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Το 2018 η κυβέρνηση θα 
επιταχύνει τις πολιτικές της 
αντιλήψεις και πρωτοβουλίες, 
κάνοντας ακόμα πιο σαφές το 
ταξικό της πρόσημο.

Αλέξης Τσίπρας
Επειδή το ταξικό πρόσημο 

της κυβέρνησης είναι σαφώς 
αστικό… κουμπωθείτε.

Ο Τσίπρας δεν πρόδωσε, 
δεν εξαπάτησε, δεν είπε ψέμα-
τα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε την κυβέρ-
νηση, αλλά όχι την εξουσία.

Περιστέρα Μπαζιάνα
Πρέπει να περνούν μεγάλα 

ζόρια για να ρίχνουν στην αρέ-
να και την έως τώρα σιωπηλή 
πρωθυπουργική συμβία.

Το πολυνομοσχέδιο που κα-
τατίθεται προς συζήτηση και 
ψήφιση στη Βουλή εμπεριέχει 
πολλά επιμέρους νομοσχέδια, 
πολλά από τα οποία είναι απα-
ραίτητα για την μεταρρύθμιση 
και την πρόοδο της χώρας.

Σωκράτης Φάμελλος
Κάτι τέτοια ακούει ο Μπου-

μπούκος και σκάει από το κα-
κό του, επειδή του κλέβουν τη 
μνημονιακή δόξα.

Οι αξιωματούχοι του Λευ-
κού Οίκου ανησυχούν για 
τις νοητικές ικανότητές του 
[Τραμπ]. Αναρωτιούνται εάν 
έχει μαθησιακές δυσκολίες, 
εάν έχει τη διαταραχή που 
προκαλεί πρόβλημα στην ικα-
νότητα συγκέντρωσης ή ακό-
μα και αν βρίσκεται σε αρχικό 
στάδιο άνοιας.

Μάικλ Γουλφ
Ξεπούλησε το βιβλίο του 

παμπόνηρου μπεστσελερά.
Εχουμε γεννηθεί την ίδια 

χρονιά [με τον Τσίπρα] και απ’ 
ό,τι φαίνεται ο Θεός ήθελε να 
γεννηθούμε την ίδια χρονιά 
για να μπορέσουμε να λύσου-
με ένα ευαίσθητο πρόβλημα 
που υφίσταται μεταξύ των δύο 
κρατών.

Ζόραν Ζάεφ
Υπάρχουν και στη γείτονα 

καραγκιόζηδες.
Αυτά που ειπώθηκαν και 

γράφτηκαν με αφορμή τη συ-
νέντευξη της Μπ. Μπαζιάνα, 
υπερβαίνουν κατά πολύ το 
όριο της πολιτικής αντιπαρά-
θεσης και φτάνουν στην ωμή 
χυδαιότητα.

Ράνια Σβίγκου
Ενώ αυτά που είπε η Μπα-

ζιάνα πλημμυρίζουν από ειλι-
κρίνεια και εντιμότητα!

Θα το επαναλάβω, πρέπει 
να συμπληρώνουμε ο ένας 
τον άλλο. Το σωστό δεν θα 
συμβεί μόνο του – ούτε στη 
ζωή μας, ούτε στην πολιτική, 
ούτε στη χώρα. Εμείς πρέπει 
να προσπαθούμε να κάνουμε 
το σωστό, να είμαστε το σωστό 
και όχι απλώς να ξορκίζουμε 
το κακό. Να φωτίζουμε και να 
φωτιζόμαστε.

Σταύρος Θεοδωράκης
Θεωρεί τη συνταγή δοκι-

μασμένη, γιατί με κάτι τέτοιες 
παπάρες έκανε καριέρα στην 
τηλεόραση.

Η Αχτσιόγλου δεν είχε 
κανένα πρόβλημα να «δε-

σμευτεί» για αύξηση του κα-
τώτατου μισθού το 2018. Στο 
κομματικό ραδιόφωνο μιλού-
σε, γιορτινές μέρες ήταν, μια 
«ένεση αισιοδοξίας» δεν κο-
στίζει και τίποτα στην πιο καλή 
μαθήτρια του Κατρούγκαλου. 
Ομως, ο υφυπουργός παρά τω 
πρωθυπουργώ και οικονομικός 
σύμβουλος του Τσίπρα, Δημή-
τρης Λιάκος, υπήρξε εξαιρετι-
κά… σαφής στην ασάφειά του 
(συνέντευξη στο ΑΠΕ/ΜΠΕ): 
«Οι σχετικές προϋποθέσεις 
διαμορφώνονται σταδιακά και 
τούτο θα μας επιτρέψει στο εγ-
γύς μέλλον να εκκινήσουμε τον 
αναγκαίο διάλογο και για τον 
κατώτατο μισθό». Ζήσε Μάη 
να φας τριφύλλι…

Ξεχάστε προς στιγμήν 
το πρόσωπο που γράφει 

(Ζωή Κωνσταντοπούλου) και 
διαβάστε: «Σήμερα έβαλαν 
να μιλήσει την πρώην ασυμβί-
βαστη αριστερή, που θα χώ-
ριζε τον Τσίπρα αν υπέγραφε 

Μνημόνιο. Που τώρα πηγαίνει 
σε δεξιώσεις με τουαλέτες και 
γίνεται καθηγήτρια στην… Κίνα. 
Κάπως πρέπει να ξεπληρώσει 
τις φωτογραφικές ρυθμίσεις με 
τις οποίες ο άντρας της τής χτί-
ζει την καριέρα της». Βλέπετε 
κάτι που να μην ισχύει;

Κάποιοι ονειρεύονται τις 
εποχές της κοινωνικής 

ξεφτίλας. Τότε που εκατο-
ντάδες χιλιάδες άνθρωποι 
συμμετείχαν σε μουσολινικού 
τύπου εθνικιστικά συλλαλητή-

ρια «για τη Μακεδονία μας», 
που «είναι μία και ελληνική». 
Το αστικό πολιτικό σύστημα, 
αφού καλλιέργησε με τον πιο 
αισχρό τρόπο το εθνικιστικό 
μίσος, βασισμένο στην πλήρη 
διαστρέβλωση της ιστορικής 
αλήθειας και των εθνολογικών 
δεδομένων της χώρας μας και 
της ευρύτερης βαλκανικής γει-
τονιάς μας, ετοιμάζεται τώρα 
να κάνει τον «ρεαλιστικό συμ-
βιβασμό». Από πολλούς (και 
δεν αναφερόμαστε στους συ-
νειδητούς φασίστες και εθνο-

κάπηλους) αυτό θα βιωθεί ως 
εθνική ήττα, δημιουργώντας 
νέες συνειδησιακές στρεβλώ-
σεις, οι οποίες αποτελούν το 
λίπασμα για την ανάπτυξη του 
φασιστικού φαινομένου. Γι' αυ-
τό και πρέπει να 'ναι συνέχεια 
ανοιχτό το ιδεολογικό μέτωπο.

Ο Βούτσης είναι πονηρός. 
Ασφαλώς δεν του άρεσε 

καθόλου που δεκάδες αντι-
εξουσιαστές «πολιόρκησαν» 
το στέκι του ΣΥΡΙΖΑ στο Με-
ταξουργείο, όπου θα μιλούσε. 
Εμεινε υπομονετικά για πολλή 
ώρα έξω από το χώρο, κι όταν 
είδε ότι η ένταση δεν εκτονώ-

νεται, σηκώθηκε 

και έφυγε, βάζοντας τους δι-
οργανωτές να ματαιώσουν την 
εκδήλωση.  Και μετά μούγκα. 
Δεν έκανε καμιά δήλωση, για 
να μην μπει ο ίδιος στο κάδρο. 
Οσο πιο γρήγορα ξεχαστεί το 
γεγονός τόσο το καλύτερο γι' 
αυτόν.

Εβγαλε, όμως, ανακοίνω-
ση ο ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας για 

«αυταρχική ενέργεια» (sic!) 
που «θυμίζει άλλες εποχές 
και παραπέμπει σε λογικές και 
πρακτικές καταστολής»! Γιατί 
κουράζεστε, συριζαίοι; Τα ίδια 
ακριβώς έλεγε κι ο Πάγκαλος 
και οι άλλοι πασόκοι όταν ο κό-
σμος τους χάλαγε τις φιέστες.

13/1: Τόγκο: Ημέρα απελευθέρωσης (1963), Γκά-

να: Ημέρα απολύτρωσης (1972) 13/1/1920: 
42 νεκροί και 105 τραυματίες σε συ-
γκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στη 
γερμανική βουλή από το Κομμουνιστικό 
Κόμμα και το Ανεξάρτητο Σοσιαλδημο-
κρατικό Κόμμα Γερμανίας 13/1/1943: 36 
άτομα εκτελούνται και διακόσια συλ-
λαμβάνονται σε αντιναζιστική διαδήλω-
ση στη Σόφια 13/1/1979: Βόμβα καταστρέφει 
περιπολικό έξω από το ΙΣΤ΄ ΑΤ Αθήνας (ΕΛΑ) 
14/1/1971: Η Βραζιλία ανταλλάσσει εβδομήντα 
πολιτικούς κρατούμενους με απαχθέντα ελβετό 
απεσταλμένο 15/1: Βενεζουέλα: Ημέρα δασκάλων, 
ΗΠΑ: Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, Ιαπωνία: Ημέρα 

ενηλίκων 15/1/1809: Γέννηση Πιερ Ζοζέφ Πρου-
ντόν 15/1/1878: Τέσσερις νεκροί και πολλοί 
τραυματίες σε συλλαλητήριο υπέρ του πολέμου 

(Αθήνα) 15/1/1919: Δολοφονία Ρόζα Λού-
ξεμπουργκ και Καρλ Λίμπκνεχτ (Βερο-
λίνο) 15/1/1977: Βόμβα στον κινηματογράφο 
«Αττικόν» (Πειραιάς) που πρόβαλε την ταινία 
«Επιδρομή στο Εντεμπε» 16/1: ΗΠΑ: Ημέρα θρη-
σκευτικής ελευθερίας, Ταϊλάνδη: Ημέρα δασκά-
λων 16/1/1980: Εκτελούνται οι Παντελής Πέτρου 

και Σωτήρης Σταμούλης (17Ν) 16/1/2001: 28 
παιδιά ηλικίας εννιά ως δεκαέξι ετών 
οδηγούνται σε τουρκικές φυλακές επει-
δή φώναζαν φιλοκουρδικά συνθήματα σε 
διαδήλωση 17/1: Πολωνία: Ημέρα απελευθέρωσης 

17/1/1992: Το Ειδικό Δικαστήριο αθωώνει τον 
Ανδρέα Παπανδρέου από τις κατηγορίες για το 
σκάνδαλο Κοσκωτά, ενώ κηρύσσει ενόχους τους 
πρώην υπουργούς Δ. Τσοβόλα (δυόμισι χρόνια 
φυλάκιση) και Γ. Πέτσο (δέκα μήνες) 18/1: Τυνη-
σία: Ημέρα επανάστασης (1956), Ταϊλάνδη: Ημέρα 

ενόπλων δυνάμεων 18/1/1947: Ναυάγιο του 
πλοίου «Χειμάρρα», πνιγμός –μεταξύ άλ-
λων- εβδομήντα πολιτικών κρατουμένων 
που ταξίδευαν δεμένοι 18/1/1974: Βόμβες 
σε αυτοκίνητα ξένων αποστολών στο κέντρο της 
Αθήνας (Λαϊκές Απελευθερωτικές Ομάδες Σαμπο-
τάζ) 19/1/1915: Θορυβώδη συλλαλητήρια σε Πάτρα 
και Βόλο για την τιμή του ψωμιού που έφτασε 
τα ογδόντα λεπτά 19/1/1978: Βόμβες σε τέσσερα 
αυτοκίνητα Bορειοαμερικανών στην Αθήνα.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

 u Ο Λούκι Λουκ πυροβολούσε πιο γρή-
γορα από τη σκιά του u Κι ο Καμμένος 
κάνει  κωλοτούμπες πιο γρήγορα από 
την αναπνοή του u Δεν ξέρουμε πώς 
τα καταφέρνει στην πράσινη τσόχα, 
στην πολιτική πάντως οι μπλόφες του 
είναι για κλάματα u Ποιος Φασμπί-
ντερ και ποια Πέτρα Φον Καντ u Εδώ 
σ' εμάς  παίζεται το δράμα «Τα πικρά 
δάκρυα της Μπέτυς Μπαζιάνα» u 

Πάκα τα κουβαλάνε τα χαρτομάντηλα 
κάθε 4 του Ιούλη u Γιατί στις 5 αρχίζει 
από το πρωί το πλάνταγμα της πρωθυ-
πουργικής συμβίας u Να φανταστεί-
τε ότι αρνείται να πιει ακόμα και τον 
εσπρέσο που της φτιάχνει ο ίδιος ο 
Αλέξης u Τον εσπρέσο που «μέθυσε» 
κοτζάμ Σταύρο Ψυχάρη u Τον εσπρέσο 
που ζήλεψε ακόμα και η διάσημη γάτα 
Ιμαλαΐων u Να το σοβαρέψουμε u Η 
Μπαζιάνα δηλώνει ότι «κλαίει» κάθε 5 
του Ιούλη, γιατί ο Τσίπρας δεν μπορεί 

να δηλώσει το ίδιο u Αυτός έχει αλλά-
ξει το «αφήγημα» u Ισχυρίζεται πλέ-
ον ότι στις 22 Ιούλη του 2015 πέτυχε 
έναν «έντιμο συμβιβασμό» u Οπότε 
επιστρατεύτηκε η συμβία για να που-
λήσει λίγο κουτόχορτο στο κομματικό 
ακροατήριο u «Εχει ο Ντόναλντ Τραμπ 
σώας τας φρένας;» u Ενα χρόνο μετά 
την εγκατάστασή του στον Λευκό Οίκο, 
ο «πλανητάρχης» βάλλεται πλέον και μ' 
αυτόν τον τρόπο u Κι αν καταφέρει να 
ολοκληρώσει τη θητεία του, δύσκολα 
θα μπορέσει να διεκδικήσει δεύτερη 

u Αν και στην αστική πολιτική ποτέ 
δεν πρέπει να λες «ποτέ» u Φυσικά, ο 
Τραμπ δεν… κώλωσε u Είναι και ψυχικά 
υγιής και ιδιοφυία, είπε με τη συνήθη… 
μετριοφροσύνη του u Δήλωσε δε έτοι-
μος να υποβληθεί σε οποιοδήποτε τεστ! 
u Το παράπονο του πρώην πασόκου 
Κουρουμπλή u Δε γίνεται η Κεντροαρι-
στερά να αρνείται τον φυσικό της σύμ-

μαχο και να συνεργάζεται με τον πολι-
τικό της αντίπαλο u Και ο Τσίπρας που 
πρότεινε στον Σουλτς να συνεργαστεί 
οπωσδήποτε με τη Μέρκελ; u Δεν μπο-
ρείς να πεις, οι συριζαίοι κάθε πολιτικής 
καταγωγής είναι προπαντός πολιτικοί… 
αρχών u Ο Κούλης χαρακτήρισε την 
εγκύκλιο Γαβρόγλου για τις σχολικές 
εκδρομές «επιστροφή στο παρελθόν 
και σε κλειστές λογικές πασπαλισμένη 
με μια ταξική ρητορική», δηλώνοντας 
«ριζικά αντίθετος» u Ο πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδό-
χων και μέλος της Πολιτικής Επιτρο-
πής της ΝΔ, Γρηγόρης Τάσιος, όμως, 
χαιρέτισε την εγκύκλιο Γαβρόγλου ως 
ανταποκρινόμενη σε ένα «πάγιο αίτημα 
του κλάδου για τις σχολικές εκδρομές»! 
u Εκείνο που δεν μας είπε ο Ζουράρις 
είναι αν είχε συμμετάσχει και ο ίδιος 
στη μπουρδελότσαρκα στο Μεσολόγγι 
u Αυτό είναι το μόνο που θα είχε ενδια-

φέρον u Θα βγάζαμε συμπεράσματα 
για τους παράγοντες που βαραίνουν 
στη διαμόρφωση της προσωπικότητας 
u Αμφιβάλλετε ότι ο Κιμ τρολάρει 
τον Τραμπ; u Μετά την ιστορία με το 
κουμπί (που δεν την προκάλεσε ο Κιμ), 
αναμένεται να ενταθεί το τρολάρισμα 
u Γιατί το «παιδοβούβαλο» της Β. Κο-
ρέας ούτε χαζό είναι, ούτε πολιτικά 
αμόρφωτο, ούτε γενικά αμόρφωτο u 

Δεν έκανε κωλοτούμπα ο Καμμένος u 

Οπως εξήγησε ο Κοτζιάς, ο Καμμένος 
δε συμφωνεί με τη χρήση του όρου 
Μακεδονία στα ελληνικά u Αν είναι σε 
άλλες γλώσσες, δεν υπάρχει πρόβλη-
μα u Διότι όλος ο πλανήτης ελληνικά 
διαβάζει, όχι αγγλικά ή άλλες γλώσσες 
με λατινικό αλφάβητο u Οσο να πεις, 
ανακουφιστήκαμε u Λίγες αξίες έχουν 
απομείνει σ' αυτόν τον τόπο u Δε θέλα-
με να χαθεί η αξία «Καμμένος» u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Εύχομαι το 2018 να είναι μια χρονιά αλληλεγγύης. Μια 
χρονιά όπου η χώρα μας θα κάνει βήματα αποκατάστασης 

της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και η χρονιά εκείνη που θα 
μας δει να βγαίνουμε από το πρόγραμμα της μνημονιακής 

επιτροπείας και να ανακτάμε την πολιτική και την οικονομική 
μας κυριαρχία, τόσο ως χώρα όσο και ως λαός. 

Δημήτρης Τζανακόπουλος

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Ασφαιρη μπλόφα
Το ότι βαδίζαμε προς μια νέα κωλοτούμπα του Καμμένου το 

είχαμε διαπιστώσει από κάτι δηλώσεις του Τζανακόπουλου και 
του Κατσίκη και το σημειώσαμε. Εκείνο που δεν προλάβαμε ήταν 
η δημόσια εκτέλεση της κωλοτούμπας από τον μετρ του είδους 
Πάνο Καμμένο. Την ώρα που το προηγούμενο φύλλο της «Κό-
ντρας» τυπωνόταν, ο Καμμένος έβγαινε από υπουργική σύσκεψη 
στο Μαξίμου, στεκόταν μπροστά στις κάμερες και εκτελούσε το… 
ακροβατικό του σόλο: είμαι και υπέρ της απόφασης του συμβου-
λίου πολιτικών αρχηγών υπό τον Κ. Καραμανλή το 1992 και υπέρ 
της «γραμμής του Βουκουρεστίου» το 2007, επί Κ. Καραμανλή 
του νεότερου και Ντόρας Μπακογιάννη.

Φυσικά, πρόκειται για δύο διαφορετικές θέσεις. Το 1992 τα 
αστικά κόμματα έλεγαν «καμιά αναφορά της λέξης Μακεδονία», 
ενώ το 2007 η γραμμή διαμορφώθηκε σε «σύνθετη ονομασία» 
(με τη λέξη Μακεδονία), η οποία θα ισχύει έναντι όλων (erga 
omnes). Τη γραμμή Καραμανλή-Μπακογιάννη ακολουθεί κατά 
γράμμα και η σημερινή κυβέρνηση. Οπως δήλωσε ο Κοτζιάς, «στο 
ονοματολογικό η κυβέρνηση, όπως έχει επανειλημμένα υπογραμ-
μίσει, στηρίζει και διαπραγματεύεται για μία σύνθετη ονομασία, 
ενιαία, σε όλες τις χρήσεις της». Και ο Καμμένος, που διαδέχτηκε 
τον Κοτζιά μπροστά από τα ραδιοτηλεοπτικά μικρόφωνα, επανέ-
λαβε δυο φορές ότι έχει εμπιστοσύνη στον υπουργό Εξωτερικών 
και τους χειρισμούς του.

Η εθνικιστική μπλόφα Καμμένου δεν κράτησε ούτε λίγες 
μέρες. Ξεφούσκωσε μέσω μιας ακόμα μεγαλοπρεπούς κωλο-
τούμπας. Τι συνέβη και ο Καμμένος αναγκάστηκε να κάνει την 
κωλοτούμπα τόσο σύντομα; Τον εκβίασε ο Τσίπρας ότι θα τον 
ξεφορτωθεί και θα πάει στις εκλογές ή με κάτι άλλο (π.χ. την 
υπόθεση των βλημάτων); Του διαμήνυσαν από την αμερικάνι-
κη πρεσβεία να μαζευτεί, γιατί οι ΗΠΑ θέλουν τη Δημοκρατία 
της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ το ερχόμενο καλοκαίρι; Μπορεί να 
ισχύουν οι προαναφερθέντες λόγοι μαζί με άλλους που δεν μπο-
ρούμε να γνωρίζουμε. Σημασία έχει πως πρόκειται για ένα ακόμα 
φιάσκο, όχι του Καμμένου (που είναι αυτός που είναι, γνωστός 
εδώ και χρόνια), αλλά της κυβέρνησης και προσωπικά του Τσίπρα. 
Γιατί φάνηκε καθαρά πως ο μόνος δεσμός των κομμάτων της 
σημερινής συγκυβέρνησης είναι η διαχείριση της κυβερνητικής 
εξουσίας.

Το φάντασμα του «αντιδεξιού» 
ΠΑΣΟΚ και τα γιουσουφάκια 
του Κούλη

Φλύκταινες έβγαλε και πάλι ο Πρετεντεράκος: αυτό που πάνε 
να φτιάξουν στην Κεντροαριστερά δεν είναι νέος φορέας, αλλά 
κέντρο αποκατάστασης αποτυχημένων πολιτικών. Διότι «στην 
Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου τρύπωσαν ακόμη και υπό-
δικοι πρώην συνεργάτες του Ακη και του Γιώργου Παπανδρέου. 
'Η διάφοροι γραφικοί εκπρόσωποι ανύπαρκτων κομμάτων και 
φανταστικών ρευμάτων». Οπως έγραψε, «ό,τι παραπέμπει σε ένα 
αμφιλεγόμενο παρελθόν είναι λάθος. Ο,τι αερίζει τους σκελε-
τούς στο ντουλάπι είναι λάθος. Κι ακόμη πιο λάθος είναι κάθε 
απόπειρα δικαίωσης όσων έχουν καταδικαστεί στη συνείδηση 
των ψηφοφόρων ως υπαίτιοι της χρεοκοπίας».

Δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι υπόδικοι στους οποίους αναφέρεται 
ο Πρετεντέρης (ο Καρχιμάκης ίσως;), όμως «βγάζει μάτια» το ότι 
δε βρήκε να γράψει ούτε μια τόση δα λεξούλα για τον Σημίτη και 
τα «ορφανά» του, που είναι αποδεδειγμένα βουτηγμένοι στη μίζα 
και τη λαμογιά. Ο εξοβελισμός τους από την πασοκοκεντροαρι-
στερά ασφαλώς και τον ενοχλεί. Δε θα τον ενοχλούσε καθόλου, 
όμως, όπως δε θα τον ενοχλούσαν ο Πόντας και η παρέα του, αν 
το υπό διαμόρφωση νέο μόρφωμα είχε μια καθαρή αντι-ΣΥΡΙΖΑ 
γραμμή και έναν εξίσου καθαρό φιλο-ΝΔ προσανατολισμό.

Αυτό είναι το ζητούμενο για την «πέμπτη φάλαγγα» του Κούλη, 
η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στα Μέσα του Μαρινάκη. Ολοι 
αυτοί βιώνουν μια αντίφαση: από τη μια εργάστηκαν για να στηρί-
ξουν το εγχείρημα της «ενιαίας Κεντροαριστεράς», ως δεξαμενή 
επαναπατρισμού πρώην πασόκων ψηφοφόρων από τον ΣΥΡΙΖΑ, 
από την άλλη είδαν ότι όλη αυτή η διαδικασία στέφθηκε με μια 
περιφανή και αδιαμφισβήτητη νίκη του ΠΑΣΟΚ («Πασοκάρα και 
τα μυαλά στα κάγκελα», όπως γράφαμε σε παλαιότερο σχόλιό 
μας). Και μάλιστα όχι του «όλου ΠΑΣΟΚ», όπως θα έλεγε ο Βενι-
ζέλος, αλλά του «παραδοσιακού ΠΑΣΟΚ» (δηλαδή, του ΠΑΣΟΚ 
χωρίς τον Σημίτη και τα «ορφανά» του). Οι πάντες γνωρίζουν ότι 
η Φώφη είναι απλά η «φροντγούμαν». Τα νήματα κινούν από το 
παρασκήνιο ο Σκανδαλίδης, ο Λαλιώτης «και τ' άλλα παιδιά», που 
τα έχουν βρει με τον Γιωργάκη και τη δική του ομάδα.

Αυτό το «παραδοσιακό» ΠΑΣΟΚ συγκροτείται εν πολλοίς γύρω 
από τα «αντιδεξιά» ιδεολογήματα, πράγμα που το γνωρίζουν οι 
Τσιπραίοι (και οι πασόκοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ), που έχουν αρχίσει 
τις παρασκηνιακές επαφές με τον χώρο, τάζοντας διάφορα για το 
μέλλον. Αυτό είναι που τρομάζει τον Κούλη και το επιτελείο του.

Το φιάσκο της συνέντευξης Μπαζιάνα

Τι δημοσιογραφική επιτυχία και τρίχες 
κατσαρές; Το γκεμπελίστικο επιτελείο 

του Μαξίμου σχεδίασε τη συνέντευξη της 
Μπαζιάνα και η ΕφΣυν ήταν σχεδόν ανα-
γκαστική επιλογή για το πλασάρισμά της 
(το κοινό που διαβάζει αυτή την εφημερί-
δα είναι στην πλειοψηφία του η βάση του 
ΣΥΡΙΖΑ και όσων αποσχίστηκαν απ' αυτόν 
μετά το τρίτο Μνημόνιο).

Ο σχεδιασμός ήταν σκέτη «αμερικα-
νιά»: απέναντι στο δίδυμο Κούλη-Μα-
ρέβα, που συζητιέται για «πόθεν έσχες», 
«paradise papers» και «σπίτι του Βολταί-
ρου», θα βάλουμε το δίδυμο Αλέξη-Μπέ-
τυς, φρέσκα πρόσωπα, «καθαρά», χωρίς 
«σκελετούς στη ντουλάπα τους». Κι επει-
δή το πρόσωπο του Αλέξη, όπως και να το 
κάνουμε, έχει κάπως θολώσει, το εντελώς 
ανεκμετάλλευτο πολιτικά πρόσωπο της 
Μπέτυς θα προσθέσει το απαραίτητο 
φρέσκο βερνίκι. Γι' αυτό επιστρατεύτη-
κε και ο προσωπικός φωτογράφος του 
Τσίπρα, ώστε να στήσει με επιμέλεια τα 
φωτογραφικά ενσταντανέ της Μπαζιάνα, 
στα οποία ιδιαίτερος ρόλος δόθηκε στη 
στάση των χεριών.

Ομως, ο ίδιος ο σχεδιασμός ήταν εξαρ-

χής σφραγισμένος από μια αξεπέραστη 
αντίφαση. Οργανώνεις μια «αμερικανιά», 
μιμούμενος τους Ομπάμα (κάθε που στρι-
μωχνόταν ο Μπαράκ, έβγαινε στα μίντια 
η Μισέλ) και την απευθύνεις σ' ένα κοινό 
που δεν είναι συνηθισμένο στις «αμερικα-
νιές» (για να μην πούμε ότι τις σιχαίνεται). 
Υπάρχει, βέβαια, ένα άλλο κοινό. Αυτό 
που διαβάζει «Μαρί Κλερ» ή «Εσπρέσο» 
και παρακολουθεί πρωινάδικα και μεσημε-
ριανάδικα. Ισως σ' αυτό να απέβλεπαν οι 
γκεμπελίσκοι «ίματζ μέικερ» του Μαξίμου, 
γνωρίζοντας ότι η συνέντευξη θ' αναμετα-
δοθεί ευρέως (γι' αυτό και φρόντισαν να 
υπάρχει η συνέντευξη και ηχητικά).

Επεσαν έξω και σ' αυτό. Πολύ πριν προ-
λάβουν αυτοί να χρησιμοποιήσουν την 
Μπαζιάνα ως «φρέσκο» πρόσωπο στην 
πολιτική «οικογένεια» του ΣΥΡΙΖΑ, η με-
ταμφίεσή της σε… Μάρθα Κλάψα που 
κλαίει κάθε 5 του Ιούλη και καταριέται 
τους δανειστές απ' το πρωί μέχρι το βράδυ 
(απορούμε πώς δεν έβαλαν και μια Βού-
λα Πάλα ως ηχητική υπόκρουση!), είχε ήδη 
επισκιάσει μ' ένα πέπλο ιλαρότητας, καγ-
χασμού και καζούρας τις αφόρητες κοινο-
τυπίες που κατά τα άλλα καταλάμβαναν 

τη συνέντευξη της Μπαζιάνα. Μπορεί η 
κυρία να διαθέτει «φατσούλα» που μπορεί 
να «γράψει» στο γυαλί και να φανεί χρήσι-
μη στους «ίματζ μέικερ» του Τσίπρα, όμως 
από άποψη πολιτικής ουσίας είναι… «άσ' 
τα να πάνε». Ακόμα και τα δόγματα του 
ευρωρεβιζιονισμού («άλλο η κυβέρνηση 
και άλλο η εξουσία») δεν τα έχει χωνέψει, 
με αποτέλεσμα οι σχετικές αναφορές της 
ν' ακούγονται εντελώς γελοίες.

Τα πράγματα έγιναν χειρότερα όταν 
την υπεράσπιση της Μπαζιάνα ανέλαβαν 
πρώτα η Σβίγκου και μετά το ψευτοφεμι-
νιστικό ιερατείο της Γενικής Γραμματείας 
Ισότητας των Φύλων, που διαπίστωσε… 
σεξισμό, με τον ίδιο τρόπο που ο Τραμπ 
βλέπει «fake news» σε ό,τι του σέρνουν τα 
αμερικάνικα ΜΜΕ. Η αλήθεια είναι πως, 
αν υπάρχει σεξισμός, αυτός βρίσκεται 
στην πλευρά του Μαξίμου, που περίμενε 
τόσα χρόνια για να ρίξει τη Μπαζιάνα 
στην αρένα, και στην πλευρά της ίδιας της 
Μπαζιάνα που με την αφόρητη μπουρδο-
λογία, την πολιτική κατινιά και τα υποκρι-
τικά μυξοκλάματα νόμισε ότι μπορεί να 
προσφέρει φρέσκο υλικό στη μηχανή της 
κοροϊδίας του ελληνικού λαού.

«Μακεδονικό»

«Μασάζ» στον ακραίο εθνικισμό
Η βιαστική κωλοτούμπα του 

Καμμένου προκάλεσε αμη-
χανία στο στρατόπεδο της ΝΔ. 
Εκεί που είχαν άφθονη τροφή 
στο πιάτο, αρκετή για να μονο-
πωλεί την αντιπολιτευτική τους 
ρητορική, όταν το κυβερνητικό 
μέτωπο εμφανίστηκε ως αρρα-
γές και ο Καμμένος ως… πρω-
τομάχος της «εθνικής γραμμής 
του Βουκουρεστίου, η ΝΔ έπρε-
πε να βρει νέο αντιπολιτευτικό 
«αφήγημα».

Βγήκε, λοιπόν, ο Κούλης και 
«ξεκαθάρισε» τη θέση της ΝΔ,  
ζητώντας από την κυβέρνηση 
«να προασπίσει το κεκτημένο 
του Βουκουρεστίου στο σύνο-
λό του», θέτοντας τις εξής… 
«κόκκινες γραμμές»: «Σύνθετη 
ονομασία με γεωγραφικό προσ-
διορισμό. Ενα όνομα έναντι όλων 
και για όλες τις χρήσεις (erga 
omnes). Αποκήρυξη κάθε έκφρα-
σης ή δράσης αλυτρωτισμού από 
την πλευρά των Σκοπίων». Ειδικά 
για το τελευταίο, υπογράμμισε 
πως μπορεί να γίνει μόνο μέσω 
διμερούς συμφωνίας και πως 
θεωρεί αυτονόητο ότι το πακέτο 
της συμφωνίας πρέπει να υιοθε-
τηθεί και από τον ΟΗΕ.

Είναι φανερό ότι ο Μητσοτά-
κης χτίζει από τώρα την αντι-
πολιτευτική γραμμή για τους 
επόμενους μήνες. 'Η, αν θέλετε, 
μια γραμμή πίεσης προς την κυ-
βέρνηση, ώστε αυτή να μη μπο-
ρεί να διεκδικήσει όλη τη δόξα, 
εμφανιζόμενη -σε περίπτωση 
που καταλήξει σε συμβιβαστική 
συμφωνία με την κυβέρνηση της 
Μακεδονίας- ότι έλυσε ένα πρό-
βλημα της εξωτερικής πολιτικής 
που οι προηγούμενες κυβερνή-
σεις ήταν ανίκανες να λύσουν.

Αν η συμφωνία είναι «πλή-
ρης» (δηλαδή περιλαμβάνει και 
κάποιου είδους αποκήρυξη του 

αλυτρωτισμού), ο Μητσοτάκης 
από τη μια θα λέει ότι απέδωσε 
η πίεση της ΝΔ προς την κυβέρ-
νηση και από την άλλη θα κάνει 
κριτική, ότι ο αλυτρωτισμός δεν 
αποκηρύχτηκε σε όλες τις πλευ-
ρές του (γιατί δεν είναι δυνατόν 
η όποια συμφωνία να εξαναγκά-
σει την κυβέρνηση της γειτονι-
κής χώρας να αυτοεξευτελιστεί 
ή να εγκαταλείψει τον δικό της 
εθνικισμό, με τον οποίο επί τό-
σες δεκαετίες «τρέφονται» οι 
Σλαβομακεδόνες). Αν δεν επι-
τευχθεί συμφωνία (πράγμα που 
πάντοτε είναι πιθανό), τότε η ΝΔ 
θα κατηγορεί την κυβέρνηση για 
ανικανότητα, ότι έχασε μια μο-
ναδική ιστορική ευκαιρία, εστι-
άζοντας τα πυρά της στον Καμ-
μένο και τον Κοτζιά. Μονά-ζυγά 
δικά της, δηλαδή.

Η ΝΔ διευρύνει το πεδίο της 
διαπραγμάτευσης Αθηνών-Σκο-
πίων, βάζοντας στην ατζέντα όχι 
μόνο το όνομα αλλά και ζητήμα-
τα αλυτρωτισμού, συμβόλων και 
εθνικής ταυτότητας, αρκετά από 
τα οποία είναι κατοχυρωμένα 
και στο Σύνταγμα της Δημοκρα-
τίας της Μακεδονίας, από τη μια 
για να στριμώξει τη συγκυβέρ-
νηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και από 
την άλλη για να διατηρήσει τη 
δική της εσωτερική συνοχή, μιας 
και οι βουλευτές από τις εκλογι-
κές περιφέρειες της ελληνικής 
Μακεδονίας θα αντιμετωπίσουν 
προβλήματα από τον εσμό των 
εθνικιστών ψηφοφόρων τους 
και θα πρέπει να έχουν «κάτι» να 
δείξουν, προκειμένου να εμποδί-
σουν διαρροές προς τη νεοναζι-
στική συμμορία που αναμένεται 
να κάνει σημαία της «το όνομα 
της Μακεδονίας μας».

Αντίθετα από τη ΝΔ, το ΠΑ-
ΣΟΚ στηρίζει επί της ουσίας την 
κυβερνητική διαπραγμάτευση, 

απέχοντας από κάθε δημόσια 
κριτική ή υποβολή όρων. «Οποι-
αδήποτε περαιτέρω δημόσια 
συζήτηση γύρω από το θέμα, σε 
αυτήν την κρίσιμη φάση, δεν 
συνιστά υπεύθυνη στάση», ανα-
κοίνωσε η Κεντροαριστερά. Την 
ενότητα γύρω απ' αυτή τη θέση, 
στην οποία συμφώνησαν όλα τα 
γκεσέμια του χώρου (Γεννηματά, 
Γιωργάκης, Θεοδωράκης, Θεο-
χαρόπουλος, Λυκούδης) ήρθε να 
σπάσει ο Ανδρουλάκης, που δή-
λωσε ότι το όνομα «Νέα Μακε-
δονία» είναι ένα μεγάλο λάθος 
που δεν πρέπει να περάσει από 
την ελληνική Βουλή. Οι υπόλοι-
ποι τον αντιμετώπισαν με παγε-
ρή αδιαφορία, επειδή ξέρουν 
ότι ο Ανδρουλάκης προσπαθεί 
να «κάνει παιχνίδι» στη Βόρεια 
Ελλάδα. Αν συνεχίσει, όμως, δεν 
νομίζουμε ότι θα τον αφήσουν 
ν' αλωνίζει. Ισως βρουν την ευ-
καιρία να τον «κοντύνουν» λίγο.

Από κυβερνητικής πλευράς 
το «παιχνίδι» κάνει το δίδυμο 
Κοτζιά-Τζανακόπουλου με δη-
λώσεις και συνεντεύξεις. Οταν 
τους ρωτούν για τον Καμμένο, 
απαντούν ότι ο υπουργός Εθνι-
κής Αμυνας αντιτίθεται στη 
χρήση του όρου «Μακεδονία» 
στην ελληνική γλώσσα, κι όχι 
γενικότερα (!), ενώ εκφράζουν 
τη βεβαιότητα ότι η κυβέρνηση 
ούτως ή άλλως θα εξασφαλίσει 
την απαραίτητη πλειοψηφία στη 
Βουλή για να περάσει τυχόν 
συμφωνία.

Από πλευράς ακραίων εθνι-
κιστών τα πράγματα δεν είναι 
και τόσο ανθηρά. Ο μόνος 
συγκροτημένος φορέας που 
θα μπορούσε να τους ενώσει 
είναι το δεσποταριάτο. Ομως 
ο παμπόνηρος Ιερώνυμος φρό-
ντισε να μοιράσει το καρπούζι 
στα δύο. Από τη μια πρόσφερε 

στους ακραίους εθνικιστές τη 
θέση ότι η Εκκλησία αντιτίθε-
ται σε κάθε χρήση της λέξης 
Μακεδονία ή παραγώγου της 
(επειδή η Μακεδονία… είναι μία 
και ελληνική) και από την άλλη 
πρόσφερε στην κυβέρνηση και 
γενικότερα στο αστικό πολιτικό 
σύστημα τη διαβεβαίωση ότι «η 
Εκκλησία πορεύεται με αγάπη. 
Ούτε με συλλαλητήρια, ούτε με 
πολέμους». 

Εννοείται πως το «μασάζ» 
στους ακραίους εθνικιστές θα 
συνεχιστεί, με στόχο την απο-
μόνωση και την περιθωριοποίη-
σή τους. Οι Αμερικανοί θέλουν 
τη Δημοκρατία της Μακεδονί-
ας στο ΝΑΤΟ, οι Γερμανοί στην 
ΕΕ, το ελληνικό κεφάλαιο κάνει 
γερές μπίζνες, οπότε όλα ανα-
γκάζουν την πολιτική ηγεσία να 
συμπεριφερθεί «με ρεαλισμό».

ΥΓ. Παρά τη δημόσια κω-
λοτούμπα του προέδρου και 
υπουργού Πάνου, ο συνεπίθε-
τός του βουλευτής Δ. Καμμέ-
νος, μιλώντας εξ ονόματος των 
ΑΝΕΛ, δήλωσε ότι «συστατικό 
με τον όρο “Μακεδονία“, δεν 
θα το ψηφίσει ολόκληρη η κοι-
νοβουλευτική ομάδα», ενώ εκτί-
μησε ότι η κυβέρνηση δε θα βρει 
τόσο εύκολα την πλειοψηφία 
για να εγκριθεί από τη Βουλή η 
ονομασία, καθώς υπάρχουν «πά-
μπολλοι» μακεδόνες βουλευτές 
σε όλα τα κόμματα. Βρίσκεται 
σε συνεννόηση με τον πρόεδρο 
Πάνο, για να σώνει αυτός κάποια 
προσχήματα, μέχρι να κάνουν 
όλοι μαζί τη μεγάλη κωλοτού-
μπα; Διαπραγματεύεται νέα 
υφυπουργοποίησή του, αφού 
η πρώτη δεν ευτύχησε; 'Η έχει 
αποφασίσει να «την κάνει» από 
τους ΑΝΕΛ και «στον κατάλλη-
λο χρόνο» να προσχωρήσει στη 
ΝΔ; Θα δείξει.
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Μυξοκλάματα
Δεν είναι και τόσο συνηθισμένο ο υπουργός μιας ιμπεριαλιστι-

κής χώρας να δημοσιοποιεί επιστολή προς τον πρωθυπουργό του, 
στην οποία διαμαρτύρεται ότι αξιωματούχοι του εξωτερικού του  
κάνουν… μπούλινγκ. Το έκανε ο Ντέιβιντ Ντέιβις, υπουργός της 
Βρετανίας αρμόδιος για το Brexit, που έστειλε επιστολή στην 
Τερίζα Μέι (δημοσιεύτηκε στους «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς»), διαμαρ-
τυρόμενος ότι η Κομισιόν δεν ενεργεί με καλή πίστη έναντι του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Βρυξέλλες βλάπτουν τα βρετανικά 
συμφέροντα, γράφει ο Ντέιβις, γιατί υπενθυμίζουν όλο και πιο 
συχνά στις βρετανικές εταιρίες τις συνέπειες που θα υποστούν 
εάν υλοποιηθεί ένα «σκληρό Brexit», δηλαδή αποχώρηση της 
Βρετανίας από την ΕΕ χωρίς συμφωνία.

Και τι θα κάνει η Μέι, θα κάνει «ντα» τον Γιούνκερ, τον Μπαρ-
νιέ και τον Φέρχοφστατ, που κάνουν τέτοιες δηλώσεις; Εκεί που 
έχουν φτάσει τα πράγματα, μπορεί η Μέι να αποχωρήσει από 
τις διαπραγματεύσεις; Οχι βέβαια. Από την άλλη, αυτά που ο 
Ντέιβις φορτώνει στους αξιωματούχους των Βρυξελλών, ακού-
γονται σε πιο οξείς τόνους μέσα στη Βρετανία. Οχι μόνο από 
πολιτικούς παράγοντες σαν τον Τόνι Μπλερ, που ζητά να γίνει 
νέο δημοψήφισμα για να αλλάξει το Brexit σε Βremain, αλλά και 
από τα συνδικάτα των βρετανών καπιταλιστών, ανακοινώσεις των 
οποίων έχουμε αρκετές φορές δημοσιεύσει σ' αυτές τις σελίδες. 
Μάλλον το προσωπικό πολιτικό του μέλλον προσπαθεί να φροντί-
σει ο Ντέιβις, καθώς συνειδητοποιεί ότι τον πέταξαν ξεβράκωτο 
στο λάκκο με τα λιοντάρια.

Με γερμανική μεθοδικότητα
Η φημισμένη γερμανική μεθοδικότητα κάνει και πάλι το θαύμα 

της. Εκεί που ο Σουλτς δεν ήθελε ν' ακούσει για νέο «μεγάλο συ-
νασπισμό» με τους χριστιανοδημοκράτες της Μέρκελ και τους 
συμμάχους της βαυαρούς χριστιανοκοινωνιστές, έχουμε φτάσει 
σε μια περίοδο εντατικών διαβουλεύσεων ανάμεσα στα τρία κόμ-
ματα, με στόχο να καταλήξουν στο κυβερνητικό πρόγραμμα του 
νέου «μεγάλου συνασπισμού».

Το πρώτο που συμφώνησαν Μέρκελ και Σουλτς (με απαίτηση 
της καγκελαρίου, προφανώς) είναι πως δε θα κάνουν δημόσιες 
δηλώσεις ή διαρροές για την πορεία της διαπραγμάτευσης, για 
να μην επαναληφθεί το ατυχές προηγούμενο με την απόπειρα 
του σχηματισμού κυβερνητικού συνασπισμού «Τζαμάικα». Υστε-
ρα, όρισαν επιτροπές που θα συζητήσουν τα διάφορα κεφάλαια 
του υπό διαμόρφωση κυβερνητικού προγράμματος, ώστε η 
διαπραγμάτευση να προχωρήσει γρήγορα και τα κεφάλαια να 
κλείνουν παράλληλα.

Η επιτροπή Οικονομικών ήταν η πρώτη που συνεδρίασε και από 
τη σύνθεσή της φάνηκε ότι οι σοσιαλδημοκράτες δεν προτίθε-
νται να προωθήσουν τίποτα φιλολαϊκές… ακρότητες. Ορισαν ως 
εκπροσώπους τους τον Ολαφ Σολτς και τον Κάρστεν Σνάιντερ, 
δυο στελέχη της δεξιάς πτέρυγας του κόμματος. Προς το παρόν 
δε διεκδικούν δημόσια το υπουργείο Οικονομικών, γεγονός που 
προϊδεάζει για την παραμονή του στα χέρια του Πέτερ Αλτμάγερ,  
στενού συνεργάτη της Μέρκελ, που διαδέχτηκε τον Σουλτς και 
εκπροσωπεί και την CDU στην επιτροπή Οικονομικών.

Η επιτροπή Μετανάστευσης ήταν η πρώτη που κατέληξε σε κοι-
νό πόρισμα σχετικά με το νόμο για την προσέλκυση μεταναστών 
εργατών στη γερμανική οικονομία. Αρα, το μέτωπο απέναντι στην 
ακροδεξιά AfD και στο νεοφιλελεύθερο FDP έχει ήδη διαμορ-
φωθεί από τις μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις της γερμανικής 
πολιτικής σκηνής.

Το «βαρύ πυροβολικό» και των τριών κομμάτων συμμετέχει 
στην επιτροπή «Ευρώπη»: Μέρκελ και Γκάσπαρι από την CDU, 
Σουλτς και Μπούλμαν από το SPD, Ζεεχόφερ και Βέμπερ από 
την CSU. Είναι φανερό ότι ο νέος «μεγάλος συνασπισμός» θα 
επιφορτιστεί με το καθήκον να ξαναπάρει τα ηνία της Ευρωέ-
νωσης για λογαριασμό του γερμανικού ιμπεριαλισμού. Αρκετά 
έπαιξε ο Μακρόν, μόλις στο Βερολίνο σχηματιστεί κανονική (και 
όχι υπηρεσιακή) κυβέρνηση, θα του ζητήσουν να πάρει τη Μπριζίτ 
και τα κουβαδάκια του και να πάει σε άλλη παραλία. Οσο για κάτι 
«Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης», που εισηγείται δημόσια ο 
Σουλτς, όλοι δείχνουν κατανόηση στις ανάγκες του.

Ξέφτισε η δημαγωγία των 
«μεταρρυθμιστών» του Ιράν

Δε γνωρίζουμε κατά πόσο 
αληθεύουν οι φήμες για 

τη σύλληψη (κατ’ οίκον περι-
ορισμό) του πρώην προέδρου 
του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντι-
νετζάντ, που δημοσιεύτηκαν 
σε διάφορα ΜΜΕ (όπως το Αλ 
Αραμπίγια), επειδή εξέφρασε 
αρνητικά σχόλια για τη σημερι-
νή πολιτική ηγεσία του Ιράν, λέ-
γοντας ότι έχει απομακρυνθεί 
από τα λαϊκά προβλήματα. Αν 
αληθεύει, τότε αυτό σημαίνει 
ότι η ιρανική πολιτική ηγεσία 
έχει χοντρό πρόβλημα γι’ αυ-
τό και αντιδρά έτσι. Η δημα-
γωγία των «μεταρρυθμιστών» 
δεν πιάνει πλέον στον κόσμο. 
Ο σημερινός πρόεδρος του 
Ιράν, Χασάν Ροχανί, εμφανί-
στηκε σα «μετριοπαθής» που 

θα βελτιώσει τις σχέσεις με 
τη Δύση και θα συμβάλει στην 
ανάπτυξη της οικονομίας! Το 
αποτέλεσμα φάνηκε από τη 
λαϊκή αγανάκτηση που ξέσπα-
σε στους δρόμους των ιρανι-
κών πόλεων. 

Αξιοσημείωτο ήταν το σχό-
λιο ενός διδάκτορα φυσικού 
από το πανεπιστήμιο της Τεχε-
ράνης, που δήλωσε ότι ακόμα 
κι αν αυτός δεν υποστηρίζει 
τους τωρινούς διαδηλωτές (οι 
οποίοι κατά τη γνώμη του δεν 

ξέρουν τι ακριβώς θέλουν), 
αυτοί πέτυχαν σε λίγες μέρες 
πολύ πιο χειροπιαστά πράγμα-
τα από αυτά που η αντιπολίτευ-
ση υπόσχεται εδώ και τριάντα 
χρόνια, όπως για παράδειγμα 
να πέσουν οι τιμές των αυγών.

Μάταια το ιρανικό καθε-
στώς οργανώνει αντιδιαδηλώ-
σεις και εκστρατεύει κατά των 
ταραξιών, φορτώνοντάς τους 
την κατηγορία του πράκτορα 
των Αμερικάνων και των Σιω-
νιστών. Η αντιαμερικάνικη ρη-
τορεία δεν έχει καμία σχέση 
με την υλική πραγματικότητα 
που βιώνουν οι φτωχές λαϊκές 
μάζες του Ιράν, οι οποίες έδω-
σαν τον δικό τους τόνο στις 
πρόσφατες διαδηλώσεις.

Λαϊκός ξεσηκωμός κατά της ακρίβειας
Δεν είναι μόνο το Ιράν που 

σημειώνεται αναβρασμός 
στα λαϊκά στρώματα λόγω της 
ακρίβειας και της ανεργίας. Τις 
δυο περασμένες βδομάδες, 
σημειώθηκαν σε άλλες τρεις 
χώρες του λεγόμενου «τρίτου 
κόσμου» ανάλογες διαδηλώ-
σεις που πήραν βίαιο χαρα-
κτήρα. Στο Σουδάν, ο υπερ-
διπλασιασμός της τιμής του 
ψωμιού, μετά από την παύση 
των κρατικών εισαγωγών σιτη-
ρών, οι οποίες γίνονται πλέον 
μόνο μέσω ιδιωτικών εταιριών, 
εξαγρίωσε τους φοιτητές που 
κατέβηκαν στους δρόμους και 
συγκρούστηκαν για τρεις μέρες 
με την αστυνομία στην πρωτεύ-
ουσα Χαρτούμ και σε άλλες δύο 
πόλεις. Οι διαδηλώσεις πήραν 
βίαιο χαρακτήρα καθώς η αστυ-
νομία απάντησε με δακρυγόνα 
και σκότωσε έναν διαδηλωτή 
την περασμένη Κυριακή. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που 
η εκτίναξη των τιμών οδηγεί σε 
βίαιες διαδηλώσεις. Το ίδιο είχε 
γίνει και τον Νοέμβρη του 2016, 
όταν η κυβέρνηση του Σουδάν 
είχε αποφασίσει να πετσοκό-
ψει τις κρατικές επιδοτήσεις, 
με αποτέλεσμα τη ραγδαία αύ-
ξηση των τιμών των καυσίμων 
και των φαρμάκων. Πράγμα 
που είχε κάνει για πρώτη φορά 
το 2013, με αποτέλεσμα άγριες 
συγκρούσεις που καταστάλθη-
καν βίαια, με δεκάδες νεκρούς.

Στην Τυνησία, η αστυνομία 
διέλυσε εκατοντάδες διαδη-
λωτές που διαμαρτύρονταν για 
την επιδείνωση της οικονομικής 
κατάστασης, τους φόρους, την 
ακρίβεια και την ανεργία. Οι δι-
αδηλωτές έκαψαν λάστιχα και 
πέταξαν πέτρες στις αστυνομι-
κές δυνάμεις σε δύο κεντρικές 
πόλεις της χώρας. Οι διαδηλώ-
σεις εξαπλώθηκαν σε 20 πόλεις 
της χώρας και οδήγησαν στο 
θάνατο ενός διαδηλωτή και 

στη σύλληψη περισσότερων 
από 200.

Εξι χρόνια μετά από την πτώ-
ση του «σοσιαλιστή» δικτάτορα 
Μπεν Αλί, μετά από ένα μαζικό 
λαϊκό ξέσπασμα που αποτέλεσε 
την απαρχή του κινήματος που 
πολιτογραφήθηκε με τον τίτλο 
«αραβική άνοιξη», καμία από τις 
ελπίδες του κινήματος εκείνου 
δεν εκπληρώθηκε. Η «δημο-
κρατία» ακολουθεί τις επιταγές 
του ΔΝΤ που πιέζει για μέτρα 
μείωσης του ελλείμματος κα-
τά τον γνωστό τρόπο: αύξηση 
φορολογίας, μείωση των λεγό-
μενων κοινωνικών δαπανών. Οι 
κατοικούντες στους κυβερνη-
τικούς θώκους σπεύδουν να τα 
εφαρμόσουν, γιατί τους συμφέ-
ρει και αυτούς (την αστική τάξη, 
της οποίας είναι πολιτικοί δια-
χειριστές) να «εκσυγχρονιστεί» 
η χώρα και να μπορέσουν να 
αποπληρώσουν το δάνειο των 
2.8 δισ. δολαρίων που πήραν 
πέρσι από το ΔΝΤ. Μόνο που ο 
«εκσυγχρονισμός» σε καπιτα-
λιστικά πλαίσια σημαίνει ακό-
μα μεγαλύτερη εκμετάλλευση 
για να βγουν τα μέγιστα κέρδη 
που απαιτούν οι «αγορές» (διά-
βαζε χρηματιστικό κεφάλαιο), 
οι οποίες θέλουν ταυτόχρονα 
να εξασφαλίζουν ότι τα δάνεια 
που δίνουν θα αποπληρώνονται. 

Διαδηλώσεις έγιναν και στο 

Μαρόκο, στα τέλη του περα-
σμένου χρόνου (26 Δεκέμβρη), 
μετά από τον θάνατο δύο 
ανθρακωρύχων στις στοές, 
85 μέτρα κάτω από τη γη. Οι 
διαδηλωτές κατηγορούν τους 
κυβερνητικούς αξιωματούχους 
ότι αγοράζουν πάμφθηνα τον 
άνθρακα από ανθρακωρυ-
χεία που λειτουργούν χωρίς 

άδεια (και φυσικά χωρίς μέτρα 
ασφαλείας, που είναι… κοστο-
βόρα) και τον ξαναπουλούν 
σε μεγαλύτερη τιμή για να τα 
κονομήσουν. Οι διαδηλώσεις 
πήραν και χαρακτήρα κατά της 
ακρίβειας και της ανεργίας που 
μαστίζει τη χώρα. 

ΥΓ. Το τραγελαφικό της 
υπόθεσης είναι ότι αυτές οι 
ειδήσεις, που τις πρωτοδημο-
σίευσε το Γαλλικό Πρακτορείο, 
αναδημοσιεύτηκαν (αυτές που 
αφορούν το Σουδάν και την 
Τυνησία) από το φιλοκυβερνη-
τικό ιρανικό ειδησεογραφικό 
πρακτορείο Press.tv, το οποίο 
δεν αφήνει μέρα που να μην 
καταδικάσει τους ιρανούς που 
διαδηλώνουν για τα ίδια πράγ-
ματα σαν πράκτορες των ΗΠΑ 
και του Ισραήλ! Λες και στο 
Ιράν δε διπλασιάστηκαν. οι τι-
μές ορισμένων τροφίμων!

Εχουν γυρίσει την πλάτη στη 
θρησκεία οι Ρώσοι

Μπορεί η Οκτω-
βριανή Επανάσταση 
να κατασυκοφα-
ντήθηκε στη Ρωσία, 
όπως και το κομ-
μουνιστικό όραμα, 
μετά από τέσσερις 
δεκαετίες ψευτο-
σοσιαλισμού που 
πλασαριζόταν σαν 
«κομμουνισμός», 
όμως άφησε το γε-
γονός ότι η θρησκεία δεν μπόρεσε να στεριώσει. Μπορεί τα ΜΜΕ 
(ιδιαίτερα στις αρχές της δεκαετίας του ’90) να εμφάνιζαν τις εκ-
κλησίες γεμάτες με κόσμο, δίνοντας την εντύπωση ότι το παπαδαριό 
επέστρεψε θριαμβευτικά, όμως δημοσίευμα της «Νόζιε Ιζβέστια», 
που επικαλείται τα επίσημα στοιχεία, δείχνει ότι ο κόσμος έχει γυ-
ρίσει την πλάτη στο παπαδαριό, το οποίο δεν του υπόσχεται τίποτα 
πέρα από υπομονή και αναμονή του… θανάτου για ένα καλύτερο 
αύριο. Ούτε το 2% του πληθυσμού της Ρωσίας (2.5 στα 147 εκατομ-
μύρια) δεν πήγε στην εκκλησία τα χριστούγεννα, ενώ ο αριθμός των 
ορθόδοξων πολιτών παραμένει στάσιμος.
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Παλαιστίνη

Κλιμάκωση της αντίστασης στους σιωνιστές
Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στη 

Δυτική Οχθη και τη Λωρίδα της 
Γάζας, με τον ισραηλινό στρατό 
να χρησιμοποιεί όλο και πιο συχνά 
πραγματικά πυρά γα να τις καταστεί-
λει, στοχεύοντας κυρίως στα πόδια 
των διαδηλωτών και προξενώντας 
τους σοβαρούς τραυματισμούς και 
μόνιμες αναπηρίες. Παράλληλα, 
εκατοντάδες ισραηλινοί καταδρο-
μείς μπουκάρουν καθημερινά σε 
δεκάδες σπίτια στη Δυτική Οχθη και 
συλλαμβάνουν μαζικά παλαιστίνιους 
νεολαίους, ανάμεσά τους και παιδιά. 

Οι απαγωγές τους γίνονται βάσει 
λίστας υπόπτων που καταρτίζεται και 
από τα βίντεο που τραβούν οι σιω-
νιστές στρατιώτες κατά τη διάρκεια 
των διαδηλώσεων, φακελώνοντας 
όσους διαδηλωτές δεν έχουν καλυμ-
μένα τα κεφάλια τους. Οι επιθέσεις 
σε σπίτια και οι απαγωγές Παλαιστίνι-
ων γίνονται τα ξημερώματα, με σκοπό 
να αιφνιδιάσουν τους απαχθέντες και 
να εμποδίσουν τους ίδιους, τις οικο-
γένειές τους και τους γείτονες να 
αντισταθούν στην απόπειρα σύλλη-
ψης. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, 
από τις 19 Δεκέμβρη του 2017 μέχρι 
την 1η Γενάρη του 2018, ο ισραηλινός 
στρατός πραγματοποίησε περισσό-
τερες από 170 επιχειρήσεις έρευνας 
και απαγωγής Παλαιστίνιων από τα 
σπίτια τους στη Δυτική Οχθη.

Ταυτόχρονα, η ισραηλινή Επιτροπή 
Διοίκησης και Χωροταξίας ενέκρινε 
την κατασκευή 1.329 νέων οικιστικών 
μονάδων στους εβραϊκούς εποικι-
σμούς της Δυτικής Οχθης, σύμφωνα 

με το ισραηλινό παρατηρητήριο της 
εποικιστικής δραστηριότητας Peace 
Now. Σύμφωνα με το Peace Now, τα 
δύο τρίτα των νέων μονάδων θα κα-
τασκευαστούν σε εποικισμούς που 
το Ισραήλ θα έπρεπε να εκκενώσει 
για τη δημιουργία παλαιστινιακού 
κράτους, γεγονός που δείχνει με τον 
πιο σαφή τρόπο τι εννοεί το Ισραήλ 
όταν μιλάει για ίδρυση παλαιστινι-
ακού κράτους. Οι 289 από τις νέες 
μονάδες θα χτιστούν στον εβραϊκό 
εποικισμό Αλον, δίπλα στον Μάαλε 
Αντουμίν, τον μεγαλύτερο εβραϊκό 
εποικισμό στην περιοχή της Ιερου-
σαλήμ και της Δυτικής Οχθης.

Πλειοδοτώντας σε φασισμό, ο 

γνωστός ακροδεξιός ισραηλινός 
πολιτικός και νυν υπουργός Αμυνας, 
Αβιγκόρ Λίμπερμαν, δήλωσε ότι θα 
εισηγηθεί την παραπέρα επέκταση 
των εποικισμών με ακόμα 2.500 νέες 
μονάδες σε 20 διαφορετικούς εποι-
κισμούς. Από την έναρξη της ισρα-
ηλινής κατοχής της Δυτικής Οχθης 
και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, 
μετά τον πόλεμο των έξι ημερών του 
1967, περίπου 600.000 εβραίοι έποι-
κοι έχουν εγκατασταθεί στη Δυτική 
Οχθη, κατά παράβαση κάθε άρθρου 
του διεθνούς Δικαίου που απαγορεύει 
τον εποικισμό περιοχών που τελούν 
υπό κατοχή, από τη δύναμη κατοχής. 
Στο μεταξύ, η ισραηλινή οργάνωση 

υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων B’Tselem, ανακοίνωσε ότι το 
2016, το Ισραήλ κατεδάφισε τον μεγα-
λύτερο αριθμό σπιτιών Παλαιστινίων 
από την χρονιά που ξεκίνησε η κατα-
γραφή αυτής της πρακτικής από τους 
σιωνιστές.

Οι έποικοι, αποθρασυμμένοι από 
την κάλυψη που τους προσφέρει ο 
ισραηλινός στρατός και την ατιμω-
ρησία που απολαμβάνουν από τα 
ισραηλινά δικαστήρια, επιτίθενται 
σε καθημερινή βάση εναντίον παλαι-
στίνιων αγροτών που παλεύουν να 
καλλιεργήσουν τη γη τους, ενώ έχουν 
δολοφονήσει δεκάδες Παλαιστίνιους, 
ανάμεσά τους και βρέφη, κατά την 
διάρκεια εμπρηστικών επιθέσεων σε 
σπίτια αλλά και σε επιθέσεις με αυτο-
κίνητο τα τελευταία χρόνια. 

Τα εγκλήματα των σιωνιστών και 
των εβραίων εποίκων σε βάρος του 
παλαιστινιακού λαού της Δυτικής 
Οχθης δεν έμειναν αναπάντητα. Την 
Τρίτη 9 Γενάρη, ένοπλοι παλαιστίνιοι 
μαχητές επιτέθηκαν σε ακροδεξιό 
ραβίνο που δραστηριοποιείται στην 
περιοχή του εποικισμού Χαβάτ Γκι-
λάντ, κοντά στη Νάμπλους, τραυμα-
τίζοντάς τον θανάσιμα. Αμέσως μετά 
την επίθεση, ο ισραηλινός στρατός 
επιτέθηκε στα παλαιστινιακά χωριά 
της ευρύτερης περιοχής, αποκλείο-
ντάς τα, γεγονός που προκάλεσε την 
οργισμένη αντίδραση των παλαιστί-
νιων κατοίκων που του επιτέθηκαν με 
πέτρες και βόμβες μολότοφ. Η Χαμάς 
χαιρέτησε με ανακοίνωσή της το χτύ-
πημα, τονίζοντας: «Το χτύπημα στη 
Νάμπλους είναι η πρώτη ένοπλη απά-
ντηση που υπενθυμίζει στην ηγεσία 
του εχθρού και στους πίσω από αυτήν, 
ότι αυτό που τρέμουν έρχεται». Ολα 
δείχνουν ότι η εκτέλεση του ραβίνου 
έποικου είναι η πρώτη ένοπλη πράξη 
αντίστασης ενάντια στους σιωνιστές 
μετά την ανακοίνωση της απόφασης 
Τραμπ στις 6 Δεκέμβρη.

Ψηφίζουν τη θανατική 
ποινή

«Ενα άτομο που σφάζει και γελά θα 
έπρεπε να θανατώνεται». Μπορεί οι 
έμπειροι πράκτορες της «Σιν Μπετ» 
να προειδοποιούν τους υπουργούς 
του σιωνιστικού μορφώματος ότι «η 
θανατική ποινή για τους τρομοκράτες 
θα οδηγήσει σε απαγωγές εβραίων σε 
όλο τον κόσμο», όμως το αφιονισμένο 
σιωνιστικό κογκλάβιο δείχνει αποφα-
σισμένο να θεσπίσει τη δυνατότητα 
των στρατοδικείων να επιβάλλουν τη 
θανατική ποινή στους «τρομοκράτες» 
παλαιστίνιους.

Το σχετικό νομοσχέδιο, που υπο-
στηρίζει ο φασίστας Λίμπερμαν, 
κέρδισε ήδη την πρώτη προκαταρκτι-
κή ψηφοφορία στην Κνεσέτ και μάλ-
λον θα περάσει και τις δυο επόμενες 
ψηφοφορίες που απαιτούνται για να 
γίνει νόμος του ναζισιωνιστικού κρά-
τους. Ο ίδιος ο Νετανιάχου, μολονότι 
δεν είχε καμιά θεσμική υποχρέωση, 
ζήτησε να μιλήσει στη σιωνιστική 
Βουλή πριν από την πρώτη ψηφοφο-
ρία, προκειμένου να εκφράσει και 
από το βήμα της την πλήρη υποστή-
ριξή του στο νομοσχέδιο.

«Πριν από μερικές εβδομάδες 

πήγα να συλλυπηθώ την οικογένεια 
Σόλομον», είπε ο Νετανιάχου, αναφε-
ρόμενος στην επίθεση που δέχτηκε 
αυτή η οικογένεια στον εποικισμό Χα-
λαμίς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 
τρία μέλη της. «Η οικογένεια, που είχε 
επιζήσει από τη φρικτή επίθεση, μου 
είπε πως ο τρομοκράτης κρατούσε 
μαχαίρι, έσφαζε και γελούσε. Είπα 
ότι υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις 
ανθρώπων που διαπράττουν φρικτά 
εγκλήματα, οι οποίοι δεν αξίζει να 
ζήσουν. Πρέπει να αισθανθούν όλη 
τη σφοδρότητα του νόμου»!

Δολοφόνοι και 
λαμόγια

Εκτός από την όξυνση του παλαι-
στινιακού αγώνα, ο Νετανιάχου έχει 
να αντιμετωπίσει και τον πόλεμο απο-
καλύψεων σε βάρος του για διαφθο-
ρά και στενή σχέση με συγκεκριμένη 
μερίδα του ισραηλινού κεφαλαίου, 
που έχουν εξαπολύσει οι πολιτικοί του 
αντίπαλοι στο εσωτερικό. Νέο επει-
σόδιο σε αυτό τον πόλεμο αποτελεί 
η ηχογραφημένη συνομιλία μεταξύ 
του γιου του Νετανιάχου, Γιαΐρ, και 
του Ορι Μαϊμόν, γιου του μεγιστάνα 
της βιομηχανίας παραγωγής ενέρ-
γειας Κόμπι Μαϊμόν, που δόθηκε στη 
δημοσιότητα από άγνωστη πηγή. Στη 
συγκεκριμένη συνομιλία ο γιος του 
Νετανιάχου λέει χαριτολογώντας 
στον φίλο του Ορι, ότι ο πατέρας 
του βόλεψε τον δικό του, εκχωρώ-
ντας ουσιαστικά στον Κόμπι Μαϊμόν 
ενεργειακό συμβόλαιο εκμετάλλευ-
σης ενεργειακών κοιτασμάτων αξίας 
20 δισ. δολαρίων για λογαριασμό του 
ισραηλινού κράτους.

Η κτηνώδης καταστολή του πα-
λαιστινιακού λαού πάει χέρι-χέρι με 
την απομύζηση του ορυκτού πλούτου 
της ευρύτερης περιοχής από τους σι-
ωνιστές και με τη διαφθορά και την 
σαπίλα του ισραηλινού πολιτικού συ-
στήματος.

Πειθήνια η χούντα του 
Σίσι

Στο μεταξύ, στη δημοσιότητα δό-
θηκαν ηχογραφημένες τηλεφωνικές 
συνομιλίες του αξιωματικού των αιγυ-
πτιακών μυστικών υπηρεσιών Ασράφ 
Αλ Κολί, στις οποίες, μιλώντας με πα-
ρουσιαστές τηλεοπτικών εκπομπών 
και εκφωνητές ειδήσεων της αιγυπτι-
ακής τηλεόρασης, τους δίνει οδηγίες 
για το τι πρέπει να λένε στις εκπομπές 
τους για την απόφαση αναγνώρισης 
της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του 
Ισραήλ από τον Τραμπ τον περασμένο 
μήνα. Στις συνομιλίες, ο Αλ Κολί ακού-
γεται να λέει: «Αν φτάσουμε σε μια 
συμφωνία, στην οποία η Ιερουσαλήμ 
είναι πρωτεύουσα του Ισραήλ και η 
Ραμάλα πρωτεύουσα του παλαιστινι-
ακού κράτους, ας γίνει έτσι, αυτό εί-
ναι κάτι που μπορούμε να δεχτούμε».

Τα λόγια του Αλ Κολιί αντανακλούν 
καθαρά τη θέση της αιγυπτιακής 
χούντας. Ως πιστή συνεργάτιδα των 
σιωνιστών και των αμερικάνων ιμπερι-
αλιστών, δε διστάζει να προδώσει όχι 
μόνο τον παλαιστινιακό λαό αλλά και 
τους διαχρονικούς δεσμούς φιλίας 
και αλληλεγγύης του λαού της Αιγύ-
πτου με τους Παλαιστίνιους.

Η αντιμεταναστευτική 
υστερία μόνιμη «αξία» 
της κυβέρνησης 
Τραμπ

Τι τον έπιασε τον Τραμπ να διώξει 200 
χιλιάδες μετανάστες από το Σαλβαδόρ, 
που τους είχε δοθεί καθεστώς προσωρι-
νής προστασίας μετά από τους καταστρο-
φικούς σεισμούς του 2001, με αποτέλεσμα 
να μπορούν να δουλεύουν χωρίς χαρτιά; 
Ρητορικό είναι το ερώτημα φυσικά. Η αντι-
μεταναστευτική υστερία αποτελεί σταθε-
ρή «αξία» για την κυβέρνηση Τραμπ. Τώρα, 
χιλιάδες οικογένειες από το Σαλβαδόρ, οι 
οποίες έχουν κατακτήσει την αμερικάνικη 
υπηκοότητα για τα παιδιά τους, θα ανα-
γκαστούν είτε να τα εγκαταλείψουν στις 
ΗΠΑ είτε να τα πάρουν μαζί τους σε μία 
χώρα που η εγκληματικότητα ανθίζει!

Αλλά τι τους νοιάζει τους κυβερνώντες 
στην Ουάσιγκτον, που κατά τα άλλα το 
παίζουν ευσεβείς χριστιανοί που αγα-
πούν τον πλησίον; Και να φανταστείτε 
ότι το Σαλβαδόρ ήταν από τις ελάχιστες 
χώρες (εννέα τον αριθμό) που στάθηκαν 
στο πλευρό των ΗΠΑ και του Ισραήλ και 
ψήφισαν «όχι» στο ψήφισμα της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ που καταδίκαζε τη 
μεταφορά της αμερικάνικης πρεσβείας 
στην Ιερουσαλήμ! Οι Αμερικανοί είχαν 
πει τότε ότι σημειώνουν ονόματα για να τι-
μωρήσουν αυτούς που δεν τους στήριξαν. 
Τιμώρησαν λοιπόν το Σαλβαδόρ, παρά το 
γεγονός ότι οι εκεί κυβερνώντες είναι δικά 
τους τσιράκια!

Τρεις νεκροί την ημέρα από 
αστυνομικά πυρά στις ΗΠΑ

Περίπου τρεις άνθρωποι την ημέρα σκοτώνονται από τις αστυνομικές 
σφαίρες στις ΗΠΑ. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημο-
σιότητα η Washington Post για το 2017 (βλ. https://www.washingtonpost.
com/graphics/national/police-shootings-2017/), σύμφωνα με τα οποία 
987 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την αστυνομία, το 22% των οποίων ήταν 
Αφροαμερικανοί. 

Η αστυνομική βαρβαρότητα καλά κρατεί στις ΗΠΑ. Πώς να μη γίνει 
έτσι, από τη στιγμή που οι δολοφόνοι μπάτσοι είτε δεν περνούν καν από 
δίκη είτε αθωώνονται για τα εγκλήματά τους όπως οι δολοφόνοι ενός 
37χρονου πλανόδιου πωλητή και ενός 25χρονου φυλακισμένου (βλ. http://
www.eksegersi.gr/issue/930/Διεθνή/29202.Από-αθώωση-σε-αθώωση);

Τους έστειλαν κατευθείαν στον 
πάγκο των βασανιστηρίων

Σάλος έχει ξεσπάσει στο Βέλ-
γιο μετά τις αποκαλύψεις ότι έξι 
σουδανοί πρόσφυγες, που απελά-
θηκαν στο μεσοδιάστημα Χριστου-
γέννων-Πρωτοχρονιάς, μολονότι 
είχαν ζητήσει πολιτικό άσυλο, συ-
νελήφθησαν και υποβλήθηκαν σε 
βασανιστήρια αμέσως μετά την 
απέλασή τους στο Σουδάν.

Στο στόχαστρο των καταγγελιών 
βρίσκεται ο βέλγος Μουζάλας, Τέο 
Φράνκεν, επιφανές στέλεχος και 
ανερχόμενος αστέρας του συγκυ-
βερνώντος φλαμανδικού κόμματος 
N-VA. Ο «φιλελεύθερος» πρωθυ-
πουργός Σαρλ Μισέλ πιέζεται να 
αποπέμψει τον ακροδεξιό υπουργό 
Μετανάστευσης και διέταξε έρευ-

να, δηλώνοντας ότι «δεν τρομο-
κρατείται από εκβιασμούς, απειλές 
και προκλήσεις» (αναφέρεται στα 
δημοσιεύματα του Τύπου και στις 
δηλώσεις του βαλονικού Σοσιαλ-
δημοκρατικού Κόμματος), ενώ ο 
ηγέτης της Ακροδεξιάς Ντε Φίβερ 
δηλώνει πως αν ο Μισέλ αποπέμψει 
τον υπουργό του, το N-VA θα ρίξει 
την κυβέρνηση.

Είναι φανερό ότι το μεταναστευ-
τικό γίνεται εργαλείο για την ενδο-
αστική αντιπαράθεση, όμως αυτό 
δεν πρόκειται να ανασχέσει την 
αντιμεταναστευτική υστερία που 
σαρώνει τις ευρωπαϊκές μητροπό-
λεις και φουσκώνει τα ακροδεξιά 
πολιτικά μορφώματα.
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Εποχή παγετώνων
Η κοροϊδία (σε αισχρή μορφή μάλιστα) είναι 

αυταπόδεικτη. Από τη μια διακηρύσσουν ότι 
«βγαίνουμε από τα Μνημόνια» και από την άλλη 
καταθέτουν ένα πολυνομοσχέδιο-ωκεανό, που 
εισάγει νέες μνημονιακές ρυθμίσεις σε μια σειρά 
τομείς (την επίπτωση αρκετών απ' αυτές θα τη 
διαπιστώσουμε αργότερα, γιατί δεν είναι δυνατόν να 
μελετηθεί σε βάθος όλο αυτό το νομοθετικό πακέτο).

Από τη μια διακηρύσσουν ότι ετοιμάζονται για 
την «επανάκτηση της εργασίας» και από την άλλη 
εισάγουν ρύθμιση που καθιστά αδύνατη την απεργία 
από πρωτοβάθμια σωματεία, ενώ ξανανοίγουν το 
ζήτημα των βαριών και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, 
που εδώ και δυο δεκαετίες βρίσκεται σταθερά στο 
στόχαστρο όλων των αστικών κυβερνήσεων. 

Από τη μια αναγγέλλουν την «επιστροφή στην 
κανονικότητα» και από την άλλη θεσμοθετούν ό,τι 
απέμεινε από τις περιβόητες «εργαλειοθήκες» 
του ΟΟΣΑ, που φτιάχτηκαν κατά παραγγελία 
της ντόπιας κεφαλαιοκρατίας (είναι γνωστό ότι 
οι «εργαλειοθήκες» δόθηκαν από τον ΟΟΣΑ ως 
υπεργολαβία στο ΙΟΒΕ, το ινστιτούτο του ΣΕΒ, και το 
κόστος πληρώθηκε από το ελληνικό κράτος!).

Και τι να πούμε για την καθιέρωση ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών για τα πάντα, που συνοδεύεται 
από το προκλητικό επιχείρημα του Κοντονή ότι 
οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί θα απαλλάξουν 
τους ιδιοκτήτες από το ψυχικό άχθος που τους 
προκαλείται όταν παρακολουθούν από κοντά να 
βγαίνει το σπίτι τους στο σφυρί!

Και βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτοί 
που «μας βγάζουν από τα Μνημόνια», έχουν ήδη 
προνομοθετήσει προκλητικά αντεργατικά και 
αντιλαϊκά μέτρα για το 2019 και το 2020 (πρώτα 
πετσόκομμα των συντάξεων κατά 18% και μετά -ή και 
ταυτόχρονα, που είναι και το πιθανότερο- ένα ακόμα 
πετσόκομμα του αφορολόγητου για μισθωτούς 
και συνταξιούχους), ενώ έχουν συμφωνήσει σε 
«πρωτογενή πλεονάσματα» 3,5% μέχρι και το 2022 
και τουλάχιστον 2% από το 2023 μέχρι το 2060, 
που προδιαγράφουν τη συνέχιση της ίδιας σκληρής 
λιτότητας.

Κατόπιν αυτών, θα συμφωνήσετε ότι είναι απόλυτα 
φυσιολογική η νέα τσογλανιά του Τσακαλώτου, που 
μας είπε «κάθε εμπόδιο σε καλό», αναφερόμενος 
στην απαγόρευση της απεργίας. Διότι έτσι θα 
δυναμώσει το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των 
εργαζόμενων και επομένως ο συνδικαλισμός!

Εκρυβε κι άλλη τσογλανιά η πρώτη ομιλία του 
Τσακαλώτου (μέχρι τη Δευτέρα, που αναμένεται να 
ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο, μάλλον θα προσθέσει 
κι άλλες, γιατί το ρεπερτόριο ενός τσόγλανου της 
μπουρζουαζίας είναι ανεξάντλητο): ανακάλυψε ότι 
έχουμε ανέβει στην κλίμακα των ευτυχισμένων λαών, 
διότι συμπεριφερόμαστε σαν τον ήρωα του Ντίκενς: 
χαμογελάμε μέσα στη δυστυχία μας! Μας αποκαλεί 
και μαλάκες, αν δεν το καταλάβατε…

Οι παγετώνες, στους οποίους μας έχουν εντοιχίσει, 
δεν πρόκειται να λιώσουν ούτε με πρωτοβουλίες 
αστικών κυβερνήσεων, ούτε μόνοι τους, με το 
πέρασμα του χρόνου. Οι παγετώνες θ' αρχίσουν να 
λιώνουν μόνο όταν αρχίσει να τους πυρώνει η λάβα 
της ταξικής πάλης.

Η οποία ταξική πάλη, βέβαια, δεν έχει καμιά σχέση 
με «χάπενινγκ» και «ιβέντ», που έχουν το βλέμμα 
στις επόμενες κάλπες (όποτε αυτές στηθούν).  Δεν 
πρέπει, όμως, από την άλλη, η απογοητευτική εικόνα 
που υπάρχει σήμερα, να γίνεται άλλοθι απραξίας επ' 
αόριστον (για να μην πούμε στο διηνεκές). Ο καθένας 
και όλοι μαζί οφείλουμε ν' αναλάβουμε τις ευθύνες 
μας.

στο ψαχνό

Γιουσουφάκια
Ο Ερντογάν «έδωσε» στεγνά τον Τσί-

πρα. Αποκάλυψε πως σε τηλεφωνική τους 
επικοινωνία του είχε υποσχεθεί πως το 
πολύ σε ένα εικοσαήμερο θα του στείλει 
πακέτο τους οχτώ κατώτερους αξιωματι-
κούς που ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα. Ο 
Τσίπρας, μολονότι το γεγονός στηλιτεύε-
ται ακόμα και από την αστική αντιπολίτευ-
ση, δεν προέβη σε καμιά διάψευση. Πριν 
από μερικές μέρες προσπάθησε να δώσει 
μια απάντηση ο Τζανακόπουλος. Και είπε 
τα εξής: «Ο πρωθυπουργός έχει απαντήσει 
αρκετές φορές σε σχέση με το συγκεκρι-
μένο ζήτημα. Ας κάνω και εγώ όμως ένα 
σχόλιο. Η τοποθέτηση του πρωθυπουρ-
γού ήταν ότι εφόσον αυτό επιτρέπεται με 
βάση τις αρχές του κράτους δικαίου και 
στο βαθμό που θα τηρηθεί ο νόμος, η θέ-
ση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι οι 
οκτώ, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι συμ-
μετείχαν στο πραξικόπημα, θα πρέπει να 
επιστραφούν. Ωστόσο, όλα αυτά πάντοτε 
με την επιφύλαξη της τήρησης του νόμου 
και των διεθνών δεσμεύσεων της χώρας».

Αυτή, βέβαια, είναι η δημόσια απάντη-
ση που έδωσε ο Τσίπρας αργότερα, όταν 
αποδείχτηκε ότι δεν ήταν και τόσο εύκο-
λο να στείλει πεσκέσι στον Ερντογάν τους 
φυγάδες αξιωματικούς. Για τον ισχυρισμό 
του Ερντογάν αναφορικά με την πρώτη 
τηλεφωνική τους επικοινωνία και πάλι 
δεν είπε λέξη ο Τζανακόπουλος. Ξέρετε 
γιατί δεν τολμούν να διαψεύσουν τον Ερ-
ντογάν; Γιατί τα τηλεφωνήματα μεταξύ 
κρατικών ηγετών μαγνητοφωνούνται και 
από τη μια και από την άλλη πλευρά. Και 
φοβούνται πως έτσι και τον διαψεύσουν, 
ο Ερντογάν δε θα διστάσει να διαρρεύσει 
το ηχητικό, κάνοντας ρεζίλι τον Τσίπρα.

Ψευτοτσαμπουκάδες
Σ' αυτές τις περιπτώσεις, ο καλύτερος 

καπνός παραλλαγής είναι οι εθνικιστικοί 
ψευτοτσαμπουκάδες. Ετσι, ο Τσίπρας πή-
ρε α λα μπρατσέτα τον Καμμένο (ή μήπως 
ο Καμμένος πήρε τον μικρό Αλέξη από το 

χεράκι, για να τον μάθει να γράφει με το 
δεξί;) και πετάχτηκαν μέχρι την Κάλυμνο 
για τη δοξολογία των Φώτων. Κι επί τη 
ευκαιρία έκαναν και μια βόλτα μέχρι το 
Φαρμακονήσι, αγαπημένο εθνικιστικό 
προορισμό του Καμμένου. Για να ικανο-
ποιηθεί το εθνικιστικό ακροατήριο, που 
πριν από τέσσερις μέρες είχε δει τον 
ογκώδη αρχηγό του να κάνει άλλη μια 
θεαματική κωλοτούμπα και σίγουρα είχε 
πέσει σε κατάθλιψη.

Διευθετήθηκε
Η αναπληρώτρια υπουργός κυρία Ρά-

νια, έχοντας ενημέρωση από τον σύζυγό 
της υπουργό κύριο Δήμο (ή από δικό της 
κανάλι, λόγω δεσμών με το Μαξίμου), 
βγήκε περιχαρής στο ραδιόφωνο για να 
ανακοινώσει ότι υπάρχει έτοιμη μελέτη 
και μέσα στον Γενάρη θ' αναληφθεί η 
σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε 
οι φορολογούμενοι να πληρώνουν το φό-
ρο σε 12 δόσεις. Το έμαθε ο Τσακαλώτος 
(που δεν είναι το καλό παιδί που δείχνει 
η φάτσα του) και τα πήρε στο κρανίο. Εί-
τε επειδή η Ράνια καβάλησε το καλάμι 
και άρχισε να μπαίνει στα χωράφια του, 
χωρίς να έχει καμιά αρμοδιότητα, είτε 
επειδή δεν έχει συμφωνήσει τίποτα με 
την τρόικα και δεν έχει καμιά όρεξη ν' 
ακούσει μπινελίκια από τις Βρυξέλλες. 
Της τράβηξε, λοιπόν, μια ξεγυρισμέ-
νη διάψευση με non paper. Το ζήτημα 
διευθετήθηκε, η κυρία Ράνια πήρε το 
μήνυμα και στην επόμενη συνάντησή 
τους αναμένεται να ανταλλάξουν θερ-
μό συντροφικό ασπασμό.

Ομοιος στον όμοιο
Χαράς ευαγγέλια στον Περισσό. 

Οπως μας ενημέρωσαν τα κομματικά 
Μέσα, «με επιστολή του ο αρχισυντά-
κτης της ρωσικής εφημερίδας “Σοβι-
έτσκαγια Ρωσία“ (“Σοβιετική Ρωσία“) 
ενημερώνει πως η Συντακτική Επιτρο-
πή της εφημερίδας αποφάσισε να 
βραβεύσει τον Δημήτρη Κουτσούμπα, 
ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, με το βραβείο “Ο 

λόγος στο λαό“, για την ομιλία του στη 19η 
Διεθνή Συνάντηση των Κομμουνιστικών κι 
Εργατικών Κομμάτων στο Λένινγκραντ, 
εκτενή αποσπάσματα της οποίας δημοσι-
εύτηκαν στην εφημερίδα στις 8/11/2017, με 
τον τίτλο “Ο σοσιαλισμός είναι αναγκαίος 
όσο ποτέ“». Τι μέρος του λόγου είναι η συ-
γκεκριμένη ρωσική εφημερίδα; Πάλι από 
την ενημέρωση των κομματικών Μέσων: 

«Υπερασπίζεται τις 

Σιωνιστικά καθάρματα
Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο 

για την πολύ καθυστερημένη αντίδρα-
ση της ισραηλινής πρεσβείας στην 
Αθήνα στο υστερικό ναζιστικό παρα-
λήρημα ενός ελληνικής καταγωγής 
ραβίνου, που ζητούσε να εκτελούνται 
τα «αναρχοκουμμούνια» με μια σφαίρα 
στο κεφάλι. Σημειώναμε ότι η «διαφο-
ροποίηση» της πρεσβείας ήρθε με μια 
βδομάδα καθυστέρηση και μόνο όταν 
είχε προκληθεί σάλος στην Ελλάδα από 
το κήρυγμα  του  σιωναζιστή ραβίνου. 
Γιατί στο Ισραήλ τέτοια κηρύγματα εί-
ναι συνηθισμένα. Είναι η καθημερινή 
τροφή που προσφέρεται στον αφιονι-
σμένο σιωνιστικό όχλο.

Μερικές μέρες πριν από το διαδι-
κτυακό κήρυγμα του ραβίνου, στην… 
αντιδεξιά εφημερίδα «Μααρίβ» δημο-
σιεύτηκε άρθρο του δημοσιογράφου 
Μπεν Κάσπιτ, ο οποίος -παίρνοντας 
αφορμή από τη σύλληψη της δεκαεξά-
χρονης Αχέντ Ταμίμι- ζητούσε από τον 
ισραηλινό στρατό να εφαρμόζει άλλη 
τακτική απέναντι στα κορίτσια του πα-
λαιστινιακού λαού. Να οργανώνει επι-
θέσεις και βιασμό τους «στο σκοτάδι, 
χωρίς μάρτυρες και κάμερες». 

Δεν πρόκειται για το ένα ή το άλλο 
σιωνιστικό κάθαρμα που «ξεπερνά τα 
εσκαμμένα». Πρόκειται για την ουσία 
της σιωνιστικής πολιτικής, που αυτά 
τα καθάρματα διατυμπανίζουν χωρίς 
αναστολές.

ΚΟΝΤΡΕΣ
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αρχές του σοσιαλισμού, κι αν και αυτοχαρακτηρίζεται “ανεξάρ-
τητη λαϊκή εφημερίδα” στην πολιτική ζωή της σημερινής Ρωσίας 
τοποθετείται στο πλευρό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ρωσικής 
Ομοσπονδίας (ΚΚΡΟ)».

Για το κόμμα του Γκενάντι Ζιουγκάνοφ πρόκειται. Ενα αστικό 
εθνικιστικό κόμμα, με άριστες σχέσεις με το Κρεμλίνο και τον 
Πούτιν, καθώς και με το ρωσικό ιερατείο, τις θέσεις του οποίου 
υπερασπίζεται. Μ' άλλα λόγια, κύλησε ο τέτζερης και βρήκε το 
καπάκι.

Σφαλιάρα
Δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει το βιβλίο του καραμανλικού 

Γιάννη Παπαθανασίου, τελευταίου υπουργού Οικονομικών του 
Καραμανλή του νεότερου, μέσω του οποίου οι καραμανλικοί προ-
σπαθούν να αποσείσουν τις ευθύνες τους για τη σφοδρότητα με 
την οποία χτύπησε η οικονομική κρίση τον ελληνικό καπιταλισμό 
και ήρθε η πληρωμένη απάντηση από την «Καθημερινή». Και τι 
απάντηση: σφαλιάρα σβουριχτή.

Η «Καθημερινή» αποκάλυψε απόρρητο έγγραφο των υπηρε-
σιών της ΤτΕ, με ημερομηνία 6.10.2009 (δηλαδή δυο μέρες μετά 
την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ), που αναφέρει: «Με βάση τα έως 
τώρα στοιχεία και τις εξελίξεις, καθώς και τις διαφαινόμενες 
προοπτικές, ευρισκόμεθα ενώπιον ενός πρωτοφανούς δημοσιο-
νομικού εκτροχιασμού, ο οποίος δεν δικαιολογείται, παρά μόνο 
σε πολύ μικρό βαθμό, από την κάμψη της οικονομικής δραστη-
ριότητας. Είναι δε απολύτως βέβαιο ότι η παρούσα δημοσιονο-
μική θέση της χώρας δεν είναι διατηρήσιμη. (…) Με βάση τις ως 
άνω εξελίξεις, το ταμειακό έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης 
εκτιμάται ότι σε ετήσια βάση θα διαμορφωθεί μεταξύ 30 και 35 
δισεκ. ευρώ, ή 12,0% με 14,0% του ΑΕΠ»!

Μη βιαστείτε να πείτε ότι το αποκαλυπτικό δημοσίευμα έρχε-
ται να δικαιώσει τον Γιωργάκη. Ο Γιωργάκης είναι τελειωμένος, 
κανείς δεν ασχολείται μαζί του. Τον Κούλη προσπαθεί να στηρίξει 
η φυλλάδα των Αλαφούζων, προειδοποιώντας τους καραμανλι-
κούς «να μαζευτούν στη γωνιά τους» και να μη βάζουν εμπόδια 
στη σημερινή ηγεσία της ΝΔ.

Μαζευτείτε
Ο Πολάκης μπορεί να κατηγορηθεί για πολλά (εμείς δεν έχου-

με… τσιγκουνευτεί τα σχόλια για τον πολιτικό βίο και την πολιτεία 
του ψευτο-πέτσακα από τα Σφακιά), ξεπερνά όμως κάθε όριο 
η καταγγελία της (πασοκικής) συνδικαλιστικής γραφειοκρατί-
ας της ΠΟΕΔΗΝ, ότι οι επιθέσεις σε γιατρούς και νοσηλευτικό 
προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων οφείλονται και στα όσα 
δηλώνει κατά καιρούς ο Πολάκης ενάντια σε γιατρούς και νο-
σηλευτές που δε συμβαδίζουν με την κυβερνητική πολιτική. Ο 
Πολάκης (και οι προκάτοχοί του) πρέπει να κατηγορηθούν για 
την εξαθλίωση των νοσοκομείων, που οδηγεί και σε τέτοια φαι-
νόμενα από ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν τι τρέχει και 
χτυπούν το σαμάρι αντί για τον γάιδαρο. Ως εκεί. Γι' αυτό καλά 
θα κάνουν να «μαζευτούν» οι πρασινογάλαζοι εργατοπατέρες 
που με όσα λένε διευκολύνουν τον Πολάκη, ανοίγοντας μαζί του 
προσωπική βεντέτα.

Του την έφεραν
Μπορεί ο Τραμπ να ενημέρωσε την ανθρωπότητα ότι το έχει 

μεγαλύτερο (το κουμπί) από τον Κιμ Γιονγκ Ουν, αλλά την ώρα 
που αυτός ασχολούνταν με άλλα πιο σοβαρά ζητήματα (είναι ή 
δεν είναι ψυχοπαθής; να κάνει ή να μην κάνει ψυχιατρική εξέτα-
ση για να αποδείξει ότι δεν είναι απλά ψυχικά υγιής, αλλά είναι 
και μεγαλοφυΐα;), ο Τίλερσον και η γραφειοκρατία του State 
Department κανόνιζαν συνάντηση εκπροσώπων της Νότιας και 
της Βόρειας Κορέας στο συνοριακό χωριό Πανμουνζόμ, που 
σηματοδότησε μια εντυπωσιακή «ειρηνική στροφή» στις σχέ-
σεις των δύο κορεατικών κρατών και άφησε τον Τραμπ (προς το 
παρόν) με… το κουμπί στο χέρι. Αλλη μια απόδειξη του ότι στις 
ιμπεριαλιστικές χώρες κυβερνά το λεγόμενο «βαθύ κράτος», το 
υποταγμένο άμεσα στα μονοπώλια (πόσο επίκαιρος εξακολουθεί 
να είναι ο Λένιν!), και όχι οι πολιτικές ηγεσίες, οι οποίες ενίο-
τε μπορεί να προκύψουν και από εκλογικό «ατύχημα» (όπως ο 
Τραμπ).

…για να περνάει η ώρα
«Εάν οι ευρωπαίοι πολίτες δεν αισθάνονται ευρωπαίοι και εάν 

εγκαταλείψουν την ιδέα των ευρωομολόγων και των δημοσιο-
νομικών μεταβιβάσεων, τότε η ευρωζώνη δεν θα ολοκληρωθεί 
ποτέ. Και το φάντασμα του λαϊκισμού θα είναι πάντα παρόν». 
Μετά τον Μακρόν, ο Ευκλειδάκος. Δεύτερος και καταϊδρωμέ-
νος, φυσικά, αλλά ο προσωπικός του στόχος επιτεύχθηκε: του 
ζητήθηκε να συγγράψει σύντομο άρθρο που δημοσιεύτηκε στους 
Financial Times, με τίτλο «Η τραπεζική ένωση και το φάντασμα 
του λαϊκισμού». Τι έγραψε; Τετριμμένα πράγματα, για το βάθεμα 
της «ομοσπονδοποίησης» της ΕΕ και την ανάγκη να εκδοθούν ευ-
ρωομόλογα. Στη Γερμανία αυτή την εποχή είναι απασχολημένοι 
με το σχηματισμό κυβέρνησης, οπότε πονήματα σαν αυτά του 
Ευκλειδάκου τ' αντιμετωπίζουν με χιούμορ: «αφήστε τους να λένε 
και καμιά μαλακία για να περνάει η ώρα».

Ηταν μια από τις συνεδριάσεις-φιέστες 
του υπουργικού συμβούλιου. Μαζεύο-

νται οι υπουργοί, καλούνται οι κάμερες και 
ο πρωθυπουργός εκφωνεί έναν «μπαλκο-
νάτο» λόγο. Οταν πρωθυπουργός είναι ο 
Τσίπρας, θα πει μόνο ψέματα. Τονίστηκαν 
κατά κόρον τα ψέματα που εκφώνησε την 
περασμένη Δευτέρα, στην πρωτοχρονιά-
τικη συνεδρίαση-φιέστα του υπουργικού 
συμβούλιου, και δεν έχει νόημα να τα 
επαναλάβει η στήλη. Αντίθετα, θα επικε-
ντρωθεί στη μία και μοναδική… αλήθεια 
που περιλαμβανόταν στον μακροσκελή 
μονόλογό του, κρυμμένη καλά πίσω από τη 
γενικολογία και την αοριστολογία.

«Στόχος μας δεν είναι να επιστρέψει 
η χώρα στην προ του 2010 περίοδο, κου-
βαλώντας τις ίδιες παθογένειες, τις ίδι-
ες στρεβλώσεις και τις ίδιες αδυναμίες, 
που την οδήγησαν στη χρεοκοπία», είπε 
ο πρωθυπουργός σε μια αποστροφή της 
ομιλίας του. Ποιες είναι οι «παθογένειες», 
οι «στρεβλώσεις» και οι «αδυναμίες» στις 
οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ δε θέλει να επιστρέψου-
με; Προφανώς, αυτές που «θεράπευσαν» 
τα τρία Μνημόνια, τα οποία αποτέλεσαν 
διαδοχικούς κρίκους της ίδιας αλυσίδας, 
όπως ρητά αναφέρεται στο προοίμιο του 
τρίτου Μνημόνιου, που ο ίδιος ο Τσίπρας 
διαπραγματεύθηκε και υπέγραψε.

Φυσικά, οι συριζαίοι «σκίζουν τα ρούχα 
τους» όταν τους προσάπτεις κάτι τέτοιο. 
Είναι έτοιμοι να σε καταγγείλουν ως πα-
ραγωγό «fake news» και να σου πουν πως 
όταν ο πρωθυπουργός αναφέρεται στις 
παθογένειες του παρελθόντος αναφέρε-
ται στη διαφθορά και στη διαπλοκή. Δεν 
είναι του παρόντος να το αναλύσουμε, αλ-
λά κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε 
μ' αυτή τη μπούρδα. Η (υπαρκτή βεβαίως) 
διαφθορά βύθισε τον ελληνικό καπιταλι-
σμό στην κρίση; Ακόμα κι ένας μη μαρξι-
στής (αλλά σοβαρός) οικονομολόγος θα 
καγχάσει μ' αυτή την άποψη. Τρία χρόνια 
διακυβέρνησης από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που 
υποτίθεται πως δεν έχουμε διαφθορά, γιατί 
χρειάστηκε να βαθύνει αντί να χαλαρώσει 
η λεγόμενη μνημονιακή πολιτική, η πολιτική 
της σκληρής δημοσιονομικής λιτότητας (με 
διαρκή θύματα τις συντάξεις και τις κοινω-
νικές δαπάνες) και της κινεζοποίησης των 
εργαζόμενων; Αν το πρόβλημα ήταν η δια-
φθορά, τότε γιατί σακατεύτηκαν οι μισθοί 
στον ιδιωτικό καπιταλιστικό τομέα, γιατί 
αποσαθρώθηκαν οι εργασιακές σχέσεις 
στον ίδιο τομέα;

Οποιοσδήποτε στην Ευρώπη ακούσει 
τον Τσίπρα να δεσμεύεται ότι δε θα υπάρ-
ξει επιστροφή στις παθογένειες του παρελ-
θόντος, θα καταλάβει ότι αυτός δεσμεύε-
ται να εφαρμόσει τη «ρήτρα μη επιστρο-
φής», για την οποία έχουν ήδη κάνει λόγο 
ανεπίσημα αξιωματούχοι των Βρυξελλών. 
Ορισμένοι δηλώνουν ευθέως ότι δεν έχουν 
καμιά εμπιστοσύνη στο ελληνικό πολιτικό 
σύστημα, ότι το θεωρούν επιρρεπές στις 
πιέσεις του εκλογικού σώματος, γι' αυτό 
και θεωρούν ότι η «ρήτρα μη επιστροφής» 
πρέπει να πάρει τη μορφή επίσημης συμ-
φωνίας και η τήρησή της να εποπτεύεται 
από κάποιον μηχανισμό επιτροπείας. Σαν 
τη γερμανική «Χάντελσμπλατ», για παρά-
δειγμα, που την περασμένη Τετάρτη πέ-
ταξε στα μούτρα των Τσιπραίων την εξής 
πατσαβούρα: «Η χώρα χρειάζεται να κάνει 
πολλά για να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη, 
εάν από τον Αύγουστο θέλει να αναχρημα-
τοδοτηθεί πλήρως από τις αγορές. Ο Τσί-
πρας υπόσχεται στους οπαδούς του ότι τον 

Αύγουστο η χώρα θα σπάσει τα δεσμά από 
τα προγράμματα λιτότητας και θα εκδιώξει 
τους μισητούς δανειστές για πάντα από την 
Αθήνα. Αλλά αυτό είναι αυταπάτη. Γιατί 
έχει δεσμευτεί απέναντι στους δανειστές 
και με άλλα μέτρα λιτότητας μέχρι το 2022. 
Το 80% του ελληνικού κρατικού χρέους 
βρίσκεται στα χέρια δημοσίων δανειστών. 
Συνολικά 248 δισ. ευρώ κρατούν ευρωπαίοι 
δανειστές, άλλα 13 δισ. ευρώ χρωστά η Ελ-
λάδα στο ΔΝΤ. Αρα η Αθήνα θα παραμείνει 
υπό την επιτήρηση των δανειστών μέχρι να 
αποπληρώσει το χρέος της, που με τα σημε-
ρινά επιτόκια θα διαρκέσει μέχρι το 2059».

Κακιασμένοι Γερμανοί θα σου πει ο συ-
ριζαίος. Να συμφωνήσουμε -για να μην τον 
κακοκαρδίσουμε- όμως παρακαλούμε να 
πάμε στην ουσία. Τι ακριβώς θα πρέπει να 
«αναχρηματοδοτηθεί από τις αγορές» μετά 
τον προσεχή Αύγουστο; Το υπάρχον χρέος, 
φυσικά. Το οποίο δε λέει να μειωθεί, παρά 
το PSI, παρά τα «πρωτογενή πλεονάσμα-
τα». Γιατί δε μειώνεται ο όγκος του χρέους; 
Γιατί -ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον 
οποίο καταγράφονται τα διάφορα μεγέθη 
στον κρατικό προϋπολογισμό και στον προ-
ϋπολογισμό της γενικής κυβέρνησης - το 
ελληνικό κράτος εξακολουθεί κάθε χρόνο 
να καταγράφει ελλείμματα. Μπορεί το λε-
γόμενο «πρωτογενές αποτέλεσμα» (έσοδα 
μείον δαπάνες, χωρίς να λογαριάζονται οι 
τόκοι) να είναι θετικό, όμως μόλις προστε-
θούν οι τόκοι και τα χρεολύσια, προκύπτει 
ένα έλλειμμα «ναααα, μετά συγχωρήσε-
ως», το οποίο δεν καλύπτεται από τα ισχνά 
έσοδα των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά μπορεί 
να καλυφθεί μόνο με νέο δανεισμό.

Με τις έως τώρα μνημονιακές ρυθμίσεις, 
οι ιμπεριαλιστές δανειστές έχουν κανονίσει 
τις τοκοχρεολυτικές δόσεις μέχρι το 2022, 
έτσι που να μπορεί το ελληνικό κράτος να 
τις εξυπηρετεί, υπό την προϋπόθεση της 
εφιαλτικής λιτότητας. Ακόμα και αυτές 
τις «τακτοποιημένες» τοκοχρεολυτικές δό-
σεις δεν μπορεί να τις καλύψει μόνος του 
ο ελληνικός κρατικός προϋπολογισμός. Ο 
προϋπολογισμός πληρώνει τους τόκους, 
ενώ χορηγούνται νέα δάνεια με τα οποία 
πληρώνονται τα χρεολύσια. Για να το πούμε 
απλά, με τη σκληρή λιτότητα πληρώνονται 
οι τόκοι, ενώ ο δανεισμός παραμένει στα 
ίδια επίπεδα, αφού οι δανειακές δόσεις 
που αποδεσμεύονται μετά από κάθε αξι-
ολόγηση χρησιμοποιούνται για την απο-
πληρωμή χρεολυσίων και για την πληρωμή 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του ελληνικού Δη-
μόσιου (δηλαδή, το κράτος παίρνει δανεικά 
για να πληρώσει οφειλές σε εργολάβους 
και προμηθευτές του).

 Μετά το 2022 αρχίζει το… κλάμα. Οι το-
κοχρεολυτικές δόσεις εκτινάσσονται στα 
ύψη. Και το ελληνικό κράτος θα πρέπει να 
βρει από τις «αγορές», δηλαδή από τους 
σπεκουλάντες του διεθνούς χρηματιστικού 
κεφάλαιου, νέα δάνεια για να πληρώνει τις 
τοκοχρεολυτικές δόσεις  των παλιών δα-
νείων. Ολοι ξέρουν πως με την εικόνα που 
παρουσιάζει σήμερα η διάρθρωση του ελ-
ληνικού χρέους, δεν υπάρχει περίπτωση οι 
«αγορές» να δώσουν δάνεια μεγάλης διάρ-
κειας (π.χ. δεκαετούς), χωρίς να ζητήσουν 
«τ' άντερά τους σε επιτόκια». Ολοι ξέρουν 
πως το ελληνικό κρατικό χρέος πρέπει να 
αναδιαρθρωθεί και πάλι (κυρίως με την επι-
μήκυνση λήξεων ομολόγων), σε τρόπο ώστε 
οι ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις να είναι 
«εξυπηρετήσιμες». Δηλαδή, να μπορεί το 
ελληνικό κράτος να δανειστεί από τις «αγο-
ρές» με «λογικά» επιτόκια, αφού αυτές θα 

έχουν «πειστεί» ότι με τη νέα αναδιάρθρω-
ση το ελληνικό κράτος  όντως θα μπορεί να 
αποπληρώνει τις ετήσιες τοκοχρεολυτικές 
του δόσεις και δε θα κηρύξει στάση πληρω-
μών λόγω αδυναμίας πληρωμής.

Ποιος θα κάνει τη νέα αναδιάρθρω-
ση; Οι σημερινοί δανειστές, δηλαδή το 
Eurogroup στο οποίο ανήκουν οι μηχανι-
σμοί EFSF και ESM, δηλαδή η Γερμανία 
που είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος και έχει 
βαρύνοντα (για να μην πούμε ηγεμονικό) 
ρόλο στο Eurogroup. Εδώ, λοιπόν, έρχεται 
η «Χάντελσμπλατ» και πετάει την πατσα-
βούρα στα μούτρα των Τσιπραίων. Εμείς, 
όμως θα κάνουμε μια… υπέρβαση εργα-
σίας. Θα θεωρήσουμε ότι ο Τσίπρας και ο 
Τσακαλώτος, με την ισχυρή προσωπικότητά 
τους και τη γοητεία που προκύπτει απ' αυτή, 
θα πείσουν τους ιμπεριαλιστές δανειστές 
και κυρίως τους Γερμανούς (ας δεχτούμε 
και το καλαμπούρι ότι τα πράγματα θ' αλ-
λάξουν τώρα που έφυγε από τη γερμανική 
κυβέρνηση ο… ιδεοληπτικός πουριτανός 
Σόιμπλε) να τους δώσουν μια «καθαρή» 
έξοδο από τα Μνημόνια. Δηλαδή, να μην 
τους βάλουν νέα αυστηρή επιτροπεία και 
να τους δώσουν τα «μεσοπρόθεσμα μέτρα 
για το χρέος».

Τι θα σήμαινε κάτι τέτοιο; Οτι θα ανα-
διάρθρωναν το χρέος μεσοπρόθεσμα, 
δηλαδή το πολύ για μια πενταετία μετά το 
2022. Τι θα πρέπει να κάνει η όποια ελλη-
νική κυβέρνηση αυτή την περίοδο; Να έχει 
μια τέτοια δημοσιονομική πολιτική που 
θα της επιτρέπει να αναχρηματοδοτεί το 
χρέος, δανειζόμενη από τις «αγορές». Αν 
όλα πάνε καλά, μέχρι το 2060 θα πρέπει το 
ελληνικό κρατικό χρέος, χωρίς να μειωθεί 
σημαντικά σε ονομαστικούς όρους, να αλ-
λάξει και πάλι χέρια. Από τον EFSF/ESM, 
δηλαδή από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, 
να περάσει στα χέρια των «αγορών». Οι 
«αγορές», βέβαια, θα δανείζουν με επιτό-
κια υψηλότερα σε σχέση μ' αυτά του EFSF/
ESM, οπότε μακροπρόθεσμα ο όγκος του 
χρέους θα έχει την τάση να αυξάνεται και 
θα απαιτεί υψηλότερες ετήσιες τοκοχρεο-
λυτικές δόσεις, όμως ας το παραβλέψουμε 
αυτό, ας κάνουμε ότι δεν το είδαμε.

Θα έχουμε, λοιπόν, μια περίοδο περί-
που 40 ετών, στη διάρκεια της οποίας το 
ελληνικό κράτος θα πρέπει να δανείζεται 
από τις «αγορές» και να αποπληρώνει τον 
EFSF/ESM (το ΔΝΤ το αφήνουμε απέξω, 
γιατί δεν είναι μεγάλα τα ποσά που έχει 
δανείσει) και τις «αγορές», των οποίων 
τα ομόλογα θα λήγουν (εννοείται πως σε 
όλους θα πρέπει να πληρώνει τα ετήσια 
κουπόνια των τόκων). Ποια δημοσιονομι-
κή πολιτική θα μπορεί να υπηρετήσει μια 
τέτοια πολιτική δανεισμού/αποπληρωμής, 
σε τρόπο ώστε οι «αγορές» να πείθονται ότι 
όλα πάνε καλά και επομένως δεν παίρνουν 
ρίσκο δανείζοντας το ελληνικό κράτος με 
«λογικά» επιτόκια;

Φτάσαμε στην καρδιά του ζητήμα-
τος που εξετάζουμε. Εδώ δε χωράει η 
μπουρδολογία με την οποία οι λογογρά-
φοι γεμίζουν τις ομιλίες του Τσίπρα. Εδώ 
απαιτούνται συγκεκριμένες οικονομικές 
προβλέψεις. Θα πρέπει να μας πουν ότι 
η δημοσιονομική πολιτική θα χαλαρώσει 
σε συγκεκριμένους τομείς και ότι αυτή η 
χαλάρωση είναι απολύτως συμβατή με τις 
υποχρεώσεις εξυπηρέτησης/αναχρηματο-
δότησης του χρέους που «με το λόγο» (και 
όχι με κάποια νέα συμφωνία μνημονιακού 
τύπου) θα έχουν αναληφθεί έναντι των 

Απλά μαθήματα οικονομετρίας
ZOOM
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Το χτύπημα στο απεργιακό 
δικαίωμα ξεσηκώνει δίκαια 

κύματα οργής στους εργάτες 
και μισθωτούς εργαζόμενους. 
Προβλέπεται (άρθρο 211) ότι για 
τη λήψη απόφασης για απερ-
γία απαιτείται υποχρεωτικά 
απαρτία 50%+1 των ταμειακώς 
τακτοποιημένων μελών ενός 
πρωτοβάθμιου σωματείου.  Εί-
ναι ψέμα ότι αυτό δεν ισχύει 
για τα πρωτοβάθμια σωματεία 
πανελλαδικής ή τοπικής εμβέ-
λειας, όπως λέει η Αχτσιόγλου. 
Αν ήταν έτσι ή θα έβαζαν ρητή 
διάταξη εξαίρεσης ή θα έκαναν 
έστω μια ερμηνευτική διευκρί-
νιση στην αιτιολογική έκθεση 
του πολυνομοσχέδιου. Ετσι, αν 
προκύψει θέμα με απεργιακή 
απόφαση ενός πανελλαδικού ή 
τοπικής εμβέλειας πρωτοβάθ-
μιου σωματείου, οι εργοδότες 
θα προσφύγουν στα αστικά 
δικαστήρια, που ξέρουμε τι αλ-

λεργία παθαίνουν όταν ακούνε 
τη λέξη «απεργία».

Ο άθλιος Τσακαλώτος, από 
τη μια είπε ότι «προσπαθήσαμε 
να αποφύγουμε και αυτή τη δι-
άταξη», αλλά «ηττηθήκαμε» και 
από την άλλη -με το προκλητικό 
επιχείρημα «κάθε εμπόδιο για 
καλό»- είπε ότι «αυτό που έχει 
σημασία, είναι να δούμε πώς θα 
ενεργοποιηθούν οι εργαζόμενοι 
να συμμετέχουν στα συνδικάτα, 
να είναι περισσότερο διεκδικητι-
κοί, να έχουν συμμετοχή για να 
ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο»! 
Δηλαδή, μας είπε ότι προχωρούν 
σε νέα εμπόδια στο απεργιακό 
δικαίωμα, ιδιαίτερα στο πρωτο-
βάθμιο συνδικαλιστικό επίπεδο, 
εκεί που ασκείται άμεσα η τρο-
μοκρατία των καπιταλιστών ερ-
γοδοτών, για να βοηθήσουν τον 
συνδικαλισμό να δυναμώσει! Οι 
αλήτες του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ξεπε-

ράσει κάθε όριο.
Ομως η αντεργατική λαίλαπα 

δε σταματά μόνο στο δικαίωμα 
της απεργίας. Με το άρθρο 396 
του πολυνομοσχέδιου μπαίνει στο 
στόχαστρο το επίδομα ανθυγιει-
νής και επικίνδυνης εργασίας στο 
δημόσιο τομέα, όμως στην πραγ-
ματικότητα ανοίγει και πάλι το 
ζήτημα των Βαρέων και Ανθυγι-
εινών Επαγγελμάτων, που εδώ και 
χρόνια βρίσκεται σταθερά στο 
στόχαστρο των καπιταλιστών και 
των αστικών κυβερνήσεων που 
προωθούν τα συμφέροντά τους.

Η διάταξη ορίζει ότι το επίδο-
μα ανθυγιεινής εργασίας, που 
παίρνουν ορισμένες κατηγορί-
ες εργαζόμενων στο Δημόσιο 
(καθαριότητα ΟΤΑ, νοσηλευτές, 
προσωπικό νοσοκομειακών ερ-
γαστηρίων και μερικές ακόμα ει-
δικότητες) θα επανασχεδιαστεί 
«από μηδενική βάση». Θα καθο-
ριστούν νέα κριτήρια χορήγησης 
και νέος τρόπος υπολογισμού, 
ενώ και το ύψος του επιδόμα-
τος ανά κατηγορία δικαιούχων 

θα καθορίζεται ανάλογα με την 
«έκταση και τη συχνότητα έκθε-
σης των εκάστοτε δικαιούχων 
στους παράγοντες κινδύνου που 
επικρατούν στους χώρους εργα-
σίας», όπως αναφέρεται στην αι-
τιολογική έκθεση.  Αξίζει τον κόπο 
να διαβάσει κανείς ολόκληρο το 
σχετικό κεφάλαιο της αιτιολογι-
κής έκθεσης, για να αντιληφθεί τη 
λογική του, που κάθε άλλο παρά 
καινούργια είναι.

Τους (ξανα)πήρε ο πόνος για 
την προστασία της υγείας των 
εργαζόμενων. Γι' αυτό και λένε 
ότι θα συγκεράσουν το ανθυγι-
εινό επίπεδο «με την ανάγκη για 
σχεδιασμό βραχυπρόθεσμων, 
μεσοπρόθεσμων καθώς και μα-
κροπρόθεσμων δράσεων για την 
κατά το δυνατό άμβλυνση των πα-
ραγόντων κινδύνου και την εγκα-
θίδρυση και εμπέδωση των ανα-
γκαίων συνθηκών πρόληψης και 
προστασίας των εργαζομένων». 
Εμείς που, όπως γνωρίζουν οι 
αναγνώστες μας, ασχολούμαστε 
συστηματικά εδώ και δεκαετίες 

Ξεπάτωσαν 150 στρέμματα 
καλαμιώνων στο Καταφύγιο Αγριας 
Ζωής της Λίμνης Στυμφαλίας

Τεράστιες είναι οι ευθύνες της γενικής γραμματέα του ΥΠΕΝ Χρ. Μπαρι-
τάκη και του γενικού διευθυντή Κ. Δημόπουλου για το ξεπάτωμα 150 στρεμ-
μάτων καλαμιώνων στην ιστορική Λίμνη Στυμφαλία, που είναι κηρυγμένη 
ως Καταφύγιο Αγριας Ζωής. Οπως κατ’ επανάληψη έχουμε αποκαλύψει, 
εκπρόσωποι της Τράπεζας Πειραιώς και διαχρονικά οι πολιτικές ηγεσίες του 
υπουργείου Περιβάλλοντος έχουν βαλθεί να μετατρέψουν αυτό τον σημα-
ντικό υδροβιότοπο σε αγρότοπο παραγωγής βιομάζας για την παραγωγή πέ-
λετ. Οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου είχαν εγκρίνει δύο άδειες κοπής 
καλαμιώνων, γιατί είχαν ασκηθεί αφόρητες πιέσεις από την πολιτική ηγεσία.

Οι εκπρόσωποι της Τράπεζας Πειραιώς, που πρωταγωνιστούν στη μετα-
τροπή του υδροβιότοπου σε αγρότοπο, ζήτησαν στις αρχές του 2017 να κό-
ψουν 600 στρέμματα καλαμιώνων και να συνεχίσουν και το 2018 (κόβοντας 
άγνωστο αριθμό στρεμμάτων), με το πρόσχημα της διεξαγωγής… έρευνας. 
Η αρμόδια Διεύθυνση Δασών Κορίνθου, που ο προϊστάμενός της Π. Καλ-
λίρης έχει «ματώσει» για τη διατήρηση και ανάπτυξη αυτής της ιστορικής 
Λίμνης και τη μετατροπή της σε ΚΑΖ, αρνήθηκε να δώσει νέα άδεια. Την 
απόφασή του δέχτηκαν και οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης.

Ομως, ο Κ. Δημόπουλος (προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυ-
ξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος) και η Χρ. Μπαριτάκη 
(γενική γραμματέας… Περιβάλλοντος) αγνόησαν την απόφαση της αρμόδι-
ας Διεύθυνσης και χωρίς νέα αίτηση των εκπροσώπων της Τράπεζας Πειραι-
ώς, ενέκριναν παράνομα το κόψιμο 150 στρεμμάτων καλαμιώνων (ο πρώτος 
συνέταξε το έγγραφο έγκρισης της άδειας και η δεύτερη το υπέγραψε). Η 
άδεια των Δημόπουλου-Μπαριτάκη είναι παράνομη για μια σειρά λόγους:

Πρώτον, γιατί ούτε ο γενικός διευθυντής, ούτε η γενική γραμματέας 
έχουν δικαίωμα να εγκρίνουν άδειες από τα Γραφεία τους. Η διαδικασία 
που προβλέπεται είναι σαφής: πρέπει να υπάρχει εισήγηση από την αρμόδια 
Διεύθυνση, υπογεγραμμένη από τον Τμηματάρχη και τον Διευθυντή.

Δεύτερον, γιατί σύμφωνα με τον νόμο 3937/2011, την απόφαση για την 
έγκριση άδειας έρευνας τη βγάζει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Διεύθυν-
ση Διαχείρισης Δασών. Η Διεύθυνση αυτή όμως αγνοήθηκε, γιατί σέβεται 
τον δασικό και περιβαλλοντικό πλούτο της χώρας.

Τρίτον, γιατί ο ίδιος ο Κ. Δημόπουλος αγνόησε δική του απόφαση για το 
ποιος εκδίδει τις άδειες έρευνας. Την απόφαση εξέδωσε στις 7 Ιούλη του 
2015 (ΑΔΑ:Ω5ΑΝ465ΦΘΗ-ΩΥΚ) και αναφέρει: «Προκειμένου κάποιος εν-
διαφερόμενος να υποβάλει αίτημα για την χορήγηση άδειας έρευνας από την 
Υπηρεσία μας, θα πρέπει να υποβάλει την αίτησή του ταχυδρομικώς ή μέσω  
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας μας 
diaxeirisi@gmail.com, παρέχοντας τις προαναφερόμενες πληροφορίες».

Τελικά, οι εκπρόσωποι της Τράπεζας ξεπάτωσαν τα 150 στρέμματα της 
Στυμφαλίας, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στον υδροβιότοπο. Κά-
τοικοι της περιοχής μας έστειλαν φωτογραφίες που αποκαλύπτουν το ξε-
πάτωμα (δημοσιεύουμε μία απ’ αυτές).

Ο Δ. Δημόπουλος, διευθυντής της Μονάδας Περιβάλλοντος της Τράπε-
ζας Πειραιώς, σε έγγραφό του προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, στις 31 Αυγούστου του 2017, αναφέρει: 
«Τέλος, με βάση την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της θερινής κοπής του 
προγράμματος παρακολούθησης των προστατευτέων στοιχείων (Monitoring), 
θα στοιχειοθετηθεί και ο προτεινόμενος σχεδιασμός για τη χειμερινή κο-
πή του 2018» (η έμφαση δική μας). Ομολογεί δηλαδή ότι θα υποβάλει νέα 
αίτηση για κόψιμο καλαμιών τον χειμώνα του 2018. Εμείς επικοινωνήσαμε 
με το ΕΚΒΥ, το WWF και την ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, τους στείλαμε 
τις φωτογραφίες και άλλο υλικό και τους ζητήσαμε να πάρουν δημόσια θέ-
ση για το διαρκές περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται στη Λίμνη της 
Στυμφαλίας. Αναμένουμε τοποθετήσεις.

Κλείνουμε με ένα ερώτημα: θα τολμήσουν οι Κ. Δημόπουλος και Χρ. Μπα-
ριτάκη να εγκρίνουν νέα άδεια κοπής, αγνοώντας και πάλι τη Διεύθυνση 
Διαχείρισης Δασών και τη Διεύθυνση Δασών Κορίνθου;

Γεράσιμος Λιόντος

Αντεργατικό και αντιλαϊκό ντελίριο από τους υπηρέτες του κεφαλαίου
Ενα νομοθετικό κείμενο 1.531 σελίδων και 399 άρθρων, στο οποίο 

συνωθούνται τουλάχιστον οχτώ αυτοτελή νομοσχέδια και μια πλη-
θώρα «ανεξάρτητων» διατάξεων κατέθεσε αργά το βράδυ της περα-
σμένης Τετάρτης η κυβέρνηση, προκειμένου ν' αρχίσει να συζητείται 
στη Βουλή την επόμενη μέρα, με τη διαδικασία του επείγοντος (δυο 
συνεδριάσεις στις αρμόδιες Επιτροπές και δύο στην Ολομέλεια).

Αυτή, βέβαια, είναι μια συνήθης διαδικασία κατά τα μνημονιακά 
χρόνια. Η δικαιολογία είναι πάγια απ' όλες τις κυβερνήσεις. Την επικα-
λέστηκε και ο Τσακαλώτος: πρέπει να προλάβουμε το Eurogroup στις 
22 Γενάρη. Παραδέχτηκε ότι «είναι όντως πολύ μεγάλο το νομοσχέδιο», 
όμως αυτά που περιλαμβάνει «κατά 98% είναι προαπαιτούμενα». Για τη 
μνημονιακή αντιπολίτευση, βέβαια, οι «φαστ τρακ» διαδικασίες είναι 
μια καλή ευκαιρία για «γκρίνια», ώστε να θολώνει την ουσία. Λες και 
δεν γίνονταν τα ίδια επί των δικών της κυβερνήσεων.

Και βέβαια, δεν έλειψε και αυτή τη φορά το σόου των «διαφωνού-
ντων» βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και πάλι τα πάντα. Και τον Τσακα-
λώτο να κάνει το απαραίτητο «ίγκο μασάζ» (δική του η έκφραση) στους 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και τον Μιχελογιαννάκη  να… αγωνίζεται να μη 
γίνει καζίνο στην Κρήτη (για τις άλλες περιοχές δεν τον νοιάζει), και 
τον Θεωνά (παλιό μεγαλοστέλεχος του Περισσού στα ανώτατα αξιώ-
ματα της ΓΣΕΕ) να δηλώνει τη μια μέρα ότι «δεν μπορεί να ψηφιστεί η 
διάταξη για τις απεργίες» και να διευκρινίζει την επομένη ότι «μπορείς 

να έχεις γνώμη για ορισμένα θέματα και να τη διατυπώνεις, αφού εγώ 
έχω χρόνια συνδικαλιστική εμπειρία. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα 
ψηφίσω το πολυνομοσχέδιο ή την εν λόγω διάταξη»! Α, να μην το 
ξεχάσουμε, είχαμε και την κίνηση «Πράττω» των Κοτζιά, Τόσκα και σίας 
να δηλώνει έτοιμη να ψηφίσει τη ρύθμιση για τους πλειστηριασμούς, 
προσθέτοντας αίτημα για νομοθετική κατοχύρωση της προστασίας 
της πρώτης κατοικίας (ήρθαν δεύτεροι και καταϊδρωμένοι, μετά τον 
Φίλη και τη φράξια των 53+).

Ολοι, βέβαια, αναμένεται να ψηφίσουν -για μια ακόμα φορά- «ναι 
σε όλα», με το ιδεολόγημα που τους πρόσφερε ο Τσακαλώτος: «Εχουμε 
πλήρη επίγνωση των δυσκολιών, αλλά έχουμε και πλήρη επίγνωση ότι 
αυτό το νομοσχέδιο είναι το πρώτο νομοσχέδιο, για το οποίο δεν χωρά-
ει αμφισβήτηση ότι υπερισχύουν τα θετικά από τα αρνητικά στοιχεία». 
Ποια είναι τα θετικά στοιχεία; Ακόμα και ορισμένα που φαίνονται σαν 
αστικοί εκσυγχρονισμοί, δεν είναι παρά μελετημένες παρεμβάσεις 
που περιλαμβάνονται στις περιβόητες «εργαλειοθήκες» του ΟΟΣΑ, 
οι οποίες δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι φτιάχτηκαν από το ΙΟΒΕ, το ινστι-
τούτο του ΣΕΒ, στο οποίο ο ΟΟΣΑ έδωσε ως υπεργολαβία τη δουλειά. 
Πρόκειται, δηλαδή, για ρυθμίσεις που εξυπηρετούν το ντόπιο μεγάλο 
κεφάλαιο.

Πάρτε για παράδειγμα τη ρύθμιση που απελευθερώνει το ωράριο 
των φαρμακείων. Ποιος φαρμακοποιός μπορεί να λειτουργήσει το φαρ-

μακείο του καθημερινά σε 24ωρη βάση; Μόνο μεγάλες επιχειρήσεις 
θα το κάνουν. Τώρα, το έδαφος είναι ορθάνοιχτο γι' αυτές.

Πάρτε την εμφανιζόμενη ως «αθώα» διάταξη του άρθρου 399, που 
ορίζει ότι «συμβάσεις που συνομολογήθηκαν σύμφωνα με τον προ-
συμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τη γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ θεωρούνται επωφελείς και 
συμφέρουσες για το Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο». Με τη διάταξη 
αυτή οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ απαλλάσσουν από κάθε ποινική ή αστική ευθύνη 
στην υπόθεση των 28 ακινήτων του Δημοσίου τους τρεις ξένους εμπει-
ρογνώμονες του ΤΑΙΠΕΔ.

Μεγάλη συζήτηση έγινε, φυσικά, για τους πλειστηριασμούς που από 
τις 21.2.2018 θα γίνονται πλέον μόνο ηλεκτρονικά. Ο Τσακαλώτος ξεκα-
θάρισε πως θα φέρει και τροπολογία για την ηλεκτρονική διεξαγωγή και 
των πλειστηριασμών από την ΑΑΔΕ για χρέη προς το Δημόσιο. Με το 
γνωστό του θράσος είπε ότι  «δεν ισχύει η σπέκουλα από εφημερίδες. 
Εκείνο που γίνεται με τις νέες διατάξεις, είναι πως ό,τι γινόταν με φυ-
σικό τρόπο, τώρα θα γίνεται με ηλεκτρονικό»! Πέρα από τους ηλεκτρο-
νικούς πλειστηριασμούς, όλο το καθεστώς «εκσυγχρονίζεται» ώστε 
να βιηθάει κυρίως τους τραπεζίτες. Δίνεται ακόμα και η δυνατότητα 
να διορίζεται συμβολαιογράφος από την ευρύτερη περιοχή ή ακόμα 
και από την Αθήνα, «εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να 
ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης».

Περιττεύει να πούμε ότι με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να ακυρώ-
σουν τις προσπάθειες ματαίωσης των πλειστηριασμών, αφού ο συμ-
βολαιογράφος θα μπορεί να κάνει τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό και 
από το σπίτι του ή από ένα σπίτι φίλο του ή από ένα καφενείο, ακόμα 
και με ένα «έξυπνο» κινητό.

Από την πληθώρα των επιμέρους νομοσχεδίων και διατάξεων που 
περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο στεκόμαστε στη νέα «προίκα» που 
δίνεται στο Υπερταμείο Ιδιωτικοποιήσεων και Ξεπουλημάτων. Το σύ-
νολο των μετοχών που κατέχει το κράτος σε κάθε είδους δημόσιες 
επιχειρήσεις μεταβιβάζεται στο Υπερταμείο («Ελληνική Εταιρεία Συμ-
μετοχών και Περιουσίας ΑΕ»). Ακόμα και τα μερίσματα του κράτους 
από τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ, ύψους 4 εκατ. 
ευρώ το χρόνο, όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΓΛΚ (ίσως να είναι 
και παραπάνω, γιατί το ΓΛΚ γενικά «μαϊμουδίζει» τα στοιχεία κατά κυ-
βερνητική παραγγελία) μεταβιβάζονται στο Υπερταμείο. 

Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι πάμπολες ρυθμίσεις του πολυ-
νομοσχέδιου δεν είναι «το τελευταίο μνημονιακό νομοσχέδιο», όπως 
ισχυρίζεται η κυβερνητική προπαγάνδα. Είναι απλά ένας ακόμα κρίκος 
στην αλυσίδα των αντιλαϊκών και αντεργατικών νομοθετημάτων, που 
θα έχει και άλλους κρίκους. Δεν αναφερόμαστε μόνο στο επικείμενο 
νομοσχέδιο για το ξεπούλημα της ΔΕΗ, αλλά και σε άλλες ρυθμίσεις 
που θα φέρουν οι επόμενες μνημονιακές αξιολογήσεις.

Ψευδο-μέτωπο κυβέρνησης-
ΣΕΒ για τον κατώτατο μισθό

Ενοχλήθηκαν οι καπιταλιστές από τις δηλώσεις κυβερνη-
τικών στελεχών (Αχτσιόγλου, Τζανακόπουλος) για αποκατά-
σταση του κατώτατου μισθού στα προ Μνημονίων επίπεδα 
και προειδοποιούν την κυβέρνηση να μην καλλιεργεί τέτοιες 
προσδοκίες (για το καλό της ήθελαν να πουν, αλλά… συγκρα-
τήθηκαν). Στον αέρα άρπαξε την ευκαιρία η συριζαϊκή προ-
παγάνδα, μπας και καταφέρει να στρέψει την προσοχή σε 
άλλη κατεύθυνση απ' αυτή του πολυνομοσχέδιου-καρμανιόλα. 
«Τρικλοποδιά ΣΕΒ στις συλλογικές συμβάσεις» διατυμπάνιζε 
η «Αυγή» με το πρωτοσέλιδό της την περασμένη Τετάρτη, περ-
νώντας την κατάθεση του πολυνομοσχέδιου στα ψιλά.

Είχε κι έναν υπέρτιτλο με κόκκινα γράμματα το δημοσίευμα 
της «Αυγής»: «Ζητούν Μνημόνιο για τους μισθούς». Γιατί ν' 
ανησυχούμε, όμως; Αφού η κυβέρνηση μας διαβεβαιώνει ότι 
από τον Αύγουστο του 2018 και μετά δε θα υπάρχει Μνημόνιο 
και μνημονιακή πολιτική, οι απόψεις του ΣΕΒ θα πέσουν στο 
κενό. 'Η μήπως δεν είναι έτσι; Μήπως εκείνο που θέλει να μας 
πει έμμεσα η «Αυγούλα» είναι πως ο ΣΕΒ θα «πιάσει» την τρό-
ικα και η τρόικα θα πει στ' αφεντικά της (τους ιμπεριαλιστές 
δανειστές) ότι το αίτημα του ΣΕΒ είναι σωστό, τ' αφεντικά 
θα βάλουν το αίτημα του ΣΕΒ στα προαπαιτούμενα για την 
ενεργοποίηση των «μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος» 
και η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ θα «αναγκαστεί» να το 
δεχτεί, για να εξυπηρετήσει το «γενικότερο καλό»;

Αυτό ακριβώς προσπαθούν να μας πουν. Και θα μας πουν 
πολλά ακόμα μέχρι να φτάσουμε στην «έξοδο από τα Μνημό-
νια». «Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα», όπως λέει και ο άθλιος 
Τσακαλώτος. Κρύβονται πίσω από τον «κακό» ΣΕΒ για να κα-
λύψουν την «καλή» κυβέρνηση.

Τι ζητά ο ΣΕΒ; «Αποσύνδεση στην πράξη του καθορισμού 
και των μεταβολών του κατώτατου μισθού από τις διαδικασίες 
καθορισμού και τις μεταβολές των μισθών στις επιχειρήσεις 
ή τους κλάδους, οι οποίοι θα πρέπει να διαμορφώνονται από 
τα μέρη με βάση τις δυνατότητες των επιχειρήσεων και των 
κλάδων».

Οι καπιταλιστές ζητούν τη μετατροπή του κατώτατου μι-
σθού σε σύμβολο άνευ πρακτικής σημασίας. Να μην είναι, δη-
λαδή, μια πραγματικά κατώτατη βάση, κάτω από την οποία θα 
απαγορεύεται να είναι κάθε άλλος μισθός, όπως κι αν αυτός 
καθορίζεται (με ατομική σύμβαση ή με επιχειρησιακή ή κλα-
δική συλλογική σύμβαση), αλλά να είναι απλώς ένα ενδεικτικό 
μέγεθος. Οι πραγματικοί μισθοί θα καθορίζονται σε επίπεδο 
επιχείρησης (ή κλάδου) και θα μπορούν να είναι μικρότεροι 
από τον κατώτατο μισθό. Οπως σήμερα υπάρχουν επιχειρή-
σεις που πληρώνουν μισθούς πάνω από τον κατώτατο, λένε 
με κουτοπονηριά οι καπιταλιστές.

Κουτοπονηριά γιατί όλοι γνωρίζουμε πως είναι αυτοί που 
απαίτησαν να πετσοκοπεί ο κατώτατος μισθός και από τα 751 
να πέσει στα 586 ευρώ (μείωση 22%) και στα 511 ευρώ για 
τους εργαζόμενους που είναι μικρότεροι των 25 ετών (μείωση 
32%). Και οι ίδιοι απαίτησαν και πέτυχαν να εκδοθεί η κατά-
πτυστη εγκύκλιος Στρατινάκη (πρώην γενική γραμματέας του 
υπουργείου Εργασίας), με την οποία για τους νέους κάτω των 
25 ετών καταργήθηκαν και οι (πετσοκομμένες και παγωμένες 
έστω) κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με αποτέ-
λεσμα να αμείβονται όλοι -ανεξαρτήτως ειδικότητας- με το 
κατώτατο των 511 ευρώ.

Οι καπιταλιστές, αφού εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο το 
πετσόκομμα του κατώτατου μισθού, που έγινε με Πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου, η ισχύς της οποίας διατηρείται μέχρι 
σήμερα, φοβούμενοι ότι αυτό το πραξικοπηματικό πετσόκομ-
μα δε θα μπορεί να κρατηθεί για πάντα, βάζουν μπροστά την 
ουσιαστική κατάργηση του κατώτατου μισθού. Και τη βάζουν 
από τώρα, ώστε η σχετική συμφωνία να γίνει τους επόμενους 
μήνες, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του μετα-μνημονιακού 
καθεστώτος, που θα είναι ίδιο με το μνημονιακό.

Την ίδια στιγμή, για να είναι πλήρως κατοχυρωμένοι, οι κα-
πιταλιστές προτείνουν «ένα νέο σύστημα διαιτησίας που να 
είναι σύμφωνο με τις ΔΣΕ, για όσες περιπτώσεις δεν εμπί-
πτουν στις “ουσιώδεις υπηρεσίες“ (“essential services”) ή δεν 
αποτελούν απειλή για την κοινωνική ειρήνη». Δε θέλουν δη-
λαδή υποχρεωτική διαιτησία παρά μόνο για ορισμένες ΔΕΚΟ 
(αυτές ορίζονται ως «ουσιώδεις υπηρεσίες»), για να μπορούν 
-εκμεταλλευόμενοι τη μεγάλη ανεργία, τη σημερινή αδυνα-
μία του εργατικού κινήματος και την ύπαρξη της «πρόθυμης» 
συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας- να επιβάλλουν εύκολα τη 
θέλησή τους, όταν κάποια στιγμή απελευθερωθεί και πάλι το 
καθεστώς των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Θέλουν, δη-
λαδή, τη διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου που θα τους 
επιτρέψει να διατηρήσουν αλώβητο το κεκτημένο της κινε-
ζοποίησης.

ιμπεριαλιστών δανειστών.
Ας μην κοροϊδευόμαστε. Οταν το χρέος 

παραμένει στα ίδια δυσθεώρητα επίπεδα  
και υπάρχει υποχρέωση εξυπηρέτησής του, 
το ρυθμό της οποίας θα καθορίζουν οι ίδιοι 
οι ιμπεριαλιστές δανειστές, μόνο με μια δη-
μοσιονομική πολιτική σκληρής λιτότητας, ίδια 
με τη σημερινή, θα μπορεί αυτό να γίνει. Γι' 
αυτό και οι δανειστές δεν πρόκειται να εκχω-
ρήσουν κανέναν ουσιαστικό βαθμό ελευθε-
ρίας στις ελληνικές κυβερνήσεις. Θα βάλουν 
τέτοιες ρήτρες ώστε να μπορούν να ελέγχουν 
απόλυτα το μετα-μνημονιακό καθεστώς.

Αυτό δεν είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμα. 
Οι πρώτες ρήτρες έχουν ήδη μπει, άσχετα αν 
οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κάνουν πως δεν τις θυμούνται. 
Μάλιστα, πρέπει να θυμίσουμε τις «κόκκινες 
γραμμές» που τραβούσαν (πάντοτε στα λό-
για) πέρσι τέτοια εποχή: «Δεν υπογράφουμε 
συμφωνία για το κλείσιμο της δεύτερης αξι-
ολόγησης, χωρίς να πάρουμε τα μεσοπρόθε-
σμα μέτρα για το χρέος», έλεγαν ο Τσίπρας, 
ο Τσακαλώτος και οι αποδέλοιποι. Δυο μήνες 
μετά είχαν υπογράψει «τα πάντα όλα», από 
τα οποία αξίζει να θυμηθούμε αυτά που μας 

ενδιαφέρουν στην ανάλυση που κάνουμε.
- Προνομοθέτησαν μέτρα καθαρά αντιλα-

ϊκά για το 2019 (μείωση των συντάξεων έως 
18%) και για το 2020 (μείωση του αφορολόγη-
του για μισθωτούς και συνταξιούχους), ξεπερ-
νώντας και τον τυπικό χρονικό ορίζοντα της 
σημερινής κυβέρνησης και Βουλής.

- Συμφώνησαν σε «πρωτογενή πλεονάσμα-
τα» ύψους 3,5% του ΑΕΠ για κάθε χρόνο μέ-
χρι και το 2022, ξεπερνώντας το χρονικό όριο 
της σημερινής κυβέρνησης και αγγίζοντας το 
χρονικό όριο και της επόμενης.

- Συμφώνησαν σε «πρωτογενή πλεονάσμα-
τα» λίγο πάνω από το 2% του ΑΕΠ ετησίως 
για την περίοδο από το 2023 μέχρι το 2060, 
ξεπερνώντας τον χρονικό ορίζοντα πολλών 
μελλοντικών κυβερνήσεων.

- Στα περιβόητα «αντίμετρα», που υπό 
όρους θα εφαρμοστούν μετά το 2020, υπάρ-
χουν ρυθμίσεις προνοιακού/φιλανθρωπικού 
χαρακτήρα, ενώ εξέχουσα θέση κατέχει η 
μείωση του φορολογικού συντελεστή κερδών 
των επιχειρήσεων.

Δε χρειάζεται να το πολυσυζητάμε, λοιπόν. 
Ακόμα και ένας μέτριος οικονομέτρης θα σας 
πει πως μόνο με τη συνέχιση της μνημονιακής 

δημοσιονομικής πολιτικής μπορεί να υπηρε-
τηθεί η πολιτική αποπληρωμής/αναχρηματο-
δότησης του υπέρογκου κρατικού χρέους. Οι 
πρώτες συμφωνίες για τη μετα-μνημονιακή 
περίοδο έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτή την 
εκτίμηση. Αξίζει ίσως τον κόπο να θυμίσουμε 
τι έλεγαν οι συριζαίοι μέχρι τον Γενάρη του 
2015 που ανέλαβαν τη διοίκηση του ελληνικού 
κράτους. Ο οικονομέτρης Δραγασάκης έλεγε 
(και όχι μόνο μια φορά), πως καμιά δημοσιο-
νομική πολιτική δεν μπορεί να εξυπηρετήσει 
αυτό το υπέρογκο χρέος, χωρίς να έχει τα εφι-
αλτικά χαρακτηριστικά της δημοσιονομικής 
πολιτικής των Μνημονίων. Γι' αυτό και χρει-
άζεται «να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος 
του» (πάνω από 60% έλεγε ο Τσίπρας) και για 
το υπόλοιπο να υπάρξει «περίοδος χάριτος», 
«ρήτρα ανάπτυξης» κτλ.

Φυσικά, όλα αυτά τα έχουν κάνει γαργάρα. 
Οχι όμως και να τους αφήσουμε να παραμυθι-
άζουν  τον ελληνικό λαό, τάζοντάς του «μετα-
μνημονιακούς παραδείσους». Οσο για μας, η 
θέση μας είναι καθαρή από την αρχή: διαγρα-
φή του χρέους από μια σοσιαλιστική Ελλάδα. 
Αυτή είναι η μόνη ρεαλιστική διέξοδος.

Πέτρος Γιώτης
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Απλά μαθήματα οικονομετρίας

Ως μεγάλος εκσυγχρονισμός 
παρουσιάζεται από τους 

ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ «η σύσταση ενός 
νέου δημόσιου και αυτοχρηματο-
δοτούμενου φορέα με την επω-
νυμία “Ελληνικό Κτηματολόγιο“, 
υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» 
(ΝΠΔΔ). Πολλοί είδαν το τυρί, 
δεν είδαν όμως τη φάκα. Δηλαδή, 
ένα ακόμα πλήγμα στον δασικό 
πλούτο της χώρας, με την περι-
θωριοποίηση των Διευθύνσεων 
Δασών των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων και τη μεταφορά 
της αρμοδιότητας κατάρτισης, 
θεώρησης, ανάρτησης και κύ-
ρωσης των δασικών χαρτών στη 
Διεύθυνση Δασικών Χαρτών και 
Χαρτογράφησης  Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος» της νέας εταιρίας 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

Με τον αντιδασικό νόμο 
3208/2003 άρχισε να εμπλουτί-
ζεται με πληθώρα αντιδασικών 
διατάξεων ο βασικός δασικός 
νόμος 998/1979. Η διαδικασία 
αυτή συνεχίστηκε απ’ όλες τις 
κυβερνήσεις (και τη σημερινή). 
Με την κυβέρνηση του Γ. Παπαν-
δρέου η αρμοδιότητα για τα δά-
ση άλλαξε υπουργικά χέρια. Από 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης πέρασε στο υπουργείο Περι-
βάλλοντος. Σε όλες τις αλλαγές 
υπουργών, ο νέος υπουργός που 
αναλάμβανε, ακόμα και της ίδιας 
κυβέρνησης, ξεκινούσε από εκεί 
που σταμάτησε ο προηγούμενος 
και έτρεχε με πιο γρήγορο  ρυθ-
μό, με αποτέλεσμα ο Γ. Σουφλι-
άς να φαντάζει σαν αγγελούδι 
μπροστά στους επόμενους. Ετσι, 
ο βασικός δασικός νόμος έχει 
αλλάξει τη φυσιογνωμία του και 
έχει μετατραπεί σε οπλοστάσιο 
στα χέρια των κυβερνήσεων και 
των καταπατητών, προκειμένου 
να ξεπατώσουν το δασικό πλού-
το της χώρας προς όφελος των 
πλιατσικολόγων καπιταλιστών.

Με τους δασικούς χάρτες που 
καταρτίζονται, αναρτώνται και 
κυρώνονται με εντολές της κυ-
βέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν 
προστατεύεται ο δασικός πλού-
τος, Αλλά νομιμοποιούνται οι κα-
ταπατητές και οι επιβουλείς του 

δασικού πλούτου. Από την αρχή 
ακόμη της «τρελής» πορείας των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για τη σύνταξη των 
δασικών χαρτών είχαμε μιλήσει 
δασικούς χάρτες - καρικατούρα, 
κόντρα στο συρμό των υποστηρι-
κτών αυτής της «τρελής» πορείας. 
Είχαμε ακόμα επισημάνει, ότι ο 
αναπληρωτής υπουργός Σ. Φά-
μελλος χρησιμοποιεί πολύ έντο-
να τις διατάξεις του άρθρου 21 
του νόμου 3889/2010 (διατάξει 
έντονα αντικοινοβουλευτικές, 
καθώς δίνουν τη δυνατότητα 
στον υπουργό να νομοθετεί ο ίδι-
ος, προκειμένου να επιταχυνθεί 
η διαδικασία νομιμοποίησης των 
καταπατητών και των μαζικών ξε-
χερσωμάτων.

Η αρμοδιότητα κατάρτισης, 
θεώρησης, ανάρτησης και κύρω-
σης των δασικών χαρτών αρχικά 
ανατέθηκε στις Διευθύνσεις 
Δασών των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων, ενώ στην Κεντρική 
Διοίκηση (Γενική Διεύθυνση Ανά-
πτυξης και Προστασίας Δασών 
και Φυσικού Περιβάλλοντος) 
υπήρχε η Διεύθυνση Δασικών 
Χαρτών, στην οποία ανατέθηκε 
ο καθοδηγητικός ρόλος επί των 
Διευθύνσεων Δασών. Ταυτόχρο-
να, είχε αποφασιστεί η πρόσλη-
ψη εκατοντάδων δασολόγων, 
προκειμένου να στελεχωθούν οι 
Διευθύνσεις για να φέρουν σε πέ-
ρας το έργο. Η στελέχωση αυτή 
ποτέ δεν έγινε με αποτέλεσμα 
ακόμα και σήμερα τα αρμόδια 
τμήματα των Διευθύνσεων Δα-
σών να υπολειτουργούν.

Με το ΠΔ 100/2014, η κυβέρ-
νηση των Σαμαροβενιζέλων 
υποβίβασε τη Διεύθυνση Δα-
σικών Χαρτών σε Τμήμα που το 
ενέταξε στη Διεύθυνση Δασικών 
Εργων και Υποδομών, ενώ το 
μεγαλύτερο κομμάτι της πρώην 
Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών το 
μετέφερε στην ΕΚΧΑ ΑΕ (πρώην 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ). Η κυβέρ-
νηση των Τσιπροκαμμένων, με το 
ΠΔ 132/2017 τροποποίησε τον ορ-
γανισμό του ΥΠΕΝ, χωρίς όμως 
να αποκαταστήσει τη Διεύθυνση 
Δασικών Χαρτών. Το Τμήμα πα-
ρέμεινε Τμήμα στη Διεύθυνση 
Δασικών Εργων. Προκειμένου 

όμως να χρυσώσει το χάπι της 
δημιουργίας δασικών χαρτών-
καρικατούρα, τροποποίησε τον 
νόμο 3889/2010 και επανέφερε 
την αρμοδιότητα «για την κατάρ-
τιση και όλες τις εργασίες μέχρι 
και την κύρωση του δασικού 
χάρτη» στη Διεύθυνση Δασών 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
του οικείου νομού. Ετσι, έβαλε 
στο παιχνίδι όλους τους δασο-
λόγους των Διευθύνσεων Δασών 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσε-
ων. Φυσικά, η αρμοδιότητα δεν 
είχε ουσιαστικό χαρακτήρα από 
τη στιγμή που τα αρμόδια τμή-
ματα των Διευθύνσεων Δασών 
παρέμειναν υποστελεχωμένα. Η 
κατάρτιση των δασικών χαρτών 
πήγαινε στις γνωστές εταιρίες 
που λυμαίνονται τον τομέα.

Από τη στιγμή που τόσο οι 
προϊστάμενοι των Διευθύνσεων 
Δασών των Αποκεντρωμένων Δι-
οικήσεων όσο και οι υπηρεσιακοί 
παράγοντες της Γενικής Διεύθυν-
σης Ανάπτυξης και Προστασίας 
Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, 
Σ. Τσιλίκουνας και Κ. Δημόπου-
λος, «βαράνε» το «χαβά» των Στα-
θάκη-Φάμελλου για κύρωση των 
δασικών χαρτών-καρικατούρα, οι 
τελευταίοι έκριναν ότι όλη η αρ-
μοδιότητα της κατάρτισης, θεώ-
ρησης, ανάρτησης και κύρωσης 
των δασικών χαρτών πρέπει να 
περάσει στη «Διεύθυνση Δασικών 
Χαρτών και Χαρτογράφησης Φυ-
σικού Περιβάλλοντος» της νέας 
εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟ-
ΛΟΓΙΟ. Ετσι, θα αποφεύγονται 
και προβλήματα σαν αυτό που 
προέκυψε με τον δασικό χάρτη 
της περιοχής Ελληνικού - Αγίου 
Κοσμά (έχουμε γράψει σχετικά).

Οι αρμοδιότητες μεταφέρο-
νται με την παράγραφο 4 του 
άρθρου 14 του πολυνομοσχέδι-
ου, ενώ δίνονται αρμοδιότητες 
και για άλλες απαραίτητες εργα-
σίες, που σκόπιμα περιγράφονται 
γενικά, χωρίς να κατονομάζονται 
αναλυτικά. Οι προκάτοχες εται-
ρίες της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑ-
ΤΟΛΟΓΙΟ έχουν προσφέρει 
πλούσιο έργο σε αντιδασική κα-
τεύθυνση, οπότε υπάρχουν όλα 
τα εχέγγυα για τη συνέχισή του.

Αντεργατική λαίλαπα με τα ασφαλιστικά, έχουμε διαβάσει 
πολλές φορές μέχρι τώρα τέτοιες 
διατυπώσεις. Κάθε φορά, αυτό το 
πρόστυχο ενδιαφέρον για την προ-
στασία της υγείας των εργαζόμενων 
στις βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, 
συνοδευόταν με μέτρα χτυπήματος 
του καθεστώτος των Βαρέων και Αν-
θυγιεινών Επαγγελμάτων.

Φτιάχνοντας τώρα μια «Επιτροπή 
αξιολόγησης επικίνδυνης και ανθυγι-
εινής εργασίας», η οποία θα προχω-
ρήσει «για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο (sic!) στην ολιστική προσέγ-
γιση του καθεστώτος χορήγησης επι-
δόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής 
εργασίας στον δημόσιο τομέα», είναι 
έτοιμοι όχι μόνο να κόψουν το επίδο-
μα από ορισμένες κατηγορίες δημό-
σιων υπάλληλων που το παίρνουν (ή 
να το μειώσουν σε άλλες κατηγορίες, 
με το… επιστημονικό επιχείρημα ότι 
η δική του εργασία είναι… λιγότερο 
ανθυγιεινή), αλλά να επιδράμουν -σε 
επόμενη φάση- στους εργαζόμενους 
που ασφαλίζονται στα ΒΑΕ.

Από την αντεργατική λαίλαπα δε 
γλιτώνουν και τα επιδόματα αναπηρί-
ας, που επίσης βρίσκονται εδώ και δε-
καετίες σταθερά στο στόχαστρο της 
κεφαλαιοκρατίας και των κυβερνήσε-
ών της. Σύμφωνα με το άρθρο 215 του 
πολυνομοσχέδιου, από τον Φλεβάρη 
θ' αρχίσει να εφαρμόζεται «πιλοτικό 
πρόγραμμα», που -όπως αναφέρεται 
στην αιτιολογική έκθεση-  «έχει ως 
στόχο να προετοιμάσει τη μετάβαση 
από την τρέχουσα ιατροκεντρική προ-
σέγγιση της εκτίμησης της αναπηρί-
ας σε έναν τρόπο εκτίμησης που θα 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά 
με τη λειτουργικότητα του ατόμου με 
αναπηρία». 

Οποιος έχει εμπειρία από τέτοιες 
διαδικασίες βλέπει εδώ μια προσπά-
θεια παραπέρα μείωσης των επιδο-
μάτων αναπηρίας, ακόμα και κατάρ-
γησής τους σε κάποιες περιπτώσεις, 
με τη διαβάθμιση της αναπηρίας 
και το συνδυασμό της με εργασία 
ενός τμήματος των αναπήρων! Και 
βέβαια, το «πιλοτικό πρόγραμμα», 
που θα εφαρμοστεί σε «ένα δείγμα 
μόνον του συνολικού πληθυσμού των 
δυνητικών δικαιούχων, προκειμένου  
να διαπιστωθεί η καλή εφαρμογή 
των προτεινόμενων αλλαγών», σύ-
ντομα θα οδηγήσει στη σκληρότερα 
ως τώρα επίθεση στα δικαιώματα των 
εργασιακά ανάπηρων.

Τα δάση στους πειθήνιους
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Πολυνομοσχέδιο: Ρυθμίσεις υπουργείου Παιδείας

Ανοίγει ο δρόμος για την αύξηση του διδακτικού 
ωραρίου και τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων
Στο πολυνομοσχέδιο με τον τίτλο 

«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή 
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσε-
ων του προγράμματος οικονομικής 
προσαρμογής και άλλες διατάξεις» 
που κατατέθηκε στη Βουλή, συμπε-
ριλαμβάνονται και οι ρυθμίσεις του 
υπουργείου Παιδείας που ήταν στα 
προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της 
τρίτης αξιολόγησης.

Οι ρυθμίσεις αφορούν στην υπο-
χρεωτική παρουσία των εκπαιδευ-
τικών στα σχολεία για 30 ώρες τη 
εβδομάδα και στα κριτήρια για τις 
συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων.

Με νέες ανακοινώσεις του το 
υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να 
παρουσιάσει ως ανώδυνες τις ρυθμί-
σεις αυτές και ως απλή επανάληψη, 
όσον αφορά στο 30ωρο, των όσων 
ισχύουν ήδη με το νόμο 1566/85.

Υποχρεωτικό 30ωρο
Το ερώτημα που καταρχάς προκύ-

πτει είναι γιατί υπάρχει η ανάγκη επα-
ναδιατύπωσης του σχετικού άρθρου 
του νόμου 1566 εφόσον δεν αλλάζει 
απολύτως τίποτε;

Ο Γαβρόγλου θεωρεί, προφανώς, 
τους εκπαιδευτικούς ηλίθιους και 
έτοιμους να χάψουν το παραμύθι του, 
εφόσον στη νέα διατύπωση του άρ-
θρου για το 30ωρο στο πολυνομοσχέ-
διο, όπως ισχυρίζεται, απαριθμούνται 
απλώς λεπτομερώς οι εργασίες που 
υποχρεούται να κάνει ο εκπαιδευτι-
κός στο σχολείο κατά τη διάρκεια του 
εργασιακού του (και όχι του διδακτι-
κού) ωραρίου.

Συγκεκριμένα, η νέα διάταξη (άρ-
θρο 245 του πολυνομοσχέδιου) ανα-
φέρει τα εξής: 

Η παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 
1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως 
εξής: «8. Oι εκπαιδευτικοί των σχολεί-
ων της πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν 
υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις 
εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες 
διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι 
(6) ώρες την ημέρα ή 30 ώρες την 
εβδομάδα και με την επιφύλαξη της 
παρ. 2 του Κεφ. ΣΤ του άρθρου 11, για 
την προσφορά και άλλων υπηρεσιών  
που ανατίθενται από τα όργανα διοί-
κησης του σχολείου και συνδέονται 
με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, 
όπως η προετοιμασία του εποπτικού 
εκπαιδευτικού υλικού και των εργα-
στηριακών ασκήσεων, η διόρθωση 
εργασιών και διαγωνισμάτων, η κατα-
χώρηση- ενημέρωση της αξιολόγησης 
των μαθητών, η συμμετοχή στην προε-
τοιμασία και την πραγματοποίηση εορ-
ταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και 
η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, 
η επικοινωνία με δομές υποστήριξης 
του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργα-
σία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν 
στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια 
γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές 
συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδι-
κών ή εξατομικευμένων προγραμμά-
των υποστήριξης συγκεκριμένων μα-

θητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλε-
ψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση 
των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση 
βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση 
διοικητικών εργασιών. Με την επι-
φύλαξη της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α΄ 112), 
από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες 
απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι 
δύο ετών».

Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο εκ-
παιδευτικός, πέραν του διδακτικού 
του ωραρίου, στο πλαίσιο του εκπαι-
δευτικού έργου (εκτός από αυτήν 
«του προγραμματισμού και της αποτί-
μησης του εκπαιδευτικού έργου», δη-
λαδή της αυτο-αξιολόγησης και της 
επίβλεψης των σχολικών γευμάτων) 
δεν είναι κάτι καινούργιο και πάντα 
πραγματοποιούνταν μέσα στο εργα-
σιακό ωράριο των εκπαιδευτικών.

Τι αλλάζει, λοιπόν; Η επαναδιατύ-
πωση του άρθρου δίνει τώρα έμφα-
ση στην κατάφαση και καθιστά την 
παραμονή όλων ανεξαιρέτως των 
εκπαιδευτικών στο σχολείο για 30 
ώρες την εβδομάδα υποχρεωτική («οι 
εκπαιδευτικοί... παραμένουν υποχρε-
ωτικά στο σχολείο... για την προσφο-
ρά και άλλων υπηρεσιών  που ανα-
τίθενται από τα όργανα διοίκησης 
του σχολείου»), ενώ η διατύπωση του 
άρθρου του νόμου 1566/85 καθιστού-
σε την παραμονή των εκπαιδευτικών 
στο σχολείο, πέραν του διδακτικού 
τους ωραρίου δυνητική, εφόσον τους 
είχε ανατεθεί από τα όργανα διοίκη-
σης του σχολείου συγκεκριμένο έργο 
(«Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υπο-
χρεωτικά στο σχολείο, τις εργάσιμες 
ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλί-
ας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου 
έργου που του έχει ανατεθεί από τα 
όργανα διοίκησης του σχολείου όχι 
όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα 
ή 30 ώρες την εβδομάδα»).

Μάλιστα, για τις παραβιάσεις του 

άρθρου αυτού του νόμου 1566 από 
κάποιους «πονηρούς» διευθυντές 
σχολείων, επανειλημμένως υπήρξαν 
αποφάσεις και οδηγίες της Διδα-
σκαλικής Ομοσπονδίας, στο πλαίσιο 
διευκρίνισης των εργασιακών δικαιω-
μάτων των εκπαιδευτικών.

Γιατί, επομένως ο Γαβρόγλου επα-
ναδιατύπωσε με αυτόν τον τρόπο το 
σχετικό άρθρο του νόμου 1566; Πρώ-
τον για να επιβάλει την υποχρεωτική 
παρουσία όλων των εκπαιδευτικών 
στο σχολείο καθημερινά για 6 ώρες 
(30ωρο εβδομαδιαίως), ενισχύοντας 
παράλληλα την παντοδυναμία των 
διευθυντών, που πάντα κάτι θα επινο-
ούν για να αναθέσουν στους εκπαι-
δευτικούς (ο κατάλογος των εργασι-
ών που ανατίθενται στους εκπαιδευ-
τικούς από τα όργανα διοίκησης είναι 
ενδεικτικός ) και δεύτερον γιατί έτσι 
προετοιμάζεται το επόμενο βήμα, 

δηλαδή η αύξηση και του διδακτικού 
ωραρίου, ώστε αυτό να ταυτιστεί με 
το εργασιακό. Μια τέτοια εξέλιξη θε-
ωρείται δεδομένη σε επόμενο χρόνο, 
λαμβάνοντας υπόψη τις μνημονιακές 
δεσμεύσεις και τις κατευθύνσεις του 
ΟΟΣΑ. 

Τα λεγόμενα του υπουργού Παιδεί-
ας ότι οι «θεσμοί» ήλθαν με άγριες δι-
αθέσεις και την απαίτηση για αύξηση 
του διδακτικού ωραρίου των εκπαι-
δευτικών, την οποία τάχα ο υπουργός 
απέρριψε και «έπεισε» τους τροϊκα-
νούς περί του αντιθέτου, ισχυροποι-
ούν αυτήν την πρόβλεψη. Η τρόικα 
απλά έκανε σ’ αυτήν τη φάση το χα-
τίρι των συριζαίων να πάνε σταδιακά 
στην αύξηση του διδακτικού ωραρίου, 
για να μην εξευτελιστούν ντιπ κατά 
ντιπ στα μάτια των εκπαιδευτικών και 
να μην προκληθούν απεπιθύμητες 
αντιδράσεις επειδή επίκειται και ο νό-
μος για την αξιολόγηση και αυτός για 
τις αλλαγές στο Λύκειο και τον τρόπο 
πρόσβασης στην τριτοβάθμια.

Συγχωνεύσεις 
σχολικών μονάδων

Σχετικά με τα κριτήρια συγχωνεύ-
σεων σχολικών μονάδων (άρθρο 246 
του πολυνομοσχέδιου), αυτά απλά 
απαριθμούνται για να δικαιολογή-
σουν νέο γύρο εκτεταμένων συγχω-
νεύσεων σχολείων, μετά τη σάρωση 
που έκανε η Διαμαντοπούλου.

Τα κριτήρια αυτά ισχύουν, υποτίθε-
ται, και σήμερα για τις συγχωνεύσεις-
καταργήσεις σχολικών μονάδων (ορ-
γανικότητα σχολικών μονάδων, μαθη-
τικό δυναμικό και προβλεπόμενο για 
τα επόμενα έτη, αριθμός μαθητών 
που θα μετακινηθεί, δυνατότητες με-
ταφοράς, ιδιαίτερες γεωγραφικές και 
κλιματολογικές συνθήκες, κοινωνικές 
και δημογραφικές επιπτώσεις, χρό-
νος μετακίνησης που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 30 λεπτά, δυνατότητα 
στέγασης των σχολικών μονάδων που 
θα προκύψουν από τη συγχώνευση, 

συστέγαση στο ίδιο κτήριο σχολικών 
μονάδων ίδιου τύπου και βαθμίδας).  

Τα παραπάνω αποτέλεσαν διαχρο-
νικά την επίφαση για εκτεταμένες 
συγχωνεύσεις-καταργήσεις τμημά-
των και σχολείων. Ακόμα δε, έρχονται 
συχνά στο φως καταγγελίες σχετικά 
με την απουσία μέριμνας για τη μετα-
φορά των μαθητών ή επειδή δεν κα-
ταβάλλονται έγκαιρα τα απαιτούμενα 
κονδύλια στις υπηρεσίες που έχουν 
αναλάβει τη μεταφορά.

Οδηγούμαστε, λοιπόν, σε πολυπλη-
θή τμήματα μαθητών (25 μαθητές συν 
10% που έχει εκτεταμένη εφαρμογή 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση), σε 
καταργήσεις τμημάτων και απαλειφή 
της αναγκαιότητας για ίδρυση νέων 
ειδικά στα συστεγαζόμενα σχολεία, 
σε μείωση των αναγκών για πρόσλη-
ψη νέου εκπαιδευτικού προσωπικού 
(αναπληρωτών). Ολα αυτά ενισχύο-
νται και με την πρόβλεψη του Π.Δ. 79 
για τη δημιουργία τριμελών επιτρο-
πών στο πλαίσιο κάθε Περιφερειακής 
Διεύθυνσης, οι οποίες θα χειρίζονται 
συνολικά την κατανομή των μαθητών 
στα σχολεία. Ετσι, παρακάμπτεται η 
αναγκαιότητα δημιουργίας π.χ. και 
δεύτερου τμήματος σε ένα σχολείο, 
όταν οι μαθητές υπερβαίνουν τους 
25, αφού οι «πλεονάζοντες» κατανέ-
μονται από την επιτροπή σε όμορα ή 
λιγότερο όμορα σχολεία.

Στο σχετικό άρθρο του πολυνομο-
σχέδιου αναφέρεται ότι οι Υπουρ-
γικές Αποφάσεις που αφορούν τις 
συγχωνεύσεις εκδίδονται ύστερα από 
γνώμη των Περιφερειακών Διευθυ-
ντών Εκπαίδευσης που υποβάλλεται 
στο υπουργείο Παιδείας ως το τέλος 
Νοεμβρίου κάθε έτους, ύστερα από 
εισήγηση των Διευθυντών Εκπαίδευ-
σης που εκδίδεται ως το τέλος Οκτω-
βρίου. Οι ανωτέρω ΥΑ εκδίδονται ως 
το τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους και 
ισχύουν από το επόμενο σχολικό 
έτος.

Γιούλα Γκεσούλη

Το 2017 έκλεισε μ' ένα κρεσέντο 
διανομής φιλανθρωπικών βοηθη-

μάτων. Σε βαθμό που πολλοί το είχαν 
σίγουρο ότι η χώρα πάει για εκλογές 
και ο Τσίπρας εφαρμόζει μια παραλ-
λαγή του «Τσοβόλα δώσ' τα όλα». Οχι 
πως μπορούμε να αποκλείσουμε την 
ύπαρξη κάποιου εκλογικού σχεδια-
σμού (έστω και υπό μορφή τεστ σε 
πρώτη φάση), όμως αν προσπαθή-
σουμε να διερευνήσουμε αυτό το 
ζήτημα, από τη μια θα καταλήξουμε 
σε σεναριολογία και από την άλλη θα 
χάσουμε την ουσία.

Η ουσία είναι πως τα φιλανθρωπικά 
βοηθήματα που μοίρασε στο τέλος 
του χρόνου η κυβέρνηση ήταν από-
λυτα εντός των στόχων της δημοσι-
ονομικής πολιτικής και τα ποσά που 
διατέθηκαν (πέρα από το περιβόητο 
«κοινωνικό μέρισμα») δεν προήλθαν 
από κάποια «υπεραπόδοση της οικο-

νομίας», αλλά από το στραγγάλισμα 
των κοινωνικών δαπανών σε όλη τη 
διάρκεια του χρόνου. Μια ματιά στο 
δελτίο πραγματοποίησης του κρατι-
κού προϋπολογισμού, που εκδίδει κά-
θε μήνα το υπουργείο Οικονομικών, 
είναι αρκετή για να μας αποκαλύψει 
και αυτή την κυβερνητική αθλιότητα.

Τα απολογιστικά στοιχεία του Νο-
έμβρη δείχνουν ότι το σύνολο των 
κοινωνικών δαπανών έφτασε σε πο-
σοστό υλοποίησης κοντά στο 42%, 
ενώ κανονικά (για το εντεκάμηνο μι-
λάμε) το ποσοστό υλοποίησης έπρεπε 
να ξεπερνά το 80%. Είναι χαρακτη-
ριστικό το γεγονός ότι ακόμα και το 
περιβόητο Κοινωνικό Εισόδημα Αλ-
ληλεγγύης βρισκόταν σ' ένα ποσοστό 
υλοποίησης 74,4%, που άφηνε κάποια 
εκατομμύρια ευρώ για «μοίρασμα» 
της τελευταίας στιγμής. Υπήρχαν και 
προϋπολογισθείσες δαπάνες, όπως 

το περιβόητο ΑΚΑΓΕ (Ασφαλιστικό 
Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών) που 
βρίσκονταν σε επίπεδο πραγματοποί-
ησης 0%, αφήνοντας ένα υπόλοιπο 
505 εκατ. ευρώ.

Από το σύνολο των κοινωνικών 
δαπανών «περίσσευαν» τον Νοέμ-
βρη γύρω στα 1.624 εκατ. ευρώ. Ετσι, 
υπήρχε κάθε περιθώριο να δοθεί το 
«κοινωνικό μέρισμα» (αμφιβάλλουμε 
αν έφτασε τελικά τα 727 εκατ. ευρώ) 
και να διανεμηθούν μερικά ακόμα 
στοχευμένα φιλανθρωπικά φιλοδω-
ρήματα, με προφανή σκοπό να δείξει 
η κυβέρνηση ότι ασκεί κοινωνική πολι-
τική. Για να το πούμε απλά, καθ' όλη τη 
διάρκεια του χρόνου πετσόκοβαν τις 
κοινωνικές δαπάνες που οι ίδιοι (με 
τη σύμφωνη γνώμη της τρόικας) είχαν 
προϋπολογίσει να δώσουν και στο τέ-
λος δαπάνησαν σε φιλανθρωπικά βο-
ηθήματα ένα μέρος από τα κονδύλια 

Πρώτα στραγγαλίζουν τις κοινωνικές δαπάνες και μετά 
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Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη

Εργαλείο συγκάλυψης της εικόνας της απασχόλησης 
και των χρεών των καπιταλιστών προς τα Ταμεία

Το Πληροφοριακό Σύστημα Εργά-
νη, που υποτίθεται ότι καταγρά-

φει την πραγματική απασχόληση, 
θεσπίστηκε από την κυβέρνηση των 
Σαμαροβενιζέλων με υπουργό Εργα-
σίας τον Ι. Βρούτση και άρχισε να λει-
τουργεί από την 1η Μάρτη του 2013. Η 
Εργάνη διαφημίστηκε εκκωφαντικά 
από τον Βρούτση, σαν σύστημα που 
δήθεν καταγράφει την πραγματική 
απασχόληση, πλήρη και μερική. Στην 
πραγματικότητα, όμως, η Εργάνη δη-
μιουργήθηκε προκειμένου να υπονο-
μευτεί το Πληροφορικό Σύστημα του 
ΙΚΑ, που δημιουργήθηκε το 2004 και 
επεξεργάζεται, ακόμη και τώρα, γύ-
ρω στα δύο εκατομμύρια Αναλυτικές 
Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), που από 
την 1η Γενάρη του 2002 άρχισαν να 
υποβάλλουν οι καπιταλιστές εργο-
δότες. 

Το Σύστημα αυτό χειριζόταν μέχρι 
και το 2016 η Διεύθυνση Αναλογιστι-
κών Μελετών και Στατιστικής του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία από την 1η Γενάρη 
του 2017 πέρασε στον ΕΦΚΑ και ονο-
μάζεται Διεύθυνση Μελετών. Λόγω 
της πληθώρας των ΑΠΔ (περίπου δύο 
εκατομμύρια) και λόγω της πληθώρας 
των στοιχείων που επεξεργάζεται 
αυτό το Σύστημα (Αριθμός εργαζό-
μενων με πλήρη απασχόληση, μέσος 
μισθός, μέσο μεροκάματο, ημέρες 
ασφάλισης - Αριθμός εργαζόμενων 
με μερική απασχόληση, μέσος μι-
σθός, μέσο μεροκάματο, ημέρες 
ασφάλισης - Αριθμός οικοδόμων, 
που λόγω της φύσης της δουλειάς 
τους δεν πραγματοποιούσαν ποτέ 25 
μεροκάματα το μήνα, μέσο μεροκά-
ματο και ημέρες ασφάλισης), ήταν 
αναμενόμενο να υπάρχει μια καθυ-
στέρηση στη δημοσιοποίηση των 
επεξεργασμένων στοιχείων από αυτό 
το σύστημα, που αρχικά ήταν περίπου 
έντεκα μήνες και τώρα έχει μειωθεί 
στους οχτώ. 

Οπως γνωρίζουν οι αναγνώστες 
της «Κόντρας», έχουμε χρησιμοποιή-

σει πολλές φορές στοιχεία 
από αυτό το σύστημα, που 
είναι το μόνο αξιόπιστο 
σύστημα καταγραφής της 
μισθωτής απασχόλησης. 
Στοιχεία χρήσιμα για συ-
γκρίσεις της περιόδου της 
κρίσης (2010-2017) με την 
περίοδο πριν την κρίση. 
Αρκεί, λοιπόν, μια απλή 
σύγκριση των μη αμφισβη-
τούμενων στοιχείων της 
Διεύθυνσης Αναλογιστικών 
Μελετών και Στατιστικής 
του ΙΚΑ (νυν ΕΦΚΑ) με τα 
στοιχεία του περιβόητου 
συστήματος Εργάνη για 
να φανεί η πλήρης ανα-
ξιοπιστία του δεύτερου. 
Αυτή τη σύγκριση κάνουμε 
στους πίνακες που δημοσιεύουμε. 

Διευκρινίζουμε ότι αναγκαστικά 
περιοριζόμαστε μόνο στις καταγρα-
φές των δύο συστημάτων μόνο ως 
προς τον αριθμό των απασχολούμε-
νων στην πλήρη και τη μερική απα-
σχόληση, επειδή η Εργάνη δημοσι-
οποιεί στοιχεία μόνο για την πλήρη 
και μερική απασχόληση, και μάλιστα 
μια φορά το χρόνο. Το διευκρινίζουμε 
αυτό, γιατί στα μηνιαία στοιχεία της 
Εργάνης δε δημοσιεύεται ο συνολι-
κός αριθμός των απασχολούμενων 
με πλήρη και μερική απασχόληση, 
όπως επίσης δε δημοσιεύονται όλα 
τα υπόλοιπα στοιχεία που δημοσιεύει 
το Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ. 
Σημειώνουμε, επίσης, ότι χάριν της 
σύγκρισης απλοποιήσαμε τα αναλυ-
τικά στοιχεία της Διεύθυνσης Ανα-
λογιστικών Μελετών και Στατιστικής, 
εντάσσοντας και τους οικοδόμους 
στη μερική απασχόληση.

Οπως μπορείτε να διαπιστώσετε με 
μια μόνο ματιά, η Εργάνη δεν είναι 
μόνο ένα σύστημα ελλιπέστατο ως 
προς την καταγραφή των βασικών 
δεδομένων της μισθωτής εργασίας 
(μέσος μισθός, μέσο ημερομίσθιο, 

αριθμός ημερομισθίων), αλλά και ένα 
σύστημα παντελώς αναξιόπιστο.

Πριν κάνουμε τις συγκρίσεις και 
οδηγηθούμε στα συμπεράσματα, 
πρέπει να σημειώσουμε ότι ποτέ μέ-
χρι τώρα δεν έχουμε ακούσει υπουρ-
γό Εργασίας να αναφέρεται στην 
αναλυτική στατιστική εργασία που 
κάνει η Διεύθυνση Αναλογιστικών 
Μελετών και Στατιστικής του ΙΚΑ, οι 
καταγραφές της οποίας δεν μπορούν 
να αμφισβητηθούν, δεδομένου ότι 
γίνονται βάσει των Αναλυτικών Περι-
οδικών Δηλώσεων που υποβάλλουν 
οι καπιταλιστές εργοδότες. Από την 
άλλη, χωρίς να υπάρχει καμιά πραγ-
ματική ανάγκη, δημιούργησαν την 
Εργάνη, ώστε μέσω των παντελώς 
αναξιόπιστων στοιχείων της να μπο-
ρούν να κάνουν παιχνίδια πολιτικής 
προπαγάνδας και κοινωνικής δημα-
γωγίας.

Ας δούμε ένα παράδειγμα. Στις 14 
του περασμένου Νοέμβρη, η Διεύ-
θυνση Αναλογιστικών Μελετών και 
Στατιστικής δημοσίευσε τα στοιχεία 
για τον Μάρτη του 2017, μετά από 
μελέτη των Αναλυτικών Περιοδικών 
Δηλώσεων που υπέβαλαν οι καπιτα-
λιστές εργοδότες, η οποία ξεπέρασε 
τους εφτά μήνες. Τον Μάρτη του 
2017, οι απασχολούμενοι με πλήρη 
απασχόληση ήταν 1.317.660, οι απα-
σχολούμενοι με μερική απασχόληση 
614.455 και το σύνολο των απασχο-
λούμενων 1.932.119. Με βάση και τα 
ήδη δημοσιευθέντα στοιχεία για τον 
Γενάρη και τον Φλεβάρη του 2017, 
διαπιστώνουμε ότι ο μέσος όρος 
των απασχολούμενων (με πλήρη και 
μερική απασχόληση) το πρώτο τρί-
μηνο του 2017 ήταν 1.871.190. Οι τρεις 
πρώτοι μήνες κάθε χρόνου δεν είναι 
οι καλύτεροι από πλευράς απασχό-
λησης, αν αναλογιστούμε ότι έχουμε 
σχετική αύξηση κατά τους καλοκαι-
ρινούς μήνες. Μπορούμε, λοιπόν, να 
προβλέψουμε βάσιμα ότι ο ετήσιος 
μέσος όρος απασχολούμενων για το 
2017 θα είναι μεγαλύτερος από τους 
απασχολούμενους τον Μάρτη της 
ίδιας χρονιάς (1.932.119 εργάτες και 
εργαζόμενοι).

Στις 19 Δεκέμβρη του 2017, η 
υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσόγλου 
με αφορμή τη δημοσιοποίηση του 

Ειδικού Ετήσιου Δελτίου 
του Πληροφοριακού Συ-
στήματος Εργάνη, εξέδω-
σε Δελτίο Τύπου στο οποίο 
ανέφερε, ανάμεσα στ’ άλ-
λα, ότι ο μέσος όρος των 
απασχολούμενων το 2017 
ήταν 1.824.437, εκ των οποί-
ων 413.285 μερικώς απα-
σχολούμενοι και 1.411.152 
πλήρως απασχολούμενοι. 
Τριάντα πέντε μέρες μετά 
τη δημοσιοποίηση των αδι-
αμφισβήτητων στοιχείων 
που προέρχονται από την 
επεξεργασία των Αναλυτι-
κών Περιοδικών Δηλώσε-
ων, η υπουργός Εργασίας 
τα αγνόησε επιδεικτικά 
και κατέφυγε στην αναξιό-

πιστη Εργάνη. Δεν έκανε ούτε μνεία 
της ύπαρξης ενός άλλου συστήματος 
καταγραφής και επεξεργασίας των 
δεδομένων της απασχόλησης, ούτε 
καμιά συγκριτική αναφορά των απο-
τελεσμάτων των δύο συστημάτων.

Η πλήρης απασχόληση που σύμ-
φωνα με την υπουργό Εργασίας 
ήταν 1.411.152 άτομα, είναι κοντά στην 
πραγματικότητα αλλά μειωμένη. Αν 
παρατηρήσουμε τη στήλη για την εξέ-
λιξη της πλήρους απασχόλησης στον 
πρώτο πίνακα, θα διαπιστώσουμε ότι 
τόσο την περίοδο των Σαμαροβενιζέ-
λων (2013-2014), όσο και την περίοδο 
των Τσιπροκαμμένων (2015 -2016) 
παρατηρείται μια αύξηση στην πλήρη 
απασχόληση, που κινείται ετησίως με-
ταξύ 45.000 και 48.000 ατόμων. Αν 
προσθέσουμε αυτή την αύξηση στο 
βεβαιωμένο αποτέλεσμα του 2016, θα 
καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η 
μέση μηνιαία απασχόληση το 2017 
ξεπερνά εμφανώς την παρουσιαζό-
μενη από το Πληροφοριακό Σύστη-
μα Εργάνη απασχόληση των 1.411.152 
ατόμων.

Από τη σύγκριση των δύο πινάκων 
διαπιστώνουμε ότι με το Πληροφο-
ριακό Σύστημα Εργάνη οι υπουργοί 
Εργασίας μειώνουν και την πλήρη 
απασχόληση. Το 2013 η μείωση είναι 
107.187 άτομα, το 2014 93.585 άτο-
μα, το 2015 88.157 άτομα και το 2016 
73.373 άτομα.

Ομως εκεί που γίνεται «το έλα να 
δεις» είναι η μερική απασχόληση. 
Καπιταλιστές και κυβερνήσεις μειώ-
νουν σε εξωφρενικό βαθμό τη μερική 
απασχόληση. Η μείωση ήταν το 2013 
115.839 άτομα, το 2014 157.882 άτομα, 
το 2015 176.563 άτομα και το 2016 
223.577 άτομα.

Παρατηρώντας την τάση της μεί-
ωσης του πραγματικού αριθμού των 
απασχολούμενων, βλέπουμε ότι η μεί-
ωση στην πλήρη απασχόληση βαίνει 
μειούμενη από χρόνο σε χρόνο, ενώ η 
μείωση στη μερική απασχόληση βαί-
νει αυξανόμενη από χρόνο σε χρόνο. 

Με τον τρόπο αυτό, με τις μεγάλες 
μειώσεις στην καταγραφή της πλή-
ρους και της μερικής απασχόλησης, 
τόσο η πολιτική ηγεσία του υπουργεί-
ου Εργασίας επί Σαμαροβενιζέλων 

(Βρούτσης) όσο και η τωρινή των 
Τσιπροκαμμένων (Αχτσιόγλου) προ-
σπαθούν να εμφανίσουν μειωμένα τα 
έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων και 
έτσι να δικαιολογούν τη διαρκή επίθε-
ση στις συντάξεις και τη συρρίκνωση 
των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων.

Η σχετική διαφοροποίηση στο 
«μαϊμούδισμα» των πραγματικών 
στοιχείων της απασχόλησης, μέσω 
του συστήματος Εργάνη, δηλαδή με-
γαλύτερη μείωση των πραγματικών 
δεδομένων στη μερική απασχόλη-
ση  και μικρότερη μείωση στην πλή-
ρη απασχόληση, υπηρετεί μια άλλη 
σκοπιμότητα. Θέλουν να κρύψουν 
τις δραματικές εξελίξεις στην αγο-
ρά εργασίας, με τον καλπασμό της 
μερικής απασχόλησης και τη συνεχή 
αύξηση του ποσοστού της στο σύ-
νολο της απασχόλησης. Γνωρίζουμε 
και γνωρίζουν ότι ένα ποσοστό της 
δηλωνόμενης μερικής απασχόλησης 
είναι στην πραγματικότητα πλήρης 
απασχόληση, που δηλώνεται ως με-
ρική για να υπάρξει πρόσθετη κλοπή 
των ασφαλιστικών ταμείων. Σε κάθε 
περίπτωση, όμως, οι «μαϊμουδιές» της 
Εργάνης είναι προκλητικές.

Για να μην κουράζεστε με τους 
απόλυτους αριθμούς, υπολογίσαμε 
και τα ποσοστά που αντιπροσωπεύ-
ουν η πλήρης και η μερική απασχό-
ληση στο σύνολο της απασχόλησης. 
Ρίξτε μια ματιά στους πίνακες. Η σύ-
γκριση είναι αποκαλυπτική της πλή-
ρους αναξιοπιστίας της Εργάνης. Με 
βάση τα μη αμφισβητούμενα στοι-
χεία της Διεύθυνσης Αναλογιστικών 
Μελετών και Στατιστικής του ΙΚΑ, η 
σχέση πλήρους - μερικής απασχόλη-
σης ήταν 75,33% - 24,67% το 2013 και 
κατέληξε σε 69,67% - 30,33% το 2016. 
Με βάση την αναξιόπιστη Εργάνη, η 
ίδια σχέση ήταν 79,76% - 20,24% το 
2013 και κατέληξε σε 77,52% - 22,48% 
το 2016. 

Η απάτη της Εργάνης βγάζει μάτια!  
Μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ο 
Βρούτσης «εμπνεύστηκε» το Πληρο-
φοριακό Σύστημα Εργάνη και γιατί 
στη συνέχεια το υιοθέτησαν και οι 
Τσιπροκαμμένοι. Αντί να ενισχύσουν 
το δοκιμασμένο και πλήρως αξιόπι-
στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ, 
ώστε να μπορεί να βγάζει τα στοιχεία 
του με μικρότερη καθυστέρηση, κα-
τασκεύασαν την απάτη της Εργάνης, 
για να μπορούν να παραμυθιάζουν 
τον εργατόκοσμο.

ΥΓ. Βέβαια, οι ξεδιάντροποι συρι-
ζαίοι ξεπερνούν σε ψέματα και την 
Εργάνη. Είπε ο Τσίπρας στο υπουργι-
κό συμβούλιο την περασμένη Δευτέ-
ρα: «Παρά το γεγονός, βεβαίως, ότι το 
ποσοστό μερικής απασχόλησης είναι 
ακόμη υψηλό, το σημαντικό είναι ότι 
καταφέραμε να αντιστρέψουμε τη 
φορά, την τάση, δηλαδή, υπέρ των 
θέσεων μερικής απασχόλησης,  που 
είχε δημιουργηθεί ιδιαίτερα την πε-
ρίοδο 2012 -2015». Μια ματιά στους 
πίνακες (ακόμα και της αναξιόπιστης 
Εργάνης) δείχνει το αντίθετο!

ΧΡΟΝΙΑ
2013
2014
2015
2016

α' τρ. '17

ΧΡΟΝΙΑ
2013
2014
2015
2016
2017

ΠΛΗΡΗΣ
1.201.105
1.290.846
1.344.292
1.393.089
1.276.221

ΠΛΗΡΗΣ
1.093.918
1.197.261
1.256.135
1.319.715
1.411.152

%
75.33
72.41
71.33
69.67
68.20

%
79.76
78.19
77.55
77.52
77.35

%
24.67
27.59
28.67
30.33
31.80

%
20.24
21.81
22.45
22.48
22.65

ΜΕΡΙΚΗ
393.371
491.800
540.273
606.306
594.969

ΜΕΡΙΚΗ
277.532
333.918
363.710
382.729
413.285

ΣΥΝΟΛΟ
1.594.476
1.782.646
1.884.565
1.999.395
1.871.190

ΣΥΝΟΛΟ
1.371.450
1.531.179
1.619.845
1.702.444
1.824.437

Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής

Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη

που είχαν πετσοκόψει, με προφανείς 
προπαγανδιστικούς στόχους.

Αυτή είναι η «υπεραπόδοση» της 
οικονομίας, που διαφημίζουν. Τα 
έσοδα από τα διάφορα φορολογικά 
χαράτσια είχαν μικρή απόκλιση προς 
τα κάτω (περίπου 185 εκατ. ευρώ τον 
Νοέμβρη), επομένως δεν μπορούν να 
μιλούν για «υπεραπόδοση». Το colpo 
grosso το έκαναν με το πετσόκομμα 
των κοινωνικών δαπανών σε επίπεδα 
κάτω από τα προϋπολογισθέντα, ώστε 
να μπορούν να το παίζουν «λαρτζ» 
τον Δεκέμβρη. Τα πήραν από τη μία 
μας τσέπη και μας έβαλαν στην άλ-
λη τσέπη μερικά από τα αρπαγμένα, 
απαιτώντας να τους ευχαριστήσουμε 
και να τους δοξάσουμε για την κοινω-
νική τους ευαισθησία!

Μάλλον είναι η τελευταία χρονιά 
που μπορούσαν να το κάνουν αυτό. 
Το  2018 (και τα επόμενα χρόνια μέ-

χρι και το 2022) έχουν συμφωνήσει 
σε «πρωτογενές πλεόνασμα» ύψους 
3,5% του ΑΕΠ, σχεδόν διπλάσιο από 
το στόχο του 2017 (ήταν 1,75% και η 
συμφωνημένη πρόβλεψη είναι ότι θα 
φτάσει το 2,8%). Ακόμα κι αν πιαστεί 
αυτός ο στόχος (με φορολογικό «στύ-
ψιμο» του ελληνικού λαού και με πε-
τσόκομμα των κοινωνικών δαπανών), 
δύσκολα θα υπάρξει υπερκάλυψή του. 
Το πιο αισιόδοξο σενάριο που έχουν 
κάνει μιλά για υπέρβαση κατά 0,1% 
έως 0,3%. Αυτό σημαίνει «υπερπλε-
όνασμα» μεταξύ 180 και 500 εκατ. 
ευρώ, από το οποίο η κυβέρνηση θα 
μπορεί να μοιράσει ως «κοινωνικό 
μέρισμα» το 40% (αυτό προβλέπει το 
Μνημόνιο), ήτοι ένα ποσό μεταξύ 72 
και 200 εκατ. ευρώ. Ποσό πολύ μικρό 
σε σχέση με το 2016 και το 2017, το 
οποίο μπορεί να υπάρξει -όπως είπα-
με- αν όλα πάνε τέλεια.

μοιράζουν φιλοδωρήματα
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Ενέκριναν το πλιάτσικο και  
στην Ακαδημία Πλάτωνος

«Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Σε τι μέτρα προτίθενται να προχωρή-

σουν, προκειμένου  να απαλλαγούμε από 
“επενδυτές“ οι οποίοι εμφανιζόμενοι ως 
“σωτήρες“, με εκθέσεις τους  (πρόσφατη 
Εκθεση Black Rock) τοποθετούν τη χώρα 
μας στις πρώτες θέσεις χρεοκοπίας και ζη-
τούν με επιστολές προς τον πρωθυπουργό, 
μέσω θυγατρικής εταιρείας τους, να κατα-
σκευάσουν Mall πλάι στον αρχαιολογικό 
χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος; 

2. Θα διεκδικήσουν  επιτέλους την πλη-
ρωμή  των τεράστιων ποσών φόρων, που 
αναλογούν στους “επενδυτές“ για την 
ακίνητη περιουσία τους ήδη από το 2009, 
όταν μισθωτοί, επαγγελματίες, συνταξι-
ούχοι και άνεργοι καθημερινά καλούνται 
ν’ αντιμετωπίσουν την φοροεπέλαση που 
έχουν επιβάλλει στον ελληνικό λαό τα μνη-
μόνια, προ και με ΕΝ.Φ.Ι.Α;

3. Θα συμβάλλει η χώρα μας στην έρευ-
να και στη διαβούλευση που ξεκίνησε στην 
Ε.Ε. τον Ιούνιο του 2014 για την υιοθέτηση 
τροποποίησης σε ευρωπαϊκή οδηγία, που 
θα μπλοκάρει τη χρήση των υβριδικών δα-
νείων  για φοροαποφυγή –τα οποία σήμε-
ρα αποτελούν περίπου επίσημη ευρωπαϊκή 
πολιτική- και θα υιοθετήσει τα απαραίτητα 
μέτρα για την αποτροπή  σκανδαλωδών  
φοροαπαλλαγών προς όφελος των μεγά-
λων πολυεθνικών ομίλων;

4. Θα εμποδίσουν την κατασκευή mall 
δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο της Ακα-
δημίας Πλάτωνος αποκαθιστώντας  επιτέ-
λους την νομιμότητα;».

Φωτιά και λαύρα οι συριζαίοι βουλευ-
τές, με γκεσέμι τον σημερινό πρόε-

δρο της Βουλής Νίκο Βούτση, ύψωναν τα 
στήθη τους για να μην υλοποιηθεί το σκάν-
δαλο του φαραωνικού  Αcademy Gardens 
δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο της Ακα-
δημίας Πλάτωνος. Λίγο πριν μας αποχαι-
ρετήσει η συγκυβέρνηση των Σαμαρο-
βενιζέλων, στις 24 Νοέμβρη του 2014, 
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεταν την 
εν λόγω Ερώτηση προς τους υπουργούς 
Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
& Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού & 
Αθλητισμού, υπό τον άκρως χαρακτηριστι-
κό τίτλο: «Εκθετος ο Πρωθυπουργός για 
τις περίφημες φοροαπαλλαγές της Artume 
S.A. ιδιοκτήτριας εταιρείας του οικοπέδου, 
στο οποίο σχεδιάζεται  η ανέγερση του 
εμπορικού κέντρου “Academy Gardens“ 
δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδη-
μίας Πλάτωνος».

Κι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν είπε ψέ-
ματα στον λαό, όπως με τόση θέρμη μας 
υπενθύμισε λίαν προσφάτως η πρωθυ-
πουργική συμβία, ανέλαβε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθά-
κης να κάνει πράξη την παλιά εκείνη δέ-
σμευση: «όχι mall στην Ακαδημία Πλάτω-
νος». Μεταφέρουμε από το Δελτίο Τύπου 
που εξέδωσε την περασμένη Δευτέρα το 
ΥΠΕΝ:

«Υπογράφηκε, σήμερα, από τον Υπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο 
Σταθάκη, Προεδρικό Διάταγμα για τον 
καθορισμό των όρων δόμησης τεσσάρων 
οικοδομικών τετραγώνων στην ευρύτερη 
περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος Δήμου 
Αθηναίων. Ανοίγει, έτσι, ο δρόμος για την 
ανάπτυξη του πολυχώρου πολιτισμού, ανα-
ψυχής και εμπορίου Academy Gardens, 
έκτασης 22.000 τ.μ. Παράλληλα, υπογρά-
φηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και της εται-

ρίας Artume, στο οποίο προσδιορίζεται 
πλαίσιο ενεργειών για την εξυπηρέτηση 
αναγκών δημοσίου συμφέροντος τις οποί-
ες θα αναλάβει η εταιρία».

Κατά… διαβολικό τρόπο, συμβαίνει όλα 
τα μεγάλα περιβαλλοντικά εγκλήματα 
εντός του ευρύτερου αστικού ιστού της 
πρωτεύουσας να υλοποιούνται από τον 
ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που όσο βρισκόταν 
στην αντιπολίτευση καμάρωνε για τις πε-
ριβαλλοντικές ευαισθησίες του και συμμε-
τείχε με στελέχη και μέλη του σε κινήματα 
που αντιστέκονταν και πάλευαν να ακυρώ-
σουν αυτά τα εγκλήματα πλιατσικολόγων 
καπιταλιστών.

u Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε το Νέο Ρυθ-
μιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής, καθώς και 
τη νομοθετική τσόντα που άναβε το φως 
στον όμιλο Μελισσανίδη να υλοποιήσει 
το φαραωνικό του σχέδιο σε βάρος του 
άλσους και γενικότερα του επιπέδου ζω-
ής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. 
Είχε έρθει, βέβαια, σε παρασκηνιακή συμ-
φωνία με τον Μελισσανίδη για να στηρίξει 
το σχέδιό του, η συμφωνία είχε ανακοινω-
θεί δημόσια, αλλά στο τέλος -μετά  από 
τη μαφιόζικη δράση των τραμπούκων στη 
Νέα Φιλαδέλφεια- αναγκάστηκε να υπα-
ναχωρήσει από τη συμφωνία. Μόλις έγι-
νε κυβέρνηση, βάλθηκε να περάσει σαν 
οδοστρωτήρας πάνω από τη νομιμότητα, 
εκβιάζοντας τους αρμόδιους υπάλληλους 
να υπογράφουν τη μια παρανομία μετά 
την άλλη, ενώ παράλληλα ο μαφιόζικος 
στρατός επιδιδόταν σ' ένα όργιο απειλών 
και βιαιοτήτων ενάντια σε όποιον τολμού-
σε να εκφράσει αντίθεση στο σχέδιο του 
«μεγάλου αφεντικού» να κάνει τη Νέα Φι-
λαδέλφεια… Μόντε Κάρλο.

u Ο ΣΥΡΙΖΑ, ως αντιπολίτευση, είχε 
κάνει σημαία του τη δημιουργία Μητρο-
πολιτικού Πάρκου στην έκταση που κατα-
λάμβανε το πρώην αεροδρόμιο στο Ελλη-
νικό και στο παραλιακό μέτωπο του Αγίου 
Κοσμά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση ανέλαβε 
να παραδώσει την έκταση στους πλιατσι-
κολόγους καπιταλιστές και μάλιστα να 
την παραδώσει «καθαρή», όπως ακριβώς 
προέβλεπε το master plan που αυτοί είχαν 
καταρτίσει. Είναι γνωστοί οι εκβιασμοί και 
τα πραξικοπήματα σε βάρος και των αρ-
μόδιων δασικών υπηρεσιών και των αρχαι-
ολογικών υπηρεσιών. Δεν άφησαν τίποτα 
όρθιο, δε δίστασαν να κουρελιάσουν με 
ωμό τρόπο την ίδια την αστική νομιμότητα, 
προκειμένου να φτάσουν στην υπογραφή 
του απαιτούμενου προεδρικού διατάγμα-
τος στο πλαίσιο φιέστας που οργάνωσαν 
στο Μαξίμου.

u Δε θα μπορούσε να μείνουν παρα-
πονεμένοι οι καπιταλιστές των Academy 

Gardens. Ο Σταθάκης υπέγραψε το σχε-
τικό προεδρικό διάταγμα. Αυτά που κα-
τήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση τα 
εφαρμόζει ως κυβέρνηση. Και βέβαια, 
μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ανεμίζει τα LuxLeaks, 
όμως το γεγονός ότι η εταιρία που θέλει να 
κάνει πλιάτσικο στην Ακαδημία Πλάτωνος 
περιλαμβάνεται σ' αυτά τα αποκαλυπτικά 
έγγραφα, ως ειδικευόμενη στον τομέα της 
διπλής μη φορολόγησης, δεν μπορεί να 
επηρεάσει την κρίση μιας κυβέρνησης που 
επιδιώκει την… ανάπτυξη.

Το τελευταίο που θα έπρεπε να μας 
ενδιαφέρει είναι η πολιτική ασυνέπεια 
του ΣΥΡΙΖΑ. Το φαινόμενο είναι απόλυτα 
συνηθισμένο στην πολιτική συμπεριφορά 
των αστικών κομμάτων και ο ΣΥΡΙΖΑ δε 
θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. 
Απλά, συνέβη να του «κάτσουν» όλες οι 
υποθέσεις μαζεμένες και -λόγω και της 
μακράς θητείας του στην αντιπολίτευση- 
οι κωλοτούμπες του είναι συχνότερες και 
θεαματικότερες. Ομως, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 
«τουμπάρει» και την ιδεολογικού τύπου 
προπαγάνδα. Η «ανάπτυξη» είναι το νέο 
φετίχ του ελληνικού καπιταλισμού. Και βέ-
βαια, η «ανάπτυξη» έχει και το κόστος της: 
περιβαλλοντικό, πολιτιστικό και κοινωνικό. 
Οσοι εξακολουθούν να υπερασπίζονται το 
περιβάλλον και τις κοινωνικές ανάγκες βα-
φτίζονται «κολλημένοι», «αρτηριοσκληρω-
τικοί», «ιδεοληπτικοί», «γραφικοί».

Το γεγονός ότι όλες αυτές οι σκανδα-
λώδεις υποθέσεις «έκατσαν» στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ είχε τη θετική πλευρά του για τους 
πλιατσικολόγους καπιταλιστές. Οχι μόνο 
απαλλάχτηκαν από κάθε αντιπολιτευτι-
κή πίεση (τα κόμματα της μνημονιακής 
αντιπολίτευσης ούτε που αγγίζουν αυτά 
τα καπιταλιστικά φετίχ, ενώ ο Περισσός 
«περί άλλα τυρβάζει» - όταν δεν κάνει τα 
στραβά μάτια, επειδή έχει «ιδιαίτερες» 
σχέσεις με καπιταλιστές, όπως συμβαίνει 
με τον Μελισσανίδη και το φαραωνικό του 
σχέδιο, το οποίο γεωγραφικά εφάπτεται 
με το «Σπίτι του λαού» στον Περισσό), αλ-
λά χρησιμοποίησαν και τις σχέσεις που 
είχε ο ΣΥΡΙΖΑ με τα κινήματα περιβαλ-
λοντικής αντίστασης, προκειμένου να τα 
διασπάσουν και όσο μπορούν να τα απο-
μαζικοποιήσουν. Από την άλλη, ζούμε σε 
μια περίοδο κοινωνικής άπνοιας. Η μνημο-
νιακή πολιτική περνάει πλέον χωρίς ούτε 
τις υποτυπώδεις αντιστάσεις που γνώρισε 
κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής της. 
Στο κοινωνικό σώμα απλώνονται η απο-
γοήτευση και η ηττοπάθεια, γεγονός που 
δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστα 
και τα κινήματα περιβαλλοντικής και πο-
λιτιστικής αντίστασης. Αυτή η κοινωνική 
αδυναμία διευκολύνει τα μέγιστα το κα-
πιταλιστικό πλιάτσικο.

Πωλείται και «το νερό»!
Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις; Για μερικούς… 

ρομαντικούς συριζαίους ίσως να ισχύει ο στίχος του ποιητή. Για 
μας, που προτιμάμε την… πεζότητα της ταξικής πολιτικής ανάλυ-
σης από τον ρομαντισμό του αστικού ρεφορμισμού, είναι η λογι-
κή των πραγμάτων. Παίρνεις την κυβέρνηση και αναλαμβάνεις να 
διαχειριστείς τα συμφέροντα του ελληνικού καπιταλισμού; Θα 
κάνεις τα πάντα για ν' ανταποκριθείς σ' αυτό το καθήκον. Αλλιώς 
το σύστημα θα σε ξεράσει. Και συ δεν είσαι επαναστάτης για 
να οδηγήσεις τον λαό ενάντια στο σύστημα. Αστός πολιτικός, 
πασαλειμμένος με ρεφορμιστική πατίνα είσαι.

Επί χρόνια «έπαιξε» ο ΣΥΡΙΖΑ με το νερό και την προωθούμενη 
ιδιωτικοποίησή του (δεν πρόκειται για ειδικά ελληνική διαδικασία, 
αλλά για διαδικασία που εξελίσσεται σε ολόκληρο τον καπιταλι-
στικό κόσμο, αλλού γρηγορότερα και αλλού αργότερα). Ηρθε ο 
καιρός να υλοποιήσει αυτός εκείνο το σχέδιο που κρίθηκε ως το 
καλύτερο για τον ελληνικό καπιταλισμό. Οι δυο μεγάλες εταιρίες 
ύδρευσης, η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ, εισηγμένες ήδη στο χρηματι-
στήριο με αποφάσεις προηγούμενων κυβερνήσεων, πρέπει με 
αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν τα επόμενα βήματα προς την 
πλήρη ιδιωτικοποίησή τους.

Σύμφωνα με τις μνημονιακές υποχρεώσεις που έχει υπογράψει 
η συγκυβέρνηση των Τσιπροκαμμένων, πρέπει εντός του 2018 
να πουληθεί το 11% από το 61,3% που κατέχει το Δημόσιο στην 
ΕΥΔΑΠ και το 23% από το 74% που κατέχει στην ΕΥΑΘ. Το πιθα-
νότερο είναι η πώληση να γίνει μέσω χρηματιστηρίου, με άνοιγμα 
βιβλίου προσφορών. Ετσι, η σχετική διαδικασία μπορεί να ολο-
κληρωθεί σε χρόνο-ρεκόρ (σε δυο-τρεις μέρες).

Σαν ν' ακούμε από τώρα την προπαγάνδα με την οποία θα 
προσπαθήσουν να αμυνθούν οι συριζαίοι, όταν θα δεχτούν τους 
μύδρους, όχι της μνημονιακής αντιπολίτευσης (η οποία θα περι-
οριστεί να τους χλευάσει για τη νέα κωλοτούμπα, αφού επί της 
ουσίας δε διαφωνεί), αλλά όλων αυτών που παραμύθιαζαν τόσα 
χρόνια, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις κατά της ιδιωτικοποίησης 
του νερού ή οργανώνοντας δικές τους εκδηλώσεις με το ίδιο πε-
ριεχόμενο. Θα πουν: «καταφέραμε να μείνει το 51% στο Δημόσιο, 
που με αυτή την πλειοψηφία θα ελέγχει τις εταιρίες ύδρευσης».

Αυτό όμως είναι ψέμα. Το 50,3% της ΕΥΔΑΠ και το 51% της 
ΕΥΑΘ δε θα παραμείνουν στον έλεγχο του Δημοσίου, αλλά θα 
περάσουν στο Υπερταμείο ξεπουλήματος, το οποίο σε επόμενη 
φάση θα αποφασίσει πώς θα «αξιοποιήσει» τις εταιρίες. Αυτό 
είναι το μεγάλο κόλπο. Οι «επενδυτές» (δηλαδή μονοπωλιακοί 
όμιλοι τύπου γαλλικής Suez, που έχει από το 2015 εκδηλώσει ανοι-
χτά το ενδιαφέρον της να «μπει» στην ΕΥΔΑΠ) δε θα έβαζαν 
δεκάρα για ν' αγοράσουν κάποιο μειοψηφικό πακέτο μετοχών 
μέσω χρηματιστήριου, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει τον έλεγχο 
της επιχείρησης. Από την άλλη, ο έλεγχος δεν εξασφαλίζεται 
μόνο μέσω της κατοχής του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών, 
αλλά και μέσω της κατοχής ενός μειοψηφικού πακέτου, το οποίο 
συνοδεύεται από το μάνατζμεντ της επιχείρησης. Δηλαδή, από 
τη δυνατότητά τους να παίρνουν όλες τις στρατηγικές αποφάσεις 
και να καθορίζουν τις πολιτικές της επιχείρησης. Από την πολιτική 
τιμών μέχρι την πολιτική προσωπικού.

Το colpo grosso, λοιπόν, θα γίνει στη δεύτερη φάση, μέσω 
της εκχώρησης του μάνατζμεντ από το Υπερταμείο σε κάποιον 
«στρατηγικό επενδυτή», ο οποίος θα παρουσιαστεί σαν σωτή-
ρας, διαφημίζοντας την τεχνογνωσία του, τη διεθνή του φήμη, το 
μέγεθος του κύκλου εργασιών του, την κερδοφορία των διάφο-
ρων κλάδων του στο εξωτερικό. Θα υποσχεθεί εκσυγχρονισμό, 
εταιρική κοινωνική ευθύνη και όλες αυτές τις μπούρδες με τις 
οποίες οι σύγχρονοι καπιταλιστές μασκαρεύουν τον άγριο Θεό 
του κέρδους, τον μοναδικό στον οποίο πιστεύουν.
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Προβολές και 
συζητήσεις

«Σαν ένας παρτιζάνος/ Που πέθανε πριν το Μάη του ‘45/
Θ’ αρχίσω σιγά σιγά ν’ αποσυντίθεμαι/ Μέσα στο 

εκτυφλωτικό φως αυτής της θάλασσας,/ Ποιητής και πολίτης 
ξεχασμένος».

(στίχοι από το ποίημα «Μια απελπισμένη ζωντάνια», Ποίηση 
σε σχήμα τριαντάφυλλου)

Ο Πιερ Πάολο Παζολίνι (1922-1975), ηθοποιός, σεναριογρά-
φος, ποιητής, συγγραφέας και σκηνοθέτης, υπήρξε ένα τεράστιο 
κεφάλαιο για την τέχνη του 20ού αιώνα, κυρίως μέσα από τη 
συνεισφορά του στον κινηματογράφο. Επηρεασμένος από τη 
μαρξιστική θεωρία και τα κινήματα της εποχής, στο έργο του 
στηλιτεύει και αποδομεί, «μην έχοντας ιερό και όσιο», τη σύγ-
χρονη ιταλική -κι όχι μόνο- κοινωνική πραγματικότητα αλλά και 
τη θρησκεία, που είναι βουτηγμένες στην εκμετάλλευση και την 
αστική υποκρισία. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, το έργο του είχε προ-
καλέσει τόσες αντιδράσεις κι όλοι οι κατασταλτικοί μηχανισμοί 
ήταν εναντίον του.

Σε ένα μικρό αφιέρωμα, δεν μπορεί να καλυφθεί το εύρος 
της καλλιτεχνικής πορείας ενός τόσο δημιουργικού καλλιτέχνη, 
ωστόσο οι τέσσερις ταινίες που θα προβληθούν -ένα ντοκιμαντέρ 
και τρεις μυθοπλασίες- είναι μια καλή γεύση και μια πρώτη αφορ-
μή για συζήτηση πάνω στο έργο του και τα ερωτήματα που θέτει.

~Παρασκευή 19/01/2018~
ΠΟΥΛΙΑ ΠΑΛΙΟΠΟΥΛΑ

(Ucellacci e uccellini, Ιταλία, , 1966, 89’)
Σκηνοθεσία : Πιερ Πάολο Παζολίνι

Σενάριο: Πιερ Πάολο Παζολίνι, Ντάντε Φερέτι
Φωτογραφία: Μάριο Μπερνάρντο, Τονίνο ντέλι Κόλι

Μουσική: Ενιο Μορικόνε
Μοντάζ: Νίνο Μπαράλι

Ηθοποιοί: Τοτό, Νινέτο Νταβόλι
Παραγωγή: Αλφρέδο Μπίνι

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

Πορεία αλληλεγγύης στις 25 Γενάρη

Λευτεριά στους 9 αγωνιστές 
από την Τουρκία

Εκτός από τους οκτώ φυγάδες 
στρατιωτικούς, στο διωγμό 

των οποίων έχει επικεντρωθεί 
η δημοσιότητα (λογικό, καθώς 
η υπόθεσή τους αφορά ενδοα-
στικές διαφορές), υπάρχουν και 
οι 9 επαναστάτες από την Τουρ-
κία, τους οποίους συνέλαβε το 
ελληνικό κράτος ελάχιστες 
μέρες πριν από τον ερχομό του 
Ερντογάν στην Αθήνα, συνοδεύ-
οντας τις συλλήψεις τους με το 
γνωστό οχετό της τρομοϋστε-
ρίας. Οι συλλήψεις τους ήταν 
ένα «δωράκι» στον μεγαλομα-
νή αντιδραστικό πρόεδρο της 
Τουρκίας.

Δημοσιεύουμε στη συνέχεια 
το πρώτο κείμενο που συνέτα-
ξαν οι ίδιοι οι συλληφθέντες, το 
οποίο δίνει συντριπτικές απα-
ντήσεις στο ελληνικό κράτος 
και στα παπαγαλάκια της «αντι-
τρομοκρατίας»:

«Γεια σας,
Η ανακοίνωσή μας είναι σχε-

τική με τις δημοσιεύσεις της 
εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ και  ακο-
λούθως των ΜΜΕ της Τουρκίας.

Στην  εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, 
στις 17 Δεκέμβρη του 2017, δη-
μοσιεύτηκε ένα άρθρο που είχε 
ως πηγή την Ελληνική Ασφάλεια. 
Σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό, 
εμείς σχεδιάζαμε δήθεν δολοφο-
νική επίθεση κατά του Ρ. Ερντο-
γάν, προέδρου της Τουρκίας. Οτι 
θα χρησιμοποιούσαμε ρουκέτα, 
χειροβομβίδες και κοκτέιλ μο-
λότοφ. Οτι κωδικοποιήσαμε τον  
Ερντογάν  ως “ΣΚΟΡΠΙΟ“ και ότι 
θα πραγματοποιούσαμε αυτή τη 
δήθεν επίθεση κατά τη διάρκεια 
της διαδρομής του κονβόι και 

ταυτόχρονα από δύο πλευρές 
με ρουκέτα. Τη δήθεν αυτή επί-
θεση θα  συνέχιζε άλλη ομάδα. 
Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται 
ότι υπολογίζεται πως στο βουνό  
Πάρνηθα βρίσκονται κρυμμένα 
ρουκέτα και πυρομαχικά.

Πρώτα απ’ όλα, δεν υπήρχε, 
ούτε πάνω μας, ούτε στο σπίτι, 
ούτε οπουδήποτε αλλού,  ούτε 
και είναι δυνατόν να υπάρξει, 
έστω και το παραμικρό αποδει-
κτικό στοιχείο σχετικό με μια τέ-
τοια επίθεση.  Αυτή η συνωμοσία 
ταιριάζει απόλυτα με τις μεθό-
δους της τουρκικής αστυνομίας. 
Οι δημοσιεύσεις που παρουσιά-
ζουν, ότι είχαμε προετοιμασίες 
για δολοφονική επίθεση κατά του 
Ερντογάν, είναι ψευδέστατες.

Πρώτα απ’ όλα, κρατούσαν 
απόρρητη και την ημερομηνία 
της επίσκεψής του και το δρομο-
λόγιο και, εκτός απ’ αυτά, εμείς 
δεν είχαμε ουδεμία δυνατότητα 
να έχουμε πρόσβαση σ’ αυτά τα 
απόρρητα.

Η Γενική Αστυνομία, χωρίς 
κανένα αποδεικτικό στοιχείο, 
επιτέθηκε στα σπίτια μας, μας 
βασάνισε και μας συνέλαβε. Ολη  
μέρα κατά τη διάρκεια της κράτη-
σής μας, αλλά και κατά τις μετα-
φορές μας στα δικαστήρια, μας 
είχαν πολύ σφιχτά δεμένους με 
χειροπέδες, πισθάγκωνα.  Μας 
χώρισαν, τον καθένα ξεχωριστά, 
και δεν μας επέτρεπαν την επι-
κοινωνία.

Επειδή δεν είχαν στα χέρια 
τους κανένα στοιχείο, παρουσί-
ασαν ως αποδεικτικό στοιχείο 
τους σουγιάδες. Τις μπαταρίες 
και το επιτραπέζιο ρολόι τα πα-

ρουσίασαν ως εργαλεία για κα-
τασκευή βόμβας.

Είναι ψέμματα.
Είναι ψέμμα ότι προετοιμαζό-

μασταν για δολοφονική επίθεση 
κατά του Ερντογάν.

Ισχυρίζονται ότι για την επίθε-
ση αυτή θάψαμε στο βουνό ρου-
κέτα και βόμβες. Είναι ψέμμα ότι 
θάψαμε στο βουνό όπλα.

Ολα αυτά είναι ψέμματα. Κατά 
τις 6.00 η ώρα το πρωί, πραγμα-
τοποίησαν έφοδο στα σπίτια μας. 
Μας βασάνισαν και μας συνέλα-
βαν. Εμείς μόνο τους αστυνομι-
κούς είδαμε, δεν είδαμε κανένα 
εισαγγελέα. Κανείς δεν μας επέ-
δειξε εισαγγελική ταυτότητα.

Στα σπίτια μας δεν υπήρχαν 
όπλα, εκρητικά υλικά κλπ. Τις φω-
τογραφίες μας τις δημοσίευσαν 
στο Internet και μας παρουσία-
σαν ως τρομοκράτες.

Εμείς δεν είμαστε τρομοκρά-
τες, είμαστε αγωνιστές. Η ελληνι-
κή αστυνομία προετοίμασε αυτή 
τη συνωμοσία χρησιμοποιώντας 
τις μεθόδους της τουρκικής. 
Χρησιμοποιούν τέτοιες μεθό-
δους επειδή δεν βρήκαν κανένα 
αποδεικτικό στοιχείο.

Αυτές οι επιχειρήσεις πραγμα-
τοποιήθηκαν από την κυβέρνηση 
Τσίπρα προς χάριν του αμερι-
κάνικου ιμπεριαλισμού και του 
φασιστικού AKP, λόγω δουλο-
πρέπειας και για να χρησιμοποιη-
θούν κατά τις διαπραγματεύσεις. 
Η σημερινή κυβέρνηση, με τη συ-
νεργασία του φασιστικού καθε-
στώτος της Τουρκίας, έδειξε το 
εχθρικό της πρόσωπο απέναντι 
στους λαούς.

Η ελληνική αστυνομία, με την 
πολιτική απόφαση της κυβέρνη-
σης του Τσίπρα, μας επιτέθηκε 
και δημοσιεύοντας τα στοιχεία 
μας και τις φωτογραφίες μας, 
μας έβαλε στο στόχο του φασι-
σμού. Αυτές οι ενέργειες σημαί-
νουν συνεργασία με το φασισμό.

Η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, αλλά 
και οι άλλες εφημερίδες που δη-
μοσίευσαν το άρθρο της έγιναν 
συνένοχοι σ’ αυτό το αδίκημα. 
Η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ υπο-
χρεούται να φέρει αποδεικτικά 
στοιχεία.

Ελληνικέ λαέ
Μην πιστεύεις σ’ αυτές τις 

ψεύτικες πληφορίες. Εσύ  μας 
γνωρίζεις πολύ καλά, εμείς είμα-
στε αγωνιστές απ’ την Τουρκία. 
Αγωνιζόμαστε  ενάντια στον 
ιμπεριαλισμό–φασισμό για την 
ανεξαρτησία και για την ελευ-
θερία.

Ποτέ δεν έχουμε δράσει κατά 
του ελληνικού ή οποιουδήποτε 
άλλου λαού. Στην Ελλάδα δεν 
έχουμε καμία ένοπλη δράση.

Εμείς έχουμε πάντα εμπιστο-
σύνη στους αγωνιζόμενους λα-
ούς και στη διεθνή αλληλεγγύη.

Σας χαιρετούμε με αγωνιστι-
κούς χαιρετισμούς».

Σε σύσκεψη που έγινε στο 
Πολυτεχνείο στις 3 Γενάρη, 
αποφασίστηκε η διοργάνωση 
πορείας αλληλεγγύης στους 9 
συλληφθέντες τούρκους αγωνι-
στές, την Πέμπτη 25 Γενάρη. Η 
Κόντρα συμμετέχει σ' αυτή την 
πρωτοβουλία και καλούμε από 
τώρα στην πιο πλατιά συμμετο-
χή στην πορεία.

Το επόμενο Σάββατο, 20/1

Διαδηλώνουμε για 
την Παλαιστίνη

Πορεία Αλληλεγγύης στον αγώνα του αδούλωτου παλαιστινι-
ακού λαού οργανώνεται το Σάββατο 20 Γενάρη, στις 6 το από-
γευμα. Η πορεία θα ξεκινήσει από το Σύνταγμα και θα πορευτεί  
στην αμερικάνικη πρεσβεία (είναι γνωστό ότι η νέα εξέγερση 
του παλαιστινιακού λαού ξεκίνησε όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι 
θα μεταφέρει την αμερικάνικη πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, ανα-
γνωρίζοντάς την ως πρωτεύουσα του σιωνιστικού μορφώματος).

Την πορεία διοργανώνει Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Πα-
λαιστινιακό Λαό, η οποία συγκροτήθηκε σε διαδοχικές συνελεύ-
σεις, με τη συμμετοχή πολιτικών συλλογικοτήτων, συλλογικοτήτων 
που διαχρονικά οργανώνουν την αλληλεγγύη στον αγώνα του πα-
λαιστινιακού λαού (όπως η Δικτύωση Αλληλεγγύης στην Παλαι-
στινιακή Αντίσταση), ομάδων της παλαιστινιακής διασποράς κ.ά.

Διαδηλώνουμε
· Ενάντια στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό!
· Ενάντια στο πιστό του μαντρόσκυλο στη Μέση Ανατολή!
· Λευτεριά στην Παλαιστίνη!
· Νίκη στα όπλα της Παλαιστινιακής Αντίστασης!
· Τερματισμός όλων των σχέσεων της χώρας μας με τους 

σιωνιστές μακελάρηδες!
·  Η ελληνική κυβέρνηση είναι συνένοχη στο διαρκές έγκλη-

μα της ισραηλινής κατοχής.
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Στο τελευταίο φύλλο της περ-
σινής χρονιάς αναφερθήκα-

με στη δήλωση του υπεύθυνου 
επικοινωνίας της ΠΑΕ Ολυ-
μπιακός, Κωστά Καραπαπά, η 
οποία έκανε ξεκάθαρο ότι ο 
επίσημος Ολυμπιακός βρίσκε-
ται σε ευθεία αντιπαράθεση με 
την κυβέρνηση. Η δήλωση είχε 
γίνει με αφορμή την άσκηση 
αναίρεσης κατά του βουλεύ-
ματος του Συμβουλίου Εφετών 
για τους στημένους αγώνες στο 
χώρο του ποδοσφαίρου, από 
τον αντεισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώ-
τη. Σχολιάζοντας τη δήλωση 
Καραπαπά μετά την άσκηση 
αναίρεσης, είχαμε τονίσει ότι 
μετά την επικράτηση της «σκλη-
ροπυρηνικής» γραμμής εντός 
της κυβέρνησης και την ευθεία 
αντιπαράθεση με τον Μαρινάκη, 
ο ιδιοκτήτης της ερυθρόλευκης 
ΠΑΕ θα προσπαθήσει να χρησι-
μοποιήσει τη δυναμική των ερυ-
θρόλευκων οπαδών για να αμυν-
θεί στην κυβερνητική επίθεση.

Η πρόβλεψή μας επιβεβαιώ-
θηκε από τις δηλώσεις του Μα-
ρινάκη την περασμένη Δευτέρα, 
στο περιθώριο της παρουσίασης 
του νέου προπονητή, Οσκαρ 
Γκαρσία, οι οποίες συνοψίστη-
καν στη φράση: «Εχουμε όλη την 
κυβέρνηση απέναντί μας. Τον 
πρωθυπουργό, υπουργούς, την 
ΕΠΟ, δημόσιους οργανισμούς, 
υπουργεία αλλά δεν μας ενδια-
φέρει, θα αντισταθούμε για το 
δίκαιο και το σωστό».

Το επικοινωνιακό επιτελείο 
του Ολυμπιακού αποφάσισε να 
χρησιμοποιήσει τη δεδομένη 
χρονική στιγμή, στην οποία η 
ομάδα βρίσκεται στην κορυφή 
του βαθμολογικού πίνακα -μετά 
και την εκτός έδρας νίκη επί της 
Λάρισας- και το κλίμα ευφορίας 
που διαπερνά τις τάξεις των ερυ-
θρόλευκων οπαδών εξαιτίας της 
επιστροφής του Κέβιν Μιραλάς 
στο λιμάνι, για να επιτεθεί στην 
κυβέρνηση και να δηλώσει ότι 
δε θα ανεχτεί «οποιαδήποτε αδι-
κία σε βάρος της ομάδας». Στην 
ουσία, η εκδήλωση μετατράπηκε 
σε βήμα από το οποίο ο Βαγγέ-
λης Μαρινάκης, με την ιδιότητα 
του αγνού και ανιδιοτελούς μέ-
λους της ερυθρόλευκης οικογέ-
νειας, κήρυξε με τον πιο επίση-
μο τρόπο τον «ανένδοτο» ενά-
ντια στην κυβέρνηση και τους 
ανταγωνιστές Μελισσανίδη και 
Σαββίδη (δεν τους κατονόμασε, 
αλλά τους φωτογράφισε).

Ο… πρώην πρόεδρος και… 
πρώην ιδιοκτήτης της ερυθρό-
λευκης ΠΑΕ ξεκίνησε τις δη-
λώσεις του με τα αγωνιστικά 
θέματα. Ανέφερε ότι στον Ολυ-
μπιακό συνεχίζουν να κάνουν 
επενδύσεις ξοδεύοντας σημα-
ντικά ποσά για προπονητές και 
παίχτες, «σε ένα άρρωστο ποδο-
σφαιρικό περιβάλλον» και παρά 
το γεγονός ότι η ομάδα δέχεται 
πανταχόθεν έναν ανελέητο πό-
λεμο. Τόνισε ότι η ερυθρόλευκη 
διοίκηση έχει θέσει στόχους 

που αποσκοπούν να θωρακιστεί 
η ομάδα αγωνιστικά, προκειμέ-
νου να φτάσει στην κατάκτηση 
του πρωταθλήματος και να εί-
ναι χαρούμενος και ευτυχισμέ-
νος ο κόσμος του Ολυμπιακού. 
Αναφέρθηκε συνοπτικά και στην 
απομάκρυνση του Τάκη Λεμονή 
από τον ερυθρόλευκο πάγκο, 
τονίζοντας ότι ο Λεμονής εί-
ναι «παιδί του συλλόγου» που 
χαίρει βαθιάς εκτίμησης από 
τον κόσμο του Ολυμπιακού, 
που ήρθε να βοηθήσει για ένα 
χρονικό διάστημα την ομάδα 
και τα κατάφερε περίφημα. Κα-
τηγόρησε αυτούς που επί δέκα 
χρόνια τον είχαν ξεχάσει και τώ-
ρα προσπαθούν να τον χρησιμο-
ποιήσουν για να διχάσουν τους 
ερυθρόλευκους οπαδούς και να 
κάνουν ζημιά στην ομάδα και 
έκλεισε το θέμα εκφράζοντας 
τη βεβαιότητα ότι ο κόσμος του 
Ολυμπιακού θα αγκαλιάσει και 
θα στηρίξει τον νέο προπονητή.

Στη συνέχεια, ο Μαρινάκης 
χρησιμοποίησε την εκδήλωση 
για να τοποθετηθεί σε θέματα 
που αφορούν την εξυγίανση 
του ποδοσφαίρου, τις σχέσεις 
του με την κυβέρνηση, τις επιχει-
ρηματικές του δραστηριότητες 
και τη δικαστική του περιπέτεια 
για την υπόθεση των στημένων. 
Αρκεί μια απλή ανάγνωση των 
όσων είπε για να επιβεβαιωθεί 
η εκτίμηση ότι ο Ολυμπιακός 
θα είναι το «άρμα μάχης» και το 
βασικό του όπλο στη διαμάχη με 
την κυβέρνηση και τους ανταγω-
νιστές του. Ξεκινώντας από την 
προσπάθεια «εξυγίανσης» κατη-
γόρησε την ΕΠΟ ότι έχει ξεφτι-
λίσει το πρωτάθλημα με τον τρό-
πο που λειτουργεί η διαιτησία 
σε βάρος του Ολυμπιακού και 
κατηγόρησε τους δημοσιογρά-
φους ότι δε γράφουν τίποτα και 
δεν ασκούν κριτική, «για να μην 
χάσει κανένα αφεντικό σας κα-
μία χορηγία από τον ΟΠΑΠ και 
τον Σαββίδη». Συνεχίζοντας με 
την υπόθεση των στημένων, τόνι-
σε ότι πρόκειται για δικογραφίες 
που στηρίζονται σε γελοιότητες 
και σε κατηγορίες ψευδομαρ-
τύρων, που τον ταλαιπωρούν 
χρόνια και προσπαθούν να τον 
πλήξουν χωρίς επιτυχία, και 
άφησε να εννοηθεί ότι σύντο-
μα θα δώσει συνέντευξη Τύπου, 

στην οποία θα αναφερθεί σε ό,τι 
τον αφορά επί προσωπικού.

Για την κυβέρνηση είπε ότι εί-
ναι απέναντί του για καθαρά πο-
λιτικούς λόγους, όμως δεν μπο-
ρεί να τον πλήξει, αφενός γιατί   
δεν την έχει ανάγκη, αφού οι 
επιχειρήσεις του δεν έχουν σχέ-
ση με το κράτος, και αφετέρου 
γιατί «στη χώρα που γεννήθηκε 
η δημοκρατία δεν μπορεί να επι-
κρατήσουν λογικές Μαδούρο». 
Η προσπάθειά του είναι να στρέ-
ψει τον κόσμο του Ολυμπιακού 
εναντίον της κυβέρνησης και να 
της προσθέσει ένα ακόμα πρό-
βλημα (όπως θα δούμε στη συ-
νέχεια κατάφερε να θορυβήσει 
το Μαξίμου). Οπως ήταν αναμε-
νόμενο, από μια τέτοια λαμπρή 
εκδήλωση που είχε την προσοχή 
της συντριπτικής πλειοψηφίας 
των ερυθρόλευκων οπαδών, δε 
θα μπορούσε να λείπει η ανα-
φορά στους αντίπαλους της 
ομάδας, οι οποίοι τυχαίνει να 
είναι και ανταγωνιστές του Μα-
ρινάκη στις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες. Τόνισε ότι δεν 
αγόρασε κρατικές επιχειρήσεις 
όπως η ΣΕΚΑΠ ή κρατικά ξενο-
δοχεία (Μακεδονία Παλλάς) με 
χαμηλό τίμημα, ούτε πήρε δημό-
σια έργα, ούτε του χαρίστηκαν 
πρόστιμα (ευθεία αναφορά στον 
Σαββίδη) και ότι δεν έχει συμ-
μετοχή στον ΟΠΑΠ, ούτε έχει 
δουλειές με το δημόσιο και το 
λιμάνι. «Επίσης, δεν έχω σχέση 
με λαθρεμπόρια όπως άλλοι», 
τόνισε, χωρίς να χρειαστεί να 
πει τη λέξη Μελισσανίδης (το 
κατάλαβαν και οι πιο αδαείς).

Ο τρόπος που εξελίχθηκε η 
παρουσίαση του Γκαρσία θορύ-
βησε την κυβέρνηση, η οποία 
αισθάνθηκε την ανάγκη να απα-
ντήσει στον Μαρινάκη και μά-
λιστα σε πολύ υψηλό επίπεδο, 
με δήλωση του κυβερνητικού 
εκπρόσωπου, Δημήτρη Τζαν-
νακόπουλου, ο οποίος αφού 
τόνισε ότι ο Μαρινάκης είναι 
υπόδικος τον κατηγόρησε ότι 
προσπαθεί να βάλει μπροστά 
τον κόσμο του Ολυμπιακού για 
να προστατέψει τον εαυτό του 
και να τον στρέψει εναντίον της 
κυβέρνησης, ταυτίζοντάς τον με 
τη ΝΔ και τον Μητσοτάκη. Στην 
κυβέρνηση βλέπουν ότι οι οπα-
δοί του Ολυμπιακού στηρίζουν 

τη διοίκηση και συσπειρώνονται 
γύρω της (αυτή η κατάσταση θα 
ισχύει τουλάχιστον για το χρονι-
κό διάστημα που ο Ολυμπιακός 
θα βρίσκεται στην κορυφή του 
βαθμολογικού πίνακα), γεγονός 
που τους δημιουργεί προβλήμα-
τα, αφού αποτελεί έναν ακόμη 
παράγοντα που εντείνει το κλί-
μα δυσαρέσκειας απέναντί της. 
Προσπαθούν να αξιοποιήσουν 
τα όποια αντιδεξιά αντανακλα-
στικά των ερυθρόλευκων οπα-
δών για να μειώσουν τις συνέ-
πειες. Περιττεύει να τονίσουμε 
ότι με την τακτική που δείχνει 
να ακολουθεί η κυβέρνηση δεν 
μπορεί να περιμένει επωφελή 
γι' αυτήν αποτελέσματα, δεί-
χνει την αμηχανία της (μένει να 
δούμε αν είναι και αδυναμία) 
να διαχειριστεί τα θέματα που 
έθεσε η ερυθρόλευκη πλευρά 
και είναι σίγουρο ότι οι γκρίνιες 
στο εσωτερικό της θα αυξηθούν, 
ιδιαίτερα από αυτούς που έχουν 
την άποψη ότι δε θα έπρεπε να 
υπάρχει ανοιχτή αντιπαράθεση 
με τον Μαρινάκη. 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi. gr
ΥΓ. Ενα ακόμη πλήγμα δέ-

χτηκε το δόγμα του Νο Politica 
στον χώρο του αθλητισμού στις 
ΗΠΑ. Μετά από τις αντιδράσεις 
αρκετών παιχτών του NFL (αμε-
ρικανικό ποδόσφαιρο-ράγκμπι) 
και του NBA, οι οποίοι αποφά-
σισαν να γονατίζουν κατά τη 
διάρκεια του εθνικού ύμνου 
και να μην συμμετέχουν στις 
επισκέψεις των ομάδων στον 
Λευκό Οίκο, προκειμένου να δι-
αμαρτυρηθούν για την αύξηση 
της αστυνομικής βίας κατά των 
Αφροαμερικανών και τη διχα-
στική πολιτική του αμερικανού 
προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, 
είχαμε την αντίδραση του άσου 
του ΝΒΑ, Λεμπρόν Τζέιμς, στη 
διαφημιστική καμπάνια της πο-
λυεθνικής Η&Μ, η οποία ξεσή-
κωσε θύελλα διαμαρτυριών και 
χαρακτηρίστικε ρατσιστική. Η 
εταιρία επέλεξε για να διαφη-
μίσει παιδικά ρούχα τη φωτο-
γραφία ενός μαύρου αγοριού 
που φορούσε ένα φούτερ με 
στάμπα που έγραφε «ο πιο cool 
πίθηκος της ζούγκλας» (ο όρος 
«πίθηκος» στις ΗΠΑ είναι παλιά 
έκφραση ρατσισμού) και φυσι-
ολογικά έγινε ο κακός χαμός. 
Ανάμεσα στους επικριτές της 
εταιρίας βρέθηκε από την πρώ-
τη στιγμή και ο Λεμπρόν, ο οποί-
ος με σχόλιό του σε μέσο κοινω-
νικής δικτύωσης, εκτός από την 
καταδίκη της εταιρίας, αναφέρ-
θηκε και στον ρόλο των Αφρο-
αμερικανών στην αμερικάνικη 
κοινωνία. Με μια πρώτη ματιά 
μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 
είπε τα αυτονόητα και σίγουρα 
δεν είπε κάτι το επαναστατικό 
ή έστω αντικαπιταλιστικό, όμως 
αν αναλογιστούμε την απάθεια 
και την αποπολιτικοποίησης της 
πλειοψηφίας της αμερικάνικης 
κοινωνίας, η ενέργειά του αξίζει 
ένα θετικό σχόλιο.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Μανιφέστο ερυθρόλευκου «ανένδοτου»Δύο χιλιάδες δεκαοχτώ
παρόν και μέλλον: σκότος πηχτό
Τα περιστέρια «μιλάνε» με τις κουτσουλιές τους.
Ο Πολάκης πολλά-

κις απασχόλησε (Up! 
Asshole είσαι) την επι-
καιρότητα. Το ίδιο (toy 
δύο) και ο άδων εις 
Γεωργία δις. Ωστόσο, 
είναι φανερό ότι κα-
νείς τους δεν φτάνει 
τα ασύλληπτα μεγέθη 
των παλιών καλών δι-
ασκεδαστών των πα-
λιών καλών ημερών.

Μίλησε και η αθώα 
περιστερά. Στη συνέ-
ντευξη-ξέπλυμα με λευκαντικό που, μην έχοντας πολιτικά ερεί-
σματα, χτυπάει στο συναίσθημα και σ' έναν αηδιαστικό τύπο 
μικροαστικού «φιλότιμου», η Μπε-μπα (κατά το Λε-Πα) είπε 
πολλά και εξόχως εκνευριστικά. Για πολύ λιγότερα, ο καρδια-
κός (λόγω καρδιοπάθειας) φίλος Τζιμάκος είχε πει παλιότερα 
στη Μαρία Δαμανάκη «άντε να τινάξεις καμιά ελιά κυρά μου». 
Καλούμε τους συντρόφους να δείξουν γενναία κατανόηση, 
να επιστρατεύσουν όλα τα αποθέματα υπομονής τους και να 
διαβάσουν τα ακόλουθα αποσπάσματα, ικανά να εξοργίσουν 
και βουδιστή μοναχό σε νιρβάνα. Για να πιστοποιήσουμε μαζί 
για πολλοστή φορά με ποιους έχουμε να κάνουμε: «Ο Τσίπρας 
το οδήγησε μέχρι εκεί που μπορούσε να το πάει, έχοντας συ-
ναίσθηση της ευθύνης για ό,τι είχε υποσχεθεί στον ελληνικό 
λαό αλλά και της ευθύνης μπροστά στο διακύβευμα. Γι' αυτό 
δεν δέχομαι τις κατηγορίες περί προδοσίας και εξαπάτησης. 
Δεν είχε άλλα στο μυαλό του και άλλα έκανε, δεν είπε ψέμα-
τα, δεν οπισθοχώρησε. Πάλεψε να διαχειριστεί μια σκληρή, 
αμετακίνητη κατάσταση που ορθώθηκε μπροστά του άκρως 
απειλητική. Και το πήγε ως το όριο που είχε η χώρα μπροστά 
στην τρομακτική πίεση, τον πνιγμό, την τιμωρία. Είναι περιττό 
να πω αν συμφωνεί ο Τσίπρας με ό,τι αναγκάστηκε να κάνει, 
ότι θα ήθελε να κάνει τα πράγματα αλλιώς. Ναι, αγωνίστηκε 
όσο καλύτερα μπορούσε έχοντας απόλυτα συναίσθηση της 
επικίνδυνης κατάστασης. Και στην τελευταία πρόταση συμ-
φωνίας από τους δανειστές, στο εκβιαστικό take it or leave 
it πάλεψε όσο άντεξε (…) Τα τελευταία τρία χρόνια κάθε 5η 
Ιουλίου κλαίω από νεύρα, από οργή - ναι κυριολεκτώ. Πώς είναι 
δυνατόν να υποτιμήθηκε τόσο η γνώμη ενός λαού από τους 
ισχυρούς δυνάστες του; Ποια “δημοκρατία“ των ισχυρών μπο-
ρεί να αγνοήσει την επιλογή ενός λαού να ακολουθήσει άλλο 
δρόμο; (…) Ο Τσίπρας μέσα σε αυτή τη δίνη δεν άλλαξε τον 
χάρτη των αξιών του, δεν τάχθηκε υπέρ των ισχυρών, είναι 
πάντα με την πλευρά των ανθρώπων του μόχθου. Ποιος από 
την κυβέρνηση του ΣυΡιζΑ επωφελήθηκε προσωπικά; Ποιος 
απέκτησε χρήματα στην πλάτη του ελληνικού λαού; Αν ξέρετε 
κάποιον να μου το πείτε. Πρώτη εγώ θα βγω στους δρόμους και 
θα διαμαρτυρηθώ. Κι όμως φαίνεται ότι η κατάσταση αλλάζει 
(…) Ο ΣυΡιζΑ πήρε την κυβέρνηση αλλά δεν πήρε την εξουσία. 
Γιατί εξουσία δεν είναι ο υπουργός αλλά ο μηχανισμός. Υπάρ-
χουν άνθρωποι σε θέσεις-κλειδιά που εξυπηρετούν το παλιό 
διεφθαρμένο σύστημα. Και περιμένω την κάθαρση».

Οχι, δεν θα βρίσουμε!
«Τι επιθυμείτε να φάτε το βράδυ;» ρώτησε ο διευθυντής της 

φυλακής τον φτωχό αμαρτωλό που πρόκειται την επόμενη μέ-
ρα να πεθάνει στο ικρίωμα. «Εχετε το δικαίωμα να φάτε και 
να πιείτε ό,τι θέλετε και όσο θέλετε». «Κρίμα» είπε ο μελλοθά-
νατος. «Κρίμα. Αν με είχατε ρωτήσει τρεις μήνες νωρίτερα, η 
ληστεία και ο φόνος δεν θα είχαν καν συμβεί» (Alfred Polgar).

Κι αν η Π.Γ.Δ.Μ. (FYROM βαρβαριστί) ονομαστεί Μακε-
δονία; Ωιμέ! Πάει το «Μακεδονία ξακουστή», δεν θα ξανα-
κούσουμε να το τραγουδάνε στις παρελάσεις οι λεβέντες και 
ακραιφνείς Αίλυνες, προκαλώντας ρίγη συν κίνησης. Σε ποιον 
θα «πλέκουν στεφάνι τα αιλυνόπουλλα»; Πάει και ο «κρατικός 
αερολιμένας» (χαχαχα) της Θεσσαλονίκης. Πάει ο «Μακεδο-
νικός χαλβάς». Πάει η ομώνυμη εφημερίδα (α, ναι, αυτή «πήγε» 
νωρίτερα). Πάνε άκλαυτες και τρεις Περιφέρειες (ανατολικής, 
δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας). Αφανίζεται η πατρίς ση-
ναίλυνες…

Makedonskata.
Βρε σούργελο απολιτίκ, μωρή ξευτιλισμένη

που βγήκες και διαπόμπεψες τη λογική στις στράτες!
Τα μπινελίκια δεν ακούς; Το αίμα δεν το είδες;
Στης Ιστορίας τον τροχό άμα προβάρεις πόζες

θα 'ρθει καιρός στα γόνατα να εκλιπαρείς συγνώμη.
Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Η φωτογραφία που φιλοξενεί σήμερα η στήλη επιβεβαιώνει τις 
καταγγελίες του Ολυμπιακού για τη διαιτησία. Στις 6 Γενάρη, μέρα 
που οι χριστιανοί γιορτάζουν τα Φώτα, δεκαπέντε άτομα βούτηξαν 
στον Πειραιά και δε δόθηκε κανένα πέναλτι!
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> Ο πολύς Θ. Βερέμης, έχο-
ντας θητεύσει σε υπεύθυνα πό-
στα του αστικού κράτους, θε-
ωρεί εαυτόν τόσο ισχυρό που 
να τολμάει να χαρακτηρίζει 
την Οκτωβριανή Επανάστα-
ση πραξικόπημα (Τhe Athens 
Review of Books, τεύχος 90, 
Δεκέμβρης 2017). Ο τίτλος του 
άρθρου-βιβλιοπαρουσίασης 
«ηχηρός»: «Το πραξικόπημα 
του Οκτώβρη μετά την Επα-
νάσταση του Φεβρουαρίου». 
Και τα δύο βιβλία της κριτικής 
του αντικείμενο έχουν την 
Οκτωβριανή Επανάσταση. 
ΟΦΕΙΛΕ να γνωρίζει τι έστι 
πραξικόπημα. Η ελληνική πεί-
ρα είναι πλούσια: Πάγκαλος, 
Κονδύλης, χούντα 1967… Το 
δεύτερο των δυο βιβλίων είναι 
μια σύνοψη («Μικρή Ιστορία») 
ενός εννιάτομου έργου του 
βρετανού συγγραφέα Εντου-
αρντ Χάλλετ Καρρ. Ο κ. Βερέ-
μης,  φρονίμως ποιών, κάνει 
χρήση της λέξης διαθήκη (του 
Λένιν) μέσα σε εισαγωγικά. 
«…ο Λένιν φρόντισε να προ-
στεθεί στη “διαθήκη” του…». 
Τέτοιο πράγμα δεν υπήρξε. 
Την ίδια «πισινή» κρατάει και 
ο Καρρ στο βιβλίο του «Τhe 
Interregnum»: «Η επονομα-
ζόμενη διαθήκη μαζί με το 
υστερόγραφο διαβάστηκε σε 
συνάντηση ηγετικών στελεχών 
στις 22 Μαΐου 1924, παραμονή 
του 13ου συνέδριου του κόμ-
ματος και από τη στιγμή εκεί-
νη έγιναν πλατιά γνωστά στο 
κόμμα. Το κείμενο όμως ποτέ 
δε δημοσιεύθηκε». Υπήρξε 
αλλά μη δημοσιευμένο… Λίγη 
φαντασία, ίσως… Και ο Καρρ 
συνεχίζει: «Η κεντρική επι-
τροπή αποφάσισε το 1926 να 
“ζητήσει άδεια” του επόμενου 
συνέδριου του κόμματος “για 
να δημοσιεύσει το ντοκουμέ-
ντο αυτό”.  Εις επίρρωσιν των 
γραφομένων του ο Καρρ μας 
παραπέμπει στα Απαντα του 
Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς (Ι. Β. 
Στάλιν, Απαντα, ρωσική γλώσ-
σα, κρατικό εκδοτικό πολιτικής 
φιλολογίας, Μόσχα, 1949, σελί-
δα 176), σημειώνοντας πως και 
ο Στάλιν βάζει τη λέξη διαθήκη 
σε εισαγωγικά (ζαβιεστσανίγιε 
στη ρωσική): «Εχουμε στα χέ-
ρια μας την απόφαση της ολο-
μέλειας της ΚΕ και της ΚΕΕ το 
1926 να ζητήσει την άδεια στο 
15ο συνέδριο του κόμματος για 
τη δημοσίευση αυτού του ντο-
κουμέντου». Κεντρική επιτρο-
πή ΚΑΙ Κεντρική Εξελεγκτική 
Επιτροπή, και μάλιστα ΟΛΟ-
ΜΕΛΕΙΑ και όχι μια οιαδήπο-
τε «συνάντηση» - όπως λέει ο 

Καρρ,  «ηγετικών στελεχών». 
Χοντρά φάουλ…

> Ενώ το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ πά-
λευαν κατά της τριπλής φασι-
στικής κατοχής στην Ελλάδα, 
των «φρονίμων τα παιδιά»… 
μαγείρευαν: «Oι κάτωθι υπο-
γεγραμμένοι αντιστράτηγοι… 
αναλαμβάνωμεν την υποχρέ-
ωσιν εν τω πνεύματι της πλέον 
ειλικρινούς συνεργασίας: …γ) 
Να αντιταχθώμεν κατά πάσης 
απόπειρας διασαλεύσεως ή 
ανατροπής του Κοινωνικού 
καθεστώτος  συνεργαζόμενοι 
και με όλας τας άλλας πο-
λιτικάς οργανώσεις, αίτινες 
εμφορούνται υπό των αυτών  
Εθνικών Ιδεωδών. Εν Αθήναις, 
τη 20ή Μαΐου 1943 – Α. Παπά-
γος, Ιωαν. Πιτσίκας, Δ. Παπα-
δόπουλος, Κ. Μπακόπουλος, 
Π. Δέδες, Γ. Κοσμάς (Σόλων 
Ν. Γρηγοριάδης, «Ιστορία της 
σύγχρονης Ελλάδας, 1941-
1974», βιβλίο 2ο, σελίδα 96η) … 
Ολοι οι σκύλοι μια γενιά. 

> «Σήμερα η χώρα αυτή, που 
χτίζει τα θεμέλια του κομμου-
νισμού, αποτελεί την κύρια 
δύναμη της παγκόσμιας κοι-
νότητας των Σοσιαλιστικών 
κρατών». Κώστας Λουλές, 1979, 
«Σαν πρόλογος» στο βιβλίο του 
Ορφέα Οικονομίδη «Ο μεγά-
λος Οχτώβρης και η Ελλάδα». 
Περί παλινορθωμένου καπι-
ταλισμού που… οικοδομούσε 
τον… κομμουνισμό.

> Για σε αδελφέ που σούλαχε 
πρώτος να σύρεις/ Το σπαθί / 
Στο νέο λαμπρό αγώνα/ Ολοι 
οι λαοί την ώρα αυτή, σε προ-
σευχή/ Εχουν ενωθεί/ Με λυγι-
σμένο γόνα! (Νίκος Προεστό-
πουλος, «Λένιν», δυο ημέρες 
μετά τον θάνατο του μεγάλου 
μπολσεβίκου ηγέτη).

> «Η Γερμανία μόνη μέσα στην 
ΕΕ» - Πιερ Ραμπέρ, Le Monde 
Diplomatique, αγγλική έκδοση, 
Γενάρης 2018. Ενδοϊμπεριαλι-
στικές κόντρες.

> Εχουμε μπόλικο αλάτι και 
άνωση, αυτό που μας λείπει 
είναι η πολιτική οργάνωση.

>  MEGA channel ,  micro 
payment (if that…).

> ΚΑΙ η Β. Κορέα στους χειμε-
ρινούς ολυμπιακούς αγώνες. 
Κάποιο σχόλιο από τη μεριά 
του Ριζοσπάστη;

> 9.000 δολάρια σε ισραηλι-
νούς πολίτες που θα καταδώ-
σουν και θα βοηθήσουν στη 
βίαιη σύλληψη και απέλαση 
των χιλιάδων αφρικανών προ-
σφύγων που βρίσκονται στο 
Ισραήλ. Σιωναζισμός. Κατά τα 
άλλα, Σαμπάτ σαλόμ! Πίσω, 
γουρούνοι!

> Επιτυχίες στην Ιταλία: νεανι-
κή ανεργία 32,7%.

> Τυνησία (Τουνούς): Φυσικά 
και κινείται.

> «Κυβέρνηση – βλέπει “ευκαι-
ρίες” για το εγχώριο κεφάλαιο 
στην επίλυση του Σκοπιανού» 
(Ριζοσπάστης, 10/1/2018, ΕΡ-
ΓΑΖΟΜΕΝΟΙ). Και στο καπάκι, 
«Το Σκοπιανό, ο Κυριάκος και ο 
Σαμαράς», Αρης Ραβανός στο 
ηλεκτρονικό ΒΗΜΑ. Εκλεκτι-
κές συγγένειες…

> Προκλητικός ο Τσακαλοτέ-
τοιος: «Προσπαθήσαμε αλλά 
χάσαμε». Απλά, εξουσιαστικό 
γουρούνι. 

> Θέλουμε καύσιμα για να ζε-
σταθούμε αλλά μας τσουρου-
φλίζουν οι τιμές τους…

> Συριζανελοσαμαροβενιζέ-
λοι… μια γενιά.

> Η Ντόρα θέλει επανάσταση 
στην Ελλάδα (αλλά… φορολο-
γική).

> Και κλαίγαν και υπέγραφαν/ 
και το λαό στα τέτοια τους τον 
έγραφαν.

> Προκλητική η μαντάμ-καρα-
μπουζουκλού Ολγα: «Πολιτική 
μας να γίνουν μόνιμες οι θέ-
σεις των συμβασιούχων». Κα-
ταχέριασμα που θέλει.

> You are as cold as ice.

> Και να πίνει, σίγουρα δε μας 
δίνει ο Δραγασάκης: «Tα τε-
λευταία χρόνια δημιουργού-
νται ετησίως 100 χιλιάδες θέ-
σεις εργασίας». Κλαυσίγελως.

> Νάτο-νάτο το παπαδαριάτο: 
«Δεν αποδεχόμαστε τον όρο 
Μακεδονία για την ΠΓΔΜ». 
Θέλει να κάνει παιχνίδι αλλά 
δεν το παίζουνε. Σημείωση: 
Μπέμπα Μπλανς, μας λείπεις.

> Γουάου διαπίστωση του ηλε-
κτρονικού ΒΗΜΑΤΟΣ: «Γιατί 
οι πλούσιοι θα παραμείνουν 
οι κερδισμένοι των κρίσεων». 
Γιατί δεν ακούγεται ακόμη 
βρυχηθμός…

>  Ο χοντροκέφαλος του 
ΥΠΕΞ, που έχει καβαλήσει το 
καλάμι, ούτε που κατάλαβε 
το κλείσιμο του ματιού από 
τον Ιερώνυμο (από την εποχή 
του Περισσού την είχε αυτή τη 
δυσκολία). Στο Μαξίμου κατά-
λαβαν τη γκάφα (ταύτισε τον 
ιερώνυμο με τη ΧΑ), ο χοντρο-
κέφαλος τα φόρτωσε σε κά-
ποιον άγνωστο συνεργάτη του 
και ο Τσίπρας με μια αγαπησιά-
ρικη προς Τσερόνυμο επιστολή 
αποκατέστησε τις ισορροπίες.

Βασίλης

Ψάχνοντας φούγκες

Πνίξτε τις κραυγές μου με φίμωτρα, / πιο μεγάλος θα ‘ναι ο πόθος μου να φωνάξω. 
/ Δέστε με σίδερα τα χέρια μου, / θα μεγαλώσει η επιθυμία μου να τα σπάσω. / 
Ξεσκίστε τις σάρκες μου. Κονιορτοποιείστε τα οστά μου. / Το αίμα μου θα γίνει 
μπανιέρα μου, τα κόκκαλά μου θεμέλιο μιας άλλης ανθρωπότητας. / Γιατί εδώ  

κανείς δεν παραδίνεται / -εδώ νικάς ή πεθαίνεις - / κι η ζωή που χάνεται/ ποθεί πολύ 
να ζήσει (Ζοακίμ Ναμοράδο, «Προμηθέας»)

  Dixi et salvavi animam meam

u Φρεσκογραμμένο το σύνθημα, εμπνευσμένο προφανώς 
από τα πρόσφατα γεγονότα στην Παλαιστίνη, μετά την ανα-
γνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ από τον 
Τραμπ, έρχεται να μας θυμίσει ότι γενιές επί γενεών γαλουχή-
θηκαν με την ιδέα της αλληλεγγύης στον αντάρτη παλαιστινι-
ακό λαό. Και θα εξακολουθήσουν να γαλουχούνται όσο αυτός 
ο λαός θα συνεχίζει τον αγώνα του για λευτεριά.

u Σύντροφος το 
αλίευσε από το 
Internet και μας 
το έστειλε, χωρίς 
να θυμάται τίποτα 
περισσότερο για 
την αρχική πηγή, 
πέραν του ότι δη-
μοσιεύτηκε σε κά-
ποιον «τοίχο» του 
facebook. Ανώ-
νυμοι δημιουργοί 
στο διαδίκτυο 
δείχνουν συχνά 
ευρηματικότητα, 
χιούμορ και πρωτοτυπία που θα τα ζήλευαν οι επαγγελματίες 
γελοιογράφοι.

u Ρεπορτάζ που αποκαλύπτει πραγματικές διαδικασίες ή ευ-
σεβείς πόθοι της φυλλάδας και του ιδιοκτήτη της; Πριν απα-
ντήσουμε στο ερώτημα (που περιορίζεται σε δυο ερμηνευτικές 
εκδοχές), ας δούμε τα δεδομένα. Υπάρχουν εκείνες οι δυνά-
μεις, εντός και πέριξ της ΝΔ, που θα δοκίμαζαν να χτίσουν 
ένα εθνικιστικό-ακροδεξιό μόρφωμα με βασική αιχμή του την 
καρικατούρα του «Μακεδονικού»; Αν σκεφτούμε ότι ακόμα και 
ο παμπόνηρος Ανθιμος κατεβάζει τους τόνους, καταγγέλλο-
ντας το συλλαλητήριο που έχει αναγγελθεί για τις 21 Γενάρη 
και πετώντας στον Ιερώνυμο το μπαλάκι για τη διοργάνωση 
«ενός καλού συλλαλητήριου» (με τη βεβαιότητα ότι ο Ιερώνυ-
μος δεν πρόκειται να κάνει κάτι τέτοιο), θα καταλήξουμε στο 
συμπέρασμα ότι το 2018 δεν είναι 1992. Απ' όλες τις απόψεις. 
Υπάρχουν, βέβαια, οι… παραδοσιακοί ακροδεξιοί, όμως αυτοί 
βρίσκονται κυρίως εκτός ΝΔ και εκτός Βουλής. Από Πανίκα 
Ψωμιάδη μέχρι Μπαλτάκο και από Καρατζαφέρη μέχρι Βελό-
πουλο, κανένας τους δεν αντιπροσωπεύει ένα μέγεθος ικανό 
να «συγκινήσει» τους βουλευτές και πολιτευτές της ΝΔ. Γιατί 
αυτοί θέλουν να γίνουν ή να ξαναγίνουν βουλευτές και μόνο 
μέσω ΝΔ (που αν βγει πρώτη θα πάρει και το μπόνους των 
50 εδρών) έχουν πιθανότητες να πραγματοποιήσουν τις φι-
λοδοξίες τους. Γιατί να μπουν σε μια διαδικασία που θα τους 
περιορίσει στο πολιτικό περιθώριο, δεδομένου ότι δε θα τους 
στηρίξει κανένα κοινοβουλευτικό κόμμα (πλην Λεβέντη και 
νεοναζί); Και μη μας πείτε ότι οι ακροδεξιοί της ΝΔ βάζουν 
τις… εθνικές ιδέες πάνω από το προσωπικό τους συμφέρον. Τι 
μένει ως εκδοχή, βασιμότατη μάλιστα; Το τρολάρισμα της ΝΔ 
για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι η πρώτη φορά που το 
κάνει η συγκεκριμένη δεξιά φυλλάδα.

οι τοίχοι έχουν φωνή



Προστυχιά
Δεν ξέρουμε τι ιδέα έχει για τον εαυτό του ο Μουζά-

λας. Τέτοιοι άνθρωποι συνήθως περνιούνται για πολύ 
έξυπνοι. Χάνουν όμως την αίσθηση της πραγματικότη-
τας μόλις αλλάξουν πίστα.

Στο χώρο των ΜΚΟ, από τον οποίο προέρχεται ο Μου-
ζάλας, κυριαρχούν από τη μια οι υποκριτικές δημόσιες 
σχέσεις και από την άλλη η παρασκηνιακή ίντριγκα, 
ο διαγκωνισμός, οι τρικλοποδιές, τα «μαχαιρώματα». 
Αυτός ο χώρος, όμως, είναι περίκλειστος. Σχεδόν αυτι-
στικός. Η μόνη επαφή του με την κοινωνία γίνεται με τα 
εργαλεία της κοινωνικής δημαγωγίας, μέσω της οποίας 
αναζητείται οικονομική στήριξη και «εθελοντές» που 
αντιμετωπίζονται ως κορόιδα.

Ο χώρος της αστικής πολιτικής, στην πίστα της οποί-
ας έχει μεταπηδήσει (ενδεχομένως ανέλπιστα) εδώ και 
ενάμιση περίπου χρόνο ο Μουζάλας, περιλαμβάνει όλα 
όσα προαναφέραμε για τις ΜΚΟ, όμως έχει αναγκαστι-
κά και κοινωνική απεύθυνση. Η αστική πολιτική πρέπει 
να κοροϊδέψει αποτελεσματικά ευρείες κοινωνικές 
μάζες για να μπορέσει να επιβιώσει.

Οσο τα πράγματα βάδιζαν σχετικά ομαλά, ο Μου-
ζάλας, μ' αυτό το υφάκι του οσιομάρτυρα-σιγανοπα-
παδιάς, κατάφερνε να επιβιώνει σχετικά εύκολα (τόσο 
εύκολα που έκανε μια «χαψιά» τον αντίπαλό του -από 
την εποχή των ΜΚΟ ακόμα- Οδ. Βουδούρη). Οταν τα 
πράγματα άρχισαν να ζορίζουν, άρχισε να δείχνει το 
πραγματικό του πρόσωπο. Σε όλες τις δημόσιες εμφα-
νίσεις του υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό: αυτός 
κάνει «ό,τι μπορεί» και πάντοτε «φταίνε κάποιοι άλλοι» 
(από τους δημάρχους και τους ξενοδόχους των νησι-
ών, μέχρι τους εσωκομματικούς του αντιπάλους στον 
ΣΥΡΙΖΑ και τους ελεγκτές των ευρωπαϊκών οργάνων).

Με την ίδια ιταμότητα προσπαθεί να διαχειριστεί ο 
Μουζάλας και το ζήτημα των οχτώ τούρκων φυγάδων 
στρατιωτικών. Είμαστε σίγουροι ότι θα ευχόταν να μην 
του είχε πέσει αυτό το «λαχείο», όμως από τη στιγμή 
που του έλαχε δε δείχνει τον παραμικρό δισταγμό στο 
χειρισμό του με τον πιο αντιδημοκρατικό και απάνθρω-
πο τρόπο.

Εκανα έφεση γιατί «θα ήθελα να είμαι βέβαιος ότι η 
χώρα μου δεν δίνει άσυλο σε πραξικοπηματίες. Επο-
μένως θα ήθελα μια τελική απόφαση για το αν αυτοί 
οι άνθρωποι συμμετείχαν σε πραξικόπημα», δηλώνει 
ο Μουζάλας. Πώς θα βγει η όποια απόφαση; Βάσει 
του φακέλου που συνοδεύει τους οχτώ αιτούντες άσυ-
λο. Φάκελος που περιλαμβάνει από τη μια το αίτημα 
έκδοσης των τουρκικών αρχών και από την άλλη τους 
ισχυρισμούς των φυγάδων.

Ο Αρειος Πάγος αρνήθηκε την έκδοσή τους, χαρα-
κτηρίζοντας τα σχετικά στοιχεία αόριστα. Η Δευτερο-
βάθμια Επιτροπή Προσφυγών χορήγησε άσυλο σε έναν 
από τους οκτώ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς των 
τουρκικών αρχών και αποδεχόμενη τους ισχυρισμούς 
του αιτούντος ότι δε συμμετείχε στο πραξικόπημα. 
Είναι μια Επιτροπή που αποτελείται από δύο διοικη-
τικούς δικαστές και από έναν εκπρόσωπο της Υπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ και το σκεπτικό της απόφασής 
της είναι τόσο εμπεριστατωμένο που εκτείνεται σ' έναν 
όγκο 60 σελίδων.

Ρωτάμε: αν η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Προσφυγών 
είχε απορρίψει το αίτημα του φυγάδα για χορήγηση 
ασύλου, ο Μουζάλας θα είχε υποβάλει αίτηση ακύρω-
σής της, ζητώντας να δοθεί άσυλο στον φυγάδα; Ρητο-
ρικό είναι βέβαια το ερώτημα. Ο Μουζάλας τοποθετεί 
εαυτόν σε ρόλο οιονεί εισαγγελέα και δηλώνει με κυνι-
σμό και προστυχιά: «Εδώ πέρα υπάρχουν βάσιμες εν-
δείξεις ότι πρόκειται για πραξικοπηματίες»! Από τον ίδιο 
φάκελο αντλεί «δικανική κρίση» και ο Μουζάλας. Ενα 
αμιγώς δικαστικό όργανο (Αρειος Πάγος) και ένα δικαι-
οδοτικό όργανο (Επιτροπή Προσφυγών) έκριναν τελε-
σίδικα ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις περί συμμετοχής 
σε πραξικόπημα. Ο Μουζάλας έχει αντίθετη γνώμη και 
προσπαθεί να πείσει ένα άλλο δικαστικό όργανο ότι εί-
ναι πραξικοπηματίες. Ως εισαγγελέας τίνος λειτουργεί 
ο Μουζάλας; Του Ερντογάν, φυσικά. Απροσχημάτιστα.

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

Για «λόγους δημοσίου συμ-
φέροντος», αλλά και για «το 

συμφέρον του ίδιου του αξιωμα-
τικού», η πρόεδρος του Θ΄ Τμή-
ματος του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών, Ευγενία Μυλωνοπού-
λου, έκανε δεκτό το αίτημα του 
Ελληνικού Δημοσίου και με δια-
ταγή της ανέστειλε προσωρινά 
την απόφαση της 3ης Δευτερο-
βάθμιας Επιτροπής Προσφυγών, 
που είχε χορηγήσει άσυλο στον 
Σουλεϊμάν Οζκαϊνακτζί, συγκυ-
βερνήτη του ελικοπτέρου με το 
οποίο διέφυγαν στην Ελλάδα οι 
οχτώ τούρκοι στρατιωτικοί.

Η ίδια η απόφαση της δικα-
στίνας κουρελιάζει την ουσία 
της νομοθεσίας για το άσυλο, 
που στηρίζεται σε διεθνείς συμ-

βάσεις (Σύμβαση της Γενεύης 
περί της νομικής κατάστασης 
των προσφύγων, Διεθνής Σύμ-
βαση των Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου). Πουθενά σ' αυτές τις 
συμβάσεις δεν προκύπτει αυτή η 
σχετικοποίηση της ίδιας της έν-
νοιας του ασύλου. Κάποιος που 
αιτείται άσυλο ή το δικαιούται ή 
όχι. Το λεγόμενο «δημόσιο συμ-
φέρον» δεν υπεισέρχεται στην 
κρίση των αρμόδιων οργάνων. 
Πόσω μάλλον, όταν ως «δημό-
σιο συμφέρον» βαφτίζεται το 
αλισβερίσι του Τσίπρα με τον 
Ερντογάν και η υπόσχεσή του 
ότι θα του στείλει «πακέτο» τους 
φυγάδες αξιωματικούς.

Για το σκέλος της απόφασης 
που αναφέρεται στο συμφέρον 
του ίδιου του αξιωματικού, η 
νομική κριτική σηκώνει τα χέρια 
ψηλά. Πρόκειται για πρόκληση. 
Ενας άνθρωπος ζητά άσυλο, το 
άσυλο του χορηγείται από το αρ-
μόδιο όργανο (που γενικά χορη-
γεί άσυλο με το σταγονόμετρο), 
η κυβέρνηση ζητά την ακύρωση 
της απόφασης για χορήγηση 
ασύλου, ζητά και προσωρινή 
διαταγή και η δικαστίνα εκδίδει 
προσωρινή διαταγή λέγοντας σ' 

αυτόν τον άνθρωπο πως είναι 
καλύτερα να ξαναμπεί στη φυ-
λακή και με ψαλιδισμένες τις ελ-
πίδες να πάρει άσυλο, παρά να 
κυκλοφορεί ελεύθερος! Θυμίζει 
τον Παπαδόπουλο της χούντας 
και το παραλήρημά του για τον 
ασθενή και τον γύψο.

Πρόκειται για μια άθλια δικα-
στική απόφαση που υπακούει 
σε πολιτικές σκοπιμότητες, χά-
ριν των οποίων κουρελιάζει τον 
νόμο. Γι' αυτό και δεν μας προκά-
λεσε έκπληξη η αποκάλυψη που 
έκαναν σε δήλωσή τους έντεκα 
πρώην πρόεδροι Δικηγορικών 
Συλλόγων της χώρας, ότι η δικα-
στίνα που εξέδωσε την προσω-
ρινή διαταγή ήταν παράλληλα 
πρόεδρος άλλης Δευτεροβάθ-
μιας Επιτροπής Προσφυγών, η 
οποία μάλιστα εξέτασε το αί-
τημα ασύλου ενός εκ των οχτώ 
τούρκων φυγάδων! Είχε δηλαδή 
έναν καραμπινάτο λόγο εξαίρε-
σης, καθώς «στην ίδια υπόθεση 
πρόεδρος δημόσιου κρατικού 
οργάνου και στην συνέχεια 
πρόεδρος δικαστικού οργάνου 
κρίνει προγενέστερη διοικητική 
του πράξη». Αυτό, όπως επι-
σημαίνεται στη δήλωση των 11 

πρώην προέδρων δικηγορικών 
συλλόγων, επιφέρει ακυρότητα 
στην απόφαση που εξέδωσε η 
εν λόγω δικαστίνα, «ανεξάρτη-
τα, εάν μετά τη συζήτηση της 
υποθέσεως στην επιτροπή ασύ-
λου υπέβαλε, όπως λέγεται, την 
παραίτησή της από αυτήν».

Η αθλιότητα είχε και συνέ-
χεια, καθώς οι μπάτσοι συνέλα-
βαν τον συγκεκριμένο τούρκο 
πρόσφυγα και τον οδήγησαν 
στα κρατητήρια του ΑΤ Ολυ-
μπιακού Χωριού (όπου ήταν και 
προηγουμένως κρατούμενος 
μαζί με τους υπόλοιπους εφτά). 
Πρόκειται για μια καθαρά παρά-
νομη ενέργεια, όπως τόνισε σε 
ανακοίνωσή του και το Ελληνικό 
Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. 
Ο συγκεκριμένος αιτών άσυλο 
ήταν ελεύθερος, σε βάρος του 
δεν εκκρεμούσε κάποια ποινή ή 
κατηγορία ποινικής φύσης, επο-
μένως η σύλληψή του υπήρξε 
παράνομη. Και βέβαια, σε κάθε 
περίπτωση, και οι οχτώ φυγάδες 
πρέπει ν' αφεθούν ελεύθεροι 
σε λίγες μέρες, γιατί θα έχουν 
συμπληρώσει τον ανώτατο προ-
βλεπόμενο χρόνο κράτησης.

Περιττεύει να θυμίσουμε 

τι θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι και 
τη συγκεκριμένη μεθόδευση 
έκανε μια κυβέρνηση της ΝΔ 
ή του ΠΑΣΟΚ. Οπως επίσης 
περιττεύει να στηλιτεύσουμε 
την ξέχειλη υποκρισία και της 
ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, που απλώς 
βρήκαν την ευκαιρία για άσκηση 
αντιπολιτευτικής δημαγωγίας. 
Θα θέσουμε μόνο το κρίσιμο 
ερώτημα: πού το πάει η συγκυ-
βέρνηση των Τσιπροκαμμένων; 
Εχει σκοπό να παραδώσει τους 
φυγάδες στο τουρκικό καθε-
στώς, αν πετύχει να μην τους χο-
ρηγηθεί άσυλο; Αμεσα δεν μπο-
ρεί να το κάνει, μπορεί όμως να 
το κάνει έμμεσα, απελαύνοντάς 
τους από την Ελλάδα. (Αρκεί να 
θυμηθούμε πως ο παλαιστίνιος 

αγωνιστής Μοχάμεντ Χαμντάν 
-γνωστός ως Ρασίντ- βρέθηκε 
στα χέρια των Αμερικανών, 
αφού απελάθηκε από την Ελλά-
δα μετά την έκτιση της ποινής 
του). 'Η σκοπεύει, αν δεν πετύ-
χει την απέλαση-παράδοση, να 
τους δικάσει στην Ελλάδα, όπως 
δήλωσε ο Κοντονής; Θα βάλουν 
κάποιο ελληνικό δικαστήριο να 
κρίνει αδίκημα εσχάτης προδο-
σίας, που φέρεται να διαπρά-
χτηκε στην Τουρκία; Τι άλλο θ' 
ακούσουμε;

Πάντως, στην αίτηση ακύρω-
σης που υπέβαλε ο Μουζάλας 
(με εντολή Τσίπρα, φυσικά) 
υιοθετείται πλήρως η εκδοχή 
του τουρκικού καθεστώτος ότι 
οι φυγάδες αξιωματικοί είχαν 
«συμμετοχή σε πραξικόπημα με 
στρατιωτική δύναμη και υλικό 
πολέμου». Με τι στοιχεία; Οχι 
με αυτά που έκρινε ο Αρειος 
Πάγος και η Δευτεροβάθμια 
Επιτροπή Προσφυγών. Για τους 
Τσιπροκαμμένους «απόδειξη» εί-
ναι ό,τι  ισχυρίζεται ο Ερντογάν, 
έστω κι αν ο σχετικός φάκελος 
που στάλθηκε στις ελληνικές 
αρχές δεν περιλαμβάνει τίποτα 
σε επίπεδο αποδείξεων.

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

Κουρέλιασαν τη νομοθεσία 
για το άσυλο


