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Εμείς από την άλλη πλευ-
ρά, ναι, το κάνουμε και αυτό 
το βήμα, να περάσουμε σε 
μία αριστερή λογική, η οποία 
αντιμετωπίζει και την πρωτο-
βάθμια περίθαλψη σαν ευθύνη 
του οργανωμένου κράτους και 
της οργανωμένης πολιτείας.

Παύλος Πολάκης
Η πολιτική αγυρτεία με ονο-

ματεπώνυμο.
Κύριοι Υπουργοί, θα έλεγα 

ότι σήμερα είναι μια πολύ κα-
λή στιγμή και είναι ένα ορόση-
μο η ίδρυση και η λειτουργία 
της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας. Θυμάμαι πριν από 
σαράντα χρόνια, το 1977, στο 
πρώτο παννοσοκομειακό συ-
νέδριο είχε διακηρυχθεί αυτή 
η αρχή και είχε αρχίσει ένας 
τεράστιος αγώνας, ο οποίος, 
ευτυχώς, ευοδώνεται σήμερα, 
και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη 
κατάκτηση.

Tάσος Κουράκης
Πώς το 'λεγαν παλιά οι πα-

σόκοι, απαντώντας στο σύν-
θημα «ο αγώνας τώρα συνεχί-
ζεται»; «Ο αγώνας τώρα δικαι-
ώνεται»! Ετσι και οι συριζαίοι 
γιατροί…

Αν η Ν.Δ. επιμείνει στο 
σχέδιο μαδουροποίησης του 
ΣΥΡΙΖΑ, τότε αυτό που θα 
καταφέρει είναι να παράσχει 
άλλοθι αριστεροσύνης σε 
έναν συμβιβασμένο με τον 
καπιταλισμό τέως αριστερό 
ηγέτη και να τον καταστήσει 
συμπαθή στην αποσυσπειρω-
μένη κομματική βάση του.

Μανώλης Κοττάκης
Υπάρχουν και οξυδερκείς 

δεξιοί (καραμανλικοί κατά 
κανόνα).

Και δεν κρύβομαι, αναφέρο-
μαι στην ΝΔ: υπάρχει ένα υγιέ-
στατο τμήμα υψηλού πολιτικού 
πολιτισμού, υπάρχει όμως και 
ένα τμήμα το οποίο θα έλε-
γα πολιτικά υπανάπτυκτο,  το 
οποίο θέλει την εξουσία πάση 
θυσία.

Νάσος Αθανασίου
Υπάρχουν και συριζαίοι που 

δεν κοιτάζονται ποτέ στον κα-
θρέφτη…

Το πραγματικό δεκανίκι 
του κ. Μητσοτάκη είναι ο κ. 
Τσίπρας. Τόσο βολικό που αν 
δεν υπήρχε θα έπρεπε να το 
εφεύρει!

Φώφη Γεννηματά
Το παλεύει η Φώφη, αλλά 

επειδή τρίτος πόλος δε χτίζε-
ται (τουλάχιστον σήμερα), οι 
πάντες για δεκανίκι του Κούλη 
την λογαριάζουν.

Με Οραμα και χωρίς εξαρ-
τήσεις από ποικίλα συμφέρο-
ντα και παρέες. Με γνώμονα 
την προκοπή του τόπου και των 
ανθρώπων του, που τους θέ-
λουμε δυνατούς και περήφα-
νους, να μπορούν να προσφέ-
ρουν στον τόπο, να μπορούν 
να διεκδικούν ό,τι τους ανήκει 
στο πλαίσιο των καθορισμένων 
κανόνων.

Βαγγέλης Μαρινάκης
Δεν προσέχουν και τι του 

γράφουν οι αθεόφοβοι…

Τέρας… συνέπειας ο Γε-
ράσιμος Γεωργάτος. Ηταν 

ένας εκ των Ηρακλέων του 
Φώτη Κουβέλη, όταν αυτός 
έπαιρνε την παρέα του, έφευ-
γε από τον ΣΥΡΙΖΑ και πήγαι-
νε στη ΔΗΜΑΡ. Ο Γεωργάτος 
έφυγε από τη ΔΗΜΑΡ όταν ο 
Κουβέλης αρνήθηκε των πρό-
ταση των Σαμαροβενιζέλων να 
είναι υποψήφιος για την προε-
δρία της Δημοκρατίας και άρ-
χισε να στρέφει το τιμόνι κατά 
ΣΥΡΙΖΑ μεριά. Μετά αντάμω-
σε με την ομάδα του Λυκούδη, 
που έφυγε λίγο αργότερα από 
τη ΔΗΜΑΡ. Από τους ΜΕΤΑρ-
ρυθμιστές βρέθηκε στο Ποτά-
μι, από εκεί έφυγε στηρίζοντας 
τον Χάρη Θεοχάρη και στο μέ-
σο του καλοκαιριού επανήλθε 
στη ΔΗΜΑΡ, για να βοηθήσει 
στο… μεγάλο εγχείρημα της 
ανασύνθεσης της Κεντροαρι-
στεράς!

Ο τύπος δεν παίζεται. Τον 
Ιούλιο «παραίτησε» τον 

εκπρόσωπο Τύπου του Λευ-
κού Οίκου, Σον Σπάισερ, και 

στη θέση του τοποθέτησε τον 
Αντονι Σκαραμούτσι. Εντεκα 
μέρες μετά την ανάληψη των 
καθηκόντων του, και ο Σκαρα-
μούτσι υποχρεώθηκε σε παραί-
τηση. «Μια σπουδαία μέρα για 
τον Λευκό Οίκο» τουϊτάρισε 
αμέσως ο Τραμπ, ξεχνώντας 
τις στημένες φωτογραφίες 
που είχε βγάλει με τον Σκα-
ραμούτσι μέσα στο AirForce 
One, για να δείξει πόσο στενά 
συνεργάζεται με τον καινούρ-
γιο εκπρόσωπό του.

Οχι, δεν είναι τρελός ο 
Τραμπ. Απρόβλεπτος και 

τραμπούκος είναι. Φαίνεται 
πως ο Σκαραμούτσι δεν ήταν 
δική του επιλογή, αλλά του 
τον επέβαλαν οι «βαρόνοι» 
του Ρεπουμπλικανικού Κόμ-
ματος. Ο Σκαραμούτσι ήταν 
στέλεχος της Wall Street και 

μόλις έπιασε δουλειά στον 
Λευκό Οίκο έσβησε  όλα τα 
παλαιότερα tweet με τα οποία 
δήλωνε αντίθετος με θέσεις 
του Τραμπ (για την παράτυπη 
μετανάστευση, την κλιματική 
αλλαγή, το Ισλάμ, το δικαίω-
μα στην οπλοφορία, τον γάμο 
ομοφυλοφίλων). Ως γνήσιος 
επαγγελματίας, που αλλάζει 
θέσεις όπως τα πουκάμισα, 
έγραψε: «Απόλυτη διαφάνεια: 
διαγράφω τα παλιά μηνύματά 
μου. Οι απόψεις μου έχουν 
εξελιχθεί και τα παλιά μηνύ-
ματα στο Twitter δεν πρέπει 
να μπαίνουν εμπόδιο. Υπηρετώ 
την ατζέντα του προέδρου και 
αυτό είναι το μοναδικό που με-
τράει»! Ο Τραμπ, όμως, του την 
είχε φυλαγμένη και μέσα στη 
γενική αναταραχή που επικρα-
τεί στο ασπρόσπιτο, κατάφερε 
να τον ξεφορτωθεί τάχιστα. Κι 
επειδή είναι ο… Τραμπ, το πα-

νηγύρισε κιόλας!

Μοίρασαν τους ρόλους. 
Ο Βούτσης έκανε τις γνω-

στές δήθεν αντιθρησκευτικές 
δηλώσεις και ο Τσίπρας ανέλα-
βε  δράση τον δεκαπενταύγου-
στο, μέσω twitter: «Σήμερα, 
μέρα λαμπρή για την Ορθο-
δοξία, για την Ελλάδα και τους 
Ελληνες όπου γης, εύχομαι σε 
όλες και όλους χρόνια πολλά». 
Ορθοδοξία, Ελλάδα και Ελ-
ληνες αδιακρίτως, ένα και το 
αυτό.

«Οι επενδυτές δεν πρό-
κειται να έρθουν σε 

μια χώρα που η κυβέρνησή 
της θεωρεί αρχαιολογικό 
χώρο το σιλό στο λιμάνι του 
Πειραιά και δάσος το πρώην 
αεροδρόμιο του Ελληνικού». 
Ο «σοβαρός» Κωστής Χατζη-
δάκης σε ρόλο προβοκάτορα 
της συμφοράς. Γιατί, βέβαια, 
δεν είναι η κυβέρνηση που 
θεωρεί αρχαιολογικό χώρο 
το σιλό στο λιμάνι, αλλά η 
Αρχαιολογική Υπηρεσία. Ούτε 
κανείς θεώρησε δάσος το πρώ-
ην αεροδρόμιο του Ελληνικού 
(λόγος έγινε για τα υπαρκτά 
περιμετρικά δάση). Και ήταν η 
κυβέρνηση αυτή που εκβίασε 
τον Δασάρχη Πειραιά.

26/8: ΗΠΑ: Ημέρα ισότητας γυναικών (1973) 

26/8/1935: Δέκα χιλιάδες σταφιδοπα-
ραγωγοί καταλαμβάνουν και καταστρέ-
φουν δημόσια κτίρια της Πύλου μετά 
από πυρά αστυνομικών σε συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας τους. Τριήμερες μάχες 
σε όλη τη Μεσσηνία καταστέλλονται με 
τη βοήθεια του στρατού και του ναυ-
τικού. Πολλοί νεκροί και τραυματίες 
27/8/1906 : Βομβιστική επίθεση κατά του ρώ-

σου πρωθυπουργού Πιοτρ Στολίπιν 27/8/1949: 
Λήξη εμφύλιου πολέμου με τη μάχη του 
Γράμμου, πενήντα χιλιάδες νεκροί και 
80.000 τραυματίες στο διάστημα 1947-

1949, εκατό χιλιάδες πρόσφυγες σε 
γειτονικές χώρες 28/8/1969: Βόμβα (ΚΕΑ) 
στα γραφεία της ΕΣΣΟ Πάππας στο Σύνταγμα 
και στο μέγαρο της Εμπορικής Τράπεζας στη 
Σοφοκλέους 28/8/1980: Βόμβα στο κτίριο του 
ΕΟΤ στο Σύνταγμα (ΕΛΑ) 29/8: Ημέρα κατά των 
πυρηνικών δοκιμών 29/8/1926: Καταργείται η 
δουλεία στο Νεπάλ, απελευθερώνονται 55.000 
άτομα 29/8/1971: Καταδικάζονται σε ποινές 
δεκατριών ως δεκαέξι μηνών ως συνεργοί στην 
απόπειρα απόδρασης του Αλέξανδρου Παναγούλη 
οι Αμαλία Φλέμινγκ, Κ. Ανδρουτσόπουλος, Τζον 
Σκέλτον και Αθηνά Ψυχογιού 29/8/1972: Βόμβα 
στο υπόγειο της αμερικανικής πρεσβείας (ΛΕΑ) 
30/8: Ημέρα εξαφανισθέντων, Αφγανιστάν: Ημέρα 
παιδιών, Τουρκία: Ημέρα νίκης (1922), αερο-

πλοΐας 30/8/1918: Απόπειρα δολοφονίας 
του Λένιν 30/8/1935: Περισσότεροι από 
τέσσερις χιλιάδες αγρότες συγκρού-
ονται με τη χωροφυλακή στον Πύργο 
Ηλείας 31/8/1925: Απεργία και πορεία 150.000 
ανθρακωρύχων στη Φιλαδέλφεια (ΗΠΑ) 31/8/1930: 
Επεισόδια μεταξύ αρχειομαρξιστών και χωρο-
φυλακής, συλλήψεις (Θεσσαλονίκη) 31/8/1981: 
Βομβιστική επίθεση της RAF στην αεροπορική 
βάση των ΗΠΑ στο Ραμστάιν, δεκαεπτά τραυματί-
ες 1/9: Ημέρα ενάντια στις πολεμικές δαπάνες, 
ημέρα συνδικάτων, Μαλαισία: Εθνική γιορτή, 
Πουέρτο Ρίκο: Ημέρα εργασίας (1894), Τανζα-
νία: Ημέρα ηρώων 1/9/1946: Επαναφορά του Γε-
ωργίου Β΄ με δημοψήφισμα (68% ναι, 10,5% όχι, 
21,2% λευκά). Από την ψηφοφορία απείχε το ΚΚΕ.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Αμα έχεις τέτοιους φίλους, τι να 
τους κάνεις τους εχθρούς; u Οταν η 
Δούρου έγραφε για εκείνους που κά-
νουν κριτική από τις ξαπλώστρες για 
τις φωτιές, δεν αναφερόταν μόνο στον 
Κούλη, αλλά και στον Αλέξη u Κι όταν 
άρχισε ο ντόρος για το πού διακοπάρι-
ζε ο πρωθυπουργός, ξαναχτύπησε δη-
λητηριωδώς u Μέχρι και την Μπάρμπι 
με τον Κεν έβαλε φωτογραφία, για να 
το πιάσουν όλοι το υπονοούμενο u Και 
για όσους δεν το 'πιασαν, φρόντισε να 
το κάνει νιανιά u «Χωρίς καμία πρόθε-
ση να απαλλάξω από τις ευθύνες καμία 
και κανέναν, αιρετό ή μη που υπηρετεί 
θεσμό ή φορέα της Ελληνικής Δημο-
κρατίας» u Γιατί, όμως, τόσος χαμός, 
ρε παιδιά, για τις διακοπές της πρωθυ-
πουργικής οικογένειας; u Γιατί απλού-
στατα, διακοπάρισαν στα μουλωχτά 

u Και γιατί στα μουλωχτά; u Κάποιον 
λόγο θα είχαν u Που μάλλον σχετίζε-

ται με τον ιδιοκτήτη του σκάφους u 

Μα τόσο φτηνιάρηδες; u Η αλαζονεία 
της εξουσίας σε κάνει και φτηνιάρη και 
απρόσεκτο u Ρωτήστε και τους πα-
λαιο-πασόκους u Η τάχαμου επιθετική 
απάντηση του Μαξίμου στον Μητσοτά-
κη ήταν… νηπιακού επιπέδου u Σαν το 
παιδάκι που το πιάνουν με τη γυάλα του 
γλυκού στο χέρι u Τι τραβάει κι αυτό το 
επιτελείο των Ρεπουμπλικανών με την 
προεδράρα που του έλαχε u Μαζεύο-
νται καμιά πενηνταριά ρατσιστοφασί-
στες στη Βοστόνη και ο Τραμπ τιτιβίζει 
ότι βλέπει πολύ μίσος κατά της αστυνο-
μίας στη μαζική διαδήλωση των χιλιά-
δων αντιφασιστών και πως περιμένει 
από την αστυνομία να τους συγυρίσει 
u Τον βάζουν μετά να ξανατιτιβίσει, 
δίνοντας συγχαρητήρια στους αντιφα-
σίστες διαδηλωτές που ήταν απολύτως 
ειρηνικοί! u Η ζημιά όμως έχει ήδη γί-
νει u Και δεν μπορούν να του πάρουν 

το τάμπλετ! u Για την ελευθεροτυπία 
και την αντικειμενική ενημέρωση, ρε 
γαμώτο u Και για την ιστορία του ελ-
ληνικού Τύπου u Γι' αυτόν τον λόγο 
πήρε τα Μέσα του ΔΟΛ ο Μαρινάκης, 
όπως του έγραψαν στο άρθρο που υπέ-
γραψε u Το παράπονο του Λεβέντη για 
τον Τσίπρα u «Με έπαιρνε τηλέφωνο 
κάτι πρωινά, μιλούσαμε. Τώρα το έχει 
κόψει» u Γαϊδούρεψαν οι νέοι, πρόε-
δρε, μην το παίρνεις κατάκαρδα u Σε 
παίρνει τουλάχιστον ο κυρ-Αλέκος; u 

Χωρίς επίσημο τίτλο θα μείνει τελικά η 
Μακρόναινα u Το γαλλικό πολιτικό κα-
τεστημένο δεν επέτρεψε τον γκλαμου-
ροβοναπαρτισμό του εκλεκτού του u 

Κι αυτός υπάκουσε, γιατί δεν είναι και 
στα καλύτερά του από άποψη λαϊκής 
απήχησης u Τα SMS που αντάλλασσαν 
Μπαρουφάκης-Τσίπρας ξεπερνούν τη 
σχολιαστική ικανότητα της στήλης u 

Κανονική παιδική χαρά u Ακόμα και 

στα καφενεία πιο σοβαρά συζητούν u 

«Ο Τσίπρας, λέει ο Βαρουφάκης, είναι 
ένας ανεπρόκοπος που υπογράφει ό,τι 
του φέρνουν ο Σόιμπλε και οι υπόλοι-
ποι» u Δεν είδαμε να διαψεύδει τον 
συντάκτη της Süddeutsche Zeitung 
ο Μπαρουφάκης u Η είδηση δε βρί-
σκεται στην οργισμένη καταγγελία της 
Μαργαρίτας Θεοδωράκη για την ακύ-
ρωση μιας συναυλίας στη Ναύπακτο u 

Η είδηση βρίσκεται στο περιεχόμενο 
της συναυλίας u Η ορχήστρα «Μίκης 
Θεοδωράκης» με την Πέγκυ Ζήνα! u 

Και στον χορηγό, βεβαίως, βεβαίως u 

Η εταιρία ΓΕΦΥΡΑ, δηλαδή το γαλλικό 
μονοπώλιο Vinci που χαρατσώνει όποι-
ον περνάει το δίαυλο Ρίου-Αντίρριου u 

«Για τα λεφτά τα κάνεις όλα» u «Αυτή 
τη στιγμή» η Ολγα Κεφαλογιάννη δεν 
κάνει οποιαδήποτε σκέψη για το Δήμο 
Αθηναίων u Για τις «επόμενες στιγμές» 
δεν μας είπε u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρατηρώ το εύθυμο κλίμα που 
επικρατεί, το οποίο δεν οφείλεται, πιστεύω, μονάχα στο γεγονός 

ότι βρισκόμαστε κοντά στην ανάπαυλα την καλοκαιρινή για 
τις εργασίες του Κοινοβουλίου, αλλά και χάρη στο γεγονός 

ότι σήμερα συζητάμε και ψηφίζουμε εδώ στη Βουλή μια πολύ 
σημαντική μεταρρύθμιση, μια εμβληματική μεταρρύθμιση στον 
χώρο της υγείας, παρά τις διαφορές που βεβαίως υπάρχουν.

Αλέξης Τσίπρας

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ



www.eksegersi.gr

26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 3

Φιλοδοξίες και σπέκουλα
Ο Μητσοτάκης και το επιτελείο του έδειξαν για μια φορά ακόμα ότι 

δεν μπορούν να μοιράσουν δυο γαϊδουριών άχυρα. Απαγορεύοντας 
στα στελέχη της ΝΔ να πάρουν μέρος στα «αναπτυξιακά» συνέδρια 
που οργανώνουν οι Τσιπραίοι σε όλες τις περιφέρειες, έδειξαν ότι 
φοβούνται τον Τσίπρα. Αν δεν τον φοβούνταν, θα έλεγαν στα στελέχη 
τους να συμμετάσχουν και θα χάραζαν μια τακτική (ακόμα και με 
κυριλέ «ακτιβισμό») τσαλακώματος του Τσίπρα. Το χειρότερο, όμως, 
γι' αυτούς είναι πως ο Μπακογιάννης, γιος της Ντόρας και ανιψιός του 
Κούλη, βρήκε την ευκαιρία για να σπάσει την κομματική πειθαρχία 
και να ανακοινώσει ότι αυτός θα πάει στο περιφερειακό συνέδριο 
της Στερεάς Ελλάδας, αναγκάζοντας τελικά τη ΝΔ να εκδώσει «δι-
ορθωτική» ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία η απαγόρευση δεν 
ισχύει για τα αυτοδιοικητικά στελέχη, που μπορούν να παραστούν 
στα συνέδρια-φιέστες του Τσίπρα λόγω του θεσμικού τους ρόλου.

«Μανούλες» στην πολιτική σπέκουλα οι Τσιπραίοι, δεν άφησαν την 
ευκαιρία να πάει χαμένη. Γνωρίζουν άλλωστε αυτό που είναι κοινό 
μυστικό: το μητσοτακέικο είναι διαιρεμένο και η Ντόρα (ιδίως μετά 
τον υποβιβασμό της από τον Κούλη, που της απαγόρευσε ακόμα και 
να κάθεται στο διπλανό από το δικό του έδρανο στη Βουλή) σπρώχνει 
τον γιο της προς την κεντρική σκηνή, με τη φιλοδοξία να τον δει κά-
ποτε πρωθυπουργό. Η συριζαίικη προπαγάνδα, με όργανα την ΕφΣυν 
και την Documento έσπευσε να στήσει σκηνικό ενός νέου διπολισμού, 
χωρίς τον Κούλη («Αλέξη μου, Κώστα μου» ήταν ο χαρακτηριστικός 
τίτλος της ΕφΣυν, «Ιδού ο νυμφίος έρχεται» της Documento).

Αγαρμπη η προσπάθεια (πρέπει να φάει «αρκετά ψωμιά» ακόμα 
ο Μπακογιάννης για να μπορέσει να εκθρονίσει τον θείο του), το 
μόνο που έδειξε είναι πως ο Τσίπρας φοβάται τον Μητσοτάκη και 
προσπαθεί με τέτοιες σπέκουλες να χαλαρώσει λίγο τον ασφυκτικό 
κλοιό γύρω του. Εναν κλοιό που δε χρειάστηκε να κάνει τίποτα ο Μη-
τσοτάκης για να δημιουργηθεί. Τον δημιούργησε μόνος του ο Τσίπρας 
με την φανατική εφαρμογή και εμβάθυνση της βάρβαρης μνημονι-
ακής πολιτικής. Και βέβαια, το θέμα κράτησε μόνο δυο-τρεις μέρες, 
μολονότι οι Τσιπραίοι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το συντηρήσουν.

Κατά τα άλλα, ο Μπακογιάννης κατέστησε σαφές ότι έχει φι-
λοδοξίες να διαδεχτεί τη μάνα του στην κεντρική πολιτική σκηνή. 
Ακόμα και τη σπέκουλα τη διέψευσε όσο πιο χλιαρά μπορούσε, πε-
ριοριζόμενος να γράψει στο Facebook (και όχι να εκδώσει επίσημη 
ανακοίνωση): «Ωπα. Σφίξαν οι ζέστες! Παιδιά το τερματίσαμε! Οι 
ενδιαφερόμενοι των φιλοκυβερνητικών μέσων για σπέκουλα και κακε-
ντρέχειες χτυπάνε λάθος πόρτα. Δηλώνω μη διαθέσιμος. Ευχαριστώ». 
Οποιος έκανε, όμως, τον κόπο να διαβάσει την προσεκτικά γραμμένη 
ομιλία του, διαπίστωσε ότι δεν ήταν ομιλία ενός περιφερειάρχη που 
περιορίζεται να υποβάλει αιτήματα στον παρόντα πρωθυπουργό, 
αλλά ομιλία κάποιου που φιλοδοξεί να γίνει αρχηγός κόμματος και 
πρωθυπουργός και διαμορφώνει έναν λόγο «υπέρβασης του παλιού», 
«υπέρβασης του διαμορφωμένου δικομματισμού», «εθνικής ευθύνης» 
και τα παρόμοια. Μ' αυτόν τον λόγο θα εμφανιστεί στην κεντρική 
πολιτική σκηνή ο γιος της Ντόρας, ξεκινώντας μάλλον από τη διεκ-
δίκηση του Δήμου Αθήνας (με μεγάλες πιθανότητες να τον κερδίσει, 
αν ο Καμίνης περάσει στη Βουλή, είτε ως αρχηγός είτε ως ηγετικό 
στέλεχος του νέου φορέα των ΠΑΣΟΚ και σίας).

Σταχυολογούμε μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την 
ομιλία του Μπακογιάννη, που δείχνουν καθαρά και τις φιλοδοξίες 
του και την πολιτική πλατφόρμα που διαμορφώνει (σημειώνουμε ότι 
ο Μπακογιάννης ακολούθησε τον Τσίπρα ακόμα και στο ντύσιμο, 
αποφεύγοντας να φορέσει γραβάτα, για να τονιστεί περισσότερο η 
διαφορά του με τον μπάρμπα του): «Παγιδευμένοι σε ένα πολιτικό σύ-
στημα που μας εξάντλησε και εξαντλήθηκε. Ενα πολιτικό σύστημα, που 
πολλές φορές δείχνει να δρα και να ενεργεί, λες και είναι όχι σε άλλη 
χώρα, αλλά σε άλλον πλανήτη. - Μπορεί να έχουμε τις προσωπικές μας 
απόψεις, αλλά δεν επιτρέπεται η αυτοδιοίκηση να γίνεται νεροκουβα-
λητής κανενός κόμματος. - Επειδή διαφωνούμε, δεν σημαίνει πως δεν 
μπορούμε να συνυπάρχουμε. - Οφείλω και δημόσια να πω ένα μεγάλο 
ευχαριστώ στον Υπουργό, τον κύριο Χαρίτση, για τη σοβαρότητα, την 
ταχύτητα και την αποτελεσματικότητά του. - Την πολιτική σας βούληση 
χρειαζόμαστε. Για να αναπνεύσουμε. Για να κάνουμε την δουλειά μας. 
Ολοι μαζί. - Η περιφέρεια κολυμπάει ενάντια στο ρεύμα. Ξεκινήσαμε 
από τον ίδιο μας τον εαυτό, για να δημιουργήσει ένα θετικό περιβάλλον 
για την επιχειρηματικότητα. - Εν μία νυκτί, μας έγινε η μεταβίβαση της 
αρμοδιότητας, χωρίς πόρους, από την προηγούμενη κυβέρνηση. - Θα 
μπορούσα να μιλάω για την περιφέρειά μας για ώρες. Φοβάμαι βέβαια 
πως θα ξεπεράσω και τον Φιντέλ Κάστρο – τυχαία η αναφορά. Χωρίς 
ιδεολογικό πρόσημο. - Στην Ελλάδα είναι η μοίρα της αυτοδιοίκησης 
να είναι όμηρος ενός υπερσυγκεντρωτικού κεντρικού κράτους. Να 
συνθλίβεται στις μυλόπετρες του κομματισμού. Εμείς όμως επιμένου-
με. Σας απλώνουμε το χέρι. Σε εσάς και στους Αρχηγούς όλων των 
κομμάτων. - Πριν από τρία χρόνια, όταν ήρθατε τελευταία φορά στην 
Λαμία, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχα μιλήσει για 
την ανάγκη μιας Εθνικής Ελλάδας. Το εμείς και το εσείς, όμως, ή ακόμα 
χειρότερα, το εμείς ή κανείς, πέθανε. Το γνωρίζουμε όλοι πλέον καλά. 
Απαιτείται συνεννόηση, συνεργασία, συναίνεση. - Σας προκαλώ λοιπόν 
να γυρίσουμε το κράτος ανάποδα. Η γενιά μας γνωρίζει ότι οι παλιές 
δομές δεν λειτουργούν. Ας πάψουμε να επαναλαμβάνουμε τα λάθη 
του παρελθόντος. Τα λάθη των πατεράδων και των παππούδων μας».

Πλούσιο το ρεπορτάζ για το 
σκάνδαλο Μελισσανίδη 

στη Νέα Φιλαδέλφεια, έφερε 
νέες αποκαλύψεις την πρώτη 
εβδομάδα του Αυγούστου, οι 
οποίες δημοσιεύτηκαν ανα-
λυτικά στην ιστοσελίδα μας. 
Ο περιορισμένος χώρος της 
εφημερίδας μας υποχρεώνει 
σε μια περιληπτική παρουσί-
ασή τους.

Οπως είχαμε γράψει, γί-
νονταν παρασκηνιακές προ-
σπάθειες ώστε να αλλάξει η 
κτηματολογική εγγραφή του 
οικοπέδου για το γήπεδο και να 
εμφανίζεται ολόκληρη η έκταση 
των 29 περίπου στρεμμμάτων 
ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δη-
μοσίου, προκειμένου να ξεπερα-
στούν τα εμπόδια από πλευράς 
κτηματολογικής εγγραφής για 
την έκδοση της άδειας.

Τα πράγματα στο Κτηματο-
λόγιο δεν άλλαξαν, όμως αυτό 
δεν πτόησε το «σύστημα Μελισ-
σανίδη». Συμπεριφερόμενο σαν 
να έχει να κάνει με περιοχή της 
Υποσαχάριας Αφρικής ελεγχό-
μενη από φυλάρχους, προχώρη-
σε σε τερατώδεις παρανομίες, 
χάρη στην αμέριστη συμπαρά-
σταση που του προσέφερε η 
συγκυβέρνηση των Τσιπροκαμ-
μένων και χρησιμοποιώντας 
δημόσιους υπάλληλους και θε-
σμικούς παράγοντες σε ρόλους 
«χρήσιμων ηλιθίων».

Η από πλευράς Αλεξίου και 
Σίας πρόθεση για την απεμπόλη-
ση των δικαιωμάτων της ΑΕΚ επί 
του οικοπέδου που της παραχω-
ρήθηκε το 1934, είχε φανεί καθα-
ρά από την παράνομη σύμβαση 
παραχώρησης μεταξύ ΑΕΚ και 
«Δικέφαλος 1924 ΑΕ». Ηδη από 
τις 3 Φλεβάρη του 2015, που φέ-
ρεται να έχει υπογραφεί αυτή η 
σύμβαση παραχώρησης, η διοί-
κηση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ 
είχε σβήσει από τον χάρτη το 
παραχωρητήριο του 1934 και τα 
δικαιώματα που απορρέουν απ’ 
αυτό για την ΑΕΚ επί του οικο-
πέδου των 26,6 στρεμμάτων, και 
αναφερόταν σε μια έκταση 29,12 
στρεμμάτων, σαν αυτή η έκταση 
να είχε παραχωρηθεί για πρώτη 
φορά στην ΑΕΚ το 2014, με τον 
κακόφημο νόμο 4277.

Αυτό το συμφωνητικό, βέ-
βαια, ήταν κυριολεκτικά ένα 
«κωλόχαρτο», και από την άπο-
ψη του περιεχομένου του και 
από την άποψη της διαδικασίας 
υπογραφής του. Δεν έχει καμιά 
νόμιμη υπόσταση και δεν μπορεί 
να παραγαγάγει κανένα νόμιμο 
αποτέλεσμα. Το οικόπεδο που 
παραχωρήθηκε στην ΑΕΚ είναι 
«πράγμα εκτός συναλλαγής» και 
δεν μπορεί να παραχωρηθεί σε 
κανέναν τρίτο, πολλώ δε μάλλον 
σε μια κερδοσκοπική ανώνυμη 
εταιρία. Κι αφού η παραχώρη-
ση απαγορεύεται, δεν επιτρέ-
πεται να γίνει σύμβαση, κι αν 
γίνει, είναι άκυρη σύμφωνα με 

τον Αστικό Κώδικα. Επιπλέον, 
η σύμβαση δεν έχει υπογραφεί 
ενώπιον συμβολαιογράφου, ού-
τε έχει μεταγραφεί στο υποθη-
κοφυλακείο (όπως επιβάλλεται, 
λόγω της διάρκειάς της).

Γι’ αυτό, άλλωστε, αυτή η 
σύμβαση δεν έγινε αποδεκτή 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
υπουργείου Ενέργειας και Περι-
βάλλοντος, που στο τέλος –υπό 
το βάρος των ασφυκτικών πιέ-
σεων του κυβερνητικού διδύμου 
Φλαμπουράρη-Σταθάκη- κατέ-
ληξαν να εκδώσουν τη διάτρη-
τη –και κατάπτυστη- άδεια εμ-
φανίζοντας ως συγκύριους του 
έργου την Ερασιτεχνική ΑΕΚ και 
την εταιρία του Μελισσανίδη. 

Για να εκδοθεί αυτή η διά-
τρητη άδεια, όμως, ο Αλεξίου 
(πρόεδρος της Ερασιτεχνικής 
ΑΕΚ) διέπραξε –με επίσημο 
τρόπο αυτή τη φορά- το έγκλη-
μα (σε βαθμό κακουργήματος) 
της απεμπόλησης του βασικού 
περιουσιακού στοιχείου του 
σωματείου, του οικοπέδου που 
είχε παραχωρηθεί στην ΑΕΚ το 
1934, είχε μεταγραφεί το 1947 
στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών 
και στο Κτηματολόγιο εμφανί-
ζεται ακόμα ως ιδιοκτησία της 
ΑΕΚ σε ποσοστό 100/100.

Οπως φαίνεται από το υπ’ 
αριθμ. 8165/2017 συμβόλαιο 
της συμβολαιογράφου Αθηνών 
Ευφροσύνης Σιμοπούλου-Κορω-
ναίου, το οποίο έχουμε στα χέ-
ρια μας και δημοσιεύσαμε στην 
ιστοσελίδα μας, στις 13 Ιούλη 
του 2017 εμφανίστηκε ενώπι-
όν της ο Αλέξανδρος Αλεξίου, 
ως εκπρόσωπος του αθλητικού 
σωματείου ΑΕΚ, προκειμένου 
να ζητήσει τη σύνταξη Πράξης 
Προσδιορισμού των θέσεων 
στάθμευσης του γηπέδου. Ο 
Αλεξίου δηλώνει (και η συμβο-
λαιογράφος αποδέχεται) ότι 
δυνάμει της υπουργικής από-
φασης του 1934, σε συνδυασμό 
με το νόμο 4277/2014, στην ΑΕΚ 
παραχωρήθηκε κατά χρήση, δι-
οίκηση και διαχείριση έκταση 
29.121 τμ.

Αναφέρει το συμβόλαιο: «Το 
ως άνω ενιαίο οικόπεδο επιφα-
νείας μέτρων τετραγωνικών 
είκοσι εννέα χιλιάδων εκατόν 
είκοσι ενός και 0,61 (29.121,61) 
ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δη-
μοσίου έχει καταχωρηθεί στους 
προσωρινούς κτηματολογικούς 
πίνακες και διαγράμματα του 
Γραφείου Κτηματογράφησης 
ΟΤΑ Νέας Φιλαδέλφειας 
με ΚΑΕΚ 051051001001 και 
051051001003. Οτι το ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ως ιδιοκτήτης 
του προπεριγραφομένου οικοπέ-
δου (…) παραχώρησε το ως άνω 
ακίνητο κατά χρήση, διοίκηση 
και διαχείριση στο ως άνω σω-
ματείο…».

u Ο Αλεξίου «πούλησε» το 
οικόπεδο των περίπου 26,6 
στρεμμάτων που έχει παρα-

χωρηθεί στην ΑΕΚ το 1934. 
Από ιδιοκτησία της ΑΕΚ, όπως 
είναι μεταγεγραμμένο στο 
Υποθηκοφυλακείο Αθηνών το 
1947 και όπως εμφανίζεται στο 
Κτηματολόγιο, το μετέτρεψε 
σε ιδιοκτησία του Ελληνικού 
Δημοσίου! Αυτό συνιστά το 
αδίκημα της απιστίας, σε 
βαθμό κακουργήματος (συ-
νηθισμένος είναι, βρίσκεται 
ήδη υπό κατηγορία για το ίδιο 
αδίκημα, για άλλη ζημιά που 
προκάλεσε στην ΑΕΚ).

u Η συμβολαιογράφος Σι-
μοπούλου-Κορωναίου, όμως, 
πώς συνέταξε αυτό το συμβό-
λαιο; Επικαλείται την υπουργι-
κή απόφαση του 1934. Σ’ αυτήν 
αναφέρεται ότι η έκταση των 
26,6 στρ. παραχωρείται στην 
ΑΕΚ (δεν αναφέρεται παρα-
χώρηση για χρήση, διοίκηση 
και διαχείριση). Εξάλλου, η 
συγκεκριμένη έκταση μετα-
γράφηκε το 1947 στο Υποθη-
κοφυλακείο Αθηνών. Η συμ-
βολαιογράφος Σιμοπούλου-
Κορωναίου γνωρίζει ασφαλώς 
ότι η χρήση δεν μεταγράφεται 
στο Υποθηκοφυλακείο (μόνον 
η κυριότητα μεταγράφεται). 
Δεν αναρωτήθηκε, άραγε, πώς 
είναι δυνατόν η μεν έκταση 
των περίπου 26,6 στρ. να έχει 
μεταγραφεί (άρα δεν παρα-
χωρήθηκε κατά χρήση, αλλά 
κατά κυριότητα), η δε έκταση 
των περίπου 2,9 στρ. (αυτή που 
αποκόπηκε από το άλσος το 
2014) να μην έχει μεταγραφεί, 
γιατί πράγματι αφορά παρα-
χώρηση κατά χρήση, η οποία 
δεν μεταγράφεται; Ρητορικό 
είναι το ερώτημα. Η συμβο-
λαιογράφος ήξερε πολύ καλά 
τι συμβαίνει, όμως δέχτηκε να 
κάνει τη «δουλειά».

u Η συμβολαιογράφος 
Σιμοπούλου-Κορωναίου βα-
φτίζει ενιαίο το οικόπεδο και 
ταυτόχρονα αναφέρεται σε 
δυο ΚΑΕΚ (αριθμοί καταχώρη-
σης στο Κτηματολόγιο). Εγινε 
άραγε καμιά πράξη συνένω-
σης των δύο οικοπέδων και 
μιλά για ενιαίο οικόπεδο; Αλ-
λά κι αν ακόμα δεχτούμε (για 
τις ανάγκες της συζήτησης), 
ότι δέχτηκε ως πράξη συνένω-
σης τη σχετική αναφορά του 
Ν. 4277/2014, δεν μπορεί να 
μην είδε ότι ο μεν ένας ΚΑΕΚ 
(051051001001) αναφέρεται 
σε έκταση εμβαδού περίπου 
26,6 στρεμμάτων ιδιοκτησίας 
σε ποσοστό 100% του αθλη-
τικού σωματείου ΑΕΚ, ο δε 
άλλος ΚΑΕΚ (051051001003) 
αναφέρεται σε έκταση εμβα-
δού περίπου 2,9 στρεμμάτων 
ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημο-
σίου σε ποσοστό 100%. Πώς 
λοιπόν «συνενώνει» τις δυο 
αυτές εκτάσεις σε μία και τις 
βαφτίζει ενιαία έκταση ιδιο-

κτησίας Ελληνικού Δημοσίου;
Είναι προφανές ότι η συμ-

βολαιογράφος συνέπραξε εν 
πλήρει συνειδήσει στην παρα-
νομία. Και το βέβαιο είναι πως 
οι εισαγγελείς δεν πρόκειται 
να πλήξουν, με τόσες παρανο-
μίες που έχουν γίνει για να εκ-
δοθεί αυτή η διάτρητη άδεια.

u Το συμβόλαιο της Σιμο-
πούλου-Κορωναίου μεταγρά-
φηκε στις 14 Ιούλη στο Υποθη-
κοφυλακείο Νέας Φιλαδέλ-
φειας και καταχωρήθηκε την 
ίδια μέρα στο Γενικό Βιβλίο Εκ-
θέσεων 42 με αριθμό 940. Γιατί 
άραγε δεν έλεγξε ο υποθηκο-
φύλακας Νέας Φιλαδέλφειας, 
Ευάγγελος Αποστολόπουλος, 
το συμβόλαιο που του πήγαν, 
αλλά το μετέγραψε ασμένως; 

Η προσπάθεια επικοινωνίας 
μας με τη συμβολαιογράφο, 
προκειμένου να της υποβά-
λουμε κάποια ερωτήματα,  δεν 
ευοδώθηκε. Αρνήθηκε να πιά-
σει το τηλέφωνο, αναθέτοντας 
στη γραμματέα της τον άχαρο 
ρόλο της υπεκφυγής. Αντί της 
συμβολαιογράφου, όμως, 
τηλεφώνησε στον σύντροφο 
Γεράσιμο Λιόντο ο project 
manager του Μελισσανίδη, 
Δημήτρης Ανδριόπουλος, για 
να του πει ότι η συμβολαιογρά-
φος δεν έχει εξουσιοδότηση 
να απαντήσει στα ερωτήματά 
μας και αν θέλουμε κάτι, να 
επικοινωνήσουμε μαζί του 
από κοντά! Ο συντάκτης μας 
του απάντησε ότι δε ζητήσα-
με να μιλήσουμε μαζί του, 
ούτε με τον κ. Αλεξίου, αλλά 
με τη συμβολαιογράφο. Απτό-
ητος αυτός, ανταπάντησε πως 
όταν επιστρέψουμε στην Αθή-
να να τα πούμε από κοντά και 
να βρούμε μια συνεννόηση! 
Ο συντάκτης μας απέκλεισε 
οποιαδήποτε επαφή και έκλει-
σε την επικοινωνία.

Φυσικά, δημοσιοποιήσαμε 
αμέσως το γεγονός, οπότε τα 
οπαδικά Μέσα, θορυβημένα 
προφανώς, ζήτησαν από τον 
Ανδριόπουλο κάποια διάψευ-
ση. Αυτός, όμως, το μόνο που 
έκανε ήταν να επιβεβαιώσει το 
τηλεφώνημα που έκανε στον 
συντάκτη μας και να κάνει τα 
πράγματα χειρότερα για τη 
συμβολαιογράφο, λέγοντας 
πως ζητήσαμε απ' αυτήν «πλη-
ροφορίες και ενημέρωση για 
ζητήματα που η ίδια ήταν 
αναρμόδια να απαντήσει»!

Στις αρχές Αυγούστου 
υποβάλαμε επίσης αναφο-
ρά στον Υποθηκοφύλακα Ν. 
Φιλαδέλφειας, ζητώντας του 
να διαγράψει το παράνομο 
συμβολαιο, και αναφορά στο 
Κτηματολογικό Γραφείο του 
ζητώντας του να διορθώσει 
προφανή λάθη στις κτηματο-
λογικές εγγραφές.

Παράνομο συμβόλαιο για το γήπεδο Μελισσανίδη

Εγκλήματα κατ’ εξακολούθηση 
για να δοθεί η διάτρητη άδεια
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«Υπήρχαν άνθρωποι  σε 
αυτή την διαδήλωση – 

και κοίταξα το προηγούμενο 
βράδυ – αν βλέπατε, υπήρχαν 
άνθρωποι που διαδήλωναν 
πολύ ήσυχα κατά της απομά-
κρυνσης του αγάλματος του 
Ρόμπερτ Εντουαρντ Λι. Είμαι 
σίγουρος ότι σε αυτή την ομά-
δα υπήρχαν και κάποιοι κακοί. 
Την επόμενη μέρα φάνηκε 
ότι υπήρξαν κάποιοι σκληροί, 
κακοί άνθρωποι, νεοναζί, οπα-
δοί της λευκής κυριαρχίας, 
όπως θέλετε πείτε τους. Ομως 
υπήρξαν και πολλοί άνθρωποι 
σ’ εκείνο το γκρουπ που ήταν 
εκεί για να διαδηλώσουν ειρη-
νικά και πολύ νόμιμα, επειδή, 
δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είχαν 
άδεια. Το άλλο γκρουπ δεν εί-
χε άδεια. Γι’ αυτό σας λέω μόνο 
αυτό: υπάρχουν δύο πλευρές 
σε μία ιστορία. Πιστεύω ότι αυ-
τό που διαδραματίστηκε ήταν 
μία φρικτή στιγμή για την ιστο-
ρία της χώρας μας, μία φρικτή 
στιγμή. Ομως υπάρχουν δύο 
πλευρές στην ιστορία».

Με αυτά τα λόγια ο Τραμπ 
προσπάθησε να δικαιολογή-
σει την αρχική του άρνηση να 
κατονομάσει ως υπεύθυνους 
τους νεοναζιστές για τα γεγο-
νότα της 12ης Αυγούστου στο 
Σάρλοτσβιλ, παρά το γεγονός 
ότι όλη η Αμερική έμαθε ότι 
ένας φασίστας δολοφόνησε 
εν ψυχρώ με το αυτοκίνητό 
του μία αντιρατσίστρια δι-
αδηλώτρια και τραυμάτισε 
άλλους είκοσι. Οι παραπάνω 
δηλώσεις έγιναν σε συνέντευ-
ξη Τύπου για άσχετο θέμα (τις 
υποδομές), που έδωσε ο Τραμπ 
στον πύργο του στη Νέα Υόρκη 
στις 15 Αυγούστου, όταν δημο-
σιογράφοι τον ρώτησαν ξανά 
για το περιστατικό (https://
www.whitehouse.gov/the-
press-office/2017/08/15/
remarks-president-trump-
infrastructure).

Οι «φιλήσυχοι» διαδηλωτές 
ήταν αυτοί που συμμετείχαν 
στη διαδήλωση «Ενώστε τη 
Δεξιά» (Unite the Right) κάτω 
από ναζιστικές σημαίες στο 
Σάρλοτσβιλ της Βιρτζίνια (βλ. 
φωτογραφία), διαμαρτυρό-
μενοι για την απόφαση του 
Δημάρχου να απομακρύνει 
το άγαλμα του στρατηγού Ρό-
μπερτ Εντουαρντ Λι, αρχηγού 
της στρατιάς της Βόρειας Βιρ-
τζίνια που ανήκε στο στρατό 
των Νοτίων κατά τον αμερικά-
νικο εμφύλιο. Ο Λι θεωρούσε 
τη δουλεία σαν «αναγκαίο κα-
κό» για την αναμόρφωση των 
μαύρων και παρά το γεγονός 
ότι κάποια στιγμή εμφανίστη-
κε υπέρ της απελευθέρωσης 
των σκλάβων που κατείχε 
(στηρίζοντας τις ενέργειες 
της γυναίκας του να τους απε-
λευθερώσει), δε δίστασε να 
συνδράμει με τη στρατιά του 
στο κυνηγητό των μαύρων 
στην Πενσιλβάνια το 1863. Γι’ 
αυτό και οι νεοναζί αντέδρα-
σαν στην απομάκρυνση του 
αγάλματός του, αποσπώντας 
τη συμπάθεια του Τραμπ που 
αντέδρασε λέγοντας ότι κι ο 
Τζορτζ Ουάσιγκτον με τον Τό-

μας Τζέφερσον (ο πρώτος και 
τρίτος πρόεδρος των ΗΠΑ) 
ήταν ιδιοκτήτες δούλων, αυ-
τό όμως δε σημαίνει ότι θα 
πρέπει να απομακρυνθούν τα 
αγάλματά τους.

Η αρχική άρνηση του Τραμπ 
να κατηγορήσει τους φασίστες 
και η τήρηση ίσων αποστάσε-
ων με την καταδίκη της βίας 
και από τις δυο μεριές, προκά-

λεσε πρόβλημα ακόμα και στις 
τάξεις των Ρεπουμπλικάνων, 
ορισμένοι από τους οποίους, 
σύμφωνα με το Ασοσιέιτιντ 
Πρες (https://www.nytimes.
com/aponline/2017/08/21/
us/politics/ap-us-trump-
republicans.html?mcubz=3), 
εξέφρασαν ανοιχτά την ανη-
συχία τους για τη στάση του 
Τραμπ και την αυτοπειθαρχία 

που χρειάζεται για να κυβερ-
νήσει με επιτυχία. Δυο μέρες 
μετά από τις αρχικές του 
δηλώσεις (τη Δευτέρα 14 Αυ-
γούστου), ο Τραμπ εξέδωσε 
νέα ανακοίνωση με την οποία  
παρομοίασε τον ρατσισμό με 
το απόλυτο κακό (evil) αναγκα-
ζόμενος να κάνει την παρακά-
τω… «επαναστατική» ομολογία: 
«Ο ρατσισμός είναι το Κακό. Κι 

αυτοί που προκαλούν βία στο 
όνομά του είναι εγκληματίες 
και κακοποιοί συμπεριλαμβα-
νομένης της ΚΚΚ (σ.σ. Κου 
Κλουξ Κλαν), των νεοναζί,  
υπέρμαχων της λευκής φυλής 
και άλλων ομάδων μίσους που 
απεχθάνονται ό,τι αγαπάμε ως 
Αμερικανοί»!!! (https://www.
whitehouse.gov/the-press-
office/2017/08/14/statement-
president-trump).

Προφανώς έπεσε το ανάλο-
γο «μασάζ» στο πολιτικό φρο-
ντιστήριο που του κάνουν οι 
σύμβουλοί του για να αποφύ-
γει τις γκάφες, όμως αυτό δεν 
κράτησε για πολύ. Την επομένη 
(15 Αυγούστου), εμφανίστηκε 
να μιλά ξανά για φιλήσυχους 
ανθρώπους στους κόλπους 
των νεοναζιστών διαδηλωτών! 
Ο τύπος δεν παίζεται! Πάντως, 
η στάση του πυροδότησε την 
οργή πολλών χιλιάδων αντι-
ρατσιστών Αμερικανών που 
κατέβηκαν μαζικά σε αντιρα-
τσιστικές διαδηλώσεις στη 
Βοστώνη, τη Νέα Υόρκη, το 
Σικάγο, το Ντάλας και αλλού.

«Στην πόλη της Ράκα, αν δεν πε-
θάνεις από τις αεροπορικές 

επιθέσεις, θα πεθάνεις από πυρά όλ-
μου. Αν δεν πεθάνεις από όλμους, τό-
τε θα πας από ελεύθερους σκοπευτές. 
Αν όχι από ελεύθερους σκοπευτές, τό-
τε από κάποιο εκρηκτικό μηχανισμό. Κι 
αν κατορθώσεις να ζήσεις, πολιορκεί-
σαι από την πείνα και τη δίψα, αφού 
δεν υπάρχει ούτε τροφή, ούτε νερό, 
ούτε ηλεκτρισμός» (δηλώσεις των Για-
τρών Χωρίς Σύνορα, 22/8/17).

Μπορεί η ανθρωπότητα να πέν-
θησε για τις δολοφονικές επιθέσεις 
στην Ισπανία, όμως δεν έγινε το ίδιο 
με τις ακόμα πιο δολοφονικές επι-
θέσεις της αμερικάνικης συμμαχίας 
κατά της Ράκα. Πρόκειται για την 
«πρωτεύουσα» του «χαλιφάτου» και 
βρίσκεται στη Συρία. Βλέπετε, εκεί 
είναι οι τζιχαντιστές που έχουν την 
εξουσία, γι' αυτό και οι ανθρώπινες 
απώλειες δε μετράνε (κι ας μην είναι 
όλος ο πληθυσμός τζιχαντιστές). Οι 
τζιχαντιστές του ISIS είναι πλέον ένας 
βολικός «σάκος του μποξ» για να επι-
δείξουν την ιμπεριαλιστική τους βαρ-
βαρότητα όλες οι μεγάλες δυνάμεις 
που θέλουν να παίξουν καθοριστικό 
ρόλο στην περιοχή.

Τελευταίο «κατόρθωμα» των συμ-
μαχικών δυνάμεων υπό την αιγίδα 
των ΗΠΑ ήταν οι αεροπορικές επιθέ-

σεις στις οποίες σκοτώθηκαν πολλές 
δεκάδες άνθρωποι. Κατά το «Συριακό 
Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαι-
ωμάτων» που εδρεύει στη Βρετανία 
(και μόνο για αντιαμερικανισμό δεν 
μπορεί να κατηγορηθεί), μέσα σε δύο 
μέρες (την περασμένη Κυριακή και τη 
Δευτέρα) τα αμερικάνικα βομβαρδι-
στικά σκότωσαν 42 αμάχους (συμπε-

ριλαμβανομένων 19 παιδιών και 12 
γυναικών). Αυτό έγινε γιατί «οι αερο-
πορικές επιθέσεις χτυπούν γειτονιές 
στο κέντρο της πόλης που είναι πυ-
κνοκατοικημένες από πολίτες», όπως 
δήλωσε ο διευθυντής του συριακού 
παρατηρητηρίου Αμπντέλ Ραχμάν 
στο Γαλλικό Πρακτορείο. 

Το Αλ Τζαζίρα (http://www.

aljazeera.com/news/2017/08/raqqa-
led-strikes-kill-100-civilians-48-
hours-170822073525973.html) ανε-
βάζει τους νεκρούς αμάχους στους 
100 τουλάχιστον, την ίδια στιγμή που 
οι αμερικανόδουλες «Συριακές Δη-
μοκρατικές Δυνάμεις» φαίνεται να 
έχουν καταλάβει περισσότερο από 
το μισό της πόλης.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε 
λίγους μήνες που οι αμερικάνικοι 
αεροπορικοί βομβαρδισμοί σκοτώ-
νουν δεκάδες αμάχους. Το ίδιο είχε 
συμβεί στο τετραήμερο 11 με 15 Μάη, 
όταν σύμφωνα με το Συριακό Παρα-
τηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 
σκοτώθηκαν 87 άμαχοι, μεταξύ των 
οποίων γυναίκες και παιδιά.

Την ίδια στιγμή, ο στρατός του 
Λιβάνου εισβάλλει για πρώτη φο-
ρά σε τέτοια κλίμακα στη Συρία για 
να κυνηγήσει το ISIS. Σύμφωνα με 
την Ουάσινγκτον Ποστ (https://
www.washingtonpost.com/world/

lebanon-and-hezbollah-launch-
simultaneous-but-separate-battles-
against-isis/2017/08/19/531ddb40-
84d8-11e7-9e7a-20fa8d7a0db6_story.
html?utm_term=.6803c6184a5d), ταυ-
τόχρονα με τον λιβανέζικο στρατό (ο 
οποίος στηρίζεται οικονομικά από 
τους Αμερικάνους) πολεμά και η Χε-
ζμπολά, χωρίς όμως να υπάρχει μετα-
ξύ τους συνεργασία (στο προσκήνιο, 
γιατί στο παρασκήνιο είναι γνωστό ότι 
η Χεζμπολά πάντα είχε καλές σχέσεις 
με τον στρατό). 

Οι τζιχαντιστές είναι αρκετά 
στριμωγμένοι από όλες τις πλευ-
ρές. Δεν τους πολεμούν μόνο οι 
Αμερικάνοι, ο Λίβανος και οι Κούρ-
δοι, αλλά και οι Ρώσοι με τις δυ-
νάμεις του Ασαντ, οι οποίες σύμ-
φωνα με το ρωσικό πρακτορείο 
Sputnik (https://sputniknews.com/
middleeast/201708221056671202-
syria-army-offensive-daesh/) βρί-
σκονται στο τελευταίο στάδιο για να 
διώξουν τους τζιχαντιστές από την 
κεντρική Συρία. 

Ο ανταγωνισμός για την «απελευ-
θέρωση» της Συρίας όλο και αυξάνε-
ται. Αυτή όμως δε θα είναι πραγματι-
κή απελευθέρωση, μολονότι το καθε-
στώς του ISIS είναι ένα σκοταδιστικό 
και αντιδραστικό καθεστώς.

Εκατόμβες νεκρών από 
αμερικάνικα βομβαρδιστικά

Θέλει ο φασίστας να κρυφτεί…

«Τόλμη και γοητεία» ή, 
αν θέλετε «Μπέβερλι 

Χιλς» στον Λευκό Οίκο, με τον 
Τραμπ να διώχνει και να προσ-
λαμβάνει κόσμο, με την καμα-
ρίλα που κουβαλάει από τις 
επιχειρήσεις του να επιδίδεται 
σε αλληλομαχαιρώματα και με 
τους βαρόνους του Ρεπουμπλι-
κανικού Κόμματος να τραβάνε 
απελπισμένοι τα μαλλιά τους 
και να προσπαθούν να βάλουν 
μια τάξη, πριν η κατάσταση 
ξεφύγει από κάθε έλεγχο και 
γίνει καμιά χοντρή «γκέλα» σε 
διεθνές επίπεδο, που θα πλήξει 
τα συμφέροντα του αμερικά-
νικου ιμπεριαλισμού και μετά 

δε θα τους ξεπλένει τίποτα στα 
μάτια της αμερικάνικης μονο-
πωλιακής αστικής τάξης.

Στο τελευταίο φύλλο του 
Ιούλη γράφαμε ότι μάλλον θα 
πάρει πόδι και το «πατριωτά-
κι μας», ο Ρέινς Πρίμπους. Η 
είδηση μας βρήκε στο τυπο-
γραφείο. Ο Πρίμπους απολύ-
θηκε μετά τιμών και στη θέση 
του προσωπάρχη του Λευκού 
Οίκου τοποθετήθηκε ο από-
στρατος στρατηγός Τζον 
Κέλι, πρώην υπεύθυνος για 
την εσωτερική ασφάλεια, με 
εντολή από τους «βαρόνους» 
να συμμαζέψει με στρατιωτικό 
τρόπο την κατάσταση.

Το πρώτο που έκανε ο Κέλι 
ήταν να διώξει τον διευθυντή 
επικοινωνίας Αντονι Σκαρα-
μούτσι, που πρόλαβε να συ-
μπληρώσει μόλις ένα δεκαή-
μερο στο πόστο του. Το πρώην 
στέλεχος της Wall Street, που 
είχε αντικαταστήσει τον «τρα-
μπικό» Σον Σπάισερ, είχε τόσο 
πολύ καβαλήσει το καλάμι που 
έφτασε στο σημείο να εκμυ-
στηρευθεί σε δημοσιογράφο 
του NEW YORKER, «ξεχνώ-
ντας» να ζητήσει τήρηση του 
off the record, πόσο άχρηστοι 
είναι ο Σπάισερ, ο Πρίμπους 
και άλλοι συνεργάτες του 
Τραμπ. «Ορισμένες φορές 

χρησιμοποιώ έντονη γλώσσα. 
Θα το αλλάξω, δε θα εγκατα-
λείψω ωστόσο την παθιασμένη 
μάχη για την ατζέντα του Ντό-
ναλντ Τραμπ. Εκανα το λάθος 
να εμπιστευτώ έναν ρεπόρτερ. 
Δε θα ξανασυμβεί», έγραψε ο 
Σκαραμούτσι στο twitter, λί-
γο πριν δεχτεί στον κώλο την 
κλοτσιά του στρατηγού Κέλι. Η 
πλάκα είναι πως για την αποπο-
μπή του πανηγύρισε ο ίδιος ο 
Τραμπ, που έγραψε στο twitter 
ότι με την αποπομπή του Σκα-
ραμούτσι ξημέρωσε μια υπέ-
ροχη μέρα για τον Λευκό Οίκο! 

Το επόμενο βήμα του Κέλι 
ήταν να φρενάρει την πρόθε-

«Τόλμη και γοητεία» στον Λευκό Οίκο
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Πίσω από τις δολοφονικές επιθέσεις,
η ιμπεριαλιστική λαίλαπα

Οι τυφλές δολοφονικές επιθέ-
σεις κατά πολιτών (κυρίως 

τουριστών) στη Βαρκελώνη και την 
Καμπρίλς (παραθαλάσσια πόλη 110 
χιλιόμετρα νότια της Βαρκελώνης), 
στο αποκορύφωμα της τουριστικής 
σεζόν, που είχαν σαν αποτέλεσμα το 
θάνατο δεκαπέντε και τον τραυματι-
σμό πάνω από 120 ατόμων, αποτελούν 
φυσική συνέχεια παρόμοιων περιστα-
τικών, όπως στη Νίκαια της Γαλλίας 
πριν από έναν χρόνο ή το Λονδίνο και 
το Μάντσεστερ στις αρχές του φετι-
νού καλοκαιριού. 

Οση αγανάκτηση, όμως, κι αν προ-
καλούν αυτές οι επιθέσεις στον κάθε 
εργαζόμενο και κοινωνικά ευαίσθη-
το άνθρωπο, το μεγαλύτερο λάθος 
θα ήταν να υποταχτεί στις εκκλήσεις 
«ενότητας» που εκπορεύονται από 
τις κυβερνήσεις και τους πολιτικούς 
διαχειριστές του συστήματος που 
ευθύνεται γι’ αυτή την κατάσταση. 
Γιατί είναι προφανές ότι αν δεν είχε 
προηγηθεί η διάλυση μιας σειράς χω-
ρών (με πρώτο το Ιράκ την περασμένη 
δεκαετία) κι αν δεν αντιμετωπίζονταν 
οι μετανάστες σαν αποβράσματα 
από την «ευαίσθητη» Ευρώπη, δε θα 
υπήρχαν ούτε τζιχαντιστές τύπου ISIS 
ούτε νέοι άνθρωποι στις ευρωπαϊκές 
χώρες που θα τους ακολουθούσαν με 
τόσο πάθος. 

Στις αρχές του καλοκαιριού (5 
Ιούνη), η ισπανική  «κεντροαρι-
στερή» εφημερίδα El Pais δημο-
σίευε ένα άρθρο με τίτλο «Τζιχα-
ντιστική τρομοκρατία: Θα μπο-
ρούσε να γίνει μία νέα επίθεση 
σε ισπανικό έδαφος;» (https://
elpais.com/elpais/2017/06/05/
inenglish/1496668582_639298.html). 
Ο συντάκτης του άρθρου, αν και θε-

ωρούσε ότι η Ισπανία εξακολουθεί 
να αποτελεί στόχο των τζιχαντιστών, 
έπλεκε το εγκώμιο των ισπανικών 
μυστικών υπηρεσιών που έχουν εξα-
πολύσει εκατοντάδες πράκτορες να 
παρακολουθούν τα κοινωνικά δίκτυα, 
να ερευνούν τα μικρά τζαμιά και να 
στρατολογούν πληροφοριοδότες με 
στόχο να αναλύσουν τη δράση του 
ISIS. 

Μετά από τις φονικές πολεμικές 
επιθέσεις (με 192 νεκρούς) της Αλ Κά-
ιντα στα τρένα της Μαδρίτης το 2004 
(που οδήγησαν όμως την Ισπανία να 
αποσυρθεί ταχύτατα από τη συμ-
μετοχή της στον πόλεμο του Ιράκ), 
ακολούθησε πογκρόμ προληπτικών 
συλλήψεων (πάνω από 700 άτομα) 
και δεκάδες καταδίκες, που σύμφωνα 
με τον αρθρογράφο καθιστούσαν την 
Ισπανία προπύργιο στον «αντιτρομο-
κρατικό» αγώνα στην Ευρώπη. Η αγα-
στή συνεργασία με το βασίλειο του 
Μαρόκου σε επίπεδο πληροφοριών 
αποτέλεσε ένα ακόμα «επιχείρημα» 
για την καλή λειτουργία του «αντιτρο-
μοκρατικού συστήματος». Ωστόσο, ο 
αρθρογράφος  υποστήριζε ότι οι εκ-

θέσεις των κυβερνητικών «αντιτρο-
μοκρατικών» υπηρεσιών καταλήγουν 
στο ίδιο ανησυχητικό συμπέρασμα: 
μια νέα επίθεση είναι αναπόφευκτη!

Τραγική ειρωνεία! Ενάμιση μήνα 
αργότερα, η Ισπανία πληρώνει ξανά 
το τίμημα των ιμπεριαλιστικών πο-
λέμων, στους οποίους κι η ίδια έχει 
λάβει μέρος. Πολέμων που γέννησαν 
αυτό που έχει πολιτογραφηθεί ψευδε-
πίγραφα ως «ισλαμική τρομοκρατία». 
Λέμε ψευδεπίγραφα, γιατί δεν είναι 
ο ισλαμικός φανατισμός που γεννά 
όλο αυτό το μίσος. Αυτός πάντοτε 
υπήρχε σαν ιδεολογία, όπως και ο 
χριστιανικός και κάθε θρησκευτικός 
φανατισμός που θεωρεί τους «αλλό-
θρησκους» ως άπιστους που θα κα-
ούν στην κόλαση («Οι δειλοί, όμως, 
οι άπιστοι,… οι ειδωλολάτρες, κι όσοι 
αντιστρατεύονται την αλήθεια, θα 
’χουν το μερίδιό τους στη λίμνη που 
καίγεται με φωτιά και θειάφι. Αυτός 
είναι ο δεύτερος θάνατος», Απο-
κάλυψη Ιωάννη, https://www.bible.
com/el/bible/173/REV.21.8).  Για να 
αποκτήσει σάρκα και οστά όλο αυτό 
το μίσος που εκπορεύεται από τον 

θρησκευτικό φανατισμό, δεν αρκεί 
ένα κογκλάβιο «τρελαμένων» ισλαμι-
στών, όπως το ISIS, ούτε η στρατολό-
γηση από «μυστικές υπηρεσίες», όπως 
ισχυρίζονται όλοι αυτοί που θεωρούν 
-εντελώς συνωμοσιολογικά- όλες αυ-
τές τις εγκληματικές επιθέσεις σαν 
κατασκεύασμα των μυστικών υπηρε-
σιών της Δύσης για να δικαιολογήσει 
την «αντιτρομοκρατική» της πολιτική. 
Οχι ότι οι μυστικές υπηρεσίες δε θα 
μπορούσαν να στήσουν προβοκάτσι-
ες, σαν τις πρόσφατες επιθέσεις στην 
Βαρκελώνη και την Καμπρίλς, τώρα 
όμως δεν φαίνεται να το είχαν και 
τόσο ανάγκη, αφού -όπως κι ο συντά-
κτης του άρθρου της El Pais αναφέ-
ρει- τα πράγματα κυλούσαν  «ρολόι» 
και οι ενέργειες της αστυνομίας δεν 
αντιμετώπιζαν πρόβλημα ούτε από 
την Μουσουλμανική Κοινότητα. Ο 
γραμματέας της Ισλαμικής Επιτρο-
πής της Θέουτα (μικρής πόλης στην 
αφρικανική πλευρά των στενών του 
Γιβραλτάρ, που αποτελεί μία από τις 
17 περιφέρειες της Ισπανίας, συνο-
ρεύει με το Μαρόκο και θεωρείται 
μαζί με τη Βαρκελώνη, τη Μαδρίτη 
και τη Μελίγια, η οποία επίσης βρί-
σκεται στην βόρεια Αφρική, ως οι πιο 
επικίνδυνες περιοχές της Ισπανίας, 
με 150 μαχητές που πολέμησαν στη 
Συρία να ζουν εκεί) θεωρούσε ότι η 
δουλειά της αστυνομίας είναι καλή, 
αλλά χρειάζεται περισσότερο βάρος 
στην εκπαίδευση. 

Οσο κι αν ενταθεί η αστυνομική κα-
ταστολή, όσο κι αν θεριέψουν τα συ-
στήματα παρακολούθησης, θα είναι 
αδύνατον να προλάβουν τέτοιες επι-
θέσεις που θα συνεχίζονται ακόμα κι 
αν πάψει να υπάρχει το ISIS στον χάρ-
τη. Αυτό θα γίνεται γιατί σε κάθε δρά-

ση υπάρχει αντίδραση. Η δράση της 
καταπίεσης των περιθωριοποιημένων 
μεταναστών (ή γόνων μεταναστών) 
στις ευρωπαϊκές χώρες, η δράση της 
καταλήστευσης ολόκληρων χωρών ή 
και ολοκληρωτικής τους διάλυσης, 
δεν μπορούν παρά να γεννήσουν την 
αντίδραση, που μπορεί να πάρει την 
πιο στρεβλή και παράφρονα μορφή, 
όμως θα είναι αντίδραση από αυτούς 
που πλήττονται από την ιμπεριαλιστι-
κή δράση. Γι’ αυτό η αγανάκτησή μας 
ας επικεντρωθεί στα ιμπεριαλιστικά 
εγκλήματα και τον τρόπο με τον οποίο 
πρέπει να τα εμποδίσουμε. Εναν τρό-
πο που θα είναι επαναστατικός ή δε 
θα υπάρξει.

Η κοινωνική επανάσταση, το στα-
μάτημα της ιμπεριαλιστικής λαίλαπας 
που έχει κατακλύσει τον πλανήτη, εί-
ναι η μόνη που θα μπορέσει να δώσει 
ένα τέλος στο μακελειό που βλέπου-
με να εξελίσσεται γύρω μας, είτε είναι 
στη Χομς είτε στη Βαρκελώνη. Μέχρι 
τότε, στόχος δεν μπορεί να είναι άλ-
λος παρά η αντίσταση στη ρατσιστική 
υστερία που θα αναπτυχθεί και η απο-
κάλυψη του πυρήνα που γεννά αυτόν 
τον άδικο πόλεμο που εξελίσσεται. Η 
ανάγκη για τα μέγιστα κέρδη, ο αγώ-
νας για κυριαρχία μιας χούφτας ιμπε-
ριαλιστικών κρατών που σφάζονται 
για να επικρατήσουν στις διεθνείς 
αγορές, η καταλήστευση των άλλων 
χωρών (μεταξύ των οποίων και της Ελ-
λάδας) προς όφελος των παράσιτων 
του χρηματιστικού κεφαλαίου, είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένα με την παρα-
φροσύνη που γεννιέται στα μυαλά αυ-
τών που εκτελούν αυτές τις επιθέσεις 
και χρησιμοποιείται για να στραφεί ο 
ένας λαός ενάντια στον άλλο και οι 
«πολιτισμένοι» Ευρωπαίοι ενάντια 
στους «αλλόθρησκους μετανάστες».

Με μια σειρά ιταμού ύφους 
δηλώσεις, ο πρόεδρος 

της Παλαιστινιακής Αρχής και 
πιστό τσιράκι των σιωνιστών, 
Μαχμούντ Αμπάς, κάλεσε 
τη Χαμάς να του παραδώσει 
άνευ όρων τη διακυβέρνηση 
της Γάζας. Σε αντίθετη περί-
πτωση, λέει, θα συνεχίσει να 

εφαρμόζει και θα διευρύνει τα 
σκληρά οικονομικά μέτρα που 
ενισχύουν ακόμα περισσότερο 
τον σιωνιστικό αποκλεισμό της 
περιοχής, που μετρά ήδη δέκα 
χρόνια.

Στη μείωση της ηλεκτρο-
δότησης της Γάζας από τους 
σιωνιστές, καθ’ υπόδειξη του 

Αμπάς, τη μείωση της εισα-
γωγής καυσίμων για την λει-
τουργία του μοναδικού σταθ-
μού ηλεκτροπαραγωγής της 
και τη δραστική μείωση των 
αποστολών φαρμάκων, μετά 
την απόφαση του Αμπάς να 
μειώσει τα κονδύλια που προ-
ορίζονται για αυτά, αλλά και 

τη δραστική μείωση, έως 70%, 
των δημοσίων υπαλλήλων της 
ΠΑ στη Γάζα, ήρθε εδώ και 
μερικές μέρες να προστεθεί 
και η άρνηση της ΠΑ να δίνει 
άδειες σε ασθενείς από τη 
Γάζα για νοσηλεία σε νοσο-
κομεία της Δυτικής Οχθης και 
του Ισραήλ (η άδεια της ΠΑ 
είναι προαπαιτούμενο για την 
έξοδο ακόμα και ασθενών από 
τον πολιορκημένο από όλες τις 
πλευρές παλαιστινιακό θύλα-
κα). Παράλληλα, τα 4 εκατομ-
μύρια δολάρια που παρείχε το 
υπουργείο Υγείας της ΠΑ στο 
σύστημα υγείας της Γάζας των 
δύο εκατομμυρίων κατοίκων 
μειώθηκαν δραστικά και δεν 
ξεπερνούν πλέον τις 500.000.

Η απόφαση του Αμπάς να 
θέσει σε ομηρία τον παλαιστι-
νιακό λαό της Γάζας, προκειμέ-
νου να αποσπάσει την εξουσία 
από τη Χαμάς με πραξικοπη-
ματικό τρόπο (γιατί αυτού του 
είδους ο εκβιασμός συνιστά 
επί της ουσίας πραξικόπημα) 
έχει ξεσηκώσει θύελλα αντι-
δράσεων σε διεθνές επίπεδο, 

αλλά το αυτί του χοντρόπε-
τσου και εξουσιομανή Αμπάς 
δεν ιδρώνει. Αν η Χαμάς δεν 
παραδώσει τον έλεγχο της Γά-
ζας στην Παλαιστινιακή Αρχή, 
δεν διαλύσει την επιτροπή δι-
ακυβέρνησής της και δεν κάνει 
προεδρικές και βουλευτικές 
εκλογές στη Γάζα, η ασφυξία 
θα συνεχίζεται επ’ αόριστον. 
«Αν η Χαμάς συμμορφωθεί 
και δεχτεί τους όρους μας, θα 
πάρουμε πίσω τα μέτρα, αν 
όμως συνεχίσει να τα απορρί-
πτει, όχι μόνο θα συνεχίσουμε 
να τα εφαρμόζουμε, αλλά θα 
τα οξύνουμε περισσότερο», 
δήλωσε πριν μερικές μέρες ο 
Αμπάς, σε ομιλία του στη Δυ-
τική Οχθη.

Στις 3 Αυγούστου, εκπρό-
σωπος της Χαμάς δήλωσε 
ότι η οργάνωση είναι έτοιμη 
να διαλύσει την επιτροπή δι-
ακυβέρνησης της Γάζας, που 
σχημάτισε πριν λίγο καιρό, την 
οποία η ΠΑ είχε χαρακτηρίσει 
παράλληλη διακυβέρνηση 
που υπονομεύει την Παλαι-
στινιακή Αρχή, σε περίπτωση 

που η ΠΑ δεχτεί να παύσει την 
εφαρμογή των μέτρων των τε-
λευταίων μηνών. Παρολαυτά, 
η ΠΑ αρνήθηκε να κάνει οποι-
οδήποτε βήμα προς αυτή την 
κατεύθυνση, αν η Χαμάς δε 
συμμορφωθεί προς όλες τις 
υποδείξεις της και δεν προχω-
ρήσει η διαδικασία «πολιτικής 
συμφιλίωσης», όπως την αντι-
λαμβάνεται ο Αμπάς.

Αποθρασυμμένος από τη 
στήριξη των ΗΠΑ και των σιω-
νιστών, ο Αμπάς βυθίζει στην 
εξαθλίωση τον παλαιστινιακό 
λαό της Γάζας, προκειμένου 
να καταφέρει αυτό που δεν 
κατάφερε πριν από δέκα χρό-
νια. Τότε, προσπάθησε με τον 
κακόφημο Νταχλάν και την 
προεδρική φρουρά να πάρει 
την εξουσία, τώρα επιδιώκει 
το ίδιο με τα μέτρα έντασης 
του αποκλεισμού, γράφοντας 
στα παλιά του τα παπούτσια 
τον ίδιο του τον λαό. Οταν 
φτάνεις να συμπεριφέρεσαι 
σαν στυγνός δικτάτορας, οι 
μέρες σου στην εξουσία είναι 
μετρημένες.

Ο Αμπάς σφίγγει τον αποκλεισμό της Γάζας

ση του Τραμπ (δηλωμένη δη-
μόσια, μέσω twitter) να διώξει 
τον γενικό εισαγγελέα (υπουρ-
γό Δικαιοσύνης) Τζεφ Σέσιονς. 
Αφού εξήγησε στον Τραμπ τις  
αλυσιδωτές βλαβερές συνέ-
πειες που θα είχε η υποχρέω-
ση του γενικού εισαγγελέα σε 
παραίτηση, ο Κέλι συναντήθη-
κε με τον Σέσιονς για να τον 
διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει 
κανένας κίνδυνος για τη δου-
λειά του.

Το τρίτο και φαρμακερό 
χτύπημα του Κέλι ήταν να υπο-
χρεώσει τον Τραμπ να διώξει 
τον κορυφαίο συνεργάτη του, 
τον σύμβουλο στρατηγικής 
Στιβ Μπάνον, τον επιλεγόμε-
νο «άρχοντα του σκότους».  

Ιδιοκτήτης του πρακτορείου 
Breitbart, ο Μπάνον συνέβαλε 
τα μέγιστα στη δημιουργία του 
ακροδεξιού πολιτικού προφίλ 
του Τραμπ. Πολλοί στις ΗΠΑ 
θεωρούν ότι ο Τραμπ ως πο-
λιτικός είναι καθ' ολοκληρίαν 
δημιούργημα του Μπάνον. Εί-
ναι λογικό, λοιπόν, ο Μπάνον 
να είχε επενδύσει πολλά στον 
Τραμπ. Γι' αυτό και μόλις εκδιώ-
χτηκε από το πλευρό της επέν-
δυσής του, ξέσπασε: «Δεν είναι 
αυτός ο Τραμπ για τον οποίο 
δώσαμε μάχη και την κερδί-
σαμε, προκειμένου να φτάσει 
στον Λευκό Οίκο», φέρεται να 
είπε στα υπόλοιπα κορυφαία 
στελέχη του Breitbart News, 
προσθέτοντας ότι το λαϊκιστι-

κό και εθνικιστικό κίνημα που 
εκφράζουν είναι σήμερα πιο 
ισχυρό από ποτέ και στο μέλ-
λον θα γίνει ακόμη πιο ισχυρό. 
Επομένως, όσο ο Τραμπ θα 
αναγκάζεται να ευθυγραμμί-
ζεται με το Ρεπουμπλικανικό 
Κόμμα και τις νόρμες άσκη-
σης πολιτικής στις ΗΠΑ τόσο 
ο Μπάνον θα προσπαθεί να 
δημιουργήσει τον επόμενο 
Τραμπ, ασκώντας έτσι πίεση 
στον Λευκό Οίκο.

Αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν 
ότι ο έλεγχος έχει περάσει στα 
χέρια του στρατηγού Κέλι, τί-
ποτα όμως δε διασφαλίζει ότι 
ο Τραμπ θα σταματήσει να παί-
ζει το «Τόλμη και Γοητεία» στον 
Λευκό Οίκο.
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Στο βούρκο
Από τα τέλη του Ιούλη, το επιτελείο προπαγάνδας 

του Μαξίμου, στην προσπάθειά του να ξεφύγει από 
την οργή που προκάλεσε το κλείσιμο της δεύτερης 
αξιολόγησης, έχει βάλει μπροστά την επιχείρηση 
«αριστερή στροφή».

Πρόκειται, φυσικά, για μια προσεγμένη στροφή 
καθαρά σε ρητορικό επίπεδο, χωρίς την παραμικρή 
συνέπεια σε επίπεδο πρακτικής πολιτικής. Μια 
στροφή που θα περνούσε εντελώς απαρατήρητη, αν 
η ΝΔ δεν «τσιμπούσε» το δόλωμα και δεν έβγαζε τον 
πιο «εθνικόφρονα», πατριδοκάπηλο, σκοταδιστικό, 
αντικομμουνιστικό και νεοφιλελεύθερο εαυτό της.

Ετσι, η πολιτική επικαιρότητα τροφοδοτείται και 
ανατροφοδοτείται σε καθημερινή βάση από την 
προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να συσπειρώσει -μέσω 
της «αριστερής» ρητορικής- το στενό κομματικό 
του ακροατήριο και από την προσπάθεια της ΝΔ 
να εμφανιστεί ως ο γνήσιος φορέας του «Πατρίς-
Θρησκεία-Οικογένεια».

Ο Γαβρόγλου ανακοινώνει ότι οι σημαιοφόροι 
στα Δημοτικά θα ορίζονται κατόπιν κλήρωσης και 
η ΝΔ χαλάει τον κόσμο, ποντάροντας στα γνωστά 
σύνδρομα των «νοικοκυραίων». Ο Κοντονής απέχει 
από αντικομμουνιστική-φιλοφασιστική φιέστα που 
οργανώνει η εσθονική προεδρία της ΕΕ και η ΝΔ 
αναβιώνει την περίοδο των «εαμοβουλγάρων» και 
των «σλαβοκίνητων κομμουνιστών». Ενδιαμέσως 
κάνει και κάποιες ανούσιες, δήθεν αντιθρησκευτικές 
δηλώσεις ο Βούτσης και η ΝΔ αρχίζει τις λιτανείες 
και τους δημόσιους εξορκισμούς των «αθέων 
κομμουνιστών, οργάνων του σατανά».

Ολ' αυτά πλαισιώνονται και από απίθανα 
καραγκιοζιλίκια του Τσίπρα και του Μητσοτάκη, που 
θυμίζουν σαλτιμπάγκους σε χωριάτικο πανηγύρι της 
δεκαετίας του '50 (γράφουμε σχετικά στη σελίδα 12).

Σε επίπεδο πρακτικής πολιτικής, φυσικά, τίποτα δεν 
έχει αλλάξει. Οι φόροι εξακολουθούν να γονατίζουν 
τα λαϊκά νοικοκυριά. Η ανεργία εξακολουθεί να 
θερίζει νέους και ώριμους στην ηλικία, παρά τις 
προσπάθειες να την περιορίσουν τεχνητά με τα 
περιβόητα «προγράμματα» του ΟΑΕΔ. Οι μισθοί 
και τα μεροκάματα εξακολουθούν να κινούνται 
σε επίπεδα έσχατης εξαθλίωσης. Η αστική τάξη 
εξακολουθεί να θησαυρίζει και οι ιμπεριαλιστές να 
πλιατσικολογούν με όπλο τους το κρατικό χρέος.

Εφτά χρόνια μετά το σημαδιακό 2010, με τέσσερις 
κυβερνήσεις και έξι παραλλαγές τους, ο ελληνικός 
λαός εξακολουθεί να είναι βυθισμένος στο βούρκο. 
Κι είναι αυτή η πραγματικότητα που κάνει πιο 
αποκρουστικές τις θεατρικές παραστάσεις που 
δίνει ο θίασος των πολιτικάντηδων, κυβέρνησης και 
αντιπολίτευσης.

Η αστική πολιτική δεν έχει τίποτ' άλλο να 
ποντάρει εκτός από τη δύναμη της συνήθειας και 
των κατεστημένων αντιλήψεων. Τα κόμματά της 
έχουν ξεγυμνωθεί από την κυβερνητική τους θητεία 
και η κρίση δεν τους επιτρέπει ούτε υποσχέσεις 
με στοιχειώδες αντίκρισμα να δώσουν. Γι' αυτό 
καταφεύγουν στην αερολογία της ανάπτυξης, στην 
οποία προσδίδουν μεταφυσικές διαστάσεις. 

«Τι θα κάνουν; θα μας ξαναψηφίσουν» είναι ο 
κυνικός υπολογισμός που κάνουν οι ηγεσίες των 
αστικών κομμάτων. Γι' αυτό και παίζουν το γνωστό 
θέατρο, σε μια προσπάθεια ν' αυξήσουν τις ψήφους 
ή να ελαττώσουν τις απώλειές τους. Τις αποθρασύνει, 
από τη μια, η απουσία κοινωνικών αντιστάσεων και, 
από την άλλη, η απουσία του αντίπαλου δέους στο 
πολιτικό επίπεδο.

Ανάπτυξη ταξικών αντιστάσεων και δουλειά για την 
οργάνωση του αντίπαλου δέους είναι ο μόνος τρόπος 
για να βγούμε από το βάλτο. Ο ταξικός εχθρός μας το 
«λέει» με τη δική του συμπεριφορά.

στο ψαχνό

Εξις δευτέρα φύσις
Oταν το ψέμα, το πιο ξεδιάντροπο ψέ-

μα, αποτελεί το βασικότερο συστατικό 
στοιχείο της πολιτικής σου, τότε δεν έχεις 
τον παραμικρό δισταγμό να το ξεστομίσεις 
σε κάθε περίπτωση, αδιαφορώντας για τις 
συνέπειες. Χωρίς κανένα δισταγμό και χω-
ρίς καμιά ντροπή, λοιπόν, ο Τσίπρας έκανε 
σύγκριση της «δικής του» πυρκαγιάς με την 
πυρκαγιά «της ΝΔ»: «Η καταστροφή είναι 
σε έκταση περιορισμένη, γύρω στα 15.000 
στρέμματα περίπου, για να δώσουμε ένα 
αντίστοιχο συγκριτικό μέγεθος η αντίστοι-
χη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή το 2009, 
που ξεκίνησε από το Σέσι και έφτασε στο 
Γραμματικό, έκαψε 150.000 στρέμματα – 10 
φορές περισσότερη έκταση». Η απάντηση 
ήρθε από το Αστεροσκοπείο Αθηνών μια 
μέρα μετά, συνοδευόμενη και από τους 
σχετικούς χάρτες: η δασική πυρκαγιά είχε 
κάψει 39.000 στρέμματα, έκταση σχεδόν 
τριπλάσια απ' αυτή που είχε αναφέρει ο 
Τσίπρας! Φυσικά, από το Μαξίμου δεν 
εκδόθηκε καμιά διορθωτική ανακοίνωση, 
ούτε έγινε κάποιο σχόλιο.

Πωρωμένος
«Επειδή διαβάζω διάφορα, η Κυβέρνη-

ση εάν το επιθυμούσε θα μπορούσε πχ να 
προσλάβει λιγότερους συμβασιούχους και 
να έπαιρνε πχ αεροπλάνα…». Αυτά έγρα-
ψε στο αγαπημένο του twitter ο αντιπρόε-
δρος Μπουμπούκος, αποδεικνύοντας πως 
εκτός από πωρωμένος είναι και άσχετος. 
Και είναι η πώρωση που αποκαλύπτει την 
ασχετοσύνη του. Αλλιώς δε θα αντιπαρέ-
θετε την πρόσληψη συμβασιούχων στην 
απόκτηση πυροσβεστικών αεροπλάνων. 
Γιατί τα αεροπλάνα ασχολούνται με την 
καταστολή μιας πυρκαγιάς που έχει ήδη 
ανάψει και επεκταθεί, ενώ οι συμβασιού-
χοι δασεργάτες, αν προσλαμβάνονταν σε 
επαρκή αριθμό και στην ώρα τους, θα συ-
νέβαλαν στην πρόληψη, μέσω των απαραί-
τητων έργων δασοπροστασίας, που δε γί-
νονται επειδή δε διατίθενται κονδύλια και 
δεν προσλαμβάνεται το αναγκαίο προσω-
πικό (όπως έγκαιρα αποκαλύφθηκε μέσα 

από την αρθρογραφία της «Κόντρας»). Αν 
γίνονταν στοιχειωδώς αυτά τα απαραίτητα 
έργα, τότε οι πυρκαγιές θα ήταν λιγότερες 
και οι εκτάσεις που καταστρέφουν σημα-
ντικά μικρότερες.

Ομερτά
Παλιό, αλλά δεν πρέπει να μείνει ασχο-

λίαστο. Κληθείς να σχολιάσει τα όσα γρά-
φει ο Μπαρουφάκης στο βιβλίο του, ο εξ 
ΗΠΑ ορμώμενος υπουργός Ανάπτυξης, Δ. 
Παπαδημητρίου, δεν περιορίστηκε να πει 
ότι ο Μπαρουφάκης «έλεγε πολλά πράγ-
ματα τα οποία τα “ξέλεγε” μετά» και ότι 
«υπάρχει μια ιδιορρυθμία στον κ. Βαρου-
φάκη». Πρόσθεσε και τα εξής… αμερικά-
νικα: «Νομίζω ότι όταν κάποιος στρέφεται 
ενάντια κάποιου, ο οποίος του είχε μεγά-
λη εμπιστοσύνη, θεωρώ ότι αυτό είναι μια 
πράξη η οποία είναι άνανδρη».

Ο Παπαδημητρίου κηρύσσει την πολιτι-
κή ομερτά! Προφανώς, έτσι έχει μάθει να 
συμπεριφέρεται τόσα χρόνια στις ΗΠΑ, 
υπηρετώντας υπό διάφορα αφεντικά.

ΥΓ. Για «αγνώμονα και αναξιόπιστο 
Βαρουφάκη», που σπονσοράρεται από 
τη «ΝΔ και κάποια ΜΜΕ» μίλησε και ο 
Παπαδημούλης. Εν προκειμένω, και ανα-
ξιόπιστος και αγνώμων δε γίνεται…

Ο συνήγορος
Σε ρόλο συνηγόρου του Τσίπρα αυτο-

τοποθετήθηκε ο τέως εισαγγελέας και 
τέως ΚΥΠατζής, αναπληρωτής υπουρ-
γός Δ. Παπαγγελόπουλος, δηλώνοντας 
τα εξής σε σχέση με τη Βαρουφακειάδα:  
«Η προσπάθεια όμως ποινικοποίησης της 
ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου, μόνο γέ-
λια προκαλεί σε όσους γνωρίζουν λίγα 
νομικά. Η ύπαρξη δεύτερου ή και τρίτου 
σχεδίου είναι επιβεβλημένη για όποιον 
θέλει πράγματι να διαπραγματευτεί και 
δεν προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις 
μόνο προσχηματικά, ενώ είναι αποφασι-
σμένος να υποταχθεί και να παραδοθεί 
άνευ όρων. Επί πλέον η ύπαρξη εναλλα-
κτικού σχεδίου δεν αποτελεί καν αρχή 
τελέσεως πράξεως, άρα δεν μπορούμε 

να μιλάμε ούτε καν για απόπειρα, αλλά μάλ-
λον προσιδιάζει και μάλιστα υπό την αίρε-
ση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, σε 
προδιάθεση. Ως γνωστόν όμως στο Ποινικό 
Δίκαιο η προδιάθεση δεν τιμωρείται».

Ο καθείς και τα όπλα του. Από πολιτική 
δεν 

Αποκτήνωση
Το είχε πει όταν πρωτοπήγε στις 

ΗΠΑ, πριν ακόμα γίνει πρωθυπουργός, 
όταν έγλειφε τον Ομπάμα και παρουσί-
αζε την πολιτική του ως πρότυπο… φι-
λολαϊκής διαχείρισης της κρίσης: «Ενα 
πράγμα που ως Ελληνας παρατηρώ 
περπατώντας στους δρόμους σας, είναι 
ότι η Αμερική δεν βρίσκεται στην κατά-
σταση κατάθλιψης την οποία δυστυχώς 
η χώρα μου βιώνει σήμερα. Δεν είδα 
κλειστά καταστήματα, βλοσυρά πρό-
σωπα, σημάδια απελπισίας παντού». 
Επειδή η εξουσία τον έχει αποκτηνώ-
σει, διέπραξε την ύψιστη ύβριν να το 
επαναλάβει και για την Ελλάδα, στην 
τελευταία τηλεοπτική του συνέντευξη: 
«Αν πας μια βόλτα στην Αθήνα βλέπεις 
παντού χαμογελαστά πρόσωπα»! Κά-
λεσε, μάλιστα, τον τηλεπαρουσιαστή 
να κάνουν μαζί μια βόλτα για να δει τα 
χαμογελαστά πρόσωπα!

Φυσικά, έγινε της κακομοίρας στο 
Ιντερνετ. Εμείς περιοριζόμαστε να 
θυμίσουμε πως κάθε φορά που πάει 
κάπου για να μιλήσει ο Τσίπρας χρει-
άζονται τα ΜΑΤ για να κρατήσουν σε 
«απόσταση ασφαλείας» τους λίγους ή 
πολλούς διαδηλωτές. Οσο για τις «βόλ-
τες» του στην Αθήνα, κάντε τον κόπο 
ένα πρωί να παρατηρήσετε την Πατη-
σίων, από το ύψος του πάρκου Κύπρου 
και μετά, και θα δείτε τις δεκάδες των 
αστυνομικών που κόβουν την κυκλοφο-
ρία για να περάσει σαν βολίδα η λιμου-
ζίνα με τον… αυτοκράτορα. Εμείς βλέ-
πουμε το θέαμα κάθε πρωί, γιατί είναι 
στη διαδρομή μας προς την «Κόντρα».

ΚΟΝΤΡΕΣ

Και μόνο το μπουκέτο των φωτογραφιών που έδωσε στη δημοσιότητα το επιτελείο προπαγάνδας του Μαξίμου φτάνει για να μας 
οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι το τσιπρέικο καταλήφθηκε από πανικό, όταν είδε τον διαδικτυακό κατακλυσμό για τον «εξαφανισμένο 
πρωθυπουργό» την ώρα που οι πυρκαγιές κατέκαιγαν τη χώρα και ιδιαίτερα την Αττική. Είτε ήταν δουλειά «γαλάζιων τρολ» είτε αυθόρ-
μητη αντίδραση θαμώνων των «social media», το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό για την «εικόνα» του «δυνατού χαρτιού» της συγκυ-
βέρνησης των Τσιπροκαμμένων. Μόνο τότε αποφάσισαν να εγκαταλείψει ο Τσίπρας για λίγο την κρουαζιέρα στο Αιγαίο, προκειμένου 
να οργανώσουν μια άθλια εκστρατεία προπαγάνδας. Σ' αυτό δεν πρωτοτύπησαν, βέβαια. Δεν υπάρχει πρωθυπουργός που να μην τον 
έχουμε δει σε στρατιωτικό αεροπλάνο ή ελικόπτερο, με όλα τα «αξεσουάρ» των ιπτάμενων, για να δείχνει ότι τάχα έχει τον απόλυτο 
έλεγχο και είναι αυτός που ελέγχει και συντονίζει τα πάντα. Στην περίπτωση του Τσίπρα, όμως, είχε προηγηθεί η… θορυβώδης απουσία, 
γι' αυτό και το προπαγανδιστικό σόου έδειχνε πιο άθλιο απ' εκείνα που είχαν οργανώσει οι προκάτοχοί του.
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σκαμπάζει ο Παπαγγελόπουλος, αλλά κάποια… νομικούλια τα 
κατέχει. Αντί να μιλήσει πολιτικά, λοιπόν, και ν' αποκρούσει κάθε 
κατηγορία, μίλησε νομικά, πηγαίνοντας κατευθείαν στη λεγόμενη 
δεύτερη γραμμή άμυνας: τα κάναμε αυτά για τα οποία κατηγο-
ρούμαστε, όμως δε διαπράξαμε το αδίκημα της απόπειρας. Μεί-
ναμε μόνο στην… προδιάθεση. Αμα έχει τέτοιους υπερασπιστές 
ο Τσίπρας, τι να τους κάνει τους αντιπάλους;

Πακέτο
Ο Μπαρουφάκης απόλαυσε δεόντως τον ντόρο που έκανε 

η ΝΔ γύρω από τα όσα γράφει στο βιβλίο του. Τόσο πολύ που 
ζήτησε από τον Κούλη να τον καλέσει στο γραφείο του για να 
του εξηγήσει το σχέδιο του παράλληλου μέσου πληρωμών. Με-
τά, όταν είδε  ότι ο αντι-ΣΥΡΙΖΑ ντόρος που τον κρατούσε στον 
αφρό της επικαιρότητας ξεθύμανε, θυμήθηκε να επιτεθεί στη 
ΝΔ επιστατρατεύοντας τη γνωστή πασοκο-αριστερή αντιδεξιά 
ρητορική: «Η παράταξη που πριν από τη χούντα θεωρούσε τα 
στρατοδικεία ορθό και σώφρονα μηχανισμό “διαχείρισης“ των 
πολιτικών της αντιπάλων» (το Κέντρο που είχε τις ίδιες απόψεις 
και συγκυβερνούσε τότε με τη Δεξιά το «ξέχασε») - «το κόμμα 
που στη Μεταπολίτευση τρομοκρατούσε τον λαό ότι ο Ανδρέας 
Παπανδρέου οικοδομούσε αριστερή χούντα (και που έστησε ει-
δικό δικαστήριο για να τον φυλακίσει το 1989)» - «Ιδιοκτησιακά 
δικαιώματα επί της χώρας που θεωρεί ότι δικαιωματικά έχει η 
ολιγαρχία, την οποία η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να εκφράζει 
πολιτικά» κτλ. κτλ.

Κι επειδή αυτοί οι δυο πάνε πακέτο, η ΝΔ έσπευσε να απα-
ντήσει με επίσημη ανακοίνωση σε στιλ απατημένης ερωμένης, 
ότι «ο μόνος διάλογος με τον άνθρωπο που μαζί με τον κ. Τσίπρα 
έπαιξαν τη χώρα στα ζάρια, προκάλεσαν ζημιά 100 δισ. ευρώ στην 
οικονομία και έφεραν νέα δυσβάσταχτα βάρη στους πολίτες, θα 
γίνει θεσμικά, στην Εξεταστική Επιτροπή που θα συσταθεί από 
την επόμενη Βουλή».

Μάλλον δεν την περίμεναν την επικοινωνιακή κωλοτούμπα του 
Μπαρουφάκη, που τροφοδοτούσε την αντι-ΣΥΡΙΖΑ προπαγάνδα 
τον Ιούλη, και αιφνιδιάστηκαν. Ο Μπαρουφάκης, πάντως, ενεργεί 
σαν να προετοιμάζει την ίδρυση κόμματος. Μένει να δούμε αν 
θα τα καταφέρει.

Ομορφιές στη Βουλή
Τσίπρας: «Φτάσατε στο σημείο, κύριε Μητσοτάκη, να χάσετε 

κάθε ίχνος αστικής ευγένειας, η οποία κατά τα άλλα σας διακρί-
νει. Φτάσατε στο σημείο την ημέρα των γενεθλίων μου αντί για 
ευχές να μου απευθύνετε ύβρεις, ότι είμαι ψεύτης και κλέφτης. 
Εκεί έχετε οδηγηθεί. Κύριε Μητσοτάκη, τα νεύρα δεν κάνουν κα-
λό. Κι αντί κάθε δεκαπέντε μέρες να ανακαλύπτετε και κάτι και να 
ζητάτε και μια εξεταστική επιτροπή, μήπως εκεί στην Πειραιώς να 
φτιάχνατε μια εξεταστική επιτροπή για να ανακαλύψετε την αιτία 
που σας προκαλεί τόσα νεύρα; Διότι τα νεύρα στο τέλος δεν θα 
σας οδηγήσουν σε καλό». 

Μητσοτάκης: «Κύριε Τσίπρα, νομίζω ότι χρειάζεστε επειγόντως 
διακοπές. Συν όλων των άλλων, είναι κακό, ξέρετε, στην πολιτική 
να χάνεται η αίσθηση του χιούμορ. Κι όταν απαξιώνεται και η ίδια 
η διαδικασία της άσκησης εποικοδομητικής κριτικής μέσα από τη 
γελοιογραφία, τότε καταλαβαίνω απολύτως το πόσο έχετε χάσει, 
δυστυχώς, την επαφή με την πραγματικότητα».

Τσίπρας: «Μιας και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης 
μου ευχήθηκε σε ήπιο και πράγματι τόνο αστικής ευγένειας “κα-
λές διακοπές“ δεν θα τον κακοκαρδίσω. Αλλωστε φαίνεται ότι τις 
χρειάζεται ο ίδιος ιδιαίτερα. Πράγματι η δευτερολογία σας ήταν 
σε ήπιους τόνους ακριβώς για να αποφύγετε να ταυτιστείτε με 
αυτό για το οποίο σας κατηγόρησα, για τα πολλά νεύρα (…) Κλεί-
νω λοιπόν λέγοντάς σας ότι πράγματι ελπίζω αυτές οι διακοπές, 
τουλάχιστον, να σας απαλείψουν λίγο τα νεύρα, διότι η πολιτική 
ζωή του τόπου χρειάζεται συγκρούσεις πάνω στα πραγματικά 
επίδικα».

Ξετσίπωτοι
Φαίνεται πως ο Τσακνής ήταν αυτός που απέτρεψε τον διορι-

σμό του Χάρρυ Κλυνν στο ΔΣ της ΕΡΤ, που είχε ήδη ανακοινώσει 
ο Παππάς. Συνηθισμένος στις κωλοτούμπες, ο άλλοτε πανίσχυρος 
Διόσκουρος του Τσίπρα στις 20:29 ανακοίνωσε τον διορισμό και 
στις 20:43 ανακοίνωσε ότι… έγινε λάθος! Η «Αυγή», όμως είχε κα-
ταφέρει να εκτεθεί, γράφοντας: «Ο δημοφιλής κωμικός ηθοποιός 
και περφόρμερ, ταγμένος στην υπόθεση της Αριστεράς με συ-
νέπεια και επιμονή επί σειρά ετών, ο Χάρρυ Κλυνν -πραγματικό 
όνομα: Βασίλης Τριανταφυλλίδης- τοποθετείται μέλος του ΔΣ της 
ΕΡΤ, σε μία από τις δύο θέσεις που εχήρευσαν».

Εκείνο που χαρακτηρίζει τον τέως διασκεδαστή είναι κυρίως 
η… αριστερή συνέπεια. Οπως τότε που στήριζε την ΠΟΛΑ του 
Σαμαρά και είχε γίνει ο βασικός προπαγανδιστής της. 'Η τότε 
που κατέβαινε για δήμαρχος στην Καλαμαριά με την υποστήριξη 
της ΝΔ και του ΛΑΟΣ. Τι να πεις, όμως, για τους ξετσίπωτους του 
ΣΥΡΙΖΑ; Από το '90-'91 είναι «τελειωμένος» ο Τριανταφυλλίδης-
Κλυνν, όμως επειδή σαλτάρισε έγκαιρα στο συριζαίικο σκάφος, 
προσπαθούν να τον ανταμείψουν, μπας και πειστεί την επόμενη 
φορά να είναι υποψήφιος στη Β' Θεσσαλονίκης (και όχι στην Α' 
που θέλει ο ίδιος).

Στο σκαμνί δεν πρόκειται να 
καθήσουν ο Τσίπρας με τον 

Βαρουφάκη για όσα έγιναν το 
πρώτο εξάμηνο του 2015 (άλ-
λωστε δε συνέβη και τίποτα, 
αφού τελικά υπογράφηκε το 
τρίτο Μνημόνιο). Μην το έχετε 
και σίγουρο ότι η ΝΔ, αν κερ-
δίσει τις επόμενες εκλογές, θα 
συστήσει Εξεταστική Επιτροπή 
στη Βουλή (θα το κάνει μόνο 
αν η νίκη της επί του ΣΥΡΙΖΑ 
είναι οριακή). Ομως, τα SMS 
που αντάλλαξε με τον Τσίπρα 
και παραθέτει στο βιβλίο του 
ο Βαρουφάκης έρχονται να 
πιστοποιήσουν το χαρακτήρα 
«παιδικής χαράς» που είχε το 
μέγαρο Μαξίμου εκείνη την 
περίοδο.

Αν μάλιστα αληθεύουν 
-έστω και στο ελάχιστο- τα δη-
μοσιεύματα που επικαλούνται 
πρώην υπουργό της Βενεζουέ-
λας και φέρουν τον Τσίπρα να 
ζητάει από τον Μαδούρο να 
μεσολαβήσει στους Ρώσους 
για να στηρίξουν τη μελλοντι-
κή κυβέρνησή του χωρίς να 
του ζητούν «τρελά πράγματα» 
(«Οι Ρώσοι και οι Κινέζοι μου 
ζητούν τρελά πράγματα για να 
με στηρίξουν. Σκεφτείτε ότι οι 
Ρώσοι μου ζήτησαν να τους 
παραχωρήσουμε μια αεροπο-
ρική βάση στην Κρήτη!», φέρε-
ται να είπε ο Τσίπρας), τότε η 
εικόνα της «παιδικής χαράς» 
γίνεται πιο στέρεη. Είναι δυ-
νατόν κάποιος που φιλοδοξεί 
να διαχειριστεί τον ελληνικό 
καπιταλισμό να έχει τόσο 
άγνοια των διεθνών διιμπερια-
λιστικών ισορροπιών και να πι-
στεύει ότι η Ρωσία ή η Κίνα θα 
ρισκάρουν σύγκρουση με ένα 
άλλο ιμπεριαλιστικό κέντρο, 
όπως η ΕΕ, με την οποία έχουν 
οικονομικές σχέσεις τεράστι-
ου μεγέθους, προκειμένου να 
στηρίξουν μια κομματική ομά-

δα σε μια χώρα σαν την Ελλά-
δα; Οτι θα διατάρασσαν το 
ιμπεριαλιστικό στάτους χωρίς 
να πάρουν σοβαρά ανταλλάγ-
ματα, όπως για παράδειγμα 
μια στρατιωτική βάση ή και το 
πέρασμα αυτής της χώρας στη 
δικιά τους σφαίρα επιρροής;

Για τη γνησιότητα των SMS 
δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβο-
λία. Ουδέποτε διαψεύστηκαν 
από το Μαξίμου, ενώ η λακω-
νικότατη (μόλις 39 λέξεις!) 
απάντηση του Μαξίμου στο 
μπαράζ καταγγελιών της αντι-
πολίτευσης, κατέληγε συστή-
νοντας στη ΝΔ… «ξεκούραση 
και αναστοχασμό, μήπως και 
δουν τα πραγματικά προβλή-
ματα της κοινωνίας». Η αντι-
παράθεση με τον Βαρουφάκη 
δεν έπιασε την ουσία και κι-
νήθηκε σε επίπεδο… Πολάκη, 
που το 'ριξε στα λεβεντοκρη-
τικά: «Γιάννη Βαρουφάκη, 
επειδή εγώ τιμώ έναν αγώνα 
που δώσαμε το πρώτο εξάμη-
νο του 2015, επειδή σεβόμουν 
ένα κρασί που ήπιαμε παρέα 
στα Χανιά, ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΠΕΙ 
ΚΑΚΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ για σένα 
όλο αυτό το διάστημα παρά 
το ότι προφανώς διαφωνούσα 
με την πολιτική σου άποψη». 
Φυσικά, αυτή η τοποθέτηση, 

που ζητούσε από τον Βαρου-
φάκη να σιωπήσει στο όνομα 
των παλιών αγώνων και… του 
κρασιού που ήπιαν, ήταν βού-
τυρο στο ψωμί του τελευταίου, 
που απάντησε πολιτικά, για να 
επανέλθει ο Πολάκης με το 
γνωστό του ύφος (και την… 
άψογη σύνταξη και ορθογρα-
φία: «Εσύ Γιάννη, εκτός από 
ταξίδια, φωτογραφήσεις στα 
μπαλκόνια των ωραίων σπιτι-
ών σας στη Πλάκα και αλλού, 
διακοπές, μπάνια, δημοπρασί-
ες για το δερμάτινο μπουφάν 
της διαπραγμάτευσης και τη 
συγγραφή του βιβλίου, που 
σου προβάλλουν σήμερα συ-
ντονισμένα τα ΜΜΕ του Μη-
τσοτακέικου, τι άλλο έκανες;». 
«Συνεχίζω ακριβώς αυτό που 
κάναμε τότε όλοι μαζί. Εσύ;», 
του απάντησε σαδιστικά ο 
Βαρουφάκης, γλεντώντας κυ-
ριολεκτικά με τον πανικό που 
προκάλεσε στο τσιπραίικο. Ο 
Πολάκης έκλεισε επιβεβαιώ-
νοντας την αυθεντικότητα των 
SMS: «ΔΕΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ κανέ-
να αγώνα με το να δημοσιεύεις 
ηχογραφημένες συνομιλίες 
συνεδριάσεων και SMS που 
αντάλλαξες με τον άνθρωπο 
που σε έκανε υπουργό, αλλά 
το μόνο που κάνεις είναι να 

καλλιεργείς την κατινιά, την 
πολιτική της κλειδαρότρυπας 
και του survivor, ρίχνοντας 
νερό στο μύλο του παλιού 
συστήματος εξουσίας και δι-
απλοκής»! Εμείς θυμίζουμε 
απλώς πως τις φωτογραφίσεις 
και τις υπόλοιπες ποζεριές, για 
τις οποίες τον κατηγορεί ο Πο-
λάκης, ο Βαρουφάκης τις έκα-
νε όσο ακόμα ήταν υπουργός 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, εξ απορρή-
των του Μαξίμου και «asset για 
τη χώρα» (ο Τσίπρας τον είχε 
χαρακτηρίσει έτσι). Και τότε 
όλ' αυτά δεν ενοχλούσαν τον 
Πολάκη. Εδειχνε πίστη… στο 
κρασί που είχαν πιει.

Μέσα στο παραλήρημά του, 
ο Πολάκης έγραψε και κάτι ση-
μαντικό, απευθυνόμενος στον 
Βαρουφάκη: «Επειδή “διάβασα 
και έκλαψα“ το σχέδιο σου, ει-
δικά όταν συνειδητοποιήσαμε 
ότι δεν υπήρχε πουθενά αλλού 
στήριγμα, αποφασίσαμε συλ-
λογικά να υπογράψουμε έναν 
συμβιβασμό για να μην οδηγή-
σουμε στη καταστροφή τα φτω-
χά και μεσαία στρώματα και να 
μη χρεώσουμε την αριστερά 
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 
με μια ιστορική και ανεπίστρε-
πτη ήττα. Γιατί εκεί οδηγούσε 
το σχέδιο σου…».

Συνδυάζοντας αυτή την το-
ποθέτηση του Πολάκη με τα 
SMS που αντάλλαξαν μέσα σ' 
ένα τέταρτο Βαρουφάκης και 
Τσίπρας, και ο πιο αδαής αντι-
λαμβάνεται ότι μεσολάβησε 
πολύ παρασκήνιο μέχρι η «παι-
δική χαρά» να βάλει την ουρά 
στα σκέλια και να υπογράψει 
το τρίτο Μνημόνιο. Περιττεύει 
να πούμε ότι αυτό ενισχύει την 
πρόταση της ΝΔ για σύσταση 
Εξεταστικής Επιτροπής, από 
τις εργασίες της οποίας μπο-
ρεί να προκύψει ο απόλυτος 
εξευτελισμός των Τσιπραίων. 

Πραγματική παιδική χαρά

Φαντάζεστε την τσαντίλα της Φώ-
φης; Να έχει γυρίσει όλα τα «ντα-

μάρια» παριστάνοντας την αρχηγό ενός 
κόμματος σε ελεύθερη πτώση και μιλώ-
ντας σε ακροατήρια μερικών δεκάδων 
ατόμων, να της έχουν στήσει ο Ψυχά-
ρης με τον Μπόμπολα αντίπαλο κόμμα 
μ' έναν τυχάρπαστο δημοσιογραφίσκο 
του «κλαψ-κλαψ», να έχει υποφέρει τα 
συνεχή πισώπλατα μαχαιρώματα του 
Βενιζέλου και εσχάτως και της ομάδας 
Ανδρουλάκη-Ξεκαλάκη, και τώρα που 
φάνηκε κάποιο φως στο βάθος του τού-
νελ, τώρα που τα μεγάλα αφεντικά απο-
φάσισαν να αποσύρουν την υποστήριξή 
τους από τον Τσίπρα και να βοηθήσουν 
την «Κεντροαριστερά» να ξαναπιάσει 
διπλάσιο νούμερο και να έχει ελπίδες 
για μεγαλύτερη άνοδο στο μέλλον, να 
έρχεται ο κάθε τυχάρπαστος «ξωτικός» 
και να διεκδικεί την αρχηγία του «νέου» 
φορέα.  Και να ξέρει ότι είναι τα μεγάλα 
αφεντικά που «σπρώχνουν» μερικούς απ' 
αυτούς τους «ξωτικούς».

Γιατί, βέβαια, ούτε η Φώφη ούτε -κατά 
μείζονα λόγο- ο Σκανδαλίδης με τον Λα-
λιώτη, που αποτελούν τους βασικούς της 

συμβούλους είναι χαζοί για να μην κατα-
λαβαίνουν ότι ο Καμίνης «σπρώχνεται» 
από ισχυρά κέντρα της κεφαλαιοκρατί-
ας, που θέλουν να δουν αν μπορούν να 
κατασκευάσουν τον «έλληνα Μακρόν». 
Οπως καταλαβαίνουν ότι ο Ραγκούσης, 
ένα δημιούργημα του Γιωργάκη, που τα 
τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί στην 
Πάρο (το 'χει, άραγε, ακόμα το μπιφτε-
κάδικο;), κάποιους συμβουλεύτηκε (ή 
από κάποιους ενθαρρύνθηκε) για να 
παρατήσει στα κρύα του λουτρού την 
Διαμαντοπούλου και τον Φλωρίδη, να 
προσχωρήσει στη Δημοκρατική Συμπα-
ράταξη ως άτομο και τώρα να διεκδικεί 
την αρχηγία της.

Κοντά από τους Καμίνη και Θεοδω-
ράκη, που έχουν ήδη ανακοινώσει τις 
υποψηφιότητές τους, έρχεται μάλλον 
και ο Θεοδωράκης, που άρχισε τις σχε-
τικές διαρροές από τη Σεβαστουπόλεως. 
Προσθέστε τους Μανιάτη και Ανδρουλά-
κη από το ΠΑΣΟΚ και τον Θεοχαρόπου-
λο από τη ΔΗΜΑΡ και θα συμφωνήσετε 
μαζί μας ότι τα πράγματα δυσκολεύουν 
για τη Φώφη, αν αποφασιστεί να γίνει 
ανοιχτή ψηφοφορία από το Διαδίκτυο, 

όπως θέλει ο Αλιβιζάτος, που η ίδια η 
Φώφη τον έβαλε επικεφαλής της ορ-
γανωτικής επιτροπής. Μόνος σταθερός 
σύμμαχός της, πέρα από την ομάδα της 
στο ΠΑΣΟΚ, είναι ο Γιωργάκης, που δεν 
ενδιαφέρεται τώρα για την αρχηγία και 
δηλώνει δεξιά κι αριστερά ότι «η Φώφη 
δικαιούται μια δεύτερη ευκαιρία» (ώστε, 
αν τα ψιλοκαταφέρει, να επανέλθει μετά 
αυτός).

Εχουμε γράψει κι άλλες φορές ότι η 
«Κεντροαριστερά» δε θα μας αφήσει να 
πλήξουμε. Ο καυγάς τώρα εντοπίζεται 
στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκλο-
γή αρχηγού σε ένα κόμμα που ακόμα 
δεν έχει ιδρυθεί και κανείς δεν ξέρει αν 
θα είναι ενιαίο κόμμα ή συνομοσπονδία 
κομμάτων (σκεφτείτε μόνο πόσο φαιδρό 
θα είναι να αποφασίσουν ότι θα είναι συ-
νομοπονδία και στο μεταξύ να έχει εκλε-
γεί αρχηγός ο Καμίνης που δεν ανήκει 
σε κανένα κόμμα). Δύσκολα το ΠΑΣΟΚ 
θα δεχτεί εκλογή από το Διαδίκτυο χωρίς 
φιξαρισμένους εκλογικούς καταλόγους 
και μην παίρνετε όρκο ότι το εγχείρημα 
θα φτάσει στο τέλος του και δε θα δια-
λυθούν ξανά «εις τα εξ ων συνετέθησαν».

Οι «ξωτικοί» απειλούν τη Φώφη

Βαρουφάκης [16.21]: Ο Βόλφγκανγκ έκανε μια απίστευτη 
πιρουέτα στη σημερινή μας συνάντηση.

Τσίπρας [16.22]: Δηλαδή;
Βαρουφάκης [16.25]: Σου στέλνει μήνυμα για time out…
Τσίπρας [16.26]: Προτείνει έξοδο ή υιοθέτηση παράλληλου 

νομίσματος;
Βαρουφάκης [16.27]: Το πρώτο μέσω του δεύτερου: Παρα-

δέχεται ότι το Μνημόνιο μας καταστρέφει.
Τσίπρας [16.30]: Τότε πες του αν το εννοεί, ας συζητήσου-

με πώς θα μπορούσε να γίνει κάτω από τους καλύτερους 
δυνατούς όρους. Χρηματοδότηση, συναίνεση και αμοιβαία 
βοήθεια χωρίς πτώχευση.

Βαρουφάκης [16.35]: Μας προσφέρει τεράστια βοήθεια 
για τη μετάβαση.
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Περίπου 22,5 δισ. ευρώ (για την ακρί-
βεια, 22.493 εκατομμύρια) χρωστούν 

στα Ασφαλιστικά Ταμεία οι καπιταλιστές, 
μικροί και μεγάλοι. Δεν αναφερόμαστε 
στην αδήλωτη, «μαύρη» εργασία, αλλά 
στους καπιταλιστές που ενώ υποβάλλουν 
υποχρεωτικά ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική 
Δήλωση), δεν αποδίδουν ταυτόχρονα τις 
ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές και 
εργατικές. Αυτή ήταν και εξακολουθεί να 
είναι μια πάγια πρακτική των καπιταλιστών, 
με σκοπό -εκτός των άλλων- να εξασφαλί-
ζουν και άτοκο κεφάλαιο κίνησης. 

Τον Οκτώβρη του 2015, αποκαλύπτοντας 
αυτή την πρακτική σε άρθρο μας με τίτλο 
«Το ΙΚΑ καταρρέει (και) λόγω της εισφορο-
κλοπής», αναφέραμε:

«Το ΙΚΑ καταρρέει ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ, 
όχι μόνο λόγω της μεγάλης ανεργίας, όχι μό-
νο γιατί καταληστεύτηκαν και εξακολουθούν 
να καταληστεύονται τα αποθεματικά  του 
(όπως και των άλλων ασφαλιστικών ταμεί-
ων), όχι μόνο γιατί η κρατική συμμετοχή στα 
ασφαλιστικά ταμεία ήταν μικρής διάρκειας 
και ισχνή, όχι μόνο γιατί διαχρονικά γίνεται 
πάρτι με την εισφοροδιαφυγή. Καταρρέει 
και γιατί την περίοδο της κρίσης και των 
Μνημονίων (2010-2015), οι καπιταλιστικές 
επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές (για τα 
δεδομένα του ελληνικού καπιταλισμού), σε 
μαζική κλίμακα δεν καταβάλλουν τις ασφα-
λιστικές εισφορές  (εργατικές και εργοδοτι-
κές, που στην ουσία είναι στο σύνολό τους 
εργατικές), με το πρόσχημα ότι δεν μπορούν 
να ανταποκριθούν και αν το κάνουν θα κα-
ταρρεύσουν, θα κλείσουν και θα απολυθούν 
και άλλοι εργαζόμενοι.

Αναφερόμαστε στις ασφαλιστικές εισφο-
ρές που προβλέπονται με βάση τις ΑΠΔ 
(Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις), που τις 
υποβάλλουν μεν στο ΙΚΑ, χωρίς όμως να κα-
ταβάλλουν και τα αναγραφόμενα ποσά. Αυ-
τό δεν είναι εισφοροδιαφυγή, αλλά εισφο-
ροκλοπή. Διπλού χαρακτήρα, μάλιστα, αφού 
κλέβουν και το ΙΚΑ και τους εργαζόμενους, 
από τους οποίους έχουν παρακρατήσει τις 
εργατικές ασφαλιστικές εισφορές.

Κατά καιρούς, η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
βγάζει ανακοινώσεις με τις οποίες παρα-
τείνει τους χρόνους υποβολής των ΑΠΔ. 
Επίσης, συστηματικά κάνει ρυθμίσεις για 
την καταβολή των μη καταβληθεισών ει-
σφορών, στις οποίες δεν ανταποκρίνονται 
οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Επίμονα, 
όμως, αποφεύγει να μιλήσει δημόσια για τη 
μη πληρωμή των εισφορών, μολονότι γνω-
ρίζει το ακριβές ποσό που οφείλουν οι επι-
χειρήσεις. Το γνωρίζει γιατί το ΙΚΑ διαθέτει 
τη Διεύθυνση Αναλογιστικών  Μελετών και 
Στατιστικής (ΔΑΜΣ), η οποία από το 2004 
συγκεντρώνει όλες τις ΑΠΔ, τις επεξεργά-
ζεται και παρουσιάζει ανά μήνα τα ευρήμα-
τα και τα συμπεράσματά της απ’ αυτή την 
επεξεργασία».

Αυτά γράφαμε τον Οκτώβρη του 2015, 
μελετώντας τα στοιχεία που είχε δημο-
σιοποιήσει η ΔΑΜΣ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επε-
ξεργαζόμενη τις αναλυτικές περιοδικές 
δηλώσεις. Με την επεξεργασία των ΑΠΔ, 
η ΔΑΜΣ δε δημοσίευσε ποτέ στοιχεία για 
το ύψος των εσόδων από την καταβολή 
των εισφορών, εργατικών και εργοδοτικών. 
Επιπλέον, υπήρχε μεγάλη χρονική καθυστέ-
ρηση στη σύνταξη και δημοσιοποίηση των 
Ισολογισμών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και έτσι δεν 
είχαμε εικόνα για τα έσοδα από τις εισφο-

ρές. Παρoλαυτά, βασιζόμενοι στα στοιχεία 
της ΔΑΜΣ (παραδείγματος χάριν στα με-
ροκάματα και τους μισθούς επί των οποίων 
υπολογίζονταν οι ασφαλιστικές εισφορές, 
τόσο στην πλήρη όσο και στη μερική απα-
σχόληση, καθώς και τον ακριβή αριθμό 
ασφαλισμένων στην πλήρη και τη μερική 
απασχόληση) συμπεράναμε τότε:

Πρώτον, ότι τα έσοδα από τις ασφαλι-
στικές εισφορές δεν είναι ευκαταφρόνητα 
ακόμη και στην περίοδο της βαθιάς καπιτα-
λιστικής κρίσης (2010-2014) της Ελλάδας.

Δεύτερον, ότι οι κυβερνήσεις (πράσινες, 
μπλε και ροζ) σκόπιμα αποσιωπούν το ότι οι 
καπιταλιστές δεν καταβάλλουν τις ασφαλι-
στικές εισφορές και ότι οφείλουν δεκάδες 
δισ. ευρώ (πέρα από τη διαχρονική κατα-
λήστευση των αποθεματικών των ασφαλι-
στικών ταμείων). Και το κάνουν αυτό για να 
δικαιολογούν τα συνεχή πετσοκόμματα των 
συντάξεων στο όνομα της αποπληρωμής 
του χρέους που δημιούργησαν οι καπιταλι-
στές και το κράτος τους, προς όφελός τους.

Γι΄ αυτό το θέμα, εκτός από το προα-
ναφερθέν άρθρο [«Το ΙΚΑ καταρρέει (και) 
λόγω της εισφοροκλοπής»], δημοσιεύσαμε 
και το άρθρο με τίτλο «Νομιμοποιούν την 
εισφοροκλοπή και διαγράφουν τις τερά-
στιες οφειλές των καπιταλιστών στο ΙΚΑ», 
τα οποία μπορείτε να αναζητήσετε στην 
ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας μας 
(γράψτε τον τίτλο στο χώρο: «Αναζήτηση 
στο Eksegersi.gr», πάνω δεξιά στην αρχική 
σελίδα της ιστοσελίδας).

Στις 23 Ιούλη του 2013, ψηφίστηκε  από 
την κυβέρνηση των Σαραμαροβενιζέλων ο 
νόμος 4172 με τίτλο: «Φορολογία εισοδή-
ματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 
4127/ 2013 και άλλες διατάξεις». Σ’ αυτόν 
τον νόμο, εκτός από την εφαρμογή φο-
ρομπηχτικών μέτρων, προβλέπονταν και 
διατάξεις για την εφαρμογή «επειγόντων» 
μέτρων τριών μνημονιακών νόμων. Με το 
άρθρο 101 του ίδιου νόμου προβλεπόταν 
επίσης η ίδρυση Κέντρου Είσπραξης Ασφα-
λιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Το Κέντρο αυτό 
άρχισε να λειτουργεί μέσα στο 2014, όπως 
θα δούμε, όμως, ο τίτλος του είναι ψευδε-
πίγραφος.

Το Κέντρο αυτό ιδρύθηκε προκειμένου 
να ρίξει στάχτη στα μάτια του ελληνικού 
λαού και ιδιαίτερα των συνταξιούχων που 
χτυπήθηκαν καίρια από τη δραστική περι-
κοπή των συντάξεών τους, πρακτική όλων 
χωρίς εξαίρεση των κυβερνήσεων, που δεν 
έχει τελειωμό. Οι Σαμαροβενιζέλοι στην 
αρχή και στη συνέχεια οι Τσιπροκαμένοι 
θέλουν να εμφανιστούν ως οι κυβερνώντες 
που δήθεν πασχίζουν να εισπράξουν τις 
οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από 
τους καπιταλιστές- επιχειρηματίες.

Τα στοιχεία, όπως εμφανίζονται από το 
ΚΕΑΟ με τις τριμηνιαίες εκθέσεις του, αρ-
χής γενομένης από το 2014 και καταλήγο-
ντας στο πρώτο τρίμηνο του 2017, δείχνουν 
ότι το χρέος των καπιταλιστών προς τα 
ασφαλιστικά ταμεία ανέρχεται σε 22.493 
εκατ. ευρώ. 

u Το πρώτο ερώτημα που εγείρεται εί-
ναι πότε δημιουργήθηκε αυτό το χρέος. 
Δημιουργήθηκε και πριν το 2009 (την προ-
μνημονιακή περίοδο), ενώ τον Οκτώβρη 
του 2014 έφτανε τα 11.486 εκατομμύρια 
ευρώ, από τα οποία τα 9.352 εκατ. είχαν δη-
μιουργηθεί πριν το 2009 και τα 2.134 εκατ. 

από το 2010 και μετά, ενώ το συντριπτικά 
μεγαλύτερο μέρος αφορούσε χρέη προς 
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Τα χρέη που δημιουργήθη-
καν πριν το 2009 αποδεικνύουν ότι από το 
2002, που ξεκίνησε το σύστημα των ΑΠΔ, 
οι καπιταλιστές επίσης δεν κατέβαλαν 
όλες τις ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ. 
Τις κρατούσαν και απέδιδαν μέρος απ’ αυ-
τές, για να έχουν -εκτός των άλλων- άτοκο 
κεφάλαιο κίνησης για τις επιχειρήσεις τους.

u Το δεύτερο ερώτημα είναι τι έγινε 
με το χρέος προς τα ασφαλιστικά ταμεία 
μετά τη λειτουργία του ΚΕΑΟ. Σύμφωνα 
πάντα με την τελευταία έκθεσή του (1ο τρί-
μηνο 2017), τον Μάρτη του 2017 το χρέος 
προς τα ασφαλιστικά ταμεία ανήλθε (συ-
γκρατήστε την αγανάκτησή σας) σε 22.493 
εκατομμύρια ευρώ! Σχεδόν διπλασιάστηκε, 
δηλαδή (αύξηση κατά 11.007 εκατ. ευρώ ή 
ποσοστιαία κατά 95,83%)!

Μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2016, 
οι οφειλέτες με ύψος οφειλής μέχρι 5.000 
ευρώ (μαζί με τα πρόστιμα) δεν έμπαιναν 
στο σύστημα του ΚΕΑΟ. Από το 1ο τρίμηνο 
του 2017, μπήκαν και αυτοί οι οφειλέτες. 
Ετσι, το σύνολο των οφειλετών ποσών μέ-
χρι 15.000 ευρώ εκτινάχτηκε από 127.806 
σε 410.238. Με τη συμπερίληψη αυτών των 
282.432 οφειλετών (που χρωστούν μέχρι 
5.000 ευρώ) το χρέος αυξήθηκε (μαζί με 
τα πρόστιμα) κατά 574 εκατ. ευρώ. Αν αφαι-
ρέσουμε αυτό το χρέος, θα διαπιστώσου-
με ότι και πάλι το χρέος κατά την περίοδο 
Οκτώβρης 2013 -Μάρτης 2017 αυξήθηκε 
κατά 10.433 εκατομμύρια ευρώ (ποσοστι-
αία κατά 90,83%). Η αύξηση παραμένει 
τεράστια και προφανώς δεν προήλθε από 
εκείνους που χρωστούν ποσά μέχρι 5.000 
ευρώ. 

u Το τρίτο ερώτημα είναι τι ποσά εισέ-
πραξε το ΚΕΑΟ την περίοδο Οκτώβρης 
- Μάρτης 2017. Μόλις 2.024 εκατομμύρια 
ευρώ! Σταγόνα στον ωκεανό, δηλαδή.

Οι οφειλέτες ποσών άνω του 1 εκατ. ευρώ 
τον Οκτώβρη του 2014 ανέρχονταν σε 871 
και όφειλαν 3.007 εκατ. ευρώ (μαζί με τα 
πρόστιμα). Τον Μάρτη του 2017 ανέρχονταν 
σε 1.594 και όφειλαν 6.381 εκατομμύρια ευ-
ρώ. Δηλαδή είχαμε μια αύξηση του αριθ-
μού των οφειλετών κατά 723 (κάτι λιγότερο 
από διπλάσιοι) και του χρέους τους κατά 
3.374 ευρώ (υπερδιπλάσιο)!  

Ποιος αμφιβάλλει ότι πρόκειται για 
μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις που 
συνειδητά δεν πληρώνουν, ενώ το ΚΕΑΟ 
-κατόπιν διαχρονικών κυβερνητικών εντο-
λών- σφυρίζει κλέφτικα; Γιατί να πληρώ-
σουν οι καπιταλιστές τις οφειλές τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, όταν γίνονται συνε-
χείς ρυθμίσεις από όλες τις κυβερνήσεις, 
ενώ υπάρχει το ακαταδίωκτο των αμύθητων 
προσωπικών περιουσιών των μεγαλομετό-
χων καπιταλιστών;

Ας αφήσει, λοιπόν, στη μπάντα η κυ-
βέρνηση των Τσιπροκαμμένων το γνωστό 
παραμύθι όλων των προηγούμενων κυβερ-
νήσεων για την κατακόρυφη πτώση των 
εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων και 
ας προχωρήσει σε άμεση και δραστική 
είσπραξη των χρεών των καπιταλιστικών 
επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Το θέμα είναι μεγάλο γι’ αυτό θα επανέλ-
θουμε με άλλα, πολύ ενδιαφέροντα στοι-
χεία από τις τριμηνιαίες εκθέσεις Κέντρου 
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

Στα 22,5 δισ. ευρώ εκτινάχτηκαν τα χρέη τους

Κατακλέβουν τα Ασφαλιστικά 
Ταμεία οι καπιταλιστές

Στις 8 του περασμέ-
νου Ιούλη, στην αρχή 

άρθρου μας με τίτλο «Για 
τρίτη συνεχή χρονιά επί 
Τσιπροκαμμένων: Αφησαν 
τα δάση στην τύχη τους», 
γράφαμε:

«Καίγονται και φέτος τα 
δάση και όσο ανεβαίνουν 
οι θερμοκρασίες γίνεται 
όλο και μεγαλύτερη η απει-
λή για το δασικό πλούτο της 
χώρας. Το φαινόμενο συμ-
βαίνει κάθε καλοκαίρι, όταν 
είναι πολύ ψηλές  οι θερμο-
κρασίες και οι περισσότερες 
περιοχές στεγνώνουν. Και 
έχει συγκεκριμένες αιτίες.

Οι χωματερές είναι διά-
σπαρτες στα δάση και τις 
δασικές εκτάσεις. Στις ηλε-
κτροφόρες  γραμμές της 
ΔΕΗ, που διασχίζουν τα δά-
ση, και στους πυλώνες τους 
δεν παίρνονται τα επιβαλλό-
μενα μέτρα προστασίας. Το 
κυριότερο: η κρατική χρημα-
τοδότηση για την προστασία 
των δασών και των δασικών 
εκτάσεων είναι πενιχρότατη 
εδώ και αρκετά χρόνια και 
αρχίζει να καταβάλλεται με 
μεγάλη καθυστέρηση, με 
αποτέλεσμα σε σημαντικό 
βαθμό να καθίσταται άχρη-

στη».
Δεν μας εξέπληξαν καθό-

λου, λοιπόν, οι καταστροφι-
κές πυρκαγιές του Αυγού-
στου. Η Ελλάδα καίγεται 
και ο δασικός της πλούτος 
καταστρέφεται, όταν οι θερ-
μοκρασίες είναι υψηλές και 
η ατμόσφαιρα στεγνώνει, 
ενώ οι ηλεκτροφόρες γραμ-
μές της ΔΕΗ και οι πυλώνες 
της που διασχίζουν τα δάση 
δε συντηρούνται και δεν κα-
θαρίζονται, οι χωματερές εί-
ναι ανεξέλεγκτες στα δάση, 
στις δασικές εκτάσεις, ακό-
μα και στα πάρκα και άλση 
που βρίσκονται στις παρυ-
φές  των πόλεων, όπως στο 
άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι, 
ενώ η κρατική χρηματοδό-
τηση για έργα προστασίας 
είναι πενιχρότατη και κα-
ταβάλλεται με μεγάλη κα-
θυστέρηση, κυριολεκτικά 
«κατόπιν εορτής».

Kι ενώ όλα αυτά επιβε-
βαιώθηκαν για πολλοστή 
φορά, τα παπαγαλάκια των 
Μαζικών Μέσων Παραπλη-
ροφόρησης, από κοινού με 
τους υπηρεσιακούς παρά-
γοντες των δασικών υπηρε-
σιών των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων (και όχι μόνο) 

κατασκεύαζαν εμπρηστές, 
προκειμένου να αποσεί-
σουν τις διαχρονικές ευθύ-
νες όλων των κυβερνήσεων 
(της σημερινής συμπερι-
λαμβανομένης). Φυσικά, 
τους ξεπέρασαν οι κυβερ-
νητικοί παράγοντες, σαν τον 
αρμόδιο για την καταστολή 
των πυρκαγιών υπουργό 
Τόσκα, που βλέπει σχεδόν 
παντού εμπρηστές και σαν 
τον υπουργό Δικαιοσύνης 
Κοντονή, που ανακάλυψε… 
σχέδιο αποσταθεροποίη-
σης της χώρας! Ο «στρατη-
γός άνεμος» του αλήστου 
μνήμης Πολύδωρα ωχριά 
μπροστά στα σκοτεινά 
σχέδια που… ανακάλυψε 
ο Κοντονής. Πιο πονηρός 
ο Σκουρλέτης, προσέθεσε 
και τον παράγοντα «κλιμα-
τική αλλαγή», σφραγίζοντας 
μ’ ένα τόνο μοιρολατρίας τη 
γκεμπελίστικη κυβερνητική 
προπαγάνδα.

Ομως, η χωματερή από 
την οποία ξεκίνησε η φω-
τιά στο άλσος Βεΐκου στο 
Γαλάτσι, στην καρδιά της 
Αθήνας, και τα καλώδια της 
ΔΕΗ από τα οποία ξεκίνησε 
η φωτιά στο Καπανδρίτι, 
ούτε από έναν συγγραφέα 
παραμυθιών επιπέδου Κο-

ντονή δεν μπορούν να συ-
γκαταλεγούν στις… σκοτει-
νές δυνάμεις που προωθούν 
σχέδιο αποσταθεροποίησης 
της χώρας. Τα ίδια τα ρε-
πορτάζ  του κρατικά ελεγ-
χόμενου ΑΠΕ-ΜΠΕ μας 
δίνουν όψεις της αλήθειας.

Μετέδωσε το κρατικό 
πρακτορείο για την πυρκα-
γιά στο άλσος Βεΐκου:

«Οι αρμόδιοι αξιωματικοί 
του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος εξετάζουν όλες τις εν-
δείξεις, έχουν καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά 
οφείλεται σε εμπρησμό από 
πρόθεση, ενώ το πρωί της 
Τετάρτης πραγματοποιήθη-
κε από το Δήμο Γαλατσίου 
επιχείρηση για τον καθαρι-
σμό της περιοχής από σκου-
πίδια και άλλα αντικείμενα 
που ευνοούν το έργο των 
επίδοξων εμπρηστών» […] 
«Η χθεσινή φωτιά ξεκίνησε 
εκεί όπου είχε σταματήσει η 
προηγούμενη […] Και οι δύο 
πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 
χώρο με σκουπίδια, όπου 
κάποιοι είχαν πετάξει πολλά 
ελαστικά, τα οποία άρπαξαν 
φωτιά». […] «Για προληπτι-
κούς λόγους οι αρμόδιοι της 
Πυροσβεστικής ζήτησαν και 

πραγματοποιήθηκε  από το 
δήμο καθαρισμός της περι-
οχής από όλα τα επικίνδυ-
να υλικά» […] «Τις επόμενες  
ημέρες θα δοθούν στους 
δήμους και οι εκθέσεις των 
κλιμακίων της Πυροσβεστι-
κής από τον έλεγχο στα πε-
ριαστικά δάση, προκειμένου 
να προχωρήσουν άμεσα σε 
καθαρισμό, όπου χρειάζε-
ται» (οι εμφάσεις δικές μας).

Ομολογούν, λοιπόν, ότι 
η πυρκαγιά στο άλσος Βε-
ΐκου ξεκίνησε δύο φορές 
από αδέσποτη χωματερή 
που υπήρχε εκεί, την οποία 
καθάρισε εκ των υστέρων 
ο Δήμος, μετά από αίτημα 
της Πυροσβεστικής. Ομο-
λογούν, ακόμα, ότι η Πυ-
ροσβεστική έκανε έλεγχο 
σε όλα τα περιαστικά δάση 
της Αττικής και στη συνέ-
χεια θα υποχρεώσει τους 
δήμους να τα καθαρίσουν! 
Στα μέσα Αυγούστου, θα 
κάνουν (αν το κάνουν και 
σε όποιο βαθμό το κάνουν) 
αυτό που έπρεπε να έχουν 
κάνει από τις αρχές της 
άνοιξης, ελέγχοντας τακτι-
κά και συστηματικά να μη 
δημιουργούνται αδέσποτες 
χωματερές στα άλση.

Στις αδέσποτες χωμα-
τερές δεν χρειάζεται να 
πάει κάποιος εμπρηστής 
για να βάλει φωτιά και να 
εκδηλωθεί πυρκαγιά. Στις 
αδέσποτες χωματερές, 
που είναι διάσπαρτες στα 
περιαστικά δάση, οι πυρκα-
γιές προκαλούνται από τις 
υψηλές θερμοκρασίες και 
τα υλικά που υπάρχουν σ’ 
αυτές (π.χ. σπασμένα γυα-
λιά). Κι ακόμα γίνονται σ’ 
αυτές τις χωματερές διάφο-
ρες χημικές διεργασίες που 
προκαλούν φωτιές. Αυτά τα 
γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι, 
όμως επειδή δεν είναι ευ-
ρέως γνωστά, κυβέρνηση, 
δήμοι, Πυροσβεστική και 
παπαγαλάκια κατασκευά-
ζουν τα παραμύθια με τους 
εμπρηστές που πηγαίνουν 
και βάζουν φωτιές.

Για την πυρκαγιά στο 
Καπανδρίτι το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
μετέδωσε: «Σε ό,τι αφορά 
τα αίτια που προκάλεσαν 
την πυρκαγιά, όπως είπαν 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στελέχη του 
μηχανισμού πυρόσβεσης, με 
βάση ενδείξεις εξετάζεται η 
εκδοχή να ξεκίνησε από κα-
λώδια της ΔΕΗ» (η έμφαση 
δική μας).

Εμμέσως πλην σαφώς, η 
ηγεσία της Πυροσβεστικής 
Yπηρεσίας ομολογεί, ότι η 
πυρκαγιά στο Καπανδρίτι 
ξεκίνησε από τα καλώδια 
της ΔΕΗ.

Tα δυο αυτά παραδείγ-
ματα δείχνουν πόσο διά-
τρητος και πόσο πρόστυχος 
είναι ο κυβερνητικός μύθος 
για τις αιτίες των μεγάλων 
δασικών πυρκαγιών που 
εκδηλώνονται σε μαζική 
κλίμακα την καλοκαιρινή 
περίοδο. Δεν είναι το χέρι 
των εμπρηστών, αλλά τα 
εγκαταλελειμμένα καλώ-
δια και οι ακαθάριστοι 
πυλώνες της ΔΕΗ μέσα 
στα δάση, καθώς και οι 
αδέσποτες χωματερές, σε 
συνδυασμό με την πενιχρό-
τατη κρατική χρηματοδό-
τηση για την ανάπτυξη και 
προστασία των δασών, που 
επιπλέον χορηγείται πολύ 
καθυστερημένα (σε χρόνο 
που έχουν ήδη εκδηλωθεί 
οι καταστροφικές πυρκα-
γιές), που σε περιβάλλον 
υψηλών θερμοκρασιών που 
στεγνώνουν την ατμόσφαι-
ρα, οδηγούν στο ξέσπασμα 
αυτών των καταστροφικών 
πυρκαγιών.

Ευαγγελικές κουτοπονηριές

Σαν γνήσιος συριζαίος της αντιπολιτευτικής περιόδου, ο Βαγγέλης Αποστόλου, 
σε άρθρο του με τίτλο «Για ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των πυρκαγιών», 

που δημοσιεύτηκε στην ΕφΣυν την Τρίτη 22 Αυγούστου, επαναλαμβάνει μερικές 
κοινότοπες αλήθειες:

u Οτι δεν μπορεί να παραμένει η αρμοδιότητα της δασοπροστασίας στην 
πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά πρέπει να επιστρέψει στη δασική υπηρεσία

u Οτι δεν μπορεί η πυρόσβεση να στηρίζεται στα εναέρια μέσα, που μάλιστα 
κοστίζουν πολύ ακριβά στον κρατικό προϋπολογισμό.

u Οτι η δαπάνη για την πρόληψη είναι μικρή (αμφισβητεί μάλιστα ευθέως αν 
χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό).

u Οτι η διαχείριση στα δάση είναι από ελλιπής έως ανύπαρκτη.
Στόχος του Αποστόλου είναι, από τη μια, να αποσιωπήσει τις εγκληματικές ευ-

θύνες του ίδιου ως υπουργού και της κυβέρνησής του για την πλήρη εγκατάλειψη 
του δασικού πλούτου της χώρας και για την ολοκληρωτική νομιμοποίηση των 
καταπατητών και εκχερσωτών εκατομμύριων στρεμμάτων δάσους και, από την 
άλλη, να χαϊδέψει τα αυτιά των δασολόγων που δεν υπερασπίζονται μόνο αυτές 
τις αλήθειες, αλλά και αγωνίζονται για την πραγματική ανάπτυξη και προστασία 
του δασικού πλούτου της χώρας.

Ταυτόχρονα, μ’ αυτά που λέει εμμέσως πλην σαφώς, έξω από τις γραμμές του 
άρθρου του, στέλνει στον αρχηγό της επικίνδυνης παιδικής χαράς το μήνυμα ότι 
η αρμοδιότητα της πυρόσβεσης πρέπει να επιστρέψει στις δασικές υπηρεσίες 
και η δασική υπηρεσία να φύγει από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και να επιστρέψει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του οποίου 
προΐσταται αυτός.

Οταν όμως απαριθμεί τις αιτίες που προξενούν τις πυρκαγιές, βαδίζει στην πε-
πατημένη: οι πυρκαγιές είναι έργο εμπρηστών που εκμεταλλεύονται τη «σύνθεση 
της χλωρίδας των μεσογειακών οικοσυστημάτων που είναι πυρόφιλη», τις καιρι-
κές συνθήκες και τα ξερά χόρτα και τα υπολείμματα των αγροτικών καλλιεργειών.

Εστιάζει και αυτός στους εμπρηστές, γιατί θέλει να συγκαλύψει τόσο τη σκό-
πιμη εγκατάλειψη του δασικού πλούτου της χώρας και από την κυβέρνησή του 
όσο και τη δική του σιωπή για το συνεχιζόμενο διαχρονικό έγκλημα.

Οι Ευαγγελικές… κουτοπονηριές ενός πολιτικού που δεν υπήρξε ποτέ δασολό-
γος της πράξης δεν έχουν πέραση. Οχι μόνον εμείς, αλλά και οι δασολόγοι που 
αγωνίζονται πραγματικά για την προστασία και ανάπτυξη του δασικού πλούτου 
της χώρας διέκριναν στα γραφόμενά του και το τυρί και τη φάκα.

Το χέρι του κράτους ανάβει τις πυρκαγιές στα δάση!

Οσοι γνωρίζουν τι εστί Ολλαν-
δία δεν εξεπλάγησαν με το νέο 

διατροφικό σκάνδαλο, με τα τοξικά 
αυγά, που ξεκίνησε από εκεί και κα-
τέκλυσε την Ευρώπη. Αυτή η πρώην 
αποικιοκρατική και νυν ιμπεριαλιστι-
κή δύναμη αποτελεί το μεγαλύτερο 
«πλυντήριο» επικίνδυνων αγροτικών 
προϊόντων και τροφίμων, που από το 
έδαφός της πλημμυρίζουν την αγορά 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το ίδιο έγινε 
και με εκατομμύρια μολυσμένα αυγά 
και άγνωστο αριθμό μολυσμένων που-
λερικών και προϊόντων που χρησιμο-
ποιούν ως πρώτη ύλη τα αυγά.

Αρχικά, οι εκπρόσωποι των κυβερ-
νήσεων των ιμπεριαλιστικών κρατών 
της Γερμανίας, της Γαλλίας και του 
Βελγίου παραδέχτηκαν ότι οι αγορές 
τους πλημμύρισαν από μολυσμένα 
προϊόντα της Ολλανδίας. Μολυσμέ-
να αυγά και πουλερικά διακινήθηκαν 
από την Ολλανδία και σε Μ. Βρετανία, 
Ελβετία και Σουηδία. Οπως γράψαμε 
στην ιστοσελίδα μας στις 11 Αυγού-
στου, «αυτές δεν είναι οι μοναδικές 
χώρες που διακινήθηκαν μολυσμένα 
πουλερικά και κοτόπουλα από την 
Ολλανδία. Απλά οι άλλες το κρύβουν, 
για μια σειρά λόγους, εκμεταλλευόμε-
νες το γεγονός ότι ήδη λαμβάνονται 
–αναγκαστικά- δραστήρια μέτρα για 
να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα». Σε 
ελάχιστες μέρες, η εκτίμησή μας είχε 
επιβεβαιωθεί. Το σκάνδαλο πήρε τη 
μορφή χιονοστιβάδας. Οπως αποδεί-
χτηκε, μολυσμένα αυγά δεν παρήχθη-
σαν και διακινήθηκαν μόνο από την 

Ολλανδία. Παραγωγή εκατομμυρίων 
μολυσμένων αυγών έγινε (επιβεβαιω-
μένα) στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Πο-
λωνία, τη Ρουμανία, ενώ η διακίνησή 
τους έφτασε μέχρι και τη Νότια Κορέα 
(οι ευρωπαϊκές χώρες  που διακινήθη-
καν μολυσμένα αυγά έχουν φτάσει 
μέχρι στιγμής τις 17)!

Η μόλυνση προέρχεται από το το-
ξικό και εξαιρετικά επικίνδυνο για 
τον άνθρωπο εντομοκτόνο Fipronil. 
Επειδή –όπως κάθε φορά που ξεσπά 
ένα διατροφικό σκάνδαλο- οι Αρχές 
μιλούν για «χαμηλή επικινδυνότητα», 
εμείς θα σας παραπέμψουμε σ’ αυτά 
που γράφει η BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, 
που διακινεί στην Ελλάδα δύο εντομο-
κτόνα με δραστική ουσία το Fipronil 
(Τermidor 9 Sc και Goliath Gel): «Μα-
κριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές 
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν 
το χρησιμοποιείτε - Φοράτε κατάλληλη 
προστατευτική ενδυμασία και γάντια - 
Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περι-
έκτης για να αποφευχθεί η μόλυνση του 
περιβάλλοντος - Πολύ τοξικό για τους 
υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να 
προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς 
επιπτώσεις στο περιβάλλον».

Σημειωτέον ότι τα δύο αυτά σκευ-
άσματα προορίζονται για μυρμή-
γκια-τερμίτες και ψιλές κατσαρίδες 
και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα 
σε Fipronil. Στα ορνιθοτροφεία, 
όμως, ήθελαν να καταπολεμήσουν 
ψύλλους και ψείρες και χρησιμοποί-
ησαν σκεύασμα σε σκόνη, που η πε-
ριεκτικότητά του σε Fipronil φτάνει 

το 97%. Και βέβαια, είναι ψευδής 
ο ισχυρισμός, ότι το Fipronil που 
χρησιμοποιήθηκε στην Ολλανδία 
και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Ενωσης είναι μέτρια τοξικό και 
ότι δεν είναι επικίνδυνη η χαμηλή 
περιεκτικότητα στα αυγά, στα που-
λερικά και στα παράγωγα προϊόντα. 
Οπως έχουμε τονίσει πολλές φορές 
στο παρελθόν, απ’ αφορμή άλλες 
όψεις του διαρκούς διατροφικού 
σκανδάλου, οι διάφοροι τοξικοί πα-
ράγοντες δρουν σωρευτικά στον αν-
θρώπινο οργανισμό (και στη φύση). 
Επομένως, η ανίχνευση Fipronil σε 
τρόφιμα και πρώτες ύλες τροφίμων 
πρέπει να είναι μηδενική!

Σύμφωνα με όσα έχουν αποκα-
λυφθεί (που είναι σαφώς υποβαθμι-
σμένα από άποψη κινδύνου, καθώς 
οι ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές βρίσκο-
νται στη φάση της διαχείρισης του 
σκανδάλου), μια ολλανδική εταιρία 
(ChickFriend) προμηθεύτηκε ένα 
σκεύασμα, το Dega-16, ένα βιολογικό 
σκεύασμα με μέντα και ευκάλυπτο 
για την καταπολέμηση των ακάρε-
ων, στο οποίο είχε προστεθεί και 
ποσότητα Fipronil. Κι ενώ το Βέλγιο 
κατηγορούσε την Ολλανδία ότι από 
τον περασμένο Νοέμβρη γνώριζε το 
σκάνδαλο και το έκρυβε, αποκαλύ-
φθηκε ότι η εταιρία που έφτιαξε το 
σκεύασμα ήταν η βελγική Poultry-
Vision! To γεγονός, όμως, ότι μολυ-
σμένα αυγά παρήχθησαν και στη 

Μπορεί στην Ευρώπη το σκάνδαλο με 
τα δηλητηριασμένα με Fipronil αυγά 

να έχει πάρει διαστάσεις χιονοστιβάδας 
(οι ύποπτες για μόλυνση παρτίδες πολ-
λαπλασιάζονται συνεχώς, ενώ οι Αρχές 
ισχυρών ιμπεριαλιστικών χωρών αλληλο-
κατηγορούνται για το ποια χώρα έχει την 
ευθύνη για το νέο διατροφικό σκάνδαλο), 
όμως η Ελλάδα παρουσιάζεται μια σύγ-
χρονη Νήσος των Μακάρων, απαλλαγμέ-
νη από πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν.

Για το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και τον… ρέκτη υπουργό 
Βαγγέλη Αποστόλου δεν τρέχει τίποτα. 
Ο αντιπρόεδρος του ΕΦΕΤ Ανδρέας 
Μανέτας ήταν αυτός που ανέλαβε να 
ενημερώσει (από ραδιοφώνου) τους όλ-
βιους κατοίκους της Νήσου των Μακάρων 
ότι δε χρειάζεται ν’ ανησυχούν για τίποτα 
και πως μπορούν να χλαπακιάζουν ό,τι 
πουλάνε τα μαγαζιά, ό,τι σερβίρουν οι 
ταβέρνες, τα εστιατόρια των ξενοδοχεί-
ων, τα φαστφουντάδικα, τα κέτερινγκ σε 
γάμους, βαφτίσεις, γενέθλια κτλ.

«Η χώρα μας δεν εμπλέκεται προς το 
παρόν σε αυτές τις παρτίδες, οι οποίες 
ενοχοποιούνται με την ανίχνευση του 
Fipronil. Αυτό είναι καλό για εμάς, τουλά-
χιστον μέχρι στιγμής που μιλάμε», είπε 
μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος του ΕΦΕΤ 
στις 12 Αυγούστου. Προσέξτε τις φράσεις 
στις οποίες μαυρίσαμε τα γράμματα. Με 
τέτοιες κουτοπονηριές προσπαθούν να 
οχυρωθούν έναντι μελλοντικών αποκα-
λύψεων. 

Οταν ρωτήθηκε αν η χώρα μας εισάγει 
αυγά, ο Μανέτας απάντησε: «Εισάγουμε 
αυγά. Η Ολλανδία δεν αποτελεί χώρα ει-
σαγωγής αυγών για εμάς. Εμείς εισάγουμε 

αυγά από χώρες όπως η Ιταλία, η Πολωνία, 
η Βουλγαρία».

Ο υπουργός Αποστόλου και oι υφιστά-
μενοί του πήραν εντολή από την ηγεσία 
της κυβέρνησης των Τσιπροκαμμένων 
να κρύψουν το γεγονός, ότι η χώρα μας 
εισάγει από τη Γαλλία, την Ολλανδία, 
το Βέλγιο και τη Γερμανία, δηλαδή τις 
ιμπεριαλιστικές χώρες που βρίσκονται 
στην καρδιά του σκανδάλου Fipronil, 
εκατοντάδες τόνους:

- Κρόκων αυγών αποξηραμένων.
- Κρόκων αυγών σε υγρή κατάσταση.
- Κρόκων αυγών όχι σε υγρή κατάστα-

ση, κατεψυγμένων. 
- Αυγών πτηνών χωρίς το τσόφλι τους 

αποξηραμένων.
- Αυγών πτηνών χωρίς το τσόφλι τους 

νωπών, βρασμένων.
Εισάγονται, επίσης, κοτόπουλα αναπα-

ραγωγής, κατοικίδια πουλερικά (πετεινοί 
και κότες) και άλλα είδη πουλερικών, κα-
θώς και διάφορα είδη κρέατος πουλερι-
κών και ολόκληρα πουλερικά σφαγμένα.

Επειδή γνωρίζαμε ότι εισάγονται προϊ-
όντα αυγών και πουλερικών απ’ αυτές τις 
χώρες ζητήσαμε στοιχεία από την ΕΛ-
ΣΤΑΤ. Η αρμόδια υπηρεσία μας έδωσε 
τους πίνακες που μπορείτε να δείτε στην 
ιστοσελίδα μας και αφορούν τις εισα-
γωγές από το 2014 μέχρι και το πρώτο 
εξάμηνο του 2017.

Για να μείνουμε μόνο στην περίοδο 
που το σκάνδαλο είναι ομολογημένο, 
σημειώνουμε ότι το πρώτο εξάμηνο 
του 2017 (η ΕΛΣΤΑΤ διαθέτει στοιχεία 
μέχρι τις 30.6.2017) εισήχθησαν 204,37 
τόνοι αυγών (των πέντε κατηγοριών που 

αναφέραμε παραπάνω). Από τη Γαλλία 
132,25 τόνοι, από την Ολλανδία 27,08 
τόνοι και από τη Γερμανία 45,04 τόνοι. 
Είναι προφανές ότι ο αντιπρόεδρος του 
ΕΦΕΤ ανέλαβε να παραπληροφορήσει 
τον ελληνικό λαό. Το 2014, το 2015 και το 
2016 εισήχθησαν από Γαλλία, Ολλανδία, 
Γερμανία και Βέλγιο, 800, 511 και 544 τό-
νοι αυγών, αντίστοιχα.

Τα προϊόντα αυτά εισάγονται κυρίως 
από βιομηχανίες τροφίμων, ξενοδοχεία 
και εταιρίες κέτερινγκ για παρασκευή 
διάφορων προϊόντων. Κανείς, όμως, (ού-
τε οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες) δε 
γνωρίζει ποιες είναι οι εταιρίες-εισαγω-
γείς, γιατί έχει καταργηθεί ο έλεγχος 
εισαγόμενων στην Ελλάδα προϊόντων 
και τροφίμων από τις χώρες της ΕΕ.

Σε Προεδρικό Διάταγμα, που έχει εκ-
δοθεί εδώ και δεκαετίες, προβλεπόταν 
η έκδοση Απόφασης από τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με 
την οποία θα τυποποιούνταν οι  απαι-
τούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας 
και αδειοδότησης των εταιριών που 
εισάγουν προϊόντα από τις χώρες της 
ΕΕ. Αυτή η Υπουργική Απόφαση δεν 
εκδόθηκε ποτέ! Οι λόγοι είναι προφα-
νείς. Οι μεγάλοι της ΕΕ, που κάνουν 
το κουμάντο, δε θέλουν να ελέγχονται 
τα προϊόντα τους, επειδή γνωρίζουν το 
όργιο που συμβαίνει στις καπιταλιστικές 
μονάδες τους και εν γνώσει τους ότι σε 
μερικές απ’ αυτές τις χώρες εισάγονται 
και στη συνέχεια διανέμονται παντού, 
προϊόντα επικίνδυνα για τη δημόσια 
υγεία!

Η μόνη δυνατότητα για να βρεθεί ποι-

ες εταιρίες εισάγουν αυτά τα προϊόντα 
είναι να γίνει έλεγχος στα τιμολόγια, 
κάτι που θεωρείται πολύ δύσκολο. Υπη-
ρεσιακοί παράγοντες που πιέστηκαν 
από εμάς στο παρελθόν για να βρουν 
στοιχεία εισαγόμενων αγροτικών προϊό-
ντων και τροφίμων επικαλέστηκαν αυτή 
τη δυσκολία για να μην κάνουν τον πα-
ραμικρό έλεγχο.

Επομένως, προς το συμφέρον της δη-
μόσιας υγείας, επιβάλλεται η κυβέρνη-
ση των Τσιπροκαμμένων και ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να 
κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους, 
να δώσουν στη δημοσιότητα τα ονό-
ματα των εταιριών που εισάγουν αυτά 
τα προϊόντα και -το σπουδαιότερο- να 
τις υποχρεώσουν να τα αποσύρουν 
από την κυκλοφορία και από την πα-
ραγωγή γευμάτων στα ξενοδοχεία 
και στα κέτερινγκ, που μάλιστα εφο-
διάζουν με γεύματα νοσοκομεία, γη-
ροκομεία, φοιτητικές λέσχες κ.ά.

ΥΓ. Οσα αναφέρουμε παραπάνω 
δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά στην 
ιστοσελίδα της «Κόντρας» στις 19 Αυ-
γούστου. Στις 22 Αυγούστου, στο σύστη-
μα έγκαιρης προειδοποίησης RASFF 
δημοσιεύτηκε η προειδοποίηση υπ' 
αριθμόν 2017.1260 που αναφέρεται σε 
μόλυνση με Fipronil, αυγών παραγωγής 
Πολωνίας. Ο έλεγχος έγινε από ολλαν-
δική εταιρία. Ο λαλίστατος αντιπρόε-
δρος του ΕΦΕΤ, που δέκα μέρες πριν 
μας είχε πει να μην ανησυχούμε, γιατί 
εμείς εισάγουμε αυγά από την… ασφα-
λή Πολωνία, δεν έκανε -φυσικά- καμιά 
δήλωση. Το αποκοίμισμα του ελληνικού 
λαού συνεχίζεται.

Εκατοντάδες τόνοι αυγών εισήχθησαν από Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία και Βέλγιο!

Γιατί λένε ψέματα στον ελληνικό λαό;
Πουλάνε τον θάνατο, αρκεί 

να βγάζει κέρδος!
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Η νέα Εκθεση του ΟΟΣΑ, που 
σύμφωνα με το τριετές σχέδιο 

του υπουργείου Παιδείας θα δημοσι-
οποιηθεί τον Οκτώβρη του 2017, κομ-
μένη και ραμμένη στην αντίληψη και 
πρακτική που έχει ο ιμπεριαλιστικός 
οργανισμός για την εκπαίδευση-υπη-
ρεσία και στις μνημονιακές δεσμεύ-
σεις, μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει:

α) την εκπόνηση ενός νέου μοντέ-
λου αποκεντρωμένης εκπαίδευσης 
για την Ελλάδα 

β) μεθόδους για την εφαρμογή της 
σχολικής αυτο-αξιολόγησης

γ) βελτίωση της αποτελεσματικό-
τητας και της ποιότητας του εκπαι-
δευτικού συστήματος

δ) βελτίωση της διακυβέρνησης και 
της εδραίωσης του δικτύου των ιδρυ-
μάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ε) βελτίωση της συνάφειας των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων με τις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαι-
τήσεις της αγοράς εργασίας

στ) γενικές μεθόδους αποτίμησης 
των ανθρώπινων και υλικών πόρων 
καθώς και της χρηματοδότησης που 
αφιερώνεται στην εκπαίδευση στην 
Ελλάδα μέσα στα όρια του μεσοπρό-
θεσμου προγράμματος (οι εμφάσεις 
δικές μας).

Οι οδηγίες αυτές αποτελούν και 
τον κορμό των επιλογών που θα επι-
διώξει να εφαρμόσει το υπουργείο 
Παιδείας την επόμενη τριετία, αρχής 
γενομένης από τη νέα σχολική χρο-
νιά και ο πυρήνας τους συνίσταται 
στη διαμόρφωση μιας δημόσιας εκ-
παίδευσης, που δεν θα είναι και τόσο 
δημόσια, αφού στη χρηματοδότηση 
και στο περιεχόμενό της θα συμμε-
τέχουν και οι «χρήστες» των «υπη-
ρεσιών» της, οι ιδιώτες, οι «τοπικές 
κοινωνίες» και τα «μαθησιακά αποτε-
λέσματά» της θα εξαρτώνται από τις 
«απαιτήσεις της αγοράς εργασίας».

Η δημόσια χρηματοδότηση θα 
είναι κάτω από τη σιδερένια φτέρ-
να των «ορίων του μεσοπρόθεσμου 
προγράμματος», θα είναι δηλαδή 
υποτυπώδης και θα οδηγεί αναπό-
φευκτα στην αναζήτηση πόρων από 
«τρίτους», που με τη σειρά της θα ενι-
σχύει την ιδιωτικοποίηση πλευρών της 
λειτουργίας του δημόσιου σχολείου, 
θα μετατρέπει τους εκπαιδευτικούς 
και κυρίως τους διευθυντές των σχο-
λείων σε «καλούς και επινοητικούς δι-
αχειριστές», δηλαδή μανατζαραίους 
και θα ανοίγει διάπλατα τις πόρτες 
για τη γενίκευση των ελαστικών μορ-
φών εργασίας και στην εκπαίδευση.   

Η «αυτοαξιολόγηση» θα είναι το 
πρώτο βήμα για την εφαρμογή της 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και 
των σχολικών μονάδων και θα αποτε-
λεί έναν διαρκή μπαμπούλα για την 
κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών και 
σχολείων.

Τριετές σχέδιο 
-χρονοδιάγραμμα

Σημαντικά σημεία του τριετούς 
σχεδίου για την εκπαίδευση 2017-2019 
είναι τα ακόλουθα:

u Αυτοαξιολόγηση-Αποκέντρω-
ση-Αυτονομία

Το σχολικό έτος 2017-2018 θα γίνει 
η έναρξη της αυτοαξιολόγησης της 
εκπαιδευτικής μονάδας. Η ολοκλή-
ρωση της επιλογής όλων των διευθυ-
ντών και των στελεχών εκπαίδευσης 
θα γίνει μέχρι τον Αύγουστο του 2018.

Για το λόγο αυτό τον Οκτώβριο του 
2017 θα υπάρξει σχετικό σχέδιο νό-

μου, ενώ η υιοθέτηση του νόμου και 
των απαραίτητων υπουργικών διατά-
ξεων θα γίνει έως τον Ιούνιο του 2017.

Το σχέδιο νόμου θα προβλέπει την 
«αύξηση της παιδαγωγικής και διοι-
κητικής αυτονομίας των σχολείων 
και των διαδικασιών βελτίωσης των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω 
αυτοαξιολόγησης».

Η «παιδαγωγική και διοικητική αυ-
τονομία» των σχολείων, και βεβαίως η 

«οικονομική», που δεν αναφέρεται για 
ευνόητους λόγους (αναφέρεται στο 
πόρισμα της επιτροπής Γαβρόγλου, 
στο πλαίσιο του «διαλόγου» που οργα-
νώθηκε από τους συριζαίους) είναι η 
μία όψη του νομίσματος. Η άλλη είναι 
η «αποκέντρωση». 

Η «αποκέντρωση» της εκπαίδευ-
σης στους χρεοκοπημένους δήμους 
θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια 
στην αύξηση των «ανταποδοτικών τε-

λών» για τους δημότες. Η συζήτηση 
που γίνεται τελευταία (και έχει πα-
ρελθόν) για την καθιέρωση vouchers 
στο δημόσιο σχολείο και το δικαίωμα 
«επιλογής» σχολείου από τους γονείς 
δεν είναι τυχαία. Η προβολή στο μέλ-
λον θα είναι αυτή ακριβώς η εικόνα.

Η «αποκέντρωση» είναι η λυδία 
λίθος για τη γενίκευση των ξεχαρβα-
λωμένων σχέσεων εργασίας και στην 
εκπαίδευση, κάτι που είναι ήδη συνή-
θης πρακτική στους δήμους.

Είναι σαφές ότι η «αυτονομία» της 
σχολικής μονάδας συνδέεται σαν το 
νύχι με το κρέας με την «αποκέντρω-
ση». Η ανάληψη διαφόρων εκπαιδευ-
τικών «προγραμμάτων» και δράσεων 
από τη σχολική μονάδα, ο τρόπος 
διαχείρισης της χρηματοδότησης 
και η αναζήτηση νέων πηγών της, που 
θα αποτελούν και κριτήρια αυτοαξιο-
λόγησής της, θα γίνονται σε συνδυα-
σμό με τις «τοπικές κοινωνίες», τους 
επιχειρηματίες και τους ιδιώτες κάθε 
είδους.

Το τριετές σχέδιο του υπουργείου 
Παιδείας σημειώνει χαρακτηριστικά: 
«Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτή-
σεις που δημιουργεί ο υφιστάμενος 
συγκεντρωτικός τρόπος διοίκησης θα 
γίνουν αλλαγές προκειμένου να ενι-
σχυθούν οι πρωτοβουλίες που παίρνει 

η κάθε σχολική μονάδα».
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η 

εφαρμογή του «Σχολικού Προγραμ-
ματισμού» από τον Σεπτέμβριο του 
2017.

Θα υπάρξει νόμος «για τη βελτίω-
ση του αναστοχασμού και του ελέγ-
χου της εφαρμογής του σχολικού 
προγραμματισμού μέσω διαδικα-
σιών αυτοαξιολόγησης και νέων αρ-
μοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκό-
ντων κάθε σχολείου (εκπαιδευτική 
αυτονομία σχολικής μονάδας)» (οι 
εμφάσεις δικές μας).

Το όλο εγχείρημα θα συντονίζουν 
τα Κέντρα Εκπαίδευσης Κοινωνικής 
Υποστήριξης, που θα συγκεντρώσουν 
όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης του 
εκπαιδευτικού έργου με 5-12 μέλη 
προσωπικό (θα δημιουργηθούν για 
το σκοπό αυτό).

u «Εξορθολογισμός» διδακτικού 
προσωπικού

Το τριετές σχέδιο περιλαμβάνει και 
τον «εξορθολογισμό» του διδακτικού 
προσωπικού. 

Θα γίνει μέσω «ενοποίησης συνα-
φών τομέων» τον Νοέμβριο του 2017. 
Οι αναθέσεις δεύτερων και τρίτων 
μαθημάτων αποκτούν πλέον νομιμο-
φάνεια. Η επιλογή αυτή γίνεται για 
να ελαχιστοποιηθεί η δαπάνη για την 
αύξηση του προσωπικού (αναγκαι-
ότητα διορισμών), καθώς και για να 
διευκολυνθεί η εφαρμογή της αξιολό-
γησης. Στο τριετές σχέδιο αναφέρε-
ται χαρακτηριστικά: «Ενοποίηση των 
συναφών τομέων έτσι ώστε να είναι 
πιο πιθανό οι εκπαιδευτικοί να καλύ-
ψουν τις ώρες διδασκαλίας τους σε 
ένα ή δύο σχολεία αποκτώντας έτσι 
αίσθηση του συνανήκειν γεγονός 
που αποτελεί προϋπόθεση για την 
ενεργό συμμετοχή τους στον σχε-
διασμό και την αξιολόγηση της εκ-
παιδευτικής εργασίας» (οι εμφάσεις 
δικές μας).

u Αναλυτικά προγράμματα, νέο 
Λύκειο, νέο σύστημα εισαγωγής 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Μετά τη δημοσίευση των νέων 
προγραμμάτων σπουδών για τις ξένες 
γλώσσες και τα θρησκευτικά, εκπονεί-
ται η κατάρτιση νέων προγραμμάτων 
σπουδών για πολλά μαθήματα. Τα νέα 
αναλυτικά προγράμματα θα δημοσι-
εύονται σταδιακά από τον Μάρτιο 
του 2017 ως τον Μάρτιο του 2018.

Θα καθιερωθεί η διαμορφωτική 
και περιγραφική αξιολόγηση στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Από τον Σεπτέμβριο του 2017 και 
όσο προχωρούμε στο 2018 θα υπάρ-
ξει σταδιακή εφαρμογή της νέας δο-
μής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης και της νέας μεθόδου εισαγωγής 
στην τριτοβάθμια.

Το τριετές σχέδιο του υπουργείου 
δεν αναφέρεται σε λεπτομέρειες. 
Από τα πορίσματα, όμως, των επι-
τροπών του «διαλόγου», από τη δη-
μοσιοποίηση των προτάσεων του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
και από τα λεγόμενα του Γαβρόγλου, 
γνωρίζουμε ότι θα έχουμε ένα αρι-
στοκρατικό Λύκειο, ένα Λύκειο για 
λίγους κι εκλεκτούς, με προσανατο-
λισμό αυστηρά στη στενή ειδίκευση 
και με ισχυρούς ταξικούς φραγμούς 
(«αναβαθμισμένο» Εθνικό Απολυτή-
ριο, πανελλαδικές εξετάσεις και όχι 
ελεύθερη πρόσβαση). Και από την 
άλλη θα έχουμε μια ακόμη «ανα-
βάθμιση» των ΕΠΑΛ, ώστε αυτά να 
αποτελέσουν τη «χωματερή» για τα 

Τριετές σχέδιο υπουργείου 
Παιδείας, ΟΟΣΑ και 

μνημονιακές δεσμεύσεις

Το «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χα-
ρακτήρα» του ΟΑΕΔ δίνει τη δυ-

νατότητα «πρόσληψης» στον Οργανι-
σμό και Δασκάλων και Νηπιαγωγών. 
Το γεγονός αυτό μπαχαλοποιεί τις ερ-
γασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών, 
εξευτελίζει ακόμη πιο πολύ τους πε-
νιχρούς μισθούς τους και υπονομεύει 
γενικά το ρόλο τους και το περιεχό-
μενο του εκπαιδευτικού και παιδαγω-
γικού τους έργου, καθώς και τη θέση 
τους, αφού δίνει το δικαίωμα στον 
ΟΑΕΔ να τους «προσλαμβάνει» σε 
θέσεις ευθύνης του, καταστρατηγώ-
ντας την αποκλειστική αυτή αρμοδι-
ότητα του υπουργείου Παιδείας, που 
αποτελεί και τον φυσικό τους χώρο.

Για την πρακτική αυτή που εγκαινιά-
ζει η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
εξέδωσε καταγγελία η Διδασκαλική 
Ομοσπονδία. Ακολουθεί η ανακοίνω-
ση της ΔΟΕ:

Θέμα: Απασχόληση εκπαιδευτικών 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοι-
νωφελούς Χαρακτήρα (Β’ κύκλος) του 
Ο.Α.Ε.Δ.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκφράζει την αντί-
θεσή του σχετικά με την υλοποίηση του 
Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρα-
κτήρα του Ο.Α.Ε.Δ. μέσω του οποίου 
δίνεται η δυνατότητα «πρόσληψης» σε 
εκπαιδευτικούς Π.Ε. 60 και Π.Ε. 70.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του 
Ο.Α.Ε.Δ.: «Το Πρόγραμμα αφορά εγ-
γεγραμμένους στο μητρώο του Οργα-
νισμού και έχει στόχο την άμεση αντι-
μετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών 

ομάδων που πλήττονται περισσότερο, 
αλλά και την αναβάθμιση των προσό-
ντων των συμμετεχόντων ώστε να διευ-
κολυνθούν στην επανένταξή τους στην 
αγορά εργασίας, με κατάρτιση και παρο-
χή συμβουλευτικών υπηρεσιών».

Θυμίζουμε ότι  στο παρελθόν (2013) 
υπήρξε απόπειρα να προσληφθούν νη-
πιαγωγοί στα δημόσια νηπιαγωγεία από 
το «παράθυρο» Ο.Α.Ε.Δ.-ΕΣΠΑ καθώς 
και Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό 
Προσωπικό σε Σχολικές Μονάδες Ειδι-
κής Αγωγής και ΚΕΔΔΥ. Τα προγράμ-
ματα αυτά ακυρώνουν το δικαίωμα 
στη σταθερή και μόνιμη εργασία και 
επεκτείνουν τις ελαστικές σχέσεις 
απασχόλησης.  Η αντίδραση της Δ.Ο.Ε. 
ανέτρεψε τον, τότε, σχεδιασμό.

Με την φετινή προκήρυξη του 
Ο.Α.Ε.Δ. οι άνεργοι συνάδελφοί μας, 
«προσλαμβάνονται» ως «άνεργοι πτυ-
χιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τε-
χνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα 
μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑ-
ΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση 
τα τυπικά προσόντα τους» για παροχή, 
δηλαδή, έργου επί του αντικειμένου 
τους, από άλλον φορέα και όχι το 
Υπουργείο Παιδείας, με διαφοροποι-
ημένα κριτήρια και όχι με βάση τους 
πίνακες αναπληρωτών και με αμοιβές 
της τάξης των 400 ευρώ.

Το ζήτημα είναι εξαιρετικά μεγά-
λης σημασίας. Η πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Παιδείας η οποία σφυρί-
ζει αδιάφορα μπροστά στην ανάγκη 
της πραγματοποίησης χιλιάδων μόνι-

μων διορισμών εκπαιδευτικών, ώστε 
να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες 
της δημόσιας εκπαίδευσης, οφείλει 
να παρέμβει και να ξεκαθαρίσει ότι 
(με βάση τη σχετική νομοθεσία και 
στο πλαίσιο της συνταγματικής επι-
ταγής) ο μόνος τρόπος πρόσληψης 
αναπληρωτών και, φυσικά, απόκτη-
σης εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας 
είναι μέσω των σχετικών πινάκων 
του Υπουργείου Παιδείας. Είναι ορα-
τός ο κίνδυνος,  με την παραχώρηση 
στον Ο.Α.Ε.Δ. της δυνατότητας, της 
όποιας μορφής, πρόσληψης εκπαι-
δευτικών, να βρεθούμε αντιμέτωποι 
με το φαινόμενο εκπαιδευτικοί της 
ίδιας ειδικότητας να εργάζονται με 
διαφορετικούς όρους, σε διαφορετι-
κές δομές και με την απόλυτη κατα-
στρατήγηση των κριτηρίων πρόσλη-
ψης και μοριοδότησης.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει, επανειλημ-
μένα, επισημάνει τον ολισθηρό δρό-
μο που ακολουθεί η πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου,  με μνημονιακές  
πολιτικές περικοπών και λιτότητας 
επιδιώκοντας  να κυριαρχήσουν πα-
ντού ελαστικές εργασιακές σχέσεις. 
Η αδιέξοδη πολιτική της  έχει ξεθε-
μελιώσει τη δημόσια εκπαίδευση και 
οδηγεί σε απόγνωση μαθητές, γονείς 
και εκπαιδευτικούς. Η θέση μας είναι 
ξεκάθαρη και είναι αυτή που αντα-
ποκρίνεται στις ανάγκες της εκπαί-
δευσης. Τα κενά στην εκπαίδευση 
πρέπει να καλυφθούν άμεσα με 
μόνιμους διορισμούς.

Εκπαιδευτικοί τρίτης κατηγορίας
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παιδιά της εργατικής τάξης.
Προβλέπονται επίσης νέες θέσεις μαθητείας 

(τσάμπα εργασία στα καπιταλιστικά κάτεργα) για 
τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ.

u Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Η εξαγγελία για την καθιέρωση και δεύτερου 

έτους υποχρεωτικής φοίτησης στο Νηπιαγωγείο 
πετάχτηκε, όπως ήδη γνωρίζουμε, στα σκουπίδια. 
Το τριετές σχέδιο το επιβεβαιώνει: «Εκτίμηση της 
ενδεχόμενης ανάγκης επέκτασης της προσχολικής 
αγωγής με την προσθήκη ενός ακόμη έτους φοί-
τησης».

Στο Δημοτικό προβλέπεται επέκταση του Ενιαί-
ου, Ολοήμερου Προγράμματος σε άλλα περίπου 
700 σχολεία, μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια 
(2017-2018), περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών, 
εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης σε όλα τα Δημο-
τικά Σχολεία, «αξιολόγηση του πεδίου εφαρμογής 
ενός προγράμματος σχολικών συγχωνεύσεων προ-
κειμένου να διευκολυνθεί η σταδιακή μείωση του 
αριθμού των μαθητών ανά τάξη» (στην ουσία εξαγ-
γέλλεται νέος κύκλος συγχωνεύσεων), ταχύρρυθμη 
επιμόρφωση εκπαιδευτικών με προγράμματα που 
θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ.

u Ενιαίος χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-
Ερευνας

Ο στόχος της «στοχευμένης χρηματοδότησης» 
στην εκπαίδευση και την έρευνα, υποβοηθείται από 
την  ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Ερευνας και 
Καινοτομίας.

Προβλέπεται η ίδρυση των Περιφερειακών Ακα-
δημαϊκών Συμβουλίων στην ανώτατη εκπαίδευση, 
που θα αντικαταστήσουν τα Συμβούλια ιδρύματος 
του νόμου Διαμαντοπούλου και θα αναλάβουν το 
ρόλο της εμπέδωσης και περαιτέρω ανάπτυξης του 
επιχειρηματικού πανεπιστήμιου.

Προβλέπονται επίσης: 
Εξωτερικά επιστημονικά συμβουλευτικά συμ-

βούλια για την αξιολόγηση των μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων - επιπλέον όργανα που περιλαμ-
βάνονται στους ενημερωμένους Κανόνες και Κα-
νονισμούς και το Οργανόγραμμα κάθε Ιδρύματος. 

Αναδιάρθρωση και ενίσχυση του ρόλου της Αρ-
χής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

«Αξιολόγηση» και «επαναπροσδιορισμός» του 
ρόλου των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στη διαμόρφωση του Ενιαίου Χώρου, συμπεριλαμ-
βανομένης της διοικητικής δομής τους. Η προγραμ-
ματική ενοποίηση και η βελτιστοποίηση ιδρυμάτων.

u «Καλύτερη αξιοποίηση» των περιουσιακών 
στοιχείων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης μέσω καλύτερης διοίκησης και «επαγ-
γελματικής διαχείρισης».

Στο τριετές σχέδιο σημειώνεται: «Προκειμένου 
να καταστεί δυνατή η δημιουργία του Ενιαίου 
Χώρου Εκπαίδευσης και Ερευνας, θα πρέπει να 
υπάρξουν ορισμένες προβλέψεις σε ό,τι αφορά τα 
Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ . Ως προς αυτό, θα πρέπει 
να προταθούν συγκεκριμένα σχέδια αναδιάρθρω-
σης με πρωτοβουλία των ίδιων των Ιδρυμάτων που 
επιθυμούν να προχωρήσουν προς αυτήν την κατεύ-
θυνση… Στο τέλος της διετίας, τα αποτελέσματα 
αυτών των αξιολογήσεων θα αποτελέσουν τη βάση 
για περαιτέρω σχεδιασμό της συνολικής αναδιορ-
γάνωσης των Ιδρυμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να επιδιωχθούν συνερ-
γασίες εντός και μεταξύ των Ιδρυμάτων, έτσι ώστε, 
σε επόμενες φάσεις, να πληρούν τα απαραίτητα 
κριτήρια για την αναβάθμισή τους περισσότερα 
Τμήματα.

Εάν υπάρχουν Τμήματα στα οποία δεν υπάρ-
χουν ευκαιρίες για σπουδές τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, τα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να 
προσαρμοστούν στην απαιτούμενη διάρκεια 
σπουδών και τον τύπο του πτυχίου που παρέχε-
ται» (οι εμφάσεις δικές μας).

Κοντολογίς, εξαγγέλλεται κύκλος συγχωνεύσε-
ων-καταργήσεων Τμημάτων, κυρίως ΤΕΙ, που θα 
περιλαμβάνει «αναβαθμίσεις» και υποβαθμίσεις. 
Ο Ενιαίος Χώρος θα μεταμορφώσει τμήματα των 
ΤΕΙ σε τμήματα απλής κατάρτισης διετούς διάρκει-
ας, που θα παρέχουν τον ανάλογο «τύπο πτυχίου».

Γιούλα Γκεσούλη

Ο πρόεδρος της Βουλής Ν. 
Βούτσης ούτε πολιτικά άπει-

ρος είναι ούτε ανήκει στην κατη-
γορία των «Πολάκηδων». Χρόνια 
τώρα είναι ο σύνδεσμος των 
Τσιπραίων με τις άλλες αστικές 
παρατάξεις. Ο άνθρωπος που μα-
ζεύει τα μπόσικα και αναλαμβάνει 
να κλείσει τις πολιτικές συμφωνί-
ες, όταν το πράγμα ξεφεύγει. Τον 
ρόλο αυτόν τον έπαιζε όταν ακό-
μα ήταν κοινοβουλευτικός εκπρό-
σωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ από τότε 
που έγινε πρόεδρος της Βουλής 
απέκτησε και θεσμική θωράκιση. 
Ο τρόπος με τον οποίο έκλεισε τη 
συμφωνία με την αντιπολίτευση, 
μετά το ναυάγιο του νόμου Παπ-
πά για τις τηλεοπτικές άδειες είναι 
χαρακτηριστικός του ρόλου που 
διαδραματίζει και της «μπέσας» 
που τον συνδέει με την αντιπολί-
τευση.

Τα σημειώνουμε αυτά γιατί υπό 
το φως τους και μόνο μπορεί να 
γίνει κατανοητό το παιχνίδι που 
παίχτηκε στα τέλη του Ιούλη και 
στις αρχές Αυγούστου, όταν 
ο Βούτσης έκανε τις γνωστές 
«αντι»θρησκευτικές απόψεις του, 
σφραγίζοντας για μέρες την πολι-
τική ατζέντα με μια ψευδεπίγρα-
φη διαμάχη «εικονολατρών - εικο-
νοκλαστών». Εάν έκανε αυτές τις 
δηλώσεις ο Πολάκης, το πολύ να 
απασχολούσε το facebook και τις 
παραπολιτικές στήλες των εφη-
μερίδων. Επιλέχτηκε να τις κάνει 
ο Βούτσης, εν γνώσει του προπα-
γανδιστικού επιτελείου του Μαξί-
μου ότι θα προκαλούσαν αίσθηση 
και ενδεχομένως θα μπορούσαν ν' 
αλλάξουν την πολιτική ατζέντα και 
παράλληλα να συσπειρώσουν το 
στενό κομματικό ακροατήριο του 
ΣΥΡΙΖΑ.

Αν διαβάσει κανείς την επίμαχη 
δήλωση Βούτση, θα διαπιστώσει 
ότι δεν είπε τίποτα εκτός θεσμικού 

πλαισίου. Υπάρχουν στελέχη του 
ελληνικού αστισμού που έχουν 
πει «χειρότερα», που έχουν ζητή-
σει διαχωρισμό της Εκκλησίας 
από το κράτος, ενώ ο Βούτσης 
ούτε καν υπαινίχτηκε κάτι τέτοιο. 
Είπε συγκεκριμένα: «Στην Ελλάδα 
η Ορθοδοξία αφορά το 90% του 
πληθυσμού. Είμαστε από τους πιο 
ομογενοποιημένους λαούς παγκο-
σμίως σε σχέση με θρησκευτικές 
δοξασίες. Αλίμονο, όμως, δεν είμα-
στε ούτε ταλιμπάν, ούτε φονταμε-
νταλιστές. Η θρησκευτική συνείδη-
ση είναι για κάθε άνθρωπο κάτι το 
ιδιαίτερο. Δεν γεννιέται κανείς και 
πεθαίνει στο πλαίσιο ενός λαού ή 
εθνότητας και με το θρησκευτικό 
συναίσθημα αποτυπωμένο πάνω 
του. Είμαστε ένα σύγχρονο κρά-
τος. Δεν είμαστε φονταμενταλι-
στικό Ορθόδοξο κράτος, ούτε 
ταλιμπάν της Ορθοδοξίας».

Ομως η ΝΔ «τσίμπησε» (ολο-
στρόγγυλα μηδενικά οι επικοινω-
νιολόγοι του Κούλη) και ξεκίνησε 
μια λυσσασμένη καμπάνια που 
ήταν βούτυρο στο ψωμί του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Κατηγόρησε τον Βούτση ότι 
«σε ένα παραλήρημα ιδεοληψίας, 
αμφισβήτησε  ακόμη και τη θρη-
σκεία του Ελληνικού λαού,  παρό-
λο που ρητά αναγνωρίζεται από το 
Σύνταγμά μας».

Σαν έτοιμος από καιρό ο Τζα-
νακόπουλος αντεπιτέθηκε, δηλώ-
νοντας: «Ευχαριστούμε τη ΝΔ που 
με τις ανακοινώσεις της, αλλά και 
τη συνολική αντιπολιτευτική στάση 
της υπενθυμίζει στον ελληνικό λαό 
τις βαθιές διαχωριστικές γραμμές 
ανάμεσά μας». Στο ίδιο μήκος 
κύματος κινήθηκε ολόκληρος ο 
μηχανισμός προπαγάνδας του 
ΣΥΡΙΖΑ, που βρήκε την ευκαιρία 
να σταματήσει τη συζήτηση για 
την πολιτική της κυβέρνησης, τα 
Μνημόνια, την υποταγή στο μεγά-
λο κεφάλαιο και στους ιμπεριαλι-

στές νεοαποικιοκράτες και να την 
πάει σ' ένα ζήτημα στο οποίο ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ υπερέχει. Γιατί ακόμα και η 
πλειοψηφία των θρήσκων πολιτών 
δεν συμφωνεί με τις ακροδεξιές 
εξαλλοσύνες, όπως είχε αποδει-
χτεί και την εποχή της «μάχης των 
ταυτοτήτων», όταν ο Σημίτης κα-
τάφερε να κατατροπώσει σχετικά 
εύκολα τον Χριστόδουλο και τους 
«ζηλωτές» του, μολονότι αυτοί κι-
νητοποίησαν ολόκληρο τον εκκλη-
σιαστικό μηχανισμό.

Αυτό πήραν υπόψη τους οι δε-
σποτάδες και επέλεξαν να μεί-
νουν έξω απ' αυτόν τον καυγά. Δε 
θα ήθελαν να χαλάσουν το καλό 
κλίμα που έχουν διαμορφώσει 
με την κυβέρνηση, η οποία τους 
λέει «ναι σε όλα». Ακόμα και στα 
ζητήματα της εκπαίδευσης πέρα-
σαν στο ακέραιο τις απαιτήσεις 
τους (ρωτήστε και τον Φίλη), ενώ 
απομυζούν τον κρατικό κορβανά 
«με το μπουρί της σόμπας». Πρό-
σφατα η κυβέρνηση τους έδωσε 
(με τροπολογία που ψήφισε στη 
ζούλα παρέα με τη ΝΔ) και την 
απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των 
ακινήτων των μοναστηριών που 
είναι διάσπαρτα σε όλη τη χώρα 
και δε χρησιμοποιούνται για λα-
τρευτικούς σκοπούς. Γιατί, λοιπόν, 
να κάνουν φασαρία για κάποιες 
δήθεν αντιθρησκευτικές δηλώ-
σεις του Βούτση, που δεν έχουν 
καμιά πρακτική σημασία, ούτε 
προδιαγράφουν κάποια αλλαγή 
στάσης της κυβέρνησης έναντι 
του ιερατείου και της επιχειρη-
ματικής του επικράτειας;

Ετσι, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το πολιτι-
κό του «κομμάτι» στο στενό κομ-
ματικό του ακροατήριο και η ΝΔ 
κατάφερε (περί κατορθώματος 
πρόκειται) να προβληθεί όχι σαν 
ένα σύγχρονο αστικό-ευρωπαϊκό 
κόμμα, αλλά σαν η παλιά Δεξιά 
του «Πατρίς-Θρησκεία-Οικογέ-

νεια». 
Με δεδομένη την απόλυτη ου-

δετερότητα του ιερατείου, που 
ούτε τόνους σήκωσε ούτε ανα-
μίχτηκε στην πολιτική διαμάχη 
ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ, τα πράγματα ήταν 
εύκολα και για τον Καμμένο, που 
περιορίστηκε να δηλώσει μέσω 
twitter ότι οι αναφορές του κ. 
Βούτση «μας βρίσκουν απόλυτα 
αντίθετους όπως και την μεγά-
λη πλειοψηφία των Ορθόδοξων 
Ελλήνων». Εβαλε και την εκπρό-
σωπο Τύπου να δώσει μια συνέ-
ντευξη για να πει αναλυτικότερα 
ότι «όπου υπάρχουν διαφωνίες οι 
οποίες έχουν να κάνουν με ιδεολο-
γικό περιεχόμενο, διατυπώνονται 
από την πρώτη στιγμή σε αυτή την 
κυβερνητική συμμαχία, καθώς εί-
ναι γνωστό ότι παρά το γεγονός 
πως συνεργαζόμαστε, δεν έχουμε 
ταυτιστεί όπως ταυτίστηκε η ΝΔ 
του κ. Σαμαρά με το ΠΑΣΟΚ του κ. 
Βενιζέλου όταν κυβέρνησαν», και  
καθάρισε. «Από την πλευρά μας 
οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ πα-
λεύουμε να διατηρήσουμε κάποια 
πράγματα στα εθνικά θέματα και 
στα θέματα της Εκκλησίας και σε 
πάρα πολλές περιπτώσεις νομίζω 
ότι ο λόγος μας έχει αποφέρει 
αποτελέσματα», τόνισε με νόημα 
η εκπρόσωπος του Καμμένου.

Αλλωστε, οι δηλώσεις του Βού-
τση δεν πρόκειται να εμποδίσουν 
τον ακροδεξιό κυβερνητικό εταί-
ρο να ανακηρύξει τον «όσιο Παΐ-
σιο» σε προστάτη του Οπλου των 
Διαβιβάσεων! Ο Παΐσιος ήταν 
λέει διαβιβαστής στο μοναρχοφα-
σιστικό στρατό στη διάρκεια του 
εμφύλιου, οπότε είναι ο πλέον κα-
τάλληλος για να ανακηρυχτεί σε 
προστάτη των Διαβιβάσεων, που  
μέχρι τώρα δεν είχαν δικό τους 
προστάτη και αναγκάζονταν να 
χρησιμοποιούν δανεικό άγιο!

«Αντι»θρησκευτικά παραμύθια

«Η νέα θετική προοπτική της 
οικονομίας, και από τους 

οίκους αξιολόγησης, αντικατο-
πτρίζει τις προσδοκίες ότι η τρίτη 
αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί χωρίς 
να δημιουργήσει αστάθεια, ενώ 
και το γεγονός ότι θα υπάρξουν 
σημαντικά μέτρα ελάφρυνσης του 
ελληνικού χρέους θα διευκολύνει 
την πρόσβαση της Eλλάδας στις 
αγορές». Με αυτή την πανηγυρική 
ανακοίνωση υποδέχτηκε το υπουρ-
γείο Οικονομικών την αναβάθμιση 
της πιστοληπτικής ικανότητας του 
ελληνικού κράτους από τον οίκο 
Fitch σε Β- από CCC. Είχαν προη-
γηθεί ανάλογες αναβαθμίσεις από 
τους οίκους Standard & Poor's και 
Moody's.

Πριν πάμε στην ουσία, θα θυμί-
σουμε ότι τον Μάη του 2014, λίγο 
μετά την πρώτη «έξοδο στις αγο-
ρές» των Σαμαροβενιζέλων, η Fitch 
είχε αναβαθμίσει το ελληνικό κρά-
τος σε Β από Β-. Ακολουθώντας τη 
λογική των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, θα πρέπει 
να δεχτούμε ότι οι Σαμαροβενιζέ-
λοι είχαν τον ελληνικό καπιταλισμό 

σε καλύτερη θέση απ' αυτή που τον 
έχουν σήμερα οι Τσιπροκαμμένοι. 
Οπότε, ενισχύεται η προπαγάνδα 
της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του Ποτα-
μιού, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τα καμώματα 
του πρώτου εξάμηνου του '15 και νέα 
Μνημόνια έφερε και την κατάσταση 
της οικονομίας χειροτέρευσε!

Αυτή η συζήτηση είναι μια πρώ-
της τάξης μηχανή παραλλαγής 
που κρύβει την ουσία. Οι διεθνείς 
αξιολογικοί οίκοι είναι όργανα του 
χρηματιστικού κεφαλαίου, μέσω 
των οποίων αυτό ρυθμίζει το μέγε-
θος των επιτοκίων με τα οποία δα-
νείζει τα διάφορα κράτη. Ανάλογα, 
λοιπόν, με τις συνθήκες που δια-
μορφώνονται, βάζουν ένα κράτος 
στη λίστα κατάταξής τους. Οσο πιο 
ψηλά στη λίστα τόσο χαμηλότερο 
το επιτόκιο δανεισμού. Αντίστρο-
φα, όσο πιο χαμηλά στη λίστα τόσο 
ψηλότερο το επιτόκιο δανεισμού. Ο 
δανεισμός, στον οποίο επενδύεται 
όλο το χρηματιστικό κεφάλαιο που 
«περισσεύει», παρασιτώντας κυριο-
λεκτικά, εμπεριέχει και το στοιχείο 
του τζόγου. Μπορεί η μια ή η άλλη 

χρηματιστική επιχείρηση να χάσει 
από μια «επένδυση» σε συγκεκρι-
μένο δανεισμό, συνολικά όμως το 
χρηματιστικό κεφάλαιο δε χάνει. 
Αντίθετα, αποκομίζει υπερκέρδη.

Οταν λοιπόν μια κυβέρνηση 
πανηγυρίζει επειδή την ανέβασαν 
ένα σκαλί οι διεθνείς χρηματιστι-
κοί οίκοι αξιολόγησης, δεν κάνει 
τίποτ' άλλο από το να μετατρέπει 
τη δουλεία σε αρετή. Είναι σαν τον 
μελλοθάνατο που πανηγυρίζει επει-
δή θα τον σκοτώσουν με θανατηφό-
ρα ένεση και όχι με απαγχονισμό!

Στα χρόνια των Μνημονίων, το 
ελληνικό κράτος βρίσκεται γενικά 
χαμηλά στη λίστα κατάταξης των 
διεθνών οίκων, χωρίς αυτό να έχει 
κάποια ιδιαίτερη σημασία, γιατί 
πρακτικά δεν υπάρχει δανεισμός 
από τις «αγορές», αλλά από τους 
μηχανισμούς «στήριξης» της ΕΕ (και 
δευτερευόντως από το ΔΝΤ). Κάθε 
φορά που διαγράφεται προοπτική 
επανόδου στις «αγορές» για δανει-
σμό, οι διεθνείς οίκοι ανεβάζουν λί-
γο στην κατάταξή τους το ελληνικό 
κράτος, ώστε να διευκολύνουν το 

παιχνίδι που κάνουν οι «επενδυτές» 
που διαθέτουν κεφάλαια προς δα-
νεισμό. Η αναβάθμιση γίνεται «με 
μέτρο», ώστε σε κάθε περίπτωση 
να οδηγεί σε τοκογλυφικά επιτόκια.

Με τη μνημονιακή επιτροπεία 
εξασφαλισμένη μέχρι το 2060 και 
με τα περιουσιακά στοιχεία του ελ-
ληνικού κράτους υποθηκευμένα στο 
Υπερταμείο, δημιουργούνται συνθή-
κες βαθμιαίας αντικατάστασης του 
χρέους προς τους μηχανισμούς της 
ΕΕ με χρέος προς τις «αγορές», το 
οποίο θα συνάπτεται με τοκογλυ-
φικά επιτόκια και ενδεχομένως θα 
υπάγεται στο αποικιοκρατικό Βρε-
τανικό Δίκαιο. Γι' αυτό πανηγυρίζουν 
οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ρίχνοντας στάχτη 
στα μάτια των εργαζόμενων.

ΥΓ. Η ανακοίνωση του υπουργεί-
ου Οικονομικών κατέληγε με την 
εξής προκλητικότατη φράση: «Η 
κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται 
με σταθερό βηματισμό και στόχο την 
δίκαιη ανάπτυξη, ώστε ο κόσμος της 
εργασίας, ο οποίος έφερε το κύριο 
βάρος της κρίσης, να είναι συμμέτο-
χος στα οφέλη της ανάπτυξης»!

Μετατρέπουν τη δουλεία σε αρετή
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Δύο χιλιάδες δεκαεπτά
ως πότε, σύντροφοι, με τα σκατά;

Καταφέραμε και αυτό το καλοκαίρι να επιβιώσουμε από 
λιμούς, λοιμούς, σεισμούς, καταποντισμούς, ατέλειωτες πυρ-
καγιές, προφητείες, μάχες και πολέμους, από το τέλος του 
κόσμου που ήρθε για άλλη μια φορά. Καταφέραμε επίσης να 
επιβιώσουμε μέσα σε όλα όσα ταλανίζουν τη μακάρια Μπα-
νανία. Με λιγότερα δέντρα, θάμνους και πράσινο. Με λιγότε-
ρο ελεύθερο χώρο στις παραλίες παρά την προαναγγελθείσα 
«πιστή εφαρμογή 
της νομοθεσίας». 
Με μεγαλύτερη 
αισχροκέρδεια και 
περισσότερες λη-
στείες παρά τους 
«συνεχείς και σκλη-
ρούς ελέγχους». Με 
το «φως στο τού-
νελ» από τον προ-
βολέα της ανάπτυξης που σαν το «τρένο της μεγάλης φυγής» 
έρχεται ακυβέρνητη να μας ισοπεδώσει. Χωρίς να δούμε ούτε 
μια φορά τον πάνω καμένο να πρωταγωνιστεί στα δελτία (μα 
πού χάθηκε τόσο καιρό;), χωρίς να δούμε τον πρωθυπουργό 
και χωρίς να μάθουμε πού πέρασε τις διακοπές του. Χωρίς 
να επανεμφανιστούν οι πνευματικοί και άλλοι ογκόλιθοι που 
τροφοδοτούσαν αυτή τη στήλη, χωρίς ούτε μια έκδοση νέου 
βιβλίου τους, χωρίς, χωρίς… Επιβιώνουμε γενικώς. Απλά επι-
βιώνουμε.

Μαύρη ζωή που κάνουμε εμείς οι μαύροι κλέφτες
απ' του Μαξίμου στα νησιά κι απ' τη βουλή στα μπάνια

με τις βερμούδες και μαγιό σε κότερα και σκάφη
με τους κρυφούς προορισμούς, τα μπαρ και τις ταβέρνες.
Γεγονός είναι ότι το κλεινόν και τα υπόλοιπα αστεία και μη 

άστεα γεμίζουν και πάλι απ' όσους είχαν την πολυτέλεια να τα 
εγκαταλείψουν, οσονούπω γεμίζουν και οι σχολικές αυλές και 
άντε ξανά να ψάχνουμε για πετρέλαιο, για σχολικά, για δόσεις, 
χαράτσια, λογαριασμούς, ενοίκια, φαγητό, παρόν και μέλλον…

«Ο εργάτης είναι πτωχός και ουδένα λόγον έχει να είναι 
ευχαριστημένος εκ της καταστάσεώς του. Συναισθάνεται ότι 
είναι αδικημένος από την κοινωνίαν και αν δεν το συναισθά-
νεται, η αναισθησία αύτη είναι κακόν έτι χειρότερον από την 
πτωχείαν. Ο εργάτης οφείλει να γνωρίζει ότι μόνη η εργασία 
του είναι οπού παράγει όλα τα αγαθά του βίου και οφείλει προ-
σέτι να γνωρίζει ότι άλλος χαίρεται και απολαμβάνει τα αγα-
θά ταύτα. Ας το είπωμεν καθαρά. Η τάξις των κεφαλαιούχων 
εξουσιάζει τα μέσα της παραγωγής του πλούτου της χώρας 
-δηλαδή τα εργοστάσια, τα ατμόπλοια, τους σιδηροδρόμους, 
τας τραπέζας και το έδαφος. Δια να προμηθευθείς ενδύματα, 
τροφάς και στέγην πρέπει να γίνει χρήσις και του εδάφους και 
των μηχανών. Εάν λοιπόν μία τάξις εξουσιάζει αυτά τα απα-
ραίτητα μέσα της παραγωγής, είναι προφανές ότι η τάξις αύτη 
ημπορεί ν’ απαιτήση παρά σού του εργάτου (παρά της τάξεως 
δηλαδή η οποία δεν τα εξουσιάζει) οσονδήποτε ενοίκιον ευα-
ρεστείται δια την χρήσιν αυτών. Και τι ευαρεστείται να απαιτεί; 
Παν ό,τι παράγεις, εκτός μόνον του ολίγου εκείνου το οποίον 
καλείται “μισθός“ και το οποίον σου επιτρέπει να κρατείς, τό-
σον μόνον όσον αρκεί να συντηρείς την απλήν ύπαρξίν σου» 
(Πλάτων Δρακούλης - «Ανάγκη Εργατικού Κόμματος» - 1910).

Η μούσα αγανάκτησε, έφυγε και ξανάρθε
δεν έζησε τον μύθο της διασχίζοντας την ΠΑΘΕ.

Κάθε ραχούλα φεστιβάλ, γωνιά και πανηγύρι
δεν έχει το κεφάλι της πια πουθενά να γείρει.

Κλαρίνα και παράδοση, χιπ χοπ και νέες τάσεις
μισοί για τη συντήρηση, μισοί για «επαναστάσεις».

Τι καλοκαιρινές βραδιές! Πολιτισμός, μαγεία,
δεν τρέχει τίποτε ποτέ εδώ στη Μπανανία.

   «Εκείνος που ένιωσε τον άνεμο των αλλαγών, πρέπει να 
χτίζει όχι τοίχους για να προστατευτεί από άνεμο, αλλά ανε-
μόμυλο» (κινέζικη παροιμία).

Γκρικ σάλαντ, ούζο και ντονέρ, μουζάκα εντ τζατζίκι,
κρούιζες, χότελς, ρουμς το λετ, τίκετς, σαν μπεντς εντ μπίτσιζ

τρίβουν τα χέρια με χαρά του τουρισμού οι μάγοι
κι απ' όλους περισσότερο χαμογελάει η βλάχα
η κόρη του βασιλικού καραβανά ως γλάστρα
που πήρε την κληρονομιά και μαγαζί γωνία
χωρίς να κάνει τίποτε σεμνά πανηγυρίζει.

«Η επανάσταση δεν είναι ένα φρούτο που θα πέσει όταν εί-
ναι ώριμο. Πρέπει να κουνήσουμε το δέντρο για να το κάνουμε 
να πέσει» (Che Guevara).

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Γερμανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία, 
δείχνει ότι η χρήση του –κατά τα άλλα 
απαγορευμένου- Fipronil ήταν ευρύτατη.

Οι σπεκουλάντες που ανέλαβαν να 
υποβαθμίσουν την επικινδυνότητα αυτού 
το σκανδάλου για την υγεία και τη ζωή 
των ανθρώπων που καταναλώνουν αυγά, 
πουλερικά και προϊόντα που χρησιμοποι-
ούν ως πρώτη ύλη αυγά, συσκοτίζουν τον 
μηχανισμό με τον οποίο προσβάλλονται 
τα αυγά. Ενώ αναφέρουν ότι μολύνθηκαν 
τα αυγά, βάζουν ερωτηματικό στο κατά 
πόσον έχουν μολυνθεί από το τοξικό εντο-
μοκτόνο και τα πουλερικά αυγοπαραγω-
γής. Ομως, τα αυγά που γεννούν οι κότες 
δεν μένουν στις μολυσμένες στρωμνές 
για μεγάλο διάστημα, ώστε να μολυνθούν 
απ’ αυτές. Συλλέγονται σχετικά γρήγορα. 
Η μόλυνση οφείλεται στο ότι είχαν μο-
λυνθεί τα πουλερικά αυγοπαραγωγής (οι 
κότες) και αυτά με τη σειρά τους μόλυ-
ναν τα αυγά.

Μ’ αυτή τη συσκότιση θέλουν να δια-
σώσουν τα μολυσμένα πουλερικά, πα-
ρουσιάζοντάς τα ως κατάλληλα για κα-
τανάλωση από τον άνθρωπο. Για να μην 
έχουν απώλειες οι μεγάλες καπιταλιστικές 
πτηνοτροφικές μονάδες από καταστροφή 
των πουλερικών τους, αλλά –αντίθετα- να 
μπορέσουν να αντικαταστήσουν τα πουλε-
ρικά αυγοπαραγωγής βγάζοντας και κέρ-
δος, σε βάρος της υγείας των λαών. Είναι 
χαρακτηριστικά αυτά που δήλωσε στο 
Γαλλικό Πρακτορείο ο Τίτε Μάστενμπρεκ, 
εκπρόσωπος του ολλανδικού οργανισμού 
για την ασφάλεια των τροφίμων NVWA: 
«Αυτήν τη στιγμή πραγματοποιούμε ελέγ-
χους στο κρέας των πουλερικών στις 
μονάδες εκτροφής τα αυγά των οποίων 

βρέθηκαν μολυσμένα για να διαπιστωθεί 
εάν το κρέας είναι επίσης μολυσμένο. Ο 
εντοπισμός των μολυσμένων αυγών ήταν 
η ύψιστη προτεραιότητα. Τώρα έχουμε τον 
χρόνο και τον χώρο για να ασχοληθούμε με 
το κρέας»! Σκόπιμα μπερδεύουν τις κότες 
αυτοπαραγωγής (για αυγά) με τα κοτόπου-
λα πάχυνσης, ώστε να βγάλουν καθαρά τα 
δεύτερα και στη ζούλα να επιτρέψουν να 
πουληθούν ως κρέας και οι μολυσμένες 
κότες αυτοπαραγωγής (υπάρχουν πάρα 
πολλά ορνιθοτροφεία που κάνουν ταυ-
τόχρονα παραγωγή αυγών και κρέατος 
πουλερικών). 

Αρχικά, οι ισχυρές ιμπεριαλιστικές 
χώρες που βρίσκονταν στην καρδιά του 
σκανδάλου δεν είχαν στείλει ούτε ένα 
ALERT στο σύστημα άμεσης προειδοποί-
ησης (RASFF). Kαι η Κομισιόν, λειτουργώ-
ντας ως εντολοδόχος των καπιταλιστικών 
συμφερόντων, δεν έκανε απολύτως τίποτα 
για να λειτουργήσουν οι ελεγκτικοί μηχα-
νισμοί. Για να ρίξει στάχτη στα μάτια των 
λαών της ΕΕ, η Κομισιόν έβαλε την εκπρό-
σωπο Τύπου, Αννα Κάισα Ιτκόνεν, να κάνει 
τις εξής καθησυχαστικές δηλώσεις: «Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί πολύ 
στενά την υπόθεση και θεωρεί πρωτεύο-
ντα τα ζητήματα που αφορούν τη δημόσια 
υγεία. Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με 
τις χώρες που επλήγησαν, τα μολυσμένα 
αυγά ταυτοποιήθηκαν και αποσύρθηκαν 
από την αγορά και η κατάσταση βρίσκεται 
υπό έλεγχο»!

Μόλις στις 11 Αυγούστου, με το σκάνδα-
λο να έχει πάρει μορφή χιονοστιβάδας, 
ο αρμόδιος επίτροπος Βιτένις Αντριου-
κάιτις, αφού «συζήτησε» το θέμα με τους 
υπουργούς της Γερμανίας, του Βελγίου 
και της Ολλανδίας (αφού πήρε «γραμμή» 

δηλαδή), δήλωσε με… ψυχραιμία Βούδα 
σε γραπτή ανακοίνωσή του: «Πρότεινα τη 
σύγκληση σύσκεψης υψηλού επιπέδου με 
τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών κα-
θώς και των εκπροσώπων των υπηρεσιών 
διατροφικής ασφάλειας των εμπλεκομέ-
νων κρατών μελών, μόλις θα έχουμε όλα 
τα στοιχεία στη διαθεσή μας»! Αυτός είναι 
ο περιβόητος ελεγκτικός ρόλος της Κομι-
σιόν, όταν πρόκειται για τα συμφέροντα 
ισχυρών ιμπεριαλιστικών κρατών.

Επειδή είχε προηγηθεί ο καυγάς Βελ-
γίου-Ολλανδίας (αρχικά κατηγορήθηκε 
η βελγική ρυθμιστική αρχή για την ασφά-
λεια τροφίμων επειδή δεν προέβη έγκαι-
ρα σε κάποια ενέργεια όταν ενημερώθηκε 
για τη μόλυνση και στη συνέχεια ο βέλγος 
υπουργός Γεωργίας έκανε ρελάνς υποστη-
ρίζοντας ότι οι Ολλανδοί ήταν αυτοί που 
άργησαν να απαντήσουν στα ερωτήματα 
που τους έθεσαν οι βελγικές αρχές), ο 
επίτροπος Αντριουκάιτις επεφύλαξε στον 
εαυτό του, πέραν του ρόλου του… τροχο-
νόμου, και το ρόλο του ειρηνοποιού. «Η 
κατηγορία και η ντροπή δεν μας οδηγούν 
πουθενά και θέλω να το σταματήσω αυτό», 
δήλωσε, συμπληρώνοντας με ύφος ευαγ-
γελικού πάστορα: «Πρέπει να συνεργα-
στούμε για να μάθουμε από τα λάθη μας 
και να προχωρήσουμε μπροστά, αντί να 
χάνουμε ενέργεια στο να κατηγορούμε ο 
ένας τον άλλον»!

Οπως σε όλες τις ανάλογες περιπτώ-
σεις, εκείνο που πρυτανεύει είναι το συμ-
φέρον των μεγάλων πτηνοτροφικών καπι-
ταλιστικών επιχειρήσεων και η εξασφάλι-
ση απ’ αυτές του ανώτατου καπιταλιστικού 
κέρδους (που είναι ο βασικός οικονομικός 
νόμος του καπιταλισμού στο μονοπωλιακό 
του στάδιο).
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Πουλάνε τον θάνατο, αρκεί να βγάζει κέρδος!

Δικομματικά καραγκιοζιλίκια
Ενα δικομματικό καραγκιοζι-

λίκι, με πρωταγωνιστές τον 
Τσίπρα και τον Μητσοτάκη, βρί-
σκεται σε εξέλιξη από τις αρχές 
Αυγούστου, τροφοδοτώντας την 
επικαιρότητα με παραπολιτικά 
σχόλια και θυμίζοντας τις χειρό-
τερες στιγμές της αμερικάνικης 
πολιτικής σκηνής.

Στην προσπάθειά τους να ξε-
φύγουν από την κοινωνική απο-
μόνωση, οι Τσιπραίοι αποφάσι-
σαν να περάσουν από τη Βουλή 
ντάλα καλοκαίρι το νομοσχέδιο 
για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας, με το οποίο ανακατεύ-
ουν απλώς την τράπουλα στη 
διαχείριση ενός άθλιου συστή-
ματος, που θα γίνει πιο άθλιο 
λόγω της υποχρηματοδότησης 
που προβλέπεται από τη μνη-
μονιακή πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
προσπάθησε να οργανώσει μια 
εκκωφαντική προπαγάνδα, πα-
ρουσιάζοντας τις αλλαγές στη 
διαχείριση σαν… επαναστατική 
τομή. Στο πλαίσιο αυτής της 
προπαγάνδας, ο Τσίπρας πήγε 
να μιλήσει στη Βουλή, χωρίς να 
έχει ενημερώσει τον Μητσοτά-
κη, ως είθισται. Ο Μητσοτάκης 
έφτασε ασθμαίνοντας στη Βου-
λή, ενώ είχε αρχίσει η ομιλία 
του Τσίπρα, ο οποίος τον υποδέ-
χτηκε με ειρωνεία: «Κύριε Μη-
τσοτάκη, σας καλωσορίζω στην 
αίθουσα. Μπήκατε στη διάρκεια 
της ομιλίας μου. Δεν είστε ώρα 

εδώ. Τώρα ήρθατε. Χαίρομαι 
που σας κρατώ στην Αθήνα, σας 
κόβω από τα μπάνια σας και από 
τις διακοπές σας και σας κρατώ 
εδώ σε εγρήγορση, να έρχεστε 
να αντιπαρατίθεστε μαζί μου σε 
επίπεδο ιδεολογικό. Χαίρομαι 
πάρα πολύ να βλέπει ο λαός και 
ο κόσμος τις διαφορές μας».

Ο Μητσοτάκης δεν πήρε το 
λόγο αμέσως μετά. Αφησε να 
περάσει ώρα κι όταν ο Τσίπρας 
έφυγε, ζήτησε το λόγο και τον 
κατηγόρησε ότι είναι απών!

Η συνέχεια δόθηκε με τις 
δασικές πυρκαγιές. Τσίπρας 
και Κούλης παρακολουθούσαν 
τις πυρκαγιές από τον τόπο των 
διακοπών τους. Η εξαφάνιση 
ειδικά του Τσίπρα προκάλεσε 
καταιγισμό ειρωνικών και χλευ-
αστικών σχολίων στο Διαδίκτυο. 
Τα πράγματα χειροτέρευσαν γι' 
αυτόν καθώς ο Κοντονής έκανε 
τις γνωστές γελοίες δηλώσεις 
περί οργανωμένου σχεδίου 
αποσταθεροποίησης της χώρας, 
οπότε προέκυψε αυτόματα το 
ερώτημα: αν υπάρχει τέτοιο σχέ-
διο, πού είναι ο πρωθυπουργός 
για να το αντιμετωπίσει; Κάνει 
κρουαζιέρα στο Αιγαίο; 

Τα πράγματα δεν ήταν καλύ-
τερα για τον Μητσοτάκη, καθώς 
οι συριζαίοι τον κατηγορούσαν 
ότι κάνει κριτική από τις ξαπλώ-
στρες. Ετσι, αποφάσισε να κάνει 
μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στο 

Συντονιστικό Κέντρο. Το έμαθαν 
στην κυβέρνηση και από τα χα-
ράματα εγκαταστάθηκαν εκεί ο 
Τόσκας με τον Τζανακόπουλο (ο 
δεύτερος τι ακριβώς θα συντό-
νιζε;). Ετσι, ο Μητσοτάκης ανα-
γκάστηκε να αναβάλει την επί-
σκεψή του. Τότε εμφανίστηκε ο 
Τσίπρας. Φρέσκος-φρέσκος και 
ενώ η φωτιά είχε σβήσει, μπήκε 
σ' ένα ελικόπτερο, πέταξε πάνω 
από τα καμένα, τραβήχτηκε το 
απαραίτητο «μπουκέτο» φωτο-
γραφιών και επέστρεψε στον 
τόπο των διακοπών του.

Η ΝΔ αντεπιτέθηκε με όπλο 
τις «πονηρές» διακοπές του Τσί-
πρα. Αναπτύχθηκε ολόκληρη 
φιλολογία στην οποία το Μα-
ξίμου βρέθηκε μάλλον απρο-
ετοίμαστο. Οι απαντήσεις του 
ήταν του στιλ «ο πρωθυπουργός 
δικαιούται να κάνει λίγες μέρες 
διακοπές και δεν είναι υποχρε-
ωμένος να δώσει αναφορά 
που πήγε, τι έφαγε και τι ώρα 
κοιμήθηκε». Ωπα, ρε μάγκες, 
όταν τραβάγατε βίντεο με την 
οικογένεια Τσίπρα να καταφθά-
νει για διακοπές στη «λαϊκή» 
Μουτσούνα της Νάξου ή με τον 
Τσίπρα να στερεώνει μόνος του 
την ομπρέλα σε κάποια παραλία 
του Ρεθύμνου, ήταν αλλιώς; Ο 
κόσμος θυμάται οπότε κατάλα-
βε πως με κάποιο κότερο καπι-
ταλιστή έκανε διακοπές η οικο-
γένεια Τσίπρα και δεν ήθελαν να 

το πουν. Ο Παπαχρήστου, που 
επανήλθε στα «Νέα» σε ρόλο 
ανθρώπου ειδικών αποστολών 
(στη φυλλάδα του Μαρινάκη 
είχε πάει, άλλωστε), άρχισε τις 
αποκαλύψεις οπότε αναμένουμε 
και τα… ονοματεπώνυμα για το 
πού «διακόπαρε» ο Τσίπρας.

Το τελευταίο (μέχρι στιγμής) 
επεισόδιο στο καραγκιόζ-σίρι-
αλ άρχισε να παίζεται γύρω από 
τη ΔΕΘ. Ο Μητσοτάκης, σε μια 
προσπάθεια να αιφνιδιάσει τον 
Τσίπρα, φώναξε στην Αθήνα για 
«συνεργασία» τον Τζιτζικώστα 
και ανακοίνωσε ότι θα πάει στη 
Θεσσαλονίκη στις 4 Σεπτέμβρη 
(στις 9 είναι τα εγκαίνια της 
ΔΕΘ από τον Τσίπρα), για να 
συνεργαστεί με τους «φορείς», 
ν' ακούσει τα αιτήματά τους και 
να διαμορφώσει αναλόγως την 
ομιλία του. Μόλις το έμαθαν 
στο Μαξίμου, ανακοίνωσαν ότι 
ο Τσίπρας θα ανέβει στη Θεσ-
σαλονίκη στις 26 Αυγούστου 
(σήμερα), για ν' ακούσει κι αυτός 
τα αιτήματα των φορέων και να 
τα πάρει υπόψη στην ομιλία του!

Δε χρειάζεται να επιχειρη-
ματολογήσουμε γιατί πρόκειται 
για καραγκιοζιλίκι. Και οι δύο 
υποτιμούν τον ελληνικό λαό, θε-
ωρώντας ότι καταπίνει αμάσητο 
ό,τι σανό του σερβίρουν. Ομως 
η βαρβαρότητα, για την οποία 
δε συζητούν είναι αυτό που βα-
σανίζει τον κόσμο.
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Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλ-
λοντος, Σ. Φάμελλος και οι σύμ-

βουλοί του συνεχίζουν να πιέζουν τους 
υπηρεσιακούς παράγοντες των δασι-
κών υπηρεσιών της Χαλκιδικής προκει-
μένου να υποκύψουν και να δεχτούν να 
συντελεστεί το περιβαλλοντικό σκάν-
δαλο στο Παλιούρι Χαλκιδικής, με 
την ολική ή μερική καταστροφή ενός 
πευκοδάσους 125,44 στρεμμάτων, ηλι-
κίας 25 έως 40 χρόνων, όπως απαιτεί 
η συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη εταιρία, 
η οποία αγόρασε την έκταση του πα-
λιού ΞΕΝΙΑ από το ΤΑΙΠΕΔ (σχετικά 
γράψαμε σε προηγούμενα φύλλα της 
«Κόντρας» - τη σχετική αρθρογραφία 
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 
μας).

Αρχικά η εταιρία του Σαββίδη και 
το ΤΑΙΠΕΔ πίεζαν για τον αποχαρα-
κτηρισμό αυτού του δάσους. Οι υπη-
ρεσιακοί παράγοντες της Χαλκιδικής, 
όμως, δεν ενέδωσαν στις πιέσεις και 
συμφώνησαν με την Πράξη Χαρακτη-
ρισμού του Δασάρχη Κασσάνδρας, που 
χαρακτήρισε το δάσος αυτό ως δάσος 
Χαλεπίου Πεύκης 100/100. Συμφώνη-
σαν, επίσης, με τη θέση του Δασάρχη 
Κασσάνδρας, ότι η εταιρία του Σαββί-
δη μπορεί να οικοδομήσει στο δάσος, 
σύμφωνα με το άρθρο 49 του νόμου 
998/1979, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με τον δασοκτόνο νόμο 4280/2014 
των Σαμαροβενιζέλων. Επρεπε, όμως, 
πρώτα να παρουσιάσει η εταιρία στο 
Δασαρχείο το σχέδιο επέμβασης. 

Στο διάστημα αυτό η εταιρία του 
Σαββίδη, μολονότι ζητούσε από το 
Δασαρχείο γνωμοδότηση για τη Με-
λέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ), δεν έστελνε το σχέδιο επέμ-
βασης (δηλαδή τι και σε πόση έκταση 
θέλει να χτίσει μέσα στο δάσος), γιατί 
προφανώς επιδιώκει να καταστρέψει 
όλο το δάσος.

Στις 12 Απρίλη του 2017, ο γενικός δι-
ευθυντής Δασών και Αγροτικών Υποθέ-
σεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης, Ν. Φραγκισκά-
κης, έστειλε στον α/α προϊστάμενο 
της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών 
και Αγροπεριβάλλοντος (ΔΠΔΑ) του 
υπουργείου, Α. Καπετάνιο, τη γνωμο-
δότηση του Δασαρχείου Κασσάνδρας 
για την ΜΠΕ της περιβόητης επέν-
δυσης της εταιρίας του Σαββίδη, με 
συνημμένα τα έγγραφα συμφωνίας 
όλων των αρμόδιων διευθύνσεων: της 
Διεύθυνσης Δασών Χαλκιδικής, της 
Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώ-
ρησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας και Θράκης και της Γενι-
κής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων της ΑΔΜΘ, της οποίας 
προϊσταται.

Παραθέτουμε απόσπασμα από αυτό 
το σημαντικό έγγραφο:

«Η διαπίστωση του χαρακτηρισμού 
της έκτασης ως ΑΔ στο νυν αναρτημέ-
νο δασικό χάρτη της περιοχής, έγινε 
με βάση τα πραγματικά δεδομένα του 
χρόνου αναρτήσεως αυτού (έτος 2016-
2017), όπου η έκταση έχει επιγενομένως 
αποκτήσει τον δασικό χαρακτήρα.

Εξάλλου ανάλογη περίπτωση αντι-
μετωπίζεται και με την υπ’ αριθμ. 
145957/4853/4-10-2016 Δ/γή του ΥΠΕΝ 

(ΑΔΑ:739Δ4653Π8-ΛΒΜ).
Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι για την 

έκταση των Ε=125.436,31 τμ (…) έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 49 
του Ν. 998/79 (όπως αυτό ισχύει) και 
οι προϋποθέσεις που θέτει η εν λόγω 
διάταξη».

Με το έγγραφό του αυτό, ο γενικός 
διευθυντής Δασών, Ν. Φραγκισκάκης, 
υπενθύμιζε στον α/α προϊστάμενο της 
ΔΠΔΑ, Α. Καπετάνιο, δύο σημαντικά 
ζητήματα, τα οποία γνώριζε και ο τε-
λευταίος, δεδομένου ότι στη σύνταξη 
της εγκυκλίου διαταγής του ΥΠΕΝ ο Α. 
Καπετάνιος είχε διαδραματίσει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο (έχουμε σημειώσει 
και άλλες φορές, ότι ο Α. Καπετάνιος 
και ο τότε αναπληρωτής υπουργός Πε-
ριβάλλοντος,  Ι.  Τσιρώνης, δεν είχαν    
στο μυαλό τους την υπεράσπιση του 
δάσους, αλλά τη νομιμοποίηση σε μα-
ζική κλίμακα του αποχαρακτηρισμού 
δασών και δασικών εκτάσεων που εί-
χαν ξεχερσωθεί παράνομα).

Ο Ν. Φραγκισκάκης, λοιπόν, υπενθύ-
μιζε στον Α. Καπετάνιο: 

u Πρώτον, ότι σωστά γνωμοδότησε 
για την ΜΠΕ ο Δασάρχης Κασσάν-
δρας, μετά από επιτόπια αυτοψία και 
εξέταση του φακέλου της ΜΠΕ, δεδο-
μένου ότι είχε κάθε νόμιμο δικαίωμα 
να επανεξετάσει τον δασικό ή μη χα-
ρακτήρα της συγκεκριμένης έκτασης, 
καθώς «ανάλογη περίπτωση αντιμετω-
πίζεται» και με την εγκύκλιο διαταγή 
του ΥΠΕΝ.

Ιδού απόσπασμα από αυτή την εγκύ-
κλιο διαταγή, που επιβεβαιώνει απόλυ-
τα τη θέση του Ν. Φραγκισκάκη:

«Η επάνοδος του Δασάρχη με την έκ-
δοση πράξης χαρακτηρισμού, δεν απο-
τελεί ανεπίτρεπτη ανάκληση ή τροπο-
ποίηση της προγενέστερης πράξης, 
εφόσον  η διαπίστωση για τον δασικό ή 
μη χαρακτήρα της εκτάσεως δεν γίνεται 
με βάση τα πραγματικά δεδομένα του 
χρόνου της εκδόσεως της προγενέ-
στερης πράξης χαρακτηρισμού, αλλά 
με την υφιστάμενη κατά το χρόνο της 
υποβολής του νέου αιτήματος πραγμα-
τική κατάσταση».

u Δεύτερον, ότι σύμφωνα με το άρ-
θρο 49 του Ν. 998/1979 επιτρέπονται 
επεμβάσεις σ’ αυτό το δάσος. Συμπλη-
ρώνουμε, ότι η εταιρία του Σαββίδη 
ήταν υποχρεωμένη να στείλει στον 
Δασάρχη το σχέδιο επέμβασης.

Παρά την ξεκάθαρη απάντηση του 
γενικού διευθυντή Δασών και Αγρο-
περιβάλλοντος της ΑΔΜΘ, ο α/α 
προϊστάμενος  Α. Καπετάνιος τρενά-
ρισε την απάντησή του στον Δασάρχη 
Κασσάνδρας, κρατώντας το έγγραφο 
στα γραφεία της ΔΠΔΑ για 36 μέρες 
(απάντησε στις 18 Μάη του 2017). Στην 
απάντησή του, όχι μόνο δε συμφώνησε 
με τη γνωμάτευση του Δασάρχη Κασ-
σάνδρας, μολονότι αυτός εφάρμοσε 
αυστηρά την εγκύκλιο διαταγή του 
ΥΠΕΝ (στη σύνταξη της οποίας, όπως 
προαναφέραμε, πρωτοστάτησε ο Α. 
Καπετάνιος), αλλά και τον εγκάλεσε 
υποστηρίζοντας ότι δε γνωμοδότη-
σε με σαφήνεια για την επέμβαση 
της εταιρίας στο δάσος των 125,44 
στρεμμάτων.

Οπως είδαμε, δεν υπήρχε η παραμι-
κρή ασάφεια στη γνωμάτευση του Δα-
σάρχη Κασσάνδρας. Αυτό το γνωρίζει 
ο Α. Καπετάνιος, γιατί γνωρίζει πολύ 
καλά τη δασική νομοθεσία και επομέ-
νως ξέρει ότι η εταιρία του Σαββίδη 
ήταν υποχρεωμένη να στείλει στον 
Δασάρχη το σχέδιο επέμβασης στο 
δάσος. Ομως, από τη στιγμή που έγι-
νε (παράνομα φυσικά) σύμβουλος 
της γενικής γραμματέα του ΥΠΕΝ Χ. 
Μπαριτάκη, ο Α. Καπετάνιος άλλαξε 
ρότα και από υπερασπιστής του δα-
σικού πλούτου της χώρας έγινε σύμ-
βουλος των εξολοθρευτών αυτού του 
πλούτου. Γι’ αυτό βάζει εμπόδια στις 
αρμόδιες δασικές υπηρεσίες της Χαλ-
κιδικής και συνεχίζει να αποφεύγει να  
γνωμοδοτήσει επί της Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων). Οφειλε να 
εγκαλέσει την εταιρία του Σαββίδη 
που δεν έστελνε το σχέδιο επέμβα-
σης στο δάσος και όχι να εγκαλεί τον 
Δασάρχη Κασσάνδρας για ασάφεια 
στη γνωμοδότησή του.

Αυτό που δεν έκανε η εταιρία του 
Σαββίδη το έκανε ο Δασάρχης, στέλ-
νοντας στις 8 Ιούνη έγγραφο στην εται-
ρία, με το οποίο της ζητούσε να στείλει 
έκθεση τουριστικής αξιοποίησης. Ετσι, 
η εταιρία αναγκάστηκε να στείλει στις 
23 Ιούνη αυτή την έκθεση στον Δασάρ-
χη. Σύμφωνα με την έκθεση, ήθελε να 
οικοδομήσει 18.650 τμ, ενώ σύμφωνα 
με το άρθρο 49 του Ν. 998/1979 δικαι-
ούται να οικοδομήσει μόνο 6.519,53 τμ! 
Ηθελε, δηλαδή, να οικοδομήσει μέσα 
στο δάσος 12.425 τμ παραπάνω απ’ 
αυτά που δικαιούται! Οπως ήταν υπο-
χρεωμένος, ο Δασάρχης Κασσάνδρας 
διαφώνησε με το σχέδιο της εταιρίας 
και γνωμοδότησε στις 27 Ιούνη αρνη-
τικά για τη συγκεκριμένη επέμβαση 
στο δάσος των 125,44 στρεμμάτων 
(γνωμοδότησε αρνητικά και για άλλα 
ζητήματα).

Στη συνέχεια, η Γνωμοδότηση του 
Δασάρχη διαβιβάστηκε υπηρεσιακά 
(μέσω της Διεύθυνσης Δασών Χαλκι-
δικής, της Διεύθυνσης Συντονισμού 
και Επιθεώρησης Δασών και της Γε-
νικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτι-
κών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης) στο 
Τμήμα Επιτρεπτών Επεμβάσεων της 
Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και 
Αγροπεριβάλλοντος, που υπάγεται 
στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και 
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλ-
λοντος του ΥΠΕΝ, προϊστάμενος της 
οποίας είναι ο Κ. Δημόπουλος. Μαζί με 
τη Γνωμοδότηση στάλθηκαν και όλα τα 
συνημμένα έγγραφα, στα οποία περι-
λαμβανόταν και το σχέδιο επέμβασης 
της εταιρίας. Εγινε το λάθος να μην 
σταλούν τα έγγραφα και των τριών Δι-
ευθύνσεων που προαναφέραμε. Εκείνη 
την περίοδο, επικοινωνούσαμε συχνά 
με τους προϊσταμένους των υπηρεσιών 
που προαναφέραμε καθώς και με τον 
εισηγητή της ΔΠΑΑ, Σ. Τζαφέρο και 
τους «ενοχλούσαμε» συνέχεια προκει-
μένου να στείλουν τη συμφωνία τους 
με τη Γνωμοδότηση του Δασάρχη Κασ-
σάνδρας, γιατί ο Σ. Τζαφέρος μας είχε 
δηλώσει ότι, εάν του στείλουν και οι 
υπόλοιπες Διευθύνσεις τη συμφωνία 
τους, θα συντάξει τη Γνωμοδότηση 

της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών 
και Αγροπεριβάλλοντος, που θα εί-
ναι ταυτόσημη με τη Γνωμοδότηση 
του Δασάρχη Κασσάνδρας. (Παρεν-
θετικά αναφέρουμε ότι η Διεύθυνση 
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλ-
λοντος γνωμοδοτεί για τις επιτρεπτές 
επεμβάσεις σε δάση και δασικές εκτά-
σεις και θα εξακολουθήσει να είναι συ-
ναρμόδια με τη Διεύθυνση Διαχείρισης 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, 
μέχρις ότου δημοσιευτεί στο ΦΕΚ το 
Προεδρικό Διάταγμα που την αναγο-
ρεύει στη μόνη Διεύθυνση που θα γνω-
μοδοτεί για τις επιτρεπτές επεμβάσεις 
σε δάση και δασικές εκτάσεις).

Η ΔΠΔΑ εξέδωσε στις 2 Αυγούστου 
την Γνωμοδότησή της για την ΜΠΕ της 
επένδυσης της εταιρίας του Σαββίδη 
στο Παλιούρι (με αριθμό πρωτοκόλλου 
4012) και την έστειλε στη ΔΔΔΠ για να 
γνωμοδοτήσει και αυτή. Ομως, ο α/α 
προϊστάμενος της ΔΠΔΑ, Α. Καπετά-
νιος, δηλώνει αδυναμία να γνωμοδο-
τήσει για την επέμβαση στο δάσος των 
125,44 στρεμμάτων, γιατί δεν υπάρχει 
σχετικό αίτημα επιτρεπτής επέμβα-
σης! Αναφέρει χαρακτηριστικά:

«…και ελλείψει σχετικού αιτήματος 
επιτρεπτής επέμβασης στο δάσος που 
θα εξετάζονταν σύμφωνα  με το άρθρο 
49 του ν.998/1979 ως ισχύει, δεν δυνά-
μεθα να γνωμοδοτήσουμε επ’ αυτής 
(της ΜΠΕ) εν αναμονή περαιτέρω 
ενεργειών (…) Σημειώνεται ότι η έγκριση 
επιτρεπτής επέμβασης σε έκταση που 
προστατεύεται από τις διατάξεις της δα-
σικής νομοθεσίας για τον επιχειρούμε-
νο σκοπό εξετάζεται μετά από αίτημα 
του ενδιαφερόμενου (σ.σ. της εταιρίας 
του Σαββίδη), και όχι αυτεπαγγέλτως 
από τη δασική υπηρεσία. Μετά τούτων 
η υπηρεσία μας, ως αρμοδία να γνω-
μοδοτεί για τις επιτρεπτές επεμβάσεις 
στις εκτάσεις που προστατεύονται 
από τη δασική υπηρεσία, δεν δύναται 
εν προκειμένω να γνωμοδοτήσει για 
τους προαναφερόμενους λόγους».

Πράγματι, για να γνωμοδοτήσουν οι 
αρμόδιες δασικές υπηρεσίες για επι-
τρεπτές επεμβάσεις σε δάση και δασι-
κές εκτάσεις πρέπει να υποβληθεί αί-
τημα από την ενδιαφερόμενη εταιρία. 
Το αίτημα από την εταιρία του Σαββίδη 
υποβλήθηκε στο Δασαρχείο Κασσάν-
δρας στις 23 Ιούνη του 2017, με αριθμό 
πρωτοκόλλου 12781/23-6-2017, μετά από 
πίεση που ασκήθηκε στην εταιρία από 
το Δασαρχείο Κασσάνδρας. Το έγγρα-
φο αυτό το γνωρίζει ο Α. Καπετάνιος, 
γιατί στάλθηκε στη Διεύθυνσή του μαζί 
με τη γνωμοδότησή του Δασάρχη και 
όλα τα συνημμένα έγγραφα. Ψεύδε-
ται, λοιπόν, όταν ισχυρίζεται ότι δεν 
υποβλήθηκε αίτημα από την εταιρία 
του Σαββίδη για επέμβαση στο δάσος 
Χαλεπίου Πεύκης 100/100 έκτασης 
125,44 στρεμμάτων.

Τώρα θυμήθηκε ότι η δασική υπη-
ρεσία δε γνωμοδοτεί αυτεπαγγέλτως, 
αλλά ότι χρειάζεται να υποβληθεί αί-
τημα από την ενδιαφερόμενη εταιρία. 
Στις 18 Μάη, στην απάντησή του στον 
Δασάρχη Κασσάνδρας, τον εγκαλούσε 
για ασάφεια στην πρώτη Γνωμοδότηση 
του, ενώ θα έπρεπε, ως δασική υπηρε-
σία που προστατεύει πραγματικά τον 

δασικό πλούτο της χώρας, να συμφω-
νήσει με τη Γνωμοδότηση του Δασάρχη 
και να εγκαλέσει την εταιρία, σε αυστη-
ρό τόνο μάλιστα, επειδή κωλυσιεργεί 
και δεν υποβάλλει το αίτημά της για 
την επέμβαση στο δάσος του Παλιου-
ρίου. Λέει ψευδώς ότι δεν υποβλήθηκε 
αίτημα, γιατί προφανώς δε συμφωνεί 
μεν με τη Γνωμοδότηση του Δασάρχη, 
με την οποία απορρίπτεται η επέμβαση 
στο δάσος που υπερβαίνει κατά 12.425 
τμ την επιτρεπόμενη επέμβαση, όμως 
δε θέλει και να γνωμοδοτήσει ότι είναι 
επιτρεπτή η επέμβαση της εταιρίας του 
Σαββίδη.

Με τον ψεύτικο αυτό ισχυρισμό ο Α. 
Καπετάνιος επιδιώκει να παγιδεύσει 
και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών 
και Δασικού Περιβάλλοντος, προκειμέ-
νου να υιοθετήσει και αυτή τη θέση της 
Διεύθυνσής του και έτσι να βρεθούν 
εκτεθειμένοι ο Δασάρχης Κασσάν-
δρας και οι προϊστάμενοι των συναρ-
μόδιων Διευθύνσεων που συμφώνησαν 
με τη Γνωμοδότησή του. Καλά θα κάνει, 
λοιπόν, ο Α. Καπετάνιος να τελειώνει 
με αυτά τα παιχνιδάκια και να εκδώσει 
«εδώ και τώρα» τη Γνωμοδότησή του, 
που ακόμα και σύμφωνα με το ισχύ-
ον δασοκτόνο άρθρο 49 του νόμου 
998/1979, δεν μπορεί παρά να είναι 
απορριπτική.

Θα κλείσουμε με λίγα λόγια για την 
περιβόητη «τουριστική βιομηχανία» και 
την «ανάπτυξη».

Πρώτον, η κατασκευή στην Ελλάδα 
ξενοδοχείων -και μάλιστα πέντε αστέ-
ρων- χρηματοδοτείται γενναία από τον 
κρατικό κορβανά. Αυτές οι επιχειρή-
σεις ήταν και είναι κρατικοδίαιτες και 
γι’ αυτό στους καπιταλιστές δεν καίγε-
ται καρφάκι όταν υπολειτουργούν. 

Δεύτερον, οι καπιταλιστές δε χρημα-
τοδοτούνται μόνο για την κατασκευή 
του ξενοδοχείου. Οταν αυτό αρχίζει να 
λειτουργεί, επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ 
για τις θέσεις εργασίας.

Τρίτον, στα ξενοδοχεία επικρατεί ο 
πιο βαθύς εργασιακός μεσαίωνας.

ΥΓ1. Στη συχνή επικοινωνία που είχα-
με τον Ιούλη με τον εισηγητή Σ. Τζαφέ-
ρο, μας είχε δηλωθεί ότι είχε λάβει την 
απορριπτική Γνωμοδότηση του Δασάρ-
χη Κασσάνδρας (της 27ης Ιούνη), την 
αίτηση της εταιρίας του Σαββίδη για 
την επέμβαση και ότι αν του στελνό-
ταν και η θέση της Διεύθυνσης Δασών 
Χαλκιδικής θα συνέτασσε τη Γνωμο-
δότηση της Διεύθυνσης Προστασίας 
Δασών και Αγροπεριβάλλοντος που 
θα είναι σύμφωνη με τη Γνωμοδότηση 
του Δασάρχη. Τι μεσολάβησε και ο Σ. 
Τζαφέρος φέρεται ως εισηγητής της 
μη-Γνωμοδότησης του Α. Καπετάνιου 
με ημερομηνία 2.8.2017 και αριθμό 
πρωτοκόλλου 4012;

ΥΓ2. Την ίδια περίοδο, πολιτικό 
στέλεχος του ΥΠΕΝ επικοινώνησε με 
τον γενικό διευθυντή Κ. Δημόπουλο 
και ζήτησε να μάθει τι γίνεται με την 
επένδυση του Σαββίδη στο Παλιούρι. 
Τι ρόλο έπαιξε αυτή η επικοινωνία στο 
έγγραφο του Α. Καπετάνιου στις 2 Αυ-
γούστου, με το οποία δήλωσε αδυνα-
μία να γνωμοδοτήσει για την ΜΠΕ της 
επέμβασης της εταιρίας του Σαβββίδη;

Πόντιος Πιλάτος o α/α προϊστάμενος Α. Καπετάνιος

Συνέχεια για το περιβαλλοντικό σκάνδαλο του 
Σαββίδη στο Παλιούρι Χαλκιδικής
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Στην πρεμιέρα μετά την κα-
λοκαιρινή διακοπή, η στήλη 

θα σχολιάσει το μεταγραφι-
κό παζάρι που κυριαρχεί στην 
αθλητική επικαιρότητα του κα-
λοκαιριού, εστιάζοντας όχι στο 
έμψυχο δυναμικό των ομάδων 
αλλά στα οικονομικά στοιχεία 
και στον μεταγραφικό τζίρο. 
Από τα στοιχεία που έδωσε στη 
δημοσιότητα η ΦΙΦΑ, μέσω του 
Transfer Matching System (TMS), 
προκύπτει ότι σε ονομαστικές τι-
μές τα φράγκα που τζιράρονται 
για μεταγραφές αυξάνονται συ-
νεχώς, όμως πολλοί είναι αυτοί 
που θεωρούν ότι η αύξηση είναι 
εικονική και δεν αντιστοιχεί από-
λυτα στα φράγκα που ξοδεύουν 
οι ομάδες για να ενισχύσουν τα 
ρόστερ τους.

Με βάση τα στοιχεία του 
TMS, το κόστος των μεταγρα-
φών τον Ιούλη του 2017 ξεπέ-
ρασε για πρώτη φορά το όριο 
των 2.000.000.000 δολαρίων 
(2.294.800.000 δολάρια), πα-
ρουσιάζοντας αύξηση πάνω από 
30% σε σχέση με τον Ιούλη του 
2015. Την τελευταία πενταετία 
(2013-2017), τα στοιχεία δεί-
χνουν ότι τις τρεις πρώτες χρο-
νιές οι διαφοροποιήσεις ήταν 
μικρές (1.559.200.000 δολάρια 
το 2013, 1.546.400.000 το 2014, 
1.548.300.000$ το 2015), το 2016 
υπήρξε αύξηση (1.785.900.000) 
και το 2017 εκτόξευση στα 
2.294.800.000 δολάρια.

Η αύξηση του τζίρου συνοδεύ-
εται και από αύξηση του αριθμού 
των μεταγραφών, χωρίς όμως 
από την αύξηση των μεταγραφών 
να μπορεί να δικαιολογηθεί και η 
αλματώδης αύξηση στα φράγκα 
που δαπανήθηκαν γι' αυτές.  Ο 
αριθμός των μεταγραφών το 2013 
ήταν 2.938, το 2014 ήταν 2.929, το 

2015 έφτασαν στις 3.155 , το 2016 
έγιναν 3.187 μεταγραφές και το 
έγιναν 3.321 μεταγραφές (περί-
που 200 περισσότερες από το 
2015). Αυτή η δυσαναλογία ανά-
μεσα στην αύξηση του αριθμού 
των μεταγραφών και την αύξηση 
του τζίρου για την πραγματοποί-
ησή τους είναι που οδηγεί αρκε-
τούς ειδικούς περί τα οικονομικά 
του επαγγελματικού ποδοσφαί-
ρου να μιλούν για «φούσκα» 
και «εικονική πραγματικότητα», 
αφήνοντας αιχμές τόσο για την 
ηγεσία της ΦΙΦΑ όσο και για τις 
διοικήσεις των ομάδων.

Οι επικριτές της ΦΙΦΑ το-
νίζουν ότι ο τρόπος που υπολο-
γίζει τα οικονομικά στοιχεία το 
TMS είναι λανθασμένος, γιατί 
δεν λαμβάνει υπόψη του την 
«ανακύκλωση» των χρημάτων 
που ξοδεύονται στις μεταγρα-
φές, αλλά υπολογίζει τα φράγκα 
αθροιστικά. Παρουσιάζοντας με 
πλασματικό τρόπο τα οικονομι-
κά στοιχεία, ο στόχος της ΦΙΦΑ 
είναι να κερδίσει τις εντυπώσεις 
και να αποδείξει ότι οι αποφάσεις 
της ήταν προς τη σωστή κατεύ-
θυνση και ενισχύουν τη θέση του 
ποδοσφαίρου στην αθλητική πυ-
ραμίδα.

Ας δούμε ένα παράδειγμα. Η 
ομάδα Α ξοδεύει 100.000 ευρώ 
για να αγοράσει έναν παίχτη από 
την ομάδα Β. Η ομάδα Β για να 
ενισχύσει το ρόστερ της και για 
να σταματήσει τις αντιδράσεις 
των οπαδών της προσθέτει επι-
πλέον 20.000 ευρώ για να απο-
κτήσει έναν ποδοσφαιριστή από 
την ομάδα Γ με 120.000. Η ομά-
δα Γ με τη σειρά της προσθέτει 
άλλες 30.000 από το ταμείο της 
και κάνει το κόλπο γκρόσο στο 
μεταγραφικό παζάρι αποκτώντας 
με 150.000 ευρώ έναν παίχτη πα-

γκόσμιας κλάσης, από την ομάδα 
Δ. Σύμφωνα με το TMS το κόστος 
των τριών μεταγραφών ανέρχε-
ται σε 370.000 ευρώ (100.000 
+ 120.000 + 150.000), ενώ τα 
πραγματικά χρήματα που βγήκαν 
από τα ταμεία των ομάδων ήταν 
150.000 ευρώ (100.000 + 20.000 
+ 30.000). Οσον αφορά τις ομά-
δες, τις κατηγορούν ότι μέσα από 
τις αγοραπωλησίες παιχτών και 
τις υπερ- ή υπο-κοστολογήσεις 
στα συμβόλαιά τους «ξεπλένο-
νται» και νομιμοποιούνται τερά-
στια πόσα, τα οποία «αξιοποι-
ούνται» ποικιλοτρόπως από τις 
διοικήσεις των ομάδων.

Η στήλη δε διαθέτει όλα τα 
στοιχεία για τον τρόπο λειτουργί-
ας του TΜS, ούτε έχει τις απαραί-
τητες οικονομικές γνώσεις για να 
πάρει θέση υπέρ ή κατά των επι-
κριτών της ΦΙΦΑ, οι οποίοι στην 
πλειοψηφία τους δεν αμφισβη-
τούν το «οικοδόμημα» αλλά τους 
διαχειριστές του και συνήθως οι 
«αποκαλύψεις» τους έχουν στόχο 
να δρομολογήσουν εξελίξεις και 
να αλλάξουν τους συσχετισμούς 
στα κέντρα εξουσίας και αποφά-
σεων. Υπάρχει όμως μια σειρά 
ενδείξεων που επιτρέπουν στη 
στήλη να ισχυριστεί ότι σε μια 
τόσο μεγάλη καπιταλιστική μπίζ-
να, όπως είναι το επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο, υπάρχουν σίγουρα 
λοβιτούρες και «μαύρο» χρήμα. 
Είναι νωπές ακόμη οι μνήμες 
από τη διαδικασία αλλαγής της 
ηγεσίας της ΦΙΦΑ μέσα από τις 
αποκαλύψεις για σκάνδαλα και 
οικονομικές ατασθαλίες. Επίσης 
δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το 
τελευταίο χρονικό διάστημα στην 
Ισπανία έχουν δει το φως της δη-
μοσιότητας μια σειρά από δικα-
στικές υποθέσεις για περιπτώσεις 
φοροδιαφυγής σε βάρος πρωτο-
κλασάτων ποδοσφαιριστών (Μέ-
σι, Ρονάλντο, Νεϊμάρ), οι οποίες 
έχουν καταλήξει σε καταδικαστι-
κές αποφάσεις με φυλακίσεις και 
μεγάλα πρόστιμα.

Ενα ακόμα στοιχείο που ενι-
σχύει την άποψη περί εικονικής 
πραγματικότητας είναι ότι τα 
2.294.800.000 δολάρια που 
ξοδεύτηκαν αφορούν μόνο το 
17% των μεταγραφών, δηλαδή 
564 μετακινήσεις παιχτών από 
τις 3.321 που έγιναν συνολικά 
(το 53% αφορά μεταγραφές 
ελεύθερων ποδοσφαιριστών, το 
17% δανεικούς παίχτες που επέ-
στρεψαν στις ομάδες τους και 
το 13% δανεικούς παίχτες), οι 
οποίες σε ένα μεγάλο ποσοστό 
αφορούν μετακινήσεις παιχτών 
μεταξύ των μεγάλων ομάδων. Η 
πλήρης εικόνα για τις συνολικές 
μεταγραφές του 2017 αναμένε-
ται με την ανακοίνωση του TMS 
προς το τέλος Σεπτέμβρη, όποτε 
θα έχουν «ενσωματωθεί» και οι 
μεταγραφές του Αυγούστου, 
στις οποίες περιλαμβάνεται και 
η μεταγραφή των 222 εκατ. ευρώ 
του Νεϊμάρ από τη Μπαρτσελόνα 
στην Παρί Σεν Ζερμέν, οπότε θα 
έχουμε περισσότερα στοιχεία και 
μια αναλυτικότερη εικόνα για τις 
μπίζνες στο παγκόσμιο επαγγελ-
ματικό ποδόσφαιρο. 

Κος Πάπιας 
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ! ΣΙΝΕΜΑ

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ

Δουνκέρκη

Ο Κρίστοφερ Νόλαν («Interstellar», «Inception», τριλογία «The 
Dark Knight») σκηνοθετεί και υπογράφει το σενάριο στη 

δραματική ταινία «Δουνκέρκη», την οποία παρουσιάζει τρία χρό-
νια μετά τη μεγάλη επιτυχία του «Interstellar».

Η ταινία ξεκινά, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες των 
Βρετανών και των Συμμάχων είναι περικυκλωμένοι από δυνά-
μεις των ναζί. Παγιδευμένοι στην παραλία, με τις πλάτες τους 
στη θάλασσα, έρχονται αντιμέτωποι με μια ανέφικτη κατάσταση, 
καθώς ο εχθρός πλησιάζει. Η ιστορία ξεδιπλώνεται ταυτόχρονα 
στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα. Αεροπλάνα της Βασι-
λικής Πολεμικής Αεροπορίας της Μεγάλης Βρετανίας έρχονται 
αντιμέτωπα με τον εχθρό πάνω από το Κανάλι προσπαθώντας 
να προστατεύσουν τους ανυπεράσπιστους άνδρες στη στεριά. 
Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες μικρές βάρκες επανδρωμένες με 
απλούς πολίτες και στρατιώτες κάνουν μια απέλπιδα προσπά-
θεια, με κίνδυνο της ζωής τους, σε μια μάχη ενάντια στο χρόνο, 
προσπαθώντας να σώσουν όσο πιο πολλούς στρατιώτες μπορούν.

Κι ενώ έχουμε συνηθίσει σε τέτοιου είδους ταινίες να παρακο-
λουθούμε την εξέλιξη της ιστορίας ενός ήρωα, ο Νόλαν στρέφει 
την προσοχή στο σύνολο των στρατιωτών, στους πολλούς και 
όχι στον ένα, στην απεικόνιση του πολέμου κι όχι στη ζωή ενός 
στρατιώτη που φέρθηκε ηρωικά ή επιβίωσε κλπ, κλπ.

ΜΑΙΚΛ ΓΟΥΙΝΤΕΡΜΠΟΤΟΜ

Ταξίδι στην Ισπανία

Το 2010, ο βρετανός σκηνοθέτης μας συστήνει δυο φίλους που 
ταξιδεύουν, δοκιμάζουν φαγητά και συζητούν μεταξύ τους.  

«Το ταξίδι» κάνει μεγάλη επιτυχία, θεωρείται μια από τις αυθεντι-
κές κωμωδίες κι έτσι, λίγα χρόνια αργότερα, ο Γουίντερμποτομ 
γυρνά και το «Ταξίδι στην Ιταλία». 

Εχοντας πρόσφατα κλείσει τα 50, ο ηθοποιός Στιβ Κούγκαν 
επιλέγεται για τον ρόλο ενός σεφ. Ως μέρος της προώθησης της 
σειράς, συμφωνεί να περάσει μια βδομάδα περιδιαβαίνοντας 
την Ισπανία επισκεπτόμενος μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια 
της χώρας.  Ακολουθώντας την παράδοση των προηγούμενων 
ταξιδιών του, προσκαλεί τον παλιό του φίλο Ρομπ Μπράιντον να 
τον συνοδέψει ακόμη μία φορά.

Ο επίσης ηθοποιός Ρομπ, έχει ζήσει για καιρό στην σκιά του 
φίλου του Στιβ, αλλά τώρα η καριέρα του έχει αρχίσει «να παίρ-
νει τα πάνω της». Αλλωστε, η ευκαιρία να κάνει ένα διάλειμμα 
μακριά από την οικογένειά του ακούγεται πολύ ελκυστική. Ετσι, 
οι δυο τους αλωνίζουν στην Ισπανία και συζητούν αυτή τη φορά 
για το χρόνο που περνά, ενώ δεν ξεχνούν να κάνουν μιμήσεις, 
συνήθεια αγαπημένη και από τις προηγούμενες ταινίες.

ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΑΛΙΓΚΑΝ

Σκιές και σιωπή

Το 1960, η Χάρπερ Λι κυκλοφορεί το βιβλίο της «Οταν σκοτώ-
νουν τα κοτσύφια». Η συγγραφέας αναφέρεται στο συντη-

Οι αριθμοί δε λένε πάντα την αλήθειαΗ εκλογή του Βαγγέλη 
Γραμμένου στην προεδρία 
της ΕΠΟ θεωρείται από 

πολλούς το τέλος της ερυθρό-
λευκης κυριαρχίας στο ελληνι-
κό επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 
όμως πολύ δύσκολα θα βρεθεί 
κάποιος (εκτός ίσως από τους 
φανατικούς οπαδούς της ΑΕΚ)
να στοιχηματίσει ότι οι ερυθρό-
λευκοι θα πάψουν να έχουν λόγο 
στις εξελίξεις και στα δρώμενα 
στο παρασκήνιο του ελληνικού 
ποδοσφαίρου. 

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο 
νέος πρόεδρος της ΕΠΟ κράτη-
σε χαμηλούς τόνους και ανέφερε 
ότι στόχος του είναι «να εφαρμο-
στεί η ισότητα και η ισονομία στο 
ποδόσφαιρο», τονίζοντας ότι 
είναι αναγκαιότητα να γίνει μια 
μεγάλη συζήτηση «για να δούμε 
τι ποδόσφαιρο θέλουμε», στην 
οποία θα πρέπει να συμμετέχουν 
όλοι. Επίσης, τόνισε ότι το ελλη-
νικό ποδόσφαιρο θα συνεχίσει 
να είναι υπό την εποπτεία και την 
επίβλεψη της ΟΥΕΦΑ και της 
ΦΙΦΑ μέχρι να ομαλοποιηθεί 
η κατάσταση και να πειστούν οι 
διεθνείς ομοσπονδίες ότι όλα 
γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες 
τους.

Η αλλαγή ηγεσίας στην ΕΠΟ 
αντιμετωπίστηκε μάλλον αδιάφο-
ρα από το σύνολο του αθλητικού 
Τύπου (εξαίρεση τα οπαδικά έντυ-
πα που πρόσκεινται στον Μελισ-
σανίδη), αφού όλοι προσπαθούν 
να μαντέψουν την επόμενη μέρα. 
Αν και η νίκη Γραμμένου ήταν 
άνετη, με 48 ψήφους έναντι 21 
του αντιπάλου του (υπήρξαν και 
2 λευκά, το ένα του Παναθηναϊ-
κού), το γεγονός ότι δεν έχει τη 
στήριξη του Ολυμπιακού και 
του Παναθηναϊκού δημιουργεί 
σασπένς για τις εξελίξεις. Οσοι 
ασχολούνται με το ελληνικό πο-
δόσφαιρο γνωρίζουν ότι κουμά-
ντο στο παρασκήνιο κάνει αυτός 
που βάζει το χέρι στην τσέπη 
και εξασφαλίζει το μεροκάματο 
στους «ανιδιοτελείς εργάτες» 
που παλεύουν νυχθημερόν για 
το καλό του αθλήματος. Μέχρι 
στιγμής ο μοναδικός που έβαζε 
το χέρι στην τσέπη ήταν ο Μαρι-
νάκης (ο χαμένος των εκλογών), 
που διατηρεί σημαντικά ερείσμα-
τα και «δεσμούς χρήματος» με 
αρκετούς από τους σημερινούς 
υποστηρικτές του Γραμμένου.

Μένει να δούμε αν κάποιος 
από τους δυο φερόμενους ως νι-
κητές, Σαββίδη και Μελισσανίδη, 
θα κάνει το ίδιο. Το προηγούμενο 
διάστημα, ο Σαββίδης έδειξε ότι 
αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να 
εξασφαλίσει τα συμφέροντα του 
ΠΑΟΚ, αδιαφορώντας για τις κό-
ντρες και τις συγκρούσεις μετα-
ξύ των άλλων τριών μεγάλων του 
ελληνικού ποδοσφαίρου, και όλα 
δείχνουν ότι θα συνεχίσει στην 
ίδια κατεύθυνση. Συνεπώς, μένει 
να δούμε τι θα κάνει ο Μελισσα-
νίδης και αν θα προσπαθήσει να 
έρθει σε ανοιχτή κόντρα με τον 
Μαρινάκη. Τα ΑΕΚτζίδικα οπαδι-
κά έντυπα τον παρουσιάζουν σαν 
τον άνθρωπο που θα αλλάξει τα 
δεδομένα, όμως μέχρι σήμερα 
αυτό δεν επιβεβαιώνεται, αφού 
ο Γατούλης αξιοποιεί τις διασυν-
δέσεις του με την κυβέρνηση για 
να βρίσκεται στην επικαιρότητα, 
χωρίς να δείχνει διάθεση να βά-
λει το χέρι στην τσέπη.

Για να γίνει μια ομάδα μεγάλη απαιτούνται παίχτες με προσωπι-
κότητα και αρ.... για να την πάρουν στις πλάτες τους.
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> Ο τίτλος του βιβλίου είναι 
«ΤΑ ΕΑΣΑΔΙΑ – Μέρες δωσι-
λογισμού στο Βόλο». Και –προ-
φανώς- αυτό είναι το αντικεί-
μενο του συγγραφέα του. Αμ, 
δε! «Στο ιδρυτικό του Εργατι-
κού ΕΑΜ αποτυπώθηκαν οι γε-
νικές κατευθύνσεις της στρα-
τηγικής του αντιφασιστικού 
μετώπου, που ακολουθούσε το 
Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνη-
μα. Ως αποτέλεσμα αυτής της 
στρατηγικής, η αστική τάξη και 
ο αστικός πολιτικός κόσμος 
διαχωρίζονταν με βάση τη 
στάση τους απέναντι στο φα-
σισμό και προκρινόταν η συμ-
μαχία με την “αντιφασιστική“ 
μερίδα της αστικής τάξης και 
τις πολιτικές δυνάμεις που την 
εκπροσωπούσαν. Η συγκεκρι-
μένη ανάλυση, όπως θα δούμε 
διεξοδικά και στη συνέχεια, 
αποτέλεσε αντικειμενικά τρο-
χοπέδη για τη μετατροπή του 
εθνικοαπελευθερωτικού αγώ-
να σε πάλη για την ανατροπή 
της αστικής εξουσίας». Ψεύτι-
κος ο τίτλος του βιβλίου, αφού 
όπως ομολογεί ο συγγραφέας 
του (σ. 33) το πρόβλημά του 
είναι η 3η Διεθνής (άκου «Δι-
εθνές Κομμουνιστικό Κίνη-
μα»…). H δε αναφορά του στο 
Εργατικό ΕΑΜ (η ίδρυση του 
οποίου προηγήθηκε του ΕΑΜ, 
16/7/1941) προέρχεται από μία 
(1) πηγή, τον συνδικαλιστή Δ. 
Στρατή, «Γραμματέα των Ανε-
ξάρτητων Συνδικάτων». Ακόμα 
ένας «διορθωτής» της ιστορί-
ας του ελληνικού και διεθνούς 
κομμουνιστικού κινήματος.

> Να τα και τα ευρά! «Ενίσχυ-
ση 230.000 ευρώ για τον Δήμο 
Ωρωπού ενέκρινε ο Π. Σκουρ-
λέτης» - γαυγίζει η ηλεκτρονική 
ΑΥΓΗ. Πετάει μερικά μηδενικά 
(σανό) και θαρρεί πως συνεχί-
ζουν να υπάρχουν πολλοί (μα 

πολλοί) σανοφάγοι...

> Η ίδια εφημερίδα: «To SPD 
ζητά έρευνα για παράνομη 
χρηματοδότηση του κόμματος 
της Μέρκελ». Μα, την φίλη Αν-
γκελα;

> Φυσικά και έχουν το φόβο 
της ριζοσπαστικοποίησης της 
νεολαίας «έχοντες και κατέχο-
ντες». Γι’ αυτό και θωρακίζουν 
το είναι τους με κάθε τρόπο.

> Μπροστάρης ο Βάγγμα... 
(του αρέσει ο ανήφορος). Προ-
σοχή στον... ίλιγγο.

> Αποζημιώσεις στους πυρο-
παθείς; Οσες δόθηκαν και 
στου πλημμυροπαθείς.

> Τσίπρας κατά την διάρκεια 
της καταστροφικής πυρκαγιάς 
στην Αν. Αττική. Πού Τσίπρας; 
Ποιος Τσίπρας;

> Αυτό το «Ελληνας ασθενής» 
της γερμανικής Χάντελσμπλατ 
θυμίζει (κάπως) τον αρχιχου-
ντέο Παπαδόπουλο.

> «Αθηναϊκή Ριβιέρα» βλέπει η 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (για φραγκά-
τους, βεβαίως...).

> Τουρλουμπούκι (ΚΑΘΗΜΕ-
ΡΙΝΗΣ, online, 20/8/2017) : 
Ολοι άξιοι: γιατροί, πυροσβέ-
στες, αστυνομικοί (λάθος... 
μπάτσοι), στρατιωτικοί, δι-
καστές, εφοριακοί. Προκα-
θορισμός συμπαθειών: «Οι 
άνθρωποι που κρατούν την 
Ελλάδα όρθια». Για δουλεύτε 
52 Κυριακές το χρόνο (καθ...ια) 
να δούμε τι θα κάνετε. Ξέρουν 
ποιοι είναι καθ..ια.

> Δημόσια γυναίκα η Μπριζίτ 
Μακρόν.

> «Αυτοοργάνωση και εθελο-
ντισμό» βλέπει ως λύση  στις 
πυρκαγιές ο συντάκτης Δημ. 
Ριζόπουλος (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ). 
Οι κρατικές ευθύνες εξαφανί-
ζονται ως διά μαγείας. (Αγύρ-
τες και κλέφτες στην εξουσία, 
για να θυμηθούμε τον Θέμο 
Κορνάρο...).

> «Η αλλαγή με βάση τους 
πυρήνες είναι... η καθαυτό ορ-
γάνωση των κομμουνιστικών 
κομμάτων που δεν αρκούνται 
να ζούνε σαν απλές προπα-
γανδιστικές ενώσεις, αλλά 
προσπαθούν να γίνουν μαζι-
κά κόμματα και ν’ ασκούν, σε 
συνεχή επαφή με τις μάζες, 
τα πολιτικά τους καθήκοντα. 
Η δράση που είναι αναγκαία 
για να πετύχουμε αυτόν το 
σκοπό συμπίπτει με τη δράση 
που πρέπει να αναπτύξου-
με για να καταχτήσουμε την 
πλειοψηφία της εργατικής 
τάξης... Δεν ωφελεί σε τίπο-
τα να οργανώσουμε πάνω 
σε εργοστασιακή βάση, ένα 
κόμμα που θα πίστευε ότι εί-
ναι αρκετό να πλαισιώσει μια 
μικρή μειοψηφία από στοιχεία 
πεισμένα για την αλήθεια των 
τελικών συνθημάτων του. Ενα 
τέτοιο κόμμα μπορεί να κάνει 
και χωρίς τη μόνιμη επαφή με 
τις μάζες. Του φτάνουνε μόνο 
οι πιστοί που προορίζονται να 
γίνουν αγωνιστές τη μέρα της 
τελικής δοκιμασίας. Η οργανι-
κή σύνδεση με τις μάζες μπο-
ρεί κιόλας να κάνει ζημιά στο 
κόμμα και ν' ανοίξει το δρόμο 

για παρεκκλίσεις. Αντίθετα, η 
οργανική σύνδεση με το εργο-
στάσιο είναι ζωτική ανάγκη για 
ένα κόμμα που θεωρεί τον εαυ-
τό του πρωτοπορία, βέβαια, μα 
πρωτοπορία που δεν πρέπει 
ποτέ να αποσπαστεί από τον 
ίδιο τον στρατό της. Οργά-
νωση με βάση τους πυρήνες, 
κατάχτηση της πλειοψηφίας, 
λενινιστική ταχτική, είναι όροι 
που έχουν αλληλοσυνάρτηση. 
Δεν σημαίνουν τίποτ’ άλλο πα-
ρά ότι το κομμουνιστικό κόμμα 
δεν μπορεί να ζει και να παίζει 
το ρόλο του αν δεν είναι κόμμα 
μαζικό, αν δεν συνδέεται όσο 
μπορεί πιο στενά με τις μάζες, 
αν δεν προσαρμόζει την τα-
χτική του και τα συνθήματά 
του στις αντικειμενικές συν-
θήκες μέσα στις οποίες ζούνε 
και κινούνται οι μάζες, αν δεν 
αποχτά μ’ αυτόν τον τρόπο τη 
δυνατότητα να έχει μια πραγ-
ματική και σταθερή καθοδήγη-
ση του κινήματος».

> Η ουρά (ρωσιστί χβοστ...): « 
ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ. Συντριπτική 
πλειοψηφία των δημοκρατικών 
δυνάμεων – Δήλωση του σ. Χα-
ρίλαου Φλωράκη: Ο ελληνικός 
λαός σημείωσε μια μεγάλη δη-
μοκρατική νίκη... Δημιουργή-
θηκαν βασικές προϋποθέσεις 
για το ξεκίνημα μιας νέας 
δημοκρατικής πορείας στο 
δρόμο της αλλαγής» - «Νέα 
κατάσταση δημιουργήθηκε 
στη χώρα μετά τις εκλογές – 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ» - «Ιταλικό 
ΚΚ: Συμπαγής δύναμη το ΚΚΕ 
– ΑΠΟ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» 
- «Συγχαρητήρια στο ΚΚΕ  (σ.σ 
από το) Μπάαθ Συρίας». Και 
έπεται αριθμός δημοσιευμά-
των ων ουκ έσται τέλος. (Φύλ-
λα του Ριζοσπάστη με τη σειρά 
που παραθέτουμε: 19.10.1981, 
20.10.1981, 21.10.1981, 22.10.1981, 
23.10.1981).

> Αλλο Ηριάννα και Περι-
κλής, άλλο Τάσος Μαντέλης. 
Μπορεί ο πρώην υπουργός 
να πιάστηκε με τη γίδα στην 
πλάτη (χοντρές μίζες κατά 
την άσκηση των καθηκόντων 
του) και να κρίθηκε ομόφωνα 
ένοχος, όμως και ελαφρυντικό 
του αναγνωρίστηκε (με αποτέ-
λεσμα η ποινή να μειωθεί στα 
8 χρόνια) και ανασταλτικό 
χαρακτήρα είχε η έφεσή του 
(δεν έχει καθήσει ούτε μια μέ-
ρα φυλακή και μάλλον δε θα 
καθήσει).

> Ο Γεωργίου, πάλι, τέως αφε-
ντικό της ΕΛΣΤΑΤ, κρίθηκε 
ένοχος για παράβαση καθή-
κοντος (πήρε τη δουλειά στην 
ΕΛΣΤΑΤ χωρίς να παραιτηθεί 
από το ΔΝΤ) και η απόφαση, 
καίτοι με αναστολή, ξεσήκωσε 
την οργή του μεσιέ Μοσκοβισί, 
που έβαλε την εκπρόσωπό του 
να ανακοινώσει ότι «η υπόθεση 
του κ. Γεωργίου θα εξεταστεί 
από τα κράτη-μέλη, στο πλαί-
σιο του επόμενου Eurogroup»!

Βασίλης

Ανησυχώ για τη ζωγραφική μου ιδίως, 
γιατί θέλω να την κάνω κάτι χρήσιμο:
μέχρι στιγμής κατάφερα απλώς να εκφράζω με 
τιμιότητα τον εαυτό μου. Ομως πόρρω απέχει 
από το να υπηρετήσει το Κόμμα. Πρέπει να 
παλέψω με όλη μου τη δύναμη ώστε να 
διασφαλίσω πως τα λίγα θετικά στοιχεία 
που μου επιτρέπει η υγεία μου είναι προς 
όφελος και της Επανάστασης, τον μόνο 
πραγματικό λόγο για να ζω. 

Φρίντα Κάλο

Προς την πολύχρωμη πολιτική αλητεία: Ποια 
σημαία σηκώθηκε στο Ράιχσταγκ το 1945;

  Dixi et salvavi animam meam

u Δεν ξέρουμε αν πρόκειται για συνθέσεις του ίδιου γραφίστα 
(του ΤΗΕ ΝΕW YORKER είναι επώνυμο, του The Economist 
όχι), αν ο ένας πήρε την ιδέα από τον άλλον ή αν πρόκειται για 
σύμπτωση. Το βέβαιο είναι πως έχουμε να κάνουμε με ένα ακό-
μα κατόρθωμα του αχαλίνωτου ακροδεξιού Ντόναλντ Τραμπ. 
Κατάφερε να τον «πυροβολούν» ταυτόχρονα το αμερικάνικο 
«προοδευτικό» (με όλη τη σχετικότητα του όρου) περιοδικό και 
η ναυαρχίδα του νεοφιλελευθερισμού. Να τον καταγγέλλουν 
σαν άνθρωπο της Κου-Κλουξ-Κλαν. Αναμενόμενο το εξώφυλ-
λο του ΤΗΕ ΝΕW YORKER, έκπληξη το ιδιαίτερα επιθετικό 
εξώφυλλο του The Economist, δείχνει πως οι αμερικάνικοι μο-
νοπωλιακοί κύκλοι «τα 'χουν πάρει στο κρανίο» με τον Τραμπ.

u Πάντως, όσοι πέρα-
σαν από το επιτελείο του 
Τραμπ και «δεν ακού-
μπησαν» (είτε αλληλο-
φαγώθηκαν είτε τους 
έφαγαν τα καρτάλια 
της ρεπουμπλικανικής 
νομενκλατούρας) έχουν 
εξασφαλισμένη διεθνή 
καριέρα. Αναγνώστης 
της στήλης ανακάλυψε 
τον Αντονι Σκαραμού-
τσι, τον διευθυντή της 
υπηρεσίας ενημέρωσης 
του Λευκού Οίκου, που 
δεν πρόλαβε να κλείσει 

ούτε δεκαπενθήμερο στο πόστο του, να ηγείται… ομάδας DJ 
που έδωσε «συναυλία» σε μπιτσόμπαρο του Αγίου Νικολάου 
στην Κρήτη! Από τη Wall Street στο White House κι από εκεί 
στο… Almyros Beach του Λασιθίου!

u Αν δεν είχαμε 
τις μεγάλες φωτιές 
και ιδιαίτερα αυτή 
στην Ανατολική Ατ-
τική, έτσι θα περ-
νούσαμε το καλο-
καίρι. Με σύγκρου-
ση «των δυνάμεων 
του φωτός και του 
σκότους» (για να 
θυμηθούμε και τον 
μακαρίτη Μένιο 
Κουτσόγιωργα). Με 
διαφοροποιημένο 
ελαφρώς το μενού. 
Οι συριζαίοι βρή-
καν ένα πολιτικά 
ανώδυνο θέμα για 
να μπετονάρουν το 
στενό κομματικό 
τους ακροατήριο 
και να ρίξουν δί-
χτυα και στ' αριστερά τους και οι δεξιοί βρήκαν την ευκαιρία 
να καταγγείλουν τους «αθέους κομμουνιστάς» σαν τον παλιό 
καλό καιρό. Ο μόνος που παρέμεινε ψύχραιμος και τους άφη-
σε να σκιαμαχούν ήταν ο αρχιδεσπότης Τζερόνιμο. Βλέπετε, 
αιώνες τώρα το ιερατείο έχει μάθει να καθορίζει τις σχέσεις 
του με την εκάστοτε εξουσία, όχι με βάση μια παπάρα που για 
λόγους κομματικής κατανάλωσης θα πετάξει ο κάθε Βούτσης, 
αλλά με βάση την πρακτική πολιτική των φορέων της εξουσίας. 
Από άποψη πρακτικής πολιτικής το ιερατείο έχει πάρει… τα 
πάντα όλα. Γιατί να παίξει το παιχνίδι του Κούλη;

οι τοίχοι έχουν φωνή

ρητισμό και το ρατσισμό του αμερικάνικου Νότου, το βιβλίο της 
γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και κερδίζει το Βραβείο Πούλιτζερ. Δύο 
χρόνια αργότερα, το 1962, ο Μάλιγκαν αποφασίζει να μεταφέρει 
το βιβλίο στη μεγάλη οθόνη, με πρωταγωνιστή τον Γκρέγκορι 
Πεκ. Η ταινία κέρδισε τρία Οσκαρ και θεωρήθηκε μια από τις 
σημαντικές αμερικανικές ταινίες.

Η ιστορία αφηγείται την ενηλικίωση τριών παιδιών, εστιάζο-
ντας στην εξάχρονη Σκάουτ. Η Σκάουτ και ο αδελφός της ζουν 
με τον χήρο πατέρα τους Aτικους και την Καλπουρνία, τη μαύρη 
υπηρέτριά τους, καθώς και τον Νιλ, το νεοφερμένο φίλο τους.  
Ξαφνικά, ο Ατικους αναλαμβάνει την υπεράσπιση ενός μαύρου 
που κατηγορείται για τον βιασμό μιας λευκής κοπέλας. Κι ενώ 
αυτός θέλει να αποκαλύψει την αλήθεια, η τοπική κοινωνία εξα-
νίσταται και απομονώνει τον ίδιο και την οικογένειά του.

Ελένη Π.



Σκύλευση
«Η αντίληψη του κρατισμού είναι βαθιά ριζωμένη 

στο πολιτικό σύστημα και στην ελληνική κοινωνία. Εί-
ναι λάθος το πρόβλημα να εντοπίζεται μόνο στο χώρο 
της Αριστεράς […] Η Αριστερά εκπροσωπεί τον κόσμο 
της εργασίας και στόχος της είναι η ευημερία όλης της 
κοινωνίας κι η κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτές οι αξίες δεν 
έχουν καμία σχέση με την κρατικοδίαιτη οικονομία και 
το πελατειακό κράτος».

Ο τέως ευρωαναθεωρητής, μετέπειτα καπιταλιστής 
και νυν υφυπουργός των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, Στέργιος Πι-
τσιόρλας (συνέντευξη προ καιρού στο «Εθνος»), επι-
φυλάσσει για τον εαυτό του το ρόλο του… φιλελευθε-
ροαριστερού. Για την ακρίβεια, ο Πιτσιόρλας λέει με 
ωμότητα αυτά που άλλοι λένε με περικοκλάδες (π.χ. 
Δραγασάκης) και όλοι μαζί εφαρμόζουν με συνέπεια 
(συμπεριλαμβανόμενου του… μαρξιστή Τσακαλώτου).

Είναι τόσο αδίστακτοι, όμως, που δε διστάζουν ού-
τε μπροστά στη σκύλευση εμβληματικών μορφών της 
αριστερής διανόησης, το έργο των οποίων δεν έχει την 
παραμικρή επικάλυψη με το έργο των συριζαίων διαχει-
ριστών της αστικής εξουσίας, του ελληνικού καπιταλι-
σμού και της ιμπεριαλιστικής εξάρτησης. Σε πρόσφατη 
συνέντευξή του («Νέα Σελίδα»), ο Πιτσιόρλας διέπραξε 
το ανοσιούργημα:

«Στο μαρτυρολόγιο της Ελληνικής Αριστεράς υπάρχει 
το όνομα του Δημήτρη Μπάτση και χωρίς υπερβολή τα 
ζητήματα που έθεσε με το βιβλίο του “Η βαριά βιομη-
χανία στην Ελλάδα“ είναι ως σήμερα επίκαιρα. Και επί 
αυτών των διλημμάτων επικράτησαν λανθασμένες ιδεο-
λογικές απαντήσεις, και θα μπορούσα να πω ιδεοληψίες. 
Η ιδιομορφία της μεταπολεμικής εξέλιξης στην Ελλάδα 
δίνει σε μια συνειδητοποιημένη Αριστερά το ιστορικό 
προνόμιο να γίνει η δύναμη της δημιουργικής εργασίας, 
της γνώσης και της υγιούς επιχειρηματικότητας και να 
θεμελιώσει ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο».

«Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα» είναι πράγματι 
ένα εμβληματικό βιβλίο, ενταγμένο στην εργώδη προ-
σπάθεια της κομμουνιστικής και εαμικής διανόησης 
(Ζαχαριάδης, Κιτσίκης, Μπάτσης κ.ά.) να θεμελιώσει 
το πρόγραμμα της Λαϊκής Δημοκρατίας, που προϋ-
πέθετε τσάκισμα της αστικής εξουσίας, πέρασμα της 
εξουσίας στα χέρια της εργατοαγροτικής συμμαχίας 
με πολιτικό ηγέτη το ΚΚΕ, σε συμμαχία με τα εαμικά 
κόμματα, απαλλαγή από την ιμπεριαλιστική εξάρτη-
ση και οικοδόμηση μιας αυτοδύναμης οικονομίας (σε 
όλους τους τομείς, εξ ου και η αναφορά στη βαριά βιο-
μηχανία στον τίτλο του βιβλίου του Μπάτση), χάρη και 
στη συνεργασία με την ΕΣΣΔ και τις χώρες της Λαϊκής 
Δημοκρατίας.

Τι σχέση μπορεί να έχει η πορεία προς το σοσιαλι-
σμό, τις οικονομικές δυνατότητες της οποίας περιέγρα-
φε επιστημονικά στο βιβλίο του ο Μπάτσης, με τους 
ύμνους προς την «υγιή επιχειρηματικότητα» (τον κα-
πιταλισμό δηλαδή), με τις εκκλήσεις του ΣΥΡΙΖΑ προς 
τους «διεθνείς επενδυτές» να έρθουν να επενδύσουν 
στο «φιλικό προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον» 
που έχουν δημιουργήσει τα Μνημόνια, με την αποπλη-
ρωμή του τοκογλυφικού χρέους «στο διηνεκές» μέσω 
της πολύχρονης (μέχρι το 2060!) σκληρής δημοσιονο-
μικής πολιτικής και της παράδοσης της κρατικής πε-
ριουσίας στο γνωστό Υπερταμείο Ξεπουλήματος και 
Ιδιωτικοποιήσεων, με τη διευκόλυνση κάθε είδους πλιά-
τσικου και περιβαλλοντικού εγκλήματος από τους καπι-
ταλιστές του τουρισμού και του Real Estate (Ελληνικό, 
Νέα Φιλαδέλφεια - Προμπονάς, Ακαδημία Πλάτωνος, 
Παλιούρι Χαλκιδικής, Αστέρας Βουλιαγμένης κτλ.), με 
την κινεζοποίηση του ελληνικού προλεταριάτου, με 
όλα αυτά που με συνέπεια και φανατισμό υπηρετεί ο 
ΣΥΡΙΖΑ, ίδια κι απαράλλαχτα με τις προκάτοχές του 
αστικές κυβερνήσεις;

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σ' αυτά τα αδίστακτα 
αστικά καθάρματα να σκυλεύουν τη μνήμη της πραγμα-
τικά αριστερής διανόησης, γιατί με την γκεμπελίστικη 
τακτική τους μπορεί να «μπερδέψουν» αγωνιστές της 
νεότερης γενιάς, που δεν έχουν βαθιά γνώση.

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 κόκκινοΕυτυχώς που υπήρξε η πρώ-
ην υπουργός Παιδείας 

(τρομάρα της), Μαριέττα Γιαν-
νάκου, για να μας θυμίσει ότι 
ο χυδαίος αντικομμουνισμός 
πάει πακέτο με την αγραμμα-
τοσύνη και τη γελοιότητα. Αν 
δεν το πληροφορηθήκατε, η 
εν λόγω κυρία, που ανήκει στη 
λεγόμενη «φωτισμένη» ή «με-
τριοπαθή» Δεξιά, έγραψε στο 
twitter: «Κάποιοι αποσιωπούν 
ότι το ναζιστικό κόμμα της 
Γερμανίας ήταν εθνικοσοσια-
λιστικό και συνεπώς αριστερής 
προέλευσης»!

Ευτυχώς που πρώτη μού-
ρη στη ναζιστική σύναξη της 
Εσθονίας ήταν ο σουηδός 
Γκόραν Λίντμπλαντ, που είπε 
απευθυνόμενος στον υπουρ-
γό Δικαιοσύνης της Εσθονίας 
Ούρμας Ρεϊνσάλου: «Οι κομ-
μουνιστές βρίσκονται στην κυ-
βέρνηση στην Ελλάδα (sic!), αλ-
λά δεν υπάρχουν πολλές τέτοι-
ες κυβερνήσεις. Εάν υπήρχαν 
περισσότερες, θα σκέφτονταν 
διαφορετικά. Ελπίζω λοιπόν να 
τους απαντήσετε σταθερά». O  
ίδιος έδωσε και το στίγμα της 
εκδήλωσης, δηλώνοντας με 
περισσή… επιστημοσύνη: «Και 
τα δύο κείμενα -το Mein Kampf 
του Χίτλερ και του Καρλ Μαρξ- 
περιλαμβάνουν την ιδέα της 
χρήσης του τρόμου, προκειμέ-
νου οι δικτατορίες να παραμέ-
νουν στην εξουσία».

Τι εστί Λίντμπλαντ; Οδοντία-
τρος είναι, που διετέλεσε βου-
λευτής στη Σουηδία και κάνει 
διεθνή καριέρα ως πρόεδρος 
της «Πλατφόρμας Ευρωπαϊ-
κής Μνήμης και Συνείδησης», 
χωρίς να ντρέπεται να διακη-
ρύξει: «Εχοντας μεγαλώσει στη 
Σουηδία, τόσο κοντά στη Σοβιε-
τική Αυτοκρατορία του Κακού, 
ήμουν ανέκαθεν ενάντια στον 
κομμουνισμό».

«Φύλαξε τον κώλο του», λοι-
πόν, κατά το κοινώς λεγόμενο, 
ο Κοντονής απέχοντας από τη 
φασιστική σύναξη. Φαντάζε-
στε να είχε πάρει μέρος και να 
έβγαιναν μετά οι τοποθετήσεις 
σαν κι αυτή του Λίντμπλαντ; 
Θα μπορούσε, βέβαια, να στεί-
λει τον έλληνα πρέσβη (όπως 
έκανε πέρυσι, που η ετήσια 
σύναξη των βρυκολάκων έγι-
νε στη Σλοβακία και πέρασε 
στο ντούκου η χαμηλόβαθμη 
ελληνική συμμετοχή), όμως 
από τα τέλη Ιούλη οι συριζαί-
οι εφαρμόζουν την «αριστε-
ρή στροφή» (σ' ένα τμήμα 
της ρητορικής τους φυσικά 
και με ανώδυνα μέτρα που 
δεν επηρεάζουν το βάρβαρο 
μνημονιακό πλαίσιο), οπότε 
είπαν να  το εντάξουν κι αυτό 
στην προπαγάνδα τους, σε 
μια προσπάθεια να βγουν από 

την κοινωνική απομόνωση που 
τους έχει οδηγήσει η φανατική 
προσήλωση στο μνημονιακό 
πλαίσιο και στην εμβάθυνση 
και επιμήκυνσή του.

Από εκεί και πέρα, η λυσσα-
σμένη αντικομμουνιστική αντί-
δραση της Δεξιάς, τμήματος 
του ΠΑΣΟΚ και των αστικών 
συγκροτημάτων Μαρινάκη 
και Αλαφούζου, δεν πρέπει να 
αποδοθεί μόνο στην ανάγκη 
τους να ασκήσουν αντιπολίτευ-
ση στον ΣΥΡΙΖΑ με κάθε μέ-
σο.  Αποκάλυψε τους φόβους 
της αστικής τάξης μπροστά 
στο «φάντασμα του κομμου-
νισμού», έστω κι αν αυτό δεν 
τους απειλεί άμεσα, όπως την 
περίοδο του Μεσοπολέμου 
και τις πρώτες μεταπολεμικές 
δεκαετίες.

Περιττεύει να πούμε ότι αυ-
τή η βρόμικη πτωματολογία, 
που πάντοτε αποτελούσε ερ-
γαλείο του αντικομμουνισμού 
(αρκεί να θυμηθούμε -για να 
μείνουμε μόνο στα δικά μας- 
τους «κουβάδες με τα μάτια» 
του λόρδου Σιτρίν, που τάχα 
τα είχαν βγάλει οι ελασίτες 
από τους «εθνικόφρονες») 
δεν περιλαμβάνει τα μαζικά 
εγκλήματα της αποικιοκρα-
τίας στην Ασία, την Αφρική 
και τη Λατινική Αμερική, ούτε 
τα σύγχρονα εγκλήματα του 
ιμπεριαλισμού στο Ιράκ, στο 
Αφγανιστάν, στη Συρία, στην 
Παλαιστίνη και όπου αλλού 
εξαπολύουν πολέμους.

Η πτωματολογία, όμως, έχει 
και τη… λάιτ εκδοχή της. Σαν 
αυτή που πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ 
και όσοι πρεσβεύουν την άπο-
ψη «άλλο ο ευγενής κομμουνι-
σμός και άλλο ο εγκληματικός 
σταλινισμός». Οι χυδαίοι αντι-
κομμουνιστές -για τους δικούς 
τους λόγους ασφαλώς- δεν κά-
νουν τέτοιους διαχωρισμούς. 
Ετσι, η αντιπαράθεση ανάμε-
σα σ' αυτά τα δύο ρεύματα 
είναι ψευδεπίγραφη, καθώς 
η βρόμικη προπαγάνδα των 
κάθε είδους αναθεωρητών και 
σοσιαλδημοκρατών τροφοδο-
τεί τα χυδαία αντικομμουνιστι-
κά ρεύματα και προσδίδει αλη-
θοφάνεια στις βρομιές τους.

Η εξίσωση ναζισμού και 
κομμουνισμού δεν είναι και-
νούργια θεωρία. Δεν τη δη-
μιούργησαν οι νεοναζί της 
Βαλτικής, της Πολωνίας, της 
Ουγγαρίας και των άλλων 
χωρών του πρώην παλινορ-
θωμένου καπιταλισμού, μετά 
την παταγώδη πτώση του στα 
τέλη της δεκαετίας του '80 με 
αρχές της δεκαετίας του '90. 
Αστοί διανοητές κύρους (κα-
μιά σχέση με το σκουπιδιαριό 
τύπου Λίντμπλαντ), όπως η 
Χάνα Αρεντ και ο Ρεϊμόν Αρόν 
(για ν' αναφέρουμε μόνο δύο 
από τους πλέον προβεβλημέ-
νους), διαμόρφωσαν αμέσως 
μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο 
τη θεωρία του «ολοκληρωτι-
σμού». Παρά τη φιλοσοφική 
και ψευδοϊστορική επένδυση 
των θεωριών τους, όμως, δεν 
κατάφεραν σχεδόν τίποτα. 
Απέναντί τους δεν ορθώθηκε 
μόνο η συνδεδεμένη με το 
κομμουνιστικό κίνημα διανόη-
ση, αλλά και διανοούμενοι που 
δεν ήταν οργανικά ενταγμένοι 
στο κίνημα (π.χ. ο Σαρτρ και ο 
Μερλό-Ποντί στη Γαλλία). 

Και βέβαια, δεν έπιασαν ού-
τε μπάζα στην εργατική τάξη 
της Ευρώπης και στους λαούς 
που πάλευαν να απαλλαγούν 
από τον αποικιοκρατικό ζυγό.  
Η εργατική τάξη, ακόμα και 
αυτή που πολιτικά βρισκό-
ταν υπό σοσιαλδημοκρατική 
επιρροή, έβλεπε με βαθύτατο 
σεβασμό την ΕΣΣΔ και το δι-
εθνές κομμουνιστικό κίνημα, 
γνωρίζοντας καλά ποιοι ήταν 
αυτοί που πολέμησαν με συ-
νέπεια το ναζιστικό τέρας και 
έχυσαν το περισσότερο αίμα σ' 
αυτόν τον τιτάνιο αγώνα.

Το πρώτο ρήγμα σ' αυτό 
το μπετοναρισμένο μέτωπο 
αντίστασης στη θεωρία του 
«ολοκληρωτισμού» ήρθε με 
την περιβόητη μυστική έκθεση 
Χρουτσιόφ στο 20ό συνέδριο 
του ΚΚΣΕ, που σηματοδότησε 
και επίσημα τη διαδικασία κα-
πιταλιστικής παλινόρθωσης 
στην ΕΣΣΔ, η οποία είχε ξε-
κινήσει ήδη από το καλοκαίρι 
του 1953. Τα «εγκλήματα του 
Στάλιν», καταγγελμένα πλέον 

από «αρμόδια» χείλη, έγιναν 
ψωμοτύρι στο στόμα των χυ-
δαίων αντικομμουνιστών, ενώ 
οι πιο ραφινάτοι απ' αυτούς 
άρχισαν να επικαλύπτουν με 
τόνους ηθικολογίας την ιστο-
ρική αποτίμηση της πορείας 
της ταξικής πάλης.

Το δεύτερο ρήγμα ήρθε με 
την κατάρρευση των καθεστώ-
των του παλινορθωμένου κα-
πιταλισμού. Η διεθνής αστική 
τάξη βρήκε την ευκαιρία για να 
πάρει τη ρεβάνς από την ήττα 
της πριν και αμέσως μετά τον 

Β' παγκόσμιο πόλεμο. Οι νεο-
ναζί στις χώρες της Βαλτικής, 
την Πολωνία και αλλού τέθη-
καν υπό την προστασία της ΕΕ. 
Πίσω από τον αγώνα ενάντια 
στον «ολοκληρωτισμό» κρυβό-
ταν ο αγώνας ενάντια στο ναζι-
σμό, αφού κανείς στην ιμπερι-
αλιστική Δύση δεν ενοχλήθηκε 
από τα μνημεία στη μνήμη των 
ναζί, που έστηναν αυτά τα κα-
θεστώτα. Αρκεί που οι κυβερ-
νώντες νεο-ναζί έγιναν μέλη 
της ΕΕ και πιστοί σύμμαχοι 
του ΝΑΤΟ, κάνοντας παράλ-
ληλα την πιο χυδαία αντικομ-
μουνιστική προπαγάνδα σαν 
«παθόντες».

Το τριτοδιεθνιστικό κομμου-
νιστικό κίνημα δεν ηττήθηκε 
ούτε στα πεδία των μαχών ού-
τε στο πεδίο της σύγκρουσης 
των ιδεών. Νίκησε το αστικό 
στρατόπεδο κατά κράτος. Το 
κίνημα ηττήθηκε από τα μέσα, 
με τη διαδικασία παλινόρθω-
σης του καπιταλισμού στην 
ΕΣΣΔ και την ανακοπή της 
πορείας προς το σοσιαλισμό 
στις χώρες της Λαϊκής Δημο-
κρατίας, με την επικράτηση 
του αναθεωρητισμού στα κομ-
μουνιστικά κόμματα, με τον 
εγκλωβισμό επαναστατικών 
δυνάμεων στο μαοϊκό ρεύμα, 
οι καθοδηγητές του οποίου 
αποσκοπούσαν στη στήριξη 
της πορείας μετατροπής της 
Κίνας σε ιμπεριαλιστική δύ-
ναμη (η σημερινή εικόνα της 
Κίνας αποτελεί την ολοκλήρω-
ση αυτής της πορείας), με τον 
εκφυλισμό του μικρού σχετικά 
τμήματος που ακολούθησε τον 
αλβανικό μικροαστικό εθνικι-
σμό. Αυτό, όμως, δε σημαίνει 
ότι νικήθηκε και ο κομμουνι-
σμός ως λυτρωτική για την 
ανθρωπότητα προοπτική, ως 
σύνολο ιδεών και προγραμ-
ματικών κατευθύνσεων που 
μπορούν να αποτελέσουν το 
καύσιμο για τη συγκρότηση 
ενός νέου επαναστατικού κι-
νήματος του προλεταριάτου. 
Κι αυτό το ξέρουν πολύ καλά 
οι αστοί. Γι' αυτό και ο Λένιν, 
ο Στάλιν, η Κομμουνιστική Δι-
εθνής εξακολουθούν να στοι-
χειώνουν τον ύπνο τους.

Γιατί φοβούνται τον κομμουνισμό;


