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Συγχαρητήρια στην Ανγκε-
λα Μέρκελ για την νίκη της 
στις γερμανικές εκλογές. Η 
αλληλέγγυα και δημοκρατική 
Ευρώπη είναι σήμερα πιο ση-
μαντική και αναγκαία από πο-
τέ. Οσοι πιστεύουμε σε αυτήν 
οφείλουμε, παρά τις διαφορές 
να εργαστούμε μαζί για την 
εμβάθυνση και διεύρυνση των 
ευρωπαϊκών αξιών.

Αλέξης Τσίπρας
Να λοιπόν που μαθαίνουμε 

ότι η Μέρκελ είναι οπαδός της 
αλληλεγγύης και της δημοκρα-
τίας στην Ευρώπη! Τελικά, δεν 
τ' ακούσαμε και δεν τα είδαμε 
όλα.

Εχουμε υπογράψει       κά-
ποιες συμφωνίες τις οποίες και 
πρέπει να τηρήσουμε. Μεταξύ 
αυτών και τις συμφωνίες για 
τις ιδιωτικοποιήσεις. Δεν πρέ-
πει στην τελική φάση εξόδου 
από το πρόγραμμα και την 
επιτήρηση να δώσουμε κανέ-
να «πάτημα» για να ανοίξουν 
συζητήσεις για νέα μέτρα, νέο 
πρόγραμμα, συνέχιση της επι-
τήρησης.

Στέργιος Πιτσιόρλας
Και ιδιωτικοποιήσεις θα 

κάνουν, και νέα μέτρα θα υπο-
γράψουν, και η ιμπεριαλιστική 
επιτροπεία θα συνεχιστεί.

Ο  ι δανειστές και εταίροι 
θαυμάζουν αυτό που συμβαί-
νει στην Ελλάδα τα τελευταία 
δύο χρόνια. Αναρωτιούνται 
πώς είναι δυνατόν να γίνονται 
τόσες περικοπές σε συντάξεις, 
να αλλάζουν τα εργασιακά και 
πολλά άλλα, χωρίς να ανοίγει 
μύτη. Ορισμένοι, όπως ο επί-
τροπος Μοσκοβισί, το χρησι-
μοποιούν μάλιστα για να δη-
λώσουν τη στήριξή τους στην 
κυβέρνηση Τσίπρα.

Αλέξης Παπαχελάς
Ανησυχεί μήπως έχουμε… 

πισωγύρισμα όταν χάσει ο 
ΣΥΡΙΖΑ την εξουσία.

Κάθε φορά που η Δημοκρα-
τική Παράταξη είχε πρόβλημα, 
είχε πρόβλημα και η Ελλάδα. 
Στις επόμενες εκλογές ο ελλη-
νικός λαός θα κάνει τη μεγάλη 
ανατροπή.

Φώφη Γεννηματά
Η Φώφη υποδύεται την Μα-

ρία Αντουανέτα!
Είμαστε μπροστά σε μια θε-

τική προοδευτική έκρηξη. Τα 
μικρά προβλήματα θα ξεπε-
ραστούν και σύντομα οι πολί-
τες θα κληθούν να επιλέξουν 
την ηγεσία του προοδευτικού 
Κινήματος.

Σταύρος Θεοδωράκης
Ειδικά άμα εκλεγώ εγώ αρ-

χηγός, η έκρηξη θα είναι πυ-
ρηνική.

Τέλος, να πληροφορηθούν 
οι κάθε λογής αργυρώνητοι και 
μολυσμένοι με αίμα και χρήμα 
συνεργοί ότι το τακούνι του 
παπουτσιού μου δεν αξίζει να 
πατήσει κανένα σκουλήκι της 
συμμορίας τους.

Ελενα Τζούλη
Αν δεν ταιριάζανε, δε θα συ-

μπεθεριάζανε…

«Η αφρόκρεμα του γαλ-
λικού επιχειρηματικού 

κόσμου που ταξίδεψε με τον 
Πρόεδρο, επέστρεψε στην Ελ-
λάδα ακριβώς γιατί διαβλέπει 
σε αυτήν ένα ασφαλή πλέον 
επιχειρηματικό προορισμό». 
Hρθαν τα αρπακτικά κι εμείς 
πρέπει να κατουρηθούμε από 
τη χαρά μας, όπως κατουρήθη-
κε ο Κατρούγκαλος.

«Εμείς δεν θα κόψουμε τις 
κοινωνικές παροχές. Θα 

τις έχει ήδη κόψει η Αριστερά 
του κ. Τσίπρα. Δεν ξέρετε ότι 
η τρίτη αξιολόγηση περιλαμ-
βάνει την περικοπή όλων των 
κοινωνικών επιδομάτων;». Μια 
από τις συνήθεις εξυπναδού-
λες του πέταξε ο Μπουμπού-
κος, χωρίς να αντιληφθεί ότι 
του βγαίνει κυνικός υπολο-
γισμός. Γιατί δεν είπε ότι θα 
επαναφέρουν τις κοινωνικές 
παροχές που θα έχουν κόψει 
οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, αλλά ότι θα 
βρουν στρωμένο το έδαφος, 
οπότε θα πρέπει απλώς να το 
συντηρήσουν.

Μπορεί η γυναίκα που 
βγήκε από τη θάλασσα 

γεμάτη πίσσα να είναι υπαρκτό 
πρόσωπο (έκανε και σχετικές 
δηλώσεις). Μπορεί η φωτογρα-
φία να τραβήχτηκε από βέλγο 
φωτορεπόρτερ που έτυχε να 
περνάει από το σημείο και 
έπεσε πάνω στο «θέμα». Η 
Ελενίτσα η Αυλωνίτου, όμως, 

δεν μασάει από τέτοια και 
αποστομώνει τους συνπανε-
λίστες της στο πρωινάδικο: 
«Γιατί οι Βέλγοι δεν ξέρουν 
από photoshop;»! Χρειάζεται 
μήπως να θυμίσουμε ότι η εν 
λόγω κυρία είναι βουλευτίνα 
του ΣΥΡΙΖΑ και ότι το κόμμα 
της και οι συνάδελφοί της δεν 
την αποδοκίμασαν;

Δεν είναι, όμως, μόνον η 
Αυλωνίτου, που διεκδικεί 

το πολιτικό ακαταλόγιστο. 
Fake news χαρακτήρισε ο Κα-
τρούγκαλος την είδηση ότι οι 
καταριανοί πλιατσικολόγοι της 
Al Rayyan φεύγουν από την Ελ-
λάδα. Τον διέψευσε με ανακοί-
νωσή της η ίδια η εταιρία των 
εμίρηδων. Κι εμείς αναρωτιό-
μαστε: τι είναι πιο σημαντικό, 
το νέο ξεφτιλίκι του Κατρού-
γκαλου ή ο φόβος μη τυχόν 
και φύγουν οι πλιατσικολόγοι;

Ο λιμενικός Π. Χριστοφο-
ρίδης, γνωστός για τους… 

σπαρταριστούς διαλόγους 
του με τον ισοβίτη για εμπόριο 
ναρκωτικών Δ. Γιαννουσάκη, 
όχι μόνο δεν τέθηκε σε δια-

θεσιμότητα, δεν μπήκε έστω 
στο «ψυγείο», μέχρι να ξεκα-
θαρίσει η υπόθεση στην οποία 
είναι μπλεγμένος, αλλά ασκεί 
κανονικότατα τα καθήκοντά 
του. Του ανατέθηκε, μάλιστα η 
έρευνα για το τάνκερ Lassea, 
που ασχολήθηκε αρχικά με την 
απάντληση καυσίμων από το 
βυθισμένο «Αγία Ζώνη ΙΙ» και 
στη συνέχεια -όταν αποκαλύ-
φτηκε ότι είχε λήξει το πιστο-
ποιητικό αξιοπλοΐας που είχε- 
βρέθηκε με λαθραίο πετρέλαιο 
στις δεξαμενές του. Μιλάμε 
για πλήρη αποθράσυνση των 
κυβερνώντων. Ούτε κάποια 
στοιχειώδη προσχήματα δεν 
τηρούν. Κατά τα άλλα, δηλώ-
νουν (διά στόματος Τσίπρα), ότι 
θα καθαρίσουν τα κυκλώματα.

30/9: Ημέρα μετάφρασης, ημέρα εθνικών ευ-
εργετών, Μποτσουάνα: Εθνική γιορτή (1966) 

30/9/1945: Απόφαση δίκης Νυρεμβέργης, 
δώδεκα θανατικές καταδίκες 30/9/1947: 
Ιδρυση Κομινφόρμ 30/9/1960: Ιδρυση ΟΟΣΑ 
30/9/1983: Τριπλή βομβιστική επίθεση (ΕΛΑ) σε 
υπουργεία Βιομηχανίας, Εργασίας και γραφεία 
ΓΣΕΕ 1/10: Ημέρα ηλικιωμένων, ημέρα κατά ηπα-
τίτιδας C, ημέρα χορτοφαγίας, Κύπρος, Νιγηρία: 
Ημέρα ανεξαρτησίας, Καμερούν: Ημέρα ενοποίη-
σης (1961), Νότια Κορέα: Ημέρα ενόπλων δυνά-

μεων, Κίνα: Ημέρα απελευθέρωσης (1949) 
1/10/1986: Βόμβες (ΕΛΑ) σε γραφεία Επιθεώρησης 
Εργασίας Νομαρχίας, κτίριο οδού Πολυτεχνείου 
και αποθήκη κτιρίου ΓΣΕΕ 1/10/1987: «Μάχη Κα-
λογρέζας», νεκρός ο Μιχάλης Πρέκας, σύλληψη 

Χριστόφορου Μαρίνου και Κλέαρχου Σμυρναίου 
2/10: Ημέρα μη βίας, ημέρα ηθοποιού, ημέρα 
κατοικίας, Γουινέα: Ημέρα ανεξαρτησίας (1958) 
2/10/1978: Τριάντα νεκροί, χίλιες συλλήψεις σε 
γενική απεργία στη Γουατεμάλα 2/10/1990: Προ-
φυλάκιση Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργα 3/10: Ημέρα 
κατοικίας, Ιράκ: Ημέρα ανεξαρτησίας (1932), 
Νότια Κορέα: Ημέρα ίδρυσης, Γερμανία: Ημέρα 
επανένωσης (1990), Μπαρμπάντος: Ημέρα Ηνωμέ-
νων Εθνών 3/10/1970: Βόμβα (ΠΑΚ) στον Εθνικό 
Κήπο την ώρα συνομιλιών κυβέρνησης με αμερι-
κανό υπουργό Αμυνας Μέλβιν Λερντ, τρεις συλ-
λήψεις 3/10/1979: Αυτοκτονία Νίκου Πουλαντζά 
3/10/1979: Βόμβες (ΕΛΑ) σε δύο αυτοκίνητα Αμε-

ρικάνων 3/10/1981: Τερματισμός απεργί-
ας πείνας μελών IRA στις φυλακές Μέιζ 

έπειτα από επτά μήνες και δέκα νεκρούς 
3/10/1995: Βόμβα σε αυτοκίνητο στα Πατήσια 
(17Ν) 3/10/2002: Μετατροπή θανατικής ποινής 
Αμπντουλάχ Οτζαλάν σε ισόβια 4/10: Ημέρα ζώων, 
Λεσότο: Ημέρα ανεξαρτησίας (1966) 4/10/1938: 
Ιδρυση Τροχαίας 4/10/1974: Ιδρυση Νέας Δημο-
κρατίας (Κωνσταντίνος Καραμανλής) 5/10: Ημέ-
ρα κατά της πορνείας, ημέρα αρχιτεκτονικής, 
ημέρα εκπαιδευτικών, Βουλγαρία: Ημέρα ανε-
ξαρτησίας (1908), Αζόρες, Γουινέα-Μπισάου, 
Πορτογαλία: Ημέρα δημοκρατίας (1910), Ινδο-
νησία: Ημέρα στρατού, Λεσότο: Ημέρα αθλητι-

σμού 5/10/1935: Εισβολή παρακρατικών 
σε γραφεία «Αγροτικού Κόμματος» και 
εφημερίδας «Πατρίς» 5/10/1972: Τέσσερις 
καταδίκες μελών «Κινήματος 20ής Οκτώβρη».

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Πάλι ντόρτια ήφερα u Η στήλη 
σπεύδει να διευκρινίσει ότι πρόκειται 
για ατάκα-εισαγωγή παλιού λαϊκού 
τραγουδιού, ουδεμία σχέση έχουσα με 
πρόσωπα και πράγματα της πολιτικής 
επικαιρότητας u Αρέσκεται να καταγ-
γέλλει τους αντιπάλους του ότι αρά-
ζουν στις ξαπλώστρες του ΝΑΜΜΟS 

u Και βέβαια, άλλο NAMMOS  στη 
Μύκονο και άλλο Park Tower στο Λον-
δίνο u Το NAMMOS δεν έχει ρουλέτα 

u Το μόνο βέβαιο είναι ότι το… ηθικό 
πλεονέκτημα των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δε χάνε-
ται  u Ο Τσίπρας έκανε διάγγελμα για 
τα δυο χρόνια από την εκλογική νίκη 
του Σεπτέμβρη του 2015 u Τον Γενάρη 
του 2015 ούτε που θέλει να τον θυμά-
ται u Τον Σεπτέμβρη του 2015 ο λαός 
γνώριζε τι ακριβώς ψήφιζε, λέει u Τον 
Γενάρη του 2015, προφανώς δε γνώριζε 

u Αν δεν τον καταλάβατε, σας λέει πως 
όσοι ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ τον Σεπτέμβρη 

του 2015 είστε συνυπεύθυνοι u Ο ίδι-
ος και οι συνεργάτες του είναι απλοί 
εντολοδόχοι σας u «Δεν θέσαμε το 
κρίσιμο θέμα του χρέους στις καλέν-
δες» u Οπως έχει επισημάνει η στήλη 
το πρόβλημα της μισομόρφωσης δεν 
αφορά μόνο τον Τσίπρα, αλλά και τους 
λογογράφους του u Από τη γραπτή 
ομιλία του στο υπουργικό συμβούλιο 
είναι το νέο μαργαριτάρι u Ούτε το 
σωστό ρήμα γνωρίζει (παραπέμπω και 
όχι θέτω), ούτε τη σημασία του λατι-
νικού ρητού γνωρίζει u Ad calendas 
graecas, δηλαδή στις ελληνικές κα-
λένδες, ημερομηνία ανύπαρκτη γιατί 
μόνο ρωμαϊκές καλένδες υπήρχαν u 

Δράματα u «Ο γιος του Βγενόπουλου 
πουλάει λουκουμάδες στην Ψαρού» 

u Πάντως, έχουμε εκσυγχρονιστεί u 

Αλλο να πουλάς λουκουμάδες στην 
Ψαρού κι άλλο να βγαίνεις με το κα-
σελάκι του λούστρου ή με το ξύλο του 

λαχειοπώλη σαν τον Βασιλάκη Καΐλα u 

Κι άλλα δράματα u Ο Λάκης Γαβαλάς 
ζει σε ένα τοσοδούλι διαμέρισμα των 
110 τμ u Τελικά, δεν πήγε στα τσακίδια 
η Eldorado u Ούτε ο πρωθυπουργικός 
σύμβουλος και θαυμαστής της Μενε-
γάκη, Καρανίκας, όμως u Τον Τραμπ 
τον βρίζουν τώρα οι επαγγελματίες του 
αμερικάνικου φούτμπολ και του μπά-
σκετ u Το NFL και το ΝΒΑ u Μιλάμε 
πραγματικά για κατόρθωμα u «Ανισόρ-
ροπο», «μεγαλομανή», «γκάνγκστερ» 
απεκάλεσε τον Τραμπ από το βήμα 
του ΟΗΕ ο ΥΠΕΞ της Βόρειας Κορέας 

u Αδικο έχει; u Ανεξάρτητα από το τι 
εκπροσωπεί και ο ίδιος u Πόντας και 
ξερό ψωμί u «Μην παρασυρθούμε σε 
διαγωνισμό αριστερίζουσας φαμφα-
ρολογίας διεκδικώντας τα πρωτεία της 
Αριστεράς του Τσίπρα» u Αντιλαμβά-
νεστε την υπερηφάνεια της στήλης, 
που έγκαιρα διείδε αυτό το τεράστιο 

πολιτικό ταλέντο u Πιο αισιόδοξος 
γίνεται κάθε φορά που πηγαίνει στην 
Κρήτη, δήλωσε ο Τσίπρας u Και σε 
μια κρίση ειλικρίνειας συμπλήρωσε: 
«Μπορεί να το έχουν και οι ρακές» u 

Δηλαδή, άμα πάει στην Καλαμάτα ή τον 
Πύργο θα μιλήσει για τους μπάφους; u 

16σέλιδο ένθετο με τίτλο «Ιδιωτική Εκ-
παίδευση» στα «Νέα Σαββατοκύριακο» 
του Μαρινάκη u Οι μισές σελίδες κα-
ταλαμβάνονταν από διαφημίσεις κολ-
λεγίων κτλ. u Να το θυμόσαστε όταν 
θα διαβάζετε τάχαμου αντικειμενικές 
αναλύσεις για εκπαιδευτικά ζητήμα-
τα u Αν ο Τσίπρας ξαναπάει στο Αγιο 
Ορος, να δούμε τι άλλο θα σκαρφιστεί 
για την προεκλογική περίοδο u Ολα 
τα περιμένουμε από τους τυχοδιώκτες, 
αλλά και τα τρικ εξαντλούνται κάποια 
στιγμή u Πετρελαιοκηλίδα «Ο Κουρου-
μπλής» u Με οσμή φαυλότητας και κε-
ρασάκι «Τσίπρας» u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Πιστεύω πως ήμασταν αποτελεσματικοί και θα κριθούμε στο 
τέλος της ημέρας. Πιστεύω πως σε έναν μήνα με 40 ημέρες το 

πρόβλημα θα έχει λυθεί. Εγινε ό,τι μπορούσε να γίνει με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο.

Παναγιώτης Κουρουμπλής

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ



www.eksegersi.gr

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2017 3

Στα δύο οι νεοναζί
Για τον Κασιδιάρη, που μίλησε ως εισηγητής της νεοναζιστικής 

ΧΑ για την πρόταση της ΝΔ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής 
για την υπόθεση Καμμένου-Γιαννουσάκη, «στην πραγματικότητα, 
αυτό που γίνεται σήμερα μέσα στη Βουλή είναι η συνέχεια ενός 
πολέμου μεταξύ επιχειρηματιών. Είναι μια κόντρα μεταξύ επιχει-
ρηματικών ομίλων, τα φερέφωνα των οποίων -διότι οι πολιτικοί 
είναι φερέφωνα επιχειρηματιών στην Ελλάδα, δυστυχώς, αυτός 
είναι και ο λόγος της κατάντιας της χώρας μας- προσπαθούν να 
αναδείξουν μια κόντρα. […] είναι η κόντρα μεταξύ Μελισσανίδη 
-Σαββίδη εναντίον Μαρινάκη. Από τη μία πλευρά η πλευρά της 
κυβέρνησης που εξυπηρετεί τα συμφέροντα Σαββίδη και από 
την άλλη η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που εξυπηρετούν 
τα συμφέροντα Μαρινάκη […] μεγιστάνες του χρήματος, που ο 
Θεός ξέρει πώς έκαναν τα λεφτά όλοι αυτοί!».

Ο Λαγός, όμως, που μίλησε ως κοινοβουλευτικός εκπρόσω-
πος, είχε εντελώς άλλη γνώμη. Κατηγόρησε ευθύς εξαρχής τον 
Καμμένο ότι «δεν είναι αθώος» αλλά «εμπλέκεται σε αυτό το 
σκάνδαλο» και «σίγουρα θα βρεθεί εκτεθειμένος». Μίλησε για 
«τεράστιο σκάνδαλο που δεν εμπλέκει μόνο τον Πάνο Καμμένο», 
αλλά την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Δικαι-
οσύνης. Χωρίς τον ναζιστικό «αντικαπιταλισμό» του Κασιδιάρη, 
ο Λαγός είπε ότι «εδώ συζητάμε για την παρέμβαση που έχουν 
κάνει κάποιοι, να δώσει επιβαρυντικά στοιχεία ψεύτικα για τον 
Μαρινάκη». Υποστήριξε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής γιατί 
«εκεί θα βλέπαμε ποιος, πού, πόσο, είναι μπλεγμένος. Και εκεί θα 
βλέπαμε εάν υπάρχει μία εγκληματική οργάνωση που έχει γίνει 
προκειμένου να εμπλέξει ανθρώπους σε μια διαδικασία και να 
βγάλει την ουρά της απ’ έξω για κάποια άλλα ζητήματα». Κι ενώ ο 
Κασιδιάρης κατέθεσε φωτογραφίες που έδειχναν το ζεύγος Καμ-
μένου στον γάμο του υιού Σαββίδη και τους Μπακογιάννη-Βορί-
δη-Γεωργιάδη σε γλέντι με τον Μαρινάκη, για να πει ότι όλοι είναι 
φερέφωνα επιχειρηματιών, ο Λαγός όχι μόνο δεν επανέλαβε κάτι 
τέτοιο, αλλά κατέθεσε μόνο δύο φωτογραφίες που δείχνουν τον 
Καμμένο να κάνει απρεπείς χειρονομίες σε οπαδούς του Ολυ-
μπιακού για να τους δείξει ότι «θα βάλει φυλακή τον πρόεδρο 
του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη». Αφού κατηγόρησε τον 
Καμμένο ότι «με τις κινήσεις του και την εμπάθειά του φαίνεται 
καθαρά ότι έχει εμπλακεί στη συγκεκριμένη υπόθεση μόνο και 
μόνο για να βάλει στην φυλακή έναν άνθρωπο», εξήγησε ότι έχει 
μεγάλη… ευαισθησία σε τέτοια θέματα γιατί και αυτοί υπέστησαν 
ταλαιπωρία όντας… αθώοι.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μοίρασαν τους ρόλους, όμως 
αυτά που ήταν διαμετρικά αντίθετα, πράγμα που δε συμβαίνει 
όταν μοιράζονται ρόλοι. Την επομένη ήρθε και η ανεξαρτητοποί-
ηση του Μίχου και ενίσχυσε την εκτίμηση ότι τα ψηλά κλιμάκια 
των νεοναζί έχουν χωριστεί σε στρατόπεδα που αλληλοσφάζο-
νται (ο Μίχος είναι ο δεύτερος μετά τον Κουκούτση, ο οποίος 
ανεξαρτητοποιήθηκε με λιγότερο ηχηρό τρόπο). Δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι τα γκεσέμια του νεοναζισμού βρίσκονται αντιμέτωπα 
με το φάσμα της καταδίκης στην εν εξελίξει δίκη, γεγονός που 
ισχυροποιεί τις φυγόκεντρες τάσεις στο εσωτερικό τους, καθώς 
επικρατεί το «ο σώζων εαυτόν σωθήτω».

Αδειάσματα
Ολόκληρο το πρωί ο υπουργός Δικαιοσύνης Κοντονής συ-

γκρούονταν με τον πασόκο Παπαθεοδώρου σχετικά με το αν 
έχουν εγκυρότητα τα δημοσιεύματα για τον χειρισμό της υπό-
θεσης Καμμένου από τις εισαγγελικές αρχές του Πειραιά. Στην 
αρχή ο Κοντονής παρίστανε πως δεν έχει διαβάσει τα σχετικά 
δημοσιεύματα, στη συνέχεια -όταν ο Παπαθεοδώρου τα κατέθε-
σε (ήταν μάλιστα από το Documento του Βαξεβάνη)- υποστήριζε 
πως μπορεί και να μην είναι αξιόπιστα, γιατί κανένας δεν έχει 
πρόσβαση στα στοιχεία της δικογραφίας. «Αν εσείς βασίζετε 
τις ομιλίες σας σε στοιχεία ρεπορτάζ, χωρίς να ξέρετε αν αυτά 
είναι διασταυρωμένα ή όχι, τότε εκτίθεστε εσείς. Διότι είναι έγ-
γραφα τα οποία είναι απολύτως απόρρητα, τα οποία δεν μπορεί 
να γνώριζε κανένας», έλεγε ο Κοντονής.

Μέχρι που ανέβηκε στο βήμα ο αναπληρωτής υπουργός Δι-
καιοσύνης Παπαγγελόπουλος και υπερασπιζόμενος τον εαυτό 
του από την κατηγορία ότι αυτός «έστησε» την υπόθεση κατά 
Μαρινάκη, υποστήριξε ότι δε διάβασε καν μια ανώνυμη επιστολή 
που έφτασε στο γραφείο του, αλλά τη χειρίστηκαν συνεργάτες 
του «και μετά από έναν μήνα περίπου τη διαβίβασαν, σύμφωνα 
με την πάγια τακτική του γραφείου μου, στην κυρία Εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου», η οποία «παρέλαβε τη σχετική καταγγελία, 
τη μελέτησε, την αξιολόγησε και κατά την ανέλεγκτη, ανεξάρτη-
τη, δικαστική κρίση της παρήγγειλε στην κ. Τζίβα τη διενέργεια 
προκαταρκτικής εξέτασης, όπως προκύπτει από το πόρισμα 
Μπρακουμάτσου, το οποίο -για να μην παρεξηγηθώ- το βρήκα 
αναρτημένο στο διαδίκτυο».

Αυτό ήταν ένα έμμεσο -πλην όμως μεγαλοπρεπέστατο- άδεια-
σμα του Κοντονή. Ο Παπαγγελόπουλος κατέθεσε το -υποτίθεται 
απόρρητο- εισαγγελικό πόρισμα, που -όπως είπε- το βρήκε στο 
Διαδίκτυο. Εκανε, δηλαδή, το ίδιο με τον Παπαθεοδώρου.

Για την κουτάλα της εξουσίας 
θα καταπιούν τα πάντα

Μπετόν αρμέ και πάλι ο κοι-
νοβουλευτικός λόχος των 

ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, καταψήφισε την 
πρόταση της ΝΔ για τη σύστα-
ση Εξεταστικής Επιτροπής που 
θα ερευνούσε την όζουσα υπό-
θεση Καμμένου-Γιαννουσάκη. 
Από τους 153, ήταν παρόντες 
στην ψηφοφορία και ψήφισαν 
Οχι οι 151. Απουσίαζε ο συριζαί-
ος Χρ. Παπαδόπουλος (ασθέ-
νεια ήταν η επίσημη δικαιολο-
γία) και ο Καμμένος, που όταν 
είδε ότι η πρόταση της ΝΔ δεν 
περνάει, το έπαιξε… άρχοντας 
και δεν ψήφισε (προηγουμένως, 
βέβαια, είχε δώσει νομική -και 
όχι πολιτική- μάχη ενάντια στην 
πρόταση).

Η πρόταση της ΝΔ δεν πέρα-
σε (μολονότι την υπερψήφισαν 
όλα τα υπόλοιπα κόμματα της 
αντιπολίτευσης), όμως την πο-
λιτική ξεφτίλα δεν την απέφυγε 
ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς εκτός από τον 
αρμόδιο υπουργό Κοντονή (που 
συνεργάστηκε με τον Καμμένο 
σ' αυτή την υπόθεση), τον Καμ-
μένο υπερασπίστηκε ο ίδιος ο 
Τσίπρας, που πήγε στη Βουλή 
αργά και μίλησε τελευταίος, 
χωρίς να μπει σε άμεσο διάλο-
γο με τους αρχηγούς της αντι-
πολίτευσης (με τον Μητσοτάκη 
κυρίως).

Είτε αυτό ήταν όρος που έβα-
λε ο Καμμένος είτε επιλογή του 
Τσίπρα για να «μαζέψει» την κα-
τάσταση και να μην υπάρξουν 
διαρροές στην ψηφοφορία, ση-
μασία έχει ότι  τον Καμμένο (και 
τα καμώματά του) τον έχουν 
χρεωθεί «με 108». Μαζί του θα 
βαδίσουν μέχρι το τέλος, ό,τι κι 
αν κάνει, γιατί μοναδικός στό-
χος τους είναι να μη χάσουν 
από τα χέρια την κουτάλα της 
εξουσίας. Λογικό και αναμενό-
μενο είναι αυτό. Οταν έχουν 
ψηφίσει παρέα Μνημόνια και 
εφαρμοστικούς νόμους, που 
εξοντώνουν τον ελληνικό λαό 
και υποθηκεύουν το μέλλον του 
για δεκαετίες, θα κολλήσουν 
στα νυχτερινά τηλεφωνικά αλι-
σβερίσια του Καμμένου μ' έναν 
καταδικασμένο για πρεζεμπό-
ριο ή στο ότι πήγε στο Λονδίνο 
για κάποια νατοϊκή σύνοδο 
και επί τη ευκαιρία έριξε και 
μερικές μπιλιές σ' ένα καζίνο; 
Αλλους υπουργούς μπορεί να 
τους «ανασχηματίσει» ή και να 
τους διώξει ο Τσίπρας, όμως ο 
Καμμένος θα παραμείνει ακλό-
νητος στο υπουργείο που έβαλε 
ως όρο να πάρει, προκειμένου 
να γίνει συγκυβερνήτης.

Πολιτικά, ο Τσίπρας και οι 
υπόλοιποι συριζαίοι προσπάθη-
σαν να πάνε τη μπάλα στο γή-
πεδο της «εξυπηρέτησης επιχει-
ρηματικών συμφερόντων» από 
τη μεριά της αντιπολίτευσης, 
ιδιαίτερα της ΝΔ, ποντάροντας 
στον (αναγκαστικά) χοντροκομ-
μένο τρόπο με τον οποίο η ΝΔ 
και το ΠΑΣΟΚ υπερασπίστηκαν 

τον Μαρινάκη και στο γεγονός 
ότι οι φυλλάδες του εν λόγω 
εφοπλιστή χτυπούν μανιωδώς 
την κυβέρνηση και υπερασπί-
ζονται ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.

Ομως αυτό το επιχείρημα 
δεν είναι και τόσο αποδοτικό 
πια. Οχι γιατί δεν ισχύει, όχι 
επειδή τα στελέχη της ΝΔ και 
του ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνουν 
συνεχώς για τον Μαρινάκη «αν 
είναι ένοχος να πάει φυλακή, 
αλλά αυτό θα το βρει η Δικαιο-
σύνη», αλλά γιατί ο κόσμος έχει 
καταλάβει πως κάπως αργά 
θυμήθηκαν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ τις 
υποψίες για εμπλοκή του Μα-
ρινάκη στο πρεζεμπόριο. Δε θα 
αναφερθούμε στα καρφιά της 
Μπακογιάννη, ότι ο Καμμένος 
«επισκεπτόταν» τον Μαρινάκη 
κι όταν είχε δυσκολίες «έστελνε 
την σύζυγό του», που μέχρι στιγ-
μής παραμένουν αναπόδεικτοι 
ισχυρισμοί. Ομως, ποιος ξε-
χνάει το δείπνο της Δούρου με 
τον Μαρινάκη, παραμονές των 
τοπικών εκλογών του 2014, ποι-
ος ξεχνάει τις επισκέψεις του 
Μαρινάκη στο Μαξίμου (καλά, 
τον ύποπτο για πρεζεμπόριο δε-
χόταν στο Μαξίμου ο Τσίπρας, 
ο Παππάς, ο Φλαμπουράρης;), 
ποιος ξεχνάει πως ο Μαρινάκης 
ήταν ο προβεβλημένος «προσω-
ρινός υπερθεματιστής», μέχρι ο 
διαγωνισμός για τα κανάλια να 
αποδειχτεί φιάσκο; 

Και μη μας πουν ότι αυτή 
ήταν μια νόμιμη διαδικασία, 
στην οποία μπορούσε να μπει 
όποιος έχει λεφτά, γιατί κανέ-
νας δεν τους υποχρέωνε να τον 
δεχτούν στο Μαξίμου και κανέ-
νας δεν τους είχε βάλει τσιρότο 
στο στόμα, ώστε να μη μπορούν 
να κάνουν μια δήλωση, έναν 
υπαινιγμό έστω για τον άνθρω-
πο που διεκδικούσε μια άδεια 
για κανάλι. Αν ο Μαρινάκης 
είναι χρηματοδότης του πρεζε-
μπόριου, τότε αυτοί πούλησαν 
μια τηλεοπτική άδεια και πήραν 
λεφτά που μυρίζουν θάνατο. Κι 
όχι μόνον αυτό, αλλά βοήθησαν 
να στηθεί κι ένα «πλυντήριο» για 
τα λεφτά από το πρεζεμπόριο. 
Και μη μας πουν ότι το κατάλα-
βαν πριν από μερικούς μήνες, 
γιατί η υπόθεση του «Noor 1» 
είναι παλιά, πριν  αυτοί γίνουν 
κυβέρνηση.

Είναι προφανές ότι δε δίνουν 
δεκάρα τσακιστή για το αν εί-
ναι ή δεν είναι πρεζέμπορας 
ο Μαρινάκης (στον οποίο -ση-
μειωτέον- δεν έχει απαγγελθεί 
καμιά κατηγορία, οπότε από 
άποψη τυπικής νομιμότητας δε 
δικαιούνται ο Καμμένος και ο 
Τσίπρας να δηλώνουν «μακάρι 
να αποδειχτεί αθώος ο άνθρω-
πος», γιατί αυτό λέγεται μόνο 
για όσους βρίσκονται υπό κατη-
γορία). Οπως δε δίνουν δεκάρα 
τσακιστή για τα λαθρεμπόρια 
άλλων καπιταλιστών, που τους 
έχουν κολλητούς τους. Φαίνε-

ται πως σε κάποια φάση είχαν 
τη βεβαιότητα ότι ο Μαρινάκης 
θα στήσει ένα εκδοτικό συγκρό-
τημα φιλικό προς αυτούς, γι' 
αυτό και τον δέχονταν στο Μα-
ξίμου και δεν άφησαν κανέναν 
υπαινιγμό σε βάρος του. Μετά, 
για λόγους που δεν είμαστε σε 
θέση να γνωρίζουμε (αν και 
μπορούμε να τους φανταστού-
με), «άλλαξαν τα κόζα» και ο 
Μαρινάκης από αξιότιμος προ-
σωρινός υπερθεματιστής έγινε 
ύποπτος για πρεζεμπόριο. Η 
υπόθεση του «Noor 1» είναι πα-
λιά, οι «μυστηριώδεις θάνατοι» 
μαρτύρων είχαν συντελεστεί 
(κάποιοι και επί διακυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ) και τίποτα και-
νούργιο δεν προστέθηκε, εκτός 
από τη διαθεσιμότητα ή μη του 
καταδικασμένου σε ισόβια Γιαν-
νουσάκη να «μιλήσει». Και για 
να μην ξεχαστούμε, δεν είναι 
η πρώτη φορά που «αλλάζουν 
τα κόζα». Τα ίδια είχαν γίνει και 
με τον Ψυχάρη (ξεχνάμε τη… 
γάτα Ιμαλαΐων και τον… barista 
Τσίπρα;).

Επειδή, λοιπόν, είναι όλοι εξί-
σου βρόμικοι, επειδή πίσω από 
κλειστές πόρτες κλείνουν συμ-
φωνίες με καπιταλιστές (αλή-
θεια, για τον «κόσμο της ΑΕΚ» 
δόθηκε η άδεια-σκάνδαλο στον 
Μελισσανίδη;), επειδή οι συμ-
φωνίες αυτές πότε «περπατάνε» 
και πότε χαλάνε, το επιχείρημα 
ότι η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ λειτουρ-
γούν σαν ατζέντηδες του Μα-
ρινάκη δεν πείθει, γιατί εύλογα 
αντιλαμβάνεται κανείς (και από 
την υπόθεση Καμμένου) ότι οι 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ λειτουργούν σαν 
ατζέντηδες των αντιπάλων του 
Μαρινάκη. Ετσι λειτουργεί ο 
θαυμαστός κόσμος του καπι-
ταλισμού και των πολιτικών του 
εκπροσώπων.

Γι' αυτό και αναγκάστηκαν 
να μετατρέψουν τη συζήτηση 
για τη σύσταση Εξεταστικής 
Επιτροπής, κατά το μεγαλύτε-
ρο -και ουσιαστικότερο- μέρος 
της, σε ακροαματική διαδικα-
σία ποινικού δικαστηρίου, που 
αποφασίζει την αθώωση του 
κατηγορουμένου Καμμένου, 
επειδή δεν υφίσταται το αδί-
κημα. Το σήκωμα αυτού του 
άχθους ανατέθηκε στον πρώην 
υπουργό Δικαιοσύνης και κα-
θηγητή του Ποινικού Δικαίου, 
Νίκο Παρασκευόπουλο, που ως 
εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ φρόντι-
σε να εξαφανίσει κάθε πολιτικό 
περιεχόμενο και να μείνει μόνο 
στα στοιχεία της ποινικής υπε-
ράσπισης του Καμμένου.

Ηταν πραγματικά αξιοθρή-
νητη η εικόνα του Παρασκευ-
όπουλου καθώς προσπαθούσε 
να επιχειρηματολογήσει πως ο 
Καμμένος έδρασε όπως δρουν 
οι πράκτορες που κάνουν δι-
είσδυση σε συμμορίες ναρκω-
τικών, πράγμα που ο νόμος το 
επιτρέπει. Κι όταν ο Δένδιας 

τον ρώτησε ευθέως, αν αυτός 
είναι ο ισχυρισμός του, σιώ-
πησε από ντροπή. Κι ακόμα 
πιο αξιοθρήνητο -από πολιτική 
άποψη- ήταν το επιχείρημα ότι 
ο εισαγγελέας εφετών Πειραιά, 
στον οποίο στάλθηκε η καταγ-
γελία Γιαννουσάκη, απεφάνθη 
ότι η εισαγγελέας Τζίβα δε 
διέπραξε κανένα αδίκημα και 
έθεσε τη μηνυτήρια αναφορά 
στο αρχείο. Οπότε, αφού δεν 
υπάρχει φυσικός αυτουργός, 
δεν υπάρχει και ηθικός αυ-
τουργός (ο Καμμένος δηλαδή), 
οπότε δεν υπάρχει νομική βάση 
για να συγκληθεί η Εξεταστική 
Επιτροπή!

Ακόμα κι αν παραβλέψουμε 
το γεγονός ότι η υπόθεση για 
τον λιμενικό Χριστοφορίδη 
στάλθηκε στο Ναυτοδικείο, λό-
γω αρμοδιότητας, και επομέ-
νως παραμένει ανοιχτή, όπως 
και το γεγονός ότι η υπόθεση 
για τον Καμμένο διαβιβάστηκε 
στη Βουλή, για να τη διερευνή-
σει αυτή, και επομένως ουδείς 
μπορεί να προδιαγράψει το 
αποτέλεσμα της διερεύνησης 
από μια Εξεταστική Επιτροπή 
(η οποία θα καθόριζε και το 
αδίκημα, αν έφτανε σε τέτοιο 
συμπέρασμα), νομικό είναι 
το ζήτημα ή πολιτικό; Ο Πα-
ρασκευόπουλος έφτιαξε μια 
γραμμή ασθενέστατης νομικής 
υπεράσπισης, την οποία επανέ-
λαβαν αυτούσια ο Κοντονής, ο 
Καμμένος και ο ίδιος ο Τσίπρας, 
ξεπέφτοντας στο επίπεδο επαρ-
χιώτη δικολάβου!

Υποψιαζόμαστε ότι αυτή η 
υπόθεση βαδίζει προς γενική 
εκτόνωση. Η εισαγγελία εφετών 
Πειραιά έκανε και μια ακόμα κί-
νηση: απήγγειλε κατηγορία για 
το πρεζεμπόριο κατά δύο τούρ-
κων υπηκόων, τους οποίους έχει 
κατονομάσει ο Γιαννουσάκης. 
Οι φυλλάδες του Μαρινάκη το 
έκαναν αμέσως σημαία: «Βρή-
καν το δρόμο του χρήματος 
- Ενταλμα σύλληψης για δύο 
Τούρκους», «η φυσική δικαστική 
λειτουργός, που έχει τα ηνία της 
έρευνας, βάζει τέλος στη σενα-
ριολογία-φημολογία περί της 
ύπαρξης έλληνα χρηματοδότη, 
καθώς και στη σκευωρία με στό-
χο την εμπλοκή του εφοπλιστή 
Βαγγέλη Μαρινάκη». «Κάποια 
σκευωρία επιχειρήθηκε να στη-
θεί», έλεγε μια βδομάδα μετά, 
από τη ραδιοφωνική του εκπο-
μπή και ο Χατζηνικολάου. Ολοι 
αθώοι, λοιπόν, κι ό,τι μπόρεσαν 
να κερδίσουν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ 
από τον Καμμένο το κέρδισαν. 
Αλλωστε, τις τελευταίες μέρες 
ασχολούνταν περισσότερο με 
την επίσκεψή του στο καζίνο, 
παρά με την υπόθεση Γιαννου-
σάκη. Και βέβαια, ελπίζουν (για 
να μην πούμε ότι είναι σίγου-
ροι), ότι ο Καμμένος θα τους 
προσφέρει και άλλες ευκαιρίες 
για να «ξεφλουδίσουν», μέσω 
αυτού, τον Τσίπρα.
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Στον τέταρτο γύρο φτάνει 
αισίως ο αγώνας... κατς 

που διεξάγεται μεταξύ Βρε-
τανίας και ΕΕ για το ποιος θα 
επιβάλει τους όρους του για το 
επικείμενο BREXIT. 

Η Βρετανία επιζητεί μία 
μεταβατική περίοδο και θέλει 
από τώρα να συμφωνηθεί η 
σχέση της με την ΕΕ μετά από 
την αποχώρηση. Αυτό είναι 
που θέλουν και οι βρετανοί 
καπιταλιστές, οι οποίοι διά 
στόματος του προέδρου του 
Συνδέσμου Βρετανών Βιομη-
χάνων, Πολ Ντρέσλερ, απαι-
τούν μία συμφωνία. Το ερώτη-
μα δεν είναι αν θα φύγουμε, 
λέει ο Ντρέσλερ, αλλά το πώς 
θα φύγουμε. Επαναλαμβάνο-
ντας ότι οι βρετανικές εταιρίες 
είναι στενά συνδεδεμένες με 
την ΕΕ και ότι τα δύο τρίτα των 
εισαγωγών της Ανατολικής Αγ-
γλίας προέρχονται από αυτήν, 
ο Ντρέσλερ υποστήριξε ότι αν 
η Βρετανία αποχωρήσει χωρίς 
συμφωνία, τα λιμάνια και τα 
αεροδρόμια της περιοχής θα 
αντιμετωπίσουν μεγάλη ανα-
στάτωση και κατέληξε: «Οι 
επιχειρήσεις στην ΕΕ και το 
Ηνωμένο Βασίλειο είναι καθα-
ρές. Είναι κρίσιμο να σχεδια-
στεί μια μεταβατική περίοδος 
μέχρι τρία χρόνια για την απο-
φυγή να φτάσουμε στο χείλος 
του γκρεμού σε περίπτωση μη 
συμφωνίας». 

Από τη μεριά τους, οι Εργα-
τικοί έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα 
στοχεύσουν σε μία συμφωνία 
σύνδεσης με την ΕΕ, με τον 
σκιώδη υπουργό για το Brexit, 
Κιμ Στάρμερ, να δηλώνει ότι 
ενδεχόμενος τελικός προορι-
σμός για το Εργατικό Κόμμα 
είναι η παραμονή σε ένα είδος 
«τελωνειακής ένωσης».

Από την άλλη μεριά, οι Ευ-
ρωπαίοι εξακολουθούν να μην 
δελεάζονται από τα βρετανικά 
«τσαλιμάκια». Ο διαπραγμα-
τευτής της ΕΕ για το Brexit, 
Μισέλ Μπαρνιέ, απέρριψε 
κάθε συζήτηση, η Βρετανία 
να χαίρει «ειδικής μεταχείρι-
σης» ως προς τη συμμόρφω-

ση με τους Ευρωπαϊκούς Κα-
νονισμούς κατά τη διάρκεια 
οποιασδήποτε «μεταβατικής 
περιόδου» μετά το Brexit. 
Υποστήριξε δε ότι η Βρετανία, 
όσο παραμένει στην ενιαία 
αγορά, θα υπόκειται στους ευ-
ρωπαϊκούς προϋπολογισμούς 
και τη δικαστική εξουσία των 
Βρυξελλών.

Αυτά τα αδιέξοδα βαθαί-
νουν την πολιτική κρίση στη 
Βρετανία, που σοβεί από τότε 
που έγινε το δημοψήφισμα, 
κέρδισε το Brexit και ο Ντέ-
ιβιντ Κάμερον παραιτήθηκε 
αφήνοντας τη θέση του στην 
Τερίζα Μέι. Το κόμμα των 
Τόρηδων κυβερνά πια με τη 
στήριξη ενός ακροδεξιού βο-
ρειοϊρλανδικού κόμματος, ενώ 
στο εσωτερικό του μαίνεται ο 
εμφύλιος ανάμεσα στους οπα-
δούς ενός «μαλακού» Brexit 
(που βρίσκονται σε ανοιχτή 
γραμμή με τους βρετανούς 
καπιταλιστές) και τους οπα-
δούς του «σκληρού» Brexit, 
με επικεφαλής τον υπουργό 
Εξωτερικών, Μπόρις Τζόνσον. 
Στη μέση η Μέι, μοιάζει με 
φουσκωτή κούκλα που η μια 
φράξια την πετάει στην άλλη 
και τανάπαλιν.

Η πρόσφατη ομιλία της 
«Θάτσερ τσέπης» (αυτό το 
προσωνύμιο της έχουν κολλή-
σει) στη Φλωρεντία κατέδειξε 
το στρατηγικό αδιέξοδο στο 
οποίο βρίσκεται η ίδια και το 
κόμμα της. «Αυτό το κεφάλαιο 
της ευρωπαϊκής ιστορίας μπο-
ρεί να μνημονεύεται από τους 
ιστορικούς του μέλλοντος όχι 
ως μια σχέση που τελείωσε, 
αλλά ως μια νέα συμμαχία 
που άρχισε», διακήρυξε η Μέι, 
κάνοντας έκκληση για ένα 
«ομαλό» Brexit. Πρότεινε μια 
περίοδο μετάβασης, που θα 
ξεκινήσει μετά την ολοκλήρω-

ση των διαπραγματεύσεων (31 
Μάρτη του 2019). Δεν προσδι-
όρισε την περίοδο της μετάβα-
σης, αλλά ο Τύπος κάνει λόγο 
για διετία. Αυτό σημαίνει ότι 
μέχρι τα τέλη Μάρτη του 2021 
τα πράγματα θα παραμείνουν 
ως έχουν: ελεύθερη διακίνη-
ση αγαθών και μετακίνηση 
ανθρώπων και συμμετοχή 
της Βρετανίας στον κοινοτικό 
προϋπολογισμό, αλλά με ένα 
στάνταρ ποσό (20 δισ. λίρες, 
περίπου 22 δισ. ευρώ).

Οι Βρυξέλλες δεν μετακι-
νήθηκαν από τη θέση τους ότι 
δεν πρόκειται να συμφωνή-
σουν σε οποιαδήποτε «ειδική 
μεταχείριση» της Βρετανίας, 
ενώ έγινε ολοφάνερο ότι με 
την πρόταση της Μέι μετακι-
νήθηκε η βρετανική κυβέρνη-
ση, γεγονός που αποκάλυψε 
την αδυναμία της σ’ αυτόν 
τον αγώνα κατς με τους ιμπε-
ριαλιστές της ηπειρωτικής 
Ευρώπης. Είναι λογικό, μετά 
απ’ αυτά, στο Βερολίνο και το 
Παρίσι να περιμένουν τη νέα 
«προσφορά» της Μέι. 

Η ομιλία της Μέι στη Φλω-
ρεντία θεωρήθηκε (και ήταν) 
«άδειασμα» του Τζόνσον που 
είχε γράψει άρθρο 4.200 λέ-
ξεων στη «Ντέιλι Τέλεγκραφ» 
υπέρ του «σκληρού» Brexit, 
απορρίπτοντας κάθε ιδέα 

βρετανικής συμμετοχής στον 
κοινοτικό προϋπολογισμό κα-
τά τη μεταβατική περίοδο. Ως 
γνήσιος λαϊκιστής, ο Τζόνσον 
επανέλαβε όσα έλεγε και κα-
τά τη διάρκεια της προεκλο-
γικής καμπάνιας των οπαδών 
του Brexit: αν σταματήσουμε 
να συμμετέχουμε στον κοινο-
τικό προϋπολογισμό, τότε η 
Βρετανία θα εξοικονομεί 350 
εκατ. λίρες τη βδομάδα, που 
θα μπορούσαν να διατεθούν 
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 
Στον Τζόνσον δεν απάντη-
σε η πρωθυπουργός, αλλά ο 
επικεφαλής της Βρετανικής 
Στατιστικής Αρχής, Ντέιβιντ 
Νόργκροουβ, κατηγορώντας 
τον για «ξεκάθαρη παραποίη-
ση των επίσημων στατιστικών». 
Αντίθετα, η Μέι αντιμετώπισε 
τον υπουργό της σαν… κακο-
μαθημένο παιδί. «Ο Μπόρις 
είναι ο Μπόρις» είπε χαμογε-
λώντας από καναδικού εδά-
φους. Αντίθετα, η υπουργός 
Εσωτερικών Αμπερ Ραντ, που 
στο δημοψήφισμα είχε ταχθεί 
με το Bremain του Κάμερον, 
δήλωσε ότι ο Τζόνσον «φαίνε-
ται πως θέλει να οδηγήσει την 
κυβέρνηση από το πίσω κάθι-
σμα»! «Η κυβέρνηση οδηγείται 
από το μπροστινό κάθισμα» 
απάντησε η Μέι στην υπουργό 
της, χωρίς να την κατονομάσει.

Οπως αντιλαμβάνεστε, 

αυτή δεν είναι εικόνα ιμπερι-
αλιστικής κυβέρνησης ικανής 
να χειριστεί ένα τόσο κρίσιμο 
ζήτημα, όπως είναι η αποχώρη-
ση από την ΕΕ και η διαμόρ-
φωση μιας νέας σχέσης της 
Βρετανίας με τις ιμπεριαλιστι-
κές δυνάμεις της ηπειρωτικής 
Ευρώπης. Τηρουμένων των 
αναλογιών, θυμίζει την κυβέρ-
νηση Τσάμπερλεν πριν από 
τον Β παγκόσμιο πόλεμο, που 
προσπαθούσε να συγκρατήσει 
τη ναζιστική Γερμανία με την 
«πολιτική του κατευνασμού», 
αγνοώντας τις προειδοποιή-
σεις του Τσόρτσιλ και άλλων. 
Γι’ αυτό ανησυχούν οι βρετα-
νοί καπιταλιστές. Γι’ αυτό τα 
ΜΜΕ προβλέπουν ότι η Μέι δε 
θ’ αντέξει να βγάλει τη θητεία 
της και θ’ αναγκαστεί να πα-
ραιτηθεί για να προκηρυχτούν 
εκλογές.

Και γι’ αυτό αναθάρρησαν 
οι Εργατικοί του Τζέρεμι Κόρ-
μπιν, που από «λούζερ» και 
«απολίθωμα», προβάλλεται 
πλέον ως ο στιβαρός ηγέτης 
που θα σώσει τη Γηραιά Αλ-
βιόνα από περιπέτειες. Λίγο 
πριν ξεκινήσει το συνέδριο 
του Εργατικού Κόμματος, 
που κράτησε ολόκληρη την 
εβδομάδα που διανύουμε, 
βουλευτές του κόμματος και 
πρόεδροι συνδικάτων απηύθυ-
ναν στον Κόρμπιν μια ανοιχτή 
επιστολή (δημοσιεύτηκε στον 
«Ομπζέρβερ»), ζητώντας του 
να δεσμευτεί στο συνέδριο 
ότι η Βρετανία θα παραμείνει 
στην ενιαία αγορά και ότι θα 
τεθεί τέλος στο «καταστροφι-
κό Brexit». Φαίνεται πως ο Τόνι 
Μπλερ διευρύνει την επιρροή 
του. «Στο συνέδριό μας, αυτή 
την εβδομάδα, οι Εργατικοί 
θα πρέπει να δεσμευτούμε 
ότι θα παραμείνουμε στην ενι-
αία αγορά και την τελωνειακή 

ένωση, χωρίς να αποκλείου-
με επιλογές σχετικά με το 
πώς θα επιτύχουμε αυτό το 
στόχο» (δηλαδή νέο δημο-
ψήφισμα, αν χρειαστεί), ανα-
φερόταν στην επιστολή, που 
προκάλεσε αίσθηση.

Ο Κόρμπιν απάντησε μέσω 
του BBC ότι λαμβάνει υπόψη 
του τα μέλη του κόμματος 
που θέλουν τη διατήρηση των 
στενότερων δεσμών με την ΕΕ, 
όμως δεν έκανε βήμα προς τη 
θέση τους (και θέση Μπλερ). 
Είπε μόνο πως μια μεταβατική 
περίοδος με πλήρη πρόσβαση 
στην ενιαία αγορά θα πρέπει 
να διαρκέσει όσο χρειάζεται. 
Εκείνο που ενδιαφέρει τον 
Κόρμπιν αυτή τη στιγμή είναι 
να εκμεταλλευτεί το μομέ-
ντουμ που έχουν ο ίδιος και το 
κόμμα του, για να γίνει πρωθυ-
πουργός. Στην ομιλία του στο 
κλείσιμο του συνέδριου κάλε-
σε την Μέι «ή να συνέλθει ή να 
φύγει», αφήνοντας τους Ερ-
γατικούς να χειριστούν τις δι-
απραγματεύσεις για το Brexit. 
Αφού σημείωσε καυστικά ότι 
στο υπουργικό συμβούλιο της 
Μέι «ο ένας θέλει να φάει τον 
άλλο», ο Κόρμπιν κατέληξε 
με τη λαϊκιστική κορόνα: «Οι 
Εργατικοί είναι οι μόνοι που 
μπορούν να ενώσουν όσους 
θέλουν και όσους δε θέλουν 
το Brexit». Πώς θα γίνει αυτό 
το μαγικό; Με τον τρόπο που 
ο Τσίπρας θα έσκιζε τα Μνη-
μόνια και τους εφαρμοστικούς 
τους νόμους και θα ανάγκαζε 
τη Μέρκελ να συμφωνήσει 
(ντάλα μεσημέρι μάλιστα)…

Οπως όλα δείχνουν, αυτοί 
που αποφάσισαν να φύγουν 
από την ΕΕ, εμφανιζόμενοι 
ως το δυνατό μέρος της δια-
πραγμάτευσης, οι Βρετανοί, 
το μόνο που κατάφεραν ήταν 
να βυθιστούν σε μια κρίση, εν-
δυναμώνοντας εκ των πραγμά-
των το άλλο μέρος. Ετσι, στη 
διαπραγμάτευση με τον γερ-
μανογαλλικό άξονα οι βρετα-
νοί ιμπεριαλιστές προσέρχο-
νται αδυνατισμένοι και χωρίς 
καθαρό στρατηγικό ορίζοντα.

BREXIT

Μπροστά σε μεγάλα αδιέξοδα

Η δημοκρατία σταματά εκεί που δε θίγονται
τα συμφέροντα των ισχυρών

Με νύχια και με δόντια παλεύει η 
ισπανική κυβέρνηση να σαμπο-

τάρει το αυριανό δημοψήφισμα για 
την ανεξαρτησία της Καταλονίας, 
της ισπανικής επαρχίας των 7.5 εκα-
τομμυρίων κατοίκων, που πριν από 
τη δικτατορία του Φράνκο έχαιρε 
ευρείας αυτονομίας, την οποία έχα-
σε στη συνέχεια, για να την αποκτή-
σει ξανά μετά από το θάνατό του το 
1975. Το 2006, η Καταλονία διεύρυνε 
την αυτονομία της με τη μεταφορά 
πρόσθετων δικαστικών και φορολο-
γικών εξουσιών στην τοπική κυβέρ-
νηση, όμως το 2010 το συνταγματικό 
δικαστήριο της Ισπανίας ακύρωσε 
αυτή τη διεύρυνση, θεωρώντας ότι 
είναι αντισυνταγματική, απορρίπτο-

ντας κατηγορηματικά την άποψη ότι 
οι Καταλανοί αποτελούν ξεχωριστή 
εθνότητα από τους Ισπανούς.

Βέβαια, άσχετα με το τι λένε το 
συνταγματικό δικαστήριο και ο Ραχόι, 
που χαρακτήρισε «χίμαιρα» το δημο-

ψήφισμα, στέλνοντας ταυτόχρονα 
τους μπάτσους του να συλλάβουν 
14 αξιωματούχους της καταλανικής 
κυβέρνησης, επειδή συμμετείχαν 
στην διοργάνωσή του, αυτό που έχει 
σημασία είναι τι λέει ο ίδιος ο λαός 
της Καταλονίας. Κι ο λαός μέχρι τώρα 
φαίνεται να υποστηρίζει την ανεξαρ-
τησία της, αν κρίνουμε από το άτυπο 
δημοψήφισμα που διεξήχθη το 2014, 
στο οποίο το 80% αποφάσισε υπέρ 
της ανεξαρτησίας, και από τις με-
γάλες διαδηλώσεις που έγιναν στη 
Βαρκελώνη  και άλλες πόλεις κατά 
της κεντρικής εξουσίας.

Ομως, οι «δημοκράτες» που στρογ-
γυλοκάθονται στις καρέκλες της 
εξουσίας στη Μαδρίτη φοβούνται 

τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, 
γιατί γνωρίζουν ότι η καταλανική κυ-
βέρνηση έχει δηλώσει ότι θα αποσχι-
στεί σε περίπτωση που επικρατήσει το 
«ναι». Αυτό θα είναι ένα πλήγμα για 
την Μαδρίτη, αφού θα χάσει σημα-
ντικές περιοχές από την επικράτειά 
της. Αν όμως ο καταλανικός λαός 
είναι αποφασισμένος να αποσχιστεί, 
πόσο «δημοκρατική» είναι η κατα-
στολή που εφαρμόζει η Μαδρίτη για 
να εμποδίσει να εκφραστεί η θέλησή 
του; Ρητορικό είναι φυσικά το ερώτη-
μα, ενώ μόνο μειδιάματα μπορούν 
να προκαλέσουν οι ανοησίες που 
εκστόμισε ο υπουργός Εξωτερικών 
της Ισπανίας, Αλφόνσο Ντάστις, ο 
οποίος κατηγόρησε τους Καταλανούς 
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για «ναζισμό», υποστηρίζοντας ότι 
«τα δημοψηφίσματα είναι ένα όπλο 
επιλογής των δικτατόρων»! Τότε γι-
ατί να μη χαρακτηριστεί με τον ίδιο 
τρόπο και η βουλευτική ψηφοφορία 
που διεξάγεται κάθε τέσσερα χρό-
νια; Πιο δημοκρατική είναι αυτή 
η ψήφος που δίνει λευκή επιταγή 
στην εκάστοτε κυβέρνηση να κάνει 
ό,τι γουστάρει υπό τον μανδύα της 
«λαϊκής εντολής»; 

Από την άλλη, το πρόβλημα της 
Καταλονίας, όπως και ολόκληρης 
της Ισπανίας, δεν είναι η «εθνική 
ανεξαρτησία». Το πρόβλημα είναι η 
έλλειψη ταξικής ανεξαρτησίας αυ-
τών που δέχονται τα πυρά των πο-
λιτικών λιτότητας, που χρόνια τώρα 
εφαρμόζεται στο όνομα της «αντα-
γωνιστικότητας» και «ανάπτυξης». 
Χωρίς να μπορούμε να γνωρίζουμε 
ποια τμήματα της αστικής τάξης της 
Καταλονίας υποστηρίζουν την από-
σχιση και ποια όχι, το μόνο που μπο-
ρούμε να υποστηρίξουμε είναι ότι η 
κυβέρνηση της Καταλονίας αποτελεί 
κι αυτή κρίκο στην καθεστηκυία τά-
ξη, εφαρμόζοντας κατά καιρούς κι 
αυτή πολιτικές λιτότητας. Ο πρώην 
πρωθυπουργός της Καταλονίας, 
Αρτούρ Μας, ήταν μπλεγμένος κι 
αυτός σε σκάνδαλα και εφάρμοζε 
την πολιτική της λιτότητας, όπως 
ακριβώς ο ομόλογός του στην κε-
ντρική εξουσία.

Γι’ αυτό και η θέση του «αντικα-
πιταλιστικού» κόμματος CUP (Υπο-
ψηφιότητα Λαϊκής Ενότητας) περί 
δυνατότητας συνταγματικής αλλα-
γής, με την επιστροφή στο επίκεντρο 
της πολιτικής ζωής του ενδιαφέρο-
ντος για τη ζωή του λαού, αντί των 
συμφερόντων του κεφαλαίου, και 
την απομάκρυνση από τις νεοφιλε-
λεύθερες πολιτικές, μέσω της ρήξης 
με το υπάρχον καθεστώς και μιας 
πολιτικής που θα βασίζεται στην 
αυτοδιοίκηση (αποκέντρωση των 
εξουσιών, ριζική δημοκρατία), τον 
σοσιαλισμό και τον φεμινισμό (βλ. 
http://cup.cat/noticia/referendum-
book), αποτελούν κενά λόγια όταν 
δε δίνεται απάντηση στα παρακάτω 
κρίσιμα ερωτήματα: Πώς θα ανατρα-
πεί η υπάρχουσα ταξική καταπίεση 
που υφίσταται η εργαζόμενη κοινω-
νία; Με «μη βίαιη αντίσταση», «πο-
λιτική ανυπακοή» και «συμμετοχική 
οικοδόμηση εναλλακτικών μορφών 
εξουσίας»; Τι θα γίνει με την υφιστά-
μενη κρατική μηχανή, θα «αναμορ-
φωθεί» ή θα τσακιστεί για να οικοδο-
μηθεί μία νέα (που θα απονεκρωθεί 
σταδιακά όταν οι εργαζόμενοι θα 
φτάσουν στο σημείο να χειρίζονται 
όλα τα ζητήματα διοίκησης της μη 
εκμεταλλευτικής κοινωνίας);  

Είναι άλλο πράγμα να υποστηρί-
ζεις το αναφαίρετο δικαίωμα των 
Καταλανών (και οποιασδήποτε πλη-
θυσμιακής ομάδας) να αποφασί-
ζουν οι ίδιοι σε ποιο κράτος θέλουν 
να ζήσουν (μέχρι το δικαίωμα της 
απόσχισης) κι άλλο να υποστηρί-
ζεις την αυταπάτη ότι με ένα δημο-
ψήφισμα ανοίγει ο δρόμος για μια 
άλλη κοινωνία. Οι Καταλανοί θα το 
νοιώσουν στο πετσί τους αυτό, είτε 
με την άγρια καταστολή που ήδη 
εφαρμόζει η Μαδρίτη (δίνοντας 
εντολή στις εισαγγελικές αρχές να 
αποκλειστούν τα σχολεία που θα διε-
ξαχθεί το δημοψήφισμα), είτε με την 
ίδια πολιτική που θα ασκεί η «δικιά 
τους» κυβέρνηση, αν ποτέ πετύχουν 
την πολυπόθητη «ανεξαρτησία».

Κούρδοι του Ιράκ

Συντριπτικά υπέρ της ανεξαρτησίας
Το 93% έφτασε το ποσοστό υπέρ 

της ανεξαρτητοποίησης των κουρ-
δικών περιοχών του βορείου Ιράκ στο 
δημοψήφισμα που έγινε τη Δευτέρα 
25 Σεπτέμβρη, με τη συμμετοχή να 
φτάνει το 72%.

Κι ενώ ο Κούρδος πρόεδρος Μπαρ-
ζανί ανακοίνωνε σε τηλεοπτικό του 
διάγγελμα το αποτέλεσμα, ζητώντας 
από τη Βαγδάτη να ξεκινήσουν δια-
πραγματεύσεις για την απόσχιση, η 
τελευταία απάντησε εξίσου σκληρά 
όπως έχει κάνει μέχρι σήμερα. Διά 
στόματος του ιρακινού πρωθυπουρ-
γού διεμήνυσε ότι η Βαγδάτη θα 
πρέπει να ανακτήσει τον έλεγχο των 
συνόρων όλης της ιρακινής επικρά-
τειας (συμπεριλαμβανομένης της 
επικράτειας του ιρακινού Κουρδι-
στάν). Το κοινοβούλιο της Βαγδάτης 
ενέκρινε την αποστολή μονάδων του 
ιρακινού στρατού στην ευρύτερη πε-
ριοχή προκειμένου να διασφαλιστεί 
ο έλεγχος των πετρελαιοπηγών του 
Κιρκούκ και των αεροδρομίων που 
βρίσκονται στις κουρδικές περιοχές. 
Μέχρι αυτή τη στιγμή, η Βαγδάτη δεν 
έχει προχωρήσει σε μια τέτοια κίνη-
ση κλιμάκωσης, όμως ζήτησε από τις 
αεροπορικές εταιρίες που εκτελούν 
πτήσεις από και προς την πρωτεύου-
σα του Ιρακινού Κουρδιστάν, Ερμπίλ, 
και τη Σουλεϊμανίγια να παύσουν 
προσωρινά τις πτήσεις τους, επιβάλ-
λοντας με αυτόν τον τρόπο ένα χα-
λαρό αποκλεισμό. Επιπλέον, μία μέρα 
μετά το δημοψήφισμα, ο ταξίαρχος 
Σαράντ Καντέρ που τοποθετήθηκε 
πρόσφατα από τη Βαγδάτη στη θέση 
του προηγούμενου κυβερνήτη (που 
υποστήριζε το δημοψήφισμα) επέ-
βαλε απαγόρευση κυκλοφορίας στο 
Κιρκούκ, για την «προστασία των πο-
λιτών» φυσικά.

Ο Ερντογάν ήταν επόμενο να σκυ-
λιάσει και να εκτοξεύσει πολεμικές 
απειλές προς τους  Κούρδους του 
Ιράκ, λέγοντας ότι ρισκάρουν έναν 
«εθνικό και φυλετικό πόλεμο», προει-
δοποιώντας τους ταυτόχρονα ότι θα 
σφραγίσει τα σύνορα με το Ιράκ με 
αποτέλεσμα το πάγωμα της εξαγω-
γής πετρελαίου από το Κιρκούκ δια 
μέσου της Τουρκίας. Ο δε υπουργός 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας 
Ομέρ Τσελίκ δήλωσε ότι αν συμπερι-
ληφθεί το πετρελαιοφόρο Κιρκούκ 
στα κουρδικά εδάφη, τότε αυτό ισο-
δυναμεί με «πρόταση αιματοκυλίσμα-
τος του Ιράκ δια στόματος Μασούτ 
Μπαρζανί». Ο τούρκος υπουργός 
Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, 
προειδοποίησε ότι μετά το δημοψή-
φισμα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοι-
χτά, ακόμα και αυτό της στρατιωτικής 
επέμβασης ενάντια στους Κούρδους 
σε συνεργασία με την κεντρική κυ-
βέρνηση στη Βαγδάτη. 

Το Ιράν έσπευσε να δηλώσει τη 
στήριξή του σε κάθε κίνηση από την 
Τουρκία και το Ιράκ που θα αποτρέψει 
τη μονομερή ανεξαρτητοποίηση των 
κουρδικών περιοχών, ενώ ένας από 
τους κορυφαίους συμβούλους του 
προέδρου, αγιατολάχ Χαμενεΐ, δήλω-
σε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να επιτρέ-
ψει τη δημιουργία ενός νέου Ισραήλ 
δίπλα στα ιρανικά σύνορα. Αμέσως 
μετά το δημοψήφισμα, Τουρκία και 

Ιράκ προχώρησαν σε κοινές στρατιω-
τικές ασκήσεις δίπλα στο συνοριακό 
πέρασμα Χαμπούρ, σε ιρακινό έδα-
φος. Η Συρία θεώρησε «άκυρο» το 
δημοψήφισμα.

Οι περιοχές που το κουρδικό στοι-
χείο είναι ισχυρό δεν είναι μόνο στο 
Ιράκ, την Τουρκία και τη Συρία, αλλά 
εκτείνονται και σε μεγάλες εκτάσεις 
στο δυτικό τμήμα του Ιράν. Η ανεξαρ-
τητοποίηση του Ιρακινού Κουρδιστάν 
δε θα ενισχύσει μόνο τα αποσχιστικά 
κινήματα στη Συρία και την Τουρκία, 
αλλά δεν αποκλείεται να δημιουρ-
γήσει τέτοια κι εκεί που ακόμα δεν 
υπάρχουν, δηλαδή στο Ιράν. Γι’ αυτό 
το λόγο τα καθεστώτα αυτών των χω-
ρών, με εξαίρεση τη Συρία που κρα-
τάει ακόμα χαμηλούς τους τόνους, 
έσπευσαν να καταδικάσουν το απο-
τέλεσμα του δημοψηφίσματος και να 
εξαπολύσουν απειλές ενάντια στην 
κυβέρνηση Μπαρζανί που διοικεί τις 
κουρδικές περιοχές του Ιράκ.

Παρολαυτά, μια ένοπλη αντιπαρά-
θεση με τους Κούρδους δε θα είναι 
εύκολη υπόθεση για την κυβέρνηση 
του Ιράκ και για όποιον επιχειρήσει 
κάτι τέτοιο. Οι κουρδικές πολιτοφυ-
λακές είναι ετοιμοπόλεμες και καλά 
εξοπλισμένες με αμερικάνικα όπλα, 
ενώ έχουν συσσωρεύσει μεγάλη πεί-
ρα στο πεδίο της μάχης ενάντια στο 
Ισλαμικό Κράτος και τους σουνίτες 
αντάρτες που στράφηκαν ενάντια 
στις αμερικάνικες δυνάμεις κατοχής 
τα πρώτα χρόνια μετά την πτώση του 
Σαντάμ Χουσεΐν και τη διάλυση της 
χώρας. Παράλληλα, ο ιρακινός στρα-
τός δεν έχει ακόμα εξαλείψει την 
απειλή του ΙΚ, καθώς οι μάχες συνε-
χίζονται δυτικά του Κιρκούκ, κοντά 
στα σύνορα του Ιράκ με την Συρία. 
Γι’ αυτό το λόγο πυκνώνουν οι φωνές 
που καλούν τον ιρακινό πρωθυπουρ-
γό Χαϊντάρ Αλ Αμπάντι να στείλει τις 
σιιτικές παραστρατιωτικές ομάδες 
που στηρίζονται από το Ιράν, όπως η 
Ασαΐμπ Αλ Χακ και η Νουγιάμπα, που 
αριθμεί περίπου 10.000 μαχητές, να 
βαδίσουν προς το Κιρκούκ και να το 
καταλάβουν.

Οι κουρδικές πολιτοφυλακές κατέ-
λαβαν το πολυεθνικό Κιρκούκ το 2014, 
μετά τη φυγή του ιρακινού στρατού 
από εκεί υπό το βάρος της επίθεσης 
του Ισλαμικού Κράτους, και έκτοτε το 
έχουν υπό τον έλεγχό τους. Τα τελευ-
ταία τέσσερα χρόνια έχουν πετύχει 
μια μορφή οικονομικής ανεξαρτησίας 
από την κυβέρνηση της Βαγδάτης, χά-
ρη στην εκμετάλλευση των μεγάλων 
αποθεμάτων πετρελαίου της ευρύτε-
ρης περιοχής και τη μεταφορά του πε-

τρελαίου σε λιμάνι της Τουρκίας μέσω 
αγωγών, κάτι που εξαρτά τους ηγέτες 
του Ιρακινού Κουρδιστάν εν πολλοίς 
από το καθεστώς Ερντογάν.

Την επόμενη του δημοψηφίσμα-
τος, ο Μπαρζανί προσπάθησε να ρί-
ξει τους τόνους της αντιπαράθεσης 
δηλώνοντας ότι το αποτέλεσμα δε 
χαράζει σύνορα για το νέο κουρδι-
κό κράτος και δεν είναι δεσμευτικό 
για την τοπική κουρδική κυβέρνηση, 
αλλά αποτελεί ένα ακόμα μέσο δια-
πραγμάτευσης με τη Βαγδάτη. Αυτές 
οι δηλώσεις επιβεβαιώνουν αρκετούς 
πολιτικούς αναλυτές που υποστήριζαν 
ότι το δημοψήφισμα δεν είναι τίποτα 
περισσότερο από μια δημοσκόπηση 
πάνω στο ζήτημα της ανεξαρτησίας 
και ότι οι Κούρδοι δεν πρόκειται να 
προχωρήσουν μονομερώς σε από-
σχιση, ειδικά από την στιγμή που δεν 
έχουν την απόλυτα σύμφωνη γνώμη 
των Αμερικάνων.

Οι Αμερικάνοι σε επίπεδο ανακοι-
νώσεων είναι ενάντια στην κουρδική 
ανεξαρτησία (εξέφρασαν την απο-
γοήτευσή τους για το δημοψήφισμα), 
όμως ο βουλευτής Τρεντ Φρανκς 
κατέθεσε ψήφισμα στο Κογκρέσο 
που εκφράζει συμπαράσταση στο 
δικαίωμα των Κούρδων του Ιράκ για 
αυτοδιάθεση, δείχνοντας με αυτόν 
τον τρόπο ότι υπάρχουν φωνές μέσα 
στους Ρεπουμπλικάνους που στηρί-
ζουν τους Κούρδους.

Παράλληλα, ο Ασαντ δεν αποκλείει 
το ενδεχόμενο να παραχωρήσει με-
γαλύτερη αυτονομία στους Κούρδους 
της Συρίας, κάτι που θα μπορούσε να 
αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμα-
τεύσεων μετά την ολοκληρωτική ήττα 
του Ισλαμικού Κράτους.

Από την πλευρά του ο Ερντογάν 
προειδοποιεί τους Κούρδους ότι αν η 
Τουρκία επιβάλλει κυρώσεις, θα πει-
νάσουν. Η απειλή για εμπάργκο πιθα-
νόν να είναι μόνο λόγια που δύσκολα 
θα γίνουν πράξη, αφού το Ιρακινό 
Κουρδιστάν ήταν η τρίτη μεγαλύτερη 
αγορά για τα τουρκικά προϊόντα το 
2016, ενώ η μεταφορά εκατοντάδων 
χιλιάδων βαρελιών πετρελαίου κα-
θημερινά από το βόρειο Ιράκ μέσω 
Τουρκίας αποφέρει μεγάλα κέρδη 
στην τελευταία. Γι’ αυτούς τους λό-
γους το καθεστώς Ερντογάν διατηρεί 
καλές σχέσεις εδώ και χρόνια με την 
κυβέρνηση Μπαρζανί. 

Ταυτόχρονα, η Ρωσία καταδικάζει 
στα λόγια το δημοψήφισμα, όμως η 
παρουσία της στην περιοχή αυξάνε-
ται. Το ρωσικό ενεργειακό μονοπώλιο 
Rosneft έχει τοποθετήσει μεγάλα 

κεφάλαια στην περιοχή, ενώ η τοπική 
κυβέρνηση αναπτύσσει συνεχώς τους 
δεσμούς της με τον ρωσικό ιμπερια-
λισμό.

Οι μόνοι που εδώ και καιρό έχουν 
ταχθεί ανοιχτά υπέρ της δημιουργίας 
κουρδικού κράτους είναι οι σιωνιστές, 
που προσδοκούν ότι αυτό θα αποτε-
λέσει ένα θύλακα φιλικό προς αυτούς, 
δίπλα στο Ιράν, αλλάζοντας τις ισορ-
ροπίες προς όφελός τους. Βέβαια, οι 
ίδιοι που στηρίζουν την αυτοδιάθεση 
των Κούρδων αρνούνται με τον πιο 
βάρβαρο τρόπο αυτό το δικαίωμα 
στον παλαιστινιακό λαό.

Με δεδομένη την αντίθεση όλων 
των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων στην 
ανεξαρτησία του ιρακινού Κουρδι-
στάν καθώς και με δεδομένη την 
μέχρι τώρα αμερικανόδουλη στάση 
των ηγετών του, δε μπορεί να περιμέ-
νει κανείς ότι θα ανοίξει άμεσα ένα 
πολεμικό μέτωπο. Ομως, γεννήθηκε 
ήδη ένα ακόμα σημείο τριβής στην 
περιοχή που ήδη σπαράσσεται από 
πληθώρα αντιθέσεων.

Εχουμε αναφερθεί στο παρελ-
θόν (βλ. http://www.eksegersi.gr/
issue/794/Διεθνή/22501.Πέρα-από-
τον-εθνικισμό-και-την-ξενοδουλεία-1) 
στην ηγεσία του αποσχιστικού κινή-
ματος των Κούρδων του Ιράκ αλλά 
και στη θέση της μετά την πτώση του 
Σαντάμ Χουσεΐν και την κατάσταση 
που ακολούθησε. Ενα από τα ηγετικά 
στελέχη της «Πατριωτικής Ενωσης 
του Κουρδιστάν», ο Τζαλάλ Ταλα-
μπανί, ήταν πρόεδρος του Ιράκ από 
το 2005 μέχρι το 2014, δένοντας την 
χώρα γερά στο άρμα των Αμερικάνων 
και συμβάλλοντας στην καταλήστευ-
ση του ορυκτού της πλούτου από τα 
δυτικά ενεργειακά μονοπώλια. Το ίδιο 
το κίνημα, ήδη από το 1991, έχει συν-
δεθεί στενά με τους Αμερικάνους, οι 
οποίοι το εξοπλίζουν ανελλιπώς, κάτι 
που δεν το αρνείται η ηγεσία. Είναι 
βέβαιο ότι η όποια ανεξαρτησία επι-
τευχθεί θα γίνει για να μετατρέψει 
το Ιρακινό Κουρδιστάν σε ένα προ-
τεκτοράτο των Αμερικάνων, κάτι που 
δεν πρόκειται να εξυπηρετήσει ούτε 
στο ελάχιστο τον πόθο του κουρδικού 
λαού για λευτεριά και ανεξαρτησία.

Αν ένα πράγμα δείχνει αυτή η 
ιστορία με τα δημοψηφίσματα (όπως 
αυτό της Καταλονίας), είναι ότι οι φυ-
γόκεντρες δυνάμεις ενισχύονται στα 
εσωτερικά των πολυεθνικών κρατών 
όσο το μερίδιο της πίτας είναι μικρό, 
πράγμα που φουντώνει τον ανταγω-
νισμό των αστικών τάξεων στο εσω-
τερικό των πολυεθνικών κρατών. Δυ-
στυχώς, οι λαοί που συμμετέχουν σ’ 
αυτά δεν έχουν χαράξει τη δική τους 
εθνικοαπελευθερωτική προοπτική 
με αποτέλεσμα να ακολουθούν την 
πολιτική των καταπιεστών τους, που 
διαφέρουν ως προς τους άλλους μό-
νο ως προς το γεγονός ότι είναι ομοε-
θνείς τους. Αυτό δε σημαίνει ότι ακό-
μα κι έτσι δεν έχουν δικαίωμα στον 
κρατικό αποχωρισμό, πράγμα που θα 
πρέπει να υποστηρίζει κάθε προοδευ-
τικός άνθρωπος, σε αντίθεση με τους 
ιμπεριαλιστές και τους υποτακτικούς 
τους που το υποστηρίζουν μόνον όταν 
έχουν κάποιο συμφέρον από αυτό.
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Aποκαλυπτήρια
Η κοινοβουλευτική συζήτηση για την «υπόθεση 

Καμμένου» ήταν αποκαλυπτική. Μόνο που τα 
ουσιαστικά στοιχεία της αναδεικνύονται όταν 
φυσήξουμε τη σκόνη των καυγάδων, της χυδαιότητας, 
των αλληλοκαρφωμάτων, των καζίνο, των υμνητών 
της χούντας κτλ.

Τότε, θα φανεί καθαρά η εικόνα δύο πολιτικών 
στρατοπέδων, των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ από τη μια, της 
μνημονιακής αντιπολίτευσης από την άλλη (με την 
προσθήκη σ' αυτό το θέμα και του νεοναζιστικού 
μορφώματος), που δεν ερίζουν απλώς πολιτικά, αλλά 
«σκοτώνονται» για την προώθηση των συμφερόντων 
συγκεκριμένων καπιταλιστικών ομίλων, που 
αντιμάχονται ο ένας τον άλλο χρησιμοποιώντας 
μαφιόζικες μεθόδους.

Υπάρχουν πολλοί καπιταλιστικοί όμιλοι στη 
χώρα, οι οποίοι δε βγαίνουν με τέτοιον τρόπο στο 
προσκήνιο, δε διαπλέκονται τόσο φανερά και 
απροκάλυπτα με κυβερνήσεις και κόμματα. Κάνουν 
τη «δουλειά» τους στο παρασκήνιο. Αλλωστε, το 
σύστημα στο οποίο ζούμε γι' αυτούς είναι φτιαγμένο. 
Καμιά κυβέρνηση δε στάθηκε εχθρικά απέναντί τους.

Οι όμιλοι που βγαίνουν στο προσκήνιο είναι αυτοί 
που ελέγχουν ή προσπαθούν να ελέγξουν τα αστικά 
ΜΜΕ. Οι πρωταγωνιστές αλλάζουν, η ιστορία όμως 
συνεχίζεται με πανομοιότυπο τρόπο. Ο Λαμπράκης, 
η Βλάχου, ο Τεγόπουλος πέθαναν, ο Ψυχάρης 
με τον Μπόμπολα αποσύρθηκαν (όχι φτωχοί, 
φυσικά), ο Μαρινάκης με τον Σαββίδη εισέβαλαν 
ορμητικά στο προσκήνιο, για να προστεθούν στους 
Βαρδινογιάννηδες και τους Αλαφούζους που 
βρίσκονται από την προηγούμενη φάση στο παιχνίδι.

Η διαπλοκή παραμένει πάντοτε παρούσα, 
εξακολουθεί να δείχνει το αποκρουστικό της 
πρόσωπο, ανεξάρτητα από την αντικατάσταση 
κάποιων από τους πρωταγωνιστές με νέους, 
κάποιοι από τους οποίους εκπροσωπούν συμμαχίες 
καπιταλιστικών ομίλων ή είναι απλώς «μπροστινοί».

Απομονωμένα από κάθε λαϊκό έρεισμα, έχοντας 
στη διάθεσή τους μόνο μηχανισμούς στελεχωμένους 
με μισθοφόρους και όχι μαζικές κομματικές και 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα αστικά κόμματα 
είναι απολύτως εξαρτημένα από τα αστικά μίντια. 
Συμφωνίες κλείνονται και σπάνε και το κάθε σπάσιμο 
οδηγεί σε νέα επεισόδια ενός διαρκούς πολέμου που 
έχει υφέσεις και εξάρσεις, αλλά ποτέ δεν σταματά.

Επίσημα, βέβαια, όλοι κόπτονται για τη δικαιοσύνη 
και την ισονομία. Ολοι κινούνται από αγνό 
ενδιαφέρον για το «αγαθό της ενημέρωσης» ή για την 
«προστασία των παιδιών μας από τα ναρκωτικά» και 
της «εθνικής οικονομίας από το λαθρεμπόριο». Δείτε 
όλους τους πρωταγωνιστές του πολέμου. Ολοι τους 
είναι μπλεγμένοι με κάθε είδους λαθρεμπόριο. Το 
χρήμα είναι απλώς χρήμα, είτε βγαίνει από λαθραίο 
πετρέλαιο, από λαθραία τσιγάρα, από πρέζα.

Ολοι τους όμως είναι ευυπόληπτοι επιχειρηματίες. 
Γίνονται δεκτοί με τιμές στα κυβερνητικά κτίρια 
και στις έδρες των κομμάτων, βραβεύονται, ενίοτε 
παρασημοφορούνται. Αυτοί είναι «ο ανθός του 
έθνους». Οι επενδυτές! Οι άνθρωποι που θα σώσουν 
τη χώρα από την καταστροφή.

Αυτή είναι η «μεγάλη εικόνα». Καπιταλιστές-
αρπακτικά και κομματικές ηγεσίες υπόδουλες 
σ' αυτούς, την ώρα που ο λαός στενάζει υπό 
το καθεστώς της σκληρής λιτότητας και της 
κινεζοποίησης, που ήρθαν για να μείνουν για πάντα.

Αυτή τη «μεγάλη εικόνα» πρέπει να θρυμματίσουμε, 
σε πλήρη ρήξη με το αστικό πολιτικό σύστημα, με τη 
δύναμη της ταξικής πάλης, του μοναδικού όπλου που 
διαθέτουμε.

στο ψαχνό

Αναμείνατε τα νέα μέτρα
Είπε ο υφυπουργός Πιτσιόρλας στην 

«Αυγή»: «Βεβαίως δεν περνάει από το 
χέρι μας η επίλυση διαφορών μεταξύ 
των δανειστών μας και δεν μπορούμε να 
αποκλείσουμε το ενδεχόμενο κάποιοι να 
θέσουν νέα ζητήματα προκειμένου να πι-
έσουν την Ελλάδα για νέα μέτρα. Η θέση 
της κυβέρνησης είναι ότι εμείς ανταπο-
κρινόμαστε σε ό,τι έχουμε δεσμευτεί. Δεν 
συζητάμε το ενδεχόμενο νέων μέτρων και 
διαμορφώνουμε τις ευρύτερες δυνατές 
συμμαχίες ούτως ώστε να κλείσουμε εντός 
του έτους την τρίτη αξιολόγηση».

Επομένως, να περιμένετε τα νέα μέτρα. 
Πόσοι αφελείς μπορεί να υπάρξουν που 
να πιστέψουν τη διαβεβαίωση του Πιτσι-
όρλα ότι αυτοί δε συζητούν το ενδεχόμενο 
νέων μέτρων; Δεν πάει καιρός από τότε 
που υπέγραψαν το κλείσιμο της δεύτερης 
αξιολόγησης και δεν έχει εξασθενίσει η 
μνήμη. Και τότε τα ίδια έλεγαν. Και στο 
τέλος υπέγραψαν και με τα δυο χέρια εφι-
αλτικά νέα μέτρα για το 2018, το 2019 και 
το 2020. Ας αφήσουμε που διαβεβαίωναν  
ότι δεν κλείνουν την αξιολόγηση χωρίς τα 
«μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος» και 
στο τέλος το έκαναν και αυτό γαργάρα.

Από τη δήλωση Πιτσιόρλα μόνο μια 
πρόταση έχει δόση αλήθειας. Οτι δεν 
αποκλείουν το ενδεχόμενο να ζητηθούν 
νέα μέτρα. Και λέμε «δόση αλήθειας», 
γιατί δεν πρόκειται για ενδεχόμενο, αλλά 
για βεβαιότητα.

Ευαισθησία a la carte
Ο Τσίπρας κατηγόρησε στη Βουλή την 

αντιπολίτευση ότι χρησιμοποιεί «παρά-
νομα αποκτηθείσες συνομιλίες και ηχο-
γραφήσεις» (νομικό είναι το ζήτημα ή 
πολιτικό; - ο τρόπος κτήσης μετράει στη 
συγκεκριμένη περίπτωση ή το περιεχό-
μενο;) και ότι επικαλείται «παρακολουθή-
σεις και φωτογραφίσεις της προσωπικής 
ζωής», αναφερόμενος προφανώς στις φω-
τογραφίες του Καμμένου από το καζίνο 

του Λονδίνου και τα ψώνια στο Σέλφριτζις 
με την πρεσβευτική Τζάγκουαρ.

Αφήνοντας στην άκρη το γεγονός ότι 
τα πολιτικά πρόσωπα ελέγχονται και για 
την προσωπική τους ζωή, παραβλέποντας 
το γεγονός ότι ο εταίρος του ο Καμμένος 
έχει διακριθεί σ' αυτό το είδος (πρόσφα-
τες είναι οι αναφορές του σε γεύματα 
της Μπακογιάννη με τον Μαρινάκη ή σε 
βόλτες του Γεωργιάδη με το σκάφος του 
Πρετεντέρη ή σε νεοδημοκράτες που λιά-
ζονταν στις ξαπλώστρες του ΝΑΜΜΟS 
στη Μύκονο), θα θυμίσουμε στον Τσίπρα 
ότι πολύ πρόσφατα ο κολλητός του ο Πο-
λάκης, που είναι υπουργός και όχι «κιτρι-
νιάρης» εκδότης ή δημοσιογράφος, που 
είναι συριζαίος και όχι καμμεναίος, δημο-
σίευσε φωτογραφίες του Παπαχρήστου 
των «Νέων» σε κότερο επιχειρηματία 
της Υγείας. Δεν είδαμε τότε τον Τσίπρα 
να αποδοκιμάσει τον υπουργό του (μο-
λονότι ο «ζεματισμένος» Παπαχρήστος 
του το ζήτησε).

Business as usual
Ο δήμαρχος Πάφου κατηγόρησε τον 

αρχιεπίσκοπο Κύπρου ότι συνεργάζεται 
με ούγγρο   επιχειρηματία,  ο οποίος 
«φτιάχτηκε» με παραγωγές πορνοταινι-
ών (είναι γνωστό ότι η Ουγγαρία απε-
τέλεσε για χρόνια τη Μέκκα της κινη-
ματογραφικής πορνοπαραγωγής, λόγω 
της κινηματογραφικής υποδομής που 
διέθετε και των εξευτελιστικά χαμηλών 
μεροκάματων).

«Μας τον πολυδιαφημίζουν και μας 
ταλαιπωρούν με την ανάπτυξη και με 
αυτόν τον κύριο εδώ και τέσσερα χρό-
νια αλλά κανείς δεν φρόντισε να μας 
πει ότι ο συγκεκριμένος κύριος είναι 
από τη βιομηχανία του πορνό που 
έφτιαξε τα λεφτά του την ίδια ώρα 
που μπαινοβγαίνει μέσα στην Αρχιεπι-
σκοπή της Κύπρου», είπε ο δήμαρχος, 
oνόματι Φαίδων Φαίδωνος.

Ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσό-

στομος βγήκε την επόμενη κιόλας μέρα 
στο ίδιο κανάλι και κατήγγειλε τον δήμαρ-
χο και το κανάλι για «στημένο σκηνικό». 
Χωρίς να διαψεύσει ότι ο ούγγρος «επεν-
δυτής» είναι πορνοπαραγωγός. Προφα-
νώς, με τις… άγιες μπίζνες που θα κάνει με 
την Εκκλησία της Κύπρου (είναι ο μεγαλύ-
τερος καπιταλιστής στο νησί), οι… παλιές 

αμαρτίες του θα συχωρεθούν.

Aτζέντηδες της 
κινεζοποίησης

Το 12ο Ετήσιο Ελληνικό Roadshow 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών πραγμα-
τοποιήθηκε προ ημερών στο Λονδίνο 
και είχε θέμα: «Η Ελλάδα επιστρέφει 
στο δρόμο της ανάπτυξης». Ομιλητής 
ο υπουργός Οικονομίας, Δ. Παπαδημη-
τρίου. Φλυάρισε επί μακρόν επαναλαμ-
βάνοντας το γνωστό «αφήγημα» των 
συριζαίων για την ανάπτυξη, και στο 
τέλος συμπύκνωσε την ομιλία του, για 
να πάρουν το μήνυμα οι βαριεστημένοι 
από τη φλυαρία «επενδυτές».

«Θα ήθελα να ολοκληρώσω θέτοντας 
το ερώτημα που θα έθεταν οι περισσό-
τεροι επενδυτές: “Γιατί να επενδύσουμε 
στην Ελλάδα;“. Γιατί η Ελλάδα παρέχει: 
Δυνατότητα κερδοφορίας: η αξιοποίη-
ση του υψηλά εξειδικευμένου εργατικού 
δυναμικού με ανταγωνιστικές αμοιβές 
μαζί με τους πλούσιους υλικούς πό-
ρους…».

Το πρώτο που είπε στους καπιταλι-
στές ο Παπαδημητρίου είναι πως στην 
Ελλάδα υπάρχει υψηλά εξειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό με καθεστώς κινε-
ζοποίησης (αυτό σημαίνει «ανταγωνι-
στικές αμοιβές»). Το δεύτερο που τους 
είπε είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει δυ-
νατότητα για πλιάτσικο επί των υλικών 
πόρων που διαθέτει η χώρα. Αυτά τα 
δύο, δίνουν τη δυνατότητα αποκόμισης 
του μέγιστου κέρδους.

ΚΟΝΤΡΕΣ

«Γάμος» μπροστά, «κηδεία» πίσω. Ζήτησε να γίνει πρόεδρος του SPD και υποψήφιος καγκελάριος πιστεύοντας (έπεισε και τους βα-
ρόνους του κόμματος γι' αυτό), ότι είναι ο άνθρωπος που μπορεί να νικήσει τη Μέρκελ. Οχι μόνο έχασε από τη Μέρκελ με δώδεκα 
μονάδες διαφορά, αλλά οδήγησε το SPD στο χαμηλότερο ποσοστό του μετά τον Β παγκόσμιο πόλεμο. Κι όχι μόνο δεν παραιτήθηκε, 
αλλά φορώντας το πιο πλατύ του χαμόγελο δήλωσε ότι θα ηγηθεί της ανασυγκρότησης του κόμματος! Δεν ξέρουμε αν θα τον αφήσουν 
στο πόστο του (το πιθανότερο είναι να του δώσουν τα παπούτσια στο χέρι), όμως η στάση του Σουλτς δείχνει ότι ο πολιτικός παχυ-
δερμισμός δεν αποτελεί ίδιον μόνο των αστών πολιτικών στις μπανανίες τύπου Ελλάδας. Μπορεί να προσπαθούν να μας πλασάρουν 
την ιδέα του «πολιτικού πολιτισμού», που δήθεν χαρακτηρίζει τις ιμπεριαλιστικές μητροπόλεις, όμως παραδείγματα σαν του Σουλτς 
έρχονται να μας θυμίσουν πως πρόκειται για παραμύθι.
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Ρατσιστικό γουρούνι
Για μας, που το άθλημα μάς είναι άγνωστο, το αμερικάνικο 

φούτμπολ δεν είναι παρά μια κλωτσοπατινάδα όπου κάτι «γομά-
ρια» ντυμένα σαν Ρόμποκοπ παίζουν ξύλο. Το άθλημα, βέβαια, 
δεν είναι λιγότερο βίαιο από το μποξ, όμως το θέμα μας είναι 
άλλο. Ο Τραμπ τόλμησε να βρίσει τον Κόλιν Κάπερνικ, κουόρ-
τερμπακ των San Francisco 49ers. Σ' αυτό το άθλημα, ο κουόρ-
τερμπακ μιας ομάδας είναι η αρχή και το τέλος. Είναι το «μυαλό» 
της ομάδας. Ο προπονητής μέσα στο γήπεδο. Αυτός που λέει 
το σύστημα, παίρνει την πρώτη πάσα και βγάζει την επίθεση. Οι 
κουόρτερμπακ είναι οι ήρωες της κερκίδας, οι αθλητές με τη 
μεγαλύτερη επιρροή. Οποιος επιτίθεται στον κουόρτερμπακ επι-
τίθεται στην ομάδα και στους οπαδούς της, αλλά για τον Τραμπ 
αυτά είναι ψιλά γράμματα.

Τον Αύγουστο του 2016, κατά την ανάκρουση του εθνικού 
ύμνου, ο Αφροαμερικανός Κάπερνικ γονάτισε, εκφράζοντας 
μ' αυτόν τον τρόπο τη διαμαρτυρία του για την αλυσίδα φόνων  
Αφροαμαερικανών από λευκούς μπάτσους. Το παράδειγμά του 
έκτοτε μιμήθηκαν πολλοί ακόμα παίκτες. Βλέπετε, και σ' αυτό 
το άθλημα η πλειοψηφία των παικτών είναι Αφροαμερικανοί.  Ο 
Τραμπ, σε ομιλία του στην Αλαμπάμα, κάλεσε τους ιδιοκτήτες των 
ομάδων να λένε σε περιπτώσεις που κάποιος γονατίζει: «Βγάλτε 
αμέσως αυτό το καθίκι από το γήπεδο, απολύεται!». Πλέον, γο-
νατίζουν ολόκληρες ομάδες και τον καταγγέλλουν ακόμα και κα-
πιταλιστές ιδιοκτήτες ομάδων που τον είχαν στηρίξει για να βγει 
πρόεδρος. Βλέπετε, η ηρεμία στα «μαγαζιά» τους είναι γι' αυτούς 
σημαντικότερη από τα ρατσιστικά παραληρήματα του Τραμπ.

ΥΓ. Η υπόθεση είχε και συνέχεια. Ο μπασκετμπολίστας Στέφεν 
Κάρι, ηγετική προσωπικότητα των πρωταθλητών «Γκόλντεν Στέιτ 
Γουόριερς» ανακοίνωσε ότι δε θα παραστεί στον Λευκό Οίκο, 
όπου παραδοσιακά καλούνται οι πρωταθλητές των ομαδικών 
αθλημάτων. «Η προσέλευση στον Λευκό Οίκο θεωρείται μεγά-
λη τιμή για μια πρωταθλήτρια ομάδα. Ο Στέφεν Κάρι διστάζει, 
οπότε η πρόσκληση αποσύρεται» έγραψε στο twitter ο Τραμπ. 
Η απάντηση ήρθε διά χειρός Λεμπρόν Τζέιμς, του μεγαλύτερου 
εν ενεργεία επαγγελματία μπασκτεμπολίστα: «Αλήτη, ο Στέφεν 
Κάρι είπε ήδη ότι δε θα πάει. Ετσι, δεν υπάρχει πρόσκληση. Το 
να πας στο Λευκό Οίκο ήταν μεγάλη τιμή μέχρι να εμφανιστείς 
εσύ»! Ετσι, μετά από το επαγγελματικό φούτμπολ, ο Τραμπ άνοιξε 
μέτωπο και με το επαγγελματικό μπάσκετ.

Σχολή Λεβέντη-Κουρουμπλή
«Δεν μπορώ να έχω έναν άνθρωπο της εμπιστοσύνης μου;». 

Αφοπλιστική η ατάκα του Κουρουμπλή, όταν αποκαλύφθηκε ότι 
η σύμβουλός του που σχολίαζε με χάχανα και γκριμάτσες τις 
τοποθετήσεις των στελεχών της αντιπολίτευσης στην Επιτροπή 
Περιβάλλοντος της Βουλής, είναι ανιψιά του, που την έχει διο-
ρίσει στο γραφείο του. Ο Λεβέντης, όταν τον είχαν τσιγκλίσει 
για τον θετό γιο του που τον έκανε βουλευτή, είχε πει ότι θέλει 
έναν δικό του άνθρωπο κοντά του, για να του δίνει τα χάπια του, 
επειδή παίρνει πολλά χάπια κάθε μέρα! Ο Κουρουμπλής δεν εί-
πε ότι θέλει την ανιψιά του ως βοηθό λόγω της αναπηρίας του. 
Επικαλέστηκε το παλιό δίκιο της αστικής πολιτικής φαυλότητας: 
αν δε διορίσουμε τους δικούς μας, ποιους θα έχουμε κοντά μας, 
τους δημόσιους υπάλληλους;

Ντούο χλαπάτσα
Ο υπουργός Κουρουμπλής είπε ότι το πλοίο του ΕΜSA ήταν 

σε αποστολή και γι' αυτό έκανε τρεις μέρες μετά τη βύθιση του 
«Αγία Ζώνη ΙΙ» να το καλέσει να βοηθήσει στην αντιρρύπανση. 
Τον διέψευσε πανηγυρικά ο ίδιος ο ΕΜSA με ανακοίνωσή του, 
δηλώνοντας ότι πλοία ήταν διαθέσιμα από την πρώτη στιγμή στην 
Κύπρο και τη Βουλγαρία. Ο υφυπουργός Σαντορινιός σκαρφί-
στηκε άλλη δικαιολογία: το πλοίο του ΕΜSA ήταν μεγάλο και 
δε χωρούσε στα στενά της Σαλαμίνας! Αυτό δεν είναι δίδυμο 
πολιτικής ηγεσίας, είναι το ντούο χλαπάτσα.

Ο Κουρουμπλής, πάντως, που έδωσε ρεσιτάλ ψέματος (μόλις 
ξεσκεπαζόταν το ένα ψέμα επιστράτευε άλλο), ξέρει την τέχνη 
της πολιτικής επιβίωσης. Οταν ήταν στο ΠΑΣΟΚ, ήταν ένας 
από τους εννέα βουλευτές που υπέγραψαν την περιβόητη (ν)
τροπολογία Πάχτα (σκάνδαλο Στέγκου). Από εκείνη τη δεκάδα 
(Πάχτας, Ανθόπουλος, Βούγιας, Διαμαντής, Κατσανέβας, Κίρκος, 
Στρατηλάτης, Φλώρος, Χρυσανθακόπουλος, Κουρουμπλής) είναι 
ο μόνος που επιβίωσε πολιτικά, πρώτα επανακάμπτοντας στο ΠΑ-
ΣΟΚ και μετά, την κρίσιμη στιγμή, σαλτάροντας στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η αναμενόμενη ξεφτίλα
«Η Μέρκελ δεν χάιδεψε τα αυτιά των Γερμανών και κάνει αυτό 

που πρέπει να κάνουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις». Δεν ξέρουμε 
αν η διάσημη ως ηθοποιός Βανέσα Ρεντγκρέιβ εξακολουθεί να 
ομνύει στον τροτσκισμό, του οποίου υπήρξε προβεβλημένο στέ-
λεχος, πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που γλείφει ιμπεριαλιστή 
ηγέτη. Με τον ίδιο φανατισμό που γλείφει σήμερα τη Μέρκελ, 
έγλειφε στα τέλη της δεκαετίας του '80 τον Γκορμπατσόφ, δη-
λώνοντας εκστασιασμένη μπροστά στην «περεστρόικα» και τη 
«γκλάσνοστ». Οπότε, για μας, ουδεμία έκπληξη.

Στην Ελλάδα, ως συνήθως, η αστική 
πολιτική έχει το συνήθειο να εξετάζει 

τις διεθνείς εξελίξεις από «ελληνοκεντρι-
κή» σκοπιά. Ετσι, μετά και τις γερμανικές 
εκλογές, η συζήτηση επικεντρώνεται στο 
αν το αποτέλεσμα είναι «καλύτερο» ή 
«χειρότερο» για την Ελλάδα, στο αν η με-
τακίνηση του Σόιμπλε από το υπουργείο 
Οικονομικών στην προεδρία της Βουλής 
θα έχει «θετικό» ή «αρνητικό» αντίκτυπο 
για την Ελλάδα και τα παρόμοια. Ομως, 
οι γερμανικές εκλογές είναι πρώτα απ' 
όλα ένα γεγονός καθεαυτό, που μας επι-
τρέπει να κάνουμε κάποιες σκέψεις για 
την κοινωνική κατάσταση και την πορεία 
της ταξικής πάλης στη συγκεκριμένη 
ιμπεριαλιστική χώρα, που συμβαίνει αυτή 
τη χρονική περίοδο να ασκεί ηγεμονικό 
ρόλο σε ολόκληρη την ΕΕ και ιδιαίτερα 
στην Ευρωζώνη.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσμα-
τα, ο συνασπισμός της επίσημης Δεξιάς 
CDU/CSU πήρε 33%, σημειώνοντας μια 
θεαματική μείωση 8,5 μονάδων σε σχέση 
με τις προηγούμενες εκλογές (είχε πάρει 
41,5%). Οι σοσιαλδημοκράτες του SPD 
έκαναν τη δική τους βουτιά, συγκεντρώ-
νοντας το ιστορικά χαμηλό του 20,5%, 
πάνω από πέντε μονάδες χαμηλότερο σε 
σχέση με το ποσοστό τους στις προηγού-
μενες εκλογές (είχαν πάρει 25,7%). Κι αν 
για τη Μέρκελ είναι εύκολη η δικαιολογία 
της «κόπωσης» του εκλογικού σώματος 
μετά από 12 χρόνια παραμονής της στην 
καγκελαρία, τι να πουν οι σοσιαλδημο-
κράτες, που άλλαξαν αρχηγό, έφεραν 
τον Σουλτς από το ευρωκοινοβούλιο με 
τον αέρα του νικητή (τρομάρα του) κι 
έφαγαν μια ξεγυρισμένη σφαλιάρα που 
μάλλον δεν την περίμεναν.

Τα κόμματα του κυβερνώντος «μεγά-
λου συνασπισμού» έχασαν αθροιστικά 
σχεδόν 14 ποσοστιαίες μονάδες. Πού πή-
γαν αυτοί οι ψηφοφόροι; Η ρατσιστική, 
εθνικιστική, νεοναζιστική Εναλλακτική 
για τη Γερμανία (AfD) πήρε 12,6%, οχτώ 
μονάδες πάνω από το ποσοστό της στις 
προηγούμενες εκλογές (4,7%), που δεν 
της είχε επιτρέψει να μπει στη Βουλή. 
Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα 
(FDP), με τις σκληρές νεοφιλελεύθερες 
οικονομικές θέσεις, πήρε 10,7%, έξι μονά-
δες πάνω από το προηγούμενο ποσοστό 
του (4,8%), που επίσης το είχε αφήσει 
εκτός Βουλής μετά από πολλά χρόνια. 
Αντίθετα, η Αριστερά (Die Linke) και οι 
Πράσινοι δεν ευνοήθηκαν καθόλου από 
τις μεγάλες απώλειες των κομμάτων του 
κυβερνητικού συνασπισμού. Η Αριστερά 
αύξησε το ποσοστό της κατά 0,6% (πήρε 
9,2% έναντι 8,6%) και οι Πράσινοι κατά 
0,5% (πήρε 8,9% έναντι 8,4%).

Με οδηγό τη φράση του Ενγκελς ότι 
οι εκλογές είναι δείκτης ωριμότητας της 
εργατικής τάξης, μπορούμε να πούμε ότι 
οι γερμανοί ψηφοφόροι, η μεγάλη πλειο-
ψηφία των οποίων ανήκει στην εργατική 
τάξη, στράφηκε σε μια κατεύθυνση πιο 
συντηρητική απ' όλες τις απόψεις, στέλ-
νοντας στη Βουλή ένα κόμμα που υμνεί 
το ναζισμό και το «γερμανικό μεγαλείο» 
και που ζητά εκδίωξη όλων των προσφύ-
γων και μεταναστών από το γερμανικό 
έδαφος, και επαναφέροντας στη Βουλή 
ένα κόμμα που έβαλε στην κεφαλή της 
προεκλογικής του προπαγάνδας μια 
σκληρή νεοφιλελεύθερη και «γερμανοκε-
ντρική» προσέγγιση για την ΕΕ, για τους 
«τεμπέληδες του Νότου» και τους Γάλ-
λους που «τα θέλουν όλα δικά τους». Πώς 
αλλιώς εκτός από δεξιά στροφή μπορεί 
να χαρακτηριστεί αυτό; Τηρουμένων των 

(πολλών) αναλογιών, θυμίζει την εκλογική 
άνοδο των ναζί τα χρόνια της Βαϊμάρης.

Είναι γνωστό πως η αστική τάξη στις 
ιμπεριαλιστικές χώρες, για να εξασφα-
λίζει την κυριαρχία της, φροντίζει να 
διαφθείρει την εργατική τάξη με κάποια 
ψίχουλα, ώστε συγκρίνοντας τη θέση 
της με τη θέση της εργατικής τάξης στις 
αποικίες και τις εξαρτημένες χώρες, να 
λέει «δόξα τω θεώ, δεν είμαστε Ινδοί ή 
Αιγύπτιοι ή Ελληνες». Φυσικά, σ' αυτή την 
επιχείρηση διαφθοράς και εκμαυλισμού 
παίζουν σημαντικό ρόλο τα κόμματα της 
κοινωνικής δημαγωγίας και η αστικοποι-
ημένη συνδικαλιστική γραφειοκρατία. 
Η γερμανική εργατική τάξη εργάζεται 
εδώ και χρόνια σε χειρότερες συνθήκες 
και πληρώνεται λιγότερο σε σχέση με το 
παρελθόν. Υπάρχουν εκτεταμένες ζώνες 
φτώχειας στο εσωτερικό της, ενώ και το 
περιβόητο «κοινωνικό κράτος» έχει πε-
τσοκοπεί σε σχέση με το παρελθόν. Η κα-
τάστασή της, όμως, εξακολουθεί να είναι 
καλύτερη από την εργατική τάξη π.χ. της 
Ελλάδας. Ερχονται, λοιπόν, τα κόμματα 
της νεοναζιστικής και νεοφιλελεύθερης 
δημαγωγίας και της λένε ότι η κατάστα-
σή της θα μπορούσε να βελτιωθεί αν δεν 
υπήρχαν οι πρόσφυγες ή αν η Γερμανία 
δεν «πλήρωνε» για να περνούν ζωή χα-
ρισάμενη οι «τεμπέληδες» Ελληνες. Και 
κερδίζουν ψήφους, οι οποίες στην πραγ-
ματικότητα ζητούν σκλήρυνση της γερ-
μανικής πολιτικής στην ΕΕ και απέναντι 
στους πρόσφυγες. Φυσικά, υπάρχουν 
και άλλοι παράγοντες, τους οποίους 
δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με 
ακρίβεια, καθώς δε ζούμε στη Γερμανία 
και δεν έχουμε άμεση και πλήρη γνώση 
των διεργασιών που διαμορφώνουν την 
κοινωνική συνείδηση και τις πολιτικές 
συμπεριφορές.

Η μόνη δύναμη που στάθηκε ιστορικά 
ενάντια στην επιχείρηση ιμπεριαλιστικής 
διάβρωσης της εργατικής τάξης ήταν οι 
κομμουνιστές, που με συστηματική δου-
λειά σε όλους τους τομείς, σε ταξικό και 
συνάμα διεθνιστικό πνεύμα, προσπαθού-
σαν να οργανώσουν την εργατική τάξη 
σε ταξική-επαναστατική βάση. Αυτή η 
δύναμη δεν υπάρχει σήμερα και έτσι το 
έδαφος είναι ελεύθερο για τις αστικές 
δυνάμεις, που παίζουν το πολιτικό παιχνί-
δι αποκλειστικά μεταξύ τους. Δεν είναι 
τυχαίο ότι η Μέρκελ, την ίδια τη βραδιά 
των εκλογών, εκείνο που βρήκε να πει 
(πέρα από την επισήμανση ότι οι άλλοι 
δεν μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση 
χωρίς το κόμμα της) ήταν ότι άκουσε το 
μήνυμα των ψηφοφόρων για την πολιτική 
στο Προσφυγικό.

Μετά την ολοφάνερη δεξιά στροφή 
που έδειξε το εκλογικό αποτέλεσμα, η 

γερμανική πολιτική στο εσωτερικό της 
χώρας θα σκληρύνει απέναντι στους 
μετανάστες και τους πρόσφυγες. Στο 
εξωτερικό και ιδιαίτερα στην ΕΕ και την 
Ευρωζώνη, η Μέρκελ, που θα ηγηθεί και 
της νέας γερμανικής κυβέρνησης, θα 
έχει ένα πρώτης τάξης άλλοθι για να βά-
λει φραγμό στις φιλοδοξίες του Μακρόν 
(που δε λέει να βάλει γλώσσα μέσα) και 
να σφραγίσει με τη γερμανική σφραγίδα 
τις όποιες εξελίξεις. Ριζική αλλαγή της 
γερμανικής πολιτικής δεν πρέπει να περι-
μένουμε. Δεν αλλάζουν εξωτερική πολι-
τική τα ιμπεριαλιστικά κράτη κάθε φορά 
που αλλάζει η σύνθεση της κυβέρνησής 
τους. Εδώ θα είμαστε και θα παρακολου-
θούμε τις εξελίξεις.

Προς το παρόν, η προσοχή της Μέρκελ 
στρέφεται στο σχηματισμό κυβέρνησης 
και δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι θα 
περιοριστεί σε μια κυβέρνηση «Τζαμά-
ικα» (από τα χρώματα της CDU/CSU, 
του FDP και των Πράσινων), χωρίς να 
προσπαθήσει μέχρι το τέλος να βάλει 
και τους σοσιαλδημοκράτες σ' έναν 
νέο, διευρυμένο «μεγάλο συνασπισμό», 
στο όνομα της αντιμετώπισης του AfD 
από όλο το «δημοκρατικό φάσμα» και 
του χειρισμού των κρίσιμων ζητημάτων 
της Ευρωζώνης (υλοποίηση του Brexit, 
γαλλική πρόταση για εμβάθυνση της 
ομοσπονδοποίησης με την κατάρτιση 
κοινού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, 
προστατευτική πολιτική από την Αμερική 
του Τραμπ κτλ.).  Το αν θα τα καταφέρει 
είναι άλλο ζήτημα, καθώς το SPD θεωρεί 
πως μόνο στην αντιπολίτευση μπορεί να 
ανακάμψει, οπότε μπορεί να επιμείνει.

ΥΓ. Τα γκάλοπ και στη Γερμανία δεν 
αποτυπώνουν το κλίμα, αλλά φτιάχνουν 
κλίμα. Μέχρι και τον Αύγουστο, εξαφά-
νιζαν από τον κοινοβουλευτικό χάρτη το 
AfD, παραβλέποντας το γεγονός ότι το 
50% των ψηφοφόρων δήλωναν αναπο-
φάσιστοι και εν γνώσει τους ότι πολλοί 
που λογάριαζαν να ψηφίσουν AfD δί-
σταζαν ή ντρέπονταν να δηλώσουν την 
επιλογή τους (το ίδιο που συμβαίνει και 
στη χώρα μας με τους ψηφοφόρους των 
νεοναζί). Πίστευαν τότε ότι θα καλλιερ-
γήσουν για το AfD τη θεωρία της χαμέ-
νης ψήφου. Την τελευταία προεκλογική 
βδομάδα, με το ποσοστό των αναπο-
φάσιστων να μειώνεται γύρω στο 30%, 
τα γκάλοπ άρχισαν να δίνουν το AfD με 
διψήφια νούμερα, οπότε τα άλλα κόμμα-
τα άρχισαν την κινδυνολογία, καλώντας 
τους Γερμανούς να θυμηθούν την ιστορία 
και τα δεινά που συσσώρευσαν στη χώρα 
τους οι ναζί. Πλην, όμως, η κάλπη άλλα 
έβγαλε και η ναζιστικού τύπου αλαζονεία 
του ηγετικού διδύμου του AfD εκτινάχτη-
κε στα ύψη.

Ιμπεριαλιστική διάβρωση
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Είθισται, οι πρωθυπουργοί 
και οι αρχηγοί των αστι-

κών κομμάτων να επισκέπτο-
νται τους τόπους καταστρο-
φών, για να δείξουν το ενδια-
φέρον τους. Συναντώνται με 
υπηρεσιακούς παράγοντες, 
ενημερώνονται, παριστά-
νουν πως δίνουν οδηγίες (οι 
πρωθυπουργοί), τραβιούνται 
φωτογραφίες και τηλεοπτικά 
πλάνα, γίνονται δηλώσεις, εκ-
δίδονται δελτία Τύπου.

Ο Τσίπρας πήγε στις φω-
τιές (έστω και με καθυστέ-
ρηση), όμως στην πετρελαι-
οκηλίδα δεν πήγε. Ούτε στη 
Σαλαμίνα ούτε σε κάποιον 
έστω από τους δήμους της 
παραλιακής. Μπορεί ο Μη-
τσοτάκης να στηλιτεύει το 
γεγονός, όμως στο επιτελείο 
προπαγάνδας του Μαξίμου 
η απόφαση παραμένει στα-
θερή: ο Τσίπρας δεν πρέπει 
να μπει στο κάδρο με τις 
μολυσμένες ακτές. Ισως να 
επισκεφτεί τον Πειραιά όταν 
θα έχει ολοκληρωθεί η διαδι-
κασία (επιφανειακής) απορ-
ρύπανσης και να οργανωθεί 
στο υπουργείο Ναυτιλίας 
κάποια φιέστα, στο πλαίσιο 
της οποίας θα ανακοινωθούν 
«αυστηροί έλεγχοι και άλλα 
μέτρα».

Βέβαια, ακόμα και η επιφα-
νειακή αντιρρύπανση μπορεί 
να πάρει καιρό, γιατί ο μηχα-
νισμός είναι μπάχαλο (για μη 

πούμε ότι δεν υπάρχει). Είναι 
χαρακτηριστικό το γεγονός 
ότι την περασμένη βδομά-
δα το υπουργείο Ναυτιλίας 
έστειλε e-mail στους Δήμους 
που επλήγησαν, ζητώντας 
τους να αναλάβουν την το-
ποθέτηση αντιρρυπαντικών 
φραγμάτων στη θάλασσα, 
για να περιοριστεί η πετρε-
λαιοκηλίδα σε απόσταση από 
τις ακτές. Στους δήμους, που 
ούτε κονδύλια διαθέτουν ού-
τε έχουν ιδέα πώς γίνεται αυ-
τή η δουλειά! Ασε που πρέπει 
να κάνουν διαγωνισμούς για 
να δώσουν το έργο σε εργο-
λάβους.

«Είναι ο Κουρουμπλής 
ψεύτης;». Κάνοντας λογοπαί-
γνιο με τον τίτλο του άρθρου 
Τσίπρα για τον Ανδρέα Πα-
πανδρέου, η ναυαρχίδα του 
Συγκροτήματος Μαρινάκη 
(«Τα Νέα», 21.9.17) έστριβε το 
μαχαίρι στην ανοιχτή πληγή 
του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο Κουρου-
μπλής έδωσε ρεσιτάλ ψεμά-
των. Ούτε μικρό παιδί που το 
'πιασαν με τη γυάλα του γλυ-
κού στο χέρι δε λέει τέτοια 
ψέματα. Φαίνεται, όμως, 
πως ο παλιός στο κουρμπέτι, 
πρώην πασόκος, έχει εξα-
σφαλίσει την υποστήριξη από 
το Μαξίμου, γι' αυτό και αντί 
να εξαφανιστεί, συνέχισε να 
εμφανίζεται σε καθημερινή 
σχεδόν βάση σε κανάλια και 
ραδιόφωνα, μολονότι η κάθε 
εμφάνισή του πρόσθετε ένα 
ακόμα βάρος στην πλάτη της 
κυβέρνησης.

Δεν έχουμε δεδομένα για 
να πούμε ότι ο Κουρουμπλής 
κρατάει τον Τσίπρα (λόγω 
των υποθέσεων Καμμένου-
Γιαννουσάκη και Σαββίδη-
λαθραίων τσιγάρων), όπως 
υπαινίχτηκαν στη Βουλή πα-
ράγοντες της αντιπολίτευσης. 
Το βέβαιο είναι πως ό,τι κάνει 
και ό,τι δεν κάνει ο Κουρου-
μπλής δεν είναι προσωπική, 
αλλά είναι κυβερνητική πολι-

τική. Με πλήρη κάλυψη από 
τον ίδιο τον πρωθυπουργό. 

Και βέβαια, η ΝΔ και το 
ΠΑΣΟΚ, που σήκωσαν τις 
παντιέρες της οικολογικής 
ευαισθησίας, δημαγωγώντας 
ασύστολα, δεν δικαιούνται να 
μιλούν. Τη δική τους πολιτική 
συνεχίζει η συγκυβέρνηση 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Την πολι-
τική της πλήρους κάλυψης 
του ασύδοτου εφοπλιστικού 
κεφαλαίου, την πολιτική των 
«καπετάν βρομιάρηδων», 
την πολιτική της ανοχής στο 
λαθρεμπόριο ναυτιλιακών 
καυσίμων, με το οποίο «φτιά-
χτηκαν» πολλοί απ' αυτούς 
που καμαρώνουν με τα πούρα 
στο στόμα, την πολιτική της 
αδιαφορίας για τη δημιουρ-
γία μηχανισμού αντιμετώπι-
σης ρυπάνσεων.

ΥΓ. Εδώ και πολλές μέρες 
κυκλοφορεί η φήμη ότι το 
πετρέλαιο που κουβαλούσε 
το «Αγία Ζώνη ΙΙ» δεν είχε 
αγοραστεί από τον πλοιοκτή-
τη του, αλλά από δύο άλλες 
εταιρίες, τα ονόματα των 
οποίων αρνείται να αποκαλύ-
ψει η κυβέρνηση, γιατί η μία 
εταιρία ανήκει σε «επώνυμο» 
καπιταλιστή με γερές δια-
συνδέσεις με την κυβέρνηση 
και το Μαξίμου. Η φήμη ανα-
παράγεται από τα Μέσα του 
Μαρινάκη, οπότε μπορούμε 
να φανταστούμε ότι αφορά 
κάποιον από τους εχθρούς 
του, αυτούς που πήγαν να 
του τη στήσουν. Δεν είναι δύ-
σκολο να φανταστούμε ποιον 
φωτογραφίζουν, αν σκεφτού-
με και το παρελθόν που έχει 
στο λαθρεμπόριο πετρελαίου 
κάποιους από τους εχθρούς 
του Μαρινάκη. Ενώ, όμως, 
σέρνεται η φήμη και στον Πει-
ραιά λένε καθαρά το όνομα, 
η κυβέρνηση εξακολουθεί να 
παριστάνει το παπί. Γιατί δεν 
κλείνει το θέμα, δίνοντας στη 
δημοσιότητα τα ονόματα των 
αγοραστών του πετρελαίου;

Στις 20 Σεπτέμβρη, το 
Μονομελές Πρωτοδι-

κείο Αθηνών, με δικαστή την 
πρωτοδίκη Μαγδαληνή Σα-
κέτου, εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 
8648/2017 απόφασή του, με 
την οποία έκανε δεκτές στο 
σύνολό τους την αγωγή και 
την πρόσθετη παρέμβαση 
που κατέθεσαν μέλη της Ερα-
σιτεχνικής ΑΕΚ, απέρριψε τις 
πρόσθετες παρεμβάσεις της 
ΠΑΕ ΑΕΚ και της ΔΙΚΕΦΑ-
ΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΕ και έκρινε ως ανυπόστα-
τη την απόφαση της γενικής 
συνέλευσης του σωματείου 
στις 3-2-2015, επομένως και 
το παράνομο παραχωρητή-
ριο του οικοπέδου της ΑΕΚ 
προς τη συμφερόντων Με-
λισσανίδη εταιρία.

Σε μια αναλυτικότατη και 
με πλήρη νομική επιχειρη-
ματολογία απόφαση, έκτα-
σης 21 σελίδων, η δικαστής 
αναφέρεται στα πραγματι-
κά περιστατικά, απορρίπτει 
όλους τους ισχυρισμούς της 
πλευράς Μελισσανίδη και κα-
ταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
η γενική συνέλευση (αυτή που 
εμείς χαρακτηρίσαμε από 
την πρώτη στιγμή παρωδία) 
συγκλήθηκε από αναρμόδιο 
όργανο, διότι από τα δεκα-
πέντε μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου της Ερασιτεχνι-
κής ΑΕΚ είχαν μείνει πέντε 
(πέντε είχαν παραιτηθεί και 
πέντε ήταν έκπτωτα) και επο-
μένως μαζί με τα πέντε ανα-
πληρωματικά μέλη δεν συ-
μπλήρωναν τον απαιτούμενο 
αριθμό των δεκαπέντε μελών. 
Επιπλέον, από τα εννιά μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου 
της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, που 
αποφάσισαν να συγκαλέσουν 
αυτή τη γενική συνέλευση, τα 
τέσσερα  ήταν έκπτωτα, με 
συνέπεια να μην υπάρχει η 
απαιτούμενη για λήψη από-
φασης απαρτία των οχτώ 
μελών.

Ετσι, η γενική συνέλευση-
παρωδία κρίθηκε ανυπόστα-
τη, όπως και οι αποφάσεις που 
πήρε, στην εξέταση των οποί-
ων δεν μπήκε το δικαστήριο, 
δεδομένου πως όταν κρίνεται 
ανυπόστατη η γενική συνέλευ-
ση, θεωρούνται ανυπόστατες 
και οι αποφάσεις της.

Ετσι, το παραχωρητήριο 
που εγκρίθηκε από εκείνη 
τη γενική συνέλευση-παρω-
δία είναι άκυρο. Ακυρη είναι 
και η οικοδομική άδεια που 
εκδόθηκε στις 25 Ιούλη του 
2017, με συγκύριο του έργου 
τη «Δικέφαλος 1924» ΑΕ.

Ανεξάρτητα από τη δικα-
στική απόφαση, η έκδοση 
αυτής της οικοδομικής άδει-
ας υπήρξε σκάνδαλο, όπως 
αναλυτικά γράψαμε όταν 
εκδόθηκε. Νομιμοποιήθηκε 
ως συγκύριος του έργου μια 
ανώνυμη εταιρία, στην οποία 
ένα σωματείο παραχώρησε 
δωρεάν, για μισό αιώνα, ένα 
οικόπεδο που το κράτος πα-
ραχώρησε σ’ αυτό το σωμα-
τείο για κοινωφελείς σκοπούς 
και το οποίο αποτελεί «πράγ-
μα εκτός συναλλαγής», που 
σημαίνει ότι απαγορεύεται να 

μεταβιβαστεί σε οποιονδήπο-
τε τρίτο, πολλώ δε μάλλον σε 
μια κερδοσκοπική ανώνυμη 
εταιρία. Νομιμοποιήθηκε μια 
συμβολαιογραφική πράξη 
(καθορισμός θέσεων στάθ-
μευσης), εμφανέστατα πα-
ράνομη, γεγονός το οποίο οι 
έμπειροι υπηρεσιακοί παρά-
γοντες της ΔΑΟΚΑ δεν μπο-
ρεί παρά να διαπίστωσαν με 
την πρώτη ματιά. Εκδόθηκε 
μια άδεια με συγκύριους την 
Ερασιτεχνική ΑΕΚ και τη «Δι-
κέφαλος 1924» ΑΕ και την ίδια 
στιγμή σφραγίστηκαν όλα τα 
σχέδια με μοναδικό κύριο τη 
«Δικέφαλος 1924» ΑΕ!

Πλέον, το σκάνδαλο είναι 
επιβεβαιωμένο και με δικα-
στική βούλα. Οι υπηρεσιακοί 
παράγοντες της ΔΑΟΚΑ, που 
υπάκουσαν στα κελεύσματα 
των Φλαμπουράρη-Σταθάκη 
και υπέγραψαν αυτό το ανο-
σιούργημα, γνώριζαν πολύ 
καλά τι έκαναν και ενήργησαν 
απολύτως ενσυνείδητα.

u Γνώριζαν ότι το Αυτο-
τελές Τμήμα Νομοθετικής 
Πρωτοβουλίας και Εργου 
του ΥΕΝ, στο οποίο οι ίδιοι 
προσέφυγαν από τα τέλη του 
2014, ουδέποτε αναγνώρισε 
τη νομιμότητα του παραχω-
ρητήριου. Δέχτηκαν, όμως, 
να παρακάμψουν την άρνη-
ση του Αυτοτελούς Τμήματος 
Νομοθετικής Πρωτοβουλίας 
και Εργου, νομίζοντας πως 
βρήκαν τη σολωμόντεια λύση: 
νομιμοποίησαν μεν το παρα-
χωρητήριο και δέχτηκαν ως 
κύριο του έργου τη «Δικέφα-
λος 1924» ΑΕ, αλλά έβαλαν 
ως συγκύριο και την Ερασιτε-
χνική ΑΕΚ, συμφωνώντας με 
την πλευρά Μελισσανίδη να 
κατατεθεί καινούργια αίτηση, 
στο όνομα των δύο νομικών 
προσώπων, στις 20 Ιούλη του 
2017 (η αρχική αίτηση είχε 
κατατεθεί στις 14 Αυγούστου 
του 2014 και έφερε ως κύριο 
του έργου μόνο τη «Δικέφα-
λος 1924» ΑΕ, στο όνομα της 
οποίας εκδόθηκαν στο μετα-
ξύ και όλες οι απαιτούμενες 
άδειες και εγκρίσεις, όπως 
ΜΠΕ, Μελέτη Υψομέτρων, 
έγκριση ΚΕΣΑ κτλ.).

u Γνώριζαν ότι το ζήτημα 
της νομιμότητας του παρα-
χωρητηρίου εκκρεμεί και 
δικαστικά. Επέλεξαν, όμως, 
να παρέμβουν ωμά και βά-
ναυσα στην εκκρεμούσα 
δικαστική διαδικασία, βγά-
ζοντας αυτοί απόφαση για 
τη νομιμότητα του παραχω-
ρητηρίου, προτού αποφασίσει 
το αρμόδιο δικαστήριο. Τώρα, 
που το δικαστήριο κήρυξε ως 
ανυπόστατο το παραχωρητή-
ριο, είναι δύο φορές έκθετοι.

Η ΔΑΟΚΑ είναι τώρα υπο-
χρεωμένη να ανακαλέσει και 
να ακυρώσει ΑΜΕΣΑ την οι-

κοδομική άδεια για το γήπε-
δο Μελισσανίδη.

Αυτό δεν πρόκειται να δια-
γράψει τις ποινικές ευθύνες 
των υπηρεσιακών της παρα-
γόντων για την έκδοση της 
άδειας, θα τους προστατέ-
ψει όμως από την περαιτέρω 
επιβάρυνση της θέσης τους.

Επειδή ξέρουμε ότι παρα-
κολουθούν τα δημοσιεύματά 
μας, τους καλούμε να ανακα-
λέσουν την άδεια άμεσα, χω-
ρίς καμιά καθυστέρηση. Σε 
κάθε περίπτωση, θα τους το 
διαμηνύσουμε και εγγράφως.

ΥΓ1. Η απόφαση του δικα-
στηρίου εκδόθηκε στις 20 Σε-
πτέμβρη και πήγε στη γραμμα-
τεία στις 21 Σεπτέμβρη. Είμα-
στε σε θέση να γνωρίζουμε ότι 
η πλευρά Μελισσανίδη έλαβε 
γνώση της απόφασης πριν από 
εμάς. Επικράτησε πανικός και 
επιλέχτηκε –ως συνήθως- η 
τακτική της μούγκας. Εύλογο 
από πλευράς τους, όμως κα-
νείς δε σώθηκε βουτώντας το 
κεφάλι του στην άμμο σαν τη 
στρουθοκάμηλο.

ΥΓ2. Ο υπουργός Σπίρ-
τζης και οι υπηρεσιακοί πα-
ράγοντες του υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών, 
που ενέκριναν την άδεια της 
Υψομετρικής Μελέτης στο 
όνομα της «Δικέφαλος 1924» 
ΑΕ, επιχειρηματολογώντας 
μάλιστα υπέρ της νομιμό-
τητας και εγκυρότητας του 
παραχωρητηρίου, εν γνώσει 
τους ότι υπάρχει και δικαστι-
κή εκκρεμότητα για τη νομιμο-
ποίηση του παραχωρητηρίου, 
βρίσκονται τώρα ακόμα πιο 
έκθετοι, διοικητικά και ποινι-
κά. Η δικαστική απόφαση έρ-
χεται να δικαιώσει τη μηνυτή-
ρια αναφορά που εμείς υπο-
βάλαμε εναντίον τους. Και ο 
μεν Σπίρτζης καλύπτεται από 
το νόμο περί ευθύνης υπουρ-
γών, όμως οι «απρόσεκτοι» 
(και αλαζόνες) υπηρεσιακοί 
παράγοντες θα πρέπει τώρα 
να δώσουν εξηγήσεις στην 
ποινική υπόθεση που έχει 
ανοίξει (ο φάκελος έχει δια-
βιβαστεί από τον εισαγγελέα 
στο Πταισματοδικείο Αθηνών 
για τη διεξαγωγή επείγουσας 
προκαταρκτικής εξέτασης).

Πανικός στο 
επιτελείο

Δεν πρόλαβε να δημοσιευ-

τεί (την περασμένη Τετάρτη) 
στην ιστοσελίδα μας το πα-
ραπάνω ρεπορτάζ, και τα δι-
αδικτυακά «υπαλληλικά» Μέ-
σα, επιδεικνύοντας… άριστα 
ανακλαστικά αυτή τη φορά, 
δημοσίευσαν πανομοιότυπα 
αρθρίδια για να… καθησυχά-
σουν τους οπαδούς της ΑΕΚ.

Επιβεβαίωσαν έτσι το 
ρεπορτάζ μας, ότι η δικαστι-
κή απόφαση (που πήγε στη 
γραμματεία του δικαστηρίου 
στις 21 Σεπτέμβρη) βρισκόταν 
από μέρες στα χέρια των αν-
θρώπων του Μελισσανίδη. Γι’ 
αυτό και μόλις εμείς αποκα-
λύψαμε το γεγονός, τα «υπαλ-
ληλικά» Μέσα έσπευσαν να 
δημοσιεύσουν τα κειμενάκια 
που ήταν από πριν γραμμέ-
να. Περίμεναν να βγάλουμε 
την είδηση εμείς για να την… 
επιβεβαιώσουν. Στην επικοι-
νωνία… σκίζουν (ή, αλλιώς, ο 
πανικός δεν είναι καλός σύμ-
βουλος).

Δε θα ασχολούμασταν με 
τη γελοιότητα του πράγμα-
τος, αν δεν μας «κέντριζε» 
ένα χονδροειδέστατο ψέμα. 
Το Μονομελές Πρωτοδικείο 
Αθηνών, έγραψαν τα «υπαλ-
ληλικά» Μέσα, έκανε δεκτή 
την αγωγή των μελών της ΑΕΚ 
«για μια σειρά από καθαρά 
τυπικούς λόγους και όχι ου-
σιαστικούς λόγους, όπως π.χ. 
ότι η πρόσκληση των μελών 
δεν έγινε με τον προβλεπό-
μενο τρόπο».

Αφού είναι έτσι, ωρέ… παλι-
κάρια, γιατί δεν δημοσιεύσα-
τε τη δικαστική απόφαση, για 
να πειστεί ο οπαδός της ΑΕΚ 
ότι τα πράγματα είναι όπως 
του τα λέτε;

Η γενική συνέλευση-πα-
ρωδία και οι αποφάσεις της 
(δηλαδή η έγκριση του παρα-
χωρητήριου) κρίθηκαν ανυπό-
στατες για έναν και μοναδικό 
-και ουσιαστικότατο- λόγο: 
επειδή το ΔΣ που αποφάσισε 
τη σύγκληση της γενικής συ-
νέλευσης ήταν ανύπαρκτο. 
Είχαν μείνει μόνο δέκα μέλη 
(μαζί με τα αναπληρωματικά), 
ενώ έπρεπε να είναι δεκαπέ-
ντε, και την απόφαση πήραν 
εννιά, από τους οποίους οι 
τέσσερις ήταν αυτοδικαίως 
έκπτωτοι, και επομένως δεν 
υπήρχε η απαιτούμενη από 
το καταστατικό πλειοψηφία 
των οκτώ μελών.

Επειδή εμείς δεν μιλάμε 
ποτέ χωρίς στοιχεία και απο-
δείξεις στα χέρια μας, δημο-
σιεύσαμε στην ιστοσελίδα 
μας ολόκληρη τη δικαστική 
απόφαση για να δει ο καθέ-
νας το σκεπτικό και το διατα-
κτικό της.

Και κάτι ακόμα, για να μην 
πιάσει τόπο το παραμύθι. Το 
δικαστήριο δεν έκρινε επί της 
ουσίας το παραχωρητήριο. 

«Παρέλκει η εξέταση» γρά-
φει η απόφαση. Περισσεύει, 
δε χρειάζεται δηλαδή. Αφού 
είναι ανυπόστατη η γενική 
συνέλευση, είναι ανυπόστα-
το και το παραχωρητήριο. 
Δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. 
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, εί-
ναι πάγια τακτική όλων των 
δικαστηρίων να μην μπαίνουν 
στην εξέταση των υπόλοιπων 
ζητημάτων, επειδή αυτά δεν 
υφίστανται.

Αν ποτέ κάποιο δικαστή-
ριο χρειαστεί να μπει στην 
ουσία αυτού του παραχω-
ρητήριου, είναι βέβαιο ότι 
θα το κρίνει παράνομο. Το 
ισχύον νομικό πλαίσιο είναι 
δρακόντειο ως προς αυτό το 
ζήτημα.

Θυμίζουμε ξανά, πως το 
Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετι-
κής Πρωτοβουλίας και Εργου 
του ΥΕΝ, η μόνη δημόσια 
υπηρεσία που κλήθηκε να 
γνωματεύσει επί της νομιμό-
τητας του παραχωρητήριου, 
ουδέποτε το έκρινε έγκυρο. 
Μετά από πολλές πιέσεις, η 
τελευταία υποχώρηση που 
έκανε ήταν να ζητήσει από 
τον υπουργό ΠΕΝ, Γ. Σταθά-
κη, να υποβληθεί σχετικό ερώ-
τημα στο Νομικό Συμβούλιο 
του Κράτους. Ο Σταθάκης, 
έχοντας ενημερωθεί ότι το 
ΝΣΚ έχει αποφανθεί ήδη 
(Γνωμοδότηση 112/2006 του 
Β’ Τμήματος, που έχει γίνει 
αποδεκτή από τον υφυπουρ-
γό Οικονομικών και επομένως 
είναι υποχρεωτικά εφαρμο-
στέα), πως τα οικόπεδα που 
παραχωρούνται σε ερασι-
τεχνικά αθλητικά σωματεία 
(είτε κατ’ ιδιοκτησία είτε μό-
νο κατά χρήση, διοίκηση και 
διαχείριση) είναι πράγματα 
εκτός συναλλαγής και δεν 
επιτρέπεται να παραχωρη-
θούν σε οποιονδήποτε τρίτο, 
και κατά συνέπεια θα έλεγε 
το ίδιο και για το παραχωρη-
τήριο προς τη «Δικέφαλος 
1924» ΑΕ, επέστρεψε ανυπό-
γραφο το αίτημα στο Αυτο-
τελές Τμήμα Νομοθετικής 
Πρωτοβουλίας και Εργου και 
οι κυβερνητικοί παράγοντες 
«έπεσαν» πάνω στα στελέχη 
της ΔΑΟΚΑ, πετυχαίνοντας 
τελικά να υπογραφεί απ’ αυτά 
τα στελέχη η διάτρητη άδεια, 
χωρίς να υπάρχει καμιά νομι-
μοποίηση του παραχωρητήρι-
ου από αρμόδια υπηρεσία και 
ενώ υπήρχε δικαστική εκκρε-
μότητα. Τώρα, λοιπόν, που το 
δικαστήριο αποφάσισε ότι το 
παραχωρητήριο είναι ανυπό-
στατο, η ΔΑΟΚΑ είναι υπο-
χρεωμένη να ανακαλέσει 
την παράνομη άδεια.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος 
ανησυχίας, γράφουν οι επαγ-
γελματίες προπαγανδιστές 
του «συστήματος Μελισσα-
νίδη», με τρόπο που δείχνει 
ότι δεν το πιστεύουν ούτε οι 
ίδιοι.

Υπάρχουν διοικητικές και 
νομικές διαδικασίες για να 
γίνει αυτό που πρέπει: να 
ανακληθεί η διάτρητη άδεια. 
Τα υπόλοιπα είναι… σανός για 
υποζύγια.

Με δικαστική απόφαση

Ακυρη η άδεια Μελισσανίδη!
Εκθετη η κυβέρνηση και οι υπηρεσιακοί παράγοντες

Το τελεσίγραφο Γεροβασίλη

Να πεταχτεί 
στα σκουπίδια
Με μια νέα εγκύκλιο, που έχει χαρακτήρα αντεργατικού 

τελεσίγραφου, η Ολγα Γεροβασίλη καλεί τους εργαζό-
μενους στο Δημόσιο να συμπληρώσουν και να καταθέσουν 
τα φύλλα αξιολόγησης μέχρι τη Δευτέρα 2 Οκτώβρη. Αν 
δεν το κάνουν, ο α' αξιολογητής πρέπει να συμπληρώσει 
μόνος του τα φύλλα των υφισταμένων του και να τα παρα-
δώσει στον β' αξιολογητή μέχρι τις 12 Οκτώβρη. Αν δεν το 
κάνει ούτε αυτός, τότε τα φύλλα πρέπει να συμπληρώσει ο 
β' αξιολογητής και να τα παραδώσει μέχρι τις 23 Οκτώβρη.

Για να πάρει τα φύλλα αξιολόγησης μέσα από αυτή τη 
fast track διαδικασία, η Γεροβασίλη υπενθυμίζει στην εγκύ-
κλιο την πρόσφατα ψηφισμένη ρύθμιση, σύμφωνα με την 
οποία οι προϊστάμενοι που δε θα συμπληρώσουν τα φύλλα 
των υπαλλήλων, ως α' ή β' αξιολογητές, δε θα έχουν δικαί-
ωμα να συμμετάσχουν στις κρίσεις που θα γίνουν για τις 
θέσεις προϊσταμένων. Δηλαδή, η ποινή για τη συμμετοχή 
τους στην απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ θα είναι η διακοπή 
της υπηρεσιακής τους ανέλιξης, ανεξάρτητα από το αν 
έχουν τα απαιτούμενα προσόντα!

Το πρώτο που πρέπει να σημειωθεί είναι ένα σχόλιο πολι-
τικού χαρακτήρα. Πώς χαρακτηρίζεται μια κυβέρνηση που 
δεν μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση των εργαζόμενων 
για κάτι που η ίδια χαρακτηρίζει ως προοδευτικό (το ότι το 
συμφώνησε με την τρόικα το… παραβλέπουμε) και κατα-
φεύγει σε θέσπιση μέτρων τιμωρίας; Αυταρχική κυβέρνη-
ση είναι ο όρος που αγαπά, χρόνια τώρα, η συνδικαλιστική 
γραφειοκρατία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ στα χρόνια που ήταν στην 
αντιπολίτευση. Κατασταλτική, είναι ο όρος που προτιμούμε 
εμείς. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ ναυάγη-
σε και καταφεύγει σε ένα μέσο παρόμοιας λογικής με την 
πολιτική επιστράτευση.

Το παραμύθι περί εργαζόμενων που αντέδρασαν αντα-
νακλαστικά, επειδή φοβήθηκαν ότι αυτή η κυβέρνηση θα 
κάνει τα ίδια με τον Μητσοτάκη (όταν ήταν υπουργός της 
συγκυβέρνησης των Σαμαροβενιζέλων), έδωσε τη θέση του 
στο παραμύθι περί «υποκινούμενων συνδικαλιστών». Οταν, 
όμως, το ποσοστό της αποχής εξακολούθησε να παραμένει 
σε επίπεδα πάνω από το 90%, η Γεροβασίλη πέταξε τη μά-
σκα της συναίνεσης και έδειξε το αποκρουστικό πρόσωπο 
μιας κυβέρνησης που -όπως κάθε αστική κυβέρνηση- έχει 
ως τελευταίο καταφύγιό της την κρατική καταστολή.

Η ΑΔΕΔΥ αποφάσισε -ομόφωνα μάλιστα- συνέχιση της 
απεργίας-αποχής, παρά το τρίτο στη σειρά τελεσίγραφο 
της Γεροβασίλη. Ορισε δε την ερχόμενη Τρίτη, 3 Οκτώβρη, 
ως ημέρα δράσης ενάντια στην απεργοσπαστική τροπο-
λογία της Γεροβασίλη, καλώντας «τα σωματεία και τις 
Ομοσπονδίες να οργανώσουν μαζικές και μαχητικές πρω-
τοβουλίες (…) με συγκεντρώσεις, καταλήψεις, ενημέρωση 
των πολιτών κτλ, αλλά και τη συγκέντρωση και ομαδική 
κατάθεση από τα σωματεία των δηλώσεων συμμετοχής 
στην απεργία-αποχή προς την υπηρεσία να στείλουμε το 
μήνυμα ότι συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στη διάλυση 
του Δημοσίου».

Η ΑΔΕΔΥ, εκτός από τη γνωμάτευση της δικηγόρου της, 
Μαρία Τσίπρα, ζήτησε και πήρε γνωματεύσεις από τον κα-
θηγητή του Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΕΚ-
ΠΑ, Πάνο Λαζαράτο, και τον ομότιμο καθηγητή Εργατικού 
Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, Αριστείδη Καζάκο. Και 
οι τρεις νομικοί κατέληξαν στα ίδια συμπεράσματα: ότι η 
αποχή από τη συμπλήρωση των φύλλων αξιολόγησης είναι 
μορφή απεργίας, που μόνο από δικαστήριο μπορεί να κρι-
θεί καταχρηστική, και ότι η νομοθετική ρύθμιση που απειλεί 
με διοικητική ποινή τους προϊσταμένους αποτελεί μορφή 
ανταπεργίας, που απαγορεύεται ρητά από το Σύνταγμα και 
το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το εργασιακό καθεστώς 
των εργαζόμενων στο Δημόσιο. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν 
στην αντιπολίτευση, θα είχε κάνει «σημαία» αυτές τις γνω-
ματεύσεις, ενάντια στις οποίες δεν έχει καταφέρει να αντι-
τάξει ούτε μια διαφορετική επιστημονική γνώμη.

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο δεν πρέπει να λυγίσουν 
μπροστά στις απειλές της Γεροβασίλη. Αυτός ο εκβιασμός 
δεν πρέπει να περάσει. Αν και αυτή τη φορά τα φύλλα αξιο-
λόγησης πεταχτούν στα σκουπίδια, όπως τις προηγούμενες 
φορές, η κυβέρνηση θα βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο.

Κεντροαριστερά

Η κωμωδία συνεχίζεται
Ούτε ψύλλος στον κόρφο του Αλιβιζάτου.  

Εκεί που πάει να βρει μια λύση, κάποιος 
από τους διαγκωνιζόμενους αρχηγίσκους του 
τη χαλάει. Ζήτησε αναβολή των ψηφοφοριών 
για εκλογή αρχηγού, μπας και καταφέρει να 
βρει με τις εταιρίες μια λύση που θα περιλαμ-
βάνει και ηλεκτρονική ψηφοφορία. Και κάλε-
σε σε συνάντηση τους υποψήφιους αρχηγούς, 
για ν' ακούσει ένα μεγαλοπρεπέστατο «πριτς» 
από τη Φώφη. Δεν υπάρχει όργανο υποψήφι-
ων αρχηγών είπε η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και 
της ΔΗΣΥ και αρνήθηκε να πάει.

Τι όργανο υπάρχει; Μιλάμε για τραγέλαφο. 
Διότι τις εκλογές για αρχηγό (πριν καν φτια-
χτεί το νέο κόμμα) αποφάσισε η ΔΗΣΥ (δηλα-
δή το ΠΑΣΟΚ και οι παλιοί σύμμαχοί του). Κι 
αφού προκηρύχτηκαν οι εκλογές και ορίστη-
κε ο Αλιβιζάτος να τις διεξαγάγει, βρέθηκαν 
υποψήφιοι ο Καμίνης, ο Θεοδωράκης και ο 
Ραγκούσης, που δεν έχουν καμιά σχέση με τη 
ΔΗΣΥ. Ποιο όργανο, λοιπόν, θα συζητήσει με 
τον Αλιβιζάτο για να καταλήξουν; Η ΔΗΣΥ 
χωρίς τους Καμίνη, Θεοδωράκη, Ραγκούση, 
ή οι υποψήφιοι αρχηγοί, χωρίς κόμματα όπως 
η ΔΗΜΑΡ και το ΚΙΔΗΣΟ, που δεν έχουν υπο-
ψήφιο αρχηγό;

«Ακούστε, γιατί δε θέλω να υποκρίνομαι», 
είπε ο Θεοδωράκης από τις Βρυξέλλες. «Κά-
ποιοι μεθοδικά σαμποτάρουν την ηλεκτρο-
νική ψηφοφορία. Εχουν μάθει να εμπιστεύ-
ονται μόνο τους κομματικούς μηχανισμούς. 
Εγώ όμως θα επιμείνω και καλώ τους άλλους 
υποψήφιους να είναι ξεκάθαροι. Οχι “ναι μεν, 

αλλά“. Η τεχνολογία το επιτρέπει. Μπορούμε 
να τα καταφέρουμε. Ιδιαίτερα απευθύνομαι 
στην κυρία Γεννηματά. Θα πρέπει να απο-
φασίσει: θα τολμήσει ή θα κάνει πίσω; Το νέο 
προοδευτικό Κίνημα για να είναι μεγάλο, για 
να είναι δυνατό, θα πρέπει να το ψηφίσουν 
εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Οι φίλοι μας. 
Ο,τι άλλο θα είναι λάθος».

Η Φώφη έβαλε «κύκλους» του ΠΑΣΟΚ 
να του απαντήσουν: «Δεν έχει νόημα η ανα-
κύκλωση της συζήτησης, η οποία έχει γίνει 
διεξοδικά για τα διαδικαστικά ζητήματα. Το 
ταχύτερο δυνατόν θα πρέπει όλοι μαζί να προ-
χωρήσουμε στα θέματα ουσίας, είναι η ώρα 
της πολιτικής». Σε ό,τι δε αφορά την εξ απο-
στάσεως ηλεκτρονική ψηφοφορία, οι «κύκλοι» 
της Φώφης το ξεκαθάρισαν: «Υπενθυμίζουμε 
για τελευταία φορά ότι μετά την άρνηση των 
τριών μεγάλων ελληνικών εταιρειών να δια-
σφαλίσουν το αδιάβλητο και την αξιοπιστία 
της ψηφοφορίας το θέμα έχει κλείσει».

Ο Αλιβιζάτος λέει πως θα το παλέψει να 
τους συμβιβάσει. Κι εμείς αναμένουμε με 
αγωνία τα νέα επεισόδια του κωμικού σίρι-
αλ. Ειδικά από πλευράς ΠΑΣΟΚ. Γιατί -για να 
λέμε τα πράγματα με τ' όνομά τους- μόνο το 
ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα που είναι σίγουρο ότι θα 
βρίσκεται στην επόμενη Βουλή. Και οι άλλοι, 
πατώντας στην ανάγκη του ΠΑΣΟΚ για κά-
ποια ψηφαλάκια θέλουν να του κάνουν κου-
μάντο στο σπίτι του κι αν μπορέσουν να του 
φορέσουν καπέλο κάποιον από τους Καμίνη-
Θεοδωράκη.

Επιλεκτική ευαισθησία
O Στρατούλης της ΛΑΕ εξέδωσε δελτίο Τύπου για να μας 

ενημερώσει ότι παραβρέθηκε στη συγκέντρωση που οργάνω-
σε  μπροστά στο υπουργείο Πολιτισμού ο Σύλλογος Ελλήνων 
Αρχαιολόγων, τη μέρα που θα συνεδρίαζε το ΚΑΣ για την υπό-
θεση του Ελληνικού. «Είμαι εδώ για να εκφράσω την συμπα-
ράσταση της ΛΑΕ στον αγώνα του συλλόγου Αρχαιολόγων να 
μην παρακαμφθεί στην υπόθεση της εκχώρησης του πρώην 
αεροδρομίου Ελληνικού σε ιδιωτικά κερδοσκοπικά συμφέρο-
ντα», είπε. Και συνέχισε: «Συνεχίζουμε τον αγώνα για την απο-
τροπή του εθνικού, οικονομικού, κοινωνικού, πολιτιστικού και 
περιβαλλοντικού εγκλήματος του ξεπουλήματος του χώρου 
του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού με χαριστικές και σκαν-
δαλώδεις, φωτογραφικές διαδικασίες σε μεγάλα εγχώρια και 
πολυεθνικά οικονομικά κερδοσκοπικά συμφέροντα».

Σε ποιον τα λες αυτά, ρε ξαδιάντροπε; Εσύ δεν ήσουν που 
μαζί με τον Φλαμπουράρη έκανες νυχτιάτικες βίζιτες στα 
γραφεία του ομίλου Μελισσανίδη και κανόνιζες το «ντιλ» με 
το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύτηκε να στηρίξει το καταστροφικό 
σχέδιο του μεγαλοκαπιταλιστή σε βάρος του άλσους της Νέας 
Φιλαδέλφειας, κόντρα στη θέληση των κατοίκων της περιοχής 
και της δημοτικής αρχής; Ποιον νομίζεις ότι θα κοροϊδέψεις 
με την επιλεκτική ευαισθησία σου για το περιβάλλον, που έχει 
καθαρά ψηφοθηρικό χαρακτήρα;

Λύσσαξαν με τους αρχαιολόγους
Την κεφαλήν επί πίνακι της γενικής γραμματέα του υπουρ-

γείου Πολιτισμού, Μαρίας Βλαζάκη, ζήτησε με επίσημη δή-
λωσή του ο Μητσοτάκης, καταγράφοντας μια «παράξενη» 
πολιτική πρωτιά. Συνήθως μέχρι τώρα ζητούνταν παραιτήσεις 
πολιτικών προσώπων για ανικανότητα ή για συμβάντα που 
συνέβησαν υπό την πολιτική τους ευθύνη. Πρώτη φορά, απ' 
όσο μπορούμε να θυμηθούμε, βλέπουμε να ζητείται αποπομπή 
πολιτικού στελέχους για λόγους προώθησης μιας επένδυσης, 
χωρίς καμιά αναφορά μάλιστα στα πραγματικά δεδομένα της 
υπόθεσης. Ο Μητσοτάκης (και όχι μόνον αυτός) δεν αποδίδει 
στη Βλαζάκη κάτι συγκεκριμένο, κάποια παρανομία. Ζητά την 
αποπομπή της επειδή δεν έβγαλε απόφαση από το ΚΑΣ που 
θα απομακρύνει την Αρχαιολογική Υπηρεσία από την τερά-
στια έκταση Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ώστε οι άνθρωποι των 
πλιατσικολόγων καπιταλιστών του real estate να μπορούν να 
δείχνουν την πόρτα στους αρχαιολόγους που θα πλησιάσουν 
και να παραχώνουν ανενόχλητοι τους αρχαιολογικούς θησαυ-
ρούς που θα αποκαλύπτουν οι μπουλντόζες τους.

Οι Τσιπραίοι, μολονότι πνέουν μένεα ενάντια στην αρχαι-
ολόγο Βλαζάκη, δεν αποφασίζουν τον αποκεφαλισμό της. 
Οχι για να μη φανούν ότι υποχωρούν στον Μητσοτάκη, όχι 
γιατί έχουν ηθικούς φραγμούς, αλλά γιατί έτσι θα οξύνουν τα 
πνεύματα και δε θα καταφέρουν ποτέ να πετύχουν πλειοψη-
φία στο ΚΑΣ (η Βλαζάκη δεν είναι η μόνη αρχαιολόγος στο 
ΚΑΣ). Ενώ τώρα αναζητούν μια λύση συμβιβαστική, που θα 
την αποδεχτούν και οι Λάτσηδες που διευθύνουν την επιχεί-
ρηση «Ελληνικό ΑΕ», ασκώντας πιέσεις στα μέλη του ΚΑΣ για 
μεγαλύτερες υποχωρήσεις. Γι' αυτό και περιορίστηκαν σε μια 
χολερική διαρροή, που έλεγε ότι δε θα επιτρέψουν σκόπιμες 
κωλυσιεργίες που θα έθεταν σε αμφισβήτηση τη δεδηλωμένη 
βούληση της κυβέρνησης για την ολοκλήρωση της επένδυσης!

Αυτό που αποφάσισε το ΚΑΣ την περασμένη Τετάρτη, κά-
τω από την πίεση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων που 
επικαλείται τη νομοθεσία και ατράνταχτα επιστημονικά επι-
χειρήματα, είναι πως πρώτα θα συζητηθεί, σε νέα συνεδρία-
ση του ΚΑΣ την ερχόμενη Τρίτη η κήρυξη ή μη του χώρου ως 
αρχαιολογικής ζώνης και μετά θα ακολουθήσει η έγκριση ή 
μη της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
Αυτό που φαίνεται (και είναι απολύτως λογικό) ξεσήκωσε τις 
αντιδράσεις των «παπαγάλων» της εταιρίας, που θέλει -όπως 
είπαμε- να βάλει φραγμό σε κάθε δυνατότητα ελέγχου και 
παρέμβασης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας σε μια τεράστια 
έκταση αποδεδειγμένου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Βρομιάρηδες, γενικώς…
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Επαίρεται το υπουργείο Παιδείας 
ότι επιτέλους επήλθε η κανονικό-

τητα στα σχολεία, αφού με το πρώτο 
κουδούνι εκπαιδευτικοί και βιβλία θα 
ήταν στη θέση τους. Ας δούμε, όμως, 
την αλήθεια πίσω από τους πανηγυρι-
σμούς για την επίτευξη του «αυτονόη-
του», όπως ισχυρίζεται ο Γαβρόγλου. 

 u Καταρχάς, το κουδούνι χτύπησε 
με 14.000 κενά εκπαιδευτικών μόνον 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, τα 
οποία καλύφθηκαν σε ένα ποσοστό 
(60% περίπου αναφέρει η Διδασκα-
λική Ομοσπονδία) από αναπληρωτές.

Ο υπουργός Παιδείας πανηγυρί-
ζει επειδή οι «θεσμοί», λέει, έχουν 
αποδεχθεί την αναγκαιότητα των μό-
νιμων διορισμών και κάθε τόσο, προ-
σπαθώντας να παραπλανήσει τους 
εκπαιδευτικούς, εξαγγέλλει ότι αυτοί 
θα πραγματοποιηθούν μέσα στην 
επόμενη τριετία. Η αλήθεια είναι, ότι 
η ίδια η συγκυβέρνηση έχει αποδε-
χθεί με τροπολογία ότι μόνιμοι διο-
ρισμοί δεν πρόκειται να γίνουν μέχρι 
και το 2019 (αυτό ομολογείται στην 
αιτιολογική έκθεση τροπολογίας που 
κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Ενσω-
μάτωση στην εθνική νομοθεσία της 
Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμό-
τητα των τελών που συνδέονται με λο-
γαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή 
λογαριασμών πληρωμών και την πρό-
σβαση σε λογαριασμούς πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες 
διατάξεις») και βλέπουμε λέμε εμείς, 
εφόσον βρισκόμαστε κάτω από τη σι-
δερένια φτέρνα των Μνημονίων ή της 
παρατεταμένης επιτήρησης. 

Δημόσια εκπαίδευση χωρίς μόνιμο 
εκπαιδευτικό προσωπικό με σταθερές 
εργασιακές σχέσεις και αξιοπρεπείς 
μισθούς δεν νοείται. Διορισμοί έχουν 
να γίνουν από το 2010 και το υπουρ-
γείο προχωρά σε προσλήψεις ανα-
πληρωτών, που ξεπερνούν τις 20.000 
και μάλιστα με δόσεις και όχι μια κι 
έξω. Ετσι, ακόμη και τώρα, ένα μήνα 
σχεδόν από την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς, τα κενά παραμένουν στα 
σχολεία. Κάθε μέρα έρχονται στο 
φως καταγγελίες συλλόγων για τα 
εκπαιδευτικά κενά στην περιφέρειά 
τους (π.χ. Λάρισα, Πάτρα, Β΄ ΕΛΜΕ 
Εβρου, κ.λπ.). Στην επίπλαστη εικόνα 
της κάλυψης των κενών έχουν βάλει 
το χεράκι τους οι Περιφεριακοί Διευ-
θυντές Εκπαίδευσης, που φρόντισαν 
να καλύψουν πρώτα τα κενά της πρω-
ινής λειτουργίας των σχολείων, ώστε 
να δοθεί η εντύπωση ότι όλα βαίνουν 
καλώς. Τα μαθήματα που διδάσκονται 
από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, η 
παράλληλη στήριξη, η στελέχωση των 
ολοήμερων που πολυδιαφημίζονται 
από το υπουργείο Παιδείας, προφα-
νώς είναι πολυτέλεια.

 u Κατακαλόκαιρο, αιφνιδιαστικά, 
το υπουργείο προχώρησε στην έκδο-
ση του Π.Δ.79 για την Οργάνωση και 
λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων 
και των Νηπιαγωγείων. Με το Π.Δ. 
επισφραγίζονται αντιεκπαιδευτικές 
ρυθμίσεις, όπως η μη καθιέρωση της 
δίχρονης Προσχολικής Αγωγής και ο 
ορισμός του ανώτατου αριθμού μα-
θητών ανά τμήμα στους 25.

Οπως ήδη γνωρίζουμε η επέκταση 
της υποχρεωτικότητας φοίτησης στο 

Νηπιαγωγείο για ένα επιπλέον έτος 
(προνήπια) πετάχτηκε στα σκουπί-
δια. Το τριετές σχέδιο του υπουργείου 
Παιδείας το επιβεβαίωσε: Η εξαγγε-
λία για άμεση υλοποίησή της έγινε 
πάραυτα «εκτίμηση της ενδεχόμενης 
ανάγκης επέκτασης της προσχολικής 
αγωγής με την προσθήκη ενός ακόμη 
έτους φοίτησης», ενώ ο Γαβρόγλου 
μίλησε για τη «διττή επιλογή» των 
γονιών «εάν θέλουν να στείλουν τα 
τετράχρονα παιδιά στους παιδικούς 
σταθμούς ή στα Νηπιαγωγεία». 

Κοντολογίς, στο «κάδρο» μπήκαν 
και οι δήμοι και ο εκπαιδευτικός και 
παιδαγωγικός ρόλος των Νηπιαγωγεί-
ων και των Νηπιαγωγών τέθηκε υπό 

αμφισβήτηση, αφού συγχέεται με 
το ρόλο άλλων δομών και επαγγελ-
ματικών ομάδων, που έχουν στόχο 
την αγωγή και φροντίδα των παιδιών. 
Ταυτόχρονα, για την εγγραφή στους 
παιδικούς σταθμούς έχει επιλεγεί και 
η τακτική των vouchers, που ανοίγει 
το δρόμο στην πλήρη ιδιωτικοποίηση.

Οσον αφορά στον ανώτατο αριθ-
μό μαθητών ανά τμήμα, που παγι-
ώνεται, πλέον στους 25, θυμίζουμε 
την εξαγγελία Τσίπρα για μείωση των 
μαθητών στους 22, κατά την επίσκε-
ψη δημαγωγικής εξαπάτησης του 
ελληνικού λαού, ενόψει εφαρμογής 
τέταρτου Μνημόνιου, στο υπουργείο 
Παιδείας: «Σταδιακά στα επόμενα 

δύο χρόνια θα μειώνεται ο αριθμός 
των μαθητών ανά τμήμα, ώστε να 
μην υπερβαίνουν τους 22» (Αλέξης 
Τσίπρας, Μάιος 2017).

Το υπουργείο Παιδείας, όμως, προ-
χώρησε και παραπέρα, προκειμένου 
να δέσει σε κάθε περίπτωση τον γά-
ιδαρό του και να μην κινδυνέψει να 
πιεστεί για πρόσθετους διορισμούς 
εκπαιδευτικών και συνεπώς για επι-
πλέον δαπάνες. Καταστρατήγησε 
με το εν λόγω Π.Δ. και τα όρια των 
σχολικών μονάδων, βάσει των οποί-
ων εγγράφονται σε αυτές οι μαθητές. 
Ορίζει τριμελή επιτροπή στο πλαίσιο 
κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης, 
η οποία θα χειρίζεται συνολικά την 
κατανομή των μαθητών στα σχολεία. 
Ετσι, παρακάμπτεται η αναγκαιότητα 
δημιουργίας π.χ. και δεύτερου τμήμα-
τος σε ένα σχολείο, όταν οι μαθητές 
υπερβαίνουν τους 25, αφού οι «πλε-
ονάζοντες» κατανέμονται από την 
επιτροπή σε όμορα ή λιγότερο όμο-
ρα σχολεία. Το σχολείο της γειτονιάς 
γίνεται άπιαστο όνειρο για μερικές 
κατηγορίες παιδιών.

 u Το μαχαίρι στις δαπάνες μπαί-
νει με κάθε τρόπο. Οι Διευθυντές των 
σχολείων και οι Προϊστάμενοι/ες των 
Νηπιαγωγείων υποχρεούνται σε τα-
κτά χρονικά διαστήματα να ελέγχουν 
τη φοίτηση των μαθητών στα ολοήμε-
ρα τμήματα και να ενημερώνουν τις 
διευθύνσεις, που έχουν δικαίωμα να 
αναστέλλουν τη λειτουργία του ολο-

ήμερου ακόμη και στη μέση της χρο-
νιάς, εφόσον υπάρχει στην πορεία 
μείωση των φοιτούντων μαθητών, 
ανατρέποντας κάθε οικογενειακό 
προγραμματισμό.

Οι μετακινήσεις μαθητών στο 
σχολείο τους με δημόσια μέσα, με 
κρατική πρόβλεψη και χρηματοδό-
τηση στις απομακρυσμένες περιο-
χές καρκινοβατούν (π.χ. καταγγελία 
ομοσπονδίας ενώσεων γονέων και 
κηδεμόνων περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. Πηγή: alfavita).

Αναφέρουμε επίσης: Τη μη λειτουρ-
γία ολιγομελών τμημάτων των ΕΠΑΛ 
(οι μαθητές στερούνται το δικαίωμα 
να φοιτήσουν στην ειδικότητα που 
επιθυμούν). Τον «εξορθολογισμό» 
του διδακτικού προσωπικού, μέσω 
«ενοποίησης συναφών τομέων», που 
θα δώσουν νομιμοφάνεια στις αναθέ-
σεις δεύτερων και τρίτων μαθημάτων. 
Τον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτι-
κού και Νηπιαγωγείου, που γίνονται 
και με τη βούλα πλέον παιδοφυλακτή-
ρια. Με μείωση των ωρών της πρωι-
νής ζώνης στο Δημοτικό, κατάργηση 
του υπεύθυνου δάσκαλου για την 
απογευματινή ζώνη, τη διδασκαλία 
μαθημάτων ειδικότητας διαφορε-
τικών ανά σχολείο ανάλογα με τις 
ώρες που περισσεύουν από την πρω-
ινή λειτουργία του σχολείου, με την 
αυστηροποίηση των προϋποθέσεων 
εγγραφής, την προαιρετική λειτουρ-
γία, την κατάργηση του ενιαίου των 
θέσεων των Νηπιαγωγών, με αποτέ-
λεσμα την κατηγοριοποίησή τους και 
την υποβάθμιση του εκπαιδευτικού 
και παιδαγωγικού τους ρόλου.

 u Οι τεράστιες ανάγκες στον 
πολύπαθο χώρο της Ειδικής Αγωγής 
μπαίνουν στον ασφυκτικό κορσέ της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας. Εξ ου 
και η λειτουργία των σχολείων σχεδόν 
αποκλειστικά με αναπληρωτές. 

 u Τραγική είναι η κατάσταση όσον 
αφορά στη στέγαση και στην υλικο-
τεχνική υποδομή. Τα στεγασμένα 
σχολεία σε προκάτ και μαγαζιά, σε 
πεπαλαιωμένα κτίρια είναι γεγονός 
εν έτει 2017. Εξ ου και οι καταλήψεις 
των μαθητών κάθε σχολική χρονιά, 
που διεκδικούν τα αυτονόητα δικαι-
ώματά τους.

 u Υπάρχουν, βέβαια, τα γενικότε-
ρα σχέδια του υπουργείου Παιδείας, 
που υλοποιούνται και θα υλοποιηθούν, 
όπως έχει δεσμευτεί η συγκυβέρνη-
ση έναντι των ιμπεριαλιστών δανει-
στών (Μνημόνια) και του ΟΟΣΑ. Η 
εκπαιδευτική «μεταρρύθμιση» με τη 
μειωμένη χρηματοδότηση, τις συνε-
χείς περικοπές, την «αυτονομία» της 
σχολικής μονάδας, την «αποκέντρω-
ση», την «αξιολόγηση», τις συγχωνεύ-
σεις-καταργήσεις, το νέο Λύκειο της 
ελίτ, της απόλυτης ειδίκευσης και των 
υψηλών ταξικών φραγμών είναι ήδη 
στα σκαριά. 

 u Τέλος, είναι η γενικότερη πο-
λιτικοοικονομική κατάσταση, που 
υπηρετεί με σθένος η συγκυβέρνηση 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που έχει «κινεζο-
ποιήσει» την εργαζόμενη κοινωνία 
και οδήγησε την Παιδεία και όλες τις 
πλευρές του λεγόμενου «κοινωνικού 
κράτους» σε απόλυτη ασφυξία και 
αφανισμό.

Γιούλα Γκεσούλη

Τα σχολεία λειτουργούν... κανονικά!

Σύννεφο πάει το 
δούλεμα

Μετά τον πρόεδρο Πάκη, που «θυμήθηκε» στη 
Βιάννο ότι οι γερμανικές αποζημιώσεις και το κα-
τοχικό δάνειο είναι νομικά απαράγραπτα (αλλά 
δεν τα διεκδικούμε για να μην… κακοκαρδίσουμε 
τους φίλους μας τους Γερμανούς), ήρθε η σει-
ρά του προέδρου Νίκου να επαναλάβει το ίδιο 
παραμύθι ενώπιον του νέου πρέσβη της Γερμα-
νίας, ο οποίος έκανε την εθιμοτυπική επίσκεψή 
του στη Βουλή.

«Οι απαιτήσεις για γερμανικές αποζημιώσεις 
παραμένουν νομικά, ηθικά και πολιτικά ενεργές 
με βάση το πόρισμα της αρμόδιας Επιτροπής της 
Βουλής και το ζήτημα αυτό υπάρχει πάντοτε στην 
ατζέντα των συζητήσεών μας» είπε ο Βούτσης, 
για να γράψουν οι κάμερες και να… σκάσει η προ-
κάτοχός του, πρόεδρος Ζωή, που τον κατηγορεί.

Γάτα με πέταλα ο πρέσβης Γιενς Πλότνερ, 
πέταξε τη μπάλα στην εξέδρα με αριστοτεχνικό 
τρόπο. «Η Γερμανία αναγνωρίζει όλα τα κεφά-
λαια των ελληνο-γερμανικών σχέσεων και την 
ηθική ευθύνη που απορρέει από τα τρομερά κε-
φάλαια της Ιστορίας», είπε ανταπαντώντας στην 
προσφώνηση Βούτση. Και η σεμνή τελετή έλαβε 
τέλος με τους δυο τους να φωτογραφίζονται χα-
μογελαστοί και με πλεγμένα τα χέρια τους πίσω 
από την πλάτη σε ένδειξη φιλίας και οικειότητας.

Καλά διαβασμένος ο γερμανός πρέσβης, δεν 
μίλησε τυχαία για «ηθική ευθύνη που απορρέει 
από τα τρομερά κεφάλαια της Ιστορίας». Αυ-
τή είναι η επίσημη γερμανική θέση και αυτή τη 
θέση είχε υποστηρίξει ο Τσίπρας μπροστά στη 
Μέρκελ, όταν επισκέφτηκε για πρώτη φορά ως 
πρωθυπουργός το Βερολίνο και έγινε δεκτός 
στην καγκελαρία. Μπορεί η μπουρδολογία του 
κάθε Πάκη και του κάθε Βούτση να είναι ενο-
χλητική για τους Γερμανούς, όσο όμως αυτή δεν 
μετατρέπεται σε πρακτική πολιτική, κατανοούν 
τους λόγους εσωτερικής κατανάλωσης που την 
υπαγορεύουν.

Η καταγγελία έγινε από τη 
Θεραπευτική Ομάδα της 

Μονάδας Απεξάρτησης Το-
ξικομανών «18 ΑΝΩ», από το 
Σωματείο Υποστήριξης του 
Επιστημονικού και Κοινωνικού 
Εργου του «18 ΑΝΩ» και από τα 
Μέλη Κοινωνικής Επανένταξης 
18 ΑΝΩ. Δεν πρόκειται, λοιπόν, 
για «ράδιο αρβύλα» ή για «υπερ-
βολές κάποιου».

Την Παρασκευή 22 Σεπτέμ-
βρη, από τις 3 μέχρι τις 5:30 
το απόγευμα, η είσοδος της 
Κοινωνικής Επανένταξης, που 
στεγάζεται στην οδό Χανίων 4Α 
στην Κυψέλη, είχε αποκλειστεί 
από τουλάχιστον πέντε μοτο-
συκλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ και 
τουλάχιστον έξι αστυνομικούς.  
«Κατά την είσοδο και έξοδο των 
θεραπευομένων, ασκούνταν 
έλεγχος σωματικός και λεκτικός 
με ειρωνικό ύφος και απειλητική 
διάθεση. Ο έλεγχος συνοδευό-
ταν και με προσωπικές ερωτή-
σεις πέραν των αρμοδιοτήτων 
τους», καταγγέλλει η θεραπευτι-
κή ομάδα. Και συμπληρώνει: «Η 
πρωτοφανής αυτή ενέργεια των 
αστυνομικών οργάνων έρχεται 
σε αντίθεση με το θεραπευ-
τικό μας έργο και παραβιάζει 
κατάφορα το δικαίωμα στην 
απεξάρτηση και τον αγώνα των 
θεραπευομένων».

«Εχουμε κερδίσει την δεύ-
τερη ευκαιρία στην ζωή μας 
αλλάζοντας τρόπους και συ-

νήθειες, διεκδικούμε την θέση 
μας στην κοινωνία ισότιμα, με 
αξιοπρέπεια», τονίζουν τα μέλη 
της Κοινωνικής Επανένταξης. 
Και καταλήγουν: «Απαιτούμε 
τον σεβασμό και την στήριξη 
στον αγώνα που κάνουμε για 
απεξάρτηση και επανένταξη σε 
μια κοινωνία, όπου οι Σύγχρονοι 
Καιάδες δεν έχουν καμία θέση. 
Καταγγέλλουμε οποιαδήποτε 
μορφή τραμπουκισμού, βίας, 
στιγματισμού από την ΕΛΑΣ 
και συγκεκριμένα από την ομά-
δα ΔΙΑΣ».

Είτε πρόκειται για εντολή 
από την ιεραρχία της Αμεσης 
Δράσης (που είναι το πιθανό-
τερο) είτε για πρωτοβουλία των 
μπάτσων, που αποφάσισαν να 
ικανοποιήσουν μ' αυτόν τον τρό-
πο τα χαμερπή τους ένστικτα 
(γνωστά από τις συμπεριφορές 
προς μετανάστες και διαδηλω-
τές), σημασία έχει πως πρόκει-
ται για μια εκδήλωση κρατικού 
αυταρχισμού και κοινωνικού 
ρατσισμού, από έναν μηχανι-
σμό καταστολής που «κάνει τα 
στραβά μάτια» όταν σε κοινή 
θέα εξελίσσεται το πρεζεμπό-
ριο. Οι πρεζέμποροι κάνουν 
ανενόχλητοι τη δουλειά τους 
και η αστυνομία στοχοποιεί 
θεραπευτικά προγράμματα και 
ανθρώπους που δίνουν μάχη για 
να ξεφύγουν από το κοινωνικό 
περιθώριο και το καρτέρι του 
θανάτου. Και επί ΣΥΡΙΖΑ…

Μπάτσοι της ΔΙΑΣ τρομοκρατούν 
το «18 ΑΝΩ»!
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Σταθερότητα!
Δεν πρόλαβαν να κλείσουν οι κάλπες και ν' ανακοινωθεί η πρώ-

τη εκτίμηση αποτελέσματος στη Γερμανία και οι σπεκουλάντες 
έπιασαν δουλειά. Τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα έκαναν ένα άλμα 
1,20%, φτάνοντας στο ψηλότερο επίπεδο από τα μέσα Ιούνη. Η 
μικρή αποκλιμάκωση που ακολούθησε την «έξοδο στις αγορές» 
τον Ιούλη, για την οποία τόσο καμάρωναν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, εξανε-
μίστηκε μέσα σε μια μέρα. Την ίδια μέρα, οι τραπεζικές μετοχές 
έκαναν μια θεαματική βουτιά στο Χρηματιστήριο, οδηγώντας 
τον γενικό δείκτη σε πτώση 4,06%.

Ο λόγος γι' αυτό το διπλό φαινόμενο (άνοδος των «σπρεντ», 
πτώση τραπεζικών μετοχών) είναι η φιλολογία περί σκλήρυνσης 
της γερμανικής πολιτικής έναντι του ελληνικού κράτους, εξαιτίας 
της συμμετοχής των σκληρά νεοφιλελεύθερων Φιλελευθεροδη-
μοκρατών στη νέα γερμανική κυβέρνηση που θα προσπαθήσει 
να σχηματίσει η Μέρκελ. Ολ' αυτά, βέβαια, είναι συγκυριακά. Σε 
λίγες μέρες τα «σπρεντ» μπορεί να πέσουν και πάλι (και να δούμε 
νέα «έξοδο στις αγορές») και οι τραπεζικές μετοχές να ανέβουν 
και πάλι (αν π.χ. κάνει μια κατηγορηματική δήλωση ο Ντράγκι 
αποκλείοντας τα «στρες τεστ» για τις ελληνικές τράπεζες, που 
θρυλείται ότι ζητά το ΔΝΤ). 

Εκείνο που αποδεικνύουν αυτά τα σκαμπανεβάσματα είναι 
η ανυπαρξία σταθερότητας στον ελληνικό καπιταλισμό. Παρά 
τα όσα ισχυρίζεται η προπαγάνδα των Τσιπροκαμμένων, η στα-
θερότητα θα αργήσει πολύ να έρθει, γι' αυτό και ο ελληνικός 
καπιταλισμός θα είναι πάντοτε ευάλωτος στα παιχνίδια των 
τζογαδόρων του διεθνούς χρηματιστικού κεφαλαίου, γεγονός 
που θα ενισχύσει τις τάσεις για ακόμα πιο σκληρή επιτροπεία 
από τους ιμπεριαλιστές δανειστές. Η σκληρή επιτροπεία από τα 
ισχυρά ιμπεριαλιστικά κέντρα είναι αυτή που (υποτίθεται πως) 
εξασφαλίζει τη σταθερότητα και την «εμπιστοσύνη των αγορών».

Για τα λουκέτα μούγκα
Για τα δεδομένα του ελληνικού καπιταλισμού, ένα εργοστάσιο 

με 102 εργαζόμενους δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Θα περί-
μενε κανείς, λοιπόν, από μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό 
που υποδέχεται στο Μαξίμου κάθε αεριτζή του real estate να 
σχολιάσει την ανακοίνωση αυτής της εταιρίας να βάλει λουκέτο 
και να διώξει τους εργαζόμενους με ένα «ελκυστικό πρόγραμμα 
εθελούσιας εξόδου» (θα τους δώσει κάποιο μπόνους για να μπο-
ρέσει να τους ξεφορτωθεί όλους μαζί).

Πρόκειται για την εταιρία Froneri Hellas, θυγατρική μιας δι-
εθνούς κοινοπραξίας που έστησε η Nestle με την R&R. Στην 
Ελλάδα παρήγαγε παγωτό στο πρώην εργοστάσιο της ΔΕΛΤΑ 
στον Ταύρο, που η Nestle το είχε πάρει από τον Δασκαλόπουλο.

Το πιο προκλητικό είναι ότι η εταιρία ανακοίνωσε ότι τα προ-
ϊόντα της θα εξακολουθήσουν να διακινούνται στην ελληνική 
αγορά. Προφανώς θα τα φέρνει από άλλα εργοστάσιά της. Με 
μια πρόχειρη μάτια στην ιστοσελίδα της Froneri διαπιστώνει κα-
νείς ότι μόνο στη γειτονιά μας έχει εργοστάσια στη Σερβία, τη 
Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Επίσης, στην Αίγυπτο, την Ιταλία και 
όλες σχεδόν τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Φυσικά, δεν περιμέναμε ότι θα κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο ο 
Τσίπρας και οι υπουργοί του. Αυτοί μιλούν μόνο για «νέες επεν-
δύσεις», ακόμα κι όταν αυτές καταστρέφουν το περιβάλλον και 
τα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σαλίγκαρος
«Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στην Αθήνα, αλλά και 

στην ιστορική αίθουσα από την οποία έχω τόσο καλές μνήμες» 
ήταν τα πρώτα λόγια που είπε ο Ντεϊσελμπλούμ, όταν ξεκίνησε 
η κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε με τον Τσακαλώτο την πε-
ρασμένη Δευτέρα. Ο άνθρωπος έχει χιούμορ, θα μπορούσε να 
πει κανείς. Γιατί η προηγούμενη φορά που βρέθηκε σ' αυτή την 
αίθουσα ο πρόεδρος του  Εurogroup ήταν τότε που ξεκατινιά-
στηκε δημόσια με τον Μπαρουφάκη και αποχώρησε βιαστικά 
και με ξινισμένα μούτρα, με το «ουάου» του τελευταίου να τον 
συνοδεύει. Αυτές είναι οι καλές μνήμες που έχει;

Δεν έκανε χιούμορ ο Ντεϊσελμπλούμ. Ο τύπος είναι «σαλίγκα-
ρος» (έρποντας, γλείφοντας και με τα κέρατά μου) και προσπα-
θεί να μαζέψει ψήφους κυβερνήσεων μπας και παραμείνει στην 
προεδρία του Εurogroup για δεύτερη θητεία (στην Ολλανδία 
είναι υπηρεσιακός υπουργός, καθώς το κόμμα του συνετρίβη 
στις εκλογές του περασμένου Απρίλη, αλλά κυβέρνηση από άλ-
λα τέσσερα κόμματα δεν έχει σχηματιστεί ακόμα). Ηρθε, λοιπόν, 
αποφασισμένος να μην πει οτιδήποτε που θα στενοχωρήσει την 
κυβέρνηση Τσίπρα. Ακόμα και όταν τον ρώτησαν τι του είπε ο 
Βαρουφάκης στο αυτί σ' εκείνη τη συνάντηση, απάντησε ότι «αν 
γράψω ένα βιβλίο κάποια στιγμή, θα σας δώσω αυτό το στοιχείο 
στο βιβλίο οπότε ίσως θα πρέπει να περιμένετε. Χρειάζεται να 
δημιουργήσω λίγο σασπένς για να έχουμε καλές πωλήσεις στο 
βιβλίο. Οπότε αυτή την απάντηση θα σας τη δώσω στο βιβλίο 
μου». Κωλοπετσωμένος ο τύπος με τα λιγδωμένα μπουκλάκια.

Survivor στον 
ΣΥΡΙΖΑ!

Διαδικασία Survivor στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ! Εστω, στη Σοσιαλιστική Τάση 
του ΣΥΡΙΖΑ. Από τις 2 μέχρι τις 4 
Οκτώβρη, μπορούμε να ψηφίσου-
με αν η Τάση πρέπει να παραμείνει 
ή να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την 
έδρα στην ευρωβουλή, πάντως, ο 
Χρυσόγονος δεν πρόκειται να την 
παραδώσει.

Μα υπάρχει Σοσιαλιστική Τάση 
του ΣΥΡΙΖΑ; Δεν υπάρχει, διαλύθη-
κε όταν ψηφίστηκε το τρίτο Μνημό-
νιο, δηλώνει ο Αλέξης Μητρόπου-
λος, που θεωρεί ότι το brandname 
του ανήκει. Υπάρχει, απαντά ο 
Χρυσόγονος. Εχει και ιστοσελίδα, 
όπου μπορεί κανείς να διαβάσει τα 
μέλη της πολιτικής γραμματείας 
της (με επικεφαλής τον Χρυσόγο-
νο, φυσικά) και να γίνει και μέλος, 
συμπληρώνοντας τα στοιχεία του 
στη σχετική κάρτα (τόσο απλά!).

Ο Κουρουμπλής, ο Σπίρτζης, 
ο Κατρούγκαλος, η Κασιμάτη, ο 
Αθανασίου και άλλοι πρώην πασό-
κοι του ΣΥΡΙΖΑ δεν ασχολούνται 
ούτε με τη Σοσιαλιστική Τάση ούτε 
με τον Χρυσόγονο. Μια χαρά έχουν 
βολευτεί στην κυβέρνηση, στη βου-
λή, σε κρατικά πόστα.

Και τι θα γίνει μετά την ψηφο-
φορία που σίγουρα θα αποφασίσει 
«αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ και 
μετασχηματισμό μας σε αυτόνομη 
πολιτική κίνηση»; Νταλαβέρι με τον 
υπό κυοφορία νέο φορέα της Κε-
ντροαριστεράς, λέμε εμείς. Ομως 
είναι νωρίς για τέτοιες συζητήσεις. 
Αν το έλεγε από τώρα, θα έστρωνε 
βούτυρο στο ψωμί του ΣΥΡΙΖΑ. 
Τώρα προέχουν οι καταγγελίες για 
τη μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε συ-
γκεντρωτικό κόμμα κτλ.

Πάντως, ο Χρυσόγονος δεν 
απέκλεισε προσέγγιση με το νέο 
φορέα της Κεντροαριστεράς. 
Πρώτα, όμως, πρέπει να διεξαχθεί 
η ψηφοφορία Survivor, ώστε η Σο-
σιαλιστική Τάση να γίνει «αυτόνομη 
πολιτική κίνηση». Κάθε πράγμα στη 
σειρά του. Βέβαια, διαβάζοντας τη 
μακροσκελή ανακοίνωση της Σοσι-
αλιστικής Τάσης ήταν σαν να δια-
βάζεις ομιλία της Φώφης!

Στον ΣΥΡΙΖΑ αντιμετώπισαν την 
κίνηση Χρυσόγονου με ψυχραιμία. 
Ηταν αναμενόμενη, είπαν «κύκλοι». 
Μπορεί να βγει και καμιά επίσημη 
ανακοίνωση από το κόμμα. Ασφα-
λώς και είναι πλήγμα η αποχώρηση 
του Χρυσόγονου και της παρέας 
του, όχι τόσο επειδή θα μείνουν με 
τρεις ευρωβουλευτές (πριν από τον 
Χρυσόγονο ανεξαρτητοποιήθηκαν 
η Σακοράφα και ο Χουντής) όσο 
επειδή θα υπάρξει εκμετάλλευση 
από την αντιπολίτευση. Θεωρούν, 
ωστόσο, ότι ο Χρυσόγονος δεν εί-
ναι κάποιος με πολιτικό εκτόπισμα 
και λαϊκό έρεισμα ώστε να τους 
κάνει μεγάλη ζημιά.

Στην Κεντροαριστερά, βέβαια, 
θ’ ανοίξουν σαμπάνιες για να υπο-
δεχτούν τους άσωτους υιούς και 
θυγατέρες. Στο παρασκήνιο πρέ-
πει να έχουν ήδη γίνει οι πρώτες 
επαφές. Ισως να έχει κλείσει και 
το «ντιλ». Δύσκολα θα έκανε την 
κίνηση ο Χρυσόγονος, αν δεν είχε 
πάρει τις διαβεβαιώσεις για τη συ-
νέχιση της πολιτικής του καριέρας.

To πρώτο πράγμα που έκα-
νε ο Θεοδωράκης, όταν 

ανέβηκε στο βήμα της Βουλής 
για να μιλήσει επί της πρότα-
σης για σύσταση Εξεταστικής 
Επιτροπής για τον Καμμένο, 
ήταν να διαβάσει ένα απόσπα-
σμα από την ομιλία Καμμένου 
στο συνέδριο της ΝΔ το 1994, 
όταν ζήτησε την αποφυλάκιση 
των χουντικών με το επιχείρη-
μα ότι «δεν μπορεί να υπάρ-
χουν απόβλητοι Ελληνες, πε-
ριθωριοποιημένοι πατριώτες, 
πολίτες β΄ κατηγορίας. Ας 
θέσουμε τέρμα σε αυτόν τον 
πολιτικό ρατσισμό»! Θύμισε 
και τη συνεργασία του Καμ-
μένου με τον Γεωργαλά.

Ο Καμμένος, που ως εκείνη 
την ώρα δεν είχε εμφανιστεί, 
έσπευσε στην αίθουσα, ζήτη-
σε το λόγο επί προσωπικού, 
διέψευσε τα περί Γεωργαλά 
επικαλούμενος… δικαστικές 
αποφάσεις, «ξέχασε» να δια-
ψεύσει την ομιλία του στο συ-
νέδριο της ΝΔ και κατηγόρη-
σε τον Θεοδωράκη ότι «ήταν 
αυτός που προέβαλλε την 
Χρυσή Αυγή. Ηταν αυτός που 
με ποτήρι της Χρυσής Αυγής 
στο χέρι έπαιρνε συνέντευξη 
στον κ. Μιχαλολιάκο και του 
έκανε διαφήμιση ως δημοσι-
ογράφος».

Ανταπαντώντας ο Θεοδω-
ράκης, κατέθεσε στα πρακτι-
κά τις δηλώσεις Καμμένου 
το 1994 και συνεντεύξεις του 
σε δεξιές εφημερίδες («Δεν 
υπήρχαν συνεντεύξεις επί 
Νέας Δημοκρατίας το 1994, 
κύριε Θεοδωράκη», είχε μό-
λις πει ο Καμμένος!) και στη 
συνέχεια έκανε ένα άλμα στο 
χρόνο και εξέφρασε την υπε-
ρηφάνειά του για την τηλεο-
πτική δουλειά που έκανε με 
τους συνεργάτες του μετά τη 
δολοφονία του Παύλου Φύσ-
σα, παίρνοντας συνεντεύξεις 
από μάρτυρες, που στη συνέ-
χεια κατέθεσαν και στις δικα-
στικές Αρχές.

Η εκπομπή που έκανε μετά 
τη δολοφονία του Φύσσα ο 
Θεοδωράκης είχε στοιχεία 
ρεπορτάζ, ταυτόχρονα όμως 
ήταν και ένα πονηρό «πλυντή-
ριο» για την ηγεσία της νεο-
ναζιστικής συμμορίας, αφού 

παρουσίασε το οργανωμένο 
έγκλημα σαν αποτέλεσμα της 
δράσης ενός «θερμόαιμου» 
χρυσαυγίτη, του Ρουπακιά.

Ομως, ενάμιση χρόνο πριν 
από αυτή την εκπομπή, λίγο 
μετά τις «άγονες» εκλογές 
του Μάη του 2012 και λίγο 
πριν από τις επαναληπτικές 
εκλογές του Ιούνη της ίδιας 
χρονιάς, ο Θεοδωράκης είχε 
φτιάξει συνέντευξη-αγιογρα-
φία του Μιχαλολιάκου. Πήγε 
ο ίδιος στα γραφεία των νεο-
ναζί, στρογγυλοκάθισε στην 
πολυθρόνα έχοντας απέναντί 
του τον φίρερ, έπινε καφέ από 
ποτήρι με το λογότυπο της να-
ζιστικής συμμορίας, έβλεπε 
πάνω στο γραφείο του φίρερ 
να φιγουράρει αγαλματίδιο 
με τον αετό του Τρίτου Ράιχ 
και άφησε τον φίρερ να λέει 
ό,τι θέλει, χωρίς αντίλογο. 

Φυσικά, αν ήθελε, θα είχε 
προετοιμαστεί στοιχειωδώς 
και θα τον είχε κάνει σκόνη. 
Ομως, σκοπός εκείνης της 
εκπομπής δεν ήταν να ξεσκε-
πάσει το αποκρουστικό, δο-
λοφονικό, ναζιστικό πρόσωπο 
της συμμορίας του Μιχαλο-
λιάκου, αλλά να παρουσιάσει 
τον φίρερ σαν έναν εθνικιστή 
πολιτικό, του ακροδεξιού φά-
σματος μεν, αλλά με κοστούμι 
και γραβάτα, όπως όλοι οι άλ-
λοι. Τα αφεντικά του Θεοδω-

ράκη ήθελαν να ενισχύσουν 
την εικόνα της «σοβαρής ΧΑ», 
που μόλις είχε μπει για πρώτη 
φορά στη Βουλή. Και ο Θεο-
δωράκης διεκπεραίωσε πειθή-
νια και φιλότιμα την αποστολή 
που του ανέθεσαν, όπως είχε 
συνηθίσει να κάνει, άλλω-
στε. Μια μικρή σύγκριση με 
το έργο κινηματογραφιστών 
που ασχολήθηκαν με τη Χρυ-
σή Αυγή αρκεί για να μη μας 
αφήσει καμιά αμφιβολία για 
το ρόλο του αγιογράφου του 
νεοναζιστικού μορφώματος 
που έπαιξε ο Θεοδωράκης.

Ο Καμμένος είναι αυτός 
που είναι. Τον ξέρουμε και δεν 
μπορεί να μας ξεγελάσει. Δε 
θ’ αποκτήσουμε κοντή μνήμη, 
όμως, όπως θέλει ο Θεοδω-
ράκης.

ΥΓ. Οταν ο Βορίδης μετα-
πήδησε από το ΛΑΟΣ στη ΝΔ, 
προσπαθώντας να σβήσει το 
παρελθόν του ως τσεκουρο-
φόρος επενίτης και φίλος του 
Λεπέν, ο Θεοδωράκης του 
έφτιαξε κι αυτουνού μια τηλε-
οπτική αγιογραφία. Βλέπετε, 
ο Βορίδης είναι από μεγάλο 
αστικό τζάκι και τα αφεντικά 
του Θεοδωράκη έκαναν τα 
πάντα για να τον πάρουν από 
το πολιτικό περιθώριο και να 
τον καταστήσουν κεντρικό 
παράγοντα του επίσημου συ-
ντηρητικού χώρου.

Σταύρος Θεοδωράκης και Χρυσή Αυγή

Δε θ' αποκτήσουμε 
μνήμη χρυσόψαρου

Χρίσματα της ανάγκης
Υποψήφιο περιφερειάρχη, που θα εκλεγεί σί-

γουρα, έχρισε ο Τσίπρας τον νυν περιφερειάρχη 
Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη. Μιλώντας στο Πε-
ριφερειακό Συνέδριο και αφού εξήγγειλε ότι οι 
εργασίες για τον Βόρειο Οδικό Αξονα Κρήτης 
(ΒΟΑΚ) θα ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 
2019, ο Τσίπρας είπε: «Και βεβαίως θα είμαστε 
εδώ, εγώ με τον Περιφερειάρχη για να βρεθούμε 
στην έναρξη των εργασιών». Για να μη μείνει καμιά 
αμφιβολία ότι δίνει το χρίσμα του ΣΥΡΙΖΑ στον 

Αρναουτάκη, συμπλήρωσε: «Το έργο, βέβαια, θα 
ολοκληρωθεί σε 4-5 χρόνια από την έναρξή του 
αλλά απ’ ό,τι βλέπω πάλι θα είμαστε εδώ εγώ και 
ο Περιφερειάρχης για να το εγκαινιάσουμε». Και 
τότε, ο Σταθάκης με τον Φάμελλο κοίταξαν με… 
νόημα κατάφασης τον Αρναουτάκη.

Μα ο Αρναουτάκης είναι «βαμμένος» πασόκος 
και δεν προσχώρησε ποτέ στον ΣΥΡΙΖΑ. Ε και; 
Προκειμένου να μην βάλει κάποιον απέναντί του 
και φάει τη σκόνη του πασόκου, ο Τσίπρας έκανε 
την ανάγκη φιλοτιμία. Μήπως είχε ποτέ αρχές για 
ν' αποκτήσει τώρα;
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Πέρα από την «κιτρινιά»
Να συμφωνήσουμε ότι πρόκειται για «κιτρινιά» (προτιμούμε 

τον παραδοσιακό όρο της δημοσιογραφικής πιάτσας από το fake 
news του Τσίπρα). Ο Μαρινάκης ξαμόλησε τα δημοσιογραφικά 
λαγωνικά του (διαθέτει μπόλικα πια), που δε δυσκολεύτηκαν να  
βρουν στο facebook της συζύγου του πλοιοκτήτη του «Αγία Ζώνη 
ΙΙ» μια ανάρτηση του περασμένου Μάρτη, που είχε τίτλο «και ο 
υπουργός ναυτυλίας στο άμμος!!» (διατηρούμε την ορθογραφία 
της κυρίας εφοπλιστού), η οποία περιλάμβανε ένα φωτογραφι-
κό ζουμ σε ευμεγέθη αστακό που επεδείκνυε με υπερηφάνεια 
κάποιος από τους συνδαιτυμόνες (σύμβολο ευμάρειας των λού-
μπεν αστών), κάποιες άλλες φωτογραφίες κι ένα βίντεο με τον 
υπουργό Κουρουμπλή να ρίχνει τις βόλτες του υπό τους ήχους 
του γνωστού «Ζεϊμπέκικου της Ευδοκίας», σύμβολο των απαντα-
χού πασόκων, όταν «βασίλευαν» στη χώρα, την παράδοση των 
οποίων συνεχίζει ο Κουρουμπλής (αν ζούσε ο Μάνος Λοΐζος κι 
έβλεπε πώς ξεφτίλισαν το κομμάτι που έγραψε για την ταινία του 
Δαμιανού, ίσως και ν' απαγόρευε τη δημόσια αναπαραγωγή του).

Τα λαγωνικά του Μαρινάκη είδαν την ημερομηνία, πρόσεξαν 
πως στις 4 του Μάρτη γιορτάζεται ο άγιος Θεόδωρος, οπότε 
έγραψαν ότι ο Κουρουμπλής ήταν καλεσμένος στο πάρτι του 
Θεόδωρου Κουντούρη για την  ονομαστική του γιορτή. Ενώ -σύμ-
φωνα με τους ισχυρισμούς Κουρουμπλή, που επιβεβαιώθηκαν 
από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας- η εκ-
δήλωση με τους αστακούς και τα ζεϊμπέκικα έγινε στις 3 Μάρτη 
και ήταν ο ετήσιος χορός του Συνδέσμου. Η «κιτρινιά» αφορά 
τις υποτιθέμενες προσωπικές σχέσεις του Κουρουμπλή με τον 
Κουντούρη. Κατά τα άλλα, και οι αστακομακαρονάδες και το με-
ρακλωμένο ζεϊμπέκικο του υπουργού είναι πραγματικά. Και όπως 
φαίνεται, δεν εγείρουν κανένα πρόβλημα για την κυβέρνηση και 
τον πρωθυπουργό, ο οποίος οχυρώθηκε πίσω από την «κιτρινιά».

Οσο για την ουσία, «όφειλε να βρίσκεται εκεί ο υπουργός», 
είπε ο Τσίπρας από το βήμα της Βουλής. Οφειλε να βρίσκεται 
στη γιορτή των γνωστών καπιταλιστών της Ζώνης και να ρίξει 
και τις ζεμπεκιές του! Ο καθείς και οι επιλογές του (κι αυτό δεν 
αφορά τον Κουρουμπλή ως άτομο, αλλά τον ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα). 
Αλλωστε, όταν θεωρείται φυσιολογικό ένας υπουργός να παίζει 
σε διεθνή καζίνο, εν γνώσει του ότι τον κυνηγούν παπαράτσι των 
αντιπάλων του, το ζεϊμπέκικο του Κουρουμπλή είναι… πταίσμα.

Τα καλά και συμφέροντα
«Ο γνωστός υβριστής της Δικαιοσύνης Παύλος Πολάκης πα-

ραληρεί και πάλι επί δικαίων και αδίκων. Φαίνεται ότι η παρουσία 
του στα δικαστήρια για να υποστηρίξει τον έτερο υβριστή, ο οποί-
ος καταδικάστηκε, δεν έγινε μάθημα». Το επιθετικό σχόλιο έγινε 
από «κύκλους» του Στουρνάρα, μετά από συνέντευξη που έδωσε 
ο Πολάκης σε συριζαίικο ραδιόφωνο της Κρήτης, στην οποία είπε 
μεταξύ άλλων: «Είπα για την “λουμπινιά” που έκανε η γυναίκα του 
αρχιτραπεζίτη, του Στουρνάρα. Το στείλαμε στη Δικαιοσύνη και 
το φύλαγαν ένα χρόνο, γιατί έπρεπε να προφυλάξουν τη γυναίκα 
του αρχιτραπεζίτη». Η αναφορά του Στουρνάρα (συγγνώμη, των 
«κύκλων» του Στουρνάρα) σε προγενέστερη δίκη ήταν για τη δί-
κη του Βαξεβάνη, που στις αρχές Αυγούστου καταδικάστηκε σε 
8μηνη φυλάκιση για δυσφήμηση διά του Τύπου της συζύγου του 
Στουρνάρα. Ο Πολάκης κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης 
του εκδότη, αλλά δεν έπεισε το δικαστήριο.

«Τα έχουμε πει, τα έχουμε ανακοινώσει όλα αυτά. Η Δικαιο-
σύνη τι κάνει; Θα σεβαστεί ποτέ η Δικαιοσύνη τον εαυτό της;», 
είπε ο Πολάκης στη ραδιοφωνική του συνέντευξη και συνέχισε: 
«Οι ρυθμοί της Δικαιοσύνης είναι ρυθμοί ανάπηρης, κουτσής 
χελώνας … είναι δυνατόν να έχουν πάει οι υποθέσεις στη Δικαι-
οσύνη εδώ και παραπάνω από ένα χρόνο και να κάθονται στα 
συρτάρια;». Αν κοιτάξεις, όμως, το διαδικτυακό περιβόλι του 
Πολάκη, το αγαπημένο του facebook, θα δεις μια πιο πρόσφατη 
ανάρτηση που γράφει σε άψογη… πολάκεια γλώσσα: «Και τώρα… 
μόκο! Το ΣτΕ δικαίωσε τον Παύλο Πολάκη για την απομάκρυνση 
Γιαννόπουλου και Μπίτα από το ΚΕΕΛΠΝΟ!!!».

Αυτό είναι πολιτική αρχών! Η αστική Δικαιοσύνη είναι καλή 
για τον Πολάκη όταν τον δικαιώνει και κακή όταν δικαιώνει τους 
αντιπάλους του.

Διαχρονικές φιλίες
Εψαχνε, λέει, ο Καμμένος να βρει αν υπάρχει Κανονισμός του 

υπουργικού συμβουλίου που απαγορεύει στους υπουργούς να 
πηγαίνουν σε καζίνο, όπως ισχυριζόταν στα κανάλια ο Μπου-
μπούκος, και δεν έβρισκε. Και τι έκανε; Το είπε ο ίδιος στη Βουλή: 
«Παίρνω τον κ. Μπαλτάκο, τον πρώην Γραμματέα της Κυβέρνησης 
του κ. Γεωργιάδη, δεν υπάρχει, ούτε υπάρχει τέτοια διάταξη»!

Από τόσους νομικούς που υπάρχουν στην κυβέρνηση, από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες (γενική γραμματεία της κυβέρνησης κτλ.), 
αυτός βρήκε να πάρει τον Μπαλτάκο, τον παροπλισμένο πρώην 
«γενικό δερβέναγα» του Σαμαρά, που «έφαγε το κεφάλι του» 
επειδή νταλαβεριζόταν στα κρυφά με τους χρυσαυγίτες! Κατά 
τα άλλα, ο Καμμένος ούτε είναι ούτε υπήρξε ακροδεξιός.

Πανικός στις γραμμές των συνηγόρων υπεράσπισης των νεοναζί

Πρώην χρυσαυγίτης 
επιβεβαιώνει το κατηγορητήριο

Στη δίκη της ΧΑ, στις συνεδριάσεις που 
έγιναν στις 15, 18 και 20 Σεπτέμβρη, εξε-

τάστηκε ο Ηλ. Σταύρου, πρώην μέλος της 
ΧΑ. Οπως είπε, εντάχθηκε στη ΧΑ από το 
2005 ως υποστηρικτής, ενώ το 2011 έγινε τα-
κτικό μέλος της. Τόνισε ότι εντάχθηκε στη 
ΧΑ επειδή η ιδεολογία της ήταν ο εθνικο-
σοσιαλισμός και όχι ο λαϊκός εθνικισμός, 
όπως όψιμα ισχυρίζεται ο φίρερ της ΧΑ με 
το επιχείρημα ότι «η κοινωνία δεν μπορεί να 
δεχθεί τον εθνικοσοσιαλισμό». 

Ο Σταύρου ήταν υποψήφιος βουλευτής 
της ΧΑ στις εκλογές του 2012. Βγήκε πρώ-
τος σε σταυρούς στο ψηφοδέλτιο στην 
Πέλλα, όμως δεν εξελέγη βουλευτής. Αμέ-
σως, όμως, μετά από τηλεφωνική εντολή 
του Κασιδιάρη, κατέβηκε στην Αθήνα και 
διορίστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης 
βουλευτή της ΧΑ. 

 Ανάμεσα στ’ άλλα ο Χρήστου επιβεβαί-
ωσε ότι:

u Τα μέλη της ΧΑ επιβραβεύονταν για 
τις επιθέσεις τους σε μετανάστες. Αυτές 
οι επιθέσεις αποτελούσαν παράσημο για 
όσους συμμετείχαν.

u Η οργανωτική διάρθρωση της ΧΑ ήταν: 
γραμματέας πυρήνα, γραμματέας Τοπικής 
Οργάνωσης, Περιφερειάρχης, μέλος Πολι-
τικού Συμβουλίου, Αρχηγός.

u Οι αντιλήψεις των Χρυσαυγιτών σε κά-
θε επίπεδο παραμένουν αναλλοίωτες.

u Οι Χρυσαυγίτες έφεραν αιχμηρά αντι-
κείμενα, π.χ. μαχαίρια.

u Η πίστη στον αρχηγό ανάγεται σε επί-
πεδο μεταφυσικό.

u Θεωρείται παράβαση η παραβίαση 
εντολών των ιεραρχικά ανώτερων.

u Οι άνθρωποι που έχουν την εξουσία 
να οργανώνουν το οτιδήποτε είναι άνθρω-
ποι απόλυτα πιστοί στον Αρχηγό και δε 
διανοούνται να παραβιάσουν τις εντολές 
του, όχι λόγω φόβου, αλλά λόγω απόλυτης 
πίστης σ’ αυτές τις εντολές.

u Ολα τα μέλη και στελέχη της ΧΑ γνωρί-
ζουν ότι ο χαιρετισμός που χρησιμοποιούν 
είναι ναζιστικός και όχι αρχαιοελληνικός ή 
χαιρετισμός του Μεταξά.

u Η ηγετική ομάδα και ο κομματικός 
μηχανισμός είναι πιστοί στον εθνικοσοσι-
αλισμό.

u Υπάρχουν τα τάγματα εφόδου, που 
στη ΧΑ τα ονομάζουν ομάδες ασφαλείας. 
Οι ομάδες ασφαλείας ανήκουν στη ΧΑ, συ-
γκροτούνται από υποστηρικτές και μέλη της 
ΧΑ και πειθαρχούν στις αποφάσεις και τις 
εντολές της ηγεσίας.

u Τα μέλη της ΧΑ εκπαιδεύονται.
u Είναι προσχηματική η καταδίκη κάθε 

μορφής βίας.
u Στα γραφεία των τοπικών οργανώσε-

ων υπάρχει ένας χώρος όπου συναντιούνται 
μόνο τα μέλη του πενταμελούς. Μια φορά 
που συνάντησε τον γραμματέα της τοπικής 
οργάνωσης Πειραιά, Θωμά Μπαρέκα, είδε 
εκεί έναν χρυσαυγίτη, που βλέποντάς τον εκ 
των υστέρων στην τηλεόραση αναγνώρισε 
στο πρόσωπό του τον Ρουπακιά.

Αυτή η αναγνώριση θορύβησε συνηγό-
ρους της υπεράσπισης. Μια απ’ αυτούς, προ-
κειμένου να στηρίξει την επίσημη γραμμή 
του νεοναζιστικού μορφώματος, σύμφωνα 
με την οποία ο Ρουπακιάς είναι υποστηρι-
κτής και όχι μέλος της ΧΑ, προέβαλε τον 
γελοίο ισχυρισμό ότι το δωμάτιο του πεντα-
μελούς στον Πειραιά συνδέεται και με το 
μπαλκόνι! Το είπε αυτό ενώ γνωρίζει πως ο 

Ρουπακιάς συμμετείχε το 2013 σε ορκωμο-
σία μελών της ΧΑ, από την οποία υπάρχει 
βίντεο που απαθανατίζει τα τέσσερα μέλη 
του πενταμελούς της τοπικής επιτροπής της 
Νίκαιας.

Ο Ηλ. Σταύρου ανέφερε ακόμα, ότι οι χι-
λιάδες φωτογραφίες και βίντεο χρησίμευαν 
ως μέσο φακελώματος ακόμη και των μελών 
της ΧΑ. Ο ίδιος ορκίστηκε τις πρωινές ώρες 
της 21ης Δεκέμβρη του 2011, από το μέλος 
του Πολιτικού Συμβουλίου της ΧΑ, Μ. Τσα-
κίρη, ενώ στο φόντο υπήρχε η σημαία του 
πολεμικού ναυτικού του Τρίτου Ράιχ.

Ο πρώην χρυσαυγίτης απέφυγε να απα-
ντήσει σε ερωτήσεις συνηγόρων της πολιτι-
κής αγωγής, όπως αν η ΧΑ είναι εγκληματική 
οργάνωση, ενώ απαντώντας σε άλλες ερω-
τήσεις μίλησε για εγκληματικές ενέργειες. 
Προφανώς, φοβήθηκε ότι μπορεί να ενοχο-
ποιηθεί και ο ίδιος. Αυτό το «κράτημα» στις 
απαντήσεις, όμως, δεν μειώνει στο ελάχιστο 
την αξία των απαντήσεων που έδωσε για την 
ιδεολογία της ΧΑ, για την οργανωτική της 
διάρθρωση και για την εγκληματική της δρά-
ση. Ηταν μια μαρτυρία «από τα μέσα», που 
επιβεβαίωσε το πλούσιο υλικό που υπάρχει 
στη δικογραφία.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι 
κανείς από τους ερωτώντες συνηγόρους 
υπεράσπισης, εκτός από τον Γ. Μιχαλόλια 
(ανιψιό του φίρερ της ΧΑ) δεν επιχείρησε 
να αμφισβητήσει οτιδήποτε απ’ όσα επιβε-
βαίωσε ο Σταύρου. Αμφισβήτησαν μόνο όσα 
είπε για τους λόγους που τον οδήγησαν να 
αποχωρήσει από τη ΧΑ και άφησαν να εν-
νοηθεί ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα. Ο 
Γ. Μιχαλόλιας αμφισβήτησε μόνο το αν στο 
φόντο της τελετής ορκωμοσίας των μελών 
υπήρχε πράγματι η σημαία του πολεμικού 
ναυτικού του Τρίτου Ράιχ. Για να ενισχύσει 
αυτή την άποψη, προσκόμισε τρεις φωτο-
γραφίες από την παρουσία του Σταύρου 
στο όρος Φαλακρό. Καμία απ’ αυτές δεν 
απεικόνιζε τη στιγμή της ορκωμοσίας. Αντι-
λαμβανόμενος ότι η προσπάθειά του να αμ-
φισβητήσει όχι το κύριο, που είναι η μυστική 
ορκωμοσία του μέλους της ΧΑ, αλλά το αν 
υπήρχε η σημαία του ναζιστικού πολεμικού 
ναυτικού, «μπάζει», ο συνήγορος υπεράσπι-
σης είπε στον Σταύρου: «Εγώ προσκόμισα 
τρεις φωτογραφίες, προσκόμισε και εσύ μια 
φωτογραφία από την ορκωμοσία».

Πρόκειται για χαμηλού επιπέδου σπέκου-
λα, με στόχο τη δημιουργία πρόσκαιρων 
εντυπώσεων, γεγονός που αποκαλύπτει και 
την απελπισία που διακατέχει τους υπερα-
σπιστές των νεοναζί, καθώς βλέπουν ότι το 
κατηγορητήριο επιβεβαιώνεται διαρκώς. Ο 
Γ. Μιχαλόλιας γνωρίζει, ασφαλώς, ότι η ορ-
κωμοσία των μελών της ΧΑ είναι μυστική 
και ότι κανένα από τα μέλη που ορκίζονται 
δεν μπορεί να απαθανατίσει την τελετή.

Η μυστική ορκωμοσία του Σταύρου έγι-
νε πρωινές ώρες στις 21 Δεκέμβρη του 2011 
στο όρος Φαλακρό. Γι’ αυτή την ορκωμο-
σία δε δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία από 
τη ΧΑ. Δημοσιοποιήθηκαν όμως στοιχεία 
από την ορκωμοσία μελών της ΧΑ στον 
ποταμό Νέδα της Ηλείας, τον Αύγουστο 
του 2013, που είχε γίνει βραδινές ώρες 
με αναμμένους δαυλούς. Γι’ αυτή τη ναζι-
στική τελετή, χαρακτηριστικό της οποίας 
ήταν ο όρκος για τυφλή υποταγή στον 
φίρερ και τους επιτελείς, γράψαμε σε 
δημοσίευμά μας στις 2 Ιούνη του 2017.

Στο τελετουργικό αυτό συμμετείχαν 
τέσσερα στελέχη της ΧΑ: Ρουπακιάς, Κα-

ζαντόγλου, Πατέλης και Τσακανίκας. Δε 
χρειάζεται να θυμίσουμε ότι ο Ρουπακιάς 
είναι ο δολοφόνος του αντιφασίστα Παύ-
λου Φύσσα. Ο Καζαντόγλου κατηγορείται 
ως άμεσος συνεργός του και οι άλλοι δύο 
ως απλοί συνεργοί. Ολοι τους κατηγορού-
νται ακόμα για ένταξη σε εγκληματική ορ-
γάνωση και ο Πατέλης και για διεύθυνση 
εγκληματικής οργάνωσης. Αυτοί οι τέσ-
σερις, λοιπόν, ορκίζουν τα δόκιμα μέλη 
κρατώντας αναμμένες δάδες στα χέρια 
τους. Πριν διαβάσουν τον όρκο μίλησαν 
για τη μεγάλη σημασία αυτής της ορκω-
μοσίας: «Μια ορκωμοσία εμπεριέχει ένα 
μυστικισμό ή μια θρησκευτική κατάνυξη, 
συστατικά απαραίτητα, ως προς την δη-
μιουργία δέους στο άτομο που ορκίζεται, 
αλλά και την επιβολή σοβαρότητας στο 
τελετουργικό. Ενας όρκος συνήθως έχει 
μόνιμη διάρκεια σχετικά με τα χρόνια της 
ζωής του ανθρώπου. Με λίγα λόγια κάποι-
ος που ορκίζεται ακολουθείται από τον 
όρκο του στο θάνατο. Κάποιος που δίνει 
έναν όρκο και για οποιοδήποτε λόγο δεν 
τον τηρεί, είτε από δόλο είτε από εξωγενείς 
παράγοντες, κρίνεται επίορκος».

Ο Τσακανίκας ολοκληρώνει την ανά-
γνωση του εισαγωγικού κειμένου του τε-
λετουργικού της ορκωμοσίας, λέγοντας: 
«Δώσε μας κουράγιο να αντέξουμε σε κάθε 
δυσκολία που θα προκύψει από εξωτερι-
κούς ή και εσωτερικούς εχθρούς και όπλι-
σέ μας με ατσάλινη θέληση και ανδρεία, 
ώστε να κοιτάξουμε τον προαιώνιο εχθρό 
στα μάτια και να τον συνθλίψουμε χωρίς 
κανένα έλεος. Γιατί στον αγώνα για εθνική 
επιβίωση δεν νοείται το αίσθημα του οίκτου 
και της δειλίας»…

Με ένα «επαναλαμβάνετε ό,τι λέω» αρ-
χίζει την απαγγελία του όρκου των δόκι-
μων μελών: «Ορκίζομαι / Οτι δεν θα θέσω 
σε υψηλότερη μοίρα τη ζωή  από την ελευ-
θερία / Ούτε τον Αρχηγό θα εγκαταλείψω 
/ Ούτε ζωντανό ούτε νεκρό / Αλλά από 
τους συναγωνιστές που έπεσαν στην μάχη 
/ Ολους θα δοξάσω / Και όταν ο αγώνας 
τελειώσει / Θα τιμήσω σαν αδερφό / Κάθε 
συναγωνιστή. / Εκείνους όμως που προτί-
μησαν να προδώσουν / όλους αδίστακτα 
θα τιμωρήσω / Την ιερή φλόγα της φυλής 
μου / Ορκίζομαι να προστατεύσω / Ωστε 
να τους φωτίζει / Και να τους καθοδηγεί / 
στο χάος των αιώνων».

Το τελετουργικό και ο όρκος αποδει-
κνύουν ότι τα ηγετικά στελέχη αφιονίζουν 
τα δόκιμα μέλη της ΧΑ, που όχι μόνο δη-
λώνουν τυφλή υποταγή στις εντολές του 
Αρχηγού Μιχαλολιάκου και ορκίζονται για 
την πιστή εκτέλεσή τους, χωρίς συζήτηση 
για έκφραση προσωπικών γνωμών, αλλά 
ορκίζονται και ότι θα συνθλίβουν χωρίς 
κανέναν οίκτο και έλεος τον εχθρό, εσωτε-
ρικό και εξωτερικό, όπως έκαναν δολοφο-
νώντας τον Παύλο Φύσσα, λιντσάροντας 
τους αιγύπτιους ψαράδες, επιτιθέμενοι 
με ανθρωποκτόνο σκοπό στα μέλη και 
στελέχη του ΠΑΜΕ, για ν’ αναφερθούμε 
στις υποθέσεις που εξετάζονται σ’ αυτή τη 
δίκη, που φυσικά δεν είναι οι μόνες.

Με αυτόν τον όρκο και με ίδιο ή πα-
ρόμοιο τελετουργικό όρκισε και τον Ηλ. 
Σταύρου, το μέλος του Πολιτικού Συμ-
βουλίου της ΧΑ, Μ. Τσακίρης. Γι’ αυτό 
και οι συνήγοροι υπεράσπισης των νεο-
ναζιστών δεν τόλμησαν να αμφισβητή-
σουν τον πρώην χρυσαυγίτη μάρτυρα. Ο 
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Προβολές και 
συζητήσεις

Οκτώβρης, ο καιρός δροσερεύει, καιρός για κινηματογρα-
φικές προβολές και συζητήσεις. Η σάλα της «Κόντρας» σας 
περιμένει και πάλι -όπως εδώ και πολλά χρόνια- στις 8:30 το 
βράδυ κάθε Παρασκευή, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, στα 
καθιερωμένα κινηματογραφικά μας ραντεβού, με αφιερώμα-
τα σε σκηνοθέτες, ρεύματα, σχολές.

Μπερνάρντο Μπερτολούτσι

1900
«Πώς θέλετε να μας φανεί ελκυστικός ο κομμουνισμός, 

όταν οι αγρότες σας μοιάζουν τόσο αποκρουστικοί;». «Πώς 
θα νιώθατε αν οι αγρότες σας έπαιρναν τελικά την εξουσία;». 
«Πιστεύω ότι τη μέρα που θα συμβεί αυτό, θα ζούμε σε έναν 
καλύτερο κόσμο». Ετσι απάντησε ο Μπερνάρντο Μπερτολού-
τσι στη δεύτερη ερώτηση, αγνοώντας επιδεικτικά την πρώτη, 
όταν ρωτήθηκε σχετικά από κριτικό κινηματογράφου, έπειτα 
από προβολή της ταινίας του «1900», στη Νέα Υόρκη.

Το πεντάωρο έπος του Μπερτολούτσι ακολουθεί την ιταλική 
αγροτιά στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Με όχημα τη ζωή 
δύο παιδικών φίλων, ενός τσιφλικά και ενός φτωχού αγρότη, ο 
κινηματογραφιστής απεικονίζει την ταξική πάλη στην ιταλική 
ύπαιθρο αλλά και τη ροή των γεγονότων που καθόρισαν την 
ιστορία. Πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, άνοδος του φασισμού 
στην Ιταλία και αγροτικοί αγώνες υπό την καθοδήγηση των 
κομμουνιστών, συνδυάζονται με υπέροχα πλάνα της ιταλικής 
υπαίθρου και «παντρεύουν» διαρκώς το ατομικό στοιχείο με 
το συλλογικό, υπηρετώντας το όραμα του σκηνοθέτη στη συ-
γκεκριμένη ταινία, για «ένα ζωντανό επικό ποίημα, μια σάγκα, 
όχι απλά ένα πολιτικό μανιφέστο».

~Παρασκευή 6/10/2017~
1900  Α’ μέρος

(Novecento, Ιταλία, Γαλλία, Δυτική Γερμανία, 1976, 160’)
Σκηνοθεσία: Μπερνάρντο Μπερτολούτσι

Σενάριο: Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, Τζιουζέπε 
Μπερτολούτσι, Φράνκο Αρκάλι

Ηθοποιοί: Ρόμπερτ ντε Νίρο, Ζεράρ Ντεπαρντιέ, Ντομινίκ 
Σαντά, Ντόναλντ Σάδερλαντ, Λάουρα Μπέτι κ.ά.

Μουσική: Ενιο Μορικόνε
Φωτογραφία: Βιτόριο Στοράρο

Παραγωγή: Αλμπέρτο Γκριμάλντι

Παρασκευή στις 8:30 - Είσοδος ελεύθερη
Αθήνα: Αγαθουπόλεως 65
Θεσσαλονίκη: Ιουστινιανού 24

συνήγορος υπεράσπισης Γ. Μιχαλόλιας, 
προσπαθώντας να αμφισβητήσει μια λε-
πτομέρεια του τελετουργικού (αν υπήρ-
χε στο φόντο η σημαία του ναζιστικού 
πολεμικού ναυτικού), πιάστηκε στην ίδια 
την παγίδα του. Γιατί επιδεικνύοντας φω-
τογραφίες που απεικόνιζαν τον Σταύρου, 
επιβεβαίωσε απόλυτα τον ισχυρισμό του 
ότι αυτός ορκίστηκε ως τακτικό μέλος της 
ΧΑ σ’ ένα βουνό (οι ορκωμοσίες γίνονταν 
σε τέτοιους χώρους –βουνά, ποτάμια, χα-
ράδρες- τη νύχτα ή την αυγή, για να αντα-
ποκρίνονται στο παγανιστικό περιεχόμενο 
του ναζισμού).

Το ρεπορτάζ για την κατάθεση του πρώ-
ην χρυσαυγίτη Σταύρου θα μπορούσε να 
σταματήσει εδώ. Το περιεχόμενο του όρ-
κου που έδιναν τα νέα μέλη της νεοναζι-
στικής συμμορίας επιβεβαιώνει απόλυτα 
μια αποστροφή του Σταύρου: «Ανθρωποι 
που έχουν την εξουσία να οργανώσουν 
οτιδήποτε είναι άνθρωποι απόλυτα πιστοί 
στον Αρχηγό και δεν διανοούνται να πα-
ραβιάσουν τις εντολές του Αρχηγού, όχι 
λόγω φόβου, αλλά λόγω απόλυτης πίστης 
στις εντολές του».

Οταν ο Σταύρου καταθέτει ότι μπήκε 
στη ΧΑ επειδή ήταν εθνικοσοσιαλιστική 
οργάνωση –και όχι οργάνωση του «λαϊκού 
εθνικισμού», όπως λέει τώρα ο φίρερ της- 
δεν λέει ψέματα. Είναι ο ίδιος ο φίρερ Μι-
χαλολιάκος που επιβεβαιώνει τον πρώην 
χρυσαυγίτη. Θυμίζουμε τη συνέντευξη 
που έδωσε στις 15 Μάρτη του 2017 στο 
Unpolitical.gr. Κατά την πάγια τακτική 
του στις συνεντεύξεις που δίνει, να κάνει 
στο τέλος, αυτόκλητα, μια «σημαντική 
πολιτική τοποθέτηση» (έτσι έκανε και τη 
δήλωση ότι η ΧΑ αναλαμβάνει την πολιτι-
κή ευθύνη για τη δολοφονία του Παύλου 
Φύσσα), ο Μιχαλολιάκος είπε, χωρίς να 
ερωτηθεί: «Αυτό θέλω να πω κλείνοντας. Η 
ΧΑ θα συνεχίσει να αγωνίζεται, δεν κάνει 
εκπτώσεις στις αρχές της, μένει σταθερά 
σ’ αυτά τα οποία πιστεύει και επίσης -επει-
δή κάποιοι κάνουν αναφορά για κάποια κεί-
μενα στο παρελθόν, κάποιες φωτογραφίες 
κτλ- να τους πω, τους έχω γραμμένους στα 
παλαιότερα των υποδημάτων μου και δεν 
μετανιώνω για τίποτα. Είμαι περήφανος». 
Οταν ο δημοσιογράφος ρώτησε αν ανα-
φέρεται στα βίντεο και τις φωτογραφίες 
με τα ναζιστικά σύμβολα, ο Μιχαλολιάκος 
συγκατένευσε: «Είμαι περήφανος γιατί δεν 
είμαι κλέφτης, δεν είμαι πολιτικάντης, δεν 
υπηρέτησα ποτέ κανένα από τα κόμματα 
εξουσίας που κατέστρεψαν την πατρίδα 
μας».

Ο πρώην χρυσαυγίτης Σταύρου ανα-
φέρθηκε και στον Ε. Μπούκουρα. Αναφέρ-
θηκε στη δράση του στο στρατόπεδο της 
Κορίνθου εναντίον των μεταναστών και 
στην από κοινού συμμετοχή τους σε ναζι-
στική γιορτή, σε ένα σπίτι στην Κόρινθο, το 
Πάσχα του 2013. Σύμφωνα με τον πρώην 
χρυσαυγίτη, τοποθέτησαν στην αυλή ένα 
ναζιστικό σύμβολο και όλοι οι παριστάμε-
νοι χαιρετούσαν ναζιστικά.

Για το τελευταίο, η συνήγορος υπερά-
σπισης του Μπούκουρα υπέβαλε δύο αι-
τήματα: Πρώτο, να στείλει το δικαστήριο 
τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία 
για άσκηση ποινικής δίωξης κατά του 
Σταύρου. Η εισαγγελέας Αδ. Οικονόμου 
πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα, το δι-
καστήριο όμως επιφυλάχτηκε. Δεύτερο, 
να γίνει κατ’ αντιπαράσταση εξέταση του 
Σταύρου με  τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, 
όπου Μπούκουρας, Σταύρου και άλλα 
άτομα γιόρτασαν το Πάσχα του 2013. Η 
εισαγγελέας επιφυλάχτηκε κι έτσι το δι-
καστήριο δεν εξέτασε το αίτημα.

Εμείς, φυσικά, δεν μπορούμε να τοπο-
θετηθούμε επί του συγκεκριμένου, γιατί 
δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον ισχυρι-
σμό του Σταύρου. Είτε έγινε αυτό το συμ-
βάν –όπως κατέθεσε ο Σταύρου- είτε όχι 
-όπως ισχυρίζεται ο Μπούκουρας- είναι 
λεπτομέρεια για να κρίνουμε τον ρόλο και 
τη δράση του Μπούκουρα. Η συνήγορος 
του Μπούκουρα (βουλευτή της ΧΑ, μην το 
ξεχνάμε), όλο αυτό το διάστημα, πασχίζει 
να αποδείξει την αθωότητα του εντολέα 
της, εμφανίζοντάς τον ως άνθρωπο που 
δεν έχει καμία συγγένεια με την ιδεολογία 
της ΧΑ, τον εθνικοσοσιαλισμό.

Ομως, το υλικό που καταγράφει τη δρά-
ση του Μπούκουρα και αποτελεί κομμάτι 
της δικογραφίας είναι πλούσιο. Ενδεικτι-
κά θα αναφερθούμε μόνο σε ομιλία που 
εκφώνησε ο Μπούκουρας στα εγκαίνια 
των γραφείων της ΧΑ στο Αίγιο, στις 
27/10/2012, και σε μια τοποθέτηση του 
φίρερ Μιχαλολιάκου για τον Μπούκουρα. 

Στο Αίγιο ο Μπούκουρας κάνει αρχηγι-
κή εμφάνιση. Από την Κορινθία πάει στην 
Αχαΐα και δείχνει ότι γνωρίζει για τη δρά-
ση της ΧΑ σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. 
Μιλάει σαν καθαρός εθνικοσοσιαλιστής, 
αναφέρεται στον στρατό της  ΧΑ, απει-
λεί όλους τους πολιτικούς αντιπάλους με 
εξαφάνιση και δεν ξεχνά να κλείσει με τον 
επιβεβλημένο όρκο πίστης στον Αρχηγό. 
Είναι αυτά τα ντοκουμέντα που χαλάνε τις 
προσπάθειες της συνηγόρου του να τον 
εμφανίσει ως αθώα περιστερά.

Αναφερόμενος στον Μπούκουρα, ο 
φίρερ της ΧΑ είπε σε συνέντευξή του 
στην «Κυριακάτικη Δημοκρατία», στις 23 
Μάρτη του 2014: «Οσο για τον βουλευτή 
Μπούκουρα, είναι ψέμα ότι λίγες ημέρες 
πριν από τις εκλογές ήλθε στη Χρυσή Αυ-
γή. Στις δημοτικές εκλογές του 2010 επρό-
κειτο να πολιτευθεί στον συνδυασμό της 
Χρυσής Αυγής στην Πελοπόννησο, αλλά 
τελικά κατέβηκε στον Δήμο Περιστερίου 
με την υποστήριξη της Χρυσής Αυγής, 
όπως ο ίδιος δημόσια διακήρυσσε από την 
προσωπική του ιστοσελίδα στο facebook. 
Το ότι έγινε κατά λάθος βουλευτής και ότι 
δεν έχει σχέση με τη Χρυσή Αυγή τα είχε 
πει και τον Ιανουάριο στην ανάκριση. Από 
τότε προσωπικά είχα αποφασίσει τη δια-
γραφή του, πληροφορούμενος μάλιστα 
ότι έκλαιγε με λυγμούς ενώπιον των ανα-
κριτριών. Και μόνον από αυτή του τη συ-
μπεριφορά, που αποτελεί ντροπή για το 
κίνημά μας, θα έπρεπε να είχε διαγραφεί. 
Ενα κίνημα κερδίζει όταν αυτοκαθάρεται 
από φοβισμένους και δηλωσίες».

Ο φίρερ δίνει τη χαριστική βολή στον 
Μπούκουρα και κάνει θρύψαλα τους υπε-
ρασπιστικούς ισχυρισμούς της συνηγό-
ρου του. Κατά τη γνώμη μας, τον φίρερ 
δεν τον πείραξε τόσο η δήλωση μετάνοιας 
του Μπούκουρα, γιατί και ο ίδιος έκανε 
στους ανακριτές δήλωση αποκήρυξης 
του εθνικοσοσιαλισμού και της φασιστι-
κής δράσης του, προκειμένου να χτίσει 
το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέ-
λειας, όσο το κλάμα που εμφάνισε έναν 
δειλό χρυσαυγίτη. Το λέει ανοιχτά: «έκλαι-
γε με λυγμούς ενώπιον των ανακριτριών. 
Και μόνο από αυτή τη συμπεριφορά, που 
αποτελεί ντροπή για το κίνημά μας, θα 
έπρεπε να είχε διαγραφεί».

Οσο η συνήγορός του εξέταζε τον πρώ-
ην χρυσαυγίτη, ο Μπούκουρας ήταν καθι-
στός και το δεξί του πόδι έτρεμε συνέχεια, 
γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο και 
σχολιάστηκε τόσο από τους συνηγόρους 
της πολιτικής αγωγής όσο και από τους δη-
μοσιογράφους που καθόμαστε στην ίδια 
πλευρά με τους συνηγόρους της πολιτικής 
αγωγής.

ΥΓ. Ο συνήγορος υπεράσπισης του 
Λαγού, Α. Αλεξιάδης, πατώντας πάνω σε 
κάτι που κατέθεσε ο Σταύρου (είπε πως 
όταν κάποιος χρυσαυγίτης λειτουργεί 
αυτόνομα και συλλαμβάνεται, μπορεί 
να επικριθεί από την ηγεσία, ακόμα και 
να διαγραφεί) και αναφερόμενος σε ένα 
τηλεφωνικό διάλογο των Τσακανίκα και 
Πατέλη, προσπάθησε να αποσπάσει από 
τον Σταύρου δήλωση ότι αυτοί οι δύο (να 
θυμόμαστε ότι Τσακανίκας και Πατέλης 
ανήκαν στο πενταμελές της τοπικής οργά-
νωσης της Νίκαιας) έδρασαν προσωπικά 
και εν αγνοία του περιφερειάρχη Λαγού. 
Η απάντηση που εισέπραξε από τον πρώ-
ην χρυσαυγίτη ήταν πως αυτό είναι στα 
πλαίσια της υπερασπιστικής γραμμής της 
ηγεσίας της ΧΑ. 

Οταν ακούσαμε αυτή την ερώτηση του 
συνηγόρου του Λαγού, καταλάβαμε ότι 
λόγω της αναμενόμενης καταδίκης του 
Λαγού έχουν βγει τα μαχαίρια μέσα στη 
ΧΑ. Ο συνήγορος αυτός δε δίστασε να 
δώσει βορά τον Τσακανίκα και τον Πατέ-
λη, προκειμένου να σώσει τον εντολέα 
του Λαγό από την καταδίκη. Κατά την 
άποψή μας, άδικα κουράζεται ισχυριζό-
μενος ότι ο Πατέλης και ο Τσακανίκας 
έδρασαν προσωπικά. Μετά, όμως, και την 
ανεξαρτητοποίηση του Μίχου, με καταγ-
γελίες κατά της υπόλοιπης ηγετικής ομά-
δας, επιβεβαιώνεται ότι στο εσωτερικό 
της νεοναζιστικής συμμορίας έχουν βγει 
τα μαχαίρια (είναι και στην παράδοση του 
ναζισμού αυτό – αρκεί να θυμηθούμε πως 
ο Χίτλερ κατέσφαξε τον Ρεμ και τους SA 
του στη «νύχτα των μεγάλων μαχαιριών»).
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Ο τίτλος μας στο προηγού-
μενο φύλλο ήταν «Καπι-

ταλιστικά παζάρια» και ανα-
φερόταν στις εξελίξεις στον 
ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. 
Τονίζαμε ότι το διαφαινόμενο 
αδιέξοδο στις διαπραγματεύ-
σεις ανάμεσα στους καπιταλι-
στές, που φιλοδοξούν να ανα-
λάβουν την ηγεσία της ΠΑΕ, 
και τον Αλαφούζο, που αποφά-
σισε να αποχωρήσει, είναι μια 
«φυσιολογική» εξέλιξη, αφού, 
όπως συνηθίζεται σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η κάθε πλευρά 
προσπαθεί να δραματοποιήσει 
την κατάσταση προκειμένου 
να παρουσιαστεί ως σωτήρας 
και να «επενδύσει» όσο το δυ-
νατόν λιγότερα φράγκα στην 
προσπάθεια «αναγέννησης».

Την εβδομάδα που πέρασε, 
δεν είχαμε κάποια σημαντική 
εξέλιξη όσον αφορά τον καπι-
ταλιστή ή τους καπιταλιστές που 
θα ηγηθούν στη νέα περίοδο, 
είχαμε όμως μια πολύ ενδιαφέ-
ρουσα αντιπαράθεση ανάμεσα 
στον Γιαννακόπουλο και την ηγε-
τική ομάδα των οργανωμένων 
οπαδών του Παναθηναϊκού. Ο 
Γιαννακόπουλος, εκμεταλλευό-
μενος την αποδοχή που είχε από 
τη συντριπτική πλειοψηφία του 
κόσμου της ομάδας η οικογένειά 
του, εξαιτίας της πορείας της 
στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, 
εμμέσως πλην σαφώς φωτογρά-
φισε σαν βασικούς υπεύθυνους 
για τη σημερινή κατάντια της 
ομάδας, τον πρώην πρόεδρο της 
πράσινης ΠΑΕ, Νικόλα Πατέρα, 
και τα «ορφανά» του (εννοεί την 
ηγεσία της Θύρας 13).

Οσοι δε γνωρίζουν πρόσωπα 
και πράγματα στον Παναθηνα-
ϊκό είναι φυσιολογικό να απο-
ρούν με αυτά που έγραψε σε 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο 
Γιαννακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης 
της ΚΑΕ την ίδια στιγμή που κα-
λεί τους απανταχού πράσινους 

σε συστράτευση για να γίνει 
πραγματικότητα το όραμα του 
PAO Foundation, ανοίγει πόλε-
μο με τους οργανωμένους οπα-
δούς της ομάδας και αποκλείει 
από την κοινή προσπάθεια έναν 
πρώην πρόεδρο που διαθέτει 
και μεγάλη οικονομική επιφά-
νεια. Ομως, όσοι γνωρίζουν 
τα «εσωτερικά» του Παναθη-
ναϊκού καταλαβαίνουν ότι με 
τις συγκεκριμένες αναρτήσεις 
επιδιώκει να πετύχει τέσσερις 
στόχους: να χαρακτηρίσει ως 
βασικό υπαίτιο για την κατάντια 
της ομάδας ένα δυνατό αντίπα-
λο που θα μπορούσε να παίξει 
σοβαρό ρόλο στις εξελίξεις 
αν αποφασίσει να εμπλακεί με 
αυτές, να μειώσει την ευθύνη 
του Αλαφούζου, ελπίζοντας ότι 
εκτός από τα 20.000.000 ευρώ 
που έχει δεσμευτεί ότι θα βάλει, 
θα αποτελέσει και έναν από 
τους χρηματοδότες του PAO 
Foundation, να θέσει τις βάσεις 
για να ξεκαθαρίσει το τοπίο με 
τους οργανωμένους οπαδούς 
και να δρομολογήσει εξελίξεις 
αλλαγής της ηγετικής ομάδας 
της ΘΥΡΑΣ 13 και να ρίξει «γέφυ-
ρες» προς την οικογένεια Βαρδι-
νογιάννη, η οποία, αν και απέχει 
από τα κοινά του Παναθηναϊκού 
από την εποχή της πολυμετοχι-
κότητας, εφόσον ενεργοποιηθεί 
θα αποτελέσει έναν παράγοντα 
που μπορεί να παίξει καταλυτικό 
ρόλο στις εξελίξεις.

Αν κρίνουμε από τις αντιδρά-
σεις της ηγετικής ομάδας των 
οργανωμένων οπαδών και τα 
διαδικτυακά σχόλια στις αναρ-
τήσεις του Γιαννακόπουλου, μπο-
ρούμε να πούμε ότι οι στόχοι ένα 
και τρία επιτεύχθηκαν. Οι οργα-
νωμένοι πράσινοι οπαδοί «τσί-
μπησαν» στην πρόκληση και από 
την ανακοίνωσή τους, δυστυχώς 
γι' αυτούς, δικαίωσαν τον Γιαννα-
κόπουλο, αφού δεν μίλησαν για 
την ταμπακιέρα και δεν απάντη-
σαν στην κατηγορία ότι είναι τα 

«ορφανά» του Πατέρα, ο οποίος 
τα χρηματοδοτεί για να κάνουν 
αντιπολίτευση στη διοίκηση της 
πράσινης ΠΑΕ. Οσον αφορά τη 
διαβεβαίωσή τους ότι η ΘΥΡΑ 13 
ήταν, είναι και θα είναι ενωμένη 
και δυνατή, αυτό σε απλά ελλη-
νικά σημαίνει ότι στο εσωτερι-
κό των οργανωμένων οπαδών 
έχουν αρχίσει οι διαφοροποιή-
σεις και υπάρχει δυσαρέσκεια 
για την ηγεσία τους.

Υπάρχει και το προηγούμενο 
στην ΑΕΚ με την Original. Μια 
από τις πρώτες κινήσεις του Με-
λισσανίδη, όταν επανήλθε, ήταν 
η αλλαγή ηγεσίας στην Original 
και η αντικατάσταση του Χατζη-
χρήστου και της παρέας του. Η 
αλλαγή έγινε ομαλότατα και χω-
ρίς εντάσεις, αφού η συντριπτική 
πλειοψηφία του κόσμου της ΑΕΚ 
θεωρούσε τότε ότι ο Γατούλης 
είναι ο «σωτήρας». Και δε θα 
πρέπει να ξεχνάμε ότι οι δεσμοί 
της Original με τον κόσμο της 
ΑΕΚ ήταν πολύ πιο δυνατοί από 
αυτούς που έχει η σημερινή ηγε-
σία της ΘΥΡΑΣ 13 με τον κόσμο 
του Παναθηναϊκού. Χωρίς να 
παραγνωρίζουμε τη σημασία 
που έχει για τον οποιοδήποτε 
καπιταλιστή ο έλεγχος των ορ-
γανωμένων οπαδών, η ταπεινή 
γνώμη της στήλης είναι ότι ο 
βασικός λόγος των αναρτήσε-
ων του Γιαννακόπουλου είναι η 
«ενεργοποίηση» της οικογένειας 
Βαρδινογιάννη και η συμμετοχή 
της στο PAO Foundation. Μέχρι 
στιγμής, επίσημα από την οικο-
γένεια δεν υπάρχουν δηλώσεις 
και αντιδράσεις, ενώ από κύ-
κλους της αφήνεται να εννοηθεί 
ότι δε θα έχει καμία εμπλοκή.

Από έγκυρες πηγές ξέρουμε 
ότι υπάρχει «πίεση» προς τους 
Βαρδινογιάννηδες να ξανα-
βγούν μπροστά και να πάρουν 
τα ηνία της ομάδας. Με τα ση-
μερινά δεδομένα δεν υπάρχει 
τέτοια περίπτωση, αφού ο «κα-
πετάνιος» δεν έχει ηλικιακά τα 
κουράγια και ο Τζίγγερ είναι 
κάθετα αντίθετος. Υπάρχει και 
η νεότερη γενιά, που προς το 
παρόν ταυτίζεται με τη θέση 
της οικογένειας, όμως δεν την 
αφήνει αδιάφορη η ιδέα να παί-
ξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις 
εξελίξεις στην πράσινη ΠΑΕ, 
εφόσον εξασφαλιστούν μια 
σειρά όροι, ένας από τους οποί-
ους είναι ο απόλυτος έλεγχος 
των οργανωμένων και η απομά-
κρυνση της σημερινής ηγετικής 
ομάδας της ΘΥΡΑΣ 13, που είχε 
πρωτοστατήσει στις διαδικασίες 
απομάκρυνσης του Τζίγγερ. Με 
αυτά τα δεδομένα, ο Γιαννακό-
πουλος αναλαμβάνει να κάνει τη 
«βρώμικη» δουλειά και να δρο-
μολογήσει εξελίξεις στην ηγεσία 
των πράσινων οπαδών, ώστε να 
έχει ένα ακόμα ατού στα χέρια 
του για να αλλάξει τη γνώμη των 
Βαρδινογιάννηδων.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Προετοιμάζοντας την επιστροφήΕντονες είναι οι διεργασί-
ες για να βρεθεί η χρυσή 
τομή στο ευρωπαϊκό μπά-

σκετ και να σταματήσει η δια-
μάχη ανάμεσα στη ΦΙΜΠΑ και 
την Ευρωλίγκα. Η κίνηση των έξι 
εθνικών ομοσπονδιών (ανάμεσά 
τους και η ελληνική) να συγκρο-
τήσουν κοινό μέτωπο και να απο-
φασίσουν ότι θα καλέσουν στην 
εθνική ομάδα τους παίχτες των 
ομάδων που συμμετέχουν στην 
Ευρωλίγκα (οι έξι ομοσπονδίες 
«εκπροσωπούν» τις 13 από τις 16 
ομάδες της Λίγκας) και θα ενερ-
γοποιήσουν τις προβλεπόμενες 
ποινές σε περίπτωση άρνησης 
θεωρήθηκε ως ένα ακόμα επει-
σόδιο της σύγκρουσης.

Η ταυτόχρονη όμως παρου-
σία, μετά από πολύ καιρό, ηγε-
τικών στελεχών των αντιμαχό-
μενων πλευρών στη Βαλένθια 
έδωσε «τροφή» στα σενάρια 
σύμφωνα με τα οποία αρχίζουν 
να υπερισχύουν ψυχραιμότε-
ρες σκέψεις και ότι κερδίζουν 
έδαφος αυτοί που επιθυμούν τη 
συνεννόηση των δυο πλευρών. 
Ο γενικός γραμματέας της ΦΙ-
ΜΠΑ, Πάτρικ Μπάουμαν, συνα-
ντήθηκε με το «αφεντικό»της 
Ευρωλίγκας, Τζόρντι Μπερτομέ-
ου, στη Βαλένθια, στα εγκαίνια 
του νέου προπονητικού κέντρου 
της ισπανικής ομάδας (οι κακές 
γλώσσες λένε ότι η συνάντηση 
δεν ήταν τυχαία) και αντάλλα-
ξαν απόψεις σχετικά με την 
πρόταση της παγκόσμιας ομο-
σπονδίας για τα περιβόητα πα-
ράθυρα των εθνικών ομάδων 
(αλλαγή των ημερομηνιών διε-
ξαγωγής κάποιων αγωνιστικών 
της Λίγκας για να μπορέσουν να 
συμμετάσχουν οι παίχτες στους 
προγραμματισμένους αγώνες 
της ΦΙΜΠΑ για τα προκριματι-
κά του παγκόσμιου κυπέλλου).

Το ρεπορτάζ της «El Mundo 
Deportivo» ότι συνομίλησαν 
για πάνω από μια ώρα επιβεβαι-
ώθηκε από το επίσημο δελτίο 
της ΦΙΜΠΑ και με δηλώσεις 
του Μπερτομέου. Η ανακοίνω-
ση της ΦΙΜΠΑ έκανε λόγο για 
υπενθύμιση από τον Μπάουμαν 
της πρότασης για τα «παράθυρα 
των Εθνικών», ενώ ο Μπερτομέ-
ου δήλωσε ότι «υπάρχει ανοιχτή 
επικοινωνία» ανάμεσα στις δυο 
πλευρές και ότι «συζητήθηκαν 
πολλά θέματα αφού έχουμε κα-
λές σχέσεις».

Οι δυο πλευρές δείχνουν να 
λαμβάνουν υπόψη τους μηνύ-
ματα για συνεχώς αυξανόμε-
νες αρνητικές συνέπειες από 
τη διαμάχη. Προς το παρόν, η 
Λίγκα δεν έχει δώσει επίσημα 
αρνητική απάντηση και μιλά για 
«επιβάρυνση των παιχτών από 
τα συνεχή παιχνίδια και τις με-
τακινήσεις», όμως η ανακοίνωσή 
της είναι πολύ προσεγμένη και 
σε συναινετικό πνεύμα. Είναι 
πολλά τα λεφτά και όταν πρόκει-
ται για φράγκα οι καπιταλιστές 
είναι πρόθυμοι να συμμαχήσουν 
και με τον διάβολο. Αρα, η συμ-
φωνία μεταξύ αυτών που «συζη-
τούν, ανταλλάσσουν απόψεις 
και έχουν καλές σχέσεις μεταξύ 
τους» γίνεται πολύ πιο εύκολη.

Δύο χιλιάδες δεκαεπτά
ως πότε, σύντροφοι, με τα σκατά;

Και «Mandarin Oriental» (πολυτελές ξενοδοχείο) ο πάνω σκαμ-
μένος. Και τζάγκουαρ για μετακινήσεις και μεταφορά ψώνιων από 
το «Selfridges». Και παιχνίδι στη ρουλέτα. Αμ πώς;

Τον ΕνΦΙΑ; Τα σχολικά; Τι να πρωτοπληρώσω;
Την εφορία; Πετρέλαιο; Λογαριασμούς ή νοίκι;

Εν α  δ ί σ τ ι χ ο 
απαγγέλλουν οι 
δύστυχοι εν χορώ 
αυτή την εποχή. 
Ενα δίστιχο «απ' 
τη ζωή βγαλμένο», 
μια ζωή που έγινε 
αβίωτη «σαν ξένη, 
φορτική» που λέει 
κι ο ποιητής. Αν 
είναι ζωή να είσαι 
απλά μεταφορέας χρημάτων ή (ακόμα χειρότερα) να μην έχεις 
ούτε καν αυτή τη δυνατότητα και απλά παρακολουθείς τα χρόνια 
να σε ρημάζουν, να σε καταπλακώνουν, να σε σπρώχνουν με αύ-
ξουσα επιτάχυνση στο γκρεμό. Την ώρα που ο πλούτος εξακολου-
θεί να παράγεται και να μεταφέρεται σε μια χούφτα αρπακτικών 
μέσω των αλητών υπηρετών τους που οι αυλικοί τους, συχνά και 
οι ίδιοι, προέρχονται από την τάξη σου… Και το εκπληκτικό είναι 
ότι όλοι παρακολουθούμε αποχαυνωμένοι. Κι ακόμα χειρότερα, 
κάποιοι ψάχνουν και ευλογοφανείς δικαιολογίες, ενώ οι πιο προ-
χωρημένοι χειροκροτούν κιόλας!

Αντιγράφουμε την είδηση -που φέρνει στον νου την παροιμι-
ώδη έκφραση «δεξιότερα Kuropatkin»- όπως ακριβώς μεταδίδε-
ται από την ιστοσελίδα της Εθνικής Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας, 
αφήνοντας στον καθένα σκέψεις, συνειρμούς, προβληματισμούς 
και συναισθήματα που γεννάει: «Η δημοσιογράφος και βουλευ-
τής της Αριστεράς Ελενα Γιόντσεβα, η οποία τους τελευταίους 
μήνες ερευνά την κατάσταση και την αποτελεσματικότητα του 
φράχτη που κατασκευάστηκε στα σύνορα Βουλγαρίας-Τουρκίας, 
είπε σε συνέντευξή της στη Βουλγαρική Εθνική Ραδιοφωνία ότι 
ο φράχτης αυτός δεν κάνει το έργο για το οποίο κατασκευάστη-
κε. “Ημουν επανειλημμένα στα σύνορα Βουλγαρίας-Τουρκίας 
και πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές έχω δει πώς μια ομάδα 
30-40 ανθρώπων -εκ των οποίων περίπου το ένα τρίτο παιδιά, 
ακόμα και μωρά- περνούν από πάνω του μέσα σε περίπου δέκα 
λεπτά της ώρας“. Η Ελενα Γιόντσεβα συμμετέχει στο συνέδριο 
“Τρομοκρατία και ηλεκτρονικά μέσα“, στο οποίο συμμετέχουν 
εμπειρογνώμονες από περισσότερες από είκοσι χώρες και θα 
συνεχιστεί έως την 29η Σεπτεμβρίου».

Αυτά που μάλλιασαν οι πένες μας να γράφουν, τα έβαλε σε 
μια περιεκτική σειρά ο Νίκος Χασαπόπουλος. Δεν στεκόμαστε 
στο ποιος τα λέει, αλλά στο τι λέει. Αντιγράφουμε αποσπάσμα-
τα: «Δηλώνει άθεος και επιμένει ακόμα και σήμερα να λέει πως 
δεν πιστεύει. Ωστόσο ο Αλέξης Τσίπρας είναι ίσως ο μοναδικός 
πρωθυπουργός ο οποίος είχε στα δυόμισι χρόνια που κυβερνά τις 
συχνότερες και τις πιο στενές σχέσεις με την Εκκλησία. Συγκεκρι-
μένα: Ουδείς άλλος πρωθυπουργός είχε συναντήσει τόσες φορές 
τον προκαθήμενο της ελληνικής Εκκλησίας όσο ο κ. Τσίπρας. Και 
δεν είναι συναντήσεις πρωτοκόλλου, αλλά συναντήσεις ουσίας, 
ενίοτε και μετά γευμάτων (ακόμα και στις ημέρες της νηστείας). 
Ας μην ξεχνάμε, για να διατηρήσει τις καλές σχέσεις που έχει με 
την Εκκλησία και με το χριστεπώνυμο πλήρωμά της (που φέρνει 
ψήφους), καρατόμησε έναν από τους πλέον στενούς συνεργά-
τες του στο υπουργείο Παιδείας, τον Νίκο Φίλη. Υπάκουσε στις 
αιτιάσεις της Εκκλησίας και προσωπικά του Αρχιεπισκόπου ώστε 
να μην υπάρξουν αλλαγές (ή κατάργηση) του μαθήματος των 
θρησκευτικών και όλα όσα έλεγε προεκλογικά περί διαχωρισμού 
Εκκλησίας-Κράτους, έμειναν ως… αυταπάτες όμοιες μ' αυτές 
της κατάργησης των μνημονίων μ' ένα νόμο και μ' ένα άρθρο! 
Μπορεί να δηλώνει άθεος, μπορεί να αρνείται να ορκίζεται στον 
Ευαγγέλιο, να αποφεύγει τις αγιαστούρες στους αγιασμούς, αλλά 
απόμακρο από την Εκκλησία δεν μπορείς να τον πεις. Εάν όντως 
δεν αισθανόταν τη δύναμη της θρησκείας δεν θα πήγαινε τον Αύ-
γουστο του 2014 (όταν ήταν ακόμα αντιπολίτευση) στο Αγιο Ορος. 
Δεν θα ζητούσε από την Ιερά Επιστασία να παραμείνει μόνος 
του επί δεκάλεπτο με την Πλατυτέρα των Ουρανών. Προφανώς 
για να προσευχηθεί. Θα απέφευγε να “κατέβει“ στον Πειραιά 
ανήμερα των Θεοφανίων για να τιμήσει τη θρησκευτική εορτή 
του Αγίου Πνεύματος, αφήνοντας μάλιστα συμβολικά (με οδηγίες 
του τότε αντιπροέδρου της Βουλής Γιάννη Τραγάκη) το λευκό 
περιστέρι. Και ακόμα ποιος άλλος πρωθυπουργός συναντήθηκε 
όχι μία αλλά δύο φορές με τον Πάπα, μία στο Βατικανό και μία 
στη Μυτιλήνη;»…

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Μέχρι και την ΑΕΚ του Γατούλη αναστήσαμε... Περίοδο γκίνιας δι-
ανύει η στήλη και δεν μπορούμε να σταυρώσουμε πρόβλεψη. Είναι 
ιστορικά επιβεβαιωμένο ότι θα πάψει ο ανάδρομος Ερμής να μας 
δυσκολεύει τη ζωή και θα επανέλθουμε στις επιτυχίες, όμως μέχρι 
τότε θα ισχύει η τζογαδόρικη ρήση: «πάλι ντόρτια ήφερες».
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> Για τα «κ»νιτάκια: «Αν κά-
νετε λίγο οικονομία, (σ.σ: το 
διορθώνει) αν κάνουμε λίγη 
οικονομία όλοι, ίσως κατα-
φέρουμε να μην διψάσουμε 
τούτο δω το φθινόπωρο». 
Λιάνα Κανέλλη, εκπομπή 
«Ψηλά τα χέρια», MEGA, κα-
λοκαίρι 1990. Είχε προηγη-
θεί ο φονικός καύσωνας του 
1988… (www.youtube.com/ 
watch?v=xcuwELeVexsdt= 
2545). Η κομμουνίστρια της 
Κηφισιάς ή λαός και Κολωνάκι.

> Ειδική Διάσκεψη Επανί-
δρυσης της ΔΑΠ. ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. 
της χρειάζεται («άριστοι», ως 
αντιγραφείς, ή κοινώς τα κωλό-
παιδα της Φρειδερίκης).

> Μας λείπει, ώ πόσο μας λεί-
πει, η Νεολαία ΠΑΣΟΚ.

> Κι αν δεν έρθω φάε και φύγε.

> Η «Κεντροαριστερόδεξιά-
κέντρο» πάει για Φλεβάρη. 
Ουδέν μονιμότερον του προ-
σωρινού.

> Και γαμώ την ενότητα, δη-
λαδή.

> Ο Παπαθεμελής υπάρχει! 
(βλ. άρθρο του στην «Δημο-
κρατία», 25/9/2017).

> Κατάρ (-αμένες) επενδύσεις;

> Πανάκριβα τα αντικαρκινικά 
νέας γενιάς (κοινώς, φτωχοί 
ψοφήστε… ).

> Στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ 
Τύπου και ΜΜΕ στο υπουργείο 
Εργασίας δεν είδαμε απολυμέ-
νους από τον Ριζοσπάστη…

> Κατά Κα(η)μμένος.

> Καμμένος ή τσουρουφλισμέ-
νος;

> Εξω οι βάσεις (απ’ την Παι-
δεία!).

> Μην στρεσάρετε τις τράπε-
ζες με stress tests γιατί πάλι 
θα πληρώνει ο λαός, κύρια η 
εργατική τάξη, τα γμσιάτκα!

> Η Δέλτα (της γειτονιάς;) έρ-
χεται από μακριά.

> «Με ενδιαφέρει ο κόσμος 
μέσα στον οποίο ζω» - Κ. Μαρ-
κουλάκης. Λέτε να τον (ξανα)
δούμε υποψήφιο;

> Πρωτογενές πλεόνασμα: 
άρμεγμα και της μύγας (να 
βγάζει ξύγκι).

> Φυσικά και δεν τρέχει τίπο-
τα που η (ομοφυλόφιλη) Αλις 
Βάιντελ είναι στο τιμόνι του 
(ομοφοβικού) AfD. Γι’ αυτήν 
δεν ισχύει η ρήση «nobody 
loves you when you are old, 
poor and homosexual».

> Να υποθέσουμε ότι η (ναζί-
στρια) Βάιντελ θα πάρει μέ-
ρος στο Gay Pride 2020 (που 
οργανώνει ο Μπουτάρης στη 
Θεσσαλονίκη);

> Δεν μας είπε ο «φύρερ» των 
χρυσαύγουλων αν τον ενοχλεί 
που είναι στην ηγεσία του AfD 
η (gay) Βάιντελ…

> «Ανεξάρτητος» ναζί ο Μίχος. 
Φόκο!

> Σιγά να μην έκανε απεργιακή 
συγκέντρωση η ΕΣΗΕΑ.

> «Να μην αυξηθεί το 3% των 
εισφορών των εργαζομένων» 
υποστηρίζει το ΠΑΜΕ Τύπου 
και ΜΜΕ. Μπράβο! Ολοι μαζί 
μπορούμε…

> Μοσκοβισί: «Ταχεία ολοκλή-

ρωση της τρίτης αξιολόγησης 
για να ανοίξει νέο κεφάλαιο 
για την Ελλάδα» - ή πιο συγκε-
κριμένα να ανοίξει – κι άλλο – η 
όρεξη του κεφαλαίου…

> «Μάζωξη οπορτουνιστών» 
που είναι απλά «εξουσιομα-
νείς»! Τάδε συνέγραψε εις 
Αυγήν (www.avgi.gr) στις 
24/9/2017 ο Δημ. Χρήστου 
αναφερόμενος στη «σύμπρα-
ξη» Δημοκρατικής Συμπαρά-
ταξης με τη Νου-Δου. Είπε ο 
γάιδαρος τον πετεινό κεφά-
λα…

> Μάλλον σε (τελείως) 
μαλάκες συριζαίους απευθυ-
νόταν ο Φίλης όταν την είπε 
στον Δένδια λέγοντας «Ενα 
κορίτσι είναι στη φυλακή με-
τά ΚΑΙ (σ.σ: τα κεφαλαία δικά 
μας) από δική σας υπόδειξη 
στη Δικαιοσύνη» [η οποία, Δι-
καιοσύνη, είναι ανεξάρτητη και 
μην την προγκάτε γιατί κι εμείς 
(σ.σ: οι νυν κυβερνώντες) την 
έχουμε περί πολλού].

> Ενοπλη επίθεση εναντίον 
σιωνιστών στην Har Adar από 
Παλαιστίνιο.

> Τι είναι αλλαγή φύλου μπρο-
στά στην παραμονή στην 
κυβέρνηση; (για τους ΑΝΕΛ 
μιλάμε… ). Θου κύριε…

> Ως αστειάκι δέον να αντιμε-
τωπιστεί το δημοσίευμα του 
Ρώυτερς (που αναδημοσιεύει 
πρόθυμα η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ) 
με τίτλο «Περιορισμό της ευέ-
λικτης απασχόλησης επιθυμεί 
η Ε.Ε.». Πονόψυχοι οι ιμπερι-
αλιστές και καπιταλιστές του 
«νεκροταφείου ελεφάντων»…

> Για το καλό της εργατικής 
τάξης.

> Που παράγει, μένει άνεργη, 
δολοφονείται, υφίσταται τον 
ανώτατο βαθμό εκμετάλλευ-
σης για το μέγιστο κέρδος του 
αφεντικού.

> Ταξίδια, Τα ξίδια.

> Ταξίδια μακρινά ως την «Τζα-
μάικα»…

> Γιατί, μόνο η Αττική έχει «δι-
καίωμα» στην ρύπανση; Ιδού 
και η Λέρος (ίσως, ιδού και το… 
πήδημα του περιβάλλοντος).

> Τώρα γιατί χαμογελούσε το 
Τσακαλώτο δίπλα στον Ντάι-
σελμπλουμ;

> … παιδί, χαρά γεμάτο.

> «Μεταβίβαση μιας πτω-
χευμένης επιχείρησης στους 
εργαζόμενούς της» - γιατί κά-
ποιος πρέπει να πληρώσει τα 
σπασμένα… (ώπα, ρε, με τον 
«εργατικό έλεγχο» μέσα σε 
άγριο καπιταλισμό! Basta!).

> Καπιταλιστής χρεωκοπεί, ερ-
γάτης πληρώνει.

> «1 προς 4» στο Δημόσιο, ήτοι 
75% μείωση…

> Ο Μοσκοβισί (ο φίλος) εδή-
λωσε αυτά που δήλωσε και 
ο Ντάισελμπλουμ έβαλε τα 
πράματα στη «σωστή» τους 
διάσταση: «Σε εποπτεία η Ελ-
λάδα και μετά το Μνημόνιο». Η 
κυβερνητική ΕΦΣΥΝ δημοσι-
εύει και τις δύο ειδήσεις άνευ 
εντροπής…

> Διαβάστε το τελευταίο πόνη-
μα του Κ. Βάρναλη (γραμμένο 
λίγους μήνες πριν πεθάνει).

> Υγιαίνετε!
Βασίλης

Εικόνες από ένα μελλούμενο παρόν.
- Βασίλη, κάτσε φρόνιμα γιατ’ είναι

δύσκολοι καιροί,
καιροί διαολεμένοι.
Χαμηλά σου να κρατείς την κεφαλή 
μη λάχει και θυμώσουνε ούλοι οι αρχοντάδες.
Από δίκιο πάψε πια να νογάς,
τις πίκρες κάμε φίλες.
Μέσα στην ψωροκώσταινα
οι φτωχοί ‘ναι μερμήγκια,
οπού πατούν οι αφέντες μας
οι μέσα και οι έξω.

- Ορσε, βρε σκατοκέφαλοι, και πάρτε δρόμο
τώρα.
Γιατί σαν σφίξει η γροθιά, λεφούσι
θα γενούμε.

  Dixi et salvavi animam meam

u Κατακόκκινο το 
βιβλιαράκι, για να 
παραπέμπει -μαζί 
με την πόζα- στην 
Πολιτιστική Επανά-
σταση του Μάο Τσε 
Τουνγκ. Ο… επανα-
στάτης με τη γρα-
βάτα και το άψογο 
γιάπικο στιλ είναι 
πράγματι γιάπης. 
Ονομάζεται Δημήτρης Τζιώτης και διεκδικεί την ηγεσία του 
νέου κόμματος της Κεντροαριστεράς. Εχει ελπίδες; Σίγουρα 
όχι. Εχει όμως λεφτά και επιχειρηματική πονηριά. «Πουλάει» 
τον εαυτό του σε μια ευρεία πελατεία και όχι στη λεγόμενη 
Κεντροαριστερά. Αυτή είναι η δουλειά του. Επικοινωνιολόγος, 
δηλαδή πωλητής φουμάρων. Υπ' αυτή την ιδιότητά του έχει 
διατρέξει σχεδόν όλο το πολιτικό φάσμα. Από την οικογένεια 
Παπανδρέου στον Αβραμόπουλο και στην Ολγα Κεφαλογιάν-
νη. Και μετά υπεύθυνος της εκλογικής καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ. 
Οι οβιδιακές μεταμορφώσεις του δεν αποτελούν πρόβλημα 
για τον ίδιο. Είναι επάγγελμα. Κάπως πρέπει να συντηρήσει και 
την «Πόρσε». Οπως δείχνει η πορεία του, αυτές οι οβιδιακές 
μεταμορφώσεις δεν αποτελούν πρόβλημα ούτε για τους πο-
λιτικούς χώρους με τους οποίους έχει συνεργαστεί. Αλλωστε, 
επαγγελματίες είναι κι αυτοί.

u Πρόκειται περί θράσους. Απύθμενου θράσους. Το κομμα-
τικό ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ κάνει καμπάνια οικονομικής ενί-
σχυσης. Ανήκει στο κυβερνητικό κόμμα. Που παίρνει παχυλό-
τατη κρατική επιχορήγηση. Που έχει 144 βουλευτές, ο καθένας 
από τους οποίους παίρνει ένα σκασμό λεφτά, ενώ έχει και 
συνεργάτες που τους πληρώνει το ελληνικό κράτος. Που έχει 
δεκάδες στελέχη σε κρατικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, 
που επίσης παίρνουν ένα σκασμό λεφτά παριστάνοντας τους 
τεχνοκράτες. Κι αυτοί ζητούν λεφτά από τον κόσμο, έχοντας 
αφήσει απλήρωτους εργαζόμενους, που ξαναέκαναν απεργία. 
«Οι επιχειρήσεις λιμοκτονούν, οι επιχειρηματίες ευημερούν» 
είχε πει κάποτε ένας αστός πολιτικός. Τα κόμματα εξουσίας 
και τα στελέχη τους ευημερούν, τα Μέσα που έχουν στην ιδι-
οκτησία τους λιμοκτονούν, μπορούμε να πούμε σήμερα. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ δεν πρωτοτυπεί. Τα ίδια είχε κάνει παλιότερα και το 
ΠΑΣΟΚ, εγκαταλείποντας τα κομματικά του Μέσα στην τύ-
χη τους (και τον κόσμο απλήρωτο), έχοντας εξασφαλίσει τη 
στήριξη από τα Μέσα των «βαρόνων της ενημέρωσης». Δεν 
ξέρουμε πόσοι θα ανταποκριθούν στην καμπάνια για οικο-
νομική στήριξη του συριζοραδιοφώνου, θεωρώντας ότι είναι 
«δικό τους». Εχουμε την υποψία, όμως, πως οι «σιτιζόμενοι 
στο πρυτανείο» δε θα το κάνουν (ή θα περιοριστούν σε τίποτα 
γελοία ποσά, έτσι για ξεκάρφωμα και για να διατηρήσουν την 
πρόσβαση). Αν βρεθούν αφελείς που θα συμμετάσχουν, δικό 
τους το πρόβλημα.

οι τοίχοι έχουν φωνή

Από χυλόπιτα σε χυλόπιτα!
Αλλη μια χυλόπιτα έφαγε ο Τραμπ με την άρνηση της Γερουσίας 

(στην οποία πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικανοί) να επικυρώσει την 
ανατροπή του Obamacare. Το χειρότερο γι’ αυτόν είναι ότι την Κυ-
ριακή (1/10) εκπνέει η προθεσμία για την ψήφιση του νομοσχεδίου 
που θα αντικαθιστούσε το Obamacare με 50 ψήφους (χωρίς την 
υποστήριξη των Δημοκρατικών). Από κει και πέρα, το νομοσχέδιο 
θα χρειάζεται 60 ψήφους για να περάσει, κι έτσι τα πράγματα 
γίνονται πιο δύσκολα, αν δεν υπάρξει μία συμφωνία με τους Δη-
μοκρατικούς για το τι θα κρατήσουν και τι όχι από το Obamacare.

Αυτή η χυλόπιτα δεν αντισταθμίζεται με τους λεονταρισμούς του 
κατά του βορειοκορεάτη ομολόγου του, πάντα μέσω Twitter, τον 
οποίο αποκάλεσε «ανθρωπάκο πύραυλο» που σύντομα θα πάρει 
πόδι. Δηλώσεις που προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του 
υπουργού Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, ο οποίος από τη Γε-
νική Συνέλευση του ΟΗΕ διεμήνυσε ότι η χώρα του θα πραγματο-
ποιήσει σύντομα πυρηνική δοκιμή και χαρακτήρισε αναπόφευκτη 
μία επίθεση κατά των ΗΠΑ. Η πολεμική ρητορική καλά κρατεί, αλλά 
ο Τραμπ τις χυλόπιτες δεν τις αποφεύγει.

Σύντομο ανέκδοτο
Ενα από τα κεντρικά κεφάλαια της φετινής ομιλίας Γιούνκερ 

στο ευρωκοινοβούλιο «Για την κατάσταση της Ενωσης» ήταν η 
θέσπιση «αυστηρότερων κανόνων δεοντολογίας για τα μέλη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Για να σας δώσουμε ένα παράδειγμα, 
αντί να μπορούν να πιάνουν δουλειά σε καπιταλιστικούς ομίλους  
μετά από «περίοδο αναμονής» 18 μηνών, θα μπορούν να το κάνουν 
σε δυο χρόνια. Και θα έχουν περιορισμούς για τη συμμετοχή τους 
σε «λόμπι» που «ασκούν πίεση σε μέλη ή σε υπαλλήλους της Επι-
τροπής» (λειτουργούν τέτοια «λόμπι»; α, πα,πα). Πνεύμα και ηθική, 
που έλεγε ο μακαρίτης ο Αυλωνίτης σε μια παλιά κωμωδία.



Βόθρος
Οταν έκλεισε η δεύτερη αξιολόγηση, ο Πάνος Καμμέ-

νος - βρισκόμενος προφανώς στο τσακίρ κέφι- ανέβασε 
στο twitter μια φωτογραφία με… χαρούμενους φαλ-
λούς. Ηταν η πίκα του προς τη μνημονιακή αντιπολί-
τευση. Οταν οι συριζαίοι πήραν χαμπάρι τι συνέβη, τον 
έβαλαν και κατέβασε τη φωτογραφία. Συνεπής με τον 
εαυτό του, φόρτωσε την ευθύνη «στο παιδί», που του 
πήρε το τάμπλετ και έκανε την ανάρτηση (τόσο μπα-
σμένο στην αλά Καμμένος πολιτική αντιπαράθεση το 
ανήλικο παιδί του!).

Οπως ο ίδιος είπε στη Βουλή, όταν έφτασε στο Λονδί-
νο (σε επίσημο ταξίδι), η ασφάλειά του τον ενημέρωσε 
ότι κάτω από το ξενοδοχείο ήταν δυο πρόσωπα που τον 
είχαν από κοντά, γι' αυτό και άλλαξε ξενοδοχείο! Παρά 
ταύτα, πήρε τη Τζάγκουαρ της πρεσβείας και πετάχτη-
κε μέχρι το πολυτελές Σέλφριτζις για ψώνια. Κι όταν 
του έβγαλαν τις φωτογραφίες, απάντησε ότι πήγε ν' 
αγοράσει μια κούκλα Μπάρμπι για τα παιδιά του!

Ενώ ήξερε ότι τον έχουν από κοντά, δε δίστασε να 
πάρει τη σύζυγό του και να πεταχτεί μέχρι το καζίνο 
στο Park Tower. Βγήκαν οι σχετικές φωτογραφίες απ' 
αυτούς που τον είχαν από κοντά και απάντηση ανέλαβε 
να δώσει η σύζυγος. Σε ένα προκλητικό κείμενο ανέφε-
ρε ειρωνικά ότι «κατασπατάλησε 50 λίρες σε επίσκεψη 
στο ξενοδοχείο-εστιατόριο Park Tower», «σε ιδιωτική 
στιγμή με τον σύζυγό της».

Θα παραβλέψουμε το γεγονός ότι σε τέτοια μέρη το 
πενηντόλιρο δε φτάνει ούτε για «ζήτω» και θα περά-
σουμε στην τοποθέτηση του ίδιου του Καμμένου, στη 
Βουλή. Αφού ανέφερε ότι το ίδιο κλαμπ είχε επισκεφτεί 
παρέα και με τον Γιακουμάτο και άλλους βουλευτές της 
ΝΔ το 1994, κατέληξε: «Τώρα, αν βρέθηκε μέσα στα 
πλαίσια της παρακολουθήσεως να με βγάλουν φωτο-
γραφία μπροστά από τη ρουλέτα, έχω να σας πω ότι 
δεν παίζω τα λεφτά του ελληνικού λαού».

Είναι προφανές ότι αρχικά προσπάθησε να πει ότι τον 
φωτογράφισαν την ώρα που έτυχε να περνάει μπροστά 
από τη ρουλέτα, όμως -επειδή είναι και ευερέθιστος- 
του ξέφυγε το ρήμα «παίζω». Εχω λεφτά και παίζω 
ήταν το νόημα της απάντησής του, που διέλυσε όλα τα 
προηγούμενα περί «κλαμπ» και «ξενοδοχείου-εστιατο-
ρίου», όπου ξόδεψαν μόλις 50 λίρες (λες και πήγαν σε 
ταβέρνα στη Χασιά).

Εκανε και κάτι άλλο στη Βουλή ο Καμμένος. Επικαλέ-
στηκε τη μήνυση «ενός επιχειρηματία της νύχτας, ενός 
επιχειρηματία που έγραψε στη ζωή του πολλά χρόνια, 
του Ευστράτιου Κακέτση, ιδιοκτήτη της γνωστής Νερά-
ιδας». Ο περιβόητος Στηβ Κακέτσης, σύμφωνα με τον 
Καμμένο, μήνυσε τους Κουρτάκη και Κούγια, ότι τον 
εκβίασαν να ενοχοποιήσει τρίτα πρόσωπα, για λογα-
ριασμό του Μαρινάκη. Αλλά ο γενναίος Στιβ, μολονότι 
αντιμετωπίζει το φάσμα της χρεοκοπίας, έκανε πέρα το 
ένα εκατομμύριο ευρώ που του έδιναν, γιατί προπαντός 
είναι τίμιος άνθρωπος!

Πήξαμε στους τίμιους ανθρώπους. Ο καταδικασμέ-
νος σε ισόβια για μεταφορά ηρωίνης Γιαννουσάκης, 
μολονότι του τάζουν ελευθερία και λεφτά, αρνείται 
να καταθέσει σε βάρος του Μαρινάκη. Και ο επιχει-
ρηματίας της νύχτας Κακέτσης, μολονότι του τάζουν 
κι αυτουνού λεφτά, αρνείται να καταθέσει σε βάρος 
των εχθρών του Μαρινάκη (τους οποίους ο Κακέτσης 
δεν κατονόμασε). Εμείς απλά θυμίζουμε πως όταν κυ-
κλοφόρησε η «κασέτα» Γιαννουσάκη-Χριστοφορίδη, η 
κυβερνητική πλευρά εγκαλούσε την αντιπολίτευση ότι 
δίνει βάση στα λεγόμενα ενός ισοβίτη καταδικασμένου 
για πρεζεμπόριο. Τώρα, η κυβερνητική πλευρά επικα-
λείται τη μήνυση ενός «επιχειρηματία της νύχτας», που 
λέει ότι ο Κούγιας τον «έγραφε» κρυφά, ενώ αυτός του 
εξομολογούνταν διάφορα για τους αντίπαλους του 
Μαρινάκη.

Πραγματικός βόθρος, όπου η «νύχτα» και η «μέρα» 
δεν ξεχωρίζουν. Και στη μέση αυτού του βόθρου ο κυ-
βερνητικός εταίρος, με πλήρη κάλυψη του πρωθυπουρ-
γού που δε βρίσκει τίποτα το απαξιωτικό σε όλα αυτά 
και υπερασπίζεται με πάθος τον εταίρο του.

Π.Γ.
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Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή
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βαθύ κόκκινοΔεν ήταν επίσημη η επίσκεψη 
του Ντεϊσελμπλούμ στην 

Αθήνα, είτε με την ιδιότητα του 
προέδρου του Eurogroup είτε 
με την ιδιότητα του υπηρεσια-
κού υπουργού Οικονομικών της 
Ολλανδίας. Ως ομιλητής στο 
συνέδριο του Economist ήρθε 
στην Αθήνα. Ομως, το πρωτό-
κολλο της μπανανίας έγινε και 
πάλι κουρελόχαρτο και ο Ντε-
ϊσελμπλούμ δεν συναντήθηκε 
μόνο με τους Τσακαλώτο και 
Χουλιαράκη, αλλά και με τον 
πρωθυπουργό στο Μαξίμου, 

ενώ έγινε δεκτός και από τον 
πρόεδρο της Δημοκρατίας!

Φαίνεται ότι το «ντιλ» είχε 
κανονιστεί. Ο Ντεϊσελμπλούμ, 
η θητεία του οποίου λήγει τον 
Δεκέμβρη, δε θέλει από 1η Γε-
νάρη του 2018 να καταντήσει 
ένας αργόσχολος πρώην, αλλά 
αναζητά στήριξη για να συνε-
χίσει να παίζει κάποιο ρόλο 
στην ΕΕ (μια ακόμα θητεία στο 
Eurogroup δε θα τον χάλαγε 
ακόμα). Και ο Τσίπρας δεν είχε 
κανένα πρόβλημα να του προ-
σφέρει την (έτσι κι αλλιώς «αδύ-
ναμη») ψήφο του, αν ο ολλαν-
δός σοσιαλδημοκράτης έκανε 
μια δηλωσούλα που να ενισχύει 
την κυβερνητική προπαγάνδα. 
Και την έκανε.

«Και συμφωνούμε πλήρως 
επ’ αυτού. Θα πρέπει να είναι 
μια καθαρή έξοδος από το πρό-
γραμμα. Η Ελλάδα θα πρέπει 
να ανακτήσει την οικονομική 
της ανεξαρτησία, να είναι σε 
θέση να λαμβάνει από μόνη 
της τις οικονομικές αποφάσεις 
για το μέλλον. Φυσικά μέσα 
στην οικογένεια της ευρωζώ-
νης». Αυτά δήλωσε ο Ντεϊσελ-
μπλούμ αναφερόμενος στην 
μετά το Μνημόνιο εποχή, στην 
κοινή συνέντευξη Τύπου με 
τον Τσακαλώτο. Προσεκτικά 
διατυπωμένη η δήλωσή του, 
αναφέρθηκε σε κάτι που «θα 
πρέπει» να γίνει, χωρίς να 
προεξοφλεί ότι θα γίνει. Αυτά 
όμως είναι ψιλά γράμματα για 
τον Τσίπρα. Ανεβαίνοντας στο 
βήμα της Βουλής λίγη ώρα αρ-
γότερα, για να μιλήσει πάνω 
στο «σκάνδαλο Καμμένου», 
διακήρυξε πανηγυρικά: «Και 
βεβαίως, πριν από λίγες ώρες ο 
Πρόεδρος του Eurogroup -για 
τον οποίο κάποτε ορισμένοι, όχι 
εσείς, ορισμένοι φανατικοί της 
παραφυάδας της παράταξής 
σας, εσείς δεν τα λέγατε εσείς, 
εσείς λέγατε “Γερούν-γερά“, 
προκειμένου να αντισταθεί στην 
ελληνική κυβέρνηση- ο Γερούν 

πολύ γερά δήλωσε ότι η χώρα 
οδεύει στην καθαρή έξοδο από 
τα μνημόνια και αυτό είναι μια 
προοπτική ιστορικής σημασίας 
για τον τόπο».

Η δυνατότητα, στην οποία 
αναφέρθηκε ο Ντεϊσελμπλούμ, 
έγινε από τον Τσίπρα βεβαι-
ότητα, τετελεσμένο γεγονός, 
προκειμένου να στηριχτεί το 
κυβερνητικό success story, το 
οποίο προ ημερών είχε θολώ-
σει ο Τσακαλώτος, φορώντας 
τη μάσκα του «κορυφαίου πα-
ράγοντα του υπουργείου Οικο-
νομικών».

Από την άλλη, όταν ανέβηκε 
στο βήμα του συνέδριου του 
Economist, ο Ντεϊσελμπλούμ  
υπήρξε συνεπέστατος στη 
γραμμή Σόιμπλε για το ελλη-
νικό κρατικό χρέος. Αντιγρά-
φουμε από το δελτίο Τύπου των 
διοργανωτών: «Παράλληλα, 
υπογράμμισε ότι η Ευρωζώνη θα 
βοηθήσει την Ελλάδα στην εξυ-
πηρέτηση του δημόσιου χρέους 
της, τονίζοντας ότι οι όποιες νέ-
ες παρεμβάσεις θα εξεταστούν 
στο τέλος του προγράμματος. 
“Στην περίπτωση που η ανάπτυ-
ξη θα είναι απογοητευτική, θα 
φροντίσουμε η Ελλάδα να είναι 
ικανή να σηκώνει το βάρος του 
χρέους“, ανέφερε χαρακτηρι-
στικά».

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει 
ότι το χρέος θα εξακολουθήσει 
να χρησιμοποιείται ως μοχλός 
ελέγχου και άσκησης σκληρής 
επιτροπείας των δανειστών επί 
του ελληνικού κράτους. Αυτοί 
θα κρατούν το σταγονόμετρο 
και θα ρυθμίζουν τις δόσεις 
αποπληρωμής του χρέους 
ανάλογα με τις οικονομικές 
εξελίξεις στον ελληνικό καπι-
ταλισμό. Υπό μια προϋπόθεση, 
βέβαια: ότι δε θα υπάρξει κα-
μιά δημοσιονομική χαλάρωση 
(πλην αυτής που θα αφορά τη 
μείωση της φορολογίας των 
καπιταλιστικών επιχειρήσεων) 
και θα παγιωθεί η κινεζοποίηση 

της εργατικής τάξης, η οποία 
άλλωστε θεωρείται όρος εκ των 
ων ουκ άνευ για την περιβόητη 
καπιταλιστική ανάπτυξη. 

Το είπε και ο Ντεϊσελμπλούμ, 
σε μια μίνι-συνέντευξή του στα 
«Νέα», λίγο πριν καταφθάσει 
στην Αθήνα: «Η ελληνική οικο-
νομία πηγαίνει καλύτερα, αλλά 
προέχει να διασφαλιστεί ότι θα 
υπάρχουν συνθήκες πολιτικής 
και οικονομικής σταθερότητας 
και να προωθηθούν οι μεταρ-
ρυθμίσεις τόσο κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος όσο και μετά 
τον Αύγουστο του 2018».

Ο Κλάους Ρέγκλινγκ του 
ESM/EFSF, του μεγαλύτερου 
αυτή τη στιγμή δανειστή του ελ-
ληνικού κράτους, αφού υπενθυ-
μίσει πως αυτή τιγμή η περίοδος 
αποπληρωμής των δανείων του 
οργανισμού που διοικεί εκτεί-
νεται μέχρι το 2059, τονίζει με 
γερμανική σαφήνεια: «Είναι μια 
πολύ μεγάλη περίοδος, θέλουμε 
να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω, 
θα παρακολουθούμε τι γίνεται 
με την οικονομία μετά το τέλος 
του προγράμματος».

Ο Τσίπρας και το επιτελείο 
προπαγάνδας του Μαξίμου 
παίζουν αυτή την περίοδο το 
παιχνίδι των λέξεων. Πάντοτε 
αυτό έκαναν. Εχουν διαστρέ-
ψει πλήρως το νόημα όρων και 
φράσεων, φέρνοντας τον λόγο 
σε απόλυτη διάσταση με την 
πραγματικότητα. Ομως, η πραγ-
ματικότητα δεν αλλάζει με την 
παραπειστική προπαγάνδα. Και 
η πραγματικότητα δείχνει πως 
το χρέος θα εξακολουθήσει να 
είναι ένα εργαλείο, όχι μόνο για 
να μπορούν οι ιμπεριαλιστές 
δανειστές να απομυζούν τον 
φυσικό και ανθρώπινο πλούτο 
της χώρας και να κάνουν πλιά-
τσικο στην κρατική περιουσία, 
αλλά και για να μπορεί η ελληνι-
κή αστική τάξη να εισπράττει το 
δικό της μερίδιο οφέλους, μέσω 
της κινεζοποίησης του ελληνι-
κού λαού, που επιτεύχθηκε με 

βίαιο τρόπο μέσα στα χρόνια 
της κρίσης.

Η συγκυβέρνηση των Τσιπρο-
καμμένων έχει ήδη συμφωνήσει 
σε εφιαλτικά «πρωτογενή πλεο-
νάσματα» ύψους 3,5% του ΑΕΠ 
για την περίοδο από το 2018 μέ-
χρι και το 2022 και πάνω από 2% 
για την περίοδο από το 2023 μέ-
χρι το 2060. Εκείνο που απομέ-
νει να γίνει, είναι ο καθορισμός 
του μηχανισμού επιτροπείας με 
τον οποίο οι ιμπεριαλιστές δα-
νειστές θα εξασφαλίζουν την 
επίτευξη αυτών των στόχων. 

Ομως, ακόμα και χωρίς σκλη-
ρή επιτροπεία, η θεσπισμένη 
σε επίπεδο ΕΕ επιτροπεία αρ-
κεί για να εξασφαλιστεί ότι  η 
πολιτική που θα ασκείται θα 
είναι πολιτική σκληρής λιτό-
τητας και κινεζοποίησης. Ολα 
τα υπόλοιπα είναι -το ξαναλέμε- 
παραπειστική προπαγάνδα.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
έχουν ήδη προνομοθετηθεί 
αντιλαϊκά μέτρα για το 2019 
(πετσόκομμα συντάξεων κατά 
18%) και το 2020 (πετσόκομμα 
αφορολόγητου για μισθωτούς 
και συνταξιούχους), υπό την 
αίρεση ότι μπορεί να εφαρμο-
στούν πιο πριν, αν τα πρόσθετα 
μέτρα, ύψους περίπου μισού 
δισ. ευρώ, που αποφασίστηκαν 
για το 2018, δεν αποδειχτούν 
επαρκή για να πιαστεί ο στό-
χος για «πρωτογενές πλεόνα-
σμα» 3,5% του ΑΕΠ το 2018. Ο 
Τσακαλώτος στη συνέντευξη-δι-
αρροή που οργάνωσε, δεν απέ-
κλεισε τη λήψη νέων μέτρων για 
το 2018. Επίσημα, παραδέχεται 
ότι «αναφορικά με τον προϋπο-
λογισμό του 2018, υπάρχουν 
ορισμένα πράγματα τα οποία 
φαίνεται ότι δεν θα πάνε τόσο 
καλά. Θα είναι υποδεέστερες 
οι επιδόσεις όμως σε κάποιους 
άλλους τομείς θα υπάρχει υπερ-
απόδοση. Η ελληνική κυβέρνη-
ση πιστεύει πραγματικά ότι θα 
υπάρξει ένας ισοσκελισμός με-
ταξύ των χαμηλότερων επιδόσε-
ων και των υπερ-αποδόσεων και 
έτσι μέχρι τις 21 Νοεμβρίου θα 
είμαστε σε θέση να παρουσιά-
σουμε τον προϋπολογισμό, 40 
μέρες πριν τη λήξη του έτους και 
έτσι  θα πειστούν οι θεσμοί ότι 
ακολουθούμε το πρόγραμμα και 
είμαστε στο σωστό δρόμο, όπως 
συνέβη ακριβώς και το 2016 και 
το 2017». Φυσικά, όταν έρθει η 
τρόικα «δε θα πειστεί», όπως 
συμβαίνει πάντοτε. Σύντομα θα 
μάθουμε τι ακόμα θα φορτωθεί 
στην πλάτη του ελληνικού λαού.

Σίγουρα τα νέα αντιλαϊκά μέτρα

Η πραγματικότητα δεν αλλάζει 
με την παραπειστική προπαγάνδα


