέναρξη των διαπραγμα-
τεύσεων του αχυρανθρώπου 
με το Ισραήλ.

> Εξω οι βάσεις (που μένουν). 
Βλέπε Σούδα.

> Να, ρε, η κλιμάκωση της Παν. 
Συν. Επ. Μπλόκων: κινητοποίη-
ση αγροτών Αγιάς στα γρα-
φεία του ΕΛΓΑ Λάρισας. Ανα-
ζητείται το πριν και το μετά…

> Γενικώς.

> «Τη διετία 2016-2017 η Ελλά-
δα θα έχει υλοποιήσει ένα από 
τα μεγαλύτερα προγράμματα 
ιδιωτικοποιήσεων διεθνώς» 
- Δ. Παπαδημητρίου. HIS 
MASTER’S VOICE.

> Κοσόβα: ζορίσματα.

> Κι άλλη μία «επανάσταση», 
στην Παιδεία αυτήν τη φορά 
(έντυπη ΑΥΓΗ, 10/5/2017). Μι-
λάμε για χείμαρο «επαναστα-
τικών» μέτρων (που, καθόλου 
περίεργα, αντανακλούν και 
εφαρμόζουν πιστότατα τις 
ορέξεις των καπιταλιστικών 
μερίδων).

> Μόνο τα –σταθερά– κενά 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευ-

ση  να δει κανείς, 
αντιλαμβάνεται τι 
πομφόλυγες αποτε-
λεί η αφήγηση των 
Συριζαίων.

> Οι δολοφόνοι κρύ-
βονται πίσω από τα 
μαχαίρια τους,
Τραβηχτείτε πέρα δο-
λοφόνοι. Τραβηχτείτε 
πέρα.
Σιωπή. Οι λαοί περ-
νούν σηκώνοντας 
στους ώμους τους
Το μέγα φέρετρο του 
Μπελογιάννη.
(Γ. Ρίτσος)

Βασίλης

Uncomfortably numb.

Ξημέρωσεν ο δείχτης πάλι Κυριακή.
Εφτά μέρες
Η μία πάνω στην άλλη
Δεμένες
Ολόιδιες
Σα χάντρες κατάμαυρες
Κόμπο λογιών του Σεμιναρίου.
(Μ. Αναγνωστάκης, «Χειμώνας 1942»)

Και οι Αρειοι λακίζουν, αντιλόπες παρδαλές

  Dixi et salvavi animam meam

u H τέχνη σας στάζει αίμα Παλαιστίνιων
u Αλληλεγγύη στους παλαιστίνιους πολιτικούς κρατούμε-
νους
Τα συνθήματα γράφτηκαν στον τοίχο της Ταινιοθήκης της 
Ελλάδας. Εκεί που απαγορεύτηκε η πρόσβαση όσων ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσμα της Συνέλευσης Αλληλεγγύης στους 
Απεργούς Πείνας Παλαιστίνιους Κρατούμενους, προκειμέ-
νου να διαμαρτυρηθούν για την πρόκληση της φιλοξενίας 
Εβδομάδας Ισραηλινού Κινηματογράφου υπό την αιγίδα της 
σιωνιστικής πρεσβείας. Προσυπογράφουμε. Η τέχνη τους 
στάζει παλαιστινιακό αίμα. Κι είναι καθήκον όλων μας ν' αντι-
σταθούμε στην ολοένα και πιο πυκνή, πιο απροκάλυπτη, πιο 
πλούσια δραστηριότητα της σιωνιστικής προπαγάνδας, που 
σκορπάει χρήμα δεξιά κι αριστερά για να δημιουργήσει στη 
σημερινή Ελλάδα τα προγεφυρώματα που ποτέ δεν κατάφερε 
να δημιουργήσει στο παρελθόν. Οι κυβερνήσεις και ο αστικός 
πολιτικός κόσμος είναι με τους σιωναζιστές. Ο ελληνικός λα-
ός πρέπει να είναι με τον παλαιστινιακό λαό που ματώνει για 
να κατακτήσει τη λευτεριά του. Κι επειδή μιλάμε για τέχνη, 
θυμίζουμε σε όσους γλείφουν ή σκέπτονται να γλείψουν τα 
κοκαλάκια που τους πετά η σιωνιστική μαφία τις δηλώσεις 
του Ρότζερ Γουότερς, ενός από τους πολλούς διάσημους 
καλλιτέχνες που καταγγέλλουν την κατοχή και στέκονται στο 
πλευρό των Παλαιστίνιων, αρνούμενοι να εμφανιστούν στο 
Ισραήλ: «Στέλνω την αγάπη μου και την υποστήριξή μου στα 
πανεπιστήμια της Καλιφόρνια που υψώνουν το ανάστημά τους 
στα αδέλφια τους στην Παλαιστίνη και την υποστήριξη του κινή-
ματος μποϊκοτάζ του Ισραήλ (BDS), με την ελπίδα ότι μπορούμε, 
να βοηθήσουμε και εμείς να τερματιστεί η κατοχή του Ισραήλ».

u Εχθροί της ανάπτυ-
ξης! Για να μην πούμε 
και εχθροί της Δημο-
κρατίας! Ο πρωθυπουρ-
γός αυτοπροσώπως 
υποσχέθηκε να φτιάξει 
γήπεδο του Παναθηνα-
ϊκού στο Γουδή κι αυτοί 
κάνουν συγκεντρώσεις 
διαμαρτυρίας, μη τυχόν 
και κοπεί κάνα δέντρο, 
μη τυχόν και χαθούν 
μερικές εκατοντάδες 
στρέμματα από το Μη-
τροπολιτικό Πάρκο. Ιδι-
οι κι απαράλλαχτοι με 
τους άλλους στη Νέα 
Φιλαδέλφεια, που θέ-
λουν άλσος και όχι γήπεδο του Μελισσανίδη. Ιδιοι κι απαράλ-
λαχτοι με τους άλλους στις πέριξ του παλιού αεροδρόμιου και 
του Αγίου Κοσμά περιοχές, που εξακολουθούν να πιστεύουν σε 
κάτι ψευτοοράματα για το «μεγαλύτερο μητροπολιτικό πάρκο 
του κόσμου», αντί να καθήσουν και να παρακολουθήσουν με 
σεβασμό και θαυμασμό να σηκώνονται εκεί μεγαθήρια, με 
πεντάστερα ξενοδοχεία, με καζίνο, με μπιτσόμπαρα πολυτε-
λείας, με νάιτ κλαμπ και χάι κλας μπορντέλα, με ό,τι τέλος 
πάντων μπορεί να φέρει την ανάπτυξη στη χώρα. Η πλάκα είναι 
πως ανάμεσά τους βρίσκονται και αρκετοί που είχαν δώσει 
βάση στα προεκλογικά του ΣΥΡΙΖΑ…

οι τοίχοι έχουν φωνή



Αποκαλυπτήρια
Την ώρα που Τσίπρας και Μητσοτάκης σκιαμαχούν 

αναφερόμενοι στο χρέος (υπογράψατε Μνημόνιο 
χωρίς μέτρα για το χρέος, λέει ο Μητσοτάκης - 
υπογράψαμε συμφωνία για να πάρουμε τα μέτρα για 
το χρέος, λέει ο Τσίπρας), ήρθε ο Λεβέντης, σε μια 
σπάνια εκδήλωση διαύγειας, να πει την αλήθεια: το 
χρέος θα ρυθμιστεί έτσι κι αλλιώς στο μέλλον, αλλά 
ο Τσίπρας θέλει μερικά λόγια τώρα για να τα δείχνει 
στους βουλευτές του. Αλλά, Λεβέντης είν' αυτός, όλοι 
γελούν πριν ανοίξει το στόμα του.

Ας σοβαρευτούμε, όμως. Το ζήτημα δεν είναι αν 
θα υπάρξει αναδιάρθρωση του χρέους, αλλά με τι 
όρους θα γίνει αυτή. Εχουμε αποδείξει με αδιάσειστα 
στοιχεία, ότι από το 2022, που οι τοκοχρεολυτικές 
δόσεις γίνονται αβάσταχτες για το ελληνικό κράτος 
(αυτό σημαίνει «χρέος μη βιώσιμο»), αναγκαστικά 
θα γίνει νέα αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. 
γιατί αλλιώς το ελληνικό κράτος θα χρεοκοπήσει. 
Αυτό το ξέρουν όλοι. Το έχει παραδεχτεί το 
Eurogroup ήδη από τον Νοέμβρη του 2012, το έχει 
πει κατ' επανάληψη ο Σόιμπλε: «Αυτή τη στιγμή το 
χρέος είναι μόνο ζήτημα πρεστίζ για την ελληνική 
κυβέρνηση. Μέχρι το 2021 δεν υπάρχει πρόβλημα, 
το μόνο πρόβλημα είναι η συνεπής εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων».

Η τακτική των ιμπεριαλιστών δανειστών, τους 
οποίους συντονίζει ο Σόιμπλε, είναι πεντακάθαρη: 
ρυθμίζουμε το χρέος σε δόσεις (και όχι άπαξ 
διά παντός), ώστε κάθε φορά να μπορούμε να 
ανανεώνουμε τους όρους της επιτροπείας. Το έχουμε 
γράψει πολλές φορές και ένα έγγραφο του ESM, 
που διέρρευσε (σκόπιμα προφανώς) στη γερμανική 
«Χάντελσμπλατ», έρχεται να μας επιβεβαιώσει.

Ο ESM προτείνει να εξεταστεί η δυνατότητα 
αναδιάρθρωσης των τοκοχρεολυτικών δόσεων 
μέχρι το 2050, με την καθιέρωση ετήσιου πλαφόν. 
Η περίοδος θα μοιραστεί σε τρεις υποπεριόδους 
(ανά δεκαετία) και σε κάθε υποπερίοδο η 
Ελλάδα θα πρέπει να πετυχαίνει συγκεκριμένους 
οικονομικούς στόχους προκειμένου να εφαρμοστεί 
η αναδιάρθρωση για την επόμενη δεκαετία. Οι 
περίοδοι θα είναι: μέχρι το 2030, μετά μέχρι το 2040 
και μετά μέχρι το 2050.

Ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου 
Οικονομικών απάντησε στην εφημερίδα ότι το 
υπουργείο δεν σχολιάζει έγγραφα των θεσμών, 
συμπληρώνοντας ότι το Eurogroup δεν προετοιμάζει 
σχετική απόφαση. Φως φανάρι ότι πρόκειται για 
σχέδιο που θα τεθεί επί τάπητος μετά τις γερμανικές 
εκλογές, ενόψει της προετοιμασίας για την περίοδο 
μετά την ολοκλήρωση του τρίτου Μνημόνιου 
(Αύγουστος 2018).

Το έγγραφο του ESM αναφέρει πως το ΔΝΤ έχει 
διαφορετική γνώμη. Θεωρεί πως μετά το τέλος του 
«προγράμματος» απαιτείται εφάπαξ αναδιάρθρωση 
του ελληνικού χρέους, χωρίς προϋποθέσεις, γιατί 
αλλιώς η χρονικά περιορισμένη αναδιάρθρωση 
δε θα είναι πειστική για τις αγορές. Ομως, το ΔΝΤ 
επαναλαμβάνει μονότονα εδώ και χρόνια αυτές τις 
απόψεις, ενώ στο τέλος συμφωνεί με τη Γερμανία και 
τους άλλους ευρωπαίους δανειστές και εξακολουθεί 
να συμμετέχει στα ελληνικά «προγράμματα», με 
πολύ χαμηλή δανειακή συμμετοχή και με χρονικά 
σύντομες περιόδους αποπληρωμής. Το ΔΝΤ 
χρησιμοποιείται σαν κέρβερος, επειδή έχει την 
τεχνογνωσία των πιο σκληρών μέτρων λιτότητας. 
Οι γερμανοί και λοιποί ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές, 
όμως, δε θα διστάσουν στην επόμενη φάση να 
παραμερίσουν το ΔΝΤ, αν αυτό «στυλώσει τα πόδια» 
και δε συμφωνήσει στο σχέδιό τους.

Το βέβαιο είναι πως οι ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές δεν 
πρόκειται να παραιτηθούν απ' αυτό που κέρδισαν στα 
χρόνια των Μνημονίων: την αποικιοκρατικού τύπου 
επιτροπεία επί του ελληνικού καπιταλισμού. Το χρέος 
είναι το εργαλείο που τους επιτρέπει να ανανεώνουν 
συνεχώς την επιτροπεία. Και θα το χρησιμοποιήσουν.

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 κόκκινοΩς υπουργός χούντας και όχι 
ως υπουργός αστικής κοι-

νοβουλευτικής κυβέρνησης, που 
λειτουργεί στα πλαίσια  του συ-
ντάγματος και του ισχύοντος νο-
μικού πλαισίου, ενεργεί ο Αλέκος 
Φλαμπουράρης, προκειμένου να 
εξυπηρετήσει τα συμφέροντα 
καπιταλιστικών ομίλων. Το τελευ-
ταίο «κατόρθωμά» του που έπεσε 
στην αντίληψή μας είναι η εντολή 
που έδωσε σε νομική του σύμ-

βουλο, να διατάξει τον Δασάρχη 
Πειραιά να ικανοποιήσει αμέσως 
τις ιταμές απαιτήσεις των πλια-
τσικολόγων καπιταλιστών που 
έχουν πάρει «μπιρ παρά» την 
έκταση του πρώην αεροδρόμιου 
του Ελληνικού και του παραλια-
κού μετώπου του Αγίου Κοσμά.

Η δικηγόρος Αθηνών Τριαντα-
φύλλη Καστραντά προσλήφθηκε 
από τον Φλαμπουράρη σε θέση 
ειδικής συνεργάτιδας στις 12 Γε-
νάρη του 2016. Η εν λόγω κυρία, 
αντλώντας προφανώς κύρος από 
την εξουσία που ασκεί το αφεντι-
κό της, έστειλε στις 8 Μάη του 
2017 στον Δασάρχη Πειραιά ένα 
κατάπτυστο –και ταυτόχρονα πα-
ράνομο- έγγραφο, που δεν έχει 
καν αριθμό πρωτοκόλλου (γεγο-
νός πρωτοφανές στη Δημόσια 
Διοίκηση), διατάζοντάς τον –με 
ύφος χιλίων εκατόνταρχων- να 
προχωρήσει με Πράξη Χαρα-
κτηρισμού στον αποχαρακτη-
ρισμό των περιμετρικών δασών 
της έκτασης Ελληνικού - Αγίου 
Κοσμά.

Γράφει η υπάλληλος του Φλα-
μπουράρη (η επισήμανση δική 
μας):

«Σας παρακαλούμε, να προχω-
ρήσετε τάχιστα στις από μέρους 
σας οφειλόμενες νόμιμες ενέρ-
γειες, δεδομένου ότι η Ελληνική 
Δημοκρατία ανέλαβε έναντι των 
θεσμών, ως προαπαιτούμενο 
για την ολοκλήρωση της αξιολό-
γησης, την δέσμευση να έχουν 
εκδοθεί έως τις 15.05.2017 οι 
απαιτούμενες από πλευράς  της 
Δασικής Υπηρεσίας σχετικές δι-
οικητικές πράξεις»!

Η λέξη «παρακαλούμε» είναι 
έκφραση αστικής ευγένειας, που 
δεν μπορεί να κρύψει το χαρα-
κτήρα διαταγής που έχει το πα-
ράνομο έγγραφο. Ο Δασάρχης 
διατάσσεται να παρανομήσει, 
αποχαρακτηρίζοντας τα περιμε-
τρικά δάση, επειδή η κυβέρνηση 
έκλεισε σχετική συμφωνία με την 
τρόικα!

Για πρώτη φορά σε περίοδο 
αστικής κοινοβουλευτικής δημο-
κρατίας (αστικής δικτατορίας), 
ειδική συνεργάτιδα υπουργού 
αναλαμβάνει για λογαριασμό 
του να διατάξει υπηρεσιακό 
παράγοντα. Και μάλιστα να τον 
διατάξει να παρανομήσει, απο-
χαρακτηρίζοντας δάση. Επιπλέ-
ον, διατάζει υπηρεσιακό παρά-

γοντα που διοικητικά υπάγεται 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αττικής, που έχει ως πολιτικό 
προϊστάμενο τον υπουργό Εσω-
τερικών Π. Σκουρλέτη και όχι 
τον Αλ. Φλαμπουράρη, που είναι 
παντελώς αναρμόδιος (η αρμοδι-
ότητα του επιλοχία του μεγάρου 
Μαξίμου δεν προβλέπεται από 
τη νομοθεσία που διέπει τη δι-
άρθρωση και τη λειτουργία του 
ελληνικού αστικού κράτους).

Προφορικές παρεμβάσεις 
συμβούλων είχαμε και στο 
παρελθόν, αλλά έγγραφη δια-
ταγή, από ειδική συνεργάτιδα, 
γραμμένη σ’ ένα «κωλόχαρτο», 
με το χαρακτηρισμό «ΕΞΑΙΡΕ-
ΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ», χωρίς αριθμό 
πρωτοκόλλου, χωρίς να φέρει 
το απαραίτητο λογότυπο του 
υπουργού ή της αρμόδιας Γενι-
κής Διεύθυνσης, εμείς πρώτη 
φορά βλέπουμε.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι ζουν 
υπό την Δαμόκλειο σπάθη του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα 
και είναι υποχρεωμένοι να εκτε-
λέσουν παράνομες αποφάσεις, 
μετά από δύο εντολές των πολι-
τικών τους προϊσταμένων. Αυτό 
το «κωλόχαρτο», όμως, δεν έχει 
καμιά διοικητική αξία, αλλά 
στάλθηκε ως δεύτερη διαταγή, 
με προφανή στόχο να υποχρε-
ώσει τον Δασάρχη Πειραιά να 
προχωρήσει στον παράνομο 
αποχαρακτηρισμό των περιμε-
τρικών δασών.

Η πρώτη διοικητική εντολή 
δόθηκε από τον αναπληρωτή 
υπουργό Περιβάλλοντος Σω-
κράτη Φάμελλο, με την αποδο-
χή της Γνωμοδότησης 337/2016 
του Γ’ Τμήματος του ΝΣΚ (Νομι-
κό Συμβούλιο του Κράτους), με 
την οποία αποχαρακτηρίστηκαν 
παράνομα τα περιμετρικά δά-
ση της περιοχής. Οπως έχουμε 
ξαναγράψει, το ΝΣΚ, με βάση 
τον νόμο 3082/2002, δεν έχει 
αρμοδιότητα να γνωμοδοτήσει 
για τον δασικό ή μη χαρακτήρα 
εκτάσεων. Παρολαυτά, δεν είναι 
η πρώτη φορά που το ΝΣΚ πα-
ρανομεί αποχαρακτηρίζοντας 
με Γνωμοδοτήσεις δάση και δα-
σικές εκτάσεις.

Συνέβη και το 2008, με τη 
Γνωμοδότηση 161  του Ε’ Τμήμα-
τος, που αποχαρακτήρισε δάσος 
10.690 στρεμμάτων στην Ουρα-
νούπολη Χαλκιδικής. Τότε, είχε 

διαφωνήσει ο αντιπρόεδρος του 
ΝΣΚ Θ. Θεοφανόπουλος, που 
εκτός από τον νόμο 3086/2002 
επικαλέστηκε και την απόφαση 
255/1997 του ΣτΕ που προβλέπει 
τα εξής: «Ο χαρακτηρισμός μιας 
έκτασης ως δασικής ή μη, με τις 
συνέπειες που επάγεται κατά το 
Σύνταγμα και το νόμο, είναι θέμα 
διοικητικής φύσεως, η επίλυση 
του οποίου απόκειται κατά το 
Σύνταγμα στη διοίκηση και σε 
περίπτωση αμφισβητήσεως στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας». 
Γι’ αυτό ο αντιπρόεδρος Θεο-
φανόπουλος υποστήριξε ότι το 
ΝΣΚ δεν έχει αρμοδιότητα να 
γνωμοδοτήσει για το αν η ανα-
φερομένη στο ερώτημα έκταση 
είναι δασική ή δάσος.

Ο Φάμελλος, όμως, έγραψε 
στα παλιά του τα παπούτσια την 
αναρμοδιότητα του ΝΣΚ και στις 
2 Δεκέμβρη του 2016  του υπέ-
βαλε ερώτημα. Το ΝΣΚ εξέδωσε 
τη Γνωμοδότηση 337/2016, την 
οποία έκανε αμέσως δεκτή ο 
Φάμελλος. Το ΝΣΚ αποφάνθηκε 
ότι οι Τεχνητές Δασικές Φυτείες 
δεν υπάγονται στην δασική νο-
μοθεσία και δεν είναι ούτε δάση 
ούτε δασικές εκτάσεις. Η Γνωμο-
δότηση ήταν όπως τη ζητούσαν 
ο Φάμελλος και ο «πανταχού 
παρών» Φλαμπουράρης.

Πάνω στη βιασύνη τους, όμως, 
έκαναν το «λάθος» να αποφαν-
θούν ότι δεν υπάγονται στη δα-
σική νομοθεσία μόνο οι Τεχνητές 
Δασικές Φυτείες που έγιναν βά-
σει φυτοτεχνικών μελετών. Κατά 
συνέπεια, η εφαρμογή της Γνω-
μοδότησης δεν είναι υποχρεωτι-
κή ακόμα και μετά την αποδοχή 
της από τον Φάμελλο, γιατί δεν 
υπάρχουν φυτοτεχνικές μελέ-
τες. Ο Δασάρχης Πειραιά, στις 
14 Φλεβάρη του 2017, ζήτησε 
από το ΤΑΙΠΕΔ να του στείλει 
τις φυτοτεχνικές μελέτες. Τέτοι-
ες μελέτες το ΤΑΙΠΕΔ δεν είχε 
και γι’ αυτό ζήτησε βοήθεια από 
τον Φάμελλο προκειμένου να 
ξεπεραστεί το «εμπόδιο». Και 
βέβαια η βοήθεια δε θα δινόταν 
με σύννομο τρόπο.

Ο Φάμελλος έσπευσε σε 
βοήθεια του ΤΑΙΠΕΔ, καταφεύ-
γοντας στη βοήθεια της αντιπρο-
έδρου του ΝΣΚ Β. Δούσκα, που 
ήταν και πρόεδρος του Γ’ Τμή-
ματος που εξέδωσε τη Γνωμοδό-
τηση 337/2016. Ο αναπληρωτής 
υπουργός έβαλε μπροστά  υπάλ-

ληλο του Τμήματος Επιτρεπτών 
Επεμβάσεων της Διεύθυνσης 
Προστασίας Δασών και Αγρο-
περιβάλλοντος, που υπέβαλε 
ερώτημα στην προϊσταμένη του 
ΝΣΚ στο υπουργείο Περιβάλλο-
ντος, Β. Δούσκα, ζητώντας «διευ-
κρινίσεις» για τη Γνωμοδότηση 
337/2016. Στην ουσία, ζητούσε 
ατομική γνωμοδότηση από την 
Β. Δούσκα, που να λέει ότι δεν 
χρειάζεται να υπάρχουν φυτο-

τεχνικές μελέτες. Αυτό γνωμά-
τευσε και η Β. Δούσκα, «διορθώ-
νοντας» τον εαυτό της. Η κυρία 
αυτή βάφτισε την ατομική της 
γνωμοδότηση «διευκρινίσεις» 
της Γνωμοδότησης 337/2016, 
επειδή προφανώς γνωρίζει ότι οι 
ατομικές γνωμοδοτήσεις είναι 
προσωπικές, δεν μπορεί να γί-
νουν αποδεκτές από τον υπουρ-
γό και δεν είναι υποχρεωτική η 
εφαρμογή τους.

Ολα αυτά τα επισημάναμε με 
άρθρο μας, ακυρώνοντας έτσι 
τη μεθόδευση του Φάμελλου. 
Με αίτησή μας καταθέσαμε στο 
Δασαρχείο Πειραιά σειρά εγγρά-
φων του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας 
και Θράκης, τα οποία επιβεβαι-
ώνουν την ορθότητα της θέσης 
μας ότι οι ατομικές γνωμοδο-
τήσεις είναι προσωπικές και ως 
τέτοιες δε γίνονται αποδεκτές 
από τους υπουργούς, ενώ στην 
περίπτωση που γίνουν δεν είναι 
υποχρεωτική η εφαρμογή τους. 
Επόμενο ήταν το Δασαρχείο 
Πειραιά να μη δεχτεί την ατομική 
γνωμοδότηση της Β. Δούσκα και 
να περιμένει την επόμενη ενέρ-
γεια του Φάμελλου για να εκδώ-
σει την Πράξη Χαρακτηρισμού.

Γι’ αυτό και ο Φλαμπουράρης, 
σε συνεννόηση προφανώς με 
τον Φάμελλο, λειτουργώντας 
ως υπουργός χούντας, έβαλε 
την ειδική συνεργάτιδά του 
Τριανταφύλλη Καστραντά να 
διατάξει παράνομα τον Δασάρ-
χη Πειραιά να κάνει την Πράξη 
Χαρακτηρισμού και να αποχαρα-
κτηρίσει τα περιμετρικά δάση. Ο 
Φλαμπουράρης, σε κατάσταση 
πανικού, παίζει το τελευταίο του 
χαρτί. Εκτιμούμε ότι και αυτή η 
ενέργειά του θα πέσει στο κενό, 
γιατί είναι εξόφθαλμα παράνομη 
από κάθε άποψη.

Η εφαρμοστική εγκύκλιος του 
Ι. Τσιρώνη, με αριθμό πρωτο-
κόλλου 145957/4835/4-10-2016, 
είναι ένα συμπληρωματικό και 
εξίσου σημαντικό ντοκουμέντο 
για να αποφασίσει ο Δασάρχης 
Πειραιά ότι τα περιμετρικά δάση 
της έκτασης σε Ελληνικό-Αγιο 
Κοσμά είναι δάση, ανεξάρτητα 
από το γεγονός ότι είναι προϊόν 
Δασικών Φυτεύσεων, όπως πολ-
λά δάση και άλση στην Αττική και 
σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Σκάνδαλο Ελληνικού

Τώρα κυβερνούν σαν χούντα!


