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Συντρόφισσες και Σύντρο-
φοι, ο σοσιαλισμός, είναι μια 
αναγκαιότητα. Οταν είχα πει, 
σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα, 
κάποιοι γελούσαν. Χωρίς την 
εναλλακτική του σοσιαλισμού 
πολλοί ακολουθούν τη βία, τον 
φονταμενταλισμό, τον υπερε-
θνικισμό, τον αυταρχισμό. 
Αδιέξοδες και επικίνδυνες δι-
αδρομές. Από εμάς εξαρτάται 
αν θα αποδειχθούμε ικανοί να 
αντεπεξέλθουμε στις ιστορι-
κές μας ευθύνες.

Γ. Α. Παπανδρέου
Ο παλιός, καλός, αχτύπητος 

Γιωργάκης.
Το σύνθημα «ελευθερία ή 

θάνατος» που κάποτε έσωσε 
την Ελλάδα, θα πρέπει να γί-
νει πια «παραγωγή ή θάνατος».

Σπύρος Θεοδωρόπουλος
Καπιταλιστής είναι ο άν-

θρωπος, μην περιμένετε και… 
ποίηση. Παπάρες θα πει.

Το πώς ένα μικρό πολιτικό 
κόμμα με το «στίγμα» μάλιστα 
του εξτρεμιστή, του βομβιστή 
και του φίλου της «τρομοκρα-
τίας» εκείνης της εποχής, σε 
ελάχιστα χρόνια μεταμορφώ-
θηκε σε μεγάλο κόμμα εξου-
σίας, που έβαλε τη σφραγίδα 
του στη διαμόρφωση της μετα-
πολίτευσης, είναι ένα θέμα που 
έχει προκαλέσει και εξακολου-
θεί να προκαλεί μεγάλες συζη-
τήσεις και αντιπαραθέσεις.

Αλέξης Τσίπρας
Ποιος έγραψε βιβλίο για ν' 

«αποδείξει» ότι ο Παπανδρέ-
ου ήταν «αρχηγός της 17Ν»; Ο 
συγκυβερνήτης του Τσίπρα, 
Πάνος Καμμένος. Ακόμα του 
ζητάει λεφτά ο Γεωργαλάς, 
ισχυριζόμενος (όχι αβάσιμα) 
ότι αυτός του έγραψε το βι-
βλίο.

Στις επόμενες εθνικές εκλο-
γές η Κεντροαριστερά θα είναι 
ο άλλος πόλος κυβερνητικής 
πρότασης απέναντι στη ΝΔ. 
Ο κ. Τσίπρας θα πρέπει να επι-
λέξει ποιον θα στηρίξει.

Οδυσσ. Κωνσταντινόπουλος
Ο νηστικός καρβέλια ονει-

ρεύεται.
Μην περιμένετε από τον 

επιχειρηματικό κόσμο να συ-
γκινηθεί είτε από τη όψιμη με-
ταστροφή του πρωθυπουργού 
είτε από τον διαγκωνισμό του 
με τη μείζονα αντιπολίτευση 
επί του θέματος. Η προστασία 
της επιχειρηματικότητας από 
την κρίση απαιτεί μέτρα πρα-
κτικά και άμεσης αποτελεσμα-
τικότητας: μείωση των φόρων 
και των εισφορών!

Μπάμπης Παπαδημητρίου
Πάντοτε στο «ψητό» αυ-

τός…
Τον Τσίπρα φοβούνται, γιατί 

τους χαλάει την ανιστόρητη 
σούπα του «ενδιάμεσου με 
ανθρώπινο πρόσωπο». Το φόβο 
του να έχουν και ας φωνάζουν 
όσο αντέχουν τα πνευμόνια 
τους για ύβρη και σκύλευση.

Θανάσης Καρτερός
Κατόπιν αυτού, μας έπεισε 

ότι αυτός ήταν ο συγγραφέας 
του πρωθυπουργικού άρθρου.

Δεν είναι κακό να μη θυ-
μάσαι καλά και να λες 

τον Αυγεία, Αυγέα. Ούτε να 
μη θυμάσαι πως ο Οδυσσέας 
βούλωσε τ' αυτιά των ανδρών 
του, τα δικά του όμως τα άφη-
σε ανοιχτά και διέταξε να τον 
δέσουν στο κατάρτι για να μην 
τον παρασύρει το τραγούδι 
των Σειρήνων. Κακό είναι να 
παριστάνεις τον ξερόλα και να 
«κουτσουλάς» σαν θρασύ περι-
στέρι από εδώ κι από εκεί. Πό-
τε σε ποιητές, πότε στα αρχαία 
έπη και πότε στον Γκράμσι. Κι 
αυτό αφορά και τον (εμφανέ-
στατα χαμηλής φιλολογικής 
μόρφωσης) Τσίπρα και τους 
λογογράφους του.

Διαβάζεις το τιτίβισμα 
του Τσίπρα για την επίσκε-
ψη Μακρόν και η πρώτη 

αυθόρμητη αντίδραση είναι 
να γελάσεις. Ο Μακρόν ήρθε 
στην Αθήνα για να κουβεντιά-
σει με τον Τσίπρα το μέλλον 
της Ευρώπης. Διότι, ως γνω-
στόν, τίποτα δεν μπορεί να 
γίνει στην Ευρωλάνδη αν δεν 

έχει τη σύμφωνη γνώμη του 
Τσίπρα. Μιλάμε τον τρέμουν, 
γι' αυτό έστειλαν τον Μακρόν 
να τον καλοπιάσει. Γι' αυτό ήρ-
θε και η Μπριζίτ (που αρχικά 
ήταν να μην έρθει γιατί φοβά-
ται τα αεροπλάνα). Για να κα-
λοπιάσει την Περιστέρα που 
όσο να 'ναι, ως συμβία, έχει 
κάποια επιρροή στον σύζυγό 
της. Μετά το γέλιο, αντιλαμ-
βάνεσαι την κουτοπονηριά. 
Ο Μακρόν δεν ήρθε σαν 
«μπροστινός» των γαλλικών 
μονοπωλιακών ομίλων που 
θέλουν μερίδιο από το πλιά-
τσικο στην Ελλάδα, ούτε για 
να βγάλει μια ομιλία με φόντο 
την Ακρόπολη, αλλά μόνο για 
να… οραματιστεί από κοινού 
με τον Τσίπρα.

Ξέρετε ποια είναι η διαφο-
ρά των σύγχρονων ιμπε-

ριαλιστών ηγετών από τους 
ηγέτες των ίδιων χωρών κατά 

την εποχή της αποικιοκρατίας; 
Οτι οι σημερινοί είναι αναγκα-
σμένοι να παριστάνουν πως 
έχουν δίπλα τους έναν ισότιμο, 
περήφανο, ανεξάρτητο ηγέτη. 
Από μέσα τους μπορεί και να 
ξινίζουν άμα βλέπουν ότι ο 
φύλαρχος είναι και λιγουλάκι 
θρασύς και τους μιλάει στον 
ενικό ακόμα και στις επίσημες 
προσφωνήσεις, όπου το πρω-
τόκολλο επιβάλλει το «κύριε 
πρόεδρε», «κύριε πρωθυπουρ-
γέ». Το έχουν συνηθίσει, όμως. 
Είναι μέρος του παιχνιδιού. 
Ετσι δουλεύει το σύστημα της 
νεοαποικιοκρατίας (ιμπεριαλι-
στικής εξάρτησης).

«Από μόνη της [η επίσκεψη 
Μακρόν] ήταν μία σημα-

ντική επίσκεψη – η πρώτη που 
κάνει ο Γάλλος Πρόεδρος 
σε μια χώρα εκτός Γαλλίας 
– που έχει το συμβολικό του 
στοιχείο». Και να φανταστεί-

τε ότι ο γενικός γραμματέας 
του υπουργείου Εσωτερικών, 
Κώστας Πουλάκης, αυτός με 
το ύφος της σιγανοπαπαδιάς, 
που έκανε αυτή τη δήλωση, θε-
ωρείται από τους… σοβαρούς 
συριζαίους. Περιττεύει να πού-
με ότι ο Μακρόν έχει διατρέξει 
την Ευρώπη οριζοντίως και κα-
θέτως και ότι ο Τσίπρας είναι ο 
δωδέκατος πρωθυπουργός ή 
πρόεδρος που είδε ο Μακρόν 
μέσα σε δυο βδομάδες.

«Είναι η πρώτη επίσημη 
επίσκεψή μου στην Ελλάδα 

και έχει σημασία αυτό», δήλω-
σε η Μακρόναινα! Υπό ποια 
επίσημη ιδιότητα μας ήρθε η 

μαντάμ Μπριζίτ; Γιατί απ' όσο 
ξέρουμε, η προσπάθεια του 
συζύγου της να θεσπίσει θε-
σμό «πρώτης συζύγου», κατά 
το αμερικάνικο πρότυπο, δεν 
πέρασε. Τον σιχτίρισε ομαδι-
κά ο γαλλικός αστικός Τύπος 
κι αυτός «μαζεύτηκε». Η μα-
ντάμ, όμως, δεν καταλαβαίνει 
από θεσμικά ζητήματα. Αυτή 
ζει τον μύθο της (και το απο-
λαμβάνει) στο Ελιζέ και στις 
Βερσαλλίες (δική της ιδέα 
φαίνεται πως ήταν να μιλήσει 
ο Μακρόν από το χρυσοποί-
κιλτο παλάτι των Βουρβώνων, 
κίνηση που ενόχλησε, γιατί 
δεν την είχε ξανακάνει γάλλος 
πρόεδρος).

16/9: Ημέρα προστασίας όζοντος, Μαλαισία, Σι-
γκαπούρη: Ημέρα ανεξαρτησίας (1963), Μεξικό: 
Εθνική γιορτή (1810), Νέα Γουινέα (Παπούα): 

Εθνική γιορτή (1975)16/9/1920: Βόμβα στο 
χρηματιστήριο της Γουόλ Στριτ, τρι-
άντα νεκροί, τριακόσιοι τραυματίες 
16/9/1969: Ανατίναξη δύο πυλώνων της ΔΕΗ 
(Ελευσίνα) στην έναρξη των πανευρωπαϊκών αγώ-
νων (ΕΔΚ) 17/9: ΗΠΑ: Ημέρα πολιτικών δικαιω-
μάτων (1952) 17/9/1970: Πρώτη ενέργεια Ερυ-
θρών Ταξιαρχιών. Ανατίναξη δύο μπιτονιών βεν-
ζίνης έξω από το σπίτι του γενικού διευθυντή 
«Siemens» Τζουζέπε Λεόνι 18/9: Ημέρα ειρήνης, 
Χιλή: Ημέρα ανεξαρτησίας (1818) 18/9/1834: Η 
Αθήνα (7.000 κάτοικοι) πρωτεύουσα του ελλη-

νικού κράτους 18/9/1970: Αυτοπυρπόληση 

φοιτητή Κώστα Γεωργάκη (Γένοβα) ως 
διαμαρτυρία στη χούντα 18/9/1977: Βόμβα 
(ΕΛΑ) στον Οργανισμό Υδρευσης Θεσσαλονίκης 
18/9/2002: Αθώωση Αβραάμ Λεσπέρογλου για από-
πειρα δολοφονίας αστυνομικού 19/9: Ημέρα πει-
ρατικής ομιλίας, Μπουτάν: Ημέρα βροχής, Χιλή: 
Ημέρα στρατού (1810) 19/9/1968: Φοιτητι-
κές ταραχές, εισβολή αστυνομίας στο 
πανεπιστήμιο Μεξικού, δεκαοκτώ φοι-
τητές νεκροί, εκατοντάδες συλλήψεις 
19/9/1979: Ενδεκαετής κάθειρξη στον ακροδεξιό 
βομβιστή Αρ. Καλέντζη 19/9/1987: Δύο βόμβες 
σε Πι Εξ Συγγρού (ΕΛΑ) 19/9/1990: Οι ΗΠΑ κλεί-
νουν 151 βάσεις τους σε Δυτική Ευρώπη και Ασία 
19/9/1994: Τηλεχειριζόμενη βόμβα κατά λεωφο-
ρείου ΕΛΑΣ, νεκρός ο αξιωματικός Απόστολος 

Βέλιος, εννιά τραυματίες (ΕΛΑ) 20/9: Ημέρα 
χωρίς αυτοκίνητο, ημέρα εθελοντικού καθαρι-
σμού ακτών 21/9: Ημέρα ελεύθερου λογισμικού, 
ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας, εβραϊκή πρω-
τοχρονιά, Μάλτα: Ημέρα ανεξαρτησίας (1964), 
Φιλιππίνες: Ημέρα ευχαριστιών 21/9/1969: 
Ανατίναξη πύργου ΔΕΗ γραμμής Χαλκηδόνας-
Αλιβερίου, διήμερη διακοπή λειτουργίας της 
(ΕΔΚ)21/9/1974: Νομιμοποίηση του ΚΚΕ 22/9: 
Ημέρα hobbit, Μάλι: Ημέρα ανεξαρτησίας (1960) 
22/9/1942: Ανατίναξη γραφείων φιλοναζιστικής 
οργάνωσης ΕΣΠΟ, νεκροί 43 Γερμανοί-Ιταλοί και 
29 στελέχη της ΕΣΠΟ (ΠΕΑΝ) 22/9/1969: Βόμβες 
(ΚΕΑ) στον δεύτερο όροφο δημαρχείου Αθήνας 
και μέσα στο κεντρικό ταχυδρομείο Αθήνας.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u «Γαλλικό αντίβαρο στη γερμανική 
ηγεμονία» είδε (μόνη αυτή) η ΕφΣυν 

u Βάφονται αυγά με πορδές, ωρέ 
λεβέντες και λεβέντισσες της Κολοκο-
τρώνη; u Α, και την άλλη φορά να μας 
εξηγήσετε γιατί είναι προτιμότερη η 
γαλλική ηγεμονία από τη γερμανική u 

Επειδή τα εγκλήματα του γερμανικού 
ναζισμού ξέπλυναν τα εγκλήματα της 
γαλλικής αποικιοκρατίας; u Ε, ρε, Ντι-
εν Μπιεν Φου που σας χρειάζεται u 

Η «Αυγούλα», από την άλλη, είδε «Γαλ-
λικό φρένο στο ΔΝΤ» u Κάθε συριζο-
φυλλάδα και το παραμύθι της u Στην 
Πνύκα σπονδές στην αρχαιοελληνική 
δημοκρατία, στο Παρίσι αντεργατική 
λαίλαπα u Ο συμβολισμός χαρακτηρι-
στικός u «Δεν πιστεύω ότι ο Τσίπρας θα 
βγάλει την άνοιξη» είπε η Ντόρα u Σχο-
λή ίδρυσε ο Λεβέντης u «Ο κ. Τσιπρας 
επειδή αντιλήφθηκε ότι δεν πουλάει πια 
ως Πινόκιο υποδύθηκε τον Χάρι Πότερ 

εξαφανίζοντας τα προβλήματα!» u 

Οπως όλα τα παιδάκια, η Φώφη αντλεί 
παραδείγματα από τα παραμυθάκια u 

Unfair του Μαρινάκη u Εβαλε τον Κα-
ρεμπέ να πάει στη γαλλική πρεσβεία 
και να χαρίσει φανέλα του Ολυμπια-
κού στον Μακρόν u Καρεμπέ είν' αυ-
τός, και οι σύμβουλοι του Μακρόν δε 
σκέφτηκαν ότι μπορεί αυτή η κίνηση να 
θεωρηθεί εχθρική από τους οπαδούς 
άλλων ομάδων u Ετσι, ο Μαρινάκης, 
πάντως, έκανε μια ακόμα επίδειξη δύ-
ναμης u Εδειξε στους «εχθρούς» του 
ότι αυτός είναι το αφεντικό με τις διε-
θνείς διασυνδέσεις u Είναι λαμόγια οι 
αθάνατοι; u Επεσαν μίζες για να πάρει 
τους ολυμπιακούς αγώνες η Βραζιλία; 
u Ελα, δεν το πιστεύω u «Εμείς», πά-
ντως, τους «πήραμε» με το καθαρό μας 
κούτελο u Πραγματικά δεν κατανοού-
με τα αρνητικά σχόλια για τον Τραγάκη 

u Ενας ταξιτζής σε ποιον θ' αφήσει την 

άδεια ταξί; u Στον γιο του u Γιατί να 
μην αφήσει και ο Τραγάκης στον δικό 
του γιο την άδεια βουλευτικής έδρας; 
u Εντάξει, το έκανε λίγο άκομψα, αλλά 
δεν είναι λόγος αυτός να του απαλλο-
τριώσουν την έδρα u Το Σύνταγμα προ-
στατεύει την ατομική ιδιοκτησία u «Ως 
Πρόεδρος του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, αλλά και 
ως τελευταίος πρωθυπουργός της με-
γάλης προοδευτικής παράταξης, έχω 
καθήκον να εγγυηθώ και τις αρχές και 
τις αξίες μας, και την ενότητα των προ-
οδευτικών δυνάμεων» u Τ’ ακούτε, γα-
τάκια; u Giorgos is back u «Α ρε Μα-
νώλη με την πάρτη σου» έγραψε η Ζωή 

u Ακόμα να συνέλθει από το χουνέρι 
που της έκανε ο «παππούς» στο Δίστο-
μο u Εμείς πάντως ζούμε για τη στιγμή 
που θα τους δούμε ξανά αγκαλιασμέ-
νους και μονιασμένους u Εζήλωσεν 
δόξαν Τσίπρα ο υποψήφιος αρχηγός 
Σταύρος u Κι έκανε κι αυτός επίσκεψη 

σε καπιταλιστική επιχείρηση u Στην 
Chipita του Θεοδωρόπουλου u Οπου 
οι ακροατές έκαναν συνεχώς βουτιές 
για να μαζέψουν τα… μαργαριτάρια του 
διδύμου u Tην… «επανάσταση της σο-
βαρότητας» κήρυξε ο Σταύρος σε άλλη 
εκδήλωση u Πού πα', ρε γατάκι; u Ο 
ΓΑΠ, χρόνια πριν, είχε κηρύξει την… 
«επανάσταση του αυτονόητου» u Δια-
βάσαμε ότι ο Μάκαρος ο Γιακουμάτος 
ετοιμάζεται να δώσει το χρίσμα στην 
κόρη του u Ελπίζουμε να μην κάνει 
κάνα αστείο ο Μητσοτάκης, όπως με 
τον Τραγάκη u Και βέβαια, ελπίζου-
με η κόρη να αποδειχτεί αντάξια του 
πατρός u Δέκα οι υποψήφιοι για την 
ηγεσία της Κεντροαριστεράς u Οπως 
στις εκλογές των 15μελών στα σχολεία 

u Η στήλη εκφράζει την ικανοποίησή 
της που τελικά κατεβαίνει και ο Πόντας 

u Και θα τον στηρίξει, αφού η Εύα μας 
απογοήτευσε και δεν εξετέθη u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Είναι απαραίτητη η ανάδειξη μιας νέας κοινωνικά υπεύθυνης 
επιχειρηματικότητας που στρέφεται σε διεθνώς εμπορεύσιμα 
αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Πρόκειται 

για επιχειρηματικότητα που επανεπενδύει τα κέρδη της, 
αξιοποιεί δημιουργικά το ανθρώπινο κεφάλαιό της, σέβεται το 
περιβάλλον και συνυπολογίζει τα ευρύτερα συμφέροντα της 

κοινωνίας.
Γιάννης Δραγασάκης

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Κατέθεσε την απαιτούμενη 
μαρτυρία ο Τσίπρας

Η «υπόθεση Γεωργίου», του πρώην επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ, που 
τον επιστράτευσαν οι ιμπεριαλιστές δανειστές για να κάνει την απα-
ραίτητη «δουλειά» όταν έβαζαν τη χώρα στα Μνημόνια (υποχρέωσαν 
το δίδυμο Γιωργάκη-Παπακωνσταντίνου να τον φέρει από το ΔΝΤ και 
να τον τοποθετήσει επικεφαλής στη νεοσύστατη ΕΛΣΤΑΤ), συνιστά 
ένα πολιτικό σκάνδαλο. Οι ιμπεριαλιστές δανειστές ύψωσαν ασπίδα 
προστασίας γύρω από το στέλεχός τους και απαιτούν την απαλλαγή 
του από κάθε δικαστική εμπλοκή. Απαίτησαν ακόμα και να του πλη-
ρώσει τα δικαστικά έξοδα η ελληνική κυβέρνηση, πράγμα που έγινε. 
Οι δε απανωτές δημόσιες δηλώσεις παραγόντων των Βρυξελλών 
ξεπερνούν κάθε έννοια «ισότιμων σχέσεων», καθώς παρεμβαίνουν 
με τον πιο ωμό τρόπο στην πολιτειακή λειτουργία μιας (υποτίθεται) 
ανεξάρτητης χώρας.

Ο Γεωργίου έχει δυο εμπλοκές με την ελληνική Δικαιοσύνη. Η 
πρώτη αφορά την κατηγορία για παράβαση καθήκοντος, επειδή 
για κάποιους μήνες το 2010 είχε διατηρήσει και το πόστο του στο 
ΔΝΤ, πράγμα που απαγορεύεται, κι ακόμα ότι δε συγκαλούσε το ΔΣ 
της ΕΛΣΤΑΤ και ότι έστειλε μόνος του στις Βρυξέλλες τα στοιχεία 
για το έλλειμμα του έτους 2009, χωρίς προηγουμένως να τα θέσει 
υπόψη του ΔΣ της ΕΛΣΤΑΤ. Πρωτόδικα αθωώθηκε από το Τριμελές 
Πλημμελειοδικείο Αθηνών, η Εισαγγελία Πρωτοδικών άσκησε έφε-
ση και σε δεύτερο βαθμό καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο  
Πλημμελημάτων Αθηνών σε φυλάκιση δύο ετών με τριετή αναστολή, 
χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό.

Ακόμα και αυτή η καταδίκη, που αφορά ζητήματα λειτουργίας 
της υπηρεσίας, όπως ορίζονται από τη νομοθεσία του ελληνικού 
κράτους, ξεσήκωσε την οργή των Βρυξελλών, που εκφράστηκε με μια 
ακόμα ιταμή δήλωση εκπροσώπου της Κομισιόν. Ομως, το «ζουμί» 
βρίσκεται στη δεύτερη εμπλοκή του Γεωργίου, που αφορά κατηγορία 
για παραποίηση του ελλείμματος, ώστε να στηριχτεί το πέρασμα στα 
Μνημόνια. Δύο φορές μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί απαλλακτικά βου-
λεύματα από το Συμβούλιο Εφετών για την κατηγορία της ψευδούς 
βεβαίωσης κατά του Γεωργίου, δύο φορές έχει ασκήσει αναίρεση η 
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του 
ανώτατου δικαστηρίου, που θα κρίνει αν θα απορρίψει την αναίρεση 
της εισαγγελέα ή αν θα την κάνει δεκτή και θα την ξαναστείλει στο 
Συμβούλιο Εφετών.

Για την ουσία του «μαϊμουδίσματος» των στατιστικών στοιχείων 
(που ξεκινά πολύ πριν τον Γεωργίου και δεν αφορά μόνο τις ελλη-
νικές κυβερνήσεις αλλά συνολικά την Ευρωένωση) έχουμε μιλήσει 
στο παρελθόν. Εδώ μας αφορά η πολιτική της διάσταση. Ρωτήθηκε, 
λοιπόν, ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη για το αν η στάση και οι πιέσεις 
των «εταίρων» συνιστά «τιμωρητικό καπιταλισμό». Απέφυγε οποιο-
δήποτε σχόλιο για τις ιταμές δηλώσεις των Βρυξελλών. Κι όχι μόνον 
αυτό, αλλά τους πρόσφερε και πολιτική κάλυψη: «Δεν μπορούμε, δεν 
θα μπορούσαν και οι εταίροι μας -νομίζω ότι είναι και υπερβολή όλα 
αυτά που ακούγονται για το θέμα της δικαστικής υπόθεσης του κυρίου 
Γεωργίου- να αναζητούν παρεμβάσεις στον χώρο της δικαιοσύνης. 
Αντιθέτως, το αντίθετο ζητούν οι εταίροι, και σωστά, από τις ελληνικές 
κυβερνήσεις. Να μην παρεμβαίνουν στον χώρο της δικαιοσύνης».

Δεν παρέλειψε, όμως, να μπει και στην ουσία: «Από εκεί και πέρα, 
όσον αφορά την ουσία της υπόθεσης, ξέρετε, εμείς έχουμε τοποθετη-
θεί. Η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται πλήρως και με 
βάση αυτά τα στοιχεία λειτουργεί, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με βάση 
αυτά τα στοιχεία προχώρησαν όλα τα προγράμματα δημοσιονομικής 
προσαρμογής και με βάση αυτά τα στοιχεία προχωράμε και δημιουρ-
γούμε προϋποθέσεις ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας».

Ο πρωθυπουργός μετατράπηκε σε μάρτυρα υπεράσπισης του 
Γεωργίου. Αυτή τη δήλωση θα την πάρουν οι συνήγοροι του υπάλ-
ληλου των ιμπεριαλιστών δανειστών, θα την πακετάρουν όμορφα 
και θα την καταθέσουν στον Αρειο Πάγο, στηρίζοντας σ' αυτή τη 
δήλωση την αθωότητα του πελάτη τους. Οταν ο πλέον αρμόδιος, 
ο πρωθυπουργός της χώρας, δηλώνει ότι η κυβέρνηση -όπως και 
οι προηγούμενες κυβερνήσεις- «αποδέχεται πλήρως» τα στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ και με βάση αυτά προχωρά ακόμα και σήμερα, πώς 
μπορεί να σταθεί κατά του Γεωργίου η κατηγορία ότι παραποίησε 
τα στοιχεία του ελλείμματος;

Ο Τσίπρας δεν ήταν υποχρεωμένος να κάνει αυτή τη δήλωση. Θα 
μπορούσε να οχυρωθεί πίσω από την «ανεξαρτησία της Δικαιοσύ-
νης» και να σταματήσει εκεί. Κανείς δε θα του έλεγε τίποτα, καθώς 
μάλιστα υπάρχει εν εξελίξει ποινική διαδικασία. Εκανε τη δήλωση 
γιατί αυτή την υποχρέωση ανέλαβε έναντι των ευρωπαίων ιμπερια-
λιστών. Μετατράπηκε αυτοβούλως σε μάρτυρα υπεράσπισης του 
Γεωργίου. Και κανένας δεν έβγαλε κιχ. Οταν ο Τσίπρας, πριν από ένα 
χρόνο, έλεγε πως δεν υπάρχει περίπτωση το ΣτΕ να κρίνει αντισυ-
νταγματικό τον νόμο Παππά, η αντιπολίτευση «έπεσε να τον φάει». 
Τον κατηγόρησε για προσπάθεια παρέμβασης στην «ανεξάρτητη 
Δικαιοσύνη». Τώρα, που με μια κατηγορηματική δήλωση παρεμβαίνει 
σε ανοιχτή ποινική διαδικασία υπέρ του κατηγορούμενου Γεωργίου, η 
δήλωσή του θεωρήθηκε καλοδεχούμενη. Βλέπετε, και η μνημονιακή 
αντιπολίτευση αισθάνεται την ίδια δουλοπρέπεια έναντι των ιμπερι-
αλιστών της Ευρωένωσης.

Ο,τι θέλει το κεφάλαιο
Στον κόσμο της παραμορ-

φωμένης πραγματικότητας 
και της καλλιέργειας ψευδαι-
σθήσεων, μέσω του πολιτικού 
μάρκετινγκ (που γίνεται με 
όρους χυδαίας διαφήμισης), 
η ανακοίνωση της Eldorado 
Gold και ο ορυμαγδός που 
ακολούθησε από τα αντικυ-
βερνητικά Μέσα ήταν ασφα-
λώς πλήγμα για τον Τσίπρα, 
καθώς όλ’ αυτά ήρθαν: πρώτο, 
μετά την επίσκεψη Μακρόν 
και το «επενδυτικό σόου» που 
οργανώθηκε από τους γάλ-
λους καπιταλιστές. Δεύτερο, 
την επομένη της διήμερης 
εμφάνισης του Τσίπρα στη 
Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως 
αποκλειστικό θέμα την «ανά-
πτυξη». Αν βάζαμε έναν τίτλο 
και στην ομιλία Τσίπρα και 
στην καθιερωμένη συνέντευξή 
του, θα γράφαμε: «Ο,τι θέλει 
το κεφάλαιο». Ομως, η ανακοί-
νωση της Eldorado Gold και ο 
θόρυβος που ακολούθησε, 
βοήθησαν την αστική αντιπο-
λίτευση να βάλει μπροστά την 
προπαγάνδα περί «διγλωσσίας 
του ΣΥΡΙΖΑ», περί «Ιανού Τσί-
πρα» κτλ., εκμεταλλευόμενη 
και την πλατιά εμπεδωμένη 
αντίληψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 
κόμμα των ψεμάτων και της 
κωλοτούμπας (άρα, και για τις 
επενδύσεις λέει ψέματα, ενώ 
στην πραγματικότητα δεν τις 
θέλει και τις σαμποτάρει).

Βοήθησε, βέβαια, και ο Κα-
ρανίκας. Μπορεί να κατέβασε 
γρήγορα την… ηρωική ανάρ-
τησή του στο facebook, όμως 
η ζημιά (πάντοτε σε επίπεδο 
προπαγάνδας) είχε ήδη γίνει. 
Η συζήτηση έφυγε από την 
ουσία και πήγε εκεί που βόλευε 
την αντιπολίτευση. O Tσίπρας, 
που έλεγε ειρωνικά και αλαζο-
νικά από τη Θεσσαλονίκη ότι 
η αντιπολίτευση πολεμά έναν 
ΣΥΡΙΖΑ που δεν υπάρχει πλέ-
ον, βρέθηκε σε θέση άμυνας, 
με τους υπουργούς του να προ-
σπαθούν να απαντήσουν στον 
αντιπολιτευτικό ορυμαγδό με 
επιχειρήματα που τις πρώτες 
μέρες περνούσαν στο ντού-
κου. Βλέπετε, η προπαγάνδα 
εστιάζει στις εντυπώσεις και 
όχι στην ουσία. Ετσι, οι Τσι-
πραίοι έπεσαν θύματα της τα-
κτικής της εντυπωσιοθηρίας, 
που και οι ίδιοι εφαρμόζουν 
κατά κόρον.

Από μια άλλη σκοπιά, οι Κα-
ρανίκες βοηθούν την κυβερ-
νητική προπαγάνδα στο στενό 
κομματικό ακροατήριο. Αλλο, 
όμως, αυτό να γίνεται μεθοδι-
κά, ενταγμένο στο γενικότερο 
σχεδιασμό της κυβερνητικής 
προπαγάνδας, κι άλλο να βγαί-
νει αξημέρωτα και να μιλάει ο 
κάθε Καρανίκας, πριν καν μιλή-
σει ο αρμόδιος υπουργός, πριν 
γίνει ο σχεδιασμός της κυβερ-
νητικής απάντησης. 

Aυτό μάλλον δεν το κατάλα-
βε ούτε ο Σπίρτζης, που βγήκε 
στο κυνήγι του μελλοντικού 
σταυρού, κριτικάροντας τη 

γερμανική Fraport ότι δεν τη-
ρεί τις συμβατικές της υποχρε-
ώσεις (μέχρι και τις τουαλέτες 
των αεροδρομίων αφήνει 
ακαθάριστες, είπε ο Σπίρτζης, 
παίρνοντας αυτή τη φορά την 
πόζα ανθρώπου που κρατάει 
τη μύτη του και όχι του ανθρώ-
που που υπογράφει τη σύμβα-
ση παραχώρησης χύνοντας 
μαύρα δάκρυα). Στον Σπίρτζη 
απάντησε με ανακοίνωσή της 
η γερμανική εταιρία, δίνοντας 
τη δική της εκδοχή. Ποιος 
όμως νοιαζόταν εκείνη τη 
στιγμή για το ποιος λέει αλή-
θεια, ο Σπίρτζης ή η Fraport; 
Ο σχετικός θόρυβος προστέ-
θηκε στην… καρανικολογία και 
ο Σπίρτζης ήρθε να προσθέσει 
επιχειρήματα σ' εκείνους που 
υποστήριζαν ότι η κυβέρνηση 
στα λόγια μόνο «αγαπά» τις 
επενδύσεις, ενώ στην πραγ-
ματικότητα τις «εχθρεύεται» 
και στο παρασκήνιο τις «υπο-
νομεύει». Γι' αυτό και ανέλαβε 
ο Πιτσιόρλας να τραβήξει δη-
μοσίως το αυτί του πρώην πα-
σόκου. «Νομίζω -είπε- ότι είναι 
ατυχείς οι δηλώσεις που έγι-
ναν και οι χαρακτηρισμοί για 
τη Fraport. Με βάση τη σύμ-
βαση έχουμε ένα μεγάλο ποσό 
επενδύσεων. Το φθινόπωρο θα 
δούμε αν υλοποιούνται ή όχι».

Συνειδητοποιώντας ότι το 
παιχνίδι «γύρισε», οι Τσιπραίοι 
εγκατέλειψαν σχεδόν αμέ-
σως μια διάθεση τσαμπου-
κά που πήγαν να δείξουν (ο 
Τζανακόπουλος μίλησε για 
«αποικιοκρατική αυθάδεια» 
της Eldorado και δήλωσε ότι 
η κυβέρνηση δεν προτίθεται 
να υποκύψει) και έκαναν γρή-
γορα βήματα «επανόδου». Ο 
Τσίπρας συγκάλεσε άρον-άρον 
την περιβόητη task force (χω-
ρίς να έχει καν συγκροτηθεί ως 
θεσμικό όργανο) και μεταξύ 
των θεμάτων που -όπως ανα-
κοινώθηκε- συζητήθηκαν ήταν 
και τα εξής: «3. Η πορεία των 
διαβουλεύσεων με τους εργα-
ζόμενους και την ELDORARO 
GOLD για το θέμα της σχετικής 
επένδυσης. 4. Η πορεία των δι-
οικητικών διαδικασιών για την 
ολοκλήρωση της επένδυσης 
στο Ελληνικό».

Λίγη ώρα αργότερα, ο Στα-
θάκης είχε ήδη υπογράψει 
τις άδειες που απαιτούσε η 
Eldorado Gold για την Ολυμπι-
άδα, δυο μέρες πριν από την 
προαναγγελθείσα υπογραφή 
τους (είχε προαναγγείλει για 
τις 15, αλλά υπέγραψε στις 13 
Σεπτέμβρη), ενώ την επομένη 
φρόντισε να αποσταλεί στην 
Eldorado και η πρόσκληση σε 
Διαιτησία (δικαίωμα που έχει 
κάθε μέρος, βάσει της σύμβα-
σης μεταξύ Ελληνικός Χρυσός 
ΑΕ και ελληνικού δημοσίου). 
Προηγουμένως, είχαν φρο-
ντίσει να αναβάλουν την προ-
γραμματισμένη συνεδρίαση 
του ΚΑΣ που θα πάρει απόφα-
ση για το επιχειρούμενο αρχαι-
ολογικό έγκλημα στην έκταση 

Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, ώστε 
να επιχειρήσουν με άλλους 
τρόπους να πετύχουν την πο-
λυπόθητη πλειοψηφία, που 
φαίνεται πως δεν την έχουν.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
η επίθεση της Eldorado Gold 
υπήρξε προϊόν συνεργασίας 
της και με τη ΝΔ. Στελέχη της 
εταιρίας είχαν συναντηθεί 
με στελέχη της ΝΔ πριν από 
λίγες μέρες. Οσο για τα αστι-
κά ΜΜΕ και τον λυσσασμένο 
τρόπο με τον οποίο αντέδρα-
σαν, εκτός από το «τάισμα» 
που η συγκεκριμένη εταιρία 
κάνει εδώ και χρόνια, πρέ-
πει να σημειώσουμε και την 
ευκαιρία που βρήκαν για να 
δημιουργήσουν ένα αρραγές 
μέτωπο υπέρ της κεφαλαιο-
κρατικής ασυδοσίας, υπέρ του 
πλιάτσικου στη δημόσια περι-
ουσία και της καταστροφής 
του περιβάλλοντος. Τα ΜΜΕ 
δούλεψαν ως ιδεολογικός 
μηχανισμός του συστήματος, 
προσπαθώντας να εμπεδώ-
σουν όσο γίνεται πιο πλατιά 
και πιο βαθιά την αντίληψη 
πως πρέπει να ανεχτούμε τα 
πάντα από το κεφάλαιο, γιατί 
χωρίς τις επενδύσεις τους «κα-
ήκαμε».

Την ευκαιρία αυτή τους την 
έδωσαν οι Τσιπραίοι με τη δι-
αμόρφωση της ατζέντας σε 
καινούργια πολιτικοϊδεολογική 
βάση: οι «ξένες άμεσες επεν-
δύσεις» αποτελούν τη νέα «με-
γάλη ιδέα του έθνους». Στη συ-
νέντευξη Τύπου που έδωσε στη 
Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας υπήρ-
ξε εμετικός καθώς έγλειφε πα-
τόκορφα την κεφαλαιοκρατία. 
Είναι επίσης χαρακτηριστικός 
ο εξαιρετικά αμυντικός τρόπος 
με τον οποίο οι Τσιπραίοι αντι-
μετώπισαν τις επιθέσεις της 
αντιπολίτευσης. Δεν προσπά-
θησαν καν να αντεπιτεθούν, 
αλλά προσπαθούσαν (κι ακόμα 
προσπαθούν) να εξηγήσουν ότι 
αυτοί δεν είναι αντίθετοι στην 
«επένδυση» των χρυσοθήρων, 
αλλά είναι υποχρεωμένοι να 
ακολουθήσουν ό,τι προβλέπει 
η νομοθεσία. Δε στηλίτευσαν 
καν την υποκρισία της αντιπο-
λίτευσης, που τάχα την πήρε ο 
πόνος για τους εργάτες που θα 
απολυθούν. Απαξίωσαν να θυ-
μίσουν στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ 
πως έστειλαν τα ΜΑΤ για να 
σπάσουν την κινητοποίηση των 
εργατών στη χαλυβουργία του 
Μάνεση και δεν έχυσαν δάκρυ 
όταν οι εκδιωγμένοι από τα 
ΜΑΤ εργάτες έμειναν άνεργοι. 
Αντίθετα, ο Σταθάκης δέχτηκε 
στο γραφείο του αντιπροσω-
πία του «ιδιωτικού στρατού» 
της Eldorado και υποσχέθηκε 
ότι θα υπογράψει άμεσα τις 
άδειες για την Ολυμπιάδα και 
θα «τρέξει» γρήγορα τη Διαιτη-
σία για τις Σκουριές.

Βλέποντας τα πράγματα 
από τη σκοπιά του συστήματος 
(και όχι του ΣΥΡΙΖΑ ή της ΝΔ 
ή της Eldorado), θα πρέπει να 
πούμε πως αν δεν υπήρχε αυτή 

η επίθεση της Eldorado κατά 
της κυβέρνησης, θα έπρεπε 
να την εφεύρουν. Γιατί τα όσα 
έγιναν στον πυκνό χρόνο των 
τεσσάρων ημερών κατάφεραν 
να διαμορφώσουν μια ευρεία 
ενότητα του αστικού πολιτικού 
κόσμου στην αποδοχή της κα-
πιταλιστικής ασυδοσίας. Ολοι 
συμφωνούν καταρχήν, ότι πρέ-
πει να διευκολύνονται με όλα 
τα μέσα οι «επενδυτές». Από 
εκεί και πέρα καυγαδίζουν 
(πράγμα σύνηθες και απα-
ραίτητο για τη λειτουργία του 
αστικού κοινοβουλευτισμού) 
για το ποιος είναι αποτελε-
σματικότερος στην προώθη-
ση των «επενδύσεων», ποιος 
έχει ή δεν έχει «βαρίδια» στο 
εσωτερικό του κτλ. Στο βασικό, 
όμως, όλα τα μνημονιακά κόμ-
ματα συμφωνούν: επενδύσεις 
και ξερό ψωμί - μην στενοχω-
ρείτε και μην απογοητεύετε 
τους καπιταλιστές.

Αμφιβάλλουν οι ξένοι κα-
πιταλιστές για την ειλικρίνεια 
του Τσίπρα; Κι αν αμφιβάλλει ο 
ένας ή ο άλλος «κολλημένος» 
καπιταλιστής, δεν αμφιβάλ-
λουν οι σύμβουλοί τους, οι 
τραπεζίτες τους, τα στελέχη 
των διεθνών ιμπεριαλιστικών 
οργανισμών, οι υπουργοί των 
ιμπεριαλιστικών κυβερνήσε-
ων. Αν υπάρχουν ακόμα αμ-
φιβολίες, αυτές δεν αφορούν 
τον Τσίπρα και το επιτελείο του 
(θυμηθείτε τους επαίνους του 
Σόιμπλε για τον Τσακαλώτο 
και του Βίζερ για τον Χουλια-
ράκη), αλλά τη δυνατότητά 
τους να αντιμετωπίσουν ένα 
μελλοντικό κύμα αντίστασης 
της ελληνικής εργατικής τά-
ξης. Μπορούν, όμως, να βρουν 
καλύτερο από τον Τσίπρα αυτή 
την περίοδο; Μια χαρά τους 
κάνει τη δουλειά.

Υπάρχει και η ασυδοσία 
(εργασιακή, περιβαλλοντική, 
αρχαιολογική), που θέλουν να 
είναι απόλυτη. Ομως, οι μανα-
τζαραίοι του κεφαλαίου ξέ-
ρουν καλά πως δεν είναι πάντα 
εύκολο να «πηδήσουν» μεμιάς  
πάνω από τη νομοθεσία, η 
οποία δεν είναι στενά ελληνική 
αλλά ευρωπαϊκή. Εκείνο που 
εκτιμούν, λοιπόν, είναι η πρό-
θεση των κυβερνητικών στελε-
χών να οργανώσουν την παρα-
βίαση της νομοθεσίας. Κι αυτό 
το βλέπουν, για παράδειγμα, 
πολύ καλά τα στελέχη των πλι-
ατσικολόγων καπιταλιστών που 
έχουν πάρει το Ελληνικό μαζί 
με τον Αγιο Κοσμά. Βλέπουν 
τι όργιο πιέσεων προς τους 
υπηρεσιακούς παράγοντες 
οργανώνει ο Φλαμπουράρης, 
πόσο τρέχουν για πάρτη τους 
το ΤΑΙΠΕΔ και ο Πιτσιόρλας, 
πώς υπομνηματίζει όλη αυτή 
την προσπάθεια ο Τσίπρας. Γι' 
αυτό και δε διαμαρτύρονται 
(όπως έκανε -χωρίς να βγει 
χαμένη, πάντως- η Eldorado). 
Τα «κάστρα» γκρεμίζονται το 
ένα μετά το άλλο, καθώς οι 
συριζαίοι είναι αδίστακτοι.
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HΠΑ - Μπάτσοι δολοφόνοι

Από αθώωση σε αθώωση!
Ολο και περισσότερα στοιχεία έρχονται για να καταδείξουν 

την πλήρη ασυλία που απολαμβάνουν οι μπάτσοι στις ΗΠΑ, 
ό,τι έγκλημα κι αν διαπράξουν. Τον περασμένο Ιούλη είχαμε 
εντοπίσει και αναφέρει δύο καραμπινάτα περιστατικά αστυνο-
μικής βίας, που κατέληξαν στον θάνατο δύο Αφροαμερικανών 
τον Ιούλη του 2016, για τα οποία οι μπάτσοι αθωώθηκαν ένα 
χρόνο αργότερα  (βλ. http://www.eksegersi.gr/issue/925/Διε-
θνή/28985.Πλήρης-ασυλία-στους-μπάτσους). Επρόκειτο για την 
εν ψυχρώ δολοφονία του 37χρονου πλανόδιου πωλητή CD, Αλτον 
Στέρλινγκ, στο Μπατόν Ρουζ της Λιουιζιάνα, και την εκτέλεση 
εν ψυχρώ του 32χρονου Φιλάντο Καστίλ στη Μινεσότα κατά τη 
διάρκεια «τυπικού» ελέγχου της Τροχαίας! 

Τώρα μαθαίνουμε ότι «μετά από εκτεταμένη έρευνα του τρα-
γικού γεγονότος, από επαγγελματίες εισαγγελείς και ανακριτές, 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης συμπέρανε ότι δεν υπάρχουν αποδει-
κτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι 
ο Αξιωματικός Σίζαρ Γκούντσον, ο Αξιωματικός Γουίλιαμ Πότερ, 
ο Αξιωματικός Γκάρετ Μίλερ, ο Αξιωματικός Εντουαρντ Νέρο, ο 
Υπολοχαγός Μπράιαν Ράις ή η Λοχίας Αλίσια Γουάιτ, παραβία-
σαν ηθελημένα τα πολιτικά δικαιώματα του Γκρέι» (βλ. https://
www.justice.gov/opa/pr/federal-officials-decline-prosecution-
death-freddie-gray). Ποιος ήταν ο Φρέντι Γκρέι; Ηταν ο 25χρονος 
Αφροαμερικανός που πέθανε στο κελί του μία βδομάδα μετά τη 
σύλληψή του στις 12 Απρίλη του 2015, αφού για μέρες είχε πέσει 
σε κώμα από την  «περιποίηση» των αστυνομικών οργάνων. Τότε 
είχαμε γράψει από αυτές εδώ τις στήλες ότι η απόφαση της δι-
καστικής εξουσίας να απαγγείλλει κατηγορίες στους μπάτσους 
για να γλιτώσει τα χειρότερα δεν εξασφαλίζει την απονομή δικαι-
οσύνης (βλ. http://www.eksegersi.gr/issue/821/Διεθνή/23839.Η-
λαϊκή-αντιβία-μόνη-απάντηση-στην-αστυνομική). Αυτό το βασί-
ζαμε στις αθωωτικές αποφάσεις προηγούμενων περιπτώσεων. 
Η δίωξη των έξι μπάτσων, άλλωστε, έγινε αφού πρώτα κάηκε το 
πελεκούδι στη Βαλτιμόρη, μετά από μία βδομάδα καθημερινών 
διαδηλώσεων, συγκρούσεων και λεηλασιών, που οδήγησαν τον 
κυβερνήτη να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να απαγο-
ρεύσει την κυκλοφορία και να κινητοποιήσει την Εθνοφρουρά. 
Δυόμισι χρόνια μετά, η «δικαιοσύνη» δείχνει το πραγματικό της 
πρόσωπο. Δε θα τους περάσουν καν από δίκη!

ΥΓ. Την ίδια στιγμή, ο πολιτικός κρατούμενος Χέρμαν Μπελ 
βρίσκεται στη φυλακή για τέσσερις δεκαετίες (βλ. http://
freehermanbell.org/) και αρνούνται να τον αφήσουν παρά το 
γεγονός ότι είναι 69 ετών και δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχική 
παράβαση για πάνω από 20 χρόνια! Βλέπετε, άλλο ένα πρώην μέ-
λος των Μαύρων Πανθήρων, που κατηγορήθηκε για την εκτέλεση 
δύο μπάτσων, κι άλλο «ευυπόληπτοι» μπάτσοι που σκοτώνουν 
«αποβράσματα»!

ΗΠΑ

Η λιτότητα «σκοτώνει» και την 
πρόβλεψη των τυφώνων!

Μπορεί η κυβέρνηση Τραμπ 
να πλασάρεται σαν κυ-

βέρνηση που ενδιαφέρεται 
για το καλό των πληγέντων 
από τους πρόσφατους τυφώ-
νες, ζητώντας από το Κογκρέ-
σο έκτακτη επιχορήγηση για 
να τους βοηθήσει, η αλήθεια 
όμως είναι ότι ο Τραμπ έχει 
από τον περασμένο Μάη δώ-
σει ένα γερό χαστούκι στις 
υπηρεσίες που προστατεύουν 
τους αμερικάνους πολίτες 
από τους τυφώνες. Ο προϋ-
πολογισμός που πρότεινε (και 
εκκρεμεί ακόμα να εγκριθεί 
από το Κογκρέσο) προβλέπει 
μείωση της χρηματοδότη-
σης της Εθνικής Διεύθυνσης 
Ωκεανών και  Ατμόσφαι-
ρας, της τάξης του 16% (βλ. 
http://www.freep.com/story/
opinion/columnists/nancy-
kaffer/2017/09/07/hurricane-
irma-storm-prediction-
harvey/637307001/). Επιπλέ-
ον, 6% μείωση θα υποστεί η 
χρηματοδότηση της Εθνικής 
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας 
και 17% μείωση το πρόγραμ-
μα των δορυφόρων, το οποίο 
παίζει σημαντικό ρόλο στη 
σωστή πρόβλεψη των τυφώ-
νων που είναι πολύ σημαντική 
για την έγκαιρη απομάκρυνση 
των κατοίκων από τις περιοχές 
που πρόκειται να πληγούν.

Το πρόγραμμα GFS (Global 
Forecast System) έχει βελτι-
ωθεί πάρα πολύ τα τελευταία 

δεκαπέντε χρόνια. Ο διευ-
θυντής του Κέντρου Λύσεων 
στους Μετεωρολογικούς και 
Κλιματολογικούς Κινδύνους, 
Dave Titley, υποστηρίζει ότι 
στη δεκαετία του ’80 ήταν συ-
χνό φαινόμενο η πρόβλεψη να 
πέφτει έξω 1000 μίλια. Τώρα, 
οι τριήμερες προβλέψεις γίνο-
νται για αποστάσεις όχι μεγα-
λύτερες των 150 μιλίων, χάρη 
στο αναβαθμισμένο σύστημα 
δορυφόρων και υπολογιστών.

Το 2009 η Εθνική Διεύθυν-
ση Ωκεανών και Ατμόσφαιρας 
(ΝΟΑΑ) ξεκίνησε την εφαρμο-
γή νέου προγράμματος πρό-
βλεψης τυφώνων, για να βελτι-
ώσει την ακρίβεια εντοπισμού 
τους, όμως τα χρήματα για το 
πρόγραμμα αυτό πετσοκόπη-
καν. Ο προϋπολογισμός των 
13 εκατομμυρίων δολαρίων 
έχει μειωθεί στο μισό και η κυ-
βέρνηση Τραμπ θέλει να τον 
μειώσει κι άλλο (βλ. https://
www.usnews.com/news/

news/articles/2017-07-03/
forecaster-says-budget-
cuts-could-hurt-hurricane-
predictions). 

Ο προϋπολογισμός που 
κατατέθηκε τον περασμένο 
Μάη, προβλέπει περικοπές 
πάνω από 30% στην Υπηρεσία 
Περιβαλλοντικής Προστασίας, 
την ίδια στιγμή που προβλέπει 
αύξηση πάνω από 10% για το 
υπουργείο Πολέμου (βλ. http://
edition.cnn.com/2017/05/23/
politics/trump-budget-cuts-
programs/index.html).

Αν στα παραπάνω προστε-
θούν οι περικοπές στο δημό-
σιο, λόγω της λιτότητας που 
εφαρμόστηκε τα τελευταία 
χρόνια, με την υποστελέχωση 
των υπηρεσιών αντιμετώπισης 
τέτοιων καταστροφών, όπως 
επεσήμανε ο οικονομολόγος 
Τζο Μπρουσέλας, τότε η ει-
κόνα της «ισχυρής Αμερικής» 
που αδιαφορεί για τους πολί-
τες της συμπληρώνεται. Και ο 

δημαγωγός Τραμπ δεν μπορεί 
να κάνει τίποτα γι’ αυτό.

ΥΓ. Η επίθεση Τραμπ κατά 
των μεταναστών, με τα αντι-
μεταναστευτικά νομοθετήμα-
τα, όπως και η πρόθεσή του 
να καταργήσει το πρόγραμ-
μα DACA (Deferred Action 
for Childhood Arrivals), που 
αφορούσε στην αναστολή 
των απελάσεων παράνομων 
μεταναστών που φτάνουν 
ανήλικοι στις ΗΠΑ, με αποτέ-
λεσμα γύρω στους 800.000 
μετανάστες να κινδυνεύουν με 
απέλαση, έχει δημιουργήσει 
πρόβλημα έλλειψης εργατικών 
χεριών στις ΗΠΑ, αφού πολλές 
δουλειές τεχνιτών τις κάνουν 
μετανάστες. Σύμφωνα με το 
πρακτορείο Fox (http://www.
foxnews.com/us/2017/09/13/
hurricane-victims-facing-long-
road-to-home-reconstruction.
html), γύρω στο 70% των εργο-
λάβων του Τέξας έχουν πρό-
βλημα να βρουν μπετατζήδες, 
ηλεκτρολόγους, σοβατζήδες 
και ξυλουργούς. Το πρακτορείο 
επικαλείται δημοσκόπηση που 
διεξήγαγε τον περασμένο Ιού-
λη ο Σύνδεσμος Εργολάβων 
των ΗΠΑ στις κατασκευαστι-
κές εταιρίες. Ταυτόχρονα, ο 
μέσος όρος ηλικίας των μα-
στόρων ολοένα και ανεβαίνει. 
Στο Τέξας είναι 59 έτη για τους 
ηλεκτρολόγους και 62 για τους 
υδραυλικούς!

Οσο ο στρατός του Ασαντ και οι 
κουρδικές πολιτοφυλακές, με τη 

συνδρομή των ρωσικών και αμερικα-
νικών όπλων και βομβαρδιστικών, επι-
φέρουν τη μια μετά την άλλη ήττα στις 
δυνάμεις του Ισλαμικού Κράτους τόσο 
η Αλ Κάιντα εδραιώνει την κυριαρχία 
της στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας, 
όπου έχει συγκεντρωθεί ο μεγαλύτε-
ρος όγκος των αντικαθεστωτικών που 
δεν πολεμούν στο πλευρό του ΙΚ. Σύμ-
φωνα με τον αμερικανό εκπρόσωπο στη 
διεθνή συμμαχία ενάντια στο ΙΚ, Μπρετ 
Μακγκέρκ, η επαρχία Ιντλίμπ είναι ο με-
γαλύτερος θύλακας της Αλ Κάιντα μετά 
την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους 
στις 11 Σεπτέμβρη του 2001.

Το συριακό παρακλάδι της Αλ Κάιντα, 
με την ονομασία Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ Σαμ, 
διάδοχο του Τζαμπχάτ Αλ Νούσρα, εί-
ναι αυτή τη στιγμή η πιο ισχυρή ομάδα 
αντικαθεστωτικών στην ανατολική Συ-
ρία. Μετά την ανακατάληψη του ανα-
τολικού Χαλεπιού από τον κυβερνητικό 

στρατό τον περασμένο Δεκέμβρη, και 
τη φυγή χιλιάδων αντικαθεστωτικών μα-
χητών από την πόλη, το ΧΤΣ κινήθηκε 
ενάντια στις υπόλοιπες αντικαθεστω-
τικές ομάδες με πρώτη την υποστη-
ριζόμενη από την Τουρκία, Αχράρ Αλ 
Σαμ. Στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν 
ότι το ΧΤΣ αριθμεί περισσότερους από 
30.000 ετοιμοπόλεμους μαχητές, αριθ-
μός που αναμένεται να αυξηθεί όσο οι 
υπόλοιπες ομάδες διαλύονται σταδι-
ακά, αλλά και από κυνηγημένους από 
τις δυνάμεις του Ασαντ, που έχουν βρει 
καταφύγιο στην Ιντλίμπ.

Ο πόλεμος ενάντια στο Ισλαμικό 
Κράτος απασχολεί το σύνολο των δυ-
νάμεων του Ασαντ και της Συμμαχίας, 
με αποτέλεσμα η Αλ Κάιντα να έχει 
χώρο και χρόνο να ανασυγκροτηθεί 
και να ενισχυθεί. Ο στρατός του Ασαντ 
αδυνατεί προς το παρόν να ανοίξει με 
προοπτικές επιτυχίας δεύτερο μέτωπο 
με την Αλ Κάιντα, λόγω των απωλειών 
που έχει υποστεί ύστερα από τόσα χρό-

νια συγκρούσεων με τους αντικαθεστω-
τικούς και το ΙΚ.

Η επικείμενη ήττα του ΙΚ εκτιμάται 
ότι μόνο οφέλη θα φέρει στο ΧΤΣ. Οσοι 
μαχητές του γλιτώσουν, πιθανότατα θα 
ενταχθούν στο ΧΤΣ, ενώ η βαρβαρότη-
τα και η διαφθορά που ακολουθεί τον 
κυβερνητικό στρατό γρήγορα θα στρέ-
ψει κόσμο από τα πληβειακά στρώματα 
της Ανατολικής Συρίας στην ένταξή του 
στο ΧΤΣ σαν το μοναδικό μέσο αντίστα-
σης στην εξουσία του Ασαντ. Η έλλειψη 
πραγματικής επαναστατικής προοπτι-
κής στρέφει τους καταπιεσμένους στην 
ένταξη σε σκοταδιστικά και εξίσου κα-
ταπιεστικά μορφώματα, όπως το Χαγιάτ 
Ταχρίρ Αλ Σαμ ή το Ισλαμικό Κράτος.

Η ηγεσία του ΧΤΣ αναμένει ότι σύ-
ντομα ο Ασαντ και η Συμμαχία θα στρα-
φούν εναντίον του. Σε αντίθεση με το ΙΚ 
που εξαπέλυσε έναν ολοκληρωτικό πό-
λεμο ενάντια στην Συμμαχία, τον Ασαντ 
και τις υπόλοιπες αντικαθεστωτικές 
ομάδες, πολεμώντας σε πολλά μέτωπα 

παράλληλα, κάτι που τελικά το οδήγησε 
στην ήττα, το ΧΤΣ μέχρι τώρα επιδιώκει 
να αναβάλει όσο μπορεί την επικείμενη 
σύγκρουση διατηρώντας και ενισχύο-
ντας τις δυνάμεις του. Σύμφωνα με ρε-
πορτάζ του βρετανικού Independent, 
πολλοί σύριοι στρατιωτικοί και πολιτικοί 
αναλυτές προειδοποιούν ότι ο πόλεμος 
ενάντια στο ΧΤΣ πρέπει να ξεκινήσει 
τώρα, πριν προλάβει να ενσωματώσει κι 
άλλες δυνάμεις αντικαθεστωτικών από 
την καταστροφή του ΙΚ. Το ΧΤΣ επιδιώ-
κει να κυριαρχήσει στο κίνημα ενάντια 
στον Ασαντ και πλέον είναι πολύ κοντά 
στο να το πετύχει.

Είναι σίγουρο ότι η ήττα του Ισλαμι-
κού Κράτους δεν πρόκειται να σημάνει 
το τέλος του πολέμου στη Συρία. Η 
Συρία θα παραμείνει για καιρό ακόμα 
άλλο ένα μέτωπο σύγκρουσης μεταξύ 
των μεγαλύτερων ιμπεριαλιστικών δυ-
νάμεων του πλανήτη, με τον συριακό 
λαό να αποτελεί το θύμα αυτής της 
σύγκρουσης.

Συρία

Το Ισλαμικό κράτος φεύγει
η Αλ Κάιντα έρχεται

Η αλήθεια της 
κάλπης

Αν η Μέρκελ βαδίζει προς 
έναν υγιεινό περίπατο στις 
εκλογές της άλλης Κυριακής, 
που θα της χαρίσουν το ρεκόρ 
παραμονής στην καγκελαρία, 
όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, 
τότε γιατί το 50% των ψηφο-
φόρων φέρονται -από τις ίδιες 
δημοσκοπήσεις- ως αναποφά-
σιστοι; Πόσο αξιόπιστες μπο-
ρεί να είναι δημοσκοπήσεις  
που αναφέρονται μόνο στο 
50% των ψηφοφόρων;

Μπορεί η Μέρκελ να κερδί-
σει και αυτές τις εκλογές, όμως 
μην παίρνετε όρκο για τη δια-
φορά της από τον Σουλτς και 
κυρίως μην παίρνετε όρκο για 
τα ποσοστά που θα πάρουν τα 
μικρότερα κόμματα (από το 
νεοφιλελεύθερο FDP μέχρι 
την ακροδεξιά AfD και από 
την ψευτοαριστερή Linke 
μέχρι τους ψευτοοικολόγους 
Πράσινους). Υπάρχει μεγάλη 
δυσαρέσκεια για τα δύο κόμ-
ματα του «μεγάλου συνασπι-
σμού», λένε κάποιοι αναλυτές, 
και αυτή μπορεί να εκφραστεί 
«βουβά» στην κάλπη.
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«Αυτή είναι μία κρίση πολιτικής 
θέλησης συνδυασμένη με την 

έλλειψη ευρωπαϊκής ενότητας που 
οδηγεί σε σκόπιμο ακρωτηριασμό 
διαχείρισης... Οταν το 1956 200.000 
Ούγγροι το έσκασαν για την Αυστρία 
και τη Γιουγκοσλαβία, όχι μόνο τους 
δέχτηκαν κανονικά, αλλά εφαρμό-
στηκε γρήγορα ένα πρόγραμμα επα-
νεγκατάστασής τους και 140.000 άν-
θρωποι μετακόμισαν σε άλλες χώρες. 
Αυτό που ήταν τότε δυνατό θα έπρε-
πε να είναι και σήμερα» (απόσπασμα 
από δήλωση του Αντόνιο Γκουτέρες, 
γενικού γραμματέα του ΟΗΕ,  http://
www.unhcr.org/56015ba86.html).

Τα παραπάνω ειπώθηκαν πριν από 
δυο χρόνια, όταν η ΕΕ αποφάσιζε 
το «μεγαλόπνοο» σχέδιο της μετε-
γκατάστασης χιλιάδων προσφύγων 
από την Ελλάδα και την Ιταλία στην 
ευρωπαϊκή ενδοχώρα. Το σχέδιο προ-
έβλεπε -σε εθελοντική πάντα βάση- 
τη μετεγκατάσταση αρχικά 40.000 
προσφύγων από τις δύο χώρες (βά-
σει της απόφασης του Συμβουλίου 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέ-
σεων στις 20/7/2015, βλ. http://www.
consilium.europa.eu/en/meetings/
jha/2015/07/20/), για να προστε-
θούν άλλοι 120.000 λίγους μήνες 
αργότερα, με απόφαση που πάρθη-
κε από την Κομισιόν στις 9/9/2015, 
υπερψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και επικυρώθηκε από το 
Συμβούλιο των υπουργών Εσωτερικών 
και Δικαιοσύνης της ΕΕ (http://www.
consilium.europa.eu/en/meetings/
jha/2015/09/22/). 

Ετσι, η ΕΕ δεσμεύτηκε με τον πιο 
επίσημο τρόπο να μεταφερθούν 
στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα 160.000 

πρόσφυγες και μετανάστες από την 
Ελλάδα και την Ιταλία μέσα σε δύο 
χρόνια, δηλαδή μέχρι σήμερα. Επειδή 
αυτό θα γινόταν σε εθελοντική βάση, 
η Κομισιόν υποσχέθηκε σε κάθε χώρα 
που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα 
6.000 ευρώ για κάθε πρόσφυγα που 
θα δέχεται στο έδαφός της. 

Ποιος είναι ο απολογισμός, δυο 
χρόνια μετά; Να τι αναφέρει Δελτίο 
Τύπου που διένειμε η ίδια η Κομισιόν 
στις 6 Σεπτέμβρη, με τίτλο «Μετανά-
στευση: Ανάγκη διατήρησης της ικα-
νοποιητικής προόδου ως προς τη δια-
χείριση των μεταναστευτικών ροών»:

«Δύο χρόνια από τότε που τέθηκε 
σε εφαρμογή ο μηχανισμός έκτακτης 
ανάγκης, η μετεγκατάσταση εξακο-
λουθεί να παρουσιάζει θετική τάση, 
η οποία επιβεβαιώνει τη σημαντική 

επιτάχυνση των μετεγκαταστάσεων 
που παρατηρήθηκε το 2017, με 2.300 
μεταφορές ανά μήνα κατά μέσο όρο 
από τον Φεβρουάριο του 2017, σε 
σχεδόν όλα τα κράτη μέλη. Εως τις 4 
Σεπτεμβρίου, έχουν μετεγκαταστα-
θεί περισσότερα από 27.695 άτομα 
(19.244 από την Ελλάδα και 8.451 από 
την Ιταλία). Ωστόσο, όλες οι πλευρές 
χρειάζεται να συνεχίσουν να κατα-
βάλλουν προσπάθειες, δεδομένου 
ότι περίπου 2.800 άτομα ακόμα πρέ-
πει να μετεγκατασταθούν από την Ελ-
λάδα και ότι νέοι αιτούντες φτάνουν 
καθημερινά στην Ιταλία. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να επιταχύνουν τη διεκ-
περαίωση των μεταφορών για λόγους 
μετεγκατάστασης και να παράσχουν 
επαρκείς δεσμεύσεις για όλους τους 
υποψηφίους».

Αν κάνουμε μία απλή... αφαίρε-
ση, θα διαπιστώσουμε ότι μέχρι τα 
160.000 άτομα που υποτίθεται ότι 
θα μετεγκαθίσταντο, υπολείπονται 
132.305 άτομα! Τα 27.695 άτομα 
(19.244 από την Ελλάδα και 8.451 από 
την Ιταλία),  που με... καμάρι παρουσι-
άζει η Κομισιόν ότι μετεγκαταστάθη-
καν μέχρι τις 4 Σεπτέμβρη, είναι μόλις 
το 17% των ατόμων που πριν από δύο 
χρόνια είχε υποσχεθεί ότι θα μετε-
γκατασταθούν!  Κι αυτό το ισχνότατο 
ποσοστό χαρακτηρίζεται «ικανοποιη-
τική πρόοδος»! Αν αυτό δεν αποτελεί 
εμπαιγμό, τότε οι λέξεις έχουν χάσει 
το νόημά τους. Και να σκεφτείτε ότι 
τα 160.000 άτομα που υποτίθεται 
ότι θα μεταφέρονταν στην ευρω-
παϊκή ενδοχώρα είναι λιγότερα από 
το 4% του συνόλου των σύριων προ-
σφύγων, που ξεπερνούν τα τέσσερα 
εκατομμύρια! Ούτε αυτόν τον ελάχι-
στο αριθμό προσφύγων δε θέλησαν 
να δεχτούν, παρά τις ψευδεπίγραφες 
διακηρύξεις τους!

Αντίθετα, στον τομέα της καταστο-
λής των μεταναστευτικών ροών έχουν 
επιτευχθεί πολύ περισσότερα πράγ-
ματα. Αναφέρει με το Δελτίο Τύπου 
της Κομισιόν:   

«Η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας συνεχίζει 
να αποφέρει απτά αποτελέσματα και 
να διαδραματίζει καίριο ρόλο στη δι-
ασφάλιση αποτελεσματικής διαχείρι-
σης των μεταναστευτικών ροών κατά 

μήκος της διαδρομής της Ανατολικής 
Μεσογείου. Παρά την ελαφρά αύξηση 
των αφίξεων κατά τους θερινούς μή-
νες, σύμφωνα με τις εποχιακές τάσεις 
που παρατηρήθηκαν για την ίδια περί-
οδο το 2016, ο αριθμός των ημερήσιων 
διελεύσεων από την Τουρκία στα ελ-
ληνικά νησιά παρέμεινε χαμηλός από 
την τελευταία έκθεση στις 13 Ιουνίου, 
με 75 αφίξεις ημερησίως κατά μέσο 
όρο. Γενικά, οι αφίξεις μειώθηκαν κα-
τά 97% αφότου η δήλωση άρχισε να 
εφαρμόζεται και η σημαντική πτώση 
του αριθμού των θανάτων στο Αιγαίο 
διατηρήθηκε».

Από τα 3 δισ. ευρώ που η Κομισιόν 
είχε υποσχεθεί στην Τουρκία, έχουν 
ήδη υπογραφεί συμβάσεις ύψους 1.66 
δισ. ευρώ και έχει δοθεί ζεστό χρήμα 
ύψους 838 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, 
ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνορι-
οφυλακής και Ακτοφυλακής «έχει 
επίσης υποστηρίξει 193 επιχειρήσεις 
επιστροφής για 8.606 παράνομα δι-
αμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, 
αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση 
κατά 160% και πλέον στις επιχειρή-
σεις επιστροφής σε σύγκριση με το 
πρώτο εξάμηνο του 2016».

Η προσπάθεια ανακοπής των μετα-
ναστευτικών ροών από το Αιγαίο και 
τη Μεσόγειο οδήγησε ορισμένους 
μετανάστες να επιχειρήσουν να πε-
ράσουν στη Ρουμανία από τη Μαύρη 
Θάλασσα. Κι εκεί όμως αναχαιτίστη-
καν από τη ρουμάνικη ακτοφυλακή 
που αναχαίτισε τέσσερα πλεούμενα 
με εκατοντάδες μετανάστες μέσα 
στον Αύγουστο. Το κυνήγι κατά των 
μεταναστών καλά κρατεί και η ΕΕ 
πρωτοστατεί στην υποκρισία και την 
καταστολή.

Οι δύο όψεις της αντιμετώπισης των μεταναστών από την ΕΕ

Υποκρισία και καταστολή

Ο Χέρμαν Μπελ, αγωνιστής για τα δικαιώ-
ματα των μαύρων στις ΗΠΑ και ένας από 

τους μακροβιότερους πολιτικούς κρατούμε-
νους στις αμερικάνικες φυλακές, καθώς μετρά 
ήδη 43 χρόνια συνεχούς φυλάκισης, δέχτηκε 
βίαιη επίθεση από τους δεσμοφύλακές τους 
καθώς πήγαινε στο κελί του στις φυλακές 
Comstock, την Τρίτη 5 Σεπτέμβρη. 

Οι δεσμοφύλακες, αφού τον απομόνωσαν 
από τους συγκρατούμενούς του για να μην 
υπάρχουν μάρτυρες, του επιτέθηκαν με γρο-
θιές ρίχνοντάς τον στο δάπεδο. Στη συνέχεια 
τον χτύπησαν με κλωτσιές και με τα γκλομπ 
στον κορμό και στο κεφάλι, αφού τον είχαν 
ακινητοποιήσει γονατίζοντας πάνω στο στέρ-
νο του. Στο τέλος χτύπησαν επανειλημμένα το 
κεφάλι του στο δάπεδο. Μετά τον μετέφεραν 
στην απομόνωση, όπου παρέμεινε για ώρες 
μέχρι να μεταφερθεί στο ιατρείο της φυλακής. 
Από την επίθεση ο 69χρονος Μπελ έπαθε διά-
σειση, έσπασε δυο πλευρά και τραυματίστηκε 
στο μάτι, ενώ το σώμα του γέμισε μελανιές 
από τα χτυπήματα.

Σαν μην έφτανε η επίθεση από τους μπά-
τσους, η διοίκηση της φυλακής τον κατηγορεί 
ότι επιτέθηκε πρώτος στους δεσμοφύλακες 
αναίτια και εκείνοι τον χτύπησαν βρισκόμε-
νοι σε άμυνα. Η επίθεση σε βάρος του Μπελ 
έγινε λίγες μέρες πριν από την τριήμερη επί-
σκεψη της οικογένειάς του, πρώτη μετά από 
δυόμισι χρόνια, και λίγους μήνες πριν από την 
εξέταση του αιτήματος αποφυλάκισης που 
έχει υποβάλει (η επιτροπή θα συνεδριάσει τον 
Φλεβάρη του 2018). Η συγκεκριμένη επίθεση 
είχε πιθανότατα ως στόχο να μπλοκάρει την 

προγραμματισμένη οικογενειακή επίσκεψη 
και να προκαταλάβει αρνητικά την επιτροπή 
που θα κρίνει το αίτημα αποφυλάκισής του.

Ο Μπελ ήταν μέλος των Μαύρων Πάνθηρων 
και του Στρατού Απελευθέρωσης των Μαύρων 
(παρακλάδι των Μαύρων Πάνθηρων με ανα-
φορές στην Αναρχία). Το 1971 κατηγορήθηκε 
χωρίς στοιχεία για τον φόνο δυο μπάτσων 
στη Νέα Υόρκη και μέχρι το 1973 ζούσε στην 
παρανομία. Στις 2 Σεπτέμβρη συνελήφθη μαζί 
με άλλους συγκατηγορούμενούς του και εκδό-
θηκε παράνομα στην Πολιτεία της Νέας Υόρ-
κης για να δικαστεί. Καταδικάστηκε σε ισόβια 
κάθειρξη, ενώ αλλεπάλληλες αιτήσεις του για 
αποφυλάκιση έχουν απορριφθεί. Η αμερικάνι-
κη αστική τάξη δε συγχωρεί όσους σήκωσαν 
τα όπλα εναντίον της για την κοινωνική ανα-
τροπή. Το δείχνει και η περίπτωση του Ζορζ 
Ιμπραχίμ Αμπνταλά.

Χέρμαν Μπελ: 43 χρόνια πολιτικός κρατούμενος

Toν θέλουν νεκρό στη φυλακή
Κινητικότητα… ιδεών στην Ευρωλάνδη

Για να μην αλλάξει τίποτα
Την προηγούμενη φορά που 

θέλησε να καταθέσει το 
«όραμά του» για το μέλλον της 
ΕΕ (στην επετειακή φιέστα της 
Ρώμης), Μέρκελ και Ολάντ του 
«έκοψαν τον κώλο», απαγορεύο-
ντάς του να πει οτιδήποτε εκτός 
από κοινοτοπίες. Τούτη τη φορά 
εκμεταλλεύτηκε την ομιλία «για 
την κατάσταση της Ενωσης», 
που ο πρόεδρος της Κομισιόν 
πρέπει να εκφωνεί κάθε χρόνο 
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου (αυτού του διακοσμητι-
κού οργάνου της ΕΕ) για να πει 
μερικά πράγματα που πιστεύει 
ότι θα τον βάλουν στη χορεία 
των «μεγάλων οραματιστών της 
ευρωπαϊκής ιδέας».

Ο Γιούνκερ πρότεινε (αφού 
φρόντισε να διευκρινίσει ότι 
πρόκειται για αυστηρά προσω-
πικές του θέσεις) να εκλέγεται 
με άμεση ψηφοφορία ένας 
πρόεδρος της ΕΕ, που θα είναι 
παράλληλα και πρόεδρος της 
Επιτροπής, και κάτω απ' αυτόν 
ένας αντιπρόεδρος, που θα 
ασκεί και καθήκοντα προέδρου 
στο Εurogroup. Υποτίθεται ότι μ' 
αυτή την πρόταση συνταιριάζει 
τη γαλλική πρόταση για ορισμό 
υπουργού Οικονομικών και ενι-
αίο προϋπολογισμό της Ευρω-
ζώνης και την άρνηση της Γερ-
μανίας στο να υπάρξει ενιαίος 

προϋπολογισμός (ενώ δέχεται 
να οριστεί υπουργός Οικονο-
μικών με καθήκοντα αυστηρού 
ελέγχου επί της κατάρτισης και 
εκτέλεσης των εθνικών προϋ-
πολογισμών). Σύμφωνα με την 
πρόταση Γιούνκερ, δε θα υπάρ-
χει προϋπολογισμός της Ευρω-
ζώνης, αλλά μια «ενισχυμένη 
γραμμή» για την Ευρωζώνη στο 
πλαίσιο των προϋπολογισμών 
της ΕΕ.

Ολ' αυτά δεν είναι παρά φλυ-
αρίες ενός πολιτικού που έχει 
μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, 
έχει όμως δείξει εκπληκτική ικα-
νότητα προσαρμογής στις αντι-
τιθέμενες θέσεις των ηγεμονι-
κών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων 
της ΕΕ. Ο Γιούνκερ διετέλεσε 
πρόεδρος του Eurogroup και 
στη συνέχεια εκλέχτηκε πρό-
εδρος της Κομισιόν, μολονότι 
εκείνη την περίοδο βαρυνό-
ταν με οικονομικά σκάνδαλα 
κατά τη μακρά θητεία του ως 
πρωθυπουργού και υπουργού 
Οικονομικών του Λουξεμβούρ-
γου. Καλοβλέπει, λοιπόν, μια 
αναβάθμιση για την πάρτη του 
(να πάρει και τις αρμοδιότητες 
που σήμερα ασκεί ο Τουσκ και 
να προεδρεύει στις συνόδους 
κορυφής της ΕΕ).

Οι αποφάσεις, όμως, δε θα 
ληφθούν σ' αυτό το επίπεδο (κι 

αυτό το ξέρει καλά ο Γιούνκερ).  
Θα ληφθούν πρώτα στο επίπεδο 
του γερμανογαλλικού άξονα και 
στη συνέχεια στο επίπεδο της 
άτυπης τετραμερούς που δημι-
ούργησαν Γερμανία και Γαλλία, 
με τη συμμετοχή της Ιταλίας και 
της Ισπανίας. Δεν είναι τυχαίο 
ότι ο Μακρόν θα παρουσιάσει 
το δικό του «όραμα» για τη με-
τεξέλιξη της ΕΕ στις 28 Σεπτέμ-
βρη, ώστε τα όσα θα πει να μην 
επηρεάσουν ούτε στο ελάχιστο 
τις γερμανικές εκλογές στις 24 
Σεπτέμβρη.

Κατά τα άλλα, από την αφό-
ρητη φλυαρία της ομιλίας Γιούν-
κερ ξεχωρίσαμε το ευδιάκριτο 
«άνοιγμα» προς το τρίγωνο 
Γερμανίας-Γαλλίας-Ιταλίας, που 
θέλει να φράξει την κινέζικη δι-
είσδυση στο μετοχικό κεφάλαιο 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. «Η 
Ευρώπη πρέπει πάντοτε να υπε-
ρασπίζεται τα στρατηγικά της 
συμφέροντα» τόνισε ο Γιούνκερ. 
Και κατέληξε με νόημα: «Είναι 
πολιτικό καθήκον να γνωρίζουμε 
τι συμβαίνει στην ίδια την αυλή 
μας, για να μπορούμε να προ-
στατεύσουμε τη συλλογική μας 
ασφάλεια αν χρειαστεί».  Αρα, 
τάσσεται ανοιχτά στο πλευρό 
του ιμπεριαλιστικού τριγώνου, 
που ζητά να μπορεί η Κομισιόν να 
φράζει την κινέζικη διείσδυση.
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Aρχισαν τα όργανα
Οι οικονομικοί συντάκτες ενημερώθηκαν 

τηλεφωνικά ότι στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης 
θα υπάρξει «άτυπη» ενημέρωση στο υπουργείο 
Οικονομικών. Πρόκειται για το «κόλπο» που ξεκίνησε 
επί Παπακωνσταντίνου και Κατσέλη (το πρώτο 
μνημονιακό δίδυμο στο υπουργείο της πλατείας 
Συντάγματος). Μιλάει μεν ο υπουργός, όμως τα 
λεγόμενά του πρέπει να αποδοθούν σε «υψηλόβαθμο 
παράγοντα του υπουργείου». Μπούρδες, δηλαδή. 
Λες και υπάρχει περίπτωση να μπερδευτεί κανένας 
και να μην ταυτίσει τον «υψηλόβαθμο παράγοντα» 
με τον υπουργό Οικονομικών. 'Η λες και υπάρχει 
περίπτωση ο υπουργός να αρνηθεί ότι είπε τα όσα θα 
του αποδοθούν.

Πιστός στην τακτική των μνημονιακών προκατόχων 
του, ο Τσακαλώτος άρχισε το «μασάζ»: μπορεί ο 
υπουργός να μιλάει για «καθαρή έξοδο» από το 
Μνημόνιο, όμως ανάμεσα στο clean exit (καθαρή 
έξοδος) και στην προληπτική γραμμή πίστωσης 
υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιάμεσο φάσμα. 
Αλλωστε, η επιτροπεία θα συνεχιστεί και μετά 
τη λήξη του «προγράμματος» (όπως υπενθύμισε 
πρόσφατα και ο Μοσκοβισί). Τέλος πάντων, αυτά θα 
συζητηθούν αργότερα. Τώρα το πρόβλημα είναι μην 
μας ζητηθούν νέα μέτρα για το 2018. Που μπορεί να 
μας ζητηθούν κι αν γίνει αυτό «θα το δούμε, γιατί 
είμαστε δεσμευμένοι στο 3,5% του ΑΕΠ». Οσο για 
το «κοινωνικό μέρισμα», αν δοθεί δε θα πάει στους 
συνταξιούχους όπως πέρυσι, αλλά σε «στοχευμένα 
μέτρα» που θα συμφωνηθούν με την τρόικα.

Για το ότι πρόκειται για προετοιμασία της «κοινής 
γνώμης» δεν υπάρχει αμφιβολία. Ολα ειπώθηκαν 
για να γραφούν. Ούτε είναι τυχαία η στιγμή που 
επελέγη για να γίνει η «διαρροή». Την ώρα που τα 
βιολιά του Μαξίμου παίζουν τη γλυκιά μελωδία 
της ανάπτυξης και του φωτεινού μέλλοντος, ο 
Τσακαλώτος παίζει σκληρό μέταλ. Επειδή ξέρει τι 
έρχεται, δε θέλει να καλλιεργήσει ευφορία και στο 
τέλος να τον «ανασχηματίσει» ο Τσίπρας, ρίχνοντας 
σ' αυτόν την ευθύνη για τα νέα μέτρα. Τους βάζει 
από τώρα όλους στο παιχνίδι. Δεν υπάρχει καμιά 
διαφωνία πρωθυπουργού και υπουργού Οικονομικών 
δήλωσε ο Τζανακόπουλος. Αυτή τη δήλωση ήθελε ο 
Τσακαλώτος.

Οπως αντιλαμβάνεστε, το πολιτικό παιχνίδι 
Τσακαλώτου-Μαξίμου δεν έχει καμιά σημασία από 
τη σκοπιά του ελληνικού λαού. Οπως δεν έχει και 
το παιχνίδι ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ. Εκτός αν κάποιος επιλέγει 
διαχειριστή της βαρβαρότητας.

Εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε είναι η 
προειδοποίηση πως όχι μόνο δεν έρχονται τα 
καλύτερα (κάποια μικρή ανακούφιση έστω), αλλά 
έρχονται τα χειρότερα. Ποια μπορεί να είναι αυτά; Ας 
θυμηθούμε μόνο πως υπάρχει ρήτρα που επιτρέπει 
τα σκληρά αντεργατικά μέτρα του 2019 και του 2020 
να έρθουν πιο μπροστά και τα φιλανθρωπικού τύπου 
αντίμετρα να πάνε πιο πίσω.

Ο Τσακαλώτος απλά επιβεβαίωσε αυτό που 
γνωρίζουν όσοι δεν φορούν παρωπίδες: τα βάσανα 
δεν τελείωσαν, αλλά θα γίνουν βαρύτερα. Η 
ανάπτυξή τους, στο βαθμό που θα υπάρξει, θα είναι 
ποτισμένη με τον ιδρώτα και το αίμα του ελληνικού 
λαού, που θέλουν να τον δέσουν στο ζυγό της πιο 
σκληρής καπιταλιστικής εκμετάλλευσης.

Κανένας Τσίπρας, κανένας Μητσοτάκης, κανένα 
κοινοβουλευτικό κόμμα δε θα βάλει τέλος σ' αυτά 
τα βάσανα. Το τέλος μπορεί να το γράψει μόνο η 
εργατική τάξη, όταν προβάλει και πάλι ορμητική στο 
προσκήνιο, σφραγίζοντας με το αίμα της το δρόμο 
προς την κοινωνική απελευθέρωση. Οργανωμένη 
ταξικά και πολιτικά.

στο ψαχνό

Αχαλίνωτοι
Βγήκε ο Φάμελλος στην τηλεόραση του 

Alpha, την περασμένη Δευτέρα και κατη-
γόρησε τη σημερινή αντιπολίτευση ότι… 
καθυστερούσε μια σειρά επενδύσεις, τις 
οποίες αδειοδότησε η σημερινή κυβέρνη-
ση! Και ποια παραδείγματα έδωσε, μετα-
ξύ άλλων; Τα 14 αεροδρόμια! Το απόλυτο 
ξεπούλημα, που ο ΣΥΡΙΖΑ το κατήγγειλε 
ακόμα και όταν ήταν στην κυβέρνηση, «δε-
σμευόμενος» για αναθεώρηση της σύμβα-
σης με τη γερμανική Fraport, στην οποία η 
προηγούμενη μνημονιακή κυβέρνηση είχε 
κατακυρώσει το διαγωνισμό! Το γήπεδο 
της ΑΕΚ, που και να ήθελε η προηγούμε-
νη κυβέρνηση δεν προλάβαινε να δώσει 
την άδεια στον Μελισσανίδη. Του ψήφισε, 
όμως, τη σχετική διάταξη (στο πλαίσιο του 
περιβαλλοντοκτόνου Ν. 4277/2014), με τον 
ΣΥΡΙΖΑ να καταψηφίζει και να «δεσμεύ-
εται» ότι θα τον αλλάξει, για να μην είναι 
ενάντια στο νόμο. Το σχέδιο Atallanti Hills 
(«η καθυστέρηση αγγίζει τα 6 έτη» είπε ο 
Φάμελλος), που αφορά το περιβόητο 
γκολφ σε δασική περιοχή της Αταλάντης, 
για το οποίο είχε ξεσηκωθεί πολύς κόσμος 
(γράφαμε κι εμείς τότε).

Οι τύποι έκοψαν το χαλινάρι και ξαμο-
λύθηκαν, μοστράροντας την κυβέρνησή 
τους ως πιο φιλική στο κεφάλαιο σε σχέση 
με τις κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑ-
ΣΟΚ! Γι' αυτό λέει ο Τσίπρας ότι… σε άλλον 
ΣΥΡΙΖΑ κάνει κριτική η αντιπολίτευση. Εν-
νοεί, προφανώς, ότι οι «κακοί» εκδιώχτη-
καν και αυτοί που έμειναν στον ΣΥΡΙΖΑ… 
ωρίμασαν.

Κυνισμός
Το ερώτημα για τις τηλεοπτικές άδειες 

το περίμενε ο Τσίπρας και την απάντηση 
την είχε έτοιμη και την έδωσε απνευστί: 
δικαιωθήκαμε! Κάλυψε, μάλιστα, δημόσια 
και τον Παππά, που έχει λανσάρει αυτή 
την άποψη.

Δε θα σχολιάσουμε, βέβαια, την ουσία. 
Ολοι ξέρουν ότι έχασαν κατά κράτος. 
Ακόμα και τα λεφτά τα γύρισαν πίσω 
στους «υπερθεματιστές» καναλάρχες. 
Και κανένας δεν ξεχνά την εικόνα της 

παραπαίουσας Γεροβασίλη, που βγήκε 
μέσα στα άγρια μεσάνυχτα και κατακε-
ραύνωσε το ΣτΕ που με την απόφασή του 
έκοψε τον παιδικό σταθμό από χιλιάδες 
παιδάκια και στέρησε τα νοσοκομεία από 
χιλιάδες νοσηλευτές. Κι ο Τσίπρας ξέρει 
πολύ καλά πως αυτή είναι η εικόνα που 
έχουν οι πάντες. Ιδιαίτερα τα μέλη του 
ΣΥΡΙΖΑ που αναγκάστηκαν να βάλουν 
την ουρά στα σκέλια. Το ότι επέλεξε να 
δώσει αυτή την προκλητική απάντηση 
(αντί για μια ψευτοαυτοκριτική) δείχνει 
τον κυνισμό των συριζαίων εξουσιαστών. 
Αυτός ο κυνισμός στηρίζεται σε μια απλή 
σκέψη: αύριο, ελάχιστοι θα το θυμούνται! 
Αυτή είναι η αντίληψή τους για τον λαό 
που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν.

Αρπακτικά
Το διαβάσαμε στη φιλοκυβερνητική 

Documento. Στο ελληνογαλλικό επιχειρη-
ματικό φόρουμ που έγινε στο Νιάρχειο, 
με τη συμμετοχή και των Μακρόν (για λί-
γο) και Τσίπρα, ο εκπρόσωπος της Vinci 
είπε: «Δεν φύγαμε στα δύσκολα από την 
Ελλάδα, τώρα με την ανάκαμψη των δει-
κτών και την αναθέρμανση της οικονομί-
ας θα στηρίξουμε τη χώρα». Καμαρώνουν 
οι συριζαίοι, ως γνήσιοι εκπρόσωποι της 
ιμπεριαλιστικής εξάρτησης και της ξε-
νοδουλείας για τέτοιες δηλώσεις. Για 
ποια «δύσκολα», όμως, μιλάει η Vinci; 
Η δική της παρουσία στην Ελλάδα έχει 
όλα τα χαρακτηριστικά του πλιάτσι-
κου. Εχει τη γέφυρα Ρίου-Αντίρριου με 
σύμβαση μακρόχρονης παραχώρησης. 
Καθ' όλη την περίοδο της βαθιάς κρί-
σης, τα εξωφρενικά διόδια στη γέφυρα 
αυξάνονταν κανονικότατα, με απαίτη-
ση της Vinci. Συμμετέχει ακόμα στις 
κοινοπραξίες για την κατασκευή δύο 
αυτοκινητόδρομων. Καθ' όλη τη διάρ-
κεια της κρίσης, τα διόδια αυξάνονταν 
κανονικότατα, για δρόμους που δεν 
είχαν κατασκευαστεί! Και δύο φορές, 
από δύο διαδοχικές κυβερνήσεις (Σα-
μαροβενιζέλων και Τσιπροκαμμένων) 
οι εργολάβοι απαίτησαν και πήραν 
«πανωπροίκια», εκτινάσσοντας το κό-
στος. Αυτά ήταν τα «δύσκολα» για τη 

Vinci. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε 
και τι «στήριξη» σκοπεύει να προσφέρει 
στη χώρα (την Εγνατία Οδό θέλει να πάρει 
και δεν το κρύβει).

Παιδική χαρά
Θες επειδή ήταν ακόμα ξενυχτισμένος, 

Ποια δημοκρατία;
Ο Μακρόν έκανε το «κομμάτι» του εκ-φωνώντας ομιλία από την Πνύκα. Εκλεψε την ιδέα του Ομπάμα, που οι υπηρεσίες ασφάλειας δεν τον άφησαν να μιλήσει σε ανοιχτό χώρο και αναγκάστηκε να πάει στο Νιάρχειο. Ως εδώ, τα πράγματα είναι απολύτως ερμηνεύσιμα: κάθε αστός πολι-τικός, όταν εκφωνεί τις γνωστές παπάρες του περί δημοκρατίας, θα κάνει μια ανα-φορά στην αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία (αποφεύγοντας φυσικά να μιλήσει για τον δουλοκτητικό χαρακτήρα εκείνου του συ-στήματος). Αν μπορέσει να έχει ως φόντο και την Ακρόπολη, αυτό το σπουδαίο μνη-μείο του αρχαίου πολιτισμού, το σκηνικό γίνεται τέλειο.

Οι εγχώριοι «απόγονοι σπουδαίων προγόνων» καμαρώνουν σαν γύφτικα σκεπάρνια όταν κάποιος ιμπεριαλιστής ηγέτης -για τους δικούς του λόγους- επι-λέξει αυτό το σκηνικό. Στριμώχνονται δίπλα του και προσπαθούν να μπουν κι αυτοί στο κάδρο φωτισμένοι από τους προβολείς της δημοσιότητας που εξα-σφαλίζει ο ιμπεριαλιστής ηγέτης. Μια ζωή κακομοίρηδες, άθλιοι, υποταγμένοι, δούλοι του κεφαλαίου, θεράποντες ενός συστήματος που ζει  από την ιμπεριαλι-στική εξάρτηση, πουλώντας ταυτόχρονα εθνικοφροσύνη.
Για ποια δημοκρατία, όμως, μιλάει ο Μακρόν, όταν την αντεργατική μεταρ-ρύθμιση στη Γαλλία θα την κάνει με προ-εδρικά διατάγματα, χωρίς να την περάσει από τη Βουλή (πήρε ήδη τη σχετική εξου-σιοδότηση), για να έχει στα χέρια του τα όπλα του αιφνιδιασμού και της ταχείας διεκπεραίωσης; Δεν είδαμε να… προβλη-ματίζεται κανείς απ' αυτό!

ΚΟΝΤΡΕΣ

Για να μην ξεχνάμε: εκεί πάνω υπάρχει μια εταιρία σύγχρονων χρυσοθήρων που ξεκοιλιάζει ένα ολόκληρο βουνό για να βγάλει 
υπερκέρδη κι ένας κόσμος που αγωνίζεται σκληρά για να γλιτώσει τον τόπο του από την καταστροφή.
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καθώς είχε επισκεφτεί τη γενέτειρα, ως σύμβουλος επικοινωνίας 
του πρωθυπουργού αυτή τη φορά, θες γιατί έβλεπε με τα μάτια 
της ψυχής του την οπτασία της λατρεμένης (του) Ελένης Μενε-
γάκη, το βέβαιο είναι πως όταν ο Νίκος Καρανίκας άρπαξε το 
πληκτρολόγιο για να γράψει το πόνημά του στο αγαπημένο (του) 
facebook, είχε κάνει ένα ταξίδι στο χρόνο και βρισκόταν τρία 
χρόνια πίσω (σαν την πρωταγωνίστρια του Outlander ένα πράμα). 
Οπότε… εκφράστηκε αβίαστα: «Στα τσακιδια el dorado και να μην 
στεριώσεις πουθενά». Αν είχε ήδη βρεθεί στο Μαξίμου, μπορού-
με να φανταστούμε το κύπελλο με τον φρέντο του κυρ-Αλέκου 
να προσγειώνεται πάνω του. Αν βρισκόταν αλλού, μπορούμε να 
φανταστούμε τα «γαλλικά» από το τηλέφωνο. Το μόνο βέβαιο 
είναι ότι το ηρωικό ποστ κατέβηκε λίγο μετά την ανάρτησή του.

Αντίθετα, ο πονηρός Καμμένος, αυτός που έλεγε στους 
χαλκιδικιώτες να λιντσάρουν τον Πάχτα που είναι τσιράκι της 
Eldorado, δεν την πάτησε σαν τον Καρανίκα. Εχοντας πληροφο-
ρηθεί τον σχετικό θόρυβο, φόρεσε το πιο θλιμμένο (και σοβαρό!) 
ύφος του και δήλωσε ότι «δεν είναι ευχάριστη η αποχώρηση της 
ElDorado από την Ελλάδα» και εξέφρασε την ευχή «να καθίσουν 
στο τραπέζι και να συνεχιστεί η επένδυση»!

Νευράκια
Εχει, όμως, και ο πρόεδρος Πάνος τις… άτυχες στιγμές του. Και 

καθώς πλησιάζει η μέρα που θα συζητηθεί στη Βουλή η πρόταση 
για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τα νταλαβέρια του με 
τον καταδικασμένο για πρεζεμπόριο Γιαννουσάκη, λειτουργεί 
αντανακλαστικά σαν το σκυλάκι του Παβλόφ. Ας πούμε, μόλις 
μαθαίνει ότι ο Μελισσανίδης πλάκωσε στις «γρήγορες» τον Κού-
για (έτσι λέει ο Κούγιας, εμείς δεν ήμασταν εκεί), ο Καμμένος 
ξεσπαθώνει και γράφει στο twitter (ελπίζουμε να μην πει στο 
τέλος ότι του πήρε το τάμπλετ «το παιδί» κι έκανε μια ακόμα σκα-
νταλιά): «Μεγαλύτερη απόδειξη ότι εγκέφαλος του noor1 είναι ο 
“εκδότης“ είναι ότι ο δικηγόρος του έτρωγε με τον καταδικασμένο 
ναρκέμπορο Κοτσώνη, Κούλη;».

Δε θ' ασχοληθούμε με ποιον έτρωγε ο Κούγιας (ο ίδιος διέψευ-
σε ότι έτρωγε με τον Κοτσώνη και έδωσε τα ονόματα δύο ζευ-
γαριών που -όπως είπε- ήταν οι συνδαιτυμόνες του), όμως είναι 
αυτή εμφάνιση υπουργού και πολιτικού στελέχους; Ούτε έφηβοι 
που μαλώνουν ιντερνετικά για τις ομάδες τους δε γράφουν έτσι.

Θα μπορούσε να του αντιγυρίσει κάποιος, ακολουθώντας τη 
λογική του, ότι η μεγαλύτερη απόδειξη για τη δική του ενοχή είναι 
ο εκνευρισμός του, μόλις ο Κούγιας με τον Κουρτάκη παρουσι-
άστηκαν στην εισαγγελία και κατέθεσαν νέο ηχητικό που -όπως 
λένε- αποδεικνύει ότι οι Μελισσανίδης, Πατέρας και Καμμένος 
προσπάθησαν να «στήσουν» τον Μαρινάκη. Δεν του απάντησαν. 
Φαίνεται ότι κρατάνε τα πυρά τους για την κοινοβουλευτική συ-
ζήτηση.

Τρελίτσα
Ο εκπρόσωπος των «Νέων» ρώτησε τον Τσίπρα στη Θεσσα-

λονίκη αν σχεδιάζει δημοψήφισμα για τη συνταγματική αναθε-
ώρηση. Και ο Τσίπρας το έριξε στην τρελίτσα, απαντώντας: «Δεν 
κατανοώ, όμως, το τελευταίο σκέλος της ερώτησής σας, για ποιο 
δημοψήφισμα αναφέρεστε. Δεν έχω ιδέα τι λέτε. Αλλά, θα ήθελα 
να σας προτείνω να μην αντιμετωπίζετε με τόσο μεγάλη, αν θέλετε, 
φοβία και με τόσο μεγάλη ανησυχία την προοπτική ο λαός μας να 
τοποθετείται πάνω σε κρίσιμα ερωτήματα, όταν πρέπει να τοπο-
θετηθεί σε αυτά». Η δήλωση έχει δυο αναγνώσεις, σαν χρησμός 
της Πυθίας. Είτε ότι δεν έχει περάσει ποτέ από το μυαλό του να 
κάνει δημοψήφισμα για συνταγματική αναθεώρηση, είτε ότι αυτό 
το ζήτημα παραμένει ανοιχτό.

Βαρόνοι και υποκόμητες
Κάποιοι απορούν με τους δέκα νοματαίους που έχουν δηλώσει 

υποψηφιότητα για να γίνουν αρχηγοί του νέου ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι 
όμως όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Κάθε μία έχει το δικό της σκεπτι-
κό. Η Φώφη είναι η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Του Καμίνη του είπαν 
να βάλει υποψηφιότητα για να σύρει και τον Θεοδωράκη, που 
αφού σύρθηκε σ' αυτή την επιλογή, αναγκαστικά θα παλέψει ως 
υποψήφιος πρώτης γραμμής. Ο Ραγκούσης πρέπει να προβληθεί 
ως βαρόνος, γιατί αλλιώς δε θα μπορεί να παίξει κανέναν ρόλο, 
δεδομένου ότι έχει πλακωθεί και με τους πασόκους της Φώφης 
και με τους πασόκους του Γιωργάκη, που ήταν αυτός που από 
ιδιοκτήτη μπιφτεκάδικου στην Πάρο τον έκανε υπαρχηγό του. Ο 
Μανιάτης, ο Ανδρουλάκης και ο Κωνσταντινόπουλος είναι υπο-
κόμητες στην πασοκική ιεραρχία, που θέλουν να γίνουν βαρόνοι 
στη νέα κατάσταση. Ξέρουν ότι δεν μπορούν να εκλεγούν, όμως 
και μόνο η υποψηφιότητά τους και το γεγονός ότι οι δύο πρώτοι 
θα αναζητήσουν τη στήριξή τους μετά τον πρώτο γύρο, ήδη τους 
ανεβάζει… επίπεδο. Ακόμα και προσωπικές ομάδες μπορούν να 
συγκροτήσουν. Ο Ανδρουλάκης έχει ήδη ομάδα, ενώ ο Κωνστα-
ντινόπουλος ελπίζει να «πάρει» τους υποστηρικτές του Βενιζέλου. 
Οι υπόλοιποι είναι απλά οι… συνήθεις γραφικότητες. Ας σκεφτού-
με, όμως, ότι ο Πόντας έφτιαξε μια μικροομάδα και κατάφερε 
να γίνει δεκτός ως συνιστώσα της ΔΗΣΥ, εκμεταλλευόμενος το 
γεγονός ότι πριν από λίγο καιρό ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ ήθελαν να 
δείξουν ότι… υπάρχει ρεύμα (και ο Πόντας -με την ΕΔΕΜ- ήταν 
ο μόνος διαθέσιμος).

Εν αρχή ήταν οι εκκλήσεις προς το 
ξένο μονοπωλιακό κεφάλαιο να μη 

χάσει τη μεγάλη ευκαιρία να επενδύσει 
στη μνημονιακή Ελλάδα: «Εν αρχή ην η 
οικονομία. Δει δη χρημάτων, έλεγαν και 
οι πρόγονοί μας - Η κυβέρνηση αυτή εί-
ναι φιλική προς την επιχειρηματικότητα 
και τις επενδύσεις - Εμείς, λοιπόν, αυτή 
τη στιγμή, είμαστε μια χώρα, που διψά για 
άμεσες ξένες επενδύσεις. Η οικονομία 
μας διψά για άμεσες ξένες επενδύσεις - 
Χθες, στην ομιλία μου, περιέγραψα τρεις 
πρωτοβουλίες, που ήδη έχουμε πάρει και 
που διαμορφώνουν ένα πλαίσιο φιλικό 
στην επιχειρηματικότητα».

Προς επιβεβαίωση της ειλικρίνειας 
των εκκλήσεων ήρθε η… διακριτική αυτο-
κριτική: «Εμείς, λοιπόν, από την αξιοποίη-
ση του λιμανιού του Πειραιά, θα χάσουμε; 
Θα γίνει το πρώτο λιμάνι στη Μεσόγειο. 
Δε θα χάσουμε - Η ΝΔ… συνεχίζει να κά-
νει αντιπολίτευση σε ένα κόμμα που δεν 
υπάρχει σήμερα».

Ακολούθησε ο απαραίτητος ιδεολογι-
κός φερετζές: «Εμείς θέλουμε τις επεν-
δύσεις, θέλουμε ένα υγιές επιχειρηματικό 
περιβάλλον, αλλά θέλουμε να προστα-
τεύσουμε τις εργασιακές σχέσεις και το 
περιβάλλον. Και ξέρετε, αυτή είναι και 
μια διαφορά ιδεολογικής προσέγγισης 
ανάμεσα σε εμάς και τους νεοφιλελεύθε-
ρους - Θέλουμε να δώσουμε το στίγμα της 
αποφασιστικότητας που έχουμε να προ-
χωρήσουν ορισμένα επενδυτικά projects. 
Βεβαίως, μέσα στο πλαίσιο που σας είπα, 
στο πλαίσιο της πιστής τήρησης των νό-
μων, των περιβαλλοντικών όρων, αλλά 
να προχωρήσουν, να ξεκολλήσουν. Και 
έχουν προχωρήσει και έχουν ξεκολλήσει 
δεκάδες επενδυτικά projects, όλο το προ-
ηγούμενο διάστημα».

Ας τα συνοψίσουμε: ο σημερινός ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεν έχει καμιά σχέση με τον παλιό 
ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα κόμμα φιλικό στο 
κεφάλαιο, φιλικό στις ιδιωτικοποιήσεις 
όπως αυτές των λιμανιών, ένα κόμμα 
που διψά για επενδύσεις από το ξένο 
κεφάλαιο, αλλά υπό τον όρο ότι αυτές οι 
επενδύσεις θα προστατεύουν τους εργα-
ζόμενους και το περιβάλλον.

Φυσικά, αυτό που μένει είναι η στή-
ριξη στο κεφάλαιο, ώστε να μπορεί 
ανεξέλεγκτα να πλιατσικολογεί σε όλα 
τα επίπεδα. Δε χρειάζεται, βέβαια, να 
αναφερθούμε σε όσα αφορούν τους ερ-
γαζόμενους, που ο Τσίπρας έχει το θρά-
σος να εμφανίζεται σαν προστάτης τους. 
Η κινεζοποίηση μισθών και εργασιακών 
σχέσεων, που διαμορφώθηκε στα χρό-
νια των Μνημονίων, είναι ο βασικότερος 
παράγοντας που μπορεί να κάνει την Ελ-
λάδα χώρο ελκυστικό για τους κεφαλαιο-
κράτες. Εκανε μήπως κάτι (το παραμικρό 
έστω) η κυβέρνησή του, ώστε να βελτιώ-
σει το εργασιακό πλαίσιο ή τους μισθούς; 
Δεν είναι ντροπή να βγαίνει και να λέει 
ότι «διψάμε για ξένες επενδύσεις» την 
ίδια στιγμή που βασιλεύει το μισθολογι-
κό και εργασιακό πλαίσιο των Μνημονίων 
και που έχει αναλάβει την υποχρέωση να 
το διατηρήσει άθιχτο και να τροποποιή-
σει προς το αντεργατικότερο τον συνδι-
καλιστικό νόμο, ώστε να μην μπορεί να 
παρθεί απόφαση για απεργία; Αναρω-    
τιούνται πολλοί, τι διάολο έχουν φαγωθεί 
να τροποποιήσουν τον συνδικαλιστικό 
νόμο, ώστε να προβλέπει πως απόφαση 
για απεργία θα παίρνεται μόνο με το 50% 

+ 1 των εργαζόμενων μιας επιχείρησης, τη 
στιγμή που δε γίνονται απεργίες. Είναι η 
μεταρρύθμιση που θα στείλει το μήνυμα 
στους «επενδυτές», ότι το καθεστώς της 
κινεζοποίησης θα διατηρηθεί. Οτι δε θα 
κινδυνέψει από «ζωηράδες», στις οποίες 
επιδίδονταν παλιότερα η ελληνική εργα-
τική τάξη.

Μήπως, όμως, ισχύει κάτι διαφορετικό 
σε σχέση με την προστασία του φυσικού 
και πολιτιστικού περιβάλλοντος; Μήπως 
υπάρχει μία έστω περίπτωση που η κυ-
βέρνηση να τα έβαλε με κάποιους «επεν-
δυτές», υπερασπιζόμενη το δημόσιο συμ-
φέρον; Και μην μας πουν για τις Σκουριές 
και την Eldorado, γιατί εκεί το πράγμα 
δεν σκαλώνει σε περιβαλλοντικά ζητή-
ματα, αλλά στην άρνηση της Eldorado να 
εγκαταστήσει και το εργοστάσιο μεταλ-
λουργίας στην Ελλάδα. Σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις (π.χ. Ελληνικό, δάσος Παλι-
ουρίου στη Χαλκιδική, γήπεδο Μελισσα-
νίδη, Ακαδημία Πλάτωνος) έχουμε την 
κυβέρνηση στο πλευρό των επενδυτών, 
να πιέζει τους αρμόδιους υπηρεσιακούς 
παράγοντες να παρανομήσουν.

Το θεσμικό πλαίσιο το έχουν ξεχειλώ-
σει με διαδοχικές νομοθετικές παρεμ-
βάσεις όλων των μνημονιακών κυβερ-
νήσεων. Επειδή, όμως, οι καπιταλιστές 
είναι αχόρταγοι, επειδή θέλουν απόλυτη 
ασυδοσία για να κάνουν ό,τι γουστάρουν, 
ξεπατώνοντας δάση, παραχώνοντας 
αρχαιότητες, μπαζώνοντας παραλίες, 
κόβοντας όχι μόνο την πρόσβαση αλλά 
ακόμα και τη θέα προς παραλίες κτλ. 
κτλ., η κυβέρνηση στέκεται στο πλευρό 
τους και πιέζει τους υπηρεσιακούς πα-
ράγοντες που προσπαθούν να τηρήσουν 
τη νομιμότητα ως προς αυτή την περιο-
ρισμένη προστασία περιβαλλοντικού 
και πολιτιστικού χαρακτήρα. Και σ' αυτό 
έχει τη στήριξη ολόκληρου του μιντιακού 
εσμού, που λοιδορεί και υβρίζει αυτούς 
τους υπηρεσιακούς παράγοντες, μέχρι 
να κάμψει την προσήλωσή τους στη νο-
μιμότητα.

Παλαιότερα, η χυδαία αστική προπα-
γάνδα μιλούσε για το «γρηγορόσημο» 
και τα «λαδώματα» στο δημόσιο. Οχι 
πως δεν υπήρχαν (και εξακολουθούν να 
υπάρχουν) τέτοια φαινόμενα στο Δη-
μόσιο, όμως για τους καπιταλιστές και 
τους ανθρώπους που κινούν τις υποθέ-
σεις τους δεν ήταν τίποτα να «λαδώσουν» 
για να πάει πιο γρήγορα η υπόθεσή τους 
και κυρίως για να «παρακαμφθεί» η νο-
μιμότητα. Οταν επικαλούνταν το «λάδω-
μα», συκοφαντούσαν τους φιλότιμους 
υπάλληλους, οι οποίοι προσπαθούσαν 
να υπερασπιστούν τα ελάχιστα που προ-
στατεύει η νομιμότητα. Δεν ήταν θέμα 
«λαδώματος» (αυτό θα το είχαν λύσει 
στο πι και φι), αλλά θέμα παρανομίας, 
την οποία δε δέχονταν να επικυρώσουν 
κάποιοι έντιμοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Τσίπρας λανσάρει τώρα μια άλλη 
-εξίσου πρόστυχη- θεωρία. Εξηγώντας τη 
συμμετοχή του στην task force για την 
επιτάχυνση των επενδύσεων (άλλη προ-
παγανδιστική παπάρα αυτή), λέει: «Εγώ 
θέλω να αναφερθώ στο γιατί επιλέγω την 
προσωπική μου παρουσία. Διότι, πιστεύω, 
πράγματι, ότι σε ορισμένα επενδυτικά έρ-
γα, ένας μεγάλος εχθρός μας, πέρα από 
τη γραφειοκρατία, είναι η αδράνεια και ο 
φόβος απέναντι στην ευθύνη, που είναι 
διάχυτος μέσα στον δημόσιο τομέα. Ο 

φόβος απέναντι στην ευθύνη. Υπάρχουν 
φάκελοι, σε πολλά υπουργεία, που κάθο-
νται στα συρτάρια ή σε κάποια γραφεία 
και δεν πάνε από τον έναν όροφο στον 
άλλο αν δεν κατέβει ο Υπουργός να τους 
πάρει. Ο φόβος απέναντι στην υπογραφή. 
Και θέλουμε, λοιπόν, να δημιουργήσουμε 
ένα κλίμα για να ξεπεραστεί αυτός ο φό-
βος, ένα κλίμα, δηλαδή, που να δώσουμε 
το στίγμα της αποφασιστικότητας που 
έχουμε να προχωρήσουν ορισμένα επεν-
δυτικά projects».

Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι «λα-
διάρηδες», λοιπόν, είναι φοβιτσιάρηδες. 
Και επειδή δε φτάνουν οι απειλές του 
Φλαμπουράρη και των βασιβουζούκων 
του, θα βάλει ένα χεράκι και ο Τσίπρας. 
Αν όμως δούμε μόνο την περίπτωση του 
Ελληνικού, θα διαπιστώσουμε ότι κάθε 
άλλο παρά φοβιτσιάρηδες και ευθυ-
νόφοβοι είναι οι υπηρεσιακοί παράγο-
ντες. Και άποψη έχουν και ευθέως την 
εκφράζουν υπογράφοντας έγγραφα. Ο 
Δασάρχης Πειραιά, για παράδειγμα, δε 
φοβήθηκε να βάλει την υπογραφή του 
υπερασπιζόμενος τον δασικό χαρακτήρα 
των περιμετρικών δασών της έκτασης. Το 
ιστορικό έχει περιγραφεί σε όλα τα στά-
διά του στα ρεπορτάζ της εφημερίδας 
μας. Ο Φάμελλος οργάνωσε νομικό πρα-
ξικόπημα (με όργανό του το ΝΣΚ) και στο 
τέλος έφτασαν στο σημείο να βάλουν 
μια νομική σύμβουλο του Φλαμπουράρη 
να διατάξει τον Δασάρχη να βγάλει την 
απόφαση που είχαν μεθοδεύσει, επειδή 
αυτό απαιτούσε η τρόικα! Αυτό είναι το 
νόημα της task force του Τσίπρα. Να ση-
κώνεται ο κάθε άσχετος, χωρίς καμιά αρ-
μοδιότητα, και να μοιράζει διαταγές σε 
υπηρεσιακούς παράγοντες άλλου υπουρ-
γείου, με μοναδικό εφόδιο το ότι ανήκει 
στην αυλή του «σκοτεινού παππού».

Είμαστε περίεργοι να δούμε πώς θα 
οργανώσουν τα πράγματα για να ξεπε-
ράσουν και το Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο. Την πρώτη συνεδρίαση τη 
διέκοψαν χωρίς να ολοκληρωθεί, τη 
δεύτερη την ανέβαλαν, και την ίδια μέ-
ρα ανακοίνωσαν ότι συνεδρίασε η task 
force υπό τον Τσίπρα και μεταξύ των 
άλλων συζητήθηκε «η πορεία των διοι-
κητικών διαδικασιών για την ολοκλήρω-
ση της επένδυσης στο Ελληνικό». Απότι 
φαίνεται, στο ΚΑΣ έχει δημιουργηθεί ένα 
μέτωπο υπέρ μιας λύσης που δεν είναι 
λύση απόλυτης προστασίας των αρχαι-
ολογικών θησαυρών που υπάρχουν στην 
περιοχή, όμως οι πλιατσικολόγοι επεν-
δυτές (και μαζί τους η κυβέρνηση) δε 
θέλουν ούτε αυτή τη λύση (καθορισμός 
πέντε περιοχών προστασίας αρχαιοτή-
των). Θέλουν να απαλειφθεί  κάθε ιδέα 
αρχαιολογικής προστασίας, για να μπο-
ρούν να παραχώσουν τις αρχαιότητες και 
να χτίσουν από πάνω καζίνο, ξενοδοχεία 
και μπιτσόμπαρα. 

Ούτε στην περίπτωση του ΚΑΣ, λοι-
πόν,  υπάρχει ευθυνοφοβία. Υπάρχουν 
απόψεις, απολύτως συμβατές με το 
ισχύον νομικό πλαίσιο. Είναι καθαρό, 
λοιπόν, πως όταν ο Τσίπρας μιλάει για 
«υπογραφοφοβία», αναφέρεται στην 
άρνηση υπηρεσιακών παραγόντων να 
υπογράψουν παρανομίες. Εχουμε να 
κάνουμε με μια κυβέρνηση αδίστακτων 
καταστροφέων, αποφασισμένη να κάνει 
τα πάντα ώστε να εξυπηρετήσει τους πλι-
ατσικολόγους καπιταλιστές.

Πέτρος Γιώτης

Αδίστακτοι καταστροφείς
ZOOM
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Το 2010, προκειμένου να 
χρυσωθεί το χάπι του πρώ-

του Μνημόνιου, με τα σκληρά 
αντεργατικά μέτρα, θεσπίστη-
κε και ένας φόρος 20% επί των 
ονομαστικών τιμών των τηλε-
οπτικών διαφημίσεων (άρθρο 
12 Ν. 3845/2010). Δεν ήταν κά-
ποια καινοφανής διάταξη. Το 
1983 (Ν. 1326, ΦΕΚ 4.2.1983), 
είχε καθιερωθεί φόρος 30% 
επί των τηλεοπτικών διαφημί-
σεων. Δε γνωρίζουμε αν αυτή 
η διάταξη εφαρμόστηκε στην 
πράξη, όμως στις 27 Δεκέμβρη 
του 2005 δημοσιεύτηκε ο νό-
μος 3427, με τον οποίο θεσπί-
στηκε η μείωση του συγκεκρι-
μένου φόρου από 30% σε 10%, 
με πρόβλεψη για μείωση στο 
5% από 1.11.2006 και για μηδε-
νισμό από 1.11.2007.

Επομένως, η ρύθμιση του 
2010 ήταν τυπικά επαναφορά 
παλιότερης ρύθμισης. Μόνο 
τυπικά, όμως, γιατί η εφαρ-
μογή της ρύθμισης αναβαλ-
λόταν διαρκώς με άλλες δια-
τάξεις, που ψηφίζονταν χωρίς 
να γίνει κανένας ντόρος (όλοι 
έγλειφαν τους καναλάρχες). 
Ετσι φτάσαμε στον Δεκέμβρη 
του 2013, που με απόφαση 
του τότε γενικού γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων, Θεοχάρη 
Θεοχάρη, προβλέφτηκε ότι οι 
καναλάρχες θα αρχίσουν το 
2014 να πληρώνουν τον περι-
βόητο φόρο (σε μηνιαία βάση, 
με καταβολή στις 20 του επό-
μενου μήνα).

Ομως, με νεότερες αποφά-
σεις αναβαλλόταν και πάλι η 
καταβολή του φόρου, μέχρι 
που φτάσαμε στον Γενάρη 
του 2015, όταν η διάδοχος του 

Θεοχάρη, Αικατερίνη Σαββα-
ΐδου, εξέδωσε νέα απόφαση 
που προέβλεπε ότι ο φόρος 
του 2015 θα καταβαλλόταν σε 
ετήσια (και όχι μηνιαία) βάση  
μέχρι τις 20 Γενάρη του 2016.

Μ' αυτές τις σκόπιμες συνε-
χείς αναβολές στην εφαρμογή 
της συγκεκριμένης διάταξης, 
το ελληνικό δημόσιο -σε μια 
περίοδο που χαράτσωνε άγρια 
τον ελληνικό λαό- έχασε από 
τη μη πληρωμή του φόρου τη-
λεοπτικών διαφημίσεων τουλά-
χιστον 180 εκατ. ευρώ, όπως θα 
δούμε παρακάτω!

Φτάσαμε, λοιπόν, στο σωτή-
ριον έτος 2015, με την… ιστορι-
κή αλλαγή κυβέρνησης. Κι ενώ 
θα περίμενε κανείς -βάσει των 
διακηρύξεών της- η συγκυβέρ-
νηση των Τσιπροκαμμένων να 
«ταράξει στη νομιμότητα» 
τους καναλάρχες, αυτή άφη-
σε να περάσει ένα ολόκληρο 
εξάμηνο χωρίς να τροποποι-
ήσει την προκλητική διάταξη. 
Μόλις στις 12 Αυγούστου του 
2015, δυο μέρες πριν την… πα-
νηγυρική ψήφιση του τρίτου 
Μνημόνιου, η Σαββαΐδου, που 
παρέμενε ακόμα γενική γραμ-
ματέας Δημοσίων Εσόδων, 
τροποποίησε την προηγούμενη 
δική της απόφαση. Η νέα από-
φαση δημοσιεύτηκε στις 25 
Αυγούστου του 2015 και προέ-

βλεπε ότι ο φόρος του πρώτου 
τετράμηνου (Γενάρης-Απρίλης 
2015) έπρεπε να καταβληθεί 
μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη, ο φό-
ρος του δεύτερου τετράμηνου 
(Μάης-Αύγουστος 2015) έπρε-
πε να καταβληθεί μέχρι τις 30 
Νοέμβρη, ενώ ο φόρος από 
τον Σεπτέμβρη του 2015 και 
μετά θα έπρεπε να καταβάλ-
λεται σε μηνιαία βάση, στις 
20  κάθε επόμενου μήνα (20 
Οκτώβρη, 20 Νοέμβρη, 20 
Δεκέμβρη κ.ο.κ.).

Καταβλήθηκε ο φόρος τη-
λεοπτικών διαφημίσεων για 
το 2015; Στο ερώτημα έδωσε 
απάντηση δύο φορές στη 
Βουλή, ο πρώην αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομικών Τρύ-
φων Αλεξιάδης.

Στις 29 Γενάρη του 2016, 
απαντώτας σε αιτιάσεις των 
βουλευτών της αντιπολίτευσης 
για τον συγκεκριμένο φόρο, 
πέρασε στην επίθεση, κατηγο-
ρώντας τις προηγούμενες κυ-
βερνήσεις για τη συνεχή ανα-
στολή της συγκεκριμένης διά-
ταξης. Κατά τα άλλα, είπε: «Το 
2015, σύμφωνα με στοιχεία της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσί-
ων Εσόδων, έχουν βεβαιωθεί 
39,3 εκατομμύρια ευρώ και 
έχουν εισπραχθεί 19,228 εκα-
τομμύρια ευρώ». Σύμφωνα με 
την απάντηση του Αλεξιάδη, 

τα κανάλια χρωστούσανε ήδη 
στις 29 Γενάρη του 2016 στο 
δημόσιο 20,072 εκατομμύρια 
ευρώ! Δηλαδή, δεν είχαν πλη-
ρώσει ούτε τα μισά απ’ αυτά 
που χρωστούσαν.

Στις 5 Φλεβάρη του 2016, 
απαντώντας σε επίκαιρη ερώ-
τηση του βουλευτή των ΑΝΕΛ, 
Δ. Καμμένου, επανέλαβε τα 
ίδια ακριβώς στοιχεία. Και βέ-
βαια, άσκησε κριτική στις προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις που 
ανέστειλαν την εφαρμογή της 
διάταξης, έκανε όμως γαργά-
ρα το γεγονός ότι η κυβέρνησή 
του εισέπραξε λιγότερο από το 
50% του οφειλόμενου φόρου.  

Δηλαδή, οι καναλάρχες δεν 
πλήρωσαν φόρο τηλεοπτικών 
διαφημίσεων από το 2010 
μέχρι το 2014, ενώ το 2015 
πλήρωσαν μόνο τα μισά από 
αυτά που βεβαιώθηκαν! Και 
βέβαια, οι Τσιπροκαμμένοι, 
που τάραξαν τον κοσμάκη στα 
χαράτσια, που μείωσαν ακόμα 
και το αφορολόγητο για τους 
χαμηλόμισθους και χαμηλοσυ-
νταξιούχους και συμφώνησαν 
με την τρόικα να το μειώσουν 
πολύ περισσότερο, αποδείχτη-
καν… λαρτζ έναντι των διαπλε-
κόμενων καναλαρχών, με τους 
οποίους υποτίθεται ότι βρίσκο-
νταν σε αγώνα ζωής και θανά-
του. Δεν απαίτησαν ποτέ -όπως 

θα ανέμενε κάποιος που τους 
θεωρούσε κοινωνικά ευαίσθη-
τους- να πληρώσουν οι κανα-
λάρχες τον φόρο που τους 
αναλογούσε για την περίοδο 
από τον Ιούνη του 2010 μέχρι 
και τον Δεκέμβρη του 2014! 
Περασμένα, ξεχασμένα…

Οταν γράφαμε αυτό το ση-
μείωμα, δεν είχαμε στοιχεία 
για τον τζίρο των τηλεοπτι-
κών διαφημίσεων όλα αυτά 
τα χρόνια. Ξέρουμε μόνο ότι 
το 2015 ο τζίρος των κανα-
λαρχών ήταν 39,3 εκατ. ευρώ. 
Κάνοντας αναγωγή αυτού του 
τζίρου στην περίοδο από τον 
Ιούνη του 2010 (που θεσπίστη-
κε ο φόρος 20% επί των τηλε-
οπτικών διαφημίσεων) μέχρι 
και τον Δεκέμβρη του 2014, 
καταλήγουμε στο βάσιμο συ-
μπέρασμα ότι οι καναλάρχες 
ενθυλάκωσαν τουλάχιστον 
180 εκατ. ευρώ, που έπρεπε 
να πληρώσουν σαν φόρο στο 
κράτος.

Τι έγινε με την πληρωμή των 
βεβαιωμένων φόρων ύψους 
20,072 εκατ. ευρώ που άφησαν 
απλήρωτους το 2015; Τι έγινε 
με την καταβολή του φόρου 
το 2016 και το 2017 μέχρι τώρα;

Αναζητώντας απαντήσεις σ’ 
αυτά τα ερωτήματα, επικοινω-
νήσαμε με την προϊσταμένη 
του Τμήματος Β’ της Διεύθυν-

σης Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων). Από 
τις απαντήσεις της φάνηκε να 
μη γνωρίζει τις διαδικασίες 
που απαιτούνται προκειμένου 
ένας δημοσιογράφος δια-
πιστευμένος στο υπουργείο 
Οικονομικών να πάρει στοι-
χεία που του χρειάζονται για 
τη δουλειά του. Εμείς θα επι-
μείνουμε και θα απαιτήσουμε 
από την ΑΑΔΕ να μας δώσει 
αυτά τα στοιχεία, όπως υπο-
χρεούται.

Κι ενώ οι καναλάρχες απο-
λαμβάνουν αυτή την προ-
κλητική ασυλία, ο… μέγας 
δημοκράτης Νίκος Παππάς 
σπεύδει να πλήξει τις μικρές 
εφημερίδες και περιοδικά 
(αριστερές και επαναστατι-
κές στην πλειοψηφία τους), 
δεκαπλασιάζοντας τα ταχυ-
δρομικά τέλη για τους συν-
δρομητές τους!

Στο νόμο για τον τηλεοπτι-
κό διαφημιστικό χρόνο (Ν. 
4487/2017), που ψηφίστηκε 
στις αρχές του περασμένου 
Αυγούστου, πέρασε στη ζούλα 
διάταξη με την οποία κατήργη-
σε το μειωμένο τιμολόγιο για 
την αποστολή έως 400 φύλων 
τη φορά σε συνδρομητές των 
εντύπων. Η ατέλεια, όμως, δεν 
καταργήθηκε γενικά. Καταργή-
θηκε μόνο για τις εφημερίδες 
εβδομαδιαίας (και πάνω) κυ-
κλοφορίας, ενώ διατηρήθηκε 
για τις ημερήσιες εφημερίδες. 
Οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έθεσαν υπό 
την προστασία τους τους με-
γαλοεκδότες και πλήττουν τον 
μικρό ανεξάρτητο Τύπο.

Οι εφοπλιστές, μικροί και μεγάλοι, 
έχουν αποδείξει εδώ και πολλές 

δεκαετίες ότι είναι αδίστακτοι γκάν-
γκστερ. Και οι αστικές κυβερνήσεις 
έχουν αποδείξει, επίσης εδώ και πολ-
λές δεκαετίες, ότι αποτελούν ταπεινές 
θεραπαινίδες αυτών των αδίστακτων 
καπιταλιστών, που δεν αρκούνται στα 
πρωτοφανή προνόμια που απολαμβά-
νουν, αλλά αδιαφορούν για την τήρη-
ση ακόμα και των στοιχειωδέστερων 
κανόνων ασφάλειας, είτε αυτοί αφο-
ρούν το προσωπικό (είναι γνωστά τα 
εγκλήματα στη ναυπηγοεπισκευαστική 
ζώνη του Περάματος), είτε τους επιβά-
τες (ας θυμηθούμε το «Σαμίνα» με τους 
81 νεκρούς), είτε το περιβάλλον.

Ηρθε και η σειρά του ΣΥΡΙΖΑ να 
βρεθεί στη δίνη ενός εφοπλιστικού 
εγκλήματος, που μπορεί να μην έχει 
κοστίσει ανθρώπινες ζωές, προκάλε-
σε όμως μια τεράστια περιβαλλοντική 
καταστροφή στον Σαρωνικό, πάνω 
που είχε αρχίσει να ξαναζωντανεύει 
τα τελευταία χρόνια. Οι χειρισμοί της 
σημερινής κυβέρνησης δε διαφέρουν 
σε τίποτα απ' αυτούς των προηγούμε-
νων κυβερνήσεων, τις οποίες κάθε φο-
ρά στηλίτευε με δριμύτητα ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Τόνοι ψεμάτων για να καθησυχαστεί η 
«κοινή γνώμη», συγκάλυψη των αιτίων, 
συγκάλυψη της πλήρους ανυπαρξίας 
μηχανισμού άμεσης παρέμβασης σε 
τέτοιες περιπτώσεις. Και κερασάκι 
στην τούρτα η «υπόθεση Κουρουμπλή», 
μια ακόμα πολιτική αθλιότητα των ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ.

Πριν από οτιδήποτε άλλο, να στη-
λιτεύσουμε τον αμοραλισμό και την 
υποκρισία του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, 

που συναγωνίζονται σε καταγγελίες 
ενάντια στην κυβέρνηση, λες και ξε-
χάσαμε τα δικά τους. Λες και ξεχάσα-
με το έγκλημα του «Σαμίνα» (που δεν 
οδήγησε ούτε καν στην παραίτηση του 
υπουργού) ή το κρουαζιερόπλοιο «Sea 
Diamond», που παραμένει ακόμα στο 
βυθό της Καλντέρας στη Σαντορίνη.

Τα γεγονότα είναι εξαιρετικά απλά 
για όποιον δεν καταπίνει αμάσητη την 
κυβερνητική προπαγάνδα. Σ' ένα από 
τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου 
κυκλοφορούν δεκάδες υπερήλικα σα-
πάκια που κάνουν μεταφορές πετρε-
λαίου, τροφοδοτούν πλοία, κάνουν λα-
θρεμπόριο. Ουδείς ενδιαφέρθηκε ποτέ 
για τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτή 
η κατάσταση. Η κερδοσκοπία (νόμιμη 
και παράνομη) είναι πάνω απ' όλα.

Με δεδομένη αυτή την πραγματικό-
τητα και εν γνώσει των κινδύνων που 
εγκυμονεί, δεν υπάρχει ένας στοιχει-
ώδης μηχανισμός άμεσης επέμβασης, 
ώστε να μπορούν οι ζημιές από τέτοια 
«ατυχήματα» να αντιμετωπίζονται 
άμεσα. Ενα από τα πολλά σαπάκια 
βυθίστηκε (ή το βύθισαν) σε λιγότερο 
από μισή ώρα, με μπουνάτσα, χωρίς 
να υπάρξει παρέμβαση σωτηρίας του. 
Αποδείχτηκε πως ενώ το σαπάκι ήταν 
φορτωμένο, μόνο δύο από τα έντεκα 
μέλη του πληρώματος επέβαιναν (σώ-
θηκαν την τελευταία στιγμή από ρυ-
μουλκό). Κι ενώ ήξεραν ότι είναι φορ-
τωμένο με πετρέλαιο, κινήθηκαν μετά 
από μια μέρα, αφού πρώτα φρόντισαν, 
με ανακοίνωση του ΥΕΝ που εκδόθηκε 
13 ώρες μετά το ναυάγιο, να διαβεβαι-
ώσουν ότι όλα τα πιστοποιητικά του 
πλοίου είχαν ελεγχθεί και βρέθηκαν 

εντάξει (το μόνο που τους ενδιέφερε 
ήταν να πουν ότι δεν υπάρχει κυβερ-
νητική ευθύνη)! 

Διαβεβαίωναν ότι το βυθισμένο 
πλοίο έχει στεγανοποιηθεί, αλλά η 
εκροή πετρελαίου αυξανόταν. Διαβε-
βαίωναν ότι έχουν ελέγξει πλήρως την 
πετρελαιοκηλίδα και δε θα υπάρξει 
παραπέρα πρόβλημα, την ώρα που 
το πετρέλαιο κόντευε να φτάσει στο 
Σούνιο. Κι όταν έφτασε μέχρι τη Γλυ-
φάδα, είπαν ότι φταίνε οι… θαλασσινοί 
άνεμοι (σχολή έφτιαξε ο Πολύδωρας 
με τον «στρατηγό άνεμο»). Και τώρα 
που υπάρχει κινητοποίηση (ζήτησαν 
με καθυστέρηση και τη συνδρομή της 
ΕΕ που έστειλε κατάλληλο σκάφος) 
και η πετρελαιοκηλίδα αναμένεται 
να εξαφανιστεί από την επιφάνεια 
της θάλασσας, διαβεβαιώνουν ότι το 
πρόβλημα αντιμετωπίστηκε, ενώ οι 
επιστήμονες λένε πως το μεγάλο πρό-
βλημα βρίσκεται στο βυθό, όπου έχουν 
κατακαθήσει συμπυκνωμένα πετρελαι-
οειδή που θα εξοντώνουν για καιρό τη 
θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα.

Θέλετε να δείτε το «άρωμα» της 
ανάπτυξής τους; Πηγαίνετε μια βόλ-
τα στον Πειραιά και εισπνεύστε τη 
μπόχα από την πετρελαιοκηλίδα. Με 
τον ίδιο τρόπο καταστρέφουν δάση, 
αρχαιολογικούς χώρους, τοπία φυσι-
κής ομορφιάς, παραδίνοντάς τα στο 
κεφάλαιο που αδιαφορεί για τα πάντα 
εκτός από το κέρδος και μάλιστα το 
μέγιστο κέρδος. Αυτό το περιβαλλο-
ντικό έγκλημα έχει δράστες. Είναι το 
αδίστακτο εφοπλιστικό κεφάλαιο και 
οι κυβερνήσεις που του κάνουν πλάτες. 
Είναι η πολιτική της σκληρής λιτότητας 

που κάνει οικονομία στην αντιμετώπι-
ση τέτοιου είδους περιβαλλοντικών 
κρίσεων. Οπως έκοψαν τα λεφτά για 
την απαραίτητη προληπτική προστασία 
των δασών, με αποτέλεσμα να λαμπα-
διάζουν κάθε που ανεβαίνει η θερμο-
κρασία, έτσι απέφυγαν να επενδύσουν 
ακόμα και στα άκρως απαραίτητα για 
τη δημιουργία ενός στοιχειώδους 
μηχανισμού αντιμετώπισης τέτοιων 
περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης. 
Καμαρώνουν, όμως, για τον Πειραιά 
που θα γίνει «πύλη εισόδου» των κινέ-
ζικων εμπορευμάτων.

Η πολιτικά άθλια «υπόθεση Κου-
ρουμπλή» είναι απλώς η επιβεβαίωση 
της κυβερνητικής συμπαιγνίας.   Ο 
πονηρός Κουρουμπλής δεν είχε την 
ευθιξία να παραιτηθεί. Οταν αποκα-
λύφθηκε ότι έβγαινε σε ραδιοφωνι-
κούς σταθμούς και έλεγε ψέματα, τα 
οποία διαψεύδονταν μετά από λίγη 
ώρα, ακούστηκαν οι πρώτες φωνές που 
ζητούσαν την παραίτησή του. Αυτός 
τότε δήλωσε ότι θέτει την παραίτησή 
του στη διάθεση του πρωθυπουργού, 
πετώντας στον Τσίπρα το μπαλάκι. 
Οι Τσιπραίοι, που θέλουν ο επικεφα-
λής τους να μείνει έξω από το κάδρο, 
τα πήραν στο κρανίο και έβαλαν τον 
Κουρουμπλή να πάρει πίσω τη δήλωσή 
του. Ηταν ένα λογοπαίγνιο δήλωσε αρ-
γότερα χωρίς να κοκκινίσει. Ηθελε να 
πει πως οι παραιτήσεις των υπουργών 
βρίσκονται συνεχώς στη διάθεσή του 
πρωθυπουργού, «ερμήνευσε» ο Τζα-
νακόπουλος, λες και απευθυνόταν σε 
ηλίθιους. Ο Κουρουμπλής μένει στο 
πόστο του για να σηματοδοτηθεί ότι 
η κυβέρνηση δε φέρει καμιά ευθύνη. 
Μόνο αυτό τους νοιάζει.

Ηχηρό χαστούκι
Χαστούκι στο μάγουλο του Τσίπρα ήταν η επιστολή του 

απολυμένου από την «Παπαστράτος» επιστήμονα, όταν 
διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας. Αφού θύμισε 
την προκλητική (από κάθε άποψη) φράση που απηύθυνε 
ο Τσίπρας προς τους εργαζόμενους της επιχείρησης («Δεν 
έχετε εσείς σχέση με αυτά τα φαινόμενα εργοδοτικής 
αυθαιρεσίας, γιατί έχετε την τύχη να εργάζεστε σε μια 
υγιή επιχείρηση, σε μια επιχείρηση, η οποία φροντίζει να 
διασφαλίζει τις εργασιακές σχέσεις»!), και αναφέρθηκε 
στην απόλυσή του, η καταχρηστικότητα της οποίας έχει 
πιστοποιηθεί και από το ΣΕΠΕ, αναφέρθηκε και σε παλιό-
τερα περιστατικά: «Η εταιρία έχει βαρύ ιστορικό βάναυσης 
αντιμετώπισης εργαζομένου με σοβαρά προβλήματα υγείας 
και στο παρελθόν, με άλλη κυβέρνηση, έχει υποστεί κυρώ-
σεις από το Υπουργείο Εργασίας, με υψηλά πρόστιμα και 
σφράγισμα του εργοστασίου, όταν μετά από καταγγελία 
καρκινοπαθούς διαπιστώθηκε ότι η εταιρία, εν γνώσει του 
προβλήματος υγείας, τον είχε τοποθετήσει σε νυχτερινή 
βάρδια, σε θέση με ορθοστασία και σωματική καταπόνηση, 
στην γραμμή παραγωγής. Δυστυχώς ο εργαζόμενος λίγους 
μήνες αργότερα απεβίωσε».

Συνεχίζει ο απολυμένος εργαζόμενος: «Ο εργοδότης Πα-
παστράτος-Philip Morris λοιπόν, βάσει επίσημων στοιχείων 
του Υπουργείου Εργασίας και του ΣΕΠΕ, είναι υπότροπος για 
θέματα παραβίασης εργατικής νομοθεσίας και ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων! Με λύπη μου όμως διαπιστώνω  ότι η παρούσα 
κυβέρνηση επιλέγει στρατηγικά, όχι μόνο να μην επιβάλλει 
κυρώσεις στην εταιρία αλλά και να αποτελεί τον πιο στα-
θερό διαφημιστή της! (αναφέρει τη φιέστα που οργάνωσε 
η Φωτίου για να διαφημίσει το δήθεν κοινωνικό έργο της 
«Παπαστράτος»).

Θάτσερ τσέπης!
«Αυτή η ρύθμιση έρχεται να πει το αυτονόητο: κάποιος 

με θέση ευθύνης στο Δημόσιο, προϊστάμενος, αρχιδιευθυ-
ντής, γενικός διευθυντής, δεν είναι δυνατόν να θέλει να είναι 
ξανά σε θέση ευθύνης όταν ο ίδιος αρνείται τα καθήκοντά 
του, που προβλέπονται από το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, 
ανέκαθεν». Ετσι παρουσίασε η Γεροβασίλη την πρωτοφανή 
τροπολογία που προωθεί, θεσπίζοντας ειδικές ποινές για 
την άσκηση συνδικαλιστικού δικαιώματος, που καμιά κυ-
βέρνηση ως τώρα δεν είχε τολμήσει να θεσπίσει.

Επειδή οι δημόσιοι υπάλληλοι ακολουθούν σε συντρι-
πτικό ποσοστό (πάνω από 80%) την απόφαση της ΑΔΕΔΥ 
για απεργία-αποχή από την «αξιολόγηση» και αρνούνται 
να παραλάβουν και να συμπληρώσουν τα δελτία «αυτοα-
ξιολόγησης», η Γεροβασίλη διέταξε τους προϊσταμένους 
(τμηματάρχες και διευθυντές) να πάρουν και να συμπλη-
ρώσουν αυτοί τα δελτία που αρνούνται να συμπληρώσουν 
οι υπάλληλοι. Επειδή, όμως, και οι τμηματάρχες και διευ-
θυντές είναι κι αυτοί υπάλληλοι και πολλοί απ' αυτούς θα 
πειθαρχήσουν στην απόφαση του συνδικαλιστικού τους ορ-
γάνου και δε θα κάνουν τους ρουφιάνους της κυβέρνησης 
σε βάρος των συναδέλφων τους, η Γεροβασίλη θεσπίζει 
ποινή: ή θα γίνετε απεργοσπάστες ή δε θα έχετε δικαίωμα 
να ξαναδιεκδικήσετε θέση προϊσταμένου!

Φυσικά, ουδείς πείστηκε από τη μπουρδολογία της Γερο-
βασίλη, που έλεγε ότι «αξιολόγηση για εμάς δεν σημαίνει 
ούτε διαθεσιμότητες ούτε απολύσεις» αλλά σημαίνει «βελ-
τίωση του υπαλλήλου με στοχευμένες δράσεις επιμόρφω-
σης και αναβάθμισης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του».  
Γι' αυτό και η απόφαση της ΑΔΕΔΥ για απεργία-αποχή είχε 
τόσο μεγάλη συμμετοχή. Ετσι, η Γεροβασίλη, βλέποντας 
ότι οι διαδοχικές εγκύκλιοι που εξέδιδε έπεσαν στο κενό, 
άφησε το ύφος της συναινετικής υπουργού, ξέχασε τι έλεγε 
ο ΣΥΡΙΖΑ για την «αξιολόγηση» του νόμου 4250/14 και την 
απόλυτη στήριξη που πρόσφερε τότε στην απεργία-αποχή 
της ΑΔΕΔΥ και πήρε το σκληρό ύφος της Θάτσερ, θεσπίζο-
ντας ποινή για συμμετοχή σε συνδικαλιστική δράση.

Προβλέπουμε να σπάσει τα μούτρα της, όμως. Η εκτε-
λεστική επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε ομόφωνα να κα-
λέσει τους εργαζόμενους «να συνεχίσουν με μεγαλύτερη 
ένταση την Απεργία – Αποχή από την αξιολόγηση». Κάλε-
σε δε τα σωματεία και τις ομοσπονδίες να συγκαλέσουν 
συσκέψεις και γενικές συνελεύσεις με κυρίαρχο θέμα τη 
«συνέχιση της Απεργίας – Αποχής από την αξιολόγηση». 
Προανήγγειλε και κινητοποίηση τη μέρα ψήφισης της τρο-
πολογίας από τη Βουλή.

Οι κυβερνητικοί χειρισμοί στο συγκεκριμένο ζήτημα σκί-
ζουν το προσωπείο της «αριστερής κυβέρνησης» και αποκα-
λύπτουν το φριχτό πρόσωπο μιας αυταρχικής κυβέρνησης 
που είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει με την καταστολή 
ό,τι δεν μπορεί να εφαρμόσει με τη συναίνεση.

Βρώμισαν την «αθηναϊκή ριβιέρα»

Κυβέρνηση-υπηρέτης ασύδοτων 
καπιταλιστών

Εldorado Gold

Κράτος εν κράτει οι χρυσοθήρες
Αφήνοντας στην άκρη τα πολιτικά 

παιχνίδια που παίχτηκαν και παί-
ζονται, εκείνο που βλέπουμε είναι ότι 
οι χρυσοθήρες της Eldorado Gold 
συμπεριφέρθηκαν για μια ακόμα 
φορά ως αδίστακτοι αποικιοκράτες, 
εν γνώσει τους πως θα κερδίσουν κι 
άλλους «πόντους» για να ολοκληρώ-
σουν την καταστροφική τους «επέν-
δυση» με τον τρόπο που θέλουν αυ-
τοί. Εκαναν δηλαδή αυτό που κάνουν 
εδώ και χρόνια (αρκεί να θυμηθούμε 
μόνο ότι έχτιζαν εγκαταστάσεις χω-
ρίς άδεια και ότι αρνούνταν «καου-
μπόικα» κάθε έλεγχο από τοπικούς 
υπηρεσιακούς παράγοντες).

Βγήκε χαμένη η εταιρία των χρυ-
σοθήρων από τον νέο εκβιασμό που 
άσκησε; Οι μόνοι χαμένοι είναι οι 
Καρανικοπολάκηδες που αποδεί-
χτηκαν… κουραδόμαγκες. Η ηγεσία 
της κυβέρνησης έβαλε την ουρά στα 
σκέλια. Ο ίδιος ο Τσίπρας συγκάλε-
σε εσπευσμένα την περιβόητη task 
force βάζοντας στα προς συζήτηση 
θέματα και την «πορεία των διαβου-
λεύσεων με τους εργαζόμενους και 
την ELDORARO GOLD για το θέ-

μα της σχετικής επένδυσης». Αρα, 
παραδέχτηκε ότι «υπάρχει θέμα» 
και καλώς διαμαρτύρεται η εταιρία 
(άλλο αν δεν το κάνει με τον σωστό 
τρόπο, όπως είπε ο Τζανακόπουλος). 
Ο Σταθάκης υπέγραψε άρον-άρον 
τις εκκρεμούσες άδειες για την 
Ολυμπιάδα και την επόμενη μέρα 
ανακοίνωσε ότι επιδόθηκε η αίτηση 
προσφυγής σε Διαιτησία του ελληνι-
κού δημοσίου και «ξεκινά επίσημα η 
διαδικασία της Διαιτησίας». 

Ποιο είναι το αντικείμενο της 
Διαιτησίας που ζητά το ελληνικό 
δημόσιο; Το αν οι χρυσοθήρες θα 
φτιάξουν μεταλλουργία ή αν θα 
παίρνουν το μετάλλευμα και θα το 
στέλνουν στην Κίνα για να γίνεται 
εκεί η επεξεργασία και να εξάγεται 
ο χρυσός και ο χαλκός. Και γιατί δε 
θέλουν να φτιάξουν μεταλλουργία; 
Γιατί η μέθοδος για την οποία πή-
ραν άδεια προσφέρεται μόνο για 
μεταλλεύματα χαμηλής περιεκτι-
κότητας σε αρσενικό και όχι υψη-
λής περιεκτικότητας όπως είναι το 
μετάλλευμα στη Χαλκιδική. Δεν το 
ήξεραν αυτό όταν έκαναν την πρό-

τασή τους και υπέγραφαν τη σχετι-
κή σύμβαση; Φυσικά και το ήξεραν. 
Ομως ήθελαν να δείξουν ότι τάχα δε 
θα χρησιμοποιήσουν την περιβαλλο-
ντοκτόνα μέθοδο με κυάνιο, ενώ στο 
πίσω μέρος του μυαλού τους είχαν 
και τη σημερινή εξέλιξη. Οτι δηλαδή 
θα φτάσουν τα πράγματα σε τέτοιο 
σημείο που θα φέρουν το ελληνικό 
δημόσιο μπροστά στο δίλημμα: ή 
θα μας επιτρέψετε να διώχνουμε το 
μετάλλευμα για επεξεργασία αλλού 
ή θα φτιάξουμε μεταλλουργία με τη 
μέθοδο του κυανίου (που δεν την θέ-
λετε, γιατί θα ξεσηκωθεί το σύμπαν).

Κάνοντας την τελευταία επίθεσή 
της, έχοντας στο πλευρό της σύμπα-
σα τη μνημονιακή αντιπολίτευση και 
τα αστικά Μέσα Μαζικής Παραπλη-
ροφόρησης (έχει «ταΐσει» κόσμο εδώ 
και χρόνια), η Eldorado Gold κέρδισε 
την παρτίδα, αφού έφερε την κυβέρ-
νηση σε θέση άμυνας. Ο Σταθάκης 
έχει ήδη στημένη τη Διαιτησία κι 
εκείνο που αναζητούσε ήταν λίγος 
χρόνος για να δείξει ότι τάχα η κυ-
βέρνηση το παλεύει και δεν υποχω-
ρεί. Τώρα, με το κλίμα που δημιουρ-

γήθηκε, έχει περισσότερους λόγους 
για να συμφωνήσει με το σχέδιο της 
Eldorado, επικαλούμενος τα γνωστά: 
να προστατευθεί το περιβάλλον και 
να μην χαθούν η επένδυση και οι θέ-
σεις εργασίας.

Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα; 
Θα ξεκοιλιάσουν ένα βουνό και το 
πανέμορφο δάσος του, θα τα μετα-
τρέψουν από βουνό και δάσος σε συ-
στοιχία λόφων εναπόθεσης ορυκτών 
αποβλήτων, και το μετάλλευμα θα 
εξάγεται στην Κίνα (ή όπου αλλού) 
από την Eldorado, με τα έσοδα του 
ελληνικού δημοσίου να είναι ελάχι-
στα, διότι θα εξάγεται μετάλλευμα 
και όχι χρυσός ή χαλκός. Αυτό μας 
γυρίζει σε παλιότερες αποικιοκρατι-
κές συμβάσεις, όπως αυτή της γαλ-
λικής «Πεσινέ». Η «Πεσινέ» έπαιρνε 
τους πλούσιους ελληνικούς βωξίτες, 
όμως ουδέποτε έστησε κάθετη με-
ταλλουργία. Μετά από έναν πρώτο 
εμπλουτισμό το μετάλλευμα εξαγό-
ταν στη μορφή της αλουμίνας στην 
ιμπεριαλιστική μητρόπολη, όπου 
γινόταν αλουμίνιο και εισαγόταν πα-
νάκριβο και στην Ελλάδα.

Γεφύρι της Αρτας ο φόρος
στις τηλεοπτικές διαφημίσεις

Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλ-
λοντος, Σ. Φάμελλος, με εγκύκλιό 

του διατάζει τους προϊσταμένους Δι-
ευθύνσεων Δασών και Δασαρχείων να 
εντοπίσουν -είτε αυταπαγγέλτως είτε 
μετά από αίτημα ιδιοκτητών- τις εκτά-
σεις των παραγράφων 5α και 5β του 
άρθρου 3 του νόμου 998/1979, όπως 
ισχύει (χορτολιβαδικές που βρίσκονται 
επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων 
εδαφών… και βραχώδεις ή πετρώδεις 
εκτάσεις των ημιορεινών, ορεινών…) 
που φυτεύτηκαν με τεχνητές φυτείες 
και με Πράξεις Διαπιστωτικές, δηλαδή 
Πράξεις Χαρακτηρισμού, να τις αποχα-
ρακτηρίσουν ώστε οι εκτάσεις αυτές να 
μην υπάγονται στις διατάξεις της δασι-
κής νομοθεσίας.

Με την εγκύκλιο αυτή διαταγή, ο Φά-
μελλος θέλει να εφαρμοστεί γρήγορα η 
παράγραφος 23 του άρθρου 52 του δα-
σοκτόνου νόμου 4280/2014 (εισήχθη με 
το άρθρο 143 του νόμου 4483/2017). Αυ-
τό προβλεπόταν και από την παράγρα-
φο 6 του άρθρου 32 του δασοκτόνου 
νόμου 4280, όμως ψήφισε νέα διάταξη 
όχι εκ παραδρομής, αλλά γιατί στην αρ-
χική διάταξη της παραγράφου 23 του 
άρθρου 52 προβλεπόταν ότι οι Τεχνητές 
Δασικές Φυτείες που έγιναν σε πάρκα 
και άλση πρέπει να μην υπάγονται στη 
Δασική Νομοθεσία. Αυτή η επίθεση στα 

πάρκα και άλση ήταν πολύ προκλητική 
και ο Φάμελλος δεν τόλμησε προς το 
παρόν να την υλοποιήσει. Προκειμένου, 
λοιπόν, να μη φανεί ότι υποχωρεί άτα-
κτα την τροποποίησε. Και έβαλε αυτή 
τη διάταξη, που αφορά τις εκτάσεις των 
παραγράφων 5α και 5β του άρθρου 3 
του νόμου 998/1979, παρά το γεγονός 
ότι αυτή είχε ψηφιστεί με την παράγρα-
φο 6 του άρθρου 32 του δασοκτόνου 
νόμου 4280/2014. Να γιατί την ψήφισε 
για δεύτερη φορά.

Ομως, τα πάρκα και τα άλση δεν απέ-
φυγαν οριστικά τον κίνδυνο του αποχα-
ρακτηρισμού. Γιατί το, λέμε αυτό; Γιατί 
πρώτον, με προηγούμενους νόμους, τα 
πάρκα και τα άλση δεν καταγράφονται 
στους δασικούς χάρτες-καρικατούρα. 
Γιατί δεύτερον, τα πάρκα και άλση της 
Αττικής και Θεσσαλονίκης προέκυψαν 
με Τεχνητές Δασικές Φυτείες. Εάν δεν 
αγωνιστούμε, λοιπόν, ενάντια στην 
αντιδασική λαίλαπα, που τώρα τη δι-
αχειρίζεται η κυβέρνηση των Τσιπρο-
καμμένων, θα δούμε το επόμενο διά-
στημα τον Φάμελλο να βάζει χέρι στα 
πάρκα και άλση, αποχαρακτηρίζοντάς 
τα ως Τεχνητές Δασικές Φυτείες.

Με τις παραγράφους 5α και 5β του 
άρθρου 3 του νόμου 998/1979, όπως 
ίσχυαν μετά την ψήφιση του νόμου 
4280/2014 και πριν την εισαγωγή της 

παραγράφου 23 στο άρθρο 52 αυτού 
του νόμου, οι χορτολιβαδικές εκτά-
σεις και οι βραχώδεις εκτάσεις επί 
ημιορεινών και ορεινών περιοχών 
υπάγονταν στις διατάξεις της δασικής 
νομοθεσίας. Και μετά την εισαγωγή 
της παραγράφου 23 οι εκτάσεις αυτές  
εξακολουθούν να υπάγονται στις δια-
τάξεις της δασικής νομοθεσίας. Ομως 
τα πράγματα αλλάζουν όταν αυτές οι 
εκτάσεις έχουν φυτευτεί με Τεχνητές 
Δασικές Φυτείες. Στην περίπτωση αυ-
τή, οι εκτάσεις, σύμφωνα με την παρά-
γραφο 6 του άρθρου 32 του νόμου 4280 
και την παράγραφο 23 του άρθρου 52 
του ίδιου νόμου, παύουν να υπάγονται 
στη δασική νομοθεσία! Να γιατί μιλάμε 
για παραλογισμό και μάλιστα ιδιαίτερα 
προκλητικό, των Σαμαροβενιζέλων και 
των Τσιπροκαμμένων.

Παραπέρα, ο νόμος 4280/2014 και 
η διάταξή του (παράγραφος 6 του άρ-
θρου 32) δεν μπορεί να έχει αναδρο-
μική εφαρμογή στις Τεχνητές Δασικές 
Φυτείες προηγούμενων χρόνων. Για τον 
λόγο αυτό, ο Φάμελλος είχε προσφύγει 
στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για 
να γνωμοδοτήσει σχετικά με το αν οι 
Τεχνητές Δασικές Φυτείες υπάγονται 
στη δασική νομοθεσία. Το Γ’ Τμήμα του 
ΝΣΚ έβγαλε την παράνομη γνωμοδό-
τηση 337/2016. Οπως έχουμε δείξει, το 

ΝΣΚ δεν μπορεί να γνωμοδοτεί για τον 
δασικό ή μη χαρακτήρα των δασών και 
δασικών εκτάσεων.

Από την άλλη, το Συμβούλιο της Επι-
κρατείας, με την 3459/2009 απόφασή 
του (αφορούσε την υπόθεση Αστέρια 
Γλυφάδας), έκρινε ότι οι εκτάσεις που 
καλύπτονται από δασική βλάστηση, είτε 
αυτή δημιουργήθηκε με φυσικά είτε με 
τεχνητά μέσα, υπάγονται στη δασική 
νομοθεσία. Αυτή η απόφαση του ΣτΕ 
δημιουργούσε σοβαρά εμπόδια στην 
επιδίωξη της πολιτικής ηγεσίας του 
υπουργείου Περιβάλλοντος να αποχα-
ρακτηριστούν τα 135 στρέμματα στο 
Ελληνικό, που είχαν γίνει με Τεχνητές 
Δασικές Φυτείες εδώ και δεκαετίες.

Η γνωμοδότηση 337/2016 του Γ’ 
Τμήματος του ΝΣΚ, ως παράνομη, 
δεν κάλυπτε τον Φάμελλο στις επιδι-
ώξεις του να αποχαρακτηριστούν τα 
135 στρέμματα και έτσι κατέφυγε στην 
εγκύκλιο διαταγή της 30ής Αυγούστου 
του 2017. Με την εγκύκλιο αυτή διαταγή 
ο Φάμελλος επιδιώκει να αποχαρακτη-
ριστούν και άλλες ακόμα εκτάσεις που 
προήλθαν από Τεχνητές Δασικές Φυ-
τείες, εκτάσεις των παραγράφων 5α και 
5β του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, 
που είναι πάρα πολλές στην Ελλάδα και 
που -όπως αναφέραμε- εξακολουθούν 

να υπάγονται στη δασική νομοθεσία.
Επειδή είναι προκλητικό να προ-

στατεύονται οι εκτάσεις 5α και 5β του 
άρθρου 3 του νόμου 998/1979 και να 
μην προστατεύονται οι ίδιες εκτάσεις 
όταν φυτεύονται με Τεχνητές Δασικές 
Φυτείες, επειδή είναι εξόφθαλμα αντι-
συνταγματικές τόσο η παράγραφος 
23 του άρθρου 52 του 4280 όσο και η 
εγκύκλιος διαταγή του Φάμελλου, αυ-
τός σπεύδει να υποχρεώσει τους προϊ-
σταμένους των Διευθύνσεων Δασών και 
των Δασαρχείων να αποχαρακτηρίσουν 
όλες αυτές τις εκτάσεις με συνοπτικές 
διαδικασίες, είτε για να προλάβουν 
προσφυγές στο ΣτΕ είτε για να προκα-
ταλάβουν αποφάσεις του ΣτΕ.

Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του 
νόμου 998/1979, όπως ψηφίστηκε και 
δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ 289 Α, 29.12.1979) 
προέβλεπε: «Στις διατάξεις του παρό-
ντος νόμου υπάγονται και οι εντός των 
πόλεων και των οικιστικών περιοχών 
ευρισκόμενες εκτάσεις, οι οποίες κα-
λύπτονται υπό δασικής βλαστήσεως 
φυσικώς ή τεχνητώς δημιουργημένης 
(πάρκα και άλση), ως και αι οπουδήποτε 
δημιουργούμεναι δενδροστοιχίαι ή δα-
σικαί φυτείαι».

Οι κινήσεις του Φάμελλου δεν πρέ-
πει να περάσουν!

Νέα «φάμπρικα» Φάμελλου

Ξεπάτωμα των Τεχνητών Δασικών Φυτειών
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Τσίπρας: Κάνουμε το Λύκειο φροντιστήριο!
«...Το σχολείο, τα τελευταία χρόνια, 

το Λύκειο, τα τελευταία χρόνια, από τα 
χρόνια τα δικά μου, τα χρόνια που εγώ 
ήμουν μαθητής, είχαμε τότε τις δέσμες, 
τα τέσσερα μαθήματα, είχε γίνει πάρερ-
γο των φροντιστηρίων. Εξεταστικός προ-
θάλαμος και πάρεργο των φροντιστηρί-
ων...  Αυτό δεν άλλαξε και τα επόμενα 
χρόνια, παρά τις όποιες αλλαγές έγιναν. 
Αλλες αλλαγές έβαλαν πολύ περισσό-
τερα μαθήματα, άλλες μείωσαν ξανά τα 
μαθήματα. Ομως αυτό δεν άλλαξε, γιατί 
η πραγματική διαδικασία γινόταν και 
γίνεται και σήμερα, δυστυχώς, στο φρο-
ντιστήριο και το σχολείο έχει απαξιωθεί, 
το Λύκειο έχει απαξιωθεί...

Τι κάνουμε, λοιπόν, εμείς; Αλλάζου-
με τη διαδικασία εισαγωγής στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση προσπαθώντας 
να δώσουμε αξία και περιεχόμενο στη 
μαθησιακή διαδικασία στο Λύκειο. Και 
πώς το κάνουμε αυτό; Πρώτον, μέσα 
από τη μείωση των μαθημάτων στην 
οποία ο μαθητής στη Β’ και στη Γ’ Λυ-
κείου, θα καλείται να κρίνεται με βάση 
τις επιδόσεις του σε αυτά. Θα σας πω 
ότι σήμερα, στο ισχύον σύστημα, ο 
μαθητής στη Γ’ Λυκείου έχει 15 μαθή-
ματα, ενώ εξετάζεται σε τέσσερα από 
αυτά. Δηλαδή, για να μιλήσουμε με τη 
γλώσσα της αλήθειας, στα τέσσερα 
από τα 15 μαθήματα όταν μπαίνει στην 
τάξη μπορεί και κάτι να παρακολουθεί, 
για επανάληψη από αυτά που κάνει 
στο φροντιστήριο και στα υπόλοιπα 
11 πηγαίνει για να γράψει παρουσία. 
Αυτό δεν είναι μαθησιακή διαδικασία. 
Κάνουμε, λοιπόν, τα 15 μαθήματα, ου-
σιαστικά τέσσερα, γιατί τα άλλα τρία 
είναι η γυμναστική, ο εκκλησιασμός, τα 
θρησκευτικά δηλαδή, και το άλλο είναι 
ένα μάθημα που δίνει τη δυνατότητα 
στους μαθητές να καταλάβουν πώς 
πρέπει να οργανώνουν τις εργασίες 
τους, διότι και οι εργασίες είναι μέρος 
της εξεταστικής διαδικασίας. Μειώνο-
ντας τα μαθήματα σε τέσσερα, έχουμε 
τη δυνατότητα σε αυτά τα τέσσερα 
μαθήματα να αυξήσουμε τις ώρες. Και 
από εκεί που ήταν τρίωρα τα μαθήμα-
τα στα οποία ο μαθητής κρινόταν, τώρα 
είναι εξάωρα μέσα το σχολείο, έξι ώρες 
την εβδομάδα.

Και, ταυτόχρονα, δίνουμε τη δυνατό-
τητα, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, 
τρεις ώρες, εκτός διδασκαλίας, ο μαθη-
τής να μπορεί να βρίσκει τον καθηγητή 
ο οποίος θα είναι στο σχολείο, προκει-
μένου να λύνει απορίες. Εξι ώρες, λοι-
πόν, τα τέσσερα κρίσιμα μαθήματα. Σε 
αυτά τα τέσσερα κρίσιμα μαθήματα, ο 
μαθητής θα κρίνεται κατά τη διάρκεια 
του έτους στις επιδόσεις του, όχι μόνο 
στη γραπτή διαγωνιστική διαδικασία, 
αλλά και στις επιδόσεις του τετραμή-
νου. Και, κυρίως, μέσα από εργασίες, 
όπου για να διασφαλίσουμε το αδιά-
βλητο αυτών των εργασιών, στο τέλος 
του τετραμήνου –γιατί χωρίζουμε σε 
δύο τετράμηνα, Α’ και Β’ τετράμηνο- οι 
εργασίες αυτές θα διορθώνονται όχι 
από τους καθηγητές του ίδιου σχο-
λείου, αλλά με την ίδια διαδικασία των 
μέχρι σήμερα Πανελλαδικών που γνω-
ρίσαμε, από άλλα σχολεία, όπου χωρίς 
να γνωρίζουν ποιος μαθητής είναι θα 
διορθώνουν αντικειμενικά. Και η τελι-
κή κρίση στις κεντρικά οργανωμένες 
εξετάσεις, στις γραπτές εξετάσεις, θα 
γίνεται σε πανελλαδικό επίπεδο, σε 
τρία μόλις μαθήματα. Σε τρία από τα 
τέσσερα μαθήματα. Και, μάλιστα, θα 

δίνεται και μια ευκαιρία, bonus όπως 
λέμε, στον μαθητή, καθότι υπάρχει και 
η διαδικασία του Γενάρη, στην οποία 
όλοι οι μαθητές θα εξετάζονται κε-
ντρικά, αλλά θα μπορούν να κρατάνε 
τον βαθμό τους, να τον προσμετράνε 
στη συνολική επίδοση μόνο αν στην 
εξέταση του Γενάρη έχουν γράψει κα-
λά. Ενώ αν δεν έχουν γράψει καλά, και 
έχουν γράψει καλύτερα τον Ιούνη, θα 
μπορούν να μην συνυπολογίζουν την 
εξέταση του Γενάρη... 

Η συνολική μας αντίληψη είναι η ενί-
σχυση του Λυκείου, η ενίσχυση της μα-
θησιακής διαδικασίας και του περιεχό-
μενου του παρεχόμενου της εκπαίδευ-
σης, της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της 
παρεχόμενης γνώσης στο Λύκειο, αλλά 
ταυτόχρονα, πιστεύω ότι κάνουμε και μια 
μεγάλη τομή στην ίδια τη συναισθημα-
τική εξέλιξη και πίεση που δέχονται οι 
μαθητές σε αυτήν την πολύ κρίσιμη και 
δύσκολη ηλικία, όπου βάζουμε τα παιδιά 
αυτά, των 17 ετών, να κριθούν από μία 
και μόνο εξέταση, σε ένα και μόνο δε-
καήμερο. Πιστεύω, λοιπόν, ότι είναι μια 
θετική τομή και πιστεύω ότι και οι φορείς 
στους οποίους έχουμε δώσει τον διάλο-
γο, οι εκπαιδευτικοί φορείς, εκπρόσωποι 
των καθηγητών, αλλά και στα κόμματα, 
ο διάλογος αυτός θα είναι ουσιαστικός 
και θα καταλήξει πολύ σύντομα, ώστε να 
μπορέσουμε αυτή η ουσιαστική μεταρ-
ρύθμιση να γίνει Νόμος του Κράτους 
μέχρι το τέλος του χρόνου. 

Αρα, οι μαθητές, οι οποίοι φέτος 
πάνε στην Α’ Λυκείου θα έχουν το νέο 
σύστημα εξέτασης. Και κάτι τελευταίο, 
πιστεύουμε ότι με αυτό το νέο σύστημα 
θα περιορίσουμε, δεν θέλω να λέω μεγά-
λα λόγια, δεν λέω θα καταργήσουμε, θα 
εξαφανίσουμε, θα περιορίσουμε, όμως, 
το φαινόμενο της παραπαιδείας. Και θα 
το περιορίσουμε, γιατί θα αναβαθμιστεί 
η διαδικασία στο σχολειό. Δεν λέω θα 
το εξαφανίσουμε, διότι ξέρετε για να το 
εξαφανίσουμε, αυτό έχει να κάνει και 
με την κουλτούρα μας, έχει να κάνει και 

με την εμπιστοσύνη στις δυνάμεις των 
παιδιών μας, έχει να κάνει και με την 
εμπιστοσύνη μας στο δημόσιο σχολειό. 

Και, βεβαίως, πάντοτε, όταν στις 
σχολές υψηλής ζήτησης υπάρχει περι-
ορισμένος αριθμός θέσεων, θα υπάρχει 
ανταγωνισμός, κακά τα ψέματα. Ομως, 
πιστεύω ότι θα δώσουμε τη δυνατότητα 
στα παιδιά εκείνα που το αξίζουν, στα 
παιδιά εκείνα που έχουν τις δυνατότη-
τες και δεν έχουν την οικονομική άνε-
ση να πάνε σε φροντιστήριο, με πολύ 
μεγαλύτερη άνεση τώρα, με αυτό το 
σύστημα να είναι πιο καλά προετοιμα-
σμένοι και, άρα, πιστεύω ότι σε μεγάλο 
βαθμό θα μειώσουμε τη μάστιγα αυτή 
της παραπαιδείας. 

Και οφείλω και μια τελευταία απάντη-
ση στο ερώτημά σας. Ναι, πράγματι, 
δεν είναι αυτό σύστημα ελεύθερης 
πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. Δεν θα αρνηθώ ότι στις σκέψεις, 
στη βούληση, στις συζητήσεις που είχα-
με όλο αυτό το διάστημα που ήμασταν 
στην αντιπολίτευση και μετά, το σύστημα 
της ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή της 
πρόσβασης σε ένα προπαρασκευαστικό 
έτος στο πανεπιστήμιο που εκεί θα γι-
νόταν η διαδικασία της προπαρασκευής 
και της κρίσης, ήταν έντονη στο μυαλό 
μας. Αυτό το σύστημα δεν μπορεί να 
γίνει, δεν μπορεί να υλοποιηθεί με 
τους σημερινούς πόρους που έχουμε 
στην εκπαίδευση στη χώρα μας. 2,85% 
του ΑΕΠ έχουμε, ίσως να ήθελε 5% και 
6% του ΑΕΠ. Αυτή είναι η πραγματικό-
τητα...».

Αλέξης Τσίπρας (απάντηση σε δημο-
σιογράφο στην καθιερωμένη συνέντευ-
ξη Τύπου στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ. Οι 
εμφάσεις δικές μας).

Στην εκτεταμένη απάντηση που έδω-
σε σε δημοσιογράφο ο Αλέξης Τσίπρας, 
περιγράφει με αποκαλυπτικό τρόπο τη 
χρηστική, και εν ολίγοις χυδαία άποψη 
που έχει για την Παιδεία η συγκυβέρ-
νηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Τα προεκλο-

γικά προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ, που 
προσπαθούσαν σ΄ένα βαθμό να ανα-
μασήσουν τις ιδέες της Αριστεράς για 
μια ανθρωπιστική Παιδεία-όχημα για 
τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης 
προσωπικότητας, είναι τώρα για τα 
σκουπίδια, όπως άλλωστε ομολογεί ο 
ίδιος ο Τσίπρας.

Η σιδερένια φτέρνα των Μνημονίων 
και οι πολιτικές που ανέλαβαν να δια-
χειριστούν  με πάθος για λογαριασμό 
του κεφαλαίου οι Τσιπραίοι άλλα επι-
τάσσουν και αυτό η συγκυβέρνηση το 
σέβεται και το προωθεί με όλες της τις 
δυνάμεις. Τα προγράμματα, που ανά-
θεμα κι αν τα πίστευαν ακόμη και οι 
συντάκτες τους (στις προτάσεις Γαβρό-
γλου δεν είναι ορατή καμιά αντίδραση 
από τα κομματικά στελέχη) ήταν καλή 
τροφή για τους αφελείς στις προεκλο-
γικές περιόδους, ενώ τώρα, που ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ καβάλησε το άλογο της εξουσίας 
της καπιταλιστικής Ελλάδας δεν έχουν 
πλέον κανένα νόημα.

Τι ομολογεί ο Αλέξης Τσίπρας με τα 
παραπάνω;

u Το σχολείο και ειδικά το Λύκειο, 
είναι προθάλαμος για την αγορά εργα-
σίας, επομένως στόχος είναι η ειδίκευ-
ση και κατάρτιση και όχι η ολόπλευρη 
μόρφωση. Εξ ου και ο μεγάλος περιορι-
σμός των μαθημάτων, που ουσιαστικά 
στην Γ΄ Λυκείου γίνονται μόλις τρία (3) 
και είναι αυτά στα οποία θα εξεταστούν 
πανελλαδικά οι μαθητές για την είσοδο 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

u Η «αναμόρφωση» του Λυκείου 
έχει μπει στο μνημονιακό «κοστούμι», 
το οποίο είναι γενικά αστικό «κοστού-
μι». Ολες οι προτάσεις και οι πολιτικές 
για την Παιδεία στις ανεπτυγμένες κα-
πιταλιστικές χώρες, ειδικά τις δεκαετίες 
του λεγόμενου νεοφιλελευθερισμού, 
έχουν την ίδια κατεύθυνση: εκπαίδευ-
ση προσαρμοσμένη στις περιστασιακές 
ανάγκες της αγοράς εργασίας, γνώσεις 
«μιας χρήσης». Μελλοντικοί εργαζόμε-

νοι «φθηνοί» και «ευέλικτοι».
Από τα παραπάνω απορρέει το γεγο-

νός ότι η «αναμόρφωση» του Λυκείου 
είναι ουσιαστικά μια φθηνή «λύση» που 
περιορίζεται απλά στην «αναμόρφωση» 
του τρόπου εισαγωγής στα ΑΕΙ-ΤΕΙ. 
Κοντολογίς, είναι μια αλλαγή στην επι-
λογή των ταξικών φραγμών, που στην 
περίπτωση της πρότασης των συριζαί-
ων, γίνονται τώρα πιο έντονοι, καθώς 
έχουν επιλεγεί διπλές πανελλαδικές 
εξετάσεις, συν μια «εκτενής» εργασία, 
που θα αξιολογείται από εξωτερικούς 
αξιολογητές. 

u Η πρόταση των συριζαίων (πρό-
ταση Γαβρόγλου) περιλαμβάνει διπλές 
πανελλαδικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις 
του Ιανουαρίου δεν είναι προαιρετικές, 
όπως πιθανολογούσε ο Γαβρόγλου, 
απαντώντας διευκρινιστικά σε ερωτή-
σεις δημοσιογράφων, αλλά σε αυτές 
θα μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι μα-
θητές (Τσίπρας: «Υπάρχει και η διαδι-
κασία του Γενάρη, στην οποία όλοι οι 
μαθητές θα εξετάζονται κεντρικά»). 
Η βαθμολογία τους θα προσμετράται 
στο βαθμό πρόσβασης «μόνο αν στην 
εξέταση του Γενάρη έχουν γράψει κα-
λά. Ενώ αν δεν έχουν γράψει καλά, και 
έχουν γράψει καλύτερα τον Ιούνη, θα 
μπορούν να μην συνυπολογίζουν την 
εξέταση του Γενάρη». 

u Η Γ΄ Λυκείου είναι αποκλειστικά 
τάξη-φροντιστήριο. Ο Τσίπρας εκφέρει 
την προκλητική άποψη ότι έτσι ωφελού-
νται οι μαθητές και μάλιστα οι φτωχότε-
ροι εξ αυτών, που δεν έχουν τα μέσα να 
πληρώσουν την παραπαιδεία. Και τότε 
τι είναι το σχολείο για τους συριζαίους; 
Είναι χώρος διαμόρφωσης όλων των νέ-
ων ανθρώπων μέσα από την ολόπλευρη 
μόρφωση και την ανάδειξη και καλλι-
έργεια των ιδιαίτερων χαρισμάτων και 
ενδιαφερόντων τους ή χώρος προετοι-
μασίας για τη σκληρή ζωή στον καπιτα-
λισμό, όπου βασιλεύει ο απάνθρωπος 
κανόνας της επιλογής;

Τέλος, ο Τσίπρας θέλοντας να δικαι-
ολογήσει ότι οι συριζαίοι δεν κάνουν 
τίποτε να βελτιώσουν το σχολείο (ίσα-
ίσα που το οδηγούν σε ακριβώς αντίθε-
τη και αντιδραστικότερη κατεύθυνση) 
ισχυρίζεται ότι η καταφυγή στα φρο-
ντιστήρια είναι εν ολίγοις θέμα «κουλ-
τούρας και εμπιστοσύνης στις δυνάμεις 
των παιδιών και εμπιστοσύνης στο δη-
μόσιο σχολείο». Και δεν αναρωτιέται, 
έστω στα λόγια, γιατί καλλιεργήθηκε 
χρόνια τώρα αυτή η «κουλτούρα» στην 
ελληνική εργαζόμενη κοινωνία, την 
οποία μάλιστα ακριβοπληρώνει με με-
γάλες θυσίες;

Γιατί όλες οι αστικές κυβερνήσεις 
διαχρονικά υποβίβαζαν το δημόσιο 
σχολείο σε δομή κατάρτισης και όχι 
μόρφωσης και ύψωναν δυσθεώρητους 
ταξικούς φραγμούς (πολλαπλές αξιολο-
γικές κρίσεις και πανελλαδικές εξετά-
σεις διαφόρων τύπων), ώστε να κλείνει 
η στρόφιγγα για το Πανεπιστήμιο για 
τα παιδιά της εργατικής τάξης, που 
αποτελούσε στην εξαρτημένη Ελλάδα 
του μέσου επιπέδου καπιταλιστικής 
ανάπτυξης, το μοναδικό ίσως εφόδιο 
για μια επαγγελματική αποκατάσταση 
και βελτίωση των όρων ζωής (που συνε-
πάγονταν και την αλλαγή της ταξικής 
τους θέσης στην κοινωνία, γεγονός που 
ανησυχούσε βαθιά την αστική τάξη).

Γιούλα Γκεσούλη

Ως πρελούδιο της εισαγωγής του αντιδραστικού νέου 
συνδικαλιστικού νόμου, που αναμένεται οσονούπω, 

μπορούμε να εκλάβουμε το σχετικό εδάφιο που αναγρά-
φεται στις αναλυτικότατες ενημερωτικές εγκυκλίους της 
Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη λειτουργία των Δη-
μοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 
2017-2018.

Στις εγκυκλίους αυτές (αρ. πρωτ. Φ7/ΦΜ/143016/Δ1 για 
τα Δημοτικά και αρ. πρωτ. Φ7/ΦΜ/143031/Δ1 για τα Νηπι-
αγωγεία) με ημερομηνία 31/8/2017 αναγράφεται το εξής εκ-
πληκτικό: «Εκπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων 
καθώς και εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των 
εκπαιδευτικών μπορούν να επισκέπτονται τις σχολικές μο-
νάδες μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου» 
(στο κεφάλαιο Φοίτηση και Σχολική Ζωή της εγκυκλίου για τα 
Δημοτικά και στο κεφάλαιο Επιτήρηση μαθητών - Ασφάλεια 
μαθητών της εγκυκλίου για τα Νηπιαγωγεία).

Είναι φανερό ότι επιχειρείται να επιβληθεί μια πρακτική 
περιστολής των συνδικαλιστικών ελευθεριών και των συλλο-
γικών δικαιωμάτων. Μέχρι τώρα, η πάγια πρακτική ήταν η 
απρόσκοπτη επίσκεψη στα σχολεία -την ώρα του διαλείμ-
ματος- συνδικαλιστών ή ολόκληρων παρατάξεων ή μεμονω-
μένων αγωνιστών με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτι-
κών, την παρουσίαση και ανάλυση θέσεων, το κάλεσμα σε 
αγωνιστικές κινητοποιήσεις, κ.λπ. Η πρακτική αυτή (που είναι 
αλήθεια ότι συναντούσε εμπόδια από άκρως συντηρητικούς 
και αντιδραστικούς διευθυντές, αν και σε μεμονωμένες πε-
ριπτώσεις) ήταν ένα status quo που ίσχυε τα τελευταία πε-
ρίπου σαράντα χρόνια. Οι εκπαιδευτικοί και γενικότερα οι 
εργαζόμενοι με τους αγώνες τους κατέκτησαν και επέβαλαν 

στην πράξη ελευθερίες στη συλλογική έκφραση και δράση 
μέσα στους χώρους εργασίας, που είτε είχαν νομική ισχύ είτε 
αποτελούσαν ένα εθιμικό δίκαιο.

Τώρα, οι συριζαίοι ως συνεπείς διαχειριστές του κεφα-
λαίου και μάλιστα στα μνημονιακά χρόνια, ανέλαβαν το 
καθήκον του ξεπατώματος και αυτών των δικαιωμάτων. Εξ 
ου και η σχετική αναφορά στις παραπάνω εγκυκλίους, που 
προετοιμάζει το δρόμο και μας δίνει μια αίσθηση του τί θα 
περιλαμβάνει ο νέος συνδικαλιστικός νόμος, που ουσιαστικά 
θα καταργεί το δικαίωμα στην απεργία. Το σημείο αυτό θα 
δώσει αέρα στα πανιά κάθε αντιδραστικού στοιχείου στις 
διευθύνσεις των σχολείων, κάθε ευθυνόφοβου και οσφυο-
κάμπτη διευθυντή να απαγορεύσει ουσιαστικά την είσοδο 
στο σχολείο συνδικαλιστών, κυρίως προερχόμενων από τον 
αριστερό, ριζοσπαστικό χώρο και θα πυροδοτήσει πολλαπλά 
επεισόδια.

Για το ζήτημα έβγαλε καταγγελία η Διδασκαλική Ομοσπον-
δία, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής:

«Η προφορική διαβεβαίωση της πολιτικής ηγεσίας ότι η ρύθ-
μιση αποσκοπεί στην εξάλειψη των φαινομένων παρεμπόδι-
σης της συνδικαλιστικής ενημέρωσης που, σποραδικά, έχουν 
συμβεί στο παρελθόν δεν καθησυχάζει τις ανησυχίες. Το 
Υπουργείο Παιδείας ανοίγει ζήτημα μη ελεύθερης εισόδου 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων στα σχολεία συναρτώντας 
την από την προαπαιτούμενη συνεννόηση με τη διεύθυνση του 
σχολείου. Ποια είναι, αλήθεια, η πρόβλεψη για τις, λίγες αλλά 
υπαρκτές, περιπτώσεις που η όποια διεύθυνση του σχολείου 
είναι αρνητική προς τη συνδικαλιστική δράση; Το ΔΣ της ΔΟΕ 
θεωρεί ότι η αναφορά αυτή, αντικατοπτρίζει μια λογική περι-
στολής συλλογικών κατακτήσεων και ελευθεριών  σε επίπεδο 
συνδικαλιστικής δράσης».

Περιορισμός συνδικαλιστικών ελευθεριών
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Τον… συνέτριψε
Το καινούργιο χουντικό παραλήρημα του Λαγού, που κραύγα-

ζε από το βήμα της Βουλής «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών», δεν 
αποτελεί είδηση. Οι νεοναζί χρυσαυγίτες οργανώνουν κάθε τρεις 
και λίγο τέτοια επεισόδια, τα οποία τους εξασφαλίζουν προβολή 
στο εκλογικό τους ακροατήριο, στο οποίο θέλουν να εμφανίζο-
νται ως τσαμπουκάδες που δε διστάζουν να κάνουν μπάχαλα 
και μέσα στη Βουλή. Το παραλήρημα του Λαγού δεν αποτελεί 
είδηση, λοιπόν.

Είδηση αποτελεί η αντίδραση της αντιπροέδρου της Βουλής, 
Τασίας Χριστοδουλοπούλου, που βρισκόταν στην έδρα εκείνη 
τη στιγμή. Η οποία είπε επί λέξει τα εξής: «Ανατριχιάσαμε, κύ-
ριε Λαγέ. Πού το θυμηθήκατε αυτό τώρα; Είναι δυνατόν; Τέτοιες 
εκφράσεις της Χούντας μέσα στην Ελληνική Βουλή; Αυτό είναι 
πρωτάκουστο. Σας παρακαλώ, μην το ξανακάνετε αυτό». Μιλάμε, 
τον… συνέτριψε τον φασίστα. Εννοείται πως δεν πάρθηκε κανένα 
από τα μέτρα που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής, ώστε να 
«πονέσουν» οικονομικά οι νεοναζί.

Κλόουν της κεφαλαιοκρατίας
«Είμαστε με τους εργάτες, είμαστε με τους ανθρώπους που 

παράγουν πλούτο και χρέος μας ως πολιτικοί είναι να βρούμε 
τρόπους που θα τους βοηθήσουν να παράγουν και να εξάγουν 
όσο το δυνατόν περισσότερο». Τα λόγια εκστομίστηκαν από τον 
Σταύρο Θεοδωράκη, που ζήλεψε τη δόξα του Τσίπρα και κανόνι-
σε να κάνει μια επίσκεψη στο εργοστάσιο της Chipita.

Mην μπερδευτείτε από τη… θεοδωράκειο διατύπωση. Οι «ερ-
γάτες» του Θεοδωράκη δεν είναι οι εργάτες. Είναι οι καπιταλι-
στές. Αυτοί είναι που «παράγουν πλούτο». Δεν είναι οι εργάτες 
οι παραγωγοί του πλούτου και οι καπιταλιστές οι άρπαγές του. 
Αλλά γιατί να κατηγορούμε τον Θεοδωράκη; Μήπως τα ίδια δεν 
λέει και ο «αριστερός» Τσίπρας; Οσο για τη δήλωση του ιδιο-
κτήτη της Chipita, ότι «το σύνθημα “ελευθερία ή θάνατος“, που 
κάποτε έσωσε την Ελλάδα, θα πρέπει να γίνει πια “παραγωγή 
ή θάνατος“», σύνθημα με το οποίο έσπευσε να συμφωνήσει ο 
Θεοδωράκης (αυτό δα έλειπε), διεκδικεί επάξια μια θέση στη 
στήλη «Η παπάρα της εβδομάδας».

Πολύφερνη νύφη
Ο Μπουτάρης έγινε ξαφνικά η πολύφερνη νύφη της Κεντροα-

ριστεράς. Ο ένας μετά τον άλλο οι υποψήφιοι αρχηγοί του νέου 
κόμματος περνούν για να του υποβάλουν τα σέβη τους. Τον χορό 
άνοιξε ο Μανιάτης, ακολούθησε η Φώφη (δε θυμόμαστε άλλη τέ-
τοια επαφή του ΠΑΣΟΚ με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης), ακολού-
θησε ο Θεοδωράκης, ενώ είναι σίγουρο πως θα ακολουθήσουν 
και οι επόμενοι. Ο Καμίνης ειδικά, που μαζί με τον Μπουτάρη, 
τον Δημαρά, τον Σκοτινιώτη και τον Φίλιο είχαν φτιάξει το 2013 
την «πρωτοβουλία των πέντε δημάρχων» (η οποία δεν είχε συνέ-
χεια, καθώς από τους πέντε μόνο ο Καμίνης και ο Μπουτάρης 
ξανακέρδισαν δημαρχιακό θώκο το 2014).

«Η ενότητα του χώρου είναι πάνω από προσωπικές φιλοδοξίες» 
είπε με νόημα ο Μπουτάρης στη Φώφη. Τυπικότητες για δημόσια 
κατανάλωση. Το παζάρι γίνεται στο παρασκήνιο και έχει ως στόχο 
τη στράτευση του μηχανισμού που έχει χτίσει ο Μπουτάρης στη 
Θεσσαλονίκη υπέρ κάποιου υποψήφιου. 'Η έστω την ουδετερό-
τητά του επισήμως, που ευνοεί το ΠΑΣΟΚ και τη Φώφη, καθώς 
έχουν τον δικό τους μηχανισμό, εν αντιθέσει με τον Καμίνη που 
δεν έχει τίποτα και τον Θεοδωράκη που έχει κάτι χιπστεράδες 
του Διαδικτύου.

Μαυρογιαλούροι
Δυο υπουργοί, ο γνωστός και μη εξαιρετέος Νίκος Παππάς 

και  ο υφυπουργός Ναυτιλίας Νεκτάριος Σαντορινιός, μαζί με 
την απαραίτητη κουστωδία τους, επισκέφτηκαν  τους Λειψούς, 
το Αγαθονήσι και τους Αρκιούς, για να διαφημίσουν τη «δράση»: 
Παροχή Δωρεάν Κινητής Ευρυζωνικής Σύνδεσης στους μονίμους 
κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών της Ελλάδας», χρησι-
μοποιώντας τους νησιώτες σαν ντεκόρ για μια φιέστα τύπου 
Μαυρογιαλούρου.

«Φέρνουμε το Αύριο, Σήμερα για όλους. Για εμάς είναι πολύ 
σημαντικό να επισκεπτόμαστε μέρη της ελληνικής Επικράτειας 
μετά την υλοποίηση δράσεων που αναβαθμίζουν την καθημε-
ρινότητα των κατοίκων τους. Στόχος αυτής της δράσης είναι η 
ενίσχυση της νησιωτικότητας, η στήριξη των μόνιμων κατοίκων 
που ζουν και δραστηριοποιούνται στα νησιά της παραμεθορίου, 
η ταχεία εξοικείωση των δικαιούχων πολιτών με τις σύγχρονες 
ευρυζωνικές υπηρεσίες και τεχνολογίες έτσι ώστε καμία Ελλη-
νίδα και κανένας Ελληνας να μην μείνει πίσω όσο μακριά από το 
κέντρο και αν κατοικεί» δήλωσε ο Παππάς. «Η νησιωτική Ελλάδα 
είναι στις βασικές προτεραιότητες αυτής της κυβέρνησης» δήλω-
σε ο Σαντορινιός, υποσχόμενος και νέες «δράσεις».

Αφού τραβήχτηκαν οι απαραίτητες φωτογραφίες και πλάνα, 
για να έχει να μεταδίδει η ΕΡΤ, η αηδιαστική φιέστα έλαβε τέλος.

Η τελευταία προσπάθεια
«Εχουμε χαράξει αυτόνο-

μη πορεία και στρατη-
γική, ας το καταλάβουν. Δεν 
είμαστε συμπλήρωμα κανενός, 
θα πρωταγωνιστήσουμε και 
πάλι στην πολιτική ζωή του τό-
που». Αστραψε και βρόντηξε η 
Φώφη από το βήμα του Βελλί-
δειου στη Θεσσαλονίκη, όπου 
πήγε να μιλήσει δυο μέρες 
μετά από τον Τσίπρα και πέντε 
μέρες πριν από τον Μητσοτά-
κη. Ο μηχανισμός του ΠΑΣΟΚ 
φρόντισε να της οργανώσει 
μια εκδήλωση «όπως παλιά» 
(δε θέλεις και πολύ κόσμο για 
να γεμίσεις ένα συνεδριακό 
κέντρο), για να δώσει αέρα 
στην υποψηφιότητά της. Και 
η Φώφη, που τυπικά πήγε στη 
ΔΕΘ ως πρόεδρος της ΔΗΣΥ, 
έκανε την πρώτη προεκλογική 
της ομιλία, για να κόψει τον 
αέρα των ανταγωνιστών της.

Τους δέκα έφτασαν οι υπο-
ψήφιοι για την αρχηγία του 
νέου κόμματος (που κανείς 
δεν ξέρει ακόμα αν θα είναι 
ενιαίο κόμμα ή πολυκομματι-
κή συμμαχία). Απ' αυτούς, οι 
τρεις φαίνεται να ξεχωρίζουν: 
Γεννηματά, Καμίνης, Θεοδω-
ράκης. Και δεν το λέμε βάσει 
των πρώτων γκάλοπ που δημο-
σιεύτηκαν, με στόχο να φτι-
άξουν κλίμα, όσο βάσει της 
δημόσιας εικόνας τους, της 
στήριξής τους από τα αστι-
κά ΜΜΕ και του μηχανισμού 
στήριξης που διαθέτουν. Μα-
νιάτης, Κωνσταντινόπουλος 
και Ανδρουλάκης θα πρέπει 
να ξεπεράσουν τη Φώφη για 
να έχουν ελπίδες νίκης, ο Ρα-
γκούσης «εκτίθεται»  γιατί σε 
διαφορετική περίπτωση θα τον 
έτρωγε το σκοτάδι,  ενώ οι Πό-
ντας (ΕΔΕΜ), Γάτσιος (πρώην 
εταίρος του Αλέκου Παπαδό-
πουλου, με τον οποίο τσακώ-
θηκαν προτού προλάβουν να 
φτιάξουν το… Δημοκρατικό 
Κόμμα) και Τζιώτης (που πέ-
ρασε ένα φεγγάρι και από την 
ομάδα των επικοινωνιολόγων 
του Τσίπρα), απλά συμπληρώ-
νουν την ιλαρή δεκάδα.

Εχουν ελπίδα όλοι αυτοί 

μαζί να πλησιάσουν ή και να 
ξεπεράσουν τον ΣΥΡΙΖΑ, πυ-
ροδοτώντας την επιστροφή 
του στα προ 2012 εκλογικά πο-
σοστά (δηλαδή, πριν γίνει ΠΑ-
ΣΟΚ στη θέση του ΠΑΣΟΚ); 
Για να μπορέσει να τεθεί αυτό 
το ερώτημα, θα πρέπει προη-
γουμένως να υλοποιηθεί το 
«όλοι μαζί». Κι αυτό δεν είναι 
καθόλου εύκολη υπόθεση. Εδώ 
τσακώνονται για ασήμαντα 
πράγματα. Φώφη και Σταύ-
ρος, που κάθονταν δίπλα-δί-
πλα στην ομιλία του Μακρόν 
στην Πνύκα, καυγάδισαν σε 
ακρόαση πολλών για το αν η 5η 
του Νοέμβρη είναι κατάλληλη 
ημερομηνία για τον δεύτερο 
γύρο των εκλογών, με τον Θε-
οδωράκη να υποστηρίζει ότι 
ο διεθνής Μαραθώνιος της 
Αθήνας που θα γίνει εκείνη τη 
μέρα θα δημιουργήσει εμπό-
δια στην προσέλευση των ψη-
φοφόρων και τη Γεννηματά να 
απαντά ότι δεν τρέχει τίποτα.

Οπως αντιλαμβάνεστε, ακό-
μα και ο Μαραθώνιος αποτελεί 
εμπόδιο για τους χίπστερ του 
Ποταμιού, πολλοί από τους 
οποίους θα πάρουν μέρος. 
Σκεφτείτε τι εμπόδιο θα είναι 
το να αναγκαστούν να πάνε να 
σταθούν στην ουρά για να ψη-
φίσουν και να βλέπουν (οποία 
αηδία!) δίπλα τους τον πασό-
κο ταξιτζή με τις ιδρωμένες 
μασχάλες και τη νοικοκυρά με 
τα ροζιασμένα χέρια! Γι' αυτό 
ο Θεοδωράκης θέλει οπωσδή-
ποτε ηλεκτρονική ψηφοφορία. 
Οπως στη Γιουροβίζιον και στο 
Σαρβάιβορ. Οι πασόκοι, μετά 
την αρχική άρνηση, έκαναν 
έναν ελιγμό που έφερε σε δύ-
σκολη θέση την επιτροπή Αλι-
βιζάτου: εντάξει, ηλεκτρονική 
ψηφοφορία, αλλά τον κωδικό 
για να μπει κάποιος και να 
ψηφίσει θα τον παίρνει με αυ-
τοπρόσωπη παρουσία τις προ-
ηγούμενες μέρες. Ολοι κρέμο-
νται τώρα από τις απαντήσεις 
που θα δώσουν οι εταιρίες 
τηλεφωνικής επικοινωνίας για 
το αν μπορούν να οργανώσουν 
μια ασφαλή ψηφοφορία μέσω 

Διαδικτύου.
Αντε και το ξεπέρασαν κι 

αυτό και συμφώνησαν όλοι σ' 
έναν τρόπο ψηφοφορίας, που 
αν είναι και ηλεκτρονική θα 
ανεβάσει τη συμμετοχή και θα 
δώσει πόντους σε Θεοδωράκη 
και Καμίνη, ενώ αν είναι μόνο 
με φυσική παρουσία και κάλπη 
θα εξελιχθεί σε περίπατο της 
Φώφης και του Ανδρουλάκη. 
Υπάρχει περίπτωση να κερδί-
σει η Φώφη απόλυτη πλειο-
ψηφία από τον πρώτο γύρο; 
Μάλλον αδύνατο, με τόσους 
υποψήφιους. Αν δεν έχει μεγά-
λη διαφορά από τον δεύτερο, 
τότε στον δεύτερο γύρο μπο-
ρεί να χάσει, καθώς αναμένε-
ται Καμίνης και Θεοδωράκης 
να ενώσουν τις δυνάμεις τους 
και ενδέχεται να προστεθούν 
ως τσόντα ο Ραγκούσης, ίσως 
και κάποιοι από τους «μικρούς» 
πασόκους.

Οποιος και να βγει αρχηγός, 
όμως, τα προβλήματα θ' αρχί-
σουν μετά, καθώς θα πρέπει να 
συγκροτηθεί το νέο κόμμα. Αν 
εκλεγεί η Φώφη, τα πράγματα 
θα είναι πιο εύκολα, καθώς 
στο ΠΑΣΟΚ και το ΚΙΔΗΣΟ, 
που θέλουν το νέο κόμμα να 
είναι ένα συνομοσπονδιακό 
σχήμα, θα προστεθεί μάλλον 
και το Ποτάμι, που σ' αυτή την 
περίπτωση θα θέλει να διατη-
ρήσει τον όποιο μηχανισμό 
έχει κατασκευάσει, μαζί με τη 
δυνατότητά του να εκφράζε-
ται ανεξάρτητα. Αν εκλεγεί ο 
Θεοδωράκης, θα θέλει να δι-
αλυθούν τα κόμματα (δηλαδή 
το ΠΑΣΟΚ) και να μπουν όλοι 
σε ενιαίο κόμμα, όμως εύκολα 
θα υποχωρήσει στην άρνηση 
των ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ, αφού 
θα έχει εξασφαλίσει το μείζον 
για την πάρτη του: την αρχηγία 
ενός κόμματος, που θα τον βά-
λει άκοπα στην επόμενη Βου-
λή. Θα έχει σώσει την παρτίδα. 
Αν όμως εκλεγεί ο Καμίνης, 
που δεν έχει τίποτα πέρα από 
μια παρέα στον Δήμο Αθήνας, 
θα ζητήσει να αυτοδιαλυθούν 
τα κόμματα και θα τους βρει 

όλους απέναντι: από ΠΑΣΟΚ 
και ΚΙΔΗΣΟ μέχρι Ποτάμι. Αυ-
τοί δε θα θέλουν να υποταγούν 
σ' έναν «πολιτικά ανύπαρκτο» 
αρχηγό κι αυτός δε θα θέλει 
να είναι μαριονέτα στα χέρια 
ενός κογκλάβιου πολιτικών 
αρχηγών που θα δίνουν λογα-
ριασμό μονάχα στις ηγετικές 
ομάδες των κομμάτων τους. 
Κι ίσως τότε βγουν αληθινοί 
εκείνοι που προβλέπουν ότι 
ο Καμίνης θα προσπαθήσει 
να εμφανιστεί ως ο «έλληνας 
Μακρόν», που θα ξεκινήσει 
από το μηδέν και θα στήσει 
ένα καινούργιο κόμμα κόντρα 
στους υπάρχοντες πολιτικούς 
σχηματισμούς του Κέντρου.

Αν λύσουν όλ' αυτά τα προ-
βλήματα, τότε έχουν ελπίδες 
να σταθούν με αξιώσεις απέ-
ναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, ποντά-
ροντας και στη στήριξη που 
έχουν από τα ισχυρά αστικά 
ΜΜΕ (συγκροτήματα Μαρι-
νάκη και Αλαφούζου). Ομως 
και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται 
να μείνει με σταυρωμένα τα 
χέρια. Με ξέφρενο τρόπο πλέ-
ον ο Τσίπρας και οι επιτελείς 
του «τακιμιάζουν» με καπιτα-
λιστικούς ομίλους, ενώ εξακο-
λουθούν να έχουν στήριξη από 
τους ιμπεριαλιστές δανειστές, 
των οποίων μια χαρά υπηρε-
τούν τα συμφέροντα.

Μπορεί, λοιπόν, να κάνει 
κάποιος σενάρια, τα οποία 
θα προβλέπουν τα μελλούμε-
να με  έπαρση οιωνοσκόπου, 
όμως η ζωή μπορεί να τα δι-
αλύσει όλα. Αυτή τη στιγμή, 
όλα τα σενάρια για το μέλλον 
προσφέρονται μόνο για καφε-
νειακού τύπου συζητήσεις. Δεν 
έχουν και καμιά πρακτική αξία 
άλλωστε (αξία έχουν μόνο για 
τους πρωταγωνιστές τους). 
Τι σημασία έχει αν ο ΣΥΡΙΖΑ 
θα εξακολουθήσει να ηγεμο-
νεύει στον χώρο της σοσιαλ-
δημοκρατίας ή αν θα αρχίσει 
να καταρρέει, βλέποντας την 
πλάτη της λεγόμενης Κεντρο-
αριστεράς; Και οι μεν και οι δε 
υπηρετούν με τον ίδιο φανατι-
σμό, με την ίδια σταθερότητα, 
τα συμφέροντα του κεφαλαί-
ου. Στήριξαν, στηρίζουν και θα 
εξακολουθήσουν να στηρίζουν 
την κινεζοποίηση και το ιμπερι-
αλιστικό πλιάτσικο. Η μεταξύ 
τους διαμάχη γίνεται πλέον 
σε αυτό το επίπεδο. Οχι ποιος 
είναι μνημονιακός και ποιος 
αντιμνημονιακός, αλλά ποιος 
εφαρμόζει καλύτερα τη μνη-
μονιακή πολιτική, ποιος είναι 
αποτελεσματικότερος υπερα-
σπιστής των συμφερόντων του 
κεφαλαίου. Ετσι, σταλάζουν 
στις συνειδήσεις των εργα-
ζόμενων, ιδιαίτερα των νέων 
που πλήττονται σκληρά από 
την ανεργία, το δηλητήριο της 
αποδοχής της κινεζοποίησης 
και της παράδοσης των πά-
ντων στο ξένο κεφάλαιο, που 
-σύμφωνα μ' αυτούς- είναι μο-
νόδρομος για τη χώρα και τον 
ελληνικό λαό.
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Πωρωμένοι ναζί, καμάρωναν στην κάμερα!
Συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια από 

τη δολοφονία του αντιφασίστα ερ-
γάτη-καλλιτέχνη Παύλου Φύσσα, από 
το στέλεχος της νεοναζιστικής ΧΑ, Γι-
ώργο Ρουπακιά, κατ' εντολήν του φίρερ 
και της ηγετικής ομάδας της εγκλημα-
τικής ναζιστικής συμμορίας. Ηταν τότε 
που το αστικό κράτος αναγκάστηκε να 
διακόψει την πλήρη ασυλία που ο αστυ-
νομικός και ο δικαστικός μηχανισμός 
παρείχαν στους νεοναζί και να σχηματί-
σει δικογραφία για μια σειρά δολοφονι-
κές ενέργειές τους (δολοφονία Παύλου 
Φύσσα, νυχτερινό λιντσάρισμα αιγύπτι-
ων ψαράδων, νυχτερινή δολοφονική 
επίθεση κατά μελών και στελεχών του 
ΠΑΜΕ που έκαναν αφισοκόλληση). Και 
στο σχηματισμό αυτής της δικογραφί-
ας, όμως, οι μηχανισμοί φρόντισαν να 
κάνουν τόσα «λάθη» και «παραλείψεις», 
ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στην 
ηγετική ομάδα της ΧΑ να παλέψει για 
να πέσει στα μαλακά, φορτώνοντας την 
ευθύνη σε κάποια από τα χαμηλόβαθ-
μα ρεμάλια, που «έμπλεξαν σε προσω-
πικές αντιπαραθέσεις». Στα ρεπορτάζ 
μας έχουμε αποκαλύψει όλο αυτό το 
προστατευτικό πλαίσιο για τα ηγετικά 
στελέχη της ΧΑ. Η δίκη, όμως, δεν εξε-
λίσσεται όπως θα ήθελαν οι ναζιστές 
και οι προστάτες τους.

Στις δημόσιες εμφανίσεις του και 
στη δίκη, ο φίρερ της ΧΑ προσπαθεί ν’ 
αποδείξει ότι το μόρφωμά του δεν έχει 
καμιά σχέση με το ναζισμό (ή και με τη 
χούντα), αλλά ότι είναι «κόμμα ελλήνων 
εθνικιστών». Οσο για κάτι φωτογραφί-
ες, κάτι άρθρα στη βρομοφυλλάδα 
τους, κάτι σβάστικες και κάτι ναζιστι-
κούς χαιρετισμούς, ε, αυτά είναι… νε-
ανικά αμαρτήματα κάποιων χρυσαυγι-
τών, που έχουν εγκαταλειφθεί από τότε 
που δημιουργήθηκε το… νόμιμο κόμμα 
της ΧΑ.

Αυτά έλεγε στη συνέντευξή του στον 
Χατζηνικολάου τον Σεπτέμβρη του 
2015, την οποία παρουσιάσαμε πρό-
σφατα. Υπάρχει, βέβαια, άφθονο υλικό 
–και πρόσφατο- που τον διαψεύδει. Θυ-
μίζουμε τη φωτογραφία του υπαρχηγού 
Παππά, από εκδήλωση στη Χερσόνησο 
Ηρακλείου, στις 25 Νοέμβρη του 2012, 
όταν παραλάμβανε με καμάρι τη ση-
μαία της χούντας, επεδείκνυε στους 
παραληρούντες οπαδούς το «πουλί» 
και αναφωνούσε: «μ' αυτό θα αναγεν-
νηθεί και η Ελλάδα»! Και στο διαδίκτυο 
μπορείτε να βρείτε σωρεία βίντεο, με 
πρωταγωνιστή τον ίδιο τον φίρερ Μιχα-
λολιάκο, που καμαρώνει για τον ναζιστι-
κό χαρακτήρα της συμμορίας του.

Στη συνέχεια, επιστρέφουμε στην 
κατάθεση του σκηνοθέτη Κώστα Γε-
ωργούση στη δίκη των νεοναζιστών, 
που έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο 
σπουδαστής τότε Γεωργούσης γύριζε 
το 2012 ντοκιμαντέρ με πρωταγωνι-
στές χρυσαυγίτες κι αυτοί καμάρωναν 
για το πόσο πωρωμένοι ναζί είναι! Θα 
παρουσιάσουμε ολόκληρη την εξέταση 
του Κ. Γεωργούση από την πρόεδρο Μ. 
Λεπενιώτη και τους τακτικό και αναπλη-
ρωματικό εισαγγελέα της έδρας, Αδ. 
Οικονόμου και Στ. Κωσταρέλλο, που 
δεν την είχαμε παραθέσει ολόκληρη 
όταν παρουσιάσαμε τα ρεπορτάζ από 
την κατάθεσή του, που έγινε στις 22 και 
23 Μάη του 2017.

Στην προεκλογική περίοδο των εκλο-
γών του Ιούνη του 2012, ο Κ. Γεωργού-
σης γύρισε το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Οι 
καθαριστές» (The Cleaners), στο οποίο 
πρωταγωνίστησαν μέλη και στελέχη της 
ΧΑ που δρούσαν στην περιοχή του Αγί-

ου Παντελεήμονα και πρωτοστατούσαν 
στην οργάνωση του διαρκούς πογκρόμ 
κατά των μεταναστών και στην «εκκα-
θάριση» της πλατείας. Το ντοκιμαντέρ 
ήταν η διπλωματική εργασία του στην 
Εθνική Σχολή Κινηματογράφου της Μ. 
Βρετανίας, στην οποία φοιτούσε. Ιδού 
η απομαγνητοφώνηση της κατάθεσης 
Γεωργούση από το σημείο που αναφέ-
ρει ότι ο Ν. Μιχαλολιάκος απέρριψε 
το αίτημά του να συμπεριληφθεί ο 
ίδιος και ηγετικά στελέχη της ΧΑ στο 
ντοκιμαντέρ, γεγονός που οδήγησε 
τον σκηνοθέτη να επικεντρωθεί στους 
νεοναζιστές του Αγίου Παντελεήμονα.

Κ. Γεωργούσης: Αφού υπήρξε άρνη-
ση, με την έννοια έλλειψης χρόνου, όχι 
άρνηση ιδεολογική, άρχισα να ερευνώ 
την πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα, 
που γειτνιάζει με τα γραφεία ούτως ή 
άλλως, και προσπάθησα να βρω μέλη 
της ΧΑ, όχι της ιεραρχίας όπως πριν, 
αλλά απλά μέλη της γειτονιάς.

Πρόεδρος: Γιατί παραιτηθήκατε από 
την αρχική σας σκέψη; Είπατε όχι για 
λόγους αρχής, αλλά λόγω χρόνου. Γιατί 
δεν επανήλθατε;

Γεωργούσης: Ηταν περιορισμένος ο 
χρόνος που μέσα σ’ αυτόν έπρεπε να 
τραβήξω το υλικό με βάση το οποίο θα 
φτιάχνονταν η ταινία. Μετά έκανα μια 
έρευνα συμπληρωματική στην πλατεία 
του Αγίου Παντελεήμονα. Γιατί διαπί-
στωσα, ότι εκεί συχνάζουν μέλη της 
ΧΑ και σκέφθηκα, αντί να την κάνω με 
υψηλά ιστάμενα μέλη της ΧΑ να την 
κάνω με απλά μέλη της γειτονιάς.

Πρόεδρος: Μπορούσατε να αλλά-
ξετε το θέμα που είχε εγκριθεί από τη 
σχολή;

Γεωργούσης: Τη σχολή δεν την ένοια-
ζε εάν θα ήταν ο γενικός γραμματέας ή 
άλλα απλά μέλη της οργάνωσης.

Πρόεδρος: Ποια ήταν η κεντρική σας 
ιδέα; Να δείξετε τι;

Γεωργούσης: Εμένα με ενδιέφερε 
καταρχήν να καταλάβω πώς δρούσε η 
ΧΑ. Ηταν μια καλή ευκαιρία για μένα.

Πρόεδρος: Το θέμα σας δεν ήταν τε-
λικά διαφορετικό από την αρχική σας 
σκέψη; (σ.σ. είναι φανερή η προσπάθεια 
της προέδρου να στριμώξει τον μάρτυ-
ρα και να βγάλει πιθανόν ότι κινηματο-
γραφούσε τα πιο πολλά περιστατικά εν 
αγνοία των χρυσαυγιτών).

Γεωργούσης: Οχι, γιατί η αρχική 
σκέψη ήταν να κινηματογραφηθεί η 
δράση της οργάνωσης. Το ότι δεν κινη-
ματογραφούσα την ηγεσία δεν αλλάζει 
τίποτα, γιατί και τα απλά μέλη μεταφέ-
ρουν την ιδεολογία.

Πρόεδρος: Για πείτε μας, τι κάνατε;
Γεωργούσης: Πήγαινα στην πλατεία 

του Αγίου Παντελεήμονα, χωρίς να 
ξέρω κανέναν. Είχα διαβάσει πριν ένα 
χρόνο στη ΧΑ, στις 18 Μάη, ότι θα με-
τατρέψουν τη Βουλή σαν το Αγιο Πα-
ντελεήμονα και έδωσα την εξήγηση ότι 
η ηγεσία πρόβαλε πολύ τη δράση της 
στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα.

Πρόεδρος: Πότε φύγατε από την 
Ελλάδα;

Γεωργούσης: Εφυγα από την Ελλάδα 
το 2007, αλλά δεν την είχα εγκαταλεί-
ψει, γιατί ερχόμουν συχνά. Στην Ελλά-
δα έμενα και μένω στο Μαρούσι. Οταν 
πήγα στην πλατεία του Αγίου Παντελε-
ήμονα έκανα μια έρευνα σε τοίχους, σε 
μαγαζιά, για να διαπιστώσω ποια είναι 
η κατάσταση.

Πρόεδρος: Τι διαπιστώσατε;
Γεωργούσης: Μου έκανε εντύπωση 

ένα τεράστιο πανό 5Χ10 μέτρα, με γα-
λάζιο και λευκό χρώμα, που ήταν ανα-
γραμμένο το σύνθημα ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΟΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Αυτό το πανό θα 
το δείτε και στην ταινία. Αυτό το κινημα-
τογράφησα από τον τρίτο όροφο μιας 
πολυκατοικίας, που ζήτησα την άδεια 
από τη διαχειρίστρια.

Πρόεδρος: Οταν ζητήσατε να πάρε-
τε την άδεια, δηλώσατε τι θα κάνετε;

Γεωργούσης: Βεβαίως.
Πρόεδρος: Ηταν εμφανές αυτό; Εί-

χατε κάμερες;
Γεωργούσης: Είχα μια πολύ μεγάλη 

κάμερα.
Πρόεδρος: Μπορούσε να καταλάβει;
Γεωργούσης: Βεβαίωση (σ.σ. περ-

γράφει τι κάμερα είχε).
Πρόεδρος: Βλέποντάς σας εκεί κα-

νείς, αντιλαμβάνεται το λόγο της πα-
ρουσία σας;

Γεωργούσης: Οποιος θα με έβλεπε 
στο δρόμο θα καταλάβαινε ότι δεν είναι 
μια ερασιτεχνική κάμερα.

Πρόεδρος: Από τη διαχειρίστρια ζη-
τώντας την άδεια, είπατε τι;

Γεωργούσης: Θέλω να ξεκινήσω μια 
ταινία από εδώ, ότι είναι συγκλονιστικό 
ότι σε κεντρική πλατεία των Αθηνών 
υπάρχει ένα σύνθημα τέτοιο και σε τό-
σο μεγάλο εμβαδόν κυρίως. Ξεκίνησα 
μ’ αυτό και άρχισα να ψάχνω τους χα-
ρακτήρες, να εμφανίζονται άνθρωποι 
στην πλατεία, πέριξ στη γειτονιά.

Πρόεδρος: Δηλαδή παραμένατε 
στην πλατεία κάποιες ώρες;

Γεωργούσης: Να σας εξηγήσω. Αυ-
τός είναι ο τρόπος της δουλειάς μου. 
Παρέμεινα στην πλατεία τουλάχιστον 
ένα μήνα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Σπού-
δασα κοινωνικές επιστήμες, οπτική αν-
θρωπολογία. Ο τρόπος που εξετάζω τα 
πράγματα δεν είναι ρεπορταζιακός, 
αλλά ανθρωπολογικός. Δηλαδή, παρα-
μονή στο πεδίο της δράσης επί 24ωρης 
βάσης και γνωριμία  με τα υποκείμενα, 
τους πρωταγωνιστές. Και έτσι γνώρισα 
τους πρωταγωνιστές της ταινίας.

Πρόεδρος: Ποιους γνωρίσατε;
Γεωργούσης: Ο πρώτος που γνώρισα, 

που μου έκανε και πρόσβαση στους άλ-
λους, ήταν ο Γεώργιος Βάθης.

 Πρόεδρος: Κάτοικος της περιοχής;
Γεωργούσης: Μου δήλωσε κάτοικος 

της περιοχής, μόνιμος θαμώνας της 
περιοχής τότε, τώρα δεν ξέρω τι κάνει.

Πρόεδρος: Τι σημαίνει χαρακτηριστι-
κή φιγούρα της περιοχής;

Γεωργούσης: Εννοώ ότι όποια ώρα 
και εάν περνούσα από εκεί, θα ήταν σε 
κάποιο καφέ, σαν μόνιμος θαμώνας ας 
πούμε και επιστατούσε των δραστη-
ριοτήτων της πλατείας. Δηλαδή, είχε 
αναλάβει κατά κάποιο τρόπο κάποιες 
ανώτερες εξουσίες, δεν ξέρω από πού, 
και υποκαθιστούσε και τη δημόσια τάξη 
στην πλατεία.

Πρόεδρος: Συγκεκριμένες ενέργειες 
και πράξεις;

Γεωργούσης: Οπως φαίνεται και 
στην ταινία, μπορούσε  να σταματήσει 
κάποιους αλλοδαπούς να παίζουν μπά-
λα, όποτε δεν ήθελε. 

Πρόεδρος: Είναι προσωπική εκτίμη-
σή του, δεν θέλω, ή είναι ώρα κοινής 
ησυχίας;

Γεωργούσης: Οχι, μπορούσε να είναι 
και απόγευμα. Νομίζω ότι είχε κάποιες 
υπερεξουσίες, να το πω έτσι, που απ’ 
ό,τι κατάλαβα πήγαζαν από τη συμ-
μετοχή του στη ΧΑ, όπου είχε κάποιες 

υπερεξουσίες. Δηλαδή, δεν τολμούσε 
κανείς να του αντιμιλήσει.

Πρόεδρος: Αλλο που να σημαίνει 
υπερεξουσίες;

Γεωργούσης: Συνέβησαν πολλά κα-
τά την κινηματογράφηση. Παράδειγμα, 
περνούσαν αλλοδαποί. Ο ίδιος και η πα-
ρέα του κ. Βάθη, που ήταν μέλη της ΧΑ, 
εξαπολύαν ύβρεις και απειλές εναντίον 
τους από τις καρέκλες της πλατείας. 
Μετά, στην προεκλογική εκστρατεία 
στις Λαϊκές Αγορές. Υπήρχε -θα μου 
επιτρέψετε τη φράση- ένας συνεχής 
τραμπουκισμός.

Πρόεδρος: Αυτό, επειδή εξαπέλυε 
ύβρεις;

Γεωργούσης: Στην πλατεία, αλλά και 
στο χώρο της προεκλογικής εκστρα-
τείας, στη γειτονιά, Λαϊκές Αγορές, 
δρόμους.

Πρόεδρος: Οι ύβρεις απευθύνονται 
ως ποινή;

Γεωργούσης: Απευθύνονταν κυρίως 
σε αλλοδαπούς, που ήταν εμφανώς 
αλλοδαποί, γιατί δεν ζητούσαν ταυτό-
τητα μπροστά του. Σε κάποιους που πι-
θανολογούσαν ότι ήταν αντίθετοι στις 
πολιτικές τους ιδέες, δηλαδή στους 
ιδεολογικούς εχθρούς. Απευθύνονταν 
σε κάποιους που τολμούσαν να αντιμι-
λήσουν στη Λαϊκή Αγορά. Αλλά υπήρχε 
και μια αίσθηση έπαρσης και γενικώς 
εγώ δεν σας το κρύβω, δεν τολμούσα να 
αντιμιλήσω σ’ αυτό το ύφος έπαρσης.

Πρόεδρος: Δηλαδή ήταν πάντα με 
κάποια παρέα;

Γεωργούσης: Οχι, αλλά τις μισές 
ώρες της ημέρας είχε  συναντήσεις με 
τα μέλη της ΧΑ στο καφέ.

Πρόεδρος: Τα ίδια άτομα;
Γεωργούσης: Συνήθως τα ίδια άτομα.
Πρόεδρος: Οτι ήταν μέλη της ΧΑ 

από πού προέκυψε;
Γεωργούσης: Καταρχήν, το έλεγε ο 

ίδιος ο Βάθης. Και ο ίδιος δήλωνε μέλος 
της ΧΑ. Ο κ. Πλωμαρίτης δήλωνε ότι 
ήταν, δεν ξέρω εάν είναι ακόμη, μέλος 
της Κεντρικής Επιτροπής της ΧΑ. Μου 
είχε δώσει και την κάρτα του, την έχω 
κρατήσει κιόλας. Μοίραζε προεκλογι-
κό υλικό της ΧΑ ο κ. Πλωμαρίτης, ήταν 
υποψήφιος βουλευτής στη Β’ Αθήνας. 
Ο φίλος του ο Μπαντής ήταν υποψήφι-
ος στην Αρτα. Οι άλλοι δεν ήταν υποψή-
φιοι, αλλά ήταν για βοήθεια. 

Πρόεδρος: Εσείς μιλήσατε μαζί 
τους;

Γεωργούσης: Συνεχώς.
Πρόεδρος: Εσείς στον πρώτο, τον 

κύριο Βάθη, συστηθήκατε σ’ αυτόν, τι 
του είπατε;

Γεωργούσης: Οτι είμαι φοιτητής 
στην Εθνική Σχολή Κινηματογράφου 
της Μ. Βρετανίας, κάνω μια διπλωμα-
τική εργασία και θέλω να μάθω τι κάνει 
εδώ η ΧΑ. Και μου είπε «εδώ σε μένα θα 
απευθυνθείς».

Πρόεδρος: Του είπατε ότι κάνετε 
ταινία;

Γεωργούσης: Του είπα ότι κάνω μια 
ολοκληρωμένη ταινία με θέμα τη ΧΑ.

Πρόεδρος: Ο ίδιος το δέχθηκε;
Γεωργούσης: Το δέχθηκε, είναι πολύ 

λίγο να πούμε. Υπερενθουσιάστηκε, θα 
έλεγα.

Πρόεδρος: Οι υπόλοιποι ξέρανε τι 
κάνετε; Δηλαδή τα ονόματα που ανα-
φέρετε;

Γεωργούσης: Βεβαίως, με σύστησε ο 
κ. Βάθης σε αυτούς και μετά τη σύστα-
ση ενθουσιάστηκαν και οι ίδιοι, πλην 

ελαχίστων, όχι των συμμετεχόντων 
στην ταινία, αλλά περιφερειακών μελών 
που διατηρούσαν μια καχυποψία.

Πρόεδρος: Αυτούς που αναφέρατε 
με τα ονόματά τους συμμετείχαν με τη 
θέλησή τους;

Γεωργούσης: Εχω καταθέσει στην 
προανάκριση, όπου υποδεικνύουν τι 
θα κινηματογραφηθεί.

Πρόεδρος: Εκτός από τα άτομα αυ-
τά, υπάρχουν άτομα στην ταινία που 
δεν ήθελαν να τους τραβήξετε πλάνα;

Γεωργούσης: Υπάρχουν άτομα πε-
ραστικά, που όμως δεν παρεμβαίνουν 
στην ταινία.

Πρόεδρος: Δηλαδή, όσοι μιλάνε 
στην κάμερα, μιλάνε με τη θέλησή τους, 
με την συναίνεσή τους;

Γεωργούσης: Σαφέστατα. Ξεκίνησε 
η επιθετικότητα, ή η υποκατάσταση ας 
πούμε της δημόσιας τάξης στην περιο-
χή, όπως το είδα εγώ ως κινηματογρα-
φιστής.

Πρόεδρος: Υποκατάσταση της εξου-
σίας με ποιους τρόπους;

Γεωργούσης: Ενα άλλο παράδειγμα 
που φαίνεται στην ταινία. Εγώ ακολου-
θούσα τον κύριο Βάθη, τον κινημα-
τογραφούσα στο δρόμο, το θυμάμαι 
σαν τώρα. Μια ομάδα αστυνομικών 
περιφρουρούσε την πλατεία. Θυμάμαι 
ότι ο επικεφαλής της φοβήθηκε μήπως 
εγώ κινηματογραφώ την αστυνομία. Οι 
αστυνομικοί κινήθηκαν προς το μέρος 
μας με έντονο τρόπο. Μου ζήτησαν το 
λόγο, λέγοντας τι κάνουμε εκεί. Εγώ 
δεν σας το κρύβω ότι ήθελα να ξεκα-
θαρίσω ότι δεν υπάρχει κάποιος ύπο-
πτος σκοπός για την αστυνομία. Πριν 
προλάβω να απαντήσω, επενέβηκε ο 
κύριος Βάθης με έντονη φωνή και τους 
είπε, πρώτα στον αστυνομικό και μετά 
στους υπόλοιπους: Είμαι ο Γιώργος ο 
Βάθης από τη Χρυσή Αυγή. Ελα να 
τελειώνουμε (απευθυνόμενος στον 
αξιωματικό) στοπ για το πρωί. Μόλις 
υπήρξε αυτή η έντονη δήλωση, υπήρξε 
κατά κάποιο τρόπο παύση του σκηνι-
κού και συνεχίσαμε. Γενικώς υπήρχε 
μια εντύπωση, ότι εφόσον εγκρίνει η 
Χρυσή Αυγή δεν επεμβαίνει η αστυ-
νομία για κάποιο λόγο. ‘Η σε άλλες πε-
ριπτώσεις, όπου μπορεί να υπήρχε μια 
ελαφρά, πώς να το πω, χειροδικία προς 
τους αλλοδαπούς, ένας τραυματισμός, 
μια επιθετικότητα. Υπήρχε μια ασυλία 
από την πλευρά της αστυνομίας.

Πρόεδρος: Περιπτώσεις λεκτικής ή 
άλλης βίας, τραμπουκισμός, ύβρεις, 
απειλές, πιστεύετε ότι κάποιος με τη 
συναίνεσή του, δηλαδή να είναι κεντρι-
κό πρόσωπο σε μια ταινία και να βγάλει 
αυτά τα στοιχεία, γνωρίζοντας ότι όλα 
αυτά, ύβρεις, απειλές, τραμπουκισμός 
θα προβληθούν, γιατί να το κάνει;

Γεωργούσης: Να σας πω. Μου κάνει, 
καταρχήν, και εμένα εντύπωση, δεν το 
συζητώ. Απλά, εκείνη την περίοδο υπήρ-
χε τέτοια έπαρση και έξοδος της οργά-
νωσης στους δρόμους και στην κοινω-
νία. Υπήρχε ένα άνοιγμα, μια έπαρση, 
όπου έλεγαν «εμείς εδώ κάνουμε ό,τι 
θέλουμε, κάνουμε κουμάντο, δε θα 
μας ενοχλήσει κανείς». Και αν θέλετε 
-το λέω και το υπογραμμίζω- «και είμα-
στε περήφανοι γι’ αυτό».

Πρόεδρος: Με ύβρεις και απειλές;
Γεωργούσης: Βεβαίως με ύβρεις και 

απειλές.
Πρόεδρος: Δηλαδή, να θέλει κάποι-

ος να προβληθεί σε μια ταινία μ’ αυτά 
τα στοιχεία;
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Γεωργούσης: Και να μιλάει για τους 
φούρνους του Αουσβιτς.

Πρόεδρος: Θα μπορούσε να σας πει, 
ως απόδειξη, ότι δεν είχε τη συναίνεσή 
μου εκείνη τη στιγμή, δεν ήξερα, γιατί 
διαφορετικά δεν θα τα έλεγα, δε θα το 
έκανα;

Γεωργούσης: Αυτό αποδεικνύεται 
από το υλικό που προσκομίζω στην 
προανάκριση, ότι υπάρχει συνεχής 
υπόδειξη προς εμένα. Στη Λαϊκή Αγορά, 
ας πούμε: έλα να κινηματογραφήσεις 
κι αυτά για να τα δείξουμε. Μιλάει ο 
ένας στον άλλο, σε αμοντάριστα πλά-
να, όπου υπάρχουν συνεχείς υποδείξεις, 
πες αυτό, κάνε αυτό, Γιώργο πάρε αυτό. 
Δηλαδή, υπάρχουν συνεχείς υποδείξεις. 
Για την ύπαρξη της κάμερας, με περη-
φάνια κάνουν αυτές τις δηλώσεις.

Πρόεδρος: Οταν ολοκληρώθηκε 
η ταινία, σας ζήτησαν να πάρουν ένα 
αντίγραφο για να το δούνε;

Γεωργούσης: Οχι, δεν είχαμε αντί-
γραφο απ’ αυτές τις ταινίες.

Πρόεδρος: Δεν σας ζήτησαν;
Γεωργούσης: Οχι, δεν επικοινώνησε 

κάποιος μαζί μου.
Πρόεδρος: Οσο παίρνατε τα πλάνα, 

σας λέγαν έλα εδώ και κάνε αυτό, στο 
τέλος δεν σας έλεγαν θέλω να το δω;

Γεωργούσης: Τους είπα κάποια στιγ-
μή ότι υπάρχει πιθανότητα να προβλη-
θεί και στην Ελλάδα, όπου μπορούν να 
τη δούνε όλοι, όπως και έγινε.

Πρόεδρος: Μ’ αυτά τα άτομα επικοι-
νωνήσατε μετά να τους πείτε προβάλ-
λεται τώρα;

Γεωργούσης: Μετά είδα τον κύριο 
Βάθη στην πλατεία Κολωνακίου σε ένα 
τυχαίο περιστατικό.

Πρόεδρος: Μετά; (σ.σ. πόσο χρόνο)
Γεωργούσης: Νομίζω μετά από ένα 

χρόνο.
Πρόεδρος: Είχατε κάποια συζήτηση;
Γεωργούσης: Οχι. Μου πρόσφερε 

καφέ, αλλά επειδή έπρεπε να κάνω μια 
δουλειά εκείνη την ώρα, του είπα να 
βρεθούμε μια άλλη φορά.

Πρόεδρος: Βρεθήκατε;
Γεωργούσης: Οχι.
Πρόεδρος: Σας είπε κάτι σχετικό με 

την ταινία;
Γεωργούσης: Οχι. Ηταν απολύτως 

ευγενής.
Πρόεδρος: Υπήρξαν αντιδράσεις 

μετά την προβολή της ταινίας; Σε εσάς 
έφθασαν αντιδράσεις;

Γεωργούσης: Εφθασαν αντιδράσεις. 
Νομίζω ότι δεν υπήρξαν κεντρικές δη-
λώσεις από την οργάνωση. Τουλάχιστον 
όσο παρακολουθώ τις εφημερίδες, δεν 
υπήρξαν κάποιες δηλώσεις ας πούμε 
εναντίον μου. Είχε κάνει δηλώσεις μόνο 
ο κύριος Μιχαλολιάκος, γενικός γραμ-
ματέας, σε κάποιο κανάλι, ένα μήνα 
μετά, ότι το θέμα των ξένων καναλιών 
-με είχε συνδέσει με τη Μ. Βρετανία-
έχει φθάσει στα όριά του και ότι θα 
υπάρξουν κυρώσεις για εμένα και τους 
εβραίους του BBC.

Πρόεδρος: Αναφέρθηκε και σε εσάς;
Γεωργούσης: Αναφέρθηκε «αυτός ο 

κύριος που έκανε αυτή την ταινία». Δεν 
διευκρίνισε τι κυρώσεις θα υπάρξουν.

Πρόεδρος: Ακολούθησε κάτι;
Γεωργούσης: Ακολούθησαν δύο μη-

νύσεις, έγιναν μηνύσεις.
Πρόεδρος: Από πού έγιναν;
Γεωργούσης: Από τον κύριο Πλωμα-

ρίτη και δεν θυμάμαι το δεύτερο άτομο. 
Ηταν περιφερειακό μέλος και ένας απ’ 
αυτούς που κινηματογραφούσα.

Πρόεδρος: Οι μηνύσεις τι περιείχαν;
Γεωργούσης: Οι μηνύσεις, ότι τους 

κινηματογραφούσα με κρυφή κάμερα, 
χωρίς την συναίνεσή τους, ότι το υλικό 
ήταν κινηματογραφημένο με κρυφή κά-
μερα μικρού μεγέθους, που βρίσκονταν 
σε κάποιο πέτο.

Πρόεδρος: Μας είπατε τον τύπο. Αλ-
λη κάμερα, κρυφή, υπήρχε;

Γεωργούσης: Οχι δεν μπορεί να κι-
νηματογραφηθεί μια ταινία τέτοιου 
μήκους με κρυφή κάμερα.

Πρόεδρος: Οι μηνύσεις αυτές;
Γεωργούσης: Από ό,τι έμαθα από την 

υπεράσπισή μου, μπήκαν και οι δύο στο 
Αρχείο. Με κατηγόρησαν ότι κινηματο-
γραφούσα με κρυφή κάμερα και ότι δεν 
υπήρξε συναίνεση.

Πρόεδρος: Εκτός από τις δύο μηνύ-
σεις, κάτι άλλο;

Γεωργούσης: Μια ομάδα δικηγόρων 
από την πολιτική αγωγή ανέλαβαν τη 
δίωξη των ρατσιστικών δηλώσεων που 
βρίσκονται στην ταινία. Μια τρίτη δίκη, 
με κατηγορούμενο τον κ. Πλωμαρίτη.

Πρόεδρος: Η οποία πού βρίσκεται, 
σε ποιο στάδιο;

Γεωργούσης: Εχει εκδικαστεί και νο-
μίζω ότι είναι ακόμη το εφετείο.

Πρόεδρος: Ο πρώτος βαθμός;
Γεωργούσης: Επέβαλε ένα χρόνο με 

αναστολή.
Πρόεδρος: Με ποια πράξη;
Γεωργούσης: Για υποκίνηση ρατσιστι-

κού μίσους, του νόμου 1979.
Πρόεδρος: Και το εφετείο;
Γεωργούσης: Νομίζω ότι ήταν προ-

σφάτως και αναβλήθηκε.
Πρόεδρος: Τη μήνυση που κάνατε 

εσείς σε ποιο χρόνο;
Γεωργούσης: Δεν έκανα καμία μή-

νυση. Σε ένα μικρό μέρος της ταινίας, 
όπου ο κ. Πλωμαρίτης αναφέρεται σε 
διώξεις αλλοδαπών και άλλων αντι-
φρονούντων και αναφέρεται ότι οι αλ-
λοδαποί και οι αριστεροί θα μπουν σε 
φούρνους.

Πρόεδρος; Με βάση απόσπασμα της 
ταινίας;

Γεωργούσης: Ναι, με βάση απόσπα-
σμα της ταινίας.

Εισαγγελέας (Αδ. Οικονόμου): Στη 
συνέχεια, πήγατε στην πλατεία του Αγί-
ου Παντελεήμονα και συστηθήκατε και 
γνωριστήκατε με κάποιο Γεώργιο Βάθη;

Γεωργούσης: Βεβαίως.
Εισαγγελέας: Ο οποίος υπέγραψε να 

κάνετε την ταινία.
Ο Κ. Γεωργούσης διακόπτει την ει-

σαγγελέα και συμπληρώνει, ότι ο Βά-
θης συμφώνησε με ενθουσιασμό να 
γίνει αυτή η ταινία. «Με ενθουσιασμό» 
επαναλαμβάνει η εισαγγελέας.

Εισαγγελέας: Γνωρίζετε εάν αυτός 
ο κύριος Βάθης είχε την εντολή και τη 
συναίνεση της ηγεσίας, ευθύς εξ αρχής, 
ούτως ώστε να εκφράζει τις απόψεις 
και να τον ακολουθείτε ή από μόνος 
του ενεργούσε;

Γεωργούσης: Δεν ξέρω εάν είχε κά-
ποια έγγραφη άδεια ή οτιδήποτε…

Εισαγγελέας: Γνώριζε δηλαδή η 
ηγεσία, είχε δηλαδή την έγκριση, τι 
σας είπε;

Γεωργούσης: Από ό,τι κατάλαβα από 
τις δηλώσεις του κυρίου Βάθη, λόγω της 
έντονης παρουσίας της ΧΑ στην πλα-
τεία, ήταν αδύνατο να κυκλοφορεί κά-
ποιος με τόσο έντονη παρουσία, χωρίς 
να το γνωρίζει η οργάνωση. Μετά, όταν 
ήρθε ο κύριος Πλωμαρίτης, ως φίλος 
του κυρίου Βάθη, που ήταν και μέλος 
της Κεντρικής Επιτροπής -δεν ξέρω 
εάν είναι τώρα- έδωσε το πλήρες ΟΚ. 
Νομίζω ότι είναι μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής, είναι στην ταινία και νομίζω 
ότι είναι αδύνατο να μην γνωρίζει η ορ-

γάνωση την κινηματογράφηση.
Εισαγγελέας: Λέτε ότι ο Βάθης εξέ-

φραζε απόψεις. Οι απόψεις αυτές τι 
αφορούσαν;

Γεωργούσης: Ο κύριος Βάθης σε 
πρώτο στάδιο μου εξήγησε την εκκα-
θάριση της πλατείας του Αγίου Παντε-
λεήμονα και της γειτονιάς. Οπότε η 
ιστορία ξεκινάει από την αφήγηση της 
εκκαθάρισης. Γι’ αυτό και η ταινία ονο-
μάστηκε οι καθαριστές, κάπως κωδικά. 
Μου ανέφερε ότι η γειτονιά είναι πολύ 
δύσκολη…

Εισαγγελέας: Αυτά που είπατε προ-
ηγουμένως, τα οποία καταχωρήσατε 
πάλι με ντοκιμαντέρ παρατήρησης ή 
τεκμηρίωσης όπως λέτε.

Γεωργούσης: Η λέξη ντοκιμαντέρ 
στα ελληνικά μεταφράζεται φεστιβάλ. 
Ολα τα ντοκιμαντέρ θεωρούνται ταινί-
ες τεκμηρίωσης.

Εισαγγελέας: Που σημαίνει;
Γεωργούσης: Που σημαίνει ότι κα-

ταγράφουν κάποια περιστατικά, τα 
παρουσιάζουν και τα αναπαράγουν 
στον κόσμο. Από εκεί και πέρα σε κάθε 
ξεχωριστό είδος…

Εισαγγελέας: Και εκφράζουν τις 
απόψεις τους;

Γεωργούσης: Στο είδος που κάνω εγώ 
δεν εκφράζεται ποτέ η άποψη η δική 
μου, ρεπορτάζ ή σχολιασμός.

Εισαγγελέας: Ο Βάθης ήταν καλω-
διωμένος;

Γεωργούσης: Είχε για πάνω από ένα 
μήνα ασύρματο μικρόφωνο. Δεν μπο-
ρείς να καλωδιώσεις κάποιον με το ζό-
ρι. Και πολλές φορές έκανε χιούμορ με 
τους άλλους. Δήλωνε στους άλλους την 
παρουσία του μικροφώνου.

Εισαγγελέας: Αρα γνώριζε;
Γεωργούσης: Εκατό τοις εκατό.
Εισαγγελέας: Αντέδρασε; Είπατε ότι 

τον συναντήσατε τυχαία κάπου στο Κο-
λωνάκι, αντέδρασε;

Γεωργούσης: Οχι
Εισαγγελέας: Ο Πλωμαρίτης και ο 

Σμυρνιώτης ήταν καλωδιωμένοι;
Γεωργούσης: Για τον Σμυρνιώτη δεν 

μίλησα. Ο Πλωμαρίτης δεν ήταν καλω-
διωμένος.

Εισαγγελέας: Είπατε εδώ, ότι όταν 
ήσασταν στην παιδική ηλικία γνωρίζατε 
για τη ΧΑ. Τι γνωρίζατε;

Γεωργούσης: Δεν είχα μελετήσει 
πολύ τη ΧΑ. Απλά μου είχε μείνει σαν 
εικόνα, όταν πήγαινα στη Φωκίωνος 
Νέγρη, στην Κυψέλη, για καφέ, κυκλο-
φορούσαν μικρές ομάδες της ΧΑ με 
αγκυλωτούς σταυρούς στα μπράτσα. 
Και αυτό μου έκανε εντύπωση στα δε-
καπέντε μου.

Εισαγγελέας: Ποια περίοδο:
Γεωργούσης: Το 1995. Είμαι γεννη-

θείς το 1980.
Εισαγγελέας: Λέτε ότι φορούσαν 

ναζιστική περιβολή. Δηλαδή; Κάτι συ-
γκεκριμένο.

Γεωργούσης: Ημιστρατιωτικού τύπου 
αμφίεση, κάποια μέλη, 5 έως 20, κάποι-
οι είχαν σβάστικες στα μπράτσα και 
υπήρχε μια επιθετικότητα.

Εισαγγελέας: Ησαν και επιθετικοί;
Γεωργούσης: Από ό,τι κατάλαβα 

ήσαν και επιθετικοί. Είχα ακούσει ότι 
συνέβαιναν τότε περίεργα περιστατικά.

Εισαγγελέας: Η ταινία σας έχει βρα-
βευθεί;

Γεωργούσης: Εχει βραβευθεί στο 
Διεθνές Φεστιβάλ του Σεράγεβο. Εχει 
ψηφιστεί η καλύτερη φοιτητική ταινία 
στη Μ. Βρετανία το 2012-2013. Εχει 
προβληθεί σε κάποια φεστιβάλ. Εχει 
προβληθεί, παρουσία καθηγητών και 
υπουργών, στο Μουσείο του Τρόμου 

των SS στο Βερολίνο, έχει προβληθεί 
στη Ρουμανία, στην Ουάσινγκτον στο 
Μουσείο του Ολοκαυτώματος. Στην 
Ελλάδα έχει προβληθεί για δύο εβδο-
μάδες στους κινηματογράφους Τιτάνια 
και Δαναός και σποραδικά σε κάποιες 
εκδηλώσεις.

Εισαγγελέας: Εχετε απειληθεί;
Γεωργούσης: (Αφού επανέλαβε αυτά 

που είχε πει στην πρόεδρο, πρόσθεσε:) 
Κάποτε, κάποιοι χρυσαυγίτες με ανα-
γνώρισαν στην πλατεία του Μαρουσί-
ου και κινήθηκαν εναντίον μου. Τότε 
αναγκάστηκα να ζητήσω τη βοήθεια 
της ομάδας ΔΙΑΣ που ήταν εκεί κοντά.

Αν. Εισαγγελέας (Στ. Κωσταρέλ-
λος): Τι ήθελαν να προβάλουν, με την 
συναίνεσή τους, στα πλαίσια της ται-
νίας;

Γεωργούσης: Κατά τη γνώμη μου, 
εκείνη την περίοδο, όπως είπα, η οργά-
νωση της ΧΑ έκανε ένα μεγάλο άνοιγμα  
στην κοινωνία. Ετσι το εκτίμησα εγώ. 
Οπότε τα μέλη της οργάνωσης, κατά 
τη γνώμη μου, ένιωσαν υπερήφανα και 
ένιωσαν μια μεγάλη ευκαιρία να προβά-
λουν -συγγνώμη για την έκφραση- τον 
τσαμπουκά στον έξω κόσμο. Και με τη 
λεκτική και άλλη βία να γίνουν ελκυστι-
κοί σε συγκεκριμένο κοινό.

Αν. Εισαγγελέας: Βασικό στοιχείο 
αυτών των συμπεριφορών ήταν η βία;  
Μπορούμε να το πούμε;

Γεωργούσης: Η λεκτική βία και ένα-
δύο περιστατικά με σωματική βία.

Αν. Εισαγγελέας: Τα περιστατικά της 
σωματικής βίας τι ήταν;

Γεωργούσης: Κάποια στιγμή, ο κύρι-
ος Πλωμαρίτης κλώτσησε κάποιον Πα-
κιστανό, το πρώτο, και το δεύτερο ήταν 
κάποια πολλά σπρωξίματα στη Λαϊκή 
Αγορά. Πολύ ελαφρύτερο περιστατικό.

Αν. Εισαγγελέας: Τι άλλαξε μετά 
(σ.σ. εννοεί την προβολή της ταινίας) 
και σας κατηγόρησαν ότι πήρατε την 
ταινία κρυφά;

Γεωργούσης: Νομίζω, ότι η ηγεσία 
μετά τις εκλογές συνειδητοποίησε ότι 
μια τέτοια εικόνα δεν είναι καλή για την 
οργάνωση. Είναι κάτι που το σκέφθηκαν 
μετά. Την περίοδο της έπαρσης δεν το 
σκέφθηκαν καθόλου αυτό. Πίστευαν 
ότι ήρθε η ώρα να τα πούμε και να τα 
δείξουμε όλα.

Αν. Εισαγγελέας: Αναφέρατε ότι η 
ταινία παίχθηκε σε διάφορα φεστιβάλ 
του εξωτερικού. Τι ήθελαν να δειχθεί 
στα ξένα φεστιβάλ;

Γεωργούσης: Ο,τι ήθελαν να αναδει-
χθεί και στο ελληνικό κοινό.

Αν. Εισαγγελέας: Οτι;
Γεωργούσης: Στη ΧΑ υπήρχε μια συ-

νεχής προτροπή στο πρόσωπό μου.
Αν. Εισαγγελέας: Οχι τα μέλη της 

ΧΑ, τα φεστιβάλ που παίζονταν. Για 
ποιο λόγο παίζονταν;

Γεωργούσης: Τα φεστιβάλ οργανώ-
νονται βάσει θεματολογιών. Γενικώς 
προβάλλεται ό,τι είναι ενδιαφέρον 
από τον κόσμο. Στη Γενεύη προβλήθη-
κε γιατί τους ενδιαφέρει η υποβάθμιση 
των δικαιωμάτων στην Ελλάδα  και το 
φαινόμενο του νεοναζισμού. Και έγινε 
μεγάλη κουβέντα, παρουσία του Γενι-
κού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Αν. Εισαγγελέας: Η ταινία πάει και 
παίζεται ή ελέγχεται;

Γεωργούσης: Ελέγχεται από την επι-
τροπή του Φεστιβάλ.

Αν. Εισαγγελέας: Ο Πλωμαρίτης…
Γεωργούσης: Ενα περιστατικό φασι-

στικής βίας, όπου μιλάει για φούρνους, 
κρεματόρια, όπου θα καούν άνθρωποι. 
Νομίζω ότι συνομιλούσαν ο Πλωμαρί-
της με τον Αρχηγό.

Πρόεδρος: Το «νομίζω» από πού 

απορρέει;
Γεωργούσης: Η οργάνωση ήξερε 

κεντρικά για την παρουσία μου. Γι’ αυ-
τό όταν έμπαινα στα γραφεία υπήρχε 
απόλυτη αποδοχή του προσώπου μου 
και των κινήσεών μου. Μάλιστα γνώρι-
ζε και ο κύριος Κασιδιάρης.

Αν. Εισαγγελέας: Από πού;
Γεωργούσης: Από την παρουσία μου 

στα γραφεία. Μάλιστα με είχε ταυτίσει 
με το όνομα Αγγλία. Οταν έμπαινα στα 
γραφεία, μου έλεγε «να περάσει η Αγ-
γλία» και έμπαινα αμέσως στα γραφεία.

Αν. Εισαγγελέας: Τώρα, το Μουσείο 
του Τρόμου στο Βερολίνο, τι μουσείο 
είναι;

Γεωργούσης: Είναι ένα κρατικό μου-
σείο όπου αναδεικνύονται οι φρικαλε-
ότητες των SS.

Αν. Εισαγγελέας: Η ταινία σας τι 
σχέση έχει μ’ αυτό;

Γεωργούσης: Το μουσείο έχει άμεση 
σχέση με το πανεπιστήμιο. Γιατί οι μελε-
τητές του εθνικοσοσιαλισμού θεωρούν 
ότι η ΧΑ είναι γνήσιο τέκνο αυτού. Γι’ 
αυτό και με κάλεσαν.

Αν. Εισαγγελέας: Εσείς από τις συ-
μπεριφορές που καταγράψατε βλέπετε 
ότι έχει κάποια σχέση;

Γεωργούσης: Απόλυτη.
Αν. Εισαγγελέας: Δηλαδή;
Γεωργούσης: Ο κύριος Πλωμαρίτης 

έκανε συνεχείς αναφορές στο Γ’ Ράιχ. 
Χαριτολογούσε με διάφορες εκφρά-
σεις τύπου «Ζιγκ Χάιλ» (σ.σ. Ζήτω η 
Νίκη)…

Αν. Εισαγγελέας: Είναι καταγραμμέ-
να αυτά στη ταινία;

Γεωργούσης: …«θα γίνω ο σκηνοθέ-
της της ΧΑ, θα τους βάλω σε στρατό-
πεδα συγκέντρωσης», μιλάει για τα 
«κόκκινα σκυλιά».

Αν. Εισαγγελέας: Ενας επαγγελματί-
ας το καταλαβαίνει ότι η ταινία είναι με 
κρυφή κάμερα;

Γεωργούσης: Εγώ το καταλαβαίνω.
Αν. Εισαγγελέας: Στα φεστιβάλ;
Γεωργούσης: Θα το καταλάβαιναν 

για πλάκα, πανεύκολα.
Αν. Εισαγγελέας: Η Εθνική Σχολή 

Κινηματογράφου θα το δέχονταν εάν 
η ταινία ήταν με κρυφή κάμερα; Εγινε 
δεκτή η ταινία;

Γεωργούσης: Βγήκε η καλύτερη φοι-
τητική ταινία.

Στο σημείο αυτό, ολοκληρώθηκε η 
εξέταση του Κώστα Γεωργούση. Μια 
εξέταση ολοκληρωμένη και εμπερι-
στατωμένη από την πρόεδρο και τους 
εισαγγελείς, που δεν άφησε καμιά αμ-
φιβολία για τον ναζιστικό-εγκληματικό 
χαρακτήρα της ΧΑ. Πέρα από την ενο-
χή των νεοναζιστών που κατηγορούνται 
για συγκεκριμένα κακουργήματα, ο 
σκηνοθέτης Γεωργούσης κατέθεσε την 
άμεση εμπειρία του για το ότι τα πάντα 
περνούσαν από τον έλεγχο του φίρερ 
και των υπόλοιπων ηγετικών στελεχών. 
Η κατάθεσή του στηρίζει την κατηγο-
ρία της ηθικής αυτουργίας του φίρερ, 
των βουλευτών και των υπόλοιπων 
ηγετικών στελεχών στη δολοφονία 
του Παύλου Φύσσα, στις απόπειρες 
ανθρωποκτονίας των αιγύπτιων ψα-
ράδων και των μελών του ΠΑΜΕ κτλ. 
Μια κατηγορία που δεν υπάρχει στο κα-
τηγορητήριο αυτής της δίκης, γεγονός 
που –κατά την άποψή μας- υποχρεώνει 
το δικαστήριο, μετά την τελική του κρί-
ση, να διαβιβάσει τα πλήρη πρακτικά 
στην Εισαγγελία Εφετών για περαιτέ-
ρω δικαστική διερεύνηση όσον αφορά 
την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας 
του φίρερ, των βουλευτών και των 
ηγετικών στελεχών.
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Δεν κατάφερε η εθνική 
μπάσκετ να περάσει στην 

ημιτελική φάση του ευρωπα-
ϊκού πρωταθλήματος και να 
διεκδικήσει ένα μετάλλιο, 
αφού ηττήθηκε από τη Ρωσία 
με 69-74 στον προημιτελικό. Η 
βελτίωση όμως της αγωνιστι-
κής εικόνας της ομάδας και 
η προσπάθεια των παιχτών 
να φτάσουν στη νίκη δεν επι-
τρέπει στους επικριτές του 
Βασιλακόπουλου να συνε-
χίσουν τον πόλεμο εναντίον 
του, μέσω της απαξίωσης του 
προπονητή της ομάδας, Κώ-
στα Μίσσα. Οι πολέμιοι του 
«Σωλήνα» χρησιμοποίησαν 
επικοινωνιακά «επιχειρήμα-
τα» για να του επιτεθούν και 
να αμφισβητήσουν την κυρι-
αρχία του στο ελληνικό μπά-
σκετ και βασίστηκαν στην πο-
λύ άσχημη αγωνιστική εικόνα 
της ομάδας και στο αίσθημα 
απογοήτευσης που ένιωθε η 
συντριπτική πλειοψηφία των 
φιλάθλων μετά τις συνεχόμε-
νες ήττες κατά τη διάρκεια 
της πρώτης φάσης του τουρ-
νουά. Οταν όμως οι παίχτες, 
μπροστά στον κίνδυνο του 
αποκλεισμού, αποφάσισαν 
να παίξουν το μπάσκετ που 
ξέρουν, να αφήσουν στην 
άκρη τις προσωπικές αντιπα-
ραθέσεις τους και να παίξουν 
για την ομάδα και όχι για την 
πάρτη τους, τα δεδομένα άλ-
λαξαν και οι άσπονδοι φίλοι 
του «Σωλήνα» βρέθηκαν στο 
καναβάτσο παγιδευμένοι από 
την τακτική τους.

Η καλή εμφάνιση της Εθνι-
κής στον πρώτο «τελικό» με 
την Πολωνία, που έδωσε το 
εισιτήριο για τη φάση των 
«8», το πολύ καλό καουτσάρι-
σμα του Μίσσα, που οδήγησε 
στην επικράτηση επί της Λι-
θουανίας (από την αγωνιστική 

της παρουσία στη φάση των 
ομίλων ήταν το φαβορί), και 
η κατάθεση κάθε σταγόνας 
ικμάδας στον προημιτελικό 
με τη Ρωσία, άλλαξαν την 
εικόνα της ομάδας και τα 
επικοινωνιακά δεδομένα και 
ο «Σωλήνας» από κατηγορού-
μενος έγινε κατήγορος. Ετσι, 
για μια ακόμα φορά κατάφε-
ρε να βγει στον αφρό και να 
αφήσει τους επικριτές του να 
τσακώνονται μεταξύ τους.

Ανεξάρτητα από τα παιχνί-
δια εξουσίας, αν θέλουμε να 
μιλήσουμε για μπάσκετ και 
να σταθούμε στο αγωνιστικό 
μέρος, και στις δυο αγωνιστι-
κές βερσιόν της ομάδας ήταν 
φανερή η έλλειψη του παίχτη-
ηγέτη. Παρά τις φιλότιμες 
προσπάθειές τους, ούτε ο 
Σλούκας ούτε ο Καλάθης μπό-
ρεσαν να παίξουν αυτόν τον 
ρόλο και αυτό το μειονέκτημα 
στοίχισε στον προημιτελικό 
με τη Ρωσία, που κρίθηκε στις 
λεπτομέρειες. Ο ρόλος αυτός 
προοριζόταν για τον Γιάννη 
Αντετοκούνμπο, ενώ μετά το 
βέτο της ομάδας του που δεν 
του επέτρεψε να αγωνιστεί 
στο ευρωπαϊκό, κανένας δε 
φρόντισε να βρει τον «διάδο-
χό» του.

Ενα ακόμη σημείο που πρέ-
πει να τονίσουμε αφορά τον 
προπονητή της Εθνικής, Κώ-
στα Μίσσα. Ανεξάρτητα από 
την άποψη που έχει κάποιος 
για τις ικανότητες του Μίσσα 
(η στήλη τον θεωρεί μια πολύ 
καλή επιλογή για τα σημερι-
νά δεδομένα), θα πρέπει να 
παραδεχτούμε ότι έκλεισε 
τα αυτιά του στον πόλεμο 
που του έγινε και βάδισε στο 
πλάνο που χάραξε. Ιδιαίτερα 
στο παιχνίδι με τους Ρώσους, 
η απόφασή του να βασιστεί 
σχεδόν αποκλειστικά στη βα-

σική πεντάδα και να μην μοι-
ράσει χρόνο συμμετοχής σε 
όλους τους παίχτες, δείχνει 
ότι έχει συγκεκριμένη άποψη 
για το μπάσκετ και ότι προ-
σπάθησε να την κάνει πράξη. 
Μπορεί το αποτέλεσμα να 
μην τον δικαίωσε, αφού οι 
παίχτες στο 4ο δεκάλεπτο 
δεν είχαν τις απαραίτητες δυ-
νάμεις και δεν μπόρεσαν να 
κερδίσουν το παιχνίδι, όμως 
πρέπει να του αναγνωρίσουμε 
ότι τόλμησε κάτι που διέλυσε 
την τακτική του αντίπαλου 
και έδωσε το δικαίωμα στην 
Εθνική να διεκδικήσει μέχρι 
το τέλος τη νίκη.

Η επιλογή του Μίσσα «δι-
καιώθηκε» και από την εικόνα 
των αναπληρωματικών που 
χρησιμοποίησε για να δώσει 
μερικές ανάσες στους βασι-
κούς, αφού δεν κατάφεραν 
να ανταποκριθούν στις ανά-
γκες του συγκεκριμένου αγώ-
να. Ενα ακόμη δείγμα «δικαί-
ωσης» του προπονητή είναι τα 
σχόλια και οι συζητήσεις στο 
Διαδίκτυο. Μολονότι αρκετοί 
τόνισαν τη διαφωνία τους 
με τη συγκεκριμένη επιλογή, 
τα σχόλια της πλειοψηφίας 
–ακόμη και όσων ασκούν κρι-
τική στον Μίσσα- είναι σχετι-
κά ήπια και αναγνωρίζουν την 
προσπάθεια των παιχτών.

Εν κατακλείδι, όσοι είχαν 
επενδύσει στην αποτυχία της 
Εθνικής για να ανατρέψουν 
τον Βασιλακόπουλο θα πρέπει 
να περιμένουν την επόμενη 
μεγάλη διοργάνωση...

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
 ΥΓ. Είναι συχνό το φαι-

νόμενο να γεμίζουν οι αθλή-
τριες και οι αθλητές το σώμα 
τους με κάθε λογής τατουάζ. 
Στη συντριπτική τους πλειο-
ψηφία το κάνουν για να κερδί-
σουν δημοσιότητα μέσω μιας 
φωτογραφίας ή ενός πλάνου 
κατά τη διάρκεια του αγώνα. 
Ομως, η περίπτωση του Αντρέ 
Γκρέι είναι διαφορετική. Το 
τατουάζ που έχει αξίζει να το 
αναζητήσετε στο Διαδίκτυο 
(η φωτογραφία δεν μπορεί να 
αποδοθεί σωστά στο ασπρό-
μαυρο της «Κ»). Ο 26χρονος 
επιθετικός της Γουότφορντ 
έχει «χτυπήσει» ένα τατουάζ 
που καλύπτει ολόκληρη την 
πλάτη του, στο οποίο απεικο-
νίζονται οι Μάρλεϊ, Λούθερ 
Κινγκ, Μαύροι Πάνθηρες 
(Σμιθ, Κάρλος), Μαντέλα, Αλι, 
Μάλκολμ Χ, Ρόζα Παρκς και 
άλλοι διάσημοι μαχητές του 
μαύρου  κινήματος. Ο Γκρέι 
δηλώνει υπερήφανος για 
όσους πάλεψαν για τη βελτί-
ωση της ζωής των μαύρων και 
το τατουάζ αποτελεί έναν ιδι-
αίτερο τρόπο για να τους απο-
τίσει φόρο τιμής. Ελπίζουμε η 
ΟΥΕΦΑ και η ΦΙΦΑ να μην 
τον τιμωρήσουν, θεωρώντας 
το τατουάζ πολιτικό μήνυμα...

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Χωρίς αίσιο τέλοςΚαζάνι έτοιμο να εκραγεί είναι ο 
ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, 
μετά το ξεπούλημα των βασικών 
παιχτών του και την άθλια αγωνι-

στική εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα 
στο πρωτάθλημα. Οι οπαδοί των πράσι-
νων δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν την 
ομάδα τους στην τελευταία θέση του 
βαθμολογικού πίνακα και είναι σίγουρο 
ότι μετά το αρχικό σοκ θα προχωρήσουν 
σε δυναμικές ενέργειες εναντίον του 
Αλαφούζου. Μοναδική ελπίδα σωτηρί-
ας για τον νυν πρόεδρο της πράσινης 
ΠΑΕ δείχνει αυτή τη χρονική περίοδο 
η πιθανή εμπλοκή του Δημήτρη Γιαννα-
κόπουλου με το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Μετά την ανακοίνωση της πρόθεσής 
του να ασχοληθεί με την ΠΑΕ, ο ιδιο-
κτήτης του μπασκετικού Παναθηναϊκού 
επανήλθε με γραπτή του δήλωση, μέσω 
της οποίας κατέθεσε το «όραμά» του για 
σύσσωμη την παναθηναϊκή αθλητική «οι-
κογένεια». Διαβάζοντας τη γραπτή δή-
λωση του Γιαννακόπουλου, δυο είναι τα 
σημεία που αξίζει να σχολιάσουμε. Το 
πρώτο είναι ότι ο ίδιος μπαίνει μπροστά 
και παίρνει την πρωτοβουλία για να βρε-
θεί μια λύση για το ποδοσφαιρικό τμήμα 
που παραπαίει, τονίζοντας όμως ότι δεν 
έχει σκοπό να το αναλάβει μόνος του 
και ότι απαραίτητες προϋποθέσεις για 
την επόμενη μέρα είναι ο Αλαφούζος 
να φροντίσει να μην υπάρχουν σοβα-
ρές οικονομικές υποχρεώσεις που θα 
μεταφερθούν στη νέα διοίκηση και να 
συστρατευτούν γύρω από το εγχείρημα 
όλοι οι επιφανείς και οικονομικά εύρω-
στοι Παναθηναϊκοί. Το δεύτερο σημείο 
του «οράματός» του είναι η δημιουργία 
της Παναθηναϊκής Πολιτείας, η οποία 
θα δημιουργηθεί με την παραχώρηση 
από το κράτος των αθλητικών εγκατα-
στάσεων του ΟΑΚΑ με μακροχρόνια 
μίσθωση, προκειμένου να στεγαστούν 
εκεί όλα τα τμήματα του Παναθηναϊκού 
(ΠΑΕ, ΚΑΕ και Ερασιτέχνης).

Σύμφωνα με το «όραμα» Γιαννακό-
πουλου, «η επιτυχία του PAO Foundation 
θα εξασφαλίσει την αυτοχρηματοδότη-
ση όλων των τμημάτων του Συλλόγου, 
κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπου η 
ομάδα δεν είναι δέσμια κανενός προ-
σώπου / παράγοντα και αντίστροφα ο 
παράγοντας δεν γίνεται δέσμιος του 
Συλλόγου». Για όσους δεν κατάλαβαν, 
με αφορμή το αδιέξοδο στο οποίο βρί-
σκεται ο ποδοσφαιρικός Παναθη-
ναϊκός, ο Δημητράκης σχεδιάζει 
μια επικερδή μπίζνα την οποία πα-
ρουσιάζει σαν σχέδιο σωτηρίας του 
ποδοσφαίρου και του Ερασιτέχνη. 
Για τον εαυτό του κρατάει το ρόλο 
του συντονιστή, με το επιχείρημα 
ότι η πορεία του μπασκετικού Πανα-
θηναϊκού υπό την καθοδήγηση της 
οικογένειάς του δείχνει ότι έχει τις 
ικανότητες να ηγηθεί της προσπά-
θειας σωτηρίας του συλλόγου. Για 
τους άλλους Παναθηναϊκούς και 
για την κυβέρνηση αφήνει το ρόλο 
του χρηματοδότη και του αρωγού 
στην υλοποίηση του project PAO 
Foundation.

Με το θέμα θα ασχοληθούμε 
ξανά, όταν θα έχουμε ολοκληρω-
μένη και πιο αναλυτική την πρότα-
ση. Προς το παρόν, το ενδιαφέρον 
εντοπίζεται στην  αντίδραση των 
λοιπών επιφανών μελών της πανα-
θηναϊκής «οικογένειας», οι οποίοι 
καλούνται να συστρατευτούν μα-
ζί του έχοντας την πίεση από τον 
κόσμο του Παναθηναϊκού, που στη 
συντριπτική του πλειοψηφία είδε το 
τυρί και όχι τη φάκα.

Δύο χιλιάδες δεκαεπτά
ως πότε, σύντροφοι, με τα σκατά;
Μόνο τα κινητά τηλέφωνα μπορούν πλέον να κάνουν διακο-

πές. Το τρίτο –και μακρύτερο- μνημόνιο έβαλε την ταφόπλακα 
στην ελπίδα που δεν πρόκειται να έρθει εις τον αιώνα τον άπα-
ντα. Και κατέστησε ουτοπικές όχι μόνο τις διακοπές, αλλά και 
αυτή την επιβίωση. Από τους λίγους τυχερούς η λαϊκή μούσα, 
περιδιαβαίνει τους ναούς και τα ιερά των αρχαίων και νέων 
θεών της δεξιάς του Κυρίου και των αγίων καπιταλισμού και 
κατανάλωσης και γράφει 
τις μπαλάντες της στους 
άδοξους ποιητές των αιώ-
νων. Τσιπραλέξι, Πολάκη, 
Eldorado και τα λοιπά και 
ταλιμπάν.

Ξεχασμένους στις απο-
σκευές της από τις καλο-
καιρινές διακοπές στην 
απέναντι ραχούλα (πού 
σκέψη για θάλασσα! Ενας 
αχυρώνας τη φιλοξένη-
σε κι αυτό για να θυμίζει 
«rooms to let») βρήκε τους 
ακόλουθους στίχους η λαϊ-
κή μούσα. Από τη συλλογή 
«Θα σε πάρω στην Πάρο».

Πού ήσουν Αλέξη στις φωτιές; Μην ήσουν με τον Λάκη
κι έξυνες τάπα, Πάρη, άσου πάνω από συναγρίδες;
Μην πήγες στην Παροναξιά και άφησες τον Τζέρι

μες στον δεκαπενταύγουστο μόνο του να νηστεύει;
Μην έκανες τα μπάνια σου με κότερα και σκάφη

μη λούφαξες μες στις σπηλιές σαν Ροβινσώνας Κρούσος;
Κι εμένα, στα 'πα παρία μου, μη βλέπεις που ρωτάω.

Πράττεις καθ' υπαγόρευση του «αριστερού» σου ήθους.
Και μερικοί στίχοι ακόμη, από τη συλλογή «Καρδιακοί φίλοι»:

Πολάκη ίντα έπαθες κι ούλους μας ετρομάζεις;
Ιντα αρρυθμίες είναι αυτές και κόντρα εξετάσεις;
Εχεις κι ελόγου σου καρδιά; Εχουμε πάθει πλάκα!

Τέλος, βρέθηκαν και κάτι παραπεταμένοι στίχοι που είναι 
εμφανές ότι θέλουν δουλειά, ακόμη και ως προς το πουλί που 
αναφέρεται σ' αυτούς:

Κάθισε περιστέρα μου, κάτσε να σε τσακώσω
δεν θα σου τσαλακώσω καθόλου το συνολάκι

Για το άνοιγμα των σχολείων: «Κάθε χρόνο τον Σεπτέμβρη 
σαν ανοίγουν τα σχολεία / στις συνοικίες οι γυναίκες μπαίνουν 
στα χαρτοπωλεία / και αγοράζουν σχολικά βιβλία και τετράδια 
για τα παιδιά τους. / Απελπισμένες ψάχνουν στα τριμμένα 
τσαντάκια τους / και την τελευταία δεκάρα / όλο παράπονο / 
που η γνώση είναι τόσο ακριβή. / Κι όμως μήτε που υποπτεύο-
νται / πόσο κακή είναι η γνώση / που προορίζεται για τα παιδιά 
τους» (Bertolt Brecht).

- Τα μάθατε; Τ' ακούσατε; Αντιλαλούν οι κάμποι
με το κακό που γίνηκε πέρα στο Τσιπραλέξι.

Εχουν για χρόνια αμέτρητα στο υπόγειο κλειδώσει
έναν ολάκερο λαό και τον εκμηδενίζουν!

- Τι είν' ετούτα που μας λες; Τι είν' αυτά που κραίνεις;
Πέφτουμε απ' τα σύννεφα! Βρε, μήπως κάνεις λάθος;

Το Τσιπραλέξι είναι φτωχό πλην τίμιο. Και έχει
κορώνα στο κεφάλι του τις λαϊκές ανάγκες.

- Δώσ' μου και μένα «σύντροφε» να πιω απ' αυτό που πίνεις
να κάνουμε συζήτηση και… ζύμωση αντάμα.

«Σύντροφοι πάψτε να οχυρώνεστε πίσω απ’ τις μάζες, στα-
ματήστε να μεταθέτετε στις μάζες το ζήτημα της αντίστασης! 
Σταματήστε να εκλογικεύετε τον φόβο σας μπροστά στην 
άκρατη βία του συστήματος ως δήθεν πρόβλημα σύνδεσης 
και επικοινωνίας με την κοινωνία! Σταματήστε να επιδεικνύετε 
την αμηχανία σας ως πολυπραγμοσύνη, την ανημποριά σας ως 
διεισδυτική διορατικότητα» (R.A.F.).

Φθινόπωρο και ΕνΦΙΑ αντάμα κατεβαίνουν
από της Πίνδος τις κορφές και του Υμηττού τη ράχη.

Επειτα ο Οκτώβριος ο χιλιοπαινεμένος
φέρνει μαύρους κατακλυσμούς, των φόρων πρωτοβρόχια

και ο χειμώνας έρχεται να μας αποτελειώσει.
Φεύγει η «Eldorado gold» από τη χώρα; Πρόβλημα και με τη 

«Fraport»; Μα τι μου λέτε; Μισό λεπτό. Αλέέέέέξηηηη!
Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Σύμφωνα με τη ρήση της Καινής Διαθήκης, «οι έσχατοι έσο-
νται πρώτοι», όμως στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο τα δεδομένα 
είναι διαφορετικά και αν βρεθείς αρχικά έσχατος στον βαθμο-
λογικό πίνακα, οι πιθανότητες στο τέλος του πρωταθλήματος να 
είσαι στην κορυφή είναι ελάχιστες και όποιος προσπαθήσει για 
την ανατροπή θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και 
όχι να κάνει γονυπετής δεήσεις στον Υψιστο...
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> Νουριγιέ Γκιουλμέν – Σε-
μίχ Εζακτσά: απεργία πείνας 
190 ημέρες. Ορχάν Παμούκ: 
«φωτογραφίζεται για τους 
“Financial Times” στη βίλα 
όπου παραθερίζει στο νησί 
Μπουγιούκαντα» (ΤΑ ΝΕΑ, 
11/9/2017).

> Ω, μητέρα όλων των μα-
χών: «Το συλλαλητήριο του 
ΠΑΜΕ στη ΔΕΘ… να αποτε-
λέσει σταθμό στην άνοδο των 
ταξικών αγώνων». Και βέβαια: 
«Προαπαιτούμενο η κλιμάκω-
ση της πάλης…». Ακόμα δεν 
τον είδαμε, «κλιμάκωση» τον 
βαφτίσαμε… (Ριζοσπάστης, 
7/9/2017, πρώτη σελίδα).

> Σκουριές: η βιομηχανία 
καταστολής συνεχίζεται κα-
νονικά.

> Μόρια: οι εκρήξεις είναι 
φυσικό αποτέλεσμα του μα-
ντρώματος των προσφύγων 
και μεταναστών.

> Αναρωτιόμαστε αν στις 
16/9/2017 ο Σύριζα – το κόμμα 
– και οι ΑΝΕΛ πήραν μέρος 
στην αντιφασιστική πορεία…

> Αλονζανφάν, εμείς σκατά, 
αυτοί μόνο θα φαν.

> «Πλούσιο» το ρεπορτάζ 
της ΑΥΓΗΣ (www.avgi.gr, 
12/9/2017) για το «αίτημα να 
κλείσουν τα γραφεία της Χρυ-
σής Αυγής». Το «μαξιλαράκι» 
της κυβέρνησης δεν το είδε…

> Για να μην παίζουν με τους 
αριθμούς: η Eurostat δίνει 
άνεργους/ες στην Ευρώπη των 
28, 18.916.000 (Ιούλης 2017). 
Καρκίνος καπιταλιστικός στο 
σώμα της εργαζόμενης κοινω-
νίας, της εργατικής τάξης.

>  Εργασία κόπυ πέιστ: 
ΔΑΠ και άριστοι… ΤΟ ΒΗΜΑ 
(www.tovima.gr/opinions/
article/?aid=900493) αίφνης 
ανακαλύπτει «φαύλους κομ-
ματάρχες στα πανεπιστήμια». 
Μπουρδούκλωμα άτεχνο…

>  You look wonderful 
tonight (E. Clapton).

> Σε άλλες εποχές οι κοπυ-
πεϊστάδες θα ονομάζονταν τα 
«κωλόπαιδα της Φρειδερίκης».

> Honey = χάνοι.

> Ποιο να είναι άραγε το 
χρονικό διάστημα ανάμεσα 
στο μόριο «θα» και το «αναζη-
τήσουμε ευθύνες» του Γ. Μώ-
ραλη, δήμαρχου Πειραιά; Περί 
πετρελαιοκηλίδας ο λόγος…

> Ε, να μην δηλώσει κάτι κι ο 
Πάκης; («Το κοινωνικό κράτος, 
θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης»). Με κάτι αντεργατικές 
ανατροπές, να!

> Task Force: και λίγο γέλιο 
δεν κάνει κακό.

> Οι «επενδυτές» ζουν το 
όνειρό τους στην Ελλάδα.

>  Τείνει «ευήκοον ους» 
το ΒΗΜΑ (www.tovima.gr/
society/article/?aid=900534): 
«Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις 
οι μεταλλωρύχοι της Κασσάν-
δρας». Η συγκεκριμένη εφη-
μερίδα δεν διακρίνεται για 
τον φιλεργατισμό της… [ή πως 
ένας καπιταλιστής στηρίζει (;) 
κάποιους εργαζόμενους…].

> Οι παγετώνες των Αλπεων 
λιώνουν τρεις φορές πιο γρή-
γορα απ’ ό,τι το 2003 – «δίκαιη 
και αειφόρος ανάπτυξη».

> Και τι άλλο σημαίνει το 

«αειφόρος» από το πάντα (βά-
ζει) φόρους; Εις το διηνεκές…

> Πανέτοιμη (για άλλη μια 
φορά, άλλη μια πολιτεία των 
ΗΠΑ): Φλόριντα, ώρα μηδέν.

> Και πρόεδρος ΚΑΙ δήμαρ-
χος (θέλει να είναι) ο Καμίνης.

> Ω, τι ευχάριστος έκπληξις! 
«Νέοι σταθμοί διοδίων στην Ιο-
νία Οδό από 13 Σεπτεμβρίου». 
Πλήρωνε, λαέ!

> Μπορεί τα «στοιχεία» να 
δίνουν «αύξηση του ΑΕΠ» - 
όμως η φτωχοποίηση εξαπλώ-
νεται…

> Οταν ευημερούν οι αριθ-
μοί και όχι οι άνθρωποι.

> Καναδάς και Ευρωζώνη 
υπέρ της Eldorado: τα παιδιά, 
τα φιλαράκια τα καλά (ΚΑΙ του 
Alexis).

> Λοιπόν, υπήρχε και συγ-
γραφέας Alexis. Αλλ’ αυτός 
γραφόταν Αλεξις.

> «Πιθανή η επιβολή νέ-
ων δημοσιονομικών μέτρων 
το 2018» - δεν κρύβονται τα 
ΝΕΑ…

> Brawling Jesus (βιντεοπαι-
χνίδι).

> Υπέρ και κατά των επενδύ-
σεων (ο πόλεμος που μαίνεται). 
Και θύματα αυτού του πολέμου 
οι άνεργοι. Με τον χυδαίο τίτ-
λο «Αεργοι εναντίον ανέργων» 
η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ επιτίθεται 
στους «άεργους» που έχουν 
ένσημα μόνο από τα «κινή-
ματα και τις πορείες». Ενώ οι 
άνεργοι «θέλουν μια δουλειά 
για να ζήσουν». Φιλολαϊκοί οι 

Αλαφουζαίοι; Οχι, βέβαια! Με 
κοινωνική νηνεμία κάθε καρυ-
διάς αρ…ι (αυτο-) προβάλλεται 
ως υπερασπιστής «μιας δου-
λειάς», χωρίς δικαιώματα και 
μισή έως καθόλου ζωή. Αξιοι 
συνεχιστές των προγόνων 
τους…

> Ανησυχεί για τον τζίρο του 
ΟΑΣΑ η ως άνω φυλλάδα (τι 
κι αν το 1,20 ευρώ στοίχισε τη 
ζωή ενός νέου ανθρώπου, του 
Θανάση Καναούτη…).

> Murder is no killing.

> Ο φόβος ενσκήπτει και 
στην Αθήνα: «Εμπόδια υπό 
τον φόβο επίθεσης». Συγγρα-
φή: υπαστυνόμος Γ. Σουλιώτης 
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ).

> Το «κράτος πρόνοιας» ή 
«κοινωνικό κράτος» του Πά-
κη: «Το πρόβλημα των αστέ-
γων στη Βρετανία αυξήθηκε 
τα τελευταία έξι χρόνια και ο 
αριθμός τους εκτοξεύτηκε κα-
τά 60% το ίδιο χρονικό διάστη-
μα εξαιτίας της αύξησης των 
ενοικίων και των περικοπών 
στον τομέα της πρόνοιας» - 
Reuters αναδημοσίευση www.
kathimerini.gr/926481/article/
kosmos/e8niko-skandalo-
h-ay3hsh-toy-ari8moy-twn-
astegwn-sth-vretania). Κατά τα 
άλλα Britania rule the waves…

> Chopin yok ama Tekbir.

> Ατμισμα STOP! (Μάλλον 
έχει σειρά άλλο προϊόν…).

> Ολα για την υγεία (τσέπη) 
του πόπολου.

> Με αντίτιμο πάντα.
Βασίλης

Οι αρχοντοπούλες:
Χαρά μεγάλη και τιμή
είν’ ο αργαλειός στο σπίτι,
το κάθε δόντι του χτενιού
αξίζει μαργαρίτη.

Οι φτωχές γυναίκες:
Το γνέσιμο είνε τύραγνος
η ρόκα φέρν’ σεκλέτι,
κι ο αργαλειός είναι σκλαβιά,
σκλαβιά που δε βαστιέται.
(Γ. Κορδάτου: Μεγάλη ιστορία της Ελλάδας)

  Dixi et salvavi animam meam

u Μας έβαλε τα 
γυαλιά  το  «Χω-
νί». Επρεπε να το 
σκεφτούμε, αλλά 
δυστυχώς η μνήμη 
εξασθένισε μετά 
την απώλεια του 
πρωταγωνιστή. Τον 
αείμνηστο Μητσά-
ρα θύμισε ο αντι-
πρόεδρος Μπου-
μπούκος,  καθώς 
γυρόφερνε  στη 
σάλα της δεξίωσης 
της CDU και ο «δικός του» προσπαθούσε να πετύχει κάποια 
φωτογραφία με την Μέρκελ, έστω και με την καγκελάριο να 
του έχει γυρισμένο τον ποπό της. Δεν είναι δικός μου, τσιρίζει 
ο Μπουμπούκος. «Δεν ήμασταν παρέα, καθόλου παρέα δεν 
ήμασταν. Εγώ πήγα μόνος μου, είχα προσωπική πρόσκληση».  
Γιατί  διαψεύδει τα αδιάψευστα; Και μόνο από το στήσιμό του 
στη φωτογραφία φαίνεται καθαρά ότι ποζάρει στη «σέλφι» του 
αλλουνού. Δεν υπολόγισε ότι ο άλλος θα έκανε τη ζαβολιά να 
δημοσιεύσει τη φωτογραφία. Και να δουν όλοι ότι πρόκειται 
για έναν διαβόητο μεσάζοντα σε εμπόριο όπλων.  Πατεράκης 
είναι τ' όνομά του και εκτός των άλλων ήταν ο μεσάζοντας και 
στην πώληση των υποβρυχίων που γέρνουν, από τη γερμανική 
HDW. Ως στέλεχος της ThyssenKrupp τοποθετήθηκε μετά ως 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στα Ναυπηγεία Σκαρα-
μαγκά, μέχρι τη μεταβίβασή τους στον περιβόητο Ισκαντάρ 
Σάφα. Κι ο Μπουμπούκος είναι -εκτός από αντιπρόεδρος- και 
τομεάρχης Αμυνας της ΝΔ. Εχει εκ των πραγμάτων «συνά-
φεια» αντικειμένου με τον Πατεράκη. Κάποιοι θυμήθηκαν τι 
έλεγε ο Βαγγέλας ο Μεϊμαράκης στη Βουλή, στις 28.4.2011, 
όταν συζητήθηκε η σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τον 
Ακη: «Οταν ο κ. Καρατζαφέρης με επισκέφθηκε στο Πεντά-
γωνο ως αρχηγός κόμματος, τον δέχθηκα ως όφειλα και όταν 
ήμασταν οι δυο μας μου είπε να παραλάβω τα υποβρύχια και 
του είπα ότι αυτό δεν γίνεται. Και έβαλε τον εαυτό του να μου 
κάνουν ερωτήσεις»! Αντε τώρα να εμποδίσεις τον καθένα να 
κάνει συνειρμούς για τον Μπουμπούκο, που σήμερα είναι το-
μεάρχης Αμυνας, τότε όμως ήταν βουλευτής του Καρατζαφέ-
ρη. Φαρμάκι του έγινε αυτή η «σέλφι».

u  Β ο υλ ω μ έ ν ο 
γράμμα διαβά-
ζουμε εδώ στην 
Κόντρα. Γράφαμε 
στο προηγούμε-
νο φύλλο ότι το 
ερώτημα «Ηταν ο 
Ανδρέας ψεύτης» 
χρησιμοποιήθηκε 
ως τίτλος στο άρ-
θρο του Τσίπρα για 
να το μετατρέψει 
ο παλαιός ψηφο-
φόρος του ΠΑΣΟΚ στο ερώτημα: «Είναι ο Τσίπρας ψεύτης;».  
Για όσους δεν έκαναν μόνοι τους τη μετατροπή, επανήλθε μια 
βδομάδα μετά (τη μέρα που ο Τσίπρας έδινε το καθιερωμένο 
ετήσιο σόου στη Θεσσαλονίκη) η ίδια φυλλάδα (Documento) 
με πηχιαίο πρωτοσέλιδο τίτλο. Ο τίτλος παρέπεμπε στο κύριο 
άρθρο της φυλλάδας, γραμμένο διά χειρός Βαξεβάνη. Αρθρο 
που ασχολείται με τον αντίκτυπο που προκάλεσε το άρθρο 
Τσίπρα για τον Ανδρέα, χωρίς πουθενά (πλην του τίτλου) να 
θέτει το ερώτημα και να δίνει απάντηση. Ο τίτλος παρέμεινε 
εντελώς «ξεκάρφωτος». Κλασική κιτρινιά. Να πουλήσουμε 
κάνα φύλλο.

u Στη Ζωοδό-
χου Πηγής εί-
ναι γραμμένο 
το σύνθημα και 
η γυαλάδα της 
μπογιάς δεί-
χνει ότι είναι 
φρέσκο. Πρώ-
το θετικό σημείο: κάποιοι (κομμουνιστές εν προκειμένω) δεν 
ξεχνούν την αντάρτισσα Παλαιστίνη και της εκφράζουν την 
αλληλεγγύη τους. Δεν ξέρουμε αν το σκέφτηκαν οι συνθημα-
τογράφοι, αλλά τα καγκελόφραχτα παράθυρα του κτιρίου, που 
θυμίζουν φυλακή, δίνουν εικαστικό βάθος στο σύνθημά τους.

οι τοίχοι έχουν φωνή

Τέλος εποχής…
Η στήλη κινηματογραφικής κριτικής της «Κόντρας», που 

καθιερώθηκε από το πρώτο κιόλας φύλλο της εφημερίδας 
μας, ολοκλήρωσε τον κύκλο της, λίγο πριν συμπληρώσει τα 21 
χρόνια της. Οι λόγοι που καταργούμε τη στήλη είναι καθαρά 
πρακτικοί.  'Η αλλιώς… βιοποριστικοί. Η αρμόδια συντάκτις 
δε διαθέτει το χρόνο να μπορεί να παρακολουθεί τις δημο-
σιογραφικές προβολές που γίνονται πρωί. Και αντικαταστά-
της/τρια αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, ώστε να συνεχιστεί η 
σκυταλοδρομία (η στήλη από την Ελένη Σταματίου, που την 
ξεκίνησε, είχε περάσει πριν από μερικά χρόνια στην Ελένη Π.). 
Επειδή, λοιπόν, δε θέλουμε μια στήλη κριτικής να μετατραπεί 
σε στήλη ενημέρωσης για το τι παίζεται (αυτή την ενημέρωση 
μπορείτε να την αντλήσετε εύκολα από άλλες πηγές), προτι-
μήσαμε να τη σταματήσουμε και να την αντικαταστήσουμε 
με περιοδικές κριτικές για ταινίες που ήδη παίζονται  (άρα 
μπορούμε να τις δούμε στις αίθουσες) και αξίζουν τον κόπο 
μιας -θετικής ή αρνητικής- κριτικής.

Η περίοδος των πλυντηρίων. Η «Καθημερινή» ξεπλένει τον Μπου-
μπούκο («Δεν έχω υπάρξει ποτέ στη ζωή μου ακροδεξιός, δεν έχω 
υπάρξει μέλος ακροδεξιού κόμματος, δεν έχω εκφράσει καμία ακρο-
δεξιά θέση. Η μόνη κατηγορία που έχω είναι ότι ήμουν στον ΛΑΟΣ, 
στον βαθμό που ο ΛΑΟΣ εθεωρείτο ακροδεξιό κόμμα. Ηταν ένα δεξιό 
κόμμα την εποχή που η ΝΔ ήταν στη λογική του μεσαίου χώρου»), ο 
Περισσός ξεπλένει τον Νταλάρα κι ο Τσίπρας τον Καμμένο («Είναι 
εξίσου άστοχο να πει κανείς ότι βρίσκεται στο χώρο της ακροδεξιάς 
… ο κόσμος της πατριωτικής Κεντροδεξιάς –διότι αυτό εκφράζει»…).



Εμπόριο με αρχές;
«Ο Γ. Νταλάρας σερβίρει τη στοίχισή του με την 

αντιλαϊκή πολιτική, πασπαλισμένη με μπόλικο στυγνό 
αντικομμουνισμό. Οσες υποκριτικές φιέστες στο όνο-
μα του λαού κι αν διοργανώσει θα είναι στάχτη στα 
μάτια, αφού ο ίδιος είναι ταγμένος με την πολιτική που 
καταδικάζει τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα 
στη φτώχεια και την εξαθλίωση».

Αυτά έγραφε ο «Ριζοσπάστης» τον Φλεβάρη του 
2012, σχολιάζοντας τις «Συναυλίες αλληλεγγύης στις 
γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά», που οργάνωνε ο 
Νταλάρας (σύζυγος υφυπουργού τότε και εμπνευστής 
του σλόγκαν «ή μνημόνιο ή καταστροφή», το οποίο με 
γεμάτο το στόμα -και την τσέπη- είχε εκτοξεύσει από 
το πλατό του ΣΚΑΙ). Οι προπαγανδιστικές αυτές συ-
ναυλίες με τη δωρεάν είσοδο είχαν άδοξο τέλος. Σε 
μία από τις πρώτες (στο Ιλιον, αν θυμόμαστε καλά), ο 
Νταλάρας αποδοκιμάστηκε άγρια και αναγκάστηκε να 
σταματήσει. Ηταν τότε που βγήκε και το σλόγκαν «το 
πουκάμισο το γιαουρτί» (ο Νταλάρας δέχτηκε και με-
ρικά γιαούρτια και προσπάθησε -μάταια- να συνεχίσει  
γιαουρτωμένος).

Τώρα, ο Νταλάρας ετοιμάζεται να τραγουδήσει στο 
«Φεστιβάλ της ΚΝΕ». Στην κεντρική εκδήλωση, μά-
λιστα, αμέσως μετά την ομιλία του Κουτσούμπα! Και 
«βάζει δύσκολα» στους Κνίτες, που τρώνε άγρια καζού-
ρα στο Διαδίκτυο και αναγκάζονται να επιστρατεύουν 
κάτι απίθανες δικαιολογίες που είναι φανερό ότι δεν 
πείθουν ούτε τους ίδιους.

Βέβαια, αν ψάξει κανείς το πρόγραμμα του Φεστι-
βάλ, θα βρει και άλλους καλλιτέχνες με ανάμιξη στην 
πολιτική. Τον Μητσιά, για παράδειγμα, φανατικό υπο-
στηρικτή της αλήστου μνήμης του Σαμαρά. Τη Φαρα-
ντούρη, βουλευτίνα του ΠΑΣΟΚ. Τον Μικρούτσικο, 
υπουργό του ΠΑΣΟΚ. Οι τελευταίοι, όμως, είχαν την 
τύχη να «ξεπλυθούν» με τα χρόνια και κατά την περίοδο 
των Μνημονίων -σε αντίθεση με τον Νταλάρα- δεν προ-
κάλεσαν με δηλώσεις τους. Οπότε τα «σκάγια» παίρ-
νουν μόνο τον Νταλάρα που έχει και πολλά άλλα στην 
«καμπούρα» του, πολύ πριν αναλάβει να προμοτάρει 
την πολιτική καριέρα της συζύγου του.

Δεν ξέρουμε τι αλισβερίσι έγινε για ν' αναλάβει ο 
Περισσός το «ξέπλυμα» του Νταλάρα. Γιατί είμαστε 
σίγουροι ότι υπήρξε αλισβερίσι, δεδομένου ότι ο Ντα-
λάρας δεν είναι δα και το πρόσωπο που γεμίζει γήπεδα 
σήμερα (οι υπόλοιποι της κεντρικής συναυλίας, Παπα-
κωνσταντίνου, Πασχαλίδης, Φαραντούρη μια χαρά 
έφταναν για κράχτες). Ομως αυτό δεν έχει και τόση 
σημασία. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται τέτοια 
αλισβερίσια.

Αλλωστε, αυτού του τύπου τα Φεστιβάλ δεν έχουν 
καμιά σχέση με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που ορ-
γάνωναν τα κομμουνιστικά κόμματα των ευρωπαϊκών 
χωρών την περίοδο του Μεσοπολέμου. Εκείνες οι εκδη-
λώσεις στηρίζονταν σε διανοούμενους και καλλιτέχνες 
που είχαν οργανική σχέση με το κίνημα. Που υπηρετού-
σαν με την τέχνη τους τον αγώνα για την αλλαγή του 
κόσμου, όποιο κόστος κι αν είχε αυτό για την προσω-
πική τους καλλιτεχνική καριέρα. Ο Μπρεχτ, ο Αισλερ, 
ο Ερνστ Μπους (για ν' αναφερθούμε μόνο σε τρεις 
γερμανούς διάσημους διανοούμενους-καλλιτέχνες) 
υπηρετούσαν το προλεταριάτο και το επαναστατικό 
του όραμα, δεν κονομούσαν από το προλεταριάτο.

Ενώ τούτα τα Φεστιβάλ είναι σκέτο εμπόριο. Διά-
σημοι καλλιτέχνες, χωρίς καμιά οργανική σχέση με το 
κίνημα (στην πλειοψηφία τους χωρίς σχέση ούτε με 
τους αναθεωρητές του Περισσού) χρησιμοποιούνται 
σαν κράχτες για να μαζέψουν κόσμο. Παλιότερα, αρ-
κετοί έχτισαν τις καριέρες τους μέσα απ' αυτά τα Φε-
στιβάλ. Τώρα, οι όροι έχουν αντιστραφεί. Δεν πάει ο 
καριερίστας για να γίνει γνωστός στον πολιτικοποιημέ-
νο κόσμο, αλλά καλείται η φίρμα για να μαζέψει κόσμο 
που αλλιώς δε θα πατούσε το πόδι του στην πολιτική 
εκδήλωση.

Μπορείς, λοιπόν, να περιμένεις τήρηση τουλάχιστον 
κάποιων αρχών σ' αυτό το αλισβερίσι; Οχι, βέβαια.

Π.Γ.

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

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

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινο

«Οι τριμηνιαίες επιθεωρή-
σεις της τρόικας (που 

πλέον έχει γίνει κουαρτέτο) θα 
συνεχιστούν κανονικά καθ' όλη 
τη διάρκεια του τρίτου Μνημονί-
ου (μέχρι και τον Αύγουστο του 
2018). Παράλληλα, θα υπάρχει 
ισχυρότατη επιτήρηση από τον 
ΕSM  (Eυρωπαϊκός Μηχανι-
σμός Σταθερότητας). Για όλη 
τη διάρκεια αποπληρωμής του 
δανείου (32,5 χρόνια) καμιά κυ-
βέρνηση δε θα μπορεί να νομο-
θετήσει οτιδήποτε, αν δεν έχει 
την έγκριση από τον ESM!

Ακόμη και με μια πρόχειρη 
ματιά στη δανειακή σύμβαση, 
βλέπει κανείς ότι αυτή δεν δι-
έπεται μόνο από τους γενικούς 
όρους που προβλέπει το κατα-
στατικό του ESM, αλλά έχουν 
προστεθεί πρόσθετες δεσμεύ-
σεις, έτσι που ο ESM να κάνει 
κουμάντο στα πάντα.

Θα υπάρχει ακόμη πρόσθε-
τος έλεγχος από την Κομισιόν, 
αλλά και ένα πολυδαίδαλο πλέγ-
μα “ανεξάρτητων επιτροπών“, 
“ομάδων δράσης“ και “ανεξάρ-
τητων εμπειρογνωμόνων“, στον 
ορισμό των οποίων θα έχουν 
τον πρώτο λόγο οι δανειστές και 
οι οποίοι θα κάνουν τις εισηγή-
σεις για όσα θα πρέπει να νο-
μοθετηθούν. Ρόλο θα παίζουν 
επίσης η Παγκόσμια Τράπεζα 
και ο ΟΟΣΑ. […]

Κατόπιν των παραπάνω, που 
εντελώς περιληπτικά (σε τίτλους 
σχεδόν) αναφέραμε, αναρωτιέ-

ται κανείς τι ακριβώς θα κάνουν 
οι ελληνικές κυβερνήσεις από 
τώρα και μετά; Θα παίζουν το 
ρόλο του ύπατου αρμοστή αποι-
κίας και θα φροντίζουν, είτε με 
την εξαπάτηση και τη συναίνεση 
είτε με την καταστολή, να εξα-
σφαλίζουν την πειθαρχία του 
ελληνικού λαού στο καθεστώς 
εργασιακής και κοινωνικής 
δουλείας του προτεκτοράτου».

Αυτά γράφαμε στις 13 Αυ-
γούστου του 2015, σχολιάζο-
ντας το τρίτο Μνημόνιο, που με 
συνοπτικές διαδικασίες ψήφι-
ζαν στη Βουλή οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, 
μαζί με τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και 
το Ποτάμι. Η ανάλυση είχε τίτ-
λο «Αντιλαϊκός Αρμαγεδδώνας 
σε μια Ελλάδα-προτεκτοράτο» 
και το κεφάλαιο από το οποίο 
αντλήσαμε τα αποσπάσματα 
έφερε τον χαρακτηριστικό υπό-
τιτλο «Προτεκτορατοποίηση».

Προς τι, λοιπόν, η έκπληξη 
από την απάντηση του επιτρό-
που Μοσκοβισί στον ευρωβου-
λευτή Χουντή; Ο επίτροπος 
υπενθύμισε αυτό που προβλέ-
πεται στον Κανονισμό 472/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και συ-
γκεκριμένα στο άρθρο 14: «Τα 
κράτη μέλη παραμένουν υπό 
εποπτεία μετά το πρόγραμμα 
εφόσον δεν έχει εξοφληθεί 
τουλάχιστον το 75% της χρη-
ματοδοτικής συνδρομής που 
έχει ληφθεί από ένα ή περισ-
σότερα άλλα κράτη μέλη, τον 

ΕΜΧΣ, τον ΕΜΣ ή το ΕΤΧΣ».
Πρόκειται για έναν δρακό-

ντειο κανονισμό, τον οποίο 
μπορείτε να διαβάσετε στην 
επίσημη ιστοσελίδα της νομο-
θεσίας της ΕΕ, στα ελληνικά 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=
CELEX:32013R0472&from=E
N). Αυτό που θεσπίζεται είναι η 
«ενισχυμένη εποπτεία», η οποία 
-μετά τη λήξη του «προγράμμα-
τος»- περνάει στο Συμβούλιο 
(στο Eurogroup δηλαδή). Αυτό 
τονίζεται ήδη στις αιτιολογικές 
σκέψεις του Κανονισμού, η τε-
λευταία από τις οποίες αναφέ-
ρει: «Η εξουσία για την έγκριση 
συστάσεων σχετικά με τη λήψη 
προληπτικών διορθωτικών μέ-
τρων και την προετοιμασία προ-
γράμματος μακροοικονομικής 
προσαρμογής, η εξουσία για 
την έγκριση προγραμμάτων μα-
κροοικονομικής προσαρμογής, 
η εξουσία για τη λήψη αποφάσε-
ων σχετικά με τις κύριες απαιτή-
σεις πολιτικής που σχεδιάζουν ο 
ΕΜΣ ή το ΕΤΧΣ να περιλάβουν 
στους όρους για την προληπτική 
χορήγηση χρηματοδοτικής συν-
δρομής, για τη χορήγηση δανεί-
ων για την ανακεφαλαιοποίηση 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
ή για οποιοδήποτε άλλο χρημα-
τοδοτικό μέσο συμφωνηθεί στο 
πλαίσιο του ΕΜΣ, καθώς και η 
εξουσία για τη σύσταση έγκρι-
σης προληπτικών μέτρων προς 
τα κράτη μέλη υπό εποπτεία με-

τά το πρόγραμμα, θα πρέπει να 
εκχωρηθούν στο Συμβούλιο».

Η λεγόμενη βιωσιμότητα 
του δημόσιου χρέους απο-
τελεί βασικό παράγοντα για 
την επιβολή της «ενισχυμένης 
εποπτείας», στο πλαίσιο της 
οποίας δεν προβλέπεται μό-
νο  η χορήγηση αναλυτικού 
ραπόρτου στην ΕΚΤ και την 
Κομισιόν, αλλά και τακτικές 
επιθεωρήσεις από ελεγκτές 
της Κομισιόν και της ΕΚΤ (τρό-
ικα για πάντα δηλαδή), που θα 
εκτιμούν «ειδικότερα αν χρει-
άζονται διορθωτικά μέτρα». 
Και τι γίνεται αν οι ελεγκτές 
εκτιμήσουν ότι χρειάζονται δι-
ορθωτικά μέτρα; Το προβλέπει 
το άρθρο 14§4 του Κανονισμού: 
«Το Συμβούλιο, μετά από πρό-
ταση της Επιτροπής, μπορεί να 
συστήσει σε κράτος μέλος υπό 
εποπτεία μετά το πρόγραμμα να 
λάβει διορθωτικά μέτρα. Η πρό-
ταση της Επιτροπής θεωρείται 
ότι έχει εγκριθεί από το Συμ-
βούλιο, εκτός αν το Συμβούλιο 
αποφασίσει με ειδική πλειοψη-
φία να την απορρίψει μέσα σε 
10 ημέρες από την έγκρισή της 
από την Επιτροπή».

Ο Μοσκοβισί, λοιπόν, δεν 
είπε τίποτα καινούργιο. Είπε 
πράγματα που όλοι τους γνω-
ρίζουν. Γι' αυτό και υπήρξε 
μούγκα, όχι μόνο από τους ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ, αλλά και από ΝΔ-
ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι.

Μέσα στο καλοκαίρι, στα μουλωχτά, 
ολοκληρώθηκε και η συμφωνία για 

την παράταση της παραχώρησης της 
βάσης της Σούδας στους αμερικανούς 
ιμπεριαλιστές. Οι σχετικές ρηματικές 
διακοινώσεις έχουν ημερομηνία 19 Μάη 
του 2017 (αίτημα αμερικάνικης πρεσβεί-
ας) και 7 Ιούλη του 2017 (αποδοχή από το 
ελληνικό υπουργείου Εξωτερικών), όμως 
η δημοσίευση στο ΦΕΚ έγινε στις 29 Αυ-
γούστου  (125 Α).

Προτιμήθηκε η παράταση στα μουλω-
χτά για έναν ακόμα χρόνο, όπως γινόταν 
σταθερά από όλες τις κυβερνήσεις εδώ 
και είκοσι χρόνια (η αρχική συμφωνία 
υπογράφηκε το 1990, ήταν οκταετής και 
προέβλεπε δυνατότητα ανανέωσης για 
ένα χρόνο κάθε φορά, επ' αόριστον), και 
όχι η σύναψη μιας νέας συμφωνίας, πε-
νταετούς ή επταετούς διάρκειας, όπως 
ζητούσε ο Καμμένος (το είχε πει δημό-
σια στον αμερικανό υπουργό Πολέμου, 
Τζέιμς Μάτις), γιατί η νέα συμφωνία θα 
έπρεπε να περάσει από τη Βουλή, οπότε 
θα γινόταν ο σχετικός ντόρος για τους 
συριζαίους yesmen. 

Οσο για τα έργα επέκτασης της βά-
σης, οι Αμερικάνοι ήδη τα κάνουν, χω-
ρίς κανείς από την ελληνική πλευρά να 
τους φέρνει την παραμικρή αντίρρηση. 
Στον αμερικάνικο σχεδιασμό η Σούδα 
έχει αναβαθμιστεί κι αυτό φαίνεται και 
από την επίσκεψη που έκανε τις πρώτες 
μέρες του Σεπτέμβρη στη βάση ο ρεπου-
μπλικανός γερουσιαστής, Ρον Τζόνσον, 
πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής 
Ασφάλειας και Κυβερνητικών Υποθέσεων 
και της Υποεπιτροπής για την Ευρώπη και 
την Περιφερειακή Συνεργασία Ασφάλει-
ας. Οπως έγραψε στο twitter ο αμερικα-
νός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ, ξενάγησε τον 
γερουσιαστή στη Σούδα προκειμένου να 
διαπιστώσει «τα στρατηγικά οφέλη της 
συμμαχίας μας». Οπως έγραψε η «Καθη-
μερινή», με τους ιδιαίτερους δεσμούς με 
τον αμερικανικό παράγοντα, «με συνέχι-
ση της Συμφωνίας μέσω ετήσιων επιμη-
κύνσεων, αποφεύγεται, σύμφωνα με αυτό 
το σκεπτικό, πιθανή “ανταρσία“ των “αρι-
στερών“ του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ την ίδια στιγμή 
οι Αμερικανοί συνεχίζουν να προχωρούν 
ανενόχλητοι στις σημαντικές αλλαγές 

που έχουν σχεδιάσει για τη Σούδα».
Ο Καμμένος, βέβαια, «σπρώχνει» για 

μια πιο μακρόχρονη συμφωνία, η οποία 
θα περιλαμβάνει και «διευκολύνσεις» για 
την αγορά νέων εξοπλιστικών συστημά-
των. Οι Τσιπραίοι, όμως, ξέροντας ότι θα 
υπάρξουν αντιδράσεις από τη μεριά των 
ευρωπαίων ιμπεριαλιστών και ιδιαίτερα 
των «φίλων» Γάλλων, που θέλουν να που-
λήσουν μερικές φρεγάτες ακόμα, δεν 
προχώρησαν πέρα από την έγκριση της 
συμφωνίας για την «αναβάθμιση» κά-
ποιων αεροπλάνων ναυτικής συνεργα-
σίας (τα σαπάκια που έπρεπε να έχουν 
αποσυρθεί), αφήνοντας για πιο εύθετο 
χρόνο μεγάλες αγορές οπλικών συστη-
μάτων, που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί 
να τις «σηκώσει» ο ελληνικός κρατικός 
προϋπολογισμός. Και οι Αμερικάνοι από 
τη μεριά τους, ξέροντας ότι «δεν υπάρχει 
σάλιο» αυτή την περίοδο στην Ελλάδα, 
αρκούνται στην αναβάθμιση της Σούδας 
(έχουν εντελώς λυμένα τα χέρια τους) και 
στις συντηρήσεις οπλικών συστημάτων, 
που τροφοδοτούν την αμερικάνικη πολε-
μική βιομηχανία.

Μένουν οι βάσεις που θα 'φευγαν

Ο Μοσκοβισί είπε αυτό που γνωρίζουν όλοι

Ιμπεριαλιστική επιτροπεία για πάντα


