
Εποχές Πιουριφόι 
με… «πρώτη φορά 
Αριστερά»

ΣΕΛΙΔΑ 3

Χούλιγκαν της ΑΕΚ

Εσπασαν τα τζάμια 
της πολυκατοικίας που 
μένει ο Γερ. Λιόντος

ΣΕΛΙΔΑ 8

Ετσι αποχαρακτήρισαν 
τα 37 στρέμματα 
δάσους στο Ελληνικό

ΣΕΛΙΔΕΣ 8-9

Δεύτερη προκλητική δικαστική απόφαση

Στη φυλακή 
παραμένουν Ηριάννα 
και Περικλής

ΣΕΛΙΔΑ 16

Κυβερνούν σαν 
χουντική μαφία

ΣΕΛΙΔΑ 7

Σάββατο 21/10, 12μ, Πειραιάς, 
Σταθμός Ηλεκτρικού

Διαδήλωση ενάντια 
στο περιβαλλοντικό 
έγκλημα

ΣΕΛΙΔΑ 12

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 21ος χρόνος - αρ. φύλλου 935 -  20 Oκτώβρη 2017

1,30 €

www.eksegersi.gr

ISSN 2241-6021

ΠΡΟΕΔΡΕ, ΙΔΟΥ

Η ΧΩΡΑ ΣΑΣ

Τρίτη 24 Οκτώβρη, 6μμ
Εξω από τη γαλλική πρεσβεία

Συγκέντρωση
για την απελευθέρωση του 
Ζορζ Ιμπραχίμ Αμπνταλά



www.eksegersi.gr

2 20 ΟΚΤΩΒΡΗ 2017

Και βεβαίως να δηλώσουμε 
εδώ και από αυτό το Βήμα, ότι 
το ζήτημα της μουσουλμανι-
κής μειονότητας στη Θράκη 
καθορίζεται από διεθνείς 
συνθήκες, από τη Συνθήκη της 
Λοζάνης και αυτό δεν μπορεί 
ν’ αλλάξει και δεν αλλάζει σε 
καμία περίπτωση με δικαστι-
κές αποφάσεις.

Ιωάννης Δελής (ΚΚΕ)
Οι ιμπεριαλιστικές συνθή-

κες ευαγγέλιο του εθνικισμού 
για τον Περισσό.

Από όλους τους πολιτικούς 
αρχηγούς του λεγόμενου «συ-
νταγματικού τόξου» μόνον ο 
κυρ Βασίλης Λεβέντης έπιασε 
το κοινό αίσθημα. Γιατί όταν 
τον κόβουν λιγούρες πετάγε-
ται για κάνα τυλιχτό στα Πα-
τήσια και παίρνει μια γεύση 
από την «άλλη Ελλάδα». Γι’ 
αυτό και αν έκανε ποτέ πράξη 
την απειλή του να παραιτηθεί 
σε ένδειξη διαμαρτυρίας θα 
έπαιρνε όλο το χαρτί. Αλλά το 
ένστικτό του περιλαμβάνει και 
την αυτοσυντήρηση.

Γ. Χαρβαλιάς (Δημοκρατία)
Σκατά εδώ, σκατά εκεί σκα-

τά κι ο κόσμος όλος / κι απ’ τα 
πολλά πια τα σκατά μού πιά-
στηκε κι ο κώλος. / Ερχεται ο 
ένας ο σκατάς, θαρρούμε πως 
σωθήκαμε, / Σα φύγει όμως 
βλέπουμε πως αποσκατωθή-
καμε (Γεώργιος Σουρής).

Αν ο ESM διευρύνει τις 
εξουσίες του, έτσι ώστε ανά 
πάσα στιγμή να μπορεί να 
καταρτίζει, από κοινού με την 
Κομισιόν, προγράμματα διά-
σωσης για χώρες με συγκε-
κριμένους όρους, θα πρέπει 
να μπορεί να ελέγχει συνεχώς 
και αποτελεσματικότερα τις 
οικονομίες όλων των κρατών 
της Ευρωζώνης.

Κλάους Ρέγκλινγκ
Ο ζευγάς (Σόιμπλε) αποχώ-

ρησε, μα η σπορά του μένει. 
Και θα τη βρουν πολλοί μπρο-
στά τους (πρώτος και καλύτε-
ρος ο Μακρόν).

Αν δεν αγαπούσα τους Γάλ-
λους δε θα ήμουν εδώ. Δεν 
είμαι αλαζόνας με τους Γάλ-
λους, είμαι αποφασισμένος.

Εμανουέλ Μακρόν
Θέλει να το παίξει Λουδο-

βίκος, αλλά μάλλον δεν του 
βγαίνει.

Απεδείχθη ότι την Εκκλη-
σία δεν την εκφράζει κάποιος 
άλλος που έλεγε, αλλά την εκ-
φράζει ο Λεβέντης.

Βασίλειος Λεβέντης
Καμμένε, τ' ακούς; Σε πέρα-

σε στη στροφή!
Μας φοβούνται, φοβούνται 

την εκλογή μου. Γιατί αυτό 
που θέλουμε είναι να ανα-
τρέψουμε το συγκυριακό και 
εύθραστο πολιτικό σκηνικό, 
της δήθεν πόλωσης των δυο 
συντηρητικών πολιτικών δυνά-
μεων του τόπου.

Φωτεινή Γεννηματά
Fofi for ever…

Τι τραβάει κι αυτός ο προ-
σωπάρχης του Λευκού 

Οίκου, Τζον Κέλι. Κοτζάμ από-
στρατος στρατηγός, πρώην 
διοικητής των πεζοναυτών, με 
πλάκα τα γαλόνια και τα παρά-
σημα. Την περασμένη εβδο-
μάδα αναγκάστηκε να ανέβει 
στο βήμα της αίθουσας Τύπου 
του Λευκού Οίκου, για να δι-
αψεύσει φήμες ότι ο Τραμπ 
σκοπεύει να τον απολύσει. Οι 
δημοσιογράφοι δε θα πίστευ-
αν τον εκπρόσωπο Τύπου κι 
έτσι ανέβηκε στο βήμα ο ίδιος 
ο στρατηγός. Ξέρετε πώς τον 
χαρακτηρίζουν τα αμερικάνι-
κα Μέσα; Ο κηδεμόνας του 
ατίθασου μαθητή Ντόναλντ 
Τραμπ!

Τα κέρδισε πάλι τα δέκα 
λεπτά δημοσιότητας ο 

Νίκος Ξυδάκης με τη δήλωση 
ότι υπάρχει ρευστότητα στο 
πολιτικό σκηνικό, επομένως 
«μπορεί να βρεθούμε μαζί με 
άλλους ανθρώπους, μπορεί να 
χωρίσουμε με άλλους». Το αυ-
τονόητο για την αστική πολιτι-

κή είπε, όμως όλοι το ερμήνευ-
σαν σαν γραμμή του Μαξίμου. 
Σαν να του είπε ο Τσίπρας, «ρίξ' 
το και άσ' το να δουλεύει».

Μεγαλεία για το ελληνικό  
αστικό πολιτικό σύστημα. 
Ο Γιωργάκης παίρνει Βρα-

βείο Ηγετικής Προσφοράς και 
ο Τσίπρας γίνεται αφορμή για 
να καθιερωθεί μια σύγχρο-
νη ελληνική λέξη ως διεθνής 

όρος. Μετά τον Ιπποκράτη, 
η ορολογία του οποίου έχει 
σφραγίσει διεθνώς την Ιατρι-
κή, ο Τσίπρας σφραγίζει την 
πολιτική ορολογία με τον όρο 
«κωλοτούμπα». Μεταφράζου-
με από την ισπανική El Pais (τη 
μεγαλύτερη σε κυκλοφορία 
εφημερίδα του κόσμου): «Η 
κωλοτούμπα είναι μια ελληνική 
πολιτική έννοια που σημαίνει 
την πραγματοποίηση στροφής 

180 μοιρών. Ο πρωθυπουργός 
της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, 
έγινε παγκοσμίως διάσημος 
όταν προκήρυξε ένα δημοψή-
φισμα για τη διάσωση της χώ-
ρας του για να κάνει το ακριβώς 
αντίθετο απ' αυτό που του ζή-
τησαν οι άνθρωποι: Ο Τσίπρας 
ζήτησε μια τρίτη διάσωση παρά 
την απόρριψη των Ελλήνων» 
κτλ. κτλ.

Ουδεμία ανησυχία στην 
κυβέρνηση από την άρνη-

ση των ΑΝΕΛ να ψηφίσουν το 
νομοσχέδιο για την αλλαγή 
ταυτότητας φύλου. Το επόμε-
νο μνημονιακό νομοσχέδιο ο 
Καμμένος και οι βουλευτές 

του θα το ψηφίσουν, καταπώς 
το συνηθίζουν, και με τα δυο 
χέρια. Αφήνουν, λοιπόν, τη ΝΔ 
να φλυαρεί για απώλεια της 
δεδηλωμένης. 

Ουδείς πολυασχολείται 
με το περιεχόμενο των 

περιβόητων Περιφερειακών 
Συνεδρίων, που οργανώνει η 
κυβέρνηση. Ενδιαφέρει μόνο 
η παραπολιτική πλευρά. Στη 
Στερεά η παρουσία του Μπα-
κογιάννη, στην Κρήτη το «χρί-
σμα» που έδωσε ο Τσίπρας 
στον πασόκο Αρναουτάκη, 
στη Θεσσαλία η παρουσία του 
Αγοραστού. Πομφόλυγες άνευ 
σημασίας για όλους.

21/10: Αγγλία: Ημέρα Trafalgar (1805), Ον-
δούρα: Ημέρα στρατού (1956), Σομαλία, Σουδάν: 
Ημέρα επανάστασης (1964) 21/10/1977: Βόμβα σε 
γραφείο σοσιαλδημοκρατικού κόμματος (Βερολί-
νο), πυροβολισμοί εναντίον αστυνομικού σταθ-
μού (RAF), διαδηλώσεις–συγκρούσεις και βόμβες 
σε Παρίσι, Πον Μαρλί, Τουλούζη, Λιμόζ, Νανσύ, 
Ρώμη, Φλωρεντία, Γένοβα, Μιλάνο, γερμανικά 
προξενεία Μαδρίτης, Αμστερνταμ, Μάαστγκιχτ 
21/10/1999: Ο 23χρονος Π. Καζάκος πυροβολεί 
αδιακρίτως εναντίον μεταναστών, ένας νεκρός, 
δύο παραπληγικοί, τέσσερις τραυματίες 22/10: 
Ημέρα τραυλισμού, Βατικανό: Εθνική γιορτή, 
Πουέρτο Ρίκο: Ημέρα βετεράνων 22/10/1977: 
Βόμβα στο γερμανικό προξενείο Ηρακλείου Κρή-
της, διαδηλώσεις-επεισόδια στην Ιταλία, βόμ-
βες σε γραφεία Grundic (Μιλάνο), Volkswagen 

(Βενετία), Mercedes (Μπέσια, Νάπολι), γερ-
μανικό λεωφορείο (Μπολζάνο), πυρπολήσεις 
αυτοκινήτων 22/10/1989: Θάνατος ανθυπασπι-
στή Μιχάλη Παυλή από βόμβα που τοποθετούσε 
στη Μυτιλήνη όπου θα μιλούσε ο Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης 23/10: Ημέρα οικολογικού χρέους 
23/10/1998: Ο ανθυπαστυνόμος Κυριάκος Βαντού-
λης σκοτώνει τον 17χρονο γιουγκοσλάβο μαθητή 
Μάρκο Μπουλάτοβιτς (Θεσσαλονίκη) 24/10: Ημέρα 
αποτίμησης γυναικείας εργασίας, ημέρα Ηνω-
μένων Εθνών, ημέρα κατά παχυσαρκίας, ημέρα 
ακτών, ημέρα για αφοπλισμό, ημέρα πληροφό-
ρησης για ανάπτυξη, Ζάμπια: Ημέρα ανεξαρτη-
σίας (1964)24/10/1977: Αποφυλάκιση βασανι-
στή Πέτρου Μπάμπαλη μετά από 18μηνη φυλάκιση 
24/10/2001: Ο αστυφύλακας Γ. Τυλιανάκης σκο-
τώνει τον αθίγγανο Μαρίνο Χριστόπουλο επειδή 

δεν σταμάτησε σε μπλόκο 24/10/2002: Ο ανθυπα-
στυνόμος Θοδωρής Κατσάς σκοτώνει τον 23χρο-
νο Αναστάσιο Λυμούρα (Γλυφάδα) 25/10: Ημέ-
ρα ζυμαρικών, Καζακστάν: Ημέρα ανεξαρτησίας 
(1990) 25/10/1977: Διαδηλώσεις-συγκρούσεις 
με αστυνομία, δεκαοκτώ αστυνομικοί τραυματίες 
(Παλέρμο) 26/10: Ημέρα τεχνών δρόμου, ελεύ-
θερης έκφρασης στον δημόσιο χώρο, Αυστρία: 
Εθνική γιορτή, Μπενίν, Ρουάντα: Ημέρα ενόπλων 
δυνάμεων, Ελβετία: Ημέρα σημαίας 26/10/1879: 
Γέννηση Λέοντα Τρότσκι 26/10/1912: Απελευθέ-
ρωση Θεσσαλονίκης 26/10/1977: Βόμβα στο δυ-
τικογερμανικό μορφωτικό κέντρο Κωνσταντινού-
πολης, διαδηλώσεις, τρεις τραυματίες 27/10: 
Ημέρα εργοθεραπείας, ημέρα οπτικοακουστικής 
κληρονομιάς, Ελλάδα: Γιορτή σημαίας, Κούβα: 
Ημέρα ανακάλυψης (1492).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u «Η στήριξη που παρείχαν και εξακο-
λουθούν να παρέχουν στη χώρα μας οι 
ΗΠΑ είναι πολύ σημαντική» u Αλέξης 
Τσίπρας στο twitter u Με δεκαέξι λέ-
ξεις διέγραψε τη νεοελληνική ιστορία 
σχεδόν δύο αιώνων u Ποιος είπε στον 
Βαν Φλιτ το «στρατηγέ, ιδού ο στρα-
τός σας»; u Ο Κούλης, πάλι, έσπευσε 
να ζητήσει δημόσια από τον Τσίπρα να 
υπογράψει για την πολυετή παράταση 
της συμφωνίας για τη βάση της Σού-
δας u Για να φανεί ότι είναι και δική 
του ιδέα, όχι μόνο του Τσίπρα u Δια-
γκωνισμός Αμερικανόδουλων u Πω, 
πω, τι είπε πάλι το άτομο u «Μπορεί 
ο ρόλος του ηγέτη σήμερα να μοιάζει 
με περιπατητή στην έρημο χωρίς πυξί-
δα» u Γιωργάκης, ο ένας και μοναδικός 

u Κάτοχος πλέον (και) του Βραβείου 
Ηγετικής Προσφοράς της International 
Leadership Association u «Για το συ-
νολικό του έργο ως πολιτικός και πρω-

θυπουργός της Ελλάδας την περίοδο 
2009-11 u Και η ΕΡΤ κάθεται και μας 
δείχνει τη βράβευση εκεινής με τα 
«πρησμένα» μούσκουλα που πηδάει 
επί κοντώ u Οχι συγκυβέρνηση «μόνο 
και μόνο για να ράψουμε υπουργικά 
κοστούμια», δηλώνει ο Νίκος Ανδρου-
λάκης u Σε πιστεύουμε, σε πιστεύουμε 

u Αν χρειαστεί να συγκυβερνήσετε, 
είτε με ΝΔ είτε με ΣΥΡΙΖΑ, δε θα το 
κάνετε για τα υπουργικά κοστούμια u 

Για να σώσετε τη χώρα θα το κάνετε 

u Ειδικότης σας, κτηθείσα μετά από 
τόσα χρόνια στην εξουσία u Ο Τραμπ 
δηλώνει ενθουσιασμένος με την προε-
δρία του! u Αυτός έχει σπάσει όλα τα 
κοντέρ u Κι η Χίλαρι έχει πάρει σβάρνα 
τα κανάλια για να διαφημίσει το βιβλίο 
της u Λέγοντας παπαριές u Από το 
success story του Σαμαρά στο come 
back του Τσίπρα u Με το που πάτησε 
το πόδι του σε αμερικάνικο έδαφος, 

ολοένα για το Greek come back μιλού-
σε u Θα είναι οπωσδήποτε υποψήφια 
στην Α’ Αθηνών ξεκαθάρισε η Μπακο-
γιάννη u Δεν είχαμε καμιά αμφιβολία 

u Εχει παιδί ν’ αποκαταστήσει u Για 
«τουρκικής καταγωγής βουλευτές» μιλά 
ο Μανώλης Κοττάκης u Μπα, δεν είναι 
σκέτα μουσουλμάνοι; u Τι έγινε με το 
Kammenos gate; u Παραδόθηκε στη 
(συνήθη) λήθη ή ετοιμάζονται τα νέα 
επεισόδια; u Πρέπει να περιμένουμε 
για να μάθουμε την απάντηση u Αυτά 
τα «ντιλ» γίνονται στο παρασκήνιο κι 
εμείς τα μαθαίνουμε εκ του αποτελέ-
σματος u Με ποιον θα έκανε ποδαρικό 
το νέο πρωινάδικο της ΕΡΤ; u Με τον 
Νίκο Παππά, φυσικά u Αμα ήθελαν, ας 
καλούσαν άλλον u Τρολιά του Μπου-
μπούκου, μαχαιριά στον Τσίπρα u «Η 
υποκρισία της ελληνικής Αριστεράς και 
η διαχρονική ανοησία του αντιαμερικα-
νισμού εξευτελίζεται λόγω του κ. Αλέξη 

Τσίπρα. Τον ευχαριστώ πολύ για αυτό» 

u Ως γνωστόν, η Γαλλία έχει αναλάβει 
εργολαβικά την «αναδιάρθρωση» της 
ελληνικής δημόσιας διοίκησης u Ο 
Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα «αναδιαρ-
θρώσει» τη γαλλική δημόσια διοίκηση 
με απολύσεις 120.000 εργαζόμενων u 

Κάθε συνειρμός είναι… επιβεβλημένος 

u Ο Κωνσταντινόπουλος αποσύρθηκε 
από τη διεκδίκηση της αρχηγίας του νέ-
ου φορέα, γιατί -λέει- έχει μηνίσκο u 

Είναι η πιο… πρωτότυπη πολιτική ασθέ-
νεια που έχουμε ακούσει u Εχει άραγε 
κάνει κάποιο «ντιλ» με άλλον υποψήφιο 
ή θα πάει άκλαυτος; u Θα πείτε πως 
έτσι κι αλλιώς πήγαινε για πάτωμα, οπό-
τε θα του μείνει κέρδος ότι θα γλιτώσει 
την ξεφτίλα u Γιατί άλλο να παίρνεις 
όσο και ο Πόντας και άλλο να λες ότι 
την είχες σίγουρη τη νίκη, αλλά δεν σου 
το επέτρεψε ο μηνίσκος u Τελικά, η… 
σχολή Λεβέντη βγάζει μαθητές u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει μακρά πορεία στο χώρο των 
επιχειρήσεων. Γνωρίζει πότε μια επένδυση μπορεί να είναι 

επωφελής και πότε όχι. Βλέποντας κάποιος την Ελλάδα 
σήμερα, νομίζω ότι μπορεί εύκολα να διαγνώσει ότι ανοίγονται 
μεγάλες επενδυτικές δυνατότητες στους κρίσιμους τομείς της 

οικονομίας.
Αλέξης Τσίπρας

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Διαγωνίζονται στην 
αμερικανοδουλεία

Παλαιότερα, όταν ένας έλληνας πρωθυπουργός επισκεπτόταν 
την Ουάσινγκτον και έκανε τις καθιερωμένες δηλώσεις και τις 
καθιερωμένες… παραγγελίες, αντιμετώπιζε σκληρή πολεμική από 
την αντιπολίτευση. Αν μάλιστα ήταν δεξιός, οι μύδροι εξαπολύ-
ονταν και από το ΠΑΣΟΚ και από την καθεστωτική Αριστερά. 
Ο Τσίπρας είναι τυχερός. Οχι μόνο δε δέχτηκε μύδρους (πλην 
Περισσού που ακολουθεί σταθερά αντιαμερικανική ρητορική), 
αλλά άκουσε τους ηγέτες της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ να στηρίζουν 
την αμερικανοδουλεία και να συναγωνίζονται μαζί του σ' αυτό.

Ο Μητσοτάκης, έχοντας διαβάσει τη συνέντευξη Τσίπρα στην 
εβδομαδιαία «Greek News» και γνωρίζοντας τι συμφωνίες «ψή-
νονται» έκανε μια μακροσκελή δήλωση το πρωί της περασμένης 
Δευτέρας, καλώντας τον Τσίπρα «να διασφαλίσει μια επωφελή 
συμφωνία μακράς πνοής για τη βάση της Σούδας και την ενίσχυση 
της αμυντικής συνεργασίας», «να διαμορφώσει έναν οδικό χάρτη 
στρατηγικής σχέσης σε όλους τους τομείς ελληνικού ενδιαφέρο-
ντος» και «να επιτύχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις της αμερικανι-
κής ηγεσίας για τα εθνικά μας ζητήματα που αφορούν την Τουρκία, 
το Κυπριακό, τα Σκόπια, το μεταναστευτικό».

Απ' όλ' αυτά, βέβαια, πρακτική σημασία έχει μόνο η παράταση 
της συμφωνίας για τη Σούδα για πολλά χρόνια, η παραχώρηση 
και νέων βάσεων που ζητούν οι Αμερικανοί και οι παραγγελίες 
οπλικών συστημάτων, που κρύβονται στον όρο «αμυντική συ-
νεργασία». Τα υπόλοιπα είναι λόγια. Λόγια που δεν έχουν καμιά 
δυσκολία να πουν οι αμερικανοί πρόεδροι, άμα πάρουν αυτά 
που ζητούν. Λόγια του αέρα, που δε δεσμεύουν σε τίποτα την 
αμερικάνικη εξωτερική πολιτική, η οποία στην υλοποίησή της 
δεν υπολογίζει μόνο την Ελλάδα, αλλά ένα σύνολο χωρών της 
περιοχής, στις οποίες οι ΗΠΑ διατηρούν επίσης συμφέροντα.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Γεννηματά: «Το ταξίδι του Πρω-
θυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια ευκαιρία για να 
αναδείξουμε και αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
της χώρας υπέρ των εθνικών συμφερόντων».

Βέβαια, όταν είδαν την αισχρή στάση του Τσίπρα (τις κωλοτού-
μπες μπροστά στον Τραμπ), αλλά και την αβάντα που του έκανε 
ο Τραμπ (αφού πρώτα έβαλε την παραγγελία στο τσεπάκι του), 
γεγονότα που προκάλεσαν αλγεινές εντυπώσεις στον ελληνικό 
λαό, σκέφτηκαν πως είναι ευκαιρία να βγάλουν κάποια πολιτική 
υπεραξία. Και άρχισαν τις κριτικές για το μέγεθος της συμφω-
νίας, για τα κρυφά της σημεία κτλ. Κατηγόρησαν δηλαδή τον 
Τσίπρα για… ανικανότητα. Οτι δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τη 
συγκυρία (την όξυνση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων), για να 
«κερδίσει μια επωφελή για τη χώρα μας συμφωνία». Οι συνήθεις 
μπούρδες, δηλαδή, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι τα ίδια θα έκαναν 
και οι ίδιοι (άλλωστε τα ίδια είχαν κάνει οι νεοδημοκράτες και 
πασόκοι πρωθυπουργοί που είχαν γίνει δεκτοί στον Λευκό Οίκο 
στο παρελθόν).

Εποχές Πιουριφόι με…
«πρώτη φορά Αριστερά»

Αμερικανόδουλοι εναντίον 
Γερμανόδουλων. Αυτή ήταν 

η εικόνα του ελληνικού αστικού 
Τύπου το πρωί της περασμέ-
νης Τετάρτης. Η «Καθημερινή» 
του Αλαφούζου και το «Εθνος» 
του Σαββίδη πανηγύριζαν για 
«επενδυτικές ευκαιρίες» και 
«βάσεις συνεργασίας», ενώ τα 
«Νέα» του Μαρινάκη μιλούσαν 
για «φιάσκο» και για «ακριβή φω-
τογραφία» που θα κοστίσει 2,4 
δισ. Οπως τις πρώτες δεκαετίες 
μετά την ίδρυση του νεοελληνι-
κού κράτους, που τα κόμματα 
έπαιρναν τον τίτλο της μεγάλης 
δύναμης που πρακτόρευαν (Αγ-
γλικό, Γαλλικό, Ρωσικό).

Ολοι, όμως, συμφωνούσαν 
στη βάση επί της οποίας τοποθε-
τούσαν το ζήτημα: αν ήταν καλό 
ή κακό το «ντιλ» που έκανε ο Τσί-
πρας με τον Τραμπ. Το «ντιλ» το 
θεωρούσαν απαραίτητο, εκ των 
ων ουκ άνευ, και η όποια κριτική 
δεν ήταν για τους αμερικανούς 
ιμπεριαλιστές αλλά για τον Τσί-
πρα και τη διαπραγματευτική 
ικανότητά του. Η λογική της ξε-
νοδουλείας είναι λογική «δούναι 
και λαβείν». Κάθησαν, λοιπόν, 
και λογάριασαν τι «έδωσε» και 
τι «πήρε» ο Τσίπρας. Μόνο στον 
απολογισμό του τι «πήρε» δεν 
έβαλαν το μοναδικό που ενδια-
φέρει κάθε έλληνα αστό πρωθυ-
πουργό που πηγαίνει στις ΗΠΑ: 
τα πολιτικά οφέλη για τον ίδιο 
και το κόμμα του από την υπο-
στήριξη της υπερδύναμης και 
τα «παράπλευρα οφέλη» από 
τις όποιες συμφωνίες, ιδιαίτερα 
από τις συμφωνίες για εξοπλι-
σμούς, οι οποίες καλύπτονται 
από βαρύ πέπλο απορρήτου. Η 
αντιπολίτευση βρήκε μηδενικό 
το λογαριασμό του «πήρε», για 
τους Τσιπροκαμμένους, όμως, 
δεν είναι μηδενικός. Κανένας 
αστός πολιτικός δεν έχασε γι-
νόμενος δεκτός στον Λευκό Οί-
κο. Ο λαός χάνει απ' αυτές τις 
επισκέψεις.

Είναι τόσα πολλά αυτά που 
έγιναν στο τετραήμερο που ο 
Τσίπρας βρέθηκε στις ΗΠΑ (σε 
Σικάγο και Ουάσινγκτον), που θα 
απαιτούνταν τόμος για να χωρέ-
σουν. Επί τροχάδην τα συστημα-
τοποιούμε, με βάση τη δική μας 
αξιολογική σειρά.

u Ο Τσίπρας πήγε στις ΗΠΑ 
με το στάτους του «αριστερού», 
αποφασισμένος να προσφέρει 
στην ελληνική αστική τάξη μια 
μεγάλη υπηρεσία. Να χτυπή-
σει τον αντιιμπεριαλισμό στην 
καρδιά του. Αλλιώς ακούγονται 
τα περί «κοινών αξιών» από το 
στόμα του Σαμαρά, αλλιώς από 
το στόμα του Τσίπρα, που το 
πρώτο πράγμα που έκανε όταν 
ορκίστηκε πρωθυπουργός ήταν 
να πάει να καταθέσει λουλούδια 
στο Σκοπευτήριο της Καισαρια-
νής και που δε χάνει ευκαιρία 
για ν' αναφερθεί στη «δρακογε-
νιά της Αντίστασης».

Είπε και κάτι άλλο, πιο προ-
κλητικό από τις «κοινές αξίες» 

που «μοιραζόμαστε» με τον 
αμερικάνικο ιμπεριαλισμό. Είπε: 
«Οπως τονίσαμε πριν από λίγο, 
οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις 
ίσως να βρίσκονται σήμερα στο 
καλύτερο επίπεδο που έχουν 
υπάρξει μετά τον Β΄Παγκόσμιο 
Πόλεμο, όταν οι λαοί μας αγωνί-
στηκαν ο ένας δίπλα στον άλλον  
κατά του φασισμού». Ο ελληνι-
κός λαός θυμάται πολύ καλά την 
έλευση του αμερικανικού ιμπε-
ριαλισμού το 1947, όταν οι βρε-
τανοί ιμπεριαλιστές δεν μπο-
ρούσαν να τα βγάλουν πέρα με 
το αντάρτικο του ΔΣΕ. Θυμάται 
τις ναπάλμ, που για πρώτη φο-
ρά δοκιμάστηκαν στα ελληνικά 
βουνά ενάντια στους αντάρτες 
μας, θυμάται τη Μακρόνησο, 
θυμάται το όργιο δολοφονιών 
και εκτελέσεων, θυμάται τον 
Μπελογιάννη, θυμάται τον πρε-
σβευτή Πιουριφόι που έδινε 
εντολές στους μοναρχοφασί-
στες έλληνες πρωθυπουργούς 
και υπουργούς. Και βέβαια, θυ-
μάται τη χούντα, τη Γυάρο, το 
ΕΑΤ-ΕΣΑ, τη Μπουμπουλίνας, 
τον Ορωπό, όλους τους τόπους 
βασανιστηρίων. Η κυβέρνηση 
Τσίπρα θεωρεί τον εαυτό της 
συνεχιστή όλων των προηγού-
μενων ξενόδουλων κυβερνήσε-
ων από το 1945 μέχρι σήμερα και 
θεωρεί ότι για την αμερικάνικη 
πολιτική είναι σημαντικότερη 
από τις κυβερνήσεις του εμφύ-
λιου, της μοναρχοφασιστικής 
τρομοκρατίας και της χούντας!

Ο προσωπικός αυτοεξευ-
τελισμός του Τσίπρα δεν μας 
εξέπληξε. Το έχει κάνει μπρο-
στά στην Μέρκελ (κάνοντας 
γαργάρα το «go back μάνταμ 
Μέρκελ»), το έχει κάνει μπροστά 
στον Ολάντ (κάνοντας γαργάρα 
το «Ολαντρέου»), ήρθε η ώρα 
να το κάνει και μπροστά στον 
Τραμπ, για τον οποίο ευχόταν να 
μην εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ, 
για «να μη μας βρει κι αυτό το 
κακό». Ομως, η αναγόρευση 
του Τραμπ σε εκπρόσωπο του… 
απόλυτου καλού δε συνιστά μό-
νο έναν ακόμα αυτοεξευτελισμό 
του Τσίπρα. Εχει και την πολιτική 
του σημασία, αν αναλογιστούμε 
τι εκπροσωπεί ο Τραμπ. Το βα-
σικό προεκλογικό του σύνθημα 
ήταν το «πρώτα η Αμερική» (μια 
άλλη εκδοχή του έλεγε: «να κά-
νουμε την Αμερική ξανά μεγά-
λη»). Στο εσωτερικό έβαλε ως 
πρώτο στόχο του να γκρεμίσει 

το Obamacare (που τόσο επαι-
νούσε ο Τσίπρας), να διώξει τους 
μετανάστες, να χτίσει τείχος στα 
σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό, 
να στηρίξει κάθε ακροδεξιό και 
ρατσιστικό μόρφωμα (ακόμα και 
τους οπαδούς της Κου-Κλουξ-
Κλάνα). Στο εξωτερικό απαίτη-
σε να αυξήσουν τις πολεμικές 
τους δαπάνες οι χώρες-μέλη 
του ΝΑΤΟ (για να «δουλέψουν» 
τα αμερικάνικα μονοπώλια του 
στρατιωτικοβιομηχανικού συ-
μπλέγματος), διακήρυξε ότι θα 
καταγγείλει τη συμφωνία για το 
πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, 
ότι θα αναγνωρίσει την Ιερουσα-
λήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ, 
ότι θα εξοντώσει τον Μαδούρο, 
τον οποίο αποκάλεσε «δημόσιο 
κίνδυνο». Αυτές είναι μερικές 
μόνο πλευρές του -κατά Τσί-
πραν- εκπροσώπου του απόλυ-
του καλού. Και βέβαια, ο Τραμπ 
την είχε ανάγκη αυτή τη στήριξη 
από τον Τσίπρα, καθώς βάλλεται 
από την πλειοψηφία των ΜΜΕ 
στις ΗΠΑ.

u Η συμφωνία για τον «εκ-
συγχρονισμό» των F-16 ήταν η 
πρώτη προτεραιότητα των Αμε-
ρικανών. Το κατέστησε σαφές ο 
Τραμπ, όταν υποδεχόμενος τον 
Τσίπρα στην εξωτερική πόρτα 
του οβάλ γραφείου, στην πρώτη 
κιόλας παράγραφο του σύντο-
μου λογύδριού του, είπε με τα 
πάμπτωχα αγγλικά του: «Συ-
νεργαζόμαστε σε πολλούς και 
διάφορους τομείς, όπως είναι 
η αναβάθμιση των στόλων και 
συγκεκριμένα των αεροπλάνων 
F-16, ενός εξαιρετικού αεροσκά-
φους, όπου και θα υπάρξει μεγά-
λη αναβάθμιση». Το επανέλαβε 
στην εισαγωγική του ομιλία στην 
κοινή συνέντευξη Τύπου στον 
Κήπο των Ρόδων, δίνοντας μάλι-
στα και το ποσό της συμφωνίας: 
2,4 δισ. δολάρια!

Ο Τραμπ δεν έδωσε τυχαία 
το νούμερο. Μιλώντας για τα 
2,4 δισ. δολάρια είχε το βλέμμα 
στραμμένο στο εσωτερικό των 
ΗΠΑ. Γι' αυτό και συμπλήρωσε 
ότι η συμφωνία «θα δημιουρ-
γήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας 
στις ΗΠΑ». Σε ελεύθερη απόδο-
ση, ο Τραμπ έλεγε στους Αμερι-
κανούς: «εγώ ξέρω να πουλάω 
ακόμα και στις πτωχευμένες 
χώρες. Και πουλάω με τέτοιον 
τρόπο ώστε να στηρίζω την επί 
αμερικανικού εδάφους αμερικά-
νικη βιομηχανία, δημιουργώντας 

θέσεις εργασίας».
Οι Τσιπραίοι έτρεχαν πανικό-

βλητοι να διαψεύσουν το ποσό. 
Εκανε κάτι δηλώσεις για 1,1 δισ. ο 
Καμμένος από την Ουάσιγκτον 
και τις επανέλαβε ο Τζανακό-
πουλος στην Αθήνα: «Ολη η φα-
σαρία που έχει γίνει, είναι ολίγον 
υπερβολική. 1,1 δισ. σε βάθος 
15ετίας, έτσι ώστε να αναβαθμι-
στεί ο στόλος και σας ξαναλέω 
ότι είναι η φθηνότερη από τις λύ-
σεις οι οποίες προτείνονταν». Οι 
Αμερικάνοι, όμως, δε δέχτηκαν 
να τους χαλάσουν οι Τσιπρο-
καμμένοι την προπαγάνδα. Την 
ίδια κιόλας μέρα, η αμερικάνικη 
Υπηρεσία Συνεργασίας για την 
Αμυντική Ασφάλεια (Defense 
Security Cooperation Agency 
- DSCA) ανακοίνωσε με τον πιο 
επίσημο τρόπο ότι το εκτιμώμε-
νο κόστος της συμφωνίας είναι 
2,404 δισ. δολάρια, χωρίς να 
προβλέπονται αντισταθμιστικά 
οφέλη, το ενδεχόμενο των οποί-
ων θα συζητηθεί αργότερα! Απο-
καλύφθηκε, δε, ότι η συμφωνία 
είχε σταλεί από τον Λευκό Οίκο 
στο Κογκρέσο στις 16 Οκτώβρη, 
μια μέρα πριν τη συνάντηση 
Τραμπ-Τσίπρα. Ολα είχαν προε-
τοιμαστεί στο παρασκήνιο από 
τα πριν. Γι' αυτό άλλωστε οργα-
νώθηκε και η βόλτα του Τσίπρα 
με F-16, αμέσως πριν από την 
αναχώρησή του για τις ΗΠΑ.

u Η συμφωνία για πολυετή 
παράταση και επέκταση της βά-
σης της Σούδας και για τουλάχι-
στον μια ακόμα αμερικάνικη βά-
ση (στην Κρήτη) πρέπει επίσης 
να θεωρείται κλεισμένη. Οπως 
φάνηκε από τις δηλώσεις και του 
Τσίπρα και του Τραμπ (που αν και 
γενικά ασυγκράτητος, εν προκει-
μένω εμφανίστηκε απόλυτα συ-
γκρατημένος), συμφωνήθηκε το 
θέμα να κρατηθεί χαμηλά (ίσως 
για να μπορεί να τα χωνέψει ένα 
προς ένα ο ελληνικός λαός και 
το συριζαϊκό ακροατήριο).

Ο Τραμπ δεν φείστηκε καλών 
λόγων για τον Τσίπρα: «Σας συγ-
χαίρω για όλα όσα έχετε καταφέ-
ρει σε τόσο σύντομο χρονικό δι-
άστημα» - «Είναι ένας ιδιαίτερος 
άνθρωπος και έχει κάνει εξαιρε-
τική δουλειά» - «Οι δυσκολίες 
βρίσκονται στο παρελθόν, και 
βρίσκονται υπό μια εξαιρετική 
ηγεσία». Ενώ όμως ο Τσίπρας 
αράδιασε τα περιβόητα ελληνι-
κά «εθνικά θέματα» (Κυπριακό, 
ελληνοτουρκικά, Μακεδονικό), 
ο Τραμπ απέφυγε επιδεικτικά να 
κάνει την παραμικρή αναφορά. 
Ηταν σαν να μην τ' άκουσε.

u Ακόμα και για την περιβό-
ητη ανάπτυξη, που υποτίθεται 
ότι θα γίνει με… κατακλυσμό 
αμερικάνικων επενδύσεων, ο 
Τραμπ περιορίστηκε σ' ένα ευ-
χολόγιο: «Και το μήνυμα που θέ-
λω να δώσω στους αμερικάνους 
επενδυτές, είναι ότι η Ελλάδα 
δεν είναι μόνο ένας ελκυστικός 
τουριστικός προορισμός, ίσως 
ο καλύτερος στον κόσμο, αλλά 
είναι πια και ένας ελκυστικός 

επενδυτικός προορισμός». Τόσο 
πολύ το είχαν «γραμμένο» αυτό 
το ζήτημα, που ο Τσίπρας δεν 
είπε κουβέντα στην εισαγωγική 
του ομιλία και κάπου προς το 
τέλος της συνέντευξης θυμή-
θηκε να πει ότι αποφάσισαν να 
φτιάξουν μια… κοινή επιτροπή 
(θα συμμετέχουν ο αμερικανός 
υπουργός Εμπορίου και ο έλλη-
νας υπουργός Οικονομίας) για 
την προώθηση των επενδύσεων. 
Οπως λέει ένα (χιλιοεπιβεβαιω-
μένο) ρητό, όταν δε θέλεις να 
λύσεις ένα πρόβλημα, φτιάξε 
μια επιτροπή.

u Οσο για τη βοήθεια που 
θα δώσουν οι Αμερικάνοι στο 
ζήτημα της αναδιάρθρωσης 
του χρέους, ο Τραμπ επανέλα-
βε αυτό που και ο Ομπάμα και 
υπουργοί του έλεγαν πάντοτε: 
«Ενθάρρυνα τον έλληνα πρωθυ-
πουργό να συνεχίσει την υλοποί-
ηση των μεταρρυθμίσεων και των 
μεταρρυθμιστικών προγραμμά-
των και επανέλαβα την αμέριστη 
υποστήριξή μας για ένα υπεύθυ-
νο σχέδιο ελάφρυνσης χρέους». 
Μα το ίδιο λέμε κι εμείς, δήλω-
σε ο εκπρόσωπος της Μέρκελ, 
τελειώνοντας την προπαγάνδα 
των Τσιπροκαμμένων πριν καν 
αυτή αρχίσει να αναπτύσσεται.

Ο Τσίπρας, ως εκπρόσωπος 
της ξενόδουλης ελληνικής 
αστικής τάξης, προσκύνησε 
την αμερικάνικη ιμπεριαλιστική 
υπερδύναμη, συνεχίζοντας την 
πολιτική των προκατόχων του. Ο 
ελληνικός λαός θα εξακολουθή-
σει να πληρώνει το βαρύ τίμημα 
της ιμπεριαλιστικής εξάρτησης, 
με νέους υπέρογκους εξοπλι-
σμούς  και με συμμετοχή στους 
τυχοδιωκτικούς σχεδιασμούς 
των ΗΠΑ στην περιοχή μας.

ΥΓ. Οταν δίνεις 2,4 δισ. δολά-
ρια για πολεμικές παραγγελίες 
στις ΗΠΑ, δε θα ζητήσουν και 
οι ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές το 
μερτικό τους; Η Γαλλία έχει φρε-
γάτες να πουλήσει, η Γερμανία 
τανκς και υποβρύχια. Ηδη, από 
τις Βρυξέλλες διαμηνύθηκε 
ότι θα ελεγχθούν οι δημοσιο-
νομικές επιπτώσεις της πολε-
μικής παραγγελίας που έκανε 
ο Τσίπρας στις ΗΠΑ. Ε, άμα 
πάρουν και οι Γαλλογερμανοί 
το «κατιτίς» τους σε πολεμικές 
παραγγελίες, θα βρεθούν και 
οι… δημοσιονομικές λύσεις. 
Αλλωστε, τα οπλικά συστήματα 
δεν πληρώνονται «ντούκου». Με 
δόσεις πληρώνονται και με κρα-
τικά δάνεια.
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Ο ιρακινός στρατός στρέφεται εναντίον των Κούρδων
Μέσα σε μόλις 15 ώρες, οι δυνά-

μεις του ιρακινού στρατού έθε-
σαν υπό τον πλήρη έλεγχό τους την 
πόλη Κιρκούκ και όλες τις πολιτικές 
και στρατιωτικές υποδομές της, κα-
θώς και κάποιες από τις πετρελαιο-
πηγές που την περιστοιχίζουν. Η επι-
χείρηση ανακατάληψης της πόλης 
από τον ιρακινό στρατό έγινε με την 
συνεργασία σιιτικών πολιτοφυλακών 
που υποστηρίζονται από την Τεχερά-
νη και τουρκμένων μαχητών. 

Σύμφωνα με διάφορες πηγές, οι 
κούρδοι Πεσμεργκά δεν έδωσαν ου-
σιαστική μάχη για να κρατήσουν υπό 
τον έλεγχό τους την πόλη, κάτι που 
επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι 
καμία πλευρά δεν έδωσε στη δημοσι-
ότητα στοιχεία για απώλειες σε στρα-
τιώτες ή πολεμικό υλικό. Ταυτόχρονα, 
όμως, υπάρχουν μαρτυρίες εργαζο-
μένων σε ανθρωπιστικές ΜΚΟ, που 
κάνουν λόγο για ολονύχτιες μάχες 
στο νότιο τμήμα της πόλης μεταξύ 
Πεσμεργκά και σιιτικών πολιτοφυλα-
κών, που άφησαν πίσω τους πολλούς 
νεκρούς και από τις δυο πλευρές. 

Κατά τη διάρκεια της προέλασης 
του ιρακινού στρατού προς το Κιρ-
κούκ, η ηγεσία των Κούρδων έδωσε 
εντολή για παύση της παραγωγής πε-
τρελαίου σε δυο από τις μεγαλύτερες 
πετρελαιοπηγές της περιοχής, που 
έφτανε τα 350.000 βαρέλια ημερησί-
ως. Γρήγορα όμως οι πετρελαιοπηγές 
μπήκαν ξανά σε λειτουργία, μετά την 
απειλή της ιρακινής κυβέρνησης ότι 
θα επιτεθεί και θα ανακαταλάβει το 
σύνολο των εγκαταστάσεων, αν δεν 
λειτουργήσουν ξανά. Δεν είναι ακόμα 
ξεκάθαρο αν ο ιρακινός στρατός έχει 
ως στόχο να ανακαταλάβει όλες τις 

πετρελαιοπηγές της ευρύτερης περι-
οχής, μια ζωτική πηγή εισοδήματος 
για την Περιφερειακή Κυβέρνηση 
του αυτόνομου Ιρακινού Κουρδιστάν. 

Κατά τη διάρκεια της ανακατά-
ληψης του Κιρκούκ από τον ιρακινό 
στρατό, χιλιάδες κούρδοι κάτοικοί 
του έφυγαν από την πόλη υπό τον 
φόβο αντιποίνων από τις σιιτικές πο-
λιτοφυλακές και τους τουρκμένους 
μαχητές που, παρά την εντολή που 
είχαν από την ηγεσία των ιρακινών 
δυνάμεων να παραμείνουν στις πα-
ρυφές της πόλης, εισήλθαν πάνοπλοι 
σ’ αυτή. 

Η ηγεσία των Πεσμεργκά δήλωσε 
μετά την απώλεια του Κιρκούκ ότι η 
ιρακινή κυβέρνηση θα πληρώσει πο-
λύ βαρύ τίμημα για τον πόλεμο που 
εξαπέλυσε εναντίον του κουρδικού 
λαού, όμως οι μέχρι τώρα εξελίξεις 
δείχνουν ότι αυτή η αντιπαράθεση δε 
θα πάρει διαστάσεις πολέμου. Παίρ-
νουμε υπόψη και το ότι οι Κούρδοι 

δεν έχουν την υποστήριξη των Αμερι-
κάνων στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Παράλληλα, το Ισλαμικό Κράτος, 
εκμεταλλευόμενο την αποχώρηση 
των κούρδων μαχητών από την ευρύ-
τερη περιοχή του Κιρκούκ, προχώρη-
σε στην ανακατάληψη δύο χωριών.

Η απώλεια του Κιρκούκ έβγαλε 
στην επιφάνεια τις αντιθέσεις ανά-
μεσα στο Δημοκρατικό Κόμμα Κουρ-
διστάν, του ηγέτη της κουρδικής πε-
ριφερειακής κυβέρνησης, Μασούντ 
Μπαρζανί, και την Πατριωτική Ενωση 
Κουρδιστάν, ηγέτης της οποίας είναι 
ο Τζαλάλ Ταλαμπανί, πρόεδρος του 
Ιράκ από το 2003 μέχρι το 2014. Και 
τα δυο κόμματα έχουν τις δικές τους 
πολιτοφυλακές. Το ΔΚΚ υποστήριξε 
το δημοψήφισμα για την ανεξαρ-
τησία, που έγινε τον περασμένο Σε-
πτέμβρη, ενώ ομάδες μέσα στο ΠΕΚ 
κράτησαν μια πιο ουδέτερη στάση. 
Μετά την ανακατάληψη του Κιρκούκ 
από τις δυνάμεις της κυβέρνησης της 

Βαγδάτης, το ΔΚΚ έβγαλε ανακοίνω-
ση που κατηγορεί αξιωματούχους της 
ΠΕΚ για συνεργασία με τον ιρακινό 
στρατό για την ανακατάληψη της 
πόλης.

Το Κιρκούκ βρίσκεται 32 χιλιόμετρα 
νοτιότερα της αυτόνομης περιοχής 
του Ιρακινού Κουρδιστάν, ενώ τμή-
ματα των Πεσμεργκά την κατέλαβαν 
το 2014, μετά τη φυγή των ιρακινών 
δυνάμεων υπό το βάρος της επίθεσης 
του Ισλαμικού Κράτους. Η απόφαση 
της περιφερειακής κυβέρνησης των 
Κούρδων να τη συμπεριλάβουν στις 
εκτάσεις που αφορούσε το δημοψή-
φισμα για την ανεξαρτησία, δηλώνο-
ντας έτσι την προσάρτηση της περι-
οχής και των πλούσιων πετρελαϊκών 
κοιτασμάτων της από το αυτόνομο 
Κουρδιστάν, πυροδότησε το ήδη τε-
ταμένο -λόγω του δημοψηφίσματος- 
κλίμα μεταξύ των Κούρδων και της 
κυβέρνησης της Βαγδάτης.

Οι Αμερικάνοι φαίνεται να κρα-
τούν ίσες αποστάσεις από τις δυο 
πλευρές, προσπαθώντας να υποβαθ-
μίσουν το ζήτημα, ενώ Ιράν και Τουρ-
κία σε ρόλο περιφερειακών δυνάμε-
ων έχουν μπει γερά στο παιχνίδι της 
αλλαγής συσχετισμών στην περιοχή 
και περιορισμού των εδαφών και της 
δύναμης του κουρδικού στοιχείου.

Ο Τραμπ, με δηλώσεις κατά τη 
διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον 
Λευκό Οίκο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν 
θα πάρουν θέση στην σύγκρουση 
και κάλεσε τις δυο πλευρές σε αυ-
τοσυγκράτηση. Παράλληλα, ο εκ-
πρόσωπος Τύπου του αμερικάνικου 
υπουργείου Αμυνας αρνήθηκε να 
απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογρά-

φου αν η κυβέρνηση θα διακόψει την 
εκπαίδευση και τον εξοπλισμό του 
ιρακινού στρατού μπροστά σε μια 
ενδεχόμενη γενικευμένη σύγκρουση 
με το κουρδικό στοιχείο.

Και οι δυο πλευρές της σύγκρου-
σης είναι διαχρονικά σύμμαχοι των 
Αμερικάνων καθώς και αποδέκτες 
των αμερικάνικων όπλων. Οι ιθύνο-
ντες της αμερικάνικης εξωτερικής 
πολιτικής δεν μπορούν να μη λάβουν 
σοβαρά υπόψη τις αντιθέσεις και 
τους συσχετισμούς στην περιοχή, κα-
θώς και τη θέση και τα συμφέροντα 
της Τουρκίας που πατάει πόδι στην 
περιοχή, στραγγίζοντας οικονομικά 
τους Κούρδους, τους μέχρι πρότινος 
εμπορικούς εταίρους της, κλείνοντας 
τα συνοριακά περάσματα με το Ιρα-
κινό Κουρδιστάν και μπλοκάροντας 
τη μεταφορά του κουρδικού πετρε-
λαίου μέσω των εδαφών της προς τη 
Μεσόγειο. Δεν είναι λίγες φορές που 
στραβοπατήματα της αμερικάνικης 
εξωτερικής πολιτικής άφησαν κενά 
που γρήγορα κάλυψε ο ρωσικός ιμπε-
ριαλισμός. Η περίπτωση της Συρίας 
είναι η πιο τρανταχτή.

Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν 
αφήσει το Ισραήλ, τον πιο ένθερμο 
υποστηρικτή της κουρδικής ανεξαρ-
τησίας, ουσιαστικά μόνο του. Οι σι-
ωνιστές βλέπουν τη στρατηγική τους 
στην περιοχή να δέχεται γερά χτυ-
πήματα, αφού πλέον απομακρύνεται 
η προοπτική ίδρυσης ανεξάρτητου 
κουρδικού κράτους στο βόρειο Ιράκ, 
που θα αποτελούσε εμπόδιο στην 
επέκταση της επιρροής του Ιράν και 
της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή 
και θα λειτουργούσε σαν προγεφύρω-
μα του Ισραήλ.

Γερμανία: 
Συγκεντρώνεται το 
κεφάλαιο, αυξάνεται 
η ανεργία

Η πτώχευση της δεύτερης μεγαλύτερης 
γερμανικής αεροπορικής εταιρίας, Air 
Berlin, τον περασμένο Αύγουστο, είχε ως 
αποτέλεσμα την εξαγορά της από τη μεγα-
λύτερη, τη Lufthansa. Η τελευταία πλήρω-
σε 1,5 δισ. ευρώ για τα 81 αεροσκάφη της 
Air Berlin και δήλωσε ότι θα κρατήσει τους 
3.000 από τους 8.200 εργαζόμενούς της. 
Πράγμα που σημαίνει ότι 5.200 εργαζό-
μενοι θα χάσουν τη δουλειά τους. Οι υπο-
σχέσεις της Air Berlin ότι το 80% των ερ-
γαζόμενών της έχει «πολλές πιθανότητες» 
να βρει δουλειά σε άλλες εταιρίες (όπως η 
χημική βιομηχανία BASF και οι γερμανικοί 
σιδηρόδρομοι) μέχρι στιγμής αποδεικνύ-
ονται φρούδες, αφού για την ώρα μόνο οι 
500 από αυτούς έχουν δεχτεί προσφορές 
για δουλειά.

Η συγκεντροποίηση του κεφαλαίου σε λι-
γότερα χέρια δε μπορεί παρά να συνοδεύ-
εται από απολύσεις και μείωση των θέσεων 
εργασίας. Κατά τα άλλα η «ανάπτυξη» πάει 
κατ’ ευχήν στην ιμπεριαλιστική Γερμανία! 
Και η Μέρκελ, αφού ολοκληρώθηκαν οι 
εκλογές στην Κάτω Σαξωνία, κήρυξε την 
έναρξη των διαπραγματεύσεων για το σχη-
ματισμό κυβέρνησης, με τους Φιλελευθε-
ροδημοκράτες και τους Πράσινους. Αυτή 
η διαδικασία μπορεί να πάρει μήνες, όμως 
ο γερμανικός ιμπεριαλισμός δεν ανησυχεί 
ότι μπορεί να μείνει ακυβέρνητος.

Η Οκτωβριανή Επανάσταση 
δεν χωράει σε κανένα 
αστικό Μέγαρο

Τι ήταν η Οκτωβριανή Επανάσταση; Ηταν η σύγκρουση 
δύο κόσμων. Από τη μια ο κόσμος του κεφαλαίου, από 
την άλλη ο κόσμος της εργασίας. Η μάχη ήταν ανελέητη. 
«Ποιος ποιον;», όπως έλεγε ο Λένιν. Δε χωρούσε και δε 
χώρεσε συμβιβασμός ανάμεσα στα δυο στρατόπεδα.

Ο Περισσός, για τον οποίο η Οκτωβριανή Επανάσταση 
(όπως και ο κομμουνισμός γενικότερα) δεν είναι παρά 
ένα προπαγανδιστικό αξεσουάρ, πέρα από τις πολλές 
εκδηλώσεις που οργανώνει, αποφάσισε να τιμήσει την 
Οκτωβριανή Επανάσταση και ως γεγονός… υπερταξικής 
σημασίας, το οποίο αφορά εξίσου και την αστική τάξη 
(τους ηττημένους της επανάστασης δηλαδή). Ετσι, επέ-
λεξε το Μέγαρο Μουσικής (δε χρειάζεται να πούμε τι 
συμβολίζει το συγκεκριμένο κτίριο), για να διοργανώσει 
συναυλία με έργα σοβιετικών συνθετών Σοστακόβιτς, 
Προκόφιεφ, Χατσατουριάν). 

Η συναυλία ήταν προγραμματισμένη για την περα-
σμένη Τετάρτη και αναμενόταν να την παρακολουθή-
σουν –εκτός των υπόλοιπων εκλεκτών καλεσμένων- ο 
πρόεδρος της Δημοκρατίας Π. Παυλόπουλος και ο πρό-
εδρος της Βουλής Ν. Βούτσης. Υποθέτουμε ότι θα την 
παρακολουθούσαν και ο πρωθυπουργός Α. Τσίπρας, αν 
δεν απουσίαζε στις ΗΠΑ, και ο αρχηγός της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης Κ. Μητσοτάκης, αν δεν απουσίαζε 
στις Βρυξέλλες. Ολη η πολιτειακή ηγεσία του ελληνικού 
αστικού κράτους, δηλαδή! Του κράτους που συμμετείχε 
με στρατό στην προσπάθεια κατάπνιξης της Οκτωβρια-
νής Επανάστασης, που κατέσφαξε με τα βρετανικά και 
αμερικάνικα όπλα τους αγωνιστές της ελληνικής επανά-
στασης και που δε θα διστάσει να πνίξει στο αίμα κάθε 
προσπάθεια της εργατικής τάξης και του ελληνικού λαού 
να κατακτήσουν την κοινωνική λευτεριά.

Τρίτη 24 Οκτώβρη, 6μμ
Εξω από τη γαλλική πρεσβεία

Συγκέντρωση
για την απελευθέρωση του 
Ζορζ Ιμπραχίμ Αμπνταλά

Στις 24 Οκτώβρη του 2017, ο λιβανέζος επανα-
στάτης κομμουνιστής Ζορζ Ιμπραχίμ Αμπνταλά 
συμπληρώνει 33 χρόνια αιχμαλωσίας στις φυλακές 
του γαλλικού κράτους. Είναι ο μακροβιότερος αυτή 
τη στιγμή πολιτικός κρατούμενος στην Ευρώπη. Ο 
γαλλικός ιμπεριαλισμός δείχνει τα δόντια του στον 
άραβα επαναστάτη, δείχνοντας και στην περίπτωσή 
του το σιδερένιο του πρόσωπο.

Στο πλαίσιο της διεθνούς αλληλεγγύης στον Ζορζ 
Ιμπραχίμ Αμπνταλά, που θα αναπτυχθεί κατά το δε-
καήμερο 14-24 Οκτώβρη, μια σειρά συλλογικότητες 
(μεταξύ αυτών και η Δικτύωση Αλληλεγγύης στην 
Παλαιστινιακή Αντίσταση) καλούν σε συγκέντρωση 
έξω από τη Γαλλική Πρεσβεία (Ακαδημίας και Βασ. 
Σοφίας, απέναντι από την είσοδο της Βουλής), την 
Τρίτη 24 Οκτώβρη, στις 6 το απόγευμα.

Οσα δε φτάνει η 
αλεπού…

Το κακό για τους συριζαίους είναι 
ότι δεν μπορούν να διαψεύσουν την 
ΕΛΣΤΑΤ. Αυτή βρίσκεται υπό τον 
απόλυτο έλεγχο των ευρωπαίων 
ιμπεριαλιστών, οι οποίοι επέβαλαν 
και την πρόσληψη του σημερινού 
επικεφαλής της (που την έκανε η 
συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ). 
Βγαίνει, λοιπόν, η ΕΛΣΤΑΤ και ανα-
κοινώνει ότι η τελευταία μέχρι στιγ-
μής χρονιά με αύξηση του ΑΕΠ (η 
οποία πόρω απέχει από αυτή που θα 
ονομάζαμε ανάπτυξη) ήταν το 2014. 
Επί Σαμαροβενιζέλων, δηλαδή. Το 
2015 καταγράφηκε ύφεση 0,3%, 
ενώ και το 2016, που στην προηγού-
μενη εκτίμηση εμφανιζόταν με μη-
δενική ανάπτυξη (στασιμότητα το 
λένε αυτό στην οικονομική γλώσ-
σα), έκλεισε τελικά με ύφεση 0,2%.

Και λοιπόν; Σιγά τα ωά, απάντη-
σε ο Τζανακόπουλος, κάνοντας 
γαργάρα τα όσα έλεγε μέχρι πρό-
τινος ο ίδιος ο Τσίπρας. «Αυτό στο 
οποίο πρέπει να επιμείνουμε εμείς 
και να μένουμε, είναι το γεγονός 
ότι το 2017 είναι έτος ανάκαμψης»! 
Πάμε γι' άλλα δηλαδή. Ο Τζανακό-
πουλος τοποθέτησε την ανάπτυξη 
του 2017 στο 2%, όμως υπάρχουν 
ισχυρότατες αμφισβητήσεις αυτής 
της εκτίμησης από καπιταλιστικούς 
θεσμούς. Μικρή σημασία έχει, βέ-
βαια, όμως η αγυρτεία των συριζαί-
ων φαίνεται  και σ' αυτό το επίπεδο.
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Τα ψέματα του Τραμπ για τη 
φορολογική μεταρρύθμιση 

που έχει προτείνει δεν έχουν 
τελειωμό. Την περασμένη Δευ-
τέρα, είπε στους αμερικάνους 
φορολογούμενους ότι θα δουν 
τα έσοδά τους να αυξάνονται 
κατά 4.000 δολάρια κατά μέ-
σο όρο, λόγω της δραστικής 
μείωσης της φορολογίας των 
εταιριών από 35% σε 20%! 
Το πώς θα γίνει αυτό, μόνο ο 
Τραμπ το ξέρει. Πάντως, οι μέ-
χρι τώρα μελέτες των διαφό-
ρων οικονομικών ινστιτούτων 
και τα ίδια τα γεγονότα τον 
διαψεύδουν. 

Μια προκαταρκτική ανά-
λυση των προτάσεων Τραμπ 
για τη φορολογική μεταρ-
ρύθμιση, από το Κέντρο Φο-
ρολογικής Πολιτικής (http://
www.taxpolicycenter.org/
publications/preliminary-
analysis-unified-framework/
full) ποσοτικοποιεί αυτό το 
ψέμα, αναφέροντας ότι οι 
καπιταλιστές θα γλυτώσουν 
2,65 τρισ. δολάρια, ενώ οι οι-
κογένειες και τα μεμονωμένα 
άτομα θα φορτωθούν γύρω 
στα 471 δισ. δολάρια μέσα 
στην ερχόμενη δεκαετία. Τα 
νοικοκυριά με εισόδημα πάνω 
από 730.000 δολάρια τον χρό-
νο (δηλαδή το πλουσιότερο 1% 
των Αμερικανών) θα δουν το 
εισόδημά τους να αυξάνεται, 
λόγω της μείωσης της φορο-
λογίας κατά 8,5%, ενώ τα φτω-
χότερα νοικοκυριά θα δουν 
ελάχιστες μειώσεις στους φό-
ρους τους (της τάξης του 1,2% 
το πολύ). Η μείωση των φόρων 
στους καπιταλιστές θα φέρει 
λιγότερα χρήματα στα κρα-

τικά ταμεία και εκτίναξη του 
ελλείμματος, που θα κληθούν 
να το πληρώσουν τα μικρά και 
μεσαία εισοδήματα.

Μήπως όμως θα γίνουν 
προσλήψεις ;  Ούτε αυτό 
αναμένεται να γίνει, όπως 
αναφέρει έκθεση του Ινστι-
τούτου Πολιτικών Μελετών, 
που δημοσιεύτηκε τον περα-
σμένο Αύγουστο (http://www.
ips-dc.org/report-corporate-
tax-cuts-boost-ceo-pay-not-
jobs/), με τον εύγλωττο τίτλο: 
«Οι μειώσεις των φόρων των 
επιχειρήσεων εκτινάσσουν 
τις αμοιβές των στελεχών και 
όχι τις θέσεις εργασίας». Η 
έκθεση μελετά την πορεία 92 
κερδοφόρων επιχειρήσεων  
(με συνεχή κερδοφορία από 
το 2008 μέχρι και το 2015) 
και αποδεικνύει ότι, μολονότι 
πλήρωσαν πολύ κάτω από τον 
ανώτατο συντελεστή φόρου, 
μείωσαν το προσωπικό τους 
κατά 1%, παρά το γεγονός ότι 
στον ιδιωτικό τομέα σημειώθη-
κε αύξηση της απασχόλησης 
κατά 6% για την ίδια χρονική 
περίοδο.

Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα η εταιρία της οποίας ήταν 
μεγαλοστέλεχος ο σημερι-
νός υπουργός Εξωτερικών 
των ΗΠΑ, Ρεξ Τίλερσον, η 
ExxonMobil. H μία από τις πά-
λαι ποτέ «εφτά αδελφές» του 
πετρελαίου πλήρωνε φόρο 
μόλις 13.6% κατά τη διάρκεια 
της περιόδου 2008-2015, την 
ίδια στιγμή που μείωνε το προ-

σωπικό της κατά το ένα τρίτο 
σε παγκόσμιο επίπεδο (η ίδια η 
εταιρία δε δημοσιεύει δεδομέ-
να για το προσωπικό που εργά-
ζεται σ’ αυτήν εντός ΗΠΑ). Ο 
ίδιος ο Τίλερσον την εγκατέλει-
ψε με μία γενναία αποζημίωση 
της τάξης των 27,4 εκατομμυ-
ρίων, 22% περισσότερα από 
αυτά που έβγαλε το 2008. 

Ο πρωταθλητής των απο-
λύσεων, η γνωστή εταιρία 
τηλεπικοινωνιών AT&T, μολο-

νότι πλήρωνε μόλις 8.1% σε 
φόρους, μείωσε τις θέσεις ερ-
γασίας κατά 80.000 και αντί 
να κάνει επενδύσεις αγόρασε 
μετοχές αξίας 34 δισ. δολαρί-
ων τα τελευταία εννέα χρόνια, 
ενώ ο διευθυντής της, Ράνταλ 
Στέφενσον, τσέπωσε 28,4 εκα-
τομμύρια το 2016, υπερδιπλά-
σια από αυτά που έβγαζε το 
2008.

Ιδ ιο  σκηνικό και  στην 
Boeing. Αν και η εταιρία έχαι-

ρε φορολογικής ασυλίας, με-
τά από συμφωνία δραματικής 
μείωσης των φόρων (της τάξης 
του 80%) με την Πολιτεία της 
Ουάσιγκτον, προκειμένου να 
μη χτίσει το εργοστάσιό της 
έξω από αυτή την Πολιτεία, 
με τον ομοσπονδιακό φόρο 
να κυμαίνεται ετήσια γύρω 
από το 3.2% κατά μέσο όρο 
(τα τελευταία δέκα χρόνια) 
και το σύνολο των φόρων να 
μην ξεπερνά το 23% πέρσι, η 
εταιρία δε δίστασε, αφού έκα-
νε τη συμφωνία με την Ουάσι-
γκτον, να αποφασίσει μαζικές 
απολύσεις, λόγω της αύξησης 
των αυτοματισμών στην κατα-
σκευή των νέων αεροσκαφών. 
Περισσότερο από το 15% του 
εργατικού της δυναμικού απο-
λύθηκε από το 2013 (έτος που 
έγινε η συμφωνία με την Πολι-
τεία της Ουάσιγκτον)! 

Αλλη έκθεση, του Ινστιτού-
του Φορολογικής και Οικονο-
μικής Πολιτικής αυτή τη φορά, 
(https://itep.org/wp-content/
uploads/35percentfullreport.
pdf), που δημοσιεύτηκε τον πε-
ρασμένο Μάρτη και μελέτησε 
258 επιχειρήσεις με συνεχή 

κερδοφορία από το 2008 μέ-
χρι και το 2015, βρήκε ότι κα-
τά μέσο όρο πλήρωσαν φόρο 
μόλις 21,2% (αντί του ανώτατου 
συντελεστή που ήταν 35%), 
πράγμα που σημαίνει ότι η 
φορολογική ασυλία των καπι-
ταλιστών ήδη ήταν τεράστια. 
Φανταστείτε τι θα γίνει από 
δω και πέρα με τις γενναίες 
φοροελαφρύνσεις των καπι-
ταλιστών από την κυβέρνηση 
Τραμπ!

Πώς να πιστέψει κανείς το 
παραμύθι που ο ίδιος ο Τραμπ 
λανσάρει, ότι οι πλούσιοι δε 
θα επωφεληθούν πολύ από 
τη μείωση των φόρων στις 
επιχειρήσεις; Και μόνο η εισα-
γωγή φόρου 25% στις εταιρίες 
“pass through”, τα κέρδη των 
οποίων φορολογούνταν στους 
μετόχους με τους ατομικούς 
συντελεστές (που φτάνουν 
μέχρι το 40%), θα ελαφρύνει 
σημαντικά τα φορολογικά βά-
ρη για τους ιδιοκτήτες τους, 
ένας από τους οποίους είναι 
ο ίδιος ο Τραμπ που διαθέτει 
καμιά πεντακοσαριά τέτοιες 
επιχειρήσεις.

Το στυγνό ταξικό πρόσωπο 
του δημαγωγού Τραμπ δεν 
μπορεί να κρυφτεί με όσα πα-
ραμύθια κι αν προσπαθήσει να 
ταΐσει τον αμερικάνικο λαό.

Ξεσκεπάζεται ο δημαγωγός Τραμπ

Το βίντεο των μπάτσων του Νιου Τζέρ-
σι, που επιτίθενται με μανία σε δίδυμες 

μαύρες μαθήτριες έξω από το σχολείο τους, 
τραβώντας τες από τα μαλλιά και πετώντας 
τες με βία στο έδαφος (βλ. http://www.
nj.com/essex/index.ssf/2017/10/cops_tussle_
with_girls_outside_hs_leads_to_suspens.html), 
δείχνει ένα ακόμα περιστατικό της αστυ-
νομικής βαρβαρότητας που βασιλεύει στις 
ΗΠΑ. Η μανία των μπάτσων ήταν τέτοια που 
έσπρωξαν και επιχείρησαν να βάλουν χειρο-
πέδες ακόμα και στον διευθυντή του σχολεί-

ου, που προσπάθησε να τους σταματήσει!
Αν και τα αίτια της επίθεσης των δύο 

μπάτσων στις μαθήτριες είναι για την ώρα 
άγνωστα, αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι οι 
μπάτσοι (ένας εκ των οποίων είναι μαύρος) 
τέθηκαν σε διαθεσιμότητα μέχρι να ολοκλη-
ρωθεί η έρευνα. Δε θα πρέπει όμως να ανη-
συχούν, αφού άλλοι συνάδελφοί τους, που 
έφτασαν μέχρι και στην ανθρωποκτονία, 
την έβγαλαν καθαρή, όπως οι δολοφόνοι 
ενός 37χρονου πλανόδιου πωλητή και ενός 
25χρονου φυλακισμένου (βλ. http://www.

eksegersi.gr/issue/930/Διεθνή/29202.Από-
αθώωση-σε-αθώωση).

Οι πρόεδροι μπορεί να αλλάζουν αλλά η 
αστυνομική βαρβαρότητα παραμένει ακλό-
νητη για να μας θυμίζει τι εστί οπλισμένο 
ιμπεριαλιστικό κράτος και πόσο υποκριτική 
είναι η «δημοκρατία» του. Με τον φασίστα 
Τραμπ στον Λευκό Οίκο, μάλιστα, οι μπά-
τσοι αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς 
και σίγουροι ότι ακόμα και όταν χρησιμο-
ποιούν… διαβολικές μεθόδους, το κάνουν 
για το καλό…

Τσίπρας: Ο Τραμπ δουλεύει για το καλό!

Καταλονία: Το παζάρι συνεχίζεται, 
το ίδιο και η καταστολή

Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ισπανίας, που 
έβγαλε άκυρο το πρόσφατο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία 

της Καταλονίας, ήταν απόλυτα αναμενόμενη. Δε θα χρειάστηκαν 
και πολύ χρόνο οι δικαστές για να εκδώσουν μία απόφαση απόλυτα 
ευθυγραμμισμένη με την πολιτική της Μαδρίτης. Ετοιμη πρέπει να 
την είχαν και απλά της έβαλαν ημερομηνία και τη δημοσιοποίησαν.

Από την άλλη μεριά, ο σημερινός πρόεδρος της Καταλονίας, Κάρ-
λες Πουιτζδεμόν, συνεχίζει το κρυφτούλι με την Μαδρίτη, χωρίς ακό-
μα να απαντά στο ξεκάθαρο ερώτημα που η κυβέρνηση Ραχόι του 
έθεσε την προηγούμενη βδομάδα, αν θα κηρύξει ή όχι ανεξάρτητο 
κράτος στην Καταλονία. Προφανώς θέλει να κερδίσει χρόνο, αλλά 
τα περιθώρια ελιγμών του ολοένα και στενεύουν και αναγκαστικά 
θα πρέπει να δείξει τι σκοπεύει να κάνει. Οι πιέσεις δεν είναι πλέ-
ον μόνο από την κυβέρνηση της Μαδρίτης, τους «ενωτικούς» της 
Καταλονίας και την ΕΕ, αλλά και από την αστική τάξη της περιοχής 
(ντόπια και ξένη), που ανακοινώνει τη μεταφορά εδρών επιχειρήσεων 
εκτός Καταλονίας ή την αναστολή παραγωγικών project, όπως έκανε 
η  γερμανική SEAT με το νέο μοντέλο αυτοκινήτου της φίρμας της.

Το ισπανικό κράτος πάντως... βοηθά τον Πουιτζδεμόν να πάρει την 
πολυπόθητη απόφαση της αναβολής, συνεχίζοντας την καταστολή, η 
οποία τη βδομάδα που μας πέρασε περιορίστηκε στη σύλληψη των 
προέδρων των δυο ισχυρότερων αυτονομιστικών οργανώσεων, της 
Καταλανικής Εθνικής Συνέλευσης (ANC) και της Omnium, και στην 
σύλληψη και στη συνέχεια απελευθέρωση -με περιοριστικούς όρους, 
όμως- του αρχηγού της καταλανικής αστυνομίας, Τραπέρο! Ο Τραπέ-
ρο κατηγορήθηκε για «ανταρσία», προφανώς επειδή δεν άσκησε την 
καταστολή που η Μαδρίτη ζητούσε όταν γινόταν το δημοψήφισμα. 
Ολα κι όλα, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση το προσέχουν σαν τα 
μάτια τους στη «δημοκρατική» Ισπανία!

Στο πλευρό των σιωνιστών!
Την προηγούμενη βδομάδα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι αποχω-

ρούν από την UNESCO, γιατί τη βρίσκουν πολύ… φιλοπαλαιστι-
νιακή! Την περασμένη Τρίτη, ο Τσίπρας διακήρυξε ενώπιον του 
Τραμπ: «Εμβαθύναμε τη συνεργασία μας με δύο σημαντικούς 
εταίρους στην περιοχή, το Ισραήλ και την Αίγυπτο» (δηλαδή με τό 
σιωναζιστικό μόρφωμα και τη ματωβαμμένη δικτατορία του Σίσι 
και των στρατηγών). Πράγματι, όπως είπε ο Τσίπρας, «η Ελλάδα 
διαδραματίζει, εδώ και αρκετά χρόνια τον ρόλο ενός αξιόπιστου 
συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι απλά ένα κράτος-
μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά ένας χρήσιμος σύμμαχος για τις ΗΠΑ». 
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Στόχος το μυαλό μας
Τώρα ξέρουμε όλοι πως η… «οριζοντίωση στις 

γραμμές των οριζόντων», που έκανε ο Τσίπρας μ' ένα 
πολεμικό F-16, λίγο πριν επιβιβαστεί στο κυβερνητικό 
αεροπλάνο για να πετάξει για τις ΗΠΑ, ήταν μέρος 
του promotion, όπως θα έλεγε και ο Τραμπ, για το 
επιχειρηματικό πνεύμα του οποίου μίλησε με άκρως 
κολακευτικά λόγια ο Τσίπρας. Ο πρωθυπουργός 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έπρεπε να πει στον ελληνικό λαό 
ότι αυτά τα αεροπλάνα είναι «γαμάτα», αυτά μας 
κάνουν να αισθανόμαστε «ασφαλείς» και γι' αυτό 
αξίζει τον κόπο να δώσουμε 2,4 δισ. δολάρια στα 
αμερικάνικα μονοπώλια προκειμένου να μας τα 
«εκσυγχρονίσουν».

Εκείνο που δεν έκανε κανείς από το αστικό 
στρατόπεδο είναι μια απλή σύγκριση: τα 2,4 δισ. 
δολάρια για τον «εκσυγχρονισμό» των F-16 είναι όσα 
θα κλέψουν από συνταξιούχους και μισθωτούς μόνο 
το 2019-2020 με το πετσόκομμα των συντάξεων 
και του αφορολόγητου. Τζάμπα πράμα ψώνισε ο 
Τσίπρας. Μέσα σε μια διετία θα τα έχουν πληρώσει 
μισθωτοί και συνταξιούχοι. Και τα επόμενα χρόνια 
(γιατί τα προνομοθετηθέντα μέτρα δεν είναι έκτακτα, 
είναι μόνιμα) θα φτιαχτεί και «μαξιλάρι», για ν' 
αγοραστούν και νέα οπλικά συστήματα (όχι μόνον 
από τις ΗΠΑ, αλλά και από τη Γερμανία και τη Γαλλία, 
που θα μας πουν το γνωστό: «Σε μας τρώτε και πίνετε 
κι αλλού πάτε και το δίνετε;»).

Ομως, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή 
σας σε κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο, πέρα από 
τις παραγγελίες νέων εξοπλισμών και τη διεύρυνση 
των αμερικάνικων πολεμικών βάσεων στη χώρα 
μας. Είναι το μυαλό μας που στοχεύουν. Τον τρόπο 
με τον οποίο μάθαμε να σκεφτόμαστε, τη ριζωμένη 
αντιιμπεριαλιστική παράδοση στον τόπο μας, 
που τόσα έχει υποφέρει από τους ιμπεριαλιστές, 
ιδιαίτερα από τους Αμερικανούς.

Παλιά υπήρχε η θεωρία της «ψωροκώσταινας», 
σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα δεν μπορεί 
να αναπτυχθεί μόνη της και γι' αυτό πρέπει 
να δώσει «γην και ύδωρ» στην ιμπεριαλιστική 
νεοαποικιοκρατία. Αυτή η θεωρία, μαζί με το 
συμπλήρωμά της, τη «μεγάλη ιδέα του έθνους», 
συντρίφτηκε στα χρόνια της αντίστασης στους 
ναζιφασίστες κατακτητές. Η ιδεολογική ηγεμονία 
του επαναστατικού ΚΚΕ, που δημιουργώντας το 
ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ, ηγήθηκε αυτής της 
αντίστασης, έστρεψε τον ελληνικό λαό όχι σε μια 
αντιιμπεριαλιστική κατεύθυνση στηριγμένη σε μια 
αστικοεθνική βάση, αλλά σε μια αντιιμπεριαλιστική 
κατεύθυνση που πρέσβευε ότι ο λαός μας μπορεί να 
ευτυχήσει, φτάνει να απαλλαγεί από τις ξένες και 
ντόπιες βδέλλες.

Υστερα ήρθε η χούντα και φούντωσε τον ήδη 
φουντωμένο αντιαμερικανισμό-αντιιμπεριαλισμό.

Τώρα, έρχεται ο «αριστερός» Τσίπρας και μας 
λέει πως πρέπει να προσκυνήσουμε ακόμα κι έναν 
απροκάλυπτο φασίστα, ρατσιστή, πολεμοκάπηλο, 
όπως ο Τραμπ, γιατί «μόνοι μας δεν μπορούμε» να 
βγούμε από την κρίση, γιατί μόνο οι ιμπεριαλιστές 
μπορούν να φέρουν την ανάπτυξη. Μας καλεί να 
θάψουμε τον αντιιμπεριαλισμό, γιατί «δεν μας 
παίρνει». Μας καλεί να αποδεχτούμε νατοϊκούς 
εξοπλισμούς αγορασμένους από αμερικάνικα 
μονοπώλια, βάσεις, εμπλοκή στα τυχοδιωκτικά 
σχέδια των Αμερικάνων στην περιοχή μας, γιατί «δεν 
μας παίρνει».

Αυτό, λοιπόν, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Οτι 
μπορούμε να ευτυχήσουμε ως εργαζόμενοι, φτάνει 
να πετάξουμε έξω τις ξένες και ντόπιες βδέλλες και 
τους πολιτικούς τους υπηρέτες. Το μέλλον μας μπορεί 
να είναι ευτυχισμένο μόνο στον κομμουνισμό.

στο ψαχνό

Επιτομή 
αμερικανόδουλου

«Δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά 
δεδομένα το “Φονιάδες των λαών Αμερι-
κάνοι“. Υπάρχουν πάρα πολλοί φονιάδες. 
Η φονταμενταλιστική τρομοκρατία έχει 
προκαλέσει ισάριθμους φόνους». Ο… ποι-
ητής ονομάζεται Σάκης Παπαδόπουλος, 
είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, προερχό-
μενος από τα στελέχη που αποχώρησαν 
το 1990-91 από τον Περισσό. Κι αποτελεί 
την επιτομή του αμερικανόδουλου πολιτι-
κού. Παλαιάς κοπής μάλιστα, καθώς τα… 
επιχειρήματα που επικαλείται είναι εξ 
ορισμού γελοία. Από πού ν’ αρχίσεις και 
πού να τελειώσεις; Να θυμίσεις μήπως 
ότι πάντοτε υπήρχαν και άλλοι φονιάδες 
ιμπεριαλιστές, αλλά το σύνθημα για τους 
Αμερικανούς είχε και έχει μια συγκεκρι-
μένη γείωση στη σύγχρονη νεοελληνική 
ιστορία; ‘Η μήπως να θυμίσεις ότι το κάθε 
ISIS θα χρειαστεί πολλές δεκαετίες (στη 
διάρκεια των οποίων οι Αμερικανοί θα 
πρέπει να περιοριστούν στα σύνορά τους) 
για να πιάσει τον αμερικάνικο ιμπεριαλι-
σμό σε φόνους;

Ολ’ αυτά είναι γνωστά (και στον Παπα-
δόπουλο). Η επίκληση τέτοιων γελοίων 
επιχειρημάτων για να ζητηθεί η διαγρα-
φή ενός συνθήματος που έχει σφραγίσει 
τα χρόνια μετά την πτώση της χούντας, 
δείχνει από τη μια τη δυσκολία των συρι-
ζαίων να αρθρώσουν έναν στοιχειωδώς 
πειστικό λόγο για την αμερικανοδουλεία 
τους και, από την άλλη, την εξουσιαστική 
αλαζονεία που τους διακατέχει (νομίζουν 
ότι μπορούν να λένε ό,τι γουστάρουν).

Ποιος κοροϊδεύει ποιον;
«Στο ίδιο έργο θεατές - Μπρος ευχές 

και πίσω μέτρα» ήταν το πρωτοσέλιδο της 
ναυαρχίδας του Συγκροτήματος Μαρινά-
κη («Τα Νέα»), την προηγούμενη Δευτέρα. 
Οταν ενημερώθηκε ο ευρισκόμενος στην 
Ουάσινγκτον Τσακαλώτος, έδωσε εντολή 
να εκδοθεί non paper. Και τι έγραφε το 
non paper που διανεμήθηκε γύρω στη 
μιάμιση το μεσημέρι; «Η ίδια η Κριστίν 

Λαγκάρντ  αλλά και ο Πολ Τόμσεν δήλω-
σαν την περασμένη εβδομάδα ότι το ΔΝΤ 
δεν απαιτεί νέα μέτρα από την Ελλάδα το 
2018. Προφανώς παρέλειψαν να συμβου-
λευθούν πρώτα “Τα Νέα“!».

Τι μας λέει ο Τσακαλώτος; Οτι το ΔΝΤ 
συμπεραίνει ότι «δε βγαίνουν τα νούμε-
ρα», αλλά θα πει «δε βαριέσαι, ας αφή-
σουμε τα πράγματα ως έχουν»! Δεν είναι 
η πρώτη φορά που το ΔΝΤ, για προπα-
γανδιστικούς λόγους, λέει ότι δε ζητάει 
νέα μέτρα, αλλά ζητάει «να τηρηθούν τα 
συμφωνηθέντα». Σ' αυτή τη φάση βρισκό-
μαστε τώρα, δεδομένου ότι οι διαπραγ-
ματεύσεις για την τρίτη αξιολόγηση δεν 
έχουν αρχίσει ακόμα ούτε σε επίπεδο τε-
χνικών κλιμακίων. Αν διαπιστωθεί απόκλι-
ση από τους στόχους, τότε τα νέα μέτρα 
θα έρθουν με τον αυτόματο πιλότο. Και 
το ΔΝΤ δεν αμφισβητεί τις προβλέψεις 
του. Επιμένει σ' αυτές. Αντε να βρουν την 
απόκλιση μικρότερη, μετά το παζάρι που 
θα κάνουν και τα μέτρα να είναι σχετικά 
μικρότερου ύψους. Θα είναι νέα μέτρα, 
όμως. (Εκτός αν μας πουν οι συριζαίοι 
ότι το να εφαρμοστεί από το 2018 το νέο 
πετσόκομμα των συντάξεων, και όχι από 
το 2019 όπως έχει προνομοθετηθεί, δεν 
είναι νέο μέτρο).

Νέος… λόγος
Μέχρι πριν από καμιά διετία, Αρι-

στερά σήμαινε αγώνες για μεροκάμα-
το, κοινωνική ασφάλιση, εργασιακές 
σχέσεις, ωράριο εργασίας, εργασιακά 
δικαιώματα, δημοκρατικά δικαιώματα, 
αντιιμπεριαλισμό κτλ. Ετσι καταξιώθηκε 
η Αριστερά στον τόπο μας, σε όλα τα 
επίπεδα. Με αγώνες που σφραγίστηκαν 
με πολύ πόνο, πολλές θυσίες, ποταμούς 
αίματος. Ακόμα και στη ρεφορμιστική 
εκδοχή της, η αστική Αριστερά δεν 
απομακρύνθηκε απ' αυτή την εξόχως 
κοινωνική ατζέντα. Αλλο αν στην πράξη 
φρόντιζε για το σεβασμό της αστικής 
νομιμότητας, που ακύρωνε τους λαϊ-
κούς αγώνες. Αλλωστε, σ' αυτή τη μα-
κρά παράδοση οφείλει εν πολλοίς και 
ο ΣΥΡΙΖΑ την ανέλιξή του στην εξου-

σία. Κατάργηση των Μνημονίων και των 
εφαρμοστικών τους νόμων υποσχόταν.

Τώρα, το «αριστερό αποτύπωμα» αφή-
νεται  τσαλαπατώντας όλα τα προηγού-
μενα και ψηφίζοντας νομοσχέδια σαν 
αυτό για την ταυτότητα φύλου. Με τους 
συριζαίους χάνουν και οι λέξεις το νόημά 
τους. 'Η μάλλον, για να ακριβολογούμε, 
αυτό επιδιώκουν. Η ίδια η ζωή, όμως, θα 
ακυρώσει αυτή την προσπάθεια ευνου-

χισμού του Λό-

Δικτατορίσκος
Η γνώμη μας για τις δημοσκοπήσεις εί-

ναι γνωστή. Θεωρούμε ότι σκοπός τους 
δεν είναι να αποτυπώσουν το κλίμα, αλλά 
να διαμορφώσουν το κλίμα. Ομως εδώ 
δεν πρόκειται για την ακρίβεια ή μη μιας 
δημοσκόπησης, αλλά για τον δικτατορί-
σκο Μακρόν.

Οπως μετέδωσε από το Παρίσι η Μα-
ρία Δεναξά, παρουσιάζοντας και σχε-
τικό φωτογραφικό υλικό, αμέσως μετά  
την τηλεοπτική συνέντευξη του Μακρόν 
το βράδυ της περασμένης Κυριακής, ο 
ενημερωτικός σταθμός LCI, μετέδωσε 
διαδικτυακή δημοσκόπηση σύμφωνα με 
την οποία το 71% των ερωτηθέντων ΔΕΝ 
πείστηκε από την τηλεοπτική εμφάνιση 
του γάλλου προέδρου. Με το που άρχισε 
το σχετικό τζέρτζελο στα λεγόμενα social 
media, «εξαφανίστηκε η παραπάνω δημο-
σκόπηση από το timeline του LCI και την 
θέση της πήρε μια άλλη, όπου το 70% των 
ερωτηθέντων φαίνεται να απαντούν πως 
πείστηκαν από τον Εμμανουέλ Μακρόν, 
έναντι 28% που δήλωσαν το αντίθετο!».

Προφανώς, υπήρξε παρέμβαση του 
προεδρικού μεγάρου στον τηλεοπτικό 
σταθμό. Ο οποίος δεν είχε κανένα πρό-
βλημα να κάνει την κωλοτούμπα του και 
να αντιστρέψει το αποτέλεσμα με τον πιο 
προκλητικό τρόπο. Κατά τα άλλα, προ-
σπαθούν να μας πείσουν ότι διαπλοκή 
αναπτύσσεται μόνο σε κάτι καθυστερη-
μένες χώρες τύπου Ελλάδας, ενώ σε χώ-
ρες σαν τη Γαλλία βασιλεύει ο… πολιτικός 
πολιτισμός και η… ελευθερία του Τύπου.

ΚΟΝΤΡΕΣ

Η φωτογραφία είναι από την «μονομαχία» Κούλη-Τσίπρα στη συζήτηση για το νομοσχέδιο για την αλλαγή ταυτότητας φύλου. Ολοι 
οι βουλευτές της ΝΔ χειροκροτούν τον αρχηγό τους, εκτός από έναν. Ο Νικήτας Κακλαμάνης (δεξιά έδρανα, τρίτη σειρά, ακριβώς 
πίσω από τον Γιακουμάτο), όχι μόνο δεν χειροκροτεί, αλλά κρατάει επιδεικτικά σταυρωμένα τα χέρια του κι έχει ύφος κηδείας. Είναι 
φανερό ότι διαφωνεί με τη θέση της ΝΔ απέναντι στο νομοσχέδιο. Και φροντίζει να δείξει πως ψήφισε μόνο για λόγους κομματικής 
πειθαρχίας. Ισως για να μην τον ξανακράξουν στο gay parade.
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γου. Οι λέξεις θα διατηρήσουν το πραγματικό τους νόημα.

Η ξεφτίλα τους
Τον Λεβέντη τον ξέρουμε, δε θα τον μάθουμε τώρα. Είναι ο 

πρωταγωνιστής της μεταμεσονύχτιας trash tv, με τους φραπέ-
δες, τις πίτσες, τις βρισιές και τις κατάρες όταν τα έπαιρνε στο 
κρανίο. Τα ίδια κάνει και τώρα. Είδε ότι το σύνολο των αστικών 
κοινοβουλευτικών κομμάτων συμφωνούσε επί της αρχής με το 
νομοσχέδιο για την αλλαγή ταυτότητας φύλου (ακόμα και η ΝΔ 
που καταψήφισε, αντιπροτείνοντας δική της πρόταση νόμου, ακό-
μα και το ΠΑΣΟΚ που ψήφισε «παρών», ακόμα και ο Περισσός 
που ψήφισε «κατά»), οπότε σκέφτηκε: γιατί να μην πάρω εγώ τις 
«θεούσες» που κινδυνεύουμε να τις πάρουν οι νεοναζί; Κι άρχισε 
τα καραγκιοζιλίκια, με τη χυδαιότητα του λόγου του, με την απει-
λή ότι θα παραιτηθεί, που την πήρε πίσω γιατί του το ζήτησαν δυο 
δεσποτάδες κτλ. Ο Λεβέντης δεν μπορεί να ξεφτιλίσει τον εαυτό 
του. Απ' αυτή την άποψη έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ στο παρελθόν. 
Η ξεφτίλα είναι για όλους τους άλλους. Από τα αστικά ΜΜΕ, 
που τον έχουν συνεχώς «πρώτο τραπέζι πίστα», μέχρι τον Φλα-
μπουράρη που κράταγε αφοσιωμένος σημειώσεις από κάποια… 
εμπνευσμένη ομιλία του Λεβέντη και φρόντισε να απαθανατίσει 
ο φωτογραφικός φακός το περιεχόμενο των σημειώσεών του.

Σχολή Αβραμόπουλου
Από τους υποψήφιους για την αρχηγία του νέου ΠΑΣΟΚ (με 

ολίγη από Ποτάμι) ένας αποσύρθηκε ήδη, επικαλούμενος… μη-
νίσκο. Αν εξαιρέσουμε τις γραφικές περιπτώσεις, κάποιοι άλλοι, 
που δεν έχουν καμιά ελπίδα να είναι στο δεύτερο γύρο (Μανιά-
της, Ραγκούσης, Ανδρουλάκης), γιατί επιμένουν να είναι υπο-
ψήφιοι; Πρόκειται για τη σχολή Αβραμόπουλου. Ως γνωστόν, ο 
τελευταίος κατέβηκε το 2009 ως υποψήφιος για την αρχηγία 
της ΝΔ. Πριν καν γίνουν οι εκλογές, αποσύρθηκε από την κούρ-
σα και έκλεισε συμμαχία με τον Σαμαρά ενάντια στη Ντόρα, 
πλήττοντας καίρια το μητσοτακικό στρατόπεδο (από το οποίο 
προερχόταν και ο ίδιος). Ετσι, έγινε αντιπρόεδρος της ΝΔ, μετά 
υπουργός, μετά επίτροπος. Χωρίς να κοπιάσει καθόλου. Στην ίδια 
γραμμή κινήθηκε ο Μπουμπούκος, κλείνοντας συμμαχία με τον 
Κούλη και αφήνοντας τον Μεϊμαράκη στα κρύα του λουτρού. Για 
τους Μανιάτη, Ανδρουλάκη, Ραγκούση είναι μια καλή ευκαιρία 
να μετρήσουν τις δυνάμεις τους, να δουν «τι ψάρια θα πιάσουν» 
και να «πουλήσουν» την υποστήριξή τους στο δεύτερο γύρο. Τότε, 
ακόμα κι ένα μονοψήφιο ποσοστό θ' αποκτήσει αξία στο πολιτι-
κάντικο χρηματιστήριο.

Γιατί γελάτε;
Πρώτα εντοπίσαμε ένα άρθρο του περιβόητου Μπάμπη Πα-

παδημητρίου, ο οποίος με το γνωστό του ύφος έγραφε ότι «οι 
επενδυτές αλλά και όλοι όσοι κάνουν σχέδια για το μέλλον υπο-
λογίζουν ότι ναι μεν θα είναι ο Αλέξης που θα βάλει, επιτέλους, 
τα πράγματα στη σειρά, όλα όμως θα αρχίσουν να κινούνται με 
ταχύ ρυθμό όταν θα έρθει η ώρα του Κυριάκου». Την ίδια μέρα, 
ο Κούλης συναντήθηκε με κάτι σαουδάραβες, καταριανούς, κου-
βεϊτιανούς και εμιραταίους και είπε τα εξής εκπληκτικά: «Υπάρχει 
και σήμερα ένα γενικότερο επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα. 
Διότι όλοι διαβλέπουν ότι, από την στιγμή που θα υπάρξει μια 
πολιτική αλλαγή, οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας θα αλ-
λάξουν γρήγορα και προς το καλύτερο. Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί 
ενδιαφερόμενοι επενδυτές εξετάζουν και πάλι την Ελλάδα και 
σκέφτονται να τοποθετηθούν από τώρα, επειδή δεν μπορούν να 
γνωρίζουν πότε θα γίνει αυτή η αλλαγή και θέλουν να είναι στην 
αρχή και όχι στο τέλος αυτής της διαδικασίας».

Σε ελεύθερη απόδοση: όσοι κάνουν επενδύσεις σήμερα το 
κάνουν για να προλάβουν να ετοιμαστούν για την επενδυτική 
έκρηξη που θα υπάρξει όταν αναλάβω εγώ! Περιττεύει να πού-
με ότι καρφώθηκαν, ειδικά ο Παπαδημητρίου. Αναρωτιόμαστε, 
όμως, πόση απελπισία υπάρχει στο κεφάλι τους ώστε να επινοούν 
τόσο βλακώδη σοφίσματα;

Φασίζουσα σπέκουλα
Ρέστα έδωσαν η ΝΔ (όχι μόνο η ακροδεξιά της πτέρυγα) και 

ο φιλικός της Τύπος, μετά τη δολοφονία του δικηγόρου Ζαφει-
ρόπουλου. Μέχρι και την περιοχή του γραφείου του (Εξάρχεια) 
επικαλέστηκαν, λες και οι μαφιόζοι που τον σκότωσαν είχαν την 
παραμικρή σχέση με τις κινηματικές διεργασίες της περιοχής. 
Κατηγορούν την κυβέρνηση για «μείωση του αισθήματος ασφά-
λειας», λες και θα μπορούσε η κυβέρνηση να βάλει από μια ομά-
δα μπάτσους να φυλάνε κάθε ποινικολόγο που ασχολείται με 
υποθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος (οι ίδιοι οι ποινικολόγοι 
δε θα το επέτρεπαν, για ευνόητους λόγους).

Δεκάρα δε δίνουν για το λεγόμενο οργανωμένο έγκλημα. Ο 
«εσωτερικός εχθρός» είναι ο στόχος τους. Το δόγμα «νόμος και 
τάξη» πάντοτε χρησιμοποιήθηκε για την ένταση της εσωτερικής 
καταστολής ενάντια σε αγωνιζόμενα κινήματα, ενάντια στην 
αγωνιζόμενη εργατική τάξη, την αγωνιζόμενη νεολαία, την αγω-
νιζόμενη φτωχή αγροτιά. Σε μια εποχή ύφεσης των ταξικών αγώ-
νων είναι ευκαιρία να ισχυροποιήσουν τους μηχανισμούς τους.

Το ξεπούλημα της τεράστιας έκτασης 
του Ελληνικού, πακέτο με το παρα-

λιακό μέτωπο του Αγίου Κοσμά, σ' ένα 
κονσόρτσιουμ πλιατσικολόγων καπιταλι-
στών του real estate συνιστά εξ ορισμού 
ένα περιβαλλοντικό σκάνδαλο (τα όσα 
έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο ακόμα βρισκόταν 
στην αντιπολίτευση αποτελούν την καλύ-
τερη συνηγορία-επιχειρηματολογία επ' 
αυτού). Οι μεθοδεύσεις της κυβέρνησης 
του ΣΥΡΙΖΑ για τον αποχαρακτηρισμό 
37 στρεμμάτων δάσους σ' αυτή την έκ-
θεση, που αποκάλυψε η εφημερίδα μας 
στο προηγούμενο φύλλο της, συνιστούν 
ένα πολιτικό σκάνδαλο, που δεν πρέπει 
να περάσει «στο ντούκου».

Να θυμηθούμε τα δεδομένα, όπως 
προκύπτουν από τα δημόσια έγγραφα 
που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο 
φύλλο της «Κ» (σ' αυτό το φύλλο παρου-
σιάζονται νέα ντοκουμέντα).

u Δασολόγος του δασαρχείου Πει-
ραιά κάνει αυτοψία στην έκταση Ελλη-
νικού-Αγίου Κοσμά και κάνει σχετική 
εισήγηση στον Δασάρχη.

u Ο Δασάρχης (αφού εξαναγκάστη-
κε να εγκαταλείψει την επιστημονικά 
τεκμηριωμένη θέση του για τις λεγόμε-
νες Τεχνητές Δασικές Φυτείες) εκδίδει 
Πράξη Χαρακτηρισμού στην οποία χαρα-
κτηρίζει ως δάσος μια έκταση περίπου 37 
στρεμμάτων.

Οι καπιταλιστές δε θέλουν ν' ακού-
σουν ούτε για τετραγωνικό μέτρο δά-
σους και βάζουν μπροστά τη διαδικασία 
πλήρους αποχαρακτηρισμού. Οπως 
έχουν δικαίωμα, η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΑΕ και το διαβόητο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ κάνουν 
προσφυγή στην Τεχνική Επιτροπή Εξέτα-
σης Αντιρρήσεων του Πειραιά, δηλαδή 
σ' ένα οιονεί δευτεροβάθμιο όργανο 
κρίσης επί δασικών ζητημάτων.

Εχουμε, δηλαδή, έναν ιδιώτη (ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟ ΑΕ) που εγείρει αντιρρήσεις για 
μια διοικητική απόφαση (Πράξη Χαρα-
κτηρισμού Δασάρχη Πειραιά) και ζητά οι 
αντιρρήσεις του να κριθούν από το αρμό-
διο όργανο (Τεχνική Επιτροπή Εξέτασης 
Αντιρρήσεων). Συνηθισμένο φαινόμενο 
ως εδώ. Μόνο που αυτός ο ιδιώτης δεν 
είναι όποιος-όποιος. Είναι ο σωτήρας της 
οικονομίας, αυτός που θα φέρει την ανά-
πτυξη. Κι έχει στο πλευρό του το σύνολο 
σχεδόν των αστικών ΜΜΕ, τα «παπαγα-
λάκια» των οποίων χύνουν χολή κατά του 
Δασάρχη, τον λοιδορούν, τον υποδεικνύ-
ουν ως ιδεοληπτικό, λίγο θέλουν για να 
τον βαφτίσουν «εχθρό της πατρίδας».

Ο ιδιώτης που αντιδικεί με μια δημό-
σια υπηρεσία έχει στο πλευρό του και 
την κυβέρνηση. Η οποία εκφράζει την 
πολιτική της βούληση «να ξεμπλοκάρει 
την επένδυση», ταυτόχρονα όμως δια-
κηρύσσει ότι όλα πρέπει να γίνουν όπως 
προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Στην πράξη, όμως, κινείται παρασκηνια-
κά με μεθόδους χουντικής μαφίας. Ψά-
χνει τρόπο να δικαιώσει τον ιδιώτη, ακυ-
ρώνοντας την Πράξη Χαρακτηρισμού 
του Δασάρχη.

Θα μπορούσε να πει κανείς, ότι το 
κράτος (η κυβέρνηση για την ακρίβεια) 
διαπίστωσε ότι ο Δασάρχης αδίκησε 
τον ιδιώτη και έσπευσε να αποκαταστή-
σει την αδικία. Για να συμβεί αυτό, όμως, 
υπάρχουν νόμιμες διαδικασίες. Οι οποί-
ες, όσο τηρήθηκαν, δικαίωναν την Πράξη 
Χαρακτηρισμού του Δασάρχη και όχι τον 

ιδιώτη. Τι κάνει σ' αυτή την περίπτωση μια 
κυβέρνηση που διακηρύσσει ότι σέβεται 
τη νομιμότητα και εμπιστεύεται τους επι-
στήμονες της δημόσιας διοίκησης; Αφή-
νει τα αρμόδια όργανα να επιλύσουν τη 
διαφορά, σύμφωνα με τους κανόνες της 
νομιμότητας και της επιστήμης.

Ολ' αυτά, βέβαια, είναι εντελώς θεω-
ρητικά στα αστικά καθεστώτα. Αποτε-
λούν μια βιτρίνα δημοκρατισμού, πίσω 
από την οποία κρύβεται το έντονο πολι-
τικό παρασκήνιο, οι πιέσεις πάνω στους 
υπηρεσιακούς παράγοντες, που φτάνουν 
ακόμα και σε μεθοδεύσεις χουντικής μα-
φίας. Το ίδιο έγινε και στη συγκεκριμένη 
περίπτωση. Η κυβέρνηση, με μαέστρο 
τον Φλαμπουράρη (που είχε φτάσει στο 
σημείο να βάλει τη νομική του σύμβουλο 
να στείλει έγγραφη διαταγή στον Δασάρ-
χη!) και εκτελεστή τον Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Σπ.  
Κοκκινάκη (στενό συνεργάτη του Π. Κου-
ρουμπλή), οργάνωσε όλο το παρασκήνιο, 
παραμερίζοντας τον ένα μετά τον άλλο 
τους δασολόγους που ασχολήθηκαν με 
την επίθεση.

u Ο δασολόγος-τμηματάρχης της Δι-
εύθυνσης Δασών Πειραιά συμφώνησε με 
την Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασάρχη 
(σημειώνοντας μάλιστα πως εισηγητής 
και Δασάρχης εξέφρασαν ταυτόσημες 
απόψεις) και εισηγήθηκε να μην εγείρει 
αντιρρήσεις η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

u Η δασολόγος-προϊσταμένη της Δι-
εύθυνσης Δασών Πειραιά συμφώνησε με 
την εισήγηση του τμηματάρχη.

Φτάσαμε έτσι στους τέσσερις μέχρι 
εκείνη τη στιγμή δασολόγους (εισηγη-
τής, Δασάρχης, τμηματάρχης και προ-
ϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών) που 
συμφωνούν ότι η έκταση των 37 στρεμ-
μάτων είναι δάσος. Ομως, ο δικηγόρος 
Σπ. Κοκκινάκης ξέρει περισσότερα από 
τους δασολόγους! Και σημειώνει πάνω 
στο έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών 
Πειραιά:  «Δεν συμφωνώ με την πρότα-
ση του Διευθυντή Δασών Πειραιά και 
εγείρω αντιρρήσεις»! Ετσι ακριβώς, σαν 
απόλυτος μονάρχης. Χωρίς να εξηγήσει 
τους λόγους που δε συμφωνεί. Τι να πει 
άλλωστε; Δικηγόρος είναι κι αν τον ρω-
τήσεις «τι είναι δάσος;» δε θα σου δώσει 
κάποια επιστημονική απάντηση, εδραζό-
μενη στο νόμο, αλλά θα σου πει «δάσος 
είναι ένα ωραίο μέρος με δέντρα, που 
πηγαίνουμε βόλτα για να πάρουμε κα-
θαρό αέρα».

Ο Κοκκινάκης, ως εντολοδόχος της 
κυβέρνησης, διαφώνησε με την εκτίμη-
ση τεσσάρων μέχρι στιγμής δασολόγων 
και έψαξε τον πέμπτο, που θα δεχόταν 
να συντάξει αντιρρήσεις στην Πράξη 
Χαρακτηρισμού του Δασάρχη για λογα-
ριασμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
Γιατί χρειαζόταν μια τέτοια παρέμβαση; 
Δεν έφταναν οι αντιρρήσεις των εταιριών 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ και ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ; Ηθελαν 
να «δέσουν» την υπόθεση. Να εγερθούν 
αντιρρήσεις από την Αποκεντρωμένη Δι-
οίκηση, συνταγμένες από δασολόγους, 
ώστε στην Τεχνική Επιτροπή Εξέτασης 
Αντιρρήσεων να μην υπάρχει μόνο ο 
ιδιώτης εναντίον του Δασάρχη, αλλά να 
υπάρχουν και δασολόγοι-δημόσιοι υπάλ-
ληλοι εναντίον του Δασάρχη. Σ' αυτή την 
περίπτωση, το μέτωπο υπεράσπισης του 
δασικού χαρακτήρα της συγκεκριμένης 
έκτασης θα αδυνάτιζε και θα εξασφαλι-

ζόταν η πολυπόθητη πλειοψηφία κατά 
της Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασάρ-
χη και υπέρ του αποχαρακτηρισμού του 
δάσους των 37 στρεμμάτων.

Ο δικηγόρος Κοκκινάκης, λοιπόν, με 
την ατράνταχτη… επιστημονική γνώση 
στα δασικά ζητήματα, έδωσε «Εξαιρετι-
κά Επείγουσα» εντολή στον προϊστάμενο 
της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθε-
ώρησης Δασών να εκφράσει τις απόψεις 
του για τον δασικό ή μη χαρακτήρα της 
έκτασης.

u Ο δασολόγος-προϊστάμενος της Δι-
εύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης 
Δασών επισκέφτηκε την έκταση, έκανε 
αυτοψία, πήρε φωτογραφίες, μελέτησε 
και τις αεροφωτογραφίες και τους ορ-
θοφωτοχάρτες μιας μεγάλης χρονικής 
περιόδου (από το 1939 μέχρι το 2007) και 
έκανε μια εμπεριστατωμένη πολυσέλιδη 
εισήγηση, υποστηρίζοντας και αυτός πως 
ο Δασάρχης έχει δίκιο και η συγκεκριμέ-
νη έκταση είναι δάσος.

Ετσι, φτάσαμε στους πέντε δασολό-
γους που συμφωνούν ότι είναι δάσος. 
Εξαντλήσαμε όλη την ιεραρχία της Αττι-
κής. Τι ξέρουν, όμως, αυτοί οι… ιδεοληπτι-
κοί δασολόγοι μπροστά στον δικηγόρο 
Κοκκινάκη; Βρήκε τελικά έναν άλλο δικη-
γόρο, του συνέταξε ένα κείμενο αντιρρή-
σεων (μπορεί να έβαλαν το χεράκι τους 
και οι ιδιώτες δασολόγοι που πληρώνο-
νται από την εταιρία) και οι αντιρρήσεις 
υποβλήθηκαν. Στην δε Τεχνική Επιτροπή 
Εξέτασης Αντιρρήσεων, ανέλαβε ένας 
δασολόγος yesman που είχαν φροντίσει 
έγκαιρα να τον τοποθετήσουν πρόεδρο, 
να «πείσει» μια γεωπόνο να ψηφίσει υπέρ 
των αντιρρήσεων και κατά της Πράξης 
Χαρακτηρισμού, ώστε μετρώντας ως 
διπλή τη δική του ψήφο, να πάρει μια 
επαίσχυντη απόφαση υπέρ των συμφε-
ρόντων της εταιρίας. Ο έτερος δασολό-
γος της Επιτροπής και το τέταρτο μέλος 
(μηχανικός) ψήφισαν υπέρ της Πράξης 
Χαρακτηρισμού του Δασάρχη.

Αν κάνουμε μια αριθμητική των δασο-
λόγων, των ειδικών επιστημόνων δηλαδή, 
από τη μέρα που την υπόθεση χειρίστηκε 
το Δασαρχείο Πειραιά μέχρι τη μέρα που 
τη χειρίστηκε η Τεχνική Επιτροπή Εξέτα-
σης Αντιρρήσεων, έχουμε ένα σκορ 6-1 
υπέρ του ότι η έκταση των 37 στρεμμά-
των είναι δάσος. Οι έξι αυτοί δασολό-
γοι, που όπως είδαμε καλύπτουν όλη την 
έκταση των αρμόδιων υπηρεσιών, δέχτη-
καν πρωτοφανείς πιέσεις. Οταν δημόσια 
γράφηκαν τόσα και τόσα εναντίον τους, 
μπορούμε να φανταστούμε τι συνέβη 
στο παρασκήνιο.

Τι έχουμε στη συγκεκριμένη περίπτω-
ση; Εχουμε από τη μια τη νομιμότητα 
και την επιστημονική γνώση των ειδικών 
(μιας ολόκληρης σειράς δασολόγων) και 
από την άλλη την  ιταμή απαίτηση των 
πλιατσικολόγων καπιταλιστών εξοπλι-
σμένη με την πολιτική βούληση της κυ-
βέρνησης και σύμπαντος του αστικού κό-
σμου. Στο τέλος, όχι μόνο πετάχτηκε στα 
σκουπίδια η επιστημονική γνώση των δα-
σολόγων, αλλά παραβιάστηκε με τον πιο 
ωμό τρόπο η στοιχειώδης νομιμότητα. 
Αυτά θα τα διαβάσετε σε άλλες στήλες 
της εφημερίδας μας, που ξέρουν καλά 
τα δασικά ζητήματα. Εμείς μένουμε στην 
πολιτική διάσταση του σκανδάλου, που 
έχει μια διαφορά σε σχέση με ανάλογα 
σκάνδαλα προηγούμενων κυβερνήσεων.

Οι προηγούμενες κυβερνήσεις συ-
νήθως φρόντιζαν να βρουν πειθήνιους 
δημόσιους υπάλληλους που τους έβα-

Σαν χουντική μαφία
ZOOM
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Νωρίς το βράδυ της Παρα-
σκευής 13 Οκτώβρη, ομά-

δα από τους γνωστούς μισθο-
φόρους χούλιγκαν του ιδιωτι-
κού στρατού του ιδιοκτήτη της 
ΑΕΚ, επέδραμε στα Σεπόλια και 
έσπασε τη τζαμαρία της πολυ-
κατοικίας όπου κατοικεί ο σύ-
ντροφος Γεράσιμος Λιόντος. Για 
να μην μείνει καμιά αμφιβολία 
για την ταυτότητά τους, άφησαν 
την υπογραφή τους στους τοί-
χους της πολυκατοικίας και των 
διπλανών κτιρίων, με βρισιές 
ενάντια στον Γεράσιμο Λιόντο, 
«γήπεδο μόνο στη Νέα Φιλα-
δέλφεια», «Ορίτζιναλ 21» κτλ.

Σύμφωνα με τις περιγραφές 
της γειτονιάς, τα θρασύδειλα 
ανθρωποειδή επέβαιναν σε 
καμιά εικοσαριά μηχανές και 
μηχανάκια (δικάβαλα) και έμει-
ναν στο σημείο γύρω στα πέντε 
λεπτά. Ισα που να σπάσουν 
τη τζαμαρία της εισόδου και 
να γράψουν τις βρομιές τους 
στους γύρω τοίχους. Στη συνέ-
χεια, αποχώρησαν με πομπή. 
Σύμφωνα με δικό μας ρεπορτάζ, 

οι χούλιγκαν κατέβηκαν από την 
Κηφισσού, έψαξαν να βρουν το 
δρόμο του στόχου τους (στην 
αρχή πήγαν σε παράλληλη οδό) 
και στη συνέχεια ακολούθησαν 
τη διαδρομή Αυλώνος-Σώκου-
Λιοσίων-Αγίου Μελετίου-Πατη-
σίων. Σημάδι ότι κατευθύνθηκαν 
στην έδρα της Ορίτζιναλ (δρό-
μος παράλληλος στη Λεωφόρο 
Αλεξάνδρας), όπου άλλωστε 
κάθε Παρασκευή έχουν μάζωξη.

Περιττεύει να πούμε ότι πρό-
κειται για ενέργεια κατ’ εντολή. 
Κάποιος που γνώριζε τη διεύ-
θυνση του Γ. Λιόντου οργάνω-
σε την επιχείρηση και έστειλε 
το τραμπουκαριό να κάνει τον 
βανδαλισμό. Ολος ο κόσμος ξέ-
ρει ποιος δίνει τις εντολές και 
ποια είναι τα όργανά του.

Κρατάει χρόνια αυτή η κολό-
νια. Τουλάχιστον από το 2014 
(για να μην πάμε πιο πίσω στο 
χρόνο), ο ιδιωτικός στρατός 
των τραμπούκων προσπαθεί να 
τρομοκρατήσει τους αντιστε-
κόμενους κατοίκους της Φι-
λαδέλφειας-Χαλκηδόνας. Με 
το γνωστό θρασύδειλο τρόπο 
(πάντοτε πολλοί εναντίον λίγων 
και πάντοτε με τις πλάτες της 
αστυνομίας) έχει τραυματίσει 
ανθρώπους, έχει διαλύσει πολι-
τικές εκδηλώσεις (από εκδηλώ-
σεις του Συντονιστικού Κατοί-
κων Φιλαδέλφειας, Χαλκηδό-
νας και Γύρω Περιοχών το 2014 
μέχρι εκδήλωση της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ το 2017), έχει βανδαλίσει 
κοινωνικούς χώρους (έχουμε 
χάσει τον αριθμό πόσες φορές 
έχουν βανδαλίσει τη «Στρού-
γκα»), έχει διαλύσει δημοτικά 
συμβούλια, έχει επιτεθεί ακόμα 
και σε αιρετούς (κυνήγησαν και 
ξυλοκόπησαν άγρια τον πρόε-

δρο του Δημοτικού Συμβούλιου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας).

Μετά την υπό ανέγερση οικο-
δομή της συζύγου του δημάρ-
χου Αρη Βασιλόπουλου, στην 
οποία προκάλεσαν ζημιές πριν 
από μερικούς μήνες, σειρά είχε 
η πολυκατοικία όπου διαμένει ο 
συντάκτης της «Κόντρας», στο-
χοποιημένος με τον πιο επί-
σημο τρόπο από τα «υπαλλη-
λικά» Μέσα που υποδαυλίζουν 
τις φασιστικού τύπου επιθέσεις 
και τους δίνουν κάλυψη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον 
συγκεκριμένο βανδαλισμό 
εφάρμοσαν τη ναζιστική αρ-
χή της συλλογικής ευθύνης. 
Με τον σύντροφό μας «τα εί-
χαν» και «τιμώρησαν» όλους 
τους κατοίκους μιας παλιάς 
εργατικής πολυκατοικίας σε 
μια περιοχή που δεν κατοικούν 
«προύχοντες» αλλά άνθρωποι 
της βιοπάλης. Οι άνθρωποι 
αυτοί θα πρέπει να πληρώσουν 
από το φτωχικό τους βαλάντιο 
τη ζημιά για κάτι στο οποίο δεν 
είχαν την παραμικρή εμπλοκή. 
Απλά, έτυχε να συγκατοικούν 
με τον συντάκτη της «Κόντρας»! 
Εδώ ισχύει, πράγματι, το «είναι 
διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ»!

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί, 
ότι και πάλι ο ιδιωτικός στρατός 
του γνωστού μεγαλοκαπιταλι-
στή είχε την πλήρη στήριξη της 
αστυνομίας, κινούμενος με όλη 
την άνεσή του. Λογικά, η μηχα-
νοκίνητη συμμορία έφυγε από 
το ΟΑΚΑ αμέσως μόλις τελεί-
ωσε ο αγώνας χάντμπολ ΑΕΚ-
Ολυμπιακού (οι ώρες ταιριά-
ζουν). Από το Μαρούσι βρέθηκε 
στα Σεπόλια, έκανε με όλη της 
την άνεση τον βανδαλισμό και 
με όλη της την άνεση, επίσης, 

αποχώρησε και γύρισε στην 
Αθήνα. Δεν έκανε κάποια αιφνι-
διαστική ενέργεια, οργανωμένη 
με συνωμοτικούς κανόνες, αλλά 
μια ενέργεια φόρα-παρτίδα.

Για να έχουμε ένα μέτρο σύ-
γκρισης, αρκεί να θυμηθούμε τι 
γίνεται όταν οργανώνεται κά-
ποια μοτοπορεία από το αντικα-
πιταλιστικό κίνημα. Από τη στιγ-
μή που ξεκινά μέχρι τη στιγμή 
που τελειώνει, συνοδεύεται από 
μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα 
της αστυνομίας με διακριτικά, 
από μοτοσικλέτες και αυτοκί-
νητα με ασφαλίτες (χωρίς δι-
ακριτικά), ενώ ακολουθούν και 
κλούβες των ΜΑΤ. Υπάρχει πε-
ρίπτωση μια ομάδα από είκοσι 
δικάβαλα μηχανάκια να έκανε 
όλη αυτή τη διαδρομή χωρίς να 
την πάρει είδηση η αστυνομία; 
Απλά, είχε υπάρξει προσυνεν-
νόηση για το πού πάνε και τι 
σκοπεύουν να κάνουν. Και οι 
δυο πλευρές τήρησαν τη συμ-
φωνία: οι τραμπούκοι έκαναν 
μόνο τον συγκεκριμένο βανδα-
λισμό (δε χτύπησαν π.χ. κάποιον 
«στόχο» του Ολυμπιακού, από 
τον οποίο η ΑΕΚ μόλις είχε ητ-
τηθεί στο χάντμπολ, αλλά μόνο 
τη συγκεκριμένη πολυκατοικία) 
και η αστυνομία τους προσέφε-
ρε την ελευθερία να το κάνουν 
χωρίς να φοβούνται σύλληψη.

Δεν είναι η πρώτη φορά, άλ-
λωστε, που συμβαίνει αυτό. Το 
2014, πέρασαν ανάμεσα από 
τα ΜΑΤ για να επιτεθούν στους 
κατοίκους της Φιλαδέλφειας 
την ώρα που είχαν αρχίσει να 
συγκεντρώνονται. Στη συνέ-
χεια, υπό τα αδιάφορα βλέμ-
ματα των ΜΑΤ, ασφαλιτών και 
αξιωματικών της αστυνομίας, 
διέρρηξαν τη «Στρούγκα», την 

βανδάλισαν και αποπειράθηκαν 
να την πυρπολήσουν. Το 2017, 
πάλι παρουσία αστυνομίας (και 
ΜΑΤ), επιτέθηκαν στον κόσμο 
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ την ώρα που 
αποχωρούσε από την εκδήλω-
σή της. Πάλι το 2017, λίγο καιρό 
μετά, ενώ τα ΜΑΤ είχαν απο-
κλείσει στην αρχή της Δεκελεί-
ας τη διαδήλωση αλληλεγγύης 
στη «Στρούγκα», οι τραμπούκοι 
αλώνιζαν ελεύθερα τη Δεκελεί-
ας, βρίζοντας, ασχημονώντας, 
ακόμα και δέρνοντας κάποιους 
ανθρώπους που τους θεώρησαν 
«αλλόθρησκους».

Ανεξάρτητα από τα παραπά-
νω, όποιος κρίνει τα πράγματα 
σε βάθος δεν μπορεί να μη συμ-
φωνήσει ότι πρόκειται καθαρά 
για κίνηση πανικού. Αυτοί που 
κινούν τα νήματα ξέρουν ότι 
έβγαλαν μια παράνομη και δι-
άτρητη άδεια και –καταπώς το 
συνηθίζουν- ξαμολάνε τους 
άλογους τραμπούκους ενάντια 
στον «εχθρό», για να μην τους 
ζητήσουν οι οπαδοί λογαριασμό 
για τις δικές τους ευθύνες.

Τα ανθρωποειδή, φυσικά, δεν 
καταλαβαίνουν και πολλά (για 
να μην πούμε ότι δεν καταλα-
βαίνουν τίποτα). Νομίζουν ότι 
μπορούν να τρομοκρατήσουν 
αγωνιστές σαν  τον  Γεράσιμο 
Λιόντο! Ας ρωτήσουν να μά-
θουν… Νομίζουν πως μπορούν 
να τρομοκρατήσουν τους αντι-
στεκόμενους στο περιβαλλο-
ντικό και κοινωνικό σκάνδαλο 
της Νέας Φιλαδέλφειας. Τόσα 
χρόνια πέρασαν και δεν κατά-
φεραν τίποτα (πλέον, οι αντι-
στεκόμενοι έχουν ξεπεράσει 
τα όρια ενός δήμου και απλώ-
νονται σε όλο το λεκανοπέδιο, 
και πέρα απ’ αυτό). Γιατί να τα 
καταφέρουν τώρα;

Ας το βάλουν καλά στο μυ-
αλό τους, λοιπόν, ότι δεν μας 
τρομάζουν. Θα συνεχίσουμε 
τον αγώνα μας με ακόμα μεγα-
λύτερη δύναμη.

ΥΓ. Το πρωί του Σαββάτου, 
στις 11:30, κάποιος τηλεφώνησε 
στο κινητό του σ. Γεράσιμου Λιό-
ντου από απόκρυψη (τόσο θαρ-
ραλέος!), για να τον… νουθε-
τήσει. Δήλωσε ότι ήταν παρών 
στην επίθεση στην πολυκατοικία 
και ότι… συγκράτησε τους συν-
χουλιγκάνους του να μην κά-
νουν χειρότερα! Τι θα έκαναν, 
δηλαδή, θα έβαζαν φωτιά στην 
πολυκατοικία να κάψουν τον 
κόσμο; Ο ίδιος δήλωσε… ιδεο-
λόγος. Με αυτή του την ιδιότητα 
ζήτησε από τον Γερ. Λιόντο να 
μην κάνει καμιά ενέργεια ενά-
ντια στην άδεια, γιατί θα πάθει 
χειρότερα!

Το καταθέτουμε κι αυτό, όχι 
γιατί φοβηθήκαμε από τις απει-
λές του… ιδεολόγου, αλλά για 
την πληρέστερη αποτύπωση του 
«κλίματος Παλέρμο».

Χούλιγκαν της ΑΕΚ

Εσπασαν τα τζάμια της πολυκατοικίας 
που μένει ο σύντροφος Γερ. Λιόντος

Ετσι αποχαρακτήρισαν τα 37 στρέμματα δάσους στο Ελληνικό
Την περασμένη Δευτέρα, δη-

μοσιοποίησε τελικά ο πρό-
εδρος της Τεχνικής Επιτροπής 
Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΤΕΕΑ)
του Πειραιά, Χρ. Αντωνέλλης, την 
απόφαση 6/2017, η οποία δέχεται 
τις αντιρρήσεις των εταιριών ΤΑΙ-
ΠΕΔ ΑΕ και ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ και 
αποχαρακτηρίζει το δάσος των 
36,92 στρεμμάτων. Αυτή ήταν 
η απαίτηση των πλιατσικολόγων 
«επενδυτών» και της  κυβέρνησης 
των Τσιπροκαμμένων. Σ’ αυτή την 
απαίτηση, η οποία συνοδεύτηκε 
από ένα εφιαλτικό παρασκήνιο 
(το αποκαλύψαμε στο προηγού-
μενο φύλλο μας, αλλά και στο 
παρελθόν) ανταποκρίθηκε πλή-
ρως ο Χρ. Αντωνέλλης, που εκτός 
από πρόεδρος της ΤΕΕΑ Πειραιά 
είναι και Δασάρχης στο Λαύριο.

Παρεμπιπτόντως, αναφέρουμε 
ότι ως Δασάρχης Λαυρίου από 
τον Οκτώβρη του 2016 κάνει τις 
Πράξεις Χαρακτηρισμού έχο-
ντας διπλή ιδιότητα: του εισηγη-
τή δασολόγου και του Δασάρχη, 
γιατί στο Δασαρχείο Λαυρίου 
είναι ο μοναδικός δασολόγος! 
Αυτή τη δράση του Χρ. Αντωνέλ-
λη την έχουμε ψάξει απ’ όλες τις 
πλευρές. Θα επανέλθουμε διεξο-
δικά σ’ αυτό, αφού περιληπτικά 
σημειώσουμε, ότι ο Χρ. Αντωνέλ-
λης δεν ενεργεί πρωτοβουλιακά. 
Από το 1997 υπάρχει η απόφαση 
4796 του ΣτΕ, που το επιτρέπει, 
σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
άλλος δασολόγος, ενώ υπάρ-
χουν και εγκύκλιες διαταγές που 
αποδέχτηκαν αυτή την απόφαση. 
Ομως, συνάδελφοί του που βρέ-
θηκαν σ’ αυτή τη θέση δεν εφάρ-
μοσαν τη συγκεκριμένη απόφα-
ση του ΣτΕ, αλλά συνεργάστηκαν 
με δασολόγο της Διεύθυνσης Δα-
σών του νομού στον οποίο ανήκει 
το Δασαρχείο τους. Θα έπρεπε, 
λοιπόν, να λειτουργήσει ανάλογα 

και ο Δασάρχης Λαυρίου.
Επανερχόμενοι στο σχολια-

σμό της απόφασης της ΤΕΕΑ 
Πειραιά, σημειώνουμε ότι πρό-
κειται τυπικά και ουσιαστικά για 
απόφαση Αντωνέλλη. Οπως και ο 
ίδιος  αναφέρει στην κατάπτυστη 
απόφαση για τον αποχαρακτηρι-
σμό του δάσους του Ελληνικού, 
έλαβε γνώση της 16σέλιδης ει-
σήγησης του δασολόγου Π. Χρι-
στακόπουλου, που συνοδεύτηκε, 
πέρα από την εργασία γραφείου 
που περιλάμβανε φωτοερμηνεία 
αεροφωτογραφιών και ορθοφω-
τοχαρτών από το 1939 μέχρι το 
2007, και από επιτόπια αυτοψία 
στο δάσος. Ενώ και τα μέλη της 
ΤΕΕΑ έκαναν αυτοψία, ο Αντω-
νέλλης αγνόησε προκλητικά την 
εισήγηση Χριστακόπουλου και 
ευθυγραμμίστηκε με τις αντιρ-
ρήσεις των εταιριών ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ 
και ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ.

Παραθέτουμε ένα μικρό 
απόσπασμα από την εισήγηση 
Χριστακόπουλου, που «επιβρα-
βεύτηκε» από τον Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, Σπ. Κοκκινάκη, με την με-
τακίνησή του από τη Διεύθυνση 
Συντονισμού και Επιθεώρησης 
Δασών στη Διεύθυνση Αναδα-
σώσεων:

«Για το τμήμα Α, έκτασης 13,86 
στρεμμάτων, συμπεραίνει: «Το 
τμήμα Α από το έτος1939-σήμερα 
ήταν και είναι δασικής μορφής πα-
ρά τις κάποιες ανθρώπινες επεμ-
βάσεις που παρατηρήθηκαν στο 
παρελθόν. Η κάλυψη της θαμνώ-
δους δασικής βλάστησης ανέρχε-
ται σήμερα στο 50% περίπου. 

Για το τμήμα Β, έκτασης 23,06 
στρεμμάτων, συμπεραίνει: «Το σύ-
νολο της έκτασης του τμήματος Β 
κατά το έτος 1939 είχε την χορτο-
λιβαδική μορφή… Από το 1960 πα-

ρατηρείται αύξηση του ποσοστού 
κάλυψης της βλάστησης καθώς 
και σημαντική καθ’ ύψος αύξηση. 
Η αύξηση αυτή οφείλεται στην 
φυσική εξέλιξη καθώς και σε φυ-
τεύσεις άλλων ειδών προφανώς 
για αναβάθμιση της αισθητικής 
του τοπίου. Με βάση τα ανωτέρω 
εκτεθέντα, προκύπτει σαφώς και 
χωρίς αμφισβήτηση η δασική 
μορφή επί του συνόλου της έκτα-
σης του τμήματος Β».

Πρόκειται για μια ξεκάθαρη 
θέση για το δάσος του Ελληνι-
κού, η οποία ταυτίζεται με την 
Πράξη Χαρακτηρισμού του Δα-
σάρχη και με τις εισηγήσεις της 
Διεύθυνσης Δασών Πειραιά. Ο 
Χρ. Αντωνέλλης, όμως, είχε δια-
φορετική άποψη και την εξέφρα-
σε στην κλειστή συνεδρίαση της 
ΤΕΕΑ Πειραιά. Παραθέτουμε το 
σχετικό απόσπασμα από την από-
φαση της ΤΕΕΑ:

«Σύμφωνα με την προφορική 
εισήγηση των κ. Αντωνέλλη Χρή-
στου και κ. Κοτσοβού Αικατερί-
νης το Τμήμα 8 εμβαδού τριάντα 
έξι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα 
οκτώ τετραγωνικών μέτρων και 

ένδεκα εκατοστών του τετραγω-
νικού μέτρου (36.918,11 τ.μ.), με 
στοιχεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1 
όπως αυτό απεικονίζεται στο 
συμπληρωμένο από εμάς, από 
Ιανουάριο του 2016 τοπογραφικό 
διάγραμμα κλ. 1:5000 του Αγρο-
νόμου Τοπογράφου Μηχανικού 
κ. Σπύρου Συντριβανόπουλου 
με αρ. Μητρώου ΤΕΕ 80427 επί 
του αποσπάσματος Φ.Χ. Γ.Υ.Σ. 
αριθ. 6455-7,6465-1 και 6465-3 
κλίμακας 1:5.000 με συντεταγμέ-
νες κορυφών, βασιζόμενες στο 
Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Ανα-
φοράς ΕΓΣΑ 87, λαμβάνοντας 
υπόψη την α) αριθμ. 337/2016 
Γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος 
του ΝΣΚ, σύμφωνα με την οποία 
«Στην έννοια του “ιδιοκτήτη“, της 
περ. γ της παρ. 6 του άρθρου 3 του 
ν. 998/79, περιλαμβάνεται και το 
Ελληνικό Δημόσιο ή ο ειδικός διά-
δοχος αυτού, για τις περιπτώσεις 
που σε εκτάσεις του οι οποίες δεν 
είχαν δασικό χαρακτήρα προέβη 
το ίδιο ή ο διάδοχός του σε τεχνη-
τές φυτεύσεις για καλλωπιστικούς 
λόγους βάσει φυτοτεχνικών μελε-
τών, είτε πριν, είτε μετά την 11-6-

1975», β) το αρ. 151924/362/20-1-
2017 έγγραφο του αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με το οποίο έγινε απο-
δεκτή η ανωτέρω Γνωμοδότηση, 
γ) το 155483/1880/13-4-2017 έγ-
γραφο του αναπληρωτή Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας με το οποίο μας διαβιβάσθη-
κε το 231-1211/102595/3-4-2017 
έγγραφο του Γραφείου Νομικού 
Συμβούλου του ΥΠΕΝ σύμφωνα 
με το οποίο «προκύπτει με σαφή-
νεια ότι, η ύπαρξη «φυτοτεχνικών 
μελετών» δεν αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση για την ερμηνεία της 
περίπτωσης γ' της παραγράφου 6 
του άρθρου 3 του ν. 998/79 όπως 
ισχύει, στην οποία οδηγήθηκε 
το Τμήμα και συνακόλουθα δεν 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση 
για την εφαρμογή της διατάξεως, 
όπως ερμηνεύτηκε από την ως 
άνω γνωμοδότηση. Κατά συνέπεια 
η «εξ ελευθεριότητος φύτευση» εκ 
μέρους του ιδιοκτήτη, σε εκτάσεις 
της μορφής των περιπτώσεων α' 
και β', της παραγράφου 6 του άρ-
θρου 3 του ν. 998/79, όπως ισχύει 
και μόνον, τίθεται ως ουσιαστική 
και αναγκαία προϋπόθεση για την 
εφαρμογή της διατάξεως σύμφω-
να με την ως άνω γνωμοδότηση», 
και χαρακτηρίζει αυτή ως μη δα-
σικού χαρακτήρα κατά την έννοια 
των διατάξεων της περίπτωσης γ' 
της παραγράφου 6 του άρθρου 3 
του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικα-
ταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 
32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159Α), 
μη υπαγόμενη στις διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας. 

Τα στοιχεία που συνηγορούν 
υπέρ του χαρακτηρισμού αυτού 
είναι η μορφή της έκτασης, η 
μορφή που είχε τα έτη 1929-2016, 
η μορφολογία εδάφους, ο τρόπος 
διαχείρισης και τα υποβληθέντα 

με τις αντιρρήσεις στοιχεία».
u Ο Χρ. Αντωνέλλης αγνόησε 

προκλητικά την αναλυτική και 
άκρως θεμελιωμένη επιστημο-
νικά εισήγηση του συναδέλφου 
του Π. Χριστακόπουλου, τότε 
προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Συντονισμού και Επιθεώρησης, 
που αναφέρθηκε σε δυο τμήματα 
της έκτασης, δίνοντας αναλυτική 
περιγραφή του ιστορικού και της 
σημερινής κατάστασης του καθε-
νός απ’ αυτά, επειδή προφανώς 
δεν τον βόλευε στην προειλημμέ-
νη απόφασή του να ταυτιστεί με 
τις αντιρρήσεις των δύο εταιριών.

u Ο ίδιος επισκέφτηκε την 
περιοχή που εκτείνεται ανάμε-
σα στο Ελληνικό και στον Αγιο 
Κοσμά, έκανε αυτοψία και έτσι 
είχε σχηματίσει γνώμη, όχι μόνο 
για τα 36,92 στρέμματα που είχε 
χαρακτηρίσει δάσος ο Δασάρχης 
Πειραιά, αλλά και για τα επιπλέον 
εκατοντάδες στρέμματα, για τα 
οποία είχαν υποβάλει αντιρρή-
σεις 65 κάτοικοι. Οφειλε, λοιπόν, 
από εκεί να ξεκινήσει την τοπο-
θέτησή του.

u Ομως, αυτός ξεκίνησε την 
τοποθέτησή του από τις παράνο-
μες γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, με 
τις οποίες ο Φάμελλος επιχείρη-
σε να βγάλει εκτός δασικής νο-
μοθεσίας τις Τεχνητές Δασικές 
Φυτείες, γιατί απλά δεν μπορού-
σε να αντικρούσει τις απόψεις 
του Π. Χριστακόπουλου. Πρόκει-
ται για σολοικισμό, καθώς έπρεπε 
να αρχίσει την τοποθέτησή του 
αναφερόμενος στην πραγματική 
κατάσταση, που διαπίστωσε και 
ο ίδιος με την επιτόπια αυτοψία, 
και να κάνει φωτοερμηνεία όλων 
των αεροφωτογραφιών και ορθο-
φωτοχαρτών. Ετσι, όμως, θα οδη-
γούνταν υποχρεωτικά στο συμπέ-
ρασμα, ότι η έκταση των 36.92 

στρεμμάτων δεν προήλθε από 
Τεχνητές Δασικές Φυτείες, και 
δε θα χρειαζόταν να καταφύγει 
στην ανάλυση των αντιδασικών 
διατάξεων που εισήχθησαν προ-
κειμένου να αποχαρακτηριστούν 
δάση και δασικές εκτάσεις επει-
δή προέρχονται από Τεχνητές 
Δασικές Φυτείες.

Θυμίζουμε ότι δύο δασολόγοι 
του Δασαρχείου Πειραιά έκα-
ναν την Πράξη Χαρακτηρισμού. 
Δύο δασολόγοι της Διεύθυνσης 
Δασών Πειραιά συμφώνησαν με 
την Πράξη Χαρακτηρισμού του 
Δασάρχη Πειραιά. Ο δασολόγος 
προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Συντονισμού και Επιθεώρησης 
Δασών της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, με την εμπε-
ριστατωμένη εισήγησή του, στή-
ριξε την Πράξη Χαρακτηρισμού. 
Και ένας ακόμα δασολόγος, μέ-
λος της ΤΕΕΑ Πειραιά, ψήφισε 
υπέρ της Πράξης Χαρακτηρι-
σμού. Δηλαδή, έχουμε έξι δασο-
λόγους που υπερασπίστηκαν τον 
δασικό χαρακτήρα του τελευταί-
ου δάσους του Ελληνικού. Απέ-
ναντι στην ομοφωνία όλων αυτών 
των δασολόγων έχουμε δύο νο-
μικούς (τον Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
Σπ. Κοκκινάκη, και τον δικηγόρο 
με έμμισθη εντολή, Ν. Γκούβρα), 
τον δασολόγο Χρ. Αντωνέλλη και 
τη γεωπόνο Αικ. Κοτσοβού, που 
συμφώνησαν με τις αντιρρήσεις 
των εταιριών ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ και ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟ ΑΕ, κάνοντας το άσπρο 
μαύρο, επειδή αυτή ήταν η πολιτι-
κή βούληση της κυβέρνησης.

Κατά συνέπεια, η συγκεκριμέ-
νη απόφαση του Χρ. Αντωνέλλη 
και της Αικ. Κοτσοβού, που έγινε 
απόφαση της ΤΕΕΑ Πειραιά χά-
ρη στη διπλή προεδρική ψήφο 
του πρώτου, είναι επιστημονικά 

διάτρητη και νομικά παράνομη.
ΥΓ. Γράψαμε την προηγούμε-

νη εβδομάδα, ότι ο Συντονιστής 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, Σπ. Κοκκινάκης, μετά την 
άρνηση των προϊσταμένων της 
Διεύθυνσης Δασών Πειραιά και 
της Διεύθυνσης Συντονισμού και 
Επιθεώρησης Δασών να υπογρά-
ψουν εισηγήσεις για την υποβολή 
αντιρρήσεων κατά της Πράξης 
Χαρακτηρισμού του Δασάρχη, 
κατέφυγε σε έναν δικηγόρο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
Από νέα στοιχεία που προέκυ-
ψαν μετά από την ανάγνωση των 
αντιρρήσεων που υπέβαλε ο Σπ. 
Κοκκινάκης, διαπιστώσαμε ότι 
αυτός διέταξε την προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης Δασών Πειραιά, 
πρώτον να συντάξει το έγγραφο 
με Θέμα: «Εγερση αντιρρήσεων 
κατά της 39216/1659/11-5-2017 
Πράξης Χαρακτηρισμού Δα-
σάρχη Πειραιά» και δεύτερον να 
χρησιμοποιήσει τη στάμπα και το 
πρωτόκολλο της Διεύθυνσης. Ο 
Κοκκινάκης το έκανε αυτό γιατί 
δεν μπορούσε διαφορετικά να 
υποβάλει τις αντιρρήσεις κατά 
της Πράξης Χαρακτηρισμού του 
Δασάρχη Πειραιά. 

Η προϊσταμένη της Διεύθυν-
σης Δασών Πειραιά, Σ. Μυτελέ-
τση, την οποία ρωτήσαμε αν κα-
τέγραψε στο έγγραφο των αντιρ-
ρήσεων (αυτό που παραμένει 
στο αρχείο της Διεύθυνσης) τη 
διαφωνία της, ως όφειλε, αρνή-
θηκε να μας απαντήσει. Θεωρού-
με ως πιθανότερο η προϊσταμένη 
να κατέγραψε τη διαφωνία της, 
δεδομένου ότι η ίδια είχε δεχτεί 
την εισήγηση του τμηματάρχη Δ. 
Νάκου και είχε εισηγηθεί να μην 
υποβληθούν αντιρρήσεις επί της 
Πράξης Χαρακτηρισμού του Δα-
σάρχη Πειραιά.

Να σταματήσει άμεσα η καταστροφική επέμβαση στη Λίμνη Στυμφαλία

Στις 24 Αυγούστου του 2017, δόθηκε από 
τη γενική γραμματέα του υπουργεί-

ου Περιβάλλοντος Χ. Μπαριτάκη άδεια 
στον συντονιστή του προγράμματος «Life 
Stymfalia» Ε. Παππά για να κόψει 150 
στρέμματα καλαμιώνων στην ιστορική Λί-
μνη Στυμφαλία. Μέχρι τώρα, οι αρμόδιες 
Διευθύνσεις είχαν εγκρίνει δύο άδειες για 
την κοπή καλαμιώνων στη Λίμνη, μία για την 
κοπή 12 στρεμμάτων και μία για την κοπή 
άλλων 70 στρεμμάτων. Για τη δεύτερη άδεια 
ζητήθηκε παράταση η οποία δόθηκε.

Στη συνέχεια, οι υπεύθυνοι αυτού του 
προγράμματος, που δεν εγκρίθηκε από τις 
αρμόδιες διευθύνσεις, ζητούσαν συνεχώς 
νέες άδειες για την κοπή εκατοντάδων 
στρεμμάτων, προκειμένου να βγάλουν 
βιομάζα για την παραγωγή πέλετ. Οπως 
κατ’ επανάληψη έχουμε γράψει, θέλουν να 
μετατρέψουν αυτόν τον βιότοπο, που είναι 
Καταφύγιο Αγριας Ζωής (ΚΑΖ) σε αγρότοπο 
παραγωγής βιομάζας. Στις αρχές του 2017, 
ζήτησαν να κόψουν 200 στρέμματα το 2017, 
400 στρέμματα το χειμώνα του 2017 προς 
2018 και άγνωστο αριθμό στρεμμάτων το 
2018.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών 
Κορίνθου, Π. Καλλίρης, που για δεκαετίες 
«μάτωσε» για την ανάπτυξη και προστασία 

της Λίμνης και τη μετατροπή της σε ΚΑΖ, 
απέρριψε αυτό το αίτημα, γιατί η αποδοχή 
του θα οδηγούσε στην καταστροφή της 
Λίμνης. Ομως παρενέβη ο γενικός διευθυ-
ντής Δασών Κ. Δημόπουλος και παράνομα 
αγνόησε την αρμόδια διεύθυνση και εισηγή-
θηκε στη γενική γραμματέα του υπουργείου 
Περιβάλλοντος Χ. Μπαριτάκη να εγκρίνει 
άδεια για την κοπή 150 στρεμμάτων από 25 
Αυγούστου μέχρι 31 Οκτώβρη του 2017. Μέ-
χρι τις 31 Οκτώβρη απομένουν 12 μέρες και 
είναι σίγουρο ότι οι Δ. Δημόπουλος και Ε. 
Παππάς, που είναι υπεύθυνοι αυτού του προ-
γράμματος, θα ζητήσουν παράταση για να 
κόψουν και τα 150 στρέμματα, δημιουργώ-
ντας σοβαρά προβλήματα στην πανίδα της 
Λίμνης. Και οι Δημόπουλος και Μπαριτάκη 
θα επιχειρήσουν πάλι να παρατείνουν τη λή-
ξη της άδειας, παραβιάζοντας κατάφωρα 
την νομιμότητα, αφού θα συνεχίσουν να πα-
ρακάμπτουν τις αρμόδιες διευθύνσεις που 
υπάγονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος, και με-
τά την ανανέωση της τωρινής άδειας, προ-
κειμένου να ολοκληρωθεί η παράνομη κοπή 
των 150 στρεμμάτων, δε θα σταματήσουν 
να ζητούν νέα άδεια κοπής καλαμιώνων. 
Στις αρχές Σεπτέμβρη εκτιμούσαμε ότι θα 

ζητήσουν και νέα άδεια κοπής καλαμιώνων, 
στηριζόμενοι στο ότι έχουν αποφασίσει να 
μετατρέψουν το βιότοπο της ιστορικής 
Λίμνης σε αγρότοπο για την παραγωγή 
βιομάζας. Στις 31 Αυγούστου του 2017, ο 
Δ. Δημόπουλος, που είναι διευθυντής της 
Μονάδας Περιβάλλοντος της Τράπεζας 
Πειραιώς, έστειλε ενημερωτικό έγγραφο 
στη Διεύθυνση Δασών Κορίνθου και στο 
Δασαρχείο Κορίνθου και ανάμεσα  στ΄ άλ-
λα έγραφε: «Τέλος, με βάση την αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων της θερινής κοπής του 
προγράμματος παρακολούθησης των προ-
στατευτέων στοιχείων (…) θα στοιχειοθετη-
θεί και ο προτεινόμενος σχεδιασμός για την 
χειμερινή κοπή του 2018».

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τον Κ. 
Δημόπουλο και την Χ. Μπαριτάκη. Θα εν-
δώσουν στις πιέσεις των στελεχών της Τρά-
πεζας Πειραιώς και θα δώσουν νέα άδεια 
κοπής καλαμιώνων; Θα ισχυριστούν πάλι ότι 
δίνουν νέα άδεια για… ερευνητικούς σκο-
πούς, παρακάμπτοντας πάλι την αρμόδια 
διεύθυνση;

Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θ’ αναγκαστούμε 
να υλοποιήσουμε την απειλή μας για μηνυ-
τήρια αναφορά. Δεν πάει άλλο. Πρέπει να 
βάλουμε φρένο σ’ αυτό το δίδυμο που είναι 
αδίστακτο.

Καρφώνονται οι εμπνευστές - Η κυβέρνηση ηθικός αυτουργός

Τον Δεκέμβρη του 2014, χούλιγκαν της ΑΕΚ 
πραγματοποίησαν επίθεση στο σπίτι του 

πανεπιστημιακού Γιάννη Ζαμπετάκη, στη Νέα 
Φιλαδέλφεια. Εσπασαν τα τζάμια της πολυ-
κατοικίας και το αυτοκίνητο του Γ. Ζαμπετάκη, 
«τιμωρώντας» τον επειδή ήταν ένας από τους 17 
πολίτες που υπέβαλαν προσφυγή στο ΣτΕ κατά 
του αντισυνταγματικού νόμου 4277/2014 (για το 
γήπεδο Μελισσανίδη).

Τότε, υπήρξαν δύο διαφορές σε σχέση με 
την επίθεση στην πολυκατοικία που διαμένει ο 
σύντροφος Γεράσιμος Λιόντος. Πρώτο, οι τρα-
μπούκοι δεν έβαλαν υπογραφή στα εμετικά συν-
θήματα που έγραψαν, ενώ πέταξαν κάτι τρικάκια 
στα οποία υπέγραφαν ως «κίτρινοι μαχητές». Και 
η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωσε στην οποία κα-
ταδίκαζε «με κατηγορηματικό τρόπο τις απειλές 
και τη φθορά της περιουσίας σε βάρος του κ. Γι-
άννη Ζαμπετάκη που κατέφυγε στο ΣτΕ κατά της 
ανέγερσης του γηπέδου στη Νεα Φιλαδέλφεια». 
Αφού σημείωνε ότι «τέτοιου είδους πρακτικές 
δεν έχουν θέση στην ιστορία και την κουλτούρα 
του μεγάλου Συλλόγου που εκπροσωπούμε», η 
υποκριτική ανακοίνωση κατέληγε ως εξής: «Είμα-
στε κατά της χρήσης οποιασδήποτε μορφής βίας 
αφού τέτοιες πρακτικές δε βοηθούν σε τίποτα, 
δε λύνουν τo πρόβλημα αλλά και ζημιώνουν το 
όνομα της ΑΕΚ».

Στην επίθεση κατά του Γερ. Λιόντου οι μεν 

δράστες άφησαν φαρδιά-πλατιά την υπογραφή 
τους (Original 21) και φρόντισαν να αποχωρήσουν 
επιδεικτικά, δείχνοντας το δρομολόγιό τους που 
οδηγούσε στην έδρα τους στη Λεωφόρο Αλεξάν-
δρας. Η δε ΠΑΕ ΑΕΚ δεν έβγαλε καμιά ανακοί-

νωση υποκριτικής καταδίκης. Ούτε τα «υπαλλη-
λικά» Μέσα έγραψαν κάτι σχετικό, μολονότι είναι 
αυτά που στοχοποίησαν τον σύντροφό μας.

Αλλοι καιροί, άλλα ήθη. Το 2014, είχε προηγη-
θεί το πογκρόμ κατά του Συντονιστικού Κατοίκων 
Φιλαδέλφειας, Χαλκηδόνας και Γύρω Περιοχών, 
με τους τόσους τραυματισμούς πολιτών υπό τα 
αδιάφορα μάτια της αστυνομίας, καθώς και ο 
βανδαλισμός και η απόπειρα εμπρησμού της 
«Στρούγκας», που ανάγκασαν τον ΣΥΡΙΖΑ (ενό-
ψει των επερχόμενων εκλογών) να αναδιπλωθεί 
από το «ντιλ» που οι Φλαμπουράρης-Στρατούλης 
είχαν κλείσει στα γραφεία του Μελισσανίδη. Βλέ-
ποντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τις εκλογές, το 
«σύστημα Μελισσανίδη» ήθελε να κρατήσει χα-
μηλά τους τόνους και να το παίξει νομιμόφρον.

Τώρα, έχοντας την κυβέρνηση «στο τσεπάκι 
τους», οι εμπνευστές των τραμπουκισμών βάζουν 
τους χουλιγκάνους να επιτίθενται φόρα-παρτίδα, 
αφήνοντας την υπογραφή τους, ενώ οι ίδιοι τους 
προσφέρουν κάλυψη διά της σιωπής. Την ίδια 
επαίσχυντη στάση κρατάει και η κυβέρνηση, η 
οποία κάνει σαν να μην υπήρξε η επίθεση ενάντια 
στην εργατική πολυκατοικία στα Σεπόλια. Ετσι, 
η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ καθίσταται ηθι-
κός αυτουργός των μαφιόζικων επιθέσεων. Με 
τις συνεχείς παρανομίες για να εκδοθεί η άδεια 
τους έλυσε τα χέρια και τώρα τους κάνει πλάτες 
στο τελευταίο εγκληματικό ψυχοράγημά τους.
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Στα κόλπα που χρησιμοποιούν οι 
σχολάρχες προκειμένου να εκ-

μεταλλεύονται άγρια τους εργαζόμε-
νους στα ιδιωτικά σχολεία εκπαιδευ-
τικούς, αλλά και να φοροδιαφεύγουν  
αναφέρεται ανακοίνωση-καταγγελία 
της ΟΙΕΛΕ.

Δημοσιεύουμε αποσπάσματα από 
την ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ:

Το 2013 είχε δημοσιευτεί έρευνα 
του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, από την οποία 
προέκυπτε ότι οι ιδιωτικοί εκπαι-
δευτικοί αμείβονταν μόλις για το 
60% της συνολικής τους εργασίας 
στα ιδιωτικά σχολεία (η κατάσταση 
ήταν δραματική για τις εκτός ωρολο-
γίου προγράμματος δραστηριότητες, 
όπου το ποσοστό ανέβαινε στο 96% 
περίπου). Από τότε μεσολάβησε η 
ψήφιση των νόμων 4415/2016 και 
4472/2017 που βελτίωσαν την κατά-
σταση και υποχρέωσαν τα ιδιωτικά 
σχολεία να δηλώνουν κάθε δράση 
τους και τους εκπαιδευτικούς που τις 
παρέχουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευ-
σης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στις 
αρχές να επεκτείνουν τους ελέγχους 
τους, ώστε να καταπολεμηθεί απο-
τελεσματικά η φοροδιαφυγή και η 
μαύρη εργασία.

Δυστυχώς όμως πολλοί ιδιοκτήτες 
γνωρίζουν πώς να βρίσκονται πά-
ντοτε ένα βήμα μπροστά από τις… 
εξελίξεις, εφευρίσκοντας συνεχώς 

νέες μεθόδους και «τρύπες», προκει-
μένου (πάντοτε μέσω «ευγενών» πιέ-
σεων και απειλών) να αποσπούν δω-
ρεάν εργασία από τους ιδιωτικούς 
εκπαιδευτικούς. Μετά από καταγ-
γελίες συναδέλφων παρουσιάζουμε 
κάποια από τα «κόλπα» των ιδιωτικών 
σχολείων για να εκμεταλλεύονται χυ-
δαία την εργασία των συναδέλφων.
ΚΟΛΠΟ νο 1: ΑΔΗΛΩΤΕΣ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία 
είναι σαφής, πολύ μεγάλος αριθμός 
ιδιωτικών σχολείων γράφουν (κατά 
την πάγια συνήθειά τους) στα παλαι-
ότερα των υποδημάτων τους τη νο-
μοθεσία και δεν δηλώνουν τις εκτός 
ωρολογίου προγράμματος δράσεις 
τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι 
εκπαιδευτικοί που τις παρέχουν είτε 
να μην πληρώνονται καθόλου, είτε με 
ψίχουλα (2 ευρώ την ώρα). Οι ώρες 
αυτές, βέβαια, δεν υπολογίζονται 
στο νόμιμο ωράριό τους και στην 
προϋπηρεσία τους. Φυσικά οι γονείς 
πληρώνουν αδρά για δραστηριότητες 
και τα χρήματα αυτά δεν φορολογού-
νται και δεν πηγαίνει τμήμα τους για 
την παροχή υπηρεσιών από τους εκ-

παιδευτικούς...
ΚΟΛΠΟ νο 2: ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ 30ΩΡΟΥ

Οπως είναι γνωστό, οι ιδιωτικοί 
εκπαιδευτικοί (όπως και οι δημόσιοι 
συνάδελφοί τους) οφείλουν να πα-
ραμένουν στη σχολική μονάδα για 
30 ώρες (οι πλήρους ωραρίου) και 
για αναλογικό χρόνο οι μειωμένου. 
Η πραγματικότητα σε πολλά ιδιωτι-
κά σχολεία είναι πολύ διαφορετική. 
Μεγάλος αριθμός ιδιωτικών εκπαι-
δευτικών παραμένει στο σχολείο 
για περισσότερες από τις 30 ώρες, 
χωρίς (φυσικά) να λαμβάνουν από 
τα σχολεία την προβλεπόμενη υπε-
ρωριακή αμοιβή 10 ευρώ μικτά.

Η ευθύνη εδώ είναι πολύ μεγάλη 
για τις Διευθύνσεις, καθώς οι υπερ-
βάσεις του ωραρίου διαπιστώνονται 
με έλεγχο των ωρολόγιων προγραμ-
μάτων των σχολείων και τσεκάρισμα 
στη συνέχεια των μισθολογικών κατα-
στάσεων των εκπαιδευτικών...
ΚΟΛΠΟ νο 3: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 
ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Συχνά το Υπουργείο Παιδείας, ή 
οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εγκρί-

νουν τη διενέργεια διασχολικών δια-
γωνισμών που διοργανώνονται από 
ιδιωτικά σχολεία ή άλλους φορείς 
(π.χ. διαγωνισμός «Θαλής»), χωρίς 
να ζητούν εκ των προτέρων από τους 
νόμιμους εκπροσώπους των σχολεί-
ων να δηλώνουν στις Διευθύνσεις τα 
ονοματεπώνυμα των εμπλεκομένων 
εκπαιδευτικών και το χρόνο της υπε-
ρωριακής τους απασχόλησης.

Ελλείψει κάθε είδους ελέγχου 
συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες, μετά την 
έγκριση, ζητούν την «οικειοθελή» 
συμμετοχή συναδέλφων (κυρίως 
νέων) είτε για την επιτήρηση των 
διαγωνιζομένων είτε για την εξαγω-
γή των θεμάτων, τη διόρθωση των 
γραπτών ή την εξαγωγή των αποτε-
λεσμάτων, χωρίς αμοιβή!...
ΚΟΛΠΟ νο 4: ΑΔΕΙΑ 
ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Τα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ, βάσει νο-
μοθεσίας, εγκρίνουν την εκτός σχο-
λείου απασχόληση εκπαιδευτικών με 
προϋπόθεση τη βεβαίωση των Διευ-
θυντών των σχολείων ότι η επιπλέον 
αυτή απασχόληση δεν αποβαίνει σε 
βάρος της ποιότητας των υπηρεσιών 

του εκπαιδευτικού στο σχολείο. Πολ-
λά ιδιωτικά σχολεία ζητούν άδεια 
για τους εκπαιδευτικούς να συμμε-
τέχουν σε «εκπαιδευτικές-αθλητι-
κές-πολιτισμικές» δραστηριότητες, 
όχι αμιγώς δικές τους, αλλά «προ-
σκείμενων» φορέων. Ομως, δεν εί-
ναι προαπαιτούμενη η προσκόμιση 
της σύμβασης εργασίας του εκπαι-
δευτικού με το φορέα στον οποίο θα 
προσφέρει εργασία, με συνέπεια, 
σε κάποιες περιπτώσεις, ελεεινούς 
όρους εργασίας και ωράρια που 
υποβαθμίζουν το λειτούργημα του 
εκπαιδευτικού και τον καθιστούν 
αντικείμενο εργασιακής εκμετάλ-
λευσης μέχρι εξαντλήσεως, με συ-
νέπειες, βέβαια, στην ποιότητα των 
προσφερόμενων υπηρεσιών στους 
μαθητές του πρωινού προγράμματος.

Θα πρέπει πλέον τα υπηρεσιακά 
συμβούλια να απαιτούν τις συμ-
βάσεις των εκπαιδευτικών με τον 
εκάστοτε φορέα και τις αποδοχές 
τους, ώστε να διασφαλίζεται η νο-
μιμότητα...

Ας σημειωθεί ότι με τον έλεγχο 
των συμβάσεων αυτών αποφεύγε-
ται η υπερωριακή απασχόληση και η 
αμοιβή των εκπαιδευτικών τα Σαβ-
βατοκύριακα, με συνέπεια την περαι-
τέρω γιγάντωση της μαύρης εργασίας 
και της φοροδιαφυγής.

Αλωνίζουν οι σχολάρχες

Το Νηπιαγωγείο και πάλι στη δίνη του κυκλώνα

Ενοποίηση Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ως γνωστόν, το υπουρ-

γείο Παιδείας έχει βάλει 
μπροστά το έργο «ενοποίηση 
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ». Η αρ-
χική εξαγγελία ήταν η ίδρυση 
του Πανεπιστήμιου Δυτικής 
Αττικής, που θα προκύψει από 
τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας 
και Πειραιά και το όλο εγχείρη-
μα θα λειτουργήσει ως πιλότος 
και για τις ενοποιήσεις Πανεπι-
στημίων και ΤΕΙ.

Είναι αλήθεια ότι τις τελευ-
ταίες 2-3 δεκαετίες διαμορ-
φώθηκε ένας «ακαδημαϊκός 
χάρτης», χωρίς να ανταποκρί-
νεται σε αρκετές περιπτώσεις 
σε αναγκαιότητες που προκύ-
πτουν από επιστημονικά κριτή-
ρια. Κριτήριο στις περιπτώσεις 
αυτές ήταν η εξυπηρέτηση του 
πελατειακού αστικού πολιτι-
κού συστήματος. Παράλληλα, 
υπηρετούνταν με τον τρόπο 
αυτό ένας βασικός στόχος της 
ελληνικής αστικής τάξης: να 
αποτρέψει τα παιδιά της εργα-
τικής τάξης και της εργαζόμε-
νης κοινωνίας από το όνειρο να 
πραγματοποιήσουν πανεπιστη-
μιακές σπουδές. Η προσπάθεια 
αυτή αντανακλάται ιστορικά 
σε όλη την αμαρτωλή ιστορία 
της λεγόμενης τεχνικοεπαγ-
γελματικής εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα.

Διαμορφώθηκε, λοιπόν, ένας 
ακαδημαϊκός χάρτης με πλη-
θώρα γνωστικών αντικειμένων, 
με κατακερματισμό γνωστικών 
αντικειμένων, έτσι ώστε να εξο-
βελίζεται η ολιστική αντίληψη 
της επιστήμης και να προωθεί-
ται η απόλυτη εξειδίκευση, με 
επικαλύψεις και διαχωρισμούς 

ανάμεσα στην επιστημονική 
γνώση και την εφαρμογή της.

Ο ρόλος του ρυθμιστικού 
παράγοντα της καπιταλιστι-
κής αγοράς στο ακαδημαϊκό 
γίγνεσθαι (και όχι, βεβαίως, 
οι πραγματικές ανάγκες του 
Ανθρώπου) εξαίρεται από όλο 
το αστικό πολιτικό σύστημα και 
συνεχώς γίνονται προσπάθειες 
να γίνει αυτός πιο έντονος και 
παρεμβατικός.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι 
καθόλου τυχαία η επιλογή του 
«επιχειρηματικού πανεπιστήμι-
ου», επιλογή που υπηρέτησαν 
με καθαρό τρόπο οι νόμοι Δια-
μαντοπούλου-Αρβανιτόπουλου 
και που συνεχίζουν τώρα, κα-
λυμμένα και με ωραιοποιημέ-
νες εκφράσεις και οι συριζαίοι.

Η ορμητική έφοδος της 
«ελεύθερης αγοράς» και στην 
επιστημονική γνώση, η «σύνδε-
ση των πανεπιστημιακών ιδρυ-
μάτων με την αγορά εργασίας», 
δηλαδή η κατάρτιση φθηνού 
και ευέλικτου εργατικού δυνα-
μικού, εφοδιασμένου μόνο με 
τις απαραίτητες δεξιότητες, 
που απαιτούν οι περιστασι-
ακές ανάγκες της αγοράς, η 
αποδοχή από τη σπουδάζου-
σα νεολαία των νέων «αξιών» 
της «ανταγωνιστικότητας», της 
«ευελιξίας», του «επιχειρείν», η 
βίαιη εξώθηση των ιδρυμάτων 
να λειτουργούν με όρους και 
προϋποθέσεις ΑΕ, είναι μερι-
κές από τις συνιστώσες της 
στρατηγικής για το επιχειρη-
ματικό πανεπιστήμιο.

Η οικονομική κρίση και τα 
Μνημόνια που στραγγάλισαν 

τις κοινωνικές δαπάνες -μεταξύ 
αυτών και τις δαπάνες για την 
Παιδεία- αποτέλεσαν για το 
κεφάλαιο και τους πολιτικούς 
υπηρέτες του ένα πρώτης τά-
ξεως περιβάλλον για την προ-
ώθηση του επιχειρηματικού 
πανεπιστήμιου και την «ανασυ-
γκρότηση» του ακαδημαϊκού 
χάρτη. Φυσικά, όχι με κριτήρια 
επιστημονικά, αλλά με κριτήρια 
εξοικονόμησης δαπανών με κά-
θε μέσο.

Μετά την εφαρμογή του 
«σχεδίου Αθηνά» από την τρό-
ικα εσωτερικού (κυβέρνηση 
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ), η συ-
γκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
εμφανίσθηκε ότι προσπαθεί 
να κάνει ένα «συμμάζεμα» της 
κατάστασης, στο οποίο εντάσ-
σεται και η «ανασυγκρότηση» 
του ακαδημαϊκού χάρτη υπό 
τον τίτλο «Ενιαίος Χώρος Εκ-
παίδευσης και Ερευνας».

Στο τριετές σχέδιο του Γα-
βρόγλου, αναφέρεται ο εξής 
στόχος: «Η αξιολόγηση και 
ο επαναπροσδιορισμός του 
ρόλου των ιδρυμάτων τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Δια-
μόρφωση του Ενιαίου Χώρου 
Εκπαίδευσης και Ερευνας, συ-
μπεριλαμβανομένης της διοι-
κητικής δομής των ιδρυμάτων. 
Η προγραμματική ενοποίηση 
και η βελτιστοποίηση ιδρυμά-
των».

Πρόκειται ουσιαστικά για 
ένα νέο «σχέδιο Αθηνά», που 
θα περιλαμβάνει συγχωνεύ-
σεις-καταργήσεις Τμημάτων, 
Σχολών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ 
«κατόπιν αξιολόγησης». Κάποια 

Τμήματα ΤΕΙ θα συγχωνευτούν 
με Πανεπιστήμια και άλλα θα 
υποβιβαστούν σε διετείς σπου-
δές τεχνικής εκπαίδευσης.

Στο τριετές σχέδιο προβλέ-
πεται ότι τη διαδικασία θα επι-
βλέπουν τα Περιφερειακά Ακα-
δημαϊκά Συμβούλια, η Αρχή της 
Διασφάλισης της Ποιότητας 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση, της 
οποίας ο ρόλος θα ενισχυθεί, 
και ο υπουργός Παιδείας.

Στο σχέδιο τονίζεται χα-
ρακτηριστικά ότι: «Στο τέλος 
της διετίας, τα αποτελέσμα-
τα αυτών των αξιολογήσεων 
θα αποτελέσουν τη βάση για 
περαιτέρω σχεδιασμό της συ-
νολικής αναδιοργάνωσης των 
Ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, 
πρέπει να επιδιωχθούν συνερ-
γασίες εντός και μεταξύ των 
Ιδρυμάτων, έτσι ώστε, σε επό-
μενες φάσεις, να πληρούν τα 
απαραίτητα κριτήρια για την 
αναβάθμισή τους περισσότε-
ρα Τμήματα. Εάν υπάρχουν 
Τμήματα στα οποία δεν υπάρ-
χουν ευκαιρίες για σπουδές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
τα προγράμματα σπουδών θα 
πρέπει να προσαρμοστούν 
στην απαιτούμενη διάρκεια 
σπουδών και τον τύπο του πτυ-
χίου που παρέχεται».

Γίνεται λόγος επίσης για την 
«καλύτερη αξιοποίηση των πε-
ριουσιακών στοιχείων των ιδρυ-
μάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης» (σ.σ. ξεπούλημα με όρους 
μνημονίων) και για το ότι «θα 
πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις 
να διασφαλίζεται η βιωσιμότη-
τα των Ιδρυμάτων».

Οπως αναφέραμε και στην 

εισαγωγή, πιλότος για τη δη-
μιουργία του «Ενιαίου Χώρου» 
είναι η δημιουργία του Πανεπι-
στήμιου Δυτικής Αττικής, με τη 
συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας 
και Πειραιά. 

Οταν έγινε η εξαγγελία αυ-
τή (ο Τσίπρας τη χαρακτήρισε 
«εμβληματική πρωτοβουλία») 
γράφαμε τα εξής: 

Το εγχείρημα κρύβει παγί-
δες, πρέπει δε να λογιστεί σε 
συνδυασμό με την εξαγγελία 
για τα 5ετή προγράμματα 
σπουδών που θα θεωρούνται 
master. 

Οι συριζαίοι θεωρούν τα 
ΤΕΙ «ανώτατα» ιδρύματα (το 
είπε αυτό ο Γαβρόγλου). Νομι-
μοποιούν έτσι μια διαδικασία-
παρωδία, μια διαδικασία fast 
track κατά την οποία ανωτατο-
ποιήθηκαν τα ΤΕΙ και η οποία 
είχε προκαλέσει θύελλα αντι-
δράσεων από τα Πανεπιστήμια. 
Η πράξη αυτή εντασσόταν στη 
διαδικασία για την προώθηση 
της κακόφημης διακήρυξης της 
Μπολόνια και στη χώρα μας (τα 
τριετή πτυχία να θεωρούνται 
bachelor). Οι τσιπραίοι συνε-
χίζουν τώρα στην ίδια κατεύ-
θυνση και βαφτίζουν μάλιστα 
κάποια Τεχνολογικά Ιδρύματα 
(ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά) σε 
Πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής).

Στο πλαίσιο αυτού δε, του 
νέου Πανεπιστήμιου Δυτικής 
Αττικής θα ιδρυθούν νέες δι-
ετείς δομές που θα παρέχουν 
διπλώματα ευρωπαϊκών επαγ-
γελματικών προσόντων για 
αποφοίτους των Επαγγελματι-

κών Λυκείων. Πρόκειται για τα 
νέα «καθρεφτάκια» που θα προ-
σφερθούν στους απόφοιτους 
των Επαγγελματικών Λυκείων.

Στο στόχαστρο 
και τα Τμήματα 
Νηπιαγωγών

Στο χορό των «ενοποιήσεων» 
φαίνεται ότι μπαίνουν και τα 
Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπια-
γωγών των Πανεπιστημίων με 
τα Τμήματα Προσχολικής Αγω-
γής των ΤΕΙ. Για το θέμα αυτό, 
που βάζει στη δίνη του κυκλώνα 
για πολλοστή φορά τον εκπαι-
δευτικό και παιδαγωγικό ρόλο 
του Νηπιαγωγείου δημοσιεύ-
ουμε αποσπάσματα από την 
ανακοίνωση του Συντονιστικού 
Νηπιαγωγών:

Συντονιστικό Νηπιαγωγών
Τελικά ποιοί αποφασίζουν 

για το μέλλον της προσχολικής 
εκπαίδευσης;

Οι Βρεφονηπιοκόμοι που 
παρέχουν έργο αγωγής και 
φροντίδας, τα διάφορα «δίκτυα» 
που έκαναν τώρα την εμφάνισή 
τους, οι αποκομμένοι από την 
εκπαιδευτική πράξη Πανεπι-
στημιακοί ή οι διαχειριστές των 
πακέτων ΕΣΠΑ;

Είναι όλοι αυτοί αρμόδιοι να 
μας υποδείξουν την εκπαιδευτι-
κή πολιτική που πρέπει να ακο-
λουθήσει το Νηπιαγωγείο;

Και αυτό που τους κινητοποι-
εί είναι το πραγματικό ενδια-
φέρον για την αναβάθμιση της 
ποιότητας της προσχολικής 
αγωγής και εκπαίδευσης;  Ή 
αντίθετα η στόχευσή τους εί-
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Στο ίδιο μήκος κύματος και με 
το ΔΝΤ ο Τσίπρας

Γιατί συναντήθηκε ο Τσίπρας με τη Λαγκάρντ; Οχι βέβαια για 
να της ζητήσει να αποχωρήσει το ΔΝΤ από το ελληνικό «πρό-
γραμμα», όπως ζητούσε με δηλώσεις του πριν από δεκατέσσερις 
μήνες. Συναντήθηκε για να εισπράξει τα δημόσια συγχαρητήρια 
της «σιδηράς κυρίας» του ιμπεριαλιστικού οργανισμού και να 
τα προσθέσει στο σενάριο του success story που εφαρμόζει η 
συριζαϊκή προπαγάνδα. Συναντήθηκε για να δημιουργήσει μια 
ακόμα ρωγμή στην προπαγάνδα της ΝΔ, που επιμένει ηλιθιωδώς 
να καταγγέλλει τη συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ σαν… αποτυ-
χημένη μνημονιακή κυβέρνηση.

Και βέβαια, η Λαγκάρντ δεν είχε κανένα πρόβλημα και τη συ-
νάντηση που ζήτησε ο Τσίπρας να «δώσει» και να τον επαινέσει 
δημόσια για την… πρόοδο, αφού αυτή η «πρόοδος» γίνεται με 
βάση τα σχέδια που εκπονούν οι στυγνοί τεχνοκράτες του ΔΝΤ. 
Ο,τι κέρδισε ο Τσίπρας απ' αυτή τη συνάντηση αφορά αποκλει-
στικά το εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι που αφήνει παγερά αδιά-
φορη τη Λαγκάρντ. Αντίθετα, αυτό που πήρε η Λαγκάρντ είναι 
η αναγνώριση του θετικού ρόλου που διαδραματίζει το ΔΝΤ. Κι 
έχει σημασία όταν αυτό αναγνωρίζεται από έναν «αριστερό» (για 
τέτοιος περνιέται ο Τσίπρας), πρωθυπουργό μιας χώρας, ο λαός 
της οποίας φτύνει αίμα εδώ και οχτώ χρόνια.

«Ελπίζουμε ότι στις κρίσιμες συζητήσεις για το θέμα του χρέους 
το ΔΝΤ θα διαδραματίσει ένα καίριο και αποφασιστικό ρόλο και 
σκοπεύουμε να εργασθούμε μαζί προς αυτή την κατεύθυνση» δή-
λωσε ο Τσίπρας. Θα παραβιάζαμε ανοιχτές θύρες αν μιλούσαμε 
για υποκρισία. Θα θυμίσουμε, απλά, ότι το ζήτημα του χρέους 
δεν είναι αρμοδιότητας ΔΝΤ, αλλά αρμοδιότητας ευρωπαίων 
ιμπεριαλιστών. Τα δάνεια του ΔΝΤ είναι αδιαπραγμάτευτα και 
ήδη εξοφλούνται κανονικά. Η όποια συζήτηση αφορά το μεγάλο 
κομμάτι του δανεισμού των τελευταίων ετών, που προέρχεται 
από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό EFSF/ESM. Και ως προς αυτό δεν 
πέφτει κανένας λόγος στο ΔΝΤ. Αν δε συμφωνήσουν οι ευρωπαί-
οι ιμπεριαλιστές (και κυρίως η Γερμανία, που ελέγχει και την Ευ-
ρωζώνη και τον EFSF/ESM), δεν μπορεί να υπάρξει καμιά λύση.

Από την άλλη, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει αναγκαστικά νέα 
αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους (για την περίοδο μετά το 
2022), γιατί αλλιώς θα υπάρξει χρεοκοπία του ελληνικού κράτους. 
Μόνο που τους όρους αυτής της αναδιάρθρωσης δε θα τους κα-
θορίσει το ΔΝΤ, αλλά οι ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές. Ο Σόιμπλε έχει 
ήδη κάνει τα σχέδιά του και ο διάδοχός του θα βρει ένα υπουρ-
γείο πανέτοιμο, με όλα τα σενάρια που θα πέσουν στο τραπέζι.

Ούτε το ΔΝΤ έχει κάποια ένσταση ως προς αυτό. Μπορεί κα-
νείς να το διαβάσει και πίσω από τις γραμμές της δήλωσης που 
έκανε η Λαγκάρντ παρουσία του Τσίπρα: «Πιστεύω ότι η απο-
φασιστική εφαρμογή αυτού του προγράμματος μαζί με μια ελά-
φρυνση του χρέους σε συμφωνία με τους εταίρους, έχει μεγάλη 
σημασία για να οδηγηθεί η Ελλάδα στην έξοδο από την κρίση. Ο 
πρωθυπουργός και εγώ έχουμε δεσμευτεί να προχωρήσουμε μαζί 
προς την κατεύθυνση αυτή». Είπε μήπως τίποτα το διαφορετικό 
ο Ντεϊσελμπλούμ, που ήλθε πριν από λίγο καιρό στην Αθήνα ως 
απεσταλμένος του Σόιμπλε;

Το κρίσιμο ζήτημα για τους ιμπεριαλιστές δανειστές -κι αυτό 
τόνισε η Λαγκάρντ- είναι «η αποφασιστική εφαρμογή αυτού του 
προγράμματος». Αυτό θα κριθεί στην επικείμενη τρίτη αξιολόγη-
ση και στην τέταρτη και τελική αξιολόγηση, που τοποθετείται λίγο 
πριν από την ολοκλήρωση του «προγράμματος». Προς το παρόν, 
οι τεχνοκράτες του ΔΝΤ «προβλέπουν» ότι το 2018 «δε βγαίνουν 
τα νούμερα». Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν (με τον πιο επίσημο 
τρόπο, σε έκθεση του ΔΝΤ), ότι το «πρωτογενές πλεόνασμα» θα 
είναι 2,2% του ΑΕΠ και όχι 3,5%, που προβλέπει το «πρόγραμμα».  
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καλυφθεί μια «τρύπα» ύψους περίπου 
2,4 δισ. ευρώ. Αρα, τα νέα μέτρα είναι δεδομένα (ανεξάρτητα 
από το αν θα συμφωνηθούν σε λίγο χαμηλότερο ύψος και ανε-
ξάρτητα από το αν τα μέτρα θα αφορούν την εμπροσθοβαρή 
εφαρμογή των προνομοθετηθέντων για το 2019 και για το 2020). 
Επ' αυτού ο Τσίπρας δεν είπε απολύτως τίποτα, ενώ η Λαγκάρντ 
το περιέλαβε στη φράση περί «αποφασιστικής εφαρμογής αυτού 
του προγράμματος».

ναι να διαμορφώσουν ένα νέο 
«υβριδικό» πτυχίο πασπαρτού 
εκπαιδευτικών για παιδιά ηλικί-
ας από βρέφη έως και 8 χρόνων;  
Ή μήπως κάτω από τα «επιστη-
μονικά δεδομένα» κρύβονται 
χρήματα από τα πακέτα ΕΣΠΑ;

Ποιοι είναι περισσότερο αρ-
μόδιοι αν όχι οι Νηπιαγωγοί, οι 
γονείς και τα παιδιά τους;

Και το Υπουργείο Παιδείας 
Ερευνας και Θρησκευμάτων τι 
θέση έχει;

Αναφέρουμε συγκεκριμένα 
τα γεγονότα:

1. Στη Σύνοδο των Προέδρων 
και Κοσμητόρων των Παιδαγω-
γικών Τμημάτων και Σχολών, της 
7ης και 8ης Οκτωβρίου 2017 τα 
μέλη της Συνόδου εξέφρασαν 
την άποψη ότι στο δυναμικό των 
Σχολών Αγωγής και Εκπαίδευ-
σης μπορούν να ενταχθούν και 
τμήματα Προσχολικής Αγωγής. 
Σύμφωνα με πληροφορίες τρία 
Πανεπιστημιακά τμήματα είχαν 
απόφαση Συνέλευσης για ενο-
ποίηση των παραπάνω σχολών, 
κάποια Πανεπιστημιακά Τμήμα-
τα ήταν σύμφωνα με την ιδέα, 
αλλά δεν είχαν απόφαση  Συνέ-
λευσης και μόνο ένα εναντιώθη-
κε καθαρά προς την απόφαση 
αυτή, το Παιδαγωγικό Τμήμα 
Προσχολικής Εκπαίδευσης της 
Κρήτης...

Τι κρύβεται πίσω από την 
άποψη που εξέφρασαν τα μέλη 
της Συνόδου; Γιατί συζητούν με  
ιδιαίτερο ζήλο την ενοποίηση 
Παιδαγωγικών Τμημάτων Νη-
πιαγωγών με σχολές Επαγγελ-
μάτων Υγείας και Πρόνοιας, οι 
οποίες δεν ανήκουν στο Υπουρ-
γείο Παιδείας; Γιατί θέλουν 
να επιβαρύνουν με επιπλέον 
κόστη την ήδη επιβαρυμένη 
θέση τους, αφού σύμφωνα με 
ανακοινώσεις τους, έχουν τε-
ράστια οικονομικά και άλλου εί-
δους προβλήματα; Και πώς είναι 
δυνατόν να γίνει αναβάθμιση 
της προσχολικής εκπαίδευσης, 
όταν δεν έκαναν καμιά σημαντι-
κή προσπάθεια[1] για την επανα-
λειτουργία των Διδασκαλείων 
μετεκπαίδευσης των εκπαιδευ-
τικών (σ.σ. Μαράσλειο, κ.λπ.), τα 
οποία βρίσκονται σε αναστολή 
από το 2011[2] (εδώ και 6 χρόνια 
13.000 Νηπιαγωγοί και χιλιάδες 
Δάσκαλοι δεν έχουν τη δυνατό-
τητα μετεκπαίδευσης στην Ελ-

λάδα);
Η επαναλειτουργία, η μετεξέ-

λιξη  και ο εκσυχρονισμός των 
Διδασκαλείων είναι επιτακτική 
ανάγκη και αποτελεί βασική 
παράμετρο της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου. Τα Διδα-
σκαλεία είχαν καίρια σημασία 
ως φορέας ουσιαστικής επιμόρ-
φωσης και μετεκπαίδευσης, στη 
διάρκεια της οποίας ο εκπαιδευ-
τικός με τη διετή απαλλαγή του 
από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα 
είχε τη δυνατότητα, αφενός να 
έρθει σε επαφή με τις σύγχρο-
νες εξελίξεις στην εκπαίδευση 
και αφετέρου να αναστοχαστεί 
τις εκπαιδευτικές πρακτικές του 
και να βελτιωθεί.

Αντί λοιπόν οι Πανεπιστημια-
κοί  να υποστηρίξουν την επα-
ναλειτουργία των Διδασκαλείων 
και την παροχή της μετεκπαί-
δευσης από τα ΑΕΙ ενδιαφέρο-
νται μόνο για την εισαγωγή στα 
Παιδαγωγικά τμήματα σχολών 
των κλάδων  Επαγγελματιών 
Υγείας και Πρόνοιας!

2. Παράλληλα κυκλοφορεί 
στο διαδίκτυο ανυπόγραφη 
ανακοίνωση από το  Δίκτυο 
Πρακτικών Ασκήσεων Τμημά-
των Προσχολικής Εκπαίδευσης 
με τίτλο «Ενοποίηση των Τμημά-
των Προσχολικής Αγωγής ΑΕΙ 
και ΑΤΕΙ» στην οποία αναφέρε-
ται: «Η εκπαίδευση στις μικρές 
ηλικίες αντιμετωπίζεται ως ενι-
αία στα περισσότερα μέρη του 
κόσμου και στα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης και κυμαί-
νεται στο φάσμα των ηλικιών 0 
- 8 χρονών. Στη χώρα μας, η δι-
αφοροποίηση της προσχολικής 
εκπαίδευσης αφενός σε φροντί-
δα, και αφετέρου σε αγωγή και 
εκπαίδευση κατηγοριοποιεί τις 
ανάγκες των μικρών παιδιών και 
δεν αντιμετωπίζει ολόπλευρα 
την εκπαίδευσή τους».

Πρόκειται για ένα κείμενο 
που βρίθει από ανακρίβειες, 
παραποιημένα στοιχεία και γε-
νικότητες και έχει ως μοναδικό 
στόχο να παραπλανήσει την 
κοινωνία και να εξυπηρετήσει 
τα συμφέροντα συγκεκριμένων 
ομάδων και ατόμων και σε καμία 
περίπτωση των παιδιών.

Οι  εξελίξεις αυτές  είναι επι-
κίνδυνες   για το μέλλον του Δη-
μόσιου και Δωρεάν Σχολείου. 
Οι προτάσεις των  Πανεπιστη-

μίων  για ενοποιήσεις σχολών 
και δομών με διακριτό ρόλο:

Α. Θα διαλύσουν τους Βρε-
φονηπιακούς σταθμούς και τα 
Νηπιαγωγεία.Το Νηπιαγωγείο 
αποτελεί  δομή της Δημόσιας 
Εκπαίδευσης και  με την ενοποί-
ηση των  κλάδων και των δομών 
θα ιδιωτικοποιηθεί μέρος  της 
πρωτοβάθμιας υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης παιδιών (ηλικίας 
4-6 ετών) με το σύστημα των 
voucher, όπου οι γονείς θα 
«επιλέγουν» δομές ή θα τους 
«επιλέγουν» οι δομές. Αυτό θα 
είναι ένα τεράστιο πλήγμα για 
την παροχή σε όλα τα παιδιά 
του  δημόσιου και δωρεάν αγα-
θού της παιδείας.

 Β. Αποτελούν  αρνητική εξέ-
λιξη για τους αποφοίτους των 
τμημάτων αφού:

«1) στην περίπτωση διαμόρ-
φωσης διαφορετικών κατευ-
θύνσεων σπουδών (βρεφονηπι-
οκόμων και νηπιαγωγών) μέσα 
στο ίδιο Παιδαγωγικό Τμήμα θα 
υπάρξει διάσπαση του ενιαίου 
πτυχίου που χορηγεί το Τμήμα, 
με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση 
δύο ξεχωριστών, από ένα ση-
μείο και μετά, προγραμμάτων 
σπουδών.

2) Στην περίπτωση διαμόρ-
φωσης ενός ενιαίου προγράμ-
ματος σπουδών θα οδηγήσει 
σε αναμόρφωση του ισχύο-
ντος προγράμματος με πολλά 
νέα αντικείμενα από χώρους 
άσχετους με την εκπαίδευση 
και στην απώλεια της διακριτής 
επιστημονικής ταυτότητας των 
Παιδαγωγικών Τμημάτων. 

3) η ενοποίηση δύο διακρι-
τών επιστημονικών χώρων θα 
αποτελέσει το έναυσμα για την 
περαιτέρω απορρύθμιση και 
την αποδιοργάνωση των επαγ-
γελματικών προσόντων και 
κατ΄ επέκταση των επαγγελ-
ματικών δικαιωμάτων τα οποία 
απορρέουν από τους εν λόγω 
χώρους. Αυτό σημαίνει πως 
μια τέτοια στρατηγική επιλογή, 
αλλάζει άρδην το τοπίο των 
εργασιακών προοπτικών και 
σχέσεων των αποφοίτων, αλλά 
και των επιστημονικών πεδίων 
στα οποία δραστηριοποιούνται 
τα Τμήματά τους. Επιπλέον 
βλάπτει αυτούς που πρέπει να 
υπηρετεί, στην περίπτωσή μας 
τα παιδιά της νηπιακής ηλικίας 

(4-6 ετών)». 
Ας μη ξεχνάμε πως αδιαπραγ-

μάτευτο αίτημα των τελευταίων 
33 ετών για εκπαιδευτικούς και 
γονείς αλλά και υποχρέωση της 
πολιτείας αποτελεί η Δίχρονη 
Δημόσια και Δωρεάν Υποχρε-
ωτική Προσχολική Αγωγή και 
Εκπαίδευση ενταγμένη στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
(Νηπιαγωγείο) για όλα τα παιδιά 
4-6 ετών. Μόνο αυτή εξασφαλί-
ζει στο παιδί συνέχεια ως προς 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
το χώρο και τα πρόσωπα και 
μπορεί να λειτουργήσει αντι-
σταθμιστικά για τα παιδιά των 
λαϊκών κοινωνικών τάξεων αμ-
βλύνοντας τις εκπαιδευτικές 
ανισότητες.

ΚΑΛΟΥΜΕ
· Την κυβέρνηση και το 

Υπουργείο Παιδείας να  σταμα-
τήσει τους πειραματισμούς με 
τις συγχωνεύσεις ΑΕΙ - ΤΕΙ και 
να υλοποιήσει άμεσα τη δέσμευ-
σή της για την υποχρεωτική δι-
ετή φοίτηση στο Νηπιαγωγείο, 
στα πλαίσια της ενιαίας 14χρο-
νης υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(12χρονο Δημόσιο Δωρεάν Υπο-
χρεωτικό Σχολείο και Δίχρονη 
Υποχρεωτική Προσχολική Αγω-
γή και Εκπαίδευση), προχωρώ-
ντας σε μαζικούς διορισμούς 
εκπαιδευτικών και δημιουργώ-
ντας τις αναγκαίες κτιριακές και 
υλικοτεχνικές υποδομές.

· Να προβούν άμεσα σε επα-
ναλειτουργία των Διδασκαλείων 
σε όλα τα Παιδαγωγικά τμήματα.

· Τα Παιδαγωγικά τμήματα 
που έχουν εκδώσει αποφάσεις 
για συγχωνεύσεις - συνενώσεις 
να τις αναθεωρήσουν και να 
σταματήσουν την υποβάθμιση 
του εκπαιδευτικού έργου των 
Νηπιαγωγών και των Νηπιαγω-
γείων. Ολοι «οφείλουμε να επι-
δείξουμε εξαιρετικά, σθεναρή, 
αρνητική στάση απέναντι σε 
οποιαδήποτε τακτική επιχειρεί 
συγχωνεύσεις οι οποίες εδρά-
ζονται περισσότερο σε τεχνικές 
μείωσης του εργατικού κόστους 
και λιγότερο σε υπαρκτές ανά-
γκες. Δεν θα πρέπει να συμ-
βάλλουμε στην αναπαραγωγή 
απόψεων, που εντάσσονται 
στο οικονομικό παράδειγμα 
για την ερμηνεία της απόδο-
σης ή αποτελεσματικότητας 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 
Αντίθετα, θα πρέπει να προβά-
λουμε διαδικασίες διαπραγμά-
τευσης πολιτικού νοήματος για 
την εκπαίδευση με ουμανιστικά 
κριτήρια[3]»...

[1] Κάποιες αποφάσεις Συ-
νόδων τους (2-12-2016 και 6-
7/5/2017) έμειναν στα χαρτιά.

[2] Στις 9/2/2011 με επιστολή 
την οποία ο Γ.Γ. του ΥΠΔΒΜΘ κ. 
Β. Κουλαϊδής απηύθυνε στη ΔΟΕ 
ουσιαστικά καταργήθηκε ο ενενη-
ντάχρονος ιστορικός θεσμός της 
μετεκπαίδευσης.

[3] Το παραπάνω κείμενο εμπε-
ριέχει στοιχεία από τις αποφάσεις 
– ψηφίσματα των Τμημάτων σε 
σχέση με το θέμα: α) του Παιδα-
γωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας και του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Προσχολικής Εκπαί-
δευσης του Πανεπιστημίου Κρή-
της.

Γιούλα Γκεσούλη



www.eksegersi.gr

12 20 ΟΚΤΩΒΡΗ 2017

Η περιβαλλοντική κατα-
στροφή του Σαρωνικού 

που προκλήθηκε από τη βύθι-
ση στη Σαλαμίνα του σαπιο-
κάραβου «Αγία Ζώνη ΙΙ» δεν 
ήταν ατύχημα, όπως δεν ήταν 
ατυχήματα και δεν «έφταιγε η 
κακιά στιγμή», για το «Σάμινα» 
και το «Δύστος», την κατάρ-
ρευση της Ρικομέξ, το ολο-
καύτωμα της Πάρνηθας, την 
έκρηξη στα διυλιστήρια των 
ΕΛΠΕ…

Ηταν ένα κρατικό και καπι-
ταλιστικό έγκλημα και φέρει 
ανεξίτηλη την υπογραφή δύο 
εκ των πλέον ληστρικών μερί-
δων του ελληνικού καπιταλι-
σμού -του εφοπλισμού και της 
πετρελαιοβιομηχανίας- που 
μαζί με πολυεθνικούς μονο-
πωλιακούς ομίλους και μ’ επί-
κεντρο το λιμάνι και το δήμο 
του Πειραιά έχουν επιβάλει, 
σε μια περιοχή που εκτείνεται 

από τη Δραπετσώνα και το Κε-
ρατσίνι, μέχρι το Πέραμα, τον 
Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα, 
μια ειδική οικονομική ζώνη, 
ένα καθεστώς πολιτικού και 

ταξικού απαρτχάιντ.

Μέσα σ’ αυτό το «φιλικό 

προς τις επενδύσεις» περιβάλ-

λον -όπου τα μέτρα προστασί-

ας, τα αντιρρυπαντικά μέσα 
και οι υποδομές προστασίας 
των εργαζομένων θεωρού-
νται περιττά έξοδα- έρχεται 
η καπιταλιστική ανάπτυξη της 
καταστροφής της φύσης, της 
ταξικής αφαίμαξης, της κοι-
νωνικής λεηλασίας. Οπως στο 
Ελληνικό, στις Σκουριές, στον 
Αχελώο.

Παρ’ όλη την κυβερνητική 
προπαγάνδα, την αντιπολιτευ-
τική σπέκουλα και την παρα-
πληροφόρηση των ΜΜΕ, οι 
περιβαλλοντικές συνέπειες 
παραμένουν ανυπολόγιστες 
και οι κρατικές ευθύνες ανε-
ξίτηλες. Η πραγματική απά-
ντηση και σ’ αυτό το κρατικό-
καπιταλιστικό έγκλημα μπορεί 
να δοθεί μόνο στους δρόμους 
της Αντίστασης και του Αγώνα.

ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ
στην Ενωση Ελλήνων 

Εφοπλιστών
Σάββατο 21 Οκτώβρη 

Σταθμός ΗΣΑΠ Πειραιά
στις 12:00

αναρχικές–αντιεξουσιαστικές–
κομμουνιστικές 

συλλογικότητες, σύντροφοι-
συντρόφισσες

Η «Κόντρα» συμμετέχει και 
στηρίζει τη διαδήλωση.

Και με τον Μπουτάρη ο ΣΥΡΙΖΑ!
Πληροφορίες από συριζοπηγές αποκάλυψαν ότι ο γραμματέ-

ας του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Ρήγας, πήγε στη Θεσσαλονίκη για 
να πείσει τα στελέχη του κόμματος να στηρίξουν στις επόμενες 
εκλογές τον Μπουτάρη, βάζοντας και μερικούς συμβούλους στο 
ψηφοδέλτιό του. Και έγινε της π@@@@νας, καθώς οι εν Θεσ-
σαλονίκη συριζαίοι δε θέλουν να βλέπουν τον Μπουτάρη ούτε 
ζωγραφιστό. Ετσι, ο Ρήγας αναγκάστηκε να βάλει την ουρά στα 
σκέλια, να αποσύρει την πρόταση και να γυρίσει άπρακτος στην 
Αθήνα. Λογικό και αναμενόμενο, αν σκεφτούμε ότι δεν είχε μαζί 
του για να στηρίξει την πρόταση έναν Τάσο Κουράκη ή έστω έναν 
Σωκράτη Φάμελλο, τον οποίο τα τοπικά στελέχη θα ήθελαν να 
δουν ως υποψήφιο δήμαρχο.

Το θέμα, όμως, δεν είναι η αντίδραση των συριζαίων της Θεσ-
σαλονίκης στο καπέλο Μπουτάρη, που πήγε να τους φορέσει η 
ηγεσία, αλλά αυτή καθαυτή η κίνηση της ηγεσίας. Που δεν είναι 
κίνηση της Κουμουνδούρου αλλά του Μαξίμου, με τον Ρήγα να 
παίζει τον ρόλο του ταχυδρόμου του Τσίπρα (και τον ρόλο αυτού 
που θ' ακούσει τα πρώτα μπινελίκια). Η κίνηση προς τον Μπου-
τάρη εντάσσεται στο σχέδιο «διεύρυνση προς το Κέντρο», που 
σηματοδοτήθηκε πεντακάθαρα όταν στο περιφερειακό συνέδριο 
της Κρήτης στο Ηράκλειο, ο Τσίπρας έχρισε τον πασόκο Αρνα-
ουτάκη υποψήφιο περιφερειάρχη και για την επόμενη περίοδο 
(το 2019 θα γίνουν τοπικές εκλογές). Γιατί ο Αρναουτάκης και 
όχι ο Μπουτάρης, αφού και οι δύο θεωρούνται «επιτυχημένοι»;

Είναι φανερό ότι οι Τσιπραίοι φοβούνται πως το νέο κόμμα 
της Κεντροαριστεράς, παρά τα προβλήματα που εκ γενετής θα 
κουβαλάει, ενόψει της συμμετοχής του σε μια συγκυβέρνηση 
με τη ΝΔ θα μπορούσε να κρατήσει συσπειρωμένους τους βα-
ρόνους του και να κόψει σημαντικό ποσοστό από την εκλογική 
πελατεία του κοινωνικά και πολιτικά απαξιωμένου ΣΥΡΙΖΑ. Με 
τέτοιες κινήσεις, λοιπόν, εντοπισμένες σε εκλογικές περιφέρειες 
στις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ «πονάει», θα μπορούσε σε κάποιο βαθμό 
να ανακοπεί το ρεύμα της «επιστροφής ψηφοφόρων στη μητρική 
κοιτίδα». Από την άλλη, αν οι τοπικές εκλογές γίνουν πριν από τις 
βουλευτικές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει μεγάλο πρόβλημα αν οι υποψήφι-
οί του συντριβούν και πάλι από τους Μπουτάρηδες και Αρναου-
τάκηδες (χωρίς να είναι καθόλου σίγουρος ότι θα καταφέρει να 
ισορροπήσει τις εντυπώσεις με μια νίκη τύπου Δούρου), γεγονός 
που -πέραν των άλλων- θα δώσει την ευκαιρία στο νέο κόμμα της 
Κεντροαριστεράς να πανηγυρίσει για την επανάκαμψή του. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ έχει κάθε λόγο να κρυφτεί πίσω από «επιτυχημένους», 
τη νίκη των οποίων θα παρουσιάσει σαν «αυτοδιοικητική» και όχι 
κομματική.

Και βέβαια, δεν πρέπει να εγείρουμε κανέναν προβληματισμό 
σχετικά με το αν πρόκειται για πολιτική χωρίς αρχές. Αυτό το 
τσούρμο των τυχοδιωκτών, που κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις 
συγκυρίες και να γίνει αστικό κόμμα εξουσίας, ξέρει πως μόνο 
χωρίς αρχές μπορεί να παραμείνει στο παιχνίδι της κορυφής και 
να μην κατρακυλήσει και πάλι στο 4% από το οποίο ξεκίνησε.

Περί κυνισμού ο λόγος
Ο γνωστός Alexis Παπαχελάς εξηγεί στην «Καθημερινή» γιατί 

οι ιμπεριαλιστές (δικός μας ο χαρακτηρισμός, όχι του Alexis) 
στηρίζουν τον Τσίπρα:

«Οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν άλλους μπελάδες με την Ελλάδα. 
Ο κ. Τσίπρας εφαρμόζει ένα ακόμη μνημόνιο χωρίς να “ανοίγει 
μύτη“. Αυτό τους βολεύει αφάνταστα. Οταν πρωτοεξελέγη, ήταν 
μία μεγάλη απειλή για το ευρωπαϊκό στάτους κβο. Αν πετύχαινε ο 
εκβιασμός του προς την Ευρώπη ή αν η Ελλάδα έφευγε από την 
Ευρωζώνη, υπήρχε ο κίνδυνος να ενισχυθούν ανάλογα κινήματα 
στην Ισπανία, στην Ιταλία και αλλού. Το γεγονός ότι συμμορφώ-
θηκε είχε μεγάλη “εκπαιδευτική“ σημασία.

Στο ευρωπαϊκό κατεστημένο επικρατεί μέγιστος κυνισμός σε 
σχέση με την Ελλάδα. Κανείς δεν πιστεύει ότι μπορεί να μεταρρυθ-
μιστεί πέραν ενός σημείου. Οι δουλειές κλείνονται ούτως ή άλλως. 
Το μόνο που “καίει“ πραγματικά τις βόρειες χώρες είναι να μην 
εμφανισθεί ξανά η Ελλάδα να ζητεί χρήματα με ένα νέο πρόγραμ-
μα. Δεν το αντέχουν πολιτικά και το αντιμετωπίζουν ως εφιάλτη…

Οι Αμερικανοί βλέπουν τον αντιαμερικανισμό σε ύφεση και μία 
αριστερή κυβέρνηση να λύνει διάφορα θέματα με τρόπο που τους 
ικανοποιεί. Η επίσκεψη Τσίπρα στον Λευκό Οίκο θα δώσει πάλι 
λαβή για δεκάδες σενάρια…

Οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί θέλουν τη χώρα σταθερή. Ιδε-
ατά θα ήθελαν την εναλλαγή στην εξουσία ενός μεταλλαγμένου 
Τσίπρα με έναν κεντροδεξιό μεταρρυθμιστή σαν τον κ. Μητσοτά-
κη. Το αν και πώς θα συμβεί αυτό δεν τους αφορά. Επιτήρηση, με 
ή χωρίς το ΔΝΤ, θα υπάρχει στο διηνεκές. Αρκεί να μη ζητήσουμε 
και άλλα λεφτά».

Ο κυνισμός «βασιλεύει» στην ανάλυση του αρθρογράφου. 
Εκείνο που θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει, όμως, είναι ο κυνισμός 
της αστικής πολιτικής: οι ιμπεριαλιστές, αμερικανοί και ευρωπαί-
οι, βολεύονται με τον Τσίπρα κι αυτός βολεύεται με τη στήριξή 
τους που παρατείνει την παραμονή του στην εξουσία.

Βραβεία 
ταιριαστά…

Η ευρωβουλευτίνα της ΝΔ, 
Ελίζα Βόζεμπεργκ, θεώρησε 
υποχρέωσή της να μας ενη-
μερώσει ότι με δική της πρό-
ταση και στήριξη τιμήθηκε με 
το «Βραβείου του Ευρωπαίου 
Πολίτη» η Αικατερίνη Ναυπλι-
ώτη – Παναγοπούλου. Για ποιο 
λόγο τιμήθηκε η σύζυγος του 
εφοπλιστή Παναγόπουλου; 
Διότι ως «Πρέσβειρα της Ελ-
λάδας στο Συμβούλιο της Ευ-
ρώπης για τον Αθλητισμό, την 
Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι, 
έχει στηρίξει με το σημαντικό 
φιλανθρωπικό της έργο την 
προώθηση του εθελοντισμού 
ως πανευρωπαϊκής αξίας και 
την ανάπτυξη του γυναικείου 
αθλητισμού στην Ελλάδα. Πα-
ράλληλα, έχει αφιερωθεί στην 
ενίσχυση ευαίσθητων οικονο-
μικά περιοχών της Ελλάδας, 
συλλόγων ΑΜΕΑ, αθλητών με 
ειδικές ικανότητες, άπορων 
και μονογονεϊκών οικογενειών 
καθώς και κέντρων φιλοξενίας 
για ανύπαντρες μητέρες με τα 
παιδιά τους»!

Αντίθετα, οι ευρωβουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπα-
δημούλης, και του Ποταμιού, 
Μίλτος Κύρκος, δεν έκαναν 
ντόρο για τις δικές τους προ-
τάσεις, που ήταν η ΜΚΟ «Πρά-
ξις» και η ΜΚΟ «Μπορούμε», 
αντίστοιχα, οι οποίες επίσης 
βραβεύτηκαν. 

Ο αστικός κόσμος αλληλο-
βραβεύεται. Είναι κι αυτή μια 
ένδειξη για το χαρακτήρα της 
ΕΕ και για τη συμμετοχή των 
αστικών κομμάτων ακόμα και 
στις πιο ξεφτιλισμένες διαδι-
κασίες της.

Σάββατο 21/10, 12μ, Πειραιάς, Σταθμός Ηλεκτρικού

Διαδήλωση ενάντια στο 
περιβαλλοντικό έγκλημα

Αλητάμπουρες
Στο υπουργείο Παιδείας μοί-

ραζαν παραποιημένα φύλλα 
«αξιολόγησης». Είχαν αφαιρέσει 
τις βαθμολογίες 0-39 (χαρακτη-
ρισμός: ανεπαρκής, ακατάλλη-
λος), σε μια προσπάθεια να 
κοροϊδέψουν τους υπαλλήλους 
ώστε να «τσιμπήσουν» στην «κα-
λή αξιολόγηση» της Γεροβασίλη 
και των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Το πήραν χαμπάρι οι συνδικα-
λιστές του Συλλόγου Υπαλλήλων 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Παιδείας, το κατήγ-
γειλαν, έγινε ντόρος. Τώρα, με 
εντολή υπουργού, η Γενική Διεύ-
θυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 
ανακαλεί τα μαϊμουδισμένα 
φύλλα «αξιολόγησης» και μοίρα-
σε καινούργια, καλώντας τους 
εργαζόμενους να τα συμπλη-
ρώσουν στις 16 Οκτώβρη (αριθ-
μός εγγράφου, που αποκάλυψε 
η ΑΔΕΔΥ, 172410/Γ1/16-10-2017). 

Ομως, η διαδικασία «αξιολό-
γησης» έληγε στις 2 Οκτώβρη! 
Για τους αλητάμπουρες του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, όμως, αυτά είναι λεπτομέ-
ρειες. Μπορεί η διαδικασία (και 
η αρχική με τα «μαϊμού» έντυπα 
και η εκπρόθεσμη νέα) να κατα-
πέσει στο πρώτο δικαστήριο που 
θα προσβληθεί, όμως, γι' αυτούς 
το μόνο που μετράει είναι να κά-
νουν τη δουλειά για την οποία 
δεσμεύτηκαν στην τρόικα.

Κόβουν κορδέλες στις 
ρημαγμένες παραλίες

Ξεκινώντας από το Παλαιό Φάληρο, ο Κουρουμπλής άρχισε 
να κόβει κορδέλες σε παραλίες που καθαρίστηκαν από την επι-
φανειακή ρύπανση! «Μια εικόνα χίλιες λέξεις» δήλωσε με ύφος 
χιλίων ουρακοτάγκων. «Απέξω κούκλα, από μέσα πανούκλα» 
λέει μια λαϊκή παροιμία που ταιριάζει γάντι στην περίπτωση. 
Γιατί εκείνο που καθάρισαν είναι η επιφανειακή ρύπανση στην 
παραλία. Τον βυθό δεν τον καθάρισαν και οι επιστήμονες προει-
δοποιούν ότι αυτές οι παραλίες είναι ακατάλληλες για κολύμπι.

Για τον Κουρουμπλή, όμως, αυτά είναι ψιλά γράμματα. Ο 
άνθρωπος που έβλεπε την πετρελαιοκηλίδα να απλώνεται, 
απολαμβάνοντας τη φιλοξενία των εφοπλιστών στο Σίτι του 
Λονδίνου, με το ίδιο θράσος που δήλωνε ότι δεν τρέχει τίποτα 
και να μη φοβάται ο κόσμος να πάει για μπάνιο, όταν είχε μαυ-
ρίσει ο τόπος από το μαζούτ, με το ίδιο θράσος λέει τώρα  ότι 
έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Από κοντά και ο Σαντορινιός, 
που επίσης δεν έλειψε από τη φιέστα, ενώ -ως γνήσιος Μαυρο-
γιαλούρος- δε δίστασε να μιλήσει για «μια σημαντική μέρα». 
Οι δούλοι των εφοπλιστών φτύνουν κατάμουτρα τον ελληνικό 
λαό. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν.
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Προβολές και 
συζητήσεις

Φέτος συμπληρώνεται ένας αιώνας από την Οκτωβριανή 
Επανάσταση. Ενας αιώνας από τότε που το προλεταριάτο της 
Ρωσίας, υπό την καθοδήγηση του κόμματος των Μπολσεβίκων, 
πήρε στα χέρια του την εξουσία και σάρωσε το τσαρικό κράτος, 
αλλάζοντας μέσα σε μια νύχτα την ιστορία όλης της ανθρωπό-
τητας. Εκατό χρόνια μετά τον Οκτώβρη του 2017, με την αντε-
πίθεση της αστικής τάξης να μαίνεται, με την υποχώρηση από 
τα κεκτημένα του εργατικού κινήματος, με την καπιταλιστική 
βαρβαρότητα να εντείνεται ανεξέλεγκτα, κι ενώ οι σελίδες της 
οργανωμένης, νικηφόρας ταξικής πάλης αναμένεται ακόμη να 
γραφτούν, το παράδειγμα της Οκτωβριανής Επανάστασης πα-
ραμένει επίκαιρο κι εξακολουθεί να τροφοδοτεί το όραμα της 
κοινωνικής απελευθέρωσης.

Ο Βσέβολοντ Πουντόβκιν (1893-1953) υπηρέτησε το όραμα του 
νεοσύστατου σοβιετικού κράτους μέσα από την κινηματογρα-
φική του τέχνη. Πρωτοπόρος ερευνητής του σοβιετικού μοντάζ, 
μελέτησε τις ψυχολογικές του λειτουργίες κατά την περίοδο του 
βουβού κινηματογράφου, ενώ έπειτα εισήγαγε την αντίστιξη ει-
κόνας και ήχου στην ταινία, καθώς θεωρούσε πως ο ήχος μπορεί 
και πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα ως ολοκληρωμένο μέσο και 
όχι απλά ως συνοδευτικό «χαλί» της θέασης.

Στην περίφημη «τριλογία της συνειδητοποίησης», ο Πουντόβ-
κιν πραγματεύεται την ανάπτυξη της επαναστατικής συνείδησης 
μέσα από τη σκιαγράφηση της πορείας τριών χαρακτήρων: μιας 
φτωχής μάνας εργάτη που φυλακίζεται (η πρώτη ταινία της τρι-
λογίας βασίζεται στη «Μάνα» του Μαξίμ Γκόρκι), ενός χωρικού 
που προλεταριοποιείται στη μεγάλη πόλη («Το Τέλος της Αγίας 
Πετρούπουλης») κι ενός μογγόλου βοσκού που άθελά του γίνεται 
υποχείριο της αποκιοκρατίας («Θύελλα στην Ασία»). Οι ήρωες 
του Πουντόβκιν είναι καθημερινοί άνθρωποι που μετατρέπονται 
σε επαναστάτες μέσα από τα γεγονότα της ζωής, σε διαλεκτική 
σχέση με την Ιστορία και τις κινήσεις των μαζών.

~Παρασκευή 27/10/2017~
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

(Konets Sankt-Peterburga, Σοβιετική Ενωση, 1927, 85’)
Σκηνοθεσία: Βσέβολοντ Πουντόβκιν. Μιχαήλ Ντόλερ

Σενάριο: Νάθαν Ζάρκχι 
Φωτογραφία: Ανατόλι Γκολόβνια
Μουσική: Βλαντίμιρ Λουρόβσκι
Μοντάζ: Αλεξάντρ Ντοβζένκο

Ηθοποιοί: Βέρα Μπαρανόφσκαϊα, Αλεξάντρ Τσιστιακόφ, 
Ιβάν Τσουβελιόφ

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

Προς ΔΑΟΚΑ για άδεια Μελισσανίδη

Μέχρι πότε θα εξετάζετε
το αυτονόητο;

Την περασμένη Τρίτη, έφτα-
σε με το ταχυδρομείο στα 

γραφεία της εφημερίδας μας 
έγγραφο της ΔΑΟΚΑ, με ημε-
ρομηνία 11 Οκτώβρη. Το έγγρα-
φο απευθύνεται στο Γραφείο 
Τύπου του ΥΠΕΝ, κοινοποιείται 
στο Γραφείο του υπουργού Γ. 
Σταθάκη, στο Γραφείο της γε-
νικής γραμματέα Χρ. Μπαρι-
τάκη, στο Γραφείο του γενικού 
διευθυντή Πολεοδομίας και 
αναφέρει τα εξής:

«Σας διαβιβάζουμε λόγω 
αρμοδιότητος αντίγραφο της 
(α) σχετικής αίτησης (σ.σ. πρό-
κειται για την αναφορά-αίτη-
ση σχετικά με την παράνομη, 
πλέον, και όχι απλώς διάτρητη, 
άδεια για το γήπεδο Μελισσα-
νίδη), η οποία υπεβλήθη από 
τον κ. Γεράσιμο Λιόντο, δη-
μοσιογράφο της εφημερίδας 
ΚΟΝΤΡΑ, με τα συνημμένα 
της, καθώς και εκτυπώσεις 
από πρόσφατες σχετικές δη-
μοσιεύσεις στην εφημερίδα 
ΚΟΝΤΡΑ και στο διαδίκτυο 
αναφορικά με την υπ' αριθμ. 
85/2017 έγκριση και άδεια δό-
μησης της ΔΑΟΚΑ/ΥΠΕΝ, για 
την ενημέρωσή σας και τυχόν 
δικές σας ενέργειες.

Συμπληρωματικά, αναφέ-
ρεται ότι τα όποια αιτήματα-
αναφορές-καταγγελίες υπο-
βάλλονται στην υπηρεσία μας, 
εξετάζονται στο πλαίσιο της 
κείμενης νομοθεσίας σύμφω-
να με τις προβλεπόμενες δια-
δικασίες και όπου απαιτείται με 
συνδρομή και άλλων υπηρεσι-
ών του Υπουργείου.

Η Διευθύντρια
Ντόρα Γαλάνη
Αρχιτέκτων Πολεοδόμος».
Τα σχόλιά μας:
1. Θα επαναλάβουμε για μια 

ακόμα φορά ότι εμείς δεν υπο-
βάλλουμε αιτήσεις στο Γρα-
φείο Τύπου (το οποίο, φυσικά, 

δεν γνωρίζει τα διάφορα θέ-
ματα με τα οποία ασχολούνται 
οι υπηρεσίες), αλλά απευθείας 
στις αρμόδιες υπηρεσίες, οι 
οποίες είναι υποχρεωμένες 
να μας απαντήσουν. Διότι η 
δημοσιογραφική ιδιότητα δεν 
μας αφαιρεί την ιδιότητα του 
πολίτη του ελληνικού κράτους, 
που έχει δικαίωμα να απευθύ-
νεται στη Διοίκηση κι αυτή εί-
ναι υποχρεωμένη να του απα-
ντήσει μέσα σε καθορισμένη 
προθεσμία.  

2. Επί της ουσίας, η κ. Γαλάνη 
μας ενημερώνει ότι… πέταξε τη 
μπάλα στην κερκίδα. Μας λέει 
ότι «εξετάζει» την αναφορά-αί-
τησή μας «στο πλαίσιο της κεί-
μενης νομοθεσίας». Μας λέει 
το τετριμμένο δηλαδή (υπήρχε 
περίπτωση να την εξέταζε σε 
διαφορετικό πλαίσιο;). Πόσον 
καιρό, όμως, χρειάζεται για 
να εξετάσει το αυτονόητο; 
Εχει εκδώσει μια άδεια με 
έναν συγκύριο («Δικέφαλος 
1924» ΑΕ), ο οποίος κατέστη 
συγκύριος παρανόμως, σε 
κάθε περίπτωση, γιατί το οικό-
πεδο που παραχωρήθηκε στην 
ΑΕΚ είναι πράγμα εκτός συ-
ναλλαγής και δεν μπορεί να 
εκχωρηθεί σε κανέναν τρίτο. 
Ακόμα κι αν το παραβλέψουμε 
αυτό (που δεν παραβλέπεται 
με τίποτα), ο εν λόγω συγκύρι-
ος (σύμφωνα με την απόφαση 
της ΔΑΟΚΑ) του έργου δεν 
έχει αυτή την ιδιότητα, διότι το 
έγγραφο που επικαλέστηκε για 
να καταστεί συγκύριος (το πε-
ριβόητο παραχωρητήριο) είναι 
ανυπόστατο, διότι εγκρίθηκε 
από γενική συνέλευση σωμα-
τείου που κρίθηκε από το δικα-
στήριο ανυπόστατη.

Την απόφαση του δικαστη-
ρίου την έχουμε κοινοποιήσει 
στην κ. Γαλάνη και επειδή δεν 
είναι καμιά άπειρη υπάλληλος, 
γνωρίζει πολύ καλά ότι υπο-

χρεούται να ανακαλέσει την 
άδεια. Επρεπε ήδη να το έχει 
κάνει. Τι περιμένει; Κάθε καθυ-
στέρηση στην αποκατάσταση 
της νομιμότητας «βρομάει» 
βαρύτερο σκάνδαλο. «Βρο-
μάει» αναζήτηση μεθόδευσης 
για να συνεχιστεί η παρανομία. 
Μόνο που τα περιθώρια πλέον 
δεν έχουν απλώς στενέψει, 
έχουν εξαντληθεί.

3. Η κ. Γαλάνη γράφει ότι 
εξετάζει τις αιτήσεις-αναφο-
ρές-καταγγελίες, «όπου απαι-
τείται, με συνδρομή και άλλων 
υπηρεσιών του υπουργείου». 
Αυτό είναι τουλάχιστον πρό-
κληση, όταν γράφεται για τη 
συγκεκριμένη υπόθεση. Ξέ-
ρουμε πολύ καλά πώς συνερ-
γάστηκε η κ. Γαλάνη με το Αυ-
τοτελές Τμήμα Νομοθετικής 
Πρωτοβουλίας και Εργου. Η 
ίδια ζήτησε -τον Νοέμβρη του 
2014- να της πει το Αυτοτελές 
Τμήμα αν νομιμοποιείται η 
«Δικέφαλος 1924» ΑΕ ως κύ-
ριος του έργου. Το Αυτοτελές 
Τμήμα ουδέποτε νομιμοποίησε 
τη συμφερόντων Μελισσανίδη 
εταιρία. Κι όταν οι πιέσεις αυ-
ξήθηκαν, ζήτησε με έγγραφό 
του από τον υπουργό Σταθάκη 
να υποβληθεί σχετικό ερώτημα 
στο ΝΣΚ. Ο Σταθάκης, γνωρί-
ζοντας ότι το ΝΣΚ θα γνωμα-
τεύσει αρνητικά (ακολουθώ-
ντας τη «νομολογία» του, π.χ. 
τη Γνωμοδότηση 112/2006), 
επέστρεψε ανυπόγραφο το 
αίτημα για υποβολή Ερωτήμα-
τος στο ΝΣΚ. Και η κ. Γαλάνη 
-άγνωστο μέσα από ποιες δι-
αδικασίες- παρέβλεψε το Αυ-
τοτελές Τμήμα Νομοθετικής 
Πρωτοβουλίας και Εργου, μο-
λονότι είχε η ίδια απευθυνθεί 
σ' αυτό. Από αρχιτέκτων-πο-
λεοδόμος μετατράπηκε η ίδια 
σε… νομικό, απεφάνθη ότι η 
«Δικέφαλος 1924» ΑΕ είναι συ-
γκύριος του έργου και εξέδωσε 

τη διάτρητη Εγκριση και Αδεια 
Δόμησης! Ας μη μιλά, λοιπόν, 
για «συνδρομή άλλων υπηρε-
σιών του υπουργείου», γιατί 
στη συγκεκριμένη υπόθεση, 
ζήτησε τη συνδρομή και την 
πέταξε στα σκουπίδια, επειδή 
η γνωμοδότηση του κατεξοχήν 
αρμόδιου νομικού τμήματος 
δε βόλευε τον Μελισσανίδη, 
τον Φλαμπουράρη, τον Στα-
θάκη (ή μήπως δε βόλευε και 
την κ. Γαλάνη;).

4. Μια απορία: στον υπουρ-
γό και τη γενική γραμματέα 
(δηλαδή στην πολιτική ηγεσία), 
γιατί κοινοποίησε το έγγραφο 
η κ. Γαλάνη; Για να δείξει ότι 
κάνει καλά τη δουλειά της ή 
επειδή πρέπει να είναι ενήμε-
ροι γιατί «τους ενδιαφέρει»; 
Τυπικά, την άδεια Μελισσανί-
δη δεν την υπέγραψε ο υπουρ-
γός, αλλά η κ. Γαλάνη. Η ίδια 
υποχρεούται και να την ανα-
καλέσει. Ο υπουργός είναι… 
άμοιρος ευθυνών. Τυπικά, για-
τί ουσιαστικά όλοι ξέρουμε τι 
έχει γίνει. Και να αμφέβαλλε 
κάποιος, δεν του άφησε περι-
θώρια ο «σκοτεινός» ένοικος 
του Μαξίμου, Αλέκος Φλα-
μπουράρης, που φρόντιζε να 
διατυμπανίζει τις παρεμβά-
σεις του και να εισπράττει 
τα εύσημα από το «σύστημα 
Μελισσανίδη». Γι' αυτό και η 
ερμηνεία που δίνουμε εμείς 
στην κοινοποίηση στον υπουρ-
γό και τη γενική γραμματέα 
είναι ότι η κ. Γαλάνη περιμένει 
«γραμμή». Αυτό, όμως, δυσχε-
ραίνει και δε διευκολύνει την 
προσωπική της θέση.

Αυτό το σκάνδαλο θα πά-
ρει τέλος. Η κ. Γαλάνη καλεί-
ται να κάνει αυτό που ο νόμος 
την υποχεώνει να κάνει: να 
ανακαλέσει την παράνομη 
άδεια. Οσο το καθυστερεί 
τόσο βυθίζεται προσωπικά 
στο σκάνδαλο.

ζαν μπροστά να υπογράψουν. Και κάποι-
ες φορές, όταν το σαφάρι yesmen και 
yeswomen δεν απέδιδε, μπορεί να έκαναν 
και πίσω. Οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ αποδεικνύονται  
εντελώς αδίστακτοι. Αισθάνονται σαν το 
ψάρι στο νερό μέσα στις συνθήκες που 
έχουν δημιουργήσει τα Μνημόνια, που 
εκτός των άλλων χαρακτηρίζονται και 
από την καθίζηση των κοινωνικών αντι-
στάσεων. Με δόγμα τους το «όλα για την 
ανάπτυξη», χωρίς κοινοβουλευτική αντι-
πολίτευση σ' αυτά τα ζητήματα (για την 
ακρίβεια με αντιπολίτευση μόνο από τα 
δεξιά), με τα αστικά ΜΜΕ να απαιτούν απ' 
αυτούς να ικανοποιήσουν κάθε απαίτηση 
των καπιταλιστών, και μ' έναν Φλαμπουρά-
ρη να συμπεριφέρεται σαν «άρχοντας του 

σκότους» παρεμβαίνοντας όπου του γου-
στάρει, χωρίς να έχει καμιά αρμοδιότητα, 
έχουν δημιουργήσει ένα τόσο εφιαλτικό 
καθεστώς, που «κόβει τα πόδια» των δημό-
σιων υπάλληλων. Δε διστάζουν να κάνουν 
ακόμα και «προγραφές» υπάλληλων που 
υπερασπίζονται τη νομιμότητα, μεταθέ-
τοντάς τους σε υπηρεσίες-ψυγείο, ώστε 
να μην έχουν ουσιαστικές αρμοδιότητες.

Η ειρωνεία (και πρόκληση συνάμα) εί-
ναι πως όταν ανέλαβαν τη διαχείριση της 
αστικής εξουσίας, ο Τσίπρας διακήρυξε το 
«είμαστε κάθε λέξη του Συντάγματος» και 
ταυτόχρονα έδωσε τη διαβεβαίωση ότι δε 
θα κυβερνούν με τις στρατιές των συμβού-
λων και των μετακλητών υπάλληλων, αλλά 
θα στηριχτούν στον δημοσιοϋπαλληλικό 
κόσμο, δείχνοντάς του την εμπιστοσύνη 

που καμιά κυβέρνηση ως τώρα δεν του 
έδειξε. Εδιναν και αριθμούς μάλιστα, για 
να δείξουν πόσο λιγότερους μετακλητούς 
προσέλαβαν σε σχέση με προηγούμενες 
κυβερνήσεις. Οι μέθοδοι χουντικής μα-
φίας που μετέρχονται, προκειμένου να 
πετύχουν την εξυπηρέτηση των καπιταλι-
στικών συμφερόντων, τσαλαπατώντας την 
επιστημοσύνη και την αξιοπρέπεια των δη-
μόσιων υπάλληλων αποτελούν μια ακόμα 
επιβεβαίωση του χαρακτήρα τους ως ένα 
αστικό κόμμα, με δυναστικά χαρακτηρι-
στικά, που υπάρχει μόνο για λογαριασμό 
της αστικής τάξης.

ΥΓ. «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα με περιβαλ-
λοντική ευαισθησία. Οι Οικολόγοι Πράσι-
νοι συμμετέχουν και στην κυβέρνηση και 
στην κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή 
κι αυτό ενισχύει τη δεδομένη περιβαλλο-
ντική ευαισθησία της κυβέρνησης»! Καλο-
οοό! Το άλλο με τον Τοτό το ξέρετε;

Πέτρος Γιώτης

Σαν χουντική μαφία
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Ανεξάρτητα από οπαδική 
προτίμηση, η συντριπτική 

πλειοψηφία των ποδοσφαιρό-
φιλων συμφωνεί ότι η ποιότητα 
των ελληνικών πρωταθλημάτων 
βρίσκεται σε πτωτική τάση. Το 
θέαμα που προσφέρουν οι ομά-
δες είναι από κακό μέχρι μέτριο 
και το κολλύριο είναι απαραί-
τητο για την παρακολούθηση 
των περισσότερων αγώνων του 
πρωταθλήματος. Η άποψη περί 
συνεχιζόμενης υποβάθμισης 
της ποιότητας του ελληνικού 
ποδοσφαίρου επιβεβαιώνεται 
από την τελευταία μηνιαία έκ-
θεση που δημοσιοποίησε το 
Διεθνές Παρατηρητήριο του 
Ποδοσφαίρου (CIES Football 
Observatory). Τα ευρήματα 
και συμπεράσματα της έκθεσης 
βασίζονται στην επεξεργασία 
μιας σειράς παραμέτρων και 
δεικτών των ευρωπαϊκών πρω-
ταθλημάτων, στη διάρκεια της 
τελευταίας διετίας (Σεπτέμ-
βρης 2015 - Αύγουστος 2017).

Οπως θα δούμε στη συνέ-
χεια, σε μια σειρά παραμέ-
τρους που έχουν σχέση με την 
ποιότητα και το θέαμα που προ-
σφέρει ένας ποδοσφαιρικός 
αγώνας το ελληνικό πρωτάθλη-
μα είναι κάτω από το μέσο όρο. 
Ξεκινάμε από το ποσοστό ακρί-
βειας στις μεταβιβάσεις της 
μπάλας και φτάνουμε στην 30ή 
θέση (στην έκθεση του CIES πε-
ριλαμβάνονται 35 ευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα) για να βρούμε 
το ελληνικό πρωτάθλημα. Η μέ-
ση ακρίβεια στις πάσες (78,3%) 
είναι χαμηλότερη από τον μέσο 
όρο (79,7%). Οσοι έχουν παίξει 
έστω και λίγο μπάλα μπορούν 
να καταλάβουν τη βαρύτητα 
που έχουν οι σωστές πάσες 
για τον ρυθμό και τη σωστή 
ανάπτυξη του παιχνιδιού μιας 
ομάδας. Λάθος πάσα σημαίνει 
κατοχή της μπάλας από τον 
αντίπαλο και αν αυτό γίνεται 
και από τις δυο ομάδες σημαί-
νει ένα κλασικό παιχνίδι του ελ-
ληνικού πρωταθλήματος. Στην 
πρώτη θέση βρίσκεται η Ιταλία 
με 82.4%, ακολουθεί η Γαλλία 

με 82.2% και την τριάδα κλείνει 
η Σουηδία με 80%.

Λίγο καλύτερη είναι η κατά-
σταση στον δείκτη για τις πά-
σες που αλλάζουν ανά λεπτό 
κατοχής της μπάλας, ο οποίος 
έχει άμεση σχέση με την ταχύ-
τητα και τον ρυθμό που παίζει η 
κάθε ομάδα. Το ελληνικό πρω-
τάθλημα βρίσκεται στην 22η θέ-
ση με επίδοση 17,5 πάσες, ορια-
κά κάτω από το μέσο όρο (17,55). 
Δεν είναι λίγες οι φορές που 
παρακολουθώντας ένα αγώνα 
της Super League έχουμε σχο-
λιάσει ότι οι παίχτες είναι λίγο 
πιο γρήγοροι από το replay και 
μπορούμε να παρηγορηθούμε 
αφού υπάρχουν και χειρότερα. 
Στην πρώτη θέση σε αυτόν τον 
δείκτη βρίσκεται η Γερμανία με 
18,21 πάσες, στη δεύτερη θέση η 
Γαλλία με 18,17 και στην τρίτη η 
Ιταλία με 18,12 πάσες.

Αν δεχτούμε ότι το γκολ είναι 
η πεμπτουσία του ποδοσφαί-
ρου, ήρθε η ώρα να μελαγχο-
λήσουμε (ίσως κάποιοι να το 
έχουν κάνει ήδη). Στη λίστα με 
τον αριθμό των γκολ που επι-
τυγχάνονται ανά παιχνίδι, φτά-
νεις στην 34η, δηλαδή την προ-
τελευταία θέση, για να βρεις το 
ελληνικό πρωτάθλημα, των 2,25 
γκολ ανά ματς, με τον μέσο όρο 
να καταγράφεται στα 2,6 γκολ. 
Στην κορυφή της λίστας βρίσκε-
ται το ελβετικό πρωτάθλημα με 
3,14, και ακολουθούν το ολλαν-
δικό με 2,98 και το σουηδικό με 
2,94 γκολ. Για όσους αντέχουν 
κλείνουμε με το πόσο συχνά 
μπαίνει γκολ. Στον συγκεκριμέ-
νο δείκτη, το ελληνικό πρωτά-
θλημα είναι στην 31η θέση: γκολ 
ανά 22'.48'' παιχνιδιού, επίδοση 
κατά πολύ χαμηλότερη του μέ-
σου όρου (20'.32'').

Αν και οι αριθμοί μιλούν από 
μόνοι τους, αξίζει να συνδέσου-
με τα ευρήματα της έκθεσης με 
τη γενικότερη εικόνα του ελλη-
νικού ποδοσφαίρου, η οποία 
βρίσκεται σε απόλυτη αναλογία 
με την απαξιωτική εικόνα που 
αποκομίζουν γι’ αυτό όσοι δια-
βάσουν την έκθεση του CIES. 

Ας σκεφτούμε λίγο την εικόνα 
στα περισσότερα ελληνικά 
γήπεδα, με τους αγωνιστικούς 
χώρους να θυμίζουν χωράφι, 
ιδιαίτερα όταν έχει βρέξει, το 
πολύ κακό επίπεδο της διαιτη-
σίας, που έχει μετατραπεί σε 
«εργαλείο» της ποδοσφαιρι-
κής «παράγκας» για να ελέγχει 
και να δρομολογεί εξελίξεις 
στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το 
μέτριο έως κακό επίπεδο της 
πλειοψηφίας των ξένων ποδο-
σφαιριστών που αγωνίζονται 
στις ελληνικές ομάδες (οι ελά-
χιστες εξαιρέσεις απλά επιβε-
βαιώνουν τον κανόνα) και τη 
λογική της αρπαχτής, που είναι 
κυρίαρχη στις τάξεις των «ανι-
διοτελών εργατών» του ελληνι-
κού ποδοσφαίρου, μπορούμε 
να κατανοήσουμε πλήρως τα 
απογοητευτικά αποτελέσματα 
της έκθεσης του CIES.

Ολα τα παραπάνω, εκτός 
από την επιβεβαίωση της 
συνεχιζόμενης απαξίωσης 
του ελληνικού ποδοσφαίρου, 
εξηγούν και τον τρόπο με τον 
οποίο αγωνίζονται οι περισσό-
τερες ελληνικές ομάδες αλλά 
και η εθνική ομάδα. Η αδυνα-
μία (για να μην πούμε η ανικα-
νότητα) των ομάδων να παί-
ξουν ποιοτικό, γρήγορο και με 
σωστή ανάπτυξη ποδόσφαιρο 
τις αναγκάζει να επιλέξουν την 
άμυνα και να προσπαθούν να 
κλέψουν και όχι να κερδίσουν 
τον αγώνα. Μόνο τυχαίο δεν 
πρέπει να θεωρείται το γεγονός 
ότι οι περισσότερες επιτυχίες 
της Εθνικής, με αποκορύφωμα 
την κατάκτηση του ευρωπαϊκού 
πρωταθλήματος το 2004 και οι 
περισσότερες (από τις σπάνιες) 
προκρίσεις των ελληνικών ομά-
δων στις ευρωπαϊκές διοργα-
νώσεις, έχουν επιτευχθεί όταν 
είναι  αουτσάιντερ, παίζοντας 
«σκληρή» άμυνα.

Δυστυχώς για όσους συ-
νεχίζουμε να ασχολούμαστε 
και να παρακολουθούμε το 
ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν 
υπάρχουν περιθώρια αισιοδο-
ξίας. Η αλλαγή της σημερινής 
κατάστασης προϋποθέτει τον 
σχεδιασμό ενός άλλου ποδο-
σφαιρικού μοντέλου, που θα 
προσπαθήσει ξεκινώντας από 
τις ακαδημίες των ομάδων και 
το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο 
να αλλάξει το σημερινό DNA 
του ποδοσφαίρου μας. Ομως 
αυτός ο σχεδιασμός, για να 
υλοποιηθεί, απαιτεί αφενός 
σημαντικές οικονομικές επεν-
δύσεις και αφετέρου να πάψει 
να κυριαρχεί στο ελληνικό πο-
δόσφαιρο η λογική της αρπα-
χτής και του εύκολου κέρδους. 
Στο ερώτημα «υπάρχει φως στο 
τούνελ;» η απάντηση είναι όχι. 
Και αν κάποιος βλέπει κάτι φω-
τεινό να πλησιάζει, θα πρέπει 
να απομακρυνθεί άμεσα, γιατί 
είναι το τρένο που έρχεται...

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Είναι το τρένο, ηλίθιε…Με αμείωτη ένταση συνε-
χίζεται η αντιπαράθεση 
ανάμεσα σε Μαρινάκη και 

Μελισσανίδη για τον έλεγχο 
της «παράγκας». Σχεδόν κάθε 
βδομάδα, μετά την ολοκλήρωση 
της αγωνιστικής, οι δυο πλευρές 
με ανακοινώσεις ή με δηλώσεις 
κορυφαίων στελεχών τους σχο-
λιάζουν τη διαιτησία και αλληλο-
κατηγορούνται για προσπάθεια 
αλλοίωσης του αποτελέσματος. 
Με δεδομένο το μέτριο έμψυχο 
υλικό των μεγάλων ομάδων, που 
έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν 
κάνει αρκετές «γκέλες» μέχρι τώ-
ρα, οι διοικήσεις του Ολυμπιακού 
και της ΑΕΚ προσπαθούν να απο-
ποιηθούν τις ευθύνες τους και να 
τις μεταθέσουν σε άλλους. Προ-
σπαθούν να πείσουν ότι η άσχημη 
αγωνιστική πορεία των ομάδων 
τους οφείλεται στον πόλεμο που 
δέχονται από το παρασκήνιο και 
τις «σκοτεινές» δυνάμεις και κα-
λούν τους οπαδούς τους αντί να 
γκρινιάζουν και να αμφισβητούν 
τις αποφάσεις της διοίκησης, να 
συσπειρωθούν δίπλα της για να 
αντιμετωπίσουν την επίθεση που 
δέχεται η ομάδα.

Δεν είναι η πρώτη φορά στην 
ιστορία του επαγγελματικού πο-
δοσφαίρου που δυο μεγαλοκαπι-
ταλιστές ιδιοκτήτες ομάδων κο-
νταροχτυπιούνται για τον έλεγχο 
της «παράγκας», είναι όμως η πρώ-
τη που ο πόλεμος γίνεται δημόσια 
και οι δυο μονομάχοι όχι μόνο δεν 
κάνουν τίποτα για να τον κρύψουν, 
αλλά αντίθετα φροντίζουν να τον 
κρατούν στο προσκήνιο.

Μια εύκολη εξήγηση είναι ότι 
βρισκόμαστε σε μια παρατεταμέ-
νη μεταβατική περίοδο και επει-
δή είχε δρομολογηθεί πλήρως η 
διάδοχη κατάσταση (οι αλλαγές 
στην ηγεσία της ΕΠΟ επιβλήθη-
καν από τη ΦΙΦΑ και την ΟΥ-
ΕΦΑ), η αντιπαράθεση έχει πιο 
έντονα χαρακτηριστικά σε σχέση 
με αντίστοιχες του παρελθόντος. 
Χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι το 
επιχείρημα έχει βάση, θεωρούμε 
ότι ταυτόχρονα με τον έλεγχο του 
ποδοσφαίρου οι δυο καπιταλιστές 
πολεμούν και για την προάσπιση 
των επιχειρηματικών τους συμφε-
ρόντων, γεγονός που τους κάνει 
να μην έχουν κανέναν ενδοιασμό 
για τα μέσα που θα χρησιμοποι-
ήσουν. Προς το παρόν, κανένας 
από τους δυο δεν έχει καταφέρει 
να επιβάλει τους όρους του και 
όλα δείχνουν ότι η μεταβατική πε-
ρίοδος θα συνεχιστεί, με τις δυο 
ομάδες να καταγράφουν νίκες 
και ήττες (απώλειες στο βαθμο-
λογικό πίνακα). 

Αν ψάξουμε να βρούμε τον 
μέχρι στιγμής νικητή, το όνομα 
αυτού είναι Ιβάν Σαββίδης, αφού 
ο ΠΑΟΚ είναι στην κορυφή του 
βαθμολογικού πίνακα. Ο Σαβ-
βίδης με την εκλογή Γραμμένου 
εξασφάλισε ότι ο ΠΑΟΚ δεν 
κινδυνεύει από εξωαγωνιστικές 
«τρικλοποδιές» και μέχρι στιγμής 
αρκείται να βλέπει τους Μαρινά-
κη και Μελισσανίδη να αλληλοε-
ξουδετερώνονται. Είναι όμως βέ-
βαιο, ότι αν αισθανθεί κίνδυνο θα 
αντιδράσει, οπότε η εξίσωση θα 
γίνει πιο δύσκολη και η διαμάχη 
μεταξύ τους εντονότερη.

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

Τι ρίγη συγκίνησης ένιωσε η ταλαιπωρημένη χώρα! Τι περηφά-
νια για το έθνος, μετά από τόσο καιρό δίχως μια είδηση εθνικής 
ανάτασης ή έστω έκτασης, παρά μόνο επίκυψης! «Πετάει, πε-
τάει ο γάιδαρος» λέγαμε πικρά από μικρά. Και ξαφνικά χαράς 
ευαγγέλια. «Πετάει, πετάει ο Τσίπρας», έριξε το εμπνευσμένο 
σύνθημα («βάζω τα χεράκια μου και βγάζω τα ματάκια μου»! 
Μα ποιος το σκέφτηκε; Αξίζει να το μάθουμε) το ίδιο το πρω-
θυπουργικό γραφείο Τύπου! 
Ο προηγούμενος ιπτάμε-
νος πρωθυπουργός ήταν ο 
αείμνηστος επίτιμος και οι 
παλιότεροι θα θυμούνται 
εκείνες τις απαράμιλλες 
στιγμές. Και τώρα ήρθε ο 
καμένος γενναίος συνεταί-
ρος του έμπλεου πατριωτι-
κών αισθημάτων Καμμένου, 
να σκίσει τους αιθέρες του 
βόρειου Αιγαίου αφού δεν 
μπορεί να σκίσει τίποτε 
άλλο (μνημόνια, ας πούμε) 
παρά τις εξαγγελίες και τις 
ψευτομαγκιές μ' εκείνο το 
ύφος του πολλά βαρύ μαχαλόμαγκα για να κάνει κοντράστ με 
το butter uplifting face.

Το γεγονός αποτύπωσαν και σχολίασαν με τρελό ενθουσια-
σμό οι χρήστες των κυνωνικών μέσων δικτύωσης. Το αποτύπωσε 
σκαλιστά στο ομοίωμα του τροχού της ιστορίας (σουβενίρ μέιντ 
ιν Τζάπαν από τα χρόνια του υπαρκτού, ήταν στον πάτο ενός 
σάκου με ρούβλια) και η λαϊκή μούσα:

Πού πέταξε τ' αγόρι μου μ' αυτά τα εφ δεκάξι;
Φίλος του τον «αριστερό» δεν βρέθηκε να κράξει;

Και παρακάτω πρόσθεσε ως υποσημείωση (δεν παραθέτουμε 
όλο το πόνημα γιατί εμπίπτει στο νόμο περί ασμένων ασέμνων):

Από τα ούφο του «Τρελού» (του Υμηττού) του Κούλη
στα F-16 του καλού, μεγάλου πατερούλη

γεμίσαμε ιπτάμενους, γεμίσαμε καμένους
άλλοι αδιάφορα κοιτούν, άλλοι έμπλεοι μένους.

Αργότερα, ο ιπτάμενος και τζέντλεμαν πήρε άλλο αεροπλάνο 
της ΥΠΑ κι έφυγε για τις ΗΠΑ. Με την περιστέρα του και κάτι 
άλλα ορνιθοειδή, αλλά και κάτι όρνια. Και με μια πάνδημη ευχή 
για κατευόδιο.

Είπα ΥΠΑ, ΗΠΑ και θυμήθηκα: Αποχωρούν, λέει, οι ΗΠΑ από 
την UNESCO στις 31 Δεκεμβρίου, για να κάνουν το χατίρι του 
Ισραήλ! Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε 
ότι «η απόφαση δεν ελήφθη ελαφρά τη καρδία και αντανακλά 
τις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με τις ολοένα κι αυξανόμενες 
οφειλές προς την UNESCO, την ανάγκη για θεμελιώδη μεταρ-
ρύθμιση του οργανισμού και τη συνεχιζόμενη προκατάληψη 
εναντίον του Ισραήλ στους κόλπους της UNESCO». Και η εί-
δηση, όπως μεταδόθηκε από τα αστικά μέσα της… 53ης πολι-
τείας τους, προσθέτει: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονται 
από την UNESCO εξαιτίας της μακροχρόνιας διαφωνίας για 
τη συμμετοχή της Παλαιστίνης στον οργανισμό, σύμφωνα με 
πηγές αμερικανών αξιωματούχων. Η αποχώρηση έρχεται μετά 
από μία μεγάλη περίοδο κριτικής στις αποφάσεις του διεθνούς 
οργανισμού, που σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση είχαν 
αρνητικό αντίκτυπο στο Ισραήλ». Τα συμπεράσματα δικά σας…

Είπα όμως και F-16 παραπάνω και θυμήθηκα κι άλλα: Το πρώτο 
πεσκέσι του ιθαγενή που επισκέφτηκε τον πλανητάρχη (για τον 
οποίο πολλά έλεγε πριν την εκλογή του, αλλά ήρθε και εδώ η 
δέουσα κωλοτούμπα κι όλα μέλι γάλα) ήταν ακριβώς τα F-16. 
Ετσι, κλείστηκε μια πρώτη συμφωνιούλα και οι φίλοι και σύμ-
μαχοι Αμερικάνοι θα λάβουν 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια για 
αναβάθμιση των ελληνικών τοιούτων…

Δυστυχώς το φύλλο αυτής της εβδομάδας βγαίνει μια μέρα 
νωρίτερα και μας στερεί το γέλιο (;) από τα υπόλοιπα περί την 
ελληνική βίζιτα.

Οι οικονομικοί παράγοντες (εκ των «οίκος» και «νέμομαι», 
δηλαδή αυτοί που νέμονται τον οίκο μας) και που παρά την 
ονομασία τους δεν παράγουν το παραμικρό, θα πρέπει κάποια 
στιγμή να περάσουν από λαϊκό δικαστήριο. Δεν γίνεται να συνε-
χίσουν να κανοναρχούν ερήμην του λαού, που λάου-λάου συνώ-
θησαν και παρόπλισαν μπροστά στις αναπηρικές τηφλεοράσεις 
και στα μέσα κυνωνικής δικτύωσης. Δεν μπορεί η σχέση τους 
με το πόπολο να είναι αυτή της αναγγελίας κρίσεων και της 
διαρκούς λήψης έκτακτων μέτρων (έκτακτα τα μέτρα σας αγα-
πητοί, μπράβο!). Μπορεί να νομοθετεί η άρχουσα τάξη, αλλά 
τι γίνεται με την υπάρχουσα αταξία; Δεν θα πρέπει κι εμείς να 
πάρουμε μέτρα;

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Οταν έκλεισε η ύλη της εφημερίδας δεν ήταν γνωστό το αποτέ-
λεσμα του αγώνα Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός. Αν οι ερυθρόλευκοι 
έχουν αποφύγει τη συντριβή, αυτό δε θα οφείλεται στη βοήθεια εξ ου-
ρανού, αλλά στο γεγονός ότι ο προπονητής της καταλανικής ομάδας, 
Ερνέστο Βαλβέρδε, ξέρει να τιμάει το ψωμί που έφαγε στον Πειραιά.
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> «Αλλά κ’ οι δούλοι, συμμά-
ζεμα απ’ όλες τις καθυστε-
ρημένες φυλές της γης, δεν 
είναι τάξη προοδευτική, ούτε 
καν τάξη· γιατί δε διαμορ-
φώνονται από μιάν οργανική 
κοινωνική διαφοροποίηση,  μα 
αποτελούν στοιχείο εμβόλιμο 
στον κοινωνικό οργανισμό κι 
αποκλεισμένοι καθώς είναι 
από τα κοινωνικά και πολιτικά 
δικαιώματα, στερούνται την 
πείρα και τα διαφέροντα του 
πολιτισμού που τους επιβάλ-
λεται και κατά συνέπεια δεν 
μπορούν ν’ αναλάβουν τον 
ιστορικό ρόλο της προώθησής 
του· γι’ αυτό κ’ η επαναστατι-
κή τάση τους δεν είναι τάση 
κοινωνικής αναστοιχείωσης, 
μα καταστροφικής ανταρσίας 
κι ανταλλαγής των ρόλων» (Π. 
Λεκατσάς: από τον «Πρόλογο» 
στο βιβλίο του «Η Πολιτεία 
του ήλιου – η κοινοχτημονική 
επανάσταση των δούλων και 
προλετάριων της Μικρασίας 
133 – 128 π.Χ.»).

> Σαφώς και το αστικό κράτος 
οπλίζει το χέρι των φασιστών. 
Και τους χτυπάει -με πατρική 
οικειότητα- μαλακά την πλάτη.

> Foco!

> Με τους επώνυμους/τις επώ-
νυμες που είναι «τσακωμένοι 
με το νερό» τα βάζει ο Κοσμάς 
Βίδος (tovima.gr/opinions/
article/?aid=908149). Με τις 
άλλες (υποδεέστερες;) τάξεις 
απαξιεί να ασχοληθεί και να 
μας πει τη σχέση τους με το νε-
ρό. Αλίμονο, με τους φτωχούς 
θ’ ασχολούμαστε τώρα;

> Τι προτείνει ο Ζώης Τσώ-
λης (tovima.gr/opinions/
article/?aid=907760) για το 
γεγονός ότι «ο αριθμός των 
ανθρώπων που αναζητούν 
εναγωνίως και δεν βρίσκουν 
εργασία είναι 1.050.000 άτο-
μα»; «Μόνο μια έκρηξη επεν-
δύσεων». Ξεχνάει, βέβαια, την 
επελαύνουσα κινεζοποίηση 
which is here to stay, εκτός 
εάν η κοινωνική ΕΚΡΗΞΗ εί-
ναι δυνατή.

> Εννοείται πως το «υπόδειγ-
μα» του ως άνω δημοσιογρά-
φου είναι η ΝΔ και το μητσο-
τάκι.

> Τέσσερις ανθρακωρύχοι νε-
κροί από πτώση τμήματος αν-
θρακωρυχείου στην επαρχία 

Σιρνάκ της νοτιοανατολικής 
Τουρκίας. Βαρύς (σταθερά) ο 
φόρος αίματος της εργατικής 
τάξης.

> Τελετές παράδοσης «κα-
θαρών ακτών». Too soon, too 
little…

> Ωπα! «Μείωση 21,7% της δα-
πάνης σε είδη παντοπωλείου 
την τελευταία επταετία 2009-
2016» (Ι.ΕΛ.Κ.Α.). Που σημαίνει 
λιγότερο φαΐ…

> Φορομπηχτικός (και) ο νέος 
Κ.Ο.Κ.

> Το φορολογείν εστί φιλοσο-
φείν.

> Ανευ μαλακίας…

> Πολλοί από τους επιζή-
σαντες της πυρκαγιάς στο 

Grenfell Tower του Λονδίνου 
εξακολουθούν να μένουν σε 
ξενοδοχεία. Το δικαίωμα στην 
κατοικία…

> Δε θυμίζει λίγο Περισσό ονο-
ματίζοντας «Λαϊκή Κίνα» την 
καπιταλιστική Κίνα; Ποια; Η Ει-
ρήνη Μητροπούλου (tovima.gr, 
«Αποκλειστικά ανδρική υπόθε-
ση η εξουσία στη Λαϊκή Κίνα»).

> Ε, να μην πει ένα αστειάκι 
κι ο Κορκίδης; «Η αγορά περι-
μένει θετικές εξελίξεις από το 
ταξίδι Τσίπρα στις ΗΠΑ».

> Είπε ο καθηγητής Λαόπου-
λος (ΑΠΘ): «Υποστήκαμε ένα 
είδος βίας από τους φοιτη-
τές». Δεν διευκρίνισε τι εννο-
ούσε «ένα είδος» (μιας και δεν 
ασκήθηκε οιοδήποτε είδος 
βίας). Φρόντισε, βέβαια, να 

καταστήσει σαφές ότι δεν του 
αρέσουν «οι καταλήψεις και οι 
παρεμβάσεις τέτοιου είδους». 
Ο εν λόγω κύριος τυγχάνει 
αναπληρωτής Πρύτανης Ερευ-
νας και Συντονισμού του ΑΠΘ 
και ΔΕΝ εδήλωσε τη γνώμη 
του για το ζέον ζήτημα των 
συγγραμμάτων…

> Ανδράποδο.

> Μιας και το τραβάει η περί-
σταση: Εκανε εκδήλωση ο Πε-
ρισσός για τα 100 χρόνια από 
την Οκτωβριανή Σοσιαλιστική 
Επανάσταση με σύνθημα «Ο 
καπιταλισμός είναι το χθες, ο 
σοσιαλισμός είναι το αύριο!». 
Αραγε να περιλαμβάνει στο 
σοσιαλισμό και τον παλινορ-
θωμένο καπιταλισμό… (μειδί-
αμα και καγχασμός).

> Κάπου, μέσα από τα ξεχα-
σμένα, «χτύπησε» το… Συν-
δικάτο Οικοδόμων Αθήνας 
(πόσα μέλη είπαμε;) με συνέ-
ντευξη στο Ριζοσπάστη.

> Ο Περισσός έχει αρνηθεί την 
κρατική επιδότηση;

> «Αξιοποίηση της εκκλησια-
στικής περιουσίας»: Τζερώνυ-
μο – Γαβρόγλου σημειώσατε 1.

> Μόνο (…) 3.000.000 ευρώ 
(σε ιδιώτη) ο καθαρισμός του 
Δήμου Θερμαϊκού.

> «Πορεία ανάπτυξης» βλέπει 
και ο Πιτσιόρλας. Χα!

> Φορούλι το φορούλι, άδεια-
σε το σακούλι.

> Σαν το αγρίμι έζησα.
Στυλώνοντας πάντα τ’ αυτί 
μου.
Αλλάζοντας πρόσωπο κι όνο-
μα.
Ανάμεσα σε τουφέκια, σίδερα 
και σκοινιά.
Μες σε πηγάδια έριξαν τον 
ύπνο μου.
Σκυλιά και σύρματα ξέσκισαν 
το κορμί μου.
Δεν μου άφησαν τίποτα.
Τη σιωπή μου γλίτωσα μόνο.
Σαν το αγρίμι έζησα τη ζωή 
μου.
(Θανάσης Κωσταβάρας: «Αυ-
τοβιογραφία» από τη συλλογή 
«Κατάθεση» - 1965)

> Τα εύρετρα, τα θέρετρα, τα 
φέρετρα.

Βασίλης

Της γης οι κολασμένοι

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας στην Βασινγκτώνα,
δρακόντεια και τα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα

Εσείς οι ίδιοι με τα χέρια σας
με το μυαλό σας, με την πράξη,
αν δεν αλλάξετε τη μοίρα σας,

ποτέ της δεν θ’ αλλάξει.
Φώτης Αγγουλές

  Dixi et salvavi animam meam

u Η πρώτη σκέ-
ψη μας ήταν 
ότι πρόκειται 
για «φωτοσο-
πιά». Δηλαδή, 
ότ ι  κά πο ι ο ς 
έφτ ιαξε  μ ια 
αφίσα και με 
την πανεύκολη 
διαδικασία του 
Photoshop την 
κόλλησε πάνω 
σ' έναν τοίχο 
της Βαρκελώ-
νης. Δεν μπο-
ρούσαμε  να 
φανταστούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έδωσαν λεφτά για 
να τυπώσουν (σε τετραχρωμία) και να κολλήσουν αυτή την 
παπάρα. Μια προσεκτική ματιά, όμως, έδειξε ότι δεν είναι δι-
αδικτυακή κατασκευή. Πάνω στην αφίσα διακρίνονται καθαρά 
οι ζάρες από το κόλλημα στον τοίχο. Κάποιοι χαζοχαρούμενοι, 
λοιπόν, θέλουν καλά και σώνει να μετατρέψουν μια πολιτική 
σύγκρουση, στην οποία έχουν εμπλακεί με το έναν ή τον άλλο 
τρόπο εκατομμύρια άνθρωποι (χώρια τα κόμματα και τα κρά-
τη-μέλη της ΕΕ) σε προσωπική αντιπαράθεση του Ραχόι με 
τον Πουιτζδεμόν. Φαίνεται πως ο χιπστερισμός δεν έχει όρια 
(ειδικά σε ό,τι αφορά τη βλακεία του απολιτικού).

u Αν σχολιάζουμε 
το εν λόγω σύνθη-
μα (με στένσιλ), 
που το φωτογρα-
φίσαμε στη «δια-
σκεδασούπολη» 
του Κεραμεικού, 
είναι για να εκ-
φράσουμε  την 
απορία μας για το 
περιεχόμενο των 
«σημείων και τε-
ράτων» που μπο-
ρεί και πρέπει  να γίνουν σε κάθε γειτονιά, ως αντίπαλο δέος 
στη διασκέδαση στα γνωστά «εναλλακτικά» νυχτομάγαζα, στα 
οποία συχνάζει η νεολαία. Θα συμφωνήσουμε ότι υπάρχουν 
πραγματικά εναλλακτικοί τρόποι διασκέδασης, οι οποίοι μά-
λιστα μπορούν να ενδυναμώσουν το πνεύμα της φιλίας, της 
αλληλεγγύης και της συντροφικότητας, αλλά τα… σημεία και 
τέρατα μας ξεπερνούν.

u Στην ίδια περιοχή 
φωτογραφίσαμε και 
αυτά τα δύο στέν-
σιλ, που στέκουν 
αρμονικά το ένα πά-
νω/κάτω από το άλ-
λο, εκπέμποντας τα 
μηνύματά τους. Αν 
και έχουμε μια έν-
σταση για το πρώτο 
(αφήνει την υποψία 
ότι στρέφεται ενά-
ντια στη μόρφωση 
-επομένως και στην 
επαναστατική μόρ-
φωση- αντιπαραθέ-
τοντας σ' αυτήν την 
εξεγερτική πράξη, 
ενώ αυτά τα δύο 
πρέπει να βρίσκο-
νται σε στενή διαλεκτική σχέση), θα εκφράσουμε την πλήρη 
υποστήριξή μας στο δεύτερο. Κάποτε, για να γίνεις μπάτσος 
έπρεπε να είσαι «εθνικόφρων» από βάθος εφτά γενεών. Ηταν 
ένα «επάγγελμα» αποκρουστικό. Οχι μόνο για τους αριστε-
ρούς, που αντιμετώπιζαν τις διώξεις του κρατικού μηχανισμού 
καταστολής, αλλά για όλο τον κόσμο. Δυστυχώς, από τότε που 
πρωτοανέβηκε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία κι ακόμα περισσότερο 
από τότε που μπάτσος γίνεσαι με τη διαδικασία των πανελλα-
δικών εξετάσεων, αυτό το αίσθημα αμβλύνθηκε (ίσως η λέξη 
αμβλύνθηκε είναι πολύ ήπια). Υπάρχει ασφαλώς η ατομική και 
κοινωνική ευθύνη, όμως η μεγάλη ευθύνη είναι εκείνων που 
μιλούν για «εργαζόμενους των σωμάτων ασφαλείας».

οι τοίχοι έχουν φωνή

Δε θα άφηνε να πάει χαμένη η ευκαιρία για λίγη αμερικάνικη 
γκλαμουριά η συμβία του Τσίπρα. Μας έχει δείξει, άλλωστε, ότι 
επιλέγει πού θα συνοδέψει τον συμβίο της (και οι επιλογές της 
δεν έχουν σχέση με το πρωτόκολλο). Της την έφερε, όμως, η Τρά-
μπαινα που επέλεξε να απουσιάσει (πολιτικές είναι αυτές οι επι-
λογές) και έτσι η κ. Μπαζιάνα περιορίστηκε σε μια υποδοχή από 
τη σύζυγο του αντιπροέδρου Πενς. Αυτό το λες και «φτύσιμο»… Το 
πρωθυπουργικό γραφείο, πάντως, δεν παρέλειψε να διοχετεύσει 
άφθονες φωτογραφίες του πρωθυπουργικού ζεύγους απ' όλες τις 
φάσεις της επίσκεψής του στις ΗΠΑ.

Προσκυνήματα
Ο Κοντονής έκανε βίζιτα στον Ιερώνυμο και όπως διέρρευσαν 

«πηγές» της Εκκλησίας, τον διαβεβαίωσε ότι «θα αυστηροποιηθούν 
οι προϋποθέσεις αλλαγής φύλου» και ότι «η κυβέρνηση δεν επιθυμεί 
να έρθει σε σύγκρουση με την Εκκλησία». Για να φανεί δε έμπρακτα 
το τελευταίο, ο Γαβρόγλου έκανε συνάντηση με τον Ιερώνυμο και 
συμφώνησαν στην καταγραφή και την αξιοποίηση της εκκλησιαστι-
κής περιουσίας. Θα ψηφιοποιήσουν τον κατάλογο που ετοιμάζει 
κάθε δεσπότης, θα κάνουν επιχειρηματολογική αξιολόγηση και το 
κράτος θα αναλάβει την αξιοποίηση, με τα έσοδα να μοιράζονται 
μισά-μισά (σε Εκκλησία και κράτος).

Με τέτοια έμπρακτη μετάνοια, είναι να μην κατεβάσει τους τό-
νους ο αρχιδεσπότης; «Η θέση της Εκκλησίας είναι σταθερή, ουσια-
στική και δεν δέχεται αλλαγές», δήλωσε. «Και για την οικογένεια και 
γενικότερα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ζωής». Σαν… 
φιλοσοφική αντιπαράθεση καφενείου ακούστηκε αυτό.



Παρτάλια
Στο ρωμαϊκό ιμπέριουμ συνήθιζαν να περιφέρουν 

τους ηττημένους ηγεμόνες σιδηροδέσμιους σε Θριάμ-
βους που οργάνωναν οι Καίσαρες, οι Αύγουστοι, ακόμα 
και οι στρατηγοί. Στα χρόνια του Μεσαίωνα, στη Δύση 
και στην Ανατολή, οι ηττημένοι ηγεμόνες φιλούσαν 
το χέρι του βασιλιά ή του σουλτάνου σε ειδική τελετή 
στην αίθουσα του θρόνου, υπόσχονταν υποταγή και, 
καλού-κακού, άφηναν και κάποιο από τα παιδιά τους 
ως ενέχυρο στην αυλή του νικητή.

Στις σύγχρονες ιμπεριαλιστικές πρωτεύουσες δεν 
καταφεύγουν σε τέτοιες βαρβαρότητες. Ο υποτελής 
εξευτελίζεται… σικάτα. Δεν τον βάζουν να φιλήσει το 
χέρι του ηγεμόνα, ούτε τον περιφέρουν με αλυσίδες, 
ούτε του παίρνουν το παιδί ως ενέχυρο. «Στήνουν» έναν 
δημοσιογράφο, ο οποίος τον ρωτάει για κάποιες πα-
λαιότερες δηλώσεις του. Κι αυτός κάνει δημόσια την 
αυτοκριτική του, με τον ιμπεριαλιστή ηγέτη να χαμο-
γελά δίπλα του γεμάτος κατανόηση και συγκατάβαση.

Ποιος δε θυμάται τον Σαμαρά, στην πρώτη επίσκεψη 
που έκανε ως πρωθυπουργός στο Βερολίνο, τον Αύγου-
στο του 2012, να εκφωνεί συντετριμμένος ενώπιον της 
Ανγκελα Μέρκελ το περιβόητο «ουδείς αναμάρτητος», 
όταν ο «στημένος» γερμανός δημοσιογράφος τον ρώ-
τησε για τα «Ζάππεια»; Και ποιος δε θυμάται τις παντιέ-
ρες του πατριωτισμού και της αξιοπρέπειας που σήκω-
σαν τότε οι συριζαίοι; Ο ίδιος ο Τσίπρας λοιδορούσε 
τον Σαμαρά στη Βουλή για το «ουδείς αναμάρτητος».

Ο Τσίπρας, βέβαια, το έχει συνηθίσει αυτό. Από το 
«go back, μαντάμ Μέρκελ» πέρασε στην «ανοιχτόμυα-
λη» πολιτικό που έχει «συναίσθηση της ευθύνης». Και 
από το «go back, κύριε Σόιμπλε» πέρασε στο «σεβα-
στός και σοβαρός» πολιτικός. Οπότε δεν είχε καμιά 
δυσκολία να κάνει το ίδιο και ενώπιον του Τραμπ.

Το «στήσιμο» στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οί-
κου είχε κάτι από τη χλαπαταγή των reality, τα οποία 
τόσο αγαπά ο Τραμπ (είχε, άλλωστε, δικό του σόου, 
πριν γίνει πρόεδρος). Ο «στημένος» δημοσιογράφος, 
αφού ανήγγειλε ότι θα κάνει μια ερώτηση στον Τσίπρα,  
ρώτησε πρώτα τον Τραμπ για το… Obamacare. Το θέ-
μα φαίνεται εντελώς άσχετο με την παρουσία Τσίπρα 
(είναι θέμα εσωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ), όμως για 
σκεφτείτε το λίγο: ο Τραμπ κλήθηκε να μιλήσει για το 
Obamacare ενώπιον ενός «αριστερού», που δεν έκρυψε 
ποτέ τη λατρεία του για τον Ομπάμα και παρουσίαζε 
στη χώρα του το Obamacare σαν μεγάλη τομή, που 
έδειχνε την κεϊνσιανή-κοινωνικοκεντρική αντιμετώπιση 
της κρίσης, εν αντιθέσει με τις σκληρές μονεταριστι-
κές πολιτικές που ακολουθούνταν στην Ευρώπη. Δε θα 
μπορούσε να υπάρξει καλύτερο ντεκόρ για τον Τραμπ.

Αφού, λοιπόν, ο Τραμπ έδωσε την πιο μακρόσυρτη 
από τις απαντήσεις που έδωσε στην κοινή εμφάνισή 
του με τον Τσίπρα, μιλώντας με τον γνωστό του τρόπο 
για το Obamacare («Το ObamaCare αποτελεί κατα-
στροφή», «Το ObamaCare έχει πεθάνει, ο κόσμος δεν 
αντέχει άλλο» κτλ.), ήρθε η ώρα του Τσίπρα να ερωτη-
θεί αν έχει αλλάξει άποψη για τη δήλωση που είχε κάνει 
τον Μάρτη του 2016 για την πιθανολογούμενη προεδρία 
Τραμπ: «Ελπίζουμε να μην δούμε αυτό το κακό».

Πανέτοιμος ο Τσίπρας, απάντησε: «Διαπίστωσα από 
τη συνάντηση που είχα με τον Πρόεδρο (σ.σ. η πατέντα 
είναι δοκιμασμένη. Το ίδιο είχε πει και για τη Μέρκελ: 
άλλαξα γνώμη όταν τη γνώρισα από κοντά) ότι η προ-
σέγγισή του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο 
αντιμετωπίζει την πολιτική, ορισμένες φορές μπορεί να 
μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό».

Ο βασιλιάς πέθανε, ζήτω ο βασιλιάς, αναφωνούσε 
στο παρελθόν ο μέγας αυλάρχης, φιλώντας το χέρι του 
διάδοχου. Ο Ομπάμα έφυγε, ζήτω ο Τραμπ, αναφώνησε 
ο Τσίπρας.

Επειδή στην Ελλάδα υπάρχει μια ιστορική παράδοση 
(από την εποχή του «στρατηγέ, ιδού ο στρατός σας»), 
πάντοτε αυτές οι δηλώσεις δουλοφροσύνης προς τους 
αμερικανούς ιμπεριαλιστές ηγέτες μας προκαλούν μια 
τάση για εμετό και μια οργή. Αυτά, όμως, είναι τα παρ-
τάλια του ελληνικού αστικού πολιτικού κόσμου.

Π.Γ.

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

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

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινοΓια δεύτερη φορά, με δια-
φορετική σύνθεση, το Πε-

νταμελές Εφετείο Αναστολών 
έδειξε το σκληρό του πρόσω-
πο, αποφασίζοντας ομόφωνα 
(η προηγούμενη απόφαση 
ήταν κατά πλειοψηφία 3-2), 
στις 16 Οκτώβρη, να απορρίψει 
τα αιτήματα της Ηριάννας και 
του Περικλή για διακοπή της 
κράτησης μέχρι να εκδικα-
στεί η υπόθεση στο εφετείο. 
Μπορεί το συγκεκριμένο δι-
καστήριο να μην ανακοίνωσε 
το σκεπτικό της ανάλγητης 
απόφασής του, μπορεί τυπικά 
να μην εξέτασε και να μην πή-
ρε υπόψη του τα πρακτικά της 

πρωτόδικης καταδικαστικής 
απόφασης (υποτίθεται ότι στα 
Πενταμελή Εφετεία Αναστο-
λών δεν εξετάζεται η ουσία, 
αλλά άλλοι λόγοι, όπως αν ο 
καταδικασθείς είναι γνωστής 
διαμονής, ώστε να εξασφα-
λιστεί η παρουσία του στο 
Πενταμελές Εφετείο Κακουρ-
γημάτων, αν υπάρχει κίνδυνος 
διάπραξης νέων αδικημάτων 
και αν υπάρχει κίνδυνος να 
προκληθεί σοβαρή βλάβη 
στην υγεία του κρατούμενου ή 
να πληγούν σοβαρά τα δικαιώ-
ματά του από τη συνέχιση της 
κράτησής του στις φυλακές), 
όμως είναι σίγουρο ότι και αυ-
τό το δικαστήριο, όπως και το 
προηγούμενο του καλοκαιριού, 
γνώριζε πολύ καλά ότι τα στοι-
χεία με τα οποία καταδικάστη-
καν οι δύο νέοι επιστήμονες εί-
ναι σαθρά και επομένως άδικα 
κλείστηκαν στη φυλακή.

Παρολαυτά, απέρριψε ομό-
φωνα το αίτημα για διακοπή 
της προσωρινής κράτησης 
των δύο νέων επιστημόνων, 
γιατί κατά τη γνώμη του (που 
φυσικά δε διατυπώθηκε δη-
μόσια), δεν προκαλείται ούτε 
σοβαρή βλάβη υγείας ούτε 
βλάβη στα επαγγελματικά και 
άλλα δικαιώματά τους. Αυτή η 
θέση μας δεν είναι αποτέλε-
σμα κάποιας ιδεοληψίας μας. 
Ρωτήθηκαν επανειλημμένα 
από την πρόεδρο Αν. Μουζάκη 
και από τον εισαγγελέα Γ. Γε-
ράκη, ο μεν Περικλής αν προ-
κλήθηκαν βλάβες στην υγεία 
του, η δε Ηριάννα ποιες ήταν 
οι συνέπειες στη διπλωματική 
της διατριβή και στην απα-
σχόλησή της στη Φιλοσοφική 
Σχολή. Αυτές οι ερωτήσεις έγι-
ναν γιατί προφανώς ήθελαν να 

προετοιμάσουν το έδαφος για 
την απορριπτική πρόταση του 
εισαγγελέα και την απόφαση 
του δικαστηρίου να μη διακο-
πεί η κράτησή τους μέχρι το 
εφετείο. Κι ακόμα, όταν ανα-
φέρονταν στο χρόνο σύγκλη-
σης του Πενταμελούς Εφε-
τείου Κακουργημάτων, που 
θα εξετάσει την υπόθεση σε 
δεύτερο βαθμό, σκόπιμα ανα-
φέρονταν στην έναρξή του, 
που έχει προσδιοριστεί για 
τις 21 Μάρτη του 2018, παρα-
βλέποντας το γεγονός ότι τα 
τρομοδικεία που εκδικάζουν 
αυτές τις υποθέσεις διαρκούν 
αρκετούς μήνες, γιατί δε συνε-
δριάζουν σε καθημερινή βάση 
(για παράδειγμα, το Τριμελές 
Εφετείο Κακουργημάτων που 
καταδίκασε αυθαίρετα σε 
κάθειρξη δεκατριών ετών την 
Ηριάννα και τον Περικλή άρχι-
σε στις 18 Γενάρη του 2017 και 
εξέδωσε την απόφαση την 1η 
Ιούνη του 2017, δηλαδή μετά 
από τεσσερισήμισι μήνες).

Ετσι, αν το Πενταμελές 
διαρκέσει τον ίδιο χρόνο με 
το πρωτόδικο, η Ηριάννα και 
ο Περικλής θα έχουν μείνει  
έγκλειστοι στις φυλακές επί 
έναν χρόνο, με μια ανυπόστα-
τη κατηγορία! Και το ερώτημα 
είναι: γιατί να παραμείνουν 
στην φυλακή όταν οι ενδεί-
ξεις που προσκόμισαν οι δι-
ωκτικοί μηχανισμοί δεν ήταν 
επαρκείς, όχι μόνο για την 
καταδίκη τους σε δεκατρία 
χρόνια κάθειρξη, αλλά ούτε 
καν για την παραπομπή τους 
και τους περιοριστικούς όρους 
που τους επιβλήθηκαν;

Εν τάχει θυμίζουμε με τι 
«στοιχεία» τους καταδίκασε 
το τρομοδικείο.

Το μοναδικό «στοιχείο» στην 

περίπτωση της Ηριάννας ήταν 
ένα «μερικό» γενετικό προφίλ, 
που φέρεται να βρέθηκε σε 
γεμιστήρα εκτός όπλου (στα 
όπλα που βρέθηκαν θαμμένα 
στην Πολυτεχνειούπολη). Ο 
όρος «μερικό γενετικό προ-
φίλ» είναι αδόκιμος για τους 
επιστήμονες που ασχολού-
νται με το DNA, γιατί ταύτιση 
του γενετικού προφίλ ενός 
ατόμου και του γενετικού προ-
φίλ ενός πειστηρίου υπάρχει 
μόνο όταν ταυτίζονται και οι 
16 γενετικοί τόποι και όλα τα 
αλληλόμορφα. Παραπέρα, 
η ταύτιση δε σημαίνει ότι το 
άτομο του οποίου το γενετικό 
προφίλ ταυτίζεται με το γενε-
τικό προφίλ που βρέθηκε στο 
δείγμα του πειστηρίου ήρθε 
σε επαφή με το συγκεκριμένο 
πειστήριο αυτό. Αυτό είναι ένα 
πολύ σπουδαίο ζήτημα και δεν 
μπορεί το οποιοδήποτε τρομο-
δικείο  να το παρακάμπτει και 
να επιβάλλει βαριές καταδικα-
στικές ποινές.

Ενα δεύτερο, εξίσου σπου-
δαίο ζήτημα είναι ότι, ακόμα 
και στην περίπτωση που το 
γενετικό προφίλ κάποιου κα-
τηγορούμενου ταυτίζεται με 
το γενετικό προφίλ του δείγ-
ματος του πειστηρίου, αυτό 
δεν αρκεί για να οδηγηθεί ένα 
δικαστήριο σε καταδικαστική 
απόφαση. Χρειάζονται και άλ-
λα αποδεικτικά στοιχεία που 
να πιστοποιούν την ενοχή του. 
Τέτοια στοιχεία  για την Ηριά-
να δεν προέκυψαν!

Ο Περικλής καταδικάστηκε 
για δείγμα DNA που εμπεριέ-
χεται σε μερικούς γενετικούς 
τόπους που βρέθηκαν σε 
μείγμα οκτώ ανθρώπων! Στα 
ποινικά συστήματα άλλων 
καπιταλιστικών χωρών δεν 

εξετάζονται καν μείγματα 
βιολογικού υλικού περισσότε-
ρων των δύο ατόμων. Αυτά τα 
μείγματα τα πετάνε στα σκου-
πίδια, ενώ στην περίπτωση του 
Περικλή χρησιμοποίησαν ένα 
τέτοιο μείγμα για να τον κατα-
δικάσουν και να τον στείλουν 
στη φυλακή! Η βιολογία δεν 
προσφέρει βεβαιότητα, όταν 
γίνεται σάρωση επιθηλιακών 
κυττάρων με βαμβακοφόρο 
στυλεό. Περαιτέρω, η Διεθνής 
Επιτροπή Βιολογικής Ανάλυ-
σης είναι Διεθνής Επιτροπή 
κηλίδων αίματος, σπέρμα-
τος, σάλιου και όχι ανάλυσης 
επιθηλιακών κυττάρων που 

συγκεντρώνονται -αν συγκε-
ντρώνονται- με σάρωση με 
βαμβακοφόρο στυλεό.

Γι’ αυτό υποστηρίζουμε ότι 
στην περίπτωση της Ηριάννας 
και του Περικλή δεν υπήρχαν 
όχι μόνο αποδείξεις για την 
καταδίκη τους, αλλά ούτε καν 
ενδείξεις για την παραπομπή 
τους! Αυτό, όμως, άφησε πα-
γερά αδιάφορους τόσο τον 
εισαγγελέα  Γ. Γεράκη, όσο 
και την πρόεδρο εφετών Αν. 
Μουζάκη και τις εφέτες Ελ. 
Τραγουδάρα, Μ. Τσιάμη, Σ. 
Πρόφη και Δ. Κακοκεφάλου, 
που αποτελούσαν τη σύνθεση 
του Πενταμελούς Εφετείου 
Αναστολών. Ο μεν εισαγγελέ-
ας πρότεινε την απόρριψη και 
των δύο αιτήσεων και το δικα-
στήριο συμφώνησε ομόφωνα 
με την πρότασή του, στέλνο-
ντας τους δύο νέους ξανά στη 
φυλακή.

ΥΓ. Με τη δεύτερη απόφαση 
των αιτημάτων αποφυλάκισης 
της Ηριάννας και του Περι-
κλή ο δικαστικός μηχανισμός 
θέλησε να στείλει και ένα μή-
νυμα  ισχύος. Γι' αυτό και το 
ομόφωνο, έναντι του 3-2 της 
προηγούμενης απόφασης. 
«Εμείς κάνουμε κουμάντο σ' 
αυτές τις υποθέσεις και πρέ-
πει να μας αφήνετε απόλυτα 
ελεύθερους να χειριζόμαστε 
τις υποθέσεις τρομοκρατίας 
με τον τρόπο που εμείς γνωρί-
ζουμε». Αυτό είναι το μήνυμα 
προς τον αστικό πολιτικό κό-
σμο -τον ΣΥΡΙΖΑ πρωτίστως- 
που βρήκε ευκαιρία να «ξε-
πλυθεί» μ' αυτή την υπόθεση. 
«Προσέχετε τις παρέες των 
παιδιών σας, γιατί αυτά θα πα-
θαίνουν» είναι το μήνυμα προς 
τον ελληνικό λαό.

Δεύτερη προκλητική δικαστική απόφαση

Στη φυλακή παραμένουν 
Ηριάννα και Περικλής


