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Η κυβερνητική πλειοψηφία 
με την Χρυσή Αυγή και το 
ΚΚΕ, απεφάσισε την σύσταση 
επιτροπής για την Διενέργεια 
Προκαταρκτικής Εξέτασης, 
οι εργασίες της οποίας πρέ-
πει να ολοκληρωθούν σε ένα 
μήνα από την σύστασή της.
Είναι προφανές ότι δεν θα δι-
ερευνήσει απολύτως τίποτα, 
σε έναν μόνο μήνα και απλώς 
θα επιχειρήσει να συντηρήσει 
το σχέδιο διασυρμού και κα-
τασυκοφάντησης πολιτικών 
προσώπων με τους προστα-
τευόμενους ψευδομάρτυρες 
με την κουκούλα.

Δημήτρης Αβραμόπουλος
Το ρεκόρ ψήφων παραπο-

μπής δεν μπορεί να το χω-
νέψει με τίποτα. Πήγε να το 
παίξει «υπεράνω», απέφυγε 
να πάει στη Βουλή να μιλήσει 
και τώρα μυξοκλαίει.

Η Ελλάδα, δυστυχώς, με την 
άρνησή της να συζητήσει με 
τους γείτονες, να αναγνωρίσει 
τη γλώσσα τους ως τέτοια και 
όχι ως ιδίωμα και να αναγνωρί-
σει τη μειονότητα στο έδαφός 
της έχει μετατραπεί στον άλλο 
- αντίπαλο  πόλο.

Σπύρος Σοφός, καθηγητής 
πανεπιστημίου Λουντ

Να επιληφθούν αμέσως 
Δημήτρης Κουτσούμπας και 
Αδωνις Γεωργιάδης.

Οσοι βιάζονται να θάψουν 
το σκάνδαλο, να απαξιώσουν 
τα στοιχεία, να μιλήσουν για 
ψευδομαρτυρίες και κουκου-
λοφόρους αναφερόμενοι σε 
μάρτυρες που το FBI έκρινε 
αξιόπιστους, καλό θα είναι 
να είναι πιο προσεκτικοί γιατί 
εκτίθενται.

Μέγαρο Μαξίμου
1. Οι τρεις μάρτυρες έχουν 

καταθέσει και στο FBI ή είναι 
διαφορετικοί; 2. Το FBI είναι 
η επιτομή της αλήθειας, της 
εντιμότητας και της δικαιότη-
τας;

Θα το σκεφτεί πολύ σοβα-
ρά η Τουρκία από εδώ και με-
τά να προβαίνει σε ενέργειες, 
που παραβιάζουν το Διεθνές 
Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο της 
θάλασσας και βεβαίως τις 
συνθήκες και να μην λαμβάνει 
υπόψη της ότι τα σύνορα της 
Ελλάδας και της Κύπρου είναι 
ουσιαστικά τα σύνορα της Ευ-
ρώπης.

Ιωάννης Αμανατίδης
Κι έπεσε ένα γέλιο, σε Αγκυ-

ρα και σε Αθήνα… Αν και κατά-
λαβαν πως ό,τι και να δηλώσει 
ο Αμανατίδης δεν έχει καμιά 
ιδιαίτερη σημασία.

Πρέπει να γίνουμε ένα χρι-
στιανικό Ισραήλ. Αυτό έχει 
καθήκοντα που δεν πρέπει να 
φοβηθούμε.

Φαήλος Κρανιδιώτης
Εθνικοφασισμός και σιωνα-

ζισμός πάνε πακέτο. Υπό την 
ομπρέλα της αμερικανοδου-
λείας, στην οποία διαπρέπει 
διαχρονικά η ελληνική Ακρο-
δεξιά, σε όλες τις μορφές της.

Ο Πεπ Γουαρδιόλα εμ-
φανίστηκε στον τελικό 

του αγγλικού Λιγκ Καπ, τον 
οποίο και κέρδισε η ομάδα 
του, φορώντας στο στήθος 
το γνωστό κίτρινο κορδελάκι 
που φορούν οι Καταλανοί για 
να διαμαρτυρηθούν για τους 
πολιτικούς κρατούμενους στη 
χώρα τους και να ζητήσουν την 
αποφυλάκισή τους. Η αγγλική 
ομοσπονδία ποδοσφαίρου τον 
κάλεσε σε απολογία για… πολι-
τικολογία. Χιλιάδες οπαδοί της 
ομάδας του (Μάντσεστερ Σίτι) 
φόρεσαν το κίτρινο κορδελά-
κι για να συμπαρασταθούν 
στον προπονητή. Το δόγμα 
«no politica» είναι εξ ορισμού 
αντιδημοκρατικό, αλλά όταν 
πάει να εφαρμοστεί σε πο-
δοσφαιράνθρωπους του δια-
μετρήματος του Γουαρδιόλα, 
«κινδυνεύει» να πνιγεί μέσα 
στη γελοιότητα.

«Οι υπεύθυνοι θα καθίσουν 
στο σκαμνί. Θα δώσουν 

λόγο για τις υπογραφές και την 
εμπλοκή τους εκείνοι που δια-

πράττουν αυτό το έγκλημα εις 
βάρος των Ελλήνων». Αλέξης 
Τσίπρας. Οχι, δε μιλάει για τη 
Novartis. Για την ανακεφαλαι-
οποίηση των τραπεζών μιλού-
σε. Στη Βουλή, στις 30 Μάρτη 
του 2014. Φυσικά, κανένας δεν 
κάθισε στο σκαμνί. Αντίθετα, 
έγινε μια ακόμα ανακεφα-
λαιοποίηση των τραπεζών, με 
δάνεια που πήρε το ελληνικό 
κράτος και τα χρυσοπληρώνει 

ο ελληνικός λαός.

Δεν ξέρουμε ποιος έφτια-
ξε την αφίσα και τι είχε στο 

μυαλό του. Του Πολάκη όμως 
του άρεσε και την ανήρτησε 
στη σελίδα του στο facebook. 
Εκτός από την αμορφωσιά, το 
ανύπαρκτο πολιτιστικό επίπε-
δο και όλα τα άλλα, ο τύπος 
πάσχει και από ναρκισσιστικό 

σύνδρομο. Κι όσο τον χειρο-
κροτούν οι «ακόλουθοί» του 
στο facebook (του ίδιου φυρά-
ματος) τόσο πιο γερά δένεται  
στο σύνδρομο.

«Αυτό που με γοήτευσε 
ήταν το κοινωνικό πρό-

γραμμα του ΣΥΡΙΖΑ». Τη 
δήλωση έχει κάνει π.π. (προ 
παραίτησης) ο -τέως πλέον- 
υπουργός Δ. Παπαδημητρίου.  
Σε ανάλογο πνεύμα ήταν και 
η δήλωση της συζύγου του 

-τέως πλέον- αναπληρώτριας 
υπουργού Ρ. Αντωνοπούλου, 
που μας είπε ότι έριξε την 
ανεργία (sic!) και γι' αυτό πρέ-
πει να την τιμούμε. Το ζευγάρι 
των ζάμπλουτων σπεκουλά-
ντηδων (οι δεσμοί τους με τη  
Wall Street φαίνεται και στις 
δηλώσεις «πόθεν έσχες» που 
έχουν καταθέσει) κυριολεκτι-
κά «φτύνει» τον ελληνικό λαό, 
ισχυριζόμενο ότι παράτησε 
καριέρες για να έρθει να «προ-
σφέρει» στην Ελλάδα! Αυτός 
είναι ο εξουσιαστικός ΣΥΡΙΖΑ.

3/3: Ημέρα αυτιού-ακοής, ημέρα ψηφιακού βιβλί-
ου, Βουλγαρία: Ημέρα απελευθέρωσης, Αυστρα-
λία: Εργατική αργία, Μαλάουι: Ημέρα μαρτύρων, 

Σουδάν: Ημέρα ενότητας 3/3/1919: Ιδρυση 
Τρίτης Διεθνούς (Λένιν) 3/3/1981: Βόμβα 
σε πατάρι Μαρινόπουλου και σε αυτοκίνητο αρχι-
συντάκτη «Ακρόπολης» 3/3/1993: Βόμβα στη ΔΟΥ 
Περιστερίου (17Ν) 4/3/1981: Βομβιστική ενέρ-
γεια κατά εκδότη «Βραδινής» Τζώρτζη Αθανασιάδη 
4/3/1957: Θάνατος Γρηγόρη Αυξεντίου (Κύπρος) 
5/3/1913: Δολοφονία βασιλιά Γεώργιου Α' (Θεσ-

σαλονίκη) 5/3/1929: Τρεις νεκροί και 
δέκα τραυματίες σε συγκρούσεις αστυ-
νομίας και απεργών εργατών (Ελευσίνα) 
5/3/1951: Εκτέλεση 22χρονου Νίκου Νι-

κηφορίδη (Θεσσαλονίκη) 5/3/1978: Βόμβα 
ακροδεξιών στα γραφεία του περιοδικού «Αντί» 
5/3/2000: Βόμβα σε γραφεία κατασκευαστικής 
«Ακτωρ» (Επαναστατικοί Πυρήνες) 6/3: Ημέρα 
λογοθεραπείας, ημέρα μνήμης δικαίων, Γκάνα: 
Ημέρα ανεξαρτησίας (1957), Γκουάμ: Ημέρα ανα-
κάλυψης (1521) 6/3/1906: Η Φινλανδία γίνεται η 
πρώτη χώρα που δίνει δικαίωμα ψήφου στις γυναί-

κες 6/3/1910: Κιλελέρ, εξέγερση αγρο-
τών 6/3/1976: Βόμβες σε έξι λεωφορεία σε γκα-
ράζ ΕΑΣ 6/3/1978: Βόμβα ακροδεξιών σε γραφεία 
ΚΚΕ εσ. (Νέα Φιλαδέλφεια) 7/3: Αλβανία: Ημέρα 

δασκάλων 7/3/1910: Συγκρούσεις αστυνο-
μικών και χωρικών στο χωριό Τοπου-
σλάρ (Θεσσαλία), έξι νεκροί, δεκαπέ-

ντε τραυματίες, όλοι χωρικοί 7/3/1931: 
Αγριες συγκρούσεις απεργών αρτεργατών 
με αστυνομία (Αθήνα) 7/3/1964: Εισβολή 
ομάδας ακροδεξιών στη Βουλή 7/3/1971: Βόμβα 
(ΑΑΑ) στα γραφεία λιβυκής πρεσβείας 7/3/1972: 
Βόμβες (ΑΑΑ) σε πλατεία Συντάγματος και αρχι-
επισκοπή Αθηνών 8/3: Ημέρα γυναίκας 8/3/1965: 
3.500 στρατιώτες των ΗΠΑ καταφτάνουν στο Βι-
ετνάμ, αρχή πολέμου 8/3/1970: Αποτυχημένη δο-
λοφονική απόπειρα κατά Μακάριου (Κύπρος) 9/3: 
Ημέρα μνήμης πεσόντων αστυνομικών 9/3/1918: Το 
κόμμα των μπολσεβίκων μετονομάζεται σε Κομμου-
νιστικό Κόμμα Ρωσίας 9/3/1977: Συλλαμβάνονται 
το στέλεχος της «4ης Αυγούστου» Δ. Ηλιόπουλος 
και η φίλη του Χρ. Ζέκιου για κατοχή όπλων 
9/3/1993: Ρουκέτα στη ΔΟΥ Καμινίων (17Ν).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Ναι, η υπουργός Αντωνοπούλου 
συμβολίζει με τον καλύτερο τρόπο το 
«ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς» u 

Δεν αντιλαμβάνομαι τα γέλια u Εκανε, 
μήπως, τίποτα παράνομο η υπουργός; 
u Τα σπίτια της είναι στην Αμερική u 

Δεν μπορούσε να τα κουβαλήσει μα-
ζί της στην Ελλάδα, όταν ήρθε -ομού 
μετά του συζύγου της, επίσης υπουρ-
γού- να υπηρετήσει το λαό και τον 
τόπο u Ούτε τη βιλάρα μπορούσε να 
κουβαλήσει από τη Σύρο u Απορία 
αφελούς u Κάποιοι ζάμπλουτοι που 
δεν αφήνουν ούτε χιλιάρικο να πέσει 
κάτω, πόσο έντιμα μπορούν να δια-
χειριστούν τις δημόσιες υποθέσεις; u 

Ο… πολιτικός αρχηγός ήταν εμφανώς 
«ντίρλα» u Μπέρδευε τη γλώσσα του, 
παραληρούσε, έβγαζε «κοκοράκια», 
ήταν κατακόκκινος u Οι πολιτικοί αντί-
παλοι το απολάμβαναν u Μα καλά, δε 
βρέθηκε ένας να τον συγκρατήσει; u 

Να του πει ότι είναι καλύτερα να κάτσει 
στο γραφείο του και ν' αποτελειώσει το 
Chivas, παρά ν' ανέβει στο βήμα της 
Βουλής; u Μπορούν; u Το σημείωσαν 
οι πάντες u Ελειπε από το κοινοβου-
λευτικό σόου η πρώην πρόεδρος Ζωή 

u Φαντάζεστε την αντίδρασή της άμα 
της έλεγε ο Σαμαράς «θα μιλάω όσο θέ-
λω»; u Μέχρι τα μεσάνυχτα της επομέ-
νης θα την πήγαινε τη συνεδρίαση u 

Και δε θα κατέβαινε από το προεδρείο 
ούτε για κατούρημα u Καμάρωνε ο 
Βαξεβάνης για τη διαφήμιση που του 
έκαναν οι Σαμαροβενιζέλοι αναφερό-
μενοι στα δημοσιεύματά του u Οταν 
φύγει από την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ και 
κλείσει τη φυλλάδα να δούμε πώς θα 
σκούζει u Γράφτηκε ότι η Παπακώστα 
συνάντησε τον Κοτζιά και του είπε ότι 
συμφωνεί με τις απόψεις του u Κι ότι 
αυτός της υποσχέθηκε να επισκεφτεί 
την έκθεση ζωγραφικής του γιου της! u 

Κάποιοι δε θέλουν την επιστροφή της 
στις εκλογικές λίστες της ΝΔ u Εδώ 
δε νομίζω ότι θα δούμε κοριτσάκια με 
στρατιωτικές στολές ως ντεκόρ σε πο-
λιτικές εκδηλώσεις, όπως στην Τουρκία 
του Ερντογάν u Εδώ έχουμε τον Καμ-
μένο που «ντύνεται» u Από την άλλη, 
της μόδας είναι οι στολές με ασπίδες, 
σάρισες και περικεφαλαίες με φτερά 
και πούπουλα u Το Πανεπιστήμιο Πε-
λοποννήσου αναγόρευσε τον Πούτιν 
σε επίτιμο διδάκτορα u Εδώ το ΑΠΘ 
αναγόρευσε τον Ανθιμο, ο Πούτιν μας 
μάρανε; u Ασε που δεν πολυέδωσε ση-
μασία και δεν πήγε να φορέσει την τή-
βενο u Πήγε όμως ο ρώσος πρέσβης u 

Οπότε οι «δίαυλοι» έμειναν ανοιχτοί u 

Φράγκα η ιμπεριαλιστική Ρωσία έχει u 

Κάτι είχε «πιει» πάλι ο Καρανίκας όταν 
έγραφε το κατά Ζωής παραλήρημά 
του u Μετά την τσουχτερή (και μετά 
στοιχείων) απάντησή της, κατέβασε 

την ανάρτηση u Οσοι όμως ασχολού-
νται με τα (μη χέσω) «κοινωνικά δίκτυα» 
ξέρουν u Και φρόντισαν να αποθηκεύ-
σουν τα ψέματα του Καρανίκα αμέσως 
μόλις τα «ανέβασε» και πριν του πουν 
οι τσιπράνθρωποι να τα σβήσει u «Δεν 
μπήκα στην πολιτική για να γίνω πλού-
σια», δήλωσε η -τέως πλέον- υπουργός 
Ράνια Αντωνοπούλου u Το ξέρουμε, 
μαντάμ, πλούσια ήσασταν ήδη u Μπή-
κατε στην πολιτική για να υπηρετήσετε 
τα συμφέροντα του κεφαλαίου και για 
να γίνετε πιο πλούσια u Ο υπουργός 
σύζυγος της κυρίας αναπληρώτριας 
υπουργού παραιτήθηκε μετά από μι-
σή μέρα u Στο ίδιο σπίτι δε μένουν; u 

Οταν είδαν ότι γινόταν θόρυβος γι' αυ-
τόν πλέον u Τρίτη φορά στη Μάνδρα ο 
Κούλης u Για να θυμίσει ότι δεν πηγαί-
νει ο Τσίπρας u Φτηνιάρικα κολπάκια, 
αμερικάνικης κοπής u Για εντυπώσεις 
της στιγμής και μόνο u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Στις 24 Φεβρουαρίου πριν από έξι χρόνια γεννήθηκε με 
τον πιο αυθόρμητο και επαναστατικό τρόπο το Κίνημα 
των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. (…) Το κίνημα των 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ μετά από πέντε εκλογικές 
αναμετρήσεις απέκτησε πλέον βαθιές ρίζες στη ζωή της χώρας. 
Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ διαψεύσαμε τις Κασσάνδρες και 
συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη προς όφελος των Ελλήνων και 

της Πατρίδας μας με ηγέτη τον Πρόεδρό μας Πάνο Καμμένο 
γιατί είμαστε το Αναγκαίο Καλό. Εκφράζουμε το Πατριωτικό 

Κέντρο και δίνουμε ανυποχώρητα τον αγώνα υπέρ των εθνικών 
δικαίων και συμφερόντων.

Μανταλένα Παπαδοπούλου

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Στα κάγκελα οι φράξιες των 
δικαστών

Το σύνθημα το έριξε ο -γνωστός και μη εξαιρετέος- Βαξεβά-
νης τιτιβίζοντας: «Ο γραμματέας της Ενωσης Δικαστών και Εισαγ-
γελέων Νίκος Σαλάτας, ανιψιός του Κόκκινου, πρωτοστατεί στο 
μάζεμα υπογραφών για να αφαιρεθεί η δικογραφία της Novartis 
από την Εισαγγελία Διαφθοράς. Τίποτα δεν είναι τυχαίο τελικώς». 
Η αναφορά στη συγγένεια του Σαλάτα με τον Κόκκινο δεν είναι 
τυχαία, φυσικά. Μόνο που ο συριζαίος θα έπρεπε να θυμάται πως 
τον ακροδεξιό Κόκκινο τον έκανε πρόεδρο του Αρείου Πάγου ο 
Μητσοτάκης για να δικάσει τον Παπανδρέου και τους άλλους 
πασόκους, που τους είχαν παραπέμψει παρέα Μητσοτάκης και 
ενιαίος Συνασπισμός.

Ο Βαξεβάνης είναι για τη «βρόμικη δουλειά». Ο γραμματέας 
του ΣΥΡΙΖΑ Ρήγας πρέπει να επιδεικνύει θεσμική σοβαρότητα. 
Αν και δάσκαλος, ενδύθηκε την τήβενο του βαθέος νομομαθούς 
και παπαγάλισε τη δήλωση που πρώτη είχε κάνει η Θάνου: «Σύμ-
φωνα με τον νόμο 4022/2011 οι ανακριτές διαφθοράς, όπως και οι 
εισαγγελείς διαφθοράς είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας για τη 
διερεύνηση των εγκλημάτων κατά της διαφθοράς. Το άρθρο 29 του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την ανάθεση της ανάκρισης σε 
εφέτη ανακριτή δεν εφαρμόζεται στα εγκλήματα διαφθοράς. Θεω-
ρεί, λοιπόν, η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων πως στην υπόθεση 
Novartis δεν υπάρχει διαφθορά ή πως δεν πρόκειται για έγκλημα;».

Ποιος θα κρίνει αν η υπόθεση είναι αποκλειστικής αρμοδιό-
τητας των ανακριτών διαφθοράς και απαγορεύεται να δοθεί σε 
εφέτη ειδικό ανακριτή; Η Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών, φυσι-
κά. Είναι λοιπόν φανερό ότι ο καυγάς γίνεται για τις ψήφους των 
εφετών στην Ολομέλεια γι' αυτό και ο Βαξεβάνης προειδοποιεί 
ότι ο Σαλάτας είναι ανιψιός του Κόκκινου και άνθρωπος της Δεξι-
άς, ενώ ο Ρήγας κάνει ερμηνεία των δικονομικών διατάξεων, ενώ 
έχει μαύρα μεσάνυχτα απ' αυτά τα ζητήματα.

Αμέσως μετά ακολούθησαν πέντε δικαστές (τρεις εφέτες, ένας 
πρωτοδίκης και μία ειρηνοδίκης), οι τέσσερις από τους οποίους 
μέλη της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ), οι οποίοι κα-
τήγγειλαν τα μέλη του προεδρείου της ΕΔΕ ότι εκδίδουν «ανακοι-
νώσεις και δηλώσεις, με ύφος κατά το πλείστον ανάρμοστο και 
με περιεχόμενο άστοχο και ακραίο» και ότι ενεργούν «με τρόπο 
που δημιουργεί δικαιολογημένα την εντύπωση ότι εμπλέκονται 
σε κομματικές αντιπαραθέσεις, διευκολύνοντας συγκεκριμένη 
πολιτική πλευρά και θέτοντας σε αμφισβήτηση το κύρος και την 
αξιοπιστία της Ενωσης και της Δικαιοσύνης». Στην επί της ουσίας 
επιχειρηματολογία τους, όμως, οι πέντε συριζαίοι δικαστές δεν 
υποστήριξαν την άποψη Θάνου περί αποκλειστικής αρμοδιότητας 
των ανακριτών διαφθοράς. Πήγαν στην πολιτική ουσία της υπόθε-
σης: «Από την έναρξη ισχύος του Ν. 4022/2011 και μέχρι σήμερα 
οι εξειδικευμένοι Ανακριτές Διαφθοράς-Πρόεδροι Πρωτοδικών 
έχουν επιτυχώς ανταποκριθεί, με πλήρη επάρκεια, με υπευθυνότη-
τα, με σθένος και ήθος, καθώς έχουν χειριστεί και εξακολουθούν να 
χειρίζονται πολύ σοβαρές υποθέσεις, σε ορισμένες από τις οποίες 
εμπλέκονται και πρώην Υπουργοί ή άλλοι κρατικοί αξιωματούχοι. 
Προς τι λοιπόν τόσος θόρυβος και τόση επιμονή από τα μέλη του 
προεδρείου;».

Ακολούθησε επιθετική ανακοίνωση της ΕΔΕ, με τίτλο «Συντονι-
σμένες επιθέσεις με φανερούς σκοπούς», η οποία κατήγγειλε τα 
μέλη της μειοψηφίας του ΔΣ για «κρεσέντο προκλητικότητας και 
θράσους». Τους κατηγόρησε ότι «σύσσωμη η μειοψηφία του ΔΣ 
της Ενωσης, χωρισμένη σε δύο υποομάδες, αποτελεί τον κορμό 
της ομάδας της πρώην Προέδρου του Αρείου Πάγου και νυν νο-
μικής συμβούλου του Πρωθυπουργού, κ. Θάνου». Το πιο χοντρό: 
«Με συγκεκριμένες πράξεις της η πιο πάνω ομάδα θυσίασε και 
θυσιάζει δικαιώματα των συναδέλφων της για να ταυτιστεί πλήρως 
με τις κυβερνητικές θέσεις». Μέχρι και ότι έπαιρναν χορηγίες από 
διάφορες τράπεζες και «χορηγίες από επιχειρηματίες για διανομή 
ηλεκτρονικών υπολογιστών» τους κατηγόρησε.

Είναι φανερό ότι οι φράξιες στο συνδικάτο των δικαστών πέ-
ταξαν τις μάσκες και σκαρφάλωσαν στα κάγκελα ανεμίζοντας 
τις «οπαδικές» σημαίες. Το επίδικο είναι η δικογραφία για το 
σκάνδαλο Novartis. Ποια… ανεξάρτητη μερίδα θα την αναλάβει; 
Οι ανακριτές διαφθοράς, που τους έχει ορίσει το «σύστημα Πα-
παγγελόπουλου», ή εφέτης ειδικός ανακριτής, που θα τον ορίσει 
η Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών, η οποία ελέγχεται (έτσι δεί-
χνουν τα πράγματα) από την ΕΔΕ;

Φυσικά, όλες οι πλευρές ομνύουν στην «ανεξαρτησία της Δικαι-
οσύνης». Ομως, αρκεί και μόνο το δημόσιο ξεκατίνιασμά τους για 
να καταλάβουμε πόσο ανεξάρτητοι είναι. Σύμφωνα με την κοινή 
λογική, κανένας δικαστής δε θα ήθελε στα χέρια του αυτή τη δικο-
γραφία, που θα του φάει πολύ χρόνο και θα τον μπλέξει σε αντιδι-
κίες αντιμαχόμενων πολιτικών (και όχι μόνο) στρατοπέδων. Αυτοί, 
όμως, «σκοτώνονται» για το ποιος θα την πάρει, κατηγορώντας 
η μια μερίδα την άλλη ότι υπηρετεί πολιτικά συμφέροντα. Αρα, 
από το ποια πλευρά θα πάρει τελικά τη δικογραφία θα ξέρουμε 
και το αποτέλεσμα της «ανεξάρτητης δικαστικής διερεύνησης».

Στου FBI την ποδιά σφάζονται παλικάρια

 Εκαναν τον Πάιατ επιδιαιτητή!
Σ' ένα κρεσέντο ξενοδουλεί-

ας, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ έκαναν 
τον αμερικανό πρεσβευτή Τζέ-
φρι Πάιατ διαιτητή στη διαμάχη 
τους περί το σκάνδαλο Novartis. 
Το στέλεχος του Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ δεν τους χάλασε το χατίρι, 
δίνοντας ένα ρεσιτάλ «διπλωμα-
τικής ασάφειας», που επιτρέπει 
στην κάθε πλευρά να λέει τα 
δικά της και στην αμερικάνικη 
πρεσβεία να αναγορεύει το FBI 
και τις υπηρεσίες του αμερικά-
νικου υπουργείου Δικαιοσύνης 
σε υπόδειγμα δικαστικής ανε-
ξαρτησίας και αναζήτησης της 
αλήθειας.

Οι εποχές που το FBI θεωρού-
νταν μια από τις πιο βρομερές 
αστυνομίες του κόσμου, γαλου-
χημένη στη διοργάνωση κυνηγι-
ών μαγισσών, πότε των κομμου-
νιστών, πότε των πρωτοπόρων 
εργατών που συνδικαλίζονταν, 
πότε των μαύρων που σήκωναν 
φωνή κατά του ρατσισμού, πότε 
των διανοούμενων και καλλι-
τεχνών που έβλεπαν με θετικό 
μάτι τη Σοβιετική Ενωση, έχουν 
περάσει. Τώρα, η διαβόητη αυ-
τή αστυνομία εμφανίζεται στις 
νέες γενιές των Ελλήνων ως 
μια αδιάφθορη και ανεξάρτη-
τη αστυνομία, που κυνηγά το 
έγκλημα και μόνον αυτό, χωρίς 
να διστάζει να τα βάλει ακόμα 
και με τον Λευκό Οίκο. Οι σε-
ναριογράφοι του Χόλιγουντ, 
που έχουν αναλάβει εργολαβι-
κά να ξεπλύνουν τα εγκλήματα 
του FBI, θα πρέπει να στέκονται 
έκθαμβοι μπροστά στα κατορ-
θώματα του Τσίπρα και του 
Μητσοτάκη, που διαγωνίζονται 
για το ποιος θα πει τα καλύτερα 
λόγια για το δημιούργημα του 
Τζέι Εντγκαρ Χούβερ.

Το σκηνικό είχε δημιουργη-
θεί από την αρχή που ξέσπασε 
το σκάνδαλο Novartis. Το FBI  
αναγορεύτηκε σε αποκλειστικό 
φορέα της αλήθειας. Και από 
τους συριζαίους και τα δικαστι-
κά τους όργανα και από τους 
νεοδημοκράτες. Γι' αυτό και ο 
Πάιατ αποφάσισε να παρέμβει 
με τρόπο που θα αναβαθμίζει 
την αμερικάνικη παρουσία στη 
χώρα μας και θα αυξάνει τον 
παρεμβατικό ρόλο της πρε-
σβείας στα εσωτερικά πολιτικά 
πράγματα. Η συγκυρία ήταν η 
ιδανικότερη.

Την Κυριακή το Μαξίμου εξέ-
δωσε μια «παράξενη» ανακοίνω-
ση: «Οσοι βιάζονται να θάψουν 
το σκάνδαλο, να απαξιώσουν τα 
στοιχεία, να μιλήσουν για ψευδο-
μαρτυρίες και κουκουλοφόρους 
αναφερόμενοι σε μάρτυρες που 
το FBI έκρινε αξιόπιστους, καλό 
θα είναι να είναι πιο προσεκτι-
κοί γιατί εκτίθενται». Παράξενη 
γιατί αναφέρεται σε μάρτυρες 
που έκρινε αξιόπιστους το FBI, 
χωρίς να διευκρινίζει αν οι τρεις 
προστατευόμενοι μάρτυρες της 
δικογραφίας Τουλουπάκη είναι 
οι ίδιοι που κατέθεσαν και στο 
FBI, όταν αυτό πλήρωνε για να 
βρει «σφυρίχτρες» σε διάφορες 
χώρες, μεταξύ των οποίων και η 

Ελλάδα. Η μέχρι στιγμής πλη-
ροφόρηση έφερε τους εν λόγω 
μάρτυρες να έχουν καταθέσει 
μόνο στην Τουλουπάκη και να 
είναι άλλες οι εξ Ελλάδας «σφυ-
ρίχτρες» που έχουν καταθέσει 
στο FBI.

Τη Δευτέρα ήταν προγραμ-
ματισμένη συνάντηση του 
Μητσοτάκη με τον Πάιατ στα 
γραφεία της ΝΔ στη Βουλή. 
Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε 
αναφερόταν ότι «στο επίκεντρο 
της συζήτησης [Μητσοτάκη και 
Πάιατ] βρέθηκαν οι τρέχουσες 
πολιτικές εξελίξεις στην Ελλά-
δα». Τι δουλειά έχει ο αμερι-
κανός πρέσβης να συζητά με 
τον αρχηγό της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης τις εσωτερικές 
πολιτικές εξελίξεις; Το ερώτημα 
είναι… ανύπαρκτο για τους ξενό-
δουλους αστούς πολιτικούς, που 
δεν κρατούν πια ούτε τα προ-
σχήματα και έχουν επιστρέψει 
στην εποχή του «στρατηγέ, ιδού 
ο στρατός σας». Αμέσως μετά 
και σε σχέση με τις εσωτερικές 
πολιτικές εξελίξεις, η ανακοίνω-
σε ανέφερε: «Για την υπόθεση 
Novartis ο Αμερικανός πρέσβης 
σημείωσε: “Η έρευνα του FBI επι-
κεντρώνεται σε εγκλήματα που 
παραβιάζουν τον αμερικανικό 
νόμο. Δεν υπάρχει καμία έρευνα 
του FBI που να αφορά έλληνες 
πολιτικούς“».

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η 
διατύπωση ήταν συμφωνημένη 
ανάμεσα στις δυο πλευρές. Το 
ζήτησε ο Μητσοτάκης, το δέχτη-
κε ο Πάιατ και οι επί του Τύπου 
αρμόδιοι των δύο πλευρών κά-
θησαν και βρήκαν την ακριβή 
διατύπωση, η οποία -σύμφωνα 
με τη ΝΔ- είναι γραμμένη στα 
αγγλικά και στα ελληνικά. Εκεί-
νο που λέει ο Πάιατ είναι πως το 
FBI δεν κάνει έρευνα για έλλη-
νες πολιτικούς. Δε λέει, όμως, αν 
από την έρευνά του προέκυψε 
-παρεμπιπτόντως- και «κάτι» για 
έλληνες πολιτικούς. Για παρά-
δειγμα, την Κυριακή δημοσιευ-
όταν στο «Εθνος» επιστολή-πο-
ταμός του «κουκουλοφόρου Β», 
μιας από τις «σφυρίχτρες» που 
δούλεψαν για λογαριασμό του 
FBI στην Ελλάδα (με το αζημί-
ωτο φυσικά και όχι επειδή τά-
χαμου σιχάθηκαν τη διαφθορά 
και ανένηψαν, όπως ο Σαούλ που 
έγινε Παύλος) κάνει λόγο και για 
μίζες στο πολιτικό σύστημα. Γε-
νικά και αόριστα, χωρίς να ανα-
φέρει ονόματα.

Επομένως, πρέπει να θεωρού-
με δεδομένο πως και στο FBI 
έχουν υπάρξει καταθέσεις για 

χρηματισμό ελλήνων πολιτικών. 
Φυσικά, το FBI δεν έδωσε αυτές 
τις καταθέσεις στην Τουλουπά-
κη. Δεν τα συνηθίζουν κάτι τέ-
τοια οι Αμερικανοί έναντι των 
υποτελών τους. Αν το είχε κάνει, 
αυτές οι καταθέσεις θα είχαν 
γίνει ήδη φέιγ-βολάν από τους 
συριζαίους. Κανένας όμως δεν 
μπορεί να εγγυηθεί στον Μη-
τσοτάκη ότι κάτι τέτοιο δε θα 
γίνει σε μετεγενέστερο χρόνο. 
Γι' αυτό κάλεσε σε βοήθεια τον 
Πάιατ. Περιττεύει να σημειώ-
σουμε ότι μ' αυτόν τον τρόπο ο 
Μητσοτάκης έγινε όμηρος της 
πρεσβείας.

Ο Πάιατ δεν είναι πρωτάρης. 
Βρίσκεται ψηλά στην ιεραρχία 
της αμερικάνικης διπλωματίας 
(πριν έρθει στην Ελλάδα ήταν 
στην Ουκρανία). Δεν έκανε μια 
δήλωση που θα τον δέσμευε, αλ-
λά επέτρεψε στον Μητσοτάκη 
να δημοσιοποιήσει τη συγκεκρι-
μένη τοποθέτησή του, δίνοντάς 
της το περιεχόμενο που βολεύει 
τη ΝΔ, ξέροντας τι θα ακολου-
θήσει. Για λίγες ώρες βούιζαν τα 
κάθε είδους ηλεκτρονικά ΜΜΕ. 
Τιτίβιζαν τα γαλάζια παπαγα-
λάκια: «δεν υπάρχει έλληνας 
πολιτικός στους φακέλους του 
FBI». Ηταν η σειρά του Τσίπρα 
να προσπέσει στον αμερικανό 
ανθύπατο. Εβαλε τον διπλωμα-
τικό του σύμβουλο, πρέσβη Καλ-
παδάκη, να επικοινωνήσει με την 
πρεσβεία , αλλά δεν μάθαμε τι 
ακριβώς ειπώθηκε μεταξύ αυτού 
και του Πάιατ (ή κάποιου συνερ-
γάτη του Πάιατ). Είχαμε μόνο 
μια «διαρροή» από το Μαξίμου, 
σύμφωνα με την οποία ο αμε-
ρικανός πρέσβης «ξεκαθάρισε 
ότι, στη συνάντησή του με τον 
σημερινό πρόεδρο της Νέας 
Δημοκρατίας δεν αναφέρθηκε 
στο αν υπάρχουν έλληνες πολιτι-
κοί στο διερευνόμενο σκάνδαλο 
Novartis»!

Ακολούθησε νυχτερινή λακω-
νική ανακοίνωση της πρεσβείας 
που θύμιζε χρησμό της Πυθίας: 
«Δεν είμαστε σε θέση να κάνου-
με κάποιο σχόλιο επί των ελλη-
νικών ερευνών, οι οποίες είναι 
ξεχωριστές από κάθε νομική δια-
δικασία στις ΗΠΑ που συνδέεται 
με παραβίαση των αμερικανικών 
νόμων».  Ούτε την ανακοίνωση 
της ΝΔ διέψευσε, ούτε επί της 
ουσίας μίλησε, αλλά ούτε και 
στο θέμα αν υπάρχει ή όχι ανα-
φορά σε έλληνες πολιτικούς στα 
στοιχεία του FBI απάντησε. Η 
κάθε πλευρά μπορούσε να πάρει 
από τη δήλωση ό,τι τη βόλευε. 
Και οι Αμερικανοί να τους έχουν 

στο χέρι και τους δύο.
Αυτά έγιναν τη Δευτέρα, 

από το μεσημέρι μέχρι αργά το 
βράδυ. Την Τρίτη το απόγευμα, 
προφανώς μετά από συνεννόη-
ση με την πρεσβεία (για να μην 
υπάρχει κίνδυνος διάψευσης), η 
ΝΔ εξέδωσε νέα ανακοίνωση. 
Σύμφωνα μ' αυτή, ο Πάιατ «άνοι-
ξε μόνος του τη συζήτηση για τη 
Novartis και είπε, επί λέξει, στον 
Πρόεδρο της ΝΔ ότι στις έρευ-
νες που έχει πραγματοποιήσει 
το FBI για την υπόθεση Novartis 
δεν εμπλέκεται κανένας έλλη-
νας πολιτικός. Του τόνισε, επί-
σης, ότι ακόμη και η εν εξελίξει 
έρευνα του FBI δεν σχετίζεται 
με έλληνες πολιτικούς, καθώς 
επικεντρώνεται σε παραβιάσεις 
της αμερικανικής νομοθεσίας 
και ότι η αμερικανική πλευρά 
δεν επιθυμεί την οποιαδήποτε 
ανάμιξή της στις αντίστοιχες 
έρευνες που διεξάγει η ελληνική 
Δικαιοσύνη, καθώς αυτές αφο-
ρούν την ενδεχόμενη παραβίαση 
της ελληνικής έννομης τάξης». Η 
ανακοίνωση αναφέρει ακόμα ότι 
Μητσοτάκης και Πάιατ συμφώ-
νησαν στη διατύπωση που περι-
λαμβάνει η πρώτη ανακοίνωση 
της ΝΔ, αποδίδοντάς την ως 
δήλωση του πρέσβη, και πως 
τα επιτελεία τους τη συνέταξαν 
«γραπτώς και στα ελληνικά και 
στα αγγλικά, ως είθισται, για να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε πα-
ρερμηνεία». Η ανακοίνωση της 
ΝΔ καταλήγει: «Αυτά είναι τα δε-
δομένα και ο καθένας μπορεί να 
βγάλει τα συμπεράσματά του για 
το ποιος ενημερώνει υπεύθυνα 
τους πολίτες και ποιος προσπα-
θεί να τους χειραγωγήσει για να 
στοιχειοθετήσει μια αστήρικτη 
σκευωρία κατά των πολιτικών 
του αντιπάλων».

ΥΓ1. Η φωτογραφία είναι 
τραβηγμένη το 1947. Καλλιτέ-
χνες του κινηματογράφου, του 
θεάτρου, της μουσικής, λογοτέ-
χνες, διανοούμενοι διαμαρτύρο-
νται ενάντια στη φυλάκιση των 
«10 του Χόλιγουντ», αποτέλεσμα 
μιας σκευωρίας που οργάνωσε 
το FBI με διαταγή του Μακάρθι 
και της Επιτροπής Αντιαμερικα-
νικών Δραστηριοτήτων.

ΥΓ2. Στη δεύτερη ανακοίνω-
ση της ΝΔ γράφηκε ότι ο Πάιατ 
«αναπαρήγαγε δημοσίως μέσω 
Twitter» τη συμφωνημένη ανα-
κοίνωση που εξέδωσε η ΝΔ. Μια 
ματιά στο Twitter του Πάιατ δι-
αψεύδει τον Κούλη και το επιτε-
λείο του. Αυτός δεν αναπαρήγα-
γε την ανακοίνωση της ΝΔ, αλλά 
διάφορα δημοσιεύματα που 
αναφέρονται σ' αυτή την ανα-
κοίνωση. Αναπαρήγαγε, όμως, 
και δημοσιεύματα που αφορού-
σαν τη «διαρροή» του Μαξίμου 
για την επικοινωνία Καλπαδάκη-
Πάιατ. Ο αμερικανός πρέσβης 
τα αναπαρήγαγε όλα και με το 
αίσθημα του ανθρώπου που έκα-
να καλά τη δουλειά του, κάθισε 
και τους έβλεπε να σφάζονται 
στην ποδιά του FBI.
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Αλλαγές, για να μείνουν όλα ίδια
Οσοι υποστηρίζουν ότι οι δημοσκοπήσεις μόνο στην Ελλάδα 

είναι κατευθυνόμενες, ενώ στις «πολιτισμένες» χώρες του μονο-
πωλιακού καπιταλισμού είναι εργαλεία που «φωτογραφίζουν» με 
αντικειμενικότητα τις πολιτικές τάσεις, ας ρίξουν μια ματιά στη 
Γερμανία του τελευταίου δεκαπενθήμερου. Σχεδόν κάθε μέρα 
και μια δημοσκόπηση. Ολες δε έδειχναν μια προϊούσα πτώση 
του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) σε ενδεχόμενο νέων 
εκλογών. Μέχρι που παρουσίασαν το SPD να έρχεται τρίτο, μετά 
την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD). O λόγος είναι 
προφανής: να ασκηθεί πίεση στα μέλη του SPD, ώστε στο εσω-
κομματικό δημοψήφισμα να εγκρίνουν τη συμφωνία για το νέο 
«μεγάλο συνασπισμό» (GroKo), στον οποίο οι σοσιαλδημοκράτες 
θα πάρουν έξι υπουργεία, μεταξύ των οποίων και το υπουργείο 
Οικονομικών αυτή τη φορά. 

Η ηγεσία των σοσιαλδημοκρατών δημιούργησε τη βάση για μια 
θετική ψήφο, η Μέρκελ βοήθησε με τις παραχωρήσεις υπουργεί-
ων και οι εταιρίες δημοσκοπήσεων κλήθηκαν να δημιουργήσουν 
το κατάλληλο κλίμα, ώστε να σπρωχτούν προς το «Ναι» και οι τα-
λαντευόμενοι, μπροστά στο φάσμα μιας συντριβής του SPD στις 
νέες εκλογές, που θα είναι αναπόφευκτες αν μετά τη «Τζαμάικα» 
καταρρεύσει  και ο «GroKo». Οι εκτιμήσεις στα γερμανικά ΜΜΕ 
λένε ότι το «Ναι» θα επικρατήσει άνετα, μολονότι και το «Οχι» θα 
πάρει σημαντικό ποσοστό. Αυτό θα το ξέρουμε αύριο, όμως ας 
κρατήσουμε το μόνο σίγουρο συμπέρασμα: οι δημοσκοπήσεις 
δεν αποτυπώνουν το κλίμα, φτιάχνουν κλίμα.

Κατά τα άλλα, η γερμανική πολιτική σκηνή θυμίζει την -πα-
ροιμιώδη πλέον- φράση του γερο-αριστοκράτη από τον «Γατό-
παρδο» του Τζουζέπε Τομάζι ντι Λαμπεντούζα: «Αν θέλουμε να 
μείνουν όλα όπως είναι, τότε πρέπει όλα ν’ αλλάξουν». Φυσικά, 
εκείνα που αλλάζουν είναι κάποια πρόσωπα στην πρώτη γραμμή 
των αστικών κομμάτων. Μέθοδος γνωστή και δοκιμασμένη σε 
όλα τα αστικά καθεστώτα. Η αστική πολιτική είναι σε μεγάλο 
βαθμό προσωποποιημένη, γεγονός που διευκολύνει τα αστικά 
κόμματα ν' αλλάζουν τα πρόσωπα χωρίς ν' αλλάζουν ούτε στο 
ελάχιστο την πολιτική. Καμιά φορά συμβαίνει οι αλλαγές να μην 
περιλαμβάνουν μόνο πρόσωπα, αλλά και ολόκληρα κόμματα. Η 
Ιταλία είναι το κλασικότερο παράδειγμα. Ομως και στη Γαλλία, 
το άλλοτε κραταιό Σοσιαλιστικό Κόμμα, που κυβέρνησε τη χώρα 
τόσες τετραετίες, περιορίστηκε πλέον σε ρόλο κομπάρσου («πα-
σοκοποιήθηκε», σύμφωνα με μια έκφραση που χρησιμοποιούν 
οι αστοί πολιτικοί αναλυτές), παραχωρώντας τη θέση του σ' ένα 
«κεντρώο» κόμμα. Στη Γαλλία το «Κέντρο» ήταν μια ενδιάμεση δύ-
ναμη, που συμμαχούσε κυρίως με τη Δεξιά, όμως χάρη στην κρίση 
της σοσιαλδημοκρατίας, έγινε πρώτη πολιτική δύναμη, αντλώ-
ντας στελέχη και από τα δύο παραδοσιακά πολιτικά ρεύματα.

Η Γερμανία δεν περνάει τόσο βαθιά πολιτική κρίση, όμως η 
πίεση από τα δεξιά πάνω στα δυο μεγάλα αστικά κόμματα κατα-
γράφηκε καθαρά στις τελευταίες εκλογές και έβαλε επί τάπητος 
την ανάγκη αλλαγών σε πρόσωπα, για να μπορέσουν να «ανανεω-
θούν» τα κόμματα. Οι σοσιαλδημοκράτες, οι μεγάλοι χαμένοι, ξε-
κίνησαν ήδη τη σχετική διαδικασία. Ο Σουλτς αποδείχτηκε ένα… 
χαρούμενο διάλειμμα. Τον εξαφάνισαν από τον πολιτικό χάρτη, 
χωρίς να του επιτρέψουν να πάρει ούτε ένα υπουργείο, μολονότι 
ικανοποίησε όλες τις απαιτήσεις τους (κυρίως την απαίτηση να 
κλείσει συμφωνία με τους Μέρκελ-Ζεεχόφερ). Το δίδυμο Νάλες-
Σολτς είναι αυτό που θα διαχειριστεί τις τύχες του κόμματος και 
θα μαλλιοτραβηχτεί για το χρίσμα του υποψήφιου καγκελάριου 
στις επόμενες εκλογές.

Η Μέρκελ δεν είναι σίγουρα στα καλύτερά της, δεν περνά 
όμως και το λυκόφως της, όπως είπε η Νάλες (που δεν κοιτάζει 
τα χάλια του δικού της κόμματος). Με το που έκλεισε τη συμφω-
νία για τον κυβερνητικό συνασπισμό, που θα της εξασφαλίσει 
μια τέταρτη θητεία (θέλει να πάρει το ρεκόρ από τον άλλοτε 
μέντορά της Χέλμουτ Κολ, που δε δίστασε να τον σκοτώσει πο-
λιτικά για να του πάρει τη θέση), στράφηκε στο κόμμα. Πήρε τον 
ηγέτη της δεξιάς πτέρυγας Γενς Σπαν και τον έβαλε στο πολιτικά 
αδιάφορο υπουργείο Υγείας, για να μη δικαιούται να ασκεί κρι-
τική σε οικονομικά ζητήματα. Και έβαλε στη γενική γραμματεία 
του κόμματος την Ανεγκρέτ Κραμπ-Κάρενμπαουερ, που μάλλον 
προορίζει για διάδοχό της.

Ρόμπα ξεκούμπωτη…
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλάνδίας Χάλμπε Ζέλστρα πα-

ραιτήθηκε. Ο λόγος; Αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι αυτό που 
είχε πει πριν από δυο χρόνια, ότι το 2006 άκουσε τον Πούτιν να 
μιλάει για τη δημιουργία μιας «Μεγάλης Ρωσίας», που θα περι-
λάμβανε τη Λευκορωσία, την Ουκρανία, τις χώρες της Βαλτικής 
και το Καζαχστάν, ήταν ψέμα! Δεν τον έπαιρνε να παραμείνει 
άλλο στο πόστο του υπουργού Εξωτερικών, μολονότι ο δεξιός 
πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε προσπάθησε να τον καλύψει, λέ-
γοντας πως η αναφορά του Ζέλστρα στον ρωσικό επεκτατισμό 
αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.

Οταν πρωτοκλασάτοι υπουργοί συμπεριφέρονται σαν κοινοί 
προβοκάτορες, φανταστείτε τι συμβαίνει με τους δημοσιογρά-
φους των αστικών Μέσων Μαζικής Παραπληροφόρησης.

Το «κυρίως πιάτο» δεν το 
έχουμε γευτεί ακόμα

Η πρόσφατη κατρακύλα 
των τιμών των μετοχών, 

που εξαπλώθηκε ταχύτατα σε 
παγκόσμιο επίπεδο, δεν ήταν 
παρά το «ορεκτικό» πριν από 
τη νέα κατρακύλα. Αυτό ισχυ-
ρίστηκε πρόσφατα η Μόργκαν 
Στάνλεϊ, σημειώνοντας ότι οι 
«αγορές» βρίσκονται στο τε-
λευταίο στάδιο ενός κύκλου 
που ολοκληρώνεται σε ένα 
περιβάλλον ασθενούς ανάπτυ-
ξης και αυξανόμενου πληθωρι-
σμού (http://www.telegraph.
co.uk/business/2018/02/20/
stock-market-sell-off-taste-
things-come-morgan-stanley-
warns/).

Εχουμε γράψει πολλές φο-
ρές από αυτές εδώ τις στήλες 
για το πόσο ασθενής ήταν η 
«ανάκαμψη» μετά από την οι-
κονομική κρίση που ξέσπασε 
στο τέλος της περασμένης 
δεκαετίας. Για παράδειγμα, 
στο σχόλιό μας με τίτλο «Βα-
θύτερες οι κρίσεις, πιο αναι-
μικές οι ανακάμψεις», τον Δε-
κέμβρη του 2012 (βλ. http://
www.eksegersi.gr/issue/710/
Διεθνή/18147.Βαθύτερες-
οι-κρίσεις-πιο-αναιμικές-οι-
«ανακάμψεις»), είχαμε επιση-
μάνει (βάσει των στοιχείων του 
ΟΟΣΑ για την ασθμαίνουσα 
πορεία της εγχώριας ζήτησης), 
ότι κάθε φορά που ξεσπάει 
μια νέα κρίση έχει ως αποτέ-
λεσμα μια ακόμα πιο αναιμική 
ανάκαμψη. Ενα χρόνο μετά, 
επανήλθαμε ειδικά για τις 
ΗΠΑ, στο σχόλιό μας με τίτλο 
«ΗΠΑ - Ολο και πιο αναιμικές 
οι ανακάμψεις, όλο και βαθύ-
τερες οι κρίσεις» (βλ. http://
www.eksegersi.gr/issue/720/
Διεθνή/18658.Ολο-και-πιο-
αναιμικές-οι-ανακάμψεις-όλο-
και). Βασιζόμενοι στα στοιχεία 
μιας έκθεσης του μη κυβερνη-

τικού Ινστιτούτου Οικονομικής 
Πολιτικής (Economic Policy 
Institute), επισημάναμε το 
πετσόκομμα των εργατικών 
εισοδημάτων, όχι μόνο κατά 
την κρίση αλλά και πριν από 
αυτή, καθώς η περίοδος της 
«ανάπτυξης», 2001-2007, ήταν 
η πρώτη στην ιστορία των ΗΠΑ 
κατά την οποία δεν αυξήθηκαν 
τα εισοδήματα των μεσαίων 
νοικοκυριών. Επισημάναμε 
επίσης την αργή ανάκαμψη 
στην αγορά εργασίας, με τα 
ποσοστά ανεργίας να διατη-
ρούνται σε ιστορικά υψηλά 
επίπεδα, υψηλότερα από αυτά 
των προηγούμενων «ανακάμ-
ψεων» μετά τις κρίσεις των δύο 
τελευταίων δεκαετιών.

Σήμερα, η μεγαλύτερη κα-
πιταλιστική οικονομία του 
πλανήτη, η αμερικάνικη, εμ-
φανίζεται να είναι σε… φόρμα. 
Οπως επισημαίνει ο αντιπρό-
εδρος του τομέα Επίβλεψης 
της αμερικάνικης ομοσπον-
διακής τράπεζας (FED) σε 
πρόσφατη ομιλία του στο 
Τόκιο, για τα δεκάχρονα από 
το ξέσπασμα της τελευταί-
ας παγκόσμιας κρίσης (βλ. 
https://www.federalreserve.
gov/newsevents/speech/
quarles20180222a.htm), η αμε-
ρικάνικη οικονομία βρίσκεται 
στην καλύτερη κατάσταση 
μετά από το τέλος της κρίσης 
και η ανεργία έχει μειωθεί σε 
ιστορικά χαμηλά επίπεδα. 
Ωστόσο, η αύξηση του ΑΕΠ 
τα τελευταία χρόνια ήταν απο-
γοητευτική, όπως και η αύξηση 
της παραγωγικότητας. Ομως 
ο κ. Ράνταλ Κάρλες έχει εμπι-
στοσύνη στα ισχυρά θεμέλια 
της αμερικάνικης οικονομίας 
και δεν ανησυχεί! Δουλειά 
του είναι φυσικά να λέει αυτά 
τα πράγματα, όμως «ξεχνά» 

ορισμένα δεδομένα που προ-
κύπτουν από τα στοιχεία που 
το ίδιο το αμερικάνικο κράτος 
δημοσιεύει.

Ενα από αυτά είναι η διό-
γκωση του ελλείμματος της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης 
στο αστρονομικό ποσό των 
20,5 τρισ. δολαρίων (δηλαδή 
πάνω από το ετήσιο παρα-
γόμενο προϊόν, το ΑΕΠ, έτσι 
όπως η επίσημη στατιστική το 
μετρά, που το 2017 έφτασε τα 
19 τρισ. δολάρια), το οποίο θα 
ξεπεράσει το ανώτατο θεσμο-
θετημένο όριο (που τα τελευ-
ταία χρόνια όλο και αυξάνεται) 
με αποτέλεσμα να υπάρχει ο 
κίνδυνος (σύμφωνα με το 
γραφείο προϋπολογισμού του 
Κογκρέσου) το αμερικάνικο 
κράτος να μείνει από ρευστό 
τον ερχόμενο Μάρτη, αν δεν 
αυξηθεί κι άλλο το ανώτατο 
επιτρεπόμενο όριο δανεισμού 
(βλ. https://www.cbo.gov/
publication/53514).

Η διόγκωση του αμερικά-
νικου χρέους ξεπέρασε τις 
προβλέψεις του Γραφείου 
Προϋπολογισμού του Κογκρέ-
σου, το οποίο σε έκθεσή του 
τον περσινό Ιούνη, επεσήμανε 
ότι το εκτιμώμενο χρέος  για 
το 2017 ξεπερνά κατά 134 δισ. 
δολάρια την εκτίμηση που εί-
χε γίνει στις αρχές του έτους, 
ενώ το συσσωρευμένο χρέος 
για τη δεκαετία 2018-2027 
ξεπερνά τις προηγούμενες 
προβλέψεις κατά 686 δισ. δο-
λάρια ή 7% (βλ. https://www.
cbo.gov/system/files/115th-
congress-2017-2018/
reports/52801-
june2017outlook.pdf). 

Μπορεί όμως το χρέος να 
διογκώνεται ανεξέλεγκτα 
χωρίς επιπτώσεις στην αμερι-
κάνικη οικονομία; Φυσικά και 

όχι. Οι αυξημένες οικονομικές 
υποχρεώσεις του αμερικάνι-
κου κράτους δεν μπορεί παρά 
να οδηγήσουν σε αύξηση του 
πληθωρισμού (το κράτος θα 
κόψει χρήμα για να καλύψει 
τα ελλείμματά του) και αύξηση 
των επιτοκίων δανεισμού.

Τα παραπάνω, όμως, ανα-
γκαστικά θα οδηγήσουν σε 
νέα κατρακύλα των μετοχών 
αφού το χρήμα θα είναι πιο 
ακριβό για τις καπιταλιστικές 
επιχειρήσεις, για να το δανει-
στούν, με αρνητικές συνέπειες 
στα μελλοντικά τους κέρδη, 
πάνω στα οποία βασίζεται η 
τιμή των μετοχών στα διεθνή 
χρηματιστήρια. Ταυτόχρονα, 
όσοι έχουν καταναλωτικά δά-
νεια θα δουν τα χρέη τους να 
διογκώνονται. 

Αυτό δεν μπορεί να οδηγή-
σει παρά σε αύξηση των τιμών 
των προϊόντων, προκειμένου 
οι καπιταλιστές να αντισταθ-
μίσουν την πτωτική πορεία 
των κερδών τους από την αύ-
ξηση των επιτοκίων δανεισμού, 
πράγμα όμως που διογκώνει το 
πρόβλημα καθώς περιορίζει 
τις καταναλωτικές δυνατό-
τητες πλατιών λαϊκών μαζών, 
ανατροφοδοτώντας την κρίση. 

Αν στα παραπάνω συνυπο-
λογίσουμε ότι το εμπορικό 
έλλειμμα των ΗΠΑ (εξαγωγές 
μείον εισαγωγές) αυξήθηκε 
κατά 12.1% το 2017 σε σχέ-
ση με το 2016 (βλ. https://
www.bea.gov/newsreleases/
international/trade/2018/pdf/
trad1217.pdf), μπορούμε να κα-
ταλάβουμε ότι μία νέα κρίση 
είναι αναπόφευκτη. Το θέμα 
είναι το πότε κι όχι το αν. Οι 
σιδερένιες νομοτέλειες του 
καπιταλισμού θα δράσουν 
ξανά με τον ίδιο ή ακόμα πιο 
καταστροφικό τρόπο.

Τραμπ: Οπλίστε τους δασκάλους!
«Εάν ένας πιθανός “σάικο εκτελεστής“ 

γνωρίζει ότι το σχολείο έχει μεγάλο 
αριθμό από καλά επιδέξιους στα όπλα δασκά-
λους (και άλλους) οι οποίοι θα πυροβολήσουν 
άμεσα, ο σάικο ΠΟΤΕ δε θα επιτεθεί σε αυ-
τό το σχολείο. Οι δειλοί δε θα πάνε εκεί… το 
πρόβλημα λύθηκε. Θα πρέπει να είμαστε 
επιθετικοί, μόνο η άμυνα δε θα δουλέψει!».

Μόνο ένας Τράμπ θα μπορούσε να εκ-
στομίσει τα παραπάνω. Και το έκανε, όχι 
μόνο στο προσωπικό του Twitter 
(από το οποίο είναι το παραπάνω 
απόσπασμα), αλλά και κατά τη 
συνάντηση με τους συγγενείς 
των θυμάτων του μακελειού σε 
Λύκειο της Φλόριντα, όπου ένας 
19χρονος (που παλαιότερα είχε 
αποβληθεί από το σχολείο) εκτέ-
λεσε εν ψυχρώ 17 μαθητές και κα-
θηγητές, πριν συλληφθεί να τρώει 
ατάραχος στα Μακ Ντόναλντς. 
Ο 19χρονος μόλις είχε μετακο-
μίσει με τον αδελφό του σε ανά-

δοχη οικογένεια, μετά από το θάνατο της 
μητριάς του από πνευμονία ένα μήνα πριν. 
Επρόκειτο σαφέστατα για ένα ψυχικά δια-
ταραγμένο άτομο που είχε απασχολήσει την 
αστυνομία επανειλημμένα στο παρελθόν. 

Θα υποτιμούσαμε τη νοημοσύνη των 
αναγνωστών μας αν ασχολούμασταν στα 
σοβαρά με το γελοίο επιχείρημα του Τραμπ. 
Το τελευταίο που ενδιαφέρει τους  ψυχικά 
ασθενείς αυτού του βαθμού είναι η ζωή 

τους. Αυτό το έχει δείξει η πείρα δεκάδων 
επιθέσεων, στις οποίες οι εκτελεστές έπε-
φταν νεκροί από τα πυρά της αστυνομίας. 
Ορισμένες φορές οι «δειλοί» που αναφέρει 
ο Τραμπ αποφασίζουν οι ίδιοι να βάλουν τέ-
λος στη ζωή τους, όπως στο μακελειό που 
έγινε στη Βιρτζίνια τον Απρίλη του 2007, 
όπου  23χρονος κορεάτης φοιτητής, αφού 
σκότωσε 32 φοιτητές και εκπαιδευτικούς 
σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις, αυτοκτόνησε 

πριν τον πιάσει η αστυνομία.
Η ουσία των θέσεων του Τραμπ 

δεν είναι παρά η παραπέρα φα-
σιστικοποίηση της αμερικάνικης 
κοινωνίας, που δεν πρόκειται να 
μειώσει το πρόβλημα στο ελάχι-
στο, αφού αυτό έχει βαθιές ρίζες 
στα ίδια τα θεμέλια της αμερικά-
νικης κοινωνίας. Δεν είναι μόνο 
το θέμα της αχαλίνωτης οπλοκα-
τοχής, που ακόμα κι αν απαγο-
ρευτεί για ορισμένες ηλικίες, θα 
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Στις 15 Δεκέμβρη του 2017, ένας 
ισραηλινός στρατιώτης πυροβό-

λησε σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι 
με πλαστική σφαίρα τον 15χρονο 
Μοχάμεντ Ταμίμι, προκαλώντας 
του σχεδόν θανάσιμο τραυματισμό, 
στο χωριό Ναμπί Σάλεχ της Δυτικής 
Οχθης. Υστερα από δυο πολύωρες 
εγχειρ;iσεις, οι γιατροί κατάφεραν να 
τον κρατήσουν στη ζωή αφαιρώντας 
σχεδόν το ένα τρίτο του κρανίου του 
καθώς και τμήμα του εγκεφάλου του 
που είχε νεκρωθεί λόγω της εκτετα-
μένης εγκεφαλικής αιμορραγίας που 
είχε υποστεί. Αυτή τη στιγμή βρίσκε-
ται σε κατ’ οίκον νοσηλεία περιμέ-
νοντας να υποβληθεί σε μια σειρά 
εγχειρήσεων που θα αναδομήσουν 
μερικώς το παραμορφωμένο του κε-
φάλι, με τις εγκεφαλικές βλάβες που 
έχει υποστεί να τον ακολουθούν για 
την υπόλοιπη ζωή του.

Ο Μοχάμεντ είναι από τους λίγους 
«τυχερούς» παλαιστίνιους νεολαίους 
που έχουν υποστεί τέτοιου τύπου κτη-
νωδία και σώθηκαν. Οι περισσότεροι 
που έχουν δεχτεί πλαστικές σφαίρες 
των ισραηλινών στρατιωτών στο κε-
φάλι έχουν καταλήξει, λόγω της εκτε-
ταμένης εγκεφαλικής αιμορραγίας 
που προκαλείται από αυτή την κατα-
σταλτική μέθοδο, την τόσο προσφιλή 
στα σιωνιστικά κτήνη.

Η περίπτωση του Μοχάμεντ Ταμίμι 
δε θα είχε πάρει τόση δημοσιότητα 
(ακόμα και στο εσωτερικό του Ισρα-
ήλ) αν δεν είχε αποτελέσει τον λόγο 
για τον οποίο η 17χρονη ξαδέρφη του, 
Αχέντ Ταμίμι, δεν είχε χαστουκίσει 
και σπρώξει δυο πάνοπλους ισραηλι-
νούς στρατιώτες που εισέβαλαν στο 
χωριό της λίγο μετά τον τραυματισμό 
του Μοχάμεντ, πράξη για την οποία 
βρίσκεται προφυλακισμένη εδώ και 
δυο μήνες στις ισραηλινές φυλακές. 
Αυτή τη στιγμή δικάζεται από ισρα-
ηλινό στρατοδικείο, ενώ η ποινή της 

αναμένεται να είναι ιδιαιτέρως βα-
ριά, όχι τόσο για την πράξη της, αλλά 
κυρίως γιατί εδώ και χρόνια αποτελεί 
σύμβολο της παλαιστινιακής αντί-
στασης στους σιωνιστές.

Η Αχέντ και ο Μοχάμεντ συμμε-
τείχαν ενεργά στο κίνημα αντίστα-
σης των κατοίκων του Ναμπί Σάλεχ 
ενάντια στην κλοπή της γης τους από 
τους σιωνιστές για την επέκταση των 
εβραϊκών εποικισμών στη Δυτική 
Οχθη, γι’ αυτό και μπήκαν από τό-
σο μικρή ηλικία στο στόχαστρο του 
ισραηλινού στρατού. Οι σιωνιστές 
έχουν δολοφονήσει τρία μέλη της 
οικογένειας Ταμίμι από το 2009 που 
ξεκίνησαν οι κάτοικοι του χωριού να 
παλεύουν ενάντια στην επέκταση 
των εποικισμών. Τελευταίο τους θύ-
μα είναι ο 16χρονος Μουσάμπ Ταμίμι, 
που δολοφονήθηκε από τον ισραη-
λινό στρατό στο χωριό Ντέιρ Νιθάμ 
της Δυτικής Οχθης στις 3 Γενάρη, ο 
πρώτος Παλαιστίνιος που δολοφόνη-
σαν οι σιωνιστές το 2018. Ο φόρος 

αίματος που έχει πληρώσει η οικο-
γένεια Ταμίμι στους σιωνιστές από 
το 1976 μέχρι σήμερα φτάνει τους 22 
νεκρούς.

Η ταπείνωση του ισραηλινού στρα-
τού από ένα 17χρονο κορίτσι έκανε 
τους πιο ακραιφνείς σιωνιστές να 
λυσσάξουν ζητώντας τις κεφαλές 
της οικογένειας Ταμίμι επί πίνακι. 
Ο γνωστός σιωναζιστής υπουργός 
Παιδείας, Ναφτάλι Μπενέτ, δήλωσε 
στον ραδιοφωνικό σταθμό του ισρα-
ηλινού στρατού ότι οι γυναίκες της 
οικογένειας Ταμίμι, που φαίνονται 
στο βίντεο που δείχνει την Αχέντ να 
χαστουκίζει τους στρατιώτες, πρέπει 
να τελειώσουν τη ζωή τους στη φυλα-
κή, ενώ ο υπουργός Αμυνας, Αβιγκόρ 
Λίμπερμαν δήλωσε ότι όσοι εμπλέ-
κονται στον προπηλακισμό των δυο 
ισραηλινών στρατιωτών, όχι μόνο η 
Αχέντ αλλά οι γονείς και όσοι στέκο-
νται και παρακολουθούν το περιστα-
τικό, δε θα γλιτώσουν από τη μοίρα 
που τους αξίζει. Η σιωνιστική γελοι-

ότητα έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό 
που ο Μάικλ Ορεν, ανώτατος ισρα-
ηλινός αξιωματούχος, ανακοίνωσε 
τον Γενάρη ότι πρόκειται να ξεκινήσει 
έρευνα με στόχο να αποδείξει ότι η 
οικογένεια Ταμίμι δεν είναι αληθινή, 
αλλά μια ομάδα παλαιστίνιων ηθο-
ποιών με ξανθά μαλλιά και γαλανά 
μάτια που έχουν σαν στόχο να κά-
νουν το Ισραήλ να φαίνεται βάρβαρο 
στην «διεθνή κοινή γνώμη»!

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 
Φλεβάρη, ο ισραηλινός στρατός ει-
σέβαλε ξανά στο Ναμπί Σάλεχ και 
συνέλαβε 10 Παλαιστίνιους. Ανά-
μεσά τους ήταν και ο βαριά τραυ-
ματισμένος Μοχάμεντ. Αφού τον 
υπέβαλαν σε πολλές ανακρίσεις, 
τον άφησαν ελεύθερο πολλές ώρες 
αργότερα, κρατώντας φυλακισμέ-
νους τους υπόλοιπους. Η επιχείρηση 
απαγωγής του Μοχάμεντ ήταν λε-
πτομερώς σχεδιασμένη, ενώ όπως 
δημοσίευσε και η ισραηλινή εφημε-
ρίδα Haaretz, η απαγωγή του έγινε 
με έγκριση στρατιωτικού γιατρού 
που γνωμάτευσε ότι δεν κινδυνεύει 
η εύθραυστη υγεία του παιδιού από 
την απαγωγή και την πολύωρη κρά-
τηση. Ο δικηγόρος της οικογένειας 
Ταμίμι δήλωσε ότι η ανάκριση του 
Μοχάμεντ από τους σιωνιστές έγινε 
χωρίς την παρουσία δικηγόρου. Η 
καταπάτηση ακόμα και των πιο στοι-
χειωδών δικαιωμάτων των παλαιστί-
νιων κρατούμενων είναι συνηθισμένη 
πρακτική των σιωνιστών, ειδικά των 
παιδιών που είναι πιο ευάλωτα, προ-
κειμένου να αποσπάσουν ομολογίες 
που θα τις χρησιμοποιήσουν μετά για 
να τα καταδικάσουν σε πολύχρονες 
φυλακίσεις.

Την ίδια μέρα, ο στρατηγός Γιοάβ 

Μόρντεκαϊ, διοικητής της COGAT, 
της ισραηλινής υπηρεσίας που εί-
ναι υπεύθυνη για τα παλαιστινιακά 
εδάφη, δηλαδή το γραφειοκρατικό 
όργανο της σιωνιστικής κατοχής, 
δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης σημείωμα, σύμφωνα με 
το οποίο ο Μοχάμεντ Ταμίμι δεν 
πυροβολήθηκε στο κεφάλι από τον 
ισραηλινό στρατό, αλλά έπεσε από 
το ποδήλατό του και χτύπησε! Αυτό 
προέκυψε από την ανάκριση που του 
έκαναν, σύμφωνα με τον σιωνιστή 
στρατηγό! Οι δεκάδες ακτινογραφί-
ες που δείχνουν τη σφηνωμένη στο 
κεφάλι του παιδιού σφαίρα, αλλά και 
οι ιατρικές γνωματεύσεις είναι ψέμα-
τα, προκειμένου να σπιλωθεί η εικόνα 
του Ισραήλ διεθνώς! Πρόκειται για 
μια τεράστια παρεξήγηση που απο-
καλύφθηκε μετά από την ανάκριση 
του θύματος, που όπως φαίνεται δεν 
είναι και τόσο θύμα, αλλά… θύτης. 
Τα μόνα πραγματικά θύματα είναι 
οι σιωνιστές που… συκοφαντήθηκαν!

Ο φασισμός, εκτός από δολοφο-
νικός, ήταν πάντοτε στενά συνδεδε-
μένος με τη γελοιότητα. Η σιωνιστική 
του έκφανση δεν αποτελεί εξαίρεση. 
Δεν υπάρχει φασιστικό καθεστώς 
που να μην έχει αντιπάλους του που 
έχουν «αυτοτραυματιστεί», «αυτοπυ-
ροβοληθεί», «χτυπήσει μόνοι τους το 
κεφάλι τους στον τοίχο» κτλ. κτλ. Τα 
έχουμε ζήσει σε παλαιότερες δεκα-
ετίες και στη χώρα μας αυτά τα φαι-
νόμενα. Τον κομμουνιστή γραμμα-
τέα της ΓΣΕΕ Μήτσο Παπαρήγα τον 
δολοφόνησαν το 1948 και είπαν ότι 
αυτοκτόνησε μέσα στο κελί του. Τους 
αγωνιστές της RAF τους δολοφόνη-
σαν στα λευκά κελιά του Σταμχάιμ 
και είπαν ότι αυτοκτόνησαν. Ακόμα 
και σε απλούστερα περιστατικά, 
αστυνομικής βαναυσότητας, λένε ότι 
οι συλληφθέντες διαδηλωτές «αυτο-
τραυματίστηκαν» (θυμηθείτε την 
περιβόητη υπόθεση «ζαρντινιέρα»).

Σιωνιστική κτηνωδία

Σε νέα φάση θα μπει η πο-
λεμική επιχείρηση της 

Τουρκίας στη Συρία, σύμφωνα 
με όσα δήλωσε ο αναπληρω-
τής πρωθυπουργός της Τουρ-
κίας, Μπεκίρ Μποζντάγκ, σε 
τηλεοπτική του συνέντευξη 
την περασμένη Δευτέρα. Πού 
εντοπίζεται αυτή η «νέα φά-
ση»; Στην αποστολή «ειδικών 
δυνάμεων» που θα εντείνουν 
τις πολεμικές επιχειρήσεις, 
οι οποίες μέχρι στιγμής δεν 
έχουν δώσει τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, πέρα από την 
ολοκληρωτική καταστροφή πε-
ρισσότερων από 40 χωριών και 
την εκδίωξη των κατοίκων από 
88 κουρδικά χωριά. Στο Αφρίν 
(πόλη 100 χιλιάδων κατοίκων), 
αν και απέχει λιγότερο από 30 
χιλιόμετρα από τα σύνορα, οι 
Τούρκοι δεν έχουν κατορθώσει 
ακόμα να μπουν, μολονότι έχει 
περάσει πάνω από ένας μήνας 
από την εισβολή! Ο Μποζ-
ντάγκ μόλις τώρα δήλωσε ότι 
σε λίγο θα ξεκινήσει η πολι-
ορκία της! Ούτε στο Μανμπίζ 
(πόλη που έπεσε το 2014 στα 
χέρια του ISIS για να «απελευ-
θερωθεί» από την αμερικανό-
πνευστη συμμαχία δυο χρόνια 

μετά, τον Αύγουστο του 2016), 
που απέχει γύρω στα 100 χι-
λιόμετρα από το Αφρίν, αλλά 
κι αυτή απέχει γύρω στα 30 
χιλιόμετρα από την τουρκική 
μεθόριο, έχουν πλησιάσει οι 
τουρκικές δυνάμεις. 

Μπορεί η τουρκική εισβολή 
να έχει βαλτώσει (παρά το γε-
γονός ότι έχει την υποστήριξη 
μαχητών του Ελεύθερου Συ-
ριακού Στρατού), αυτό όμως 
δε σημαίνει ότι δεν είναι κα-
ταστροφική ή ότι θα κρατήσει 
λίγο. Το αντίθετο ισχύει. Από 
τη στιγμή που έχει το Ο.Κ. από 
τους Αμερικανούς να δράσει, 

η Τουρκία θα επιχειρήσει να 
κερδίσει τα μέγιστα δυνατά 
οφέλη από τις πολεμικές επι-
χειρήσεις. Το πόσο θα το κα-
ταφέρει αυτό μένει να φανεί 
στην πράξη, όμως το ότι θα 
το προσπαθήσει όσο δεν πάει 
άλλο θα πρέπει να θεωρείται 
δεδομένο. 

Τι κέρδισαν οι Κούρδοι της 
Συρίας από τη συμμαχία τους 
με τους Αμερικάνους; Τίπο-
τα απολύτως. Οι Αμερικάνοι 
τους την έφεραν και τώρα οι 
Κούρδοι εμφανίζονται σαν… 
απατημένες ερωμένες. Σε 
συνέντευξή του στη Deutche 

Welle (http://www.dw.com/
en/turkish-attack-on-afrin-the-
kurds-put-their-trust-in-the-
us-and-the-west/a-42727724),  
ένας δικηγόρος, μέλος κουρδι-
κής ΜΚΟ με έδρα τη Βόνη της 
Γερμανίας, λέει: 

«Οι Κούρδοι εμπιστεύτηκαν 
τις ΗΠΑ και τη Δύση. Ως ένα 
μέρος αυτής τους της εμπι-
στοσύνης, πολέμησαν μαζί με 
τη Δύση κατά του Ισλαμικού 
Κράτους. Οι Κούρδοι είναι 
πρόθυμοι να συνεργαστούν, 
αλλά να κρατήσουν επίσης την 
περιοχή ελεύθερη από πόλεμο 
και βία. Οι Κούρδοι και οι δυ-
τικές δυνάμεις έδιωξαν το ISIS 
μαζί. Ξεκάθαρα, οι Κούρδοι 

έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο 
σε αυτόν τον αγώνα. Ομως 
τώρα, οι Κούρδοι αισθάνο-
νται εγκαταλελειμμένοι ξανά. 
Εχουν περικυκλωθεί από τρεις 
πλευρές και έχουν συμφωνή-
σει ότι θα εξακολουθήσουν να 
εργάζονται με τη Δύση. Ομως, 
προφανώς, ούτε οι Αμερικάνοι 
ούτε τα άλλα δυτικά κράτη εν-
διαφέρονται και πολύ γι’ αυτό. 
Η Τουρκία είναι ο δεύτερος 
δυνατότερος στρατός του ΝΑ-
ΤΟ. Αν τα δυτικά κράτη δεν 
επέμβουν τώρα, το Αφρίν θα 
πέσει σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα. Για τους Κούρδους, 
το ερώτημα είναι τι θα γίνει με 
τους 500 χιλιάδες πολίτες, οι 
οποίοι αντιμετωπίζουν όχι μό-

νο την Τουρκία, αλλά και τις 
τζιχαντιστικές τρομοκρατικές 
ομάδες. Περίμεναν πολύ καιρό 
να παλέψουν για να καταστρέ-
ψουν τους Κούρδους».

Αποτέλεσμα; Οι Κούρδοι 
της Συρίας, αφού τους πού-
λησαν οι Αμερικανοί, ζήτησαν 
τη βοήθεια του Ασαντ για να 
γλιτώσουν από την τουρκική ει-
σβολή! Σε έναν πόλεμο χωρίς 
επαναστατική προοπτική από 
οποιαδήποτε πλευρά, χωρίς 
καν εθνικοαπελευθερωτικό 
όραμα, δε θα μπορούσε να 
συμβεί διαφορετικά. Ατέρμο-
νη μάχη, με συμμαχίες χωρίς 
αρχές και προπαντός υπό ιμπε-
ριαλιστική κηδεμονία.

«Πούλησαν» τους Κούρδους, αλλά η Τουρκία κόλλησε στο βάλτο

Αύριο έχει εκλογές στην Ιταλία. Τα γκάλοπ, που 
απαγορεύονται το τελευταίο δεκαπενθήμε-

ρο, άφησαν πρώτο τον «πεντάστερο» Γκρίλο (που 
κατεβαίνει με πρωθυπουργό άλλο πρόσωπο), δεύ-
τερο τον «φορτσάτο» Μπερλουσκόνι και τρίτο και 
καταϊδρωμένο τον Ρέντσι.

Ολα δείχνουν ότι επί ματαίω πασχίζει ο Ματέο 
να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Ακόμα κι αν σχημα-
τιστεί κυβέρνηση Φόρτσα Ιτάλια - Δημοκρατικού 

Κόμματος, είναι απίθανο ο Ρέντσι (αν βγει τρίτος) 
να διεκδικήσει την πρωθυπουργία. Στον προθάλα-
μο περιμένουν πολλοί και διάφοροι, από τον πρό-
εδρο του ευρωκοινοβούλιου Ταγιάνι (που τον έχει 
ήδη προτείνει ο Μπερλουσκόνι), μέχρι την πρώην 
ΥΠΕΞ και πρώην επίτροπο Εμα Μπονίνο, που ηγεί-
ται του μικρού κόμματος «Περισσότερο Ευρώπη». 
Το σίγουρο είναι ότι δε θα πλήξουμε με όσα θ' ακο-
λουθήσουν όταν βγουν τα αποτελέσματα.

Θρίλερ ή ιλαροτραγωδία;
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Αντιλαϊκός πυρετός
Αυτό είναι είδηση: ο Τσακαλώτος έχει άγχος. Το 

εξομολογήθηκε στους δημοσιογράφους, αλλά ζήτησε 
να μην του το αποδώσουν ονομαστικά. Εχει άγχος 
γιατί πρέπει να τελειώσει τις διαπραγματεύσεις 
με την τρόικα μέχρι τον Ιούνη κι ο χρόνος είναι 
πιεστικός. Κατά τα άλλα, μας ενημέρωσε «ατύπως» 
ότι «σε πολύ θετικό κλίμα ολοκληρώθηκε ο α' κύκλος 
συναντήσεων της κυβέρνησης με τους επικεφαλής 
των θεσμών, στο πλαίσιο της τέταρτης αξιολόγησης».

Εφτιαξαν, κατά κάποιον τρόπο την ατζέντα και 
«συμφωνήθηκε σφιχτό χρονοδιάγραμμα εργασιών 
και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των δύο πλευρών, 
με ορίζοντα τον επόμενο κύκλο συναντήσεων και 
την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης και 
με ημερομηνία-ορόσημο για την οριστικοποίηση 
όλων των θεμάτων που αφορούν στη λήξη του 
Προγράμματος, το Εurogroup της 21ης Ιουνίου 2018».

Λίγο αυστηρότερη σε ύφος και υπαινικτικά 
περισσότερο συγκεκριμένη, η ανακοίνωση της 
τρόικας, κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος: «Εγιναν 
εποικοδομητικές συζητήσεις για τις μεταρρυθμίσεις 
που αποτελούν μέρος των προγραμμάτων του 
ΕΜΣ και του ΔΝΤ. Οι εργασίες θα συνεχιστούν 
τις προσεχείς εβδομάδες για να προχωρήσουν 
περισσότερο και να ολοκληρωθούν. Οι ελληνικές 
αρχές ανέλαβαν τη δέσμευση να κάνουν τις 
απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη ολοκλήρωση 
της 4ης αξιολόγησης, με στόχο την επιτυχή 
ολοκλήρωση του προγράμματος».

Επειδή, μετά από οχτώ χρόνια Μνημονίων, 
έχουμε πια την απαιτούμενη πείρα, ξέρουμε 
πως όταν υπάρχει καλό κλίμα στις συζητήσεις 
κυβέρνησης-τρόικας ουδέν καλό προμηνύεται για 
τον ελληνικό λαό. Το αντίθετο. Κι όταν διαβάζουμε 
για «δεσμεύσεις» που έχει αναλάβει η ελληνική 
κυβέρνηση, έχουμε μάθει να κουμπωνόμαστε.

Οταν ο Τσακαλώτος ρωτήθηκε πότε το ΔΝΤ 
ενδέχεται να ζητήσει την υλοποίηση κατά ένα έτος 
νωρίτερα της μείωσης του αφορολόγητου, απάντησε 
πως αυτό θα γίνει τον Μάη, αφού προηγουμένως 
δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του α' τριμήνου για το 
ΑΕΠ. Εχετε καμιά αμφιβολία ότι το ΔΝΤ θα απαιτήσει 
να πάνε πακέτο (από 1.1.2019) το πετσόκομμα των 
συντάξεων και του αφορολόγητου;

Αλλά και αν τελικά συμφωνηθεί να παραμείνει το 
ήδη προ-νομοθετημένο χρονοδιάγραμμα (συντάξεις 
το 2019 - αφορολόγητο το 2020) ή βρεθεί μια άλλη 
τεχνική φόρμουλα, θα αλλάξει τίποτα επί της ουσίας; 

Αμφιβάλλει κανείς ότι η μνημονιακή πολιτική θα 
συνεχιστεί κανονικότατα και μετά την ολοκλήρωση 
του τρίτου Μνημόνιου; Ας αφήσουμε τον Μοσκοβισί 
και τον Ρέγκλινγκ, που δεν μιλούν για «έξοδο», αλλά 
για «ολοκλήρωση του προγράμματος». Ο ίδιος ο 
Τσακαλώτος αποφεύγει να χρησιμοποιήσει τον 
προπαγανδιστικό όρο «καθαρή έξοδος» και προτιμά 
να μιλά για «είδος εποπτείας», που θα συζητηθεί 
και θα συμφωνηθεί. Αυτή η «ειδική εποπτεία» κάνει 
σκόνη το ιδεολόγημα της «καθαρής εξόδου».

Ομως η «ειδική εποπτεία» είναι ένας μηχανισμός 
ελέγχου. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο χρειάζεται. 
Χρειάζεται για να εξασφαλιστεί ότι δε θα υπάρξει 
καμιά παρέκκλιση από τη μνημονιακή πολιτική, 
όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από το 2010 μέχρι 
σήμερα. Οσο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη έχουν 
οι ιμπεριαλιστές δανειστές και οι έλληνες 
κεφαλαιοκράτες στο εγχώριο πολιτικό σύστημα τόσο 
πιο χαλαρά θα του αφήσουν τα λουριά. Οχι για να 
χαλαρώσει την αντιλαϊκή πολιτική, αλλά για να τη 
διατηρήσει ανέπαφη.

Αυτό να έχουμε κατά νου, για να μη μπορεί να μας 
παγιδέψει ο κάθε Τσίπρας και ο κάθε Μητσοτάκης.

στο ψαχνό

Δικαιολογίες του κ@@ου
Ο Τζανακόπουλος στην ΕΡΤ για την επί-

σκεψή του στον Αρειο Πάγο, τη μέρα που 
έκλεινε η δικογραφία για τη Novartis και 
αποστελλόταν στη Βουλή (μέσω υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης): «Θα σας πω, σε ό,τι 
αφορά την επίσκεψή μου στον Αρειο 
Πάγο καταλαβαίνετε ότι αν γνώριζα τη 
διαδικαστική φάση στην οποία βρίσκεται 
η δικογραφία, μάλλον δεν θα επέλεγα να 
πάω στον Αρειο Πάγο εκείνη την ημέρα. Ο 
λόγος της επίσκεψης και το έχω πει αρκε-
τές φορές είχε να κάνει με το εξής: ότι είχε 
γεμίσει ο σαββατιάτικος και κυριακάτικος 
τύπος με δημοσιεύματα που αφορούσαν τη 
διαδικαστική φάση αλλά και την ουσία μιας 
δικογραφίας και από τη δική μου πλευρά 
ως κυβερνητικός εκπρόσωπος είχα την 
υποχρέωση να ρωτήσω την εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου εφόσον, ακριβώς για τη 
διαδικαστική φάση στην οποία βρίσκεται η 
έρευνα και για το αν και κατά πόσο θα δια-
βιβαστεί ή αναμένεται η διαβίβαση κάποι-
ου φακέλου στη Βουλή. Δεν ήταν επομένως 
ουσιαστική η συζήτηση την οποία είχαμε».

Πρώτο: από πότε ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος ή οποιοσδήποτε υπουργός (πλην 
του υπουργού Δικαιοσύνης) μπορεί να 
απευθύνεται σε οποιονδήποτε δικαστικό, 
οποιασδήποτε βαθμίδας και να ζητά πλη-
ροφορίες για εκκρεμή ποινική υπόθεση;

Δεύτερο: γιατί η εισαγγελέας του Αρεί-
ου Πάγου δεν απέπεμψε τον θρασύ Τζα-
νακόπουλο, λέγοντάς του ότι δεν έχει κα-
νένα δικαίωμα να ρωτά για την τύχη μιας 
δικογραφίας και η ίδια καμιά υποχρέωση 
να του απαντήσει;

Τρίτο: η δημοσιογράφος της ΕΡΤ έκανε 
το ερώτημα σε συνεννόηση με τον Τζα-
νακόπουλο. Γι' αυτό και όταν αυτός είπε 
τη μπούρδα που παραθέσαμε, έκλεισε το 
θέμα με ένα… «είστε σαφής». Μιλάμε για 
κανονικά παπαγαλάκια που δεν ξέρουν 
ούτε λίγο άρωμα… «ανεξαρτησίας» να 
βάλουν στις εμφανίσεις τους.

Τέταρτο: η άμυνα του Τζανακόπουλου 
είναι τόσο ασθενής που το μόνο που κάνει 
είναι να επιβεβαιώνει τις κατηγορίες των 

πολιτικών του αντιπάλων.

Πώς να τον μαζέψουν;
Από την ίδια συνέντευξη Τζανακόπου-

λου, η αναφορά στη στάση του Καμμένου 
στο «Μακεδονικό»: «Κοιτάξτε, ο κ. Καμ-
μένος έχει εκφράσει την άποψή του στο 
συγκεκριμένο ζήτημα. Από εκεί και πέρα 
ο υπουργός Εξωτερικών, ο πρωθυπουργός 
έχουν δηλώσει ποια είναι η θέση της κυ-
βέρνησης και με ποια θέση προσέρχεται 
η Ελληνική Δημοκρατία στις διαπραγμα-
τεύσεις. Θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε 
υπομονή, να δούμε ποια θα είναι τελικά η 
πρόταση λύσης που θα καταλήξουν οι πολι-
τικές ηγεσίες των υπουργείων Εξωτερικών 
και οι πρωθυπουργοί και από εκεί και πέρα 
να κάνουμε όλοι τις τοποθετήσεις μας».

Μέχρι τώρα μας έλεγαν ότι ο Καμμέ-
νος συμφωνεί με την κυβερνητική πολι-
τική. Τώρα, μας λένε ότι «έχει εκφράσει 
την άποψή του». Ποια είναι όμως η άπο-
ψη Καμμένου; Την είπε ο ίδιος στη Βουλή, 
στη συζήτηση για το σκάνδαλο Novartis: 
«Βεβαίως και διαφωνώ με την Κυβέρνηση 
για τους χειρισμούς όσον αφορά το θέμα 
του ονόματος της Μακεδονίας. Το έχω πει 
δημόσια. Και μάλιστα, θα κάνω τα πάντα, 
κύριε Λεβέντη, για να το σταματήσω. Βε-
βαίως, όχι απλώς δεν θα ψηφίσω για να 
μην παραδοθεί το όνομα “Μακεδονία“». 
Οταν ο Καμμένος λέει «θα κάνω τα 
πάντα» εννοεί, προφανώς, ότι δε θα δι-
στάξει να ρίξει την κυβέρνηση. Δεν έχει 
σημασία αν θα το κάνει ή αν θα κάνει 
μια ακόμα θεαματική κωλοτούμπα ή αν 
δε χρειαστεί να κάνει οτιδήποτε γιατί δε 
θα υπάρξει συμφωνία (ο ίδιος το είπε 
και αυτό). Σημασία έχει ότι βγαίνει και 
φτύνει κανονικά τον Τσίπρα, ο οποίος 
μάλιστα τον άκουγε παίζοντας το κο-
μπολόι του.

Nάτος και ο Π.Κ.
«Εγώ είμαι ο Π.Κ. που αναφέρει το 

έγγραφο του FBI» παραδέχτηκε ο Πα-
ναγιώτης Κουρουμπλής σε τηλεοπτική 
του συνέντευξη. Είχε συμμετάσχει σ' 
ένα «business breakfast» το 2015, στο 

οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι εταιριών, 
μεταξύ των οποίων και ο Φρουζής, όπως 
είπε. Αλλά δεν είχα τετ-α-τετ μαζί του, 
έσπευσε να συμπληρώσει.

Για καθήστε, όμως. Στη Βουλή, ο ίδιος 
ο Κουρουμπλής δεν είπε τίποτα περί ανα-
φοράς του από το FBI. Είχε πει ότι η ανα-
φορά της δικογραφίας σ' αυτόν δεν έχει 
σχέση με τη Novartis, αλλά προήλθε από 
μηνυτήριες αναφορές που είχαν κάνει 
βουλευτές της αντιπολίτευσης, αναφορι-
κά με τη μη έκδοση δελτίου τιμών φαρμά-
κων το πρώτο εξάμηνο του 2015 που ήταν 
υπουργός. Τώρα μας λέει και για FBI, για  
«business breakfast» με τον Φρουζή και 
άλλα. Γιατί, λοιπόν, ο ίδιος και ο πρωθυ-

Ελεεινοί
Αν κάνει κάποιος μια σύντομη αναζή-

τηση στο Διαδίκτυο, θα διαπιστώσει ότι 
το πιο αγαπημένο και πιο πολυπαιζόμε-
να σε πανηγύρια, γάμους και γιορτές, 
σλαβομακεδονικό τραγούδι αναφέρε-
ται στη Μίρκα Γκίνοβα (Ειρήνη Γκίνη), 
την κομμουνίστρια δασκάλα που ήταν 
η πρώτη γυναίκα που εκτελέστηκε από 
έκτακτο στρατοδικείο του μοναρχοφα-
σισμού. Το τραγούδι το παίζουν πότε με 
λόγια (στη μακεδονική γλώσσα, φυσι-
κά) και πότε χωρίς λόγια, όμως όλοι ξέ-
ρουν πως πρόκειται για το τραγούδι της 
Μίρκας. Δείτε για παράδειγμα σ' αυ-
τές τις δύο διευθύνσεις: https://www.
youtube.com/watch?v=gq5qZ1dHmvU 
και  https://www.youtube.com/
watch?v=8GsZI4_6mmY.

Ο λαός μιας εθνικής μειονότητας 
εξακολουθεί να τιμά μια κομμουνίστρια 
ηρωίδα (πράγμα σπάνιο στη δική μας 
παράδοση, για ευνόητους λόγους) και 
η ηγεσία του Περισσού, που προσπαθεί 
να καπηλευτεί την ιστορία του ΚΚΕ, του 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ, λέει σ' αυτόν 
τον λαό πως δεν αποτελεί εθνική μειο-
νότητα και πως η μακεδονική γλώσσα, 
που μιλάει αυτός ο λαός, δεν υπάρχει, 
είναι ένα… σερβοβουλγαρικό ιδίωμα!

ΚΟΝΤΡΕΣ
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πουργός του φρόντισαν να εξαιρεθεί από τη λίστα της προανα-
κριτικής εξέτασης;

Γιατί μούγκα;
Δεν περιορίστηκε στη γραπτή δήλωση-ποταμό ο Βενιζέλος. Το 

είπε και από το βήμα της Βουλής. Αναφερόμενος στον Παπαγ-
γελόπουλο, μίλησε και πάλι για την «τρίτη, δεξιά συνιστώσα της 
κυβέρνησης», αναφερόμενος στους Καραμανλικούς. «Εγώ δεν 
είμαι άφιλος» είπε με νόημα ο Παπαγγελόπουλος, γνωστός και 
για τον ύμνο στο μεγαλείο του Καραμανλή (και του Τσίπρα), που 
έγραψε μετά την προκλητική αθωωτική απόφαση του Εφετείου 
για το σκάνδαλο του Βατοπεδίου. Από πλευράς ΝΔ, όμως, μού-
γκα για την αναφορά του Βενιζέλου, που ούτε λίγο ούτε πολύ χα-
ρακτήρισε τον Καραμανλή και τους καραμανλικούς Δούρειο Ιππο 
του Τσίπρα μέσα στη ΝΔ. Και καλά, η στάση του Σαμαρά και του 
Μπουμπούκου είναι κατανοητή: βρίσκονται σε υπόγειο πόλεμο με 
τους καραμανλικούς, όπως φάνηκε και με την υπόθεση Αντώνα-
ρου. Είμαστε σίγουροι ότι τουλάχιστον ο Σαμαράς γνώριζε αυτή 
την… πρωτότυπη άποψη του Βενιζέλου και τον ενθάρρυνε να τη 
διατυπώσει, αφού ο ίδιος -για ευνόητους λόγους- δεν μπορούσε 
να πει κάτι τέτοιο. Ο Κούλης, όμως, γιατί δεν αντέδρασε; Μάλλον 
βολεύεται και αυτός με την άσκηση πίεσης πάνω στον Καραμαν-
λή και την ομάδα του. Είναι τόσο ανασφαλής ως αρχηγός της ΝΔ, 
γι' αυτό και οχυρώνεται πίσω από οτιδήποτε και οποιονδήποτε 
αδυνατίζει τους εσωκομματικούς του αντίπαλους.

ΥΓ. Λέτε να δούμε να ξαναζεσταίνετε η ιδέα της «Νέας Ελ-
λάδας», που «έπαιζε» την περίοδο συγκυβέρνησης των Σαμαρο-
βενιζέλων; Τίποτα δεν αποκλείεται, αλλά μέχρι τις εκλογές δε 
βλέπουμε να γίνεται κίνηση.

Απαντήσεις;
Εγραψε ο Μανώλης Καψής στο capital.gr: «Ξαναγυρνάω στο 

2004. Η εφημερίδα “Ελευθεροτυπία” δημοσιεύει εκείνη την επο-
χή σειρά ρεπορτάζ, όπου εμφανίζει τις φαρμακευτικές εταιρείες 
να ενισχύουν οικονομικά την προεκλογική καμπάνια του Νικήτα 
Κακλαμάνη. Δημοσιεύει μάλιστα και “αποδείξεις πληρωμής”. 
Εκλειναν ολόκληρα τραπέζια, αγόραζαν θέσεις δηλαδή, εκεί που 
μιλούσε ο Νικήτας “επί πληρωμή”. Για την ενίσχυση της καμπάνιας 
του. Η εφημερίδα ζητούσε απαντήσεις. Εις μάτην…

Εκείνη την εποχή βρεθήκαμε στο στούντιο του Mega με τον 
Νικήτα Κακλαμάνη. Τον ρώτησα για τις αποκαλύψεις. “Γελάει 
καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος”, μου απάντησε αινιγματικά… 
Υπέθεσα ότι θα πάει την εφημερίδα στα δικαστήρια. Θα τους 
τρίψει στη μούρη μια “διάψευση, να”. Και θα δείξει ότι όλα όσα 
ισχυρίζονταν η εφημερίδα είναι μια συκοφαντία. Είναι δυνατόν ο 
υποψήφιος υπουργός Υγείας να δέχεται “ενισχύσεις”, έστω νομι-
μοφανείς… από τις φαρμακευτικές εταιρείες; Τίποτα δεν έγινε… 
Ο κ. Κακλαμάνης έγινε υπουργός, η κυβέρνηση Καραμανλή κα-
τήργησε τη λίστα προς δόξα των υπερκερδών των φαρμακευτικών 
εταιρειών (εκτοξεύοντας παράλληλα τα δημόσια έξοδα…) και η 
υπόθεση ξεχάστηκε. Ο Νικήτας Κακλαμάνης δεν πήγε ποτέ την 
εφημερίδα στα δικαστήρια, η “Ελευθεροτυπία” μετά από μερικά 
χρόνια έκλεισε και η υπόθεση ξεχάστηκε. Fin».

Είναι φανερό ότι ο αρθρογράφος προσπαθεί έμμεσα να στηρί-
ξει τη θεωρία ότι ο Καραμανλής και οι υπουργοί του (πλην Αβρα-
μόπουλου, που θεωρείται  ανταγωνιστής του Καραμανλή για την 
προεδρία της Δημοκρατίας) εξαιρέθηκαν από την εμπλοκή στο 
σκάνδαλο Novartis μετά από συμφωνία με τους Τσιπροπαπαγγε-
λόπουλους. Τον Κακλαμάνη, που είναι γιατρός και έχει διατελέσει 
υπουργός Υγείας, δεν τον ακούσαμε να μιλά στη Βουλή. Ούτε 
ανέβηκε στο προεδρείο τη συγκεκριμένη μέρα. Ούτε σ' αυτά που 
του καταμαρτυρεί ο Καψής είδαμε ν' απαντά.

Επαγγελματίες
Πέσαμε έξω ως προς τον προορισμό της ανεξαρτητοποιηθεί-

σας από το Ποτάμι Κατερίνας Μάρκου. Περιμέναμε να πάει κατά 
ΚΙΝΑΛ μεριά, όμως αυτή επέλεξε ΝΔ και Κούλη. Μεγαλύτερο 
μαγαζί, καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. 
Θα έπρεπε να το περιμένουμε, όμως, γιατί στη ΝΔ έχει ενταχθεί 
εδώ και καιρό ο… μέντοράς της Βασίλης Οικονόμου. Στη φράξια 
του ήταν, όσο καιρό αυτός ήταν στο ΠΑΣΟΚ και μετά έφτιαξε με 
τον Δημαρά (τι να γίνεται άραγε αυτή η ψυχή;) το «Αρμα Πολι-
τών». Μαζί μπήκαν μετά στη ΔΗΜΑΡ του Κουβέλη. Η Μάρκου με-
τά τη ΔΗΜΑΡ πήγε στο Ποτάμι, καταφέρνοντας να επανεκλεγεί, 
ενώ ο Οικονόμου έμεινε εκτός κοινοβουλευτικού νυμφώνος το 
2012-2015, μέχρι που πήγε στη ΝΔ και επανεκλέχτηκε. Θα έπρεπε 
να περιμένουμε, λοιπόν, ότι ο τομεάρχης Υγείας της ΝΔ -πλέον- 
θα έκανε ένα καλό πολιτικό προξενειό για την άλλοτε «προτεζέ» 
του. Ενας καλός επαγγελματίας ποτέ δεν πάει χαμένος.

Και βέβαια, προσχωρώντας στη ΝΔ, η Μάρκου έριξε το απα-
ραίτητο γλείψιμο στον Κούλη: «Ενώνω από σήμερα τις δυνάμεις 
μου με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενός πολι-
τικού που έχει αποδείξει ότι πιστεύει στις ριζικές μεταρρυθμίσεις 
που έχει ανάγκη η χώρα και είναι έτοιμος να τις υλοποιήσει. Ενός 
πολιτικού που θέλει και μπορεί να υπερβεί επίπλαστες διαχωρι-
στικές γραμμές που ανήκουν στο παρελθόν και οι οποίες έχουν 
βλάψει την πατρίδα μας». Εχει κι άλλο μπλα, μπλα, αλλά δε θέ-
λουμε να σας προκαλέσουμε τάσεις εμετού.

Ο γενικός γραμματέας του Περισσού 
Δημήτρης Κουτσούμπας προειδοποιεί 

σε εθνικά δραματικούς τόνους: «Βλέπου-
με προσπάθεια της κυβέρνησης να κλείσει 
ένα ζήτημα, χωρίς τους αναγκαίους όρους, 
όπως είναι η απάλειψη του αλυτρωτισμού 
από το Σύνταγμα της ΠΓΔΜ. Η σπουδή εξη-
γείται κι εδώ με βάση το ρόλο σημαιοφόρου 
του ΝΑΤΟ που έχει αναλάβει η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ». 

Κι εμείς, που ασφαλώς δε διαθέτουμε 
την αναλυτική ικανότητα ενός Κουτσούμπα, 
αναρωτιόμαστε: Αν αλλάξει το Σύνταγμα 
της ΠΓΔΜ, θα πάψει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ να είναι σημαιοφόρος του ΝΑΤΟ; Από 
την άλλη, η ΝΔ, που θέτει στην κυβέρνηση 
ακριβώς τους ίδιους όρους με τον Περισσό 
(«αν δεν αλλάξει το Σύνταγμα της γείτονος, 
εμείς δεν μπαίνουμε σε καμιά συζήτηση» 
λέει ο Κούλης), δεν είναι σημαιοφόρος του 
ΝΑΤΟ; Να το συνοψίσουμε; Αν όποιος θέ-
λει να κλείσει το ζήτημα χωρίς αλλαγές στο 
Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Μακεδονί-
ας είναι σημαιοφόρος του ΝΑΤΟ, όποιος 
βάζει σαν όρο τις αλλαγές στο Σύνταγμα 
τι είναι; Πατριώτης; Το βέβαιο είναι ότι ΝΔ, 
Περισσός και ΠΑΣΟΚ συνωστίζονται στον 
ίδιο ακριβώς παρονομαστή. Φανατικοί 
νατοϊκοί από τη μια και υποτιθέμενοι αντι-
ιμπεριαλιστές από την άλλη.

Αυτός ο κοινός παρονομαστής ονομά-
ζεται αστικός εθνικισμός. Και βέβαια, στον 
ίδιο κοινό παρονομαστή είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ 
με το Ποτάμι, που κρατούν μια πιο «ήπια» 
εθνικιστική στάση. Την ίδια στάση, άλλω-
στε, κρατούσαν και η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, 
όταν βρίσκονταν στην κυβέρνηση. Σήμερα, 
για λόγους αντιπολιτευτικούς και μόνο, βά-
ζουν ως προαπαιτούμενο την αλλαγή στο 
Σύνταγμα της γειτονικής χώρας. Μάλιστα, 
αν υπάρξει συμφωνία και πάει για ψήφιση 
στη Βουλή, το ΠΑΣΟΚ είναι πιθανότατο 
να την ψηφίσει (ασκώντας, φυσικά, κριτική 
στην κυβέρνηση για τον τρόπο που δια-
πραγματεύτηκε, που συγκρότησε το «εθνι-
κό μέτωπο» κτλ.). Ακόμα και για τη ΝΔ δεν 
παίρνουμε όρκο.

Για να γυρίσουμε στη θέση του Περισ-
σού, θέλουμε να ρωτήσουμε επίσης, αν ο 
λεγόμενος αλυτρωτισμός είναι ζήτημα κά-
ποιων αναφορών στο Σύνταγμα μιας χώ-
ρας ή ζήτημα πολιτικής ουσίας. Δεν έχουμε 
ακούσει, για παράδειγμα, αιτήματα ν' αλ-
λάξει το Σύνταγμα της Τουρκίας, ξέρουμε 
όμως τι συμβαίνει στην πράξη, ανεξάρτητα 
από το Σύνταγμα, που το πιθανότερο είναι 
να μην αναφέρει τίποτα σχετικό. Οπως 
έχουμε γράψει και άλλη φορά, παραθέτο-
ντας και τα σχετικά άρθρα από το Σύνταγ-
μα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, μετά 
τη λεγόμενη «ενδιάμεση συμφωνία» του 
1995 σ' αυτό έγιναν αλλαγές που -στα λόγια 
τουλάχιστον- αποκλείουν έγερση εδαφικών 
διεκδικήσεων. Ακόμα και για τους Σλαβο-
μακεδόνες των γειτονικών χωρών, έχει γίνει 
προσθήκη στην οποία αναφέρεται ότι τα 
δικαιώματά τους αποτελούν εσωτερική 
υπόθεση κάθε χώρας.

Οσα γελοία επιχειρήματα κι αν επιστρα-
τεύσει η ηγεσία του Περισσού, ο αποκρου-
στικός εθνικισμός δεν κρύβεται. Δε λένε 
τίποτα το συγκεκριμένο αναφορικά με το 
τι θα ήθελαν να αλλάξει στο Σύνταγμα της 
ΔτΜ, γιατί αυτό που θέλουν είναι να πάψει 
αυτός ο λαός να έχει την εθνική του ταυ-
τότητα (Μακεδόνες) και η γλώσσα του να 
πάψει να λέγεται μακεδονική. Στεκόμαστε 

ιδιαίτερα στις εθνικιστικές θέσεις του Πε-
ρισσού, γιατί με τη δράση του και την προ-
βολή που του δίνουν τα αστικά ΜΜΕ, προ-
σφέρει τεράστια υπηρεσία στο σύστημα. 
Είναι το αριστερό άλλοθι του εθνικισμού. 
Οταν ένα κόμμα που καπηλεύεται τον τίτ-
λο και την ιστορία του επαναστατικού ΚΚΕ, 
που είναι γνωστές οι θέσεις του στο Μακε-
δονικό και οι ιδιαίτεροι δεσμοί του με τους 
Σλαβομακεδόνες, υποστηρίζει σήμερα ότι 
δεν υπάρχει τέτοιο έθνος και τέτοια γλώσ-
σα, δε χρειάζονται τίποτ' άλλο οι αστοί. Οι 
αντινατοϊκές σάλτσες τους είναι αδιάφο-
ρες, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχουν 
ανάγκη τα «κουκιά» του Περισσού στη Βου-
λή. Τα ιδεολογήματά του, όμως, μετρούν 
ιδιαίτερα, γιατί έρχονται να θωρακίσουν 
«από τ' αριστερά» το εθνικιστικό ψεύδος, 
εμφανίζοντάς το σαν αλήθεια, γύρω από 
την οποία συνασπίζεται ολόκληρος ο «εθνι-
κός κορμός».

Στο πεδίο της διπλωματίας, τώρα, έχου-
με ένταση των παρασκηνιακών παζαριών 
και δηλώσεις που συχνά κονταροχτυπιού-
νται μεταξύ τους. Αυτό αφορά περισσότε-
ρο τον Ζάεφ, που κάνει διπλή διαπραγμά-
τευση: από τη μια με το ελληνικό κράτος 
και από την άλλη με τις εθνικιστικές δυ-
νάμεις στο εσωτερικό της ΔτΜ. Η τακτική 
του θυμίζει την παροιμία «ανάλογα με το 
μάγουλο και το μπάτσο». Τη μια μέρα μιλάει 
για μικρές αλλαγές στο Σύνταγμα και την 
άλλη τα μαζεύει, καθώς ξεσηκώνονται οι 
ακραίοι εθνικιστές, που οργάνωσαν κι αυ-
τοί το δικό τους συλλαλητήριο στα Σκόπια. 
Είναι φανερό πως ακόμα και όταν μιλάει 
για αλλαγές στο Σύνταγμα, ο Ζάεφ δεν 
εννοεί να φύγει η αναφορά στη μακεδονι-
κή ιθαγένεια και στη μακεδονική γλώσσα, 
αλλά να αναφέρεται στο Σύνταγμα η χώρα 
με το νέο, σύνθετο όνομα που θα αποφα-
σιστεί. Η ιθαγένεια και η γλώσσα είναι εκ 
των ων ουκ άνευ για κάθε έθνος-κράτος. 
Δεν μπορεί, για παράδειγμα, αν συμφω-
νήσουν στην ονομασία Gorna Macedonija 
(Ανω Μακεδονία), η εθνική ταυτότητα να 
ονομάζεται «Ανωμακεδονική», όπως και 
η γλώσσα, όταν οι άνθρωποι αυτής της 
εθνικότητας ονομάζονται εδώ και αιώνες 
Μακεδόνες και η γλώσσα τους μακεδονική.

Ο Κοτζιάς έχει τελειώσει τη συγγραφή 
του σχεδίου συμφωνίας, την παρέδωσε 
στο Μαξίμου και είναι έτοιμος να πάει 
στα Σκόπια για να την παραδώσει στον 
ομόλογό του Ντιμιτρόφ. Θα το κάνει όταν 
ολοκληρωθούν οι ονοματολογικές αλλαγές 
στο αεροδρόμιο των Σκοπίων και αλλάξει 

λίγο και το ντεκόρ με την αφαίρεση κάποι-
ων κιτς γλυπτών με τον Μεγαλέξαντρο. Οι 
απανωτές δηλώσεις Ζάεφ έχουν σίγουρα 
ενοχλήσει τους Τσιπροκοτζιάδες, όμως δεν 
μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν σαν πρό-
σχημα για να ματαιώσουν τη διπλωματική 
διαδικασία. Θα πρέπει να την τηρήσουν, 
γιατί έχουν δεσμευτεί σ' αυτή ενώπιον του 
Νίμιτς (ενώπιον των ιμπεριαλιστών σε ΗΠΑ 
και ΕΕ, δηλαδή). Αν δεν την τηρήσουν, οι 
ιμπεριαλιστές δε θα έχουν κανένα πρό-
βλημα να προχωρήσουν τις διαδικασίες 
ένταξης της ΔτΜ σε ΝΑΤΟ και ΕΕ ερήμην 
του ελληνικού κράτους. Επομένως, αν 
οι Τσιπροκοτζιάδες δεν είναι έτοιμοι να 
υπογράψουν μια συμφωνία που θα επικε-
ντρώνεται κυρίως στο όνομα (με μερικά 
συμπληρώματα, προπαγανδιστικού χαρα-
κτήρα περισσότερο), θα πρέπει να μπουν 
στη διαπραγμάτευση και να βρουν στο 
πλαίσιό της κάποιο πρόσχημα για να την 
οδηγήσουν σε ναυάγιο, ρίχνοντας την ευ-
θύνη στην κυβέρνηση Ζάεφ.

Μετά τη Μέρκελ, που καλωσόρισε επι-
δεικτικά τον Ζάεφ ως «πρωθυπουργό της 
Μακεδονίας» (μολονότι η Γερμανία ανα-
γνωρίζει τη χώρα ως FYROM και όχι με το 
συνταγματικό της όνομα), ήρθε η σειρά του 
Γιούνκερ, άρτι αφιχθέντος από τη μαραθώ-
νια περιοδεία του στα Δυτικά Βαλκάνια, για 
τα οποία η ΕΕ έχει εκπονήσει συγκεκριμένη 
στρατηγική «αφομοίωσης», να διαμηνύσει 
-κυρίως στο ελληνικό πολιτικό σύστημα- 
το δικό του «τελειώνετε, γιατί μας έχετε 
ζαλίσει με τις εθνικιστικές παπαριές σας». 
Μιλώντας στη Deutsche Welle είπε: «Στη 
Μακεδονία, την ΠΓΔΜ, όπως λέγεται στη 
γραφειοκρατική ορολογία, διαπίστωσα ότι 
οι Μακεδόνες σημειώνουν σημαντική πρό-
οδο προς την κατεύθυνση της Ευρώπης. 
Αλλά δεν υποσχέθηκα σε κανέναν μια ημε-
ρομηνία ένταξης». Επεσαν οι διαμαρτυρίες 
από την Αθήνα και «πηγές» της Κομισιόν 
(όχι ο Γιούνκερ, ούτε επίσημα η Κομισιόν) 
έκανε την κοροϊδευτική διόρθωση: υπήρξε 
λάθος στη μετάφραση! Ο πρόεδρος Γι-
ούνκερ χρησιμοποιεί πάντοτε την επίσημη 
ονομασία της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δη-
μοκρατίας της Μακεδονίας.

Αυτά τα μηνύματα δεν κάνουν κακό 
στους Τσίπρα-Κοτζιά. Δημόσια διαμαρτύ-
ρονται (χωρίς να σηκώνουν τους τόνους), 
ιδιωτικά όμως τρίβουν τα χέρια τους. Γιατί 
με τοποθετήσεις σαν αυτές της Μέρκελ και 
του Γιούνκερ ενισχύεται η θέση της κυβέρ-
νησης (και όχι μόνο), ότι αν δε βρεθεί τώρα 
μια σύνθετη ονομασία, θα κατοχυρωθεί το 
όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας και «η 
Ελλάδα» θα έχει χάσει κατά κράτος. Κάποι-
οι αρθρογράφοι το βάζουν και πιο κυνικά: 
αν η Αθήνα αναλώσει το όποιο πολιτικό 
της κεφάλαιο, βάζοντας εμπόδια στους 
σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, της Γερ-
μανίας, θα βρεθεί εντελώς απομονωμένη 
και ανίσχυρη στις διαπραγματεύσεις για 
την έξοδο από το Μνημόνιο.

Μένει να δούμε, λοιπόν, πώς θα εξελι-
χτούν τα πράγματα. Εχουν πράγματι οι 
Τσιπροκοτζιάδες τη θέληση να οδηγηθούν 
σε μια συμβιβαστική λύση ή μεθοδεύουν το 
ναυάγιο με τρόπο που να τους επιτρέπει να 
αποποιηθούν την ευθύνη τους; Αν ισχύει το 
δεύτερο, είμαστε περίεργοι να δούμε πώς 
θα ξεπεράσουν το σκόπελο της συνόδου 
κορυφής του ΝΑΤΟ στις αρχές του καλο-
καιριού. Ολ' αυτά, βέβαια, δεν έχουν καμιά 
σχέση με το κύμα του εθνικισμού που σα-
ρώνει και πάλι τη χώρα μας.

«Μακεδονικό»

Ηξεις, αφίξεις, παζάρια και 
εθνικιστική υστερία
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Εδρασε πάλι το τάγμα εφόδου των νεοναζιστών
Τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυ-

γής ουδέποτε καταργήθηκαν. Απλά 
τραβήχτηκαν στη γραμμή της εφεδρεί-
ας για να ανακληθούν από εκεί όποτε 
ο φίρερ και η ηγεσία των νεοναζιστών 
κρίνουν ότι «έφτασε η ώρα». Κι αυτή η 
ώρα ήρθε το απόγευμα της Κυριακής 
25 Φλεβάρη του 2018, όταν τάγμα εφό-
δου των νεοναζιστών επιτέθηκε με λο-
στούς και άλλα φονικά όπλα στο στέκι 
Φαβέλα του Πειραιά, τραυματίζοντας 
τέσσερα άτομα. Για να μην υπάρξει κα-
μιά αμφιβολία για την ταυτότητά τους, 
αποχωρώντας μετά τη δολοφονική επί-
θεσή τους οι χρυσαυγίτες φώναξαν το 
γνωστό ταυτοτικό σύνθημα της συμμο-
ρίας: «Αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή».

Πιο σοβαρά τραυματισμένη από 
τους τέσσερις αντιφασίστες είναι η 
Ελευθερία Τομπατζόγλου, συνήγορος 
πολιτικής αγωγής της οικογένειας του 
δολοφονημένου από τους χρυσαυγίτες 
Παύλου Φύσσα, η οποία περιέγραψε με 
κάθε λεπτομέρεια το χρονικό της επίθε-
σης, η οποία είχε όλα τα κοινά χαρακτη-
ριστικά που είχαν διαχρονικά οι επιθέ-
σεις των ταγμάτων εφόδων. Αλλωστε, 
το χτύπημα της ίδιας της δικηγόρου στο 
κεφάλι με λοστό δείχνει ότι οι νεονα-
ζιστές ήθελαν αίμα, ακόμα και νεκρό. 
Γνώριζαν τη συνήγορο και τη χτύπησαν 
στο κεφάλι (έξι ράμματα χρειάστηκε να 
τοποθετηθούν στην πληγή), θέλοντας 
να στείλουν ένα τρομοκρατικό μήνυμα.

Και βέβαια, δεν πρέπει να μένει η 
παραμικρή αμφιβολία (μετά και από 
όσα έχουν κατατεθεί στη δίκη των νε-
οναζιστών για τον τρόπο λήψης των 
αποφάσεων για τη δράση των ταγμά-
των εφόδου), ότι η εντολή για μια τέτοια 
δολοφονική επίθεση δόθηκε από ψηλά, 
από τον ίδιο τον φίρερ. Ούτε πρέπει 
να εκπλήσσει κανέναν η… αποποίηση 
ευθύνης μέσω δήλωσης του ίδιου του 
φίρερ που «διέψευσε κατηγορηματικά 
την οποιαδήποτε εμπλοκή της ΧΑ σε 
επεισόδια στην περιοχή του Πειραιώς, 
επεισόδια τα οποία καταδικάζει απε-
ρίφραστα». Το ίδιο κάνουν κάθε φορά. 
Εδώ ο βαθμοφόρος των ταγμάτων εφό-
δου Ρουπακιάς είχε μαχαιρώσει τον 
Παύλο Φύσσα κι αυτοί μιλούσαν για… 
συμπλοκή οπαδών για το ποδόσφαιρο!

Η νέα δολοφονική επιχείρηση των 
ταγμάτων εφόδου έρχεται σε μια 
στιγμή που οι νεοναζιστές είναι από 
τη μια στριμωγμένοι στην εν εξελίξει 
δίκη τους, ενώ από την άλλη ενθαρ-
ρύνονται από την πολιτική τους νομι-
μοποίηση από τους διοργανωτές των 
εθνικοφασιστικών συλλαλητηρίων για 
το «Μακεδονικό». Επιλέγουν να αντι-
δράσουν επιθετικά, όπως το αγρίμι που 
το έχουν στριμώξει οι κυνηγοί και τους 
επιτίθεται για να ξαναβρεί και πάλι το 
χώρο ελευθερίας που είχε προηγουμέ-
νως. Το σκεπτικό τους είναι εξαιρετικά 
απλό και καθόλου πρωτότυπο (σε σχέση 
με την προηγούμενη δράση τους): Θα 
οργανώσουμε μια δολοφονική επίθεση, 
θ’ αφήσουμε την ταυτότητά μας και 
μετά θα πούμε ότι ήταν προβοκάτσια 
των μυστικών υπηρεσιών του κράτους, 
που είδαν ότι ανεβαίνουν τα ποσοστά 
μας, μετά τα σκάνδαλα διαφθοράς 
που μαστίζουν το κυρίαρχο πολιτικό 
σύστημα. Ετσι, και το ηθικό των μελών 
μας θα τονώσουμε (είναι γνωστό ότι οι 
νεοναζιστές διψούν για αιματηρές επι-
θέσεις και δεν αισθάνονται καλά όταν 
αναγκάζονται να μείνουν σε αδράνεια) 
και την εικόνα των «διωκόμενων έντι-

μων και αδιάφθορων εθνικιστών» θα 
ενισχύσουμε στους ψηφοφόρους μας.

Πρόκληση στο 
δικαστήριο

 Οπως περιέγραψε η Ελ. Τομπατζό-
γλου, η επίθεση στη Φαβέλα, που είχε 
ως αποτέλεσμα και τον δικό της σοβα-
ρό τραυματισμό, έχει κοινά χαρακτηρι-
στικά με τις επιθέσεις που εκδικάζονται 
στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων 
με πρόεδρο την πρόεδρο Εφετών Μ. 
Λεπενιώτη. Κάθε απροκατάληπτος άν-
θρωπος θα περίμενε από την πλευρά 
της προέδρου και του δικαστηρίου σο-
βαρότερη αντιμετώπιση των αιτημάτων 
που υπέβαλε το σύνολο των συνηγόρων 
πολιτικής αγωγής, δεδομένου ότι ανά-
μεσα στους τέσσερις τραυματίες ήταν 
και δικηγόρος μέλος της πολιτικής 
αγωγής.

Με το άνοιγμα της συνεδρίασης την 
Τρίτη 27 Φλεβάρη, δυο μέρες μετά τη 
δολοφονική επίθεση, ο συνήγορος πο-
λιτικής αγωγής της οικογένειας Φύσσα 
Α.Τζέλλης ζήτησε να γίνει διακοπή της 
συνεδρίασης, να διαβαστεί μια δήλωση 
καταγγελίας της δολοφονικής επίθεσης 
των νεοναζιστών της ΧΑ εκ μέρους των 
τριών συνηγόρων πολιτικής αγωγής της 
οικογένειας Φύσσα (Α. Τζέλλη, Χρ. Πα-
παδοπούλου και Ελ. Τομπατζόγλου), 
που είχε δημοσιευτεί την προηγούμενη 
μέρα και να καταχωρηθεί αυτή η δήλω-
ση στα πρακτικά της δίκης.

Τα αιτήματα στήριξαν και οι υπό-
λοιποι συνήγοροι  πολιτικής αγωγής. 
Ο συνήγορος πολιτικής αγωγής των 
συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ Αν. Αντανα-
σιώτης, που είναι μέλος του ΔΣ του Δι-
κηγορικού Συλλόγου Αθήνας, διάβασε 

καταγγελία του ΔΣΑ για τη δολοφονική 
επίθεση των νεοναζιστών της ΧΑ, ενώ ο 
συνάδελφός του Χ. Στρατής ζήτησε να 
διαβαστεί και να καταχωρηθεί στα πρα-
κτικά της δίκης δήλωση της πολιτικής 
αγωγής των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ.

Η πρόεδρος Μ. Λεπενιώτη διάβασε 
την Ιατρική Γνωμάτευση για τον σοβα-
ρό τραυματισμό της συνηγόρου Ελ. 
Τομπατζόγλου και στη συνέχεια τη δή-
λωση των τριών συνηγόρων πολιτικής 
αγωγής της οικογένειας Φύσσα. Μετά 
την ανάγνωση, απευθυνόμενη στον Α. 
Τζέλλη είπε: «Η δήλωσή σας, όπως ανα-
πτύχθηκε προφορικά, μαζί με το χαρτί 
από το νοσοκομείο (σ.σ. προφανώς 
εννοούσε την Ιατρική Γνωμάτευση) κα-
ταχωρούνται στα πρακτικά». «Δεν αντι-
λαμβάνομαι γιατί δεν καταχωρείται η 
δήλωση αυτή», απάντησε ο συνήγορος. 
«Κατά την άποψη τη δική μας. Εάν θέλε-
τε να προσφύγετε, προσφύγετε σε όλο 
το δικαστήριο. Από εκεί και πέρα, το τι 
έγινε, πού αποδίδονται όλα αυτά που 
περιγράφονται με τη δήλωση, δεν απο-
τελούν αντικείμενο των πρακτικών», 
απάντησε η πρόεδρος! Η πρόεδρος 
απέρριψε και το αίτημα των συνηγόρων 
πολιτικής αγωγής του ΠΑΜΕ να κατα-
χωρηθούν στα πρακτικά η κοινή δήλω-
σή τους και η ανακοίνωση του ΔΣΑ.

Η δήλωση αυτή της προέδρου ήταν 
προκλητική. Ενώ καταγγέλλεται δολο-
φονική επίθεση (απόπειρα ανθρωπο-
κτονίας, μιλώντας νομικά), που επιβε-
βαιώνει τον διαχρονικά εγκληματικό 
χαρακτήρα των νεοναζιστών της ΧΑ, 
η πρόεδρος ισχυρίζεται ότι η καταγ-
γελία δεν μπορεί να είναι αντικείμενο 
των πρακτικών! Μήπως, μ’ αυτή της τη 
δήλωση, η πρόεδρος προανήγγειλε ότι 

θα κάνει επιλογή και των εγγράφων που 
θα καταθέσουν οι συνήγοροι πολιτικής 
αναγωγής για να αναγνωστούν; Αν συμ-
βεί κάτι τέτοιο, θα λειτουργήσει υπέρ 
των δολοφόνων νεοναζιστών.

Εξίσου προκλητική ήταν η απόφαση 
της προέδρου να απορρίψει το αίτη-
μα των συνηγόρων πολιτικής αγωγής 
για διακοπή της συνεδρίασης εξαι-
τίας της δολοφονικής επίθεσης που 
δέχτηκε η συνάδελφός τους, η οποία 
απουσίαζε αναγκαστικά. Οι συνήγο-
ροι πολιτικής αγωγής, όπως ήταν φυσι-
κό, μετά την απόρριψη του αιτήματός 
τους για διακοπή της συνεδρίασης, 
αποχώρησαν. Η πρόεδρος αποφάσισε 
να συνεχιστεί η δίκη χωρίς την πολιτι-
κή αγωγή, με την παρουσία μόνο των 
υπερασπιστών των νεοναζιστών!

Εμμεση ομολογία
Στην ίδια συνεδρίαση συνέβη και κά-

τι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό για τη στά-
ση των συνηγόρων υπεράσπισης των 
νεοναζιστών. Είναι γνωστό ότι ο φίρερ 
της νεοναζιστικής συμμορίας συνηθί-
ζει να διαχωρίζει «το νόμιμο κόμμα της 
ΧΑ» από τις δολοφονικές επιθέσεις των 
οργανωμένων σε τάγματα εφόδου, με 
στρατιωτική δομή και ιεραρχία, μελών 
της. Σε άλλες στιγμές, όμως, κυρίως σε 
ομιλίες, αλλά και σε συνεντεύξεις του, 
ο φίρερ φροντίζει να στέλνει στα τάγ-
ματα εφόδου το μήνυμα ότι στηρίζει τις 
ενέργειές τους.

Πάνω στην ένταση της συγκεκριμέ-
νης συνεδρίασης αποδείχτηκε για μια 
φορά ακόμα ότι αυτός ο διαχωρισμός 
είναι προσχηματικός. Οπως είδαμε, ο 
ίδιος ο φίρερ έσπευσε την ίδια μέρα 
της δολοφονικής επίθεσης στη Φα-
βέλα να διαψεύσει  την οποιαδήποτε 
εμπλοκή της ΧΑ σ’ αυτήν. Οι συνήγοροι 
υπεράσπισης των νεοναζιστών, όμως, 
και ιδιαίτερα  ο ανηψιός του φίρερ (και 
επιστημονικός συνεργάτης βουλευτή 
της ΧΑ) Γ. Μιχαλόλιας, όχι μόνο δεν 
αισθάνθηκαν την ανάγκη να επαναλά-
βουν τη θέση του Ν. Μιχαλολιάκου για 
την επίθεση στη Φαβέλα, αλλά εμμέ-
σως πλην σαφώς άφησαν να εννοηθεί 
ότι αυτή τη δολοφονική επίθεση την 
έκανε τάγμα εφόδου της ΧΑ σε μια λο-
γική αντιποίνων για τις επιθέσεις που 
δέχονται οι νεοναζιστές.

Αυτή η έμμεση παραδοχή, με μια εμ-
φανή λογική συμψηφισμού, έγινε κατά 
την παρέμβαση του Γ. Μιχαλόλια, που 

διέκοψε τον συνήγορο Κ. Παπαδάκη 
(πολιτική αγωγή των αιγύπτιων ψα-
ράδων), την ώρα που μιλούσε επί των 
αιτημάτων της πολιτικής αγωγής. Ακο-
λουθεί απομαγνητοφώνηση του συγκε-
κριμένου επεισοδίου:

Κ. Παπαδάκης: Πρέπει να γίνει δε-
κτό το αίτημα της καταχώρησης των 
δηλώσεων των συναδέλφων, για τον λό-
γο ότι σχετίζονται με την εξέταση της 
υπόθεσης. Πράγμα το οποίο απαιτεί το 
κριτήριο του άρθρου 333 του ΚΠΔ, που 
επιτρέπει στους διαδίκους να ζητούν 
την υποβολή  δηλώσεων στα πρακτικά. 
Επί της ουσίας εκείνο που έχουμε να 
πούμε είναι το εξής:

Πρώτον, συντασσόμαστε με τις δη-
λώσεις που έγιναν από την πλευρά των 
συνηγόρων της οικογένειας Φύσσα και 
των συνηγόρων του ΠΑΜΕ και ζητάμε 
τη διακοπή εξαιτίας του κωλύματος της 
συναδέλφου από τη δολοφονική αυτή 
επίθεση. Και αισθανόμαστε την ανάγκη 
να διαμαρτυρηθούμε μέσω του δικαστη-
ρίου σας και ενώπιον του δικαστηρίου 
σας απέναντι στο κράτος το οποίο αφή-
νει ανενόχλητη τη δολοφονική δράση 
της ΧΑ. Και θα μετράμε θύματα, όπως 
ο Φύσσας και ο Λουκμάν…

Γ. Μιχαλόλιας:… από γκαζάκια, θύ-
ματα από γκαζάκια.

Πρόεδρος: Ησυχάστε όλοι.
Κ. Παπαδάκης: Ορίστε;
Γ. Μιχαλόλιας: Από γκαζάκι νεκρός, 

ο κύριος Ομπλατζάκης είναι εδώ.
Την ώρα που ο Κ. Παπαδάκης, ορ-

μώμενος από το δολοφονική χτύπημα 
στη συνήγορο πολιτικής αγωγής Ελ. 
Τομπατζόγλου, κατηγορούσε ευθέως 
το κράτος ότι αφήνει ανενόχλητη τη 
δολοφονική δράση της ΧΑ και θα με-
τράμε θύματα, όπως ο Φύσσας και ο 
Λουκμάν, ο υπερασπιστής του φίρερ 
της ΧΑ δεν αισθάνθηκε την ανάγκη 
να διαψεύσει τον Παπαδάκη, να μιλή-
σει για προβοκάτσια, να επαναλάβει 
έστω τη δήλωση του θείου του ότι η ΧΑ 
«διαψεύδει την οποιαδήποτε εμπλοκή 
της» στα συμβάντα στον Πειραιά και 
«τα καταδικάζει απερίφραστα», παρε-
νέβη σε έξαλλη κατάσταση μιλώντας 
για «θύματα από γκαζάκια» που (δήθεν) 
έχει η ΧΑ.

Η λογική του συμψηφισμού, του «μία 
σας και μία μας», είναι ξέχειλη: μη μιλά-
τε για το χτύπημα στην Τομπατζόγλου, 
γιατί δικοί μας συνήγοροι (ο Ομπλα-
τζάκης) έχουν χτυπηθεί με γκαζάκια! 
Φυσικά, εμάς (και βεβαίως το δικα-
στήριο) δεν μας ενδιαφέρει η λογική 
του Γ. Μιχαλόλια. Μας ενδιαφέρει η 
έμμεση –πλην σαφής- παραδοχή ότι 
τη δολοφονική επίθεση στη Φαβέλα 
την έκανε η ΧΑ. Κι αυτό δεν μπορεί να 
το περάσει «στο ντούκου» το δικαστή-
ριο. Κατά τη γνώμη μας, αυτή η τοπο-
θέτηση συνιστά σημαντική εξέλιξη στη 
δίκη των νεοναζιστών. Πέραν των άλ-
λων, έρχοαι να επιβεβαιώσει το ότι –σε 
νομικό επίπεδο- ο φίρερ της ΧΑ πρέπει 
να κατηγορηθεί για ηθική αυτουργία 
στις δολοφονικές ενέργειες των ταγ-
μάτων εφόδου.

Ενώ ακούγεται αυτή η τοποθέτηση, 
είναι πραγματικά απαράδεκτο η πρόε-
δρος του δικαστηρίου να λέει «ησυχά-
στε όλοι», να αποφασίζει να μη καταχω-
ρηθούν στα πρακτικά οι δηλώσεις των 
συνηγόρων της πολιτικής αγωγής και να 
συνεχίζει την ακροαματική διαδικασία 
και μετά την αποχώρησή τους.

«Επομένως, αν θέλουν 
το ΠΑΣΟΚ, η Ν.Δ., η 

Δημοκρατική Συμπαράταξη, 
έχουν τους 30 βουλευτές, ας 
φέρουν λοιπόν πρόταση για 
διενέργεια προκαταρκτικής 
εξέτασης, να συζητηθούν όλα 
τα ζητήματα στη Βουλή και 
από εκεί και πέρα, να δούμε 
ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει 
άδικο». Αυτά δήλωνε το πρωί 
της περασμένης Τρίτης ο Τζα-
νακόπουλος, στο πρωινάδικο 
της τηλεόρασης του Alpha.

Λίγες ώρες αργότερα, η ΝΔ 
ανακοίνωνε ότι θα καταθέσει 
πρόταση για τη συγκρότηση 
προανακριτικής επιτροπής 
προκειμένου να διερευνη-

θούν τυχόν ευθύνες για το 
αδίκημα της απιστίας κατά 
των υπουργών Π. Κουρουμπλή, 
Α. Ξανθού και του αναπληρω-
τή υπουργού Π. Πολάκη. Το 
Μέγαρο Μαξίμου (ο Τζανα-
κόπουλος δηλαδή), κάνοντας 
γαργάρα την πρωινή του δή-
λωση κατηγορούσε τη ΝΔ για 
«πλήρη σύγχυση και πανικό», 
με αποτέλεσμα «να μετατρέ-
πει την υπερασπιστική γραμ-
μή των αντιπερισπασμών σε 
κωμωδία».

Φυσικά, η «μπετονένια» 
κυβερνητική πλειοψηφία θα 
απορρίψει την πρόταση της 
ΝΔ. Ομως, θα προηγηθεί 
μια πολύωρη συζήτηση, στην 

οποία θα επαναληφθούν τα 
ίδια, με τη ΝΔ να βρίσκεται 
αυτή τη φορά στη θέση του 
κατήγορου. Ενδιαφέρον θα 
έχει η στάση που θα κρατή-
σουν τα υπόλοιπα κόμματα. 
Αν για παράδειγμα ο Περισ-
σός (που έχει το τεκμήριο της 
μη ανάμιξης σε τέτοιου είδους 
σκάνδαλα, αφού δεν άσκησε 
εξουσία) ψηφίσει υπέρ της σύ-
στασης επιτροπής προκαταρ-
κτικής εξέτασης, ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
χάσει αρκετά στον τομέα των 
εντυπώσεων.

Η συγκεκριμένη πρόταση 
της ΝΔ έχει προφανείς στο-
χεύσεις. Να πέσουν όλοι μαζί 
στο μίξερ της σκανδαλολογί-

ας κι όποιος αντέξει. Ετσι κι 
αλλιώς, η υπόθεση έχει ανοίξει 
μόνο για την άγρα πολιτικών 
εντυπώσεων. Βάζοντας στο 
κάδρο και τους συριζαίους 
υπουργούς, η ΝΔ επιδιώκει να 
περάσει την αντίληψη «ή όλοι 
είμαστε αθώοι ή όλοι είμαστε 
ένοχοι». Πάντα σε επίπεδο 
προπαγάνδας, φυσικά.

Οι Τσιπραίοι σήκωσαν το 
καπάκι του βόθρου, χωρίς να 
έχουν «δέσει» την υπόθεση 
(μάλλον δεν μπορούσαν να τη 
«δέσουν») και οι άλλοι θέλουν 
να τους τραβήξουν κι αυτούς 
μέσα. Κατά τα άλλα, τα φαρ-
μακευτικά μονοπώλια ζουν και 
βασιλεύουν όπως πάντα.

Πώς θα χαρακτηρίζατε κάποιον που 
πήρε μερικά χιλιάρικα με νόμιμο 

τρόπο, που παραδέχεται ότι είναι αυ-
τός που εισηγήθηκε τη σχετική «βολική» 
διάταξη, και μόλις το θέμα γίνεται γνω-
στό, δηλώνει ότι «εύλογα προτίθεται να 
επιστρέψει» το ποσό που πήρε; Φτηνο-
λαμόγιο είναι ο χαρακτηρισμός που 
θα έβγαινε από το στόμα ενός απλού 
λαϊκού ανθρώπου.

Αναφερόμαστε στον τέως υπουρ-
γό και νυν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δ. 
Μάρδα, που παραδέχτηκε ότι είναι 
αυτός που συνεννοήθηκε με τον Σαγιά 
και στο νόμο για το τρίτο Μνημόνιο 
πέρασαν μια διάταξη που προβλέπει 
να παίρνουν επιδότηση ενοικίου και 
οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί και 
υφυπουργοί, όπως παίρνουν οι βου-
λευτές από το 1994. «Ως εξωκοινοβου-
λευτικός υπουργός, από τον Φεβρουά-
ριο έως τον Αύγουστο 2015, έλαβα την 
προβλεπόμενη από το νόμο επιδότηση 
ενοικίου, την οποία εύλογα προτίθεμαι 
να επιστρέψω», έγραψε ο Μάρδας, λες 
και απευθυνόταν σε ηλίθιους. Προτίθε-
ται να επιστρέψει τα λεφτά που πήρε 
(που πρέπει να είναι γύρω στις 7-8 χι-
λιάδες ευρώ, γιατί από τον Σεπτέμβρη 
του 2015 έγινε βουλευτής), τώρα που 
ξέσπασε θόρυβος. Μέχρι τώρα, τέτοια 
σκέψη δεν του είχε περάσει από το 
μυαλό! Το «εύλογο» έχει να κάνει όχι 
με τις πομπές του, αλλά με το ότι αυτή 
αποκαλύφτηκε!

Αμ' η Αντωνοπούλου; «Ιδιαίτερα σε 
αυτήν την περίοδο της κρίσης, που χι-
λιάδες κόσμος αγωνιά για την κατοικία 
του, το εισόδημά του, τα δάνειά του, 
αντιλαμβάνομαι ότι κάθε παροχή, ακόμη 
και νόμιμη, εξοργίζει. Αντιλαμβάνομαι 
επίσης ότι η οικονομική μου κατάσταση, 
όπως αποτυπώνεται στις δηλώσεις του 
“πόθεν έσχες“, ενίσχυσε την αγανάκτη-
ση του κόσμου», έγραψε στην -από κάθε 
άποψη- προκλητική δήλωσή της. Τα ήξε-
ρε όλ' αυτά, όμως εν πλήρη συνειδήσει 
τσέπωνε το παραδάκι, προσδοκώντας 
ότι «δε θα γίνει θέμα». Γνώριζε ότι αυ-
τό που έκανε «εξοργίζει» και «ενισχύει 
την αγανάκτηση», αλλά τσέπωνε το 
χιλιάρικο κάθε μήνα, ποντάροντας στο 
ότι δε θα γίνει γνωστό, οπότε κανένας 
δε θα εξοργιστεί. Ο λαός θα μείνει με 
την άγνοια κι αυτή η ζάμπλουτη με το 
πληρωμένο από το υστέρημα του λαού 
διαμέρισμα στο Κολωνάκι!

«Η επιδότηση αποτελεί τμήμα της 
αμοιβής μου» έγραψε η ίδια! Αφού απο-
τελεί τμήμα της αμοιβής σου, τότε για-
τί κίνησες τις διαδικασίες επιστροφής 
των χρημάτων; Στην ίδια δήλωση η εν 
λόγω κυρία είπε κι άλλο χοντρό ψέμα: 
«Από τον Αύγουστο 2017, οπότε έληξε η 
περίοδος για την οποία είχα αιτηθεί την 
επιδότηση, σταμάτησα να την λαμβάνω, 
καθώς δεν κατέθεσα νέα αίτηση». Δεν 
ήταν δύσκολο να αποκαλυφθεί (από 
ένα ψάξιμο στη «Διαύγεια»), ότι είχε κά-
νει αίτηση και για το διάστημα Αυγού-
στου-Νοέμβρη 2017 και της είχε ήδη 
εγκριθεί ποσό 4.000 ευρώ (η εγκριτική 
απόφαση έχει ημερομηνία 13.12.2017). 
Και φυσικά, αν κάποιος ή κάποιοι (πο-
λύ πιθανόν «άσπονδοι φίλοι» της εντός 
ΣΥΡΙΖΑ) δεν «σφύριζαν» την είδηση, 
θα έκανε κι άλλες αιτήσεις και θα εισέ-
πραττε κανονικότατα το χιλιάρικο για 
κάθε μήνα που θα ήταν υπουργός.

Λαμόγια και ψεύτες
Δεν αναφερόμαστε καθόλου στους 

ανελίτες, σαν τη Χρυσοβελώνη, που 
επίσης εισέπρατταν την επιδότηση 
ενοικίου και δηλώνουν ότι δεν προτίθε-
νται να την επιστρέψουν. Φυσικά, και 
αυτοί μέλη της ίδιας κυβέρνησης είναι, 
για την οποία οι συριζαίοι επαίρονται 

ότι έχει οικοδομηθεί στη βάση της εντι-
μότητας (που τρέχει από το μπατζάκια 
όλων τους). Μένουμε μόνο στους «ηθι-
κά πλεονεκτούντες» συριζαίους. Η σα-
πίλα δεν περιορίζεται μόνο στο ζεύγος 
Αντωνοπούλου-Παπαδημητρίου και 
στον Μάρδα. Ούτε στον αναπληρωτή 
υπουργό Φωτάκη, που δηλώνει ότι δεν 
πήρε τα λεφτά, μολονότι είχε κάνει τη 
σχετική αίτηση (καταθέτοντας και τα 
δικαιολογητικά που προβλέπει η σχετι-
κή απόφαση Χουλιαράκη - 2/73/ΔΕΠ, 
ΦΕΚ 20Β/14.1.2016) και του είχε εγκρι-
θεί το ποσό, ενώ διαθέτει σπιταρώνα 
στο Ψυχικό.

«Απ' όσο μπορώ να γνωρίζω δεν 
υπάρχει κάποιος άλλος» (πέραν της 
Αντωνοπούλου), έλεγε ο Τζανακόπου-
λος στο πρωινάδικο του Alpha την πε-
ρασμένη Τρίτη, εν γνώσει του ότι λέει 
ψέματα (τρεις μέρες περίμεναν, στη 
διάρκεια των οποίων πληροφορήθηκαν 
τα πάντα - δεν είναι δα και τόσο πολλοί 
οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί και 
υφυπουργοί της τελευταίας τριετίας). 
Οταν οι δημοσιογράφοι του είπαν για 
τον Μάρδα, απάντησε «Οχι, δεν το 
γνωρίζω»!  Μετά από μερικές ώρες είχε 
αποκαλυφθεί ότι δεν υπήρξε εξωκοι-
νοβουλευτικός υπουργός ή υφυπουρ-
γός (μη κάτοικος Αθήνας) που να μην 
έχει πάρει την επιδότηση! Ο ίδιος άν-
θρωπος (ο Τζανακόπουλος) πήγε μετά 
από μερικές ώρες στη Βουλή, για να 
«κονταροχτυπηθεί» με τον Μητσοτάκη 
ως «αντ' αυτού» του Τσίπρα, και αράδια-
ζε -εν πλήρη συνειδήσει- το ένα ψέμα 
μετά το άλλο: «Κανένας εξωκοινοβου-
λευτικός Υπουργός δεν έκανε χρήση 
της, πέραν -ξαναλέω- της λανθασμέ-
νης, ομολογημένα λανθασμένης επιλο-
γής της κ. Αντωνοπούλου». Κι ακόμα: 
«Η κ. Αντωνοπούλου τις 12.000 ευρώ θα 
τις επιστρέψει». Οι 27.000 ευρώ που πή-
ρε η Αντωνοπούλου έγιναν 12.000!

Μήπως, όμως, είναι καλύτερος ο Τσί-
πρας από το τσιράκι του; Από την Πα-
ρασκευή 23 Φλεβάρη ήταν γνωστό το 
θέμα. Το Σάββατο το «μπουμπούνισε» 
ο «Ελεύθερος Τύπος». Μούγκα η κυβέρ-
νηση. Πέρασε το Σάββατο, η Κυριακή, 
μούγκα. Περίμεναν να δουν πού θα πά-
ει η υπόθεση. Οταν είδαν ότι τη Δευ-
τέρα το θέμα είχε γίνει πρώτη είδηση, 
βγήκε εσπευσμένα ο Τζανακόπουλος 
στη ραδιοφωνική εκπομπή του Χατζη-
νικολάου και είπε ότι ο πρωθυπουργός 
τηλεφώνησε στην Αντωνοπούλου και 
της… εξέφρασε τη διαφωνία του. Την 
παραίτησή της δεν τη ζήτησε! Γι' αυτό 
και η Αντωνοπούλου ουδέποτε παραι-
τήθηκε. Στην προκλητική μακροσκελή 
δήλωσή της, δε δήλωσε ότι θέτει την 
παραίτησή της στη διάθεση του πρωθυ-
πουργού, αλλά: «φυσικά παραμένω στη 
διάθεση του Πρωθυπουργού»! Υπήρχαν 
βλέπετε προηγούμενα άλλων υπουργών 
(τελευταίο αυτό του Κουρουμπλή με 
την πετρελαιοκηλίδα στον Σαρωνικό) 
που ο Τσίπρας δεν έκανε δεκτές παραι-
τήσεις που «ετίθεντο στη διάθεσή του».

Στην προκειμένη περίπτωση το πράγ-
μα είχε «παραχοντρύνει». Μερικές 
ώρες αργότερα, το Μαξίμου αναγκά-
στηκε να ανακοινώσει ότι ο Τσίπρας 
«έκανε δεκτή την παραίτηση» της 
Αντωνοπούλου (η οποία δεν είχε υπο-
βληθεί με την ανακοίνωσή της, ούτε 
με νεότερη ανακοίνωσή της), χωρίς να 
παραλείψει να την ευχαριστήσει «για 

την τριετή σημαντική προσφορά της». 
«Ζητώ από τους συμπολίτες μου να με 
κρίνουν για το έργο μου, όπως αποτυ-
πώνεται στην απομείωση της ανεργίας», 
είχε γράψει με θράσος χιλίων πιθήκων 
η Αντωνοπούλου στην ανακοίνωσή της! 
Ποια ανεργία μείωσε; Με ποιον τρόπο; 
Με τα διάφορα προγράμματα «κοινω-
φελούς εργασίας» και «κατάρτισης», 
που εξασφαλίζουν τζάμπα εργατικό 
δυναμικό για τους καπιταλιστές; Με 
τους «ωφελούμενους» των 300 ευρώ 
το μήνα, χωρίς ασφάλιση; Πράγματι, 
αυτά τα προγράμματα μειώνουν την 
ανεργία, αλλά μόνο στα χαρτιά, στους 
στατιστικούς υπολογισμούς, όχι στην 
πραγματικότητα. Μοιράζουν μερικά 
φιλανθρωπικά βοηθήματα, ανακυκλώ-
νουν ανέργους, εξασφαλίζουν τζάμπα 
δούλους στους καπιταλιστές και συνη-
θίζουν έναν κόσμο -νέους κυρίους- στη 
λογική της αναζήτησης ελεημοσύνης 
και στη λογική της υποταγής στην ακό-
ρεστη αυθαιρεσία των καπιταλιστών.

Σαν να μην κατάλαβε όλος ο κό-
σμος τι έτρεξε, ο Τσίπρας πήγε να βγει 
και από πάνω. «Η κυβέρνησή μας δεν 
πρόκειται σε καμιά περίπτωση, και για 
κανένα λόγο, να συμβιβαστεί με οποι-
αδήποτε παρέκκλιση από την ηθική», 
είπε με το γνωστό του θράσος από το 
βήμα του περιφερειακού συνέδριου 
στην Τρίπολη. Και συνέχισε: «Ο,τι γί-
νεται νόμιμα, δεν είναι αυτομάτως και 
εγγεγραμμένο στις δικές μας αξίες. Κι 
ας μοιάζει για κάποιους άδικο, άλλοι να 
έχουν την ευθιξία και να παραιτούνται 
για 23 χιλιάρικα και άλλοι να κάνουν το 
Κινέζο για 23 δισ. γιατί τόσο κόστισε στο 
λαό το σκάνδαλο του φαρμάκου». Είναι 
πραγματικά πρόκληση. Ολοι είδαμε τι 
συνέβη, όλοι καταλάβαμε ότι η μαντάμ 
προσπάθησε να κρατήσει τη θέση της 
με νύχια και με δόντια, με τη βοήθεια 
του Τσίπρα, κι αυτός μας είπε ότι παραι-
τήθηκε από… ευθιξία.

Ο Τσίπρας τουλάχιστον ανέβασε 
σε 23 τα χιλιάρικα της Αντωνοπούλου, 
όμως το αξιοσημείωτο είναι η προσπά-
θεια «επωφελούς συμψηφισμού», με 
τη λογική «οι δικοί μας πήραν λίγα, οι 
άλλοι έχουν φάει τον άμπακο, άρα δε 
δικαιούνται για να ομιλούν». Στην ίδια 
λογική είχε κινηθεί και ο Τζανακόπου-
λος προκαλώντας τον Μητσοτάκη στη 
Βουλή: «Εσείς θα επιστρέψετε τα 200 
εκατομμύρια που πήρατε από τις τράπε-
ζες; Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα!». 
Το ψεύτικο δόγμα «ό,τι είναι νόμιμο δεν 
είναι και ηθικό» το επινόησε ο Τσίπρας 
με καθυστέρηση τριών ημερών και μό-
νο όταν είδε ότι απ' αυτή την ιστορία 
προκύπτει πολιτικό κόστος. Δεν ήταν 
ενέργεια κάποιου που «δε σηκώνει μύ-
γα στο σπαθί του», αλλά ενέργεια ενός 
στυγνού τεχνοκράτη της αστικής πολι-
τικής, που τα 'βαλε κάτω και είδε τι τον 
συμφέρει ή τι έχει το μικρότερο κόστος.

Με την ίδια λογική καθυστέρησε να 
διώξει και τον Παπαδημητρίου. Στην 
αρχή έκαναν το κορόιδο. Οταν έμαθαν 
ότι όλες οι αντιπολιτευόμενες εφημε-
ρίδες θα κυκλοφορούσαν με εξώφυλ-
λα που ζητούσαν την παραίτηση και 
του Παπαδημητρίου, κατάλαβαν ότι 
θα είχαν μια ακόμα μέρα ντροπής και 
πολιτικού κόστους και αποφάσισαν να 
σκαρώσουν τη νυχτερινή ανταλλαγή 
SMS Παπαδημητρίου-Τσίπρα, προσ-
δοκώντας ότι με την παραίτηση και του 

συζύγου της Αντωνοπούλου η πολιτική 
φθορά θα σταματούσε.

Ταξικές επιλογές
Τα ποσά της επιδότησης ενοικίου 

που πήραν οι εξωκοινοβουλευτικοί 
υπουργοί πράγματι δεν είναι μεγάλα. 
Ομως η λογική της αρπαχτής που κρύ-
βεται πίσω απ' αυτή την υπόθεση είναι 
τεράστια. Αποκαλύπτει τη λογική που 
κινούνται όλοι οι αστοί πολιτικοί: ό,τι 
προλάβουμε να φάμε, γιατί σήμερα εί-
μαστε, αύριο δεν είμαστε. Κάπως έτσι 
ξεκίνησαν και οι πασόκοι τη δεκαετία 
του '80. Τότε δεν τους ήξεραν ούτε οι 
θυρωροί των πολυκατοικιών τους, όπως 
έλεγε ο αμίμητος Κατσιφάρας, αλλά 
σιγά-σιγά βρέθηκαν στα κότερα και 
στα σκυλάδικα (συγνώμη, πολιτιστικά 
κέντρα θέλαμε να πούμε). Η ιστορία 
με την επιδότηση ενοικίου αποκαλύ-
πτει καθαρά την ίδια λογική, που διέπει 
και τους συριζαίους. Αλλωστε, κάποιοι 
που «ξεσκίζουν» έναν ολόκληρο λαό 
για λογαριασμό του κεφαλαίου, δεν το 
κάνουν έχοντας στο μυαλό τους τον… 
«δημοκρατικό δρόμο προς τον σοσια-
λισμό». Το κάνουν εν πλήρη συνειδήσει. 
Αυτή η σάπια συνείδηση είναι που τους 
οδηγεί και στις μικρές ή μεγαλύτερες 
αρπαχτές. Δεν είναι «κορόιδα». Φρο-
ντίζουν, βέβαια, αυτά τα πράγματα να 
γίνονται στα μουλωχτά, ποντάροντας 
και στην ομερτά ολόκληρου του αστι-
κού πολιτικού συστήματος.

Προσέξτε τις συνθήκες υπό τις οποί-
ες ψηφίστηκε αυτή η διάταξη. Βρισκό-
μαστε στον Αύγουστο του 2015, με την 
κυβέρνηση, υπό την άμεση εποπτεία 
των τεχνικών κλιμακίων της τρόικας, 
να ετοιμάζει πυρετωδώς το τρίτο στη 
σειρά μνημονιακό πολυνομοσχέδιο, 
το οποίο περιλάμβανε το τρίτο Μνη-
μόνιο και έναν κυκεώνα αντιλαϊκών 
διατάξεων. Αυξάνουν φόρους, κόβουν 
κοινωνικές δαπάνες, βάζουν χαράτσια. 
Μέσα σ' αυτόν τον ορυμαγδό, λοιπόν, 
την ώρα που ξεσκίζουν τον ελληνικό 
λαό, έχουν τη… νηφαλιότητα να… απο-
καταστήσουν μια αδικία. Σύμφωνα με 
όσα λέει ο Μάρδας, ήταν αυτός που 
εισηγήθηκε στον Σαγιά να βάλουν τη 
διάταξη που δίνει επιδότηση ενοικίου 
-όπως ισχύει για τους βουλευτές από το 
1994- και στα εξωκοινοβουλευτικά μέλη 
της κυβέρνησης.

Δε θυμόμαστε αν υπήρχε κι άλλος 
υπουργός που δικαιούνταν αυτή την 
επιδότηση τότε, το σίγουρο όμως είναι 
ότι ο Μάρδας ενδιαφερόταν για την 
πάρτη του. Γι' αυτό και φρόντισε να δώ-
σει στη διάταξη αναδρομική ισχύ από 
τον Φλεβάρη του 2015, δηλαδή από τό-
τε που σχημάτισαν κυβέρνηση οι ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ. Δηλαδή, πέρασε μια διάταξη 
για να ενθυλακώσει ο ίδιος μερικά χιλι-
άρικα. Κι όμως, αυτός ο τύπος εξακο-
λουθεί να είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. 
Ουδείς διανοήθηκε να τον κάνει πέρα.

Η συγκεκριμένη διάταξη προστέθη-
κε σε ένα κεφάλαιο του μνημονιακού 
πολυνομοσχέδιου που πετσοκόβει τα 
έξοδα κίνησης και τα εκτός έδρας των 
δημόσιων υπάλληλων! Και η τρόικα, 
που κοσκίνιζε τα πάντα, δεν είχε κανέ-
να πρόβλημα να μην την εγκρίνει. Τα-
ξικές επιλογές είν' αυτές. Θα περίμενε 
κανείς, ενόψει αυτής της διάταξης, να 
ζητήσει η τρόικα να κοπεί το επίδομα 
στέγασης και για τους βουλευτές, που 

είναι πολλαπλάσιοι από τους εξωκοι-
νοβουλευτικούς υπουργούς. Δεν το 
έκανε και μπορούμε να αντιληφθούμε 
τον λόγο. Η τρόικα αναγνωρίζει ότι το 
πολιτικό προσωπικό της αστικής δημο-
κρατίας πρέπει να έχει τα προνόμιά 
του, να απολαμβάνει μια άνετη ζωή, 
αντάξια του ρόλου που διαδραματίζει 
για το καπιταλιστικό σύστημα αυτό το 
πολιτικό προσωπικό.

Οχι, όμως, να κάνουμε τον Μάρδα 
αποδιοπομπαίο τράγο. Το ήξεραν και οι 
υπόλοιποι της κυβέρνησης. Θεωρούμε 
απίθανο ο Σαγιάς, αυτός ο στυγνός τε-
χνοκράτης, να μην ρώτησε τον Τσίπρα 
ή έστω τον Φλαμπουράρη. Το ήξερε ο 
Χουλιαράκης, που εξέδωσε την εφαρ-
μοστική υπουργική απόφαση. Το ήξε-
ραν οι υπουργοί που έκαναν αιτήσεις 
και έπαιρναν το επίδομα και οι υπουρ-
γοί που υπέγραφαν τις αποφάσεις 
για την πληρωμή του (το επίδομα δεν 
πληρώνεται από το Γενικό Λογιστήριο, 
αλλά από κάθε υπουργείο). Και είμαστε 
σίγουροι ότι το ήξερε και η μνημονιακή 
αντιπολίτευση. Κι αν δεν το ήξερε την 
παραμονή του δεκαπενταύγουστου του 
2015, όταν τους καψονάριζε η Ζωή σε 
εκείνη την άγρια ολονυχτία, το έμαθαν 
σίγουρα μετά. Αλλά γιατί να διαφωνή-
σουν; Κάποια στιγμή θα βρεθούν και 
τα δικά τους κόμματα στην εξουσία. 
Αλλωστε, εκείνο που συζητούσαν στο 
εντευκτήριο της Βουλής οι «ψύχραιμοι» 
όλων των κομμάτων, ήταν πως κακώς 
έγινε τόσος θόρυβος, γιατί μπορεί κά-
ποιου να του έρθει η ιδέα να ζητήσει 
να κοπεί το επίδομα και από τους βου-
λευτές. 

Σαπίλα
Εχουμε αναφερθεί πολλές φορές 

στις «αρετές» των αστών πολιτικών, 
που είναι άριστοι στην υποκριτική, 
παίζοντας ρόλους ανθρώπων που θυ-
σιάζονται για το κοινωνικό σύνολο. 
Και βέβαια, υποθέσεις σαν αυτή με 
το στεγαστικό επίδομα που ψήφισαν 
οι συριζαίοι για να το εισπράττουν οι 
ζάμπλουτοι υπουργοί τους ή σαν το 
ΕΚΑΣ που εισέπραττε παλιά ο Λιάπης 
είναι απλώς ενδεικτικά της καθολικής 
σαπίλας. Η σκέψη που μπορεί να κάνει 
κάποιος είναι εξαιρετικά απλή: αυτοί 
που τους τρέχουν τα σάλια και ορμά-
νε στα «λίγα», τι θα κάνουν όταν δουν 
μπροστά τους τα «πολλά»;

Εχουμε μιλήσει πολλές φορές για το 
«λόμπινγκ», που αλλού γίνεται επίσημα  
και αλλού (όπως στη χώρα μας) αφα-
νώς. Ενα σάπιο σύστημα δεν μπορούν 
παρά να το υπηρετούν σάπιοι πολιτικοί. 
Και μια καθεστωτική Αριστερά, στυγνό 
όργανο του κεφαλαίου, δεν μπορεί πα-
ρά να είναι το ίδιο σάπια με τα υπόλοι-
πα αστικά κόμματα.

Αξίζει τον κόπο, απ' αφορμή αυτά 
τα μασκαραλίκια των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
και γενικότερα των αστών πολιτικών, 
να ρίξουμε μια ματιά στο μνημειώδες 
«Κράτος και Επανάσταση» του Λένιν. 
Να θυμηθούμε (ή να μάθουμε οι νεό-
τεροι) πώς μόνο μια πραγματικά λαϊκή 
επανάσταση μπορεί να τσακίσει τον 
αστικό κρατικό μηχανισμό και πάνω 
στα συντρίμμια του να χτίσει ένα και-
νούργιο κράτος, ένα κράτος της εργατι-
κής δημοκρατίας, της δικτατορίας του 
προλεταριάτου, που θα συνενώσει την 
εκτελεστική με τη νομοθετική εξουσία. 
Που το νομοθετικό του σώμα θα είναι 
ένα εργαζόμενο σώμα, χωρίς προνόμια 
και ιδιαίτερες παροχές για τα μέλη του, 
χωρίς απόσπασή τους από το επάγγελ-
μα και την εργασία τους, ανακλητά 
ανά πάσα στιγμή από αυτούς που τα 
εξέλεξαν.

Σάπιο σύστημα, σάπιοι πολιτικοί, 
σάπια καθεστωτική Αριστερά

Νέα φάση σκανδαλολογίας από τη ΝΔ
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Προς αποκατάσταση της αλήθει-
ας, δημοσιεύουμε επιστολή προς 

τους γονείς του Συντονιστικού Νηπι-
αγωγών:

«Εκπαιδευτικοί και γονείς στην 
πρώτη γραμμή για την   σωτηρία του 
δημόσιου σχολείου»

Αγαπητοί γονείς,
Τις τελευταίες μέρες ζούμε το θέ-

ατρο του παραλόγου με αφορμή την 
κατάθεση του νομοσχεδίου  για την 
ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής. Στο νομοσχέδιο υπάρχει 
διάταξη για την υποχρεωτικότητα 
ενός επιπλέον έτους στο Δημόσιο 
Νηπιαγωγείο. Επειδή η παραπληρο-
φόρηση από φορείς παντελώς άσχε-
τους με την εκπαίδευση καλά κρατεί, 
ενημερωθείτε για το τι κρύβεται πί-
σω από την σφοδρή αντίδραση των 
ΚΕΔΕ (Κεντρική Ενωση Δήμων και 
Κοινοτήτων) – ΠΟΣΙΠΣ (Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Συλλόγων Ιδιωτικών Παι-
δικών Σταθμών) - ΠΟΕ-ΟΤΑ  (Πανελ-
λήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Ορ-
γανισμών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση) 
– ΣΒΕ (Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων 
Ελλάδας) – ΠΑΣΥΒΝ (Πανελλήνιος 
Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών). 

Αυτήν τη στιγμή ολόκληρη η πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση παλεύει για 
τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα 
της εκπαίδευσης στην χώρα μας. Δή-

μαρχοι, και οικονομικά συμφέροντα 
θέλουν το δημόσιο σχολείο στα χέρια 
τους. Εδώ και καιρό με ανακοινώσεις 
και αποφάσεις συνεδρίων επιμένουν 
πως θα πρέπει η πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση να περάσει στους δήμους. Για-
τί; Γιατί γι' αυτούς η εκπαίδευση είναι 
εμπόρευμα. Φαντάζονται το σχολείο 
να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά 
κριτήρια αφήνοντας κέρδη στα τα-
μεία τους. Οι πελάτες είναι οι γονείς, 
που για να φοιτήσουν τα παιδιά τους 
στα σχολεία, θα πρέπει να βάλλουν 
το χέρι στην τσέπη. Ο,τι γίνεται τώ-
ρα με τα τροφεία στους παιδικούς 
σταθμούς.

Χρησιμοποιούν τον κλάδο των 
βρεφονηπιοκόμων απειλώντας τους 
πως αν εφαρμοστεί η δίχρονη υπο-
χρεωτική προσχολική αγωγή και εκ-
παίδευση στο δημόσιο νηπιαγωγείο, 
θα κλείσουν οι παιδικοί σταθμοί και 
θα χάσουν την δουλειά τους.

Αυτό δεν είναι αλήθεια!
Χιλιάδες παιδιά κάτω των τεσσά-

ρων χρονών μένουν έξω από τους 
δημοτικούς παιδικούς σταθμούς 
γιατί δεν υπάρχουν θέσεις. Με την 
εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτι-
κής προσχολικής αγωγής και εκπαί-

δευσης θα απελευθερωθούν θέσεις 
για παιδιά έως τα 4 που οι γονείς τους 
αναγκάζονται να τα στείλουν σε ιδι-
ωτικούς.

Λασπολογούν κατηγορώντας το 
δημόσιο νηπιαγωγείο και την δουλειά 
των νηπιαγωγών ως επικίνδυνη για το 
μορφωτικό μέλλον των παιδιών. Θα 
μιλήσουμε απλά χωρίς να αναφερ-
θούμε εδώ στα επιστημονικά δεδομέ-
να και στον τρόπο που λειτουργεί το 
δημόσιο νηπιαγωγείο, δεν θ' αναφερ-
θούμε στα αναλυτικά προγράμματα 
ούτε στις υψηλού επιπέδου σπουδές 
των νηπιαγωγών, τις συνεχείς επιμορ-
φώσεις και τη μεγάλη εργασιακή τους 
εμπειρία. Θα αναφερθούμε μόνο 
στην δική σας εμπειρία από την επα-
φή σας με το δημόσιο νηπιαγωγείο.

Εσείς είδατε και βλέπετε τον τρό-
πο που δουλεύουμε, την εξέλιξη των 
παιδιών σας και πώς αυτό το σχολείο 
δεν φεύγει ποτέ από το μυαλό και την 
καρδιά τους. Εμείς από την πλευρά 
μας παρατηρούμε πώς ένα παιδί που 
έρχεται στα 4 χρόνια του στο νηπι-
αγωγείο,  προσαρμόζεται πολύ πιο 
εύκολα και ομαλά σε σχέση με εκεί-
νο που έρχεται στα 5 και πρέπει να 
καλύψει  τη διαφορά με τα παιδιά που 

φοιτούν για δυο χρόνια.
Αυτό συμβαίνει διότι: 
• Επωφελείται νωρίτερα από την 

εμπλοκή του σε κοινωνικοποιητικές 
διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο 
χώρο του νηπιαγωγείου. 

• Καλλιεργείται στον κατάλληλο 
χρόνο και χωρίς καθυστέρηση η αντί-
ληψη και η κατάκτηση αφηρημένων 
εννοιών. 

• Η συγκρότηση της σκέψης του και 
η άσκηση της προσοχής του καλλιερ-
γούνται συστηματικά και οργανωμέ-
να για μεγαλύτερο διάστημα και σε 
μεγαλύτερο βαθμό.  

• Στον παιδικό σταθμό δεν έχει 
την ευκαιρία να συγχρωτίζεται και 
να αλληλεπιδρά με παιδιά μεγαλύ-
τερης ηλικίας κερδίζοντας νοητικά 
και συναισθηματικά από αυτήν την 
επικοινωνία. 

• Στο Νηπιαγωγείο το παιδί  εμπλέ-
κεται σε εκπαιδευτικές διαδικασίες 
σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμ-
μα του δημόσιου νηπιαγωγείου (ΑΠ-
ΠΣ-ΔΕΠΣ) συνθήκη η οποία λείπει 
από τη φοίτηση στον Παιδικό σταθμό. 

• Να μην ξεχάσουμε πως η θεσμο-
θέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής 
προσχολικής αγωγής και εκπαίδευ-

σης, έχει τεράστια σημασία για την 
κατάλληλη προετοιμασία και την 
ομαλή μετάβαση στην Α Δημοτικού. 
Εξασφαλίζει επίσης την εξομάλυνση 
των ανισοτήτων και λειτουργεί αντι-
σταθμιστικά για παιδιά που προέρχο-
νται από ευάλωτα κοινωνικοοικονομι-
κά περιβάλλοντα.

• Οσο για το ωράριο, για τους 
εργαζόμενους γονείς, υπάρχει το 
ολοήμερο νηπιαγωγείο που σχολάει 
στις 4.00 μ.μ.

Ο αγώνας που δίνεται τώρα είναι 
κρίσιμος και καθοριστικός για την ποι-
ότητα της εκπαίδευσης των παιδιών 
μας. Ας στηρίξουμε όλοι το δημόσιο 
σχολείο για να διασφαλίσουμε το 
μέλλον των παιδιών μας.

ΥΓ Κόντρας: Παρότι υπάρχει έν-
σταση σε σχέση με το θεσμό του 
Ολοήμερου (φθηνή λύση για το σύ-
στημα, που δεν απαντά στις ανάγκες 
των παιδιών, αλλά στις ανάγκες της 
καπιταλιστικής αγοράς) και χωρίς να 
μπαίνουμε σε συζήτηση για το περιε-
χόμενο της αγωγής και εκπαίδευσης 
στον καπιταλισμό, δημοσιεύουμε την 
επιστολή γιατί το διακύβευμα εδώ 
είναι άλλο, η υπεράσπιση του δημό-
σιου δωρεάν Νηπιαγωγείου, αναπό-
σπαστου μέλους της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και η απαίτηση να φοι-
τούν όλα τα παιδιά ηλικίας 4-6 ετών 
σε αυτό. 

Αποκατάσταση της αλήθειας

Ακόμη μια 
κωλοτούμπα

Πίσω ακόμη και από αυτήν την 
«κολοβή» θεσμοθέτηση της διε-
τούς προσχολικής αγωγής έκανε 
η συγκυβέρνηση έπειτα από τον 
ξεσηκωμό ΚΕΔΕ, δημαρχαίων και 
των εταίρων τους στη συνδικαλι-
στική γραφειοκρατία των ΟΤΑ. 

Με «μπροστινούς» συριζαίους 
βουλευτές, ο υπουργός Παιδείας 
Κ. Γαβρόγλου έκανε δεκτή τροπο-
λογία τους στο νομοσχέδιο για το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Σύμφωνα με αυτήν, η σταδιακή 
και με ορίζοντα τριετίας επέκτα-
ση κατά δήμους της υποχρεωτι-
κότητας φοίτησης στο Νηπιαγω-
γείο για τα προνήπια, γίνεται κα-
τόπιν κοινής υπουργικής απόφα-
σης των υπουργών Παιδείας και 
Οικονομικών. Η οποία απόφαση 
εκδίδεται ύστερα από εισήγη-
ση του οικείου Περιφερειακού 
Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
που διατυπώνεται μετά από γνώ-
μη τριμερούς Επιτροπής. Στην 
Επιτροπή συμμετέχουν ο οικεί-
ος Διευθυντής Πρωτοβάθμισς 
Εκπαίδευσης, ο Δήμαρχος και ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαι-
δευτικών ΠΕ.

Κοντολογίς, στο «κάδρο» μπή-
καν πλέον και οι δημαρχαίοι που 
θα έχουν λόγο στην επέκταση 
της υποχρεωτικότητας για ένα 
έτος. Θα επικαλούνται τα «δικά 
τους», περί ανυπαρξίας κονδυλί-
ων και υποδομών, αντίθεσης της 
«τοπικής κοινωνίας» και τα ρέστα. 
Το υπουργείο Παιδείας δεν θα 
θέλει να τα χαλάσει με τα «το-
πικά συμφέροντα» και η άποψη 
των διορισμένων Διευθυντών Εκ-
παίδευσης δε θα είναι δεδομένη 
υπέρ του διετούς Νηπιαγωγείου 
για προφανείς λόγους.

Περισσός

Υπονομεύουν το δημόσιο Νηπιαγωγείο
Με μια αισχρή διγλωσσία, ανάλο-

γα με το ακροατήριο στο οποίο 
απευθύνονται, οι συνδικαλιστικές δυ-
νάμεις του Περισσού χαϊδεύουν αυτιά 
προς άγραν ψήφων και παράλληλα 
αποδεικνύουν ότι ουδέποτε απομα-
κρύνθηκαν από τις ιδεοληψίες και εν 
τέλει τις αντιδραστικές θέσεις που δι-
ατύπωναν στο παρελθόν ενάντια στο 
δίχρονο δημόσιο υποχρεωτικό Νηπια-
γωγείο, ως αναπόσπαστο κομμάτι της 
υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, θέσεις που το οδηγούσαν και 
το οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια 
στην αγκαλιά των Δήμων.

Αλλιώς, λοιπόν, απευθύνεται ο Πε-
ρισσός στους εκπαιδευτικούς:

«Τέρμα η κοροϊδία με την Προσχο-
λική Αγωγή ‘’αλακαρτ’’! Εδώ και τώρα 
Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική 
Αγωγή για όλα τα νήπια-προνήπια στο 
Δημόσιο Νηπιαγωγείο, με όλα τα ανα-
γκαία μέτρα υποδομής, ώστε να μη μεί-
νει κανένα παιδί απέξω.

Διεκδικούμε εδώ και τώρα Δίχρονη 
Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή για 
όλα τα νήπια - προνήπια στο Δημόσιο 
Νηπιαγωγείο!» (27 Φλεβάρη 2018/
Κάλεσμα της Πανελλαδικής Γραμμα-
τείας Εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ στις 
συγκεντρώσεις που θα γίνουν στις 2 
του Μάρτη).

«Εδώ και τώρα μέτρα ανάπτυξης των 
υποδομών, προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού και χρηματοδότηση, που να 
καλύπτει τις ανάγκες. Καμία σκέψη για 
το πέρασμα των Νηπιαγωγείων στους 
Δήμους. Ολα τα παιδιά ως τεσσάρων 
ετών σε δημόσιους αποκλειστικά δω-
ρεάν παιδικούς σταθμούς χωρίς τρο-
φεία» (18 Φλεβάρη 2018/Πανελλαδική 
Γραμματεία Εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ. 
Ανακοίνωση με αφορμή την κατάθεση 
του Ν/Σ στη Βουλή για τη δίχρονη προ-

σχολική αγωγή).
Και αλλιώς απευθύνεται στους ερ-

γαζόμενους στους Δήμους:
«Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΔΑΣ 

ΟΤΑ (σ.σ. η συνδικαλιστική παράταξη 
του Περισσού στους ΟΤΑ) για τη χτε-
σινή απεργία σημείωνε: Η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εμπαίζει γονείς και 
εργαζόμενους με τη δήθεν καθιέρωση 
της υποχρεωτικής δίχρονης Προσχο-
λικής Αγωγής. Χωρίς τις απαραίτητες 
δομές χωρίς προσλήψεις προσωπικού 
χωρίς πρόβλεψη στον προϋπολογισμό 
για χρηματοδότηση στην πραγματικό-
τητα υπονομεύει ένα πάγιο αίτημα να 
αναλάβει το κράτος υποχρεωτικά την 
προσχολική εκπαίδευση των παιδιών 
στην ηλικία 4-6. Από την άλλη πλευρά 
ΚΕΔΕ πλειοψηφία της ΠΟΕ-ΟΤΑ και 
ΠΑΣΥΒΝ έχουν δημιουργήσει ένα μέ-
τωπο που στην πραγματικότητα αντί να 
διεκδικήσει τη διατήρηση και επέκταση 
των δομών ποντάρει στην υφιστάμενη 
κατάσταση των Voucher του ΕΣΠΑ, των 
έκτακτων υπάλληλων και προβάλλουν 
το αντιδραστικό αίτημα της καθολικότη-
τας αντί της υποχρέωσης του κράτους. 
Της δυνατότητας τάχα του γονιού να 
επιλέγει δομές αντί της υποχρέωσης 
του κράτους να τις παρέχει. Η ΔΑΣ 
ΟΤΑ προβάλλει τα αιτήματα:

Μονιμοποίηση όλων των εργαζομέ-
νων στους παιδικούς σταθμούς χωρίς 
όρους και προϋποθέσεις. Προσλήψεις 
μόνιμου προσωπικού όλων των ανα-
γκαίων ειδικοτήτων. Αποκλειστικά κρα-
τικούς δημόσιους δωρεάν παιδικούς 
σταθμούς. Ενιαίο πρόγραμμα αγωγής 
και φροντίδας του παιδιού με βάση 
τις ανάγκες της κάθε ηλικίας ώστε να 
αναπτύσσεται σωματικά νοητικά και 
να κοινωνικοποιείται ομαλά το παιδί. 
Ενιαίες Παιδαγωγικές Σχολές. Δίχρο-
νη καθολική και υποχρεωτική δημόσια 

και δωρεάν Προσχολική Αγωγή με 
ευθύνη του κράτους...» (Ριζοσπάστης 
27/2/2018 Αρθρο με τίτλο: Κινητοποί-
ηση για τους παιδικούς σταθμούς, οι 
εμφάσεις δικές μας).

Από την ανακοίνωση της ΔΑΣ-ΟΤΑ, 
είναι ξεκάθαρο ότι ο Περισσός:

u Δεν αναφέρεται πουθενά στην 
υποχρεωτική και αποκλειστική ένταξη 
των παιδιών ηλικίας 4-6 ετών στο δη-
μόσιο Νηπιαγωγείο. Αντίθετα γίνεται 
λόγος για «υποχρεωτική δωρεάν Προ-
σχολική Αγωγή με ευθύνη του κρά-
τους», κάτι που μπορεί να παρέχεται 
και από τις δομές των Δήμων, αρκεί 
να είναι δωρεάν, χωρίς τροφεία και 
voucher.

u Δεν απορρίπτεται κατηγορηματι-
κά η «δυνατότητα του γονέα να επιλέ-
γει δομές», αλλά τονίζεται «η υποχρέ-
ωση του κράτους να τις παρέχει».

u Γίνεται λόγος για «Ενιαίο πρό-
γραμμα αγωγής και φροντίδας του 
παιδιού με βάση τις ανάγκες της κάθε 
ηλικίας». Η πρόταση αυτή αποσιωπά 
σκοπίμως τις ηλικίες (0-6 ετών) που 
θα γίνονται αποδέκτες του «ενιαίου 
προγράμματος αγωγής και φροντί-
δας» και παραπέμπει ευθέως στα 
λεγόμενα «παιδικά κέντρα», που θε-
σμοθετήθηκαν με τον ν.1566/85. Τη 
δομή αυτή ακύρωσε στην πράξη ο 
αγώνας του εκπαιδευτικού κινήματος, 
που στα αιτιολογικά του όπλα είχε την 
ιστορική πορεία ίδρυσης και λειτουρ-
γίας του δημόσιου Νηπιαγωγείου, ως 
αναπόσπαστου μέλους της πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης, τις εξελίξεις στην 
επιστήμη και την κοινωνία (ακόμη και 
μέσα στον καπιταλισμό).

Την ίδια φιλοσοφία υπηρετεί και η 
άποψη του Περισσού για Ενιαίες Παι-
δαγωγικές Σχολές, που αρνείται το 
διακριτό ρόλο των ειδικοτήτων, που 

απορρέει από το διαφορετικό έργο 
που καλούνται αυτές να υπηρετήσουν 
(χωρίς καμιά υποτίμηση από τη μεριά 
μας των ξεχωριστών ρόλων και έργων).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η 
εναντίωση του Περισσού στην πραγ-
ματικά κατάπτυστη πολιτική και πρα-
κτική των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και ειδικά του 
υπουργείου Παιδείας να θεσμοθετή-
σουν μια «κολοβή» επέκταση της υπο-
χρεωτικότητας φοίτησης στο Νηπια-
γωγείο για ένα ακόμη έτος (προνήπια 
4 ετών) (επέκταση σε βάθος τριετίας 
σταδιακά από το σχολικό έτος 2018-
2019, κατά δήμους), με επιχείρημα τη 
μη αύξηση των δαπανών, την έλλειψη 
κτιριακών υποδομών και διορισμών, 
είναι υποκριτική και δεν αφορά την 
ουσία, την πραγματικά αξιόπιστη και 
φιλεκπαιδευτική διεκδίκηση για άμε-
ση, καθολική, διετή, δημόσια, υποχρε-
ωτική προσχολική αγωγή (νηπιαγωγείο) 
ενάντια σε κάθε περιορισμό που θέτει 
ο μνημονιακός Προκρούστης.

Το παρελθόν 
αδιάψευστος μάρτυρας 
του παρόντος

Η άρνηση για πάνω από 30 χρόνια 
της καθιέρωσης της υποχρεωτικό-
τητας στην προσχολική εκπαίδευση, 
η εμπλοκή κατά καιρούς του ρόλου 
του Νηπιαγωγού με τον ρόλο άλλων 
ειδικοτήτων που εργάζονται κυρίως 
στους παιδικούς σταθμούς (εμπλοκή 
που καλλιεργούνταν σκόπιμα με στό-
χο την εξυπηρέτηση ψηφοθηρικών, 
μικροκομματικών και συντεχνιακών 
συμφερόντων), η ίδια η ασάφεια του 
ν. 1566/85 (άρθρο 3 παράγ.2 και παράγ. 
9β) και τέλος η γνωστή πρωτοβουλία 
του Γιωργάκη Παπανδρέου, τότε 
υπουργού Παιδείας, να μεταφέρει τα 
Νηπιαγωγεία στους Δήμους με τους 
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νόμους 2218 και 2240 για την αποκέντρωση (πρωτοβουλία 
που ακυρώθηκε στην πράξη από ένα μαζικότατο, μαχητι-
κό κίνημα βάσης νηπιαγωγών-δασκάλων), δημιούργησαν 
ένα θολό τοπίο, που εκμεταλλεύονται σήμερα δεόντως 
ΚΕΔΕ, δημαρχαίοι και συνδικαλιστική γραφειοκρατία των 
εργαζόμενων στους Δήμους.

Το ρόλο, όμως, του Νηπιαγωγείου υπονόμευσαν και οι 
θέσεις που εξέφραζε η ΕΣΑΚ-ΔΕΕ (η παλιά ονομασία της 
συνδικαλιστικής παράταξης του Περισσού). Τις προτάσεις 
της η ΕΣΑΚ-ΔΕΕ, που υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής 
των «παιδικών κέντρων», τις παρουσίασε αναλυτικά με 
αφορμή την 74η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ. Στην πορεία, 
όμως, τις απέσυρε σιωπηλά και χωρίς ουδέποτε να τις 
αποκηρύξει ή να κάνει μια στοιχειώδη αυτοκριτική, επει-
δή συνάντησε τη σφοδρή επίθεση των εκπαιδευτικών σε 
όσες συνελεύσεις αυτές διατυπώθηκαν.

Στις προτάσεις αυτές:
u Γίνεται προσπάθεια συγκερασμού των επιλογών και 

καταστάσεων που ίσχυαν στις πρώην σοσιαλιστικές χώ-
ρες, εδώ και πάνω από μισό αιώνα με μια ανάλογη δομή 
με αυτή των «παιδικών κέντρων», το Ολοήμερο σχολείο.

Η προσπάθεια αυτή γίνεται με μηχανιστικές μεταφο-
ρές, ενώ πρόκειται για διαφορετικά κοινωνικά συστήματα 
(αναφερόμαστε στις σοσιαλιστικές χώρες πριν την παλι-
νόρθωση του καπιταλισμού) και επομένως για διαφορε-
τικά σχολεία που υπηρετούν αυτά τα συστήματα. Επειτα, 
άλλες ήταν οι ανάγκες που είχαν ν’ αντιμετωπίσουν τότε 
αυτές οι χώρες (ανάγκες επιβίωσης των πλατιών λαϊκών 
μαζών, συνθήκες βαθιάς αγραμματοσύνης και αμάθειας 
του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού, συνθήκες εξα-
θλίωσης). Δε λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι ακόμη 
και στις συνθήκες του καπιταλισμού υπάρχει εξέλιξη της 
κοινωνίας, όσον αφορά τις γνώσεις με τις οποίες αυτή 
έρχεται στο σχολείο και όσον αφορά τα χαρακτηριστικά 
της νεολαίας.

Η συνδικαλιστική παράταξη του Περισσού, λοιπόν, τάσ-
σεται αναφανδόν υπέρ του Ολοήμερου σχολείου (κατ’ 
αναλογίαν υπέρ του «παιδικού κέντρου», όπου προτείνεται 
η παραμονή του παιδιού ηλικίας 2-6 ετών να διαρκεί έως 7 
ώρες), που αποτέλεσε τη φθηνή λύση για τον καπιταλισμό, 
στη χειρότερη περίοδό του, που οι εργασιακές σχέσεις 
έχουν μπαχαλοποιηθεί, τα εργασιακά ωράρια ξεχειλώ-
θηκαν και έχει καταρρακωθεί κάθε έννοια «κοινωνικού 
κράτους». Το Ολοήμερο ήταν η προσαρμογή του σχολείου 
στις ανάγκες της αγοράς και όχι αναγκαιότητα υποστήρι-
ξης των πραγματικών συμφερόντων των μικρών παιδιών.

u Υπάρχει συνεχής αναφορά αποκλειστικά στον «δι-
απαιδαγωγητικό ρόλο του Νηπιαγωγείου» και παραβλέ-
πεται συστηματικά η αναφορά στον όρο «εκπαίδευση», 
όρος που υπογραμμίζει τον διακριτό ρόλο του Νηπιαγω-
γείου σε σχέση με άλλες δομές αγωγής γενικά και φρο-
ντίδας.

u Προτείνεται η συγκέντρωση στο «παιδικό κέντρο» 
όλων των παιδιών από 2 μέχρι 6 ετών. Σε αυτό παραμέ-
νουν υποχρεωτικά από 5-7 ώρες. 

u Πουθενά δε γίνεται η παραμικρή νύξη για τις ανά-
γκες των παιδιών. Προέχουν οι «ανάγκες των γονιών» και 
μάλιστα στις συνθήκες της «ελληνικής κοινωνίας σήμερα» 
(η αναφορά αφορά το 2005, φανταστείτε πόσο χειρό-
τερα είναι τα πράγματα μια δωδεκαετία μετά, στις συν-
θήκες της κρίσης και των Μνημονίων διαρκείας). Κοντο-
λογίς, προέχουν οι ανάγκες των «απασχολήσιμων», των 
ανθρώπων της μαύρης εργασίας, των σύγχρονων δούλων, 
που είναι πάνω απ’ όλα ανάγκες του συστήματος.

u Προτείνεται η «κατανομή των παιδιών σε γκρούπες, 
κατά τις συνθήκες πνευματικής ανάπτυξης των νηπίων» 
και όχι σύμφωνα με την ηλικία τους. Η λογική αυτή ση-
ματοδοτεί την κατηγοριοποίηση των παιδιών, που αν την 
τραβήξουμε, στο πλαίσιο του Δημοτικού Σχολείου σημαί-
νει ότι δημιουργούνται τμήματα μαθητών σύμφωνα με την 
«απόδοσή» τους, δηλαδή τμήματα «άριστων», «μέτριων» 
και «κακών».

Υπάρχουν βεβαίως και επιμέρους προτάσεις, που ανα-
φέρονται στο ωράριο των Νηπιαγωγών στο Ολοήμερο 
Νηπιαγωγείο (από τότε ο Περισσός υπονούσε την αύξηση 
του διδακτικού ωραρίου), στην εργασία «βοηθών Νηπια-
γωγού» από φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων  με 
«κάποια αμοιβή», κ.λ.π.

Συμπέρασμα: Η διγλωσσία αυτού του κόμματος που 
καπηλεύεται το όνομα και την ιστορία του επαναστατικού 
ΚΚΕ, ενώ δεν είναι παρά ένα κόμμα στα όρια του αστικού 
συστήματος εξουσίας, είναι εξηγήσιμη. Εχει παρελθόν και 
έχει να κάνει με τις επιδιώξεις κομματικής συντήρησης 
και διαιώνισης μέσα στον καπιταλισμό. 

Γιούλα Γκεσούλη

Προβολές και 
συζητήσεις

2013. Θάνατος της Μάργκαρετ Θάτσερ. Πολλοί Βρετανοί –και όχι 
μόνο– πανηγυρίζουν. Δεν είναι πολλά τα ιστορικά παραδείγματα 
που η αναγγελία θανάτου ενός πολιτικού προσώπου εγείρει τόσο 
ενθουσιασμό.
Δεκαετία του 1980. Μεγάλη Βρετανία. Η Θάτσερ στύβει στη σι-
δερένια της γροθιά την εργατική τάξη της Αγγλίας. Καλπάζου-
σα ανεργία και ρατσισμός, ραγδαία συρρίκνωση του κοινωνικού 
κράτους και αύξηση της καταστολής, κοινωνικές ομάδες στο 
περιθώριο, οι απεργίες των ανθρακωρύχων, πόλεμος, το εθνικοα-
πελευθερωτικό κίνημα του ΙRA, είναι τα κομμάτια που συνθέτουν 
το βρετανικό τοπίο της περιόδου. 
Τρεις ταινίες, η καθεμιά από τη δική της αφετηρία, σκιαγραφούν 
με εξίσου μελανά χρώματα αυτό το τοπίο, το ίδιο που σήμερα 
έχει γίνει ακόμα πιο εφιαλτικό. Τότε, τα εκατομμύρια των ανέργων 
επιβίωναν ή όχι μέσα στην αθλιότητα των ισχνών επιδόματων. 
Σήμερα, κι αυτά ακόμη τα ψίχουλα αποτελούν άπιαστο όνειρο για 
την πλειοψηφία. Τότε, το βρετανικό προλεταριάτο αντιστεκόταν 
(και καταστελλόταν) δυναμικά. Σήμερα, η ήττα και η απογοήτευση 
βασιλεύουν. Τρεις ταινίες αφιερωμένες στη δεκαετία που το πολι-
τικό προσωπικό του βρετανικού καπιταλισμού έδειξε το σιδερένιο 
του πρόσωπο με τον πιο ανηλεή τρόπο και αποτέλεσε «φωτεινό 
παράδειγμα» κοινωνικού στραγγαλισμού σε όλο τον κόσμο.

~Παρασκευή 09/03/2018~

ΜΕΑΝΤΙΜΕ
(Ηνωμένο Βασίλειο, 1983, 107’)
Σκηνοθεσία, σενάριο: Μάικ Λι

Φωτογραφία: Ρότζερ Πρατ
Μουσική: Αντριου Ντίκσον

Μοντάζ: Λέσλι Γουόκερ
Παραγωγή: Γκράχαμ Μπένσον

Ηθοποιοί: Φιλ Ντάνιελς, Τιμ Ροθ, Γκάρι Ολντμαν

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

Μίνι ανασχηματισμός

Οπερετικός, αλλά 
και με νόημα

Ενα όνειρο ζωής έγινε πραγματι-
κότητα. Ο κυρ-Φώτης ο Κουβέ-

λης έγινε επιτέλους υπουργός του 
Τσίπρα. Οι κόποι τεσσάρων σχεδόν 
χρόνων (από τα μέσα του 2014 πε-
ρίπου) ανταμείβονται. Βέβαια, δεν 
είναι ό,τι καλύτερο γι' αυτόν. Ανα-
πληρωτής του Καμμένου! Ανθρωποι 
σαν τον κυρ-Φώτη, όμως, ξέρουν να 
βολεύονται με ό,τι τους κάτσει. Δεν 
κάνουν τσιριμόνιες. Δεν έχουν και 
περιθώρια, άλλωστε, να περιμέ-
νουν κάποια καλύτερη ευκαιρία. Δε 
θα χρειαστεί, βέβαια, να φορέσει 
στολή παραλλαγής και να βλέπει 
τα στρατά να του βαράνε προσο-
χές. Ούτε θα πάει στη Σαλαμίνα να 
γιορτάσει με χριστιανορθόδοξο αγι-
ασμό, χλαμύδες και σαντάλια πάνω 
σε παλέτες τοποθετημένες παρά 
θιν' αλός, τη νίκη των πολυθεϊστών 
αρχαίων Ελλήνων επί των επίσης 
πολυθεϊστών αρχαίων Περσών. Το 
καθήκον του κυρ-Φώτη είναι «να 
έχει τον νου του» στον Καμμένο και 
τα καμώματά του. Δύσκολο έργο, 
όπως δείχνει η πλήρης αποτυχία του 
Βίτσα. Είπαμε, όμως, ο κυρ-Φώτης 
ξέρει πως όταν σου χαρίζουν έναν 
γάιδαρο, δεν τον κοιτάς στα δόντια. 
Τον καβαλάς και φεύγεις. Ισως είναι 
και μια ευκαιρία να ζητήσει από τον 
Καμμένο να του εξηγήσει γιατί σ' 
εκείνο το παλιό βιβλίο για την «τρο-
μοκρατία» (το διά χειρός Γεωργα-
λά), τον ανέφερε κι αυτόν (τον κυρ-
Φώτη) στους ύποπτους εμπλοκής με 
τους «τρομοκράτες».

Ο μίνι-ανασχηματισμός του 
Τσίπρα ήταν οπερετικός. Οπως 
συμβαίνει με τη συντριπτική πλειο-
ψηφία των ανασχηματισμών, όλων 
των πρωθυπουργών. Ομως, ακόμα 
κι ένας τέτοιος ανασχηματισμός δε 
στερείται ενδιαφέροντος. Οχι μόνο 
παραπολιτικού, αλλά και πολιτικού.

Ο κυρ-Φώτης έπρεπε κάποια 
στιγμή να μπει στην κυβέρνηση. 
Οχι μόνο γιατί του το χρωστούσε ο 
Τσίπρας (ο τελευταίος έχει δείξει ότι 
δεν έχει ηθικές αναστολές σ' αυτά 
τα θέματα - ρωτήστε και τον Αλα-
βάνο), αλλά γιατί πρέπει να μείνουν 
«ζεστοί» κάποιοι πρώην πασόκοι, 
όπως ο Τζουμάκας, η Ξενογιαννα-
κοπούλου και άλλοι, ζώντας (και 
δουλεύοντας υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ) με 
την προσδοκία ότι θα έρθει και η δι-
κή τους σειρά.

Ο Δραγασάκης, από αντιπρό-
εδρος με αρμοδιότητα μόνο τις 
τράπεζες, γίνεται και υπουργός Οι-
κονομίας στη θέση του Παπαδημη-
τρίου. Λύση ανάγκης; Σιγά που δεν 
μπορούσε να βρει κάποιον να βάλει 
στο πόστο του υπουργού. Από Χα-
ρίτση και Πιτσιόρλα μέχρι στελέχη 
που περιμένουν στον προθάλαμο. Η 
τοποθέτηση του Δραγασάκη σ' αυ-
τό το πόστο σχετίζεται με κάποια εν 
εξελίξει ή εν αναμονή επενδυτικά 
σχέδια. Δε θέλουμε να πούμε τίποτ' 
άλλο. Ο νοών νοείτω. Θα σημειώ-
σουμε μόνο ότι ο Παπαδημητρίου 
πήγε δύο φορές στον Αγιο Νικόλαο 
στο Λασίθι, για να συναντηθεί με 

τον εκπρόσωπο ενός ρωσικού ομί-
λου που έχει κάνει τα μύρια αίσχη 
στην περιοχή και ετοιμάζεται να 
κάνει και άλλα. Τυχαίο;

Ο Μουζάλας δεν έπαθε καμιά 
υπερκόπωση. Η υπερκόπωση ήταν 
η «πολιτική ασθένεια» για να φύγει 
«αξιοπρεπώς». Τον είχαν στη μπούκα 
οι συριζαίοι των ΜΚΟ και των «δο-
μών», που τον κατηγορούσαν συνε-
χώς ότι δούλευε για πάρτη του. Ο 
Βίτσας είναι ο καταλληλότερος γι' 
αυτή τη θέση, προκειμένου να μοι-
ράσει το «πεπόνι» σ' εκείνους που 
είναι ΣΥΡΙΖΑ και εργάζονται για 
τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρει πρόσωπα και 
πράγματα και προπαντός ξέρει να 
κρατάει τις ισορροπίες.

Στη θέση της Αντωνοπούλου 
τοποθετήθηκε (ως υφυπουργός) ο 
Ηλιόπουλος, άνθρωπος της «ομά-
δας Τζανακόπουλου», δηλαδή των 
νέων στελεχών που φροντίζει να 
αναδείξει ο Τσίπρας, χτίζοντας ένα 
«απαράτ» ανθρώπων που είναι πι-
στοί αποκλειστικά σ' αυτόν. Ο Ηλι-
όπουλος ήταν ειδικός γραμματέας 
ΣΕΠΕ, βρέθηκε η ευκαιρία και προ-
ήχθη σε θέση υφυπουργού.

Με την τοποθέτηση της συριζαί-
ας Τζούφη στη θέση του παραιτηθέ-
ντος ανελίτη Ζουράρι, η ποσόστωση 
επανήλθε στα πριν τον τελευταίο 
ανασχηματισμό επίπεδα. Είναι 
προφανώς ένα μήνυμα προς τον 
Καμμένο, αν και περισσότερο στε-
νοχώρησε τον Παπαχριστόπουλο, 
που τόσες φιλότιμες προσπάθειες 
υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ κάνει τελευταία 
και αναγκαστικά θα περιμένει κι 
άλλο μέχρι «να δει το φως του».

Τέλος, ο Κ. Στρατής τοποθετήθη-
κε στο υπουργείο Πολιτισμού για να 
«προσέχει» την Κονιόρδου. Αν και 
δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός, η θη-
τεία του ως διευθυντή του πολιτικού 
γραφείου του πρώην υπουργού Πο-
λιτισμού Αρ. Μπαλτά (έχει διατελέ-
σει και σύμβουλος των Δραγασάκη 
και Σταθάκη) δείχνει ότι πρόκειται 
για άνθρωπο του «βαθέος ΣΥΡΙΖΑ», 
που θα παίξει και το ρόλο του αντί-
βαρου στη γενική γραμματέα Μ. Αν-
δρεαδάκη-Βλαζάκη (είναι και αυτός 
αρχαιολόγος, έως τώρα υπάλληλος 
του ΥΠΠΟ).

ΥΓ. Ο Βαγγέλης ο Αποστόλου 
πρέπει να πέρασε και πάλι μια μέ-
ρα αγωνίας. Δεν υπήρχε εφημερίδα, 
συριζαίικη ή αντιπολιτευόμενη, που 
να μην τον περιλαμβάνει στη λίστα 
των υπουργών για «τζάσιμο». Τελικά 
τη γλίτωσε και αυτή τη φορά, όμως 
είναι βέβαιο πως κάποιος ή κάποιοι 
στο Μαξίμου δε θέλουν ούτε να τον 
βλέπουν και κάνουν τις διαρροές ότι 
είναι υποψήφιος να πάρει τον «πού-
λο». Κάποιος ή κάποιοι άλλοι προ-
φανώς τον προστατεύουν, γι' αυτό 
και τη γλιτώνει. Εννοείται πως τα 
«εγκλήματα» της αγροτικής πολιτι-
κής δεν είναι ειδικά του Αποστόλου 
(μολονότι κάθε άλλο παρά άμοιρος 
πολιτικών ευθυνών είναι), αλλά γε-
νικά της πολιτικής των Τσιπροκαμ-
μένων.
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Κατώτατος μισθός: άρχισαν 
ήδη να τα μασάνε

«Η σημερινή κυβέρνηση δεν έκρυψε ποτέ αυτή την άποψη και 
διεκδίκησε από την πρώτη στιγμή στις διαπραγματεύσεις με τους 
θεσμούς την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο συσχετισμός δύνα-
μης μέχρι στιγμής δεν έχει επιτρέψει να προχωρήσουμε σε αυτή 
την παρέμβαση. Ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν παραιτούμαστε 
από αυτόν τον κεντρικό πολιτικό στόχο, όπως έχει δηλώσει και 
ο ίδιος ο πρωθυπουργός, καθώς μία από τις κύριες στοχεύσεις 
της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της θέσης της εργασίας και η 
αντιστροφή της τάσης μείωσης των μισθών συνολικά».

Δε χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση για να καταλάβουμε ότι η 
υπουργός Εργασίας Αχτσιόγλου (συνέντευξη στη «Ναυτεμπορι-
κή») αρχίζει να τα μασάει για την επιστροφή του κατώτατου μι-
σθού από τα 586 στα 751 ευρώ και την κατάργηση του λεγόμενου 
υπο-κατώτατου μισθού (για εργαζόμενους ηλικίας κάτω των 25 
ετών) των 511 ευρώ. Ποιος δε θυμάται τη «δέσμευση» για άμεση 
επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, που έκανε τό-
σους εργαζόμενους -νέους στην πλειοψηφία τους- να ρίξουν το 
ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην κάλπη; Μετά την υπογραφή του 
τρίτου Μνημόνιου, το παραμύθι άλλαξε περιεχόμενο: «αμέσως 
μόλις βγούμε από τα Μνημόνια, θα επαναφέρουμε τον κατώτατο 
μισθό στα 751 ευρώ». Τώρα, που πλησιάζει η ώρα της αλήθειας, 
η «δέσμευση» γίνεται… μη παραίτηση από την προσπάθεια και 
δήλωση πρόθεσης να διαπραγματευθούν το θέμα με την τρόικα.

Είναι γνωστό ότι από το 2013, με μνημονιακό νόμο του Βρού-
τση (Ν. 4172/2013), ο κατώτατος μισθός, που είναι παγωμένος 
στα επίπεδα των 586 και 511 ευρώ, δε θα καθορίζεται πια μέσω 
συλλογικών διαπραγματεύσεων της ΓΣΕΕ με τις καπιταλιστικές-
εργοδοτικές οργανώσεις, αλλά θα τον καθορίζει  η κυβέρνηση, 
μετά από «διαβούλευση» με τους «κοινωνικούς εταίρους» και με 
«εμπειρογνώμονες». Μάλιστα, ο σχετικός νόμος προβλέπει την 
εξέλιξη του κατώτατου μισθού με βάση τις ανάγκες των καπιτα-
λιστών: «Το ύψος του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και νομο-
θετημένου ημερομισθίου θα πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας 
υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές 
της για ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας, των τιμών 
και της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του ποσοστού της 
ανεργίας, των εισοδημάτων και μισθών».

Οταν, στην ίδια συνέντευξη, η Αχτσιόγλου ρωτήθηκε τι σκο-
πεύει να κάνει η κυβέρνηση, απάντησε: «Τρεις είναι οι βασικές 
προϋποθέσεις για την ενίσχυση της θέσης της εργασίας, αλλά και 
για την έμπρακτη αλλαγή των προτεραιοτήτων της οικονομικής 
πολιτικής. Πρώτη προϋπόθεση είναι η επαναφορά των βασικών 
αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων (επεκτασιμότητα και 
ευνοϊκότερη ρύθμιση), δεύτερη η αύξηση του κατώτατου μισθού 
και τρίτη η καταπολέμηση της παραβατικότητας στους χώρους 
εργασίας. Η κυβέρνηση έχει καταφέρει να εξασφαλίσει το πρώτο 
για την περίοδο μετά το τέλος του προγράμματος, ενώ για την 
αύξηση του κατώτατου μισθού σάς είπα προηγουμένως ότι δεν 
κρύβουμε πως αποτελεί σταθερή επιδίωξή μας. Θεωρώ εξάλλου 
ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και σε αυτό μετά 
το τέλος της επιτροπείας».

Οπως βλέπουμε, δεν υπάρχει καμιά δέσμευση. Η μόνη δέ-
σμευση είναι ότι θα το διαπραγματευθούν με την τρόικα. Πώς; 
Με βάση το μοντέλο της Πορτογαλίας. Πριν μιλήσουμε για το τι 
έγινε στην Πορτογαλία, αξίζει να θυμίσουμε πως το «πορτογαλικό 
μοντέλο» το έχει εκθειάσει ο ΣΕΒ, σε ανάλυση των τεχνοκρατών 
του τον περασμένο Ιούνη: «Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί 
ότι την περίοδο 2015 - 2016, σε πραγματικούς όρους, οι αμοιβές 
των μισθωτών αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς στην Ελλάδα 
απ' ό,τι στην Πορτογαλία, παρότι η Πορτογαλία βρίσκεται εκτός 
Μνημονίου και απολαμβάνει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και έχει 
καλύτερες επιδόσεις από την Ελλάδα όσον αφορά στην αύξηση 
της παραγωγικότητας».

Τι έγινε στην Πορτογαλία; Ο κατώτατος μισθός ήταν 530 ευρώ 
και η «αριστερή» κυβέρνηση, με τη σύμφωνη γνώμη της Κομισιόν, 
τον αύξησε στα 557 ευρώ (ούτε ένα ευρώ την ημέρα!) για το 2017, 
με προοπτική να φτάσει τα 580 ευρώ το 2018 και στόχο να φτά-
σει τα 600 ευρώ το 2019, εφόσον η οικονομία εξακολουθήσει 
να κινείται με θετικό πρόσημο. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα, ο 
κατώτατος μισθός στην Πορτογαλία είναι μικρότερος από την 
Ελλάδα!

Στόχος των συριζαίων, λοιπόν, είναι να διαπραγματευθούν με 
την τρόικα μια ασήμαντη αύξηση (κάνα δεκάρικο-εικοσάρικο το 
μήνα), για να μπορούν να εξαπατούν τους εργαζόμενους ότι τάχα 
έβαλαν μπροστά το… τρένο της επιστροφής στα 751 ευρώ (που 
θα χρειαστεί καμιά δεκαετία για να φτάσει εκεί). Ακόμα και αυτό, 
όμως, δεν το 'χουν σίγουρο, γι' αυτό και η Αχτσιόγλου δε μιλά για 
«δέσμευση», αλλά για «επιδίωξη». Δεν το 'χουν σίγουρο, γιατί ήδη 
προβλέπονται νέα επαχθή δημοσιονομικά μέτρα για το 2019-
2020 (πετσόκομμα συντάξεων και αφορολόγητου), ενώ η αύξηση 
του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει και το επίδομα ανεργί-
ας και γι' αυτό η τρόικα δεν τη θεωρεί δημοσιονομικά ουδέτερη.

Αδίστακτοι Γκεμπελίσκοι
Το υπουργείο Οικονομι-

κών, μ' ένα λακωνικότατο 
δελτίο Τύπου, ανακοίνωσε 
ότι «επιστρέφει στο ελληνικό 
Δημόσιο η πλειοψηφία των 
μετοχών  της ΕΥΔΑΠ και της 
ΕΥΑΘ σύμφωνα με διυπουργι-
κή απόφαση.  Οι μετοχές  εί-
χαν μεταβιβασθεί στο Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιου-
σίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) 
τον Οκτώβριο του 2011».

Το δελτίο Τύπου γράφτηκε 
σκόπιμα έτσι (χωρίς καμιά 
εξήγηση ή παραπέρα πληρο-
φορία), για να μπορεί ο κάθε 
συριζαίος Γκεμπελίσκος να 
στήσει προπαγάνδα περί δή-
θεν ακύρωσης των ιδιωτικο-
ποιήσεων. Το έκανε για παρά-
δειγμα ο Πολάκης, γράφοντας 
στο facebook (στο οποίο περ-

νάει τη μισή του μέρα): «ΕΤΣΙ 
“ΠΟΥΛΑΕΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΤΟ 
ΝΕΡΟ“!!!!!!!!!! …συνεχίστε τα 
ουρλιαχτά…», συνοδεύοντας 
το σχόλιό του με την είδηση.

Ποια είναι η αλήθεια; Τίποτα 
δεν αλλάζει στο σχέδιο πώλη-
σης του ποσοστού σε ΕΥΔΑΠ 
και ΕΥΑΘ που αποτελεί μνη-
μονιακή υποχρέωση. Κι αυτό 
φαίνεται καθαρά από το περι-
εχόμενο των δύο αποφάσεων 
της Διυπουργικής Επιτροπής 
Αναδιαρθρώσεων και Αποκρα-
τικοποιήσεων (Παπαδημητρί-
ου, Τσακαλώτος, Αχτσιόγλου, 
Σταθάκης, Σπίρτζης - ΦΕΚ 
614Β- 22.2.2018). Η επιστροφή 
των μετοχών από το ΤΑΙΠΕΔ 
στο κράτος γίνεται για λόγους 
συμμόρφωσης προς απόφα-
ση του ΣτΕ (1906/2014) από 

την οποία «προκύπτει ότι δεν 
είναι συνταγματικώς ανεκτή 
η αποξένωση του Ελληνικού 
Δημοσίου από την πλειοψηφία 
του Μετοχικού Κεφαλαίου της 
ΕΥΔΑΠ» (και της ΕΥΑΘ).

Ταυτόχρονα, οι δύο υπουρ-
γικές αποφάσεις κάνουν ρητή 
αναφορά στις «διατάξεις του 
ν. 4336/2015 “Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις - Κύρωση του Σχε-
δίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας και 
ρυθμίσεις για την υλοποίηση 
της Συμφωνίας Χρηματοδότη-
σης“ (Α’94) και ειδικότερα τα 
οριζόμενα στην παράγραφο Γ' 
περ. 4.4». 

Πρόκειται για το νόμο με 
τον οποίο εγκρίθηκε το τρίτο 

Μνημόνιο, στις 14 Αυγούστου 
του 2015. Η δε παράγραφος 
Γ' περ. 4.4 είναι απόσπασμα 
από το κείμενο του ίδιου του 
Μνημόνιου, που αναφέρεται 
στις ιδιωτικοποιήσεις και ειδι-
κά στις ιδιωτικοποιήσεις των 
περιουσιακών στοιχείων που 
υπάγονται στο ΤΑΙΠΕΔ από 
τις 31.12.2014.

Επομένως, η πώληση του 
15,97% της ΕΥΔΑΠ και του 24% 
της ΕΥΑΘ (αυτά είναι τα ποσο-
στά που είχαν μεταβιβαστεί 
στο ΤΑΙΠΕΔ) θα πρέπει να γί-
νει με άλλο τρόπο. Γι' αυτό και 
το υπουργείο Οικονομικών δεν 
ισχυρίστηκε ότι ακυρώνονται 
οι ιδιωτικοποιήσεις. Το άφησε 
να το πουν οι Γκεμπελίσκοι του 
ΣΥΡΙΖΑ.

γίνεται παράνομα, όπως γίνεται σήμερα 
σε πολλές περιπτώσεις πυροβολισμών σε 
σχολεία, με 12χρονους και 15χρονους να 
μπάζουν όπλα και να τα χρησιμοποιούν 
κατά τη διάρκεια εφηβικών διενέξεων. 
Μια ματιά στα στοιχεία τέτοιων επιθέσε-
ων, που καταγράφει μία αμερικάνικη ΜΚΟ 
(https://everytownresearch.org/school-
shootings/5837/), αρκεί για να καταλά-
βει κανείς την έκταση του φαινομένου. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, κάθε βδομάδα 
συμβαίνει ένα περιστατικό πυροβολισμών 
στα σχολεία, με αποτέλεσμα από το 2013 
να έχουν σημειωθεί πάνω από 300 πυρο-
βολισμοί (συμπεριλαμβανομένων των αυ-
τοκτονιών) σε σχολεία των ΗΠΑ!

Σε μία χώρα πλήρους ανυπαρξίας ταξι-
κής αλληλεγγύης από τη μεριά των καταπι-
εσμένων και στυγνής ταξικής καταπίεσης, 
με έναν στους οκτώ κατοίκους της να χα-
ρακτηρίζεται «διατροφικά ανασφαλής» 
(πιο κόσμια έκφραση για το υποσιτιζόμε-
νους) και με ένα τεράστιο ποσοστό ανθρώ-
πων να στερούνται ασφάλισης (ακόμα και 
μετά το νόμο περί υποχρεωτικής ασφάλι-
σης, που επέβαλε πριν από μερικά χρόνια 
ο Ομπάμα, ρίχνοντας το ποσοστό των ανα-
σφάλιστων από το 18% στο 10%), τι άλλο 
θα περίμενε κανείς πέρα από τη «γέννηση» 
ολοένα και περισσότερων «σάικο», που η 
μόνη συγκίνηση στην άχαρη ζωή τους εί-
ναι να γίνουν πρωταγωνιστές αστυνομικού 
θρίλερ, έστω και μία φορά στη ζωή τους;

Από την άλλη, η οπλοκατοχή αποτελεί 
μία τεράστια μπίζνα που κανείς δε θέλει 
να πειράξει. Από τη στιγμή που το εμπόριο 
όπλων αποφέρει κέρδη της τάξης των 1.5 
δισ. δολαρίων το χρόνο, από τα περισσότε-
ρα από 10 εκατομμύρια όπλα που παράγο-
νται για την εσωτερική αγορά όπλων στις 
ΗΠΑ, οι όποιες εκκλήσεις για περιορισμό 
της οπλοκατοχής θα πέφτουν στο κενό. Κι 
ας έχουν σκοτωθεί πάνω από 150 χιλιάδες 
άτομα από πυροβόλα όπλα (εξαιρούνται 
οι εκτελέσεις που έχουν κάνει οι μπάτσοι) 
από το 2001 μέχρι το 2013, αριθμός 50πλά-
σιος από αυτόν των σκοτωμένων από τις 
αποκαλούμενες τρομοκρατικές επιθέσεις 
(βλ. https://www.nbcnews.com/storyline/
oregon-college-shooting/americans-
killed-gun-violence-vs-terrorism-n437246). 
Η μόνη περίπτωση που οι αμερικάνοι ιθύ-
νοντες θα έθεταν φραγμούς στην οπλο-
κατοχή θα ήταν η ύπαρξη ενός επανα-
στατικού κινήματος που θα ήξερε πού να 
στρέψει τα όπλα που έχει στα χέρια του…

Τραμπ: Οπλίστε 
τους δασκάλους!
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Τους καναλάρχες ή και τον Παππά;

Ποιον καλύπτει η ΑΑΔΕ;
Η ιστορία είναι γνωστή στους αναγνώστες 

μας. Εχει φτάσει και στη Βουλή. Στις 
22.9.2017 ζητήσαμε από την ΑΑΔΕ (Ανεξάρ-
τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) στοιχεία για 
το φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων από τό-
τε που αποφασίστηκε να τον πληρώνουν οι 
καναλάρχες (από το 2010, που επιβλήθηκε, 
μέχρι το 2015, έπαιρνε συνέχεια αναβολή). 
Η ΑΑΔΕ, ενώ αρχικά μας διαβεβαίωνε ότι θα 
μας δώσει τα στοιχεία και για την καθυστέρη-
ση επικαλούνταν φόρτο εργασίας, στο τέλος 
μας απάντησε ότι αρνείται να μας δώσει τα 
στοιχεία, επικαλούμενη κάποιες πολιτικά γε-
λοίες και νομικά αστήρικτες και εξοργιστικές 
απόψεις.

Στις 28.11.2017 απευθυνθήκαμε στην Ει-
σαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και ζητήσαμε 
εισαγγελική παραγγελία προκειμένου η ΑΑ-
ΔΕ να μας δώσει τα στοιχεία. Στις 6.12.2017 ο 
εισαγγελέας Ν. Φιστόπουλος έκανε εν μέρει 
δεκτή την αίτησή μας και παρήγγειλε στην 
ΑΑΔΕ να μας χορηγήσει τα συγκεντρωτικά 
στοιχεία για το συνολικό ποσό των οφειλών 
από το φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων. Δη-
λαδή, δεν ενέκρινε τη χορήγηση βεβαίωσης 
και για τα βεβαιωθέντα και τα καταβληθέντα 
ποσά.

Στις 8.12.2017 καταθέσαμε την εισαγγελι-
κή παραγγελία στην ΑΑΔΕ, απαιτώντας να 
την εκτελέσει άμεσα, όπως έχει υποχρέωση. 
Παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας, δεν υπήρ-
χε καμιά ικανοποίηση του αιτήματος. «Εγρα-
φαν» κανονικότατα και τον εισαγγελέα. Στο 
μεταξύ, για τους δικούς του λόγους, ο Παπ-
πάς κατέθεσε στη Βουλή κάποια στοιχεία για 
το συνολικό χρέος των καναλαρχών το 2016 
και το 2017, που περιγράφονταν σε έγγραφο 
της ΑΑΔΕ με ημερομηνία 31.7.2017. Αποδεί-
χτηκε έτσι πως, όταν σε μας επικαλούνταν 
φόρτο εργασίας, είχαν ήδη συγκεντρώσει 
τα στοιχεία και τμήμα τους είχαν δώσει στον 
Παππά, για να κάνει το δικό του παιχνίδι με 
τους καναλάρχες.

Ποιο ήταν αυτό το παιχνίδι; Οι πρώην 
«θανάσιμοι εχθροί» ήρθαν σε συμφωνία. Οι 
καναλάρχες δέχτηκαν να πληρώσουν το τί-
μημα των 35 εκατ. ευρώ για κάθε άδεια και 
ο Παππάς μείωσε το φόρο τηλεοπτικών δια-
φημίσεων από 20% σε 5%, με αποτέλεσμα 
οι καναλάρχες όχι μόνο να πάρουν τζάμπα 
τις άδειες, αλλά να πάρουν και μπόνους 
από πάνω. Ο Παππάς προσπάθησε να πα-
ραμυθιάσει τη Βουλή δίνοντας ψεύτικους 
αριθμούς, ενώ αργότερα, πιεζόμενος από 

τη δική μας αρθρογραφία, αναγκάστηκε να 
καταθέσει και τον πίνακα της ΑΑΔΕ, που 
αναφέρει βεβαιωθέντα, εισπραχθέντα και 
οφειλόμενα, αλλά μόνο για το 2016 και το 
2017, για να φανεί μικρότερο το φέσι. Εξέθε-
σε έτσι και τον εισαγγελέα που είχε εκδώσει 
παραγγελία να μας δοθούν στοιχεία μόνο για 
τα οφειλόμενα.

Η ΑΑΔΕ, όμως, αντί να ανταποκριθεί άμε-
σα στην εισαγγελική παραγγελία και να μας 
δώσει τα στοιχεία, ζητά από τον εισαγγελέα 
να αναιρέσει την παραγγελία του! Η σχετική 
ενημέρωση μας ήρθε εγγράφως από την ΑΑ-
ΔΕ στις 15.2.2018, ύστερα από συνεχείς και 
φορτικές τηλεφωνικές πιέσεις μας προς την 
αρμόδια τμηματάρχη. Μας ενημέρωσαν, λοι-
πόν, ότι στις 19.1.2018 (δηλαδή περίπου ενάμι-
ση μήνα μετά την εισαγγελική παραγγελία), 
το ίδιο το «αφεντικό» της ΑΑΔΕ, ο Πιτσιλής, 
υπέβαλε στον εισαγγελέα αίτημα ανάκλησης 
της εισαγγελικής παραγγελίας, «το οποίο 
κοινοποιήθηκε και στον κ. Εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου».

Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Γιατί 
άραγε κοινοποίηση και στην εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου; Παρανόμησε, μήπως, ο 
εισαγγελέας πρωτοδικών που εξέδωσε την 
εισαγγελική παραγγελία και πρέπει να τον 
«επαναφέρει εις την τάξιν» η προϊσταμένη 
Αρχή; Η υπόθεση γίνεται πιο προκλητική αν 
σκεφτούμε ότι στοιχεία έχουν ήδη κατατεθεί 
από τον Παππά στη Βουλή. Ετσι, ο διοικητής 
της ΑΑΔΕ (σε συνεννόηση προφανώς με τον 
πολιτικό του προϊστάμενο) έρχεται να μας πει 
ότι στοιχεία δικαιούνται να παίρνουν μόνον 
οι υπουργοί, για να κάνουν τα παζάρια τους 
με τους καπιταλιστές, και να τα δίνουν στη 
δημοσιότητα επιλεκτικά, όποτε γουστάρουν 
και όπως γουστάρουν. Ο ελληνικός λαός δε 
δικαιούται να μάθει (μέσω του Τύπου που 
ερευνά την αλήθεια από τη σκοπιά των λα-
ϊκών συμφερόντων, όπως η εφημερίδα μας).

Είναι προφανές ότι ο Πιτσιλής έχει εντολή 
να προστατεύσει τα στοιχεία, δηλαδή να προ-
στατεύσει τους καναλάρχες και κυρίως τον 
Παππά. Μια χαρά τα έχουν βρει στο παρα-
σκήνιο, δε θέλουν να ξανανοίξει το θέμα από 
μας. Εμείς απευθυνθήκαμε με νέα αίτησή 
μας στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ν. Φιστό-
πουλο, θέσαμε υπόψη του όλα τα παραπάνω 
(επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά έγγραφα και 
την αρθρογραφία της εφημερίδας μας) και 
του ζητήσαμε να υποχρεώσει την ΑΑΔΕ να 
μας δώσει τα στοιχεία.
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Από την άνοιξη του 2015 έχουμε ξεκι-
νήσει και συνεχίζουμε την έρευνά 

μας για το γάλα και τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα και έχουμε δημοσιεύσει αρκε-
τά άρθρα για την άθλια και ανεξέλεγκτη 
κατάσταση που επικρατεί στον συγκε-
κριμένο παραγωγικό τομέα. Αποκαλύ-
ψαμε, ανάμεσα στ’ άλλα, ότι γίνεται 
μαζική εισαγωγή από την ΕΕ νωπού 
γάλακτος όλων των τύπων (αγελαδινού, 
πρόβειου, γίδινου) αλλά και συμπυκνω-
μένου. Ζητήσαμε κατ’ επανάληψη στοι-
χεία από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Αρχικά 
για τις εισαγωγές όλων των τύπων γάλα-
κτος μέχρι και τον Σεπτέμβρη του 2017 
και στη συνέχεια, με αίτησή μας στις 9 
Φλεβάρη, για τις εισαγωγές όλων των 
τύπων γάλακτος μέχρι τέλους του 2017, 
καθώς και για τις εισαγωγές λευκού τυ-
ριού, κατεψυγμένων τυριών, σκόνης γά-
λακτος και όλων των τύπων των τυριών 
για τα οποία έχει στατιστικά στοιχεία 
ο ΕΛΟΓΑΚ.

Στις 16 Φλεβάρη μας δόθηκαν στοι-
χεία: Για όλους τους τύπους γάλακτος 
μέχρι τις 31 Δεκέμβρη του 2017, με την 
επισήμανση ότι τα στοιχεία για το 2017 
δεν είναι επικαιροποιημένα. Επίσης, για 
το εισαγόμενο μπασκί-αγελαδινό, πρό-
βειο, γίδινο, για την κρέμα και τη σκόνη 
γάλακτος. Δεν μας δόθηκαν στοιχεία 
για τις εισαγωγές λευκού τυριού, με το 
επιχείρημα, ότι «η υπηρεσία μας δεν 
τηρεί στοιχεία εισαγόμενων τελικών 
γαλακτοκομικών προϊόντων, αλλά ει-
σαγόμενων γαλακτοκομικών πρώτων 
υλών για περαιτέρω μεταποίηση σε γα-
λακτοκομικά προϊόντα ή και επιδόρπια 
με βάση το γάλα» (απόσπασμα από τη 
γραπτή απάντηση που μας δόθηκε μαζί 
με τα στοιχεία).

Με τα στοιχεία που μας δόθη-
καν φτιάξαμε τον Πίνακα 1. Επειδή 
όμως είχαμε στοιχεία ότι εισάγεται 
μαζικά λευκό τυρί από τη Γαλλία, 
όπου η παραγωγή λευκού τυριού 
είναι τόσο μεγάλη που αναγκάζο-
νται να το καταψύξουν, επιμείνα-
με και υποβάλαμε ξανά αίτημα σε 
υπηρεσιακούς παράγοντες να μας 
δώσουν στοιχεία για το εισαγόμε-

νο λευκό τυρί. Ηταν τόσο επιχειρημα-
τολογημένο το αίτημά μας, που στην 
αρχή αναγκάστηκαν να παραδεχτούν 
ότι πράγματι μια εταιρία εισάγει λευκό 
τυρί. Στη συνέχεια, όταν μας έδωσαν τα 
στοιχεία, αναφέρθηκαν σε δύο εταιρί-
ες που εισάγουν λευκό τυρί όλων των 
τύπων. Με βάση αυτά τα στοιχεία φτιά-
ξαμε τον Πίνακα 2. 

Γνωρίζουμε τις δύο αυτές εταιρίες 
και τις ποσότητες που εισάγει η κάθε 
μία. Επιλέξαμε (έχουμε τους λόγους 
μας) να μη δημοσιοποιήσουμε τα στοι-
χεία τους. Αναφέρουμε μόνο, ότι η μία 
είναι καθαρά εμπορική επιχείρηση, ενώ 
η άλλη είναι μεγάλη γαλακτοβιομηχα-
νία της Βόρειας Ελλάδας. Σύμφωνα 
με τις πληροφορίες μας, λευκό τυρί 
δεν εισάγουν μόνον αυτές οι δύο επι-

χειρήσεις. Γι΄ αυτό θα συνεχίσουμε να 
ζητάμε από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ να 
μας δώσει και τις υπόλοιπες ποσότητες 
εισαγόμενου λευκού τυριού.

Ξέρουμε πολύ καλά ότι στα τιμολό-
για του εισαγόμενου λευκού τυριού δεν 
αναγράφεται η χώρα προέλευσής του 
και πως το εισαγόμενο λευκό τυρί αλλά-
ζει στο εσωτερικό της Ελλάδας πολλά 
χέρια. Είναι επόμενο, λοιπόν, ποσότητες 
απ’ αυτό το τυρί να πλασάρονται στην 
αγορά και ως φέτα ΠΟΠ. Γιατί, λοιπόν, 
η Διοίκηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αρ-
νήθηκε να μας δώσει στοιχεία για τις 
εισαγόμενες ποσότητες λευκού τυριού; 
Ρητορικό είναι το ερώτημα.

Από τον Πίνακα 1, παίρνοντας υπόψη 
την επιφύλαξη που διατυπώνουν οι υπη-
ρεσιακοί παράγοντες, ότι τα στοιχεία 
του 2017 δεν είναι επικαιροποιημένα, 

διαπιστώνουμε:
u Πρώτον, ότι έχουμε μια αύ-

ξηση 6.650 τόνων συμπυκνωμένου 
αγελαδινού γάλακτος το 2017 σε 
σχέση με το 2016, ενώ το 2016, σε 
σχέση με το 2015, η εισαχθείσα πο-
σότητα συμπυκνωμένου γάλακτος 
είχε αυξηθεί κατά 12.850 τόνους. 
Παίρνοντας υπόψη ότι το συμπυ-
κνωμένο αγελαδινό γάλα αραιώ-

νεται σε αναλογία 1 γάλα προς 3 νερό, 
προτού χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή 
όλων των γαλακτοκομικών προϊόντων, 
τότε η ποσότητα των 6.650 τόνων γίνε-
ται 26.600 τόνοι γάλακτος, ενώ το 2016 
οι 12.850 τόνοι γίνονται 51.400 τόνοι. 
Ετσι, είναι επόμενο οι ποσότητες του 
εισαγόμενου νωπού αγελαδινού γάλα-
κτος να μειώνονται κατά 12.850 τόνους 
το 2016 και κατά 8.757 τόνους το 2017.

u Δεύτερον, η εισαγωγή σκόνης γά-
λακτος ήταν 5.717 τόνοι το 2015, 5.611 
τόνοι το 2016 και 5.311 τόνοι το 2017. 
Επιβεβαιώνεται δηλαδή η εκτίμησή 
μας ότι η εισαγωγή συμπυκνωμένου 
αγελαδινού γάλακτος υποκαθιστά τις 
εισαγωγές τόσο του νωπού αγελαδινού 
γάλακτος όσο και της σκόνης γάλακτος 
στην παραγωγή γάλακτος, γιαουρτιού, 

και λοιπών γαλακτοκομικών προϊόντων.
Το συμπυκνωμένο αγελαδινό γάλα 

χρησιμοποιείται, εκτός των άλλων, και 
στην παραγωγή φέτας ΠΟΠ, για να αυ-
ξηθεί η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 
και λιπαρά. Η χρήση συμπυκνωμένου 
αγελαδινού γάλακτος στην παραγωγή 
φέτας είναι αυτή που επιδρά καίρια 
στην τιμή του ελληνικού πρόβειου γά-

λακτος και προκαλεί την πτώση της 
και όχι η εισαγωγή νωπού πρόβειου 
γάλακτος. Πού το στηρίζουμε αυτό; 
Την τριετία 2015, 2016, 2017 η ετήσια 
παραγωγή νωπού πρόβειου γάλα-
κτος κινήθηκε γύρω στους 600 χιλι-
άδες τόνους. Οι εισαγωγές την ίδια 
περίοδο ήταν 2.574 τόνοι το 2015, 
9.330 τόνοι το 2016 και 10.832 τόνοι 
το 2017. Ποσοστιαία, οι εισαγόμε-
νες ποσότητες είναι πολύ μικρές 
σε σχέση με τις παραγόμενες στην 

Ελλάδα και έτσι δεν μπορεί κανείς να 
ισχυριστεί στα σοβαρά ότι ήταν αυτές 
που επέδρασαν καταλυτικά στην πτώση 
των τιμών του ντόπιου νωπού πρόβειου 
γάλακτος.

Και ενώ ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων Β. Αποστόλου 
ενεργεί όπως ακριβώς οι προκάτοχοί 
του, αφήνοντας ασύδοτο το κύκλωμα 
ελληνοποίησης γάλακτος και γαλα-
κτοκομικών προϊόντων, είχε το θρά-
σος να δηλώσει ανερυθρίαστα στις 27 
Φλεβάρη, ότι έχει δώσει εντολή στον 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και στις υπηρεσίες 
του υπουργείου για περισσότερους και 
πολύ αυστηρούς ελέγχους, «ώστε να 
μην αφήνουμε περιθώρια ελληνοποιή-
σεων, να μην αφήσουμε χώρο δράσης 
για τους κάθε λογής “αεριτζήδες“»!

Εν γνώσει και με την κάλυψη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Ασύδοτο το κύκλωμα ελληνοποίησης γάλακτος 
και γαλακτοκομικών προϊόντων

Γάλα αγελαδινό
Γάλα πρόβειο
Γάλα γίδινο
Συμπυκνωμένο
Σκόνη αγελαδινού

2015
47.074
2.574
0,184

68.160
5.717

2016
35.932
9.330
3.375
77.705
5.611

2017
27.175
10.832
2.405
84.355

5.311

1. Εισαγωγές γάλακτος σε τόνους

Ο Κ. Δημόπουλος, προϊ-
στάμενος της Γενικής 

Διεύθυνσης Δασών και Δασι-
κού Περιβάλλοντος (ΓΔΔΔΠ) 
επιμένει να μετατραπεί  η Λί-
μνη της Στυμφαλίας, που είναι 
Καταφύγιο Αγριας ζωής (ΚΑΖ), 
σε αγρότοπο για την κοπή βιο-
μάζας για παραγωγή πέλετ. Με 
δύο προηγούμενα δημοσιεύμα-
τά μας αποκαλύψαμε ότι ο Κ. 
Δημόπουλος είχε δεχτεί στις 6 
Δεκέμβρη του 2017 νέο αίτημα 
από τον εκπρόσωπο της Τράπε-
ζας Πειραιώς Δ. Δημόπουλο, 
για το κόψιμο 400 στρεμμάτων 
καλαμιώνων στην Λίμνη Στυμ-
φαλία, με το πρόσχημα της 
έρευνας. Εχουν προηγηθεί τρία 
κοψίματα καλαμιώνων στη Λί-
μνη, 12, 70 και 150 στρεμμάτων. 
Ειδικά με το τελευταίο κόψιμο, 
των150 στρεμμάτων, προκλή-
θηκε μεγάλη ζημιά στη Λίμνη 
ως υδροβιότοπο και ΚΑΖ.

Ο Κ. Δημόπουλος κρατούσε 
ως εφτασφράγιστο μυστικό 
στο γραφείο του το νέο αίτημα 
και «διαβουλευόταν» με τον εκ-
πρόσωπο της Τράπεζας, μέχρι 
που αποκαλύψαμε την ύπαρξη 

αυτού του αιτήματος. Για να 
μας διαψεύσει, ισχυριζόμενος 
ότι δήθεν το αίτημα δεν του 
είχε σταλεί ηλεκτρονικά, το 
πρωτοκόλλησε στις 6 Φλεβά-
ρη, και από τη μια χρέωσε το 
αίτημα στην αναρμόδια Δι-
εύθυνση Προστασίας Δασών 
και από την άλλη αγνόησε εν 
ψυχρώ την καθ’ ύλην αρμόδια 
Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών.

Ο προϊστάμενος της Διεύ-
θυνσης Προστασίας Δασών 
Α. Καπετάνιος δεν τόλμησε να 
παρανομήσει κάνοντας δεκτό 
το αίτημα για το κόψιμο 400 
στρεμμάτων καλαμιώνων, παρά 
το γεγονός ότι έχει περάσει στο 
στρατόπεδο των «δασοφάγων», 
κυβερνητικών και μη. Υπέγραψε 
το Υπηρεσιακό Σημείωμα με το 
οποίο απάντησε «επί αιτήματος 
για πρόγραμμα χειμερινής κο-
πής για το έτος 2018 - Λίμνη 
Στυμφαλία» και κλείνοντας την 
απάντησή του δήλωσε ότι η Δι-
εύθυνσή του είναι αναρμόδια 
να απαντήσει επί του αιτήμα-
τος. Προφανώς «φυλάχτηκε», 
γιατί είχαν προηγηθεί τα δη-
μοσιεύματά μας με τα οποία 

αποκαλύπταμε ότι η Διεύθυνσή 
του είναι αναρμόδια να δώσει 
άδεια για έρευνα, η οποία μά-
λιστα δεν αφορά έρευνα, αλλά 
άγριο πετσόκομμα της Λίμνης 
που θα την καταστρέψει ως Κα-
ταφύγιο Αγριας Ζωής.

Παραθέτουμε ένα μικρό 
απόσπασμα από το Υπηρεσια-
κό Σημείωμα του Α. Καπετάνι-
ου: «Επί του ανωτέρω σχετικού, 
που μας διαβιβάστηκε για εκτέ-
λεση, σας αναφέρουμε, ότι για 
τη συνέχιση υλοποίησης του 

ερευνητικού προγράμματος 
διαχείρισης του καλαμιώνα Λί-
μνης Στυμφαλίας δε δύναται να 
εκδοθεί άδεια έρευνας από την 
υπηρεσία μας λόγω αναρμοδι-
ότητας».

Η τοποθέτηση του Α. Καπε-
τάνιου περί αναρμοδιότητας 
έχει μια αξία, μόνο ως προς το 
ότι ο προϊστάμενος της ΓΔΔΔΠ 
Κ. Δημόπουλος δεν μπορεί να 
πατήσει πάνω σε θετική εισή-
γηση της Διεύθυνσης προκει-
μένου να εισηγηθεί στη Γενική 

Γραμματέα Περιβάλλοντος του 
ΥΠΕΝ  Χρ. Μπαριτάκη νέο κό-
ψιμο καλαμιώνων (όχι βέβαια 
400 στρεμμάτων, που ζητάει 
ο συνεπώνυμός του της Τράπε-
ζας Πειραιώς, αλλά ας πούμε 
150 στρεμμάτων, όπως συνα-
ποφάσισαν στις 24 Αυγούστου 
του 2017). Ομως, η απόφαση 
του Α. Καπετάνιου «μπάζει» ως 
προς την επισήμανσή του ότι 
δήθεν πρόκειται για ερευνητικό 
πρόγραμμα. Αυτή η επισήμαν-
ση είναι προκλητική, γιατί ο Α. 
Καπετάνιος γνωρίζει πολύ καλά 
ότι δεν πρόκειται για ερευνητι-
κό πρόγραμμα.

Ο Κ. Δημόπουλος κρατάει, 
από τις 8 Φλεβάρη του 2018, 
στο συρτάρι του το Υπηρεσι-
ακό Σημείωμα του Α. Καπε-
τάνιου. Εμείς από την πρώτη 
στιγμή του είχαμε επισημάνει 
ότι αρμόδια Διεύθυνση για την 
έρευνα σε ΚΑΖ είναι η Διεύθυν-
ση Διαχείρισης Δασών, και ότι 
βέβαια δεν πρόκειται για έρευ-
να αλλά για άγριο πετσόκομμα 
της Λίμνης Στυμφαλίας, πράγ-
μα που απαγορεύεται γιατί η 
Λίμνη είναι ΚΑΖ.

Στις 28 Φλεβάρη επικοινω-
νήσαμε για μια ακόμη φορά 
με τον Κ. Δημόπουλο και τον 
ρωτήσαμε γιατί δε στέλνει το 
αίτημα της Τράπεζας Πειραι-
ώς στη Διεύθυνση Διαχείρισης 
Δασών. Μας απάντησε ότι τη 
Διεύθυνση αυτή την έχει σε 
«μαύρη λίστα»! Ενας γενικός 
διευθυντής δηλώνει με κυνι-
σμό ότι έχει βάλει σε «μαύρη 
λίστα» μια Διεύθυνση, παρα-
βιάζοντας έτσι ωμά την αστι-
κή νομιμότητα. Ενεργεί έτσι, 
γιατί η συγκεκριμένη Διεύ-
θυνση προγενέστερα του είχε 
εισηγηθεί ότι δεν πρόκειται για 
άδεια έρευνας, αλλά για άδεια 
καταστροφικής επέμβασης 
στη Λίμνη Στυμφαλίας και ότι 
αρμόδιος να αποφανθεί είναι ο 
προϊστάμενος  της Διεύθυνσης 
Δασών Κορίνθου Π. Καλλίρης.

Μήπως το δίδυμο Δημόπου-
λος-Μπαριτάκη έχει υπογράψει 
και νέα απόφαση για νέο κόψι-
μο καλαμιώνων; Εάν έχει συμ-
βεί κάτι τέτοιο θα το μάθουμε 
γρήγορα και θα επανέλθουμε.

Θα τολμήσουν να δώσουν νέα άδεια για καταστροφική κοπή καλαμιώνων στη Λίμνη Στυμφαλία;
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Ενα απέραντο μπάχαλο. Αυ-
τές οι τρεις λέξεις μπορούν 

να αποδώσουν στο ακέραιο την 
κατάσταση που έχει δημιουργη-
θεί στο ποδοσφαιρικό πρωτά-
θλημα μετά τα όσα συνέβησαν 
στο ντέρμπι της Τούμπας ανάμε-
σα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπια-
κό, που δεν έγινε ποτέ. Ο τραυ-
ματισμός του προπονητή των 
ερυθρόλευκων Οσκαρ Γκαρθία 
από ταινία ταμειακής μηχανής, 
η οποία -όπως φαίνεται στο σχε-
τικό βίντεο- ξετυλιγόταν κατά τη 
διάρκεια της πορείας της από 
την εξέδρα ως τον αγωνιστικό 
χώρο, έδωσε την αφορμή που 
έψαχναν οι ερυθρόλευκοι για 
να αποχωρήσουν από το γήπεδο 
και να κάνουν το πρωτάθλημα 
«πουτάνα».

Δε θα προσπαθήσουμε να 
καταγράψουμε τα επιχειρήματα 
της κάθε πλευράς για την ύπαρ-
ξη ή όχι τραυματισμού και για το 
αν έπρεπε να μη γίνει ο αγώνας, 
αφενός γιατί θα χρειαστούμε 
πολύ περισσότερο χώρο από 
αυτόν που διαθέτει η στήλη και 
αφετέρου γιατί δεν έχει καμία 
σημασία να προσπαθήσουμε 
να οριοθετήσουμε το «χάος». 
Αλλωστε, διαχρονικά στο ελ-
ληνικό επαγγελματικό ποδό-
σφαιρο ισχύουν δυο αξιώματα. 
Πρώτον: ο τρόπος που αντιμε-
τωπίζονται αυτά τα περιστατικά 
αλλάζει ανάλογα με τις ομάδες 
που εμπλέκονται στο περιστα-
τικό και το «ειδικό βάρος» που 
έχουν στο ποδοσφαιρικό οικο-
δόμημα τη χρονική περίοδο που 
διαδραματίζεται το περιστατικό. 
Δεύτερον: για την αξιολόγηση 
της κάθε περίπτωσης εφαρμό-
ζεται είτε το «γράμμα» είτε το 
«πνεύμα» του νόμου, ανάλογα 
με το συμφέρον της ομάδας 
που καθορίζει τις εξελίξεις στο 
ποδοσφαιρικό παρασκήνιο.

Κατά συνέπεια, για να προ-
βλέψουμε την εξέλιξη της υπό-
θεσης θα πρέπει να ορίσουμε 
ποιος κάνει κουμάντο στο 
ελληνικό επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο τη δεδομέ-
νη χρονική περίοδο. Και 
εδώ αρχίζουν τα δύσκολα, 
αφού κανένας δεν μπορεί 
να πει με βεβαιότητα «ποι-
ος κυβερνά αυτόν τον τό-
πο». Θα προσπαθήσουμε 
λοιπόν να καταγράψουμε 
τα δεδομένα και θα ξεκι-
νήσουμε από τον ΠΑΟΚ. 
Η ομάδα της συμπρωτεύ-
ουσας, εκτός από καλό 
ρόστερ και «δεμένο» σύ-
νολο, έχει υπό τον έλεγχό 
της την ηγεσία της ΕΠΟ. 
Μέσω της ομοσπονδίας, 
έχει καταφέρει να εξα-
σφαλίσει το απαραίτητο 
«σπρώξιμο» από τη διαι-
τησία και να βρεθεί στην 
κορυφή του βαθμολογι-
κού πίνακα. Πριν το ντέρ-
μπι της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ 
ήταν το αδιαφιλονίκητο 
φαβορί για τον τίτλο και 
ήταν αρκετές οι δυο εντός 

έδρας νίκες με Ολυμπιακό και 
ΑΕΚ για να κατακτήσει το πρω-
τάθλημα. Οπως έχει διαμορφω-
θεί η κατάσταση για να κατακτή-
σει ο ΠΑΟΚ τον τίτλο, θα πρέπει 
να κερδίσει μάχες και εκτός του 
γηπέδου κι αυτό οφείλεται στην 
απειρία των ανθρώπων στους 
οποίους στηρίζεται ο Σαββίδης.

Κατά τη θρυλική ατάκα του 
αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυ-
μπιακός, Σάββα Θεοδωρίδη, 
η οποία δε διαψεύστηκε από 
κανέναν, ο Σαββίδης κατάφερε 
με τα λεφτά του να κερδίσει τις 
εκλογές στην ΕΠΟ και να κάνει 
μάγκα τον Μελισσανίδη. Οσο 
και αν ακούγεται παράξενο, το 
ιδανικό σενάριο για τον ΠΑΟΚ 
είναι να «συμμαχήσει» με τους 
ερυθρόλευκους, προκειμένου να 
γλιτώσει τιμωρία με αφαίρεση 
βαθμών (αν τη γλιτώσει ο ΠΑΟΚ, 
είναι σίγουρο ότι θα γίνει δεκτή 
η έφεση των ερυθρόλευκων και 
δε θα τους αφαιρεθούν βαθμοί) 
και σε αντάλλαγμα να χάσει στα 
χαρτιά το ντέρμπι (η εξέλιξη αυ-
τή θα επιτρέψει στους ερυθρό-
λευκους να διεκδικήσουν ξανά 
το πρωτάθλημα). Στην περίπτω-
ση αυτή και οι τρεις ομάδες θα 
έχουν σχεδόν ίδιες πιθανότητες 
για να φτάσουν στον τίτλο, αφού 
ο ΠΑΟΚ θα έχει 52 βαθμούς, η 
ΑΕΚ 51 και ο Ολυμπιακός 49.

Οσον αφορά την ΑΕΚ, όλα 
δείχνουν ότι παρά τη συμμαχία 
με τον Σαββίδη για να «τελειώ-
σουν» την ερυθρόλευκη κυριαρ-
χία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, οι 
κιτρινόμαυροι δεν έχουν κατα-
φέρει ακόμη να βρουν σοβαρές 
άκρες με την ηγετική ομάδα της 
ΕΠΟ. Τα μεγάλα ατού της ΑΕΚ 
είναι οι άριστες σχέσεις που 
έχει ο Μελισσανίδης με την 
κυβέρνηση και οι αβάντες που 
καταφέρνει να εξασφαλίσει από 
τις διασυνδέσεις που έχουν οι 
στενοί του συνεργάτες με τους 
μπάτσους (είναι εμφανής ο 
τρόπος που αντιμετωπίζονται 

από τους μπάτσους οι κιτρινό-
μαυροι οπαδοί σε σύγκριση με 
τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και του 
Ολυμπιακού). Μέχρι το ντέρμπι 
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός όλα έδει-
χναν ότι η υπόθεση τίτλος ήταν 
μια πολύ δύσκολη υπόθεση, 
αφού απαραίτητη προϋπόθεση 
ήταν η εκτός έδρας νίκη στη 
Θεσσαλονίκη. Η μη διεξαγωγή 
του ντέρμπι και η ενδεχόμενη 
τιμωρία του ΠΑΟΚ με αφαί-
ρεση βαθμών θα αλλάξει τα 
δεδομένα και πλέον ο στόχος 
των κιτρινόμαυρων θα είναι να 
μη χάσουν.

Η προσπάθεια των ερυθρό-
λευκων να παραμείνουν στη 
διεκδίκηση του τίτλου, προϋπο-
θέτει «φρενάρισμα» του ΠΑΟΚ 
και η μεγάλη κερδισμένη από 
μια τέτοια εξέλιξη θα είναι η 
ΑΕΚ. Μένει να δούμε την αντί-
δραση του Σαββίδη και αν θα 
καταφέρει να κινητοποιήσει 
τον μηχανισμό της ΕΠΟ για να 
μπλοκάρει με τη σειρά του τους 
κιτρινόμαυρους. Μέχρι σήμερα 
η ΑΕΚ απολαμβάνει και αυτή 
τους «καρπούς» από την απο-
καθήλωση της ελεγχόμενης 
από τον Ολυμπιακό διοίκησης 
της ΕΠΟ, έχοντας εξασφαλίσει 
αφενός ότι δε θα έχει απέναντι 
τους διαιτητές και αφετέρου κά-
ποιες καλές διαιτησίες που της 
πρόσφεραν βαθμούς σε παιχνί-
δια που είχε κολλήσει αγωνιστι-
κά. Πλέον, το ερώτημα είναι αν 
θα συνεχίσει να απολαμβάνει 
τα συγκεκριμένα προνόμια ή θα 
υποστεί κάποια διαιτητικά «χει-
ρουργεία» αν χρειαστεί να ανα-
κοπεί η αγωνιστική της πορεία.

Ο Μαρινάκης είναι ο τρίτος 
της παρέας, ο οποίος στην απέλ-
πιδα προσπάθειά του να κρατή-
σει την ομάδα του σε τροχιά 
τίτλου αποφάσισε να κάνει το 
πρωτάθλημα άνω-κάτω. Μετά 
την αλλαγή της διοίκησης στην 
ΕΠΟ και τις ανακατατάξεις στο 
ποδοσφαιρικό παρασκήνιο, οι 

ερυθρόλευκοι έχασαν 
την κυριαρχία τους και τα 
προνόμια που απολάμβα-
ναν. Εχουν όμως τα δικά 
τους ατού, την εμπειρία 
στη διαχείριση κρίσεων 
και τον Σάββα Θεοδωρί-
δη που στην ίντριγκα και 
τις δολοπλοκίες έχει τους 
παράγοντες του ΠΑΟΚ 
και της ΑΕΚ για κολατσιό. 
Οι ερυθρόλευκοι, γνω-
ρίζοντας ότι οι πιθανό-
τητες να πάρουν τη νίκη 
στην Τούμπα ήταν μόνο 
θεωρητικές, επέλεξαν 
να εκμεταλλευτούν την 
κατάσταση που θα επι-
κρατούσε στο γήπεδο και 
στην παραμικρή αφορμή 
να αποχωρήσουν από τον 
αγώνα. Τα σχέδιά τους 
έγιναν πραγματικότητα 
στην πιο ήσυχη Τούμπα 
της τελευταίας δεκαετί-
ας, αφού κατάφεραν να 
εκμεταλλευτούν τη ρίψη 
ενός ρολού ταμειακής μη-

χανής για να «αποδράσουν» από 
το γήπεδο και να μεταφέρουν το 
ντέρμπι στις δικαστικές αίθου-
σες, ελπίζοντας ότι θα κάνουν το 
μεγάλο deal και θα πετύχουν με 
ένα σμπάρο τέσσερα τρυγόνια: 
να κερδίσουν το ντέρμπι με τον 
ΠΑΟΚ, να γλιτώσουν την αφαί-
ρεση βαθμών για τα επεισόδια 
στο Καραϊσκάκης μετά το ντέρ-
μπι με την ΑΕΚ (η «σωτηρία» 
του ΠΑΟΚ προϋποθέτει άφεση 
αμαρτιών για τον Ολυμπιακό), 
να ξαναμπούν στο κόλπο για τη 
διεκδίκηση του πρωταθλήματος 
και να διαλύσουν τη συμμαχία 
Σαββίδη-Μελισσανίδη, οδηγώ-
ντας τους σε αντιπαράθεση.

Ο Θεοδωρίδης, με τον τρόπο 
που διαχειρίστηκε τα όσα δια-
δραματίστηκαν στην Τούμπα, 
έδειξε ότι αποτελεί μεγάλο κε-
φάλαιο για τους ερυθρόλευκους 
και ότι απέχει πολύ από τον δεύ-
τερο ποδοσφαιρικό παράγοντα. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι 
ερυθρόλευκοι μπορεί να έχα-
σαν τη μάχη στην ΕΠΟ αλλά δι-
αθέτουν ακόμα ανθρώπους και 
ερείσματα στο παρασκήνιο και 
θα φροντίσουν να τους αξιοποι-
ήσουν κατάλληλα. Είναι φανε-
ρό ότι με αυτά τα δεδομένα και 
με τον πόλεμο ανάμεσα στους 
τρεις νταβατζήδες του ελληνι-
κού ποδοσφαίρου να βρίσκε-
ται στην κορύφωσή του, με τη 
χρήση κάθε θεμιτού ή αθέμιτου 
μέσου, δεν μπορεί να γίνει κα-
μιά πρόβλεψη για τις εξελίξεις 
και θα πρέπει να περιμένουμε 
μερικές μέρες για να δούμε πού 
θα κάτσει η μπίλια.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
ΥΓ1. Ο Κούγιας ξαναχτύπη-

σε προσφέροντας υπηρεσίες 
σε Μαρινάκη και Σαββίδη. Με 
αίτημά της η Λάρισα ζήτησε να 
γίνει αντιντόπινγκ έλεγχος στον 
ημιτελικό του κυπέλλου Λάρισα-
ΑΕΚ, λόγω της κρισιμότητας του 
αγώνα και των συχνών μυικών 
τραυματισμών που έχουν οι παί-
χτες της ΑΕΚ. Το υπονοούμενο 
είναι σαφέστατο και ενισχύθη-
κε από την αμήχανη απάντηση 
του διευθυντή επικοινωνίας της 
κιτρινόμαυρης ΠΑΕ, Ανδρέα 
Δημάτου, ο οποίος δεν υιοθέτη-
σε το αίτημα της Λάρισας αλλά 
ζήτησε «σεβασμό στην ομάδα 
που κράτησε ψηλά εφέτος τη 
σημαία του ελληνικού ποδο-
σφαίρου στην Ευρώπη».

ΥΓ2. Την αναστολή του πρω-
ταθλήματος μέχρι να κριθούν 
οριστικά από την αθλητική 
Δικαιοσύνη οι υποθέσεις Ολυ-
μπιακού και ΠΑΟΚ ζήτησε η 
ΠΑΕ ΑΕΚ, όμως το αίτημα δεν 
έγινε δεκτό από τον αρμόδιο 
υφυπουργό Αθλητισμού, Γιώργο 
Βασιλειάδη. Ο στόχος της κιτρι-
νόμαυρης ΠΑΕ ήταν να κερδίσει 
χρόνο για να επανέλθουν στην 
αγωνιστική δράση οι τραυματίες 
της ομάδας, αφού ως γνωστό το 
ρόστερ της είναι πολύ περιορι-
σμένο.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Εκαναν το πρωτάθλημα «πουτάνα»...
Δύο χιλιάδες δεκαοχτώ

παρόν και μέλλον: σκότος πηχτό
Για την αποκατάσταση μερικών λέξεων, από τη σωρεία 

που αντιστρέφει ή καταστρέφει ο κυρίαρχος, εξουσι-αστικός 
λόγος: Παντελώς νομοαρνητικό το δήθεν νομοθετικό έργο. 
Πωλητική και όχι πολιτική αυτό που εφαρμόζεται. Υπουργείο 
Παιδιάς. Δείμος και όχι δήμος. Κυβερνητικός απρόσωπος. 
Μεγαλούπωλη και αγορ-αστικό κοινό.

«Εμείς δεν γονα-
τίσαμε σκυφτοί / τα 
πόδια να φιλήσουμε 
του δυνατού / σαν τα 
σκουλήκια που πατεί 
μας. / Μα για ν’ αντι-
σταθεί με το σπαθί 
/ βρέθηκε σαν πολύ 
στοχαστική / και σαν 
πολύ ονειρόπλεχτη η 
ψυχή μας» (Κωστής 
Παλαμάς).

Θρηνεί  η λαϊκή 
μούσα για άλλη μια φορά και διαρρηγνύει τα εναπομείναντα 
ιμάτια και μαλλιά της. Τόσοι θριαμβικοί διορισμοί, τόσοι άδο-
ξοι χαμοί κατόπι. Τίποτε δεν στεριώνει, τίποτε δεν κρατάει για 
πάντα (στη Γαλλία τουλάχιστον κρατάνε έστω επί Μακρόν). 
Ούτε οι πεφωτισμένοι. Και πικροταγουδάει ένα κλέφτικο της 
δημοτικής παράδοσης:

Κέρνα μας Ράνια, κέρνα μας, γεμάτα τα ποτήρια
συ που 'χεις επιδόματα και τον παρά μασούρια
και κείνον οπού αγαπάς για διπλοκέρασέ τον

γιατί αν φύγεις θε να 'ρθει γρυλίζοντας ξωπίσω
στέλνοντας ένα sms και παίρνοντας έν' άλλο.

Φάγατε, ήπιατε παιδιά, χαρήκατε αντάμα
προτού ο βράχος ηθικής σάς πάρει το κεφάλι.

«Οφείλουμε να γίνουμε τόσο απαιτητικοί και γκρινιάρηδες 
ώστε η συνείδησή μας να μην μπορεί να δεχτεί μερεμετίσματα 
και μισοπράματα πάνω στο σαρακιασμένο αυτό παλιόσπιτο… 
Γκρέμισμα και ξαναφτιάσιμο! Να τι πρέπει σήμερα να εύχεται 
η ψυχή μας κι αν ακόμα ξέραμε πως θα μεσολαβούσε μια επο-
χή τρικυμίας και αναστάτωσης» (Μίλτος Κουντουράς).

Μα είναι δυνατόν ένας πολιτικός με τις περγαμηνές του 
Παναγιώτη Σγουρίδη, ένας υπουργός έστω και επαρχιώτης, 
να μένει σε δωμάτιο στο Αιγάλεω (αίγα λέω, δε γαλέγω) με 
αντίτιμο πενήντα ευρώ μηνιαίως; Oh mon dieu, γιατί τόσο 
άκαρδα, κοντόφθαλμα κι επιλεκτικά τα κινήματα αλληλεγ-
γύης; Και στο κάτω-κάτω, εμείς γιατί ποτέ δεν μπορούμε να 
βρούμε ένα τέτοιο δωμάτιο;

Αλλο τι δεν εζήλεψα μες στον απάνου κόσμο
Μονάχα το επίκτητο ή φυσικό ταλέντο

της λαμογιάς γονίδιο, χρωμόσωμα απάτης
που το μελάνι αμολάει σαν τη σουπιά αράδα
και ξέρει να ελίσσεται σα σμέρνα και σα χέλι.

«Οταν η τάξη είναι αδικία, η αταξία είναι ήδη η απαρχή της 
δικαιοσύνης» (Romain Rolland).

Αντιγράφουμε ένα… πιπεράτο από τον «βηματοδότη» για 
εκπαιδευτικούς και μαθησιακούς λόγους: «Πώς είναι δυνατόν 
μία αναπληρώτρια υπουργός με τόσο μεγάλη οικονομική ευ-
χέρεια, με σύζυγο επίσης υπουργό και εύπορο και τέως πρόε-
δρο του Ινστιτούτου Λέβι, να καταδέχεται να της πληρώνουν 
(με νόμο που η ίδια θέσπισε) οι φορολογούμενοι το επίδομα 
ενοικίου; Ρώτησα γνωστούς, φίλους και συνεργάτες της και 
η απάντηση που πήρα ήταν μία. “Φταίει ο αριστερός… σνο-
μπισμός της“ εξήγησαν και ανέφεραν τα παρακάτω περιστα-
τικό: Η Ράνια γράφτηκε σε ένα γυμναστήριο στο Κολωνάκι, 
όχι από αυτά τα VIP (με ατομικά προγράμματα) αλλά σε κάτι 
πιο φθηνό (με ομαδικά training). Σε κάποια στιγμή, όπως μου 
λένε, συναντήθηκε με τον ιδιοκτήτη του γυμναστηρίου και του 
είπε αυστηρά ότι εάν δημοσιευθεί οποιαδήποτε φωτογραφία 
της από το γυμναστήριο τότε θα αντιδρούσε “έντονα“. Ο ιδι-
οκτήτης έκπληκτος τη ρώτησε: “Γιατί να αφήσω μαντάμ να 
διαρρεύσουν οι φωτογραφίες σας; Κάνατε κάτι; Γιατί πρώτη 
φορά σας βλέπω στη ζωή μου“. Το τελευταίο ήταν αυτό που 
την εξόργισε και έφυγε από το γυμναστήριο».

Πάει κι η «Novartis», πέρασε, τη βάλαν' στο ψυγείο
να κόβουνε μπουκιά-μπουκιά σαν έρχονται τα ζόρια

να τη σερβίρουν στο λαό και ξαναζεσταμένη
να τρώει, να εκτονώνεται, να εκτονώνονται όλα.

«Ολα όσα πρέπει να ειπωθούν έχουν ήδη ειπωθεί, αλλά μιας 
και κανένας δεν ακούει, πρέπει να γυρίζουμε συνεχώς πίσω και 
να τα λέμε όλα ξανά από την αρχή» (Andre Gide).

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Μπουγάτσα με Ζ. Απαιχτη στη γεύση, αλλά 
χωνεύεται δύσκολα.
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> Ανασχηματισμός: εκ λόγων 
ή εκλογών;

> Θεσσαλία: άλλη μια ανοχύ-
ρωτη περιοχή.

> Διαχρονικό το έγκλημα: ευ-
θύνονται και οι πρώην και οι 
νυν.

> Ομως η συγκυβέρνηση κατα-
ξοδεύτηκε για τη Θεσσαλία: 67 
(ολόκληρα…) εκ. ευρώ.

> Είμαστε οι καλοί διαδηλω-
τές: «Απρόκλητη επίθεση με 
χημικά και γκλομπς δέχτηκαν 
από τα ΜΑΤ μέλη σωματείων 
που συσπειρώνονται στο ΠΑ-
ΜΕ έξω από συμβολαιογρα-
φικό γραφείο…» (www.902.gr, 
28/2/2018). Η καταστολή πί-
πτει «επί δικαίων και αδίκων»… 
Ευτυχώς που υλοποιείται από 
τους «εργαζομένους των σω-
μάτων ασφαλείας»… 

> Εχουν λυσσάξει τα φασι-
στρόνια.

> Αποδεικνύοντας περίτρανα 
πως έχουν χάσει το μπαλάκι. 
Γι’ αυτό και οι (σπασμωδικές 
μέχρι ενός σημείου) κινήσεις 
τους.

> Εγκληματική φασιστική ορ-
γάνωση. Αυτό μόνο.

> Εντύπωση κάνει πως δεν 
αντέδρασε η «Πανελλαδική 
Συντονιστική Επιτροπή των 
μπλόκων» στην παρούσα κα-
τάσταση της Θεσσαλίας…

> «Στραγγιστικό» ή μάλλον 
στραγγαλιστικό τέλος στους 
φτωχούς αγρότες της Θεσσα-
λίας.

> «Δίκαιη ανάπτυξη»: ο πόλε-
μος της αδικίας ενάντια στον 
εργαζόμενο λαό, στην εργατι-
κή τάξη.

> «Επιτροπή για τις Ενοπλες 
Δυνάμεις και τα Σώματα 
Ασφαλείας της ΚΕ του ΚΚΕ» - 
Ριζοσπάστης, 28/2/2018, ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗ.

> Αυξάνεται το μηνιαίο όριο 
ανάληψης μετρητών. Προϋπό-
θεση, βέβαια, να υπάρχουν… 
Οι έχοντες… αμέτρητα λαμβά-
νουν, λ.χ., επίδομα ενοικίου… 
Ομορφα κι ωραία.

> Οσο αυξάνονται τα μπικικί-
νια τους τόσο αυξάνεται και 
η… άνοιά τους (=η υποβολή 
φορολογικών δηλώσεων). Αλ-
λά η οικονομία «χάνει» γιατί 
δεν πήρες απόδειξη από τον… 
κουλουρτζή. Για να μην αναφέ-
ρουμε τις μη καταβαλλόμενες 
εργοδοτικές εισφορές των κα-
πιταλιστών.

> Αλλοίμονο. Να μην έχει θη-
τεύσει στην ΚΝΕ και η κ. Μ. 
Τζούφη (τιμητική διάκριση για 
τα 50χρονα της ΚΝΕ… ).

> Η οποία, ΚΝΕ, αγωνίστηκε 
με την ίδια «θέρμη» σε όλη της 
την ιστορία: Πανσπουδαστική 

νούμερο 8, χημείο 1979, φύλα-
ξη Βουλής πριν μερικά χρόνια. 
Πάντα στην πρωτοπορία…

> Δεκαήμερο 18 – 28 Φλεβάρη 
2018: 600 άμαχοι δολοφονη-
μένοι στη Συρία (παράπλευρες 
απώλειες γενοκτονικής τάσης).

> Εμπήκε και ο Μάρτης, και 
πάλι η Novartis.

> Δεν έβγαινε ο Κ. Φωτάκης 
και ζήτησε επιδότηση ενοικίου. 
Τον βάραιναν τα 260 τετραγω-
νικά στο Ν. Ψυχικό…

> Ερανο για τους αναξιοπα-
θούντες/ούσες υπουργούς 
(πρώην και νυν) τώρα!

> Αμα δε βγαίνουν, να δώσου-
με και το αίμα μας…

> Αφαίμαξη, που λέμε…

> «Προσωπικότητα» πάσης κυ-
βερνήσεως ο κυρ-Φώτης.

> Τι έγινε ρε παιδιά; Σαν πολλοί 
δεν «ομνύουν» στο Κέντρο; Βλ. 
συνέντευξη του Μεσσηνίας 
Χρυσοστόμου στα ΝΕΑ (www.
tanea.gr, 24/2/2018): «Τα άκρα 
δεν έχουν καμμία θέση στην 
Εκκλησία».

> «Η καναδική Aphria επενδύει 
στην φαρμακευτική κάνναβη 
με 50.000 στρέμματα στην 
Ξάνθη». Αμ’ πως…

> Κεντρώο (σταθερά) το ΒΗ-

ΜΑ (www.tovima.gr, «Μία 
χώρα σε τεντωμένο σκοινί»): 
«…διογκώνονται απειλητικά 
ακροδεξιές και αντισυστημι-
κές δυνάμεις, που λαϊκίζουν 
ασύστολα παριστάνοντας 
τους αδιάφορους και εξυγια-
ντές της δημόσιας ζωής».

> Φαρμακευτική κάνναβη: το 
όνειρο του Γιωργάκη comes 
true.

> Γκουβερνάντες για τους σκύ-
λους των δισεκατομμυριούχων 
στο Αναμπελζ του Λονδίνου. 
Σπεύδομεν μετά του οικοσί-
του μας…

> Αν και non-billionaires.

> Κατώτατο ωρομίσθιο στην 
ΕΕ: από 11,55 μέχρι 1,57 ευ-
ρώ την ώρα (www.tovima.gr/
finance/article/?aid=947020). 
La vie en rose…

> Τι ήταν πολλοί από τους νε-
κρούς – λόγω ψύχους – στην 
ΕΕ; Αστεγοι. Με δικαίωμα στο 
θάνατο.

> Από άρθρο στην ΑΥΓΗ: «Το 
αυγό του φιδιού δεν χρειάζε-
ται να κρατά τσεκούρι για να 
το αναγνωρίσεις. Το σίγουρο 
είναι ότι δεν πρέπει να αφή-
νουμε χώρο να αναπτύσσεται. 
Ούτε σπιθαμή!» (www.avgi.
gr/article/10811/8734797/e-
retorike-tou-emphyliou-

molynei-ten-koinonia). 
Το χάιδεμα της Χρυσής Αυγής 
δεν τόχει αντιληφθεί ο συντά-
κτης…

> Τσίπρας στην Τρίπολη: «Η 
Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω». Πά-
ει μπροστά, δηλαδή; Οσο για 
τους μεταναστεύσαντες από 
Ελλάδα σίγουρα δεν γυρίζουν 
πίσω…

> Κυρ-Φώτης, 3/5/2012: «Συμ-
μαχία της Αριστεράς με στήρι-
ξη του Κου Καμμένου δεν την 
νοούμαι και δεν τη συζητάμε». 
Φλεβάρης 2018: τα νοητά, τα 
ανόητα και οι συζητήσεις που 
έπεισαν…

> Μεταξύ τυρού και αχλαδίου 
(«Γεύμα με την “K”», 27/2/2018) 
η κ. Λένα Διβάκη δήλωσε: 
«Επανάσταση είναι να λες την 
αλήθεια». Οπως η Ομάδα Αλή-
θειας της Ν.Δ., ας πούμε;

> Ο Δονάλδος Τραμβ υποψή-
φιος για το Νόμπελ Ειρήνης. Ο 
ίδιος γνωρίζει τη λέξη Ειρήνη;

> Ωπα! «Πουλήθηκε η έπαυ-
λη του Σταύρου Ψυχάρη στο 
Πόρτο Χέλι». Να πάρει άμεσα 
επίδομα ενοικίου…

>  Π λ η ρ ο φ ο ρ ο ύ μ ε  τ η ν 
kathimerini.gr και τον συντά-
κτη Γ. Σουλιώτη ότι στον πλη-
θυντικό αριθμό τα ουσιαστικά 
της τουρκικής γλώσσας μετά 
από αριθμό ΔΕΝ χρησιμοποι-
ούνται στον πληθυντικό αλλά 
στον ενικό. Αρα, “iki kicilik” 
(δύο άτομα) = “iki kici”. Να εί-
ναι προσεχτικοί στις «αποκα-
λύψεις τους».

> «Ο κινηματογράφος και μ’ 
όλη τη θαυμαστή του εξέλιξη 
ποτέ δε θα γίνει τελετή. Το κοι-
νό του θα είναι πάντα παθητι-
κός θεατής που όσο κι αν τόνε 
συναρπάσει το θέαμα ποτέ δε 
θα χάσει ολότελα την παθη-
τικότητά του, να χορεύει στο 
κάθισμά του και ν’ αγκαλιά-
ζει τον άγνωστο διπλανό του, 
όπως συχνά βλέπουμε να κά-
νουνε θεατές στο θέατρο, και 
σ’ όλη την παράσταση νάχει 
αυτήν τη ζωηρή χαρά που δίνει 
η ζωντανή πραγματικότητα. Γι’ 
αυτόν τον σπουδαίο λόγο, την 
ενεργητική συμμετοχή του 
κοινού στη γιορτή, ο κινηματο-
γράφος δε θα μπορέσει ποτέ 
να αντικαταστήσει το θέατρο. 
Σ’ αυτήν ειδικά την περίπτωση 
ο κινηματογράφος θα μείνει 
πάντα βιομηχανία, όσο ήτανε 
και στα πρώτα του βήματα 
όταν προσπαθούσε ακόμα να 
αντιγράψει το θέατρο και δεν 
έχει βρει το δικό του δρόμο και 
υποτάξει τα δικά του υλικά και 
ασκηθεί στη δικιά του τεχνική 
και δικές του θαυμάσιες ικα-
νότητες». (Βασίλη Ρώτα, «Θέ-
ατρο και Γλώσσα» 1925–1977 
– το κείμενο από την «Ελεύ-
θερη Ελλάδα», 4-9-26, τίτλος 
άρθρου, «Κινηματογράφος 
και Θέατρο»).

Βασίλης

Είδες ο κυρ-Φώτης;

«Αυτό όμως που ονομάζεται
“προσωρινή επαναστατική κυβέρνηση” δεν

είναι καθόλου εκείνο που νομίζετε
εσείς: έτσι ονομάζεται η κυβέρνηση

μιας επαναστατικής εποχής, που αντικαθιστά
άμεσα την κυβέρνηση η οποία ανατράπηκε

και στηρίζεται στην εξέγερση του λαού
και όχι σε οποιαδήποτε αντιπροσωπευτικά

σώματα που προέρχονται από το λαό».
(«Δύο τακτικές… »)

  Dixi et salvavi animam meam

u Το σύνθημα είναι παλιό. Ισως να το έχει σχολιάσει και η 
στήλη στο παρελθόν. Το ανέσυρε ο Πολάκης και το «ανέβασε» 
στη σελίδα του στο facebook, συνοδεύοντας τη φωτογραφία 
με το εξής σχόλιο (διατηρούμε τον… πολάκειο τρόπο γραφής): 
«υγ πρωην αρθρογραφε του Ριζοσπαστη και νυν πληρωμενο 
μικροφωνο του ΣΚΑΙ παυλο τσιμα τελικως η τεχνη -ακομα και 
του δρομου -αποτυπωνει καλυτερα την πραγματικοτητα απο τα 
λογια......». Παραφράζοντας τον Πολάκη θα μπορούσαμε να 
γράψουμε: Πρώην στέλεχος της ΚΝΕ, πρώην στέλεχος του 
ΝΑΡ, μετέπειτα «ανεξάρτητε» δήμαρχε Σφακίων και νυν βου-
λευτή και υπουργέ των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, κολλητέ του Καμμένου, 
με τον οποίο συνεορτάζατε υπό τα άσματα του ακροδεξιού 
Γονίδη, υπηρέτη του κεφαλαίου και δυνάστη του ελληνικού 
λαού, Παύλο Πολάκη, η οργή  και η περιφρόνηση του κόσμου 
της Αριστεράς δεν σε απασχολεί. Δεν έχουν τσίπα τα εξουσια-
στικά παχύδερμα. Την πρωτιά πάντως δε θα την έχεις. Υπήρξαν 
πολλοί πριν από σένα που ακολούθησαν παρόμοια διαδρομή.

u Πρόκειται προφανώς για «τρολιά». Σε διαδικτυακούς τό-
πους της Δημοκρατίας της Μακεδονίας εμφανίστηκε αυτή η 
πινακίδα, συνοδευόμενη από υποτιθέμενη δήλωση του πρω-
θυπουργού Ζάεφ που έλεγε: «Αποφασίσαμε να αλλάξουμε το 
όνομα του Αυτοκινητόδρομου Αλέξανδρος ο Μακεδόνας στη 
νέα εθνική οδό η οποία θα ονομάζεται Πρώην Αυτοκινητόδρο-
μος Αλέξανδρος ο Μακεδόνας. Υπήρχε επίσης μια πρόταση για 
να την ονομάσουμε Νέο Αυτοκινητόδρομο του πρώην Αλέξαν-
δρου του Μακεδόνα, αλλά είναι πολύ μεγάλο! Ετσι κρατήσαμε 
την πρώτη πρόταση». Πικρό χιούμορ, προφανώς και αιχμές 
κατά της εθνικιστικής υστερίας. Κάποιοι ελληνικοί ιστότοποι, 
όμως, πήραν την πάσα και άρχισαν το γνωστό βιολί: «Μας 
δουλεύουν ψιλό γαζί οι Σκοπιανοί: Δείτε πως μετονόμασαν τον 
εθνικό τους δρόμο “Αλέξανδρος ο Μακεδόνας“».

u «Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ είναι ο πιο διαβόητος ψεύτης 
στη χώρα» δήλωνε ο διοικητής του FBI Τζέι Εντγκαρ Χούβερ. 
Και οργάνωνε καμπάνια με γιγαντοαφίσες που (υποτίθεται 
ότι) έδειχναν τον γνωστό ακτιβιστή για τα δικαιώματα των 
μαύρων σε κομμουνιστικό σχολείο εκπαίδευσης! Αργότερα, 
οργάνωσαν και τη δολοφονία του, ως γνωστόν. Πρόκειται για 
το ίδιο FBI που έχει αναγορευτεί στη χώρα μας σε όργανο 
της ανεξάρτητης δικαιοσύνης και σε φορέα της υπέρτατης 
αλήθειας. «Το είπε το FBI, πάει και τελείωσε». Μόνο ό,τι λέει 
το FBI είναι αλήθεια. Αυτό μπορεί να σε καταδικάσει, αυτό 
μπορεί να σε αθωώσει.

οι τοίχοι έχουν φωνή



Αδίστακτοι
Το περασμένο Σάββατο, άνδρες των ΕΚΑΜ εισέβα-

λαν χαράματα στις φυλακές Κορυδαλλού, την ώρα που 
οι κρατούμενοι ήταν κλειδωμένοι στα κελιά τους, και 
άρπαξαν με τη βία τον πολιτικό κρατούμενο Ντίνο Γι-
αγτζόγλου για να τον μεταφέρουν στις φυλακές της Λά-
ρισας. Ο Γιαγτζόγλου έκανε απεργία πείνας, ζητώντας 
την παραμονή του στον Κορυδαλλό, όπως δικαιούται 
ως υπόδικος.

Χρόνια είχαμε να δούμε τέτοια κατασταλτική ενέρ-
γεια που θύμιζε γκανγκστερική απαγωγή. Μετήγαγαν 
τον κρατούμενο χωρίς τα πράγματά του! Και μάλιστα 
κρατούμενο που έκανε απεργία πείνας!

Η φυλακή προφανώς είχε ενημερώσει ότι δε γίνονται 
έτσι αυτά τα πράγματα, όμως ο Ευτύχης Φυτράκης, ο 
γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης που 
έχει την ευθύνη της «σωφρονιστικής» πολιτικής, έχει 
αποδείξει πως το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να πά-
ρει τα εύσημα από το αντιδραστικό σκυλολόι που ζητά 
περισσότερο «νόμο και τάξη».

Ακολούθησε εξέγερση στις πτέρυγες Α και Δ του Κο-
ρυδαλλού. Οι κρατούμενοι έσπασαν πόρτες, πήραν τα 
κλειδιά και απομάκρυναν τους φύλακες, απαιτώντας 
να πάει στη φυλακή εκπρόσωπος του υπουργείου Δι-
καιοσύνης και να ανακληθεί άμεσα η μεταγωγή του Κ. 
Γιαγτζόγλου.

Σε ελάχιστο χρόνο άρχισαν να μπαίνουν σε κινητο-
ποίηση κρατούμενοι σε άλλες φυλακές. Στο Μαλανδρί-
νο και τα Χανιά, αρνήθηκαν την καταμέτρηση. Το ίδιο 
οι γυναίκες στη γυναικεία πτέρυγα του Κορυδαλλού. 
Οι πολιτικοί κρατούμενοι στο παράρτημα της ΣΤ πτέ-
ρυγας (υπόγεια γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού) εξέ-
φρασαν την αλληλεγγύη τους στον Κ. Γιαγτζόγλου και 
ανακοίνωσαν ότι θα κρατήσουν ανοιχτό το προαύλιο 
το μεσημέρι.

Μπροστά στον κίνδυνο να λειτουργήσει η γκανγκστε-
ρική αρπαγή του απεργού πείνας πολιτικού κρατούμε-
νου ως θρυαλλίδα για μια γενική εξέγερση σε όλες τις 
φυλακές, όπου οι κρατούμενοι εξακολουθούν να ζουν 
στις χειρότερες συνθήκες, έσπευσε στον Κορυδαλλό 
ο υπηρεσιακός παράγοντας του υπουργείου Δικαιοσύ-
νης Π. Δουλάμης και ζήτησε να μιλήσει με τους κρα-
τούμενους. Αυτοί του έθεσαν ως προκαταρκτικό όρο 
για κάθε συζήτηση να δεσμευτεί ότι δε θα υπάρξουν 
πειθαρχικά μετά την εξέγερση. Ο Δουλάμης δεν είχε 
εξουσιοδότηση και ζήτησε χρόνο για να συνεννοηθεί 
με τους προϊσταμένους του.

Μετά από κάμποση ώρα επανήλθε και ανακοίνωσε 
στους κρατούμενους ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης δε-
σμεύεται να μην υπάρξουν πειθαρχικά και πως τη Δευ-
τέρα θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών 
και θα αποφασίσει την επάνοδο του Γιαγτζόγλου στον 
Κορυδαλλό. Ετσι, οι κρατούμενοι επέτρεψαν στους 
φύλακες να επιστρέψουν στις δύο πτέρυγες, ολοκλη-
ρώνοντας την κινητοποίησή τους. Στο μεταξύ, από τη 
Λάρισα ο Κ. Γιαγτζόγλου ανακοίνωσε ότι ξεκινά και 
απεργία δίψας.

Η Δευτέρα πέρασε χωρίς να συγκληθεί η ΚΕΜ, όπως  
είχε δεσμευτεί το υπουργείο. Το ίδιο και η Τρίτη και η 
Τετάρτη. Το πρωί της Τετάρτης, ο συνήγορος του Γι-
αγτζόγλου Φραγκίσκος Ραγκούσης επισκέφτηκε το 
υπουργείο Δικαιοσύνης και ζήτησε να συναντηθεί με 
τον Φυτράκη, προκειμένου -όπως ανέφερε σε δήλωσή 
του- να τον ενημερώσει για τη σοβαρότητα της κατά-
στασης της υγείας του πολιτικού κρατούμενου και να 
παρακαλέσει για την άμεση σύγκληση της ΚΕΜ. Θύμι-
σε και τη «σχετική δέσμευση του Υπουργείου στην Επι-
τροπή Αγώνα Φυλακών Κορυδαλλού για την Δευτέρα 
ή την Τρίτη που πέρασαν». Ο Φυτράκης αρνήθηκε να 
τον συναντήσει έστω και για δύο λεπτά!

Περιττεύει να πούμε ότι οι μαχητικές εκδηλώσεις αλ-
ληλεγγύης που γίνονται σε διάφορες πόλεις είναι πολι-
τικά και κοινωνικά νόμιμες, μετά απ' αυτή την πρόστυχη 
στάση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που δε σέβεται 
ούτε το λόγο της και ενδιαφέρεται μόνο να κάνει επί-
δειξη κατασταλτικής συνέπειας.

Π.Γ.

Γραφτείτε συνδρομητές 
στην «Κόντρα» 
ετήσια συνδρομή 85 €
εξάμηνη συνδρομή 45€
λογαριασμός ΕΤΕ: 
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Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή
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βαθύ κόκκινο

Ημερομηνία: 24 Φεβρουαρί-
ου. Είδηση: Απελάθηκε στην 

Καμπούλ – Βρέθηκε νεκρός. Πε-
ριεχόμενο: Νεαρός Αφγανός 
αιτών διεθνούς προστασίας 
στη Σουηδία λαμβάνει απορρι-
πτική απόφαση με συνέπεια την 
αναγκαστική απέλασή του και 
επιστροφή του στη θεωρούμε-
νη (από τις σουηδικές αρχές) ως 
«ασφαλή» χώρα καταγωγής του, 
το Αφγανιστάν, όπου μια μέρα 
μετά βρίσκεται νεκρός.

Δε θα μπούμε στην ουσία του 
δημοσιεύματος. Δεν μπορούμε 

άλλωστε, αλλά εν προκειμένω 
δεν είναι και ο στόχος μας. Θα 
πάρουμε μόνο την αναγκαία πά-
σα για να σχολιάσουμε τη νέα 
«μόδα», τη νέα πρακτική που 
οδηγεί τους διωγμένους επί σει-
ρά ετών λαούς κυρίως της Ασίας 
και της Αφρικής να πληρώνουν 
νέο φόρο αίματος. Αυτή τη φο-
ρά με το περιτύλιγμα της νομι-
μότητας και των διαδικασιών 
από την «πολιτισμένη, με αξίες 
και αρχές» Ευρώπη.

Οσοι κατάφεραν και πάτη-
σαν το πόδι τους στη Γηραιά 
Ηπειρο έσφιξαν τα δόντια για 
να περάσουν άλλον έναν Γολ-
γοθά: να πείσουν τις αρχές των 
ευρωπαϊκών κρατών ότι κινδυ-
νεύουν στις χώρες τους. Οτι η 
ενδεχόμενη επιστροφή τους θα 
επιφέρει σοβαρές συνέπειες 
στους ίδιους και τις οικογένειές 
τους. Υπήρχαν εκείνοι που είχαν 
την «τύχη» να κατάγονται από 
τις «καυτές» εμπόλεμες ζώνες 
και κατάφερναν να «ξεμπερδέ-
ψουν» ταχύτερα. Υπήρχαν όμως 
και οι άλλοι. Εκείνοι που για τις 
χώρες τους η «διεθνής κοινότη-
τα», (αυτή η καλοσχηματισμένη 
«κολυμπήθρα» που ξεπλένει τις 
βρωμιές των ιμπεριαλιστών ανά-
λογα με τις ανάγκες τους) είχε 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 
τα πράγματα… πηγαίνουν μια 
χαρά, ότι ο πόλεμος έχει πια 

τελειώσει. Αυτοί ήταν που έγι-
ναν και πάλι θύματα ενός νέου 
διωγμού. «Πολιτισμένου» και 
νομιμοφανούς.

Τι κι αν ο πόλεμος εξακολου-
θεί να υφίσταται στις πατρίδες 
τους -ενδεχομένως με διαφο-
ρετικές μορφές και πρόσωπα; 
Τι κι αν ο πόλεμος αυτός και οι 
οδυνηρές συνέπειές του, που τα-

λανίζουν τις πολύπαθες χώρες 
τους, είναι «παιδί» των ευρωπαϊ-
κών κρατών στα οποία τώρα ζη-
τούν προστασία; Ολοι «απολαμ-
βάνουν» την ίδια αντιμετώπιση: 
«Γυρίστε πίσω στις χώρες σας. 
Είστε ανεπιθύμητοι!». 

Ετσι, στο κύμα προσφύγων η 
Ευρώπη απαντά με κύμα απε-
λάσεων. Αισχρή πολιτική καλυμ-

μένη με τον μανδύα των νόμων. 
Πολιτική που συνεχίζει τον πόλε-
μο και αυξάνει τα θύματά του.

ΥΓ: Αφορμή για το άρθρο 
στάθηκε το δημοσίευμα που 
μιλά για τη Σουηδία. Ωστόσο, 
την ίδια πρακτική εφαρμόζουν 
καιρό τώρα και άλλες χώρες 
όπως η Γερμανία, ενώ στην Ελ-
λάδα, το εκ νέου άνοιγμα της 
Πρεσβείας του Αφγανιστάν 
προμηνύει το βάδισμα στον 
ίδιο δρόμο με τους «μεγάλους» 
της Ευρώπης (είναι γνωστό ότι 
για την απέλαση απαιτείται η 

έγκριση της χώρας καταγωγής 
και υποδοχής -μια «υπηρεσία» 
που αναλαμβάνουν οι πρεσβεί-
ες στις διάφορες χώρες). Αλλη 
μια μαύρη σελίδα στην ιστορία 
και της χώρας και του ελληνικού 
εργατικού κινήματος που διανύ-
ει περίοδο ήττας και στροφής 
προς όλο και πιο δεξιά.

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

Ευρωπαϊκή πολιτική «επιστροφών» των προσφύγων στις χώρες καταγωγής 
τους: νέος φόρος αίματος για τους διωγμένους λαούς

«Πίσω στις χώρες σας!»

Α, όλα κι όλα, αυτό δεν είναι σκάνδαλο. Είναι μια 
νόμιμη ενέργεια, γιατί το Ελληνικό Δημόσιο 

έχει ανάγκη από συμβούλους που θα το «βγάλουν 
στις αγορές». Κι αυτοί οι σύμβουλοι, τραπεζικοί 
όμιλοι του εξωτερικού με «βαριά» ονόματα, δεν 
κάνουν τζάμπα αυτή τη δουλειά. Πρέπει να πληρω-
θούν. Και παίρνουν… ψίχουλα, όπως φαίνεται από 
την Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικο-
νομικών Γ. Χουλιαράκη, με την οποία ανατίθενται 
στον «χρηματοοικονομικό σύμβουλο Rothschild 
& Cie» μια σειρά «εξειδικευμένων χρηματοοικο-
νομικών υπηρεσιών» (από τη «συνέχιση των δια-
πραγματεύσεων με τους θεσμούς» μέχρι τον «σχε-
διασμό αξιόπιστης μεσοπρόθεσμης στρατηγικής 
χρηματοδότησης του Ε.Δ. η οποία να ανταποκρί-
νεται στις απαιτητικές και αυξημένες προσδοκίες 
των κεφαλαιαγορών»).

Σύμφωνα με την Απόφαση Χουλιαράκη, η Ρό-
τσιλντ θα πάρει μέχρι τις 31.5.2018 99.000 ευρώ 
(για… τρέχοντα έξοδα προφανώς), ενώ θα παίρνει 
1,5 εκατ. ευρώ για κάθε έκδοση κρατικών ομολό-
γων ωρίμανσης 24 μηνών κατ’ ελάχιστο (για διετή 
και μεγαλύτερης διάρκειας ομόλογα δηλαδή) και 
2 εκατ. ευρώ για δύο εκδόσεις εντόκων γραμματί-

ων ετήσιας διάρκειας. Δηλαδή, κάθε φορά που το 
κράτος θα «βγαίνει στις αγορές», θα πληρώνει και 
νταβατζιλίκι 1,5 εκατ. στη Ρότσιλντ.

ΥΓ1. Πριν από ένα χρόνο, στις 30 Γενάρη του 
2017, ο Τσίπρας έκανε μια «ινκόγκνιτο» επίσκεψη 
στο Παρίσι. Οταν αυτή αποκαλύφθηκε, το Μαξί-
μου αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι ο πρωθυπουρ-
γός συναντήθηκε με τον CEO της L'Oreal (ακόμα 
να δούμε τη «μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα», 
που είχε ανακοινωθεί) και με εκπροσώπους της 
Ρότσιλντ. Εμείς δεν υπαινισσόμαστε τίποτα κακό, 
για μίζες και τα παρόμοια. Ο Τσίπρας είναι υπερά-
νω ηθικής, λευκός σαν το γάλα… Μπορεί να μην 
είχε μαζί του κάποιον από το οικονομικό επιτελείο, 
όμως ο νους μας δεν πάει στο… κακό. Ξέρουμε 
ότι ο Τσίπρας τα παίζει (και) τα οικονομικά στα 
δάχτυλα.

ΥΓ2. Ο αμέμπτου ηθικής Τσίπρας, στις 11 Απρίλη 
του 2014, μιλώντας στο συνέδριο του κόμματος 
Ευρωπαϊκής Αριστεράς στις Βρυξέλλες, έλεγε: 
«Επιβαρύνουμε το χρέος, πριμοδοτούμε τους κερ-
δοσκόπους με τοκογλυφικά επιτόκια και πανηγυρί-
ζουμε από πάνω». Περσινά ξινά σταφύλια…

Χρυσώνουν τη «Ρότσιλντ»


