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Λοιπόν δεν θα υπάρξει «λα-
ϊκή κατοικία» η οποία θα βγει 
στο σφυρί. Η διαδικασία όμως 
των πλειστηριασμών πρέπει 
να προχωρήσει για να εξυγι-
ανθούν οι τράπεζες. Και θα 
αφορά στρατηγικούς κακο-
πληρωτές . Και θα αφορά κα-
ραμπινάτες περιπτώσεις . Για 
τις οποίες όποιοι σπεύδουν ή 
οι όποιοι τολμήσουν να σπεύ-
σουν να τους υπερασπιστούν 
θα πρέπει να ντρέπονται.

Αλέξης Τσίπρας
Εσύ δεν υπάρχει περίπτω-

ση να ντραπείς για τη «σει-
σάχθεια» που έταζες. Τα πα-
χύδερμα δεν καταλαβαίνουν 
από ντροπές.

Δεν πρόκειται το δικαστικό 
σώμα να εμπλακεί σε πολιτικά 
παιχνίδια ούτε να γίνει μέρος 
του προβλήματος. Ομως δεν 
θα αφήνουμε αναπάντητες 
προκλήσεις αλλά αιτιολογημέ-
να θα εξηγούμε στην κοινωνία 
τους σκοπούς που κάθε φορά 
επιδιώκουμε.

Χριστόφορος Σεβαστίδης 
(πρόεδρος Ενωσης Δικαστών 

και Εισαγγελέων)
Ομολογία διά της πλαγίας 

ότι παίζουν πάντοτε πολιτικά 
παιχνίδια, ως προνομιούχος 
κάστα στο αστικό κράτος.

Χρειαζόμαστε ένα youth-
quake. Ενα πραγματικό σει-
σμό νεολαίας που με τις δρά-
σεις και πρωτοβουλίες της θα 
επιδράσει καταλυτικά στις 
πολιτισμικές και κοινωνικές 
εξελίξεις. Χρειάζεται να εν-
θαρρύνουμε «κινήματα plus».

Σταύρος Καλαφάτης
Πώς φαίνεται ο παραδοσι-

ακός κομματάρχης που προ-
σλαμβάνει νέους λογογρά-
φους…

Εφυγε ο φόβος από πάνω 
μου γι' αυτά τα ανθρώπινα πά-
θη: τις ιδιοκτησίες, τα «θέλω» 
και τα «έχω» που χαρακτηρί-
ζουν όλους μας.

Γιώργος Νταλάρας
Ο γνωστός Νταλάρας είναι, 

μην μπερδευτείτε και νομίσε-
τε πως είναι κάποιος άλλος.

Το λέω με παρρησία: Πι-
στεύω στον Κυριάκο. Πιστεύω 
και εύχομαι να δώσει το πα-
ράδειγμα ότι οφείλουμε να 
γίνουμε οι ίδιοι η αλλαγή που 
θέλουμε να δούμε.
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Δεν έχει σημασία που προ δι-
ετίας «πίστευε» στον Σταύρο. 
Σημασία έχει ότι «πιστεύει».

Στη συζήτηση μεταξύ πολι-
τικού και προσωπικού επιλέγω 
μόνο το προσωπικό, το οποίο 
θεωρώ και το μόνο πολιτικό. 
(…) Αμα κάτι σε εκνευρίζει, εί-
ναι σαν να το χρειάζεσαι. Εχεις 
σχέση μαζί του. Κι εγώ δεν 
θέλω να έχω σχέση με τη μα-
ταιότητα του περιβάλλοντος 
και των αλλωνών. Μου αρκεί 
η δική μου.

Λένα Κιτσοπούλου
Αφού δε σε κόφτουν οι άλ-

λοι, γιατί μας απασχολείς με 
παπαριές, κουκλίτσα μου;

Επιμένει στο γκεμπελίστι-
κο ψέμα ο Τσίπρας: «δεν 

μπορούμε να συγκρίνουμε 
την προσαρμογή της πρώτης 
τετραετίας, πενταετίας 2010- 
Γενάρης ΄15 που ήτανε προ-
σαρμογή 65 δισ. ευρώ με την 
προσαρμογή που έχει γίνει 
αυτά τα δυόμισι χρόνια που εί-
ναι της τάξης του 3% του ΑΕΠ 
δηλαδή περίπου 5,4 δισ.». Κα-
ταργήθηκε μήπως κανένα από 
τα μέτρα της προ-ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
μνημονιακής περιόδου; Κα-
νένα απολύτως. Στο σύνολο 
εκείνων των μέτρων ήρθαν 
να προστεθούν τα μέτρα της 
περιόδου των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Ο 
Τσίπρας επιμένει στο ψέμα, 
αλλά ο κόσμος τα βιώνει όλα 
στο πετσί του και τουλάχιστον 
σ' αυτό δεν μπορεί να εξαπα-
τηθεί.

Ονομάζεται Χανς Φά-
ιλμπριφ και ήταν το δεξί 

χέρι του Ντεϊσελμπλούμ στο 
υπουργείο Εξωτερικών της Ολ-
λανδίας και στο Eurogroup. Το-
ποθετήθηκε (άνευ αντιπάλου, 

αφού ο φιλανδός Σαρνχέιμο 
αποσύρθηκε) επικεφαλής στο 
EuroWorkingGroup, στη θέση 
του απερχόμενου Τόμας Βίζερ. 
Είπαμε, ο Σόιμπλε έφυγε, αλλά 
το πνεύμα του εξακολουθεί να 
είναι κυρίαρχο στο Eurogroup. 
Ο γερμανικός ιμπεριαλισμός 
τοποθετεί δικούς του ανθρώ-
πους σε όλα τα κρίσιμα πόστα 
του ευρωσυστήματος. 

Το πέτυχε το photo op-
portunity με τη Μέρκελ 

ο Κούλης. Στο περιθώριο της 

συνόδου του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή 
για λίγα λεπτά της ώρας και 
στα όρθια. Δεν έχει σημασία 
τι λέει για το περιεχόμενο της 
συζήτησης η προπαγάνδα της 
Πειραιώς (τι συζήτηση να γίνει 
στο πόδι;). Δείτε, όμως το ύφος 
της Μέρκελ. Βαριέται αφόρη-
τα και δεν καταφέρνει να το 
κρύψει. Μέσα της σκέφεται: 
«άντε να τελειώνουμε και μ' 
αυτόν, μέχρι να έρθει ο επό-
μενος αποικιακός φύλαρχος».

Σε κάποιο θέατρο που 
δε θυμόμαστε ποιο εί-

ναι, σε σκηνοθεσία κάποιας 
κυρίας που δε συγκρατήσα-
με τ' όνομά της, παίζονται 
οι «Παραθεριστές» του 
Μαξίμ Γκόρκι. Κρίνοντας 
από το περιεχόμενο του 
ραδιοφωνικού σποτ, που 
αναγκαστικά ακούμε πολ-
λές φορές κάθε μέρα, αυτοί 
δεν ανεβάζουν τους «Πα-
ραθεριστές», αλλά τους… 
«Γκομενιστές». Ευτυχώς γι' 
αυτόν, ο Αλεξέι Μαξίμο-

βιτς  πέθανε 
το 1936…

23/12: Αίγυπτος: Ημέρα νίκης 23/12/1928: 
Ιδρυση Συμβουλίου της Επικρατείας 23/12/1943: 
Θάνατος Δημήτρη Γληνού 23/12/1955: Σύλληψη 
καπετάνιου ΕΛΑΣ Σπ. Κωτσάνη και δεκαοκτώ στε-
λεχών ΚΚΕ 23/12/1960: Επιδρομή εκατό ΕΚΟΦιτών 
σε γραφεία εφημερίδας «Μακεδονία» (Θεσσαλο-
νίκη), καταστροφή εγκαταστάσεων, κακοποίηση 
εργαζομένων 23/12/1975: Εκτέλεση σταθμάρχη 
CIA Ρίτσαρντ Γουέλς (17Ν) 23/12/1999: Σύλληψη 
Αβραάμ Λεσπέρογλου στο αεροδρόμιο Αθήνας με-
τά από δεκαεπτά χρόνια αναζήτησής του 24/12: 
Ημέρα αποχής από κατανάλωση, Λιβύη: Ημέρα ανε-
ξαρτησίας (1951) 24/12/1912: Εκρηξη σε ιαπω-
νικό ορυχείο, 245 εργάτες νεκροί 24/12/1976: 
Βόμβα Εθνικής Σοσιαλιστικής Οργάνωσης Πανελ-
λήνων σε γραφεία ΚΚΕ 24/12/1980: Βόμβες σε 
μπαρ «Bopy's» που συχνάζουν Βορειοαμερικανοί 

και σε αυτοκίνητα Βορειοαμερικανών (Γλυφάδα) 
24/12/1989: Μέλη της 17Ν εισέρχονται κρυφά 
στο στρατόπεδο Συκουρίου Λάρισας και αφαιρούν 
δεκάδες αντιαρματικές ρουκέτες 25/12/1893: 
Γέννηση Μάο Τσε Τουνγκ 5/12/1952: Σύλληψη 
Νίκου Πλουμπίδη 26/12/1862: Απαγχονίζονται 38 
εξεγερμένοι Ινδιάνοι Santee (ΗΠΑ) 26/12/1997: 
Θάνατος Κορνήλιου Καστοριάδη 27/12: Ινδονη-
σία: Ημέρα ανεξαρτησίας (1949), Νότια Αφρι-
κή, Ναμίμπια: Ημέρα οικογένειας 27/12/1922: 
Θάνατος βασιλιά Κωνσταντίνου 27/12/1934: Ο 
σάχης Ρεζά Παχλεβί μετονομάζει την Περσία σε 

Ιράν 27/12/1947: Τίθεται εκτός νόμου 
το ΚΚΕ, διάλυση ΕΑΜ και ενεργοποίηση 
αναγκαστικού νόμου 509 με τον οποίο 
επαναφέρεται σε ισχύ ο νόμος του Βε-

νιζέλου (1929) «περί ιδιωνύμου αδι-
κήματος» 27/12/1948: Συλλαμβάνονται 
4.500 κομμουνιστές, 2.500 μεταφέρο-
νται στη Μακρόνησο την ίδια νύχτα 
27/12/2007: Δολοφονία πρώην πρωθυπουργού 
Πακιστάν Μπεναζίρ Μπούτο 28/12/1991: Κηδεία 
Νίκου Ζαχαριάδη στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών δε-
καοκτώ χρόνια μετά τον θάνατό του 29/12: Ημέρα 

βιοποικιλότητας 29/12/1942: Εκτελούνται 
45 κρατούμενοι στρατοπέδου «Παύλου 
Μελά» σε αντίποινα για σαμποτάζ ΕΛΑΣ 
29/12/1998: Βόμβες (Επαναστατικοί Πυρήνες) σε 
δυο υποκαταστήματα τραπεζών αμερικανικών και 
βρετανικών συμφερόντων (Πειραιάς).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Eίδατε για να παρακολουθείτε μετά 
μανίας σαρβάιβορ; u Την κάνατε την 
εθνική ζημιά u Πήρε αέρα ο κώλος του 
τούρκου παραγωγού, τα 'κανε τάτσι-μί-
τσι-κότσι με τον Παπαχελά και μετά 
έψησε τον Ερντογάν να δώσει συνέ-
ντευξη στον ΣΚΑΙ και όχι στο ΑΠΕ u 

Και είπε ό,τι είπε, ενώ στο ΑΠΕ δε θα 
τα έλεγε, γιατί δε θα τον ρωτούσαν u Κι 
αν τα έλεγε χωρίς να τον ρωτήσουν; u 

Κουβέντα θα κάνουμε τώρα; u Το είπε 
ο υπουργός Κοτζιάς, πάει και τελείωσε 

u Για όλα φταίει το σαρβάιβορ u Και 
δε θέλω σχόλια του τύπου «ο Μπαρούφ 
της διπλωματίας» u Εχει ιστορία, ρε, ο 
Κοτζιάς u Στα νιάτα του κουβαλούσε 
την τσάντα του Φλωράκη u Με προ-
σοχή, μην ανοίξει και χαθεί η «γραμμή» 

u Μετά «τα πήρε» επειδή ο Φλωράκης 
τα 'φτιαξε με τον αναθεωρητή Κύρκο κι 
οι δυο μαζί με τον Εφιάλτη Μητσοτάκη 

u Αλλά γρήγορα χώρισε τα τσανάκια 

του από το ΝΑΡ, γιατί -άκουσον, άκου-
σον!- δεν τον έκαναν αρχηγό u Στη 
συνέχεια έκανε λάντζα στο γραφείο 
του Γιωργάκη u Αλλά «τα πήρε» και μ' 
αυτόν, επειδή -άκουσον, άκουσον!- δεν 
τον έκανε υπουργό u Επρεπε να φτά-
σει τα 65 για να τον κάνει υπουργό ο 
Τσίπρας u Ο μόνος που αναγνωρίζει 
τα μεγάλα ταλέντα u Και συ τέκνον 
Σεντένο; u Εμείς σε ψηφίσαμε, σε κα-
νακέψαμε, πανηγυρίσαμε που ένας του 
Νότου εκλέχτηκε πρόεδρος του Γιού-
ρογκρουπ u Κι εσύ μας τη βγαίνεις χει-
ρότερα από τον Σόιμπλε u Γερούν θα 
λέμε και θα κλαίμε u Θα νοσταλγούμε 
τα λαδωμένα μπουκλάκια του u Να το 
σοβαρέψουμε; u Το ψέμα έχει κοντά 
ποδάρια, λέει ο λαός μας u Και η παρα-
μύθα για τον «σοσιαλιστή», «εκπρόσω-
πο του Νότου» και «φιλέλληνα» Σεντένο 
δε θα μπορούσε να κρατήσει για πολύ 

u Πώς το είχε γράψει η «Κόντρα» όταν 

εκλέχτηκε ο Σεντένο ως διάδοχος του 
Ντεϊσελμπλούμ; u «Ο εκλεκτός πέ-
θανε, ζήτω ο εκλεκτός» u Τουτέστιν, 
στοιχειώδεις αρχές πολιτικής ανάλυ-
σης u Αφού θα βάλουν μπάτσους στα 
μεγάλα μαγαζιά, δεν τους βάζουν και 
στα ταμεία ή να γεμίζουν τα ράφια, να 
τους έρθει πιο φτηνά; u Δεν μπορώ να 
καταλάβω εκείνους που (τάχαμου) απο-
ρούν με τον Καμμένο που αγόρασε τη 
λιμουζίνα του δικτάτορα Αμίν Νταντά 

u Τι θέλατε ν' αγοράσει, το Ντεσεβό 
του Πατρίς Λουμούμπα; u Ο καθένας 
έχει τα είδωλά του u Ανάλογα με την 
ιδεολογία του u Μαρκουλάκης και 
Ράμφος από το Ποτάμι στο συνέδριο 
της ΝΔ u Αναμενόμενο, αν σκεφτούμε 
τι σημαίνει περιπλανώμενος παλιάτσος 

u Ολα τα λεφτά, όμως, ήταν ο Δομά-
ζος u Γνωστός για το βαθύ και φιλο-
σοφημένο πολιτικό στοχασμό του u 

Στο μεταξύ, μίλησε και ο Βούδας της 

Ραφήνας u Μπήκε στο συνέδριο της 
ΝΔ με μια τετριμμένη δήλωση μόλις 98 
λέξεων u Οχι πώς στερείται ρητορικής 
δεινότητας (κάθε άλλο), όμως βαριέται 
αφόρητα u Η προηγούμενη φορά που 
είχε μιλήσει ήταν πριν από δυόμισι 
χρόνια, παραμονές δημοψηφίσματος 

u Και το μετάνιωσε u Γιατί ο Τσίπρας 
σάρωσε u Και μετά έκανε τη μεγάλη 
kolotoumpa με όλη του την άνεση u 

Ο Παπαδημούλης δε σηκώνεται από το 
ευρωβουλευτικό έδρανο για να χειρο-
κροτήσει (όπως οι υπόλοιποι ευρωβου-
λευτές) την βραβευόμενη αμερικανό-
δουλη αντιπολίτευση της Βενεζουέλας 

u Ο Τσακαλώτος βαράει την κουδούνα 
και το σφυρί στο άντρο του αμερικάνι-
κου ιμπεριαλισμού, το χρηματιστήριο 
της Wall Street u Αυτό θα πει πολυδι-
άστατη εξωτερική πολιτική u Σαν τους 
αστερίσκους του Ανδρέα Παπανδρέου 
στα ανακοινωθέντα του ΝΑΤΟ u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Πολλές φορές με ρωτάνε τι δουλειά έχω στα Αναπτυξιακά 
Συνέδρια. Εγώ είμαι για τη φτώχεια, για τους ευάλωτους, τα 
κακοποιημένα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τους ανάπηρους, 

τους Ρομά, τους άστεγους, τους άπορους. Αυτή ακριβώς είναι 
η νεοφιλελεύθερη άποψη που υποστηρίζει ότι οι κοινωνικές 
δαπάνες δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη ή ότι κοινωνικές 

δαπάνες μπορείς να κάνεις μόνο αν υπάρχει ανάπτυξη, 
αν αυξάνεται το ΑΕΠ. Ομως κάθε ευρώ που πηγαίνει στις 

κοινωνικές δαπάνες έχει δημοσιονομικό συντελεστή, δηλαδή 
πολλαπλασιαστή.
Θεανώ Φωτίου

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Κόντρα» ξανά στις 
5 Γενάρη

Αυτό που κρατάτε στα χέρια 
σας είναι το τελευταίο φύλλο 
της «Κ» για το 2017. Την επόμε-
νη εβδομάδα η εφημερίδα μας 
δε θα κυκλοφορήσει (μια βδο-
μάδα ανάσα για όσους εργάζο-
νται γι' αυτήν). Το πρώτο φύλλο 
της νέας χρονιάς θα κυκλοφο-
ρήσει την Παρασκευή 5 Γενάρη. 
Ευχόμαστε καλές γιορτές και 
ο καινούργιος χρόνος να είναι 
«αλλιώτικος». Από πλευράς 
αγωνιστικής διάθεσης, γιατί 
κατά τα άλλα θα είναι ίδιος.
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Βούτσης: κυνικός εξουσιαστής
Συζητήθηκε κατά κόρον η εξής αποστροφή από την ομιλία του προέ-

δρου της Βουλής, Νίκου Βούτση, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό: 
«Θέλω να επισημάνω ότι δεν βρήκατε το ιστορικό θάρρος να πείτε 

δημόσια ότι το δήθεν “success story“ του 2014 το αποτίμησαν, το απα-
ξίωσαν και το εκμηδένισαν και σας οδήγησαν τελικά σε αποδρομή από 
την εξουσία οι περίφημοι διεθνείς θεσμικοί εταίροι σας που ομνύουν, 
όπως κι εσείς, στον νεοφιλελευθερισμό και οικοδόμησαν το καθεστώς 
της στρατηγικής της λιτότητας και την Ευρώπη των ανισοτήτων τα τελευ-
ταία χρόνια.  Αυτοί φταίνε. Ομως, αυτό είναι πταίσμα, αν δεν βρίσκετε το 
θάρρος να πείτε αυτήν την αλήθεια για το τι συνέβη εδώ πέρα το 2014. (…)

Από την άλλη δεν έχετε το θάρρος να παραδεχθείτε ότι οι θεσμοί 
σήμερα για δικούς τους λόγους, για αδυναμίες και προτεραιότητες δικές 
τους, για αδιέξοδα δικά τους -πείτε τα όπως θέλετε- σε μια διεθνή και 
ευρωπαϊκή κατάσταση που αλλάζει άρδην και άκρως αντιφατικά, υποστη-
ρίζουν τον οδικό χάρτη που εδράζεται στην πολιτική και γεωστρατηγική 
σταθερότητα της χώρας, στις οικονομικές επιτεύξεις και την υλοποίηση 
όλων των αναγκαίων βημάτων, ώστε να υπάρξει βιώσιμη έξοδος που θα 
προοιωνίζεται και την έξοδο από κρίση».

Τι είπε ο Βούτσης, σε ελεύθερη απόδοση; Οτι οι ιμπεριαλιστές δα-
νειστές είναι αυτοί που ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις στην Ελλάδα. 
Αυτοί έριξαν την κυβέρνηση των Σαμαροβενιζέλων το 2014, αυτοί 
στηρίζουν τη συγκυβέρνηση των Τσιπροκαμμένων σήμερα, και καλά 
θα κάνουν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ να το χωνέψουν, να το παραδεχτούν 
δημόσια και να πάψουν να ζητούν την παραίτηση της σημερινής κυ-
βέρνησης, αφήνοντάς την ελεύθερη να ολοκληρώσει τη θητεία της.

Υπάρχει, βέβαια, μια λεπτομέρεια. Την κυβέρνηση των Σαμαροβενι-
ζέλων δεν την έριξαν οι ιμπεριαλιστές δανειστές, αλλά η αδυναμία της 
να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία για την εκλογή προέδρου 
της Δημοκρατίας. Δεν την αγνοεί, ασφαλώς, αυτή τη λεπτομέρεια ο 
Βούτσης. Είναι όμως αλήθεια, από την άλλη, ότι από τον Σεπτέμβρη 
μέχρι τον Δεκέμβρη του 2014 οι ιμπεριαλιστές είχαν εγκαταλείψει στην 
τύχη της εκείνη την κυβέρνηση. Η Μέρκελ το είπε κατάμουτρα (και 
δημόσια) στον Σαμαρά, όταν την επισκέφτηκε στο Βερολίνο, ότι δε 
συζητά μαζί του και να τα βρει με την τρόικα, η δε τρόικα κρατούσε 
σκληρή στάση, κλείνοντας τ' αυτιά της στις εκκλήσεις των υπουργών για 
πολιτική διευκόλυνσή τους (ο Σόιμπλε είπε πρόσφατα στον Παπαχελά, 
ότι ο Σαμαράς τότε είχε ζητήσει «διάλειμμα από τις μεταρρυθμίσεις»). 
Το αποτέλεσμα ήταν τα μέιλ Χαρδούβελη να πάνε στα σκουπίδια και 
η πέμπτη αξιολόγηση του δεύτερου Μνημόνιου να μην κλείσει ποτέ. 
Το μήνυμα από τους ιμπεριαλιστές δανειστές ήταν σαφές: αυτή την 
κυβέρνηση τη θεωρούμε τελειωμένη - περιμένουμε την επόμενη για 
να διαπραγματευτούμε μαζί της.

Αυτά θυμίζει ο Βούτσης, αλλά υπονοεί και κάτι άλλο. Οτι αν ήθελαν 
οι ιμπεριαλιστές, θα στήριζαν τη συγκυβέρνηση των Σαμαροβενιζέλων, 
κλείνοντας την πέμπτη αξιολόγηση με ένα κάπως «ήπιο» πακέτο μέτρων 
(θα άφηναν τα υπόλοιπα γι' αργότερα) και μ' αυτόν τον τρόπο οι Σαμα-
ροβενιζέλοι θα κατάφερναν να διεμβολίσουν το κόμμα του Καμμένου, 
παίρνοντας μερικούς βουλευτές, και να προσεταιριστούν κάποιους από 
τους αδέσποτους εκείνης της περιόδου (ήταν πολλοί οι ανεξάρτητοι 
βουλευτές), σχηματίζοντας έτσι την απαιτούμενη πλειοψηφία για να 
εκλέξουν τον «μετριοπαθή συντηρητικό» Σταύρο Δήμα πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και να κερδίσουν παράταση στην κυβερνητική τους θη-
τεία. Αυτή είναι η καλύτερη εκδοχή, η «πολιτική». Γιατί θα μπορούσε 
να υπονοεί και το χειρότερο: ότι οι ιμπεριαλιστές μοίρασαν λεφτά και 
υποσχέσεις σε βουλευτές για να μην ψηφίσουν υπέρ της εκλογής του 
Δήμα. Και βέβαια, δε θέλουμε να πιστέψουμε ότι ο Βούτσης υπονοεί 
ότι ήταν η τρόικα και τ' αφεντικά της που «έπεισαν» τον κυρ-Φώτη 
τον Κουβέλη να μη δεχτεί την υποψηφιότητα για την προεδρία, που οι 
Σαμαροβενιζέλοι του πρότειναν σε μαλαματένιο τάσι…

Αντιστρέφοντας το επιχείρημα-υπαινιγμό, ο Βούτσης λέει επίσης 
ότι χάρη στη στήριξη από πλευράς ιμπεριαλιστών δανειστών διατηρεί-
ται «μπετόν αρμέ» η συνοχή του σημερινού κυβερνητικού λόχου στη 
Βουλή. Διότι οι βουλευτές αισθάνονται σίγουροι ότι με τη στήριξη των 
ιμπεριαλιστών η κυβέρνηση των Τσιπροκαμμένων έχει «μέλλον» και 
οι ίδιοι (ειδικά εκείνοι που υποψιάζονται ότι δε θα επανεκλεγούν) θα 
συνεχίσουν να απολαμβάνουν για κάμποσο καιρό ακόμα τη «μάσα» που 
εξασφαλίζει η βουλευτική έδρα (δεν είναι μόνον ο μισθός…).

Πρόκειται, ασφαλώς, για τη λογική του κυνικού εξουσιαστή, ο οποίος 
συμπεριφέρεται στους πολιτικούς του αντιπάλους με τρόπο εξευγε-
νισμένου χουλιγκάνου. Αυτή η λογική, όμως, έχει στη βάση της την 
ξενοδουλεία, την υποταγή του αστικού πολιτικού προσωπικού στους 
ιμπεριαλιστές πάτρονες και τη μετατροπή του «κουσουριού» σε «τιμή 
μας και καμάρι μας». Ο Βούτσης δεν καταγγέλλει την παρέμβαση των 
δανειστών που οδήγησαν σε πτώση μια ελληνική κυβέρνηση. Χαίρεται 
γι' αυτό! Και καμαρώνει για το αντίθετο: τιμή μας και καμάρι μας που 
μας στηρίζουν οι ιμπεριαλιστές (για τους δικούς τους λόγους, έστω), λέ-
ει ο παλιός ευρωαναθεωρητής και νυν ευρωεξουσιολάγνος. Ακόμα και 
σ' αυτό το επίπεδο, οι συριζαίοι αποδεικνύονται ίδιοι κι απαράλλαχτοι 
με όλα τα άλλα αστικά πολιτικά κόμματα, με όλες τις κυβερνήσεις από 
καταβολής ελληνικού κράτους. Καμαρώνουν για την υποστήριξη που 
τους προσφέρουν οι ιμπεριαλιστές (την κέρδισαν με το σπαθί τους -και 
με τις κωλοτούμπες τους- οφείλουμε να παραδεχτούμε!) και καλούν 
την αντιπολίτευση να αποδεχτεί το… μοιραίο.

Φερετζές μεν, διάφανος δε

«Η παράλογη επιτροπεία μετά την 
έξοδο και έως ότου αποπληρωθεί 

το 75% της δανειακής βοήθειας, δεν αφή-
νει περιθώριο πανηγυρισμών». - «Στόχος 
δεν μπορεί να είναι άλλος από ένα βαθύ 
αριστερό, κοινωνικό και οικολογικό αποτύ-
πωμα, που θα δίνει απαντήσεις στα αιτή-
ματα των λαϊκών κοινωνικών στρωμάτων 
και θα ανοίγει δρόμους κοινωνικού μετα-
σχηματισμού». - «Η διεθνιστική μας αντί-
ληψη, η απέχθεια μας σε λογικές εθνικής 
αναδίπλωσης, δεν μας οδηγεί σε απολίτι-
κες  “ευρωλαγνικές” προσεγγίσεις, σε προ-
τάσεις “Ευρώπη πάση θυσία”». - «Η πάλη, 
λοιπόν, σε Ελλάδα και Ευρώπη για ρωγμές 
στο σύστημά τους, είναι επιτακτικό καθή-
κον. Η διαρκής, στο πλαίσιο του εφικτού, 
υπονόμευση τους προγράμματός τους, η 
έγνοια μας για συνάντηση με άλλες ευρω-
παϊκές δυνάμεις που κινούνται στην ίδια 
κατεύθυνση, η ενθάρρυνση των κοινωνικών 
κινημάτων και η συμμετοχή μας σε αυτά, 
αποτελούν βασικές παραμέτρους σε αυτή 
την προσπάθεια». - «Από την επιστροφή 
στις αφετηριακές μας θέσεις για το προ-
σφυγικό, έως την καθιέρωση του πολιτικού 
γάμου και της παιδοθεσίας και για ομόφυ-
λα ζευγάρια». - «Συνεπώς, η επιστροφή στις 
αφετηριακές μας θέσεις για το προσφυγικό 
και μεταναστευτικό ζήτημα, σε αυτές δη-
λαδή, που συνέβαλαν αποφασιστικά στο 
συγκλονιστικό κίνημα αλληλεγγύης, στην 
υποδοχή των προσφύγων και μεταναστών, 
είναι σήμερα απολύτως αναγκαία. Στη νέα 
φάση το ποιοτικά νέο στοιχείο, που πρέπει 
να έχει η πολιτική μας είναι η κατεύθυνση 
της ένταξης των ανθρώπων αυτών, μακριά 
από λογικές καμπς και κέντρων κράτησης». 
- «Αρνητικό παράδειγμα, είναι η αμηχανία 
μπροστά στις απαιτήσεις της ηγεσίας της 
Εκκλησίας». - «Χρειάζεται μια νέα επανεκ-
κίνηση, με ουσιαστική, ειλικρινή και βαθιά 
συζήτηση σε όλο το κόμμα, την κυβέρνηση, 
την κοινοβουλευτική ομάδα». - «Καμία αρι-
στερή κυβέρνηση δεν μπόρεσε να νικήσει 
αποκομμένη από την κοινωνία, χωρίς ου-

σιαστική λαϊκή συμμετοχή, με κλειστά και 
οχυρωμένα υπουργεία, με επιφυλακτική ή 
φοβική στάση απέναντι στα κινήματα». - «Η 
κυβερνητική ευθύνη σε τόσο δύσκολες συν-
θήκες, η οικονομική πολιτική που ακολουθεί 
με το πιστόλι στον κρόταφο, οι συνεχείς 
εκβιασμοί από την ευρωπαϊκή ελίτ, δυσχε-
ραίνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών στο 
κοινωνικό πεδίο, που αποτελεί εξορισμού, 
θα λέγαμε, το οξυγόνο για τη ριζοσπαστι-
κή αριστερά». - «Σε αυτή τη φάση υπάρχει 
ένας σοβαρός κίνδυνος. Να φλερτάρου-
με με την ιδέα να δραπετεύσουμε από τη 
λογική των τάξεων, των κοινωνικών στρω-
μάτων, των κινηματικών συλλογικοτήτων 
και να εστιάσουμε το ενδιαφέρον και την 
προσοχή μας, στις ατομικές παραγοντικές 
‘’συμμαχίες’’ και στην απεύθυνσή μας στο 
ανώνυμο πλήθος, με βάση ασαφείς διαχω-
ριστικές γραμμές».

«Η υποχρεωτική και σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις οδυνηρή συμμαχία με τους 
ΑΝ.ΕΛΛ. -και όσο αυτή θα διαρκέσει-δεν 
μπορεί να αποτελεί άλλοθι, για υπαναχωρή-
σεις σε κρίσιμα για τη φυσιογνωμία μας ζη-
τήματα. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα πρέπει 
να αξιολογηθεί αυτή η συγκυβέρνηση που 
πολλές φορές μετατρέπεται σε ομηρία από 
ένα πλήρως υπουργοποιημένο κόμμα που 
πιέζει για να μπλοκάρει σωρεία ριζοσπαστι-
κών/θετικών μέτρων ή για να υιοθετηθούν 
συντηρητικές επιλογές». - «Η προβληματική 
λειτουργία, που είναι διακριτή σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις (αυτονόμηση, προσωπικές 
στρατηγικές κ.λπ.) θα πρέπει να θεωρηθεί, 
αν όχι συνειδητή επιλογή, τουλάχιστον σο-
βαρή αδυναμία της ηγεσίας του κόμματος 
και της κυβέρνησης». - «Ανάγκη, λοιπόν, να 
βαδίσουμε προς ένα μαζικό, δημοκρατικό 
κόμμα, με διακριτό, αλλά και συμπληρω-
ματικό ρόλο απέναντι στην κυβέρνηση, με 
το δικό του ειδικό βάρος στη διαμόρφωση 
των πραγμάτων. Ενα κόμμα που στηρίζει τη 
κυβέρνηση, τη γειώνει κοινωνικά, αλλά και 
αποτελεί τη συνείδησή της». 

Αυτά είναι μερικά χαρακτηριστικά απο-
σπάσματα από ένα υπερφλύαρο κείμενο 
της φράξιας των 53+ του ΣΥΡΙΖΑ, που φαί-
νεται πως ήταν κείμενο συζήτησης στην 
πανελλαδική σύσκεψη της φράξιας, που 
έγινε το προπερασμένο Σαββατοκύριακο. 
Στην ιστοσελίδα της φράξιας δεν είδαμε 
να δημοσιεύεται το κείμενο ως απόφαση 
και δεν ξέρουμε αν η διαρροή ήταν τυχαία 
ή σκοπούμενη. Δεν έχει καμιά σημασία, 
όμως. Πολιτικά αδιάφορα είναι όλα αυτά. 
Απλά, τα διογκώνει ο αντιπολιτευόμενος Τύ-
πος, για να φιλοτεχνήσει την εικόνα ενός 
«σπαρασσόμενου ΣΥΡΙΖΑ».

Στην πραγματικότητα, κανένας εσωτερι-
κός σπαραγμός δεν υπάρχει στον ΣΥΡΙΖΑ. 
Ολοι είναι ενωμένοι ως προς τον κεντρικό 
τους στόχο: τη διατήρησή τους στην κυβερ-
νητική εξουσία (που τη συνοδεύουν πολλά 
«καλά»). Στελέχη της φράξιας των 53+ κατέ-
χουν επίλεκτους κυβερνητικούς θώκους (ο 
Τσακαλώτος, η Αχτσιόγλου και άλλοι). Αλλα 
στελέχη διετέλεσαν μέλη της κυβέρνησης 
και φιλοδοξούν να επανέλθουν, ενώ άλλα 
στελέχη κατέχουν πόστα στον κρατικό μη-
χανισμό. Οπως συμβαίνει σε όλα τα αστικά 
κόμματα, ο φραξιονιστικός αγώνας ποτέ 
δεν εγκαταλείπεται. Είναι αναπόσπαστο 
συστατικό της λειτουργίας τους, μέσω του 
οποίου κάθε φράξια προσπαθεί να αυξήσει 
το μερίδιό της στη διατήρηση της εξουσίας. 
Και βέβαια, φραξιονισμός δε νοείται αν η 
φράξια δεν καθιστά αισθητή την παρουσία 
της, αν δεν καταγράφει τις «αποκλίνουσες» 
απόψεις της. Τα ίδια, μήπως, δεν έκαναν οι 
Λαφαζανικοί, και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην 
αντιπολίτευση και όταν ανέβηκε στην κυ-
βέρνηση; Διάδοχός τους είναι οι 53+. Την 
κυβέρνηση δεν πρόκειται να τη θέσουν σε 
κίνδυνο πτώσης. Σαν φερετζές της θα λει-
τουργούν, αποτελώντας τάχα το «κοινωνικό 
της πρόσωπο». Οταν ο ΣΥΡΙΖΑ χάσει την 
εξουσία, τότε θα κορυφωθεί ο φραξιονιστι-
κός αγώνας με στόχο μια νέα εσωκομματι-
κή ισορροπία ανάμεσα στις φράξιες.

Η εκλογολογία ως πολιτική αμηχανία
Καθώς τελειώνει το 2017 

με την τρίτη αξιολόγη-
ση να κλείνει έγκαιρα και 
ενόψει της έναρξης της δια-
πραγμάτευσης για το μετά-
Μνημόνιο, που αναμένεται 
κατά τον Φλεβάρη (υπό την 
προϋπόθεση ότι θα έχει λυθεί 
η κυβερνητική εκκρεμότητα 
στη Γερμανία), ένα νέο κύμα 
εκλογολογίας σαρώνει τα ελ-
ληνικά ΜΜΕ.

Η εκλογολογία (όπως και η 
σκανδαλολογία) είναι δείγμα 
αμηχανίας του πολιτικού συ-
στήματος. Η αντιπολίτευση 
δεν μπορεί να συγκρουστεί 
με την κυβέρνηση επί της ου-
σίας της πολιτικής, οπότε κα-
ταφεύγει στην εκλογολογία. 
Δεν μπορεί να συγκρουστεί με 
την ουσία της κυβερνητικής 
πολιτικής, όχι γιατί αυτή έχει 
τη λαϊκή αποδοχή (το αντίθε-
το συμβαίνει), αλλά γιατί επί 
της ουσίας συμφωνεί μ' αυτή 
την πολιτική. Είναι η πολιτική 
που συμφέρει την κεφαλαιο-
κρατία και επιβάλλεται από 
τον μηχανισμό ελέγχου που 
έχουν εγκαταστήσει οι ιμπε-
ριαλιστές δανειστές (τρόικα/
κουαρτέτο). Λένε η ΝΔ και 

το ΠΑΣΟΚ καμιά κουβέντα 
ενάντια στην κυβερνητική 
πολιτική, όμως γρήγορα την 
ξεχνούν, πρώτο γιατί αυτή η 
πολιτική είναι συνέχεια της 
δικής τους και δεύτερο γιατί 
από τις ιμπεριαλιστικές πρω-
τεύουσες τους έχει διαμηνυ-
θεί με διάφορους τρόπους 
ότι δεν πρέπει να ενδώσουν 
στον «λαϊκισμό». Δεν πρέπει 
να επαναλάβουν το προηγού-
μενο του ΣΥΡΙΖΑ, που βρέθη-
κε στην κυβερνητική εξουσία 
έχοντας υποσχεθεί «της Πα-
ναγίας τα μάτια», και χρειά-
στηκε ένα κρισιακό εξάμηνο 
μέχρι τα πράγματα να έρθουν 
στα ίσια τους.

Ετσι, είναι πιο εύκολο να γί-
νεται κριτική στην κυβέρνηση 
περί ανικανότητας, που σημαί-
νει ανικανότητα στην εφαρμο-
γή της μνημονιακής πολιτικής. 
Οταν όμως κλείνουν οι αξιο-
λογήσεις και από τα επιτελεία 
των ιμπεριαλιστών δανειστών 
ακούγονται μόνο καλά λόγια 
για τη συγκυβέρνηση των Τσι-
προκαμμένων και ιδιαίτερα 
για τον Τσίπρα και τους οι-
κονομικούς υπουργούς, τότε 
αναγκαστικά η αντιπολίτευ-

ση περί ανικανότητας πέφτει 
στο κοινό. Οπότε, από τη μια η 
σκανδαλολογία (όταν υπάρχει 
έδαφος, όπως με την υπόθεση 
με τα βλήματα του Καμμένου) 
και από την άλλη η εκλογολο-
γία γίνονται αναγκαστικό κα-
ταφύγιο της αντιπολίτευσης.

Ο Μητσοτάκης, για παρά-
δειγμα, αφού πέρασε το μισό 
2016 με την πολιτική στρατηγι-
κή «είστε ανίκανοι, φύγετε», η 
οποία στέφθηκε με παταγώδη 
αποτυχία, το περασμένο Σαβ-
βατοκύριακο, στο «δικό του» 
συνέδριο της ΝΔ «προέβλε-
ψε» ότι ο Τσίπρας θα κάνει 
εκλογές μέσα στο 2018 και 
έθεσε το κόμμα του σε «εκλο-
γική ετοιμότητα». Δεν είχε και 
άλλη επιλογή. Τι θα έκανε, θα 
έθετε τη ΝΔ σε… αγωνιστική 
ετοιμότητα ή θα έδινε το σύν-
θημα να εκδράμουν χειμώνα 
στην Αράχοβα και καλοκαίρι 
στη Μύκονο, περιμένοντας 
πότε ο Τσίπρας θα κάνει εκλο-
γές;

Υπάρχει, βέβαια, και μια 
αληθινή βάση στην εκλογο-
λογία. Ολοι αναρωτιούνται 
αν ο Τσίπρας θα το πάει μέχρι 
το τέλος ή αν θα επιλέξει να 

κάνει εκλογές πριν κλείσει η 
συμφωνία για το μετα-Μνη-
μόνιο, οργανώνοντας ενδε-
χομένως και μια «ελεγχόμενη 
κρίση» στις σχέσεις με τους 
δανειστές, ώστε να έχει την 
ελπίδα -αν όχι μιας νέας νί-
κης- τουλάχιστον μιας «αξι-
οπρεπούς» ήττας που θα τον 
κρατήσει μέσα στο παιχνίδι 
ως ρυθμιστικό παράγοντα.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
όλα αυτά τα σκέφτεται και ο 
Τσίπρας με το στενό επιτελείο 
του (Φλαμπουράρη, Παππά, 
Βερναρδάκη). Δεν μπορούμε 
να γνωρίζουμε ποιες άλλες 
παραμέτρους βάζει στους 
υπολογισμούς του και δεν 
μας ενδιαφέρει. Γιατί εμείς 
δε φοβόμαστε έναν εκλογικό 
αιφνιδιασμό του Τσίπρα, όπως 
-δικαίως από μεριάς της- φο-
βάται η ΝΔ. Ξέροντας ότι το 
παιχνίδι δεν παίζεται στις 
κάλπες, αλλά στους δρό-
μους, σκεφτόμαστε ότι όλη 
αυτή η εκλογολογία αποκτά 
την όποια σημασία της μόνον 
όσο η εργατική τάξη παραμέ-
νει ταξικά αδρανής. Αυτό εί-
ναι που αφήνει λυτά τα χέρια 
του κάθε Τσίπρα.
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Πάνω απ’ όλα, η 
Ευρώπη φρούριο!
Πριν από δύο χρόνια η Ε.Ε. αποφάσιζε ένα «μεγαλόπνοο» 

σχέδιο. Να μετεγκαταστήσει στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα 
160.000 πρόσφυγες από Ελλάδα και Ιταλία μέσα σε δύο χρό-
νια και να επανεγκαταστήσει άλλους 22.504 πρόσφυγες από 
τρίτες χώρες στην ΕΕ. Τα παραπάνω αποτέλεσαν την αιχμή του 
δόρατος της ευρωπαϊκής προπαγάνδας για τη δήθεν ευαισθησία 
της ΕΕ μπροστά στο μεταναστευτικό τσουνάμι που προκλήθηκε 
από τους αλλεπάλληλους πολέμους στις αραβικές χώρες (Λι-
βύη, Συρία κτλ). Αν και τα παραπάνω νούμερα ήταν πραγματικά… 
ψίχουλα μπροστά στο μεταναστευτικό τσουνάμι, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μόνο οι σύριοι πρόσφυγες ξεπερνούσαν τα 4 εκατομ-
μύρια όταν λαμβάνονταν οι αποφάσεις αυτές, οι ποσοστώσεις 
που θέσπισε η ΕΕ για τους μετανάστες που θα υποδεχόταν κάθε 
χώρα ποτέ δεν εκπληρώθηκαν. Οι υποσχέσεις για μετεγκατάστα-
ση 160.000 προσφύγων και μεταναστών από Ελλάδα και Ιταλία 
μειώθηκαν στους 98.255 το Σεπτέμβρη του 2016. Ούτε αυτό το 
νούμερο δεν πιάστηκε, όμως. Από τους 98.255, τον περασμένο 
Σεπτέμβρη (όταν έληγε η «διορία» των δύο ετών) είχαν μετεγκα-
τασταθεί μόλις 27.695 άτομα (ποσοστό 17.3% της αρχικής «υπό-
σχεσης»), αριθμός που ανέβηκε στους 31.503 τον περασμένο 
Νοέμβρη. Οι επανεγκαταστάσεις τα πήγαν λίγο καλύτερα, με 
18.366 άτομα να έχουν εγκατασταθεί εντός ΕΕ από τρίτες χώρες, 
από 22.504 που ήταν το πλάνο. 

Οι ποσοστώσεις αποτέλεσαν μήλον της έριδος ανάμεσα στις 
ευρωπαϊκές χώρες. Η Γερμανία, που έσπευσε να αποδεχτεί τον 
μεγαλύτερο αριθμό μετεγκαταστάσεων από Ελλάδα και Ιταλία 
(το… αστρονομικό νούμερο των 27.536 ατόμων), έκανε σκληρή 
κριτική στις χώρες που αρνήθηκαν να αποδεχτούν τις ποσοστώ-
σεις, με πρώτες την Ουγγαρία και την Πολωνία, οι οποίες αν και 
είχαν δεσμευτεί να υποδεχτούν 1.294 και 6.192 πρόσφυγες και 
μετανάστες αντίστοιχα (από Ελλάδα και Ιταλία), δε δέχτηκαν 
ούτε έναν (!) ενώ η πιο… γαλαντόμα Τσεχία, έκανε τη «θυσία» να 
δεχτεί δώδεκα (12) άτομα από τα 2.691 που προβλεπόταν! Στις 
7 Δεκέμβρη, η Κομισιόν πήρε την απόφαση να παραπέμψει τις 
τρεις παραπάνω χώρες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Χάγης, 
με την κατηγορία ότι αθέτησαν τις δεσμεύσεις τους. Το «παρά-
δοξο» ήταν ότι στις χώρες αυτές δε συγκαταλεγόταν η Αυστρία, 
η οποία «υποδέχτηκε» μόλις δεκαπέντε (15!) μετανάστες από την 
Ιταλία (κανέναν από την Ελλάδα) από τους 1.953 που ήταν η πο-
σόστωσή της. Ομως Αυστρία είναι αυτή, να μην της χαλάσουμε 
το χατίρι! Τώρα μάλιστα που η ακροδεξιά είναι στην εξουσία, 
καλό θα είναι να μην… πυροδοτούμε το κλίμα!

Καπάκι ήρθαν οι δηλώσεις του προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, που ως πρώην πρωθυπουργός της 
Πολωνίας έσπευσε να βάλει το δικό του λιθαράκι στον ενταφια-
σμό των ποσοστώσεων, κρίνοντάς τες «ανεφάρμοστες» και συ-
γκεντρώνοντας τα πυρά κυρίως από τη Γερμανία, με τη Μέρκελ 
να τονίζει ότι είναι «απαράδεκτο να επιδεικνύεται αλληλεγγύη 
σε κάποιους τομείς και σε κάποιους άλλους όχι». Περιττό να 
σημειώσουμε ότι η «γερμανική αλληλεγγύη» στο θέμα των πο-
σοστώσεων για τους μετανάστες και πρόσφυγες από Ελλάδα 
και Ιταλία είναι μόλις 9.169 άτομα από τα 27.536 που δεσμεύ-
τηκε να δεχτεί (δηλαδή το ένα τρίτο). Ομως, αυτό αποτελεί… 
λεπτομέρεια!

Η ευρωπαϊκή υποκρισία στο μεταναστευτικό καλά κρατεί. Κύ-
ριος στόχος είναι να εξασφαλιστεί η Ευρώπη-φρούριο, με τους 
«παρείσακτους» να αντιμετωπίζονται σαν «εισβολείς», όπως 
έκανε η Αυστρία που έστειλε στρατό στα σύνορα με την Ιταλία 
μη τυχόν και περάσουν τα… μιάσματα!

Ψυχροπολεμικό μανιφέστο και 
ενδοϊμπεριαλιστικός ανταγωνισμός

«Επιπρόσθετα, αφού απορ-
ρίφθηκε σαν φαινόμενο του 
προηγούμενου αιώνα, ο αντα-
γωνισμός των μεγάλων δυνά-
μεων επέστρεψε. Η Κίνα και 
η Ρωσία ξεκίνησαν να επανα-
βεβαιώσουν την επιρροή τους 
περιφερειακά και διεθνώς. 
Σήμερα οικοδομούν τις στρα-
τιωτικές τους δυνατότητες, 
σχεδιασμένες να αρνηθούν 
στην Αμερική την πρόσβαση 
σε καιρούς κρίσης και να αμφι-
σβητήσουν την ικανότητά μας 
να λειτουργήσουμε ελεύθερα 
στις κρίσιμες εμπορικές ζώνες 
σε καιρό ειρήνης. Εν συντομία, 
ανταγωνίζονται τα γεωπολι-
τικά μας πλεονεκτήματα και 
προσπαθούν να αλλάξουν τη 
διεθνή τάξη προς όφελός τους.

»Η Κίνα και η Ρωσία προ-
καλούν την αμερικάνικη ισχύ, 
επιρροή και συμφέροντα, επι-
χειρώντας να διαβρώσουν την 
αμερικάνικη ασφάλεια και ευη-
μερία. Είναι αποφασισμένες να 
φτιάξουν οικονομίες λιγότερο 
ελεύθερες και λιγότερο δίκαι-
ες, να αναπτύξουν τους στρα-
τούς τους, να ελέγξουν την 
πληροφορία και τα δεδομένα 
για να καταπιέσουν τις κοινω-
νίες τους και να επεκτείνουν 
την επιρροή τους.

»Αυτοί οι ανταγωνισμοί 
απαιτούν από τις ΗΠΑ να επα-
νεξετάσουν τις πολιτικές των 
δύο προηγούμενων δεκαετι-
ών, πολιτικές που βασίστηκαν 
στην υπόθεση ότι  η σύμπρα-
ξη με τους αντιπάλους και η 
είσοδός τους στους διεθνείς 
οργανισμούς και το διεθνές 
εμπόριο θα τους μετέτρεπε 
σε ευημερούντες παίκτες και 
έμπιστους συνεργάτες. Στο 
μεγαλύτερο μέρος της αυτή η 
θεώρηση αποδείχτηκε εσφαλ-
μένη. Οι ανταγωνιστές χρησι-
μοποιούν την προπαγάνδα και 
άλλα μέσα προσπαθώντας να 
δυσφημίσουν τη δημοκρατία. 
Προωθούν αντι-δυτικές αντι-
λήψεις και διαδίδουν πλαστές 
πληροφορίες για να διασπεί-
ρουν διχόνοιες μεταξύ μας,  με 
τους συμμάχους μας, με τους 
συνεργάτες μας».

Αποσπάσματα από το νέο 
Σχέδιο Στρατηγικής Ασφάλει-
ας των ΗΠΑ, που παρουσιάστη-
κε από τον Τραμπ τη Δευτέρα 
18 Δεκέμβρη (https://www.
whitehouse.gov/wp-content/
uploads/2017/12/NSS-
Final-12-18-2017-0905.pdf).

Επιτέλους, επιστρέφουν οι 
«παλιές καλές εποχές»! 

Μετά από δύο δεκαετίες ψεύ-
τικων υποσχέσεων για «παγκό-
σμια ειρήνη και συνεργασία» 
(με ένα μικρό διάλειμμα του 
Μπους του νεότερου, ο οποίος 
όμως δεν βγήκε τόσο απροκά-
λυπτα όσο τώρα ο Τραμπ), ο 
κυνικός Τραμπ (που δεν είναι 
μόνος του, ούτε αυτά τα βγά-

ζει από το κεφάλι του) ξανα-
παρουσιάζει τα πράγματα έτσι 
όπως πραγματικά είναι. Και δε 
χρειάστηκε κανένα «σοκ» σαν 
αυτό της 11ης Σεπτέμβρη για 
να διατυπωθεί αυτή η στροφή. 
Αυτό αποδεικνύει πως όταν 
οι ιμπεριαλιστές κρίνουν ότι 
πρέπει να σκληρύνουν τη στά-
ση τους δε χρειάζονται προ-
σχήματα για να το κάνουν. 
Το σημειώνουμε γιατί κάποιοι 
χαρακτήρισαν την 11η Σεπτέμ-
βρη σαν «προβοκάτσια» που 
στήθηκε για να έχουν οι ΗΠΑ 
πρόσχημα. 

Στην ουσία τα πράγματα 
έτσι ήταν πάντοτε, αλλά πα-
σπαλίζονταν με ωραία λογάκια 
για να αποκοιμίζουν τους λα-
ούς. Η διαφορά είναι ότι τώρα 
έπεσαν τα προσχήματα και για 
πρώτη φορά, στο νέο Σχέδιο 
Στρατηγικής Ασφάλειας των 
ΗΠΑ (National Security Plan), 
η Κίνα και η Ρωσία εμφανίζο-
νται ξεκάθαρα ως εχθροί πλάι 
στο Ιράν και τη Βόρεια Κορέα. 
Εχθροί που έχουν στόχο να 
υποσκάψουν την ασφάλεια 
των ΗΠΑ και έχουν αναδει-
χτεί κλέβοντας πληροφορίες 
και δεδομένα από τη «μεγάλη 
Αμερική», η οποία πλέον θα 
πάψει να τους κάνει τα χατί-
ρια! Το πώς θα γίνει αυτό, μένει 
να το δούμε.

Το νέο Σχέδιο Στρατηγικής 
Ασφάλειας των ΗΠΑ έρχεται 
σε μία περίοδο που η αμερι-
κάνικη πολιτική αντιμετωπίζει 
σοβαρά προβλήματα. Στη Μέ-
ση Ανατολή, ο τυχοδιωκτισμός 
της μεταφοράς της αμερικάνι-
κης πρεσβείας στην Ιερουσα-
λήμ έχει ανατροφοδοτήσει 
το αντιαμερικάνικο αίσθημα, 
χωρίς οι ΗΠΑ να κερδίσουν 

κάποιο πλεονέκτημα, αφού οι 
Σιωνιστές ήταν και εξακολου-
θούν να αποτελούν σταθερό 
τους σύμμαχο, ενώ τα περιθώ-
ρια για πλήρη ευθυγράμμιση 
της Παλαιστινιακής Αρχής 
με την αμερικάνικη πολιτική, 
παρά το γεγονός ότι ο Αμπάς 
χρόνια την υπηρετούσε, περι-
ορίζονται ασφυκτικά.

Από την άλλη, η Ρωσία 
έχει πάρει τις πρωτοβουλίες, 
δράττοντας την ευκαιρία που 
της έδωσε η σχέση της με το 
καθεστώς Ασαντ, παίρνοντας 
πάνω της το μέτωπο κατά των 
τζιχαντιστών και των αντιπολι-
τευόμενων ομάδων στη Συρία, 
που ήταν διασπασμένες και 
αντιμετωπίζονταν με καχυπο-
ψία από τις δυτικές «Δημο-
κρατίες». Η Κίνα επεκτείνεται 
ολοένα και περισσότερο, δι-
εισδύοντας σε αγορές ανά την 
υφήλιο, βάζοντας ταυτόχρονα 
τη Βόρεια Κορέα να παίξει τον 
ρόλο του «μαντρόσκυλου» των 
συμφερόντων της στην Ασία. 

Ο ενδοϊμπεριαλιστικός 
ανταγωνισμός οξύνεται ολοέ-
να και πιο επικίνδυνα. Μπορεί 
να μην έχει φτάσει στο σημείο 
της ανοιχτής σύγκρουσης, 
όπως έγινε δύο φορές τον 
προηγούμενο αιώνα, όμως οι 
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις ετοι-
μάζονται ακόμα και γι’ αυτό το 
ενδεχόμενο. 

Πριν από ένα δεκαήμερο, 
ο Τραμπ υπέγραψε το νέο νό-
μο Εξουσιοδότησης Εθνικής 
Ασφαλείας (National Defense 
Authorization Act – NDAA), 
σύμφωνα με τον οποίο οι πο-
λεμικές δαπάνες των ΗΠΑ 
εκτινάσσονται στα 692 δισ. 
δολάρια για το επόμενο έτος, 
εκτός των χρημάτων που ενδε-

χομένως χρειαστούν σε περί-
πτωση έκτακτης ανάγκης.

Αυτή την εβδομάδα, το 
ρωσικό υπουργείο Πολέμου 
θα αναγγείλει τα σχέδιά του 
για την προμήθεια πολεμικού 
εξοπλισμού για την ερχόμενη 
δεκαετία, αξίας 324 δισ. δο-
λαρίων. Στόχος, όπως επιση-
μαίνει το πρακτορείο Russia 
Today (https://www.rt.com/
news/413570-russian-military-
procurement-details/), είναι 
η αναβάθμιση του πυρηνικού 
οπλοστασίου και η έρευνα 
για την ανακάλυψη νέων πιο 
αποτελεσματικών οπλικών συ-
στημάτων, όπως υπερηχητικοί 
πύραυλοι. 

Τον περασμένο Μάρτη, η Κί-
να ανήγγειλε την αύξηση των 
πολεμικών δαπανών της κατά 
7% για το 2017. Αν και η αύξηση 
αυτή είναι μικρότερη από προ-
ηγούμενα χρόνια, ο κινέζικος 
στρατός αναδιοργανώνεται, 
μετά την περσινή απόφαση 
για εκσυγχρονισμό του στρα-
τού μέχρι το 2020.

Από την άλλη, η ΕΕ αγκομα-
χά να προωθήσει τη δική της 
«κοινή αμυντική ένωση», όσο 
κοινή μπορεί να είναι όταν 
αποτελεί άθροισμα διαφορε-
τικών ιμπεριαλιστικών συμφε-
ρόντων. Στο πλαίσιο αυτό, πριν 
από δέκα μέρες περίπου (11 
Δεκέμβρη), τα 25 κράτη μέλη 
της ΕΕ υπέβαλαν σχέδια για 
να συνεργαστούν πάνω σε μία 
πρώτη δέσμη δεκαεφτά «συ-
νεργατικών αμυντικών έργων», 
στο πλαίσιο της «Μόνιμης Δι-
αρθρωμένης Συνεργασίας – 
PESCO», μιας συνεργασίας 
στα θέματα της «άμυνας και 
της ασφάλειας», όπως μας 
ενημερώνει δελτίο Τύπου της 
Κομισιόν (http://europa.eu/
rapid/press-release_IP-17-
5205_en.htm).

Η κρίση που ξέσπασε στα 
τέλη της περασμένης δεκαετί-
ας με την ασθενή και ασταθή 
«ανάκαμψη» τροφοδοτεί αυτό 
τον ανταγωνισμό. Σε έναν κό-
σμο με μοιρασμένες τις σφαί-
ρες επιρροής και με τις αγορές 
να στενεύουν, λόγω του περιο-
ρισμού της καταναλωτικής δυ-
νατότητας των λαών, μία είναι 
η λύση για την αναδιανομή των 
αγορών και σφαιρών επιρροής: 
οι πόλεμοι. Ετσι θα λειτουργεί 
ο καπιταλισμός, όσο οι λαοί θα 
τον ανέχονται.

ΥΓ. Περιττεύει να σχολιά-
σουμε κάποιες πολιτικά βλα-
κώδεις απόψεις, που κυκλο-
φορούσαν στις ΗΠΑ, αλλά 
αναπαράγονταν διεθνώς, ότι 
ο Τραμπ ήταν περίπου… πρά-
κτορας των Ρώσων και ότι ο 
ΥΠΕΞ Τίλερσον, λόγω της προ-
ηγούμενης επιχειρηματικής 
του δράσης, ήταν «κολλητός» 
του Πούτιν.
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Νέα κυβέρνηση στην Αυστρία

Γραβατωμένοι φασίστες!
Η νέα κυβέρνηση της Αυστρίας δεν αποτελεί παγκόσμια πρω-

τοτυπία λόγω του νεαρού της ηλικίας του πρωθυπουργού της, 
του 31χρονου Σεμπάστιαν Κουρτς (είναι ο νεότερος πρωθυπουρ-
γός του πλανήτη), αλλά και λόγω της συμμετοχής των νεοναζί σ’ 
αυτή, οι οποίοι πήραν έξι υπουργεία, μεταξύ των οποίων τα Εξωτε-
ρικών, Εσωτερικών και Αμυνας (δηλαδή, στρατός, αστυνομία και 
διπλωματία παραδίδονται στη διοίκηση των νεοναζί). Το γεγονός 
δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία σε μία χώρα που ο ναζισμός δεν 
εξαφανίστηκε ποτέ, καθώς το «Κόμμα των Ελευθέρων», που τώρα 
συμμετέχει στην κυβέρνηση, είναι ένα κόμμα που ιδρύθηκε το 
1956 από πρώην ναζιστές και όλα αυτά τα χρόνια συμμετέχει 
χωρίς κανένα πρόβλημα στο πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας. 

Στις προεδρικές εκλογές του 2016, ο εμφανιζόμενος ως «με-
τριοπαθής» Νόρμπερτ Χόφερ έχασε κυριολεκτικά στο νήμα την 
καγκελαρία από τον οικολόγο Αλεξάντερ Βαν ντερ Μπέλεν που 
εμφανίστηκε κι αυτός ως «ανεξάρτητος» έχοντας όμως τη στή-
ριξη του κόμματος των Πρασίνων.

Ανεξάρτητα όμως από το ποιοι βρίσκονται στις καρέκλες της 
εξουσίας (είτε «σοσιαλδημοκράτες», είτε Πράσινοι, είτε καθαροί 
ναζιστές), η αυστριακή πολιτική ολισθαίνει όλο και περισσότε-
ρο στον ακροδεξιό της κατήφορο. Η ανακοίνωση για απέλαση 
50.000 αιτούντων άσυλο έγινε από τη σοσιαλδημοκρατική κυ-
βέρνηση του Κρίστιαν Κερν, ο οποίος αναγκάστηκε να προσφύγει 
στις κάλπες πρόωρα, μετά από την πολιτική κρίση που κρατούσε 
για μήνες στη χώρα με τις διαμάχες εντός του «μεγάλου συνασπι-
σμού» του δεξιού Λαϊκού Κόμματος (του οποίου ηγείται ο Κουρτς 
που ήταν και υπουργός Εξωτερικών) και των σοσιαλδημοκρατών. 
Η Αυστρία είναι από τις χώρες που έχουν γράψει στα παλιά τους 
τα παπούτσια (για να μην πούμε τίποτα χειρότερο) τις ποσοστώ-
σεις που έχει αποφασίσει η ΕΕ για την υποδοχή προσφύγων και 
μεταναστών από Ελλάδα και Ιταλία στο πλαίσιο της «κοινοτικής 
αλληλεγγύης» (γράφουμε αναλυτικά στη διπλανή σελίδα), φτάνο-
ντας στο σημείο να στέλνει στρατό στα σύνορα για να εμποδίσει 
ένα ενδεχόμενο μαζικό πέρασμα μεταναστών από την Ιταλία.

Η ακροδεξιά στροφή στο κοινωνικό τοπίο της Αυστρίας αποτυ-
πώθηκε και στην αντιφασιστική διαδήλωση που έγινε στη Βιέννη, 
η οποία δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει παρά μερικές χιλιάδες 
άτομα (5.500 κατά την αστυνομία) και αντιμετωπίστηκε «δεό-
ντως» από την αστυνομία. Αριθμός που απέχει παρασάγγας από 
τους 150.000 που είχαν κατέβει στους δρόμους το 2000, όταν το 
ναζιστικό «Κόμμα των Ελευθέρων» είχε συμμετάσχει για πρώτη 
φορά στην κυβέρνηση. 

Ετσι, η νέα κυβέρνηση έχει λυμένα τα χέρια της για να πιάσει 
δουλειά. Ενα από τα πρώτα της μέτρα θα είναι η μείωση των 
επιδομάτων στους νόμιμους μετανάστες που έχουν ήδη πάρει 
άσυλο, στα 365 ευρώ (με ένα επιπρόσθετο ποσό της τάξης των 155 
ευρώ το πολύ σε όσους έχουν κατορθώσει να χαρακτηριστούν 
ως «ενσωματωμένοι» στην αυστριακή κοινωνία) και η αύξηση του 
μέγιστου ορίου της εργάσιμης ημέρας στις 12 ώρες (από 10) και 
της εβδομάδας στις 60 ώρες (από 50). 

Οι απειλές του «οικολόγου» προέδρου Βαν ντερ Μπέλεν, ότι 
δε θα όρκιζε κυβέρνηση στην οποία θα συμμετείχαν φασίστες 
εξαφανίστηκαν, με τον πρόεδρο να περιορίζεται σε εκκλήσεις 
για «πολιτισμένη διακυβέρνηση» και «προστασία των ασθενέστε-
ρων»!  Τώρα μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι!

Ο φασισμός αποτελεί ξαδελφάκι του καπιταλισμού. Σε καιρούς 
κρίσης τού είναι χρήσιμος για να περάσει την πιο άγρια αντιλαϊκή 
πολιτική πολύ πιο εύκολα, αφού ο καπιταλισμός μένει στο απυ-
ρόβλητο, καθώς κύριοι εχθροί βαφτίζονται οι μετανάστες και οι 
καπιταλιστές τρίβουν τα χέρια τους. Η υποδοχή της νέας κυβέρ-
νησης από τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρώπης, Ντόναλντ 
Τουσκ είναι ενδεικτική για το πώς αντιμετωπίζονται οι φασίστες 
από τους «δημοκράτες» συνοδοιπόρους τους. Ο Τουσκ δήλωσε 
ότι εμπιστεύεται τη νέα κυβέρνηση και προσδοκά να συνεργαστεί 
μαζί της για να παίξει έναν εποικοδομητικό και φιλοευρωπαϊκό 
ρόλο εντός ΕΕ. Πόσο πιο καθαρά να το πει ο άνθρωπος;

Ακόμα πιο χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του Γιούνκερ: 
«Πρόκειται για μια κυβέρνηση που έχει ξεκάθαρη φιλοευρωπαϊκή 
στάση κι αυτό είναι που έχει αξία για μένα. Θα συνεργαστούμε 
με όλους τους υπουργούς της Αυστρίας με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο, όπως συνεργάζομαι άλλωστε με τον ακροδεξιό κυ-
βερνητικό εταίρο του κ. Τσίπρα και όπως έχω συνεργαστεί και 
με τα ακροδεξιά κόμματα στη Βουλγαρία και τη Σλοβενία. Γιατί 
κάνουμε ολόκληρο θέμα για την Αυστρία όταν εθελοτυφλούμε 
σε ό,τι αφορά άλλες χώρες; Πρόκειται για μια φιλοευρωπαϊκή 
κυβέρνηση και αυτό είναι που μετράει». Η πονηρή αλεπού της 
Ευρωλάνδης ξέρει να σφάζει με το βαμβάκι. Και να πετυχαίνει 
μ' ένα σμπάρο δυο τρυγώνια. Και τους υποκριτικά ανησυχούντες 
ξεμπροστιάζει (τους ζητά να μην είναι επιλεκτικοί απέναντι στους 
φασίστες) και τον «φίλο» του Τσίπρα -το πουλέν της Ευρωζώνης- 
καρφώνει (ο Καμμένος τον αφήνει απλά αδιάφορο).

«Αμφισβητώ την αναπηρία μου, 
αμφισβητώ το Ισραήλ, επίσης»

Η φράση του τίτλου ειπώθηκε 
από τον 29χρονο Ιμπραχίμ 

Αμπού Θουράγια, που έπεσε νε-
κρός από πυρά ισραηλινού ελεύ-
θερου σκοπευτή στα σύνορα της 
Γάζας με το Ισραήλ. Αλλος ένας 
ήρωας στη μακρά λίστα των 
μαρτύρων του παλαιστινιακού 
λαού, που έπεσαν στον αγώνα 
του για λευτεριά και ανεξαρτη-
σία. Καθηλωμένος σε αναπη-
ρικό αμαξίδιο. Μια ισραηλινή 
βόμβα του στέρησε και τα δυο 
του πόδια κατά τη διάρκεια της 
σιωνιστικής εισβολής στη Γάζα 
το 2008. Δεν κατάφερε όμως 
να του στερήσει και το πείσμα 
και την αγωνιστική δίψα για μια 
δίκαιη υπόθεση. 

Ο Θουράγια ήταν πρόσφυγας 
τρίτης γενιάς και ζούσε στον 
προσφυγικό καταυλισμό στην 
παραλία της πόλης της Γάζας. 
Οταν ήταν έφηβος δούλευε 
σαν ψαράς και δεν ήταν λίγες οι 
φορές που είχε πέσει θύμα των 
πυροβολισμών και του κυνηγη-
τού που εξαπολύει το ισραηλινό 
πολεμικό ναυτικό ενάντια στα 
παλαιστινιακά ψαροκάικα στα 
ανοιχτά της Γάζας. Ηταν μόλις 
20 χρόνων, όταν οι γιατροί ανα-
γκάστηκαν να του ακρωτηριά-
σουν και τα δυο του πόδια πάνω 
από το γόνατο προκειμένου να 
ζήσει, αφού τα πόδια του είχαν 
μετατραπεί σε μια άμορφη μά-
ζα από την έκρηξη ισραηλινής 
βόμβας στον προσφυγικό κα-
ταυλισμό Αλ Μπουρέιζ. Η βόμ-
βα θέρισε κόσμο: εφτά νεκροί 
και δεκάδες τραυματίες. Μετά 
τον παραλίγο θανάσιμο τραυ-
ματισμό του, αναγκάστηκε να 
πλένει αυτοκίνητα προκειμένου 
να βοηθά την εντεκαμελή οικο-
γένειά του να επιβιώνει. Ο ίδιος 
έλεγε: «Παρακαλώ, μην κοιτάτε 
την αναπηρία μου. Δείτε πόσο 
καλή δουλειά κάνω», προσθέτο-
ντας ότι ο ακρωτηριασμός του 
δεν ήταν το τέλος του κόσμου, η 
ζωή συνεχίζεται.

Απέναντι στους πάνοπλους 
σιωνιστές προέβαλε τα στήθη 
του και τη σημαία της Παλαι-
στίνης, σύμβολο αγώνα για 
όλους τους λαούς του κόσμου. 
Ενας άνθρωπος-σύμβολο που 
πάνω του συμπυκνώνονται τα 
πιο όμορφα στοιχεία της ψυχο-
σύνθεσης του παλαιστινιακού 
λαού, το ανυπότακτο πνεύμα, η 
λεβεντιά και το κουράγιο. Λίγο 
καιρό πριν από τη δολοφονία 
του, συμμετέχοντας σε ένα 
ντοκιμαντέρ για τη Γάζα, είχε 
πει: «Αυτή η γη είναι δικιά μας. 
Δεν πρόκειται να την αφήσουμε 
ποτέ», ενθυλακώνοντας σε αυτή 
την φράση όλη την ουσία και τις 
προοπτικές της παλαιστινιακής 
υπόθεσης. Μια ζωή στον αγώνα 
για επιβίωση, λευτεριά, δικαίω-
ση και επιστροφή.

Την Παρασκευή 15 Δεκέμβρη, 
ο Θουράγια έδωσε την τελευ-
ταία του μάχη σε αυτόν τον 
αγώνα. Η σφαίρα του ισραηλι-
νού στρατιώτη που του έκοψε 

το νήμα της ζωής, τον τοποθέ-
τησε για πάντα στο πάνθεον των 
ηρώων του παλαιστινιακού αγώ-
να, δίπλα στον Χασάν Καναφάνι, 
τον Αμπού Αλί Μουστάφα, τον 
Αχμέντ Γιασίν, τον Γιαχία Αγιάς 
και τόσους άλλους, γνωστούς 
και άγνωστους. Η κηδεία του 
την επόμενη μέρα μετατράπηκε 
γρήγορα σε ογκώδη αντικατοχι-
κή διαδήλωση, ενώ οι χιλιάδες 
παλαιστίνιοι νεολαίοι που συνό-
δεψαν το ξόδι του κατευθύνθη-
καν στη συνέχεια στα σύνορα 
της Γάζας με το Ισραήλ όπου 
συγκρούστηκαν με τον στρατό 
των σιωνιστών.

Ο Θουράγια ήταν ο ένας από 
τους τέσσερις νεκρούς εκείνης 
της μέρας (δυο στη Γάζα και 
άλλοι δυο στη Δυτική Οχθη). Ο 
συνολικός αριθμός των νεκρών 
Παλαιστίνιων από ισραηλινά πυ-
ρά, από τότε που ανακοινώθηκε 
η απόφαση του Τραμπ για την 
Ιερουσαλήμ, έχει φτάσει τους 
10, ενώ οι τραυματίες, σύμφωνα 
με την Παλαιστινιακή Ερυθρή 
Ημισέληνο, έχουν φτάσει τους 
2.809.

Το όργιο συλλήψεων από τους 
σιωνιστές στη Δυτική Οχθη συ-
νεχίζεται, με τους συλληφθέ-
ντες να έχουν ξεπεράσει τους 
400 από τις 6 Δεκέμβρη. Ο ισ-
ραηλινός στρατός συλλαμβάνει 

στοχευμένα, μετά το τέλος των 
διαδηλώσεων, στελέχη των ορ-
γανώσεων της Αντίστασης, αλλά 
και λαοπρόβλητους αγωνιστές, 
με στόχο να στερήσει από το 
κίνημα που έχει ξεσπάσει αυτές 
τις μέρες στα παλαιστινιακά 
εδάφη τη φυσική του καθοδή-
γηση, προκειμένου να το απο-
διοργανώσει. Ανάμεσα στους 
συλληφθέντες είναι για άλλη μια 
φορά ο Χαντέρ Αντνάν, πρώην 
απεργός πείνας πολιτικός κρα-
τούμενος και σύμβολο του αγώ-
να των παλαιστίνιων πολιτικών 
κρατουμένων ενάντια στο καθε-

στώς της διοικητικής κράτησης. 
Ο Αντνάν έχει ξεκινήσει ήδη νέα 
απεργία πείνας απαιτώντας την 
απελευθέρωσή του, σύμφωνα 
με την οργάνωση αλληλεγγύης 
στους παλαιστίνιους πολιτι-
κούς κρατούμενους Samidoun. 
Παράλληλα, τα οργανωμένα 
ένοπλα τμήματα της Αντίστα-
σης έχουν εκτοξεύσει από τις 
6 Δεκέμβρη 16 ρουκέτες από τη 
Γάζα με στόχο τους γειτονικούς 
ισραηλινούς οικισμούς, ενώ ο 
Λίμπερμαν απειλεί εμμέσως 
πλην σαφώς με νέα σιωνιστική 
επέμβαση στην περιοχή.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του 
ΟΗΕ, υπό το βάρος των γεγονό-
των στη Δυτική Οχθη και τη Γά-
ζα, συζήτησε την έκδοση ψηφί-
σματος για απόσυρση της από-
φασης Τραμπ, ενώ οι ΗΠΑ άσκη-
σαν βέτο υποστηρίζοντας ότι 
αυτό αποτελεί προσβολή για τις 
ίδιες. Οι εκπρόσωποι της Βρετα-
νίας και της Γαλλίας στον ΟΗΕ 
δήλωσαν ότι τα κράτη τους δια-
φωνούν με την απόφαση Τραμπ, 
ενώ και η Μέρκελ δήλωσε ότι δε 
στηρίζει την απόφαση. Η επικε-
φαλής της εξωτερικής πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Φεντε-
ρίκα Μογκερίνι, δήλωσε ότι η 
ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει το 
πολυεθνικό στάτους της Ιερου-
σαλήμ. Από την άλλη, ο αμερι-
κανός υπουργός Εξωτερικών, 
Ρεξ Τίλερσον, προσπάθησε να 
ρίξει τους τόνους, δηλώνοντας 
την Παρασκευή 15 Δεκέμβρη ότι 
η διαδικασία μετεγκατάστασης 
της αμερικάνικης πρεσβείας 
στην Ιερουσαλήμ δεν είναι κάτι 
που θα γίνει τον επόμενο χρόνο, 
ενώ η απόφαση Τραμπ δεν ορί-
ζει το καθεστώς της πόλης, που 
θα το διαπραγματευτούν και θα 
το αποφασίσουν από κοινού οι 
δύο εμπλεκόμενες πλευρές, 
αδειάζοντας ουσιαστικά τον 
Τραμπ. Η απόφαση Τραμπ, η 
οποία βάλλεται πανταχόθεν, 
κινδυνεύει να μετατραπεί σε 
άλλη μια γκάφα της αμερικάνι-
κης εξωτερικής πολιτικής, που το 
μόνο που θα αφήσει πίσω της θα 
είναι η αναζωπύρωση του αντι-
μερικανισμού σε όλη την υφήλιο 
και η όξυνση του παλαιστινιακού 
αγώνα.

Γερμανικό παζάρι
Μπορεί επίσημα, από πλευράς SPD, οι συζητήσεις με τη Μέρκελ 

για τον σχηματισμό νέου «μεγάλου συνασπισμού» να χαρακτηρί-
ζονται «διερευνητικές» και «ανοιχτές», όμως το παζάρι φαίνεται 
πως έχει ήδη μπει στην ουσία, καθώς ο Μάρτιν Σουλτς φρόντισε 
να διαρρεύσει ότι διεκδικεί για τον εαυτό του το υπουργείο Οικο-
νομικών (και όχι το «αναπτυξιακό» υπουργείο Οικονομίας, που είχε 
πάρει ο προκάτοχός του Ζίγκμαρ Γκάμπριελ).

Μη βιαστείτε να πείτε «αποκλείεται». Από άποψη εσωτερικής 
πολιτικής, το υπουργείο Οικονομικών στη Γερμανία είναι το περισ-
σότερο εξαρτημένο από τη Μπούντεσταγκ (επομένως, ο υπουργός 
θα είναι απόλυτα εξαρτημένος από την κοινοβουλευτική πλειοψη-
φία που θα διαμορφώνεται), ενώ στο εξωτερικό (στην ΕΕ και την 
Ευρωζώνη, δηλαδή) ο υπουργός Οικονομικών είναι απόλυτα εξαρ-
τημένος από τις αποφάσεις της καγκελαρίου, η οποία εκφράζει 
αυθεντικά τον γερμανικό ιμπεριαλισμό. Μην παραξενευτείτε, λοι-
πόν, αν η Μέρκελ δώσει το υπουργείο Οικονομικών στον Σουλτς.
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Χειροκροτητές
Τη Δευτέρα, ο Τσακαλώτος πλακώθηκε με τον 

Βενιζέλο, με στιλ κουραδόμαγκα του Αμστερνταμ. Οι 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που έτυχαν να βρίσκονται στην αίθουσα 
τον χειροκρότησαν κατ' επανάληψη.

Την Τρίτη, στο κλείσιμο της συζήτησης, ο 
Τσακαλώτος, πλέοντας σε πελάγη αλαζονείας, 
χρησιμοποίησε το γνωστό «κρύο» χιούμορ 
του (ο ίδιος θεωρεί ότι είναι μεγαλειώδες), με 
παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη, τα 
οποία ανέπτυσσε σε έναν παραληρηματικό και 
ακατανόητο (είναι και τα άτιμα τα ελληνικά που του… 
διαφεύγουν) μονόλογο, και ο λόχος -σε απαρτία λόγω 
της επικείμενης ομιλίας Τσίπρα- τον διέκοπτε με 
θυελλώδη χειροκροτήματα.

Μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε όταν τη 
σκυτάλη από τον… χιουμορίστα Τσακαλώτο 
παρέλαβε ο Τσίπρας. Κόντεψε να γκρεμιστεί το 
κτίριο της Βουλής από τα ποδοβολητά και τα 
χειροκροτήματα. Τον άκουγαν να αραδιάζει το 
ένα ψέμα μετά το άλλο («είναι η πρώτη φορά που 
ξέρουμε με βεβαιότητα ότι αυτός είναι ο τελευταίος 
μνημονιακός προϋπολογισμός», «μετά από οχτώ 
ολόκληρα χρόνια η Ελλάδα επιστρέφει, ανακτώντας 
την οικονομική της αυτοδυναμία», «αλλάξαμε το 
ισοζύγιο ανάμεσα σε σταθερές και μη σταθερές 
θέσεις εργασίας», «τους φορολογικούς συντελεστές 
τους αλλάξαμε εφαρμόζοντας μια πιο προοδευτική 
φορολόγηση. Προστατεύσαμε όσο μπορούσαμε 
τους πιο αδύναμους», «εμείς μοιράσαμε πέρσι 
620 εκατομμύρια. Φέτος, μοιράσαμε κοντά στο 1,5 
δισεκατομμύριο»), αλλά αυτοί κόντευαν να σπάσουν 
χέρια και πόδια από τον ενθουσιασμό τους.

Λογικό. Δεν τους ενδιαφέρει η αλήθεια. Σαν 
χούλιγκαν συμπεριφέρονται: «τον πάτησε πάλι 
τον Κούλη ο Αλέξης»! 'Η μάλλον ως επιβήτορες 
της εξουσίας. Κι ήταν διπλή η χαρά τους που 
προσχώρησε στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία 
η Μεγαλοοικονόμου που παράτησε τον Λεβέντη, 
γι' αυτό… παρασύρθηκαν από την κεκτημένη και 
δεν είχαν κανένα πρόβλημα με την τροπολογία 
που καθιστά ιδιώνυμο αδίκημα την παρεμπόδιση 
των πλειστηριασμών. Η μνημονιακή πολιτική θέλει 
και το ανάλογο κατασταλτικό οπλοστάσιο για να 
εφαρμοστεί. Κι επειδή η εφαρμογή της μνημονιακής 
πολιτικής εξασφαλίζει σ' αυτούς το παντεσπάνι τους, 
βάζουν στην άκρη τις παλιές… ηθικές αναστολές 
και ψηφίζουν και με τα δυο χέρια ό,τι τους βάζουν 
μπροστά τους.

Το φαινόμενο δεν είναι καινοφανές στην αστική 
πολιτική. Το παρασυζητάμε, επειδή συνέβη ο ΣΥΡΙΖΑ 
να παριστάνει την Αριστερά. Κακώς, κάκιστα. Εμείς 
τουλάχιστον δεν πέσαμε σ' αυτή την πλάνη. Ούτε για 
μια στιγμή. Προειδοποιήσαμε εκ των προτέρων, δεν 
συμπεράναμε (με πολλή ή λιγότερη πικρία) εκ των 
υστέρων. Δεν χορέψαμε αντάρτικα παρέα με τους 
συριζαίους τη νύχτα του δημοψηφίσματος.

Αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι απ' αυτή τη 
(αναμενόμενη από εμάς - απογοητευτική για 
άλλους) ιστορία είναι πως στα οχτώ χρόνια της 
μνημονιακής πολιτικής είδαμε πολλές αλλαγές στο 
αστικό πολιτικό σκηνικό (ποιος φανταζόταν τον 
Καμμένο αρχηγό του κόμματος και υπουργό του 
Τσίπρα; ποιος φανταζόταν τον Λεβέντη στη Βουλή, 
επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας;), όμως η 
πρακτική πολιτική (οικονομική, κοινωνική, εργασιακή) 
παρέμεινε σταθερή και υπηρετήθηκε με την ίδια 
συνέπεια από όλα τα κυβερνητικά σχήματα.

Και βέβαια, στη διατήρηση αυτής της 
σταθερότητας στην εφαρμογή της μνημονιακής 
πολιτικής συνέβαλε τα μέγιστα, πρώτα η αδυναμία 
και μετά η ηττοπάθεια του εργατικού κινήματος.

στο ψαχνό

Κάνει και… χειρονομίες
«Δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ άλλοτε με-

γαλύτερη κοινωνική ηρεμία από αυτήν που 
έχουμε τα τελευταία τρία χρόνια, εφαρμό-
ζοντας μία πολιτική που έχει προβλήματα, 
δεν είναι αυτή που εμείς επιθυμούμε. Θυ-
μηθείτε τι γινόταν στην χώρα τα προηγού-
μενα χρόνια», είπε ο Τσίπρας στην ΕΡΤ3. 
Οπως αντιλαμβάνεστε, μας κάνει και τη 
γνωστή χειρονομία με το μεσαίο δάχτυλο. 
Ετσι είναι. Οταν το εργατικό κίνημα γο-
νατίζει, όταν απλώνεται η απογοήτευση 
και η ηττοπάθεια, βγαίνει ο κάθε αλήτης 
και ισχυρίζεται ότι αυτό είναι αποτέλεσμα 
κοινωνικής αποδοχής της πολιτικής του.

Μαυρογιαλούρος
«Και να πω ότι είναι για μένα ιδιαίτερη 

χαρά που είναι η πρώτη μου συνέντευξη 
σε αυτό εδώ το γραφείο που έχει γίνει 
ένας θεσμός, που πιστεύω ότι μέρα με τη 
μέρα αποδεικνύει, ότι είναι ουσιαστικός 
θεσμός για την πόλη και για την Βόρεια 
Ελλάδα». Ο θεσμός είναι το γραφείο που 
έχει φτιάξει ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. 
Το επισκέπτεται κάπου-κάπου, κάνει μερι-
κές συναντήσεις, βγάζει φωτογραφίες που 
τον δείχνουν να «εργάζεται», πετάγεται να 
εγκαινιάσει κάνα τοπικό έργο (απ' αυτά 
που συνήθως εγκαινιάζουν οι δήμαρχοι) 
και μετά επιστρέφει στην Αθήνα.  Αυτή τη 
φορά έδωσε και συνέντευξη στην ΕΡΤ3 
(καλά, μιλάμε ότι τον… έλιωσε με τις ερω-
τήσεις ο δημοσιογράφος - παραλίγο να 
δίνει ο ίδιος και τις απαντήσεις).

Τι άλλο θ' ακούσουμε;
Μιλώντας στη φιέστα των Μεγάρων ο 

γνωστός Φλαμπουράρης ζήτησε την ανα-
θεώρηση των αντιλήψεων περί φαραωνι-
κών έργων, όταν είναι τόσο υψηλή η ανερ-
γία! Ευτυχώς που δεν ήμασταν εκεί, γιατί 
μπορεί να μέναμε από καμιά ανακοπή. 
Δεν είναι και λίγο ν' ακούς να καταφέρεται 
κατά των φαραωνικών έργων ο σκοτεινός 
πρωταγωνιστής της διαπλοκής και της πα-
ρανομίας για την πραγματοποίηση κάθε 
φαραωνικού έργου. Ο υπουργός που έβα-
λε τη νομική του σύμβουλο να διατάξει (!) 
με ιταμότητα τον Δασάρχη Πειραιά να 
αποχαρακτηρίσει τα δάση του Ελληνικού 
για να προχωρήσουν ανενόχλητοι στην 

υλοποίηση του φαραωνικού-καταστρο-
φικού τους σχεδίου οι πλιατσικολόγοι 
καπιταλιστές. Ο υπουργός που -μολονότι 
εντελώς αναρμόδιος- φωτογραφιζόταν 
παρέα με το πούρο του Μελισσανίδη στα 
επίσημα του ΟΑΚΑ και ανακοίνωνε ότι 
οι αρμόδιες υπηρεσίες θα βγάλουν την 
άδεια για το φαραωνικό-καταστροφικό 
έργο του καπιταλιστή στη Φιλαδέλφεια!

Προβοκάτορας
Το φαινόμενο κάθε άλλο παρά ασυνή-

θιστο ήταν: μέλη του ΠΑΜΕ και του ΜΑΣ 
οργάνωσαν παρέμβαση στην αναπτυξι-
ακή φιέστα που οργάνωσε η κυβέρνηση 
στα Μέγαρα. Μπήκαν στην αίθουσα, 
άνοιξαν πανό, φώναξαν συνθήματα και 
μετά από λίγη ώρα αποχώρησαν. Ακολού-
θησε ο Σκουρλέτης που σε ρόλο προβο-
κάτορα φασιστικού καθεστώτος άρχισε 
την ομιλία του με την εξής πρωτοφανή 
δήλωση: «Θεωρώ ότι είναι ολισθηρός ο 
δρόμος του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Ελλάδας μέσω του ΠΑΜΕ, να υιοθετεί, 
όχι τη λογική της διαμαρτυρίας που εί-
ναι απόλυτα κατοχυρωμένη συνταγματι-
κά και έχει κάθε δικαίωμα να την κάνει, 
αλλά τη λογική της αντισυγκέντρωσης. Η 
Αριστερά έχει υποφέρει σε αυτόν τον τό-
πο από αντισυγκεντρώσεις, έχει μπει στο  
στόχαστρο της ματαίωσης των δικών της 
συγκεντρώσεων και πραγματικά είναι 
ένα πολύ επικίνδυνο δείγμα γραφής το 
να υιοθετεί τέτοιες μεθόδους. Θα μπο-
ρούσα να επεκταθώ πολύ περισσότερο 
στο ζήτημα, αλλά επιφυλάσσομαι».

Μια διαμαρτυρία βαφτίζεται αντισυ-
γκέντρωση σαν αυτές που οργάνωναν 
οι ρουφιάνοι του μοναρχοφασισμού 
τη δεκαετία του '60 (π.χ. δολοφονία 
Γρηγόρη Λαμπράκη)! Αδυνατώντας να 
απαντήσει επί της ουσίας, ο προβοκά-
τορας Σκουρλέτης δοκίμασε να ταυ-
τίσει τις δολοφονικές συγκεντρώσεις 
των τραμπούκων τύπου «Καρφίτσα» 
με τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας 
σε κυβερνητικές εκδηλώσεις, που 
έχουν «νομιμοποιηθεί» κοινωνικά και 
πολιτικά εδώ και πολλά χρόνια (με τη 
συμμετοχή πολλές φορές και μελών 
του ΣΥΡΙΖΑ). Πέραν των άλλων, μ' αυ-
τό τον τρόπο ήρθε να παραδεχτεί την 

κοινωνική απομόνωση της κυβέρνησης και 
του ΣΥΡΙΖΑ.

Κι άλλος αδικαίωτος
Μετά 

Λογική επαιτείας
Μετά το «κοινωνικό μέρισμα», που 

επί μέρες ήταν πρώτο θέμα στην επικαι-
ρότητα (όχι για το μέγεθός του, αλλά 
για το ποιοι το παίρνουν και ποιοι το χά-
νουν επειδή η ανέχεια τους ανάγκασε 
να μένουν στα σπίτια των γονιών τους), 
ήρθε το «επίδομα νεανικής αλληλεγγύ-
ης». Τέσσερα κατοστάρικα σε μερικές 
χιλιάδες άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 
24 ετών. Οπως ανακοίνωσαν, το φιλο-
δώρημα θα πάρουν 55.000 άτομα και 
το κόστος θα φτάσει το ισχνό ποσό των 
20 εκατ. ευρώ. Το οποίο θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ, ο οποίος 
χρηματοδοτείται από εισφορές των 
εργαζόμενων.

Με το γνωστό θράσος του ο Τσίπρας 
έγραψε στο Twitter ότι με τέτοια επιδό-
ματα «είναι η πρόθεσή μας να φέρουμε 
στο προσκήνιο την ελπίδα, να επενδύ-
σουμε σε αυτήν. Ο δυναμισμός των 
νέων μας θα αλλάξει τη χώρα. Τους εύ-
χομαι καλές γιορτές»! Σαν τον παππού 
που δίνει γιορτιάτικο δώρο στα εγγόνια 
του. Μόνο που ο παππούς ποτέ δε διεκ-
δικεί τίποτα παραπάνω από την αγάπη 
των εγγονών του. Ούτε καμαρώνει για 
το δώρο ούτε θεωρεί ότι μ' αυτό τους 
λύνει τα προβλήματα. Μια απλή κίνηση 
αγάπης κάνει.

Οι απατεώνες του ΣΥΡΙΖΑ, όμως, θέ-
λουν να συνηθίσουν τον ελληνικό λαό 
-ιδιαίτερα τους νέους εργάτες κι εργα-
ζόμενους- στη λογική της επαιτείας. 
Να σκέφτονται πώς θα μπορέσουν να 
πάρουν το ένα ή το άλλο φιλανθρωπι-
κό επίδομα, πώς θα βρουν μια θέση σε 
κάποιο πρόγραμμα «κοινωφελούς ερ-
γασίας», που από εργαζόμενους τους 
βαφτίζει «ωφελούμενους», ώστε να 
εμπεδώσουν πως αυτή η εργασία δεν 
είναι κάτι που δικαιούνται, αλλά κάτι 
που τους χαρίζει το φιλάνθρωπο κρά-
τος και η ακόμα πιο φιλάνθρωπη ΕΕ.

ΚΟΝΤΡΕΣ
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τον Βενιζέλο, ο Σαμαράς. Αλλος ένας που θεωρεί ότι είχε δί-
κιο στα πάντα, αλλά -δυστυχώς- παραμένει αδικαίωτος.  Πήρε 
τον λόγο στο συνέδριο της ΝΔ για να αναζητήσει -για άλλη μια 
φορά- την προσωπική του δικαίωση. Δεν μας έριξαν οι ξένοι -εί-
πε απαντώντας στον Βούτση- αλλά κάποιοι «από μέσα από την 
Ελλάδα». Ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝΕΛ, μαζί με τη Χρυσή Αυγή και τον 
Κουβέλη. Οσο για τους «απέξω», αυτοί «μπορεί να βοήθησαν».

Ας πούμε ότι είναι έτσι ή κάπως έτσι. Σ' ένα μήνα, όμως, έγι-
ναν εκλογές. Και η ΝΔ του Σαμαρά καταποντίστηκε. Επ' αυτού 
δεν είπε κουβέντα. Μας άφησε να καταλάβουμε ότι δυστυχώς ο 
λαός δεν κατάλαβε πόσο δίκιο είχε αυτός ο τιτάνας της αστικής 
πολιτικής (και το συνεταιράκι του ο Βενιζέλος).

Ανατριχίλα
Κάθε πολιτικός που αναρριχάται στην ηγεσία ενός αστικού 

κόμματος εξουσίας ξέρει καλά ότι εν αναμονή εκλογών δεν κιν-
δυνεύει από τους εσωκομματικούς του αντιπάλους. Οι εκλογές 
είναι το κριτήριο γι' αυτόν. Αν κερδίσει, το εσωκομματικό παιχνίδι 
αλλάζει. Αν χάσει, τότε περιμένει στωικά τις μαχαιριές που θα 
δεχτεί και προσπαθεί -όσο μπορεί- να οργανώσει την άμυνά του. 
Δεν περίμενε, λοιπόν, ο Κούλης ότι η αδερφή του θα διάλεγε το 
συνέδριο της ΝΔ για να του επιτεθεί επειδή προανήγγειλε ότι η 
ίδια και ο γιος της δε θα πάρουν κυβερνητικούς θώκους. Είμαστε 
σίγουροι, όμως, για την ανατριχίλα που διαπέρασε τη σπονδυλική 
του στήλη όταν την άκουσε να λέει πως δε θα περιοριστεί μό-
νο στην Α' Αθήνας, όπου έχει καπαρωμένη τη βουλευτική έδρα, 
αλλά θα γυρίσει από άκρη σε άκρη την Ελλάδα για να τον κάνει 
πρωθυπουργό. Ο Κούλης ξέρει πολύ καλά ότι η Ντόρα δε θα 
γυρίζει την Ελλάδα μόνο για να κάνει ομιλίες. Οι ομιλίες θα είναι 
η βιτρίνα. Στο παρασκήνιο θα χτίζει μηχανισμό για να τον βρει 
έτοιμο ο γιος της, όταν η ίδια κρίνει ότι πρέπει να εξαπολύσει την 
επίθεση της κόμπρας.

Με γεια το παλτό
Πρώτα πήγε στην αίθουσα του Κόμματος Λεβέντη και πλάκωσε 

στα «γαλλικά» τους πρώην «συντρόφους» της, φροντίζοντας το 
γεγονός να μαθευτεί από τους δημοσιογράφους. Μιλάμε για πο-
λύ… Σηκουάνα. Μετά υπερψήφισε τον προϋπολογισμό, διότι… την 
έπεισε ο πρωθυπουργός. Ο οποίος πρωθυπουργός εξέφρασε την 
ικανοποίησή του με τη φράση «πάμε καλύτερα, αυξανόμαστε». 

Εμείς δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε στη βουλευτίνα Θεοδώ-
ρα Μεγαλοοικονόμου (μπορεί το όνομα να μη σας λέει τίποτα, 
αλλά ένα ψάξιμο στο Ιντερνετ και η παρακολούθηση μερικών 
ομιλιών της θα σας διαφωτίσει: πρόκειται πραγματικά για πολι-
τικό τεφαρίκι) να γίνει η νέα Ραχήλ του ΣΥΡΙΖΑ. Της αξίζει και 
τους αξίζει.

ΥΓ. Η κυρία Θοδώρα εμφανίστηκε την επομένη σε ραδιοφωνι-
κό σταθμό και ήταν πραγματική απόλαυση. Εμείς σημειώσαμε ότι 
το σκέφτεται να ιδρύσει… κόμμα γυναικών. Γι' αυτό και περιχαρείς 
αναφωνούμε: Θοδώρα, γερά!

Αυτοαποκαλύφθηκε
Ο Βενιζέλος κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής την απόφαση 

του Eurogroup τον Νοέμβρη του 2014, που μιλούσε περί προ-
ληπτικής πιστωτικής γραμμής κτλ. Ο Τσακαλώτος κατέθεσε την 
απόφαση του Eurogroup τον Δεκέμβρη του 2014, που μετέτρεπε 
την προληπτική πιστωτική γραμμή σε απλή δυνατότητα, αν τη ζη-
τήσει η ελληνική κυβέρνηση. Ο Βενιζέλος δικαιολογήθηκε ότι τον 
Δεκέμβρη είχε γίνει καθαρό πως η Ελλάδα βαδίζει σε εκλογές, 
λόγω αδυναμίας εκλογής προέδρου της Δημοκρατίας, γι' αυτό 
το Eurogroup δεν επανέλαβε την απόφαση του Νοέμβρη, αλλά 
άφησε ανοιχτή τη δυνατότητα για την επόμενη κυβέρνηση. Ο 
Κοντονής, που ακολούθησε, αποκάλυψε ότι το έγγραφο που κα-
τέθεσε ο Βενιζέλος έχει ημερομηνία 8 Δεκέμβρη, προγενέστερη 
της περιόδου 17-29 Δεκέμβρη, που έγιναν οι ψηφοφορίες για την 
εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας.

Συμπέρασμα: ο Βενιζέλος αυτοαποκαλύφθηκε. Οι ιμπεριαλι-
στές δανειστές δεν πίστευαν ότι μπορούν οι Σαμαροβενιζέλοι 
να παραμείνουν στην κυβέρνηση και ετοιμάζονταν για τη δια-
πραγμάτευση με την επόμενη κυβέρνηση. Ο ίδιος ο Βενιζέλος, 
ως υπουργός Οικονομικών, δέχτηκε μοιρολατρικά αυτή την 
πραγματικότητα και ψήφισε το ανακοινωθέν του Eurogroup τον 
Δεκέμβρη του 2014. Ούτε αυτός πίστευε ότι μπορούν να τα κα-
ταφέρουν.

Τάφος
Στα 85 της χρόνια πέθανε η Αγγέλα Κοκκόλα, η επί δεκαετίες 

προσωπική γραμματέας του Ανδρέα Παπανδρέου. Ενα πρόσωπο 
πολιτικά πανίσχυρο την περίοδο της πρωθυπουργίας του ιδρυτή 
του ΠΑΣΟΚ. Μπροστά σ' αυτήν και στον Αντώνη Λιβάνη «βα-
ρούσαν προσοχή» στελέχη του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές, υπουργοί. 
Ηταν απ' αυτά τα πρόσωπα που έμεναν στη σκιά, γνώριζαν τα 
πάντα, αλλά δεν τους ξέφευγε λέξη. Είχαν μάθει να υπηρετούν 
το αφεντικό τους πιστά και να συζητούν μόνο μαζί του τις όποιες 
απόψεις τους. Προς όλες τις άλλες κατευθύνσεις ήταν… τάφος.

Δεν υπήρχε περίπτωση να βγει «είδη-
ση» από το συνέδριο της ΝΔ. Ετσι, οι 

φιλότιμοι συντάκτες του αστικού Τύπου 
προσπάθησαν να βγάλουν από τη μύγα 
ξύγκι, κατασκευάζοντας «ειδήσεις» από 
άνευ σημασίας παραπολιτικά περιστατι-
κά, όπως η δήλωση που έκανε προσερ-
χόμενος ο Καραμανλής, η ομιλία του Σα-
μαρά και -κυρίως- η ομιλία της Ντόρας.

Ενα αστικό κόμμα εξουσίας που έχει 
χάσει τις δυο προηγούμενες εκλογικές 
αναμετρήσεις, που έχει αλλάξει αρχηγό 
και που βλέπει  τους δημοσκόπους να 
φτιάχνουν κλίμα ακόμα και για αυτοδυ-
ναμία του σε επόμενες εκλογές, δεν πάει 
σε συνέδριο που θα βγάλει εικόνα κρί-
σης. Πάει σε συνέδριο αποθέωσης του 
νέου αρχηγού. Τα μαχαίρια κρύβονται 
καλά κάτω από τα κοστούμια, όλοι δηλώ-
νουν πίστη στον αρχηγό και το πολύ που 
μπορεί να ακουστεί είναι κάποια μπηχτή 
από κανέναν πάρα πολύ πικραμένο. Αλ-
λωστε, ο Κούλης είχε φροντίσει να κάνει 
μερικές αρχηγικές κινήσεις πριν από 
το συνέδριο (διαγραφή Κ. Παπακώστα, 
ανακοίνωση ότι δε θα υπουργοποιήσει 
την αδερφή του και τον ανιψιό του), σε 
χρόνο που επέτρεπε να απορροφηθούν 
οι ενδεχόμενοι κραδασμοί. Κραδασμοί 
που τελικά δεν υπήρξαν. Εδώ ακόμα 
και η Παπακώστα εξέφρασε την ευαρέ-
σκειά της που είχε πάρει πρόσκληση για 
το συνέδριο και περιμένει υπομονετικά 
να λιώσουν τα χιόνια και να βρεθεί ξανά 
υποψήφια της ΝΔ στη Β' Αθηνών (αυτά 
τα πράγματα γίνονται συνήθως λίγο πριν 
τις εκλογές, όταν τέτοιες κινήσεις χρησι-
μοποιούνται για να δώσουν την αίσθηση 
της «πανστρατιάς της παράταξης»).

Τις αποχρώσεις στο εσωτερικό της 
Δεξιάς μπορούσε κανένας να τις δει με 
χαρακτηριστικό τρόπο και στο συνέδριο. 

Για παράδειγμα, στη σύντομη δήλωσή 
του ο Καραμανλής αναφέρθηκε σε σχέ-
διο της ΝΔ «για την ανάταξη της χώρας 
μας, με προτεραιότητες τις αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις», αμέσως όμως αναφέρ-
θηκε και στις «νέες θέσεις εργασίας, την 
κοινωνική συνοχή, τη στήριξη εκείνων 
που έχουν πληγεί περισσότερο από την 
κρίση». Δήλωση που θα μπορούσε να την 
έχει κάνει και ο Τσίπρας (δε λέει τίποτα 
διαφορετικό από τότε που χώθηκε με τα 
μπούνια στο Μνημόνιο), η οποία όμως 
έρχεται να υπενθυμίσει την πολιτική 
στρατηγική του «μεσαίου χώρου», με την 
οποία ο Καραμανλής κέρδισε δυο κυβερ-
νητικές θητείες, αλλά και το ιδεολόγημα 
του «ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού» 
που είχε χρησιμοποιήσει ο μπάρμπας του 
όταν ίδρυσε τη ΝΔ το 1974. Αντίθετα, η 
εκτενής ομιλία Σαμαρά ήταν ένα σκληρό 
δεξιό έως ακροδεξιό κήρυγμα στο πρό-
τυπο του «πατρίς-θρησκεία-οικογένεια».

Οσο για τον Κούλη και τον Χατζηδά-
κη, που χειρίζεται σχεδόν εργολαβικά 
τα «ιδεολογικά» ζητήματα, κατέβαλαν 
μεγάλη προσπάθεια για να κρύψουν το 
απεχθές νεοφιλελεύθερο πρόσωπο του 
προγράμματος που παρουσίασαν, το 
οποίο έχει στο κέντρο του τη σμίκρυνση 
του δημόσιου τομέα, την εκχώρηση αρ-
μοδιοτήτων (π.χ. καθαριότητα) σε ιδιώτες 
και τη μείωση του προσωπικού (μετά από 
ένα μπαράζ μείωσης του αριθμού των ερ-
γαζόμενων στο δημόσιο, αυτοί υπόσχο-
νται ότι θα επαναφέρουν τον κανόνα 
προσλήψεων προς απολύσεις στο 1:5, από 
1:3 που ισχύει σήμερα, μετά από χρόνια 
εφαρμογής του κανόνα 1:10). Ο σκληρός 
νεοφιλελεύθερισμός σχεδιάστηκε με 
το γνωστό δόγμα «νόμος και τάξη», που 
τόσο αρέσει και στον Κούλη και στο πα-
ραδοσιακό δεξιό εκλογικό ακροατήριο.

Ολ' αυτά, βέβαια, συνδυάστηκαν και 
με κάποιες υποσχέσεις προς τους νέους 
που θα βρουν δουλειά από την ορμητική 
ανάπτυξη που θα φέρει ο Κούλης, και 
προς τους εργαζόμενους που θα δουν 
τον μισθό τους να αυξάνεται και την 
εργατική νομοθεσία να εφαρμόζεται 
αυστηρά. Στόχος να φτιαχτεί ένα μείγ-
μα στο οποίο οι τεχνοκρατικές-νεοφιλε-
λεύθερες θέσεις θα συνδυάζονται με την 
ανάπτυξη και τη βελτίωση της θέσης των 
εργαζόμενων και ιδιαίτερα των νέων.

Και με το Μνημόνιο τι γίνεται; Καμιά 
κριτική στο παρελθόν, καμιά δέσμευ-
ση για το μέλλον. Μόνο αερολογία. Αν 
κάνει κάποιος τον κόπο να διαβάσει το 
«κλείσιμο» του συνέδριου από τον Κού-
λη, θα διαπιστώσει ότι ο τύπος δεν είπε 
τίποτα συγκεκριμένο. Μόνο πομφόλυγες. 
Μπορεί η ΝΔ να κερδίσει εκλογές χωρίς 
συγκεκριμένες υποσχέσεις; Μπορεί, 
λένε ο Χατζηδάκης, ο Θεοδωρικάκος 
και οι υπόλοιποι που αποτελούν τους 
διαμορφωτές της εικόνας του Κούλη και 
της ΝΔ. Στην πραγματικότητα, εννοούν 
ότι τις εκλογές δε θα τις κερδίσει η ΝΔ, 
αλλά θα τις χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και η ΝΔ, 
κερδίζοντας χωρίς να έχει υποσχεθεί αυ-
τά που υποσχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, θα 
έχει λυμένα τα χέρια της να κυβερνήσει 
χωρίς λαϊκή πίεση.

Εμάς αυτά δεν μας ακούγονται και 
τόσο πειστικά, αλλά δεν μας πέφτει και 
λόγος. Θα έχει, πάντως, μεγάλη πλάκα 
να κερδίσει οριακά τις εκλογές η ΝΔ και 
να μην μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. 
Και να αναγκαστεί είτε να πάει σε νέες 
εκλογές είτε να παρακαλάει τους πασό-
κους να συγκυβερνήσουν μαζί της. Τότε 
να δείτε τι έχουν ν' ακούσουν ο Κούλης 
και οι διάφοροι μοντέρνοι σύμβουλοί 
του. Εχουμε καιρό μέχρι τότε, όμως.

Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας

Μετά τις εκλογές τα σπουδαία

Ξανά από δυο χωριά χωριάτες Φώφη και Σταύρος

Μετά τη ρύθμιση για το 
50%+1 απαρτία προκει-

μένου να παρθεί απόφαση 
για απεργία σε πρωτοβάθμιο 
συνδικάτο, την οποία το ΠΑ-
ΣΟΚ θα καταψηφίσει, ενώ το 
«εκσυγχρονιστικό» Ποτάμι 
θέλει να ψηφίσει, ήρθε η ώρα 
για τη Γεννηματά και τον Θε-
οδωράκη να ξεκατινιαστούν 
(πολιτικά πάντοτε) δημόσια 
στο συνέδριο της ΝΔ, όπου 
δεν κλήθηκε το Κίνημα Αλ-
λαγής, αλλά το ΠΑΣΟΚ και 
το Ποτάμι. Και μάλιστα να ξε-
κατινιαστούν σε ένα ζήτημα 
κομβικό για τη φυσιογνωμία 
και την πολιτική συμμαχιών 
του νέου φορέα (που προς 
το παρόν έχει μόνο αρχηγό κι 
ένα διορισμένο από την αρχη-
γό πολιτικό συμβούλιο).

Η Γεννηματά φρόντισε να 
απουσιάζει όταν ο Μητσοτά-
κης ανέβηκε στο βήμα για να 
μιλήσει κι όταν ήρθε η ώρα 
του δικού της χαιρετισμού 
υπήρξε ιδιαίτερα επιθετική, 
για να στείλει μήνυμα πως δεν 
υπάρχει πολιτική προσέγγισης 
με τη ΝΔ. «Οσοι επιμένουν 
να αναζητούν βολικά κυβερ-
νητικά συμπληρώματα και 

δεκανίκια εξουσίας δεν είναι 
σε επαφή με τη νέα πραγμα-
τικότητα που υπάρχει στη χώ-
ρα και στο πολιτικό σύστημα», 
τόνισε χαρακτηριστικά. Απα-
ντώντας δε στον Μητσοτάκη 
και στη γέφυρα που αυτός 
προσπάθησε να ρίξει (το εί-
χε κάνει και με την παρουσία 
του στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ 
τον περασμένο Ιούνη), υπήρ-
ξε κατηγορηματική: «Λέμε 
όχι σε όσους προσπαθούν να 
εξυπηρετήσουν τα μικροκομ-
ματικά τους συμφέροντα, επι-
διώκοντας πολιτικά μέτωπα 
κάθε μορφής, που διχάζουν. 
Το Κίνημα Αλλαγής έχει ανοι-
χτά μέτωπα με τον λαϊκισμό 
και τη συντήρηση. Είναι ώρα 
να ενώσουμε και όχι να διχά-
σουμε τον λαό μας».

Σε πολιτική μετάφραση αυ-
τά σημαίνουν ότι το ΠΑΣΟΚ 
δεν πρόκειται να συμφωνήσει 
σε μια πολιτική μετώπου που 
θα αφήνει εκτός μόνον τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, θα έμπαινε 
σε μια κυβέρνηση μόνο με τον 
όρο ότι σ' αυτή θα συμμετείχε 
και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η στάση αυτή 
θυμίζει τη στάση του Κουβέλη 
μετά τις εκλογές του Μάη του 

2012, όταν αρνήθηκε να μπει 
σε κυβέρνηση αν δεν έμπαι-
νε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα τότε 
οδηγήθηκε σε νέες εκλογές 
και ο Κουβέλης μπήκε στην 
κυβέρνηση με τον Σαμαρά 
και τον Βενιζέλο μετά από τις 
δεύτερες εκλογές, αφού προ-
ηγουμένως είδε την εκλογική 
δύναμη της ΔΗΜΑΡ  να μει-
ώνεται. Είναι σίγουρο ότι σύ-
ντομα οι Πρετεντέρηδες και 
οι άλλοι ιδεολογικοί πάτρονες 
της Κεντροαριστεράς, που ζη-
τούν οπωσδήποτε κυβερνητι-
κή συνεργασία με τη ΝΔ, θα 
υπενθυμίσουν το παράδειγμα 
του Κουβέλη στη Γεννηματά, 
αν και δεν νομίζουμε ότι αυτή 
και οι Λαλιωτοσκανδαλίδηδες 
θα δεχτούν να κάνουν από τώ-
ρα ένα τέτοιο βήμα, που από 
τη μια, θα βόλευε τον Κούλη 
(θα μπορεί να ισχυρίζεται ότι 
σε κάθε περίπτωση θα σχημα-
τίσει κυβέρνηση, με αποτέλε-
σμα να τραβάει ψηφοφόρους 
και από το ΠΑΣΟΚ) και, από 
την άλλη, θα ήταν βούτυρο 
στο ψωμί του Τσίπρα (θα του 
άφηνε όλο το αντιδεξιό πεδίο 
ελεύθερο).

Σε αντίθεση με την Γεννη-

ματά, όμως, που έμεινε στα-
θερή στη γραμμή των «ίσων 
αποστάσεων» από ΝΔ και ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ο Θεοδωράκης εμφανί-
στηκε σα συμβουλάτορας του 
Μητσοτάκη και της ΝΔ. Τους 
συμβούλευσε να έχουν «σχέ-
διο και τόλμη», να είναι «έτοι-
μοι για ένα νέο κράτος, χωρίς 
διακρίσεις», να «αντισταθούν 
στις πελατειακές και τις κομ-
ματικές οικογένειες». Και 
έκλεισε με χαρακτηριστικό 
τρόπο: «Ελπίζω -είμαι σχεδόν 
σίγουρος- ότι θα τα καταφέ-
ρετε και θα συναντηθούμε»!

Στην περίπτωση του Θεο-
δωράκη δεν μιλάμε για «πα-
ράθυρο», αλλά για «ορθάνοι-
χτη πόρτα» κυβερνητικής συ-
νεργασίας με τη ΝΔ. Ο τύπος 
αυτός σήμερα δεν εκπροσω-
πεί τίποτα, πέραν μιας ισχνής 
κοινοβουλευτικής ομάδας. 
Είναι όμως προνομιακός συ-
νομιλητής των πασόκων, όπως 
έχει φανεί τελευταία. Είναι 
παραπάνω από βέβαιο, λοι-
πόν, ότι θα τους πιέζει προς 
αυτή την κατεύθυνση απειλώ-
ντας τους με αποχώρηση από 
το Κίνημα Αλλαγής.
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Από το διαχρονικό σκάνδαλο επωφελούνται και οι νεοναζιστές της ΧΑ

Κρατούν κρυφά τα στοιχεία για τις αποσπάσεις υπαλλήλων   
σε βουλευτές, ευρωβουλευτές και αστικά κόμματα

Οι αποσπάσεις υπαλλήλων του Δη-
μόσιου και του ευρύτερου δημόσι-

ου τομέα για «γραμματειακή υποστήρι-
ξη» των βουλευτών είναι ένα διαρκές πο-
λιτικό σκάνδαλο, που έχει απασχολήσει 
πολλές φορές τη δημόσια συζήτηση στο 
παρελθόν. Θυμόμαστε να δημοσιεύο-
νται ακόμα και σπαρταριστά φωτογρα-
φικά ενσταντανέ με τον υπάλληλο της 
«γραμματειακής υποστήριξης» να κου-
βαλάει τις σακούλες με τα ψώνια από το 
σούπερ μάρκετ. Οπως επίσης θυμόμα-
στε διάφορους πολιτικούς αρχηγούς να 
δίνουν κατά καιρούς υποσχέσεις ότι θα 
βάλουν τέρμα σ’ αυτό το σκάνδαλο. Αυ-
τές οι υποσχέσεις περνούσαν σύντομα 
στη λήθη, γιατί υπάρχει διακομματική 
συμπαιγνία σ’ αυτό το ζήτημα.

Οι κυβερνήσεις όλων των χρωμάτων 
συνέχιζαν και συνεχίζουν να εφαρμό-
ζουν τις προκλητικές αποφάσεις για τον 
αριθμό και τη δραστηριότητα αυτών των 
υπαλλήλων, ενώ σκεπάζουν με ένα πέ-
πλο απορρήτου το σκάνδαλο, αρνούμε-
νες πεισματικά την ανάρτηση στο ΦΕΚ 
(τεύχος ΥΟΔΔ) των αποφάσεων με τις 
οποίες οι συναρμόδιοι υπουργοί εγκρί-
νουν τις αποσπάσεις δημοσίων υπαλλή-
λων στα γραφεία των βουλευτών, δήθεν 
για γραμματειακή υποστήριξη.

Και βέβαια, από το σκάνδαλο επωφε-
λήθηκαν και οι νεοναζιστές της Χρυσής 
Αυγής, που απέσπασαν δεκάδες υπάλ-
ληλους στους βουλευτές τους. Οχι φυ-
σικά για γραμματειακή υποστήριξη, αλ-
λά για κάθε είδους δουλειά, ακόμα και 
για… μπάρμαν στα γραφεία τους. Πρό-
σφατα, εξετάστηκε ως μάρτυρας στη δί-
κη των νεοναζιστών, κατόπιν αιτήματος 
των υπερασπιστών τους, ο οδηγός της 
ΟΣΥ ΑΕ (Οδικές Συγκοινωνίες, η παλιά 
ΕΘΕΛ) Χρυσάφης Γουγουσάκης. Κλή-
θηκε από τους υπερασπιστές της ΧΑ, 
επειδή ο προστατευόμενος μάρτυρας 
Γ είχε καταθέσει στο δικαστήριο, ότι 
οδηγός του ΟΑΣΑ που έχει αποσπαστεί 
στην ΧΑ (μάλλον ο μάρτυρας δε γνωρί-
ζει ότι ο ΟΑΣΑ είναι μόνο ο εποπτεύων 
οργανισμός των συγκοινωνιακών φορέ-
ων της Αθήνας) του είχε εκμυστηρευθεί 
ότι είναι οδηγός του Κασιδιάρη και ότι 
τις βραδινές ώρες βουλευτές της ΧΑ 
επισκέπτονται «απόκρυφα μέρη». Εδώ 
δε θα μας απασχολήσουν η κατάθεση 
του προστατευόμενου μάρτυρα και οι 
απαντήσεις που έδωσε ο Γουγουσάκης, 
αλλά οι απαντήσεις που έδωσε ο τελευ-
ταίος αναφορικά με την απόσπασή του 
στα κεντρικά γραφεία της ΧΑ στη Με-
σογείων και με τις ασχολίες του. 

Ο Γουγουσάκης κατέθεσε ότι από 
τον Αύγουστο του 2012 και μέχρι τώρα 
έχει αποσπαστεί στα γραφεία της ΧΑ 
και εργάζεται σ’ αυτά έξι ώρες την ημέ-
ρα εναλλάξ σε δύο βάρδιες (9 το πρωί 
με 3 το απόγευμα ή 3 με 9 το βράδυ). 
Αυτή την περίοδο εργάζεται μόνο τρία  
εξάωρα την εβδομάδα! Οπως είπε, η 
δουλειά του είναι να καταγράφει (μαζί 
με άλλους δέκα) στην είσοδο του κτι-
ρίου ποιοι μπαίνουν και ποιοι φεύγουν. 
Δήλωσε ότι στη ΧΑ είναι αποσπασμένοι 
τρεις ακόμα οδηγοί της ΟΣΥ ΑΕ, ένας 
από τους οποίους κρατάει το μπαρ που 
υπάρχει στην είσοδο! Προσπάθησε να 
αποκρύψει τις σχέσεις του με τη ΧΑ, λέ-

γοντας πως έμαθε ότι η ΧΑ ζητάει άτο-
μα, έκανε μια αίτηση και τον πήραν! Στη 
συνέχεια, μετά από ερωτήσεις συνηγό-
ρου της πολιτικής αγωγής,  αναγκάστηκε 
να παραδεχτεί ότι είναι «υποστηρικτής» 
της νεοναζιστικής συμμορίας και ότι κα-
τέβηκε ως υποψήφιός της στις δημοτι-
κές εκλογές στο δήμο της Αθήνας! Ο 
«άσχετος» που απλά έμαθε ότι ζητούν 
κόσμο και έκανε μια αίτηση, βρέθηκε 
«υποστηρικτής» και μετά υποψήφιος 
δημοτικός σύμβουλος. Εμείς απλά να 
θυμίσουμε ότι είναι πάγια τακτική των 
Χρυσαυγιτών να εμφανίζονται σαν 
υποστηρικτές και όχι ως μέλη της συμ-
μορίας.

Ο Γουγουσάκης εμφανίστηκε να μη 
γνωρίζει ότι οι αποσπάσεις υπαλλήλων 
δε γίνονται γενικά στα κοινοβουλευ-
τικά κόμματα, αλλά στους βουλευτές 
για γραμματειακή υποστήριξη. Αυτό το 
ανέφερε κάποια στιγμή συνήγορος υπε-
ράσπισης, που επιχειρηματολογούσε ότι 
το δικαστήριο έπρεπε να τον εξετάσει, 
προκειμένου να ελέγξει τους ψευδείς 
-κατά την κρίση του- ισχυρισμούς του 
προστατευόμενου μάρτυρα Γ. Κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης του Γουγουσάκη, 
όμως, ο υπερασπιστής των χρυσαυγιτών 
δεν ανέφερε καθόλου ότι ο Γουγουσά-
κης αποσπάστηκε για γραμματειακή 
υποστήριξη κάποιου βουλευτή της ΧΑ.  
Τι να πει, ότι ο «πορτιέρης» πρόσφερε 
γραμματειακή υποστήριξη σε βουλευ-
τή; Θα ξεφτιλιζόταν. Ηταν βλέπετε και 
η εμφάνιση. Ο άνθρωπος, με το παρου-
σιαστικό του και τον σωματότυπό του 
«φώναζε» ότι έχει έντονη δραστηριό-
τητα στα γυμναστήρια. Είναι γνωστές 
οι γραμματικές γνώσεις της συντρι-
πτικής πλειοψηφίας των στελεχών και 
βουλευτών της ΧΑ και η προηγούμενη 
ενασχόλησή τους, αλλά όχι και να μας 
ταΐζουν με την «παραμύθα» ότι οι τέσ-
σερις οδηγοί της ΟΣΥ ΑΕ προσφέρουν 
με την εξάωρη ημερήσια εργασία τους 
γραμματειακή υποστήριξη σε βουλευ-
τές της ΧΑ. 

Είναι τόσο μπάχαλο οι μεγαλόσχημοι 
της ΧΑ, στελέχη και συνήγοροι υπερά-
σπισης, που δε φρόντισαν να συμβουλέ-
ψουν σχετικά τον Γουγουσάκη, ώστε αυ-
τός να μην καταθέσει ότι οι αποσπάσεις 
γίνονται στο κόμμα, που μπορεί να τους 
απασχολεί όπου θέλει, αλλά να πει ότι 
οι αποσπάσεις γίνονται σε βουλευτές. 
Αναρωτιέται κανείς, αν είναι δυνατόν 
τέτοιου επιπέδου μάρτυρες, που έρχο-
νται να καταθέσουν καθ’ υπαγόρευση 
και παρά ταύτα τα κάνουν θάλασσα, να 
θεωρηθούν αξιόπιστοι. 

Το θέμα μας εδώ, όπως προείπαμε, 
δεν είναι τα λεχθέντα από τον Γουγου-
σάκη για τον προστατευόμενο μάρτυρα 
Γ, αλλά η ιδιότητά του σε μια επιχείρη-
ση του ευρύτερου δημόσιου τομέα και η 
απόσπασή του για να προσφέρει υποτί-
θεται γραμματειακή υποστήριξη σε βου-
λευτές. Δεν είναι μάγκες οι χρυσαυγίτες 
και ξεγέλασαν τις αρμόδιες υπηρεσίες 
δύο υπουργείων, καταφέρνοντας να 
αποσπάσουν τέσσερις οδηγούς για να 
προσφέρουν υποτίθεται γραμματειακή 
υποστήριξη σε βουλευτές τους, προκει-
μένου αυτοί να καταθέτουν ερωτήσεις 
και επίκαιρες ερωτήσεις, να παρίστα-

νται ως ειδικοί αγορητές και κοινοβου-
λευτικοί εκπρόσωποι στις αρμόδιες επι-
τροπές και στην ολομέλεια της Βουλής 
στις συζητήσεις νομοσχεδίων και επί-
καιρων ερωτήσεων. Παραπλήσια με την 
εικόνα των τεσσάρων οδηγών που απο-
σπάστηκαν στη ΧΑ είναι η εικόνα των 
περισσοτέρων αποσπασμένων υπαλ-
λήλων στους βουλευτές των υπόλοιπων 
κοινοβουλευτικών αστικών κομμάτων. 

Γι’ αυτό και το σύστημα επιλογής των 
αποσπασμένων υπαλλήλων  του Δημό-
σιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
είναι απόκρυφο, ώστε να μην μπορεί 
να διενεργηθεί ουσιαστικός έλεγχος 
ακόμα και από δημοσιογράφους που 
θέλουν να κάνουν τέτοιον έλεγχο. Είναι 
τόσο απόκρυφη η διαδικασία επιλογής 
των αποσπασμένων υπαλλήλων, που δεν 
τη γνωρίζουν ακόμα και υπηρεσιακοί 
παράγοντες των υπουργείων Εσωτερι-
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Μέχρι τις αρχές Νοέμβρη του 2016, 
που στο υπουργείο Εσωτερικών τοπο-
θετήθηκε ο Π. Σκουρλέτης, αυτό ήταν 
ενιαίο με το υπουργείο Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης. Ενόψει της τοποθέτησής 
του, αποσπάστηκε το υπουργείο Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης και σ’ αυτό 
τοποθετήθηκε ως υπουργός η Ολ. Γερο-
βασίλη. Μέχρι τη στιγμή που γράφουμε 
αυτές τις γραμμές δεν μπορέσαμε να 
βρούμε ποια Διεύθυνση και ποια Γενική 
Διεύθυνση του υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης είναι αρμόδια για 
τη σύνταξη και δημοσίευση στο ΦΕΚ 
(τεύχος ΥΟΔΔ) αυτών των αποφάσεων, 
μολονότι επικοινωνήσαμε με πολλές 
Διευθύνσεις! Ούτε στα απόρρητα των 
υπηρεσιών του Βατικανού να ψάχναμε!

Πόσοι υπάλληλοι από το Δημόσιο 
και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα μπο-
ρούν να αποσπαστούν σε βουλευτές 
και ευρωβουλευτές; Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, σε κάθε βουλευ-
τή μπορεί να αποσπαστούν τέσσερις 
δημόσιοι υπάλληλοι για την υποτιθέμε-
νη γραμματειακή υποστήριξη (η οποία 
μπορεί να επεκταθεί μέχρι τα καθήκο-
ντα «πορτιέρη» ή μπάρμαν στα γραφεία 
των νεοναζιστών ή και μέλους τάγματος 
εφόδου που λιντσάρει φοιτητές επειδή 

δεν τους αρέσει η εμφάνισή τους, είτε 
«ντελίβερι» για τα ψώνια από τον ψα-
ρά, τον χασάπη και το σούπερ μάρκετ σε 
άλλους βουλευτές). Οι υπάλληλοι αυτοί 
πληρώνονται από τις δημόσιες υπηρεσί-
ες ή επιχειρήσεις στις οποίες έχουν την 
οργανική τους θέση.

Οι βουλευτές  έχουν το δικαίωμα να 
προσλάβουν και μέχρι δύο επιστημονι-
κούς συνεργάτες. Αυτοί πληρώνονται 
από τον προϋπολογισμό της Βουλής. Αν 
προσλάβουν και τους δύο επιστημονι-
κούς συνεργάτες, τότε οι υπάλληλοι που 
μπορούν να αποσπάσουν μειώνονται σε 
τρεις. Συνολικά δηλαδή ο κάθε βουλευ-
τής έχει πέντε άτομα.

Ο νόμος 2026/1992, στο άρθρο 20 
προβλέπει και τη χορήγηση οδοιπορι-
κών στους αποσπασμένους δημόσιους 
υπάλληλους. Προβλέπει συγκεκριμένα: 
«3. Στους υπαλλήλους (…) διατίθενται, για 
την γραμματειακή υποστήριξη των βου-
λευτών και των Ελλήνων βουλευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και 
στους υπαλλήλους και αστυνομικούς 
που διατίθενται στα γραφεία των κομ-
μάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, 
καταβάλλεται μηνιαία  αποζημίωση για 
οδοιπορικά έξοδα ίση με το ήμισυ του 
κατώτατου ορίου μηνιαίων αποδοχών 
που προβλέπεται κάθε φορά για τους 
κατόχους απολυτηρίου Μέσης Εκπαί-
δευσης. (…) Η ανωτέρω αποζημίωση σε 
ουδεμία κράτηση υπόκειται».

Ψάξαμε να βρούμε τη διάταξη που 
προβλέπει το ύψος της αποζημίωσης 
για υπερωρίες, αλλά δεν μπορέσαμε 
ακόμα να τη βρούμε. Είναι πάντως βέ-
βαιο ότι προβλέπεται και αποζημίωση 
για υπερωρίες. Απόφαση του υπουργού 
Εσωτερικών Π.Σκουρλέτη (με αριθμό 
πρωτοκόλλου 727/16-01-2017) ανα-
φέρει: «Εχοντας υπόψη: (…) 3. Το υπ’ 
αριθ.126/11-01-2017 τεκμηριωμένο αίτη-
μα του Υπουργού Εσωτερικών περί της 
αναγκαιότητας καταβολής αποζημίωσης 
για  απασχόληση πέραν του ωραρίου, 
των υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι 
ή διατίθενται στα γραφεία των Ελλήνων 
Βουλευτών και των Πολιτικών Κομμάτων, 
για το έτος 2017…».

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και 

βάσει του αριθμού των βουλευτών που 
έχει κάθε κόμμα, διαθέτουν τους εξής 
αποσπασμένους υπάλληλους (δεν υπο-
λογίζουμε τους βουλευτές που ανεξαρ-
τητοποιήθηκαν ή διαγράφηκαν):

ΣΥΡΙΖΑ: 145 Χ 4= 580 υπάλληλοι
ΝΔ: 75 Χ 4= 300 υπάλληλοι
ΠΑΣΟΚ: 18 Χ 4 =72 υπάλληλοι
ΧΑ: 18 Χ 4 =72 υπάλληλοι
ΚΚΕ: 15 Χ 4= 60 υπάλληλοι
ΕΝ. ΚΕΝΤΡ.: 11 Χ 4= 44 υπάλληλοι
ΠΟΤΑΜΙ: 10 Χ 4= 40 υπάλληλοι
ΑΝΕΛ: 10 Χ 4= 40 υπάλληλοι
Σύμφωνα με μια άλλη διάταξη προ-

βλέπεται το εξής σύνολο δημοσίων 
υπαλλήλων που μπορεί να αποσπάσει 
κάθε κόμμα (πέρα από αυτούς που απο-
σπούνται στους βουλευτές):

ΣΥΡΙΖΑ: 101
ΝΔ: 86
ΧΑ: 47
ΠΑΣΟΚ: 46
ΚΚΕ: 45
ΠΟΤΑΜΙ, ΕΝ. ΚΕΝΤΡ. και ΑΝΕΛ: από 

44
Μιλάμε για ένα σύνολο περίπου 1.700 

υπαλλήλων. Κι όμως, επειδή όλες οι κυ-
βερνήσεις –μπλε, πράσινες, ροζ- εντε-
λώς παράνομα δε δημοσιεύουν στο 
ΦΕΚ τις αποφάσεις για τις αποσπά-
σεις αυτών των υπαλλήλων, δε γνω-
ρίζουμε ούτε το συνολικό αριθμό των 
αποσπασθέντων ανά κόμμα, ούτε τις 
υπηρεσίες από τις οποίες αποσπάστη-
καν, ούτε τα ονόματα και τις ιδιότητές 
τους.

Στο νόμο 3469/2006, «Εθνικό Τυπο-
γραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 
και λοιπές διατάξεις», που δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ στις 28 Ιούνη του 2006, στην 
παράγραφο 6 του άρθρου 7 προβλέπε-
ται ανάμεσα στ’ άλλα: «Στο τεύχος ΥΟ-
ΔΔ δημοσιεύονται: (…) ε) οι περιλήψεις  
των πράξεων διορισμού, αποδοχής πα-
ραίτησης, ανάκλησης διορισμού και παύ-
σης (…) των επιστημονικών συνεργατών 
των μελών της Βουλής και του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και των απο-
σπάσεων και ανακλήσεων αποσπάσεων 
υπαλλήλων (…) στα μέλη  της Βουλής και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Η διάταξη αυτή εξακολουθεί και 
ισχύει. Παράνομα, λοιπόν, η υπουρ-
γός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
που εκδίδει τις Κοινές Υπουργικές 
Αποφάσεις για τις αποσπάσεις δημο-
σίων υπαλλήλων σε βουλευτές, δεν τις 
δημοσιεύει στο ΦΕΚ (τεύχος ΥΟΔΔ).

Με το νόμο 4440/2016, για το Ενιαίο 
Σύστημα Κινητικότητας, που ψήφισαν 
οι Τσιπροκαμμένοι, έγιναν και ρυθμί-
σεις για τις αποσπάσεις. Ομως από τις 
αλλαγές που θεσπίστηκαν με το άρθρο 
19 παράγραφος 1 αυτού του νόμου εξαι-
ρέθηκαν οι αποσπάσεις των υπαλλήλων 
στα γραφεία των βουλευτών. Παρα-
θέτουμε τη σχετική διάταξη: «Αρθρο 
19 - Τελικές-καταργούμενες διατάξεις: 
Κάθε γενική ή ειδική διάταξη για την 
διενέργεια απόσπασης (…) που αντίκει-
ται στις διαδικασίες, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που θέτει το ΕΣΚ (Ενιαίο 
Σύστημα Κινητικότητας) καταργείται (…) 

με εξαίρεση τις ειδικές διατάξεις για τις 
αποσπάσεις: α) σε πολιτικά γραφεία (πδ 
63/2005), σε γραφεία αιρετών σε ΟΤΑ 
α’ και β’ βαθμού, σε γραφεία βουλευτών, 
σε κόμματα, στην Προεδρία της Δημο-
κρατίας».

Οι Τσιπροκαμμένοι, με το νόμο για το 
περιβόητο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότη-
τας, φρόντισαν να μην καταργήσουν τις 
ευνοϊκές διατάξεις για τις αποσπάσεις 
υπαλλήλων του Δημόσιου και του ευρύ-
τερου δημόσιου τομέα στους βουλευτές 
και στα κόμματα. Ομως, δεν έχει καταρ-
γηθεί ούτε η διάταξη που επιβάλλει την 
υποχρεωτική δημοσίευση στο ΦΕΚ των 
αποφάσεων των αρμόδιων υπουργών 
για τις αποσπάσεις υπαλλήλων σε βου-
λευτές, ευρωβουλευτές και κόμματα (Ν. 
3469/2006, άρθρο 7, παρ. 6).

Παρεμπιπτόντως σημειώνουμε, ότι 
και ο πρόεδρος της Βουλής, σύμφωνα 
πάντα με την παράγραφο 6 του άρθρου 
7 του νόμου 3469/2006, είναι υποχρε-
ωμένος να δημοσιεύει στην Κοινοβου-
λευτική Διαφάνεια και στο ΦΕΚ (τεύχος 
ΥΟΔΔ) τις αποφάσεις για τους επιστη-
μονικούς συνεργάτες που προσλαμβά-
νουν οι βουλευτές και τους πληρώνει η 
Βουλή (όπως είπαμε, μπορούν να προ-
σλάβουν μέχρι δύο).

Μετά τις αποκαλύψεις που έγιναν με-
τά την κατάθεση του χρυσαυγίτη Γου-
γουσάκη στη δίκη των νεοναζιστών, για 
το είδος της «εργασίας» που παρείχαν οι 
αποσπασμένοι υπάλληλοι, οι υπουργοί 
Γεροβασίλη και Χουλιαράκης αναγκά-
στηκαν να εκδώσουν εγκύκλιο, στην 
οποία προσπαθούν να νομιμοποιήσουν 
τη χρόνια παρανομία όλων των κυβερ-
νήσεων να μη δημοσιεύουν τις αποφά-
σεις για τις αποσπάσεις των υπαλλήλων 
σε βουλευτές και κόμματα. Με το γνω-
στό συριζαίικο θράσος, οι δύο υπουργοί 
ισχυρίζονται ότι και στο παρελθόν δεν 
επιτρεπόταν η δημοσίευση αυτών των 
αποφάσεων. Οπως αποδείξαμε παρα-
πάνω, παραθέτοντας τη σχετική διάταξη 
νόμου, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα.

Δε φτάνει που στο όνομα της γραμμα-
τειακής υποστήριξης βουλευτών, απο-
σπώνται εκατοντάδες υπάλληλοι του 
Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα και χρησιμοποιούνται (αν όχι στο 
σύνολό τους, σίγουρα σε μεγάλο εύρος) 
ακόμα και ως πορτιέρηδες και μπάρμαν 
στα κομματικά γραφεία της ΧΑ, είτε ως 
υπηρετικό προσωπικό των βουλευτών 
των άλλων αστικών κομμάτων, έχουν 
και το θράσος να βγάζουν πολυσέλιδες 
αποφάσεις, με τις οποίες υποτίθεται 
ότι υποχρεώθηκαν οι βουλευτές όλων 
των κομμάτων να… αξιολογήσουν τους 
αποσπασμένους υπάλληλους για την 
εργασία που προσφέρουν! Να αξιολο-
γήσουν πορτιέρηδες, μπάρμαν, ντελί-
βερι μπόις και υπηρετικό προσωπικό! Η 
υπουργική απόφαση βγήκε από τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη τον Ιούνη του 2014 και 
συνοδευόταν από τετρασέλιδο έντυπο 
αξιολόγησης (στην ιστοσελίδα μας θα 
τη δημοσιεύσουμε ολόκληρη). Εννοείται 
ότι ποτέ δεν έγινε τέτοια αξιολόγηση, γι’ 
αυτό και δεν υπήρξαν και ανακοινώσεις 
από το 2014 μέχρι σήμερα για τα αποτε-
λέσματα της… αξιολόγησης.

Από τα στοιχεία του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ για τις αθρόες εισαγωγές 

συμπυκνωμένου και νωπού γάλακτος 
(αγελαδινού, γίδινου και πρόβειου) 
είναι φανερό ότι διαχρονικά η πολι-
τική των μνημομιακών κυβερνήσεων, 
σε συνδυασμό με τους ερασιτεχνι-
σμούς των μαθητευόμενων μάγων 
της σημερινής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ, 
έχουν νoμιμοποιήσει την ασυδοσία 
στην παρασκευή γαλακτοκομικών 
προϊόντων, έχουν θέσει σε σοβαρό 
κίνδυνο τη δυνατότητα παραγωγής 
γαλακτοκομικών προϊόντων ΠΟΠ (για 
το γιαούρτι η κατάσταση μπορεί να 
χαρακτηριστεί μη αναστρέψιμη) και 
έχουν επιφέρει ένα σημαντικό πλήγμα 
στην εγχώρια γαλακτοπαραγωγή και 
την κτηνοτροφία. Επιπλέον, από τα 
στοιχεία για τις εισαγωγές γάλακτος 
(τα οποία ήταν γνωστά στην πολιτική 
ηγεσία του ΥΠΑΑΤ), είναι ξεκάθαρο 
ότι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, 
έλεγε συνειδητά ψέματα όταν προ-
σπαθούσε από το βήμα της Βουλής 
να πείσει ότι με την ψήφιση του νό-
μου 4492/17 θα στηριζόταν η εγχώρια 
παραγωγή και θα προστατεύονταν οι 
έλληνες κτηνοτρόφοι.  

Υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να 
δούμε και τη συνειδητή αδιαφορία 
της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ (για να μην 
«παρεξηγηθούν» ο Αποστόλου και η 
παρέα του, το ίδιο ισχύει και για τις 
προηγούμενες), που έχει οδηγήσει 
στην υποβάθμιση του ρόλου και του 

έργου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και την 
αδυναμία του να προσφέρει ουσια-
στικά και να στηρίξει την αγροτική 
παραγωγική διαδικασία. Η πολιτική 
ηγεσία, με τη συμβολή της διοίκησης 
του Οργανισμού, απαξιώνει καθη-
μερινά το έργο του, προκειμένου να 
προχωρήσει χωρίς εμπόδια η πολιτική 
της καταστροφής της ελληνικής κτη-
νοτροφίας, η μείωση του αγροτικού 
πληθυσμού και η συγκέντρωση της 
παραγωγής στα χέρια των μεγάλων 
πολυεθνικών καπιταλιστικών επιχει-
ρήσεων. 

Συνδυάζοντας λοιπόν τις πολιτικές 
επιλογές των μνημονιακών κυβερνή-
σεων (υιοθέτηση «εργαλειοθήκης» 
ΟΑΣΑ, τροποποίηση Κώδικα Τρο-
φίμων και Ποτών τον Αύγουστο του 
2016, Ν. 4492/2017), με τη συνειδητή 
και συνεχή απαξίωση του ΕΛΓΟ ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ, μπορούμε να μιλήσουμε για 
το χρονικό ενός προαναγγελθέντος 
θανάτου της παραγωγικής διαδικασί-
ας στον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτε-
ρα στον κλάδο της κτηνοτροφίας και 
της γαλακτοπαραγωγής.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, 
οι εργαζόμενοι του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
θα πρέπει να πάρουμε ξεκάθαρη θέ-
ση, να κλείσουμε τα αυτιά μας στις 
συντεχνιακές λογικές και στις «ρεα-
λιστικές» επιλογές και να δώσουμε 
απάντηση σε όσους μας προτρέπουν 
να κάτσουμε φρόνιμα για να διασφα-
λίσουμε τη δουλειά μας, δηλώνοντας 
με τον πιο ξεκάθαρο και κατηγορη-

ματικό τρόπο ότι είμαστε στο πλευρό 
των κτηνοτρόφων. Θα πρέπει να ανα-
λάβουμε τις ευθύνες που μας αναλο-
γούν, να αναδείξουμε το πρόβλημα, 
να πάρουμε τις αναγκαίες πρωτοβου-
λίες για άμεση συμπόρευση με τους 
κτηνοτρόφους στη βάση (αποφεύγο-
ντας τους κάθε λογής δήθεν εκπροσώ-
πους τους, που στην ουσία στηρίζουν 
τις κυβερνητικές επιλογές) και να 
απαιτήσουμε άμεσα τις λύσεις που 
θα αντιστρέψουν την κατάσταση και 
θα στηρίξουν τη γαλακτοπαραγωγή 
και την κτηνοτροφία. 

Μπροστά στις εχθρικές για τους 
κτηνοτρόφους κυβερνητικές επιλογές 
και την ανικανότητα των διοικήσεων 
του Οργανισμού, είναι αναγκαιότητα 
οι εργαζόμενοι του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
να καταθέσουμε τη δική μας πρόταση 
για την αντιμετώπιση των καταστροφι-
κών συνεπειών που έχουν οι εισαγω-
γές γάλακτος και ιδιαίτερα η νόμιμη 
πλέον χρήση του συμπυκνωμένου 
γάλακτος στην παρασκευή γιαουρ-
τιού, αλλά και η συνεχώς αυξανόμενη 
χρήση του (σύμφωνα με τα στοιχεία 
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), παράνομα, 
και στην παρασκευή φέτας ή άλλων 
προϊόντων ΠΟΠ, με την ανοχή των 
εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών.

Μια πρόταση που θα έχει στόχο:
u να καθορίσει μια ξεκάθαρη δια-

δικασία και θα διασφαλίζει ουσιαστι-
κούς ελέγχους από τους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, 
ΕΦΕΤ, Περιφέρειες), χωρίς επικαλύ-

ψεις και «γκρίζες» ζώνες για το έργο 
και τις αρμοδιότητές τους (γεγονός 
που χρησιμοποιείται ως άλλοθι και 
ως κλείσιμο του ματιού προς τις γα-
λακτοβιομηχανίες για μη τήρηση της 
νομοθεσίας),

u να βάλει φρένο στην ασυδοσία 
στην παραγωγική διαδικασία γαλα-
κτοκομικών προϊόντων,

u να απαιτήσει την πρόσληψη 
του αναγκαίου προσωπικού για να 
λειτουργήσει αποτελεσματικά ο υπο-
στελεχωμένος ελεγκτικός μηχανισμός 
(ειδικότερα για τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
που η υποστελέχωση τείνει να πάρει 
δραματικές διαστάσεις)

u να ενισχύσει τους δεσμούς μας 
με τους κτηνοτρόφους, και 

u να απαιτήσει να θεσμοθετηθεί η 
μοναδική αποτελεσματική λύση στή-
ριξης της εγχώριας κτηνοτροφίας 
και γαλακτοπαραγωγής, που είναι η 
απαγόρευση χρήσης συμπυκνωμέ-
νου γάλακτος στην παρασκευή του 
γιαουρτιού και των γαλακτοκομικών 
προϊόντων.

Παναγιώτης Παπαβασιλείου 
αναπληρωτής γραμματέας Συλλόγου 
Εργαζομένων και αναπληρωματικό 

μέλος ΔΣ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΥΓ. Από τους εκπροσώπους του 

συλλόγου εργαζόμενων στο ΔΣ του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ έχει τεθεί το ζήτη-
μα στο ΔΣ του Οργανισμού και έχει 
ζητηθεί να συζητηθεί σε μια από τις 
επόμενες συνεδριάσεις του.

Απαιτείται ξεκάθαρη θέση για το γάλα

Δασικός χάρτης του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού

180,6 στρέμματα το δάσος!
Αυτός είναι ο Δασικός Χάρ-

της του δήμου Ελληνικού 
που περιλαμβάνει την περιοχή 
του πρώην Αεροδρομίου του Ελ-
ληνικού μέχρι τον Αγιο Κοσμά, η 
οποία εκχωρείται στους πλιατσι-
κολόγους καπιταλιστές του real 
estate. Τα σκιασμένα σημεία 
είναι τα δασικά τμήματα. Από 
τον Πίνακα που συνοδεύει τον 
δασικό χάρτη και στους οποίους 
καταγράφονται αναλυτικά όλα 
τα πολύγωνα, προκύπτει ότι η 
έκταση των δασικών τμημάτων 
είναι 180,6 στρέμματα!

Ιδού, λοιπόν, η απόδειξη της 
απόκρυψης αυτού του δασικού 
χάρτη με εντολή της κυβέρνη-
σης. Η αναλυτική περιγραφή 
όλων των δασών και δασικών 
εκτάσεων δημιουργεί σοβαρά 
προβλήματα, τα οποία προ-
σπαθούν να αποφύγουν με 
διάφορες μεθοδεύσεις (από 
εκβιασμούς σε υπηρεσιακούς 
παράγοντες μέχρι απροκάλυ-
πτες παρανομίες), στις οποίες 
έχουμε αναφερθεί αναλυτικά.

Οπως έχουμε ήδη αποκαλύ-
ψει, ο δασικός χάρτης έχει θεω-
ρηθεί από τη Διεύθυνση Δασών 
Πειραιά πριν από ένα χρόνο, 
στις 15 Δεκέμβρη του 2016. Η 
Διεύθυνση Δασών, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία, είχε 
το δικαίωμα και την υποχρέωση 
να αναρτήσει τον δασικό χάρ-

τη σις 30 Δεκέμβρη του 2016. 
Ομως οι Κ. Δημόπουλος και Σ. 
Τσιλίκουνας, αρμόδιοι υπηρε-
σιακοί παράγοντες της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Προστασίας Δασών και Αγρο-
περιβάλοντος, με παράνομη 
προφορική εντολή υποχρέωσαν 
την α/α προϊσταμένη της Διεύ-
θυνσης Δασών Πειραιά να τους 
στείλει τον θεωρημένο δασικό 
χάρτη, τον οποίο καταχώνιασαν 
στα συρτάρια τους.

Αυτό έγινε για να μπορέσουν 
να υποχρεώσουν τον Δασάρχη 

Πειραιά, «με το πιστόλι στον 
κρόταφο» όπως έχουμε απο-
καλύψει, να αποχαρακτηρίσει 
τα 180,6 στρέμματα. Παρά την 
αφόρητη πίεση που δέχτηκε, 
ο Δασάρχης υπερασπίστηκε 
με την Πράξη Χαρακτηρισμού 
36,92 στρέμματα δάσους.

Αν ο δασικός χάρτης είχε 
αναρτηθεί στις 30 Δεκέμβρη 
του 2016, όπως επιβαλλόταν, ο 
Δασάρχης δε θα μπορούσε να 
κάνει Πράξη Χαρακτηρισμού 
και η υπόθεση του αποχαρακτη-
ρισμού των 180,6 στρεμμάτων 

δασών και δασικών εκτάσεων 
θα παραπεμπόταν υποχρεω-
τικά στην Επιτροπή Εξέτασης 
Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α). Σ’ αυτή 
την Επιτροπή, το ΤΑΙΠΕΔ θα 
είχε το δικαίωμα να υποβάλει 
τις αντιρρήσεις του κατά του 
χαρακτηρισμού ως δασικών 
των 180,6 στρεμμάτων, όπως 
προβλέπεται από την παρά-
γραφο 7 του άρθρου 25 του 
δασοκτόνου νόμου 3889/2010, 
που αναφέρει:

«Μετά την ανάρτηση του δα-
σικού χάρτη οι Επιτροπές Επί-
λυσης Δασικών Αμφισβητήσεων 
της παραγράφου 3 του άρθρου 
10 τον ν. 998/1979 καθίστανται 
αναρμόδιες για την εξέταση 
θεμάτων που ανάγονται στον 
χαρακτηρισμό εκτάσεων που 
εμπίπτουν στον χάρτη αυτόν. 
Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί 
κατά την διαδικασία του άρθρου 
14 του ν. 998/1979 και δεν έχουν 
εξεταστεί μέχρι την ανάρτηση 
του δασικού χάρτη (σ.σ. εννοεί 
αιτήσεις για Πράξη Χαρακτη-
ρισμού), καθώς και οι κατά την 
πιο πάνω διαδικασία υποθέσεις 
που εκκρεμούν στις επιτροπές 
της παραγράφου 3 του άρθρου 
10 του ίδιου νόμου, θεωρούνται 
ως αντιρρήσεις και παραπέ-
μπονται προς εξέταση στην 
αρμόδια Επιτρροπή Εξέτασης 
Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.)».

Γι’ αυτό και στις αρχές Δεκέμ-
βρη του 2016 η πολιτική ηγεσία  
του υπουργείου Περιβάλλοντος 
πίεσε τη Διεύθυνση Προστασί-
ας Δασών και Αγροπεριβάλλο-
ντος για υποβολή ερωτημάτων 
στο ΝΣΚ, προκειμένου αυτό να 
εκδώσει Γνωμοδότηση αποχα-
ρακτηρισμού των Τεχνητών Δα-
σικών Φυτειών, μολονότι είναι 
παντελώς αναρμόδιο. Γι’ αυτό 
διέταξαν την α/α προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης Δασών Πειραιά 
να μην αναρτήσει τον δασικό 
χάρτη. Αν το έκανε, όλες οι πι-
έσεις σε άλλους υπηρεσιακούς 
παράγοντες θα πήγαιναν στρά-
φι και τελικά θα ματαιωνόταν ο 
στόχος του παράνομου αποχα-
ρακτηρισμού των 180, 6 στρεμ-
μάτων δασικών εκτάσεων που 
είναι διάσπαρτες στο «φιλέτο» 
Ελληνικού-Αγίου Κοσμά.

Παραπέρα, ο δασικός χάρτης 
του δήμου Ελληνικού παραμέ-
νει ακόμα στα συρτάρια της 
ΓΔΑΠΔΑ, γιατί οι 65 κάτοικοι 
προσέφυγαν στο Διοικητικό 
Εφετείο κατά της προκλητικής 
απόφασης της Τεχνικής Επιτρο-
πής Εξέτασης Αντιρρήσεων του 
Πειραιά και κανείς δεν μπορεί 
να διαβεβαιώσει την πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Περι-
βάλλοντος ότι το δικαστήριο 
θα νομιμοποιήσει την προκλη-
τική απόφαση της ΤΕΕΑ.
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Παντρολογήματα με στόχο την περικοπή δαπανών
Το υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσι-

ότητα το σχέδιο νόμου για την ίδρυση του 
Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής. Το νομοσχέδιο 
τίθεται σε διαβούλευση μέχρι τις 4 Γενάρη, ενώ 
στόχος είναι να ψηφιστεί μέχρι τέλος του μήνα.

Το παντρολόγημα των δυο ΤΕΙ, της Αθήνας 
και του Πειραιά, που οδήγησε στην ίδρυση του 
Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, παρουσιάστη-
κε από το υπουργείο Παιδείας ως «εμβληματική 
πρωτοβουλία», που «αποτελεί  πρωτόγνωρο και 
σημαντικό εγχείρημα». 

Στην πραγματικότητα πρόκειται για εγχείρη-
μα, που εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγι-
κή για τη διαμόρφωση του «Ενιαίου Χώρου Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης και Ερευνας» (μέσα σ’ ένα 
πλαίσιο σκληρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, 
με Μνημόνια διαρκείας), που συνιστά, επί της 
ουσίας, ένα συγκαλυμμένο νέο «σχέδιο Αθηνά».

Η στρατηγική του 
Ενιαίου Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης και Ερευνας 
κατεύθυνση του ΟΟΣΑ 

Η διαμόρφωση του Ενιαίου Χώρου με «ανα-
διάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη» «ώστε τα ΤΕΙ 
να ανταποκριθούν στον αρχικό ρόλο τους όσον 
αφορά την επικέντρωση στην αγορά εργασίας», 
η «ακόμα μεγαλύτερη ενοποίηση του τριτοβάθ-
μιου εκπαιδευτικού τομέα» αποτελούν κατεύ-
θυνση που υποδεικνύει ο ΟΟΣΑ στην έκθεσή 
του για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Και βέβαια, όλοι καταλαβαίνουμε ότι τον 
ιμπεριαλιστικό οργανισμό (ΟΟΣΑ) δεν τον 
έπιασε ο πόνος για τα ακαδημαϊκά κριτήρια με 
τα οποία θα γίνει αυτή η «ενοποίηση». Κριτήριο 
είναι η δραστική περικοπή των δαπανών, που 
γίνεται επιτακτική στις συνθήκες της κρίσης και 
της σκληρής επιτροπείας που προβλέπουν τα 
Μνημόνια.

 Η πληθώρα των Τμημάτων (κυρίως των ΤΕΙ) 
που δημιουργήθηκε όλα τα προηγούμενα χρό-
νια, με στόχο να ικανοποιηθούν μικροκομμα-
τικά, πελατειακά συμφέροντα και να μειωθεί 
δραστικά η τάση της νεολαίας της εργαζόμενης 
κοινωνίας για πανεπιστημιακή εκπαίδευση (και 
όχι γιατί αυτό απαιτούσε το επίπεδο ανάπτυξης 
του ελληνικού καπιταλισμού), αποτελεί τώρα 
τροχοπέδη στην απαίτηση του κεφαλαίου για 
περικοπή των δαπανών (η μείωση της τάσης για 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση μπορεί να επιτευ-
χθεί και με την ένταση των ταξικών φραγμών 
και τη θεσμοθέτηση νέων. Π.χ. νέο Λύκειο, νέο 
σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση). 

Βέβαια, η στρατηγική της συγκυβέρνησης 
και του υπουργείου Παιδείας δεν είναι σίγουρο 
ότι θα επιτευχθεί σε όλο της το εύρος, καθώς 
εγείρει σημαντικά προβλήματα -άρα προκαλεί 
και αντιστάσεις- στις «τοπικές κοινωνίες», στα 
Πανεπιστήμια, στα Πολυτεχνεία, στις επαγγελ-
ματικές ενώσεις (λόγω του ακαθόριστου, προς 
το παρόν, ή και της σύγκρουσης των επαγγελ-
ματικών δικαιωμάτων), στα δικαιώματα και το 
μέλλον  των σπουδαστών, κ.ο.κ 

Η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έσπευσε 
να υιοθετήσει πάραυτα την υπόδειξη του ΟΟ-
ΣΑ και την συμπεριέλαβε στο τριετές σχέδιο 
του υπουργείου Παιδείας. Σε αυτό ως στόχος 
αναφέρεται ο εξής: «Η αξιολόγηση και ο επα-
ναπροσδιορισμός του ρόλου των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Διαμόρφωση του 
Ενιαίου Χώρου Εκπαίδευσης και Ερευνας, συ-
μπεριλαμβανομένης της διοικητικής δομής των 
ιδρυμάτων. Η προγραμματική ενοποίηση και η 
βελτιστοποίηση ιδρυμάτων».

Τονίζεται δε, ότι: «Στο τέλος της διετίας, τα 
αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων θα 

αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω σχεδιασμό 
της συνολικής αναδιοργάνωσης των Ιδρυμά-
των. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να επιδιωχθούν 
συνεργασίες εντός και μεταξύ των Ιδρυμάτων, 
έτσι ώστε, σε επόμενες φάσεις, να πληρούν τα 
απαραίτητα κριτήρια για την αναβάθμισή τους 
περισσότερα Τμήματα. Εάν υπάρχουν Τμήματα 
στα οποία δεν υπάρχουν ευκαιρίες για σπουδές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα προγράμματα 
σπουδών θα πρέπει να προσαρμοστούν στην 
απαιτούμενη διάρκεια σπουδών και τον τύπο 
του πτυχίου που παρέχεται». Επίσης, γίνεται λό-
γος για την «καλύτερη αξιοποίηση των περιου-
σιακών στοιχείων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης» και για το ότι «θα πρέπει σε όλες 
τις περιπτώσεις να διασφαλίζεται η βιωσιμότη-
τα των Ιδρυμάτων».

Κοντολογίς, πρόκειται για μια διαδικασία που 
θα περιλαμβάνει συγχωνεύσεις-καταργήσεις, 
αναβάθμιση και υποβάθμιση, που θα εξασφα-
λίσει μείωση της κρατικής χρηματοδότησης για 
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Οι ελλείψεις σε υποδομές, υλικο-
τεχνική υποδομή και προσωπικό θα καλυφθούν 
με αλληλοκαλύψεις, ενώ σε δεύτερη φάση θα 
έχουμε και μείωση του αριθμού των φοιτητών.

Εκτεταμένο νέο «σχέδιο 
Αθηνά»

Οι «συγχωνεύσεις, συνέργειες, συνεργασίες» 
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ αφορούν και τις «συγ-
χωνεύσεις, συνέργειες, συνεργασίες» αυτών με 
«διάφορους ερευνητικούς θεσμούς που μπορεί 
να είναι στην περιφέρεια αυτών των Πανεπι-
στημίων» είπε ο Κ. Γαβρόγλου, σε παλαιότερη 
συνέντευξή του και συνέχισε: «Π.χ. υπάρχουν 
άλλα υπουργεία. Ξέρουμε ότι το Αγροτικής 
Ανάπτυξης έχει πολλούς και πολύ σοβαρούς 
ερευνητικούς θεσμούς».

Συνεπώς, μιλούμε για ένα πολύ εκτεταμένο 
«σχέδιο Αθηνά», που δεν αφορά μόνο το υπουρ-
γείο Παιδείας.

Εκτός από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττι-
κής, οι διεργασίες έχουν προχωρήσει και όσον 
αφορά το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Ιονίων 
Νήσων, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ 
Ηπείρου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το 
ΤΕΙ Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το 
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Ανάμεσα στα Πα-
νεπιστήμια αυτά και τα αντίστοιχα ΤΕΙ έχουν 
συγκροτηθεί συγκεκριμένες επιτροπές. Επίσης,  
στην Κρήτη ήδη υπάρχει μια πολύ συστηματική 
συνεργασία ανάμεσα στο ΤΕΙ Κρήτης και το εκεί 
Πανεπιστήμιο.

Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Αττικής

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, ιδρύεται το Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγά-
λεω. Σε αυτό «απορροφώνται αυτοδικαίως και 
χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κά-
θε άλλης ισχύουσας διάταξης» το ΤΕΙ Πειραιά 
και το ΤΕΙ Αθήνας.

Μόνο 26 Τμήματα από τα 42 που διαθέτουν 
σήμερα και τα δυο ΤΕΙ μαζί θα έχει το νέο Πα-

νεπιστήμιο.
Τα γνωστικά του αντικείμενα θα είναι πέντε: 
- Κοινωνικές, Διοικητικές και Οικονομικές 

Επιστήμες. 
- Επιστήμες Μηχανικού. 
- Επιστήμες Τροφίμων.
- Επιστήμες Υγείας και Πρόνοιας. 
- Καλλιτεχνικές Σπουδές.
Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα λει-

τουργούν 5 Σχολές: 
- Η Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοι-

νωνικών Επιστημών, που θα περιλαμβάνει τα 
τμήματα α) Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας 
και Συστημάτων Πληροφόρησης β) Διοίκησης 
Επιχειρήσεων γ) Διοίκησης Τουρισμού δ) Κοι-
νωνικής Εργασίας ε) Λογιστικής και Χρηματο-
οικονομικής.

- Η Σχολή Μηχανικών που θα περιλαμβάνει τα 
τμήματα: α) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών β) Μηχανικών Βιοϊατρικής γ) Μηχα-
νικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 
δ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 
ε) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορι-
κής στ) Μηχανολόγων Μηχανικών ζ) Ναυπηγών 
Μηχανικών η) Πολιτικών Μηχανικών. 

- Η Σχολή Επιστημών Τροφίμων που θα περι-
λαμβάνει τα τμήματα: α) Επιστήμης και Τεχνο-
λογίας Τροφίμων β) Επιστημών Οίνου, Αμπέλου 
και Ποτών.

- Η Σχολή Επιστημών Υγείας με τα τμήματα: α) 
Βιοϊατρικών Επιστημών β) Δημόσιας Υγείας γ) 
Εργοθεραπείας δ) Μαιευτικής ε) Νοσηλευτικής 
στ) Προσχολικής Αγωγής ζ) Φυσικοθεραπείας.

- Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτι-
σμού με τα τμήματα: α) Γραφιστικής και Οπτι-
κής Επικοινωνίας β) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 
γ) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης 
δ) Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

Οι αρμοδιότητες των Συγκλήτων [όπως 
είναι γνωστό, ο Γαβρόγλου «αναβάθμισε» πρό-
σφατα τις διοικήσεις των ΤΕΙ σε Συγκλήτους. 
Προηγούμενο βήμα «ανωτατοποίησης» υπήρ-
ξε η μετονομασία των ΤΕΙ συλλήβδην σε ΑΤΕΙ 
(Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα)] ασκούνται 
από 11μελή Διοικούσα Επιτροπή έως τις 31 Αυ-
γούστου 2018. 

Την 1/4/2018 λήγει η θητεία όλων των προσω-
ρινών μονοπρόσωπων και συλλογικών οργάνων 
των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστήμιου 
Δυτικής Αττικής και την 1/9/2018 λήγει αυτοδι-
καίως η θητεία των μελών της Διοικούσας Επι-
τροπής, για να πραγματοποιηθούν εκλογές για 
την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη ΔΕΠ των δύο ΤΕΙ αποκτούν τους 
ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών ΔΕΠ του 
Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής κατ’ αντιστοί-
χιση των κατεχόμενων θέσεων και υποβάλλο-
νται στο ακαδημαϊκό και μισθολογικό καθεστώς 
των μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων από 1-9-2018 με 
την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν.

Οι θέσεις καθηγητών α’  βαθμίδας που υπηρε-
τούν στα απορροφώμενα ΤΕΙ και εντάσσονται 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μετατρέ-

πονται σε προσωποπαγείς θέσεις μελών ΔΕΠ. 
Οποιος κατέχει προσωποπαγή θέση μπορεί να 
ζητά τη μετατροπή της σε μόνιμη τακτική θέση 
της ίδιας βαθμίδας. Η μετατροπή γίνεται σύμ-
φωνα με όσα προβλέπονται στο Ν. 1268/1982 
(άρθρο 14, παράγ.5, περίπτωση iii), όπως τροπο-
ποιείται με τον παρόντα νόμο, προσόντων.

Τα μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Τεχνικών Εργαστη-
ρίων μεταφέρονται σε Τμήματα/Σχολές του 
Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής με την ίδια ερ-
γασιακή σχέση που κατέχουν.

Το λοιπό προσωπικό των δύο ΤΕΙ με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες, 
καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσω-
πικού μεταφέρεται στο νέο Πανεπιστήμιο με το 
ίδιο εργασιακό καθεστώς. Το ίδιο ισχύει για τις 
συναφθείσες συμβάσεις έργου.

Συμπέρασμα: Η «αναβάθμιση» είναι «σικέ». 
Πρόκειται για συρραφή ιδρυμάτων, με δραστι-
κές συγχωνεύσεις-καταργήσεις τμημάτων, με 
προσωπικό που δεν είναι βέβαιο εάν διαθέτει 
στο σύνολό του τα ακαδημαϊκά προσόντα, με 
διατήρηση των εργασιακών σχέσεων, συμπε-
ριλαμβανομένων των ελαστικών μορφών ερ-
γασίας. Και βέβαια με μύρια προβλήματα που 
δημιουργούνται από την ύπαρξη Σχολών/Τμη-
μάτων πανεπιστημιακού επιπέδου με δυο δια-
φορετικές διάρκειες σπουδών (π.χ. Πολυτεχνεία 
με πενταετείς σπουδές, που μάλιστα χορηγούν 
πτυχίο επιπέδου μάστερ και Σχολή Μηχανικών 
του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής με διάρκεια 
φοίτησης 4 έτη).  

Φοιτητές
Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές των δύο ΤΕΙ θα 

ενταχθούν αυτοδίκαια στα Τμήματα του Πανε-
πιστήμιου Δυτικής Αττικής. 

Τα προπτυχιακά μαθήματα Τμημάτων συνεχί-
ζονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα 
σπουδών μέχρι την ολοκλήρωση των εξαμήνων 
και των εξετάσεων για το τρέχον ακαδημαϊκό 
έτος (2017-18).

Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των 
Τμημάτων του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής 
εφαρμόζονται από το χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2018 - 2019.

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018,  οι φοιτητές 
που φοιτούν ήδη στα δύο ΤΕΙ, θα πρέπει να επι-
λέξουν εάν επιθυμούν να αποφοιτήσουν με το 
υφιστάμενο πρόγραμμα των ΤΕΙ ή με το πρό-
γραμμα του νέου Πανεπιστήμιου. Οι φοιτητές 
που θέλουν να αποφοιτήσουν με πτυχίο ΤΕΙ, 
θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση 
στην γραμματεία του Τμήματος (μέχρι τις 30 
Σεπτεμβρίου 2018), που δεν ανακαλείται, ενώ 
οι υπόλοιποι θα ολοκληρώσουν το νέο πρόγραμ-
μα για να αποφοιτήσουν από το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής.

Η αντιστοίχιση των μαθημάτων του προγράμ-
ματος σπουδών των Τμημάτων των απορροφού-
μενων ΤΕΙ με τα μαθήματα του προγράμματος 
σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστήμιου Δυ-
τικής Αττικής γίνεται με πράξη του προέδρου 
του Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση 
της Συνέλευσης Τμήματος.

Ο αριθμός των φοιτητών που θα εντάσσονται 
στα νέα Τμήματα, θα προκύψει ύστερα από 
σχετική πράξη του προέδρου της Διοικούσας 
Επιτροπής ή του πρύτανη.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα των δύο ΤΕΙ 
θα συνεχιστούν μέχρι την ολοκλήρωσή τους 
από τους εγγεγραμμένους φοιτητές. Στους 
αποφοίτους των ΠΜΣ απονέμεται μεταπτυχι-
ακό δίπλωμα ειδίκευσης τμήματος ΤΕΙ με τον 
υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής τους 
τίτλο και τύπο.
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Δομές Διετούς 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης

Το σχέδιο νόμου εισάγει και 
τις διατάξεις με τις οποίες στα 
ΑΕΙ ιδρύονται Κέντρα Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης (ΚΕΕ) δι-
ετούς διάρκειας.

Πρόκειται για πλευρά του 
λεγόμενου επιχειρηματικού 
πανεπιστήμιου, που εκπονεί 
προγράμματα όλων των τύπων 
και για όλα τα βαλάντια.

Οι ανάγκες της καπιταλιστι-
κής αγοράς θα καθορίσουν και 
τους τομείς και το περιεχόμενο 
των διετών αυτών προγραμμά-
των σπουδών. Το νομοσχέδιο 
αναφέρει χαρακτηριστικά ότι 
στην πρόταση ίδρυσης κάθε 
ΚΕΕ πρέπει να αναγράφεται 
«η σκοπιμότητα ίδρυσής του 
σύμφωνα με τις εθνικές και 
περιφερειακές ανάγκες της 
εθνικής οικονομίας και σύμφω-
να με το εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό πρόγραμμα διά βίου 
μάθησης».

Στα προγράμματα των ΚΕΕ 
θα έχουμε άμεση εμπλοκή των 
καπιταλιστικών επιχειρήσεων. 
Ο ίδιος ο Γαβρόγλου είχε δη-
λώσει επ’ αυτού: «Ερχόμαστε 
σε συγκεκριμένες επαφές με 
βιομηχανικά επιμελητήρια, 
με εμπορικά επιμελητήρια, με 
τοπικούς φορείς, κυρίως αγρο-
τικούς, για να καταλάβουμε τι 
χρειάζονται κι αυτοί. Παρα-
δείγματος χάρη, έχουν γίνει 
συζητήσεις με τον κ. Κορκίδη 
που είναι ο Πρόεδρος του Βι-
ομηχανικού και Εμπορικού 
Επιμελητηρίου στον Πειραιά, 
έχουν γίνει συζητήσεις με τον κ. 
Βενιάμη που είναι ο Πρόεδρος 
των Εφοπλιστών, για να δούμε 
τι δυνατότητες υπάρχουν για 
την πρακτική άσκηση των φοι-
τητών που θα σπουδάζουν σε 
αυτές τις διετείς δομές».

Οι διετείς αυτές δομές επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης απο-
τελούν τα νέα «καθρεφτάκια 
για τους ιθαγενείς», τα παιδιά 
της εργατικής τάξης, που κατά 
κανόνα φοιτούν στα ΕΠΑΛ. Εξ 
ου και η προνομιακή πρόσβαση 
των αποφοίτων ΕΠΑΛ στα ΚΕΕ. 
Η ρύθμιση αυτή είναι άλλο ένα 
«κόλπο» της άρχουσας τάξης 
για να μειωθεί ο αριθμός των 
υποψηφίων που διεκδικούν μια 
θέση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση.

 Η φοίτηση θα παρέχεται 
δωρεάν και οι καταρτιζόμενοι 
θα επιλέγονται στο πρόγραμμα 
βάσει του βαθμού του απολυ-
τηρίου από το ΕΠΑΛ. Διαρκεί 
τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής 
και εργαστηριακής κατάρτισης, 
συνολικής διάρκειας 1.200 δι-
δακτικών ωρών, σύμφωνα με 
το πρόγραμμα σπουδών, με ένα 
επιπλέον εξάμηνο πρακτικής 
άσκησης ή μαθητείας συνολι-
κής διάρκειας 960 ωρών.

Οι διετείς δομές θα οδηγούν 
σε πιστοποιημένα διπλώματα 
του Εθνικού και Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Προσόντων, επιπέ-
δου 5.

Γιούλα Γκεσούλη

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον 
αγώνα του παλαιστινιακού λαού 

οργανώνεται σήμερα (Παρασκευή 22 
Δεκέμβρη), στις 6 το απόγευμα, έξω 
από την πρεσβεία του Ισραήλ στην 
Αθήνα. Είναι καθήκον μας να συμμε-
τάσχουμε. Είναι το ελάχιστο που μπο-
ρούμε να κάνουμε για να δείξουμε την 
αλληλεγγύη μας σ' αυτόν τον ήρωα 
λαό που εδώ και εφτά δεκαετίες δεν 
υποστέλλει τα λάβαρα της εξέγερσης, 
παρά το βαρύ φόρο αίματος που πλη-
ρώνει στο σιωναζιστικό καθεστώς.

Παραθέτουμε στη συνέχεια το κά-
λεσμα της Δικτύωσης Αλληλεγγύης 
στην Παλαιστινιακή Αντίσταση:

Την Τετάρτη 6 Δεκέμβρη, ο Τραμπ 
ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν 
επίσημα το σύνολο της Ιερουσαλήμ 
ως πρωτεύουσα του Ισραήλ, ενώ σκο-
πεύουν να μεταφέρουν εκεί την αμε-
ρικάνικη πρεσβεία από το Τελ Αβίβ. 
Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες 
οι αμερικάνοι ιμπεριαλιστές εγκατα-
λείπουν τη γλώσσα της «διπλωματίας» 
και των «ειρηνευτικών διαπραγμα-
τεύσεων», ικανοποιώντας πλήρως τις 
ορέξεις του σιωνιστικού λόμπι, τους 
διακαείς πόθους των ισραηλινών κατα-
κτητών. Ολες οι αποφάσεις του ΟΗΕ 
από το μακρινό 1948 γίνονται μέσα σε 
μια στιγμή κουρελόχαρτα μετά την 
προκλητική απόφαση των ΗΠΑ.

Σε αυτό το σημείο δεν πρέπει να ξε-

χνάμε την συνενοχή της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε όσα διαδραματίζο-
νται στη Μέση Ανατολή. Δεν πρέπει να 
ξεχνάμε πως μια σειρά από κυβερνή-
σεις δυτικών χωρών, με την συμμετοχή 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά 
και τις προηγούμενες των ΠΑΣΟΚ και 
της ΝΔ, αντί να θέσουν στη διεθνή 
απομόνωση το Ισραήλ για τα ειδεχθή 
εγκλήματα πολέμου και κατοχής στην 
Δυτική Οχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, 
έσπευσαν να το υποστηρίξουν με διμε-
ρείς επαφές, υποδοχή του μακελάρη 
πρωθυπουργού Νετανιάχου, σύσφιξη 
οικονομικών, πολιτικών και στρατιωτι-
κών σχέσεων.

Οταν ο Τσίπρας είχε συναντήσει τον 
Τραμπ στις ΗΠΑ πριν μερικούς μήνες, 
είχε δηλώσει: «Μπορεί ο τρόπος που 
αντιμετωπίζει ο Τραμπ την πολιτική να 
μοιάζει ορισμένες φορές διαβολικός, 

αλλά γίνεται για καλό». Ο Τσίπρας ήξε-
ρε πολύ καλά τι έλεγε.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν η πρώτη 
κυβέρνηση, διαβολικά πρωτοπόρα, 
που υιοθέτησε πλήρως τη σιωνιστική 
κατοχική προπαγάνδα για το στάτους 
της Ιερουσαλήμ. Ο ίδιος ο δημαγωγός 
Τσίπρας, που πριν γίνει πρωθυπουρ-
γός κατέβαινε σε πορείες υπέρ της 
Παλαιστίνης για τα ψηφαλάκια, έφτασε 
στο σημείο να γράψει στο βιβλίο επι-
σκεπτών του σιωνιστή προέδρου, ότι 
η Ιερουσαλήμ είναι ιστορική πρωτεύ-
ουσα του Ισραήλ! Ο ξεδοντιασμένος 
λαοπλάνος Τσίπρας αφού ψήφισε και 
με τα δυο χέρια τα μνημόνια που του 
σέρβιραν, δεν είχε κανένα πρόβλημα 
να πάει ένα βήμα πιο μπροστά και από 
τους εμπνευστές των μνημονίων. Κα-
μία κυβέρνηση δεν είχε τολμήσει ως 
τότε να κάνει τέτοια ανιστόρητη δήλω-
ση. Ο Τσίπρας τώρα δικαιώνεται, μετά 
την κίνηση Τραμπ!

Η προκλητική απόφαση των ΗΠΑ 
δεν έμεινε αναπάντητη από τους 
Παλαιστίνιους. Οι οργανώσεις της 
Αντίστασης, οπλισμένες με την οργή 
του παλαιστινιακού λαού, κάλεσαν σε 
αναμέτρηση με στους σιωνιστές και 
τους Αμερικάνους. Ογκώδεις διαδη-
λώσεις με συγκρουσιακό χαρακτήρα 
οργανώθηκαν σε Γάζα, Δυτική Οχθη, 
Ανατολική Ιερουσαλήμ. 

Οι σιωνιστές φοβούνται πιθανό 
χτύπημα από παλαιστίνιους μαχητές 
ακόμα και εκτός Δυτικής Οχθης και 
Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Ο σιωνιστι-
κός στρατός προετοιμάζεται για τα 
χειρότερα. Το ζήτημα της Ιερουσαλήμ 
ήταν που πυροδότησε τη δεύτερη Ιντι-
φάντα το 2001, μετά τη βεβήλωση του 
τεμένους Αλ Ακσα από τον Σαρόν. Η 
πρόκληση Τραμπ μπορεί να πυροδοτή-
σει μια νέα εξέγερση της παλαιστινια-
κής νεολαίας στη Δυτική Οχθη.

Οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος 
των περιστάσεων και να δείξουμε την 
ειλικρινή μας αλληλεγγύη στον παλαι-
στινιακό λαό.

• Αλληλεγγύη στην Παλαιστινιακή 
Αντίσταση!

• Τερματισμός όλων των σχέσεων 
της χώρας μας με τους σιωνιστές μα-
κελάρηδες!

• Η Παλαιστίνη θα είναι ξανά ελεύ-
θερη «από το ποτάμι ως τη θάλασσα», 
με την ιστορική της πρωτεύουσα, την 
Ιερουσαλήμ!

• Η ελληνική κυβέρνηση είναι συνυ-
πεύθυνη και συνένοχη στο διαρκές 
έγκλημα της ισραηλινής κατοχής.

Ολοι και όλες στη συγκέντρωση 
έξω από την ισραηλινή πρεσβεία, 
Παρασκευή 22 Δεκέμβρη στις 6μμ.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Συγκέντρωση σήμερα, 6μμ στην πρεσβεία του Ισραήλ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ
Η ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ

Χάντρες και καθρεφτάκια σε ιθαγενείς

Το ζήτημα της κατάργησης του 
μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά 

υποτίθεται πως δεν είχε κλείσει στη 
διαπραγμάτευση με την τρόικα, αλ-
λά «το συζητούσαν ακόμα», όπως 
έλεγε ο Τσακαλώτος. Και ξαφνικά, 
τη μέρα που στη Βουλή ψηφιζόταν 
ο προϋπολογισμός του 2018, δυο 
ώρες πριν ανέβει στο βήμα ο Τσί-
πρας, το υπουργείο Οικονομικών 
ανακοίνωσε ότι «παραμένει ως έχει 
ο ΦΠΑ στα 5 νησιά του Αιγαίου 
που δέχονται το κύριο βάρος των 
προσφυγικών / μεταναστευτικών 
ροών» και ότι θα δοθεί «έκτακτο 
κοινωνικό αντιστάθμισμα έως το 
τέλος του 2017 στους νησιώτες που 
χάνουν την έκπτωση του ΦΠΑ».

Πρόκειται για έναν αισχρό από 
κάθε άποψη πολιτικάντικο χειρι-
σμό που θυμίζει τις χάντρες και τα 
καθρεφτάκια που μοίραζαν στους 
ιθαγενείς οι αποικιοκράτες που άρ-
παζαν τον χρυσό και άλλα πολύτι-
μα προϊόντα της γης τους.

Στα πέντε νησιά που δέχονται το 
κύριο βάρος των προσφυγικών/με-
ταναστευτικών ροών (Λέσβο, Χίο, 
Σάμο, Κω και Λέρο) το μειωμένο 
καθεστώς ΦΠΑ παραμένει ως 
έχει μέχρι τις 30 Ιούνη του 2018. 
Για ένα εξάμηνο ακόμα δηλαδή. 
Και ρωτάμε: θα σταματήσουν οι 
προσφυγικές ροές μετά από ένα 
εξάμηνο; Οχι βέβαια. Επομένως, 
προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον 
κόσμο, ποντάροντας στην ηττο-
πάθεια που έχει φωλιάσει στις 
λαϊκές συνειδήσεις, που οδηγεί σε 
μια λογική αποδοχής της κρατικής 
ελεημοσύνης.

Στα υπόλοιπα 27 νησιά (Αγα-
θονήσι, Αηστράτης, Αρκοί, Αστυ-
πάλαια, Γυαλί, Ικαρία, Κάλυμνος, 
Κάσος, Καστελλόριζο, Λειψοί, 
Λήμνος, Μάραθος, Νίσυρος, Οι-
νούσσες, Πάτμος, Σαμοθράκη, 
Σαρία, Στρογγύλη, Σύμη, Σύρνα, 
Τέλενδος, Τήλος, Φαρμακονήσι, 
Φούρνοι, Χάλκη, Ψαρά, Ψέριμος) 
η έκπτωση του ΦΠΑ κατά 30% 
κόβεται από την 1η Γενάρη, όπως 
ήταν συμφωνημένο με την τρόικα. 
Και τι κάνουν οι άθλιοι. Μοιράζουν 
επιδόματα από 500 μέχρι 2.000 
ευρώ σε κάποιες οικογένειες, σαν 
αντιστάθμισμα τάχα. Μόνο που 
αυτά τα φιλανθρωπικά βοηθήμα-
τα είναι εφάπαξ, ενώ το κόψιμο 
του μειωμένου ΦΠΑ θα είναι μό-
νιμο. Αν σκεφτούμε ότι μια φτωχή 
οικογένεια θα χρειαστεί να πληρώ-
νει τουλάχιστον ένα κατοστάρικο 
ΦΠΑ παραπάνω κάθε μήνα, θα 
μπορέσουμε να αντιληφθούμε το 
μέγεθος της κοροϊδίας.

Πώς βρέθηκαν ξαφνικά λεφτά 
για έξτρα φιλανθρωπικά επιδό-
ματα στον (μικρό) πληθυσμό των 
νησιών; Προφανώς περίσσεψαν 
από τη διανομή του «κοινωνικού 
μερίσματος», που περιλάμβανε 
τόσες εξαιρέσεις. Τα έκοψαν από 
τους «φιλοξενούμενους», τα δίνουν 
στους νησιώτες. Γι' αυτό βιάζονται 
να τα δώσουν μέσα στο 2017, ώστε 
να μην έχουν προβλήματα με τα 
συμφωνημένα με την τρόικα «νού-
μερα».

Ανακοίνωσαν ακόμα ότι «αποφα-
σίστηκε από το δεύτερο μισό του 
2018 να εφαρμοστεί και το μέτρο 

του “μεταφορικού ισοδύναμου“ 
στη Νησιωτική Ελλάδα». Για να μην 
μας εξαπατούν τα ηχηρά λόγια, ση-
μειώνουμε ότι αυτό που θα κάνουν 
(αν και όταν το κάνουν) θα είναι 
να δίνουν επιδοτήσεις από τον 
κρατικό προϋπολογισμό (από το 
Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσε-
ων) στα «σκυλόψαρα» του εφοπλι-
στικού κεφαλαίου της ακτοπλοΐας, 
ώστε να υπάρχει μια κάποια εναρ-
μόνιση των ναύλων μεταφοράς των 
εμπορευμάτων στα νησιά με τα κό-
μιστρα των χερσαίων μεταφορών. 

ΥΓ1. Η τρόικα δεν έφερε αντιρ-
ρήσεις σ' αυτό που ζήτησε η συγκυ-
βέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Από τη 
στιγμή που το μέτρο της εξίσωσης 
του ΦΠΑ εφαρμόζεται και απλά 
αναβάλλεται σε πέντε νησιά για 
μερικούς μήνες, δεν έχει καμιά 
αντίρρηση να διευκολύνει την κυ-
βέρνηση, η οποία τόσο πειθήνια 
εφαρμόζει τις συνταγές της σκλη-
ρής λιτότητας και της κινεζοποίη-
σης. Αλλωστε, η δημοσιονομική 
πολιτική δε θίγεται στο παραμικρό, 
αφού τα φιλανθρωπικά βοηθήμα-
τα προέρχονται από ανακατανομή 
των προβλεπόμενων σχετικών κον-
δυλίων.

ΥΓ2. Η κοροϊδία κορυφώνεται 
με την εξής φράση στο δελτίο Τύ-
που του υπουργείου Οικονομικών:  
«Για τη διασφάλιση της επιτυχίας 
του μέτρου και την πραγματική 
ελάφρυνση των νησιωτών από τα 
μεταφορικά κόστη, θα αναπτυχθεί 
και Παρατηρητήριο Τιμών, το οποίο 
θα διασφαλίζει τη μεταφορά του 
οφέλους στον τελικό καταναλωτή».

Τα εν οίκω και τα εν δήμω
Να συμμαζέψει τις δηλώσεις Βούτση, για την τρό-

ικα που το 2014 έριξε τους Σαμαροβενιζέλους και 
τώρα στηρίζει τους Τσιπροκαμμένους, προσπάθησε 
ο Τσίπρας κλείνοντας τη συζήτηση για τον προϋπο-
λογισμό.  Αφού πρώτα αναφέρθηκε στο αγαπημένο 
του καταφύγιο, τα fake news, όπως τα λέει κοπιάρο-
ντας τον «διαβολικά καλό» φίλο του, τον Τραμπ (μί-
λησε για «παράφραση μιας τοποθέτησης -καθ’ όπως 
συνέφερε τα Μέσα που την παρέφρασαν- του προ-
έδρου της Βουλής»), έδωσε τη… σωστή ερμηνεία: 
«αυτός που σας έριξε ήταν ο ελληνικός λαός, γιατί 
δεν άντεχε άλλο αυτό το πολιτικό σύστημα που λε-
ηλάτησε και χρεοκόπησε τη χώρα». Αρθρωσε και… 
επιχειρηματολογία: «στείλατε τότε τον κ. Χαρδού-
βελη, τον υπουργό Οικονομικών στην Ουάσιγκτον 
να συναντήσει την κ. Λαγκάρντ», αλλά «τον κ. Χαρ-
δούβελη σάς τον έστειλαν πίσω όπως πήγε στην Ου-
άσιγκτον, όχι γιατί δεν σας αγαπούσαν, όχι γιατί δεν 
ήθελαν να σας διευκολύνουν, αλλά πολύ απλά γιατί 
δεν μπορούσαν να αυτοεξευτελιστούν, καθώς θα 
γελούσαν ακόμα και οι πέτρες, αν εσείς μιλούσατε 
για τέλος μνημονίων και πιστωτική γραμμή με όλες 
τις δομικές μεταρρυθμίσεις ανολοκλήρωτες και το 
κυριότερο με επιτόκια δανεισμού κοντά στο 8%».

Τον Βούτση, βέβαια, κανένας δεν τον παράφρασε 
(δείτε αναλυτικά στη σελίδα 3 τι είπε και τι εννοού-
σε), όμως ο πρόεδρος της Βουλής, μέσα στο μένος 
του, είπε πράγματα που δε λέγονται δημόσια. Αυτά 
τα συζητούν μεταξύ τους οι συριζαίοι (ενδεχομένως 
και με βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ σε «πηγα-
δάκια»), όμως δεν πρέπει να τα λένε και δημόσια, 
γιατί αποκαλύπτουν τον ξενόδουλο χαρακτήρα 
σύμπασας της αστικής πολιτικής και των κομμάτων 
τους. Την εύνοια των ιμπεριαλιστικών ηγετών και 
κυβερνήσεων αναζητούν, όταν περιδιαβαίνουν τις 
πρωτεύουσές τους ή όταν συναντιούνται με τους εν 
Ελλάδι πρεσβευτές τους. Ομως, όπως έλεγε και ο 
Καραμανλής ο πρεσβύτερος, στην [αστική] πολιτική 
υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δε λέγονται 
και πράγματα που λέγονται και δε γίνονται.
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Συνεχίζεται η απαγόρευση 
αλιείας στον Σαρωνικό

Μπορεί ο Κουρουμπλής να εξήγγειλε ότι ο Σαρωνικός καθαρί-
στηκε και οι ακτές είναι καθαρότερες από πριν, μπορεί να ανακοί-
νωσε ότι περιμένει τώρα την άρση της απαγόρευσης της αλιείας 
από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όμως το τελευταίο δεν 
τόλμησε να προχωρήσει σε μια τέτοια εγκληματική απόφαση. 
Οπως ανακοινώθηκε την περασμένη Δευτέρα, μετά από σύσκε-
ψη του υπουργού Β. Αποστόλου με στελέχη του ΕΛΚΕΘΕ και υπη-
ρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου και του ΕΦΕΤ, «σύμφωνα 
με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι έλεγχοι σε όλα τα δείγματα νερού 
και ιζήματος που αναλύθηκαν επιβεβαιώνουν ότι δεν υφίσταται 
πρόβλημα ρύπανσης« όμως «όσον αφορά τη δραστηριότητα της 
αλιείας, συνεχίζεται η απαγόρευση που έχει επιβληθεί για τα συ-
ρόμενα εργαλεία και για προληπτικούς λόγους επεκτείνεται και 
στην παράκτια αλιεία για συγκεκριμένη περιοχή στην οποία, ού-
τως ή άλλως δεν ασκείται σήμερα αλιευτική δραστηριότητα, είτε 
επειδή ήδη απαγορεύεται, είτε επειδή οι ίδιοι οι αλιείς απέχουν».

Την ακροτελεύτεια παράγραφο του σχετικού δελτίου Τύπου 
τη λες και «καρφί» κατά της προπαγάνδας του Κουρουμπλή: «Οι 
έλεγχοι των υπηρεσιών του Υπουργείου και των συνεργαζόμενων 
φορέων συνεχίζονται εντατικά με γνώμονα την προστασία των κα-
ταναλωτών και του ίδιου του θαλάσσιου περιβάλλοντος». Προφα-
νώς, μετά και τη διαρροή του εγγράφου των ειδικών επιθεωρητών 
του υπουργείου Περιβάλλοντος, οι υπηρεσιακοί παράγοντες δε 
συμφωνούν να αρθεί η απαγόρευση της αλιείας και ο υπουργός 
δεν μπορεί να σηκώσει μια τέτοια ευθύνη μόνος του.

Στην πυρά ως απεργοί, στη 
βιτρίνα ως «γλάστρες»

Ποιος δε θυμάται τι «ακούνε» οι εργάτες καθαριότητας κάθε 
φορά που απεργούν; Ειδικά κάτι τύποι σαν τον Καμίνη, αδίστα-
κτοι απ' όλες τις απόψεις, πρωταγωνιστούν και ως «μυστριοφό-
ροι» που πετούν λάσπη και ως φορείς της πιο κατασταλτικής 
αντίληψης. Με την ίδια άνεση που κάνει αντεργατικές δηλώσεις 
ενάντια στους απεργούς εργάτες καθαριότητας, ο Καμίνης 
μετέτρεψε μερικούς απ' αυτούς (προφανώς έκανε προσεκτική 
επιλογή) σε «γλάστρες» και κάλεσε την προηγούμενη Κυρια-
κή τους Αθηναίους να επισκεφτούν την πλατεία Κοτζιά, για να 
κάνουν την… «πρώτη γνωριμία» με «τρία από τα ολοκαίνουργια 
απορριμματοφόρα που παρέλαβε ο δήμος Αθηναίων». Ξεπερνά 
κάθε φαντασία το αρρωστημένο πολιτικό μάρκετινγκ. «Μικροί 
και μεγάλοι, καθίστε στη θέση του οδηγού, βγάλτε selfie και συ-
ζητήστε με τους υπαλλήλους της καθαριότητας για τη δουλειά 
τους, τις δυσκολίες και τις πολλές ιδιαιτερότητές της» έγραφε η 
πρόσκληση που απηύθυνε ο Καμίνης!

Αποτέλεσμα της πολιτικής τους
Ο αστυνομικός διευθυντής Ροδόπης ξηλώθηκε άρον-άρον, 

όταν δημοσιοποιήθηκε έγγραφό του προς το Δημοκρίτειο Πανε-
πιστήμιο, με το οποίο ζητούσε τα στοιχεία του πανεπιστημιακού 
προσωπικού «του οποίου το επιστημονικό αντικείμενο-πεδίο-ειδι-
κότητα, σχετίζεται με το ζήτημα της χρήσης του όρου “τουρκική 
μειονότητα“». Δεν μας έπιασε, βέβαια, καμιά λύπηση για τον αξι-
ωματικό της μπατσαρίας, όμως το ξήλωμά του, όπως και η ανά-
κληση του εγγράφου του από τη Γενική Περιφερειακή Διεύθυνση 
Ανατολικής Μακεδονίας της ΕΛΑΣ ήταν καθαρά υποκριτικά και 
προσχηματικά. Γιατί η Ασφάλεια είχε πάρει παραγγελία για προ-
καταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης 
και ο ασφαλίτης έκανε τη δουλειά του όπως ξέρει.

Τι είχε γίνει; Κάποιος φασίστας έκανε μήνυση σε συμπολίτη του 
επειδή χρησιμοποίησε δημόσια τον όρο «τουρκική μειονότητα». 
Και ο εισαγγελέας, αντί να πετάξει τη μήνυση στα σκουπίδια, ως 
παντελώς αβάσιμη, έδωσε παραγγελία να γίνει προκαταρκτική 
εξέταση. Ισως η εισαγγελική παραγγελία να υπεδείκνυε κιόλας το 
πανεπιστήμιο ως χώρο «συγκέντρωσης ανθελληνικών στοιχείων». 
Αυτό είναι το αποτέλεσμα της εθνικιστικής κρατικής πολιτικής.

Οι δεσμεύσεις του Καμμένου προς 
τον έμπορο όπλων Παπαδόπουλο

«Προσοχή!!! Για κανένα 
λόγο να μην καθυστε-

ρήσει η διαδικασία εκποίησης. 
Υπάρχουν δεσμεύσεις σε 
επίπεδο πολιτικό. Συνεχή και 
καθημερινή παρακολούθηση». 
Αυτά σημείωνε με στυλό, στο 
περιθώριο εγγράφου του ΓΕΣ, 
αξιωματικός του στρατού, που 
ενημέρωνε τους συναδέλφους 
του χειριστές της υπόθεσης ότι 
είναι εντολή του υπουργού και 
πρέπει να τσακιστούν να εκτε-
λέσουν γρήγορα!

Φέιγ-βολάν έχει κάνει τα 
έγγραφα του υπουργείου 
Αμυνας ο Λοβέρδος, αδιαφο-
ρώντας αν είναι διαβαθμισμέ-
να (το συγκεκριμένο φέρει την 
επισήμανση «Εμπιστευτικό»). 
Κορόιδο είναι; Εχοντας την κα-
τάλληλη πηγή πληροφόρησης 
και βλέποντας ότι η κυβέρνηση 
είναι με την πλάτη στον τοίχο 
στο συγκεκριμένο ζήτημα, 
τροφοδοτεί την επικαιρότη-
τα με έγγραφα, χωρίς πια να 
τα καταθέσει προηγουμένως 
στη Βουλή και να ζητήσει να 
ενημερωθούν οι βουλευτές 
με την εθιμική διαδικασία του 
απορρήτου (βλέπουν μόνο τα 
έγγραφα, σε μια αίθουσα της 
Βουλής, παρουσία υπαλλήλου 
που εξασφαλίζει ότι δε θα πά-
ρουν αντίγραφα). Αφού ο Βού-
τσης σφραγίζει τα έγγραφα 
και τα παραδίδει στην κυβέρ-
νηση, χωρίς να επιτρέπει να 
λάβουν γνώση οι βουλευτές, ο 
Λοβέρδος έχει αποδεσμευτεί 
και «μπουμπουνάει» τα έγγρα-
φα μόλις φτάσουν στα χέρια 
του, διατηρώντας «ζεστή» την 
υπόθεση του «σκανδάλου Πα-
παδόπουλου».

Η νέα σοδειά εγγράφων 
που δημοσιοποίησε ο Λοβέρ-
δος δε στερείται ενδιαφέρο-
ντος.  Στις 20 Ιούνη του 2016, 
ο Παπαδόπουλος στέλνει 
επείγον έγγραφο με παρα-
λήπτη τον Καμμένο, με τον 
οποίο τον ενημερώνει ότι ο 
πελάτης του «Βασίλειον της 
Ιορδανίας» ενδιαφέρεται να 
αγοράσει 300.000 βλήματα. 
Αναφέρει, μάλιστα, ότι έκανε 
πρόσφατα επαφές με στελέχη 
του υπουργείου. Το πρώτο που 
πρέπει να σημειώσουμε είναι 
πως σ' αυτό το έγγραφο ο Πα-
παδόπουλος δεν εμφανίζεται 
σαν εκπρόσωπος της Ιορδα-
νίας, αλλά ως μεσάζοντας 
που έχει έναν πελάτη και θέ-
λει να του πουλήσει βλήματα 
που τυχόν δεν τα χρειάζεται ο 
ελληνικός στρατός. Δεύτερο, 
ο Καμμένος οφείλει να δώσει 
απαντήσεις για το ποια ήταν τα 
στελέχη του υπουργείου με τα 
οποία έκανε επαφές ο Παπα-
δόπουλος. Μήπως ήταν ο ίδιος 
ο Καμμένος;

Τρίτο, δεν πρέπει να διαφύ-
γει της προσοχής μας  ότι η 
πώληση αφορά βλήματα που 
κοντεύουν να λήξουν και που 

ο ελληνικός στρατός ή θα πρέ-
πει να τα πουλήσει ή θα πρέπει, 
όταν λήξουν, να τα καταστρέ-
ψει. Επομένως, αυτός που θα 
τα αγοράσει θα πρέπει να τα 
χρησιμοποιήσει σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, αλλιώς θα 
αγοράσει άχρηστα πυρομα-
χικά. Αλήθεια, συμμετέχει σε 
κάποιον πόλεμο ο ιορδανικός 
στρατός και είχε ανάγκη από 
μια τόσο μεγάλη ποσότητα 
βλημάτων κοντά στην ημερο-
μηνία λήξης; Εκτός αν ο ιορ-
δανικός στρατός είναι απλά 
η βιτρίνα, πίσω από την οποία 
κρύβονται εκείνοι που πράγ-
ματι συμμετέχουν σε πόλεμο 
και αγοράζουν πυρομαχικά λα-
θραία, κάνοντας ζάμπλουτους 
τους γνωστούς μεσάζοντες (οι 
οποίοι δεν είναι… μοναχοφάη-
δες - «ταΐζουν» κόσμο).

Στο περιθώριο της αίτησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
του Παπαδόπουλου έχει ση-
μειωθεί χειρόγραφα: «ΓΕΣ/
ΕΓΑ - Να απαντήσουμε άμεσα 
ότι υπάρχει η δυνατότητα πώ-
λησης (είναι διαθέσιμα προς 
πώληση)».  Την απάντηση τη 
δίνει ο Καμμένος, προφανώς, 
γιατί σ' αυτόν απευθύνεται το 
«επείγον» έγγραφο του Παπα-
δόπουλου. Αλήθεια, δεν ήξερε 
ο Καμμένος ότι από την ελλη-
νική νομοθεσία απαγορεύεται 
η αγορά ή πώληση όπλων και 
πυρομαχικών με την παρέμβα-
ση μεσάζοντα; 'Η μήπως είχαν 

γίνει και άλλες μπίζνες προη-
γούμενα με τον ίδιο τρόπο; 

Στις 27 Ιούνη (σε πέντε μέ-
ρες δηλαδή από το έγγραφο 
Παπαδόπουλου!), το υπουρ-
γείο Αμυνας βγάζει προς 
εκποίηση 300.000 βλήματα 
(παραγωγής ΠΥΡΚΑΛ από το 
1974 μέχρι και το 1985). Οσα 
ακριβώς ζητούσε ο Παπα-
δόπουλος! Δεν είχε, βέβαια, 
μαντικές ιδιότητες ο έμπορος 
όπλων. Είχε υπάρξει προσυνεν-
νόηση: «τόσα θέλω - τόσα θα 
σου πουλήσουμε».

Στις 27 Ιούλη εκδόθηκε το 
έγγραφο της Γενικής Διεύθυν-
σης Υποστηρίξεως του ΓΕΣ, 
που φέρει την αποκαλυπτική 
χειρόγραφη σημείωση: «Υπάρ-
χουν δεσμεύσεις σε επίπεδο 
πολιτικό». Εχει δεσμευτεί ο 
Καμμένος στον Παπαδόπου-
λο, δηλαδή!

Ενα χρόνο μετά, στις 13 
Ιούνη του 2017, υπογράφηκε η 
γνωστή διακρατική σύμβαση 
πώλησης της ίδιας ποσότητας 
και του ίδιου τύπου πυρομαχι-
κών, με τον Παπαδόπουλο να 
εμφανίζεται όχι ως μεσάζο-
ντας, όπως το 2016 με την Ιορ-
δανία, αλλά ως εκπρόσωπος 
της Σαουδικής Αραβίας. Κι 
αν για τη «δουλειά» με τη Σα-
ουδική Αραβία ο Τσίπρας και 
ο Καμμένος μας είπαν ότι τη 
χάλασε κάποιος Σφακιανάκης, 
ο οποίος είναι μεσάζοντας και 
ήθελε τη «δουλειά» για πάρτη 

του, για τη «δουλειά» με την 
Ιορδανία, που τόσο πολύ βιά-
ζονταν να ολοκληρώσουν ο 
Παπαδόπουλος και ο Καμμέ-
νος (με τον τελευταίο να δίνει 
τις σχετικές εντολές στους 
αρμόδιους αξιωματικούς), δεν 
μάθαμε ποτέ. Εκτός αν μάθου-
με τίποτα περισσότερο από τη 
συζήτηση που κάποια στιγμή 
θα γίνει στη Βουλή, μετά την 
Ερώτηση που υπέβαλε ο Λο-
βέρδος (ο Καμμένος θα απα-
ντήσει γραπτά ή δε θα απαντή-
σει, οπότε το πιθανότερο είναι 
ο Λοβέρδος να επανέλθει με 
Επίκαιρη Ερώτηση που κάποια 
στιγμή θα συζητηθεί).

Τι τρέχει με αυτή την ιστο-
ρία το έχει καταλάβει ο καθέ-
νας. Πολιτικά, η αντιπολίτευση 
θα αντλήσει όση υπεραξία 
μπορέσει, δεδομένου ότι η 
κυβέρνηση βρίσκεται σε προ-
φανή θέση άμυνας. Η κυβέρ-
νηση συλλογικά και ο Τσίπρας 
προσωπικά, αφού -μολονότι 
αρχικά προσπάθησε να το 
αποφύγει- πήγε στη Βουλή και 
υπερασπίστηκε με πάθος τον 
κυβερνητικό εταίρο του. Με 
κάτι τέτοια, το «ηθικό πλεονέ-
κτημα» που επικαλείται ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ («μπορεί να εφαρμόζουμε 
τη μνημονιακή πολιτική, αλλά 
δεν είμαστε λαμόγια όπως οι 
προηγούμενοι») εξανεμίζεται 
και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ απομονώνε-
ται εντελώς κοινωνικά.

Σε ό,τι αφορά αυτή καθαυτή 
την υπόθεση, είμαστε σίγουροι 
ότι δεν είναι η πρώτη φορά 
που πωλούνται όπλα. Με ή 
χωρίς μεσάζοντες. Οπλα που 
πωλούνται με τη μορφή της 
διακρατικής συμφωνίας, αλλά 
στην πραγματικότητα αποτε-
λούν εμπόρευμα λαθρεμπόρι-
ου (αν όχι στο σύνολό τους, σε 
ένα μεγάλο ποσοστό). Δε θα 
χάψουμε το παραμύθι ότι οι 
προηγούμενοι ήταν «τύποι και 
υπογραμμοί» και όλα στρά-
βωσαν όταν έγινε υπουργός 
ο Καμμένος. Ισως είχαν βρει 
αποτελεσματικότερους τρό-
πους για να κάνουν αυτές τις 
βρωμοδουλειές. Εκρυβαν, δη-
λαδή, με επιμέλεια τα ίχνη, γι' 
αυτό και ο Καμμένος δεν έχει 
καταφέρει να βρει κάτι για να 
τους το προσάψει. Εκτός αν 
βρήκε, αλλά δεσμεύεται να 
μην το αποκαλύψει και ανα-
γκαστικά αμύνεται μέχρι να 
περάσει η μπόρα.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ακό-
μα, ότι το εμπόριο όπλων από 
μεριάς κράτους καλύπτεται 
από απόρρητες διαδικασίες, 
τις οποίες σέβονται όλα τα 
αστικά κόμματα (ακόμα και 
αυτά που καταψηφίζουν, όπως 
ο Περισσός). Θυμηθείτε ότι τη 
συγκεκριμένη πώληση την εί-
χαν εγκρίνει στη Βουλή όλα τα 
κόμματα (πλην Περισσού) και 
έγινε γνωστή μόνο όταν ναυά-
γησε η εκτέλεσή της.
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Σκληραίνει η ενδοαστική κόντρα
κυβέρνησης - δικαστών

Οι δικαστές «κοροϊδεύουν την κοινω-
νία» κραύγαζε από το βήμα της Βου-

λής ο Κοντονής, αναφερόμενος στην από-
φαση του ΣτΕ που επί της ουσίας έβγαλε 
άκυρο το νόμο για το «πόθεν έσχες». 
«Καταδολιεύεται ο νόμος, ακυρώνεται ο 
νόμος και ακυρώνεται κάτι πολύ περισ-
σότερο, η λαϊκή επιταγή για διαφάνεια 
και έλεγχο!», συνέχισε τους μύδρους του 
ο Κοντονής, κυριολεκτικά εκτός εαυτού. 
Βλέπετε, δεν είναι λίγοι αυτοί που θα του 
φορτώσουν το πρόβλημα, παραπέμπο-
ντας στην πρόσφατη σύγκρουσή του, σε 
δημόσια θέα, με τον πρόεδρο του ΣτΕ, 
δικαστή που η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ τοποθέτησε στην προεδρία.

Γράψαμε την προηγούμενη βδομάδα 
ότι η σύγκρουση της κυβέρνησης με τη 
δικαστική κάστα δεν έχει την παραμικρή 
σχέση με τα συμφέροντα, τους πόθους 
και τις διεκδικήσεις του ελληνικού λαού. 
Οτι είναι ένα ακόμα επεισόδιο ανάμεσα 
σε δυο πόλους του συστήματος εξουσίας. 
Αναφερθήκαμε στην απόλυτη αλαζονεία 
που διακατέχει τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και τους 
οδηγεί σε συμπεριφορές τύπου Κοντονή. 
Γράφαμε χαρακτηριστικά: «Με τον ίδιο 
τρόπο που μια σύμβουλος του Φλαμπου-
ράρη απευθύνεται στον Δασάρχη Πειραιά 
και τον διατάζει να αποχαρακτηρίσει τα 
δάση του Ελληνικού, επειδή αυτό είναι 
μνημονιακή υποχρέωση, απευθύνθηκε 
και ο Κοντονής στη δικαστική κάστα. Μό-
νο που δε λογάριασε ότι αυτοί δεν είναι 
δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά κάστα, βολεμέ-
νη με την ισοβιότητα και έχοντας εδώ και 
πολλές δεκαετίες δημιουργήσει την παρά-
δοση του πυλώνα εξουσίας. 'Η οι συριζαίοι 
θα καταφέρουν να δημιουργήσουν έναν 
δικό τους αξιόλογο πυρήνα μέσα σ' αυτή 
την κάστα, ώστε να επηρεάζουν τις εσω-
τερικές της ισορροπίες, ή θα βρίσκονται 
διαρκώς απέναντί της και θα εισπράττουν 
ροχάλες, σαν αυτή που έριξε στον Κοντο-
νή ο Σακελλαρίου».

Οι δικαστικοί, ιδιαίτερα οι ανώτατοι και 
ανώτεροι, δεν είναι γατάκια. Παρακολου-
θώντας την προπαγάνδα των συριζαίων, 

που έλεγε ότι οι δικαστές ζητούν εξαίρε-
ση για την πάρτη τους από τις δηλώσεις 
«πόθεν έσχες», αντέδρασαν όπως θα αντι-
δρούσε κάθε εξουσιαστική κάστα αξιοποι-
ώντας την εξουσία που διαθέτει: έβγαλαν 
όλο τον νόμο για το «πόθεν έσχες» αντι-
συνταγματικό, επικαλούμενοι μια σειρά 
διατάξεις του. Ετσι, με τη βοήθεια και των 
αντιπολιτευόμενων ΜΜΕ, εμφανίζονται 
όχι ως μια κάστα που ζητά εξαιρέσεις για 
πάρτη της, αλλά ως θεματοφύλακες του 
Συντάγματος, που κάνει ρυθμίσεις γενικής 
και όχι ειδικής (για πάρτη της) ισχύος.

Η κυβέρνηση λογικά δεν αιφνιδιάστηκε. 
Περίμενε αυτή την απόφαση, μετά τη δη-
μόσια σύγκρουση Κοντονή-Σακελλαρίου 
στη γενική συνέλευση της Ενωσης Εισαγ-
γελέων. Και επέλεξε την αντεπίθεση, για 
να μη φανεί η ήττα της. Ούτε αυτό εξέ-
πληξε. Θυμηθείτε τι είχε γίνει όταν βγήκε 
η (με οριακή πλειοψηφία τότε) απόφαση 
του ΣτΕ για τον νόμο Παππά. Βγήκε μέ-
σα στα μαύρα μεσάνυχτα η Γεροβασίλη 
και μπερδεύοντας τα λόγια της επιτέθηκε 
κατά των δικαστών, μιλώντας για παιδά-
κια που δε θα πάνε σε βρεφονηπιακούς 
σταθμούς και για γιατρούς που δε θα δι-
οριστούν στα νοσοκομεία. Ετσι και τώρα, 
μετά την έκρηξη Κοντονή, βγήκε και ο 
Παπαγγελόπουλος (που τις προηγούμε-
νες μέρες σιωπούσε, μολονότι αυτός εί-
ναι ο αρμόδιος υπουργός) και ανακοίνωσε 
νέο νόμο με το ίδιο περιεχόμενο, ενώ ο 
Τσίπρας εμφανίστηκε χωρίς υψηλούς τό-
νους και χωρίς επίθεση στους δικαστές, 
αλλά αποφασισμένος να υπηρετήσει τη 
διαφάνεια.

Νέα αποστολή για τον Βούτση οσμιζό-
μαστε. Αυτός ήταν που πήρε την εντολή 
να βρει συμβιβαστική λύση στο ζήτημα 
των τηλεοπτικών αδειών. Και τα κατάφε-
ρε, αφού προηγουμένως παραμέρισε τον 
Παππά και δεν έδινε καμιά σημασία στις 
υστερίες του. Εδωσε στην αντιπολίτευση 
τα πόστα που ζητούσε στο ΕΣΡ και στους 
καναλάρχες τις άδειες που ζητούσαν. Κι 
ήρθε πρόσφατα ο Παππάς, με την ουρά 
στα σκέλια, να χαρίσει στους καναλάρχες 

τις άδειες (και μπόνους αρκετών δισεκα-
τομμυρίων το χρόνο), με τη μείωση του 
φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων από το 
20% στο 15%.

Κάποιος θα αναζητήσει τον παρασκη-
νιακό συμβιβασμό και με τη δικαστική 
κάστα. Δεν έχει σημασία αν θα είναι ο 
Βούτσης ή κάποιος άλλος. Σ' αυτή την κό-
ντρα, η δικαστική κάστα θα έχει το πάνω 
χέρι. Δεν το 'χει σε τίποτα να βγάλει αντι-
συνταγματικό και τον νέο νόμο, αν αυτός 
δεν είναι του γούστου της. Τι θα κάνει τό-
τε η κυβέρνηση; Θα αθροίζει ήττες στο 
δικαστικό πεδίο και μάλιστα στο επίπεδο 
του ΣτΕ; 'Η θα ξεκινήσει μια πιο δυνατή κα-
μπάνια «έκθεσης» της δικαστικής κάστας 
στον ελληνικό λαό; Σιγά μη στάξει η ουρά 
του γαϊδάρου. Αυτή η κάστα δεν ντράπη-
κε όταν στελέχωνε τις κυβερνήσεις και τα 
στρατοδικεία της χούντας (για να μην πά-
με στα έκτακτα στρατοδικεία του εμφύλι-
ου), δεν είχε την ευθιξία να διώξει κάποια 
από τα μέλη της που εκτέθηκαν πιο πολύ, 
θα ντραπεί τώρα επειδή ο Κοντονής με 
τον Παπαγγελόπουλο (κι από κοντά ο Βα-
ξεβάνης) θα λένε ότι θέλουν να μη δηλώ-
νουν τα μετρητά και τα τιμαλφή που έχουν 
στις θυρίδες και στα σπίτια τους; Οι δικα-
στές είναι ανεξέλεγκτοι και δε δίνουν λο-
γαριασμό σε κυβερνήσεις (ιδιαίτερα όταν 
αυτές έχουν πάρει την κάτω βόλτα, ενώ 
παράλληλα τα φαβορί για την επόμενη κυ-
βέρνηση τους κλείνουν ενθαρρυντικά το 
μάτι). Αντίθετα, μια κυβέρνηση φθείρεται 
όταν τρώει χαστούκια στις δικαστικές αί-
θουσες. Ναι μεν αυτές οι συγκρούσεις λει-
τουργούν αποπροσανατολιστικά για τον 
λαό, όμως αυτό δεν μπορεί να τραβήξει 
για πολύ. Δεν είναι για χόρταση, όπως λέει 
ο λαός μας. Οι «κεφαλές» του συστήματος 
έχουν τον τρόπο να περνούν στα ηγετικά 
κλιμάκια μιας κυβέρνησης τα μηνύματα 
περί αναγκαίας συνδιαλλαγής, προκειμέ-
νου να μη διασαλεύονται οι ισορροπίες 
του συστήματος. Γι' αυτό και ο Κοντονής 
αυτό που θα φροντίσει από τώρα και με-
τά είναι πώς να γλιτώσει το κεφάλι του. Ο 
ανασχηματισμός δεν έχει γίνει…

Δικαστική ευαισθησία για τους 
ρατσιστές

Ο Δημήτρης Μεσσήνης έκανε το καθήκον του. Και ως φωτορε-
πόρτερ και ως άνθρωπος με ευαισθησίες. Ως «παλιός» του επαγ-
γέλματος ξέρει πολύ καλά ότι δεν πρέπει ν' αποχωρίζεται ποτέ 
την κάμερα. Γιατί το θέμα μπορεί να σε «βρει» στις πιο απίθανες 
στιγμές. Από τον οδοντίατρο γύριζε κι έπεσε πάνω στο ρατσιστι-
κό στιγμιότυπο. Μια «νταβραντισμένη» μαντάμ κλωτσούσε και 
έβριζε ένα κοριτσάκι που έπαιζε ακορντεόν στη Διονυσίου Αρε-
οπαγίτου μαζεύοντας κέρματα από τους τουρίστες. Ο Μεσσήνης 
έβαλε τις φωνές στη ρατσίστρια και στη συνέχεια ανέβασε τις 
φωτογραφίες στο AP όπου εργαζόταν τότε. Το αποτέλεσμα ήταν 
η φωτογραφία να κάνει το γύρο του κόσμου και να δημοσιευτεί 
σε χιλιάδες Μέσα. Κάποια αντιρατσιστική οργάνωση έκανε μή-
νυση και απαγγέλθηκε κατηγορία στη ρατσίστρια.

Από τον Δ. Μεσσήνη, που τώρα ζει στη Δράμα, μάθαμε τη 
δικαστική κατάληξη της υπόθεσης. Πέρασαν πάνω από τέσσε-
ρα χρόνια για να γίνει η δίκη. Από αναβολή σε αναβολή, έγινε 
τελικά πριν από μερικές μέρες. Η ρατσίστρια δεν εμφανίστηκε 
ποτέ. Δικάστηκε ερήμην και η ποινή της ήταν μόνο τρεις μήνες με 
αναστολή. Χάδι! Ποιος είπε ότι η Δικαιοσύνη είναι τυφλή; Ανοι-
χτομάτα και ταξική είναι.

Κάτω τα χέρια από τους 
τούρκους αγωνιστές

Οπως πληροφορηθήκαμε, υπάρχει ένταλμα έκδοσης στην 
Τουρκία για δύο από τους τούρκους και κούρδους αγωνιστές 
που συνελήφθησαν από την Αντιτρομοκρατική λίγο πριν από 
την έλευση του Ερντογάν και σε βάρος των οποίων στήθηκε 
η καθιερωμένη σε τέτοιες περιπτώσεις «υπόθεση».

Το μόνο που έχουμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι να μην 
τολμήσουν να παραδώσουν τους τούρκους αγωνιστές στο 
φασιστικό κράτος της Τουρκίας.

«Ρεάλ πολιτίκ» και εθνικιστικός παροξυσμός

Από τα διαμειφθέντα μεταξύ Τσί-
πρα και Ερντογάν, κατά την πρό-

σφατη επίσκεψη του τελευταίου στην 
Ελλάδα, είχε καταστεί φανερό ότι ο 
Τσίπρας «έδωσε» στον τούρκο πρό-
εδρο την εκλογή μουφτή στις μου-
σουλμανικές κοινότητες της Θράκης, 
προφανώς για να έχει ο Ερντογάν 
«κάτι» να επιδεικνύει στην τουρκική 
αντιπολίτευση (Κεμαλιστές), η οποία 
του «τη βγαίνει» εθνικιστικά. Ο Ερντο-
γάν αναγνώρισε ότι η εκλογή μουφτή 
είναι ζήτημα του ελληνικού κράτους 
και υπέβαλε αίτημα «ισοπολιτείας» 
(αναφερόμενος στον τρόπο εκλο-
γής του ορθόδοξου πατριάρχη στην 
Κωνσταντινούπολη), ενώ ο Τσίπρας 
δεν έκανε κανένα σχόλιο επ' αυτού, 
σημάδι ότι το θέμα είχε συμφωνηθεί.

Ακολούθησαν ανακοινώσεις από 
τον υπουργό Παιδείας (και Θρησκευ-
μάτων, μην το ξεχνάμε) Κ. Γαβρόγλου, 
ότι θ' αλλάξει ο τρόπος εκλογής του 
μουφτή («θα πρέπει να αρχίσει μια 
πολύ σοβαρή συζήτηση με την ίδια 
τη μειονότητα ως προς το θέμα της 

ορθολογικοποίησης της εκλογής 
μουφτήδων»). Τότε, αντέδρασε χολω-
μένος ο υπουργός Εξωτερικών Ν. Κο-
τζιάς, που αισθάνθηκε ότι ο Τσίπρας 
τον παραγκωνίζει σε ένα ζήτημα που 
θεωρούσε δικής του αρμοδιότητας. 
Δήλωσε, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει κα-
μιά συζήτηση για το θέμα της εκλο-
γής μουφτή. Ομως τον άδειασε ο 
ίδιος ο Τσίπρας, δηλώνοντας από τις 
Βρυξέλλες ότι τη σχετική συζήτηση «η 
κυβέρνηση την έχει ξεκινήσει εδώ και 
πάρα πολύ καιρό στο εσωτερικό της. 
Είναι αντικειμενική ανάγκη και δεν 
αφορά τον τούρκο πρόεδρο και πρέ-
πει να επεκταθεί δημοσιά και ανοικτά 
με τη μειονότητα. Με τη μουσουλμα-
νική μειονότητα που είναι τρίφυλης 
προέλευσης».

Ο Κοτζιάς αναδιπλώθηκε, δήλωσε 
ότι το θέμα είναι αρμοδιότητας Γα-
βρόγλου και απέδωσε -ως συνήθως- 
στα… fake news τα περί διάστασής 
του με τον υπουργό Παιδείας. Κι εκεί 
που το ζήτημα πήγαινε να κλείσει (η 
αλήθεια είναι ότι η αντιπολίτευση δεν 

έκανε καθόλου σπέκουλα), πετάχτηκε 
ο Δ. Καμμένος των ΑΝΕΛ, που αφού 
εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τα 
όσα αναφέρει το κείμενο των 53+ για 
τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τους 
ΑΝΕΛ, εξέφρασε με χαρακτηριστικό 
τρόπο την αντίθεσή του στις προω-
θούμενες αλλαγές στον τρόπο εκλο-
γής μουφτή: «Και θέλετε εσείς, εγώ 
να ψηφίσω τον μουφτή από τη βάση. 
Να κάνει τι; Να ψηφίζει ένας από την 
Αρκαδία τον αντιπεριφερειάρχη στην 
Κομοτηνή; Αυτό θέλουμε;».

Πριν κατακαθήσει το μικρό σύννε-
φο που σήκωσε με τις δηλώσεις του ο 
ακροδεξιός βουλευτής, ήρθε ο άλλος 
Καμμένος, η αρχηγάρα και υπουργός, 
να σηκώσει πραγματικό κουρνιαχτό, 
επαναλαμβάνοντας τις γνωστές θέ-
σεις του για τυχόν συμφωνία με την 
ΠΓΔΜ σε σύνθετη ονομασία που 
θα περιλαμβάνει και τον όρο Μακε-
δονία. «Οσον αφορά εμένα, όχι με 
την ιδιότητα του υπουργού Εθνικής 
Αμυνας, αλλά με την ιδιότητα του 
αρχηγού κόμματος, σας διαβεβαιώ-

νω ότι ουδέποτε θα συναινέσω στην 
οποιαδήποτε χρήση του ελληνικού 
όρου Μακεδονία για την ονομασία 
των Σκοπίων», είπε.

Ο Κοτζιάς, ο οποίος εδώ και καιρό 
διεξάγει εντατικές διαπραγματεύ-
σεις με τη γειτονική χώρα, που έχει 
τώρα μια κυβέρνηση που συμφω-
νεί σε σύνθετη ονομασία, άδειασε 
μεγαλοπρεπέστατα τον Καμμένο, 
δηλώνοντας ότι «είναι δικαίωμα του 
κάθε κόμματος σε ζητήματα που τα 
θεωρεί θεμελιακά να τοποθετείται», 
όμως για το ζήτημα του ονόματος της 
ΠΓΔΜ «αυτό που χρειάζεται είναι μια 
πλειοψηφία βουλευτών, όχι μια πλει-
οψηφία κομμάτων». Και συμπλήρωσε 
με καρφί κατά Καμμένου: «Και [χρει-
άζεται] μια πλειοψηφία ευθύνης, κα-
θώς δεν μπορεί να μένει άλυτο ένα 
ζήτημα γιατί κάποιοι παίζουν με το 
μέλλον της χώρας»!

Τα ανακλαστικά της ΝΔ αποδείχτη-
καν για μια ακόμα φορά επιπέδου… 
γκαζοζέν, όχι όμως και της Ντόρας. 
Μολονότι ο αδερφούκλας της της 

έχει στερήσει τη θέση του τομεάρχη 
εξωτερικής πολιτικής, αυτή έσπευσε 
να τοποθετηθεί στο θέμα που άνοιξε, 
καθώς μυρίστηκε «ψητό». Αφού θύμι-
σε ότι ο Καμμένος «δύο φορές κατά 
την περίοδο διακυβέρνησης Καρα-
μανλή, είχε ψηφίσει τη σύνθετη ονο-
μασία, με γεωγραφικό προσδιορισμό, 
erga omnes (έναντι όλων) που ήταν 
η βασική θέση που είχε γίνει αποδε-
κτή από το σύνολο της Βουλής (πλην 
ΛΑΟΣ) και με την οποία πήγαμε στο 
Βουκουρέστι», διαμήνυσε στην κυ-
βέρνηση να μην προσβλέπει στις ψή-
φους της αντιπολίτευσης (όπως είχε 
πει ο Κοτζιάς). «Να έρθουν ενιαία ως 
κυβέρνηση να μας πουν ποιο είναι το 
αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσής 
τους για το θέμα της ονομασίας των 
Σκοπίων» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τσίπρας προσπαθεί να εφαρμό-
σει μια «ρεάλ πολιτίκ» σε μια σειρά 
δευτερεύοντα ζητήματα διεθνών 
σχέσεων, όμως ο ακροδεξιός κυβερ-
νητικός εταίρος του τραβάει ξανά το 
χαλί κάτω από τα πόδια.
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«Το άτυπο πρωτάθλημα 
χειμώνα αφιερώνεται 

στα μέλη της κυβέρνησης, που 
δημόσια καταφέρονται κατά 
του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ και χρίζουν 
άλλους “πρωταθλητές”. Σήμερα 
ο κόσμος κόντεψε να μπει μέσα 
στο γήπεδο. Ολοι βλέπουν τι 
γίνεται και καταλαβαίνουν. Αφι-
ερώνουμε, λοιπόν, τον τίτλο του 
Πρωταθλητή Χειμώνα σε αυτούς 
που μας πολεμούν με λύσσα». Η 
δήλωση του υπεύθυνου επικοι-
νωνίας της ερυθρόλευκης ΠΑΕ, 
Κωστά Καραπαπά, αμέσως μετά 
την αναμέτρηση του Ολυμπι-
ακού με τον ΠΑΣ Γιάννινα, δεί-
χνει ξεκάθαρα ότι ο επίσημος 
Ολυμπιακός βρίσκεται σε ευθεία 
αντιπαράθεση με την κυβέρνη-
ση. Στις ήδη τετάμενες σχέσεις 
των δυο πλευρών ήρθε να προ-
στεθεί η ένταση από την άσκηση 
αναίρεσης κατά του βουλεύμα-
τος του Συμβουλίου Εφετών 
για τους στημένους αγώνες στο 
χώρο του ποδοσφαίρου, από 
τον αντεισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη. 

Η πρόταση Βουρλιώτη θα 
εξεταστεί από το Ποινικό Τμήμα 
του Αρείου Πάγου και μπορεί 
να γίνει δεκτή (ολικά ή εν μέρει) 
ή να απορριφθεί. Στην πρώτη 
περίπτωση, θα επιστραφεί στο 
Τριμελές Συμβούλιο Εφετών, 
το οποίο (με νέα σύνθεση) θα 
πρέπει εντός εννιά μηνών να 
αποφανθεί για τα αδικήματα με 
τα οποία θα παραπεμφθούν οι 
κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με 
τα σχετικά δημοσιεύματα από 
το δικαστικό ρεπορτάζ, αρχικά ο 
αντεισαγγελέας κατέθεσε μόνο 
την αίτηση αναίρεσης, χωρίς το 
ακριβές σκεπτικό της (το οποίο 
κατατέθηκε την περασμένη Δευ-
τέρα), γεγονός που πυροδότησε 
σενάρια για κυβερνητική πα-
ρέμβαση, προκειμένου να μην 
κλείσει η υπόθεση και να παρα-
μείνουν σε κατάσταση ομηρίας 
οι βασικοί κατηγορούμενοι της 
υπόθεσης και κυρίως ο «πρώην» 
πρόεδρος της ερυθρόλευκης 
ΠΑΕ, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Στο θέμα της υπόθεσης των 
«στημένων» αγώνων και στις 
«διεργασίες» εντός της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, σχετικά με 
το αν θα έπρεπε να υπάρξουν πι-
έσεις για την άσκηση αναίρεσης, 
είχαμε αναφερθεί σε παλιότερο 
φύλλο, σχολιάζοντας ότι εντός 
της κυβέρνησης υπήρχαν δυο 
γραμμές. H «σκληροπυρηνική» 
που ήταν υπέρ της αναίρεσης και 
η μετριοπαθής που θεωρούσε ότι 
ακόμα και αν η ακροαματική δι-
αδικασία καταλήξει σε αθώωση 
των κατηγορουμένων (που είναι 
και το πιο πιθανό, σύμφωνα με 
την συντριπτική πλειοψηφία των 
νομικών), η ζημιά για τον Μαρι-
νάκη θα είναι σημαντική, αφού 
η «εξουδετέρωσή» του κατά το 
χρονικό διάστημα εξέλιξης της 
δίκης θα μειώσει τη δυναμική 
του και θα περιορίσει τους ελιγ-
μούς του. Ταυτόχρονα, είχαμε 
κάνει την εκτίμηση ότι η κυβέρ-
νηση δεν θα επιλέξει το χώρο 
του ποδοσφαίρου για να λύσει 
τις διαφορές της με τον Μαρι-
νάκη, αφού αυτό πιθανόν να την 
οδηγούσε σε απρόβλεπτες και 

επικίνδυνες καταστάσεις και να 
την έφερνε σε αντιπαράθεση 
με μια σημαντική μερίδα των 
ερυθρόλευκων οπαδών. Οπως 
όλα δείχνουν, στην κυβέρνηση 
επικράτησαν οι «σκληροπυρηνι-
κοί» που ήθελαν να ασκηθεί αίτη-
ση αναίρεσης κατά της αρχικής 
πρότασης του Συμβουλίου Εφε-
τών και πλέον άπαντες αναμέ-
νουν τη συνέχεια μιας υπόθεσης, 
που το μόνο σίγουρο είναι ότι δε 
θα μας αφήσει να πλήξουμε.

Εκτός όμως από το νομικό μέ-
ρος και το ποδοσφαιρικό σκέλος 
της υπόθεσης, η άσκηση αναίρε-
σης από κάποιους ερμηνεύεται 
σαν μια προσπάθεια της κυβέρ-
νησης να βγάλει τον Μαρινάκη 
εκτός των διεργασιών για τις 
τηλεοπτικές άδειες. Σύμφωνα 
με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, 
στις αρχές του '18 θα πραγματο-
ποιηθεί ο σχετικός διαγωνισμός 
και ήδη από κάποιες πλευρές 
έχουν αρχίσει να διοχετεύο-
νται σενάρια για ασυμβίβαστο 
στη συμμετοχή του Μαρινάκη, 
αφού θα είναι υπό διερεύνηση 
η εμπλοκή του σε κακουργημα-
τικές πράξεις. Ο ιδιοκτήτης της 
ερυθρόλευκης ΠΑΕ έχει δώσει 
23.000.000 ευρώ για αγορά 
μετοχών του MEGA και είναι σε 
συνεννόηση με την οικογένεια 
Βαρδινογιάννη, για τη συμμετο-
χή τους στον διαγωνισμό για την 
απόκτηση τηλεοπτικού καναλιού. 
Αυτό σίγουρα δεν αρέσει στην 
κυβέρνηση, αφού μετά από ένα 
εφήμερο φλερτ ανάμεσα στις 
δυο πλευρές, ο Μαρινάκης απο-
φάσισε να ενταχθεί στο στρατό-
πεδο της αντιπολίτευσης και να 
θέσει ως βασικό δημοσιογραφι-
κό στόχο του την απομάκρυνση 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, 

κατά συνέπεια θέλουν με κάθε 
τρόπο να του «κόψουν» τα φτε-
ρά.

Οσον αφορά την εκτίμηση της 
στήλης στο θέμα της άσκησης 
αναίρεσης, δεν επαληθεύτηκε, 
καθώς η κυβέρνηση επέλεξε 
να αντιπαρατεθεί με τον κόσμο 
του Ολυμπιακού. Ομως από τις 
πρώτες αντιδράσεις και από την 
ανακοίνωση Καραπαπά, μπορού-
με να πούμε ότι η στήλη επιβε-
βαιώθηκε σχετικά με τις «παρε-
νέργειες» αυτής της επιλογής και 
την ευθεία αντιπαράθεση της 
κυβέρνησης με τον κόσμο του 
Ολυμπιακού. Είναι φανερό ότι ο 
Μαρινάκης και η ερυθρόλευκη 
διοίκηση θα χρησιμοποιήσουν 
τη δυναμική των οπαδών του 
Ολυμπιακού για να ασκήσουν 
πίεση στην κυβέρνηση και ήδη 
στο διαδίκτυο και τις ερυθρόλευ-
κες οπαδικές ιστοσελίδες έχουν 
αρχίζει να ηχούν τα τύμπανα του 
πολέμου. Οσον αφορά τη νομι-
κή πτυχή της υπόθεσης, το ρίσκο 
που παίρνει η κυβέρνηση είναι 
αρκετά μεγάλο, αφού ακόμη και 
αν γίνει δεκτή η πρόταση Βουρλι-
ώτη για αναίρεση του βουλεύμα-
τος, τίποτα δεν της εξασφαλίζει 
ότι το νέο Συμβούλιο Εφετών θα 
βγάλει διαφορετικό βούλευμα 
από το αρχικό. Μάλιστα, όπως 
αναφέρουν οι γνωρίζοντες τα 
δικαστικά δρώμενα, το γεγονός 
ότι η απόφαση απαλλαγής των 
εμπλεκόμενων για τις κακουργη-
ματικές πράξεις ήταν ομόφωνη 
δυσκολεύει πολύ την ανατροπή 
της (ελάχιστες φορές έχει ανα-
τραπεί ομόφωνη απόφαση). 
Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 
τους λόγους που κόντρα στη 
λογική επικράτησαν οι «σκλη-
ροπυρηνικοί», όμως αυτό που 
ξέρουμε είναι ότι η υπόθεση των 

«στημένων αγώνων» αποκτά ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον, αφού όπως 
όλα δείχνουν ξεφεύγει από την 
ποδοσφαιρική της διάσταση και 
μετατρέπεται σε αντιπαράθεση 
επιχειρηματικών και πολιτικών 
συμφερόντων.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
ΥΓ1. Σύμφωνα με ασφαλείς 

πληροφορίες της στήλης, η ερυ-
θρόλευκη διοίκηση και ο Μαρι-
νάκης είναι ιδιαίτερα ενοχλη-
μένοι από την ενέδρα (από το 
ρεπορτάζ της στήλης προκύπτει 
ότι δεν υπήρξε προκαθορισμέ-
νο ραντεβού ανάμεσα στις δυο 
πλευρές και οι ερυθρόλευκοι 
έπιασαν στον ύπνο τους αντιπά-
λους τους) που έστησαν οι ερυ-
θρόλευκοι οπαδοί σε αυτούς του 
Παναθηναϊκού, μετά τον αγώνα 
βόλεϊ Παναθηναϊκός – Εθνικός 
Πειραιώς στο Μετς. Σε μια περί-
οδο που θα πρέπει να κινητοποι-
ήσει τον κόσμο του Ολυμπιακού 
ως ασπίδα προστασίας στη σύ-
γκρουσή του με την κυβέρνηση, 
μια συζήτηση για τις σχέσεις του 
με τις οπαδικές συμμορίες και το 
νεοναζιστικό μόρφωμα θα έδι-
ναν «τροφή» στους αντίπαλους 
του Μαρινάκη και σε όσους τον 
κατηγορούν ότι έχει σχέση με 
τον υπόκοσμο, άρα και με τα κυ-
κλώματα και βγάζουν τεράστια 
φράγκα από στημένους αγώνες 
και άλλες εξωαγωνιστικές αγα-
θοεργίες. Πρέπει λοιπόν να βρει 
τη χρυσή τομή, προκειμένου να 
μην τα σπάσει με τους σκληρο-
πυρηνικούς που αποτελούν την 
αιχμή του δόρατος στον οπαδικό 
του στρατό και ταυτόχρονα να 
μη κατηγορηθεί ότι κάνει πλά-
τες στους χουλιγκάνους και στη 
νεοναζιστική συμμορία για την 
οποία κατηγορείται ότι υπήρξε 
ένας από τους βασικούς της χρη-
ματοδότες. Μοναδικό θετικό για 
τον Μαρινάκη τη δεδομένη χρο-
νική περίοδο είναι ότι, παρά την 
πολύ άσχημη αγωνιστική εικόνα 
που παρουσιάζει, ο Ολυμπιακός 
είναι στην κορυφή της βαθμο-
λογίας και έχει κατακτήσει τον 
τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα, 
γεγονός που συσπειρώνει τον κό-
σμο της ομάδας γύρω από την 
ερυθρόλευκη διοίκηση.

ΥΓ2. Κάτι πρέπει να πίνουν οι 
συριζαίοι. Σύμφωνα με κυβερνη-
τικούς κύκλους, στις αρχές του 
2018 ο υφυπουργός Αθλητισμού 
Γιώργος Βασιλειάδης θα καταθε-
σει στη Βουλή το νέο νομοθετικό 
πλαίσιο για την ασφάλεια στα 
γήπεδα ποδοσφαίρου. Στον σχε-
διασμό της κυβέρνησης θα προ-
βλέπεται ότι την ευθύνη για την 
τήρηση των μέτρων ασφαλείας 
και την ομαλή διεξαγωγή των 
αγώνων θα την έχουν οι ΠΑΕ και 
όχι οι μπάτσοι. Υπέρ της ρύθμι-
σης τάχθηκε ήδη η Ομοσπονδία 
Συλλόγων Ιδιοκτητών Οίκων Τε-
λετών, τα γνωστά μας «κοράκια», 
που ευελπιστούν ότι η εφαρμογή 
του μέτρου στα ελληνικά γήπεδα 
θα συνοδευτεί από κατακόρυφη 
άνοδο του τζίρου τους.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Αφιέρωση με νόημα...Δύο χιλιάδες δεκαεπτά
ως πότε, σύντροφοι, με τα σκατά;

Φτάσαμε και στη μεγαλύτερη νύχτα του φετινού χρόνου, 
καταμεσής της μακριάς, αξημέρωτης, μεγαλύτερης νύχτας 
των τελευταίων χρόνων…

Δυο σαλτιμπάγκοι άεργοι, δυο αστικά σκουπίδια
σφόδρα αγαπηθήκανε μέσα απ' το συμφέρον
τα μέτρησαν, τα ζύγισαν, εκάνανε τον γάμο

τρώνε, πίνουν, δοξάζονται και από δω πάν' κι άλλοι.
Στις 29 Δεκεμβρί-

ου κλείνει τα 59 χρό-
νια του ο καθαγια-
σμός του κρατικού 
τζόγου, με την ίδρυ-
ση του –απόλυτα 
ψευδεπίγραφου εδώ 
και χρόνια- Ο.Π.Α.Π., 
με το Βασιλικό Διά-
ταγμα 20.

«Τι χρειάζεται τώρα να μιλήσουμε για τους επαγγελματίες 
καλλιτέχνες; Ο καθένας τους έχει τη δική του φιλαυτία και πιο 
εύκολα μπορεί να σου χαρίσει το πατρικό του χωράφι παρά να 
υποχωρήσει στο ζήτημα του ταλέντου του. Oσο πιο λίγη είναι 
η αξία τους, τόσο πιο πολύ το θράσος κι οι αξιώσεις τους ν' 
αυτοθαυμάζονται, να κορδώνονται και να φουσκώνουν» (Ερα-
σμος - «Μωρίας εγκώμιο»).

Τελευταία στήλη για φέτος, θα στείλει στον αγύριστο μια 
ακόμη μαύρη χρονιά που φεύγει γελώντας σαρκαστικά στην 
πλάτη της εργατικής τάξης (ή και κατάμουτρα, δεν έχει πρό-
βλημα). Ανάλογες οι διαθέσεις…

Μες στης βουλής τους πλάτανους γινόταν πανηγύρι
μα η γιορτή ήταν πολλή κι ο τόπος ήταν λίγος

δώδεκα δίπλες ο χορός κι εξηνταδυό τραπέζια
χίλια ψηνόντανε σφαχτά σ’ ούλες τις εταιρίες

κι η λματ θερμοπαρακαλεί, μιζάρει τον αη Γιώργη
μη τύχει κι έρθει άλλη στραβή και τους χαλάσει η φτιάξη.

Το κίνημα ψυχορραγεί, μα έτοιμος ο Αλέξης
που ροβολάει προς το βουνό, λέει κατά τα πλατάνια:

- Σώπασε λματ, ούλοι σιωπή, κουράγιο παλικάρια
αφουγκραστείτε το τρελό αγέρι τ'ς Ευρωλάνδης
οι αντιστάσεις κάμφθηκαν, όλα δικά μας θα ‘ναι.

Κυλάει ο καιρός, ο τσακισμένος κόσμος της δουλειάς και 
της ανεργίας μαζεύεται φοβισμένος όλο και περισσότερο 
στο καβούκι του, σκληραίνουν τη στάση τους τα ντόπια και 
διεθνή αρπακτικά, απαιτώντας όλο και περισσότερα σ’ αυτή 
την άνευ προηγουμένου ιστορική ληστεία μιας ληστρικής 
ιστορίας. Το «εορταστικό» κλίμα των ημερών επιβάλλει την 
άνωθεν εκπορευόμενη αισιοδοξία και φιλολογία για «φως στο 
τούνελ», τα λουριά όμως παραμένουν ασφυκτικά σφιγμένα. 
Οσα αποπροσανατολιστικά σόου κι αν στηθούν. Εξαρχής 
ήμασταν –και εξακολουθούμε, καθώς δεν υπάρχει ούτε καν 
υποψία για κάτι άλλο- πεπεισμένοι ότι τίποτε δεν θα αλλάξει 
μέχρι να σκουπιστεί από τους ιμπεριαλιστές και το τελευταίο 
ψήγμα πλούτου, τίποτε δεν θα παραχωρηθεί σ’ ένα δειλό πια 
ταξικό εχθρό που στριμώχνεται στη γωνιά και απλά τρώει τις 
κατραπακιές. Γιατί εκείνοι γνωρίζουν και υπεραμύνονται του 
ταξικού προσδιορισμού τους, σε αντίθεση μ’ εμάς που μένου-
με εθελοντικά θολωμένοι στα ίδια παραμύθια…

«Η φιλανθρωπία χάνεται μέσα σε μυριάδες παράσιτα και 
δεν φτάνει σ’ αυτούς που έχουν ανάγκη, εκτός αν πρόκειται να 
τους ταπεινώσει. Εν τω μεταξύ, οι μεσάζοντες της φιλανθρω-
πίας ζουν άνετα στις πλάτες των πλούσιων και των φτωχών» 
(Luigi Molinari – «Η παρακμή του ποινικού δικαίου»).

Η κυρα-Εφη απ' το χωριό (τάδε έφη Ζαραπούστρα)
που 'χε το βλέμμα χαμηλά σαν τη μυξοπαρθένα
ξάφνου τσαμπουκαλεύτηκε κι άρχισε να μιλάει!
- Κόρη μου πόσο άλλαξες! Τι είναι τώρα τούτα;

Νομίζεις θα 'σαι μια ζωή φίρμα στις Βερσαλλίες;
Γοργά κυλάει ο καιρός, αύριο φεύγεις νύχτα

και επιστρέφεις στο χωριό στυμμένη, ατιμασμένη…
- Ασε με μάνα να χαρείς, με θάμπωσαν τα πλούτη

να ζήσω θέλησα κι εγώ, να γλείψω απ' το μέλι
όσο προλάβω και απέ στον κάμπο επιστρέφω.

«Το αστικό κράτος των φυγάδων του καθήκοντος και της ερ-
γασίας χρηματομανών κι εκμεταλλευτών αστών, το διατηρού-
με εμείς οι απόγονοι χωρικών οι οποίοι από γενιά σε γενιά το 
ενισχύουμε με νέα μέλη (επιστήμονες, μεταπράτες, εργάτες) 
και το αναπαράγουμε» (Λεωνίδας Γούσιος).

Και του χρόνου με υγειά. Μέι, γεια.
Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Μπορεί η Πρωτοχρονιά να είναι η μοναδική γιορτή που θα γιορ-
τάσουμε οι άθεοι, δεν μπορούμε όμως να αγνοήσουμε ότι η παρα-
τεταμένη οικονομική κρίση και η μίζερη καθημερινότητα που βιώνει 
η λαϊκή οικογένεια έχουν ενισχύσει το θρησκευτικό συναίσθημα, με 
αποτέλεσμα ολοένα και περισσότεροι να εναποθέτουν τις ελπίδες 
τους για ένα καλύτερο μέλλον στη βοήθεια από τον θεό. Είναι επί-
καιρο λοιπόν να ξαναθυμίσουμε ότι η θρησκεία (ανεξάρτητα από το 
όνομα του θεού της) είναι το όπιο του λαού και να ενημερώσουμε ότι 
εκτός από το δέντρο της φωτογραφίας, υπάρχει και ένα ακόμη καλύ-
τερο, πιο εξελιγμένο και πιο μυρωδάτο, που εγγυάται την εμφάνιση 
των μάγων με τα δώρα και τις καμήλες (η φάτνη δεν εμφανίζεται γιατί 
υπάρχει κίνδυνος φορολόγησης με ΕΝΦΙΑ  από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ).



www.eksegersi.gr

22 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2017 15

> «Ο Βλαδίμηρος Λένιν έλεγε 
χαρακτηριστικά πως ο ιστορικός 
ρόλος του προλεταριάτου (του 
πιο προωθημένου πολιτικά τμή-
ματος της εργατικής τάξης)…». 
Για το ότι το απόσπασμα βγάζει 
μάτι δεν φέρουμε εμείς ευθύνη. 
Συγγραφέας είναι ο Σ. Καργά-
κος και έργο του «Το πλοίο των 
τρελών – και η άγονος πολιτική 
μας γραμμή», σελίδα 81. Ο ίδιος 
συγγραφέας σε άλλο έργο του 
(«Αλαλία») διατείνεται πως η αλ-
βανική γλώσσα δεν έχει λέξη για 
την «αγάπη» (δυστυχώς γι’ αυτόν 
η λέξη dashuria υπάρχει τόσο 
στο λεξικό του Μ. Μπότσαρη, 
όσο και σε οποιοδήποτε λεξικό 
της αλβανικής)…

> Η βασίλισσα του χωνιού.

> «Ακόμα πιο αντιλαϊκά συναγω-
νιζόμενη την κυβέρνηση» - «Στο 
στόχαστρο η οργάνωση και δρά-
ση των εργαζόμενων» - «Υγεία 
και ασφάλιση “χρυσωρυχεία“ 
του κεφαλαίου» - «Θέλει ακόμα 
βαθύτερη εμπλοκή» - «Με “μο-
χλό“ φοροαπαλλαγές και προ-
νόμια στους “επενδυτές“». Τίτ-
λοι και υπότιτλοι από άρθρο του 
Ριζοσπάστη για το 11ο συνέδριο 
της ΝΔ,, φύλλο 17/12/2017. Αυτό 
που «ξεχνάει» το άρθρο είναι η 
αντιπροσώπευση του Περισσού 
σε αυτό το συνέδριο… Οι καλές 
σχέσεις και οι υποσχέσεις μετα-
ξύ αστικών κομμάτων.

> Τελικά Β. Κορέα ή Λ.Δ. Κο-
ρέας; Ας αποφασίσουν εκεί 
στον Περισσό (βλέπε φύλλο 
17/12/2017, ΚΟΣΜΟΣ, όπου χρη-
σιμοποιείται ο όρος Β. Κορέα).

> Δεν ήξερα που ένα αηδόνι/ εί-
ναι προοίμιο στον Εβρο/ αλλιώς 
δεν ξημερώνει… Θαν. Τζούλης, 
περιοδικό «Εξώπολις».

> Ο τίτλος της είδησης λέει 
ότι δολοφονήθηκε ο Ιμπραήμ 
Αμπού Θουράγια – 902.gr. Και 
για του λόγου το αληθές προ-
βάλλεται η πληροφόρηση από 
τον ΟΗΕ. – 19/12/2017.

> «Βουλή – Μάχες κορυφής για 
τον προϋπολογισμό του 2018», 
tovima.gr. Κάποιος να μαζέψει 
τα αίματα…

> Ο υπουργός Αμυνας της 
Βρετανίας Γκάβιν Γουίλιαμσον 
διαβεβαιώνει τους φορολογού-
μενους ότι δεν θα πληρώσουν 
δεκάρα για την επισκευή του 
(ολοκαίνουριου) αεροπλανοφό-
ρου, Βασίλισσα Ελισάβετ, που 
μπάζει νερά. Τι κόστισε όμως 

στους «βρετανούς φορολογού-
μενους» το συγκεκριμένο πλοίο; 
Μόλις 3.1 δισ. λίρες, κοντά 3.5 
δισ. ευρώ. Τίποτα, δηλαδή…

> Εξοδος στις αγορές το «στοί-
χημα» των συριζανέλ. Είναι 
όμως η έξοδος της εργατικής 
τάξης στην καθημερινή αγορά 
που έχει γίνει απαγορευτική, κυ-
ρίως όσον αφορά τα τρόφιμα…

> Μπορεί η συγκυβέρνηση να μι-
λάει για fake news, όμως εμείς, 
τα «συνήθη υποζύγια», έχουμε 
σε καθημερινή βάση fakes και 
φασόλια food news…

> Η αφήγηση ως παραμύθι 
(Δραγασάκης): «Από την καθα-
ρή έξοδο ως τη μεταμνημονιακή 
εποχή». Ξέχασε τη ρήτρα…

> Μπορεί το υπουργείο Οικονο-
μικών να λέει ότι το «κοινωνικό 
μέρισμα» είναι «ακατάσχετο» 
(νεολογισμός;), όμως οι τράπε-
ζες έχουν εκ διαμέτρου αντίθε-

τη γνώμη…

> Απειλή για μόλυνση συσκευ-
ασμένων τροφίμων: εφαρμογή 
της αρχής της συλλογικής ευθύ-
νης. Τα επίλοιπα είναι απλώς… 
πρασινάδες.

> Χιλιάδες στους δρόμους των 
Βρυξελλών κόντρα στη «μεταρ-
ρύθμιση» του συνταξιοδοτικού 
συστήματος.

> «Το άλμα ήταν τεράστιο». 
Μανταδάκης στην ηλεκτρονική 
έκδοση της ΑΥΓΗΣ. Το μέγα πή-
δημα εννοεί…

> Προκλητικοί οι συριζανέλ 
(avgi.gr, 19/12/2017): «Παρεμβά-
σεις-τομές για την αναζωογόνη-
ση της δυτικής Αττικής».

> Μπορεί ο τίτλος της έντυπης 
ΑΥΓΗΣ να ήταν «Ολα στο φως». 
Ενα σωρό νοικοκυριά ΔΕΝ 
έχουν φως… (και δεν βλέπουν 
φως…).

> Boom, boom, boom!

> Προσωρινό το «πάγωμα» του 
ΦΠΑ σε πέντε νησιά. Μέχρι 30-
6-2018. Και μετά;

> Για «θαύμα Τσίπρα» κάνει λόγο 
ο ιταλός συγγραφέας Α. Καμιλέ-
ρι. Θεός ο (άνευ) Τσίπας…

> Νέα ευρήματα του ναυαγίου 
των Αντικυθήρων – στα ναυάγια 
του λαού από μνημονιοκινεζο-
ποίηση έχουμε νέα;

> Ο τίτλος του σάιτ avgi.gr, 
18/12/2017, «φωνάζει»: «Σ. Φά-
μελλος – Νομοθετική πρωτο-
βουλία για ανοιχτά ρέματα»… 
Στο κείμενο όμως αναφέρεται: 
«Προγραμματίζουμε νομοθετι-
κή πρωτοβουλία»… Φέξε μου και 
γλίστρησα…

> Fight for your right to party (?).

> Το ΕΘΝΟΣ, πρωτοσέλιδο, 
19/12/2017, έκανε και τον υπο-
λογισμό: «1.000.000 οι αναπο-
φάσιστοι που θα κρίνουν την 
εκλογική μάχη». Χωρίς εκλογές, 
ούτε καν προεκλογική περίοδο… 
«Θαύμα» Τσίπρα…

> Τώρα, εμάς γιατί μας «μυρίζει» 
η ταινία του Μπουλμέτη;

> Μόνο σαν πικρή ειρωνεία 
ακούγεται: 18/12/2017, παγκό-
σμια ημέρα μεταναστών.

> Ιδού και κάποιοι σέξυ ηγέτες: ο 
άνευ Τσίπας και ο… Πάκης.

> Ο Γιούνκερ χαρακτήρισε τον 
Καμμένο ακροδεξιό, συγκρίνο-
ντάς τον με τους νεοναζί της 
Αυστρίας.

> Ο Καμμένος απάντησε ότι 
ήταν νύχτα, κάνει κρύο στις Βρυ-
ξέλλες κι ο καθένας έχει και τις 
αδυναμίες του (ήτοι, ο Γιούνκερ 
ήταν μεθυσμένος).

> Αλλος αλκοολικός, άλλος κα-
ζινόβιος, πού βαδίζομεν, κύριοι;

> Εμένα δεν με αγκαλιάζει ο Γι-
ούνκερ, όπως τον Σαμαρά, είπε 
ο Καμμένος.

> Τις αγκαλιές και τα ρουφηχτά 
φιλιά στον Τσίπρα δεν τα είδε;

> Κακή, ψυχρή κι ανάποδη θα 
‘ναι η νέα χρονιά. Μόνο το αε-
ράκι της κοινωνικής κίνησης 
είναι σε θέση να απομακρύνει 
τη μπόχα της αυξανόμενης κινε-
ζοποίησης. Με τα βήματα προς 
την πολιτική οργάνωση της ερ-
γατικής τάξης.

Βασίλης

Η άλλη μισή στην Παλαιστίνη βρίσκεται

Με τον τρόπο του Roger Waters

Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις ζήσαμε ακόμα (Ναζίμ Χικμέτ, «Για τη ζωή»)

Αυτό που έχετε, απαρνηθείτε το και πάρτε αυτό που σας αρνούνται

Δεν μπορείς να κάνεις επανάσταση με άσπρα γάντια

Μίλα ψιθυριστά, αν μου μιλάς γι’ αγάπη

  Dixi et salvavi animam meam

u Αλιευμένο από «τοίχο» του facebook, το αναδημοσιεύουμε 
γιατί είναι όμορφο μέσα στην απλότητά του. Το αφιερώνει 
και η στήλη στην επέτειο της γέννησης του Ιωσήφ Βησσα-
ριόνοβιτς Στάλιν, που γεννήθηκε ως Ι.Β. Τζουγκασβίλι στο 
Γκόρι της Τυφλίδας (Γεωργία) στις 21 Δεκέμβρη του 1878 (και 
όχι στις 18 Δεκέμβρη, όπως έγραψε κάποιος λαθεμένα στο 
Ιντερνετ και έκτοτε το αναπαράγουν πολλοί). Και βέβαια, ο 
Στάλιν δεν είναι  συνδεδεμένος μόνο με τη μεγάλη αντιφασι-
στική νίκη των λαών. Πρωτίστως είναι συνδεδεμένος με την 
ιστορία του κόμματος των Μπολσεβίκων, με την Οκτωβριανή 
Επανάσταση, στην οποία διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο, και με 
τη θυελλώδη οικοδόμηση του σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ. Γι' αυτό 
και έχει συγκεντρώσει πάνω του τα βέλη, όχι μόνο των κάθε 
είδους φασιστών, αλλά του συνόλου της αστικής τάξης και των 
κάθε είδους οπορτουνιστών και προδοτών της προλεταριακής 
υπόθεσης.

u Μπορεί να μην έχουν ξανανοίξει το Στέκι τους, λόγω της 
συνεχούς πολιορκίας από τα φασιστοειδή του «ιδιωτικού στρα-
τού του προέδρου», όμως οι σύντροφοι της Στρούγκας δεν 
έχουν αναστείλει τη δράση τους. Και το «Χαμπέρι», το εφη-
μεριδάκι τους εκδίδουν και μοιράζουν πόρτα-πόρτα στη Νέα 
Φιλαδέλφεια - Νέα Χαλκηδόνα και παρεμβάσεις με αεροπανό 
κάνουν. Το αεροπανό της φωτογραφίας πρέπει να αναρτήθηκε 
στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας.

u Από παρέμβαση διαμαρτυρίας παλαιστίνιων φοιτητών, που 
οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα. 
Χρειάζονται σχόλια;

οι τοίχοι έχουν φωνή

Ο Ερντογάν προσπαθεί να 
σβήσει τα σκίτσα του Λατούφ

Οπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Κάρλος Λατούφ, ο Ερντογάν έχει 
βάλει δικηγόρους που πιέζουν το Twitter να σβήσει το περιεχόμε-
νο από 80 αναρτήσεις, μεταξύ των οποίων είναι και 11 αναρτήσεις 
με σκίτσα του διάσημου βραζιλιάνου καρτουνίστα. Δικαιολογη-
μένα από την πλευρά του «σουλτάνου», θα λέγαμε, δεδομένου 
ότι ο Λατούφ με το πενάκι του στηλιτεύει το καθεστώς του. Οπως 
μάλιστα δείχνει η παραπάνω ανάρτηση, ο Λατούφ δεν έχαψε 
ούτε τον υποτιθέμενο αντισιωνισμό του Ερντογάν και κατήγ-
γειλε ως υποκριτική τη φιλία του για την Παλαιστίνη. Το σχόλιο 
που συνοδεύει την ανάρτηση του Λατούφ γράφει: «Οι Τούρκοι 
έχουν εξαπατηθεί και πάντα θα εξαπατώνται, όσο αγοράζουν την 
ψεύτικη ρητοτική του Ερντογάν για τους Κούρδους και τους Πα-
λαιστίνιους».



Ηρωες
Οι εικόνες, τραβηγμένες αποσπασματικά στο «πεδίο 

της μάχης» είναι συγκλονιστικές. Νεαροί Παλαιστίνιοι 
από τη Λωρίδα της Γάζας έχουν μπει στη «νεκρή ζώ-
νη» που οι σιωνιστές έχουν χαράξει στα ανατολικά και 
βόρεια σύνορα της Λωρίδας και πετούν πέτρες στους 
ισραηλινούς στρατιώτες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ένας 
άνδρας σε αναπηρικό καροτσάκι με κομμένα και τα δυο 
του πόδια. Φωνάζει συνθήματα, ανεμίζει μια παλαι-
στινιακή σημαία, σχηματίζει το σήμα της νίκης, κάνει 
δηλώσεις σε απεσταλμένους διεθνών πρακτορείων.

Ο καταιγισμός των δακρυγόνων αντιμετωπίζεται από 
τους παλαιστίνιους νέους. Μαθημένοι σ' αυτά, πετούν 
τα κάνιστρα των χημικών μακριά και συνεχίζουν τον 
πετροπόλεμο. Ο ανάπηρος συνεχώς μαζί τους. Τον βλέ-
πουμε πότε πάνω στο καροτσάκι και πότε να κινείται 
στο έδαφος χρησιμοποιώντας τα χέρια και την έδρα 
του. Υστερα από λίγο αρχίζουν οι σφαίρες. Βλέπουμε 
μια ομάδα νέων να κουβαλάει τον ανάπηρο πάνω σε 
φορείο. Τρέχοντας φτάνουν στο ασθενοφόρο που τον 
παραλαμβάνει.

Λίγο αργότερα, έρχεται η επίσημη ανακοίνωση από 
το νοσοκομείο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο της Γάζας. Ο 
Ιμπραχίμ Αμπού Θουράγια, 29 ετών, είναι νεκρός. Δέ-
χτηκε σφαίρα στο κεφάλι. Γίνεται γνωστό ότι ο νεκρός 
είχε χάσει τα δυο του πόδια από αεροπορικό βομβαρ-
δισμό των σιωνιστών το 2008.

Υπήρξε ένας αγωνιστής σε όλα τα επίπεδα. Καθηλω-
μένος σε αναπηρικό καροτσάκι εργαζόταν σκληρά για 
να ζήσει την ενδεκαμελή οικογένειά του. Επλενε αυτο-
κίνητα. Υπάρχει βίντεο που τον δείχνει στη δουλειά, να 
κινείται από το καροτσάκι πάνω στο αυτοκίνητο και να 
σέρνεται από το καπό μέχρι την οροφή με τρόπο που 
δείχνει σαν να έχει υπερνικήσει τη βαρύτητα. Αν έπαιρ-
νε μέρος σε παραολυμπιακούς αγώνες, θα είχε μεγάλη 
συλλογή από μετάλλια. Αυτά όμως είναι πολυτέλειες 
για ανθρώπους σαν τον Ιμπραχίμ. Η δική του ζωή ήταν 
σκληρή, αλλά οι άνθρωποι με αξιοπρέπεια και περη-
φάνια δεν το βάζουν κάτω. Η ανάγκη της επιβίωσης 
κάνει το σώμα τους να λειτουργεί με μια διαφορετική 
μηχανική. Τα δικά τους μετάλλια είναι το μεροκάματο 
που στο τέλος της μέρας μπορούν να πάνε στην οικο-
γένειά τους.

Οπως δε δέχτηκε να γίνει απόμαχος της ζωής, ο 
Ιμπραχίμ δεν έγινε και απόμαχος του αγώνα για λευ-
τεριά και ανεξαρτησία. Ηταν εκεί, στην πρώτη γραμμή 
του αγώνα, μαζί με τους συντρόφους του. Ισος ανάμε-
σα σε ίσους. Η αναπηρία δεν ήταν πρόβλημα γι' αυτόν. 
Ηταν όμως πλεονέκτημα για τον σιωνιστή σνάιπερ. 
Σημάδεψε στο κεφάλι ειδικά αυτόν. Τον «θρασύ» ανά-
πηρο που ανέμιζε την παλαιστινιακή σημαία και σχη-
μάτιζε με τα δάχτυλά του το σήμα της νίκης. Το 2008 
του έκοψαν τα δύο πόδια, το 2017 τον αποτελείωσαν με 
μια σφαίρα στο κεφάλι. 

Επρεπε να κοπεί ειδικά αυτό το κεφάλι. Γιατί η ύπαρ-
ξή του εκεί, στην πρώτη γραμμή του αγώνα, με τα πόδια 
κομμένα, θύμιζε το στίχο του Ταουφίκ Ζαγιάντ: «Μένω 
εδώ και υπερασπίζομαι/ την κάθε σπιθαμή από το χώμα 
της πατρίδας μου/ με τα δόντια».

Ο Ιμπραχίμ Αμπού Θουράγια είναι ένας ακόμα στην 
τεράστια λίστα των παλαιστίνιων μαρτύρων. Αυτή η 
γη, όμως, θα εξακολουθήσει να γεννά ήρωες που την 
ποτίζουν με το αίμα τους.

Π.Γ.

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

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

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινο

Πώς λέγεται ο πρωθυπουρ-
γός που φωνάζει στο γρα-

φείο του τους τραπεζίτες και 
μπροστά στις κάμερες τους 
ζητά να σώσουν αυτοί την κυ-
βέρνηση, βγάζοντας σε πλει-
στηριασμό ακριβά ακίνητα 
και αφήνοντας τελευταίες τις 
πρώτες κατοικίες; Ξεφτίλας! 
Αυτός ήταν ο Τσίπρας στη 
συνάντηση που οργάνωσε 
βιαστικά με τους τραπεζίτες 
την περασμένη Δευτέρα στο 
Μαξίμου, έχοντας φωνάξει 

και τις κάμερες για να απαθα-
νατίσουν το «ιβέντ». Δεν ήταν 
καθόλου δύσκολο, πίσω από 
το δήθεν αυστηρό ύφος του 
ηθοποιού-πρωθυπουργού, να 
διακρίνει κανείς την απόγνωση 
του πολιτικού που φοβάται ότι 
οι πλειστηριασμοί θα είναι η 
ταφόπλακα της εκλογικής του 
επιρροής, όπως ήταν το Βατο-
πέδι για τον Καραμανλή και το 
«χαράτσι» για τον Γιωργάκη.

Η εικόνα ήταν πραγματικά 
εξευτελιστική. Ο πρωθυπουρ-
γός, δηλαδή η ανώτατη αρχή 
της χώρας, που διαθέτει τη 
δεδηλωμένη στη Βουλή και 
μπορεί άνετα να ασκήσει τη 
νομοθετική πρωτοβουλία, 
προσκυνάει τους τραπεζίτες 
και τους ζητά on camera να 
επιδείξουν… κοινωνική ευαι-
σθησία! «Θα ήθελα, λοιπόν, 
να σας ζητήσω να συμβάλλετε, 
ώστε να σταματήσει μια διαρ-
ροή ψευδών ειδήσεων, ότι κιν-
δυνεύει η λαϊκή κατοικία, με την 
ευρεία έννοια, διότι και νομο-
θετικά προστατεύεται, αλλά και 
όλα όσα έχουμε συμφωνήσει 
και όλα όσα εσείς οι ίδιοι έχε-
τε αποφασίσει, διαμορφώνουν 
ένα πλέγμα που, κατά την άπο-
ψή μου, δεν προκαλεί αστάθεια 
και ανησυχία».

Το ερώτημα που αβίαστα 
έρχεται στα χείλη κάθε νοήμο-

νος ανθρώπου είναι: εσύ είσαι 
πρωθυπουργός, εσύ διαθέτεις 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία, 
γιατί δεν ψηφίζεις ένα νόμο 
που προστατεύει τα σπίτια 
του κοσμάκη από πλειστηρια-
σμούς, αλλά παρακαλάς τους 
τραπεζίτες να βοηθήσουν; Η 
απάντηση είναι γνωστή: νο-
μοθετικό πλαίσιο υπάρχει και 
ο Τσίπρας δε δικαιούται να 
το πειράξει. Αν το πειράξει, 
προβλέποντας προστασία της 
πρώτης κατοικίας, τότε η τρίτη 
αξιολόγηση δε θα κλείσει.

Τι προβλέπει αυτό το νομο-
θετικό πλαίσιο; Σε ό,τι αφορά 
τα στεγαστικά δάνεια, γλιτώ-
νουν από τον πλειστηριασμό 
μόνο τα σπίτια εκείνων που θα 
ενταχθούν στη ρύθμιση, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε (νόμος 
Σταθάκη). Εχει δε τροποποι-
ηθεί κατά τρόπο που να βο-
λεύει τους τραπεζίτες και όχι 
τους απεγνωσμένους δανει-
ολήπτες. Για να ενταχθεί στη 
ρύθμιση ο δανειολήπτης πρέ-
πει να αποδείξει ότι μπορεί να 
εξυπηρετήσει το δάνειο μέχρι 
την αποπληρωμή του (τα δι-
καστήρια δεν είναι και τόσο… 
δεκτικά σ' αυτό). Αμα του τύ-
χει κάποια αναποδιά και δεν 
μπορεί να εξυπηρετήσει τις 
δόσεις της ρύθμισης, το 'χασε 
το σπίτι. Θυμίζουμε ότι οι ίδιοι 

οι συριζαίοι ισχυρίζονταν ότι 
προστάτευσαν το 70% των 
δανειοληπτών. Δε χρειάζεται 
να επιχειρηματολογήσουμε ότι 
το ποσοστό είναι σημαντικά 
χαμηλότερο και στην πράξη θ' 
αποδειχτεί ακόμα πιο χαμηλό.

Πέρα από τα στεγαστικά 
δάνεια, όμως, υπάρχουν μικρά 
επιχειρηματικά δάνεια που 
πάρθηκαν με εγγύηση σπίτια, 
όπως υπάρχουν τα χρέη προς 
εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία 
και ιδιώτες. Υποθήκη σε τέτοιο 
ακίνητο δεν προστατεύεται και 
τέτοια είναι στην πλειοψηφία 
τους τα ακίνητα που βγαίνουν 
σε πλειστηριασμούς τους 
τελευταίους μήνες και προ-
γραμματίζεται να βγουν τους 
επόμενους. Και θα υπάρξει 
πραγματική καταιγίδα πλει-
στηριασμών μικρών ακινήτων, 
γι' αυτό επιλέγουν τη λύση 
των ηλεκτρονικών πλειστηρι-
ασμών.

Καλώντας τους τραπεζίτες 
στο Μαξίμου ειδικά γι' αυτό 
το ζήτημα ο Τσίπρας ομολό-
γησε ότι η κυβέρνηση δε θέλει 
να κάνει οποιαδήποτε ρύθμι-
ση προστασίας και προβλέπει 
αποκλειστικά στη «συμφωνία 
κυρίων» που λέει ότι έχει κά-
νει μαζί τους (συμφωνία την 
ύπαρξη της οποίας διέψευσε 
πριν από λίγο καιρό ο πρόε-

δρος της Ενωσης Ελληνικών 
Τραπεζών Ν. Καραμούζης, λέ-
γοντας πως πρόκειται απλά για 
ιεράρχηση που κάνουν οι ίδιες 
οι τράπεζες).

Ο Τσίπρας ζήτησε από τους 
τραπεζίτες «να βγάλουν από 
τα συρτάρια, τους μεγαλομπα-
ταχτσήδες και τους μεγαλοο-
φειλέτες, αυτούς που προκα-
λούν το περί δικαίου αίσθημα 
της ελληνικής κοινωνίας» και 
«να συμβάλουν ώστε να στα-
ματήσει μια διαρροή ψευδών 

ειδήσεων, ότι κινδυνεύει η 
λαϊκή κατοικία, με την ευρεία 
έννοια». Τι απάντησαν οι τρα-
πεζίτες δεν το μάθαμε, γιατί 
οι κάμερες απομακρύνθηκαν 
μετά τον δεκάρικο του πρω-
θυπουργού. Σύμφωνα με όσα 
διέρρευσαν οι ίδιοι μετά τη 
συνάντηση, είπαν στον Τσίπρα 
ότι έχουν πλήρη επίγνωση της 
κοινωνικής του ευθύνης (!) και 
ότι ήδη στρέφονται ενάντια 
στους λεγόμενους στρατηγι-
κούς κακοπληρωτές, όμως η 
διαδικασία θέλει χρόνο.  Κο-
ντολογίς, οι τραπεζίτες είπαν 
ότι θα συνεχίσουν να κάνουν 
αυτό που κάνουν ως τώρα!

YΓ. Ποιος είναι ο αρχιερέας 
των fake news; Ο Φίλης, φυσι-
κά. «Οι στόχοι που έχουν θέσει 
οι τραπεζίτες για το 2018-2019 
σε συνεργασία με τον SSM 
οδηγούν σε πάνω από σαρά-
ντα χιλιάδες πλειστηριασμούς. 
Ο καθένας καταλαβαίνει ότι, 
από ένα σημείο και μετά, αυτοί 
δεν θα αφορούν στρατηγικούς 
κακοπληρωτές ή μπαταχτσή-
δες με βίλες 1,5 εκατομμυρίου 
ευρώ και πισίνες, αλλά φτωχό 
κόσμο και απλούς ανθρώπους 
της πρώην μεσαίας τάξης που 
εξουθένωσε η κρίση», είπε στη 
Βουλή, διαψεύδοντας τον πρω-
θυπουργό και πρόεδρό του.

Η «Κόντρα» δεν έχει άλλο 
στήριγμα εκτός από τους 
αναγνώστες της. Η δική 
σας οικονομική ενίσχυση 
εξασφαλίζει την απρόσκοπτη 
κυκλοφορία της.

Ο Τσίπρας προσκυνάει τους 
τραπεζίτες-αφεντικά


