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Θεωρώ τη συμφωνία μονό-
δρομο. Πάντα ήμουν υπέρμα-
χος του plan A. Δεν βλέπω πε-
ριθώρια να αλλάξουμε δρόμο 
ή να εισέλθουμε σε μια παρα-
τεταμένη περίοδο αστάθειας.

Γιώργος Σταθάκης
Φέρτε να υπογράψουμε, να 

τελειώνουμε.
Από τη μια πλευρά ο Σόιμπλε 

έχει πεισμώσει. Θέλει να ρίξει 
την κυβέρνηση και να χρησιμο-
ποιήσει την πολιτική κρίση στην 
Ελλάδα για να επαναφέρει το 
Grexit.

Στέλιος Κούλογλου
Γι' αυτό δε θα του κάνουμε 

τη χάρη να μας ρίξει. Θα τα 
υπογράψουμε όλα και θα τον 
αφοπλίσουμε.

Δεν μπορεί να δώσουμε 
στην Ελλάδα την ίδια ακριβώς 
πρόταση με την προηγούμενη 
φορά έπειτα από όλες τις προ-
σπάθειές της, με το μότο «φάε 
ή πέθανε».

Πιέρ Μοσκοβισί
Σταθερά σε ρόλο «καλού 

μπάτσου».
Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε είναι 

αυστηρός αλλά δίκαιος και γι' 
αυτό θα βρει μια φόρμουλα η 
οποία θα μας επιτρέπει να μει-
ώσουμε πραγματικά αυτό το 
βουνό χρέους.

Προκόπης Παυλόπουλος
Ο Πάκης διακρινόταν πά-

ντοτε για την ευγένεια και τη… 
μετριοπάθειά του.

Μερίδα των δανειστών μας 
αρνείται να συναινέσει σε μια 
τέτοια συμφωνία και στην εκπο-
μπή ενός τέτοιου μηνύματος μη 
έχοντας ουσιαστικά εμπιστοσύ-
νη στο ελληνικό πολιτικό σύστη-
μα ότι μπορεί να διαχειριστεί 
από μόνο του την πορεία εξό-
δου της χώρας από την κρίση 
και επιδιώκει την παράταση της 
επιτήρησης και της κηδεμονίας.

Στέργιος Πιτσιόρλας
Τέτοια ξενοδουλεία, ούτε οι 

γνωστοί δημοσιογράφοι που 
απονέμουν τα «δίκια» στους 
ιμπεριαλιστές δανειστές.

Θα ήθελα να πω δυο λόγια 
για το ποια είναι η σύγχρο-
νη αντίληψη για τον πλούτο. 
Χρειάζεται Brand,  location, 
product. Αναγνωρισιμότητα, 
τοποθεσία,  προϊόν.

Φώφη Γεννηματά
Τι κάθονται και της γράφουν 

της Φώφης οι… επιστήμονες 
του ΠΑΣΟΚ!

Δεν σκέφτομαι στην ζωή 
μου θέσεις και αξιώματα αλλά 
το πώς θα προσφέρω στην κοι-
νωνία, μόνο αυτό με απασχολεί.

Δημήτρης Θεοχαρόπουλος
Μπορεί να σας το επιβεβαι-

ώσει και ο μπαρμπα-Φώτης ο 
Κουβέλης…

[Η Τερίζα Μέι] είναι μια μελ-
λοθάνατη που περπατά προς 
την εκτέλεση και το μόνο ερώ-
τημα είναι πόσο θα χρειαστεί 
να περιμένει.

Τζορτζ Οσμπορν
Βρετανική ευγένεια μεταξύ 

Τόρηδων.

Αλλα λόγια ν' αγαπιόμα-
στε. Μπορεί ο Τσακαλώτος 

να δήλωσε κατ' επανάληψη 
ότι η πρόταση Σόιμπλε περιέ-
χει πολλά θετικά στοιχεία και 
στόχος της κυβέρνησης ήταν 
να τη βελτιώσει, αν μπορούσε, 
όμως η αναπληρώτρια υπουρ-
γός Γεμιστών, Φρούτων και 
Λαχανικών Θεανώ Φωτίου 
έμεινε στην εποχή της… δη-
μιουργικής ασάφειας. Η πρό-
ταση Σόιμπλε δεν αποτελεί 
βάση διαπραγμάτευσης για 
την κυβέρνηση, δήλωσε η κ. 
Θεανώ. Εμείς -συμπλήρωσε- 
«δουλεύουμε πάνω στη δική 
μας πρόταση που είναι πολύ 
καθαρή και πολλές χώρες 
ήταν μαζί μας»! Που τις είδε τις 
πολλές χώρες; Δε χρειαζόταν 
να τις δει. Χαχόλοι είναι, ό,τι 
τους πω θα το χάψουν, είναι 
το μότο της κυρα-Θεανώς. Με 
τόσα ψέματα που λένε σε κα-
θημερινή βάση στις δημόσιες 
παρεμβάσεις     τους, αναρω-
τιόμαστε αν κάνουν το ίδιο και 
στις προσωπικές τους σχέσεις. 
Αμα έχεις το χούι, σου μένει.

Ο Τσίπρας έδωσε συνέ-
ντευξη στο «Antivirus», η 

Δούρου πόζαρε φορώντας 
μπλουζάκια, ο Τσακαλώτος 
κρατούσε το πανό της Νεο-
λαίας ΣΥΡΙΖΑ παρέα με την 
Καββαδία, ο Τζανακόπουλος 
ευχήθηκε γραπτώς «να πε-
ράσετε όμορφα στο Athens 
Pride - Φεστιβάλ Υπερηφάνει-
ας Αθήνας», ο Παππάς έστειλε 
το δικό του μήνυμα, γενικώς 
τέτοια κινητοποίηση συριζαί-
ων για μια… κινητοποίηση δεν 
τη βλέπεις εύκολα. Κατανοητό 

από τη μεριά τους. Πώς συμ-
βαίνει, όμως, και ο συγκεκριμέ-
νος χώρος είναι ο μόνος που 
επιτρέπει στους συριζαίους 
να δείχνουν τόσο «λαρτζ», 
να αισθάνονται τόσο άνετα; 
Μπίζνα με χορηγούς τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, τον Καμίνη και κάποιες 
πολυεθνικές είναι η όλη «φά-
ση». Και στις μπίζνες ο χορη-
γός ασκεί με κάθε ελευθερία 
τα χορηγικά του δικαιώματα. 
Τα υπόλοιπα είναι τροφή για 
αφελείς, ομοφυλόφιλους και 
ετεροφυλόφιλους.

«Ολος ο ελληνικός λαός 
γνωρίζει πολύ καλά ότι ο 

μόνος πραγματικός σύμμαχος 
της χώρας μας είναι οι ΗΠΑ. 
Οι άλλοι είναι σύμμαχοι μόνο 
ως πιστωτές, χωρίς σεβασμό, 
κι αυτό γιατί κάποιοι από αυ-
τούς δεν θα ξεχάσουν ποτέ 
ότι έχασαν τον Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο από αυτή τη χώρα». 
Ανιστόρητος είναι (οι Γερμα-
νοί έχασαν τον πόλεμο πρωτί-
στως από τη Σοβιετική Ενωση 
και μόνο τότε κατέφθασαν στα 
ευρωπαϊκά πολεμικά πεδία οι 
Αμερικανοί), ακροδεξιός είναι, 
όμως πίσω από τη χυδαία ιδε-
ολογική κάλυψη του Καμμένου 
υπάρχουν μπίζνες με αγορές 
οπλικών συστημάτων, παραχώ-
ρηση βάσεων κτλ. Χρειάζεται 
μήπως να θυμίσουμε ότι εκτός 

από ανιστόρητος και ακρο-
δεξιός, ο Π. Καμμένος είναι 
υπουργός Αμυνας της κυβέρ-
νησης Τσίπρα;

«Ο ουσιαστικός ρόλος 
της FIFA, όπως τον γνωρί-

ζω, είναι να ασχολείται με το 
ποδόσφαιρο και όχι να παρεμ-
βαίνει στη γεωπολιτική» δήλω-
σε ο πρόεδρος της διεθνούς 
ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας 
Τζιάνι Ινφαντίνο, εκφράζοντας 
παράλληλα την αισιοδοξία του 
ότι η περιοχή του Κόλπου θα 
επανέλθει στην… κανονικότητα 
και το Μουντιάλ του 2022 θα 
διεξαχθεί κανονικά. Ο καθείς 
και οι μπίζνες του. Τόσα λεφτά 
έχουν επενδυθεί, τόσες μίζες 
έχουν πέσει, πρέπει να απο-
σβεστούν.

17/6: Ημέρα κατά ερημοποίησης και ξηρασί-
ας, Ισλανδία: Ημέρα ανεξαρτησίας (1944) 
17/6/1907: Ενας νεκρός και δεκατέσσερις 
τραυματίες σε επεισόδια λόγω εκλογών (Πει-

ραιάς) 17/6/1945: Θάνατος Αρη Βελου-
χιώτη 17/6/1988: Αποφυλάκιση Κλάους Γίνσχκε 
(RAF) μετά από δεκαέξι χρόνια στη φυλακή 
και αποκήρυξη της τρομοκρατίας 17/6/1997: 
Υπογραφή συνθήκης Αμστερνταμ (ΕΕ) 18/6: Σε-

ϊχέλλες: Εθνική εορτή 18/6/1946: Ιδρυση 
ΝΑΤΟ 19/6: Ημέρα δρεπανοκυττάρωσης, Κουβέ-
ιτ: Ημέρα ανεξαρτησίας (1961), Τρινιδάδ-Το-
μπάγκο: Ημέρα εργασίας 19/6/1990: Κατάργηση 
φυλετικού διαχωρισμού σε δημόσιους χώρους 
στη Νότια Αφρική 19/6/2000: Η Ελλάδα υπο-
γράφει την ένταξή της στην Οικονομική και 

Νομισματική Ενωση 20/6: Ημέρα surfing, ημέ-
ρα ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Σενεγάλη: Ημέρα 
ανεξαρτησίας (1960), Αργεντινή: Ημέρα σημαί-

ας 20/6/1923: Δολοφονία Πάντσο Βίγια 
20/6/1978: Βόμβα ακροδεξιών στον κι-
νηματογράφο «Ρεξ» στη διάρκεια προ-
βολής σοβιετικής ταινίας, δεκαπέντε 
τραυματίες 21/6: Ημέρα μουσικής, ημέρα 
skateboard, ημέρα ανθρωπιστή, ημέρα υδρο-

γραφίας 21/6/1945: Εθνικόφρονες επι-
τίθενται εναντίον αριστερών ηθοποιών 
στα θέατρα «Ερμής» και «Λυρικόν», 
δέκα τραυματίες 21/6/1965: Εκτελεί-
ται σε πλατεία της Σαϊγκόν (Βιετνάμ) 

ο κομμουνιστής Τρανβάν Ντονκ 22/6: 
Ημέρα σκαραβαίου, ημέρα Στρουμφ, Κονγκό: 
Ημέρα στρατού, Ελ Σαλβαδόρ: Ημέρα δασκά-
λων 22/6/1943: Ρατσιστικές εξεγέρσεις στο 
Ντιτρόιτ (ΗΠΑ), 29 νεκροί 22/6/1998: Βόμβα 
στο υποκατάστημα της Alpha bank στην Αχαρ-
νών (17Ν) 23/6: Ημέρα χηρών, ημέρα δημόσιων 
υπηρεσιών, ολυμπιακή ημέρα 23/6/1971: Δύο 
καταδίκες μελών ΟΜΛΕ (Θεσσαλονίκη) σε φυ-
λάκιση ενός έτους, τριετής φυλάκιση μάρτυρα 
υπεράσπισης για «προσβολή του δικαστηρίου» 
23/6/1978: 29 καταδίκες και δεκαέξι αθωώσεις 
στη δίκη των Ερυθρών Ταξιαρχιών 23/6/1981: 
Το «Κ»Κ Γαλλίας συμμετέχει στην κυβέρνηση 
για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια 23/6/1996: 
Θάνατος Ανδρέα Παπανδρέου.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

Οι λέξεις «ξεφτίλα» και «ξεψηφίζω» 
αρχίζουν με τα ίδια γράμματα στη 
γλώσσα μας u Πρετεντέρης και Πα-
παχρήστος «μονομαχούν» για ηγετικό 
ρόλο στον ΔΟΛ του Μαρινάκη, σύμφω-
να με τις φήμες της δημοσιογραφικής 
πιάτσας u Πλάκα θα 'χει να αλληλοε-
ξοντωθούν και μετά να τους «φυτέψει» 
ο πειραιάρχης κάποιον «ξωτικό» για 
γενικό κουμανταδόρο u «Εχω πάρα 
πολύ καλές σχέσεις» με τους αγρότες 
δήλωσε ο Βαγγέλης Αποστόλου u Τι 
κρίμα να μην το ξέρουν οι αγρότες u 

«Να βγάλουμε τη βαλβίδα συμπίεσης 
της ελληνικής οικονομίας» u Η μία, 
η μοναδική, η ανεπανάληπτη Θεανώ 
Φωτίου u Οπως δήλωσε ο Ζαν-Λικ 
Μελανσόν, η αποχή στις γαλλικές 
βουλευτικές εκλογές ήταν τέτοια που 
δεν επιτρέπει στην πλειοψηφία να κα-
ταστρέψει τον εργατικό κώδικα u Για 
το ότι η αποχή χτύπησε κατακέφαλα 

και τον ίδιο, ούτε λέξη u Οσο για την 
καταστροφή του εργατικού κώδικα, δε 
θα την εμποδίσουν τα κοινοβουλευτι-
κά φληναφήματα του Μελανσόν, αλλά 
οι ταξικές αντιστάσεις του γαλλικού 
προλεταριάτου u Σόλο σόου από τη 
Ζωή στο Δίστομο u Κι εμείς θυμηθή-
καμε την το πάλαι υπαρχηγό Ραχήλ 
και αναφωνήσαμε u Πού βρίσκεται η 
ξανθιά θεά; u Πώς πάει η συγκρότηση 
του κόμματός της; u «Είναι θέμα Παι-
δείας» μας είπαν οι διοργανωτές του 
Athens Pride u Αντε, να κλείσουμε τα 
μάτια μπροστά στην έννοια «σεξερ-
γασία», με την οποία προσπαθούν να 
ωραιοποιήσουν την πορνεία u Και να 
την αντιμετωπίσουν σαν «ένα επάγ-
γελμα όπως όλα τα υπόλοιπα» u Για 
το «ψωνιστήρι» ανηλίκων, αγοριών και 
κοριτσιών, τι γνώμη έχουν άραγε οι 
μύστες της Παιδείας; u «Σεξεργάτες» 
είναι τα ανήλικα προσφυγόπουλα; u 

«June marks the end of May» u Βρε-
τανικό φλεγματικό λογοπαίγνιο με το 
επώνυμο της πρωθυπουργού u «Ο 
Ιούνης σημαδεύει το τέλος του Μάη» 
(Μέι) u Απορώ μ' εκείνους που εξανί-
στανται με τα μαθηματικά της υπουρ-
γού Κουντουρά u Μοντέλα ήταν η 
κοπέλα, όχι απόφοιτος ΦΜΣ u Λογικό 
δεν είναι να αφαιρεί 5 από τα 20 και 
να βρίσκει το αποτέλεσμα 16; u Αρχι-
σαν να βελτιώνονται τα παπαγαλάκια 
του Γατούλη (κατ' ευφημισμόν Τίγρη) u 

Μόλις σκάσει μια καινούργια αποκάλυ-
ψη από την «Κόντρα», απαντούν αμέ-
σως πλέον, δεν αφήνουν να περάσουν 
μέρες u Και τι απαντούν; u Ε, να μην 
περιμένουμε και πρωτοτυπία ή ποικιλία 

u «Ζεσταίνονται οι μπουλντόζες» u Οι 
οποίες μπουλντόζες, με τόσο ζέσταμα, 
θα είχαν κάψει κινητήρες u Νισάφι πια, 
τρία χρόνια ζέσταμα u Αγανάκτησε ο 
Ευκλειδάκος με την τρόικα u Ακούς 

εκεί να θέλουν να κάνουν και «μικροε-
πιτήρηση», «μικροδιοίκηση», να θέλουν 
«να έχουν λόγο και για πολύ μικρές λε-
πτομέρειες» u Αυτοί φταίνε που «κά-
νουμε κακούς νόμους», όπως «κακούς 
νόμους» έκαναν και οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις u Ενώ κανονικά η τρό-
ικα θα έπρεπε να καθορίζει μόνο την 
«πολιτική σε αδρές γραμμές» u Και 
τις λεπτομέρειες να τις αφήνει στις 
δουλάρες των ελληνικών κυβερνήσε-
ων u Επιτέλους, ας μας δείξουν λίγη 
εμπιστοσύνη u Κι εμείς οι έλληνες 
πολιτικοί μνημονιακοί είμαστε u Δεν 
έχει η τρόικα το προνόμιο και την απο-
κλειστικότητα u «Εγώ αλλά και αρκετοί 
σύντροφοί μου στον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε 
εκφράσει, εξαρχής, την αντίθεσή μας 
στην επένδυση στο Ελληνικό» u Αλλά 
την ψηφίσαμε με πόνο ψυχής u Πού 
πα' ρε Κυρίτση; u Μία, μοναδική και 
ανεπανάληπτη είναι η Τζάκρη u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Εξαιρετικό το αποτέλεσμα του φίλου Τζέρεμι Κόρμπιν. Η 
Αριστερά που τολμά μπορεί να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει 

τους λαούς.
Αλέξης Τσίπρας

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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«Η Ευρώπη, που σταθερά μας 
στήριξε τόσα χρόνια, κουρά-

στηκε να ασχολείται μαζί μας. Φαίνε-
ται να έχει προκρίνει μία μορφή προ-
σωρινής καταστολής». Αυτό το είπε ο 
πρόεδρος  του ΣΕΒ, Θ. Φέσσας, στην 
πρόσφατη γενική συνέλευση του συν-
δικάτου των μεγαλοκαπιταλιστών. «Ο 
κυνισμός του “κουαρτέτου“ απορρέει, 
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το 
ότι κανείς πλέον δεν μας εμπιστεύε-
ται. Η απώλεια εμπιστοσύνης κλιμα-
κώνεται βαθμιαία από το μακρινό 2011 
μέχρι σήμερα, όταν συμφωνούσαμε, 
υπογράφαμε, νομοθετούσαμε και 
στη συνέχεια στρίβαμε, χωρίς καν το 

πρόσχημα του αρραβώνα. Η παγίωση 
της κουτοπόνηρης αυτής τακτικής, 
της στάχτης στα μάτια των κουτό-
φραγκων και εμείς να μην αλλάζουμε 
τίποτα, μη τυχόν και θίξουμε τα μικρά 
ή τα μεγάλα που θα ξεβόλευαν τα 
κομματικά μας ακροατήρια, προφα-
νώς εξάντλησε τα όριά της και αυτό 
είναι που πληρώνουμε σήμερα». Αυτά 
τα είπε ο ειδικός αγορητής του Ποτα-
μιού, Σπ. Δανέλλης, στη συζήτηση για 
τις (ν)τροπολογίες με τα τελευταία 
προαπαιτούμενα, που έγινε στη Βουλή 
την Παρασκευή 9 Ιούνη.

Σ' ένα κρεσέντο ξενοδουλείας, λες 
και μιλούσε υπάλληλος της τρόικας 
ή εκπρόσωπος Τύπου του Σόιμπλε, ο 
εκπρόσωπος του Ποταμιού τα έβαλε 
με το αστικό πολιτικό σύστημα συλλή-
βδην, με όλες τις μνημονιακές κυβερ-
νήσεις («το Ποτάμι δεν συμμερίζεται 
και δεν υιοθετεί τις υποκριτικές κραυ-
γές της αντιπολίτευσης. Η απώλεια 
της αξιοπιστίας μας κορυφώθηκε, 
αλλά δεν οφείλεται μόνο στη σημερι-
νή κυβέρνηση» είπε), κατηγορώντας 
τες ότι δεν έδειξαν ενθουσιασμό στην 
υιοθέτηση και εφαρμογή των απαιτή-

σεων της τρόικας, ότι προτιμούσαν 
«να χαϊδεύουν αυτιά», με αποτέλεσμα  
να χάσουν οι δανειστές την εμπιστο-
σύνη τους προς το ελληνικό πολιτικό 
σύστημα. Οπως είπε, «αυτό ερμηνεύει 
και την εμμονή τους σε ζητήματα που 
απέχουν από τη διαπραγματευτική 
μεταρρυθμιστική ατζέντα που τόσο 
πολύ έχει ανάγκη η χώρα. Σε αυτή 
τη λογική εντάσσεται και η απόλυτη 
ανελαστικότητά τους, που μας οδηγεί 
σήμερα στη σκιά καταπάτησης στοι-
χειωδών κοινοβουλευτικών κανόνων»!

Μιλώντας για τις πέντε (ν)τροπολο-
γίες, ο Δανέλλης είπε: «Ο γενικός τίτ-
λος θα μπορούσε να είναι με πέντε λέ-

ξεις: “Ο σχολαστικισμός των εταίρων 
ως απόρροια της απόλυτης έλλειψης 
εμπιστοσύνης“. Με απλά λόγια, σας 
υποβάλλουν σε νομοθετικά καψόνια, 
για να τελειώσουμε με τα μεγάλα και 
εύκολα λόγια (…) Επιβάλλουν ουσια-
στικά στην κυβέρνηση να αποκτήσει 
αυτό που αρνείται πεισματικά, δηλα-
δή το ownership του Προγράμματος, 
αυτό που αυτονόητα έπρεπε να είναι 
κατάκτηση όλων μας»!

Ακούγοντας τον Δανέλλη, ανα-
ρωτιέται κανείς γιατί το Ποτάμι δεν 
ψήφισε το τέταρτο Μνημόνιο. Αυτό, 
βέβαια, ανάγεται στη σφαίρα της πα-
ραπολιτικής, όχι της πολιτικής.

Επίσημη ομολογία ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ

Είμαστε μια μνημονιακή κυβέρνηση 
όπως όλες οι προηγούμενες!

Ξεδιαντροπιά (1)
«Δεν πρόκειται για περικοπή. Είναι πάγωμα στην αύξηση των 

συντάξεων για μία χρονιά. Είναι ένα μέτρο το οποίο έρχεται στη 
Βουλή, διότι η επίτευξη των πρωτογενών πλεονασμάτων ύψους 
3,5% του ΑΕΠ, όπως αποσαφηνίστηκε στο τελευταίο Eurogroup, 
θα πρέπει να διατηρηθεί μέχρι και το 2022. Αρα, ήταν αναγκαίο 
να υπάρξει αυτή η ρύθμιση προκειμένου να μην μπορεί κυρίως 
το ΔΝΤ να πει ότι δεν επιτυγχάνεται το πρωτογενές πλεόνασμα, 
σύμφωνα ακόμα και με τις δικές του ρυθμίσεις». Με θράσος και 
ξεδιαντροπιά μεγαλύτερη απ' αυτή του προκατόχου και μέντο-
ρά της, Γ. Κατρούγκαλου, εμφανίστηκε στη Βουλή η υπουργός 
Εργασίας, Ε. Αχτσιόγλου.

Τι να πρωτοσχολιάσει κανείς; Την ιταμότητα του ισχυρισμού ότι 
δεν περικόπτονται οι συντάξεις, αλλά απλά παγώνουν για έναν 
ακόμα χρόνο (ενώ την ίδια στιγμή θα πετσοκοπούν κατά 18% το 
2019 - και βλέπουμε) ή την ομολογία ότι το τέταρτο Μνημόνιο 
παρατείνεται μέχρι το 2022 και όχι μέχρι το 2021 που έλεγαν 
στη Βουλή;

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην έκθεσή του αναφέρει 
ότι από το πάγωμα για έναν ακόμα χρόνο (2022) των συντάξεων 
θα υπάρξει για τον κρατικό προϋπολογισμό εξοικονόμηση 250 
εκατ. ευρώ. Ο αριθμός είναι ασφαλώς αυθαίρετος, γιατί δεν μπο-
ρούν να ξέρουν από τώρα πόσο θα αυξάνονταν οι συντάξεις το 
2022 και πόσο θα ήταν το συνολικό κονδύλι. Πολιτικά, όμως, εκεί-
νο που πρέπει να επισημανθεί είναι πως το 2023, που (υποτίθεται 
ότι) θα λήξει η απαγόρευση αύξησης των συντάξεων, θα είναι ο 
τελευταίος χρόνος της θητείας της επόμενης κυβέρνησης (αν 
υποτεθεί ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Σεπτέμβρη του 2019). Κι 
έχουν το θράσος να λένε ότι δεν υπέγραψαν τέταρτο Μνημόνιο.

Ξεδιαντροπιά (2)
Με την ίδια ξεδιαντροπιά τοποθετήθηκε η Αχτσιόγλου και για 

το ζήτημα των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων που «επανέρχο-
νται», αλλά… δεν επανέρχονται. Παρουσίασε τα πράγματα σαν 
να μην τρέχει τίποτα. Σαν να μην αλλάζει τίποτα. Οπως είπε «ου-
σιαστικά επαναλαμβάνουμε όλη τη διάταξη, αλλά ως προς το 
περιεχόμενο θα δείτε ότι και στην αιτιολογική έκθεση η ημερο-
μηνία για το τέλος της αναστολής παραμένει εκεί, δηλαδή την 
20η Αυγούστου του 2018». Αμα δεν αλλάζει τίποτα, τότε γιατί 
όλη αυτή η φασαρία του ξε-ψηφίσματος και ξανα-ψηφίσματος; 
Η μαντάμ Αχτσιόγλου νομίζει ότι απευθύνεται σε αφελείς.

Οπως θυμόμαστε, στην αρχή ακόμα της συνεδρίασης του 
Eurogroup στις 22 Μάη, ο Τόμσεν είπε στον Τσακαλώτο ότι το 
ΔΝΤ δε συμφώνησε να οριστεί ημερομηνία λήξης της αναστολής 
των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ο Τσακαλώτος έσπευσε 
αμέσως να μιλήσει για… πρόβλημα διατύπωσης, που θα το λύ-
σουν εύκολα βρίσκοντας έναν… έντιμο συμβιβασμό. Τι άλλαξαν 
ξε-ψηφίζοντας και ξανα-ψηφίζοντας τη διάταξη; Αλλαξαν την 
αιτιολογική έκθεση που πριν έλεγε ότι η απαγόρευση αίρεται από 
τις 21.8.2018. Με την τροπολογία ψήφισαν καινούργια αιτιολογική 
έκθεση, που αναφέρει: «Προβλέπεται πως αυτή θα ισχύσει έως 
την 20.8.2018 υπό την προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλήρωσης του 
Προγράμματος».

Ποιος κρίνει αν το «πρόγραμμα» ολοκληρώνεται επιτυχώς; Η 
τρόικα και για να ακριβολογούμε το ΔΝΤ, όπως έχει αποδειχτεί 
μέχρι τώρα. Και βέβαια, δε χρειάζεται να επιχειρηματολογή-
σουμε ότι κατά την τελευταία αξιολόγηση το ΔΝΤ θα κρίνει ότι 
το «πρόγραμμα» δε βγαίνει και θα απαιτήσει νέα μέτρα, μεταξύ 
των οποίων και η διατήρηση της απαγόρευσης των συλλογικών 
συμβάσεων. Και η κυβέρνηση (είτε αυτή των Τσιπροκαμμένων 
είτε κάποια άλλη) -και να θέλει- δε θα μπορεί να κάνει τίποτα, 
γιατί κατά την τελευταία αξιολόγηση του τρίτου Μνημόνιου, τον 
Αύγουστο-Σεπτέμβρη του 2018, θα μπει στο τραπέζι και η συγκε-
κριμενοποίηση των περιβόητων μεσοπρόθεσμων μέτρων για το 
χρέος. Οπότε οι ιμπεριαλιστές θα έχουν στα χέρια τους και το 
πεπόνι και το μαχαίρι.

Βασιλικότεροι του βασιλέως…

Οι πέντε (ν)τροπολογίες που 
ψηφίστηκαν με συνοπτικές 

διαδικασίες την Παρασκευή 9 
Ιούνη από τους 153 βουλευτές 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ήταν ένας ακό-
μα εξευτελισμός της σημερινής 
μνημονιακής κυβέρνησης από 
τους ιμπεριαλιστές δανειστές. 
Ανάμεσά τους ήταν τρεις τρο-
πολογίες οι οποίες άλλαζαν 
αντίστοιχες ρυθμίσεις του πο-
λυνομοσχέδιου για το τέταρτο 
Μνημόνιο, που είχε ψηφιστεί 
μόλις πριν από τρεις εβδομάδες.

Η μία απ' αυτές τις (ν)τροπο-
λογίες ήταν ουσίας, καθώς επέ-
κτεινε για έναν ακόμα χρόνο 
την απαγόρευση αύξησης των 
συντάξεων, επιβεβαιώνοντας 
(το είπε και η Αχτσιόγλου, σαν 
να μην τρέχει τίποτα) ότι στο 
Eurogroup στις 22 Μάη μπορεί 
να μην υπήρξε συμφωνία για το 
χρέος, υπήρξε όμως συμφωνία 
για τη διάρκεια του τέταρτου 
Μνημόνιου, που επεκτείνεται και 
στο 2022 (αντί του 2021 που ζη-
τούσε αρχικά η κυβέρνηση). Αλ-
λες δύο από τις (ν)τροπολογίες, 
όμως, ήταν καθαρή επίδειξη δύ-
ναμης από τους ιμπεριαλιστές, 
που υποχρέωσαν τη συγκυβέρ-
νηση των Τσιπροκαμμένων να 
νομοθετήσει με μεγαλύτερη 
σαφήνεια τον κυριαρχικό ρόλο 
της τρόικας στις αποφάσεις που 
θα ληφθούν στο μέλλον. Ετσι, 
η αναστολή των συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας θα συνε-
χίζεται όχι «μέχρι το τέλος του 
προγράμματος δημοσιονομικής 
προσαρμογής», αλλά «υπό την 
προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλή-
ρωσης του προγράμματος». Κι 
ακόμα, η εφαρμογή του πετσο-
κόμματος του αφορολόγητου 
από το 2019 (και όχι το 2020), 
όπως και η ενεργοποίηση των 
λεγόμενων αντίμετρων, δεν εί-
ναι αποκλειστικό δικαίωμα της 
ελληνικής κυβέρνησης, αλλά 
δυνατότητα, την οποία μπορεί 
να ασκήσει σε συμφωνία με το 
κουαρτέτο των ιμπεριαλιστών 
δανειστών. Η αλλαγή στην 
πρόσφατα ψηφισμένη διάταξη 
«κρίνεται αναγκαία για λόγους 
σαφέστερης διατύπωσης και 
ασφάλειας δικαίου» έγραψε 

ξεδιάντροπα στην εισηγητική 
έκθεση ο Τσακαλώτος!

Φυσικά, η πολιτική ξεφτίλα 
δε θα μπορούσε να υλοποιηθεί 
παρά με μια κοινοβουλευτική 
αθλιότητα: τροπολογίες που κα-
τατέθηκαν εκπρόθεσμα σε ένα 
άσχετο νομοσχέδιο (κύρωση μι-
ας διεθνούς σύμβασης). Ανάμε-
σά τους και τροπολογία για συ-
νταξιοδοτικά θέματα, που σύμ-
φωνα με το Σύνταγμα πρέπει να 
περιλαμβάνεται σε αυτοτελές 
νομοσχέδιο. Λεπτομέρειες! 
Οι επιλογές που είχε η συγκυ-
βέρνηση ήταν τρεις. Πρώτο, να 
φτιάξει ένα μίνι πολυνομοσχέ-
διο και να το προωθήσει με τις 
διαδικασίες του κατεπείγοντος. 
Θα της έπαιρνε ένα διήμερο, θα 
έπρεπε να βάλει συνεδρίαση και 
Σάββατο, θα γινόταν μεγαλύτε-
ρος ντόρος. Δεύτερο, να βάλει 
τις διατάξεις σε Πράξη Νομοθε-
τικού Περιεχομένου. Πέρα από 
τον αρνητικό προπαγανδιστικό 
ντόρο (τόσα έχει σούρει ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ στις προηγούμενες μνημονι-
ακές κυβερνήσεις για τις ΠΝΠ), 
η ΠΝΠ θα έπρεπε να κυρωθεί 
κάποια στιγμή τις επόμενες σα-
ράντα μέρες. Με ανοιχτά ακό-
μα τα ζητήματα του χρέους, η 
ετεροχρονισμένη συζήτηση θα 
έκανε μεγαλύτερη πολιτική ζη-
μιά στους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Ασε που 
μπορεί και η τρόικα να απαίτησε 
τελική ψήφιση και όχι θέσπιση 
υπό αίρεση, όπως γίνεται με 
τις ΠΝΠ. Ετσι, με εισήγηση του 
Βούτση, επιλέχτηκε η εξίσου 
άθλια μεθόδευση των (ν)τροπο-
λογιών σε άσχετο νομοσχέδιο, 
για να τελειώσουν όλα με συ-
νοπτικές διαδικασίες, μέσα σε 
λίγες ώρες και παρασκευιάτικα 
που ο επικοινωνιακός αντίχτυ-
πος είναι χαμηλότερος.

Η μνημονιακή αντιπολίτευση 
(ο Περισσός αποχώρησε από 
την αρχή της συνεδρίασης) 
στάθηκε κυρίως στην άθλια κοι-
νοβουλευτική μεθόδευση. Κυ-
ρίως η ΝΔ, γιατί το ΠΑΣΟΚ τα 
'κανε ρόιδο, αφού στην αρχή ο 
Θεοχαρόπουλος ενδιαφερόταν 
μόνο για το πόσο ευρύς θα είναι 
ο κατάλογος των ομιλητών, στη 
συνέχεια ο Λοβέρδος στήριξε 

την ένσταση αντισυνταγματι-
κότητας που υπέβαλε η ΝΔ και 
κάπου προς το τέλος, πάλι ο Λο-
βέρδος ανακοίνωσε ότι αποχω-
ρούν! Η ΝΔ, λοιπόν, δεν έμπαινε 
στην ουσία των τροπολογιών, 
αλλά επέμενε στα ζητήματα 
της κοινοβουλευτικής αθλιότη-
τας, πρώτο για να μη φανεί ότι 
σαμποτάρει την ψήφιση προα-
παιτούμενων και δεύτερο γιατί 
σ' αυτό «πονούσε» περισσότερο 
ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού εμφανιζόταν 
να κάνει χειρότερα απ' αυτά που 
μέχρι το 2015 κατήγγελλε.

Οι συριζαίοι επιστράτευσαν 
απίθανες δικαιολογίες. Ηταν 
άθλια η εικόνα του καθηγητή 
Παρασκευόπουλου να προσπα-
θεί να επιχειρηματολογήσει ότι 
η διαδικασία των (ν)τροπολογι-
ών είναι προτιμότερη από την 
κατάθεση ΠΝΠ, γιατί η ΠΝΠ θα 
συζητιόταν εκ των υστέρων! 'Η 
της Αχτσιόγλου, που ελλείψει 
επιχειρημάτων κατέληξε με 
ύφος χιλίων δικτατόρων: «Σε κά-
θε περίπτωση το άρθρο 74 παρά-
γραφος 5 λέει ότι σε περίπτωση 
αμφισβήτησης αποφαίνεται η 
Βουλή». Μ' άλλα λόγια, «τι θέλε-
τε και φωνάζετε, θα ψηφίσουμε 
και θα κρίνουμε και τη διαδικα-
σία συνταγματική».

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι 
πως οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν έμει-
ναν σ' ένα προκλητικό «τα ίδια 
κάνατε κι εσείς», αλλά -συχνά 
με ύφος κακομοίρικο- καλούσαν 
την αντιπολίτευση να συναινέσει 
στη διαδικασία (κι ας μην ψηφί-
σει τις τροπολογίες), αντιλαμ-
βανόμενη ότι αυτό γίνεται εξ 
ανάγκης, όπως γινόταν και επί 
των ημερών των προηγούμενων 
κυβερνήσεων.  Αποδέχτηκαν χω-
ρίς περικοκλάδες, πως υπάρχει 
μια συνέχεια σε όλες τις μνημο-
νιακές κυβερνήσεις, που ήταν 
αναγκασμένες να ψηφίζουν τα 
μικρά ή μεγάλα πακέτα αντιλα-
ϊκών μέτρων κατά παράβαση 
της συνταγματικής και κοινο-
βουλευτικής νομιμότητας. «Ευ-
λόγησαν» εκ των υστέρων όλα 
αυτά που μέχρι και τα τέλη του 
2014 κατήγγελλαν ως «κοινοβου-
λευτικά πραξικοπήματα», απο-
καλύπτοντας έτσι ότι εκείνες οι 

καταγγελίες τους δεν ήταν παρά 
αισχρή δημαγωγία για να εξαπα-
τήσουν τον ελληνικό λαό και να 
του υφαρπάξουν την ψήφο του.

Ο λιβανωτός στην κοινοβου-
λευτική πρακτική των μνημο-
νιακών χρόνων άρχισε με τον 
κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο 
του ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Ξυδάκη: «Ακούω 
προσεκτικά τις ενστάσεις, τις 
αντιρρήσεις και τις αιτιάσεις των 
συναδέλφων της Αντιπολίτευ-
σης. Σε αρκετά συμφωνώ. Ομως, 
επίσης, πρέπει να συμφωνήσου-
με ότι από το 2010 το Κοινοβού-
λιο τελεί σε καθεστώς εξαίρεσης 
- Να μιλήσουμε τη γλώσσα του 
πολιτικού πραγματισμού και τη 
γλώσσα των εθνικών αναγκών 
- Υπάρχει μια μείζων επιλογή 
πολιτικής από την Κυβέρνηση, 
να εξαντλήσει τα προαπαιτού-
μενα τα οποία θέτουν οι δανει-
στές, όπως εξαντλούνται κατά 
το μάλλον ή ήττον με διάφορες 
τακτικές από το 2010»! Οταν ο 
Βορίδης τον ρώτησε «και γιατί 
δεν μπορούσε να έρθει ως κατε-
πείγον και να συζητηθεί σήμερα 
στην Επιτροπή και αύριο στην 
Ολομέλεια;» ο Ξυδάκης άρχισε 
να ρετάρει: «Αυτό συμβαίνει τα 
τελευταία επτάμισι, οκτώ χρόνια 
στην Ελλάδα. Το ξέρουμε. Αυτή 
είναι η πολιτική επιλογή της Κυ-
βέρνησης. Είναι διαφανής, είναι 
δημόσια, τη γνωρίζουν όλοι, τη 
γνωρίζουν τα κόμματα της Αντι-
πολίτευσης και όλοι γνωρίζουμε 
την ιστορική δοκιμασία που περ-
νάει η χώρα από τις αρχές του 
2010. Δεν είναι κάτι καινούργιο 
(…) Κάνω έκκληση στο νου, στη 
λογική ενός πολιτικού πραγμα-
τισμού, ενώπιον μιας εθνικής 
ανάγκης»!

Βλέποντας ότι… έχει χαθεί η 
μπάλα και ο Ξυδάκης παρακα-
λάει την αντιπολίτευση (ο Παπα-
χριστόπουλος των ΑΝΕΛ τα έκα-
νε ακόμα χειρότερα, λέγοντας 
ότι δε θέλουν να πάθουν ό,τι 
έπαθαν ο Φάρατζ και οι ευρω-
σκεπτικιστές στην Αγγλία, που 
εξαφανίστηκαν, επειδή έκαναν 
τσαμπουκάδες!), έτρεξε να μπει 
στο γήπεδο ο ίδιος ο Βούτσης 
(τόσο βιαστικά που ούτε τα 
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Γαλλία: Θα «ορμήσει» η αποχή 
στους δρόμους;

Η αποχή, που ξεπέρασε το 51%, ήταν ο μεγάλος νικητής στον 
πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία. Η πλειοψηφία 
του λαού γύρισε την πλάτη σε όλα τα αστικά κόμματα και ιδιαίτερα 
στο κόμμα του Μακρόν, που «πουσαριζόταν» με όλα τα μέσα από 
τα αστικά ΜΜΕ της χώρας και από όλους τους παράγοντες διαμόρ-
φωσης πολιτικής.

Φυσικά, όπως συμβαίνει παγίως σ' αυτές τις περιπτώσεις, τα αστι-
κά ΜΜΕ πέρασαν σε δεύτερη μοίρα την αποχή (αν δεν την παρέβλε-
ψαν τελείως) και στάθηκαν στην πρωτιά του νεοσύστατου κόμματος 
του Μακρόν, που μετά και τον αυριανό δεύτερο γύρο (το γαλλικό 
σύστημα είναι πλειοψηφικό σε δύο γύρους, με τους δύο πρώτους 
του πρώτου γύρου να μονομαχούν στον δεύτερο) αναμένεται να 
κατακτήσει την απόλυτη πλειοψηφία εδρών στη Βουλή. Δεν έκαναν 
θέμα ότι το κόμμα του Μακρόν θα πάρει απόλυτη πλειοψηφία στη 
Βουλή με μόλις το 15% των ψήφων!

Κατά τα άλλα, η Δεξιά ψιλοδιασώθηκε και θα έχει την ευκαιρία 
να ανασυγκροτηθεί, η Σοσιαλδημοκρατία έγινε… ΠΑΣΟΚ και με τη 
βούλα, η νέα Σοσιαλδημοκρατία που παριστάνει την «Ανυπότακτη 
Γαλλία», παρέα με τους άλλοτε ρεβιζιονιστές του «Κ»Κ Γαλλίας, πήρε 
13,74% (πολύ κάτω από το 19,64% που είχε πάρει ο Μελανσόν στον 
πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών), ενώ οι φασίστες της Λεπέν 
τα πήγαν ακόμα χειρότερα, παίρνοντας μόλις 13,20% (έναντι 21,53% 
που είχε πάρει η Λεπέν στον πρώτο γύρο των προεδρικών).

Βοηθούντος και του πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος, ο Μα-
κρόν μάλλον θα έχει μια άνετη πλειοψηφία, ενώ οι άλλοι -πλην της 
Δεξιάς που θα έχει μια ευπρόσωπη αξιωματική αντιπολίτευση- θα 
περιοριστούν μάλλον σε μονοψήφιο αριθμό εδρών. Ο Μακρόν δε 
θα έχει πρόβλημα στη Βουλή να περάσει ό,τι θέλει, καθώς το πολι-
τικό προσωπικό ανανεώθηκε σε μεγάλο βαθμό και οι νεοφώτιστοι 
θα είναι… Ταλιμπάν του νεοφιλελευθερισμού. Ομως το παιχνίδι δε 
θα κριθεί στη Βουλή. Αν η αποχή «ορμήσει» στους δρόμους, αν από 
βουβή απειλή μετατραπεί σε υλική δύναμη, τότε καμιά πλειοψηφία 
δε θα μπορέσει να εξασφαλίσει τις «μεταρρυθμίσεις».

Λιβύη: Χάος χωρίς ορατό τέλος
Μαίνονται οι συγκρούσεις για τον έλεγχο της Τρίπολης, πρωτεύου-

σας της Λιβύης, μεταξύ των ισχυρών πολιτοφυλακών της Μισράτα, 
που στηρίζουν την Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας, και των ένοπλων 
τμημάτων της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας. Των πολιτοφυλακών 
της Μισράτα, που παραμένουν οι ισχυρότερες στη χώρα και που 
χαρακτηρίζονται σαν τρομοκράτες από την Αίγυπτο, ηγείται ο Σα-
λάχ Μπαντί, ήρωας των πρώην αντικαθεστωτικών, στον πόλεμό τους 
ενάντια στο καθεστώς του έκπτωτου και δολοφονημένου Καντάφι.

Το υπουργείο Υγείας της Λιβύης ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 
50 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις συγκρούσεις μέχρι αυτή τη στιγμή, 
χωρίς να διευκρινίζεται αν είναι ένοπλοι ή άμαχοι, ενώ οι τραυματίες 
πλησιάζουν τους 200. Οι συγκρούσεις αυτές έρχονται λίγες μέρες 
μετά την επίθεση ένοπλων ομάδων της ΚΕΣ στην αεροπορική βάση 
Μπρακ Αλ Σατί που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του 
στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ και το μακέλεμα 140 στρατιωτών του 
Χαφτάρ και αμάχων.

Αυτή τη στιγμή, στη χώρα υπάρχουν τρεις διακριτοί πόλοι εξουσί-
ας. Ο πρώτος είναι το Προεδρικό Συμβούλιο που ηγείται της Κυβέρ-
νησης Εθνικής Συμφωνίας με έδρα την Τρίπολη και είναι το μονα-
δικό που έχει την ανοιχτή στήριξη του ΟΗΕ και των Αμερικάνων. Ο 
δεύτερος είναι η Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας που στηρίζεται από 
τους ισλαμιστές και τις πολιτοφυλακές της Μισράτα και έχει θέσει 
υπό τον έλεγχό του ένα μεγάλο κομμάτι της Τρίπολης, ενώ ο τρίτος 
είναι η εξόριστη κυβέρνηση με έδρα το Τομπρούκ στην ανατολική 
Λιβύη. Την κυβέρνηση του Τομπρούκ στηρίζουν ο Χαλίφα Χαφτάρ με 
τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό και η Αίγυπτος που τη βλέπει ως ανάχωμα 
στους ισλαμιστές.

Σε συνέντευξή του στο ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Russia 
Today, ο Τζον Γκράχαμ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στη Λιβύη, δήλωσε 
ότι η επέμβαση των ΗΠΑ στη χώρα πυροδότησε ουσιαστικά την 
εμφύλια διαμάχη που έχει οδηγήσει τη χώρα στο χάος. Παράλληλα, 
χαρακτήρισε τη Λιβύη ένα αποτυχημένο κράτος (έτσι αρέσκονται να 
ονομάζουν οι εκπρόσωποι των ιμπεριαλιστών καταστάσεις που δεν 
τους βολεύουν, ως αποτέλεσμα των επεμβάσεών τους), την εξέλιξη 
του οποίου είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς. Συνέχισε λέγο-
ντας ότι ο θάνατος του Καντάφι άφησε ένα τεράστιο κενό εξουσίας 
στη χώρα, που αυτή τη στιγμή παλεύουν να καλύψουν τρεις διαφο-
ρετικές κυβερνήσεις με μια τέταρτη να βρίσκεται ενδεχομένως στα 
σπάργανα, ενώ υποστήριξε ότι ήταν εντελώς λανθασμένη η εκτίμηση 
των Αμερικάνων και των συμμάχων τους ότι η χώρα θα μπορεί να 
κυβερνηθεί απροβλημάτιστα μετά την πτώση του Καντάφι. 

Οι ιμπεριαλιστές πληρώνουν το οικονομικό τίμημα αυτής της 
λανθασμένης εκτίμησης, που έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν 
ακόμα να βάλουν στο χέρι τα πετρέλαια της χώρας, ενώ ο λιβυκός 
λαός βυθίζεται στην εξαθλίωση και τον όλεθρο, λόγω της εμφύλιας 
διαμάχης και φεύγει πρόσφυγας στη Δύση.

Αφγανιστάν

Οι Ταλιμπάν ελέγχουν τη Χελμάντ
Τρία χρόνια μετά την αποχώ-

ρηση του κύριου όγκου των 
αμερικάνικων δυνάμεων από το 
Αφγανιστάν, η επαρχία Χελμάντ 
βρίσκεται και πάλι σχεδόν εξ’ 
ολοκλήρου στα χέρια των Ταλι-
μπάν ύστερα από την κατάλη-
ψη των κυριότερων πόλεων της 
περιοχής. Η επαρχία Χελμάντ 
ήταν το πεδίο κάποιων από τις 
σφοδρότερες συγκρούσεις με-
ταξύ των Ταλιμπάν και των να-
τοϊκών δυνάμεων, ενώ οι μάχες 
που προηγήθηκαν της ανακατά-
ληψής της από τους Ταλιμπάν 
προκάλεσαν μεγάλες απώλειες 
στον αφγανικό στρατό.

Η επίσημη στρατηγική του 
αμερικάνικου Πενταγώνου κατά 
την έναρξη της επέμβασης στη 
χώρα, εκτός από την ανατροπή 
των Ταλιμπάν και τη συγκρότηση 
του διάδοχου καθεστώτος, ήταν 
και η εκπαίδευση του αφγανικού 
στρατού ώστε μετά την αποχώ-
ρηση των Αμερικάνων η χώρα 
να μην ξαναπέσει στα χέρια 
των Ταλιμπάν. Οι τελευταίες 
εξελίξεις δείχνουν την παταγώ-
δη αποτυχία αυτής της στρατη-
γικής. Σύμφωνα με έρευνα του 
BBC, οι Ταλιμπάν αυτή τη στιγμή 
ελέγχουν το 85% της επαρχίας 
Χελμάντ. Παράλληλα, αμερι-
κάνικες πηγές υποστηρίζουν 
ότι ο αφγανικός στρατός είναι 
υποστελεχωμένος και ανεπαρ-
κώς εξοπλισμένος, ενώ ακόμα 
επιχειρεί να ανασυγκροτηθεί 
ύστερα από την επίθεση που 
δέχτηκε από τους Ταλιμπάν στην 
πόλη Μαζάρ Ι Σαρίφ στο βόρειο 
Αφγανιστάν, που άφησε πίσω 
της 135 νεκρούς στρατιώτες. 

Οι Ταλιμπάν επέστρεψαν 
δριμύτεροι πετυχαίνοντας μια 
σειρά από νίκες σε πόλεις-
κλειδιά της περιοχής, αναγκά-
ζοντας τους Αμερικάνους να 
ενισχύσουν πάλι την παρουσία 
τους στο Αφγανιστάν και συγκε-
κριμένα στη Χελμάντ, με στόχο 
την ανακατάληψή της. Η απώ-
λεια της Χελμάντ ανάγκασε τον 
Γενικό Γραμματέα του αμερικά-
νικου υπουργείου Αμυνας, Τζέ-

ιμς Μάτις, αφενός να δηλώσει 
ότι το 2017 θα είναι μια ιδιαίτερα 
δύσκολη χρονιά για τον αφγανι-
κό στρατό και τις νατοϊκές δυ-
νάμεις που επιχειρούν στη χώρα 
και αφετέρου να παραδεχτεί ότι 
οι αμερικάνικες και βρετανικές 
δυνάμεις δεν νικούν στο Αφγα-
νιστάν αυτή τη στιγμή.

Η δράση των Ταλιμπάν δεν 
περιορίζεται μόνο στην στρα-
τηγικής σημασίας επαρχία Χελ-
μάντ. Η πρωτεύουσα Καμπούλ 
δέχεται ολοένα και πιο συχνά 
επιθέσεις τους, ενώ ήδη πολλά 
κομμάτια της ευρύτερης περιο-
χής βρίσκονται υπό τον έλεγχό 
τους.

Οι τελευταίες εξελίξεις 
στον αμερικάνικης έμπνευσης 
«πόλεμο ενάντια στη διεθνή 
τρομοκρατία» έχουν προκαλέ-
σει μεγάλο εκνευρισμό στην 
κυβέρνηση Τραμπ. Ο ρεπου-
μπλικάνος γερουσιαστής και 

αντίπαλος του Ομπάμα στις 
προεδρικές εκλογές του 2008 
δήλωσε απευθυνόμενος στον 
Μάτις: «Εαν δεν παραλάβουμε 
σύντομα ένα στρατιωτικό πλάνο 
για το Αφγανιστάν, θα πάρεις 
εσύ ένα από εμάς. Περιμέναμε 
ένα πλάνο μέσα στις πρώτες 30 
με 60 μέρες της νέας κυβέρ-
νησης. Θέλουμε ένα πλάνο. 
Δεν νομίζω ότι ζητάμε πολλά». 
Κατόπιν, ο Μάτις δήλωσε ότι το 
πλάνο θα είναι έτοιμο μέχρι τα 
μέσα Ιούλη, ενώ παράλληλα θα 
πιέσει του νατοϊκούς συμμάχους 
να ενισχύσουν τη νέα αμερικά-
νικη στρατηγική προκειμένου να 
μην επιβαρυνθεί εξ’ ολοκλήρου 
ο αμερικάνικος κρατικός προϋ-
πολογισμός.

Αυτή τη στιγμή, οι αμερικά-
νικες στρατιωτικές δυνάμεις 
στο Αφγανιστάν φτάνουν τους 
8.400 στρατιώτες. Ο στρατηγός 
Τζον Νίκολσον, γενικός διοικη-
τής των αμερικάνικων δυνά-

μεων στη χώρα, ζήτησε από το 
Κογκρέσο να τις ενισχύσει με 
επιπλέον στρατό, ενώ νωρίτερα 
μέσα στη χρονιά το Πεντάγωνο 
εξέταζε το ενδεχόμενο να στεί-
λει 3.000 αμερικάνους στρατι-
ώτες επιπλέον, κάτι που τελικά 
πάγωσε εν αναμονή του νέου 
στρατιωτικού πλάνου.

Η δράση των Ταλιμπάν δεν 
αποτελεί τον μοναδικό πονοκέ-
φαλο για τους Αμερικάνους στη 
χώρα. Τους τελευταίους μήνες 
πληθαίνουν οι προσπάθειες μα-
χητών του Ισλαμικού Κράτους να 
δημιουργήσουν προγεφύρωμα 
στο Αφγανιστάν, γεγονός που 
έχει οδηγήσει σε ένταση των συ-
γκρούσεων και αύξηση των θα-
νάτων αμερικάνων στρατιωτών.

Το Σάββατο 10 Ιούνη, αφγα-
νός στρατιώτης εκτέλεσε τρεις 
αμερικάνους στρατιώτες, ενώ 
άλλοι τρεις στρατιώτες των 
αμερικάνικων ειδικών δυνάμεων 
σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια 
επιχειρήσεων ενάντια σε ομά-
δες μαχητών του ΙΚ τους τελευ-
ταίους δυο μήνες. Η αναμενόμε-
νη ενίσχυση της παρουσίας των 
αμερικάνικων στρατευμάτων 
στο Αφγανιστάν είναι βέβαιο 
ότι θα τους επιφέρει ακόμα με-
γαλύτερες απώλειες. 

Ο θανατηφόρος βάλτος που 
λέγεται Αφγανιστάν έχει εξελι-
χθεί σε αδιέξοδο για την αμερι-
κάνικη εξωτερική πολιτική, ενώ 
οι προσπάθειες απεμπλοκής 
από τη χώρα το 2014 βασίστη-
καν σε λανθασμένες εκτιμήσεις, 
επιτρέποντας στους Ταλιμπάν 
να καλύψουν το στρατιωτικό 
κενό που δημιουργήθηκε επε-
κτείνοντας ραγδαία τον έλεγχό 
τους. Η ιμπεριαλιστική επέμβα-
ση στο Αφγανιστάν, εκτός από 
το τσαλάκωμα της αμερικάνικης 
παντοδυναμίας, αποτελεί και 
μια οικονομική μαύρη τρύπα 
που ρουφάει αστρονομικά πο-
σά χωρίς να αποφέρει τα ανα-
μενόμενα αποτελέσματα στον 
αμερικάνικο ιμπεριαλισμό.

Θύματα της σιωνιστικής 
εκδικητικότητας οι πρώην 
απεργοί πείνας

Δυο βδομάδες μετά το τέλος της μαζικής απεργίας πείνας 
των παλαιστίνιων πολιτικών κρατούμενων, πολλοί πρώην απεργοί 
πείνας υποφέρουν ακόμα από σοβαρά προβλήματα υγείας, λόγω 
της άρνησης των διοικήσεων των ισραηλινών φυλακών να τους 
χορηγήσουν αλάτι κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας αλλά 
και της ιατρικής αδιαφορίας μετά το τέλος της απεργίας πείνας.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Παλαιστινιακής Επιτροπής 
για Ζήτηματα των Κρατουμένων, Ισά Καράκ, σημαντικός αριθμός 
υποφέρει από εγκεφαλικές βλάβες και προβλήματα όρασης, ενώ 
άλλοι υποφέρουν από σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, αϋπνία 
και παραισθήσεις.

Η ιατρική αμέλεια των αρχών των ισραηλινών φυλακών απέ-
ναντι στους παλαιστίνιους κρατουμένους είναι πάγια σιωνιστι-
κή τακτική με στόχο τη φυσική εξόντωσή τους, ενώ η επαρκής 
ιατρική περίθαλψη αποτέλεσε κεντρικό αίτημα της πρόσφατης 
απεργίας πείνας.

Η συνέχισή της σε βάρος εξαντλημένων ανθρώπων καθώς 
και μια σειρά διοικητικών μέτρων ενάντια σε παλαιστίνιους κρα-
τούμενους που είχαν ηγετικό ρόλο στην απεργία πείνας, όπως 
η αυθαίρετη μεταφορά τους από φυλακή σε φυλακή, έχει σαν 
στόχο να τους σπάσει το ηθικό προκειμένου να μη σηκώσουν 
ξανά το κεφάλι απέναντι στους δεσμώτες και βασανιστές τους.

Δεκαεφτά ήταν επίσημα οι νεκροί 
μέχρι την Πέμπτη το μεσημέρι, δε-

κάδες οι τραυματίες (ανάμεσά τους 
τουλάχιστον 18 σε κρίσιμη κατάσταση), 
άγνωστος ο αριθμός των αγνοούμενων. 
Κανείς, όμως, δεν μίλησε για «τρομοκρα-
τία», για «αδίστακτους εγκληματίες» και 
όλα τα υπόλοιπα που ακούμε μετά από 
κάθε χτύπημα τζιχαντιστών σε κάποια 
ευρωπαϊκή μητρόπολη.

Βλέπετε, εδώ δεν έχουμε εκδήλωση 
ενός ασύμμετρου πολέμου, αλλά απο-
τέλεσμα της καπιταλιστικής ασυδοσίας. 
Οταν εργάτες (λίγοι ή πολλοί) σκοτώνο-
νται στο χώρο δουλειάς, έχουμε «εργα-
τικό ατύχημα». Οταν δεκάδες άνθρωποι 
καίγονται σαν τα ποντίκια την ώρα που 
κοιμούνται σε μια πολυκατοικία-φέρετρο, 
έχουμε «τραγικό δυστύχημα». Δεν έχου-
με τρομοκρατία, δεν έχουμε έγκλημα.

Θα επιληφθεί η Δικαιοσύνη, βέβαια. 
Θα ελεγχθούν κάποιοι για αμέλεια, θα 
πληρώσουν κάποια πρόστιμα, θα δο-
θούν και κάποιες αποζημιώσεις στις 
οικογένειες των θυμάτων. Ολ' αυτά θα 
αναγραφούν ως δαπάνη στον ισολογισμό 
της επιχείρησης, θα μειώσουν σχετικά τα 
κέρδη της (στον ισολογισμό πάντοτε) για 
μια-δυο χρονιές και η εταιρία θα συνε-

χίσει το θεάρεστο έργο της: να παίρνει 
εργατικές πολυκατοικίες ιδιοκτησίας του 
Δήμου και να αναλαμβάνει τη διαχείρισή 
τους, προσφέροντας… κοινωνικό έργο. 

Τι κι αν διαμαρτύρονταν οι ένοικοι της 
πολυκατοικίας (εργατική φτωχολογιά του 
Λονδίνου) ότι δεν υπάρχει πυρασφάλεια, 
ότι οι ηλεκτρικές γραμμές είναι παλιές 
και υπερθερμαίνονται; Η εταιρία έκανε 
μερικά έργα βιτρίνας (δεν ξέρουμε αν 
αύξανε και τα ενοίκια ως αποτέλεσμα 
του «εκσυγχρονισμού»), έγραφε στα πα-
λιά της τα παπούτσια τις διαμαρτυρίες 
(«πάντοτε οι ένοικοι είναι υπερβολικοί 
και εγείρουν παράλογες αξιώσεις») και 
άφηνε την πολυκατοικία στο έλεος της 
«τύχης». Εγκλημα προδιαγεγραμμένο 
ήταν, στο βωμό της μέγιστης κερδοφο-
ρίας μιας αδίστακτης κεφαλαιοκρατίας. 
Και θα 'ρθουν κι άλλα…

Αυτό το έγκλημα δεν είναι τρομοκρατία;
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Το απογοητευτικό για την 
Τερίζα Μέι αποτέλεσμα 

των τελευταίων βουλευτικών 
εκλογών στη Βρετανία, που 
οδήγησε στην αδυναμία σχη-
ματισμού κυβέρνησης πλει-
οψηφίας από τους Τόρηδες 
(μολονότι βγήκαν πρώτο κόμ-
μα, τώρα παζαρεύουν με το 
βορειοϊρλανδικό Δημοκρατι-
κό Ενωτικό Κόμμα για να σχη-
ματίσουν κυβέρνηση),  έδειξε 
και τα όρια του βρετανικού 
«τσαμπουκά» στο ζήτημα του 
BREXIT.

Η Μέι το προηγούμενο διά-
στημα προσπάθησε να το παί-
ξει σε σκληρή γραμμή, αλλά 
απέτυχε. Δεν απέτυχε μόνο 
να πείσει τους ψηφοφόρους, 
αλλά και τους καπιταλιστές 
που γι’ αυτήν έχουν πολύ μεγα-
λύτερη σημασία. Λίγες μέρες 
μετά τις εκλογές, ο Σύνδεσμος 
Βρετανικών Βιομηχανιών (CBI) 
δημοσίευσε στην ιστοσελίδα 
του δύο άρθρα της Γενικής 
Γραμματέα του, Κάρολιν Φέ-
ιρμπεϊρν. Στο πρώτο άρθρο 
με τον εύγλωττο τίτλο «Brexit 
negotiations require a new 
mindset» (Οι διαπραγματεύ-
σεις για το BREXIT χρειάζο-

νται νέα νοοτροπία»), η Φέ-
ιρμπεϊρν ξεκαθάρισε ότι οι 
καπιταλιστές δεν πρόκειται να 
δεχτούν την προοπτική ενός 
σκληρού BREXIT (το «καμία 
συμφωνία είναι προτιμότερη 
από μία κακή συμφωνία» που 
είχε πει η Μέι): «Με τις δια-
πραγματεύσεις σχεδόν επάνω 
μας, οι Βρετανοί επιχειρηματί-
ες δεν πιστεύουν ότι είμαστε 
εκεί που θα έπρεπε. Η πιθανό-
τητα μίας καλής συμφωνίας για 
τη Βρετανία απομακρύνεται... 
Αυτό δεν μπορεί να επιτραπεί 
να συνεχιστεί... Για το καλό της 
οικονομίας μας και της ευημε-
ρίας της χώρας μας πρέπει να 
αλλάξουμε τακτική».

Τι ζήτησε η Φέιρμπεϊρν; Να 
τηρηθούν ευλαβικά οι στόχοι 
για συμφωνία με την ΕΕ χωρίς 
εμπορικούς δασμούς και με 
επίτευξη νομοθετικής ισοδυ-
ναμίας μεταξύ ΕΕ και Βρετανί-
ας (ένταξη του ευρωπαϊκού δι-
καίου στο βρετανικό δηλαδή) 
και άνοιγμα στις εξαγωγικές 
δυνατότητες ανά τον κόσμο. 
Η Φέιρμπεϊρν κριτικάρισε 
ξεκάθαρα τη «σκληρή» τακτι-
κή της Μέι και ζήτησε οι δια-
πραγματεύσεις να γίνουν με 

«καλή πίστη», με παράλληλη 
εξασφάλιση των δικαιωμάτων 
των πολιτών της ΕΕ που μένουν 
στη Βρετανία.

Στο δεύτερο άρθρο, με τίτλο 
«Time to put the economy back 
at the top of the agenda» (Ωρα 
να επιστρέψει η οικονομία 
στην κορυφή της ατζέντας), 
που δημοσιεύτηκε στη Sunday 
Telegraph, η Φέιρμπεϊρν υπο-
στήριξε ότι είναι το δεύτερο 
καλοκαίρι που οι εκλογές τους 
ξάφνιασαν όλους. Οι επιλογές 
που πρέπει να γίνουν για τον 
χαρακτήρα της οικονομίας 
θα είναι σκληρές, όμως ένα 
πράγμα θα πρέπει να τηρηθεί 

απαρέγκλιτα: να δοθεί προτε-
ραιότητα στην οικονομία.

Ομως τα «θέλω» των βρετα-
νών καπιταλιστών δεν είναι και 
«πρέπει» των υπολοίπων. Ανα-
φερόμαστε φυσικά στη στάση 
των κρατών που θα παραμεί-
νουν στην ΕΕ, τα οποία δε θα 
κάνουν εύκολα τη χάρη στους 
βρετανούς καπιταλιστές να 
έχουν και την πίτα ολόκληρη 
και τον σκύλο χορτάτο (ελεύ-
θερο εμπόριο χωρίς δασμούς 
στην ΕΕ, χωρίς δεσμεύσεις 
για την ελεύθερη μετακίνηση 
των ατόμων, χωρίς τον έλεγχο 
της Κομισιόν και χωρίς δεκά-
ρα τσακιστή από τη Βρετανία 

στον προϋπολογισμό της ΕΕ). 
Γι’ αυτό και ανώτατοι ευρω-
παίοι παράγοντες άφησαν να 
διαρρεύσει στον Τύπο ότι σε 
περίπτωση που η Βρετανία 
θελήσει να διαπραγματευτεί 
ταυτόχρονα μία συμφωνία 
ελεύθερου εμπορίου με τα 
θέματα που αφορούν το «δι-
αζύγιό» της με την ΕΕ, αυτό 
θα οδηγήσει πιθανότατα στην 
καθυστέρηση των διαπραγμα-
τεύσεων για έναν ολόκληρο 
χρόνο! Κι αυτό γιατί θα χρει-
αστεί να αλλάξουν όλες οι 
οδηγίες που έχουν δοθεί στον 
διαπραγματευτή της ΕΕ, Μι-
σέλ Μπαρνιέ. Η καθυστέρηση 
των διαπραγματεύσεων θα εί-
ναι εις βάρος της Βρετανίας, 
αφού και η αβεβαιότητα θα 
συνεχίζεται και η διετής προ-
θεσμία μετά από την οποία η 
Βρετανία θα έχει εμπορικές 
σχέσεις με την ΕΕ  στο πλαίσιο 
του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου και τίποτα περισσό-
τερο (κάτι που δεν το θέλουν 
με τίποτα οι βρετανοί καπιτα-
λιστές), θα έχει περισσότερες 
πιθανότητες να λήξει χωρίς να 
επιτευχθεί συμφωνία, αφού τα 
χρονικά περιθώρια θα στενεύ-

ουν.
Την ερχόμενη εβδομάδα, θα 

ξεκινήσουν οι διαπραγματεύ-
σεις και τότε θα φανεί αν τα 
ωραία λογάκια του Εμανουέλ 
Μακρόν προς τη Μέι θα συ-
νεχίσουν να λέγονται (όπως 
ότι «η πόρτα είναι ανοιχτή να 
επιστρέψει η Βρετανία στην 
ΕΕ) ή θα ξεκινήσει από τώρα 
το σκληρό μπρα ντε φερ για 
το ποιος θα επιβάλει τους 
κανόνες του. Πάντως, ο συ-
ντονιστής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για το BREXIT, 
Γκι Βέρχοφσταντ, απαντώ-
ντας στο σχόλιο του Μακρόν, 
δήλωσε ότι η πόρτα για την 
επιστροφή της Βρετανίας 
στην ΕΕ είναι ανοιχτή, αλλά 
θα είναι μία «νέα πόρτα» σε 
μία Ευρώπη χωρίς εκπτώσεις 
αλλά με πραγματικές εξουσίες 
και ενότητα. Αν δηλαδή η Βρε-
τανία θελήσει να επιστρέψει, 
θα πρέπει να υποταχτεί στους 
κανόνες της ΕΕ και όχι να πα-
ζαρεύει για εξαιρέσεις. 

Το ότι το παζάρι θα είναι 
σκληρό είναι το μόνο σίγουρο 
και η Βρετανία δεν είναι σε θέ-
ση ισχύος για να επιβάλει τις 
απαιτήσεις της.

BREXIT

Οι καπιταλιστές προειδοποιούν – Η ΕΕ καραδοκεί

ΕΕ-ΗΠΑ

Πολεμικό μπρα ντε φερ με πρόσχημα την ασφάλεια
Την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Τα-

μείου Αμυνας με 5.5 δισ. ευρώ τον 
χρόνο (μετά το 2020) αποφάσισε την 
προηγούμενη βδομάδα η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Το 80% αυτών των χρημά-
των θα προέρχεται από τους προϋ-
πολογισμούς των ίδιων των κρατών 
και μόνο το 20% θα δίνεται είτε με 
συγχρηματοδότηση είτε απευθείας 
από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. 
Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε στις 7 
Ιούνη, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αμυνας (η δημιουρ-
γία του οποίου έχει ανακοινωθεί από 
τον Γιούνκερ από το Φθινόπωρο του 
2016) φιλοδοξεί να παίξει σημαντικό 
ρόλο στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
«ασφάλειας». Θα δραστηριοποιείται 
σε δύο βασικούς τομείς: Ερευνα και 
Αγορές πολεμικού υλικού.

Για τον λόγο αυτό, το Ταμείο θα 
δώσει κίνητρα προκειμένου τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν μεταξύ τους 
για την από κοινού ανάπτυξη και την 
απόκτηση πολεμικού εξοπλισμού και 
τεχνολογίας μέσω συγχρηματοδότη-
σης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και 
πρακτικής στήριξης από την Επιτροπή. 
Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «για 
παράδειγμα, τα κράτη μέλη θα μπορούν 
να επενδύουν από κοινού στην ανάπτυ-
ξη της τεχνολογίας αεροσκαφών χωρίς 
πλήρωμα ή της δορυφορικής επικοι-
νωνίας, ή να προβαίνουν σε κοινές 
μεγάλες αγορές ελικοπτέρων ώστε να 
μειώνεται το κόστος. Μόνο τα έργα συ-
νεργασίας θα είναι επιλέξιμα, ενώ πο-
σοστό του συνολικού προϋπολογισμού 

θα διατεθεί για έργα που αφορούν τη 
διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ».

Φυσικά, η λειτουργία του Ταμείου 
αυτού παρουσιάζεται ως «συμπληρω-
ματική» και όχι ως «ανταγωνιστική» 
προς το ΝΑΤΟ, για το οποίο ο Τραμπ 
επανειλημμένα γκρινιάζει ότι οι ευρω-
παίοι πληρώνουν λιγότερο από αυτό 
που θα έπρεπε. Είναι όμως ηλίου φα-
εινότερον ότι το Ταμείο αυτό, ακόμα 
και με τα ισχνά κονδύλια με τα οποία 
ξεκινάει, αποτελεί μία απάντηση της 
ΕΕ στην επιθετική πολιτική των ΗΠΑ, 
στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού που 
δεν έχει να κάνει με τα συμφέροντα 
των λαών αλλά των εκάστοτε ιμπερι-
αλιστών. Σαφέστατα λοιπόν δεν είναι 
«συμπληρωματικό» στο ΝΑΤΟ, αλλά εν 
δυνάμει ανταγωνιστικό.

Γι’ αυτό και στα κείμενα που αναφέ-
ρεται το δελτίο Τύπου γίνεται σύγκριση 
με τις πολεμικές δαπάνες των ΗΠΑ, 
από την οποία φαίνεται ξεκάθαρα η 
καταλυτική υπεροχή των Αμερικάνων 
στον πολεμικό τομέα: 3.3% του ΑΕΠ 
δίνουν οι ΗΠΑ για «αμυντικές» δαπά-
νες, 1.34% οι 28 χώρες της ΕΕ (με τη 
Βρετανία μέσα). 108.322 ευρώ «επεν-
δύουν» οι ΗΠΑ ανά στρατιώτη, μόλις 
27.639 Ευρώ η ΕΕ των 28. Και παρά το 
γεγονός ότι η ΕΕ ξοδεύει τα μισά από 
τις ΗΠΑ για πολεμικές δαπάνες, η Κο-
μισιόν γκρινιάζει επειδή η πολεμική της 
δύναμη και αποτελεσματικότητα είναι 
πολύ μικρότερη. Ενας από τους λόγους 
σύμφωνα με το δελτίο Τύπου είναι η 
«κατακερματισμένη προσέγγιση όσον 
αφορά στην άμυνα» που οδηγεί σε «πε-

ριττές επικαλύψεις» και «επηρεάζει την 
ικανότητα ανάπτυξης των αμυντικών 
δυνάμεων». Για παράδειγμα, υπάρχουν 
178 διαφορετικά οπλικά συστήματα 
στην ΕΕ, σε σύγκριση με 30 στις ΗΠΑ. 
Υπάρχουν 17 διαφορετικοί τύποι κύρι-
ων αρμάτων μάχης στην ΕΕ και μόνο 
ένας στις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, στην ΕΕ 
υπάρχουν περισσότεροι παραγωγοί 
ελικοπτέρων από ό,τι κυβερνήσεις που 
μπορούν να τα αγοράσουν.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η ΕΕ υστε-
ρεί από τις ΗΠΑ και σ’ αυτόν τον το-
μέα. Πράγμα απόλυτα φυσικό, γιατί 
οι ΗΠΑ είναι ένα ενιαίο κράτος κι όχι 
ένας συνασπισμός ιμπεριαλιστικών 
κι εξαρτημένων κρατών με διαφορε-
τικά και αντιτιθέμενα πολλές φορές 
συμφέροντα. Μπορεί σήμερα να μη 
διαφαίνεται στον ορίζοντα πολεμική 
σύρραξη μεταξύ των ισχυρών ιμπερια-
λιστικών χωρών με τα αλληλομαχαιρώ-

ματα να σταματούν στον οικονομικό 
τομέα, όμως η ενίσχυση των πολεμικών 
οπλοστασίων δε γίνεται μόνο για να 
κονομήσουν τα πολεμικά μονοπώλια. 
Οταν οι ειρηνικές μέθοδοι καταστούν 
αναποτελεσματικές, θα μιλήσουν τα 
όπλα, όπως έχει γίνει και παλαιότερα 
στην Ιστορία. Οσο υπάρχει καπιταλι-
σμός, ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος 
δεν είναι μόνο υπαρκτός κίνδυνος, αλ-
λά και αναπόφευκτος.

Φαίνεται πως οι παραδόσεις τούρκων προσφύγων (ακόμα 
και οικογενειών με μικρά παιδιά) στις μυστικές υπηρεσί-

ες της Τουρκίας, κατά παράβαση των διεθνών συνθηκών για 
τους πρόσφυγες και τις διαδικασίες ασύλου, είναι πλάσμα 
φαντασίας. Δεν υπήρξαν ποτέ! Αυτή είναι η επίσημη κυβερνη-
τική άποψη, όπως εκφράστηκε από τα υπουργεία Εξωτερικών 
και Δημόσιας Τάξης (οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι, Κοτζι-
άς και Τόσκας, ανήκουν… όλως τυχαίως στην ίδια πολιτική 
ομάδα).

Με το θράσος που τον διακρίνει, ο Κοτζιάς έβαλε το Γρα-
φείο Τύπου του ΥΠΕΞ να ανακοινώσει στις 8 Ιούνη ότι «το 
υπουργείο και ο υπουργός Εξωτερικών προσωπικά, έχουν 
γίνει στόχος μεθοδευμένης και ανήθικης επίθεσης από αυ-
τούς που γνωρίζουν πολύ καλά ότι το υπουργείο Εξωτερικών 
ουδεμία αρμοδιότητα και πρακτική εμπλοκή έχει σε ζητή-
ματα προστασίας, ασφάλειας και φύλαξης συνόρων». Σ' ένα 
κρεσέντο προκλητικότητας, η ανακοίνωση κατέληγε ως εξής: 
«Είναι ολοφάνερο για τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ 
ότι η προσπάθεια αυτή επιχειρείται από γνωστά κυκλώματα 
που στοχεύουν στην αποδυνάμωση των ελληνικών θέσεων σε 
σειρά επικείμενων διεθνών διαπραγματεύσεων».

Μια μέρα μετά, ο Κοτζιάς επιτέθηκε στους 25 βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ (μεταξύ τους ο Φίλης, ο Μπαλτάς, η Αναγνωστο-
πούλου και ο Ξυδάκης), που του είχαν καταθέσει ερώτηση για 

τις επαναπροωθήσεις, κατηγορώντας τους ότι τον στοχοποι-
ούν επειδή δεν είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ! Δήλωσε χαρακτηρι-
στικά: «Λέγεται ότι πιθανόν, ο ίδιος το αποκλείω, να υπάρχουν 
βουλευτές που θεωρούν τις προσβλητικές ερωτήσεις προς 
υπουργούς που δεν είναι μέλη του κόμματος, στο οποίο οι ίδιοι 
ανήκουν, ως καλή άσκηση δημόσιας πολιτικής. Με αυτόν τον 
τρόπο, όμως, αμαυρώνεται η διεθνής εικόνα του υπουργείου 
Εξωτερικών και της θέσης που έχει σε σειρά διαπραγματεύ-
σεων. Ελπίζω σε αυτό να μην υπάρχουν δεύτερες σκέψεις».

Ο έτερος Καππαδόκης, Ν. Τόσκας, σε ραδιοφωνική του εμ-
φάνιση στο δίδυμο Μπογιόπουλου-Κοττάκη του Real.FM, το 
βράδυ της περασμένης Τετάρτης, δήλωσε ότι οι αστυνομικές 
υπηρεσίες δεν προχώρησαν σε επαναπροωθήσεις τούρκων 
πολιτών που ζήτησαν άσυλο. Και κανείς από το δημοσιογραφι-
κό δίδυμο (κυρίως ο «πολύς» Μπογιόπουλος) δεν τον ρώτησε 
κάτι παραπέρα. Λες και οι καταγγελίες δεν έγιναν από μια 
ΜΚΟ που είναι σύμβουλος του κράτους σε ζητήματα δικαι-
ωμάτων (Ελληνική Ενωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου) 
και δεν ήταν εμπεριστατωμένες, αναφέροντας συγκεκριμένα 
ονόματα τούρκων πολιτών, καθώς και τον τόπο και το χρόνο 
που έλαβαν χώρα τα περιστατικά.

Ο Τόσκας με τον Κοτζιά παίζουν το κρυφτούλι, όμως σ' 
αυτές τις περιπτώσεις η κυβερνητική ευθύνη είναι συλλογική. 
Οπως γράψαμε, όλα έγιναν με την έγκριση του Τσίπρα.

Κάνουν το κορόιδο για τις παραδόσεις τούρκων προσφύγων
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Παγίδα
Το σημείωμα αυτό γράφεται την ώρα που το 

«ιστορικό» (σύμφωνα με την έκφραση του Τσίπρα) 
Eurogroup μόλις έχει ξεκινήσει. Και γράφεται 
σκόπιμα σε ουδέτερο χρόνο, για να μη θολώσει την 
οπτική του το αποτέλεσμα που θα βγει. Οποιο κι αν 
είν' αυτό, είτε υπάρξει συμφωνία είτε έχουμε μια 
ακόμα αναβολή.

Γιατί αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα, 
πέρα από τα επιμέρους στοιχεία του, ανεξάρτητα 
από την τελική κατάληξη, έχει βοηθήσει την αστική 
προπαγάνδα να στήσει μια πρώτης τάξεως παγίδα, 
στην οποία προσπαθεί να μαγκώσει τον ελληνικό λαό.

Συζητούν για το τι «ψαριά» θα πιάσει ο Τσίπρας 
σε σχέση με τη μελλοντική αναδιάρθρωση του 
χρέους. Αν θα είναι όπως τη θέλει η προπαγάνδα των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, πράγμα που θα το μάθουμε αν δούμε 
τον Τσίπρα με γραβάτα, ή αν δε θα είναι, οπότε θα 
δούμε τη μνημονιακή αντιπολίτευση να σκαρφαλώνει 
στα κεραμίδια και να νιαουρίζει σαν γάτος τον 
Γενάρη «αποτύχατε σε όλα, φύγετε».

Το αποτέλεσμα, όμως, δεν έχει καμιά σημασία. 'Η 
-για να είμαστε ακριβέστεροι- έχει σημασία για το 
εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι. Για το ποιος θα κερδίσει 
πόντους στον ανταγωνισμό ανάμεσα στις βασικές 
μνημονιακές δυνάμεις, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ. Επί 
της ουσίας, τα πράγματα είναι ρυθμισμένα από τότε 
που η καπιταλιστική Ελλάδα μπήκε στα Μνημόνια 
και σε ό,τι αφορά το χρέος είναι ρυθμισμένα από την 
απόφαση του Eurogroup τον Νοέμβρη του 2012.

Εκτοτε, η απόφαση αυτή επαναλαμβάνεται 
μονότονα, με ή περισσότερες φιοριτούρες, ανάλογα 
με τα αιτήματα που προβάλλουν οι διάφοροι παίκτες 
αυτής της φαρσοκωμωδίας, για να ικανοποιήσουν 
δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες.

Το χρέος είναι ένα εργαλείο, μέσω του οποίου 
οι ιμπεριαλιστές προωθούν τον αποικιοκρατικό 
έλεγχο του ελληνικού καπιταλισμού και - χέρι-χέρι 
με την ελληνική αστική τάξη - την κινεζοποίηση 
του ελληνικού λαού. Από τη στιγμή που το χρέος 
πέρασε στα χέρια των ευρωπαίων ιμπεριαλιστών και 
αποκλείστηκε κάθε προοπτική «κουρέματός» του, 
έχουν εργαλειοποιήσει τις συνεχείς αναδιαρθρώσεις 
του, ώστε μέσω αυτών να εξασφαλίζονται οι δύο 
βασικοί στόχοι: αποικισμός και κινεζοποίηση.

Διαφωνεί σ' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ; Από τον Φλεβάρη 
του 2015 έκανε γαργάρα όλα όσα έλεγε περί 
«γενναίου κουρέματος μέχρι και 60% του χρέους». 
Θα πληρώνουμε τις δανειακές μας υποχρεώσεις 
στο διηνεκές διακήρυξε από την έδρα του ΔΝΤ 
ο Βαρουφάκης. Ζητάμε «ρύθμιση του χρέους» 
για «να συνεχίσει η Ελλάδα να είναι συνεπής στις 
δανειακές της υποχρέωσεις», «όχι για να χαριστούν 
χρήματα στην Ελλάδα αλλά για να μη χρειαστεί 
να χαριστούν», έγραψε ο Τσίπρας ταυτόχρονα στη 
Le Monde και στη Die Welt, απευθυνόμενος στο 
ιμπεριαλιστικό κοινό του γερμανογαλλικού άξονα.

Προς τι, λοιπόν, η φασαρία; Για εσωτερική 
κατανάλωση και μόνο. Για το «πρεστίζ», όπως λέει το 
γερμανικό ιμπεριαλιστικό κάθαρμα, που προχώρησε 
σε έναν ακόμα δημόσιο εξευτελισμό του Τσίπρα αυτή 
την εβδομάδα. Το χρέος θα ξαναρυθμιστεί, αλλά θα 
ξαναρυθμιστεί με τους όρους του Σόιμπλε και των 
υπόλοιπων ιμπεριαλιστών. Θα ξαναρυθμιστεί στα 
μέσα του 2018 και τότε το τέταρτο Μνημόνιο, που ήδη 
υπέγραψαν οι Τσιπροκαμμένοι χωρίς να πάρουν ούτε 
μια λεξούλα (γιατί μόνο λεξούλες διεκδικούν πλέον) 
για το χρέος, θα παραταθεί για απροσδιόριστο 
χρονικό διάστημα.

Ο,τι και να πάρουν τώρα για το χρέος, φορέσει 
δε φορέσει γραβάτα ο Τσίπρας, ο αποικισμός και η 
κινεζοποίηση θα συνεχιστούν και θα βαθύνουν.

στο ψαχνό

Ο βασιλιάς της σκόνης
Πώς το έλεγε ο Τσακαλώτος πριν από 

λίγο καιρό; «Τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί, 
αν δε συμφωνηθούν όλα»! Χωρίς να έχει 
συμφωνηθεί τίποτα για τον βασικό πυλώνα 
που υποτίθεται ότι ενδιέφερε την κυβέρ-
νηση, τη νέα αναδιάρθρωση του χρέους, 
η κυβέρνηση τα ψήφισε όλα, ξεψήφισε 
κάποια που δεν άρεσαν στην τρόικα και 
τα ξαναψήφισε.

Πώς το έλεγε ο Τσίπρας; «Θα δώσουμε 
τα προαπαιτούμενα για να πάρουμε το 
χρέος». Και πού κατάντησε; Να εκλιπαρεί 
για μια διατύπωση που θα του επιτρέψει… 
να φορέσει γραβάτα. Για μερικές λεξού-
λες που επί της ουσίας δε θα έχουν καμιά 
διαφορά από τις λεξούλες που για πρώτη 
φορά γράφτηκαν σ' ένα ανακοινωθέν του 
Eurogroup τον Νοέμβρη του 2012.

Αυτοί θα έπρεπε να ανακηρυχτούν σε 
βασιλιάδες της σκόνης, καθώς γλιστρούν 
με τέτοια ταχύτητα και προσπαθούν να 
κρύψουν το γλίστρημά τους σηκώνοντας 
σκόνη. Τέτοια τσουλήθρα ούτε να την ονει-
ρευτεί ο Ναδάλ…

Περί ταπείνωσης (1)
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντί-

νος Παυλίδης φιλοσοφεί περί ταπείνωσης, 
λίγο πριν ψηφίσει «ναι σε όλα», στις τρο-
πολογίες που συμπληρώνουν το τέταρτο 
Μνημόνιο. Και αποκαλύπτει τον κυνισμό 
των επιβητόρων της εξουσίας: «Δεν ξέ-
ρω αν μία τροπολογία για παράταση ενός 
χρόνου του παγώματος της αύξησης μιας 
σύνταξης μαζί με ένα νομοσχέδιο για την 
αλιεία είναι ταπεινωτικό»! Τόσο απλά.

Κατά τον κ. Παυλίδη, ταπεινωτικά είναι 
όσα έχουν προηγηθεί κατά τα μνημονιακά 
χρόνια. Κι αφού έχουν προηγηθεί όλα αυ-

τά τα ταπεινωτικά, μια ακόμα ταπείνωση… 
δεν πρέπει να θεωρείται ταπείνωση, αλλά 
καμάρι! Λογικό από τη μεριά του. Καταγ-
γέλλοντας τις ταπεινώσεις των Μνημο-
νίων, ο λογιστής Παυλίδης κατάφερε 
να εκλεγεί βουλευτής, εξασφαλίζοντας 
προνόμια που ουδέποτε είχε φανταστεί. 
Και προκειμένου να μην τα χάσει, θεωρεί 
ότι το να ψηφίζει συνεχώς νέα αντιλαϊκά 
μέτρα δεν είναι ταπείνωση. Το έχει ξεπε-
ράσει το «σύνδρομο» της ντροπής, όπως 
και οι υπόλοιποι συνάδελφοί του.

Περί ταπείνωσης (2)
Ο Παπαχριστόπουλος των ΑΝΕΛ προ-

τίμησε έναν… μη επιθετικό δρόμο για να 
δικαιολογήσει το ξε-ψήφισμα και ξανα-
ψήφισμα. Αφού κλαψούρισε ότι «πράγ-
ματι δεν είναι ό,τι ευχάριστο να σου επι-
βάλλει ο δυνατός όρους» και ζήτησε από 
«τα κόμματα που κυβέρνησαν σαράντα 
χρόνια να θυμηθούν ποιος έφερε τη χώ-
ρα εδώ και την έκανε αδύναμο κρίκο», 
επιστράτευσε το μέγιστο των επιχειρη-
μάτων: «Σας ερωτώ: Στις 15 του μήνα εί-
ναι το Eurogroup και στις 22 η Σύνοδος 
Κορυφής. Εντιμα διερωτηθείτε μέσα σας: 
Εχουμε άλλη επιλογή; Πράγματι θέλετε 
να μην τα ψηφίσουμε; Είδατε τι έπαθαν 
ο Φάρατζ στην Αγγλία και οι Ευρωσκε-
πτικιστές; Εξαφανίστηκαν! Τσαμπουκά-
δες…». Κι ενώ στο αμφιθέατρο της Βου-
λής επικρατούσε χάος από τα γέλια, ο 
Παπαχριστόπουλος συνέχισε απτόητος: 
«Ακούστε λίγο. Επαναστατικός οίστρος 
εκ τους ασφαλούς δεν δικαιολογείται 
και δεν απολογούμεθα σε αυτούς που 
λεηλάτησαν τη χώρα σαράντα χρόνια»!

Ψευταράδες
Την Τετάρτη 7 Ιούνη, ο Τσακαλώτος 

διένειμε non paper («άτυπη ενημέρωση» 
στη συριζαϊκή γλώσσα), με το οποίο κατήγ-
γειλε ως «ανυπόστατα και εξίσου ευφάντα-

στα 

Γιατί μούγκα;
Σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτή απα-

ντούσε ο αμερικανόφερτος υπουργός 
Οικονομίας Δ. Παπαδημητρίου και ο 
δεξιός αντιπρόεδρος της Βουλής Ν. 
Κακλαμάνης, που προέδρευε εκείνη 
την ώρα, του ζήτησε -αν θέλει- να απα-
ντήσει και σε ένα πρωτοσέλιδο δημο-
σίευμα της εφημερίδας «Παρών» που 
έλεγε ότι «η Τράπεζα Αττικής επώλησε 
δάνεια 1.300.000.000 σε ξένα funds 
έναντι 110.000.000, δηλαδή, στο 8% 
της αξίας». «Δεν γνωρίζω αν το δημοσί-
ευμα ανταποκρίνεται στην πραγματικό-
τητα» είπε ο πονηρός Κακλαμάνης.  Και 
συμπλήρωσε: «Mου έχει κάνει εντύπω-
ση ότι δεν έχει υπάρξει αντίδραση από 
την Κυβέρνηση. Αν το έχετε υπ’ όψιν 
σας και αν θέλετε, να ενημερώσετε το 
Κοινοβούλιο. Δεν υποχρεούστε, γιατί 
εγώ δεν νομιμοποιούμαι να κάνω ερώ-
τηση. Ορίστε, έχετε τον λόγο».

Ο Παπαδημητρίου πήρε το λόγο, αλ-
λά δεν είπε τίποτα για το ερώτημα που 
του υπέβαλε ο Κακλαμάνης. Το αντι-
παρήλθε σαν να μην υπήρξε! Η τόσο 
χαρακτηριστική μούγκα του αρμόδιου 
για τα «κόκκινα δάνεια» υπουργού, 
που πριν έλθει στην Ελλάδα και γίνει 
υπουργός διηύθυνε ένα αμερικανικό 
ινστιτούτο με στενές σχέσεις με τη 
Wall Street, υπήρξε εκκωφαντική. Και 
επιβεβαιωτική του οργίου που πρέπει 
ήδη να ξεκίνησαν τα κοράκια του διε-
θνούς χρηματιστικού κεφάλαιου.

ΚΟΝΤΡΕΣ

Το σόου είχε τα γνωστά χαρακτηριστικά: η σουπεργούμαν αντιμετωπίζει μόνη της τον εχθρό! Χωρίς λαϊκή συμμετοχή, μόνη εναντί-
ον όλων. Εκμεταλλευόμενη τη θεσμική της ιδιότητα (τέως πρόεδρος της Βουλής), που της δίνει εξέχουσα θέση σε όλες τις κρατικές 
τελετές. Μόνο που για να κάνεις έστω και τέτοια «one woman show», θα πρέπει να έχεις «πρότερον έντιμον πολιτικόν βίον». Και η 
Κωνσταντοπούλου δεν έχει φυσικά. Βγήκαν τα ντοκουμέντα και απέδειξαν ότι ως πρόεδρος της Βουλής παρευρέθηκε τουλάχιστον 
δύο φορές σε ανάλογες εκδηλώσεις χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα με τη συμμετοχή εκπροσώπου της γερμανικής πρεσβείας. Σε μία 
περίπτωση ο εκπρόσωπος της γερμανικής πρεσβείας μίλησε και από το μικρόφωνο. Και στις εκδηλώσεις στο Δίστομο τον Ιούνη του 
2015, η Κωνσταντοπούλου ήταν παρούσα, μαζί με τον γερμανό πρέσβη, και άκουσε τον Παυλόπουλο να εξαίρει τη γερμανική παρου-
σία. Το 2016, όντας εκτός ΣΥΡΙΖΑ και εκτός Βουλής, πάλι δεν είχε πρόβλημα με τον γερμανό πρέσβη στο Δίστομο. Μόνο τον Βούτση 
αποδοκίμασε. Οσο για τον Γλέζο, το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι… θαυμάζουμε τα αντανακλαστικά του. Αρπαξε στον αέρα την 
ευκαιρία προβολής που του δόθηκε κι ήταν αυτός που πήρε από το χέρι τον γερμανό πρέσβη και τον οδήγησε να καταθέσει στεφάνι 
στο μνημείο, παραμερίζοντας την Κωνσταντοπούλου. Τα υπόλοιπα τα «έλυσαν» με αλληλοκατηγορίες μέσω Διαδικτύου, θυμίζοντας 
τα… συμπαθή τετράποδα που -καταπώς λέει η παροιμία- μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα.
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και τα δημοσιεύματα που φέρουν τον υπουργό να λέει, κατά την 
ίδια κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση (σ.σ. του προεδρείου 
της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ) ότι θα κατατεθεί  πολυνομοσχέδιο για το 
κλείσιμο και των τελευταίων προαπαιτουμένων». Το επόμενο βρά-
δυ, το πολυνομοσχέδιο με τα τελευταία προαπαιτούμενα είχε 
κατατεθεί στη Βουλή και μια μέρα μετά (την Παρασκευή) είχε 
ψηφιστεί από τον κοινοβουλευτικό λόχο των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ υπό 
τη χλεύη των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Α, ναι, δεν ήταν πολυνομοσχέδιο. Ηταν πέντε άσχετες μετα-
ξύ τους τροπολογίες, που τις τσοντάρισαν (παρανόμως) σ' ένα 
παντελώς άσχετο νομοσχέδιο (κύρωση μιας σύμβασης για την 
αλιεία). Οπότε, ο Τσακαλώτος μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτός 
διέψευσε ότι θα κατατεθεί πολυνομοσχέδιο, όχι ότι θα κατατε-
θεί… πολυ-πακέτο τροπολογιών σε άσχετο νομοσχέδιο! Αλητεία;

Παραδάκι
Αμα είσαι «παραδόπιστος», κοιτάζεις μόνο το χρώμα του χρή-

ματος, όχι τη μυρωδιά του. Κάπως έτσι ο «Αρκτούρος», η ΜΚΟ 
του Μπουτάρη (και άλλων), αποδέχτηκε χορηγία από τους νεο-
ναζί της Χρυσής Αυγής και την επέστρεψε μόνο όταν ξέσπασε 
θόρυβος που χαλούσε την εικόνα της ΜΚΟ. Και κάπως έτσι οι 
διοργανωτές του «Athens Pride» αποδέχτηκαν χορηγία από τους 
πλιατσικολόγους χρυσοθήρες της Eldorado Gold. Υπήρξαν και 
πάλι αντιδράσεις. Επειδή κινδύνευε να χαλάσει η μόστρα της 
μπίζνας (γιατί μπίζνα είναι όλο αυτό το πράγμα), οι διοργανωτές 
ανακοίνωσαν ότι «μετά από προσεκτικό έλεγχο και με αφορμή 
παρατηρήσεις μελών της κοινότητάς μας σε σχέση με τη χορηγία 
της ELDORADO GOLD στο φετινό Athens Pride - Φεστιβάλ 
Υπερηφάνειας Αθήνας αποφασίστηκε από κοινού από την επι-
τροπή Διοργάνωσης και την πολιτική ομάδα του Athens Pride η 
απόσυρση της χορηγίας και η επιστροφή των χρημάτων».

Ο «προσεκτικός έλεγχος» τι ακριβώς υπονοεί; Οτι τους είχε 
ξεφύγει και… εκ παραδρομής δέχτηκαν χορηγία από τους χρυ-
σοθήρες; Γιατί δεν το έγραψαν ευθέως, αν ίσχυε κάτι τέτοιο; Η 
ανακοίνωση γράφτηκε με τέτοιον τρόπο ώστε να μη δυσαρεστή-
σει τους χρυσοθήρες. «Εμείς θέλαμε, αλλά υπήρξαν αντιδράσεις 
και αναγκαστικά κάνουμε πίσω για το καλό όλων μας» είναι το 
μήνυμα των διοργανωτών, οι οποίοι αυτοπαρουσιάζονται και ως 
… πολιτική ομάδα (ποιοι συμμετέχουν άραγε σ' αυτήν;).

Λεμές
Αυτός ο Λεμέρ, ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, είναι 

μεγάλο μούτρο. Ο τύπος είναι καραδεξιός του κερατά και στην 
αρχή στήριζε τον Φιγιόν. «Ο Μακρόν είναι σοσιαλιστής» έγραφε, 
για να εμποδίσει το τότε αουτσάιντερ των προεδρικών εκλογών 
να διεμβολίσει τους ψηφοφόρους της Δεξιάς. Και προειδοποι-
ούσε: «Εχει ένα πιο οικείο πρόσωπο [ο Μακρόν] αλλά ο σοσια-
λισμός δεν αλλάζει». Συνέχισε συστηματικά τις επιθέσεις κατά 
του Μακρόν μέχρι που έσκασε το Πενέλοπε γκέιτ και ο Φιγιόν 
άρχισε να ρετάρει. Τότε ο Λεμέρ αποσύρθηκε από το προσκή-
νιο (κρύφτηκε στην τρούπα του) και ξαναέσκασε μύτη αμέσως 
μετά τον πρώτο γύρο, δηλώνοντας ότι θα στηρίξει τον Μακρόν 
απέναντι στη Λεπέν. Σε δυο βδομάδες είχε γίνει (από το τίποτα) 
υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας.

Κάτι τέτοιους τύπους ωραιοποιούν οι Τσιπραίοι και τους παρου-
σιάζουν σαν μεγάλους φίλους του ελληνικού λαού, αντίπαλους 
του νεοφιλελευθερισμού και δε συμμαζεύεται.

Συμπτώσεις…
Στο λιμάνι της Παλιόχωρας Χανίων έχει ρυμουλκηθεί ένα ου-

κρανικό αλιευτικό που έμεινε ακυβέρνητο. Οπως έγραψαν ελλη-
νικές αστικές φυλλάδες, στ' αμπάρια του βρέθηκαν 10 εκατομμύ-
ρια πακέτα τσιγάρα και η Εισαγγελία Χανίων διεξάγει προανάκρι-
ση. Ο κυβερνήτης του πλοίου, όταν εξέπεμψε SOS, υποστήριξε 
ότι έκανε το δρομολόγιο Μαυροβούνιο-Λίβανος. Φυσικά, αρκεί 
και μόνο ο προορισμός για να καταλάβει κανείς ότι πρόκειται για 
λαθρεμπορικό. Το Μαυροβούνιο είναι η έδρα του λαθρεμπόριου 
τσιγάρων σε όλη τη Μεσόγειο. Πληροφορίες που επικαλείται το 
«Πρώτο Θέμα» αναφέρουν ότι το φορτίο συνδέεται με δυο «ελ-
ληνοπόντιους ομογενείς» που ασχολούνται με το λαθρεμπόριο 
τσιγάρων, ο ένας από τους οποίους είχε συλληφθεί πριν από δύο 
χρόνια στη Γερμανία, μεταφέρθηκε στις φυλακές Χαλκίδας και 
αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους. Η εφημερίδα δημοσί-
ευσε και δήλωση συνεργατών του Ιβάν Σαββίδη, που λένε ότι δεν 
έχουν ενημέρωση για φορτίο λαθραίων τσιγάρων με σήμανση 
της ΣΕΚΑΠ. «Σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση», αναφέρει η δή-
λωση, «η ΣΕΚΑΠ λειτουργεί με συνέπεια και αντανακλαστικά, 
διευκολύνοντας τις διαδικασίες των Αρχών, όπως είναι η ρητή 
εντολή του Ιβάν Σαββίδη από την πρώτη μέρα»!

Στο χορό μπήκε και ο Ανδρέας Λοβέρδος, που υπέβαλε Ερώ-
τηση στους υπουργούς Ναυτιλίας, Δικαιοσύνης και Οικονομικών, 
ζητώντας απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως αν πρό-
κειται για λαθρεμπόριο, αν βρέθηκαν τσιγάρα της ΣΕΚΑΠ, και 
για ποιους λόγους το πλοίο παραμένει επί εφτά μήνες στην Πα-
λιόχωρα, χωρίς να έχει ακόμα δεσμευτεί ή κατασχεθεί το φορτίο.

Σαν πολλές συμπτώσεις δεν μαζεύτηκαν;

κορδόνια του δεν πρόλαβε να 
δέσει)! Αυτός επικαλέστηκε την 
«καλή συνεδρίαση της Διάσκε-
ψης των Προέδρων», ζητώντας 
ουσιαστικά να τελειώσει γρήγο-
ρα η διαδικαστική συζήτηση και 
ν' αρχίσει η συζήτηση επί της 
ουσίας. Ομως τα επιχειρήματά 
του δε διέφεραν απ' αυτά του 
Ξυδάκη (απλά δεν ξεχείλωσε το 
ύφος του να γίνει παρακαλετό). 
Τι επικαλέστηκε; Το παρελθόν 
(«χωρίς καμμία διάθεση συμ-
ψηφισμού ή αντίστιξης», όπως 
είπε, προκαλώντας ειρωνικά 
χαμόγελα). Υπενθύμισε, λοι-
πόν, ότι «υπήρξε σειρά τέτοιων 
διαδικασιών, προβλεπόμενες ή 
στα όρια του Συντάγματος, του 
Κανονισμού κ.λπ., που παρακο-
λούθησαν αυτή την επώδυνη 
διαδικασία αυτά τα χρόνια».

Ακολούθησε ο Αποστόλου 
(ήταν ο επισπεύδων υπουργός 
που έπρεπε  να πιει το πικρό 
ποτήρι: να κάνει δεκτές τις 
τροπολογίες στο νομοσχέδιό 
του). Στην αρχή το έριξε και 
αυτός στη μνημονιακή κλάψα: 
«Σίγουρα δεν είναι σωστό να 
νομοθετούμε με κατεπείγου-
σες νομοθεσίες, ούτε να εισά-
γουμε τροπολογίες σε κυρώσεις 
συμβάσεων. Θα συμφωνήσω με 
την τοποθέτηση του προέδρου 
της Βουλής ότι δεν είναι ορθό 
να μπαίνουμε στη βάσανο του 
συμψηφισμού, “εσείς προχθές, 
οι της Νέας Δημοκρατίας και 
της Δημοκρατικής Συμπαράτα-
ξης, τα κάνατε, ήρθε και σε εμάς 
η ώρα“». Επειδή, όμως, ο δεξιός 
Τζαβάρας του «την έλεγε» από 
κάτω, «τα πήρε στο κρανίο» και 
ξεσπάθωσε, διακοπτόμενος 
από τα ειρωνικά χειροκροτήμα-
τα των νεοδημοκρατών: «Αφή-
στε τον δημαγωγό που κρύβεται 
μέσα σας και λειτουργήστε σαν 
υπεύθυνη αξιωματική αντιπολί-
τευση. Η χώρα θα προχωρήσει 
και θα προχωρήσει και χωρίς 

εσάς»!
Ο Τσακαλώτος… έβαλε τα 

πράγματα στη θέση τους: «Δεν 
καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή 
η μεγάλη έκπληξη ότι κάτι φοβε-
ρό γίνεται, όταν το ξέρουμε ότι 
εδώ και επτά χρόνια η Ελλάδα 
είναι σε επιτήρηση και ότι οι 
συσχετισμοί δυνάμεων ήταν 
ενάντια σε εσάς, είναι ενάντια 
και σε εμάς»!

Τον ακολούθησε ο εισηγητής 
του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρος Αραχω-
βίτης: «Αναγνωρίζοντας ότι ο 
τρόπος εισαγωγής τροπολογιών 
σε σχέδια νόμου που αφορούν 
κυρώσεις δεν είναι ο ενδεδειγ-
μένος τρόπος νομοθέτησης, 
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, 
πριν αρχίσουμε την ξιφούλκηση 
κριτικής, ότι τα τελευταία οκτώ 
χρόνια η χώρα δεν βιώνει μια 
κανονικότητα (…) Να θυμηθούμε 
τη νομοθέτηση των προηγούμε-
νων χρόνων, μέχρι το 2014, με 
τις Πράξεις Νομοθετικού Περι-
εχομένου, όπου νομοθετούνταν 
προαπαιτούμενα τα οποία δεν 
περνούσαν καν από τη Βουλή. 
Περνούσαν μετά από ένα μεγά-
λο χρονικό διάστημα μόνο για 
την επικύρωσή τους, χωρίς να 
υπάρξει πριν την ψήφιση και την 
εφαρμογή τους καμία συζήτηση 
επί της ουσίας».

Τα ίδια ο συριζαίος βουλευ-
τής Συρμαλένιος: «Και βεβαίως, 
δεν είναι η πρέπουσα διαδικα-
σία. Κανένας μας, καμμία Βου-
λευτής και κανένας Βουλευτής 
δεν είναι ευχαριστημένος με το 
ότι τα τελευταία επτά, οκτώ χρό-
νια νομοθετούμε στη Βουλή με 
αυτόν τον τρόπο. Ομως, ξέρου-
με πολύ καλά ότι ζούμε σε πραγ-
ματικά έκτακτες συνθήκες».

Ομως, την παράσταση στη 
σπαρταριστή επιθεώρηση με 
τίτλο «Ολοι μνημονιακοί είμα-
στε, προς τι το μίσος και ο αλλη-
λοσπαραγμός;» έκλεψε με την 
παρλάτα του ο Νίκος Ξυδάκης, 

όταν ως κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ πήρε το 
λόγο για να μιλήσει επί της ου-
σίας: «Κυρίες και κύριοι βουλευ-
τές, κάναμε μια έκκληση στον 
πραγματισμό εκ μέρους του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στην αρχή της σημερινής 
δύσθυμης συνεδρίασης. Η απά-
ντηση λίγο-πολύ –όχι από όλους 
τους ομιλητές- είναι ένα μείγμα 
εμπρησμού και μαθήματα μο-
ραλισμού (…) Να κοιτάξουμε 
όλοι μπροστά να δούμε τι μπο-
ρούμε να κάνουμε για τη χώρα 
και τον μοραλισμό, που ακούμε 
σήμερα από όλες τις πλευρές. 
Πρέπει να κοιτάξουμε λίγο πίσω 
και μετά να φύγουμε μπροστά, 
να αφήσουμε πίσω τη βιομηχα-
νία εξαγορών της Siemens, να 
αφήσουμε τις λίστες Λαγκάρντ 
να τις ερευνούν οι αρμόδιες 
αρχές, τις λίστες Μπόργιανς, 
τις λίστες του Λουξεμβούργου. 
Τις ερευνούν και έχουμε και τα 
ηθικά και τα υλικά αποτιμήματα 
για να φύγουμε μπροστά (…) 
Σήμερα κλείνουμε ένα κεφά-
λαιο επώδυνων αποφάσεων και 
συμβιβασμών που θα ήταν ίσως 
λιγότερο επώδυνοι, αν μπορού-
σε να υπάρξει –και φρονώ ότι 
θα μπορούσε να υπάρξει- στον 
ελάχιστο κοινό παρονομαστή 
ένα εθνικό μέτωπο και αν η μεί-
ζων Αντιπολίτευση και μέλη της 
ελάσσονος είχαν αποφασίσει να 
συνταχθούν όχι με την Κυβέρ-
νηση, αλλά με τη χώρα (…) Μέσα 
στον καιρό που έρχεται πρέπει 
να γνωρίζουμε ότι δεν υπάρ-
χουν περιθώρια σε πανεθνικό 
επίπεδο γι’ αυτούς τους λόγους 
αντεκδίκησης και τυφλής αυτο-
δικαίωσης, για την μνησίκακη 
ανταπόδοση που εξαπολύουν 
πολλοί εξ ημών σε αυτήν την Αί-
θουσα και την απαίτηση όλοι να 
ταπεινωθούν, όλοι να συρθούν 
στα τέσσερα και να συρθούν 
γονατισμένοι και ηττημένοι. Δεν 
υπάρχει κανένα περιθώριο για 
τη χώρα ο βολονταρισμός κάθε 

επίδοξου ή η πικρία κάθε απορ-
ριφθέντος ηγέτη, να βυθίζει τη 
χώρα περαιτέρω στον διχασμό 
και την υποδούλωση (…) Η πα-
ρούσα διαίρεση, ο πολυκερματι-
σμός, το διάσπαρτο μίσος και ο 
ρεβανσισμός ο οποίος δεν έχει 
κανένα στόχο, δεν οδηγούν καν 
σε μια σύγκρουση πολιτική, σε 
μια σύγκρουση εκτόνωσης και 
ανασύνταξης του πολιτικού 
παιγνίου σε ένα άλλο επίπεδο. 
Οδηγούν σε δομική ηττοπάθεια 
όλου του λαού και σε κοινωνική 
ενδόρρηξη. Χωρίς συνθέσεις 
και δεσμεύσεις, χωρίς συγκλή-
σεις και αναγεννήσεις της πολι-
τικής απ’ όλους τους έντιμους 
δημοκράτες πολιτικούς που εί-
ναι σε αυτή την Αίθουσα, πολύ 
φοβούμαι ότι θα παραδώσουμε 
στα παιδιά μας μια λεηλατημέ-
νη αποικία με φόντο τον διαρκή 
εμφύλιο χαμηλής έντασης και 
φόντο την ενδόρρηξη».

Ζητούμε συγνώμη για το μα-
κροσκελές απόσπασμα, όμως ο 
Ξυδάκης δεν είναι μόνο πρώην 
υπουργός (σε δύο υπουργεία), 
αλλά είναι κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, που 
σύμφωνα με τον Κανονισμό της 
Βουλής αναπληρώνει τον πρόε-
δρο του κόμματος. Οταν μιλάει 
ο Ξυδάκης, είναι σαν να μιλάει 
ο Τσίπρας. Σ' αυτό το κλαυθμή-
ρισμα ενάντια στη διαίρεση, 
τον κατακερματισμό, το διά-
σπαρτο μίσος και το ρεβανσι-
σμό, σ' αυτή τη δακρύβρεχτη 
ικεσία για συγκρότηση εθνικού 
μετώπου, «φωτογραφίζονται» 
από τη μια τα πολιτικά αδιέξο-
δα του ΣΥΡΙΖΑ, που παρακα-
λάει τους αντιπάλους του να 
τον συνδράμουν, και από την 
άλλη ο κυνισμός και ο απόλυ-
τος αμοραλισμός μιας δράκας 
παρασίτων, αποφασισμένων να 
υπηρετήσουν με κάθε μέσο τον 
ελληνικό καπιταλισμό.
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Είμαστε μια μνημονιακή κυβέρνηση όπως όλες οι προηγούμενες!

Ο Ευκλείδης πήρε το… νεροπίστολό του και απειλεί την τρόικα

Oταν ένας αστός πολιτικός βρίσκεται 
σε απόγνωση και πανικό, δεν είναι 

δύσκολο να χάσει ακόμα και την αίσθηση 
του γελοίου. Ακόμα κι αν είναι πανεπιστη-
μιακός και δηλώνει μαρξιστής, όπως ο Τσα-
καλώτος. Που βάλθηκε να πείσει τη Βουλή 
ότι κάνει σκληρόν αγώνα για να… αμβλύνει 
την επιτροπεία. Ιδιαίτερα «τη μικροεπιτή-
ρηση, τη μικροδιοίκηση, για το ότι θέλουν 
να έχουν λόγο και για πολύ μικρές λεπτο-
μέρειες, όχι μόνο για το ότι αυτή πρέπει να 
είναι η πολιτική σε αδρές γραμμές, αλλά 
ακόμα και για διατυπώσεις, όπου φαίνεται 
ότι δεν καταλαβαίνουν την ελληνική νομο-
θεσία, όπως μου λένε οι νομικοί. Και έτσι 
κάνουμε κακούς νόμους, όπως κάνατε κι 
εσείς κακούς νόμους επειδή γινόταν αυ-
τή η δουλειά»!

Σε τι συνίσταται ο αγώνας του Ευκλει-
δάκου; «Οχι μόνο γράψαμε επισήμως δι-
αμαρτυρία στους τέσσερις Θεσμούς γι’ 
αυτή τη μικροδιαχείριση, αλλά έχουμε κά-
νει και επιστολή στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο για αυτό το θέμα». Μιλάμε την 
τσάκισε την τρόικα. Τους πιτσίλισε τα κο-
στούμια και τα ταγιέρ με το νεροπίστολό 
του ο ζωηρούλης Ευκλείδης. Αλλά δε θα 
σταματήσει μόνο σ' αυτό. Πήρε φόρα και 
δε σταματάει: «Πρέπει να ξέρετε ότι δια-

τηρούμε κάθε διακριτική ευχέρεια να πάμε 
ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για 
Θεσμούς που πάνε πέρα από το ευρωπα-
ϊκό κεκτημένο, για παράδειγμα, σε σχέση 
με τον θεμελιακό χάρτη δικαιωμάτων της 
Ευρώπης, και θα συνεχίσουμε»!

Πόσο γελοίος έγινε μάλλον δεν το κατά-
λαβε, καθώς προσπαθούσε απελπισμένος 
να πιαστεί από κάτι ανύπαρκτο. Γι' αυτό και 
επανέλαβε τα ίδια στο κλείσιμο της κοι-
νοβουλευτικής συζήτησης: «Το δεύτερο 
πράγμα που δεν έχουμε υιοθετήσει, είναι 
η επιτροπεία. Οπως σας εξήγησα το πρωί, 
έχουμε κάνει μεγάλη μάχη. Εχουμε στεί-
λει γράμματα στους θεσμούς για το πώς 
κάνουν την επιτήρηση ακόμα και στο χαμη-
λότερο σημείο, έχουμε κάνει και αναφο-
ρά στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για 
τη στάση των ευρωπαϊκών θεσμών. Εχουμε 
κάνει τα πάντα, ώστε να προσπαθήσουμε 
να υπάρχει στη στρατηγική μας μια σταδι-
ακή μείωση της επιτήρησης». 

Tα έλεγε αυτά την ώρα που είχε κατα-
θέσει τροπολογία που άλλαζε το άρθρο 
15 του ν. 4472/2017 (τέταρτο Μνημόνιο), 
που είχε ψηφιστεί πριν από λίγες μέρες 
και αφορούσε τη δυνατότητα το πετσό-
κομμα του αφορολόγητου να μεταφερθεί 
από το 2020 στο 2019 (ένα χρόνο μπρο-

στά). Τι έλεγε η διάταξη; «Προκειμένου να 
διασφαλιστεί, ως αποτέλεσμα της ως άνω 
εμπροσθοβαρούς εφαρμογής, η επίτευξη 
του ανωτέρου δημοσιονομικού στόχου 
κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, οι 
ελληνικές αρχές μπορούν να εφαρμόζουν 
τις αναγκαίες προσαρμογές στο άρθρο 10, 
σε συμφωνία με το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την ΕΚΤ και τον ΕΜΣ».

Ποια είναι η νέα διάταξη; «Στην περίπτω-
ση αυτή, προκειμένου να διασφαλιστεί, ως 
αποτέλεσμα της ως άνω εμπροσθοβαρούς 
εφαρμογής, η επίτευξη του ανωτέρου δημο-
σιονομικού στόχου κατά τρόπο ευνοϊκό για 
την ανάπτυξη, οι ελληνικές αρχές μπορούν, 
σε συμφωνία με το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την ΕΚΤ και τον ΕΜΣ, να εφαρ-
μόζουν τις αναγκαίες προσαρμογές στο άρ-
θρο 10». Τι άλλαξε; Στη διατύπωση, ήρθε 
μπροστά (αντί για το τέλος της φράσης) το 
«σε συμφωνία με το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την ΕΚΤ και τον ΕΜΣ». Μιλάμε 
για καψώνι, για απίστευτο εξευτελισμό, 
για να φανεί πιο καθαρά ότι η τρόικα κά-
νει κουμάντο. Κι ο Τσακαλώτος, αντί να το 
βουλώσει και να ψάξει τρύπα να κρυφτεί, 
καμαρώνει ότι δίνει μάχη να αμβλύνει τη… 
μικροεπιτροπεία. Για τέτοια ανθρωπάρια 
μιλάμε.
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«Εμείς είμαστε η σπορά των νικη-
μένων του 1945. Αυτοί είμαστε. 

Οι εθνικιστές, οι εθνικοσοσιαλιστές, οι 
φασίστες». Αυτά έλεγε ο φίρερ της νεο-
ναζιστικής Χρυσής Αυγής, Νικόλαος Μι-
χαλολιάκος, στις 3 Μάρτη του 2012. Δε 
θα μπορούσε να υπάρξει εναργέστερη 
ομολογία για τον πραγματικό χαρακτήρα 
αυτής της εγκληματικής συμμορίας, που 
προσπαθεί να εμφανιστεί σαν πολιτικό 
μόρφωμα «ελλήνων εθνικιστών».

Στις 19 Μάρτη του 2014, ο φίρερ Μι-
χαλολιάκος έδωσε συνέντευξη στην 
«Κυριακάτικη Δημοκρατία», την οποία 
αναδημοσίευσε στις 23 Μάρτη του 2014 
η ιστοσελίδα των νεοναζιστών. Σ’ αυτή τη 
συνέντευξη ο Μιχαλολιάκος είπε πολλά 
ενδιαφέροντα, τα οποία επιβεβαιώνουν 
το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν 
οι χρυσαυγίτες. Επιβεβαιώνουν ότι η ΧΑ 
είναι εγκληματική οργάνωση, ότι ο Μιχα-
λολιάκος είναι ο αρχηγός της, που αποφα-
σίζει για τις διαγραφές μελών, και άλλα.

Αναφερόμενος στον πρώην βουλευτή 
Μπούκουρα, είπε ο Μιχαλολιάκος:

«Οσο για τον βουλευτή Μπούκουρα, 
είναι ψέμα ότι λίγες ημέρες πριν από τις 
εκλογές (σ.σ. προφανώς εννοεί τις εκλο-
γές του Μάη του 2012) ήλθε στην Χρυσή 
Αυγή. Στις δημοτικές εκλογές του 2010 
επρόκειτο να πολιτευθεί στον συνδυασμό 
της Χρυσής Αυγής στην Πελοπόννησο, 
αλλά τελικά κατέβηκε στο Δήμο Περιστε-
ρίου με την υποστήριξη της Χρυσής Αυγής, 
όπως ο ίδιος δημόσια διακήρυσσε από την 
προσωπική του ιστοσελίδα στο facebook. 
Το ότι έγινε κατά λάθος βουλευτής και ότι 
δεν έχει σχέση με την Χρυσή Αυγή τα εί-
χε πει και τον Ιανουάριο στην ανάκριση. 
Από τότε προσωπικά είχα αποφασίσει τη 
διαγραφή του, πληροφορούμενος μάλι-
στα ότι έκλαιγε με λυγμούς ενώπιον των 
ανακριτριών. Και μόνο από αυτή του τη 
συμπεριφορά, που αποτελεί ντροπή για 
το κίνημά μας, θα έπρεπε να διαγραφεί. 
Ενα κίνημα κερδίζει όταν αυτοκαθαίρεται 
από φοβισμένους και δηλωσίες» (η έμφα-
ση στο πρωτότυπο).

Οταν ο φίρερ λέει ότι από τότε είχε 
αποφασίσει τη διαγραφή του Μπούκου-
ρα, ομολογεί ότι αυτός είναι ο απόλυτος 
μονάρχης που αποφασίζει για τα πάντα 
στο νεοναζιστικό μόρφωμα. Το καταστα-
τικό που εμφανίζουν το έχουν μόνο και 
μόνο για να αποσείσουν την κατηγορία 
ότι είναι νεοναζιστική οργάνωση, στην 
οποία για τα πάντα αποφασίζει ο ΑΡ-
ΧΗΓΟΣ, και για να μπορούν να παίρνουν 
μέρος στις εκλογές. Παριστάνουν ότι 
δήθεν λειτουργούν όπως τα αστικά κοι-
νοβουλευτικά κόμματα, όλων των απο-
χρώσεων, που έχουν τα πειθαρχικά τους 
συμβούλια στα οποία συζητείται και απο-
φασίζεται η διαγραφή ή μη ενός μέλους 
του κόμματος.

Φυσικά, αυτή η δήλωση του Μιχαλο-
λιάκου δεν είναι το μοναδικό στοιχείο 
που πιστοποιεί απόλυτα ότι αυτός είναι ο 
απόλυτος μονάρχης που αποφασίζει για 
τα πάντα, είτε πρόκειται για τη διαγραφή 
ενός μέλους της ΧΑ, είτε για την προγρα-
φή ενός αντιφασίστα, όπως ο Παύλος 
Φύσσας, είτε για τις προγραφές των με-
λών του ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστι-
κή Ζώνη του Περάματος. Θυμίζουμε τον 
όρκο των δόκιμων μελών και τη διαδικα-
σία της ορκωμοσίας τους, που κάνουν πως 
τα ξεχνούν οι συνήγοροι υπεράσπισης 
των νεοναζιστών, που ισχυρίζονται ότι 
η εσωτερική στρουχτούρα της ΧΑ είναι 
ίδια μ’ αυτή των άλλων αστικών κομμά-
των του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου. 
Υπάρχουν πολλά ακόμη, που τα έχουμε 
αναφέρει σε προηγούμενα ρεπορτάζ μας. 
Είναι και αυτά που θα παραθέσουμε από 
τα λεγόμενα του Μπούκουρα.

Από την άλλη, ο φίρερ αδειάζει τον 
Μπούκουρα και τη συνήγορό του, που 
ισχυρίζονται ότι αυτός δεν εντάχθηκε 

ποτέ στη ΧΑ και ότι δε γνώριζε καν για 
την εγκληματική δράση της. Δηλώνει πως 
είναι ψέμα ότι ο Μπούκουρας πήγε στη 
ΧΑ λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 
2012 και διαψεύδει τους ισχυρισμούς του 
Μπούκουρα στην ανακρίτρια, ότι δήθεν 
δεν έχει καμία σχέση με τη  ΧΑ και ότι 
έγινε βουλευτής της κατά λάθος.

Ο Μπούκουρας προβάλλει αυτούς 
τους ισχυρισμούς οικοδομώντας το ελα-
φρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας για 
την προηγούμενη εγκληματική του δράση 
μέσα από τις γραμμές της ΧΑ. Η συνή-
γορός του, Β. Πανταζή, προβάλλει τους 
ισχυρισμούς του πελάτη της και υποβάλ-
λει συνεχώς ερωτήσεις στους μάρτυρες 
του κατηγορητηρίου, αν γνωρίζουν για 
τη δράση του εντολέα της, επιδιώκοντας 
προφανώς να χτίσει από τώρα το ελα-
φρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. 
Αντιλαμβάνεται ότι αυτοί οι ισχυρισμοί 
της θα καταπέσουν, όταν η ακροαματική 
διαδικασία θα περάσει στο στάδιο των 
αναγνωστέων εγγράφων.

Οι… άντρακλες δεν 
κλαίνε

Ο φίρερ δηλώνει ότι τον ενόχλησαν 
τόσο πολύ τα κλάματα του Μπούκουρα 
στις ανακρίτριες και πως μόνον αυτό 
αρκούσε για να τον πετάξει εκτός ΧΑ. Ο 
λόγος είναι προφανής. Τσαλακωνόταν η 
εικόνα των νταήδων, που δεν καταλαβαί-
νουν τίποτα και με τα μούσκουλά τους 
παρεμβαίνουν παντού για να λύσουν τα 
προβλήματα των κατατρεγμένων Ελλή-
νων. Ξέρουμε, βέβαια, ότι αυτό γινόταν 
μόνο λόγω της ασυλίας που απολάμβαναν 
από τους αστυνομικούς και δικαστικούς 
μηχανισμούς, όμως η επίδειξη κτηνώδους 
δύναμης υπήρξε πάντοτε βασικό συστα-
τικό στοιχείο της ναζιστικής ιδεολογίας 
και η εικόνα του κλαψιάρη Μπούκουρα το 
κατέστρεφε.

Για τις δηλώσεις με τις οποίες ο Μπού-
κουρας αναίρεσε τη συμμετοχή του και 
τη δράση του στην ΧΑ, ο φίρερ δεν ενο-
χλήθηκε τόσο πολύ. Κρίνοντας από τα 
λεγόμενά του, δεν είχε την πρόθεση να 
τον διαγράψει γι’ αυτό. Στάση απολύτως 
λογική από τη μεριά του, γιατί αυτή είναι η 
τακτική που είχε χαράξει ο ίδιος: αναιρού-
με τα πάντα. Αυτή την τακτική εφάρμοσε 
και ο ίδιος στην ανάκριση και όλα τα μέλη 
και στελέχη της ΧΑ.

Στην πρώτη απολογία του ως κατηγο-
ρούμενου, στις 2 Οκτώβρη του 2013, ο Ν. 
Μιχαλολιάκος ρωτήθηκε αν το περιοδικό 
Χρυσή Αυγή, στο οποίο κατά τη δεκαετία 
του ‘80 είχε κατά καιρούς δημοσιεύσει 
κείμενα, απηχούσε εθνικοσοσιαλιστικές 
αντιλήψεις και ειδικότερα αν τα κείμενα 
που δημοσίευσε ο ίδιος ομοίως απηχού-
σαν τέτοιες αντιλήψεις. Και απάντησε: 
«Απηχούσαν αντιλήψεις εθνικοσοσιαλιστι-
κές τότε, δηλαδή προ 35ετίας, τις οποίες 
σήμερα δεν αποδέχομαι. Η Χρυσή Αυγή 
σε ιδεολογικό επίπεδο δεν έχει σχέση 
με το γερμανικό εθνικοσοσιαλισμό του 
μεσοπολέμου αλλά εκφράζει ένα γνήσιο 
εθνικιστικό κίνημα».

Ο Μιχαλολιάκος προσπάθησε να πα-
ρουσιάσει τον ναζισμό του σαν… νεανι-
κό αμάρτημα, διαπραχθέν προ 35ετίας, 
όμως τα ντοκουμέντα από την πρόσφατη 
δράση του ίδιου και της ΧΑ, την περίοδο 
που ετοιμάζονταν να μπουν στη Βουλή, 
άλλα αποδεικνύουν.

u Στις 6 Ιούλη του 2011, μιλώντας στη 
Σπάρτη, έλεγε: «Θα κατεβαίναμε στις 
εκλογές  να μετρηθούμε και για το 0,2%. 
Για να πούμε ότι υπάρχει 0,2% φασίστες, 
αμετανόητοι φασίστες, Χρυσαυγίτες… 
Είναι Εθνικοσοσιαλισμός ελληνικός στα 
μέτρα του 2011. Εχω μεγάλο σεβασμό σε 
αυτό που υπήρξε η Γερμανία του Χίτλερ»!

u Στις 20 Οκτώβρη του 2012, στη γι-
ορτή νεολαίας των νεοναζιστών δήλωνε: 

«Δεν κρύψαμε ποτέ την ιδεολογία μας. 
Δεν βγάλαμε ούτε μια κεραία, ούτε ένα 
κόμμα, ούτε μία τελεία από όσα γράφαμε 
στα χρόνια τα σκληρά, τα πέτρινα»!

Ασφαλώς υπάρχουν και άλλες παρό-
μοιες αναφορές του φίρερ στον εθνικο-
σοσιαλιστικό (ναζιστικό) χαρακτήρα της 
ΧΑ. Οταν αυτά έλεγε σε δημόσιες, ανοι-
χτές ομιλίες του, που καταγράφονταν και 
αναμεταδίδονταν, μπορούμε να φαντα-
στούμε τι έλεγε στις κλειστές συνάξεις, 
εκεί που οι νεοναζιστές τον έβλεπαν σαν 
θεό κι αυτός καλούνταν να τους ντοπάρει 
για να ενισχύσει τη θεϊκή του εικόνα. Εν 
πάση περιπτώσει, ας κρατήσουμε το ότι 
το 2011 και το 2012 ο φίρερ Μιχαλολιά-
κος κραύγαζε δημόσια ότι ο ίδιος και το 
εγκληματικό ασκέρι του είναι η σπορά των 
ηττημένων του 1945, ότι είναι εθνικοσοσι-
αλιστές και φασίστες, ότι τρέφει μεγάλο 
σεβασμό στη Γερμανία του Χίτλερ και ότι 
δεν αφαιρούν ούτε ένα κόμμα, μια τελεία, 
μια κεραία απ’ όσα έλεγαν στα πέτρινα 
χρόνια, δηλαδή στη δεκαετία του ‘80.

Ας θυμηθούμε και τι έλεγαν στα «πέτρι-
να χρόνια», παραθέτοντας αποσπάσματα 
από άρθρο του φίρερ με τίτλο «Χίτλερ 
για χίλια χρόνια», που δημοσιεύτηκε 
τον Μάη του 1987 στο περιοδικό «ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ». Σύμφωνα με τα μεταγενέστερα 
λεγόμενά του, «δεν έβγαλαν ούτε μια κε-
ραία, ούτε ένα κόμμα, ούτε μία τελεία από 
όσα έγραφαν στα χρόνια τα σκληρά, τα 
πέτρινα». Γράφει με το γνωστό ναζιστικό 
στόμφο ο Μιχαλολιάκος:

«30 Απριλίου 1945, μια λαμπερή σε-
λίδα της σύγχρονης ιστορίας κλείνει. Ο 
Μεγάλος Ανδρας του Εικοστού Αιώνα, ο 
εμψυχωτής και ο απόστολος της Επανα-
στάσεως του Αγκυλωτού Σταυρού είναι 
νεκρός. Χίλια εννεακόσια σαράντα πέντε, 
όλοι αυτοί που επίστεψαν στα μεγάλα 
ιδανικά της Εθνικοσοσιαλιστικής Επανα-
στάσεως νοιώθουν παγωμένοι, νοιώθουν 
διστακτικοί απέναντι στο μέλλον, σε ένα 
μέλλον χωρίς την παρουσία και τη καθο-
δήγηση Εκείνου (…)

Σε όσους πουν έκπληκτοι: “μα τι θέση 
έχει να μιλάμε για το Χίτλερ στα 1987 και 
ποια τέλος πάντων πολιτική απήχηση μπο-
ρεί να έχει κάτι τέτοιο;“ απαντούμε:

“Περιφρονούμε τον πολιτικαντισμό σας, 
περιφρονούμε την συμβιβασμένη σας συ-
νείδηση, περιφρονούμε τον νόμο του εφι-
κτού, περιφρονούμε τον φτηνό ρεαλισμό 
σας και βαδίζουμε, προχωρούμε προς τα 
εκεί που το καθήκον  και η τιμή μας επι-
βάλλουν“.

Εχουμε χρέος να τιμήσουμε την μνήμη 
Εκείνου, έχουμε ανάγκη ζωτική να τιμούμε 
τους ήρωες της ιδέας μας, έχουμε υποχρέ-
ωση απέναντι στην Ιστορία να πούμε την 
Αλήθεια, και θα την πούμε όσο σκληρό και 
εάν είναι το τίμημα».

Κατέληγε ο φίρερ στο άρθρο του:
«Πιστοί στα λόγια του Μεγάλου μας Αρ-

χηγού. Τι εμπόδιο μπορεί να σταθεί στο 
δρόμο μας αφού ακόμη και σήμερα νοιώ-
θουμε ΕΚΕΙΝΟΝ να μας οδηγεί; 

Χίλια εννεακόσια Ογδόντα επτά, σα-
ράντα δύο χρόνια μετά, με την σκέψη και 
την ψυχή μας δοσμένη στα μαυροκόκκινα 
λάβαρα, με την σκέψη και την ψυχή μας 
δοσμένη στην Μνήμη του Μεγάλου μας 
Αρχηγού, υψώνουμε το δεξί χέρι ψηλά 
χαιρετούμε τον Ηλιο και με το θάρρος, 
που μας επιβάλλει η Στρατιωτική μας Τι-
μή και το Εθνικοσοσιαλιστικό μας καθή-
κον κραυγάζουμε γεμάτοι πάθος, πίστη 
στο μέλλον και στα οράματά μας: HEIL 
HITLER!».

Αμετανόητοι, πιστοί στη μνήμη και στη 
διδασκαλία του Χίτλερ, λυπημένοι που 
ο ναζιφασισμός δεν κέρδισε τον Β' πα-
γκόσμιο πόλεμο, το λουτρό αίματος στο 
οποίο βύθισε την ανθρωπότητα, αποφασι-
σμένοι να διαπράξουν τα ίδια εγκλήματα 
με τους γεννήτορές τους. Ο Μιχαλολιά-
κος είναι ναζιστής, είναι θαυμαστής του 
Χίτλερ, ταυτόχρονα όμως, εξυμνώντας 
τον Χίτλερ με τρόπο που οι πιστοί των 
διάφορων θρησκειών εξυμνούν τους θε-
ούς τους (Εκείνος, για τους Χριστιανούς 
είναι ο Χριστός - για τον Μιχαλολιάκο 
είναι ο Χίτλερ), σκαλίζει και το δικό του 
θεϊκό άγαλμα ενώπιον των μερικών εκα-
τοντάδων σκληρών νεοναζιστών που έχει 
οργανώσει στη ΧΑ: όπως ο Χίτλερ ήταν ο 
φίρερ, ο υπέρτατος αρχηγός, ο θεός των 
προγόνων μας, έτσι είμαι για εσάς εγώ: 
ο φίρερ σας, ο υπέρτατος αρχηγός σας, 
στον οποίο οφείλετε τυφλή υπακοή.

Αλλά… φοράνε φερετζέ
Οταν, όμως, εμφανίστηκε το 2013 

στους ανακριτές, κατηγορούμενος για 
διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ο 
Μιχαλολιάκος φόρεσε το φερετζέ του 
«έλληνα εθνικιστή», αποκηρύσσοντας 
το νεοναζισμό ως… νεανικό (προ 35ετί-
ας) αμάρτημα. Πολιτικά, έκανε ό,τι και ο 
Μπούκουρας (χωρίς κλάματα). Νομικά, 
έκανε επίσης ό,τι και ο Μπούκουρας: 
άρχισε να χτίζει το ελαφρυντικό της ει-
λικρινούς μεταμέλειας, για να πέσει στα 
μαλακά.

Γιατί γνωρίζει ότι δε θα μπορέσει να 
αποφύγει τόσο την προσωπική του κα-
ταδίκη όσο και όλων των στελεχών της 
οργάνωσής του για ένταξη και διεύθυν-
ση εγκληματικής οργάνωσης. Γνωρίζει, 
ακόμα, ότι υπάρχει ο κίνδυνος, το συγκε-
κριμένο δικαστήριο να αποφασίσει -εκτός 
από την καταδίκη για ένταξη και διεύθυν-
ση εγκληματικής οργάνωσης- να στείλει 
την υπόθεση στην Εισαγγελία Εφετών για 
περαιτέρω δικαστική διερεύνηση ανα-
φορικά με την κατηγορία της ηθικής αυ-
τουργίας στα εγκλήματα που διέπραξαν 
τα νεοναζιστικά τάγματα εφόδου της ΧΑ.

Περιττεύει να πούμε ότι η εικονική με-
ταμέλεια του Μιχαλολιάκου αποδεικνύει 
ότι αυτός ο εθνικοσοσιαλιστής-φασίστας 
είναι ένα ανθρωπάριο που όταν χάνει το 
ακαταδίωκτο από τους δικαστικούς και 
αστυνομικούς μηχανισμούς αρνείται 
τα πάντα και εμφανίζεται σαν… κοινο-
βουλευτικός άνδρας, εκπρόσωπος ενός 
εθνικιστικού και… ειρηνικού κινήματος!

Δεν είναι, όμως, μόνον ο φίρερ λάτρης 
του Χίτλερ. Είναι και ο πρώτος υπαρχηγός, 
Ηλίας Κασιδιάρης. Αυτός ήταν μικρός 
στα «πέτρινα χρόνια». Το πόνημά του, με 
τίτλο «Ο Χίτλερ πέρα από την Ιστορία», 
αποσπάσματα από το οποίο ακολουθούν, 
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Χρυσή 
Αυγή» στις 20 Απρίλη του 2011, πρόσφατα 
δηλαδή και όχι προ 35ετίας.

«Με την άνοδο στην εξουσία γίνεται 
μέγας κοινωνικός αναμορφωτής και ορ-
γανωτής ενός προτύπου κράτους -που η 
ισχύς του πηγάζει από τον λαό και υπη-
ρετεί τον λαό- και που ανάλογό του δεν 
υπήρξε ποτέ στον σύγχρονο κόσμο. Στον 
επερχόμενο πόλεμο αναδεικνύεται ύψι-
στος στρατηγικός νους, που χωρίς να 
έχει κρατήσει καμία στρατιωτική ακαδη-
μία εφευρίσκει και εφαρμόζει νέα δόγμα-
τα και εξαιρετικά στρατηγήματα. Γι’ αυτές 
τις τρεις βασικές πτυχές του προσώπου 
Αδόλφος Χίτλερ -πολιτικός ηγέτης, κοι-
νωνικός αναμορφωτής και στρατηγική 
ιδιοφυία- θα μπορούσαμε να ομιλούμε  

επί ώρες».
«Φόλα» εθνικοσοσιαλιστής και ο Κασι-

διάρης, αθεράπευτα ερωτευμένος με τον 
Αδόλφο Χίτλερ, έρχεται να επαναλάβει 
και να επικαιροποιήσει το 2011 αυτά που 
έγραφε ο Μιχαλολιάκος το 1987. Η συνέ-
χεια στον ιδεολογικό πυρήνα της νεονα-
ζιστικής συμμορίας είναι αδιατάρακτη.

Χωρίς τιμή
Παριστάνουν τους «άνδρες με τιμή» τα 

νεοναζιστικά στελέχη, όμως η λέξη «τι-
μή» είναι γι' αυτούς ένα διεγερτικό για να 
ντοπάρουν τους συμμορίτες-δολοφόνους 
των ταγμάτων εφόδου. Οταν «σφίγγουν 
τα γάλατα», δε διστάζουν να κάνουν δη-
λώσεις μετάνοιας και νομιμοφροσύνης, 
με μοναδικό στόχο να τη σκαπουλάρουν 
από την αστική Δικαιοσύνη.

Ρωτήθηκε ο Μιχαλολιάκος από τους 
ανακριτές: «Πλέον συγκεκριμένα πα-
ρατηρήθηκε ότι πολλά  στελέχη ή απλοί 
οπαδοί του κόμματος στη Χρυσή Αυγή 
συστηματικώς εμφανίζονται με ομοιό-
μορφη εμφάνιση “στρατιωτικού τύπου“, 
συνήθως μαύρο μπλουζάκι t-shirt με το 
λογότυπο Χρυσή Αυγή, μαύρο, μπλε ή 
κόκκινο τζόκεϊ με το σύμβολο του κόμ-
ματος, στρατιωτικό παντελόνι παραλλα-
γής, χρώματος συνήθως μαύρου γκρίζου 
λευκού, και στρατιωτικές αρβύλες. Τα 
πρόσωπα αυτά κινούνται ομαδικά και σε 
κάποια περίπτωση κινήθηκαν ως στρα-
τιωτικό άγημα με βηματισμό (…) Τέλος, 
σημειώθηκαν περιστατικά οργανωμένης 
επιχειρήσεως μελών ή οπαδών του κόμ-
ματος ΧΑ με επικεφαλής βουλευτές και 
με σκοπό τον έλεγχο των πιστοποιητικών 
νομίμου παραμονής και εργασίας αλλο-
δαπών μικροπωλητών στην Ελλάδα (…) 
Πως σχολιάζετε τα περιστατικά αυτά και 
ποιά είναι η επίσημη θέση του κόμματος 
της Χρυσής Αυγής;».

Απάντησε ο θρασύδειλος φίρερ της 
ΧΑ: «Κατηγορηματικά έχω δηλώσει στις 
τηλεοπτικές  εμφανίσεις τις οποίες είχα τη 
δυνατότητα να έχω ότι α) η Χρυσή Αυγή 
δεν είναι στρατός για να διαθέτει στολή και 
καταδικάζω αυτού του είδους τη συμπερι-
φορά και αμφίεση και τον συγκεκριμένο 
βηματισμό β) για τις λοιπές παράνομες 
πράξεις που μου αναφέρατε επίσης δηλώ-
νω κατηγορηματικά ότι δεν τις υιοθετώ 
και δημόσια τις έχω καταγγείλει».

Τον Μάη του 2015, ο Μιχαλολιάκος 
έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό CRASH, 
στην οποία ρωτήθηκε μεταξύ άλλων: «Τις 

ομάδες με τις ομοιόμορφες στολές και 
τις αρβύλες, τους ναζιστικούς χαιρετι-
σμούς και κάποια ακραία συνθήματα, θα 
τα αλλάζατε εάν μπορούσατε σήμερα να 
γυρίσετε τον χρόνο πίσω;»

Απάντησε: «Τα άτομα με τις παραλ-
λαγές ήταν βλακεία (…) Εμείς τυπώσαμε 
κάποια ομοιόμορφα μπλουζάκια για την 
πολιτική μας προβολή, όπως κάνουν και 
οι ποδοσφαιρικές ομάδες. Είναι και οι 
ποδοσφαιρικές ομάδες εγκληματικές ορ-
γανώσεις;».

Στην προσπάθειά του να κρύψει την 
ύπαρξη των ταγμάτων εφόδου, ο Μιχα-
λολιάκος ανακάλυψε τα ομοιόμορφα 
μπλουζάκια των ποδοσφαιρικών ομάδων! 
Οταν απολογήθηκε στους ανακριτές κα-
ταδίκαζε το ομοιόμορφο στρατιωτικό 
ντύσιμο των ταγμάτων εφόδου (να μην 
ξεχνάμε ότι τις ομοιόμορφες στολές που-
λούσε ο έτερος υπαρχηγός, Ηλίας Πανα-
γιώταρος), στο περιοδικό το 'ριξε στην… 
τρελίτσα, μιλώντας για κάποια μπλουζά-
κια σαν αυτά που τυπώνουν οι ποδοσφαι-
ρικές ομάδες! Προκειμένου να σώσει το 
τομάρι του και το τομάρι των βουλευτών 
του, δε διστάζει να συμπεριφερθεί σαν 
γελοίος σαλτιμπάγκος.

Ρωτήθηκε επίσης: «Αρκετά από τα περι-
στατικά βίας που αποδίδονται στη Χρυσή 
Αυγή αφορούν σε αλλοδαπούς  μετανά-
στες. Ειδικώς ως προς το ζήτημα αυτό ποια 
είναι η θέση σας;».

Απάντησε: «Καταδικάζω όλα αυτού 
του είδους τα επεισόδια και αυτό το οποίο 
δημόσια διακηρύσσει η Χρυσή Αυγή είναι 
η αυστηρή τήρηση του νόμου προς κάθε 
κατεύθυνση».

Μπορεί ο φίρερ της νεοναζιστικής ΧΑ 
να προσπαθεί να χτίσει το ελαφρυντικό 
της ειλικρινούς μεταμέλειας για να πέσει 
στα μαλακά, όμως δεν πείθει κανέναν γι’ 
αυτή τη μεταμέλειά του. Παραμένει ένας 
στυγνός εθνικοσοσιαλιστής-φασίστας, 
ερωτευμένος  με τον Αδόλφο Χίτλερ.

Γαργάρες και ψέματα
Δυο φορές ρωτήθηκε ο Μιχαλολιάκος 

από τους ανακριτές απ’ αφορμή την κα-
τάθεση δύο μαρτύρων κατηγορίας, αν 
απευθυνόμενος στους χρυσαυγίτες τους 
είπε ότι εσείς είστε τα τάγματα εφόδου 
και οι αντίπαλοί μας θα δουν τι σημαίνει 
οι ξιφολόγχες να ακονίζονται στα πεζο-
δρόμια. Φράση, που προέρχεται από επί-
σημο εμβατήριο των ταγμάτων εφόδου 
των γερμανών ναζί. Κάνοντας γαργάρα τα 

λεγόμενά του, ο φιρεράκος απάντησε ότι 
αυτό αποτελεί πλήρη διαστρέβλωση των 
λεγομένων του. Ισχυρίστηκε ότι απευθυ-
νόμενος στους χρυσαυγίτες, δήθεν τους 
είπε ότι ψευδώς και συκοφαντικά σας 
αποκαλούν τάγματα εφόδου. Η πραγμα-
τικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

u Απευθυνόμενος στους Χρυσαυγίτες, 
που είχαν στρατοπεδεύσει στις Θερμοπύ-
λες στις 26 Αυγούστου του 2012, ντυμένοι 
με τις χρυσαυγίτικες στολές και την εξάρ-
τηση, τους αποκάλεσε τάγματα εφόδου. 
Ιδού το απόσπασμα από την ομιλία του:

«Εσείς είστε τα τάγματα εφόδου, όποτε 
θέλουν ας έρθουν να μας συνθλίψουν. Δεν 
αποδεχόμαστε το ρόλο του Βουλευτή. Να 
ξέρουν ότι δεν αισθανόμαστε καλά μέσα 
στο Κοινοβούλιο. Αισθανόμαστε  άβολα, 
αισθανόμαστε εκεί μέσα μια σιχασιά και 
μια αηδία. Αν θέλουν το εγκαταλείπουμε, 
το εγκαταλείπουμε ανά πάσα στιγμή και 
βγαίνουμε στους δρόμους. Θα δούνε 
τότε τι σημαίνει ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Θα δούνε 
πόσα απίδια βάζει ο σάκος. Θα δούνε τι 
σημαίνει τάγματα εφόδου. Τι σημαίνει 
μάχη, τι σημαίνει αγώνας, τι σημαίνει οι 
ξιφολόγχες να ακονίζονται στα πεζοδρό-
μια».

u Και στις 17.9.2011, στην ομιλία του 
στην 11η γιορτή της νεολαίας των νεονα-
ζιστών, τους εξηγούσε γιατί πρέπει να 
αισθάνονται περήφανοι που είναι εθνι-
κοσοσιαλιστές και πώς πρέπει ν' αντιμε-
τωπίζουν τα λεγόμενα δημοκρατικά ήθη:

«Ε ναι, κερδίζουμε την ελευθερία μας 
στα πεζοδρόμια με θράσος, περιφρονώ-
ντας τα δημοκρατικά ήθη, χαιρετώντας 
με το δεξί χέρι υψωμένο ψηλά. Γιατί δεν 
πιστεύουμε στον ψηφοφόρο παρά μόνο 
στον απλό στρατιώτη ή μαχητή (…) Ο λαός 
ή ο ψηφοφόρος είναι άτιμο πράγμα και 
δεν θα το σεβαστούμε».

Η σταχυολόγηση αυτών των αναφο-
ρών, από δημόσιες εμφανίσεις του φίρερ 
Μιχαλολιάκου, δεν αφήνουν καμιά αμφι-
βολία για τον εγκληματικό χαρακτήρα της 
ΧΑ, για το ποιος οργάνωσε τα τάγματα 
εφόδου και τι αποστολή τους ανέθεσε. 
Μίσος για τον ελληνικό λαό, μίσος για 
τους μετανάστες, μίσος διπλό για τους 
αντιφασίστες, γι'  αυτούς  που αποτελούν 
σπορά των νικητών του 1945, του σοβιετι-
κού Κόκκινου Στρατού και των αντάρτικων 
κινημάτων που είχαν επικεφαλής τους 
τους κομμουνιστές.

Ενώπιον των ανακριτών, όμως, καλο-
τούμπες, αποκηρύξεις, γαργάρες και ψέ-
ματα. Σύρσιμο γυμνοσάλιαγκα. Ψεύτικες 
δηλώσεις νομιμοφροσύνης, σε μια προ-
σπάθεια να εμφανίσει τη ΧΑ σαν ένα φι-
λειρηνικό κοινοβουλευτικό κόμμα και να 
χτίσει για τον εαυτό του το ελαφρυντικό 
της ειλικρινούς μεταμέλειας στην επερ-
χόμενη (τότε) δίκη. Ο φιρεράκος έφτασε 
στο σημείο, σε τηλεφωνική ραδιοφωνι-
κή του συνέντευξη στον Χατζηνικολάου 
(Real FM), στις 17 Σεπτέμβρη του 2015, 
τρεις μέρες πριν από τις εκλογές, να εμ-
φανίσει τη ΧΑ σαν το κόμμα που θα αγω-
νιστεί για να απαλειφθούν μερικά άρθρα 
του συντάγματος! Τον συμβούλεψαν, φαί-
νεται, οι συνήγοροι υπεράσπισης να χτί-
σει το προφίλ του αρχηγού ενός φιλειρη-
νικού και νομοταγούς κοινοβουλευτικού 
κόμματος κι αυτός έσπασε το κούτελό 
του από τις κωλοτούμπες, προκαλώντας 
γέλιο στους αντιπάλους του και απελπισία 
στους δημοσιογράφους που προσπαθούν 
να οικοδομήσουν το προφίλ μιας «σοβα-
ρής ΧΑ», ενός νομοταγούς κόμματος της 
ακροδεξιάς, και βλέπουν ότι το πεπόνι εί-

ναι μάπα.
Πριν την παραπομπή της ΧΑ ως εγκλη-

ματικής οργάνωσης, ο Μιχαλολιάκος 
δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι ο χαιρετισμός 
με το δεξί χέρι υψωμένο ψηλά δεν ήταν 
ναζιστικός αλλά αρχαιοελληνικός. Με-
τά την παραπομπή άρχισε να δίνει άλλη 
ερμηνεία στον ναζιστικό χαιρετισμό. Στη 
συνέντευξη που έδωσε στις 19 Μάρτη 
του 2014 στην εφημερίδα «Δημοκρατία», 
απαντώντας στην τοποθέτηση του δημο-
σιογράφου ότι ο χαιρετισμός είναι φασι-
στικός είπε: «Αυτόν που εσείς αποκαλείτε 
φασιστικό χαιρετισμό εγώ τον θεωρώ ελ-
ληνικό και είναι ο χαιρετισμός που θέσπισε 
ο Ιωάννης Μεταξάς, που είπε το ΟΧΙ και 
πολέμησε τους ιταλούς φασίστες».

Στη συνέντευξη στο CRASH, τον Μάη 
του 2015, δεν τόλμησε να επαναλάβει τα 
λεγόμενά του για ελληνικό χαιρετισμό, 
αλλά έδωσε άλλη ερμηνεία. Ρωτήθηκε: 
«Επιπολαιότητα θα χαρακτηρίζατε σή-
μερα και ναζιστικούς χαιρετισμούς από 
στελέχη σας;». Και απάντησε: «Ναι. Παρε-
ξηγήθηκαν κάποιες κινήσεις μας και κακώς 
έγιναν και από εμένα τον ίδιο. Περισσότε-
ρο το κάναμε τότε, σαν πρόκληση απέναντι 
στην Αριστερά, παρά ότι θέλαμε κάποιους 
να μιμηθούμε»!

Πολιτική ευθύνη
Αφήνοντας τους σαλτιμπαγκισμούς 

του φιρερίσκου, περνάμε στην πολιτική 
δήλωση που έκανε στη συνέντευξή του 
στον Χατζηνικολάου, στις 17.9.2015.

Η συνέντευξη κράτησε 19 λεπτά και 
σε όλη τη διάρκειά της δεν τέθηκαν από 
τον Χατζηνικολάου ερωτήματα που να 
προκαλέσουν δήλωση του Μιχαλολιάκου 
για ανάληψη πολιτικής ευθύνης για τη δο-
λοφονία του Παύλου Φύσσα. Στα 14 από 
τα 19 λεπτά, οι ερωταπαντήσεις αναφέ-
ρονται στη δράση της ΧΑ. Τα υπόλοιπα 
πέντε λεπτά αναφέρονται στις εκλογές 
της 20ής Σεπτέμβρη του 2015. Και ξαφ-
νικά, στο τέλος της συνέντευξης, χωρίς 
να ρωτηθεί σχετικά, ο Ν. Μιχαλολιάκος 
έκανε τη δήλωση για ανάληψη πολιτικής 
ευθύνης για τη δολοφονία του Παύλου 
Φύσσα.

Ο Ν. Χατζηνικολάου έκανε ερωτήσεις 
για το τατουάζ του Κασιδιάρη με τον 
αγκυλωτό σταυρό, για το ναζιστικό χαιρε-
τισμό, για τις θέσεις και τη γνωστή φωτο-

γραφία του Χ. Παππά, στενού συνεργάτη 
του Μιχαλολιάκου, με ναζιστική στολή. 
Ακολούθησε ο εξής διάλογος:

«Μιχαλολιάκος: Κύριε Χατζηνικολάου, 
υπήρξαν και επίλεκτα στελέχη της ΝΔ και 
του δημοσιογραφικού κόσμου, που κάποτε 
είχαν ανάλογες ομάδες περιφρουρήσεως. 
Στην Καλαμάτα είχαν γίνει μεγάλα επεισό-
δια, είχαν γίνει τραυματισμοί.

Χατζηνικολάου: Αλήθεια είναι αυτό.
Μιχαλολιάκος: Οσον αφορά την πο-

λιτική ευθύνη για την δολοφονία στο 
Κερατσίνι την αναλαμβάνουμε. Αλλά 
ποινική ευθύνη δεν υπάρχει. Αν υπήρχε, 
γιατί δεν υπήρξε ποτέ για την δολοφονία 
του Τεμπονέρα, για την δολοφονία του 
Λαμπράκη; Είναι δυνατόν ένα ολόκληρο 
κόμμα να κατηγορείται γιατί ένας οπαδός, 
ένας φίλος του κόμματος προέβη σε μια 
καταδικαστέα πράξη;

Χατζηνικολάου: Κύριε Μιχαλολιάκο, 
σας ευχαριστώ.

Μιχαλολιάκος: Σας ευχαριστώ και εγώ 
πολύ, να είσαστε καλά.

Χατζηνικολάου: Καλή σας ημέρα.
Μιχαλολιάκος: Γεια σας».
Είναι φανερό ότι ο Μιχαλολιάκος έκα-

νε τη δήλωση χωρίς να ρωτηθεί από τον 
Χατζηνικολάου. Είχε προσχεδιάσει να 
κάνει στο τέλος αυτή τη δήλωση, προκει-
μένου να εντυπωσιάσει και να προκληθεί 
συζήτηση. Ο Χατζηνικολάου δεν τσίμπη-
σε και δεν του υπέβαλε καμία ερώτηση, 
μολονότι αυτή η δήλωση είναι πράγματι 
σημαντική. Για πρώτη φορά στα ελληνικά 
χρονικά, εκπρόσωπος αστικού πολιτικού 
κόμματος αναλαμβάνει πολιτική ευθύνη 
για δολοφονία. Οι εκπρόσωποι των αστι-
κών πολιτικών κομμάτων αναλαμβάνουν 
την πολιτική ευθύνη για τη συμμετοχή 
τους στο κόμμα και την άσκηση της εξου-
σίας (όταν βρίσκονται στην κυβέρνηση) 
και όχι για διάπραξη δολοφονίας από 
κάποιο μέλος ή στέλεχος του κόμματός 
τους. Και θεωρούν πάντοτε αυτονόητο 
ότι δεν τίθεται ζήτημα ποινικής ευθύνης.

Τα μέλη ένοπλων επαναστατικών ορ-
γανώσεων, ο Δ. Κουφοντίνας, ο Χ. Τσιγα-
ρίδας, ο Ν. Μαζιώτης, η Π. Ρούπα, ο Κ. 
Γουρνάς, τα φυλακισμένα μέλη της ΣΠΦ, 
ανέλαβαν την πολιτική ευθύνη για τη συμ-
μετοχή τους στις οργανώσεις τους και δεν 
πήραν ποτέ θέση για το αν συμμετείχαν ή 
όχι στις ενέργειες των οργανώσεών τους. 
Οι διωκτικοί μηχανισμοί, αστυνομικοί και 
δικαστικοί, όφειλαν να προσωποποιήσουν 
την ενοχή τους για τη συμμετοχή τους σε 
ενέργειες.

Στην περίπτωση του φίρερ της ΧΑ η 
ανάληψη από τον ίδιον πολιτικής ευθύνης 

ταυτίζεται με την ποινική ευθύνη. Αυτή η 
πολιτική δήλωση έγινε σχεδιασμένα απ’ 
αυτόν, γιατί από τη στάση που είχε κρα-
τήσει μέχρι τότε έναντι του Ρουπακιά, 
που ήταν στέλεχος της ΧΑ και όχι φίλος 
ή οπαδός, είχε προκληθεί μεγάλη δυσα-
ρέσκεια  στις γραμμές των Χρυσαυγιτών. 
Κι αυτή η δυσαρέσκεια μπορούσε να προ-
καλέσει πλατιά αδράνεια στα μέλη και 
στελέχη της ΧΑ, εξαιρετικά επικίνδυνη 
εκείνη την περίοδο που ήταν προεκλογική.

Τον «δίνουν»
Το επιχείρημα του φίρερ ότι δεν υπάρ-

χει ποινική ευθύνη, όπως δεν υπήρξε στις 
περιπτώσεις του Τεμπονέρα και του Λα-
μπράκη είναι, φυσικά, αστείο. Για το ρόλο 
που διαδραμάτιζε ο Μιχαλολιάκος, για 
την απόλυτη μοναρχία στο νεοναζιστικό 
μόρφωμα, εκτός των άλλων αποκαλυπτι-
κά στοιχεία έχει δώσει και ο προστατευό-
μενος μάρτυρας Γ, την μακροσκελή κατά-
θεση του οποίου μπορείτε να διαβάσετε 
στην ιστοσελίδα της «Κόντρας».

u Ο Μπούκουρας, μιλώντας σε εκδή-
λωση της τοπικής οργάνωσης της ΧΑ στη 
Σαλαμίνα μετά τις εκλογές του 2012 και 
αναφερόμενος στον φίρερ Μιχαλολιάκο 
είχε πει ανάμεσα στ’ άλλα: «Δεν έχουμε 
πρόεδρο. Εχουμε αρχηγό, τον ακολου-
θούμε πιστά, σαν γνήσιοι στρατιώτες και 
δεν κάνουμε πίσω σε ό,τι και να μας πει. 
Ακολουθούμε πιστά ό, τι μας διατάσσει 
και εκτελούμε».

u Σε προεκλογική του ομιλία στη Νε-
μέα, πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 
2012, μεταξύ των άλλων είπε: «Μας είπαν 
μαχαιροβγάλτες, μας είπαν βρικόλακες. 
Αφού έτσι μας αποκαλούν, θα μας νιώ-
σουν από κοντά και μέσα εκεί θα γίνουμε 
τα πάντα».

u Στις 22 Ιούνη του 2012, σε επετειακή 
εκδήλωση για τη μάχη στα Δερβανάκια, 
φωνάζει στα μέλη του χρυσαυγίτικου 
τάγματος εφόδου: «Παραταχθείτε σωστά, 
όπως προβλέπεται, Χρυσή Αυγή είστε, ρε».

u Στις 17 Ιούνη του 2012, τηλεφώνησε 
στον δήμαρχο Νεμέας, Ε. Ανδριανάκο, 
και του είπε: «Από εδώ και πέρα είσαι 
υφιστάμενός μου». Οταν ο δήμαρχος του 
ζήτησε εξηγήσεις, ο Μπούκουρας του 
απάντησε: «Από εδώ και στο εξής θα γίνω 
η σκιά σου και θα σε κάνω να πετάγεσαι 
στον ύπνο σου».

u Στις 25 Αυγούστου του 2012, ως τοπι-
κός βουλευτής, επιδοκίμασε τις δηλώσεις 
του Η. Παναγιώταρου: «Στο ηρωικό αυτό 
στρατόπεδο που φιλοξενούσε  τους ήρω-
ες  που πολέμησαν για την Ελλάδα, έφεραν 
τους βρωμιάρηδες, αυτά τα σκουπίδια 
της γης. Δεν θα φύγουμε μέχρι να φύγει 
και ο τελευταίος  από αυτά τα αποβρά-
σματα».

u Στις 2 Γενάρη του 2013, στο «EL 
NEWS GR», δήλωνε: «Από το 2003 παρα-
κολουθώ εξ αποστάσεως τη Χρυσή Αυγή 
και τις δράσεις της και από το 2009 έχω 
την τιμή να ανήκω ως απλός στρατιώτης, 
δίνοντας τις πρώτες μάχες  στην Πλατεία 
Αγίου Παντελεήμονα, απελευθερώνοντας 
την πρώτη πλατεία της πατρίδας μας». 

Σε ανύποπτο χρόνο, ο Μπούκουρας «δί-
νει» (χωρίς να είναι αυτή η πρόθεσή του) 
τον φίρερ: αυτός διατάζει και οι παρακά-
τω εκτελούν τυφλά. «Δίνει», όμως, και τον 
εαυτό του. Τότε, βλέπετε, κολυμπούσε σε 
πελάγη φασιστικής αλαζονείας και δε 
φανταζόταν ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί 
κατηγορούμενος. Μπορεί τώρα, με τη 
συνήγορό του, να προσπαθεί να χτίσει 
το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέ-
λειας, παριστάνοντας τον ανήξερο, όμως  
-όπως αποκαλύπτεται από τα παραπάνω 
στοιχεία, που δεν είναι τα μόνα- γνώριζε 
πολύ καλά ότι συμμετέχει σε μια νεονα-
ζιστική εγκληματική οργάνωση.

Νικόλαος Μιχαλολιάκος, φίρερ της Χρυσής Αυγής

Είμαστε η σπορά των νικημένων το 1945 ναζιστών!

Προκαλούν με αστυνομική κάλυψη
Την περασμένη Τρίτη, η αστυνομία επέτρεψε την παρουσία των Χρυσαυγιτών στο 

πεζοδρόμιο μπροστά από την κεντρική είσοδο του Αρείου Πάγου. Αυτό συμβαίνει 
για πρώτη φορά, από τότε που γίνονται συνεδριάσεις της δίκης της ΧΑ στην Αίθου-
σα Τελετών του Εφετείου και είχε σαν αποτέλεσμα, όσοι από τους αντιφασίστες 
ήθελαν να προσεγγίσουν την είσοδο να πρέπει να περάσουν μέσα από τον κλοιό 
των νεοναζιστών. Ανάμεσα σ’ αυτούς και η μητέρα με τον θείο του Παύλου Φύσσα.

Η μητέρα και ο θείος του Φύσσα, πριν περάσουν από τον χρυσαυγίτικο κλοιό, 
διαμαρτυρήθηκαν στον αστυνομικό διευθυντή που είναι επικεφαλής της δύναμης 
που υποτίθεται ότι είναι επιφορτισμένη με την τήρηση των λεγόμενων μέτρων τά-
ξης. Αυτός δεν έδωσε εντολή να απομακρυνθούν οι Χρυσαυγίτες και έτσι όταν 
η μητέρα του δολοφονημένου αντιφασίστα πέρασε αναγκαστικά μέσα από τον 
κλοιό, άκουσε τους αλήτες να τη βρίζουν («άντε γαμήσου, μωρή πουτάνα» κ.ά.). 
Τον θείο του Φύσσα πήγε να τον σπρώξει ένας θεόρατος χρυσαυγίτης (πάνω από 
δύο μέτρα και 150 κιλά)!

Η μητέρα και ο θείος αντέδρασαν, όπως ήταν φυσικό, και απευθυνόμενοι στους 
Χρυσαυγίτες τους αποκάλεσαν σκουλήκια και ναζί. Ο αστυνομικός διευθυντής 
παρακολουθούσε τα γεγονότα απαθής. Δεν προχώρησε σε συλλήψεις, μολονότι 
μπροστά του διεξάγονταν αυτόφωρα αδικήματα.

Ρωτάμε: ο αστυνομικός διευθυντής επέτρεψε την παρουσία των χρυσαυγιτών με 
δική του πρωτοβουλία ή εκτελούσε άνωθεν εντολή με σκοπό να γίνουν γεγονότα, 
ώστε με πρόσχημα αυτά, να αποφασίσουν να διεξάγεται η δίκη των νεοναζιστών 
αποκλειστικά στον Κορυδαλλό;
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Διαδικασίες 
fast track για 
το σχηματισμό 
τμημάτων στα 
σχολεία

Το υπουργείο Παιδείας μηχανεύεται 
συνεχώς νέους τρόπους προκειμένου να 
μειώσει τις δαπάνες χρηματοδότησης του 
δημόσιου σχολείου. Τη φορά αυτή απαιτεί 
από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης (ΔΔΕ) να έχουν σαφή εικόνα ως 
τις 10 του Ιούλη για όλα τα τμήματα που 
θα λειτουργήσουν την επόμενη σχολική 
χρονιά. Δημιουργώντας ασφυκτικά χρονι-
κά περιθώρια έχει ως στόχο την αποτροπή 
δημιουργίας νέων τμημάτων.

Τον ίδιο στόχο, του περιορισμού των δα-
πανών (κατάργηση τομέων, ειδικοτήτων, 
κ.λπ.) έχει και η πρόσθετη δυσκολία στην 
οποία υποβάλλει τους μαθητές που επιθυ-
μούν να φοιτήσουν στα ΕΠΑΛ. Η δήλωση 
προτίμησής τους, σύμφωνα με το υπουρ-
γείο, υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά.

Από τη μια μεριά ο Γαβρόγλου διακηρύσ-
σει ότι στόχος της «μεταρρύθμισης» είναι 
η εκ νέου «αναβάθμιση» της λεγόμενης τε-
χνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης, ώστε 
αυτή να λειτουργήσει ως αμορτισέρ απορ-
ρόφησης των κραδασμών λόγω της δημι-
ουργίας ενός αριστοκρατικού Λυκείου για 
λίγους κι εκλεκτούς, και από την άλλη, το 
υπουργείο Παιδείας, εφευρίσκει τρόπους 
για να μειώσει τις δαπάνες και σ’ αυτόν τον 
τομέα, τον προορισμένο για τα «απόπαιδα» 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Τις αποφάσεις αυτές του υπουργείου 
Παιδείας καταγγέλλει η ΟΛΜΕ, η οποία 
σε ανακοίνωσή της σημειώνει:

«Το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο στις 
26-5-2017, που αφορά τις εγγραφές μαθη-
τών και τη δημιουργία τμημάτων για το σχο-
λικό έτος 2017-2018, αναφέρει ρητά πως οι 
ΔΔΕ θα πρέπει ως τις 10/7/2017 να έχουν 
σαφή εικόνα για όλα τα τμήματα που θα 
λειτουργήσουν το 2017-2018. Η εγκύκλιος 
έρχεται να προστεθεί σε όλες τις προηγού-
μενες για συγχωνεύσεις και καταργήσεις 
τμημάτων ομάδων προσανατολισμού, το-
μέων, ειδικοτήτων, ξενόγλωσσων, για μαθη-
τές με μαθησιακές δυσκολίες κλπ και επιδι-
ώκει το κλείδωμα των τμημάτων όλων των 
σχολείων, Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μέσα 
στο καλοκαίρι, με σκοπό να βάλει φραγμό 
στη δημιουργία νέων. Επιπλέον, η εγκύ-
κλιος αυτή αποτελεί ένα ακόμα βήμα στη 
συρρίκνωση των ΕΠΑΛ. Αλλωστε το ίδιο το 
Υπουργείο με πρόσφατη εγκύκλιό του, που 
αφορά τις εγγραφές των μαθητών/-τριών 
και τη δημιουργία τμημάτων για το επόμε-
νο σχολικό έτος, προβλέπει πως η δήλωση 
προτίμησης για τα ΕΠΑΛ θα γίνεται απο-
κλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά.

Η μεροληπτική και σε βάρος της Τεχνι-
κής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης πρόβλε-
ψη αυτή οδηγεί:

• Σε ένα αδιευκρίνιστο πολύπλοκο τρόπο 
εγγραφής, ιδιαίτερα για τους γονείς και κη-
δεμόνες που δεν διαθέτουν την απαραίτητη 
τεχνογνωσία ή πρόσβαση σε Η/Υ.

• Σε πλημμελή διαδικασία ενημέρωσης.
• Στον αποκλεισμό όσων γονέων δεν δι-

αθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία ή 
πρόσβαση σε Η/Υ.

• Στο διαχωρισμό των δύο τύπων Λυκείου 
και την κατηγοριοποίηση των μαθητών, αί-
ροντας την αρχή της καθολικότητας.

• Στην κατάργηση τμημάτων, τομέων και 
ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ.

• Στον περιορισμό της επιλογής τύπου 
σχολείου».

Ενας μετά τον άλλον οι κλάδοι 
των δημόσιων υπαλλήλων δη-

λώνουν ότι αρνούνται να πάρουν 
μέρος στη χειραγώγηση και κατηγο-
ριοποίησή τους με άμεση συνέπεια 
τη μισθολογική καθήλωση και τις 
απολύσεις (απόφαση της Εκτελε-
στικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ στις 
7-6-2017 «Απεργία – Αποχή από τη 
διαδικασία αξιολόγησης των Δημο-
σίων Υπαλλήλων»).

Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
έχει βάλει μπροστά τις διαδικασί-
ες, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις των 
Μνημονίων. Στην εκπαίδευση, ο «χο-
ρός» άνοιξε με την αξιολόγηση των 
«στελεχών της εκπαίδευσης» (νόμος 
4473/2017).

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε και 
η Διδασκαλική Ομοσπονδία (ΔΟΕ) 
αναφέρεται:

«Με την α.π. 1363/30-5-2017 από-
φασή του, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κήρυξε 
απεργία – αποχή από τη διαδικασία 
αξιολόγησης, που εισάγει με την κατ’ 
επίφαση γνωμοδοτική διαδικασία 
της ‘’ειδικής συνεδρίασης των μο-
νίμων συνυπηρετούντων’’, η κυβέρ-
νηση μέσα από τον πρόσφατα ψηφι-
σμένο νόμο 4473/2017 στο πλαίσιο 
του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου 
(Ν.3848/2010 και  Π.Δ. 152/2013)».

Προωθώντας το υποχθόνιο σχέ-
διό του, το υπουργείο Παιδείας, 
καταβάλλει προσπάθεια να δημι-
ουργήσει μια ωραιοποιημένη ατμό-
σφαιρα, ώστε οι εκπαιδευτικοί να 
αποκτήσουν καταρχάς «κουλτούρα 
αξιολόγησης». Στο πλαίσιο αυτό, οι 
μόνιμοι εκπαιδευτικοί του σχολείου 
(όχι οι αναπληρωτές) καλούνται να 
εκφράσουν γνώμη (που δεν παίζει 
κανένα ρόλο σε τελευταία ανάλυ-
ση) στην επιλογή του διευθυντή του 
σχολείου, συμμετέχοντας στην αξι-
ολόγησή του.

Είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για 
την επιλογή του διευθυντή της σχο-
λικής μονάδας από τους εκπαιδευ-
τικούς (άλλωστε αυτοί εκφράζουν 
μόνο γνώμη). Πρόκειται για την 
αξιολόγηση των ίδιων των εκπαι-
δευτικών, του εκπαιδευτικού έργου 
και της σχολικής μονάδας, πρώτο 
βήμα της οποίας είναι η αξιολόγηση 
των διευθυντών, αφού το ερώτημα 
είναι προφανές ότι οσονούπω θα 
αντιστραφεί: Αφού δεχθήκατε να 
αξιολογήσετε τον διευθυντή «σας», 
τώρα είναι σειρά σας να αξιολογη-
θείτε από αυτόν. Αυτό επιτάσσουν 
τα Μνημόνια 3 και 4, οι οδηγίες του 
ΟΟΣΑ και της ΕΕ και το τριετές 
σχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Αναλύοντας το περιεχόμενο του 
νόμου για την αξιολόγηση των εκ-
παιδευτικών «στελεχών», σε προ-
ηγούμενο φύλλο της εφημερίδας 
(Κόντρα, αρ. φύλλ. 918) σημειώναμε:

Ολόκληρος ο νόμος (4473/2017) 
έχει ως βασικό μπούσουλα τον αντι-
δραστικό νόμο 3848/2010 (βασικός 
νόμος της αξιολόγησης), του οποίου 
τροποποιεί κάποιες διατάξεις. Τον 

νόμο αυτόν οι συριζαίοι διεκήρυτ-
ταν προεκλογικά ότι θα καταργή-
σουν.

Το νομοθετικό οπλοστάσιο της 
αξιολόγησης του Αρβανιτόπουλου 
παραμένει ακέραιο, αφού δεν κα-
ταργείται (σε αυτό συμπεριλαμβά-
νεται και το ΠΔ 152/2013 που αναφέ-
ρεται στον τρόπο αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών).

Ο νέος νόμος επαναφέρει τη 
συνέντευξη των υποψήφιων διευ-
θυντών ενώπιον των αρμόδιων Υπη-
ρεσιακών Συμβουλίων.

Σύμφωνα με αυτόν  «Η γνώμη 
των ανωτέρω συνυπηρετούντων 
μόνιμων εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και 
Ε.Β.Π. διατυπώνεται επί συγκεκρι-
μένων ερωτήσεων αποτίμησης του 
κριτηρίου της συμβολής στο εκπαι-
δευτικό έργο, της προσωπικότητας 
και της γενικότερης συγκρότησης 
του υποψηφίου, οι οποίες αναγρά-
φονται σε φύλλα αποτίμησης του 
κριτηρίου αυτού. Οι ερωτήσεις 
αφορούν στη συνεργατικότητα που 
επιδεικνύει ο υποψήφιος, στη συνει-
σφορά του για τη δημιουργία κατάλ-
ληλου παιδαγωγικού κλίματος, στη 

συμμετοχή του στο σχεδιασμό και 
στην υλοποίηση δράσεων, καθώς 
και στις ικανότητες διοίκησης ή/και 
στις ικανότητες οργάνωσης εκπαι-
δευτικών ή παιδαγωγικών δράσεων. 
Οι ανωτέρω μόνιμοι εκπαιδευτικοί, 
Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. συνέρχονται σε ει-
δική συνεδρίαση και διατυπώνουν 
αυθημερόν τη σχετική κρίση τους 
για κάθε υποψήφιο σε αιτιολογημέ-
νο πρακτικό, που συντάσσεται για το 
σκοπό αυτόν. Στη συνεδρίαση αυτή 
δεν μετέχουν οι υποψήφιοι, ούτε 
οι σύζυγοι ή οι συγγενείς τους έως 
τρίτου βαθμού και προεδρεύει ο αρ-
χαιότερος εκπαιδευτικός, ο οποίος 
υποδεικνύεται από την οικεία Διεύ-
θυνση Εκπαίδευσης. Την ίδια μέρα 
αποστέλλεται το σχετικό πρακτικό 
στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στη 
συνέχεια αυτό κοινοποιείται στον 
ενδιαφερόμενο».

«Ο τύπος και το περιεχόµενο των 
φύλλων αποτίµησης του κριτηρίου 
της συµβολής στο εκπαιδευτικό έρ-
γο, της προσωπικότητας και της γε-
νικότερης συγκρότησης των υποψη-
φίων διευθυντών σχολικών µονάδων 
και Ε.Κ.» καθορίζονται με Υπουργική 
Απόφαση, ύστερα από γνώμη του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(ΙΕΠ).

Ολόκληρη η διαδικασία που πε-
ριγράφει τον τρόπο «αποτίμησης» 
των προσόντων του επίδοξου διευ-
θυντή, «ο τύπος και το περιεχόμενο 
των φύλλων αποτίμησης», που θα 
γίνεται επί «συγκεκριμένων κριτη-
ρίων» (συμβολή στο εκπαιδευτικό 
έργο, προσωπικότητα και γενικό-
τερη συγκρότηση του υποψηφίου, 
συνεργατικότητα, συνεισφορά στη 
δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγι-
κού κλίματος, συμμετοχή στο σχεδι-
ασμό και στην υλοποίηση δράσεων, 
ικανότητες διοίκησης, ικανότητες 
οργάνωσης εκπαιδευτικών ή παιδα-
γωγικών δράσεων) παραπέμπει στην 
αξιολόγηση.

Η οποία αξιολόγηση «των εκπαι-
δευτικών και των σχολικών µονάδων 
θα συνάδει µε το γενικό σύστηµα 
αξιολόγησης της δηµόσιας διοίκη-
σης» (Μνημόνιο-3).

Το νομοθετικό οπλοστάσιο της 
αξιολόγησης και οι προσπάθειες 
επιβολής του (καλυμμένες και εμ-
φανείς) πρέπει να αντιπαλευτούν 
με νύχια και δόντια από τον μαχό-
μενο κόσμο της εκπαίδευσης, παρά 
τις τρικλοποδιές που θα επιχειρήσει 
να του βάλει στην πορεία η συνδι-
καλιστική γραφειοκρατία (που στο 
κάτω-κάτω συναγελάζεται με τα 
«στελέχη» της εκπαίδευσης).

Οι συριζαίοι δεν θα καλοπερά-
σουν προωθώντας αυτό το πολύ 
ακανθώδες ζήτημα. Οι εκπαιδευτι-
κοί έχουν και μνήμη και πείρα. Η αξι-
ολόγηση του Αρβανιτόπουλου έμει-
νε «στα χαρτιά». Σειρά τώρα έχει και 
η αξιολόγηση των συριζαίων.

Γιούλα Γκεσούλη 

Το δράμα των αδιόριστων 
εκπαιδευτικών

Το δράμα των χιλιάδων αδιόριστων εκπαιδευτικών αποτυπώνεται και 
στο γεγονός ότι φέτος οι αιτήσεις για τις 20.000 θέσεις αναπληρωτών 
(με τις καλύτερες προβλέψεις), που θα δοθούν για κάλυψη την επόμενη 
σχολική χρονιά, έφθασαν τις 112.000.

Η απελπισία των χιλιάδων αδιόριστων είναι τεράστια. Οι εκπαιδευτι-
κοί αναζητούν μια θέση (επισφαλή) στο δημόσιο σχολείο, έστω και στις 
εσχατιές της Ελλάδας, αποκομμένοι από τις οικογένειές τους, μακριά 
από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, με μισθούς πείνας, χωρίς να γνω-
ρίζουν τι τους επιφυλάσσει το μέλλον.

Μόνιμοι διορισμοί δεν πρόκειται να γίνουν, ούτε και το 2019 (και βλέ-
πουμε), όπως άλλωστε ομολογείται και στην αιτιολογική έκθεση τρο-
πολογίας  που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση στην εθνική 
νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών 
που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμών 
πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις».

Η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας  αυτής αναφέρει χαρακτηριστι-
κά: «Η αναγκαιότητα θέσπισης της προτεινόμενης προσωρινής ρύθμισης 
(σ.σ. της πρόσληψης αναπληρωτών) ενισχύεται και από το γεγονός ότι 
οι ισχύοντες δημοσιονομικοί περιορισμοί καθιστούν αδύνατο κατά το 
ανωτέρω χρονικό διάστημα (σ.σ. μέχρι και το 2019) το διορισμό μόνιμων 
εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, βάσει 
των πάγιων ισχυουσών διατάξεων».

Παρόλ’ αυτά οι συριζαίοι συνεχίζουν ακάθεκτοι τα ψέματα περί μόνι-
μων διορισμών, τα οποία οι εκπαιδευτικοί, που είδαν πολλά τα μάτια τους 
και χόρτασαν από παραμύθια (την εξαγγελία, από τότε που ξεκίνησε η 
ατέλειωτη καταιγίδα των Μνημονίων, έκανε πρώτη φορά ο Λοβέρδος 
και ακολούθησαν Φίλης και τώρα ο Γαβρόγλου), πλέον δεν «χάφτουν».

Η απελπισία, όμως, είναι τόσο μεγάλη και η ανάγκη για επιβίωση 
επιτακτική, ώστε οι χιλιάδες αδιόριστοι εκπαιδευτικοί αποδέχονται τις 
εξευτελιστικές αυτές εργασιακές σχέσεις.

Η κατάσταση θα διαιωνίζεται όσο το εκπαιδευτικό κίνημα έχει ψυχο-
λογία και συμπεριφορά βαριά ηττημένου και δεν αποφασίζει να εγερθεί. 
Οι δυσμενείς επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία εξυπακούονται.

Πρώτο βήμα για την αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών
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Αυτή είναι ανάπτυξη!
Η γαλλική Decathlon Group, επιχείρηση παραγωγής και πώλη-

σης αθλητικών ειδών με περισσότερα από 1.000 καταστήματα σε 
28 χώρες, ετοιμάζεται να ανοίξει καταστήματα και στην Ελλάδα. 
Εχει ήδη ιδρύσει τη θυγατρική της Decathlon Greece Sporting 
Goods, έχει ήδη νοικιάσει γραφεία στο κέντρο της Αθήνας και 
τα στελέχη της ετοιμάζουν το άνοιγμα καταστημάτων.

Επειδή όταν αρχίσουν ν' ανοίγουν τα καταστήματα της 
Decathlon θα μας μιλήσουν για την… ανάπτυξη που ήρθε, ενη-
μερώνουμε ότι η γαλλική φίρμα τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει 
εννιά καταστήματα στην Τουρκία, τέσσερα στη Βουλγαρία και 17 
στη Ρουμανία, ενώ πρόσφατα άρχισε ν' ανοίγει καταστήματα και 
στη Σλοβενία. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα πλάνο επέκτασης του 
γαλλικού ομίλου στην ευρύτερη περιοχή. Φυσικά, πρόκειται μόνο 
για καταστήματα λιανικής, που θέλουν να χτυπήσουν τις αγορές 
αυτές, καθώς η Decathlon δεν πουλάει προϊόντα των γνωστών 
φιρμών αθλητικών ειδών, αλλά δικά της προϊόντα, σε σχετικά 
χαμηλότερες τιμές. Δικά της προϊόντα τα οποία δεν παράγει, 
(ούτε πρόκειται, τουλάχιστον στο ορατό μέλλον) σε χώρες σαν 
την Ελλάδα, αλλά στους «τριτοκοσμικούς» παράδεισους για το 
μονοπωλιακό κεφάλαιο.

Ξετσίπωτοι αστο-γραφειοκράτες
Ως μάννα εξ ουρανού έπεσε για τη ΓΣΕΕ το έκτακτο υπουργικό 

συμβούλιο-σόου που οργάνωσε ο Τσίπρας την περασμένη Τρίτη. 
Οι αστο-γραφειοκράτες συνδικαλιστές βρήκαν την ευκαιρία να 
αναβάλουν την ημερίδα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ και να γλιτώσουν από 
τις αποδοκιμασίες εργαζόμενων (είχαν ανακοινωθεί συγκεντρώ-
σεις), αναζητώντας έναν ευθετότερο χρόνο (ίσως κι ένα διαφο-
ρετικό μέρος, μακριά από την Αθήνα) για τη φιέστα τους, για να 
μην χρειαστεί να εμφανιστούν προστατευόμενοι από τα ΜΑΤ. 
«Κατόπιν συμφωνίας του συνόλου των ομιλητών, η πραγματοποίη-
ση της εν λόγω εκδήλωσης μετατίθεται χρονικά και θα διεξαχθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες 
ημέρες» ανακοίνωσε η ΓΣΕΕ.

Η «ημερίδα-παρέμβαση» έχει τίτλο «Η 2η αξιολόγηση και η 
προοπτική της οικονομίας» και σύμφωνα με το πρόγραμμα, με-
τά το «καλωσόρισμα» του Παναγόπουλου και την «εισαγωγική 
τοποθέτηση» του επιστημονικού διευθυντή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Γ. 
Αργείτη, θα ακολουθούσαν τα γκεσέμια των Μνημονίων: Τσακα-
λώτος, Στουρνάρας, Χατζηδάκης, Σαχινίδης. Διαλεγμένοι ένας 
προς έναν!

Πανεπιστημιακές έδρες ΙΧ
Μεγάλη φιέστα οργανώθηκε στο ΑΠΘ την 1η Ιούνη. Ο Ανθιμος 

έκανε τον αγιασμό (sic !) και απηύθυνε χαιρετισμό, όπως και οι 
υφυπουργοί Κόλλια-Τσαρουχά (ΑΝΕΛ) και Αμανατίδης (ΣΥΡΙ-
ΖΑ). Παρέστησαν ο υφυπουργός Ζουράρις, ο δήμαρχος Μπου-
τάρης, βουλευτές, προξενικές αρχές, όλος ο καλός ο κόσμος, 
ενώ η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε «υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, Κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου».

Προς τι όλη αυτή η χλαπαταγή που θύμιζε όχι εκδήλωση πα-
νεπιστήμιου αλλά δημόσια τελετή βυζαντινών αυτοκρατόρων; 
Τι γιόρταζαν και συνάχθησαν όλοι αυτοί οι εκλεκτοί άνθρωποι; 
Μαζεύτηκαν για να δώσουν «το εναρκτήριο λάκτισμα λειτουρ-
γίας της Επώνυμης Εδρας Ποντιακών Σπουδών στη Φιλοσοφική 
Σχολή του ΑΠΘ», η οποία «θα λειτουργήσει με την υποστήριξη 
του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος “Ιβάν Σαββίδης“»! Ετσι εξηγείται 
ο πλούτος και η βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και ο αγιασμός. Με 
ύφος χιλίων δουλοπάροικων ο πρύτανης του ΑΠΘ, Α. Μήτκας, 
ύμνησε τον Σαββίδη: «Είναι ιδιαίτερα σημαντική η συνδρομή των 
ιδιωτών στο δημόσιο Πανεπιστήμιο, κυρίως στα δύσκολα χρόνια 
που διανύουμε. Το Φιλανθρωπικό Ιδρυμα Ιβάν Σαββίδη, με αυ-
τή τη χορηγία, αναβιώνει μια παλιά ελληνική συνήθεια στήριξης 
του Σχολείου που εδράζεται στην ακλόνητη πίστη της ελληνικής 
κοινωνίας στο “Εκ Παιδείας Αρξασθαι.” Δηλώνει, έτσι, το Ιδρυμα 
την εμπιστοσύνη του στην εκπαίδευση και το μέλλον των νέων 
μας. Ενα μέλλον που θα βασίζεται στη γνώση του παρελθόντος 
και της ιστορίας μας ως προϋπόθεση για τη χάραξη μιας εθνικά 
υπερήφανης πορείας. Το Ιδρυμα εμπιστεύθηκε το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα ένα από τα πιο προβεβλημένα 
διεθνώς Τμήματά μας, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Με 
πείρα και γνώση θα προχωρήσουμε». Φυσικά, ο Σαββίδης είπε τα 
δικά του (το Δελτίο Τύπου δεν αναφέρει σε ποια γλώσσα, αλλά… 
τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται).

Επί ΣΥΡΙΖΑ όλ' αυτά. Του κόμματος που υποτίθεται πως ομνύει 
στη δημόσια εκπαίδευση. Ενας καπιταλιστής, που ενέσκυψε ως 
κομήτης στην ελληνική πιάτσα εδώ και μερικά χρόνια, χτίζει τα 
ερείσματά του στη Βόρεια Ελλάδα, με την αμέριστη βοήθεια 
των Σαμαροβενιζέλων προηγουμένως, των Τσιπροκαμμένων τώ-
ρα. Πάτησε πόδι και στο δεύτερο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της 
χώρας, χτίζοντας μεθοδικά το προφίλ του «εθνικού ευεργέτη», 
το οποίο του είναι απαραίτητο για να προωθήσει τις μπίζνες του.

Τσιράκια των Αμερικανών
Την ώρα που ο Τσίπρας υπο-

δεχόταν τον σφαγέα Νε-
τανιάχου στη Θεσσαλονίκη, 
παρέα με τον Αναστασιάδη, 
στην Κύπρο κορυφωνόταν η 
μεγαλύτερη κοινή στρατιωτι-
κή άσκηση της Εθνικής Φρου-
ράς της Κύπρου και επίλεκτων 
μονάδων της δολοφονικής 
μηχανής των σιωνιστών, ενώ 
συνεχιζόταν στα μουλωχτά 
το αλισβερίσι για την επέκτα-
ση των αμερικάνικων βάσεων 
στην Ελλάδα. Γεγονότα που 
πιστοποιούν ότι ο άξονας Αθή-
νας-Λευκωσίας λειτουργεί ως 
πιστό τσιράκι των Αμερικανών, 
υπηρετώντας πιστά τα στρατη-
γικά τους σχέδια στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου.

Στην κοινή στρατιωτική 
άσκηση Κύπρου-Ισραήλ πή-
ραν μέρος 400 καταδρομείς 
του σιωνιστικού στρατού, ενώ 
σύμφωνα με δημοσιεύματα 
κυπριακών εφημερίδων, τα 
σενάρια της άσκησης είχαν 
κυρίως να κάνουν με κατάλη-
ψη και απελευθέρωση χωριών 

και με διαβίωση υπό δύσκο-
λες συνθήκες. Δε χρειάζεται 
πολλή… φιλοσοφία για να 
καταλάβουμε ότι η κυπριακή 
φρουρά χρησιμοποιείται για 
να εκπαιδευτούν οι σιωνιστές 
δολοφόνοι σε τακτικές ανταρ-
τοπολέμου, προκειμένου να δι-
εξάγουν τις επιχειρήσεις τους 
στην κατεχόμενη Παλαιστίνη.

Στο μεταξύ, συνεχίζονται 
στα μουλωχτά οι συζητήσεις 
για την επέκταση των αμερι-
κανικών «διευκολύνσεων» στην 
Ελλάδα. Οπως γράφτηκε στον 
ελληνικό αστικό Τύπο, οι Αμε-
ρικανοί έχουν καταλήξει στη 
δημιουργία σταθερής, μόνιμης 
βάσης υποβρύχιων καταστρο-
φών (Navy Seals) στις εγκατα-
στάσεις της Σούδας. 

Η «Καθημερινή» θεώρησε… 
ενθαρρυντικό σημάδι τη δήλω-
ση του Τσίπρα στο «Concordia 
Europe Summit» περί ανάγκης 
«εμβάθυνσης» της σχέσης 
Ελλάδας-ΗΠΑ. Αναφέρεται 
στις επαφές του Καμμένου 
στις ΗΠΑ και σε επαφές «που 
ακολούθησαν σε χαμηλότερο 

επίπεδο, εντός και εκτός Ελλά-
δος». Αναφέρει, ακόμα, ότι οι 
Αμερικανοί ζητούν πρόσβαση 
στην αεροπορική βάση του 
Καστελλίου (133 Σμηναρχία 
Μάχης), αίτημα το οποίο είχε 
διατυπωθεί και παλαιότερα 
(επί υπουργίας Δ. Αβραμόπου-
λου και Ευάγγελου Βενιζέλου). 
Δεν ενδιαφέρονται διόλου για 
την πρόταση περί δημιουργίας 
βάσης στην Κάρπαθο και, αντι-
θέτως, προτιμούν το Καστέλλι 
κυρίως για τη στάθμευση μοί-
ρας Drones και Μη Επανδρω-
μένων Αεροσκαφών (UAV). 
Επί Σαμαροβενιζέλων το σχε-
τικό αμερικανικό αίτημα είχε 
απορριφθεί (ήταν 2014 και η 
τότε συγκυβέρνηση δεν ήθελε 
να επιβαρυνθεί και με αυτό το 
πρόβλημα), φαίνεται όμως πως 
ήρθε ο καιρός να ικανοποιηθεί 
επί Τσιπροκαμμένων, οι οποίοι 
-πάντα σύμφωνα με το δημοσί-
ευμα- ζητούν ως αντάλλαγμα 
πώληση στην Ελλάδα αμερι-
κανικών μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών με λίζινγκ, κα-
θώς και δύο πλοίων, φρεγατών 

ή κορβετών, που θα μπορούν 
να επιχειρούν στην Ανατολική 
Μεσόγειο.

Σε όλ' αυτά εμπλέκονται 
οι εξελίξεις στον ενεργειακό 
τομέα, που δεν μπορούν να 
υπάρξουν ερήμην της Τουρ-
κίας, αλλά και το αμερικανικό 
στρατηγικό σχέδιο για τη δη-
μιουργία ενός «τετραγώνου» 
Αθήνας-Λευκωσίας-Τελ Αβίβ-
Καΐρου. Σχέδιο που υπηρετεί 
σαν πιστό σκυλάκι η συγκυ-
βέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, 
όπως φαίνεται από τις πυκνές 
επίσημες επαφές ανάμεσα 
στα υπουργεία Εξωτερικών 
των τεσσάρων χωρών, αλλά 
και σε κορυφαίο πολιτικό επί-
πεδο. Εδώ ο Κοτζιάς έφτασε 
να αποδεχτεί την πρόταση 
της Αιγύπτου να αναλάβει η 
ελληνική πρεσβεία την εκπρο-
σώπηση της Αιγύπτου στο Κα-
τάρ, με το οποίο η κυβέρνηση 
Σίσι αποφάσισε να διακόψει 
τις διπλωματικές σχέσεις. 
Ενέπλεξε, δηλαδή, το ελληνικό 
κράτος στους ανταγωνισμούς 
των χωρών του Κόλπου.

Στις  17 Ιούλη του 2017 θα 
συζητηθεί στο Πενταμελές 

Εφετείο Αθηνών-Τμήμα Αναστο-
λών η αίτηση της Ηριάννας Β.Λ. 
για αναστολή εκτέλεσης της 
απόφασης 2609/1-6-2017 με την 
οποία καταδικάστηκε σε 13 χρό-
νια κάθειρξη. Αίτηση αναστολής 
αναμένεται να καταθέσει και ο 
δεύτερος νέος που καταδικά-
στηκε στην ίδια ποινή.

Από την πρώτη στιγμή που 
έγινε γνωστή αυτή η απόφαση 
μιλήσαμε για δικαστικό σκάν-
δαλο, δεδομένου ότι:

Πρώτο, το μοναδικό «στοι-
χείο» ενοχής ήταν ένα «μερικό»  
γενετικό προφίλ που βρέθηκε 
σε γεμιστήρα εκτός όπλου. Βά-
ζουμε σε εισαγωγικά τη λέξη 
μερικό, γιατί ο όρος «μερικό γε-
νετικό προφίλ» είναι επιστημο-
νικά αδόκιμος και θα έπρεπε να 
είναι ποινικά απαράδεκτος. Για 
να μιλάμε για ταύτιση του DNA 
σε ένα πειστήριο με το γενετικό 
προφίλ ενός ατόμου, πρέπει να 
ταυτίζονται οι 16 γενετικοί τό-
ποι και όλα τα αλληλόμορφα. 
Σημειώνουμε πως ενώ η ΔΕΕ 
(Διεύθυνση Εγκληματολογικών 
Ερευνών) είχε λάβει, οικειοθε-
λώς, από την Ηριάννα βιολογικό 
υλικό, χρειάστηκε ενάμιση χρό-
νο επεξεργασίας για να βγάλει 
αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή να 
μιλήσει για ταύτιση του «μερικού 
γενετικού προφίλ» του πειστη-
ρίου με το γενετικό προφίλ της 
Ηριάννας!

Δεύτερο, δεν αρκεί η ταύτι-
ση των 16 γενετικών τόπων και 
όλων των αλληλόμορφων για 
να οδηγηθεί ένα δικαστήριο σε 
καταδικαστική απόφαση, αλλά 
απαιτούνται και άλλα στοιχεία 

(αναλυτικά τα παρουσιάσαμε 
στο πρώτο δημοσίευμά μας).

Ομως, το τρομοδικείο (Β’ 
Τριμελές Εφετείο Κακουργημά-
των με προεδρεύουσα την τότε 
εφέτη και σήμερα προαχθείσα 
σε πρόεδρο εφετών, Αποστολί-
δου-Δημοπούλου Ζωή, και μέλη 
τις εφέτες Β. Ανδρουλάκη και 
Αδ. Γκόγκολη) επέβαλε κάθειρ-
ξη 13 ετών στην Ηριάννα Β.Λ., 
που οδηγήθηκε στις φυλακές 
Θήβας, και στον Π.Μ., που οδη-
γήθηκε στις φυλακές Λάρισας.

Περιμένουμε από το Πεντα-
μελές Εφετείο Κακουργημάτων 
–Τμήμα Αναστολών να κάνει δε-
κτές και τις δύο αιτήσεις ξεπλέ-
νοντας έτσι, μερικώς, τη ντροπή 
του δικαστικού σώματος. Γιατί 
είναι έγκλημα να εκτίουν τέτοι-

ες ποινές δύο νέοι άνθρωποι που 
δεν έχουν καμιά σχέση με την 
υπόθεση.

Οσον αφορά τις τυπικές 
προϋποθέσεις που απαιτούνται 
για να γίνει δεκτή η αίτηση ανα-
στολής εκτέλεσης της ποινής, 
πληρούνται στο ακέραιο και για 
τους δύο νέους. Εκτιμούμε ότι οι 
συνήγοροι υπεράσπισης στις αι-
τήσεις που κατέθεσαν θα εκθέ-
τουν με πληρότητα την ύπαρξη 
αυτών των προϋποθέσεων.

Από εκεί και πέρα, υπάρχει 
η ουσία της υπόθεσης, που θα 
επανακριθεί σε δεύτερο βαθμό 
από Πενταμελές Εφετείο Κα-
κουργημάτων. Γι' αυτό και πρέπει 
από τώρα να εκτεθούν όλα τα 
δεδομένα και να αποκαλυφθεί 
σε όλο του το μέγεθος το δικα-

στικό σκάνδαλο που συνιστά 
αυτή η απόφαση.

ΥΓ. Εχει ήδη αρχίσει να ανα-
πτύσσεται ένα κίνημα αλληλεγ-
γύης στην Ηριάννα. Μεταξύ των 
άλλων, διαβάσαμε  και δήλωση 
δεκαπέντε βουλευτών του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Αφού σημειώσουμε τον 
πολύ μικρό αριθμό («τραντα-
χτά» ονόματα που συνήθιζαν 
να κόπτονται για τα ανθρώπι-
να δικαιώματα απουσιάζουν 
από τη λίστα), θα σχολιάσουμε 
ότι αν ήθελαν να προσφέρουν 
πραγματική βοήθεια σε ανθρώ-
πους που βιώνουν έναν καφκικό 
εφιάλτη επί κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ, θα έπρεπε να είχαν πάει το 
θέμα στη Βουλή, καταθέτοντας 
επίκαιρη ερώτηση στον υπουργό 
Δικαιοσύνης.

Να αποφυλακιστούν οι δύο νέοι που καταδικάστηκαν χωρίς 
στοιχεία στην τρομοκρατική ποινή της κάθειρξης 13 ετών

Δεν έχει πάτο ο κατήφορος της συριζαϊκής διοί-
κησης στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (Θανάσης Βλάχος 
και Γιώργος Καρέτσος). Κατά τη διάρκεια της λει-
τουργικής κατάληψης της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Οργανισμού, απειλούσαν ότι θα στείλουν στον 
εισαγγελέα συνδικαλιστές και εργαζόμενους, γιατί 
κατά την άποψή τους ήταν παράνομη η μορφή πά-
λης που είχαν επιλέξει. Στη συνεδρίαση του ΔΣ του 
Οργανισμού στις 8-6-2017 έκαναν ένα  άλμα στον 
κατήφορο, αφού εισηγήθηκαν «τη λήψη μέτρων 
για τα διοικητικά και πειθαρχικά παραπτώματα που 
συντελέστηκαν κατά τη διάρκεια της “λειτουργικής 
κατάληψης“ που είχε αποφασίσει ο ΣΥΛΕΕΓΟ» (το 
σωματείο των εργαζόμενων του Οργανισμού).

Οι εργαζόμενοι με ανακοίνωσή τους κατήγγει-
λαν τη διοίκηση του Οργανισμού και ζήτησαν τις 
παραιτήσεις Βλάχου και Καρέτσου, τονίζοντας ότι 
η συγκεκριμένη εισήγηση θυμίζει τις πιο μαύρες 
εποχές της ιστορίας. Με παράσταση διαμαρτυρί-
ας στη συνεδρίαση του ΔΣ ζήτησαν την απόσυρση 
του θέματος. Ο διευθύνων σύμβουλος, Θανάσης 
Βλάχος (γραμματέας της σπουδάζουσας της ΚΝΕ 
στη Θεσσαλονίκη στα νιάτα του!) υπεραμύνθηκε 

της εισήγησής του, προσπάθησε να μετακυλήσει 
τις ευθύνες της διοίκησης για τις σημαντικές κα-
θυστερήσεις στην υλοποίηση των υποχρεώσεων 
του Οργανισμού στον αγώνα των εργαζόμενων 
και αρνήθηκε να την αποσύρει. Μετά την αποχώ-
ρηση του εκπρόσωπου των εργαζόμενων, τα μέλη 
του ΔΣ συζήτησαν και απέρριψαν την εισήγηση 
Βλάχου,  αντικαθιστώντας την με ένα ευχολόγιο 
περί προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος και 
της ομαλής και ακώλυτης λειτουργίας του Οργα-
νισμού.

Εκτός από τη διοίκηση του Οργανισμού, τε-
ράστια ευθύνη έχει και ο υπουργός  Βαγγέλης 
Αποστόλου, ο οποίος ενημερώθηκε για την κατά-
πτυστη εισήγηση Βλάχου (το παρασκήνιο λέει ότι 
υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από αγροτικά στε-
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που απαίτησαν την απόσυρσή 
της), όμως έδωσε πλήρη στήριξη στη διοίκηση του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, αναλαμβάνοντας την πολιτική 
ευθύνη (αν είχε ζητήσει από τον Βλάχο να αποσύ-
ρει την εισήγηση και αυτός δεν το έκανε, θα έπρε-
πε να τον είχε «παραιτήσει» την επόμενη στιγμή). 

Κατασταλτικός κατήφορος συριζαίων
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Δύο χιλιάδες δεκαεπτά
ως πότε, σύντροφοι, με τα σκατά;

Πήγε να γράψει ιστορία ο condom knees αλλά έκανε αναστρο-
φή…

Με 
την 
πρώτη 
«λια-
κάδα» 
βγήκε 
από 
το κά-
στρο 
της η Εφη Αχτσιόγλου και έπαιξε με τις σαπονόφουσκές της. 
Μόνο που (κάνει πως) ξεχνάει ότι βρίσκεται μέσα σ' ένα βαρύ, 
ατελείωτο χειμώνα. Ο λόγος για τα στοιχεία του πληροφοριακού 
συστήματος… του συστήματος «Εργάνη», που καταγράφει μεν 
αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα κατά τον 
Μάιο, «ξεχνάει» όμως να μας πει με ποιους όρους γίνεται αυτή. 
Ας κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στους τρεις προηγούμενους 
μήνες:

Σχεδόν το 50% των προσλήψεων τον Απρίλη αφορούσαν «ευ-
έλικτες» μορφές εργασίας, σύμφωνα με το συστημικό εργαλείο 
«Εργάνη». Συγκεκριμένα το διάστημα 1-30 Απριλίου, περίπου οι 
μισές προσλήψεις έγιναν με το καθεστώς της μερικής απασχό-
λησης ή της εκ περιτροπής εργασίας -σύμφωνα πάντα με την 
«Εργάνη»- επιβεβαιώνοντας τη μονιμοποίηση της τάσης των 
προσωρινών και ευέλικτων μορφών απασχόλησης στην αγορά 
εργασίας, που για τους εργαζόμενους σημαίνει πετσοκομμένους 
μισθούς και ανύπαρκτα εργασιακά δικαιώματα.

Υψηλά ποσοστά εργασιακής «ευελιξίας» καταγράφονται τον 
Μάρτιο, καθώς στις προσλήψεις που έγιναν τον συγκεκριμένο 
μήνα, λιγότερες από τις μισές (49,14%) είναι συμβάσεις με πλήρη 
απασχόληση, ενώ στο 37,41% φτάνουν οι συμβάσεις μερικής απα-
σχόλησης και στο 13,45% οι συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας.

Τον Φεβρουάριο, το 56,76% ήταν συμβάσεις μερικής απασχό-
λησης και εκ περιτροπής εργασία και μόνο το 43,24% ήταν συμ-
βάσεις με πλήρη απασχόληση, δηλαδή πλήρες ωράριο.

Από τις νέες προσλήψεις που έγιναν συνολικά στο πρώτο τρί-
μηνο του 2017, μόνο το 46,5% ήταν συμβάσεις με πλήρη απασχό-
ληση, ενώ οι «ευέλικτες» συμβάσεις ανέρχονται στο 53,5%. Το 
38,68% αφορούν σε συμβάσεις με μερική απασχόληση και το 
14,82% με εκ περιτροπής εργασία. Στους αριθμούς αυτούς πρέπει 
να προστεθεί και ένας αριθμός μερικών χιλιάδων συμβάσεων (τον 
Μάρτη ανήλθαν σε 3.816) οι οποίες από πλήρους απασχόλησης 
μετατράπηκαν σε συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή εκ περι-
τροπής εργασίας, βαθαίνοντας ακόμα περισσότερο τον βαθμό 
«ευελιξίας» στην αγορά εργασίας.

Παρ' όλα αυτά, η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πανηγυρίζει… σεμνά επειδή –σύμφω-
να με την «Εργάνη» της- τον Μάιο βρήκαν «απασχόληση» 89.534 
άτομα. Και δηλώνει σφυρίζοντας κλέφτικα: «H θετική δυναμική 
στην αγορά εργασίας διατηρήθηκε και τον Μάιο. Η αύξηση της 
μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα είναι κομβικής ση-
μασίας για την καταπολέμηση της ανεργίας, η οποία αποτελεί 
το βασικό κοινωνικό πρόβλημα για τη χώρα μας. Χωρίς θριαμ-
βολογίες, συνεχίζουμε την προσπάθεια με σχέδιο και επιμονή».

Εχει χαθεί κάθε μέτρο. Ακόμη και στον εμπαιγμό…
Μάη με τα λουλούδια σου κι Ιούνη με τις κάψες
σ' όλο τον κόσμο δώσατε χαρές και πανηγύρια

κι εμάς μας φτύσατε χοντρά κι ακόμα κουβαλάμε
στο σβέρκο μας μνημόνια και τους τσιπροκαμμένους

όλον αυτό το συρφετό ζερβών, δεξιών και βάλε
που όπου κι αν πας μια «ευχή» ακούς γι' αυτούς και τίποτ' άλλο…

Και ανάμεσα στα άλλα των καθημερινών βομβαρδισμών, ο 
Ιερώνυμος να δηλώνει «δεν έχουμε καμία αγωνία και κανένα φό-
βο μήπως χάσουμε κάποιο προνόμιο εξουσίας και κυριαρχίας». 
Ξέρουμε, ξέρουμε…

Διψάν οι κάμποι για νερά και τα βουνά για χιόνια
κι εγώ διψάω βλάχο μου για τις τρελές σου πόζες.
Σ' όποιο κανάλι κι αν σε δω στέκω και σε χαζεύω

τόση βλαχιά, χοντροκοπιά και ύφος παντογνώστη
δεν ματαείδα, ρεμπεσκέ, γι' αυτό και σε θαυμάζω
και ονειρεύομαι ντουνιά να βγαίνει στις πλατείες

να σε κρεμάει ανάποδα στο μεσιανό κατάρτι
ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου χαράς κι ελπίδας

να δω τότε το ύφος σου και το χαμόγελό σου
και να μετρήσω τη μαγκιά, το ύφος να ζυγίσω.

Πολλά επώνυμα σε –ας (ass βαρβαριστί) στο κυβερνών κόμμα: 
Τσίπρας, Παππάς, Βίτσας, Δρίτσας, Καρανίκας. Και άλλα που το 
έχουν κρυμμένο (Γεροβασίλη, Δραγασάκης).

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά Γήπεδο Μελισσανίδη

Και με κάλπικα υψόμετρα,
άδεια δε βγαίνει

«Εμείς ελέγχουμε τη μελέ-
τη υψομέτρων μόνο για 

τους δύο πεζόδρομους»! Αυτή 
την εκπληκτική απάντηση μας 
έδωσε υψηλόβαθμος υπηρεσι-
ακός παράγοντας της Διεύθυν-
σης Οδικών Υποδομών, στην 
οποία έχει μεταφερθεί ο φάκε-
λος της υψομετρικής «μελέτης» 
του γηπέδου Μελισσανίδη.

Χαρακτηρίζουμε εκπληκτική 
την απάντηση γιατί –όπως θα 
δούμε στη συνέχεια- στις λίγες 
λέξεις της συνοψίζεται ένα ορι-
ζόντιο και κάθετο κουρέλιασμα 
της νομιμότητας και των διαδι-
κασιών που αυτή απαιτεί.

Σκανδαλώδης 
μεθόδευση

1. Τεμαχίζουν την ίδια την 
υψομετρική μελέτη που η εται-
ρία Μελισσανίδη είχε υποβά-
λει στο Δήμο Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνας. 

Οπως προκύπτει από τα επί-
σημα έγγραφα και την αλληλο-
γραφία μεταξύ της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας 
και της «Δικέφαλος 1924 ΑΕ», 
η εταιρία Μελισσανίδη υπέ-
βαλε στις 25.10.2016 «φάκελο 
υψομετρικής μελέτης των οδών 
Πατριάρχου Κωνσταντίνου, Φω-
κών, Χρυσοστόμου Σμύρνης, 
Σμύρνης, Ιωνίας, Καππαδοκίας 
και Λυκούργου, καθώς και των 
εγκεκριμένων με το άρθρο 42 
του Ν. 4277/2014 πεζόδρομου 
(προέκταση οδού Ατταλείας) και 
ανατολικού πεζόδρομου».

Ολοι οι αναφερόμενοι δρό-
μοι, καθώς και οι δύο αδιάνοι-
κτοι πεζόδρομοι (βόρεια και 
ανατολικά του χωροθετούμε-
νου γηπέδου) αποτελούν μια 
ενότητα, οι υψομετρικές θέσεις 
της οποίας καθορίζονται από 
τη βύθιση τμήματος της οδού 
Πατριάρχου Κωνσταντίνου και 
τμήματος της οδού Χρυσοστό-
μου Σμύρνης. Συγκεκριμένα, 
εκτός από την αλλαγή του χα-
ρακτήρα κάποιων απ’ αυτές τις 
οδούς (μετατροπή τμημάτων 
τους σε πεζόδρομους), πρέπει 
να τροποποιηθεί και η υφιστά-
μενη υψομετρική μελέτη. Αυτό 
ισχύει για τις οδούς Φωκών, Χρ. 
Σμύρνης, Σμύρνης, Πατριάρχου 
Κωνσταντίνου, Καππαδοκίας και 
για τους δύο αδιάνοικτους πεζό-
δρομους.

Επαναλαμβάνουμε ότι αυτά 
περιλάμβανε η μελέτη υψομέ-
τρων που υπέβαλε στο Δήμο η 
εταιρία Μελισσανίδη. Ερχονται, 
λοιπόν, τώρα και αφαιρούν από 
την υψομετρική μελέτη όλες τις 
υφιστάμενες οδούς και περιορί-
ζονται μόνο στους δύο αδιάνοι-
κτους πεζόδρομους. Γιατί το κά-
νουν αυτό; Για να παρακάμψουν 
την ανυπαρξία εγκεκριμένης 
μελέτης για τις δύο βυθίσεις, 
από την οποία θα εξαρτηθούν 

όλα τα υπόλοιπα υψόμετρα, υφι-
στάμενων οδών και αδιάνοικτων 
πεζόδρομων. 

Ετοιμάζονται να εγκρίνουν 
μια κάλπικη υψομετρική μελέτη 
για δύο πεζόδρομους, λες και 
αυτοί οι πεζόδρομοι κρέμονται 
από τίποτα αόρατα ουράνια νή-
ματα και δε συνδέονται με το 
υπόλοιπο οδικό δίκτυο, αλλά και 
με τον οικιστικό ιστό τον οποίο 
διατρέχουν αυτές οι οδοί.

2. Εξαρτούν υψόμετρα αδιά-
νοικτων πεζόδρομων από το… 
πουθενά.

Ακόμα κι αν δεχόταν κανείς 
ότι είναι νόμιμο να εγκρίνουν 
υψομετρική μελέτη μόνο για 
τους δύο αδιάνοικτους πεζό-
δρομους, αυτοί οι δύο πεζό-
δρομοι δεν κρέμονται από τον 
ουρανό. Συνδέονται (ειδικά 
ο ανατολικός) με το υπέργειο 
τμήμα της οδού που θα βυθιστεί. 
Πώς, λοιπόν, θα εγκρίνουν υψο-
μετρική μελέτη, όταν δεν υπάρ-
χει εγκεκριμένη μελέτη της υπό 
βύθιση οδού με την οποία θα 
συνδέεται ο πεζόδρομος; 

Είναι σαν να λένε, οι κύριοι 
που ετοιμάζονται να διαπρά-
ξουν αυτό το τερατούργημα, 
ότι πρώτα θα εγκριθούν τα υψό-
μετρα δύο πεζοδρόμων που 
περιβάλλουν ένα γήπεδο, όπως 
απαιτεί ο ιδιώτης που θέλει να 
φτιάξει αυτό το γήπεδο, και με-
τά θα καθοριστούν τα υψόμετρα 
των οδών (και μάλιστα οδών σε 
Παραδοσιακό Οικισμό, που 
περιορίζονται από αυστηρές 
προδιαγραφές) με βάση τα υψό-
μετρα του ιδιώτη! Δε χρειάζεται 
να είναι κανένας μηχανικός για 
να αντιληφθεί ότι πρόκειται περί 
τερατουργήματος.

Ποιο είναι το σωστό και νό-
μιμο; Το ξέρουν πολύ καλά όλοι 
(και οι μηχανικοί της Διεύθυνσης 
Οδικών Υποδομών). Πρώτα πρέ-
πει να εκπονηθεί και να εγκριθεί 
(όπως προβλέπεται) η μελέτη 
βύθισης τμήματος οδών, να 
τροποποιηθεί το Ρυμοτομικό 
Σχέδιο να γίνουν νέες υψομε-
τρικές μελέτες κτλ., και μετά να 
καθοριστούν τα υψόμετρα και 
του γηπέδου και των δύο αδιά-
νοικτων πεζόδρομων.

Σκεφτείτε τι θα μπορούσε να 
συμβεί στην απίθανη περίπτω-
ση που εκδιδόταν άδεια για το 
γήπεδο και αυτό άρχιζε να χτί-
ζεται. Επειδή οι υπογειούμενοι 
δρόμοι οδηγούν σε είσοδο στο 
γήπεδο, θα έπρεπε ένα ολόκλη-
ρο σύστημα δημόσιων οδών να 
καθοριστεί από τα τετελεσμένα 
που θα έχει δημιουργήσει ο ιδι-
ώτης στο γήπεδο, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για τους παρόδι-
ους ιδιοκτήτες, τα σπίτια του 
παραδοσιακού οικισμού κτλ. 
Θα επιβαλλόταν δικτατορικώ 
τω τρόπω το δίκαιο του ιδιώτη 
που φτιάχνει το γήπεδο επί του 
Δήμου, των κατοίκων, του Παρα-

δοσιακού Οικισμού!
3. Παρακάμπτουν την υπο-

χρεωτική γνωμοδοτική αρμο-
διότητα του Δήμου Φιλαδέλ-
φειας-Χαλκηδόνας.

Οπως κατ’ επανάληψη έχου-
με γράψει, η (ν)τροπολογία 
που ψήφισε η κυβέρνηση των 
Τσιπροκαμμένων (άρθρο 13, 
Ν. 4467/2017) μεταφέρει στο 
υπουργείο Υποδομών την αρμο-
διότητα έγκρισης, που προηγου-
μένως ανήκε στην Περιφέρεια, 
όχι όμως και τη γνωμοδοτική 
αρμοδιότητα του οικείου Δή-
μου, η οποία είναι ουσιαστική 
και υποχρεωτική. 

Μέχρι στιγμής, η Διεύθυν-
ση Οδικών Υποδομών δεν έχει 
απευθυνθεί στο Δήμο Φιλαδέλ-
φειας-Χαλκηδόνας, ζητώντας 
του να γνωμοδοτήσει επί του 
θέματος. Κι όταν ρωτάς στελέ-
χη της τι προτίθενται να κάνουν, 
συναντάς κλειστά στόματα και 
απλανή βλέμματα. Μπορεί ο 
Δήμος να διευκόλυνε το έργο 
του Μελισσανίδη, στέλνοντας 
στο υπουργείο τη συμπληρω-
ματική υψομετρική μελέτη (για 
τον αδιάνοικτο ανατολικό πεζό-
δρομο), που υπέβαλε στο Δήμο 
η «Δικέφαλος 1924 ΑΕ» μετά 
την ψήφιση της (ν)τροπολογί-
ας και τη δημοσίευσή της στο 
ΦΕΚ (έχουμε γράψει σχετικά 
πριν από μερικές εβδομάδες), 
επιβεβαιώνοντας ότι η υποχρε-
ωτική γνωμοδοτική αρμοδιότητα 
του Δήμου εξακολουθεί να υφί-
σταται, μπορεί να είναι εγκλημα-
τικές οι ευθύνες της δημοτικής 
αρχής που λιγοψυχώντας απε-
μπόλησε το δικαίωμά της (την 
προστασία της πόλης και των 
κατοίκων της απεμπόλησε, επί 
της ουσίας), όμως αυτό δεν έχει 
καμιά σχέση με την υποχρέωση 
της Διεύθυνσης Οδικών Υπο-
δομών να ζητήσει από το Δήμο 
να γνωμοδοτήσει. Αν δεν το κά-
νει, η όποια εγκριτική απόφαση 
θα είναι άκυρη.

4. Αναγνωρίζουν ως κύριο 
του έργου μια εταιρία που ού-
τε είναι ούτε μπορεί να γίνει 
κύριος του έργου.

Επ’ αυτού θα αναφέρουμε 
καινούργια αποκαλυπτικά στοι-
χεία παρακάτω. Εδώ σημειώνου-
με ότι και η Διεύθυνση Οδικών 
Υποδομών οφείλει να εξετάσει 
το ιδιοκτησιακό ζήτημα. Αλίμο-
νο αν ο κάθε άσχετος πήγαινε 
σε μια δημόσια υπηρεσία και την 
απασχολούσε τζάμπα και βερε-
σέ. Η υπηρεσία οφείλει –πριν 
από οτιδήποτε άλλο- να ελέγξει 
αν αυτός ο ιδιώτης έχει ιδιο-
κτησιακή ή άλλη έννομη σχέση 
με αυτό που ζητά και μετά να 
προχωρήσει στην εξέταση του 
αιτήματός του. 

Το συγκεκριμένο οικόπεδο 
έχει παραχωρηθεί στο Ερασιτε-
χνικό Σωματείο ΑΕΚ κατά χρή-
ση, διοίκηση και διαχείριση, για 

την εκπλήρωση των καταστατι-
κών του σκοπών (άθληση των 
αθλητών όλων των τμημάτων 
του) και ως τέτοιο είναι πράγμα 
εκτός συναλλαγής, του οποίου 
απαγορεύεται η μεταβίβαση 
σε οποιονδήποτε τρίτο, πολλώ 
δε μάλλον σε ένα κερδοσκοπικό 
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαί-
ου, όπως είναι η Ανώνυμη Εται-
ρία «Δικέφαλος 1924». Σχετικά 
μ’ αυτό υπάρχει η Γνωμοδότηση 
112/2006 του Νομικού Συμβου-
λίου του Κράτους, Τμήμα Β’, η 
οποία έχει γίνει αποδεκτή από 
τον υφυπουργό Οικονομικών 
και επομένως είναι υποχρεω-
τικά εφαρμοστέα από όλη τη 
Δημόσια Διοίκηση.

Για να είμαστε «καθαροί κι 
εξηγημένοι», εμείς όλα αυτά 
τα υποβάλαμε με τη μορφή 
γραπτών ερωτημάτων προς τον 
προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Οδικών Υποδομών, Δ. Τασιό-
πουλο, και τον προϊστάμενο του 
Τμήματος Μελετών Οδοποιίας 
και Κυκλοφοριακών Μελετών, 
Εμ. Παπαδόπουλο. Πρωτοκολ-
λήσαμε τα ερωτήματά μας, 
επισυνάψαμε σωρεία εγγρά-
φων (ό,τι χρειάζεται, για να μην 
κουράζονται να ψάχνουν) και 
περιμένουμε τις απαντήσεις 
τους, όπως προβλέπει ο νόμος.

Ενα μόνο πράγμα θα τους 
πούμε. Μπορεί η γραμμή από το 
Μαξίμου να είναι «δίνουμε ό,τι 
θέλει ο Μελισσανίδης», μπορεί 
ο Σπίρτζης να τους ζήτησε «να 
κάνουν γρήγορα», όμως ούτε ο 
κυρ-Αλέκος του Μαξίμου ούτε 
ο Σπίρτζης είναι υπεράνω της 
θεσμικής νομιμότητας. Το μό-
νο που έχουν οι υπουργοί είναι 
το… ακαταδίωκτο. Αυτό, όμως, 
δεν το έχουν οι υπάλληλοι. Και 
δεν είναι λίγες οι φορές που οι 
υπουργοί έδωσαν τις εντολές 
και οι αφελείς (ή ό,τι άλλο) υπάλ-
ληλοι έτρεχαν στα δικαστήρια 
για να καθαρίσουν, αφού αυ-
τούς άρπαξε η «τσιμπίδα» και 
όχι τους υπουργούς.

Δεν ενέκρινε 
την υποβολή 
Ερωτήματος στο 
ΝΣΚ ο Σταθάκης!

Πριν από μερικές μέρες, ο 
υπουργός ΠΕΝ, Γ. Σταθάκης, 
επέστρεψε ανυπόγραφο το 
έγγραφο υποβολής Ερωτήμα-
τος στο Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους, σχετικά με το αν είναι 
νόμιμη η σύμβαση παραχώρη-
σης του οικοπέδου από την Ερα-
σιτεχνική ΑΕΚ στη «Δικέφαλος 
1924 ΑΕ».

Ολόκληρο το ιστορικό αυτής 
της υπόθεσης το έχουμε γράψει 
σε παλαιότερα ρεπορτάζ μας. 
Εν συντομία, η πρώην προϊστα-
μένη του Αυτοτελούς Τμήματος 
Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και 
Εργου του ΥΠΕΝ, Μαρία Με-
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«ΨΕΜΑΤΑ: Δεν έχει ασκηθεί καμία ποινική δί-
ωξη στο ΔΣ της ΑΕΚ!». Αστραψε και βρόντηξε η 
ηλεκτρονική ναυαρχίδα των «υπαλληλικών» ΜΜΕ 
(aek365.com). Και συνέχισε: «Εξαλλοι στην Ενω-
ση ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε μηνύσεις 
και αγωγές για τα ανυπόστατα και συκοφαντικά 
δημοσιεύματα περί κακουργηματικής δίωξης σε 
μέλη της Ερασιτεχνικής».

Aυτά στις 30 Μάη, στις 21:30 το βράδυ. Γιατί 
λίγες ώρες πρωτύτερα, στις 12:01 το μεσημέρι, η 
ίδια ιστοσελίδα θεωρούσε δεδομένη τη δίωξη και 
διαμαρτυρόταν υπό τον χαρακτηριστικό τίτλο: 
«Ντροπή! Ταλαιπωρούν σε ανακριτές και δικα-
στήρια τους ανθρώπους που έσωσαν την ΑΕΚ». 
Δημοσίευε και την υπερασπιστική γραμμή, μά-
λιστα, για την οποία σχολιάζαμε από τις στήλες 
της «Κόντρας» ότι πρόκειται για «μια περιγραφή 
της… ντροπής, που φιλοδοξεί να υψώσει τείχος 
ηθικής και νομικής υπεράσπισης στους κατηγο-
ρούμενους, το μόνο που καταφέρνει όμως είναι 
να τους κάψει, επιβεβαιώνοντας τη διάπραξη 
του αδικήματος για το οποίο κατηγορούνται! Δεν 
έχουν καταλάβει οι δυστυχείς ότι άλλο χούλιγκαν 
και άλλο δικαστές που πρέπει να κρίνουν βάσει 
του νόμου. Σιγά μην πήγαιναν τα λεφτά στο χάντ-
μπολ, την ποδηλασία και το πινγκ πονγκ, λέει η… 
υπερασπιστική γραμμή. Τα λεφτά πήγαν μόνο στο 
ποδόσφαιρο και δικαιολογήθηκαν με παραστατικά 

εκ των υστέρων! Γι' αυτό και τους άσκησε ποινική 
δίωξη ο εισαγγελέας».

Οπως αντιλαμβάνεστε, ειδικά εμείς ζούσαμε 
έκτοτε με τον… τρόμο της επερχόμενης μήνυσης 
και αγωγής που είχαν κατατεθεί σύμφωνα με… 
«απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες», όπως 
έγραψε η «υπαλληλική» ιστοσελίδα. Τόσο πολύ… 
τρομάξαμε που παραλύσαμε. Την περασμένη Δευ-
τέρα… ψιλοσυνήλθαμε από τον… τρόμο και κάναμε 
ρεπορτάζ στην Ευελπίδων, όπου δε δυσκολευτήκα-
με να μάθουμε ότι η ασκηθείσα ποινική δίωξη για 
το κακούργημα της απιστίας έχει ανατεθεί στον 
16ο τακτικό ανακριτή (πρωτοδίκης Θωμάς Μασιά-
λας). H ανάθεση στον ανακριτή έγινε στις 17 Μάη, 
την ίδια μέρα που στον σχετικό διαδικτυακό τόπο 
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας αναγράφηκε 
ότι η υπόθεση, μετά την ολοκλήρωση της προκα-
ταρκτικής εξέτασης, ανατέθηκε στον ανακριτή 
(πάντοτε, με την άσκηση ποινικής δίωξης ορίζεται 
και ο ανακριτής στον οποίο ανατίθεται η υπόθεση).

Δεν νομίζουμε, πάντως, πως ο Αλεξίου και «τ’ 
άλλα παιδιά» αγωνιούν να διαβούν την πύλη του 
ανακριτικού γραφείου. Γιατί αυτές οι… επισκέψεις 
συνήθως δεν έχουν καλή έκβαση. Οσο για τον 
«υπαλληλικό» Τύπο, θα υποτιμούσαμε τη νοημοσύ-
νη των αναγνωστών μας αν κάναμε οποιοδήποτε 
σχόλιο περί αξιοπιστίας κτλ.

Στον 16ο τακτικό ανακριτή η δίωξη για 
κακούργημα κατά των μελών του ΔΣ της ΑΕΚ

λισσάρη, και η εισηγήτρια, Ζωή 
Βισβάρδη, με έγγραφό τους 
ζήτησαν από τον υπουργό να 
απευθυνθεί στο Νομικό Συμβού-
λιο του Κράτους προκειμένου 
αυτό να γνωμοδοτήσει σχετικά 
με το αν η «Δικέφαλος 1924» ΑΕ 
δικαιούται να ανεγείρει γήπεδο 
που θα εκμεταλλεύεται για τις 
ανάγκες του επαγγελματικού 
ποδοσφαίρου της ΠΑΕ ΑΕΚ επί 
μισό αιώνα, στο οικόπεδο που 
έχει παραχωρηθεί κατά χρήση, 
διοίκηση και διαχείριση στην 
Ερασιτεχνική ΑΕΚ, προκειμέ-
νου αυτό να χρησιμοποιηθεί 
αποκλειστικά για τις ανάγκες 
του συνόλου των αθλητών της.

Ηταν μια απαράδεκτη ενέρ-
γεια, η οποία ερχόταν σε πλή-
ρη αντίθεση και με το έγγρα-
φο με αριθμό πρωτοκόλλου 
5522/6.2.2015, που ως εισηγή-
τρια συνέταξε η Ζ. Βισβάρδη και 
υπέγραψε η πρώην προϊσταμένη 
του Τμήματος Ξ. Πουρνάρα, αλ-
λά κυρίως με τη νομοθεσία και 
με τη Γνωμοδότηση 112/2006 
του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους, Τμήμα Β’, που έχει ξε-
καθαρίσει ότι τα οικόπεδα που 
το κράτος παραχωρεί σε ερασι-
τεχνικά αθλητικά σωματεία είναι 
«πράγματα εκτός συναλλαγής» 
και δεν μπορούν να παραχωρη-
θούν σε οποιονδήποτε τρίτο.

Ο Σταθάκης, αφού κράτησε 
κάνα πεντάμηνο στο συρτάρι 
του το έγγραφο για υποβολή 
Ερωτήματος στο ΝΣΚ, το επέ-
στρεψε ανυπόγραφο στο Αυ-
τοτελές Τμήμα Νομοθετικής 
Πρωτοβουλίας και Εργου. Προ-
φανώς, οι σύμβουλοί του τον 
συμβούλεψαν να μην υποβά-
λει Ερώτημα στο ΝΣΚ, γιατί το 
ΝΣΚ έχει ήδη γνωμοδοτήσει για 
τέτοια ζητήματα από το 2006, 
η Γνωμοδότησή του έχει γίνει 
αποδεκτή από τον υφυπουργό 
Οικονομικών και δε θα μπο-
ρούσε τώρα να γνωμοδοτήσει 
διαφορετικά. Οπότε, το ΝΣΚ, 
με μια Γνωμοδότηση ίδια με την 
112/2006, θα έκλεινε οριστικά 

την υπόθεση.
Γι’ αυτό ο πονηρός Σταθάκης 

πέταξε το μπαλάκι πίσω στις 
υπηρεσιακούς παράγοντες του 
Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθε-
τικής Πρωτοβουλίας και Εργου. 
Δεν ξέρουμε αν η επιστροφή 
του Ερωτήματος συνοδεύτηκε 
και με πιέσεις ή προτροπές να 
«δώσουν» την παράνομη σύμβα-
ση παραχώρησης στην εταιρία 
Μελισσανίδη. Εκείνο που ξέρου-
με είναι ότι το Τμήμα οφείλει να 
αποφανθεί ότι αυτή η σύμβαση 
παραχώρησης είναι παράνομη. 
Και να το κάνει άμεσα, χωρίς 
άλλες καθυστερήσεις.

Αλλωστε, το γεγονός ότι ο 
υπουργός δεν ενέκρινε την 
υποβολή Ερωτήματος στο ΝΣΚ, 
αποτελεί μια έμμεση –πλην σα-
φέστατη- συνηγορία υπέρ του 
ότι η σύμβαση παραχώρησης 
είναι παράνομη. Ως νομικός, 
η εισηγήτρια του Αυτοτελούς 

Τμήματος Νομοθετικής Πρωτο-
βουλίας και Εργου το γνωρίζει 
πολύ καλά. Καθήκον της ίδιας 
και της προϊσταμένης του Τμή-
ματος είναι να αρθούν πάνω από 
τις πιέσεις που ασκούνται και να 
εφαρμόσουν τη νομιμότητα.

ΥΓ. Περιττεύει να πούμε πως 
ακόμα και αν η Διεύθυνση Οδι-
κών Υποδομών κλείσει τα μάτια 
στη νομιμότητα και μέσα από 
μια διάτρητη και παράνομη δι-
αδικασία εγκρίνει την κουτσου-
ρεμένη και έωλη μελέτη υψομέ-
τρων της «Δικέφαλος 1924 ΑΕ», 
άδεια δεν πρόκειται να εκδοθεί, 
γιατί εκκρεμεί το ιδιοκτησιακό, 
το μέγιστο των προβλημάτων σ’ 
αυτή τη σκανδαλώδη υπόθεση. 
Το πολύ-πολύ, οι άνθρωποι του 
Μελισσανίδη να επιδεικνύουν 
την έγκριση της «μελέτης» υψο-
μέτρων –αν αυτή τους δοθεί- ως 
δέλεαρ για την πώληση των εισι-
τηρίων διαρκείας της επόμενης 
ποδοσφαιρικής περιόδου.

Δικτύωση Αλληλεγγύης στην Παλαιστινιακή Αντίσταση

Εξω ο μακελάρης του 
παλαιστινιακού λαού Νετανιάχου 

από την Ελλάδα!
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υποδέχεται έναν 

εγκληματία πολέμου!
Ολοι και όλες στους δρόμους σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη!
Εξω ο μακελάρης του παλαιστινιακού λαού 

Νετανιάχου από την Ελλάδα!
Στις 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στη Θεσ-

σαλονίκη τριμερής Συνάντηση Κορυφής των 
ηγετών Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου. Ο Τσίπρας 
καλεί τον σφαγέα και εγκληματία πολέμου πρωθυ-
πουργό του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου στην 
Ελλάδα. Ο Νετανιάχου είναι εκπρόσωπος των πιο 
επιθετικών κύκλων της σιωνιστικής κατοχής. Ολη 
η πολιτική του σταδιοδρομία βασίζεται στην στρα-
τηγική δίωξη των Παλαιστίνιων από τα εδάφη τους 
με κάθε μέσο.

Επί πρωθυπουργίας του οι σιωνιστικοί εποικι-
σμοί στη Δυτική Οχθη αυξάνονται με ιλιγγιώδη 
ταχύτητα. Δεκάδες Παλαιστίνιοι ξεσπιτώνονται 
καθημερινά από τις πατρογονικές τους εστίες. 
Οι σιωνιστές έποικοι χαίρουν κάθε ασυλίας, συ-
γκροτώντας ένοπλα τάγματα εφόδου, σκορπώντας 
τον τρόμο σε ανυπεράσπιστους Παλαιστίνιους. Η 
στρατιωτική και οικονομική πολιορκία της Γάζας 
εντείνεται στο έπακρο. Στην τελευταία πολεμική 
αναμέτρηση, πάλι επί πρωθυπουργίας του, ο σιω-
νιστικός στρατός ευθύνεται για τη μαζική δολοφο-
νία εκατοντάδων αμάχων Παλαιστίνιων. Στα θύμα-
τα της σιωνιστικής επίθεσης συμπεριλαμβάνονται, 
σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 551 παιδιά και 299 γυναίκες. 
Ο σιωνιστικός στρατός ευθύνεται για τον βομβαρ-
δισμό χιλιάδων σπιτιών, που είχε ως αποτέλεσμα 
να εκτοπιστούν εκατοντάδες χιλιάδες από τις 
εστίες τους, για την καταστροφή κρίσιμων υπο-
δομών, σχολείων, νοσοκομείων, τζαμιών, και για 
τη συνεχή υπονόμευση της ηλεκτροδότησης της 
Λωρίδας της Γάζας.

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν ακολουθεί 
απλώς τη ρότα των προηγούμενων κυβερνήσεων 
για τη σύσφιξη της συνεργασίας με το Ισραήλ, αλ-
λά σφυρηλατεί συμμαχικούς δεσμούς με το κρά-
τος-τρομοκράτη της Μέσης Ανατολής. Εχει ανα-
βαθμίσει τη συνεργασία με τη σιωνιστική οντότητα 
σε όλα τα επίπεδα, πολιτικό, πολιτιστικό, οικονομι-
κό, στρατιωτικό. Στον ελληνικό εναέριο χώρο και 
με βάσεις εξόρμησης τις ελληνικές στρατιωτικές 
βάσεις εκπαιδεύονται τα αεροπλάνα που δολοφο-
νούν αμάχους και καταστρέφουν συστηματικά τα 
σπίτια και τις υποδομές της Γάζας.

Υιοθετεί πλήρως τη σιωνιστική κατοχική προ-
παγάνδα. Ο ίδιος ο δημαγωγός Τσίπρας, που πριν 
γίνει πρωθυπουργός κατέβαινε σε πορείες υπέρ 

της Παλαιστίνης για τα ψηφαλάκια, έφτασε στο 
σημείο να γράψει ότι η Αλ Κουντς (Ιερουσαλήμ) 
είναι ιστορική πρωτεύουσα του Ισραήλ! Ο ξεδο-
ντιασμένος λαοπλάνος Τσίπρας αφού ψήφισε και 
με τα δυο χέρια τα μνημόνια που του σέρβιραν, 
δεν είχε κανένα πρόβλημα να πάει ένα βήμα πιο 
μπροστά και από τους εμπνευστές των μνημονίων. 
Καμία ευρωπαϊκή κυβέρνηση δεν έχει τολμήσει να 
κάνει τέτοια ανιστόρητη δήλωση.

Η υποδοχή του μακελάρη Νετανιάχου στη Θεσ-
σαλονίκη είναι η λογική κατάληξη της αναπαραγω-
γής της κατοχικής προπαγάνδας του Ισραήλ και 
της αναβάθμισης των κάθε είδους διακρατικών 
σχέσεων με τους σιωνιστές μακελάρηδες.
u Καλούμε όλες και όλους στη Θεσσαλονίκη, 
στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο άγαλμα του 
Βενιζέλου (15 Ιούνη, 7μμ).
u Καλούμε όλες και όλους στην Αθήνα έξω από 
τη σιωνιστική πρεσβεία (15 Ιούνη, 7μμ).
u H κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι συνένοχη 
στο διαρκές κατοχικό έγκλημα στην Παλαιστίνη!
u Να τερματιστεί κάθε σχέση της χώρας μας με 
το κράτος του Ισραήλ!
u Νίκη στα όπλα της Παλαιστινιακής Αντίστα-
σης!

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Πάνω στο άψυχο κορμάκι 
ενός παιδιού, που δέχτη-

κε μια σφαίρα «από το πουθε-
νά», έστησαν χορό τα μαύρα 
κοράκια του νεοναζισμού, 
που αντάμωσαν με τον διά-
χυτο κοινωνικό συντηρητισμό 
και αισθάνονται μέσα του σαν 
το ψάρι στο νερό. Η λογική 
της συλλογικής ευθύνης, πα-
ραδοσιακό εργαλείο του να-
ζισμού, (ξανα)εφαρμόζεται 
ενάντια στους Τσιγγάνους της 
ευρύτερης περιοχής του Με-
νιδίου, επειδή ομόφυλός τους 
φέρεται να έριξε τις σφαίρες 
μία από τις οποίες άφησε 
στον τόπο το παιδί. Το έχουν 

κάνει και με μετανάστες, ουκ 
ολίγες φορές.

Οπου υπάρχει κοινωνικό πε-
ριθώριο, φτώχεια και εγκατά-
λειψη, υπάρχει και αυξημένη 
εγκληματικότητα. Δεν ανακα-
λύπτει την πυρίτιδα όποιος το 
λέει. Από τις φαβέλες του Ρίο 
ντε Τζανέιρο μέχρι τα γαλλι-
κά μπανλιέ και από τα γκέτο 
των αγγλικών μεγαλουπόλε-
ων μέχρι τις υποβαθμισμένες 
γειτονιές της Αθήνας, το λε-
γόμενο οργανωμένο έγκλημα 
στρατολογεί ανθρώπους από 
τις γραμμές της έσχατης φτώ-
χειας. Και χτίζει και μέσα στις 
γραμμές αυτών των ανθρώπων 

ιεραρχίες στρατιωτικού και οι-
κονομικού επιπέδου. Μόνο που 
στην κορυφή αυτών των ιεραρ-
χιών στέκονται εκπρόσωποι 
του μεγάλου κεφαλαίου, που 
οι παραβάτες «του δρόμου» 
δεν πρόκειται ποτέ να δουν στα 
μάτια τους, καθώς μεσολαβεί 
μια ολόκληρη ιεραρχία ενδιά-
μεσων μέχρι το «εμπόρευμα» 
να φτάσει στον διακινητή. 
Και δίπλα σ' αυτούς τους «κα-
θωσπρέπει» μπίζνεσμαν, που 
κανείς δε χαρακτηρίζει μαφιό-
ζους,   στέκονται οι άνθρωποι 
του νόμου, χωρίς τη συμμετοχή 
των οποίων δεν μπορεί να δρά-
σει το «οργανωμένο έγκλημα».

Μαύρα κοράκια…

Η παραπάνω ανάλυση δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στην 
ηλεκτρονική έκδοση της «Κόντρας» (www.eksegersi.gr) 

την Παρασκευή 9 Ιούνη. Την Τετάρτη 14 Ιούνη, το «σύστημα Με-
λισσανίδη» ανακοίνωσε με τον γνωστό πανηγυρικό τρόπο ότι η 
υψομετρική μελέτη υπογράφηκε από τον Σπίρτζη. Το ρεπορτάζ 
μας το επιβεβαίωσε. Συνέβησαν όλ' αυτά για τα οποία προειδοποι-
ούσαμε. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι εκτέλεσαν μια πολιτική εντολή.

Περιμένοντας να δούμε την εγκριτική απόφαση, περιοριζόμα-
στε να επισημάνουμε τις εγκληματικές ευθύνες της Διοίκησης 
Βασιλόπουλου στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, που απε-
μπόλησε τα δικαιώματα του Δήμου και των κατοίκων, διευκολύ-
νοντας τη συγκυβέρνηση να διευκολύνει τον Μελισσανίδη. Εκείνο 
που μένει να μάθουμε είναι το παρασκήνιο.

Κατά τα άλλα, για την άδεια ισχύουν όσα γράφουμε παραπάνω.



www.eksegersi.gr
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Στο πρόσφατο παρελθόν 
είχαμε αναφερθεί στην 

απόφαση της ΦΙΦΑ να πα-
ρατείνει το έργο της Προσω-
ρινής Διοικούσας Επιτροπής 
της ΕΠΟ. Επίσημα, ο λόγος 
για τον οποίο δόθηκε η πα-
ράταση ήταν η καθυστέρηση 
της κυβέρνησης να καταθέσει 
τον νέο αθλητικό νόμο που θα 
περιλαμβάνει τις αλλαγές και 
τις τροποποιήσεις που απαι-
τεί η παγκόσμια ομοσπονδία 
προκειμένου να εναρμονιστεί 
το καθεστώς λειτουργίας του 
ελληνικού επαγγελματικού 
ποδοσφαίρου με τον κανονι-
σμό της ΦΙΦΑ. Ομως, όπως 
είχε επισημάνει η στήλη, μια 
προσεχτική ματιά “πίσω από 
τα φώτα της ράμπας” θα δεί-
ξει ότι η πραγματική αιτία της 
καθυστέρησης είναι το ρευστό 
τοπίο στην κόντρα των προέ-
δρων των μεγάλων ομάδων για 
τον έλεγχο της ποδοσφαιρικής 
“παράγκας” και η απόφαση της 
κυβέρνησης να μην πάρει σα-
φή θέση πριν ξεκαθαρίσει ορι-
στικά ο νικητής.

Μπροστά στην κατάσταση 
που έχει διαμορφωθεί, από 
διαρροές “κύκλων” της ΟΥΕ-
ΦΑ και της ΦΙΦΑ αφήνεται 
να εννοηθεί ότι θα υπάρξει 
πρωτοβουλία από τις διεθνείς 
ομοσπονδίες, με την οποία θα 
προσπαθήσουν να αλλάξουν 
την κατάσταση. Ηδη υπάρχουν 
δημοσιεύματα που αναφέρουν 
ότι πρόθεση της ΦΙΦΑ είναι να 
μεταφέρει τις αρμοδιότητες 
της ποδοσφαιρικής λίγκας και 
κυρίως την ευθύνη για τη διορ-
γάνωση του πρωταθλήματος 
στην ΕΠΟ, προκειμένου να 
έχει τον πλήρη έλεγχο και να 
μπορεί να δρομολογήσει τις 
αναγκαίες αλλαγές στον τρό-
πο οργάνωσης και λειτουργίας 

του ελληνικού επαγγελματικού 
ποδοσφαίρου. Το «σχέδιο ανα-
συγκρότησης» περιλαμβάνει 
τη δημιουργία μιας ειδικής 
επιτροπής από την ΕΠΟ, η 
οποία θα επιλαμβάνεται των 
σοβαρών θεμάτων διοργάνω-
σης των πρωταθλημάτων Α' και 
Β' κατηγορίας και θα εισηγεί-
ται προς το ΔΣ της Λίγκας, το 
οποίο θα επικυρώνει τις προτά-
σεις της επιτροπής.

Αν αληθεύουν όσα αναφέ-
ρονται στα σχετικά δημοσι-
εύματα, οι πρόεδροι των τεσ-
σάρων μεγάλων ομάδων είναι 
ενήμεροι για τις προθέσεις 
της ΦΙΦΑ και από την πλευρά 
του Παναθηναϊκού υπάρχει 
πρόταση στην επιτροπή να 
συμμετέχουν εκπρόσωποι από 
τις τέσσερις μεγάλες ομάδες, 
δυο εκπρόσωποι από τις μικρο-
μεσαίες, ο πρόεδρος της ΕΠΟ 
και όποιοι άλλοι επιλεγούν από 
τις διεθνείς ομοσπονδίες. Θε-
τική σε μια τέτοια προοπτική 
εμφανίζεται και η κυβέρνηση, 
η οποία φιλοδοξεί να συμμε-
τέχει στην επιτροπή και μέσα 
από τη συμμετοχή της να ανα-
βαθμίσει τον ρόλο της στα 
δρώμενα του επαγγελματικού 
ποδοσφαίρου.

Σε μια πρώτη ανάγνωση, η 
πρόθεση της ΦΙΦΑ να μετα-
φέρει τις αρμοδιότητες από 
τη Λίγκα στην ΕΠΟ έρχεται 
σε αντίθεση με τη ρητή και κα-
τηγορηματική θέση της για το 
αυτοδιοίκητο του ποδοσφαί-
ρου, όμως το ελληνικό ποδό-
σφαιρο αποτελεί μια ιδιαίτερη 
περίπτωση και γι' αυτό οι απο-
φάσεις για τον τρόπο λειτουρ-
γίας του είναι πολύ πιθανό να 
διαφοροποιούνται από τις βα-
σικές κατευθυντήριες διαδικα-
σίες. Είναι γνωστό ότι η ΦΙΦΑ 
έχει σα βασικό κριτήριο για 

την αξιολόγηση των εθνικών 
πρωταθλημάτων τα φράγκα 
που τζιράρονται σε αυτά. Με-
τά από 11 χρόνια λειτουργίας, η 
Λίγκα οικονομικά βρίσκεται σε 
οριακό επίπεδο. Η Λίγκα έχει 
αρχίσει να συσσωρεύει χρέη, 
στην πλειοψηφία τους οι ομά-
δες δυσκολεύονται να καλύ-
ψουν ακόμη και τα λειτουργι-
κά τους έξοδα, το πρωτάθλημα 
κινδυνεύει να μείνει χωρίς χο-
ρηγό, αφού η NOVA δε δείχνει 
διατεθειμένη να ανανεώσει τη 
χορηγία της αν οι ΠΑΕ δεν 
αποδεχτούν μείωση κατά 20% 
στο χορηγικό πακέτο, τα έσο-
δα από τα εισιτήρια μειώνονται 
από χρόνο σε χρόνο, όπως και 
η κρατική επιχορήγηση.

Αν στα παραπάνω προσθέ-
σουμε και το πρόβλημα της 
μειωμένης ελκυστικότητας του 
πρωταθλήματος εξαιτίας της 
αγωνιστικής του υποβάθμισης, 
μπορούμε εύκολα να καταλά-
βουμε τη δυσφορία ΟΥΕΦΑ 
και ΦΙΦΑ για την κατάσταση 
που επικρατεί και την έλλειψη 
εμπιστοσύνης για τους χειρι-
σμούς της Λίγκας με τη σημε-
ρινή της μορφή. Η δημιουργία 
της επιτροπής με ενισχυμένο 
το ρόλο της ΕΠΟ, η οποία θα 
είναι απόλυτα ελεγχόμενη από 
τη ΦΙΦΑ, θα δώσει τη δυνατό-
τητα για «παρεμβάσεις», χωρίς 
να αμφισβητείται, όσον αφορά 
τους τύπους, το αυτοδιοίκητο 
του ποδοσφαίρου. Αλλωστε 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για 
τη ΦΙΦΑ αυτοδιοίκητο στο πο-
δόσφαιρο σημαίνει την αποδο-
χή της απόλυτης εξουσίας της 
στα ποδοσφαιρικά δρώμενα. 
Η δημιουργία μιας επιτροπής 
με τα χαρακτηριστικά που 
αναφέρονται παραπάνω, επί 
της ουσίας θα ενισχύσει τον 
ρόλο της ΦΙΦΑ στα δρώμενα 
και κατά συνέπεια θα συμβάλει 
στην ενίσχυση της κατά ΦΙΦΑ 
ερμηνείας του όρου «αυτοδιοί-
κητο στο ποδόσφαιρο».

Υπό αυτό το πρίσμα, μια 
τέτοια εξέλιξη θα πρέπει να 
θεωρείται πιθανή και άμεσα 
εφαρμόσιμη, αν οι αξιωμα-
τούχοι της ΦΙΦΑ κρίνουν ότι 
με αυτόν τον τρόπο μπορεί να 
μπει μια τάξη στο ελληνικό πο-
δόσφαιρο. Περιττό να τονίσου-
με ότι οι όποιες ενστάσεις από 
την πλευρά των «ανιδιοτελών 
εργατών του ποδοσφαίρου» δε 
θα μπορέσουν να ανατρέψουν 
τον σχεδιασμό της παγκόσμιας 
ομοσπονδίας, αφού η κατάντια 
στην οποία έχουν οδηγήσει το 
ελληνικό ποδόσφαιρο έχει μει-
ώσει στο ελάχιστο τη διαπραγ-
ματευτική τους δύναμη και δεν 
τους επιτρέπει να προβάλλουν 
αντιρρήσεις ή ενστάσεις.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ! ΣΙΝΕΜΑ

ΑΛΕΞ ΚΟΞ

Σιντ και Νάνσι

Η κλασική ταινία του Αλεξ Κοξ (1986) για τον χειμαρρώδη έρωτα 
του Σιντ Βίσιους των Σεξ Πίστολς με τη Νάνσι Σάγκεν, τόσα 

χρόνια μετά από την παραγωγή της, βρίσκει το δρόμο της και στις 
ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες.

Ο Τζον Σάιμον Ρίτσι μεγάλωσε στο Ανατολικό Λονδίνο μόνο με 
τη χίπισσα μητέρα του, χωμένη ως το λαιμό στη φτώχεια και τα ναρ-
κωτικά. Ο πατέρας του είχε πεθάνει σχεδόν πριν γεννηθεί. Ο ίδιος 
έμελλε να γίνει διάσημος από τα δεκαεπτά του ως Σιντ Βίσιους και 
να γίνει η πρώτη και η πιο θεαματική περίπτωση απόλυτης εφαρμο-
γής του σλόγκαν «ζήσε γρήγορα, πέθανε νέος». 

Η ταινία ξεκινά λίγο καιρό μετά τη στιγμή που ο Σιντ μπήκε στη 
μπάντα και γνωρίζεται με μια -αντιπαθητική για όλους τους άλλους- 
αμερικανίδα γκρούπι με το όνομα Νάνσι! Εκείνη ισχυρίζεται πως 
μπορεί να του φέρει ναρκωτικά κι ο Σιντ, χωρίς δεύτερη σκέψη, της 
δίνει όλα τα λεφτά του. Εκείνη εξαφανίζεται κι όταν επιστρέφει του 
σερβίρει ένα ψέμα, το οποίο ο ερωτευμένος Σιντ πιστεύει. Από τότε 
ξεκινά μια ιστορία αγάπης μεταξύ τους, χωρίς λογική, χωρίς μέτρο, 
απόλυτα καταστροφική. Ερωτας, αλκοόλ, ναρκωτικά και ομηρικοί 
καυγάδες δίνουν το στίγμα αυτής της σχέσης.

Η χωρίς όρια σχέση τους, φυσικά, ακουμπά στο πλαίσιο της επο-
χής τους και ακόμη περισσότερο στην κουλτούρα του πανκ ρεύμα-
τος, όπως διαμορφώθηκε στη βρετανική σκηνή. Ταυτόχρονα, η ανά-
γκη για επικοινωνία, κατανόηση, αποδοχή και αγάπη είναι εμφανής 
σε όλη τη διάρκεια της ταινίας. Η εικόνα του ζευγαριού δίπλα στον 
κάδο απορριμάτων είναι αρκετά γλαφυρή και προσφέρεται για πάρα 
πολλούς συνειρμούς.

ΚΛΕΙΩΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ

Ξα μου

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της ηρακλειώτισσας Κλειώς Φα-
νουράκη, η οποία είναι και θεατρολόγος και ηθοποιός, αφορά 

την Κρήτη, τις κρίσεις και την αισιοδοξία στις δύσκολες στιγμές. 
«Ξάμου» στο κρητικό ιδίωμα θα πει κάτι σαν «δικαίωμά μου». 

Ο Τζόνι είναι ένας 55χρονος πετυχημένος, ως τώρα, επαγγελμα-
τίας, σύζυγος και πατέρας τριών παιδιών, διευθυντής ξενοδοχείου 
στην Κρήτη, που ξαφνικά βρίσκεται χωρίς δουλειά και χωρίς ορατή 
προοπτική για το μέλλον. Ο Τζόνι αποσύρεται στο σπίτι του, παραι-
τείται, κλείνεται στο σπίτι και παίζει ηλεκτρονικό τζόγο. Η γυναίκα 
του είναι αυτή που θα τον ξεκουνήσει και θα τον παρακινήσει να κά-
νει μια βόλτα στην αγορά. Εκεί ο Τζόνι θα συναντήσει τους ντόπιους 
παραγωγούς και θα δει σε αυτούς μια ευκαιρία για αξιοποίηση των 
κρητικών προϊόντων, εξαγωγή τους στο εξωτερικό κλπ.

 Οταν η γραφικότητα δεν έχει όρια και συνδυάζεται με τις «ανα-
πτυξιακές» μπούρδες του συρμού, το αποτέλεσμα οδηγεί σε ταινίες 
όπως αυτή. Ολα τα τουριστικά στερεότυπα για τους λεβέντες Κρη-
τικούς, που στέκονται στη ζωή παλικάρια κτλ. κτλ. (περιττεύει να 
πούμε πόσο προσβλητικά είναι αυτά για τις παραδόσεις του νησιού 
και πόσο μακριά από την πραγματική σημερινή εικόνα) και ένας 
ύμνος στις φυσικές ομορφιές της κρητικής γης είναι τα συστατικά 
στοιχεία της ταινίας, η οποία για τουριστικής κατανάλωσης διαφη-
μιστικό σποτάκι θα μπορούσε και να λειτουργήσει, μιας και είναι 
καλοκαίρι. Για τίποτα παραπάνω.

Ελένη Π.

Εκ του κατά ΦΙΦΑ ευαγγελίου 
το ανάγνωσμα, πρόσχωμεν...

Εξαιτίας των επεισοδίων που ση-
μειώθηκαν κατά τη διάρκεια του 
5ου τελικού του πρωταθλήματος 

μπάσκετ (όπως και το '99, οι πράσινοι 
πήραν τη νίκη και κατέκτησαν το 
τίτλο), διαβάσαμε πολλές «αναλύ-
σεις» και αμπελοφιλοσοφίες για τις 
ενέργειες και τις αποφάσεις που θα 
πρέπει να πάρουν οι διοικήσεις των 
δυο ομάδων και ιδιαίτερα η διοίκηση 
των ερυθρόλευκων, προκειμένου να 
μην επαναληφθούν παρόμοια περι-
στατικά στο μέλλον. Οι «αναλυτές» 
αφού πρώτα εκθείασαν τις ηγεσίες 
των δυο ομάδων για την πολύχρονη 
ενασχόλησή τους με το άθλημα και 
για τις «επενδύσεις» που έχουν κάνει, 
τις προέτρεψαν να πάρουν δραστικά 
μέτρα και να μην αφήνουν μια μικρή 
μερίδα κακών οπαδών να αμαυρώ-
νουν την εικόνα των ομάδων τους.

Είναι περιττό να σημειωθεί ότι 
σχεδόν κανείς δε ζήτησε ευθύνες 
από τους Αγγελοπουλαίους και τους 
Γιαννακοπουλαίους. H μοναδική κρι-
τική που τους ασκήθηκε ήταν για το 
δισταγμό τους να «τελειώσουν» μια 
και καλή με τους χουλιγκάνους. Οι 
περισσότερες των «αναλύσεων» κα-
τέληγαν με το ερώτημα «μέχρι πότε 
θα τους ανέχεστε;».

Με αφορμή τις συγκεκριμένες 
«αναλύσεις», η στήλη βρίσκει την 
ευκαιρία να τονίσει ότι ο ομφάλιος 
λώρος που συνδέει τους καπιταλι-
στές ιδιοκτήτες των ομάδων με τους 
οργανωμένους οπαδούς και ιδιαίτερα 
με τη δυναμική μειοψηφία τους δε θα 
κοπεί ποτέ. Ο βασικός λόγος που οι 
καπιταλιστές αποφασίζουν να αγο-
ράσουν μια πρωτοκλασάτη ομάδα 
και να «επενδύσουν» σε αυτή είναι 
ότι με τον τρόπο αυτόν καταφέρνουν 
να μετατρέψουν τη δυναμική που δια-
θέτουν οι οπαδοί της ομάδας σε δική 
τους προσωπική δυναμική και να εξυ-
πηρετήσουν τα γενικότερα επιχειρη-
ματικά τους σχέδια. Για να πετύχουν 
αυτή τη «μεταφορά» της δυναμικής 
από την ομάδα στις επιχειρήσεις 
τους, θα πρέπει να τα έχουν καλά με 
τους οπαδούς και τους φίλους της 
ομάδας και ιδιαίτερα με τους πιο δυ-
ναμικούς από αυτούς.

Σε απλά ελληνικά, αυτό που εν-
διαφέρει και που «μετράει» ένας 
καπιταλιστής, πριν αποφασίσει να 
«επενδύσει» σε μια ομάδα, είναι 
ο αριθμός και η δυναμική που 
έχουν οι οργανωμένοι οπαδοί της 
και ο στόχος του είναι να τους με-
τατρέψει σε ιδιωτικό του στρατό. 
Κατά συνέπεια, όχι μόνο δε θα 
πάρει μέτρα καταστολής τους, 
αφού μια τέτοια απόφαση θα 
έχει σαν αποτέλεσμα να μειωθεί 
η δυναμική του στρατού του, αλ-
λά αντίθετα, άμεσα ή έμμεσα, θα 
προσπαθήσει να τους ενισχύσει. 
Και μόνο στην περίπτωση που θα 
του δημιουργήσουν προβλήματα, 
είτε γιατί θα ξεπεράσουν τα όρια 
είτε γιατί θα αυτονομηθούν, θα 
τους «μαζέψει», κερδίζοντας το 
θαυμασμό του αθλητικού εσμού 
για το θάρρος και την αποφασι-
στικότητά του.

Αν στα παραπάνω προσθέσου-
με το  ότι αφοί Αγγελόπουλοι και 
ο Γιαννακόπουλος λειτουργούν 
αρκετές φορές σαν οπαδοί της 
ομάδας τους και όχι σαν επιχει-
ρηματίες, μπορούμε να κατα-
λάβουμε την εκρηκτικότητα του 
μείγματος που έχει δημιουργηθεί.

Σε αντίθεση με το Eurogroup, στο οποίο το διαπραγματευτικό 
μέγεθος της κυβέρνησης δεν υπολείπεται από αυτό του καρπαζοει-
σπράκτορα, στο Γύρογκρουπ τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορε-
τικά. Στην περίπτωση μάλιστα που επικεφαλής της ελληνικής αντι-
προσωπίας οριστεί ο Φίλης, η κυβέρνηση θα παίζει χωρίς αντίπαλο 
(ιδιαίτερα αν τα πιτόγυρα είναι με απ' όλα και μπόλικο τζατζίκι).
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> «Δε θα δεχτούμε πρόταση 
παρόμοια με αυτή του Γιου-
ρογκρούπ του Μαΐου» - Α. 
Τσίπρας. Και μετά; «Θα ζητή-
σουμε», πάνε τα «εθνικά υπε-
ρήφανα» τσαμπουκαλίκια…

> Και ΔΕΝ είναι «θεομηνία» ο 
σεισμός στη Λέσβο. Τα πριν 
και τα μετά είναι καθαρά «αν-
θρώπων πράγματα».

> Ψευτοζούμε

> Ψευτολέγοντας

> Ψευτοϊστορίες

> Ψεύτες 

> Ψευδόμενοι

> Παεζάνο ζντουπ!

> Τόσο πολύ.

> Ερρωσθε.

> «Βουλή: αυστηρές ποινές 
σε Κασιδιάρη για την επίθεση 
στον Δένδια» - για ΟΛΕΣ τις 
λοιπές (δολοφονικές) απόπει-
ρες θα αποφανθεί το… περί 
δικαίου αίσθημα…

> Οκτώ λεπτά το σακουλάκι το 
πλαστικό στα σούπερ μάρκετ 
(από 1-1-2018). Διότι η… οικολο-
γία κοστίζει (οικωλογία).

> Γκαπ! Γκουπ! Ποιος νίκησε 
στο Γιουρογκρούπ;

> «Στρατηγικό σχέδιο του Κα-
μίνη για το 2030». Μακράς 
πνοής… (βλ. μπόχας).

> Φοροδιαφυγή 14,7 εκατ. ευ-
ρώ. Δράστης: ο Ρονάλντο. Ο 
Κριστιάνο. Πώς λέμε, Κριστιάν 
Ντι Ορ… Οικονομίες μαζεύει 
το παιδί (αλλά «κατηγορείται 
ότι…»).

>  ( Π ρ ο ς  τ ο  π α ρ όν )  n o 
Hollywood στην Κούβα (πω-
λείται όπως είν’ επιπλωμένη).

> Τον πέλεκυ του νόμου (για να 
παταχθεί η «ανομία») κελεύει 
τα ΒΗΜΑ (tovima.gr/opinions/
article/?aid=885266). Νίψον 

ανονήματα μη μόναν όψιν. Και 
τούμπαλιν.

> Ψευτοζούμε.

> «Ταξικά» σωματεία από Φυ-
λή, Ζεφύρι, Καματερό, Ανω 
Λιόσια μιλούν για «εγκληματι-
κότητα και παραβατικότητα» 
(και όχι μόνο) μεταφέροντας 
αυτούσια την πολιτική του 
Περισσού στο ζήτημα της 
καταστολής (βλ. Ριζοσπάστη, 
Ρεπορτάζ, «Εργατικά σωμα-
τεία και φορείς Μενιδίου και 
Φυλής – Συγκέντρωση σήμερα 
στις 7 το απόγευμα με αφορμή 
το θάνατο του 10χρονου μα-
θητή», 13/6/2017). Τα… ταξικά 
σωματεία…

> Νοικοκυραίοι.

> Ξορκίζουν το θάνατο.

> Με σημαία τους

> Μαύρη

> Το μίσος

> Να ξεχειλίζει

> Οι καουμπόυδες

> Της νέας εποχής.

> Δε χάσαμε μόνο τον τιποτέ-
νιο μισθό μας.
Μέσα στη μέθη του παιχνιδιού 
σας δώσαμε και τις γυναίκες 
μας

Τα πιο ακριβά ενθύμια που μέ-
σα στην κάσα κρύβαμε
Στο τέλος το ίδιο το σπίτι μας 
με όλα τα υπάρχοντα.
Νύχτες ατέλειωτες παίζαμε, 
μακριά απ΄ το φως της ημέρας
Μήπως πέρασαν χρόνια; Σαπί-
σαν τα φύλλα του ημεροδείχτη
Δε βγάζαμε ποτέ καλό χαρτί, 
χάναμε, χάναμε ολοένα
Πώς θα φύγουμε τώρα; Πού θα 
πάμε; Ποιος θα μας δεχτεί;
Δώστε μας πίσω τα χρόνια μας 
δώστε μας πίσω τα χαρτιά μας
Κλέφτες!
Στα ψέματα παίζαμε!
(Μ. Αναγνωστάκης: «Στ’ Αστεία 
παίζαμε!»)

> Χρόνος.

> Εποχή δίσεκτη./ Των ενθυμή-
σεων η πράξις.

> Μπορεί η ΑΥΓΗ να βλέπει 
«“ευελιξία” προς συμβιβασμό» 
όμως η «ευελφάλεια» πέφτει 
στα κεφάλια των συνήθων 
υπόπτων…

> Και κατιτίς για τα «ελληνι-
κά» της ΑΥΓΗΣ: «…το PSI του 
2012 διαχειρίστηκε από τους 
τότε πρωταγωνιστές ως ένα 
κλασικό οικονομικό ζήτημα…» 
(avgi.gr/article/10811/8228659/
dyskola-kai-alyta-ochi).

> Ακου η «Κούβα της Μεσο-
γείου» - καθόλου ευρηματική 
φράση του Νότη Παπαδόπου-
λου στο ΒΗΜΑ (tovima.gr/
opinions/article/?aid=885266).

> Είναι τα μάτια σου τα μπλε
της θάλασσας πετράδια,
να τα μαζεύουνε οι νιες
που ’ν’ η καρδιά τους άδεια.

> 5,5 δισ. αγγούρι.

> Ασάλιωτο.

> Είναι πολλά τα αυγά και πολ-
λά τα φίδια.

> Με… ανεμογκάστρι δε γίνε-
ται η οργάνωση της εργατικής 
τάξης.

> Για να ‘ρθουν.

> Οι μέλλοντες

> Σεισμοί

> Είναι ανάγκη

> Ο τυφλοπόντικας

> Πολλές στοές 

> στη ζήση του

> Να σκάψει.

> Gay (μάλλον ναι) αλλά pride 
(με τέτοιους χορηγούς);

Βασίλης

High Hopes (P. Floyd)

Μενίδι: από την άκρη της πόλης

Περισσεύουν οι μπάτσοι, 
λείπουν οι δάσκαλοι

Μετά τον σεισμό,
πριν τη βροχή

Ε, Τσάρλυ τραβήξου από τον ήλιο.
Σήμερα έπεσε η Ατομική…
Σήμερα στα λιμάνια,
οι σωματέμποροι και οι πορτοφολάδες
μπορούν να περηφανεύονται
που δεν έγιναν εφευρέτες…
Σήμερα, θα μπορούσε να λέει στην προσευχή της 
μια πόρνη:
«Θεέ μου, σε ευχαριστώ/ που δεν γέννησα…» 
(Φώτης Αγγουλές: Ναγκασάκι)

  Dixi et salvavi animam meam

u Η υπόθεση της 29χρονης υποψήφιας διδάκτορα που καταδικά-
στηκε σε κάθειρξη 13 ετών και κλείστηκε στην φυλακή, για λόγους 
εκδίκησης του συντρόφου της, που είχε κατηγορηθεί για συμμε-
τοχή στη ΣΠΦ (λόγω των προσωπικών του σχέσεων στο πλαίσιο 
του αντιεξουσιαστικού χώρου), αλλά αθωώθηκε, έχει γίνει ήδη 
ζήτημα πρώτης γραμμής. Το κίνημα δείχνει τα αντανακλαστικά 
του (μικρό δείγμα ένα από τα πανό που άρχισαν να αναρτώνται), 
ενώ και κομμάτια του αστικού κόσμου δεν μένουν αδιάφορα. Και 
μεις αισθανόμαστε ικανοποίηση επειδή ήμασταν από τους πρώ-
τους που «σήκωσαν» αυτό το θέμα, δίνοντάς του τις διαστάσεις 
που του αρμόζουν.

u «Είναι θέμα Παιδείας» ήταν το κεντρικό μότο του φετινού 
«Athens pride» κι εμείς αναρωτιόμαστε τι ακριβώς ήθελε να πει 
ο… ποιητής. Αν είναι θέμα Παιδείας να εξαφανιστούν οι κοινω-
νικές προκαταλήψεις ανάμεσα στα άτομα που εκφράζουν με 
διαφορετικό τρόπο τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, τότε 
πώς συμβιβάζεται αυτό με την αναπαραγωγή σε δημόσια θέα 
όλων των κοινωνικών στερεότυπων που συνοδεύουν τους ομο-
φυλόφιλους; Φτερά, πούπουλα και live πορνογραφία («μαλακή» 
έστω) έδιναν τον τόνο στο πανηγύρι-μπίζνα, σαν να βάλθηκαν ν' 
αποδείξουν ότι αυτή την παιδεία εννοούν.

u Αντε πάλι με τους… 
Οικοταλιμπάν. Δεν εν-
νοούν να καταλάβουν 
πως εκείνο που προέχει 
για να βγούμε από την 
κρίση είναι η ανάπτυ-
ξη. Και για να υπάρξει 
ανάπτυξη, πρέπει να 
δημιουργηθεί ένα πε-
ριβάλλον (πολιτικό, 
κοινωνικό, περιβαλλο-
ντικό κτλ. κτλ.) φιλικό 
προς την επιχειρημα-
τικότητα. Αλλοι δε θέ-
λουν να καταστραφεί 
το άλσος της Νέας 
Φιλαδέλφειας για να 
φτιάξει μια γηπεδάρα 
ο Μελισσανίδης, που θα τη λένε και «Αγιασοφιά». Αλλοι δε θέ-
λουν να καταστραφεί το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδή για 
να φτιάξει μια γηπεδάρα ο Αλαφούζος. Αλλοι δε θέλουν να κα-
ταστραφούν τα περιμετρικά δάση στο Ελληνικό. Και βρέθηκε κι 
ένας απίθανος δασάρχης να τους σιγοντάρει. Αλλοι δε θέλουν να 
κατεδαφιστούν κάτι παμπάλαια κτίρια στο Ελληνικό, επειδή είναι 
λέει νεότερα ιστορικά μνημεία. Σιγά μην είναι και η Ακρόπολη. 
Είπα Ακρόπολη και θυμήθηκα κάποιους άλλους που δε θέλουν 
να γίνονται επιδείξεις μόδας και άλλα ιβέντ στην Ακρόπολη, λες 
και υπάρχει περίπτωση να ενοχληθούν οι Καρυάτιδες. Ρε σεις, 
όταν πρόκειται να μπει παραδάκι στη χώρα, να 'ρθουν οι άραβες 
πετρελαιάδες να παίξουν στα καζίνο, πώς θέλετε να βγούμε από 
την κρίση;

οι τοίχοι έχουν φωνή

Να σου «τη λέει» και η εν πολλαίς αμαρτίαις 
περιπεσούσα συνδικαλιστική γραφειοκρατία 

της ΠΟΕΜ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατο-
ϋπαλλήλων Μετάλλου) δεν είναι ό,τι καλύτερο, 
όταν μέχρι πριν από δύο χρόνια εσύ περνούσες 
«γενεές δεκατέσσερις» αυτή τη συνδικαλιστική 
γραφειοκρατία. Οταν, όμως, πρέπει να ικανοποι-
ήσεις τους Γερμανούς (που «είναι φίλοι μας», κατά 
την αθάνατη ατάκα του δωσίλογου σε μια παλιά, 
κάκιστη ελληνική ταινία) και έχεις κάνει τόσες κω-
λοτούμπες και τόσες γαργάρες με ταβανόπροκες, 
εύκολα το καταπίνεις και αυτό.

Η ΠΟΕΜ, λοιπόν, απευθύνθηκε με επιστολή της 
στον Τσίπρα και του καταγγέλλει ότι η Siemens  
αρνείται να εφαρμόσει τον εξωδικαστικό συμβι-

βασμό (που είχε γίνει επί Βενιζέλου) στο σκέλος 
της διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων της 
στην Ελλάδα, που ήταν 600 άτομα. Από την εποχή 
που υπογράφηκε ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, 
ο αριθμός των εργαζόμενων της Siemens έχει 
περιοριστεί στους 150. Η πλάκα είναι πως η σύμ-
βαση εξωδικαστικού συμβιβασμού αναφέρει πως 
η Siemens θα κάνει και νέες επενδύσεις. Μεταξύ 
των άλλων θα φτιάξει και εργοστάσιο παραγωγής 
αξίας 60 εκατ. ευρώ που θα απασχολήσει άλλους 
700 εργαζόμενους!

Πλάκα θα έχει να γυρίσει ο Τσίπρας και να πει 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταγγείλει εκείνη τη συμφωνία 
ως άδικη για το ελληνικό κράτος. Τι θα πει, όμως, 
για το ότι το άδικο έγινε πιο άδικο;

Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας



Φαύλος κύκλος
Κοιτάζοντας αντικειμενικά τις εξελίξεις, μπορεί κα-

νείς να πει χωρίς ίχνος υπερβολής ότι πρόκειται για 
κυβέρνηση της φάπας. Από τότε που ανέβηκε στην 
εξουσία μόνο φάπες εισπράττει. Η «σκληρή διαπραγ-
μάτευση» του πρώτου εξάμηνου του 2015 κατέληξε στη 
«φάπα» του τρίτου Μνημόνιου. Η «σκληρή διαπραγ-
μάτευση» για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης 
οδήγησε ήδη στην ψήφιση του τέταρτου Μνημόνιου 
και στη δημιουργία των βάσεων ενός Μνημόνιου διαρ-
κείας, που θα συναφθεί στα μέσα του 2018. Εκανε όσο 
διακήρυσσε ότι δεν πρόκειται να κάνει: πήρε νέα αντι-
λαϊκά μέτρα, προ-νομοθέτησε μέτρα, εξαναγκάστηκε 
ακόμα και σε εξευτελιστικό ξε-ψήφισμα μέτρων που 
μόλις είχε ψηφίσει.

Ακόμα και η μοναδική εσωτερική μάχη που έδωσε, η 
μάχη για τον έλεγχο των τηλεοπτικών συχνοτήτων, στην 
οποία δεν παρενέβησαν οι ιμπεριαλιστές δανειστές, 
κατέληξε σε μεγαλοπρεπέστατες φάπες στο σβέρκο 
του Τσίπρα και του Παππά. Για να μη μιλήσουμε για τα 
μεγαλοφυή στρατηγικά σχέδια, πρώτα για την «αλλαγή 
της Ευρώπης», μετά για τη «συμμαχία του Νότου», που 
ξεφουσκώνουν εν ριπή οφθαλμού, καθώς οι σοσιαλ-
δημοκράτες ηττώνται κατά κράτος από τους συντηρη-
τικούς, η δε «ριζοσπαστική Αριστερά» δεν μπορεί να 
παίξει κανένα ρόλο στις εξελίξεις, ούτε καν ως συμπλη-
ρωματική δύναμη σε συμμαχικά σχήματα εξουσίας.

Διαβάζοντας κανείς την πλειοψηφία των αστικών 
ΜΜΕ, που δεν είναι φιλική προς τον ΣΥΡΙΖΑ, βλέπει 
να υπερτονίζονται αυτές οι πλευρές της κυβερνητικής 
θητείας του ΣΥΡΙΖΑ και παράλληλα να αποκρύβεται το 
γεγονός ότι τα ίδια ακριβώς πάθαιναν και οι υπόλοιποι.

Πού πήγαν τα «Ζάππεια» του Σαμαρά; Πού πήγε η 
«επαναδιαπραγμάτευση» που τάχα θα έκανε η τρόικα 
Σαμαρά-Βενιζέλου-Κουβέλη, που σχημάτισε κυβέρνη-
ση μετά τις εκλογές του Ιούνη του 2012; Πού πήγε το 
ΔΝΤ που θα το έδιωχναν ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο; 
Πού πήγε η έξοδος από το Μνημόνιο και η προληπτική 
πιστωτική γραμμή; Τη μία φάπα μετά την άλλη έτρωγαν 
και οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις. Εδώ ο 
Γιωργάκης Παπανδρέου πήγε στις Κάννες ως πρωθυ-
πουργός, για να ενημερώσει τους Μέρκελ-Σαρκοζί ότι 
προτίθεται να κάνει δημοψήφισμα, και γύρισε πρωθυ-
πουργός υπό παραίτηση.

Τα αστικά κόμματα που διαχειρίζονται την κυβερνητι-
κή εξουσία στην Ελλάδα των Μνημονίων έχουν συμβι-
βαστεί απόλυτα με τον ρόλο του καρπαζοεισπράκτορα 
των ιμπεριαλιστών δανειστών. Γι' αυτό και δεν ενοχλού-
νται καθόλου όταν αναγκάζονται να σβήσουν τις υποτι-
θέμενες «κόκκινες γραμμές» τους ή να υποβληθούν σε 
εξευτελιστικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μοναδι-
κά τους μελήματα είναι, πρώτο, να παραμείνουν όσο 
περισσότερο μπορέσουν στην κυβέρνηση και, δεύτερο, 
να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειές τους στις πρώτες 
εκλογές που θ' αντιμετωπίσουν, ώστε να μπορέσουν 
να αναβαπτιστούν παραμένοντας στην αντιπολίτευση 
και να ξαναδιεκδικήσουν την εξουσία.

Αν για τα αστικά κόμματα οι «φάπες» είναι πολιτικές 
και αφορούν το ειδικό τους βάρος στην αστική πολιτι-
κή σκηνή, για τον ελληνικό λαό είναι πραγματικές. Και 
θα τις τρώει ακόμα κι όταν φύγει μια κυβέρνηση που 
οι πολιτικοί της αντίπαλοι τη χαρακτήριζαν «κυβέρνη-
ση της φάπας». Εφτά χρόνια τώρα είναι αρκετά για 
να εξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα. Κόμματα 
εξαφανίστηκαν ή στριμώχτηκαν στα χαμηλά του εκλο-
γικού φάσματος, πρωθυπουργοί πέρασαν σε θέσεις 
«επιτίμων» ή και στην αποστρατεία, νέα κόμματα ανα-
δύθηκαν, κάποια απ' αυτά θα εξαφανιστούν και άλλα 
θα «το παλέψουν» ακόμα, όμως η μνημονιακή πολιτική 
εφαρμόζεται με καλβινιστική αυστηρότητα, χωρίς να 
κάνει πίσω σε τίποτα.

Ας μη μας αποπροσανατολίζει, λοιπόν, η περί φάπας 
πολιτική παραφιλολογία. Στόχος μας πρέπει να είναι η 
αστική πολιτική στο σύνολό της, γιατί οι πραγματικές 
φάπες πέφτουν σ' εμάς. Κι αν δεν οργανωθούμε πολι-
τικά, θα φιλολογούμε περί φάπας.

Π.Γ.

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

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

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινο«Το Eurogroup επαναβε-
βαίωσε τις δεσμεύσεις 

και τις αρχές που περιλαμβάνο-
νται στη δήλωση του Μάη του 
2016». Ξανά: «Το Eurogroup 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
η βιωσιμότητα του χρέους θα 
πρέπει να επιτευχθεί στο πλαί-
σιο των μέτρων που προβλέ-
φτηκαν από το Eurogroup τον 
Μάη του 2016». Ξαι ξαναμανά: 
«Για την επίτευξη των προανα-
φερθέντων στόχων ως προς τις 
ακαθάριστες χρηματοδοτικές 

ανάγκες, σύμφωνα με τη δήλω-
ση στις 25 Μάη του 2016». Και 
ματαξαναμανά: «Οπως συμφω-
νήθηκε τον Μάη του 2016». Δεν 
τελειώσαμε, πάμε μια τελευταία 
φορά: «Το Eurogroup υπενθυμί-
ζει τη συμφωνία του Μαΐου του 
2016».

Διαβάζοντας την ανακοί-
νωση του Eurogroup στις 15 
Ιούνη, αντιλαμβάνεται κανείς 
γιατί ο Καμμένος -διατελών σε 
μεγάλη ευθύνη- έστελνε από το 
twitter φωτογραφία με… πέη, 
μόλις ανακοινώθηκε η σύναψη 
συμφωνίας. Δεν απευθυνόταν 
στη μνημονιακή αντιπολίτευση, 
όπως έσπευσαν να προεξο-
φλήσουν πολλοί. Ούτε στους 
βουλευτές και τα στελέχω των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Στον ελληνικό λαό 
απευθυνόταν.

Για να μην υπάρξει η παρα-
μικρή αμφιβολία για το ποιος 
επέβαλε τη θέλησή του στο 
Eurogroup, για να μη δεχτεί την 
παραμικρή εκ δεξιών κριτική στη 
Γερμανία (ότι τάχα έδειξε υπο-
χωρητικότητα έναντι των «τε-
μπέληδων Ελλήνων»), ο Σόιμπλε 
απαίτησε να αναφαίρεται σε κά-
θε παράγραφο του ανακοινωθέ-
ντος ότι δεν αποφασίζεται τίπο-
τα καινούργιο σε σχέση με όσα 
είχαν αποφασιστεί τον Μάη του 
2016. Φρόντισε να το πει κιόλας, 
προσερχόμενος στο Eurogroup, 
όταν τον ρώτησαν αν επίκειται 
κάποιος συμβιβασμός: «Δεν 
χρειαζόμαστε κανέναν συμβιβα-
σμό. Πριν τρεις βδομάδες είχαμε 
καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα, 
οι Ελληνες χρειάζονταν τρεις 
βδομάδες χρόνο ακόμα και για 
την επικοινωνία στη χώρα τους. 
Είμαστε σε καλό δρόμο και γι’ 
αυτό και είμαι πολύ αισιόδοξος 
ότι σήμερα θα καταλήξουμε σε 
συμφωνία». Και δεν έλεγε ψέμα-
τα, γιατί όπως προκύπτει από τα 
πρακτικά του Eurogroup στις 22 
Μάη, αυτό ζήτησε ο Τσακαλώ-
τος, επικαλούμενος τον Τσίπρα 
χρόνο για να μανιπουλάρουν 
τα πράγματα και να μην ξεσπά-
σει μείζων πολιτική κρίση στην 

Ελλάδα. Μιλώντας στην καθιε-
ρωμένη συνέντευξη Τύπου του 
κουαρτέτου, μετά την ολοκλή-
ρωση του Eurogroup, ο Ντεϊ-
σελμπλούμ και ο Ρέγκλινγκ δεν 
παρέλειψαν να θυμίσουν ότι η 
απόφαση πάρθηκε σύμφωνα 
με τις αποφάσεις του Μάη 
2016, όπως τους είχε ζητήσει 
να κάνουν ο Σόιμπλε. Ο ίδιος 
ο γερμανός υπουργός βγήκε 
στο πρώτο γερμανικό κανάλι 
ARD και υπενθύμισε με νόημα: 

Πώς έγινε το μανιπουλάρι-
σμα; Με τους γνωστούς ψευτο-
τσαμπουκάδες, ότι η κυβέρνηση 
δεν πρόκειται να συμφωνήσει 
στο σχέδιο Σόιμπλε, αλλά θα 
πετάξει την «καυτή πατάτα» 
στα χέρια της Μέρκελ κτλ. κτλ. 
Τσαμπουκάδες για εσωτερική 
κατανάλωση και μόνο. Αυτό που 
υπέγραψαν είναι το «σχέδιο Σό-
ιμπλε», που για να είμαστε ειλι-
κρινείς δεν είναι καινούργιο, αλ-
λά υπάρχει από το ανακοινωθέν 
του Eurogroup τον Νοέμβρη 
του 2012, επί Σαμαροβενιζέλων. 
Το 2015, με το τρίτο Μνημόνιο, 
επαναλήφθηκαν οι σχετικές 
διατυπώσεις, τον Μάη του 2016 
προστέθηκαν και μερικές άνευ 
ουσίας φράσεις, τον Δεκέμβρη 
του 2016 επαναλήφθηκαν, τώρα 
προστέθηκαν μερικές ακόμα 
φρασούλες. Η ουσία, όμως, πα-
ραμένει: οι ιμπεριαλιστές δα-
νειστές δεσμεύονται να ξανα-
δούν το ζήτημα του ελληνικού 
χρέους μετά τη λήξη του τρίτου 
Μνημόνιου, στα μέσα του 2018.

Ναι, αλλά πήραμε μια καλύ-
τερη συμφωνία σε σχέση με τις 
22 Μάη λένε οι συριζαίοι. Και 
αναφέρονται στις διατυπώσεις, 
προσβάλλοντας τη νοημοσύνη 
μας. «Θα τσεκάρουμε μετά την 
απόφαση της 15ης Ιουνίου, αν 
στα βραχυπρόθεσμα και τα με-
σοπρόθεσμα μέτρα για το χρέ-
ος –που θα υπάρχει μεγαλύτερη 
σαφήνεια για τα μεσοπρόθεσμα 
και θα συνεχιστούν και θα μεγι-
στοποιηθούν τα βραχυπρόθε-
σμα μέτρα- θα έχει τη φράση 
“αν χρειάζεται“. Να κάνουμε 

αυτή τη σύγκριση. Γιατί στον δι-
κό σας Νοέμβριο του 2012 έλεγε 
ότι το Eurogroup είναι έτοιμο να 
κάνει και άλλα πράγματα για το 
χρέος, εάν είναι αναγκαίο. Τώρα 
δεν θα λέει αυτή τη φράση και 
θα το δείτε. Εδώ είμαστε και 
θα το δούμε», έλεγε ο Τσακα-
λώτος στη Βουλή τη μέρα που 
ψηφιζόνταν οι εξευτελιστικές 
(ν)τροπολογίες με τα τελευταία 
προαπαιτούμενα. Εμείς το τσε-
κάραμε και είδαμε ότι το «αν 
χρειαστεί» (if needed) έγινε 
«στο βαθμό που θα χρειαστεί» 
(«to the extend needed»), που 
αναφέρεται δύο φορές μάλιστα. 
Τεράστια διαφορά! Αλλαξαν τη 
διατύπωση για να πουν το ίδιο 
πράγμα, κι οι συριζαίοι νομίζουν 
πως απευθύνονται σε ηλίθιους.

Αμ' το περιβόητο «γαλλικό 
κλειδί», που συνδέει το χρέος 
με την ανάπτυξη; Η Γερμανία 
δεν είχε κανένα πρόβλημα να 
συμφωνήσει σε μια αόριστη 
διατύπωση, η οποία μάλιστα 
ενισχύει την εξασφάλιση του 
αποικιοκρατικού ελέγχου. Μετά 
τη λήξη του τρίτου Μνημόνιου 
και εφόσον διαπιστωθεί ότι αυ-
τό ολοκληρώθηκε επιτυχώς, θα 
καθοριστεί και ένας μηχανισμός 
σύνδεσης των μεσοπρόθεσμων 
μέσων αναδιάρθρωσης του χρέ-
ους με την ανάπτυξη. Τι σημαίνει 
αυτό; Πρώτο, ότι διατηρείται η 
αποικιοκρατική επιτροπεία μέ-
χρι την αποπληρωμή του χρέ-
ους, αφού κάποια «τρόικα» θα 
πρέπει να χειρίζεται αυτόν τον 
μηχανισμό αναπροσαρμογής. 
Δεύτερο, ότι τα δημοσιονομι-
κά οφέλη από την όποια καπι-
ταλιστική ανάπτυξη θα χρησι-
μοποιούνται αποκλειστικά για 
την αποπληρωμή του χρέους. 
Και πανηγυρίζουν γι' αυτό!

Εκείνο που πρέπει να σημει-
ωθεί και πάλι είναι ότι οι όποιες 
αναδιαρθρώσεις του χρέους ή 
οι υποσχέσεις για μελλοντικές 
αναδιαρθρώσεις του χρέους 
χρησιμοποιούνται για την επιβο-
λή και το βάθεμα της μνημονια-
κής πολιτικής. Το δεύτερο Μνη-

μόνιο επιβλήθηκε με μια μικρή 
αναδιάρθρωση χρέους και με 
υπόσχεση (Νοέμβρης 2012) για 
μια ακόμα μελλοντική αναδιάρ-
θρωση, αν χρειαστεί. Το τρίτο 
Μνημόνιο επιβλήθηκε με επα-
νάληψη αυτής της υπόσχεσης. 
Το τέταρτο Μνημόνιο (2018-
2022) επιβλήθηκε με επανάλη-
ψη της ίδιας υπόσχεσης, αφού 
οι Τσιπραίοι έκαναν γαργάρα τη 
«δέσμευσή» τους για «συμφωνία 
πακέτο: αξιολόγηση και χρέος». 
Και τώρα, που το «αν χρειαστεί» 

έγινε «στο βαθμό που θα χρει-
αστεί», έχουμε την κατ' αρχήν 
συμφωνία για το πέμπτο Μνη-
μόνιο, που θα αφορά την περί-
οδο 2023-2060!

«Για πρώτη φορά έχουμε ένα 
τόσο καλό σετ παραμέτρων 
για το δημοσιονομικό μονοπά-
τι πέραν του 2023» δήλωσε με 
περίσσειο θράσος ο Χουλιαρά-
κης μετά την ολοκλήρωση του 
Eurogroup. Τι συμφωνήθηκε;

«Το Eurogroup καλωσορίζει 
τη δέσμευση της Ελλάδας να δι-
ατηρήσει ένα πρωτογενές πλεό-
νασμα ύψους 3,5% του ΑΕΠ μέ-
χρι το 2022 και εν συνεχεία μια 
δημοσιονομική πορεία σε συμ-
φωνία με τις δεσμεύσεις της στο 
ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαί-
σιο, που θα επιτευχθεί, σύμφωνα 
με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής με πρωτογενές πλε-
όνασμα ίσο ή μεγαλύτερο αλλά 
κοντά στο 2% από το 2023 μέχρι 
το 2060»!

Αυτή είναι η συμφωνία για 
το πέμπτο Μνημόνιο, που θα 
κρατήσει μέχρι το 2060, με 
«πρωτογενή πλεονάσματα» του-
λάχιστον 2%. Ας μην ψάχνουμε 
τη νομική μορφή που αυτό 
θα πάρει, ας επικεντρωθούμε 
στην ουσία. Δεν πρόκειται να 
το κλείσουν μία κι έξω, γιατί 
ξέρουν κι αυτοί πολύ καλά ότι 
δεν μπορούν να κάνουν τόσο 
μακροπρόθεσμες προβλέψεις. 
Θα κάνουν πολλές ενδιάμεσες 
μνημονιακές συμφωνίες, πάντα 
συνδεδεμένες με τη διαχείριση 
του χρέους, που είναι το βασικό 
τους εργαλείο. Η συγκυβέρνηση 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, όμως, συμφώ-
νησε ήδη πως η ιμπεριαλιστική 
επιτροπεία θα συνεχιστεί μέχρι 
το 2060. Και η κινεζοποίηση, φυ-
σικά, προκειμένου να πιάνονται 
τα συμφωνημένα «πρωτογενή 
πλεονάσματα». Τις λεπτομέρεις 
θα τις καθορίσουν το 2018.

ΥΓ. Η συμφωνία της 15ης του 
Ιούνη έχει κι άλλες πλευρές, με 
τις οποίες θα ασχοληθούμε στο 
επόμενο φύλλο της «Κόντρας».

Στο Eurogroup έπεσαν οι υπογραφές

Πέμπτο Μνημόνιο 2023-2060


