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Συζητώντας για τη μετα-
μνημονιακή παρακολούθηση, 
είναι προφανές ότι μερικές 
χώρες μας εμπιστεύονται 
λιγότερο και θα θέλανε κά-
ποια conditionality (κάποιους 
όρους). Το πώς θα τηρούνται 
σε σχέση με το χρέος δεν έχει 
συζητηθεί ούτε και το πόσο αυ-
στηροί θα είναι οι όροι.

Eυκλείδης Τσακαλώτος
Ωπ, τι έγινε, ρε παιδιά, η κα-

θαρή έξοδος;
Ο φετινός εορτασμός του 

Πάσχα σηματοδοτεί το πέρα-
σμα σε μια νέα εποχή. Σε μια 
νέα εποχή ελπίδας και αισιο-
δοξίας. Το πέρασμα στη μετα-
μνημονιακή εποχή.

Αλέξης Τσίπρας
Συγκρίνοντας με τη δήλωση 

Τσακαλώτου, αντιλαμβάνεται 
κανείς την πολιτική απατεωνιά 
του Τσίπρα. Μένει να δούμε 
πόσοι θα τον πιστέψουν.

Χαρακτηρισμοί όπως «τρε-
λός», ακόμη κι αν αναφέρεσαι 
στον Ερντογάν ή τον Μουσο-
λίνι, στη διεθνή διπλωματία 
πρέπει να αποφεύγονται.

Στέλιος Κούλογλου
Δεν άκουσε τον Τζανακό-

πουλο που είπε πως όσα είπε 
ο Καμμένος ήταν «τρόπος του 
λέγειν»;

[Οι δηλώσεις Καμμένου] 
δεν βοηθούν, είναι αχρεία-
στες. Φουντώνουμε μία φωτιά, 
ενώ θα έπρεπε να την ελέγχου-
με.

Νίκος Ξυδάκης
Ούτε αυτός άκουσε τον κυ-

βερνητικό εκπρόσωπο.
Εδώ δεν μπόρεσε ο υπουρ-

γός Αμυνας να ρίξει ένα στε-
φάνι στα Ιμια για τους στρατι-
ωτικούς και έμεινε παραπίσω.

Δημήτρης Κουτσούμπας
Ο μόνος που καταλαβαίνει 

τον πόνο του Καμμένου.
Είτε στρατηγικός σας αντί-

παλος, είτε “εταίρα” σας. Εταί-
ρος δεν γίνεται … όπως έχει 
αποδειχθεί.

Γιάννης Ραγκούσης
Τι εννοεί ο άλλοτε υπαρχη-

γός του Γιωργάκη; Οτι ο Σαμα-
ράς είχε… γκόμενες τον Βενι-
ζέλο, τη Φώφη, τον Λοβέρδο 
και γενικά τους πασόκους που 
συμμετείχαν στην κυβέρνησή 
του;

Η ζεστασιά που [ο Μπαράκ 
Ομπάμα] μεταδίδει στα πλήθη 
και αυτή η χαμογελαστή απλό-
τητα που επιδεικνύει με σπάνιο 
ταλέντο και άριστη αντίληψη 
της επικοινωνίας εξαλείφονται 
στις στενότερες συσκέψεις ή 
τις πιο προσωπικές επαφές.

Φρανσουά Ολάντ
Στις διμερείς ή πολυμερείς 

συναντήσεις δεν υπάρχει ο λα-
οπλάνος και δημαγωγός, αλλά 
ο στυγνός ιμπεριαλιστής. Αυ-
τά για όσους εξακολουθούν να 
ψάλλουν ύμνους στον Ομπά-
μα, εκμεταλλευόμενοι και την 
αποκρουστικότητα του Τραμπ.

Το σχόλιο της συριζαϊ-
κής ΕφΣυν για το άρθρο 

Σαμαρά στην «Καθημερινή»: 
«Με μια ακραία ρεβανσιστική 
και ακροδεξιά ρητορική ανοί-
γει την πόρτα στους Βενιζέλο 
και Λοβέρδο, τους οποίους 
είχε αποκλείσει ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης. Ο πρώην αρ-
χηγός της Νέας Δημοκρατί-
ας αδειάζει τον νυν, και ζητά 
μέτωπο των… προθύμων». Το 
σχόλιο της καραμανλικής 
«δημοκρατία»: «Πού το πάει ο 
Σαμαράς; Ακόμη μια προδοσία; 
Ο άνθρωπος που μισούσε την 
παράταξη που τον ανέδειξε. Ο 
πρώην πρόεδρος της Νέας Δη-
μοκρατίας, με δημόσιο κείμενό 
του παρακαλάει το διεφθαρμέ-
νο ΠΑΣΟΚ για μετεκλογική συ-
νεργασία. Βάζει τρικλοποδιές 
στον Κυριάκο και μαγειρεύει (;) 
την επιστροφή του». Τα… μεγά-
λα πνεύματα συναντώνται.

Μας διέφυγε, αλλά το 
δημοσιεύουμε έστω και 

ετεροχρονισμένο. Στο συνέ-
δριο του μπαρουφοκόμματος 

έστειλε χαιρετισμό και ο Νόαμ 
Τσόμσκι. Ο… αντιεξουσιαστής 
πανεπιστημιακός χαρακτήρι-
σε ελπιδοφόρο μήνυμα για το 
αύριο την ίδρυση του DiEM25 
και του ΜέΡΑ25! Γιατί εκπλήσ-
σεστε μερικοί-μερικοί; Πρώτη 
φορά είναι που απογοητεύε-
στε από διάφορα φουσκωμέ-
να μπαλόνια στα οποία επεν-
δύσατε ελπίδες;

Παλαιστίνιοι και Ελληνες 
συγκεντρώθηκαν το Σάβ-

βατο 31 Μάρτη έξω από την 
πρεσβεία του Ισραήλ, μετά 
από κάλεσμα της Πρωτο-

βουλίας Αλληλεγγύης στον 
Παλαιστινιακό Λαό, για να 
καταγγείλουν το νέο έγκλημα 
των σιωνιστών ενάντια στους 
άοπλους διαδηλωτές στη Λω-
ρίδα της Γάζας. Τα ΜΑΤ, με 
εντολή άνωθεν (αυτό μπορού-
με να το βεβαιώσουμε, γιατί 
ήμασταν κοντά και βλέπαμε 
τις συνεννοήσεις του αρχι-
μπάτσου με το κέντρο), επιτέ-
θηκαν με στόχο να διαλύσουν 
τη συγκέντρωση. Ηταν τόση η 
αγριότητα των μπάτσων που 
δεν περιορίστηκαν στα αρχι-
κά σπρωξίματα και στις χει-
ροβομβίδες κρότου-λάμψης, 

αλλά χτυπούσαν με τα γκλομπ 
στο ψαχνό, ακόμα και ανθρώ-
πους πεσμένους στο έδαφος. 
Δύο διαδηλωτές τραυματίστη-
καν στο κεφάλι και χρειάστηκε 
να μεταφερθούν στο νοσοκο-
μείο όπου τους έρραψαν τα 
τραύματα, ενώ πολλοί άλλοι 
«γλίτωσαν» μόνο με μώλωπες 
από τις γκλομπιές. Ανάμεσα 
στους τελευταίους και η Σιρίν 
Ισάουϊ, η παλαιστίνια αγωνί-
στρια που έτυχε να βρίσκεται 
στην Αθήνα, καλεσμένη της 
Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης 
(ήταν η κεντρική ομιλήτρια σε 
εκδήλωση που έγινε στο Πολυ-

τεχνείο στις 29 Μάρτη).

Είπε μια κοινοτυπία ο Τσί-
πρας για τους δυο στρατι-

ωτικούς («Αγγελε και Δημήτρη, 
όλοι οι Ελληνες απαιτούμε το 
τέλος του γολγοθά σας») και 
η Documento την έκανε πρω-
τοσέλιδο στο πασχαλιάτικο 
φύλλο της. Ο Βαξεβάνης δί-
νει γραμμή «εξισορρόπησης» 
της από τα δεξιά πίεσης του 
Καμμένου.

Ο Π. Καμμένος ήταν ο μό-
νος αστός πολιτικός που 

έκανε δήλωση-αγιογραφία για 
το θάνατο του Αγούδημου. Οι 
υπόλοιποι φυλάχτηκαν, για να 
μην ταυτιστούν με τον νεκρό.

21/4: Ημέρα δημιουργικότητας και καινοτομίας 

21/4/1967: Πραξικόπημα, Μαρία Καλα-
βρού και Βασίλης Πεσλής πρώτοι νε-
κροί 21/4/1977: Βόμβες σε τέσσερα αυτοκίνη-
τα Βορειοαμερικανών (Θεσσαλονίκη) 21/4/1994: 
Τρεις βόμβες σε αυτοκίνητα αλλοδαπών υπαλ-
λήλων (ΕΛΑ-1η Μάη) 21/4/1994: Βόμβα σε φορ-
τηγό εταιρίας «Miele» (17Ν) 22/4: Ημέρα Γης, 
Βραζιλία: Ημέρα ανακάλυψης (1500) 22/4/1979: 
Βόμβα σε αυτοκίνητο συνταγματάρχη συνεργάτη 
χούντας (Καλαμάτα) 22/4/1986: Επιδρομή ΕΠΕ-
Νιτών υπό τον Μάκη Βορίδη στη Νομική Αθήνας, 
εννιά τραυματίες 23/4: Ημέρα βιβλίου, ημέρα 
μνήμης εβραϊκού ολοκαυτώματος, ημέρα αγγλι-
κής γλώσσας, Γερμανία: Ημέρα μπίρας, Τουρ-
κία: Ημέρα δημοκρατίας, νεολαίας 23/4/1998: 

Θάνατος Κωνσταντίνου Καραμανλή 23/4/2010: 
Η Ελλάδα πρώτη χώρα ΕΕ που προσφεύγει 
στο ΔΝΤ 24/4: Ημέρα κατά θορύβου, ημέρα κατά 
πειραματόζωων, ημέρα μνήμης γενοκτονίας Αρ-
μενίων (1915) 24/4/1987: Δεκατέσσερις τραυ-
ματίες από βόμβα κατά λεωφορείου αμερικανών 
στρατιωτών (17Ν) 24/4/1994: Βόμβα σε γραφεία 
ΟΗΕ (ΕΛΑ-1η Μάη) 24/4/1999: Πυροβολισμός σε 
γραφεία ΟΗΕ (Κόκκινη Γραμμή) 25/4: Ημέρα 
DNA, ημέρα γονικής αποξένωσης, ημέρα κατά 
ελονοσίας, Πορτογαλία: Ημέρα επανάστασης 
(1974), Σουαζιλάνδη, Φερόες: Ημέρα σημαίας 

25/4/1967: Δολοφονία Παναγιώτη Ελλή 
26/4: Ημέρα διανοητικής ιδιοκτησίας, ημέρα 
εθελοντικής υπηρεσίας νέων, Τανζανία: Εθνική 
γιορτή 26/4/1971: Βόμβες οργάνωσης “Μακρυ-

γιάννης” έξω από γραφεία ΓΣΕΕ, ΡΧ Συγγρού και 
Χωροφυλακή Προαστίων 26/4/1982: Δύο βόμβες 
σε γραφεία IBM (ΕΛΑ) 26/4/1991: Ρουκέτα σε 
πλοίο εταιρίας Καραπιπέρη (17Ν) 27/4: Ημέρα 
κατασκευαστικού σχεδίου, Νότια Αφρική: Ημέρα 
ανεξαρτησίας, Σλοβενία, Σιέρα Λεόνε: Εθνική 
γιορτή 27/4/1941: Αρχή γερμανικής κατοχής 
Αθήνας 27/4/1979: Βόμβα καταστρέφει ΔΟΥ Νέας 
Ιωνίας (ΕΛΑ) 27/4/1982: Βόμβα σε διπλωματικό 
αυτοκίνητο πράκτορα CIA Στανισλάβ Βαλέγκρα 
(ΕΛΑ) 27/4/1988: Βόμβες σε Ζ' και Η' ΔΟΥ και 

Α' ΑΤ Θεσσαλονίκης (ΕΛΑ) 27/4/2000: Δο-
λοφονία ανήλικου αλβανού κρατούμενου 
από αστυνομικό με σφαίρα στον τράχη-
λο στη διάρκεια εξέγερσης (φυλακές 
Αυλώνα).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Nα υποθέσουμε ότι τον είδατε τον 
πίνακα «Τσίπρας σκεπτόμενος» u Οχι; 
u Θα σας μαλώσουμε u Ολόκληρο 
συνεργείο κουβαλήθηκε στην Τήλο u 
u Για ν' απαθανατίσει (από ψηλά, για να 
θυμίζει πλάνο του Αγγελόπουλου) τον 
Τσίπρα u Με φανελάκι και βερμούδα, 
με τον κώλο στηριγμένο σ' ένα βράχο 
και το βλέμμα καρφωμένο στα πέλαγα u 

Ποιος παπαράτσι; u Από τα υπόγεια του 
Μαξίμου διανεμήθηκε η φωτογραφία u 

Με λεζάντα: ο πρωθυπουργός σκεπτι-
κός u Ουστ, ξεφτίλες u «Τρόπος του 
λέγειν» ό,τι παπάρα λέει ο Καμμένος, 
κατά τον Τζανακόπουλο u «Τρόπος του 
λέγειν» ότι οι δύο στρατιωτικοί μπορεί 
να απελευθερωθούν μετά από 15 χρόνια 

u «Τρόπος του λέγειν» ότι ο Ερντογάν 
είναι τρελός u Μιλάμε για άσκηση πο-
λιτικής σε ασύλληπτα για τον κοινό νου 
επίπεδα u Αμ' ο άλλος Καμμένος, που 
την πάτησε; u Είπε κι αυτός μια φορά 

να βγει από τ' αριστερά στους συριζαί-
ους u Και κριτικάρισε το Μαξίμου για 
την υψηλών τόνων ανακοίνωση κατά 
της Τουρκίας u Συμβουλεύοντας ότι 
δεν πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να ρί-
χνει λάδι στη φωτιά u Την ίδια ώρα που 
ο αρχηγός του χαρακτήριζε «τρελό» τον 
Ερντογάν u Πραγματική παιδική χαρά 

u Τον κυρ-Φώτη δεν τον καταλαβαίνου-
με u Ενώ έπρεπε να επαναλάβει τα περί 
«υπερτροφικού λόγου» του Καμμένου, 
αναζητώντας δικαίωση, αυτός το βούλω-
σε u Τη  μια μέρα σκαρφαλώνει σε μια 
σκάλα ακουμπισμένη σε κλούβα u Την 
άλλη, ρίχνει μια παλαιστινιακή κουφίγια 
πάνω από το κοστούμι και διαδηλώνει 
ενάντια στο νέο σιωνιστικό έγκλημα στη 
Γάζα u Οσο καραγκιόζης και να γίνεις, 
Λαφαζάνη, δεν πείθεις u Επαναστάτης 
στα εξηνταφεύγα δε γίνεσαι u Ούτε καν 
«επαναστάτης» u Ο κόσμος σε ξέρει και 
από την καλή και από την ανάποδη u 

Παρέα με τον Καμμένο και ο Γκλέτσος 
πασχαλιάτικα στις Οινούσσες u Πήγε, 
λέει, με την ιδιότητα του έφεδρου κα-
ταδρομέα u Για κάποιους η εφεδρεία 
κρατάει μέχρι βαθέος γήρατος u Εμείς 
πάλι γιατί βλέπουμε εκλογική συνεργα-
σία; u Ανησύχησε, όμως, ο σιτεμένος 
κλαρινογαμπρός u Είδε να γυαλίζει το 
μάτι των καταδρομέων u Και φρόντισε 
να μας το πει u Για να τ' ακούσει ο Ερ-
ντογάν και να χεστεί από το φόβο του 

u Ο πρόεδρος, υπουργός και συγκυ-
βερνήτης Πάνος, πάντως, εσχάτως δε 
φοράει στρατιωτικές στολές u Είδε τον 
Ερντογάν με τη στολή παραλλαγής και 
φοβήθηκε τη σύγκριση u Εννοούμε στα 
κιλά και εν γένει στον σωματότυπο u Χά-
κερ χτύπησαν το Youtube u Στη θέση 
βίντεο με διάσημα ποπ τραγούδια έγρα-
ψαν «Free Palestine» u Εύγε! u «Ξέρω 
ότι στο πασχαλινό τραπέζι θα υπάρχουν 
δύο κενές θέσεις σε κάθε ελληνικό σπίτι 

μέχρι την επιστροφή των δύο στελεχών 
μας», δήλωσε ο Καμμένος u Εμείς πά-
ντως δεν αφήσαμε κενές θέσεις u Το 
ίδιο και στο σπίτι ενός μπάρμπα μου, απ' 
όπου περάσαμε για τα «χρόνια πολλά» 

u Να θυμίσουμε μήπως πού έγραψε ο 
Ερντογάν την «απαίτηση» Γιούνκερ για 
αποφυλάκιση των δύο στρατιωτικών πριν 
από το ορθόδοξο Πάσχα; u Υπάρχει, βέ-
βαια, και του Αγίου Πνεύματος u Μετά 
Δεκαπενταύγουστος και πάει λέγοντας 

u «Μη μου θυμώνεις μάτια μου» τραγού-
δησε ο σέρβος ΥΠΕΞ Ντάτσις, αγκαλιά 
με τον Κοτζιά u Μερακλωμένος έσπασε 
ένα πιάτο u «Σπάστα όλα» του φώναξε, 
εξίσου μερακλωμένος , ο Κοτζιάς u Αυ-
τό δεν είναι τίποτα u Την προηγούμενη 
φορά που πήρε μικρόφωνο ο Κοτζιάς 
τραγούδησε το «We are the world» u 

Αγκαλιά με τον Τσαβούσογλου u Και 
τους ΥΠΕΞ των χωρών του ΝΑΤΟ να 
του βαράνε παλαμάκια u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Η χώρα λαμβάνει και θα λάβει κάθε μέτρο προκειμένου να είναι 
ισότιμος συνομιλητής οιουδήποτε και σε όλα τα πεδία. Αρα η 

αμυντική θωράκιση της χώρας μας όπως πάντα έτσι και σήμερα 
αποτελεί εθνικό χρέος. Αλλά ποτέ, εγώ τουλάχιστον, δεν θα 

πάψω να λέω – ρομαντικά ίσως- ότι η πολεμική βιομηχανία δεν 
θα έπρεπε να υπάρχει και ότι οι πολεμικές «επενδύσεις» είναι 
ιδιαζόντως αποκρουστικές ακόμη και όταν είναι αναγκαίες.

Αλέκος Φλαμπουράρης

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Υπάρχουν οι λεονταρισμοί: 
«Αυτή την στιγμή υπάρ-

χουν δύο όμηροι, κρατούμενοι 
στις φυλακές της Τουρκίας. 
Θα τους βγάλουμε, θα τους 
απελευθερώσουμε, θα γυρί-
σουν πίσω… Δεν πρόκειται να 
παρακαλέσουμε κανέναν, θα 
ζητήσουμε να εφαρμοσθεί το 
διεθνές δίκαιο και όλοι μας 
έχουμε το μυαλό μας στους 
δύο συναδέλφους μας, στα 
αδέλφια μας, που βρίσκονται 
αυτή την στιγμή κρατούμενοι, 
όπως βρέθηκαν κρατούμενοι 
και αιχμάλωτοι πολλοί κατά 
τη διάρκεια της ιστορίας του 
ελληνικού έθνους». «Αν τολ-
μήσουν να αμφισβητήσουν 
έστω και ένα χιλιοστό ελληνι-
κής γης, θάλασσας ή αέρα θα 
αντιμετωπιστούν όπως τους 
αντιμετωπίσαμε στους παγκό-
σμιους πολέμους, όπως το 1821 
και όποτε ο Ελληνισμός εκλήθη 
να αμυνθεί».

Υπάρχουν οι ανατριχιαστι-
κές εθνικιστικές-πολεμοκά-
πηλες κορόνες: «Περισσότε-
ρο από όλα εγρήγορση του 
συνόλου του ελληνικού λαού 
απέναντι σε έναν αντίπαλο, σε 
έναν εχθρό, ο οποίος συνεχίζει 
να προκαλεί. Δεν μας φοβίζουν 
και δεν μας γονατίζουν οι προ-
κλήσεις του, οι απειλές του και 
οι ύβρεις του. Ισα - ίσα, μας δυ-
ναμώνουν ακόμη περισσότερο. 
Αν έχουν τα κότσια ας τολμή-
σουν να αμφισβητήσουν έστω 
και ένα χιλιοστό».

Υπάρχουν οι εξίσου ανατρι-
χιαστικές πολεμοκάπηλες κο-
ρόνες: «Είμαστε έτοιμοι - και 
αυτό ξέρω ότι δεν αρέσει σε 
πολλούς έξω από την πατρίδα 
- να αντιμετωπίσουμε οποιαδή-
ποτε απειλή από οποιονδήποτε. 
Στηριζόμαστε στις δικές μας 
δυνάμεις, δεν περιμένουμε ού-
τε από συμμάχους ούτε από φί-
λους, με τη δύναμη του Ελληνα, 
με τη δύναμη της ψυχής μας, με 
τη δύναμη της μάχης υπέρ βω-
μών και εστιών, το υψηλότατο 
ηθικό των Ενόπλων Δυνάμεων, 
τον πατριωτισμό των Ελλήνων 
και τα μέσα που η πατρίδα 
μπορεί να διαθέσει… έχοντας 
αντιληφθεί τις συνθήκες μετα-
φέρουμε συνέχεια προσωπικό 
στο Αιγαίο και στον Εβρο. Ηδη, 
εντός των επομένων ημερών, 
3.500 προσωπικό θα μεταφερ-
θεί στα νησιά, στη δύναμη της 
ΑΣΔΕΝ, η οποία μετατρέπεται 
σε Στρατηγείο Αρχιπελάγους 
και άλλοι 3.500, μόνιμο και 
στρατεύσιμο προσωπικό, θα 
μεταφερθούν στον Εβρο».

Υπάρχουν ακόμα και βρισιές 
που δεν ταιριάζουν στο στόμα 
αστών πολιτικών που διαχειρί-
ζονται υπουργεία («τρελός» ο 
Ερντογάν) και άφθονες εκδη-
λώσεις γελοίου εθνικιστικού 
ναρκισσισμού («Οι Τούρκοι 

δεν ξέρω τι έχουν πάθει. 
Μάλλον έχουν πάθει αμόκ με 
εμένα»). Υπάρχει και το κοπιά-
ρισμα όρων που έχουν εφεύρει 
οι γνωστοί «στρατηγικοί ανα-
λυτές» των καναλιών («υβριδι-
κός πόλεμος» κτλ).

Ολ' αυτά αντιμετωπίζονται 
συχνά σαν γραφικότητες ενός 
ακροδεξιού πολιτικού που 
από δευτεροκλασάτος στη 
ΝΔ βρέθηκε -ελέω Τσίπρα και 
ΣΥΡΙΖΑ- συγκυβερνήτης και 
επικεφαλής σε ένα κρίσιμο 
υπουργείο. Πίσω από τη γραφι-
κότητα, όμως, υπάρχει η ουσία. 
Που είναι πιο εύκολο να τη δι-
ακρίνει κανείς μέσα στα εθνι-
κιστικά παραληρήματα του 
Καμμένου, παραμερίζοντας 
τις αναφορές στα «κλέη των 
προγόνων», στην «Υπέρμαχο 
Στρατηγό» και στην «Ορθοδο-
ξία». Δείτε τι είπε στην Ικαρία, 
όπου πήγε να παρακολουθήσει 
στρατιωτική άσκηση:

«Οι ημέρες που έρχονται 
για την πατρίδα μας είναι πολύ 
σημαντικές. Μέσα στους επό-
μενους μήνες η Ελλάδα μετα-
τρέπεται σε μία χώρα που θα 
εκμεταλλεύεται το φυσικό της 
πλούτο, το φυσικό αέριο και το 
πετρέλαιο. Αυτό σημαίνει ότι η 
ευθύνη για την άμυνα της πα-
τρίδας μας επεκτείνεται στα 
όρια της οικονομικής ζώνης, 
επεκτείνεται δηλαδή αρκετές 
εκατοντάδες μίλια προς όλες 
τις κατευθύνσεις. Αυτό σημαί-
νει αναδιοργάνωση, σημαίνει 
περισσότερα μέσα, τα οποία 
παρά την κρίση θα καταφέ-
ρουμε να τα έχουμε».

Ο Καμμένος εξαγγέλλει 
νέο αμυντικό δόγμα. Τα ελλη-
νικά στρατεύματα θα πρέπει 
να εξαπλωθούν εκατοντάδες 
μίλια μακριά από τα σημερινά 
σύνορα, στα όρια της ΑΟΖ. 
Στο Αιγαίο, βέβαια, δεν έχει 
καθοριστεί ΑΟΖ, γιατί κάτι 
τέτοιο θα απαιτούσε προη-
γούμενη ρύθμιση των ελλη-
νοτουρκικών διαφορών (ούτε 
η υφαλοκρηπίδα δεν έχει ορι-
στεί ακόμα) ή θα οδηγούσε 
σε σύρραξη με την Τουρκία. 
Εχει οριστεί ΑΟΖ, όμως, νότια 
της Κρήτης. Κι αυτή οδηγεί 
κατευθείαν στη στρατηγική 
συνεργασία με το Ισραήλ. Και 
επ' αυτού έχει μιλήσει ανοιχτά 
ο Καμμένος. Και είναι γεγονός 
ότι η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ έχει χωθεί πιο βαθιά στο 
αμερικάνικο σχέδιο για έλεγ-
χο της Ανατολικής Μεσογείου, 
στον οποίο τον κεντρικό ρόλο 
κατέχει ο πατροπαράδοτος 
χωροφύλακας των Αμερικα-
νών στην περιοχή, το Ισραήλ. 
Η κοινή αεροναυτική άσκηση 
ΗΠΑ-Ισραήλ-Ελλάδας, που 
έγινε από 19 μέχρι 29 Μάρτη 
στην Ανατολική Μεσόγειο και 
στον άξονα Σούδα-Χάιφα, 

αποτελεί μια ένδειξη του νέου 
αμυντικού δόγματος, όπως το 
περιέγραψε ο Καμμένος: τσι-
ράκια των Αμερικανών στη 
Μεσόγειο!

Και βέβαια, η χωρική επέ-
κταση της ευθύνης του ελλη-
νικού στρατεύματος απαιτεί 
περισσότερους μισθοφόρους 
και περισσότερα οπλικά συ-
στήματα. «Θα καταφέρουμε 
να τα έχουμε» λέει ο Καμμέ-
νος! Μπορεί ο ελληνικός λαός 
να είναι καταδικασμένος στην 
πιο σκληρή λιτότητα, μπορεί η 
Παιδεία, η Υγεία και άλλοι κοι-
νωφελείς τομείς να εξαθλιώνο-
νται κάθε μέρα και περισσότε-
ρο, μπορεί ακόμα και η κρατική 
προνοιακή πολιτική να έχει με-
τατραπεί σε αισχρή φιλανθρω-
πία, όμως λεφτά για να παίζει 
ο ελληνικός στρατός ρόλο 
χωροφύλακα των αμερικάνων 
ιμπεριαλιστών στην Ανατολική 
Μεσόγειο θα βρεθούν. Ηδη η 
Βουλή έχει εγκρίνει δαπάνες 
για εκσυγχρονισμό πολεμικών 
αεροπλάνων και ελικοπτέρων, 
ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση 
των συζητήσεων για τον «εκ-
συγχρονισμό» των F-16, που 
συμφώνησε ο Τσίπρας με τον 
Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Δεν είναι, όμως, μόνο οι 
αγορές οπλικών συστημάτων, 
ώστε να καλύπτουν ένα στρα-
τό που επεκτείνει το χώρο δρά-
σης του «αρκετές εκατοντάδες 
μίλια προς όλες τις κατευθύν-
σεις». Είναι και η επέκταση 
των αμερικανικών πολεμικών 
εγκαταστάσεων στην Ελλάδα. 
Για παράδειγμα, στις 12 Απρίλη 
πραγματοποιήθηκε «η 18η Συ-
νάντηση της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου 
Ελλάδας - ΗΠΑ, με σκοπό 
την συνολική επισκόπηση της 
αμυντικής συνεργασίας των 
δύο χωρών». Πήραν μέρος ο 
Καμμένος, οι αμερικάνοι υφυ-
πουργοί Γκόφους (Αμυνας) και 
Κοέν (Εξωτερικών), ο πρέσβης 
Πάιατ και ανώτατοι αξιωμα-
τικοί. Οπως ανακοίνωσε το 
υπουργείο Αμυνας, η αμερικά-
νικη αντιπροσωπεία «επαίνεσε 
ον σταθεροποιητικό ρόλο που 
διαδραματίζει η Ελλάδα στη 
Νότια Πτέρυγα της Συμμαχί-
ας, καθώς και τις προσπάθειες 
της Ελληνικής Κυβέρνησης να 
συνεισφέρει στη δημιουργία 
ενός τόξου ειρήνης και ασφά-
λειας που θα εκτείνεται από τα 
Βαλκάνια και τη Μαύρη Θά-
λασσα μέχρι την Ανατολική 
Μεσόγειο»! Σημειώνει ακόμα 
η ίδια ανακοίνωση: «Από πλευ-
ράς ΗΠΑ επισημάνθηκε η γεω-
πολιτική σημασία της Ελλάδας 
και τα εντυπωσιακά επιτεύγμα-
τα στην ελληνο-αμερικανική 
συνεργασία που παρέχουν 
περαιτέρω δυνατότητες για το 
μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο και 

ως απτό δείγμα της πολιτικής 
βούλησης για περαιτέρω ενί-
σχυση της αμυντικής συνεργα-
σίας, οι δύο πλευρές κατέληξαν 
σε συμφωνία για Μνημόνιο Κα-
τανόησης για προβλήτα ΝΑΤΟ 
και εγκαταστάσεις ναυτικής 
υποστήριξης, καθώς και Τεχνι-
κή Διευθέτηση για ανάπτυξη 
αεροσκαφών της Πολεμικής 
Αεροπορίας των ΗΠΑ»! 

Μ' αυτόν τον… αδιάφορο 
τρόπο, σαν ν' αναγγέλλουν 
μια απόφαση ρουτίνας, οι 
Τσιπροκαμμένοι ανακοίνωσαν 
την παραπέρα επέκταση των 
αμερικανονατοϊκών βάσεων 
στην Ελλάδα. Εχουν γίνει οι 
πιο φανατικοί yesmen των 
Αμερικανών.

Μπορούμε, λοιπόν, ν' αντι-
ληφθούμε ότι η πρόσφατη 
ένταση στις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις, έρχεται «κουτί» όχι 
μόνο στον Ερντογάν αλλά 
και στους Τσιπροκαμμένους. 
Ούτε παραγγελία να είχαν 
τις φραστικές προκλήσεις του 
Ερντογάν και των συνεργατών 
του. Δεν είναι τυχαίο ότι στο 
«κόλπο» των στρατόκαυλων 
δηλώσεων μπήκε και ο «μειλί-
χιος» Κουβέλης, πότε μιλώντας 
για «ακήρυκτο πόλεμο» στο Αι-
γαίο και πότε παριστάνοντας 
τον Καμμένο («Βεβαιώνω ότι 
τα νησιά και οι βραχονησίδες 
μας παρακολουθούνται από τα 
ραντάρ μας». «Είχαμε το περι-
στατικό στη Ρω, όπου με μια 
εξαιρετική κίνηση το ελληνικό 
φυλάκιο έδιωξε το τουρκικό 
ελικόπτερο» - το οποίο δεν 
παραβίασε καν τον ελληνικό 
εναέριο χώρο!). Το εθνικιστικό 
αφιόνι κρίνεται απαραίτητο 
για να περάσουν ως «ανα-
γκαίες ενέργειες αμυντικής 
θωράκισης» η επέκταση των 
αμερικάνικων βάσεων, από τη 
μια, και η αγορά νέων οπλικών 
συστημάτων για να εξασφα-
λιστεί η χωρική επέκταση 
των ελληνικών στρατιωτικών 
δυνάμεων, όπως απαιτούν οι 
Αμερικανοί.

Οι κουτοπονηριές περί 
«αμυνόμενου» (Ελλάδας) και 
«επιτιθέμενου» (Τουρκίας) 
εξαφανίζονται αμέσως μόλις 
αναζητήσουμε την πραγματι-
κή πολιτική που ακολουθούν 
οι αστικές τάξεις και στις δυο 
πλευρές του Αιγαίου. Γι' αυτό 
και δεν έχουμε καμιά θέση 
στην εθνική ενότητά τους, που 
ζέχνει βλέψεις περιφερειάρ-
χη των αμερικάνων ιμπεριαλι-
στών. Αυτός ο ρόλος βρίσκεται 
στη βάση του ελληνοτουρκι-
κού ανταγωνισμού. Στο «εθνι-
κό τους μέτωπο» απαντάμε με 
ταξικό αγώνα και προλεταρι-
ακό διεθνισμό. Δεν έχουμε 
τίποτα να χωρίσουμε με τον 
τουρκικό ή οποιονδήποτε άλλο 
γείτονα λαό.

Κορυφή του παγόβουνου ο Καμμένος

Εθνικιστικό κρεσέντο στο 
φόντο της αμερικανοδουλείας

Ο Σαμαράς νοσταλγεί την ΠΟΛΑ
Δεν πρόλαβε να δηλώσει ο Κούλης ότι δε θα πάρει στη ΝΔ 

τους Βενιζέλο και Λοβέρδο και ανέλαβε δράση ο Σαμαράς. 
Δεν είναι, βέβαια, χαζός για να πει ότι η ΝΔ πρέπει να πάρει το 
δίδυμο του ΠΑΣΟΚ (αυτά τα πράγματα δε λέγονται δημόσια), 
αλλά με ένα αρχηγικό μανιφέστο στο πασχαλιάτικο φύλλο της 
«Καθημερινής» αμφισβήτησε τη γραμμή της «αυτοδυναμίας», την 
οποία έχει υιοθετήσει ο Κούλης για να έχει το κεφάλι του ήσυχο 
(να μη χρειάζεται να απαντά σε ερωτήσεις για ενδεχόμενες συ-
νεργασίες με άλλα κόμματα και να μπορεί να απευθύνεται στο  
δεξιό ακροατήριο ζητώντας και την τελευταία ψήφο χάριν της 
αυτοδυναμίας).

«Εδώ και δεκαετίες πιστεύω στην υπέρβαση! Υπέρβαση ση-
μαίνει: Να ξεπεράσουμε τις παλαιές διαχωριστικές γραμμές, 
να συγκλίνουμε από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες του 
παρελθόντος, σε κοινές –και καινοτόμες– πολιτικές για το μέλ-
λον της χώρας», ήταν τα πρώτα λόγια στο άρθρο του Σαμαρά. 
Λόγια που παραπέμπουν ευθέως στη δημιουργία της ΠΟΛΑ, του 
βραχύβιου σχήματος που έφτιαξε ο Σαμαράς τη δεκαετία του 
'90, μαζεύοντας διάφορα πολιτικά «μπάζα» από εδώ κι από εκεί.

Ολο αυτό καλύπτεται πίσω από την πρόταση για κυβερνητική 
συνεργασία με το ΚΙΝΑΛ: «Ολα έχουν ήδη ξεκινήσει, την περίοδο 
2012-14. Το Κίνημα Αλλαγής είναι απαραίτητος εταίρος αυτής της 
μεγάλης σύγκλισης. Αλλωστε, έχουμε πια κοινό έργο να υπερα-
σπιστούμε». Αυτό υποτίθεται ότι το λέει και ο Μητσοτάκης. Μόνο 
που το «στρατηγικό του σχήμα» λέει: πρώτα νίκη με αυτοδυναμία 
και μετά κυβερνητική συνεργασία. Ο Σαμαράς αμφισβητεί τη 
δυνατότητα αυτοδυναμίας. Το κάνει, όμως, με έμμεσο τρόπο, 
έτσι που να μην μπορούν να τον κατηγορήσουν ως υπονομευ-
τή της ΝΔ. Τον κατηγόρησαν, όμως, γιατί όλοι κατάλαβαν ότι ο 
Σαμαράς με τον Βενιζέλο βρίσκονται σε «άξονα». Ο Σαμαράς 
μίλησε σαν Βενιζέλος: «Δεν μπορούν να συγκλίνουν αυτοί που 
θέλουν να πάνε τη χώρα μπροστά, με όσους πασχίζουν να την 
ξανασύρουν πολύ πίσω (…) Για να υπάρξει αληθινή υπέρβαση 
και αποτελεσματική σύγκλιση, το παλιό που εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ 
πρέπει να ηττηθεί στρατηγικά! Και οριστικά».

Προσέθεσε, βέβαια, τις δικές του ακροδεξιές πινελιές: «Χωρίς 
Πατριωτισμό δεν υπάρχει Φιλελευθερισμός! (…) Οι “εθνομηδε-
νιστές“ –όπως τους είπε ο Μίκης Θεοδωράκης– δεν είναι ούτε 
“φιλελεύθεροι“, ούτε “προοδευτικοί“, ούτε “μεταρρυθμιστές“ 
(…) Με αυτούς που άνοιξαν τα σύνορα, άνοιξαν τις φυλακές και 
μετέτρεψαν τα πανεπιστήμια ξανά σε κέντρα παρανομίας, τι “σύ-
γκλιση“ να κάνεις;». Ολοι όμως κατάλαβαν ότι το σχέδιο για νέο 
κόμμα, με τίτλο «Νέα Ελλάδα», που «έπαιξε» για μια περίοδο επί 
συγκυβέρνησης Σαμαροβενιζέλων, αλλά θάφτηκε κάτω από την 
αδυναμία εκλογής προέδρου της Δημοκρατίας και τη συντριπτι-
κή εκλογική ήττα που ακολούθησε, εξακολουθεί να υπάρχει στο 
κεφάλι του Σαμαρά και εξακολουθεί ν' αναζητά τρόπους για να 
το κάνει πράξη.

Δεν είναι τυχαίο πως (πέρα από τη σπέκουλα που έκαναν τα 
συριζαϊκά έντυπα), στον Σαμαρά επιτέθηκε η εφημερίδα των κα-
ραμανλικών («δημοκρατία»), η οποία μάλιστα δεν είναι και τόσο 
φιλική στον Μητσοτάκη. Κι από κοντά ήρθε ο Νικήτας Κακλαμά-
νης, «πολιτικό παιδί» του Αβέρωφ κι αυτός, όπως και ο Σαμαράς, 
τον οποίο μάλιστα ακολούθησε στην ΠΟΛΑ για ένα διάστημα, 
Ούτε είναι τυχαίο ότι τον Σαμαρά έσπευσε να υπερασπιστεί ο 
Μπουμπούκος, μιλώντας για λογαριασμό του Μητσοτάκη (χωρίς 
να έχει τέτοια εξουσιοδότηση). Πέραν της ιδεολογικής συγγένει-
ας των ακροδεξιών, ο Μπουμπούκος είναι «συγκατηγορούμενος» 
του Σαμαρά στην υπόθεση Novartis. Εχει κάθε συμφέρον να είναι 
δίπλα στον Σαμαρά, ο οποίος ως πρώην πρωθυπουργός έχει πρό-
σθετη προστασία από το σύστημα. Τρέμει στην ιδέα ότι μπορεί 
να επιλεγεί αυτός ως αποδιοπομπαίος τράγος για το ξόρκισμα 
αυτού του σκανδάλου.

Ο Μητσοτάκης, σοφά πράττων, δεν έριξε λάδι στη φωτιά. Αφη-
σε το θόρυβο να καταλαγιάσει και μόνο έμμεσα απάντησε στον 
Σαμαρά, στη συνέντευξη που έδωσε στην αίθουσα της Ενωσης 
Ανταποκριτών Ξένου Τύπου: «Στο αμιγώς πολιτικό επίπεδο, θέ-
λω να επισημάνω ότι παρέλαβα ένα Κόμμα το οποίο είχε ηττηθεί 
σε εθνικές εκλογές με 7 μονάδες διαφορά και σήμερα, ο μέσος 
όρος των δημοσκοπήσεων που δίνεται στη δημοσιότητα δείχνει 
ότι έχουμε μια διαφορά διψήφια από το ΣΥΡΙΖΑ». Ομως, και μόνο 
το γεγονός ότι ένα άρθρο του Σαμαρά προκάλεσε τέτοια ανατα-
ραχή (που μπορεί να ήταν μεγαλύτερη, αν δεν υπήρχε η πολιτική 
ραστώνη του Πάσχα, αλλά και ο εθνικιστικός ανταγωνισμός με 
την Τουρκία), δείχνει ότι στη ΝΔ επικρατεί ανασφάλεια και ότι ο 
αρχηγικός τσαμπουκάς του Μητσοτάκη φτάνει μέχρι την… Κα-
τερίνα Παπακώστα.

Στο περιβάλλον του Μητσοτάκη εξακολουθούν να φοβούνται 
τον Τσίπρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ανεξάρτητα από τα 
«μαϊμουδισμένα» γκάλοπ, οι ψηφοφόροι δε θα κρίνουν με βάση 
τις «μεταρρυθμιστικές ατζέντες», αλλά με πολύ πιο απλά κριτή-
ρια. Αν ο Τσίπρας χάσει με μια μικρή διαφορά, τότε το παιχνίδι 
θα είναι ανοιχτό και ο μεγάλος χαμένος ενδέχεται να είναι ο 
Μητσοτάκης.
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Αλληλεγγύη στην αιμάσσουσα 
Παλαιστίνη

Πιστοί στην παράδοσή τους, οι οπαδοί της «Σέλτικ» αγνόησαν 
τις προειδοποιήσεις και τα πρόστιμα και ξανασήκωσαν παλαιστι-
νιακές σημαίες στον αγώνα της ομάδας τους με την «Ρος Κάου-
ντι», το Σάββατο 31 του Μάρτη. Ηταν το ελάχιστο που μπορούσαν 
να κάνουν μπροστά στη σφαγή άοπλων παλαιστίνιων διαδηλωτών 
στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας από τις σιωνιστικές δυνά-
μεις κατοχής. Σήκωσαν, λοιπόν, 16 παλαιστινιακές σημαίες, μία 
για κάθε νεκρό Παλαιστίνιο.

Πριν από λίγο καιρό, η ΟΥΕΦΑ επέβαλε πρόστιμο 80.000 
λιρών στη «Σέλτικ», επειδή οι οπαδοί της σήκωσαν πλήθος παλαι-
στινιακών σημαιών, στον αγώνα της ομάδας τους με την ισρα-
ηλινή «Χάποελ Μπερσεβά» (το 2014 η «Σέλτικ» είχε ξαναδεχτεί 
πρόστιμο από την ΟΥΕΦΑ για τον ίδιο λόγο). Οι οπαδοί όχι μόνο 
δεν κώλωσαν, αλλά έκαναν καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων 
ίσων με το πρόστιμο, τα οποία έστειλαν σε κοινωνικά κέντρα στην 
Παλαιστίνη. Μέσα σε λίγες μέρες κατάφεραν να συγκεντρώσουν 
82.000 λίρες, ξεπερνώντας  το ποσό του προστίμου. «Ας συγκε-
ντρώσουμε το Πρόστιμο για την Παλαιστίνη και ας δείξουμε στο 
ποδοσφαιρικό κατεστημένο ποιο είναι το πραγματικό πνεύμα 
του παιχνιδιού», διακήρυξαν οι οπαδοί της σκωτσέζικης ομάδας.

Σε ανταπόδοση, το Πολιτιστικό Κέντρο Ιμπνταά, στο προσφυγι-
κό στρατόπεδο Αλ-Ντουχέισα στη Βηθλεέμ της Δυτικής Οχθης, 
οργάνωσε εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για την πληρωμή 
του προστίμου που επιβλήθηκε στη «Σέλτικ». Εκατοντάδες παιδιά 
έριξαν το χαρτζιλίκι τους στο κουτί με τις λευκές και πράσινες 
ρίγες (τα χρώματα της «Σέλτικ»).

ΥΓ. Ο ιστορικός ηγέτης του «Σιν Φέιν» Τζέρι Ανταμς κάλεσε 
την Ιρλανδική Κυβέρνηση να απελάσει τον ισραηλινό πρέσβη, με-
τά τη νέα σφαγή στη Γάζα, «ως ένα πρώτο βήμα στην κατεύθυνση 
της επίσημης αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης». Ο 
Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο καλά λόγια έχουν για το «Σιν Φέ-
ιν» και την εκλογική του άνοδο. Φυσικά, όταν πρόκειται για την 
Παλαιστίνη… δεν συμφωνούν. Στην Ελλάδα κάνουν κοινές αερο-
ναυτικές ασκήσεις με τον σιωνιστικό στρατό, την ώρα που αυτός 
πυροβολεί στο ψαχνό τους Παλαιστίνιους στη Γάζα, και στέλνουν 
τα ΜΑΤ ν' ανοίξουν τα κεφάλαια ελλήνων και παλαιστίνιων διαδη-
λωτών έξω από την πρεσβεία των σιωνιστών στην Αθήνα.

Προκλήσεις μακελάρηδων
Ο Νετανιάχου (ξανα)μακέλεψε άοπλους Παλαιστίνιους που 

διαδήλωναν στη Γάζα και μοίρασε αφειδώς συγχαρητήρια στους 
στρατιώτες του σιωνιστικού στρατού για την επιτυχία τους. Ο 
Ερντογάν τον κατήγγειλε.

Ο Νετανιάχου του απάντησε ότι δε δικαιούται να μιλά γιατί 
και αυτός σκότωσε άμαχο πληθυσμό στο Αφρίν.

Μετά, ο Ερντογάν δήλωσε… «εξαιρετικά ανήσυχος για τις 
χώρες που στηρίζονται στη στρατιωτική τους δύναμη ώστε να 
μετασχηματίσουν τη Συρία σε ένα μπρα-ντε-φερ». Την ίδια ώρα, 
ο στρατός του λειτουργεί ως δύναμη κατοχής στο Αφρίν, ενώ 
έχει εισβάλει και μέσα στο έδαφος του Κουρδικού Κουρδιστάν, 
θέσεις στο οποίο βομβαρδίζει η αεροπορία του.

Mission Accomplished πάνω
Δε θα μπορούσε να έχει 

καλύτερο αποτέλεσμα η 
«αιφνιδιαστική» επίθεση της 
νέας «συμμαχίας των προθύ-
μων» (για να θυμηθούμε τον 
Μπους τον νεότερο και την 
εισβολή στο Ιράκ) κατά της 
Συρίας τα ξημερώματα του 
περασμένου Σαββάτου, όπως 
δήλωσε ο Τραμπ. Τόσο «αιφ-
νιδιαστική», που τρεις μέρες 
πριν (την Τετάρτη), ο ίδιος ο 
Τραμπ την είχε προαναγγείλει 
μέσω Twitter προειδοποιώ-
ντας τη Ρωσία ότι οι βόμβες 
έρχονται «ωραίες, νέες και 
έξυπνες»! Μία μέρα πριν, ο 
Τραμπ είχε δηλώσει, κατά τη 
διάρκεια συνεδρίασης του 
υπουργικού συμβουλίου, που 
μεταδόθηκε από την τηλεό-
ραση, ότι θα απαντήσει βίαια 
στην επίθεση με χημικά που 
φέρεται να εξαπέλυσε ο στρα-
τός του Ασαντ στην πόλη Δού-
μα, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη 
Δαμασκό, όμως δεν ήθελε να 
πει πότε θα γίνει αυτό γιατί… 
τέτοια πράγματα δε λέγονται! 
Ομως οι ρωσικές απειλές, ότι 
θα ρίξουν τους πυραύλους και 
θα χτυπήσουν ακόμα και τα 
σημεία από τα οποία θα εκτο-
ξευτούν, έκαναν τον Τραμπ 
να… βγει από τα ρούχα του 
και να προαναγγείλει τις επι-
θέσεις από το Twitter, προκα-
λώντας τα ειρωνικά ρωσικά 
σχόλια περί «διπλωματίας του 
Twitter». Από κοντά και ο Μα-
κρόν, έσπευσε από νωρίς να 
δηλώσει την υποστήριξή του 
σε βίαιη αντίδραση. Συνεπώς, 
το συριακό καθεστώς γνώριζε 
τι το περιμένει. 

Η αποστολή εξετελέσθη, 
όπως έγραψε ο Τραμπ την επο-
μένη το πρωί, για να γίνει περί-

γελος των διεθνών ΜΜΕ. Γιατί 
την ίδια φράση είχε εκστομίσει 
ο Μπους μετά από την ολο-
κλήρωση της επέμβασης στο 
Ιράκ το 2003, αλλά ο πόλεμος 
κράτησε άλλη μία δεκαετία με 
πολλές ανθρώπινες απώλειες!

Ομως, τώρα οι στόχοι των 
βομβαρδισμών ήταν… «επι-
λεγμένοι» και «καίριοι»: ένα 
ερευνητικό κέντρο (για χημι-
κά όπλα κατά τον Τραμπ, για 
φάρμακα κατά το συριακό 
καθεστώς), μία αποθήκη και 
μία εγκατάσταση εξοπλισμού 
«χημικών όπλων». Από τους 110 
πυραύλους που εκτοξεύτηκαν, 
τα δύο τρίτα αναχαιτίστηκαν, 
σύμφωνα με τη Ρωσία, πράγ-
μα που φυσικά διέψευσε το 
Πεντάγωνο, υποστηρίζοντας 
ότι όλοι οι πύραυλοι βρήκαν 
το στόχο τους. Η αλήθεια εί-
ναι αδύνατο να βρεθεί στις 
δηλώσεις των αντιμαχόμενων 
πλευρών. 

Γινόμαστε λοιπόν θεατές 
στο ίδιο έργο. Το είδαμε πριν 
από έναν ακριβώς χρόνο, όταν 
οι ΗΠΑ βομβάρδισαν επιλεγ-
μένους στόχους στη Συρία, 
τρεις μέρες μετά από άλλη 
επίθεση με χημικά, που επίσης 
αποδόθηκε στο συριακό καθε-
στώς. Λίγους μήνες αργότερα, 
η κοινή επιτροπή του ΟΗΕ και 
του Οργανισμού για την Απα-
γόρευση των Χημικών Οπλων 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
για την επίθεση με χημικά που 
είχε γίνει σε πόλη της επαρχί-
ας Ιντλίμπ στις 4 Απρίλη του 
2017, ευθυνόταν το καθεστώς 
Ασαντ. 

Κανείς δεν μπορεί να γνωρί-
ζει με βεβαιότητα αν η επίθε-
ση με χημικά έγινε από τον συ-
ριακό στρατό ή από κάποιους 

που ήθελαν να προκαλέσουν 
τη βίαιη απάντηση της Δύσης 
(από τους Σιωνιστές μέχρι 
μυστικές υπηρεσίες ή ακόμα 
και κάποιους αντικαθεστωτι-
κούς που για χρόνια θέλουν 
την ενεργότερη συμμετοχή 
της Δύσης). Το σίγουρο όμως 
είναι ότι η επίθεση με χημικά 
δεν ήρθε σαν κεραυνός εν αι-
θρία. Εξαπολύθηκε μία μέρα 
μετά από την αναζωπύρωση 
των εχθροπραξιών στην περι-
οχή, η οποία κατά τον συριακό 
στρατό οφείλεται στα πυρά 
του «Στρατού του Ισλάμ» κα-
τά κατοικημένων περιοχών 
της Δαμασκού, πράγμα που 
ο τελευταίος διαψεύδει. Ο 
«Στρατός του Ισλάμ» είναι η 
τελευταία ένοπλη οργάνωση 
που αντιστέκεται στον συρια-

κό στρατό στην περιοχή της 
Ανατολικής Γούτα, μετά από 
τη συμφωνία που επιτεύχθηκε 
μεταξύ του συριακού καθεστώ-
τος και δύο άλλων ένοπλων 
ομάδων την προηγούμενη 
βδομάδα, σύμφωνα με την 
οποία δινόταν η δυνατότητα 
εκκένωσης της περιοχής από 
τους αντιπολιτευόμενους ενό-
πλους και τις οικογένειές τους.

Επομένως, από τη στιγμή 
που τέτοιες επιθέσεις βρίσκο-
νται στη λογική και των δυο 
πλευρών (οι Αμερικάνοι και 
οι Σιωνιστές το έχουν κάνει 
επιστήμη το θέμα, αλλά και 
ο Ασαντ επίσης), δεν έχει νό-
ημα να ψάχνουμε να βρούμε 
(δεν μπορούμε κιόλας) ποιος 
ευθύνεται για το μακελειό σε 
μία χώρα που έχει γίνει σάκος 

Στη φυλακή βρίσκεται από 
τις 4 Απρίλη η Χιτζράν Ου-

ρούν, η μία εκ των δύο σκηνο-
θετών του ντοκιμαντέρ με τίτλο 
«Sûr: Ax û Welat»/ «Οπου γης 
και πατρίς». Το ντοκιμαντέρ κα-
ταγγέλλει τη βαρβαρότητα του 
τούρκικου στρατού το 2015-16 
στο Ντιγιάρμπακιρ και πιο συ-
γκεκριμένα στην πόλη Σουρ. 
Γι’ αυτό και έχει απαγορευτεί 
στην Τουρκία. Και μόνο το 
άκουσμα της λέξης Σουρ ήταν 
αρκετό για να απειλήσουν οι 
κρατούντες με σύλληψη τους 
ιδιοκτήτες των κινηματογρα-
φικών αιθουσών αν τολμού-
σαν να το προβάλουν. Η πόλη 

Σουρ σχεδόν ισοπεδώθηκε (10 
από τις 12 γειτονιές της δεν 
υπάρχουν πια), γιατί ο πρώην 
πρωθυπουργός της Τουρκίας 
Αχμέτ Νταβούτογλου ήθελε 
να τη μετατρέψει σε «Τολέδο» 
της Τουρκίας,  προκειμένου να 
την «εξευγενίσει» (βλέπετε είχε 
μπει στη λίστα των πόλεων της 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO, οπότε δε μπορούσε 
να την αφανίσει όπως θα επιθυ-
μούσε) για να απαλλαγεί μια και 
καλή από το κουρδικό στοιχείο.

Οι σκηνοθέτες δεν ζήτησαν 
φυσικά την άδεια των τούρκι-
κων αρχών. Εσπασαν την απα-

γόρευση για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα, όπου η ταινία τους 
παίχτηκε στα Γιάννενα, τη Θεσ-
σαλονίκη και την Ξάνθη, πριν 
παιχτεί στην Αθήνα από τις εκ-
δόσεις «Εκτός των Τειχών» στον 
κινηματογράφο «Αλκυονίς».

Η Ουρούν ήταν υπεύθυνη σύ-
νταξης της εφημερίδας «Ελευ-
θεριακή Δημοκρατία». Μόλις 
επέστρεψε στην Τουρκία, μετά 
από την προβολή του ντοκιμα-
ντέρ στην Ελλάδα, συνελήφθη 
σε μία συντονισμένη επιχείρη-
ση της αστυνομίας κατά των 
δημοσιογράφων της εφημερί-
δας, λίγες μέρες μετά τις επι-
δρομές στα γραφεία της. Στους 
26 από τους 33 προσαχθέντες 
απαγγέλθηκαν κατηγορίες για 

«προπαγάνδα υπέρ τρομοκρα-
τικής οργάνωσης», για «ένταξη 
σε τρομοκρατική οργάνωση» 
και για «συνειδητή και εκούσια 
βοήθεια σε τρομοκρατική ορ-
γάνωση». Η προσαγωγή μετα-
τράπηκε στη συνέχεια σε σύλ-
ληψη και προφυλάκιση.

Η αλληλεγγύη μας στην διω-
κόμενη αγωνίστρια είναι δεδο-
μένη. Ο αγώνας για την απελευ-
θέρωσή της καθώς και άλλων 
εκατοντάδων δημοσιογράφων 
(έφτασαν τους 220) από το φα-
σιστικό καθεστώς της Τουρκίας, 
που χαίρει απόλυτης ασυλίας 
σε ό,τι κάνει, αφού είναι «σύμ-
μαχος» του αμερικανόδουλου 
μπλοκ, θα πρέπει να στηριχτεί 
με κάθε τρόπο.

Λευτεριά στην Χιτζράν Ουρούν! Τον «πρόδωσε» το Twitter

Πάρτι κάνουν στα λεγόμενα «κοινωνικά Μέσα» οι αντίπαλοι 
του Τραμπ με τα «τουίτ» του που εξαίρουν την πυραυλική 

επίθεση στη Συρία. Βλέπετε, το 2013, «την έπεφτε» στον Ομπά-
μα -πάντα μέσω twitter- κατηγορώντας τον για τους βομβαρδι-
σμούς στη Συρία που οδηγούν σε αύξηση του κρατικού χρέους 
και σε πιο μακρόχρονο πόλεμο. «Ο Ομπάμα πρέπει να πάρει την 
έγκριση του Κογκρέσου», έγραφε ο Τραμπ, που φυσικά διέταξε 
τους δικούς του βομβαρδισμούς χωρίς να πάρει έγκριση από 
το Κογκρέσο.
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Με απεργιακή παλίρροια 
γάλλων σιδηροδρομικών, 

δημοσίων υπαλλήλων και φοι-
τητών βρίσκεται αντιμέτωπος 
ο Μακρόν, ενώ σαν άλλη Μάρ-
γκαρετ Θάτσερ διακηρύσσει 
ότι είναι αποφασισμένος να 
νομοθετήσει σειρά αντεργα-
τικών μέτρων για το ξεχαρ-
βάλωμα των εργασιακών σχέ-
σεων στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα χωρίς να υποκύψει στις 
πιέσεις.

Μπροστάρηδες στον αγώ-
να των εργαζόμενων στο δη-
μόσιο είναι οι εργάτες στους 
γαλλικούς σιδηροδρόμους, 
που πλήττονται ιδιαίτερα από 
τα προς ψήφιση μέτρα, αφού 
η ενδεχόμενη εφαρμογή τους 
αποψιλώνει τη μονιμότητα 
στον εργασιακό κλάδο και 
το δικαίωμα στην πρόωρη 
σύνταξη, ενώ μειώνει και το 
συνταξιοδοτικό εφάπαξ τους. 
Παράλληλα, τα νέα μέτρα 
προωθούν τη σύμπραξη κρά-
τους και καπιταλιστών στη 
λειτουργία και εκμετάλλευση 
των σιδηροδρόμων, κάτι που 
αφήνει ανοιχτό το παράθυρο 
για πλήρη ιδιωτικοποίησή τους 
μελλοντικά, ενώ τα εργασιακά 
δικαιώματα εργατών που θα 
προσληφθούν από την εφαρ-
μογή των μέτρων και μετά θα 
περικοπούν δραστικά, χωρίζο-
ντας τους εργάτες σε παλιούς 
και νέους.

Τα συνδικάτα του κλάδου 
προειδοποιούν τον Μακρόν 
ότι αν δεν αποσύρει τα αντερ-
γατικά μέτρα, οι κυλιόμενες 
48ωρες απεργίες κάθε πέντε 
μέρες θα συνεχιστούν του-
λάχιστον μέχρι τις 28 Ιούνη, 
προκαλώντας τεράστια προ-
βλήματα στο δίκτυο που με-
ταφέρει καθημερινά περισσό-
τερους από 4,5 εκατομμύρια 
επιβάτες.

Τις μέρες της απεργίας, τα 
εσωτερικά δρομολόγια περιο-
ρίζονται στο μισό, ενώ ένα στα 
τέσσερα δρομολόγια εξωτε-
ρικού δεν πραγματοποιείται. 
Παράλληλα, απεργοί εργάτες 
έχουν μπλοκάρει το τμήμα 
του σιδηροδρομικού δικτύου 
από τη Γαλλία προς τις γειτο-
νικές χώρες με αποτέλεσμα 
να υπάρχουν πολύωρες καθυ-
στερήσεις στην εκτέλεση των 
δρομολογίων εξωτερικού. Ταυ-
τόχρονα, καλούν σε πανεθνική 
απεργία την Πέμπτη 19 Απρίλη 
τους εργαζόμενους που πλήτ-
τονται από τα μέτρα Μακρόν 
και τα πανεπιστήμια. Στην τε-
λευταία πανεθνική απεργία, 
στις 22 Μάρτη οι διαδηλωτές 
σε όλη την Γαλλία είχαν ξεπε-
ράσει τους 300.000, σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις της αστυνο-
μίας. Ο πραγματικός αριθμός 
ήταν πολύ μεγαλύτερος. 

Στις 23 Μάρτη, ομάδα αρι-
στερών διανοούμενων (ανά-

μεσά τους οι κινηματογραφι-
στές Ρομπέρ Γκεντιγκιάν και 
Κριστόφ Ονορέ) ξεκίνησε 
διαδικτυακό έρανο για τη συ-
γκρότηση απεργιακού ταμεί-
ου, που μέχρι τις 9 Απρίλη είχε 
συγκεντρώσει περισσότερο 
από μισό εκατομμύριο ευρώ, 
δείχνοντας ότι υπάρχει κίνη-
μα αλληλεγγύης που στηρίζει 
έμπρακτα την απεργία.

Την Τρίτη 17 Απρίλη, η συ-
ντριπτική πλειοψηφία του κα-
τώτερου κοινοβουλίου ψήφισε 
υπέρ των μέτρων, φουσκώνο-
ντας τα πανιά του Μακρόν που 
ετοιμάζεται να γιορτάσει την 
επέτειο του ενός χρόνου της 
προεδρίας του στις 14 Μάη, 
ενώ οι μεγάλες απεργίες του 
χαλάνε την φιέστα προκαλώ-
ντας του πονοκέφαλο.

Στον χορό των κινητοποι-
ήσεων έχουν μπει από τον 
Φλεβάρη και οι φοιτητές 
αντιδρώντας σε νέο νόμο που 
έχει ως στόχο να περιορίσει 
την ελεύθερη πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, δί-
νοντας τη δυνατότητα στην 
πανεπιστημιακή αρχή να εξα-
τομικεύσει την πρόσβαση στο 
ίδρυμα ορίζοντας συγκεκρι-
μένα κριτήρια και περιορίζο-
ντας την καθολική ελεύθερη 
πρόσβαση σε όποιον ολοκλη-
ρώνει επιτυχώς το Λύκειο, κάτι 
που ίσχυε χωρίς όρους μέχρι 
την ψήφιση αυτού του νόμου. 
Δεκάδες είναι τα πανεπιστή-
μια που τελούν υπό κατάληψη 
από τους φοιτητές, ενώ στην 
πρώτη γραμμή βρίσκεται το 
πανεπιστήμιο της Ναντέρ, 
τόπος γέννησης του γαλλικού 
Μάη. 

Στη Ναντέρ έγινε εισβολή 
των ΜΑΤ στις 9 Απρίλη, την 
ώρα που οι φοιτητές πραγμα-
τοποιούσαν γενική συνέλευ-
ση. Οι ΜΑΤάδες έριξαν άγριο 
ξύλο, ενώ προχώρησαν και σε 
επτά συλλήψεις. Οι φοιτητές 
ανασυγκροτήθηκαν και πραγ-
ματοποίησαν διαδήλωση έξω 
από το αστυνομικό τμήμα. 
Εισβολή των ΜΑΤ, με σκοπό 
να σπάσουν την κατάληψη, 
έγινε και στο ιστορικό κτίριο 
της Σορβόννης, ενώ κάποιες 
μέρες προτύτερα στο πανεπι-
στήμιο του Μονπελιέ είχαν ει-
σβάλει μπράβοι με κουκούλες 
και ρόπαλα προκειμένου να 

σπάσουν την κατάληψη.
Το κύμα αντίδρασης ενάντια 

στα μέτρα Μακρόν δε λέει να 
κοπάσει, ενώ απεργίες και 
διαδηλώσεις κάνουν συχνά 
οι εργάτες στην ενέργεια και 
στην καθαριότητα. Πρόσφα-
τα, ο υπουργός Οικονομικών 
Μπρινό Λε Μερ παραδέχτηκε 
ότι οι συνεχιζόμενες απεργίες 
έχουν προκαλέσει πλήγμα δι-
σεκατομμυρίων στον γαλλικό 
καπιταλισμό, ιδιαίτερα στον 
κλάδο των μεταφορών και του 
τουρισμού.

Στις απεργιακές κινητοποιή-
σεις έρχεται να προστεθεί και 
η απεργία των εργαζομένων 
της Air France, που ξεκίνησε 
την Τρίτη 17 Απρίλη. Διεκδικούν 
αυξήσεις 6% στον μισθούς 
τους που έχουν παγώσει από 
το 2011. Την πρώτη μέρα της 
απεργίας περισσότερο από το 
30% των πτήσεων ακυρώθηκε, 
ενώ το οικονομικό πλήγμα που 
θα δεχτεί η εταιρία εκτιμάται 
ότι θα ξεπεράσει τα 220 εκατ. 
ευρώ. Μια μέρα πριν την έναρ-
ξη της απεργίας, η διοίκηση 
πρότεινε στο σωματείο των 
εργαζομένων αύξηση 2% φέ-
τος και 3% στα επόμενα τρία 
χρόνια, αλλά το σωματείο 
την απέρριψε χωρίς δεύτερη 
σκέψη χαρακτηρίζοντάς την 
γελοία και αναξιοπρεπή και 
συνεχίζει την απεργία.

Ο «φέρελπις» Μακρόν, ο ευ-
ρωπαίος Τραμπ όπως κοντεύ-
ει να χαρακτηριστεί, τα έχει 
βρει σκούρα με τις εργατικές 
κινητοποιήσεις. Το πολιτικό του 
ίματζ να έχει υποστεί μεγάλο 
πλήγμα πριν καν συμπληρώ-
σει ένα χρόνο στην προεδρία. 
Στο εξωτερικό βομβαρδίζει 
στη Συρία και στο εσωτερικό 
«βομβαρδίζει» εργάτες και 
φοιτητές. Ο γαλλικός καπιτα-
λισμός απαιτεί πετσόκομμα 
εργατικών δικαιωμάτων και 
πολιτικές λιτότητας, προκειμέ-
νου να ανταγωνιστεί τον γερ-
μανικό που έχει εφαρμόσει 
παρόμοια μέτρα, ακόμα πιο 
βάρβαρα, εδώ και δεκαετίες. 
Ο Μακρόν είναι απλά ένα όρ-
γανο επιβολής αυτής της πολι-
τικής, ακολουθώντας το δρόμο 
των προκατόχων του, κάτι που 
τον καθιστά αναλώσιμο έτσι κι 
αλλιώς.

Ο Μακρόν αντιμέτωπος 
με απεργιακό κύμα

στο κουφάρι της Συρίας

του μποξ για πολλούς παίκτες 
κι έχει μετατραπεί σε σωρούς 
από ερείπια.

Αν οι Αμερικάνοι και οι δυτι-
κοί σύμμαχοί τους είναι η μία 
πλευρά του πολέμου, που γνω-
ρίζουμε όλοι ότι είναι εγκλημα-
τική, η άλλη πλευρά (το καθε-
στώς Ασαντ με την αμέριστη 
υποστήριξη της Ρωσίας) είναι 
εξίσου εγκληματική. Στον πό-
λεμο αυτό δεν υπάρχουν «κα-
λοί» και «κακοί». Ούτε οι ρωσι-
κές βόμβες που πέφτουν κατά 
καιρούς στη Συρία είναι οι 
«έξυπνες» και οι αμερικάνικες 
οι «χαζές» ή το αντίστροφο. 
Ολες κάνουν καταστροφές 
ή δολοφονούν αμάχους με 
στόχο την ενίσχυση της μίας 
ή της άλλης ιμπεριαλιστικής 
δύναμης.

Γι’ αυτό και δε θα ενδώ-
σουμε στη λογική της «αντί-
στασης» στην αμερικάνικη 
επιθετικότητα, που υποτίθεται 

ότι την εκπροσωπεί το συριακό 
καθεστώς (μαζί με τη λιβανέ-
ζικη Χεζμπολά και το Ιράν), 
γιατί πρόκειται για την άλλη 
όψη του ίδιου νομίσματος, που 
εξυπηρετεί τα ιμπεριαλιστικά 
σχέδια των μεγάλων δυνάμεων 
που κάθε άλλο παρά εξυπηρε-
τούν τα συμφέροντα των λα-
ών. Τα περί «αντίστασης» είναι 
παραμύθια για τους αφελείς. 
Τέτοια παραμύθια πουλά και 
η Χεζμπολά, που χρησιμοποι-
εί την μεγαλειώδη αντίσταση 
στους Σιωνιστές στον πόλεμο 
του 2006 για να στηρίξει την 
τωρινή της στάση, φτάνοντας 
στο σημείο να ισχυριστεί ότι η 
τωρινή εμπλοκή της στον πόλε-
μο στο πλευρό του Ασαντ απο-
τελεί τη συνέχεια του πολέμου 
του 2006!

Η τελευταία επίθεση ΗΠΑ-
Γαλλίας-Βρετανίας κατά της 
Συρίας δεν ήταν κανένα «μεγά-
λο έγκλημα» (έχουν κάνει εκα-

τοντάδες φορές μεγαλύτερα) 
γιατί δεν έκανε τίποτα περισ-
σότερο από το να υπενθυμίσει 
προς όλες τις μεριές ότι οι 
δυνάμεις τους είναι έτοιμες 
για πολύ χειρότερα. Ηταν μια 
επίθεση περισσότερο για το 
θεαθήναι παρά με προοπτική 
κλιμάκωσης, όπως ακριβώς η 
αντίστοιχη επίθεση που έγινε 
πέρσι. 

Αυτό δε σημαίνει ότι μπο-
ρούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι. 
Γιατί όσο υπάρχουν ιμπεριαλι-
στικές δυνάμεις που δε διστά-
ζουν να μακελέψουν ολόκλη-
ρες χώρες για να κερδίσουν 
πόντους στην παγκόσμια σκα-
κιέρα, η λογική του πολέμου 
είναι πάντα ζωντανή και κανείς 
δεν μπορεί να γνωρίζει πόσο 
θα κλιμακωθεί μία ανάφλεξη.

Ο περασμένος αιώνας ήταν 
ο αιώνας των ιμπεριαλιστικών 
πολέμων και των προλετα-
ριακών επαναστάσεων. Ετσι 
πολιτογραφήθηκε από τους 
στοχαστές της κοινωνικής απε-
λευθέρωσης. Και έγινε πράξη, 
ανεξάρτητα αν η προλεταρια-
κή επανάσταση ηττήθηκε. Ο 
τωρινός αιώνας ξεκίνησε με 
ιμπεριαλιστικούς πολέμους. 
Το ζητούμενο εξακολουθεί να 
είναι οι προλεταριακές επα-
ναστάσεις γιατί -είτε το θέ-
λουμε είτε όχι- είναι οι μόνες 
που μπορούν να σταματήσουν 
τον πόλεμο και να ανοίξουν το 
δρόμο σε μια κοινωνία με μόνι-
μη και σταθερή ειρήνη.

Αντιμεταναστευτικό νομοσχέδιο Μακρόν

Το αντιμεταναστευτικό μένος του Μακρόν 
έχει προκαλέσει προβλήματα ακόμα και μέ-

σα στο ίδιο του το κόμμα. Στο νομοσχέδιο που 
κατατέθηκε πρόσφατα και τη στιγμή που δια-
βάζετε αυτές τις γραμμές θα έχει ήδη τεθεί σε 
ψηφοφορία στη Βουλή, προβλέπεται η φυλάκιση 
των παιδιών των μεταναστών που απέτυχαν να 
πάρουν άσυλο, πριν τα απελάσουν, καθώς και η 
δίωξη των ανθρώπων που τόλμησαν να βοηθή-
σουν «παράνομους» μετανάστες να μπουν ή να 
μείνουν στη Γαλλία!

Ο Μακρόν υπεραμύνθηκε του αντιμετανα-
στευτικού νομοσχεδίου (για το οποίο έχουν 
προταθεί πάνω από χίλιες τροποποιήσεις, οι 
διακόσιες από τις οποίες προέρχονται από βου-
λευτές του κόμματός του) ισχυριζόμενος ότι αν 
δεν φυλακιστούν τα παιδιά τότε δεν μπορεί να 
απελαθεί καμία οικογένεια αφού οι απελάσεις 
καθυστερούν για μήνες. Προκειμένου να μην το 
σκάσουν οι μετανάστες, ας τους φυλακίσουμε 
μαζί με τα παιδιά τους! Οσο για τους αλληλέγ-
γυους των μεταναστών ο Μακρόν έκανε τον 
αναγκαίο διαχωρισμό: όσοι σώζουν ζωές δε θα 

διώκονται, δε θα επιτρέψει όμως να αφήνονται 
ελεύθεροι αυτοί που βοηθούν τους «διακινητές»! 
Ποιος όμως θα αποφασίζει ποιοι είναι «βοηθοί 
διακινητών» και ποιοι σώζουν ζωές; Η… «ανε-
ξάρτητη» δικαιοσύνη! Σε λίγο οι αλληλέγγυοι θα 
βαφτίζονται και «δουλέμποροι» για να μπορεί η 
αστική δημοκρατία να δικαιολογήσει τη φασιστι-
κοποίησή της!

Ο βασικός στόχος είναι να ανακοπούν τα με-
ταναστευτικά ρεύματα προς στην Ευρώπη, που 
δημιουργήθηκαν από τον πόλεμο και τη φτώχεια. 
Φαινόμενα στα οποία η ιμπεριαλιστική Γαλλία 
έχει το μερίδιο ευθύνης της (ειδικά στην Αφρική).

Ιταλία: χωρίς κυβέρνηση, αλλά με κράτος…
Η 71χρονη πρόεδρος της Ιταλικής Γερουσίας Ελιζαμπέτα Καζελάτι είναι αυτή που πήρε εντολή 

σχηματισμού κυβέρνησης από τον πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα, μετά από 40 μέρες διαβουλεύσε-
ων, φανερών και μυστικών. Ο Ματαρέλα ζητά από την Καζελάτι, ανώτερο στέλεχος της Φόρτσα 
Ιτάλια και «κολλητή» του Μπερλουσκόνι, να διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης 
από τη δεξιά-ακροδεξιά συμμαχία και το Κίνημα 5 Αστέρων του Μπέπε Γκρίλο και αναμενόταν χτες 
να επιστρέψει την εντολή, καθώς ο υποψήφιος του M5S, στην πρώτη συνάντησή τους, απέκλεισε 
κάθε συνεργασία. Ετσι, θα ξεκινήσει νέος κύκλος διαβουλεύσεων και νέα εντολή. Μπορεί η Καζε-
λάτι να χρησιμοποιήθηκε (με τη θέλησή της) σαν «λαγός» για να περάσουν στη συνέχεια σε άλλο 
συμμαχικό σχήμα, που «ψήνεται» στο παρασκήνιο. Το βέβαιο είναι ότι ακόμα και με υπηρεσιακή 
κυβέρνηση, το ιταλικό ιμπεριαλιστικό κράτος λειτουργεί μια χαρά.
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Πραγματικότητα και 
κουτόχορτο

Χτες, στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, όπου εδρεύει 
και το ΔΝΤ, συνεδρίασε το περιβόητο Washington 
Group. Είναι ένα άτυπο όργανο των ιμπεριαλιστών, 
στο οποίο γίνονται συζητήσεις και παίρνονται οι 
ουσιαστικές αποφάσεις για το «ελληνικό πρόβλημα». 
Συμμετέχουν η Λαγκάρντ (ΔΝΤ), ο Σεντένο 
(Eurogroup), ο Μοσκοβισί (Κομισιόν), ο Ντράγκι 
(ΕΚΤ), ο Ρέγκλινγκ (EFSF/ESM) και οι υπουργοί 
οικονομικών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας 
και της Ισπανίας.

Τον Τσακαλώτο, φυσικά, δεν τον κάλεσαν ούτε 
ως παρατηρητή. Ούτε για να τους πει τη γνώμη του. 
Τέτοιες ευγένειες δε χωρούν σε ιμπεριαλιστικά 
διαβούλια. Τον Τσακαλώτο θα τον καλέσουν όταν θα 
έχουν ολοκληρώσει τις διαβουλεύσεις τους, μετά 
από εύλογο χρόνο, για να του ανακοινώσουν την 
απόφασή τους (αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε 
στη σελίδα 16).

Ενδέχεται ο Τσακαλώτος να πάρει εντολή να 
μη συμφωνήσει. Ενδέχεται να ξαναζήσουμε το 
σίριαλ «πολιτική διαπραγμάτευση στο ανώτατο 
επίπεδο», με τον Τσίπρα να παριστάνει τον σκληρό 
διαπραγματευτή ενώπιον της Μέρκελ, του Μακρόν 
και των άλλων (στον προηγούμενο κύκλο αυτού του 
σίριαλ, όπως θυμόμαστε, τον πέτυχε -τον Τσίπρα- 
ο Ολάντ, την ώρα που πήγαινε για κατούρημα, 
λίγες ώρες πριν το ξημέρωμα, τον επανέφερε 
στην αίθουσα και μόλις έφεξε ο θεός τη μέρα τον 
αποχαιρέτισαν, αφού πρώτα σιγουρεύτηκαν ότι έχει 
βάλει καλά στην τσέπη του το τρίτο Μνημόνιο).

Ενδέχεται αυτή τη φορά τα δύο τελευταία 
επεισόδια του σίριαλ να παιχτούν με αντίστροφη 
σειρά σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο: 
πρώτα εκλογές, μετά το μετα-Μνημόνιο. Ετσι 
που να μπορέσει ο Τσίπρας να παίξει στις 
εκλογές ένα νέο απατηλό αφήγημα: «Ψηφίστε 
εμάς, που διαπραγματευόμαστε σκληρά και δεν 
υποτασσόμαστε, για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερο 
χώρο ελευθερίας».

Τα ενδεχόμενα είναι αρκετά, όμως η βεβαιότητα 
είναι μία: το μετα-Μνημόνιο θα είναι ένα Μνημόνιο 
χωρίς δανειακή σύμβαση. Θα συνεχιστούν η 
κινεζοποίηση του ελληνικού λαού, η σκληρή 
δημοσιονομική πολιτική, το ξεπούλημα της κρατικής 
περιουσίας και ο αποικιοκρατικός έλεγχος των 
ιμπεριαλιστών επί του ελληνικού καπιταλισμού. Ολες 
οι δυνάμεις του κεφαλαίου -εγχώριες και αλλοδαπές- 
θα εξακολουθήσουν να εκμεταλλεύονται την κρίση 
και να αποκομίζουν υπερκέρδη από τον ιδρώτα του 
ελληνικού λαού.

«Κάποιοι αναμένουν ότι ο νέος υπουργός (Σολτς) 
θα ακολουθήσει μια λιγότερο σκληρή γραμμή από τον 
προκάτοχό του (Σόιμπλε). Αλλά μην ανοίγετε ακόμα το 
ούζο. Ο Σολτς έχει επίσης ξεκαθαρίσει ότι δε θα δεχτεί 
υπαναχώρηση - και το να βρει μια λύση στο ακανθώδες 
ζήτημα, θα είναι τόσο εύκολο σαν να λέει “έξι χοντρά 
μπαστούνια από γαϊδουράγκαθο“». Αυτά έγραφε η 
γερμανική «Χάντελσμπλατ» την περασμένη Τετάρτη, 
σε άρθρο για το ζήτημα του ελληνικού χρέους.

Στην Ελλάδα, όμως, η κυβέρνηση έχει βρει τη 
«λύση». Από τη μια προπαγάνδα για το «success 
story» της «καθαρής εξόδου» και από την άλλη 
μπόλικο κουτόχορτο εθνικισμού, πατριδοκαπηλείας, 
πολεμοκάπηλης μαγκιάς και εθνικών απειλών, ώστε 
να καθηλώνεται το «πόπολο», να παραλύει ταξικά και 
να σέρνεται πίσω από την αστική πολιτική ηγεσία.

Γι' αυτό χρειάζεται πλήρης ρήξη μ' αυτή την 
πολιτική. Οι δικοί μας «εθνικοί κίνδυνοι» δεν έχουν 
καμιά σχέση με τους δικούς τους. Είναι ταξικοί!

στο ψαχνό

Μια στο καρφί και μια στο 
πέταλο

Φλαμπουράρης (στο Α-ΜΠΕ): «Είναι 
απλό πράγμα να μην εποπτεύεται η νομο-
θέτηση και το ταμείο μιας χώρας; Aυτό 
θα αλλάξει. Η πιστοληπτική ικανότητα 
της χώρας μας, μάς δίνει τη σιγουριά να 
δανειζόμαστε από τις αγορές. Η απόδοση 
αυτών των χρημάτων εξαρτάται από τις δι-
κές μας ικανότητες και πιστεύω στη σωστή 
μας διαχείριση. Θα χαλαρώσουν οι δε-
σμεύσεις, δημοσιονομικοί στόχοι θα πα-
ραμένουν αλλά τα “κλειδιά“ της χώρας θα 
έρθουν στα χέρια της κυβέρνησής της».

Τσακαλώτος (στην ΕφΣυν): «Συζητώντας 
για τη μεταμνημονιακή παρακολούθηση, 
είναι προφανές ότι μερικές χώρες μας 
εμπιστεύονται λιγότερο και θα θέλανε 
κάποια conditionality (κάποιους όρους). 
Το πώς θα τηρούνται σε σχέση με το χρέ-
ος δεν έχει συζητηθεί ούτε και το πόσο 
αυστηροί θα είναι οι όροι».

Ο ένας εξακολουθεί να πουλάει φύκια 
για μεταξωτές κορδέλες στον ελληνικό 
λαό. Ο άλλος, επειδή είναι αυτός που θα 
βάλει πρώτος την υπογραφή, προετοι-
μάζει το έδαφος για το μετα-Μνημόνιο. 
Που θα είναι ένα ακόμα Μνημόνιο (ο όρος 
conditionality, που δεν τον χρησιμοποίησε 
τυχαία ο Τσακαλώτος, παραπέμπει ευθέως 
-και όχι εμμέσως- σε Μνημόνιο).

Τραμπισμός
Ενοχλήθηκαν αρκετοί από το γεγονός 

ότι ο θάνατος του πιλότου του Mirage 
2000 ανακοινώθηκε πρώτα από τον Καμ-
μένο, μέσω Twitter. Καμμένος είν' αυτός, 
φλογερός θαυμαστής του Τραμπ, που πότε 
απολύει μεγαλοστελέχη μέσω Twitter και 
πότε «παίζει πόλεμο». Δε θα μπορούσε, 
λοιπόν, ένας Καμμένος να κάνει μια δή-
λωση και να περιμένει να μεταδοθεί αυτή  
στο πλαίσιο ενός τυπικού Δελτίου Τύπου 
του υπουργείου. Θέλησε να έχει την πρω-
τιά και την πήρε με τον δικό του τρόπο. 
Μετά δε τον διαδικτυακό σάλο, άρχισε 
να σβήνει όσους τον «ακολουθούσαν» 
στο Twitter και έκαναν δυσμενή σχόλια 

(χωρίς να είναι υβριστικοί).
Από κει και πέρα, πιο σημαντικό είναι το 

περιεχόμενο του tweet Καμμένου, με μια 
γλώσσα που θυμίζει ανακοινωθέντα της 
χούντας («υπέρ πίστεως και πατρίδος», 
«πάνθεον ηρώων» κτλ.). Ολοι οι άλλοι 
αστοί πολιτικοί χρησιμοποίησαν πιο «συ-
γκρατημένη» γλώσσα.

Εθνικιστική τούμπα
«Οι έλληνες πιλότοι ρισκάρουν τη ζωή 

τους για να αντιμετωπίσουν την τουρκική 
επιθετικότητα στο Αιγαίο, η οποία κλι-
μακώνεται στο πλαίσιο της γενικότερης 
όξυνσης στην περιοχή, και με την ανοχή 
του ΝΑΤΟ», ανακοίνωσε η ηγεσία του Πε-
ρισσού. Η εθνικιστική κωλοτούμπα είναι 
εμφανέστατη. Η παλαιότερη θέση του 
Περισσού ήταν πως ο ελληνοτουρκικός 
αεροπορικός ανταγωνισμός στο Αιγαίο 
-με τεράστιο κόστος, αλλά και θύματα 
εκατέρωθεν- ήταν καθαρά νατοϊκή υπό-
θεση, αφού και οι δύο στρατοί υπακούν 
στις διαταγές του αρμόδιου νατοϊκού 
στρατηγείου. Τώρα, ο Περισσός τάσ-
σεται ανοιχτά με την «εθνική γραμμή», 
υπερασπιζόμενος τη δράση της πολεμι-
κής αεροπορίας του ελληνικού αστικού 
κράτους ως «εθνικά αναγκαία» έναντι 
της «τουρκικής επιθετικότητας» και κα-
τηγορώντας το ΝΑΤΟ για «ανοχή» της 
«τουρκικής επιθετικότητας».

Εκοψαν τον άλυσο
Το εθνικιστικό κλίμα φουντώνει καθη-

μερινά σε όλη τη χώρα. Εδώ παπάδες 
και δεσποτάδες έψαλαν τον εθνικό 
ύμνο κατά τις περιφορές των Επιταφί-
ων και μετά την Ανάσταση. Εχουν όλοι 
«κόψει τον άλυσο», όπως λέει μια λαϊκή 
έκφραση. Κι ο κάθε πολιτικός φορέας 
ή στέλεχος συμμετέχει σ' αυτό το βρό-
μικο παιχνίδι προσαρμόζοντάς το στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του (φρασε-
ολογία, ύφος κτλ.). Οπως εύκολα γίνε-
ται αντιληπτό, σ' αυτό το κλίμα ο Καμ-
μένος αισθάνεται όπως το ψάρι στο 
νερό. Γι' αυτό και δε δίστασε να δώσει 
εντολή να φτιάξουν αυτό το ανατρι-

χιαστικό βιντεάκι απ' αφορμή την κηδεία 
του πιλότου Μπαλταδώρου, που «έπαιζε» 
σε όλα τα κανάλια και στο Ιντερνετ. Με 
την ελληνική σημαία να κυματίζει και μια 
φράση που αποδίδεται στον Τσόρτσιλ, 
χωρίς ποτέ να την έχει πει («Μέχρι τώρα 
λέγαμε ότι οι Ελληνες πολεμούν σαν ήρω-
ες… τώρα θα λέμε: “Οι ήρωες πολεμούν 
σαν Ελληνες!“ Γεώργιος Μπαλταδώρος 
ΑΘΑΝΑΤΟΣ». Ο Μπαλταδώρος δεν σκο-

τώθηκε σε κανένα 

Tα άλλα ορφανά;
Πριν αρχίσει καλά-καλά η συζήτηση 

για τη μικρή σύνταξη που θα πάρει η 
χήρα του πιλότου που σκοτώθηκε, ο 
Βούτσης έσπευσε να τη σβήσει, ανα-
κοινώνοντας: «Ο Πρόεδρος της Βου-
λής κ. Νικόλαος Βούτσης εκφράζοντας 
έμπρακτα τη θλίψη του για την αδόκητη 
απώλεια του Σμηναγού Γιώργου Μπαλ-
ταδώρου, και ακολουθώντας την Από-
φαση της Ολομέλειας της Βουλής των 
Ελλήνων, η οποία προβλέπει την “υιο-
θεσία“ των ανήλικων τέκνων των πεσό-
ντων εν ώρα καθήκοντος, ανακοινώνει 
ότι η Βουλή άμεσα θα προχωρήσει στη 
στήριξη της οικογένειας του Σμηναγού 
Γιώργου Μπαλταδώρου προβαίνοντας 
στην “υιοθεσία“ των ανήλικων τέκνων 
του εκλιπόντος». Πρακτικά αυτό ση-
μαίνει 18.000 ευρώ το χρόνο για τα 
δύο παιδιά του νεκρού πιλότου, μέχρι 
να ενηλικιωθούν. 

Δεν τη λες και μικρή μια «σύνταξη» 
1.500 ευρώ το μήνα. Ειδικά όταν τη 
συγκρίνεις με τη… μη-σύνταξη για τα 
παιδιά άλλων «πεσόντων εν ώρα καθή-
κοντος». Οπως των εργατών καθαριό-
τητας, για παράδειγμα, τόσοι από τους 
οποίους έχασαν τη ζωή τους τον περα-
σμένο χρόνο. Ομως, το να μαζεύεις τα 
σκουπίδια δεν είναι -προφανώς- «καθή-
κον»! Η εντατικοποίηση της δουλειάς 
και η έλλειψη στοιχειωδών μέτρων 
προστασίας δεν «μετράνε». Η αστική 
δημοκρατία δείχνει και σ' αυτό το θέμα 
τον στυγνό ταξικό της χαρακτήρα.

ΚΟΝΤΡΕΣ
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πόλεμο. Ούτε καν σε εικονική αερομαχία. Σκοτώθηκε επιστρέφο-
ντας από μια πτήση ρουτίνας (επιτήρησης). Ο Καμμένος, όμως, 
«κάνει πόλεμο» ελπίζοντας ότι το εθνικιστικό κρεσέντο θα τον 
ξαναβάλει στη Βουλή. Περιττεύει να τονίσουμε ότι ο Καμμένος 
είναι υπουργός του Τσίπρα.

Εμμονή
Επιστροφή στο σχέδιό του για την «αξιολόγηση» των δημό-

σιων υπάλληλων εξήγγειλε ξανά ο Μητσοτάκης. Συνοδεύοντάς 
την με τη γνωστή παπαρολογία ότι το σχέδιό του δεν προβλέπει 
απολύσεις αλλά «σωστή αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, 
τους οποίους σέβομαι και τιμώ». Μόνο που αυτό το σχέδιο είχε… 
αξιολογηθεί πολύ καλά από τους ίδιους τους δημόσιους υπάλλη-
λους, όταν ο Κούλης, ως υπουργός των Σαμαροβενιζέλων, το είχε 
κάνει νόμο. Μ' αυτή την εμμονή του (καθαρά νεοφιλελεύθερης 
ιδεοληψίας) δύσκολα θα βρει στην κάλπη ψηφοδέλτιο από δη-
μόσιο υπάλληλο. Ακόμα και οι δεξιοί «βράζουν».

Καραγκιόζικα
«Στο αμιγώς πολιτικό επίπεδο, θέλω να επισημάνω ότι παρέ-

λαβα ένα Κόμμα το οποίο είχε ηττηθεί σε εθνικές εκλογές με 7 
μονάδες διαφορά και σήμερα, ο μέσος όρος των δημοσκοπήσε-
ων που δίνεται στη δημοσιότητα δείχνει ότι έχουμε μια διαφορά 
διψήφια από το ΣΥΡΙΖΑ».  Με αριθμητική Καραγκιόζη, ο Κούλης 
συγκρίνει πραγματικά εκλογικά αποτελέσματα με δημοσκοπικές 
εκτιμήσεις (σε «μουσαντένια» γκάλοπ). Και κάνει μνημόσυνο με 
ξένα κόλλυβα, αφού η δημοσκοπική ανάκαμψη της ΝΔ δεν είναι 
αποτέλεσμα της δικής του παρουσίας, αλλά φυσιολογικό γεγο-
νός, αποτέλεσμα της πολιτικής φθοράς της συγκυβέρνησης των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Οποιος και να βρισκόταν στη θέση του αρχηγού 
της ΝΔ, ίδιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Κάποιος άλλος ίσως να τα 
κατάφερνε και καλύτερα. Για παράδειγμα, ο Καραμανλής δε θα 
γινόταν μπαίγνιο του Τσίπρα, όπως γίνεται ο Κούλης κάθε φορά 
που εμφανίζεται στη Βουλή. Ούτε θα φώναζε -εκτός εαυτού- 
«γιατί γελάτε, κύριοι;», σπρώχνοντας τους συριζαίους να χαχα-
νίσουν πιο θορυβώδικα.

Προβοκάτορες
Τη Μεγάλη Βδομάδα, το «μαγαζί» των Νιάρχων στο Φάληρο 

οργάνωσε σειρά συναυλιών «που εμπνέονται από το Θείο Πάθος 
και το ερμηνεύουν η κάθε μία διαφορετικά». Μία απ' αυτές τις 
συναυλίες ήταν η παρουσίαση του «Επιτάφιου» του Γιάννη Ρίτσου, 
όπως τον έχει μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης. Τι δουλειά έχει 
ο «Επιτάφιος» του Ρίτσου με το «Θείον Πάθος»; Ο,τι έχει το «Επι-
τάφιο» του Μπρεχτ για τη Ρόζα Λούξεμπουργκ, που μελοποίησε 
ο Κουρτ Βάιλ στο «Βερολινέζικο Ρέκβιεμ», με το «Ρέκβιεμ» του 
Μότσαρτ.

«Ο Επιτάφιος γίνεται μια συνταρακτική εξομολόγηση, η οποία 
μέσα από την φωνή της Μαρίας Φαραντούρη και τη μουσική του 
Μ. Θεοδωράκη παίρνει σάρκα και οστά και γίνεται μελωδία που 
αποχαιρετά νεκρούς και εμπνέει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», 
έγραψαν στο Πρόγραμμα οι προβοκάτορες του Νιάρχειου. Δε 
χρειάζεται να πούμε ότι ο «Επιτάφιος» του Ρίτσου δεν έχει καμιά 
θρησκευτική χροιά. Είναι ένας θρήνος γραμμένος για τους νε-
κρούς εργάτες του Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη. Ο ποιητής 
τον έγραψε όταν είδε τη συγκλονιστική φωτογραφία της μάνας 
του  κομμουνιστή Τάσου Τούση, του πρώτου νεκρού του Μάη 
του '36,  να θρηνεί πάνω από το νεκρό σώμα του γιου της, που οι 
σύντροφοί του κουβαλούσαν πάνω σε μια πόρτα.

Ξεφτίλα του κοινοβουλευτισμού
Τα αστικά ΜΜΕ «έπεσαν από τα σύννεφα» βλέποντας τον βου-

λευτή του Λεβέντη, Αριστείδη Φωκά, να διαδηλώνει μαζί με τους 
χουλιγκάνους του ΠΑΟΚ και να διευθύνει τη χορωδία φωνάζο-
ντας «να καεί η πουτάνα η Βουλή». Προς τι, όμως, η έκπληξη; Την 
καριέρα του κοιτάζει ο άνθρωπος. Δεν είναι από αστικό τζάκι, 
δεν ανήκει σε κάποιο μεγάλο κόμμα, βρέθηκε «από το τίποτα» 
βουλευτής, προσκολλάται στον «αδάμαστο λαό» του ΠΑΟΚ και 
στον «μεγάλο ηγέτη» Ιβάν Σαββίδη. Δεν έχει κάτι καλύτερο στη 
διάθεσή του.

Κάποτε, ο αστικός κοινοβουλευτισμός εμφανιζόταν καλυμμέ-
νος με ένα πέπλο ευπρέπειας, σοβαρότητας, αρχών (ηθικών και 
άλλων). Η κρίση έφερε τα πάνω κάτω. Ο Καμμένος έγινε αρχηγός 
κόμματος και υπουργός, ο Μιχελογιαννάκης αλλάζει κόμματα 
σαν τα πουκάμισα, ο Λεβέντης από τη μεταμεσονύχτια ζώνη της 
trash tv βρέθηκε αρχηγός κοινοβουλευτικής ομάδας κτλ. κτλ. Το 
παλιό πέπλο (απ' έξω μπέλα μπέλα κι από μέσα κατσιβέλα) ξεσκί-
στηκε. Ανθρωποι σαν τον Φωκά είναι απλώς οι χαρακτηριστικές 
ενδείξεις της ξεφτίλας του αστικού κοινοβουλευτισμού.

Μαθήματα γεωγραφίας
Πηγαίνοντας στο Καστελλόριζο, ελπίζουμε ο Τσίπρας να αντι-

λήφθηκε ότι η Τήλος δεν είναι το ανατολικότερο όριο της Ελλά-
δας. Πόσω μάλλον της Ευρώπης (η Κύπρος είναι πολλά μίλια 
ανατολικότερα από το Καστελλόριζο. Αμα, όμως, τα ελληνικά 
σου είναι χάλια, πετάς όποια μπούρδα σου έρθει πρόχειρη στο 
στόμα.

Εγκλωβισμένος στη γραμμή Σαμα-
ρά-Βενιζέλου σχετικά με τη συνταγ-

ματική αναθεώρηση («δε συζητάμε για 
αναθεώρηση του Συντάγματος με τον 
υπονομευτή των θεσμών ΣΥΡΙΖΑ»), ο 
Μητσοτάκης δέχεται στωικά τα χτυπή-
ματα του ΣΥΡΙΖΑ, που δε δυσκολεύτη-
κε καθόλου να τον βγάλει ανακόλουθο. 
Μια μικρή αναδίφηση σε δηλώσεις του 
Μητσοτάκη  από τότε που εκλέχτηκε αρ-
χηγός της ΝΔ ήταν αρκετή για να γίνει 
«ρόμπα» ο Κούλης. Η Κουμουνδούρου 
θύμισε τι έλεγε ο Μητσοτάκης παλιότερα 
περί «άμεσης δρομολόγησης της διαδι-
κασίας αναθεώρησης του συντάγματος, 
δίχως να θέτουμε περιορισμούς ως προς 
το εύρος της». Αλλά και πρόσφατα (στις 
16 Φλεβάρη του 2018) για ζητήματα που 
θα θέσει η ΝΔ «στην επικείμενη συνταγ-
ματική αναθεώρηση, όποτε αυτή και αν 
προχωρήσει».

Η απάντηση της ΝΔ ήταν αμήχανη. 
Υποστήριξε ότι «οι θέσεις της ΝΔ για 
την ανάγκη μιας ευρείας και τολμηρής 
συνταγματικής αναθεώρησης ισχύουν 
βέβαια στο ακέραιο», όμως «δεν μπο-
ρούν -ακόμη- να γίνουν πράξη λόγω των 
δικών του ιδεοληψιών και των σημερι-
νών κοινοβουλευτικών συσχετισμών». 
Τι θα κάνει η ΝΔ αν ο ΣΥΡΙΖΑ ανοίξει 
το θέμα στη Βουλή, που σύμφωνα με το 
Σύνταγμα είναι το μόνο αρμόδιο για την 
αναθεωρητική διαδικασία όργανο; Θα 
αποχωρήσει; 'Η θα καταθέσει δική του 
πρόταση, την οποία θα ψηφίσει μόνος 
του, φράζοντας έτσι την όποια προοπτι-
κή για θέσπιση κάποιων συνταγματικών 
αλλαγών στην επόμενη Βουλή; Γιατί αν 
ψηφίσει μια πρόταση μόνο η ΝΔ, χωρίς 
ν' αναζητήσει κοινό τόπο με τα άλλα κόμ-
ματα, τότε με τι μούτρα θα τους ζητήσει 
στην επόμενη Βουλή να ψηφίσουν μαζί 
για να βρεθούν οι 180 ψήφοι;

Αντίθετα, η Γεννηματά έχει όλη την 
άνεση να χειριστεί το ζήτημα με «συ-
νταγματική νομιμοφροσύνη» και ίσως να 
απαλλαγεί και από τον Βενιζέλο. Εγραψε 
στα παλιά της τα παπούτσια την άποψη 
Βενιζέλου «καμιά συνεργασία με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ για τη συνταγματική αναθεώρηση», 
έστειλε στον Τσίπρα πρόταση μερικών 
σημείων και περιμένει την πρόσκληση 
να διαβεί την πόρτα του Μαξίμου για να 
συζητήσει επί της πρότασης, όταν ο Τσί-
πρας κρίνει ότι ήρθε η ώρα ν' ανοίξει τη 
διαδικασία στη Βουλή.

Ο Βενιζέλος αφρίζει από το κακό του. 
Σε συνέντευξη που έδωσε στο «Βήμα» 
την περασμένη Κυριακή «θυμήθηκε» τις 
διαδικασίες συγκρότησης του ΚΙΝΑΛ και 
έβγαλε όλη τη χολή του: «Φτάσαμε σε 
ένα Συνέδριο χωρίς εκλεγμένους συνέ-
δρους, σε μια Κεντρική Επιτροπή και σε 
μια Εκτελεστική Γραμματεία με μέλη δι-
ορισμένα από τα πρόσωπα που κλήθηκαν 
να συγκροτήσουν το Πολιτικό Συμβούλιο 
πριν το Συνέδριο αλλά παραμένουν και 
μετά ως μόνιμη κατάσταση. Αυτά δεν 
συνέβαιναν ούτε στην Ενωση Κέντρου 
στις αρχές της δεκαετίας του 1960, χωρίς 
φυσικά να κάνω σύγκριση με τις προσω-
πικότητες εκείνης της εποχής». Δήλωσε 
ότι απέχει από την ΚΕ του ΚΙΝΑΛ («δεν 
έχω, συνεπώς, να συνεισφέρω κάτι ως 
ένα από τα μέλη αυτού του σώματος») 
και ότι «συνεισφέρει ό,τι μπορεί ως μέλος 
της μιας από τις δυο Κοινοβουλευτικές 
Ομάδες του σχήματος». Οσο για το Σύ-
νταγμα, επανέλαβε τη γνωστή του θέση, 
επιτιθέμενος κατά της πρότασης Γεννη-
ματά: «Οταν προτείνεις στην κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ συναίνεση για να γίνουν 

αλλαγές στο Σύνταγμα που περιλαμβά-
νουν ακόμη και τα ίδια τα ουσιαστικά και 
διαδικαστικά όρια της αναθεώρησης, κα-
θιστάς κεντρικό ζήτημα όχι την παραβία-
ση του Συντάγματος από την κυβέρνηση 
και τους εταίρους της, αλλά την αλλαγή 
του Συντάγματος σε συνεργασία με τον 
παραβάτη του Συντάγματος. Αντί να 
ενοχοποιείται η κυβέρνηση ενοχοποιεί-
ται το ισχύον Σύνταγμα!». Οι υπόλοιποι 
τον αντιμετώπισαν με παγερή αδιαφορία 
και δε νομίζουμε ότι θα του κάνουν τη 
χάρη να τον διαγράψουν. Εχουν καταλά-
βει ότι σε κοινωνικό επίπεδο ο Βενιζέλος 
είναι ένα ολοστρόγγυλο μηδενικό, οπότε 
δεν έχουν λόγο ν' ασχοληθούν μαζί του. 
Μόνος του έχει αναγορευτεί σε… εθνικό 
κεφάλαιο, μόνον αυτός το πιστεύει.

Οι Τσιπραίοι, από την άλλη, απολαμ-
βάνουν το θέαμα των άλλων να τρέχουν 
λαχανιασμένοι πίσω από μια δικιά τους 
πρωτοβουλία και είτε να εκτίθενται, όπως 
ο Μητσοτάκης, είτε να «σφάζονται» όπως 
η Γεννηματά με τον Βενιζέλο. Οι ίδιοι δε 
λένε τίποτα παραπάνω από το ότι χρειά-
ζεται «προοδευτική συνταγματική ανα-
θεώρηση». Πώς θα την κάνουν; Μαζί με 
τον Καμμένο έχουν την πλειοψηφία για 
ν' ανοίξουν τη σχετική διαδικασία, αλλά 
πόσο προοδευτική (από αστικοδημο-
κρατική άποψη) μπορεί να είναι μια συ-
νταγματική αναθεώρηση παρέα με τον 
Καμμένο; Ούτε υπερώριμα αστικοδημο-
κρατικά ζητήματα δε θα μπορεί να λύσει. 
Από την άλλη, αν προσπαθήσουν να ανοί-
ξουν τη διαδικασία παρέα με το ΚΙΝΑΛ, 
θα πρέπει να συζητήσουν (τουλάχιστον) 
την πρόταση Γεννηματά-Θεοδωράκη 
(και ΚΙΝΑΛ γενικότερα) για αναθεώρηση 
του άρθρου 16 του Συντάγματος, ώστε  ν' 
ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για την ίδρυ-
ση ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Από την άλλη, ισχυρή συνταγματική 
πλειοψηφία 180 ψήφων αποκλείεται να 
συγκεντρώσουν σ' αυτή τη Βουλή, ακόμα 
κι αν περιοριστούν σε ένα ελάχιστο επί-
πεδο αλλαγών. Δε θα το ήθελαν κιόλας 
-ακόμα κι αν μπορούσαν να εξασφαλί-
σουν μια τέτοια πλειοψηφία- γιατί θα 
άφηναν ορθάνοιχτο το δρόμο στην επό-
μενη Βουλή να καθορίσει το περιεχόμενο 
των αλλαγών με μια απλή πλειοψηφία 151 

ψήφων, οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρισκόταν 
στη θέση του «χρήσιμου ηλίθιου». Ετσι, 
οι συριζαίοι δείχνουν να μη βιάζονται κα-
θόλου ν' ανοίξουν τη σχετική διαδικασία 
στη Βουλή. Χρησιμοποιούν τη συνταγμα-
τική αναθεώρηση καθαρά εργαλειακά, 
για να κάνουν το πολιτικό τους παιχνίδι. 
Στο τέλος, μπορεί καν να μην πάνε στη 
Βουλή, επικαλούμενοι τους αρνητικούς 
συσχετισμούς για «προοδευτική αναθε-
ώρηση». 'Η να πάνε στη Βουλή μόνο και 
μόνο για να κερδίσουν κάποιες εντυπώ-
σεις στο στενό κομματικό ακροατήριο 
που τρέφεται με κάτι τέτοια.

Το συμπέρασμα είναι πως κανένας 
τους δεν έχει πρεμούρα για οποιουδή-
ποτε τύπου συνταγματική αναθεώρηση. 
Το σύστημα, άλλωστε, δεν την έχει ανά-
γκη. Το ισχύον Σύνταγμα δεν εμπόδισε 
σε τίποτα τη μνημονιακή πολιτική. Γιατί, 
λοιπόν, να «καίγεται» το σύστημα για 
κάποιες αλλαγές; Τα Συντάγματα έρ-
χονται να κατοχυρώσουν αυτό που έχει 
ήδη διαμορφωθεί στη ζωή. Η τελευταία 
αναθεώρηση (αυτή που πήρε το όνομα 
των Βενιζέλου-Παυλόπουλου) έγινε με 
συναίνεση του τότε κραταιού ΠΑΣΟΚ 
και της ΝΔ και ήρθε κυρίως να κατοχυ-
ρώσει την υπερίσχυση του κοινοτικού 
δικαίου επί του εθνικού. Πράγμα που 
ήταν ήδη διαμορφωμένο στη λειτουργία 
του ελληνικού κράτους και απέμενε να 
κατοχυρωθεί και συνταγματικά. Τώρα, 
τέτοιες εκκρεμότητες δεν έχει το σύ-
στημα. Οσο για την αστικοδημοκρατική 
φλυαρία των συριζαίων, είναι πραγματι-
κά εξοργιστική. Αυτοί που (όπως και οι 
προηγούμενοι) ψηφίζουν τον ένα μνημο-
νιακό νόμο μετά τον άλλο, με συνοπτικές 
διαδικασίες, περιφρονώντας ακόμα και 
τις τυπικές διαδικασίες του αστικού κοι-
νοβουλίου, θέλουν να μας πείσουν ότι θα 
διευρύνουν τα δικαιώματα του λαού στη 
λήψη των αποφάσεων. Αυτοί που έχουν 
καταστήσει το ιερατείο κυρίαρχο σε 
καθαρά κρατικές υποθέσεις, θέλουν να 
μας πείσουν ότι θα επιχειρήσουν κάποιου 
είδους διαχωρισμό της Εκκλησίας από 
το κράτος. Αυτά μόνο αφελείς συριζαίοι 
(αν απέμεινε τέτοιο είδος) μπορούν να 
τα πιστέψουν.

Συνταγματολογικά φληναφήματα

Ογδόντα μέλη και στε-
λέχη των Οικολόγων 

Πράσινων, με δημόσια 
δήλωσή τους, ανακοίνω-
σαν ότι αποχωρούν από 
το κόμμα και δεν πήραν 
μέρος στο συνέδριο που 
έγινε το περασμένο Σαβ-
βατοκύριακο. Καταγγέλ-
λουν την πολιτική του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στα περιβαλλοντικά 
ζητήματα και μιλούν για 
«εκποίηση» των Οικολό-
γων Πράσινων στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ με ευθύνη του Τσιρώνη 
(υπουργού) και του Δημα-
ρά (βουλευτή), τους οποί-
ους περιγράφουν περίπου 
σαν λαμόγια. Ειδικά για 
τον Τσιρώνη, αναφέρουν 
κάποιες από τις ενέργειές 
του (από τα μνημονιακά 
νομοσχέδια μέχρι άδειες 
για φαραωνικά ξενοδο-
χεία και για την έκταση 
Ελληνικού-Αγίου Κοσμά), 
ενώ δεν παραλείπουν να 

σημειώσουν ότι είχε δε-
σμευτεί να δίνει στο κόμ-
μα το 50% του μισθού του, 
αλλά «είναι αμφίβολο αν 
κατέβαλλε εντέλει το 15-
20%».

Το πιθανότερο είναι 
πως αυτό το σχήμα των 
«μηκυαρχών», που είχε 
υποστεί ήδη μια διάσπα-
ση όταν έβγαλε για πρώ-
τη φορά ευρωβουλευτή 
(τυχαίο;) θα βαρέσει δι-
άλυση, καθώς οι 80 απο-
χωρήσαντες λέγεται πως 
είναι το ένα τρίτο της δύ-
ναμής του.

Στο ΚΙΝΑΛ, όμως, όλα 
«πάνε πρίμα», με εξαίρεση 
τον Βενιζέλο. Εκαναν και 
την πρώτη συνεδρίαση 
της διορισμένης κεντρι-
κής επιτροπής, η οποία 
ενέκρινε το «πουλέν» της 
Φώφης για τη θέση του 
γραμματέα (οι υπόλοιποι 

γκρίνιαξαν μόνο για να 
γκρινιάξουν), ενώ «εξέλε-
ξαν» και εκτελεστική επι-
τροπή, η οποία μαζί με την 
πρόεδρο και τον γραμμα-
τέα φτάνει τα 57 άτομα! 
Μιλάμε για τον ορισμό 
της… πολιτικής ευελιξίας.

Φυσικά, το κουμάντο 
θα το κάνει το εφταμελές 
πολιτικό συμβούλιο, στο 
οποίο συμμετέχουν οι αρ-
χηγοί όλων των ομάδων. 
Στην εκτελεστική επιτρο-
πή, πάντως, συναντήσαμε 
με συγκίνηση… ιστορικά 
πρόσωπα που είχαν χα-
θεί, όπως η Τόνια Αντωνί-
ου, Κατερίνα Μπατζελή, 
ο Νίκος Μπίστης, ο Μι-
χάλης Χρυσοχοΐδης, ενώ 
δε λείπουν γίγαντες του 
πνεύματος όπως η Εύα 
Καϊλή. Λεπτομέρεια: ο Λο-
βέρδος, σε αντίθεση με 
τον Βενιζέλο, διορίστηκε 
μέλος της εκτελεστικής.

Μικρά καράβια, μεγάλες φουρτούνες…
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Τουλάχιστον 34 νεκροί και 
περίπου 1.500 τραυματίες 

ήταν ο απολογισμός του νέου σι-
ωνιστικού εγκλήματος ενάντια 
στον αδούλωτο παλαιστινιακό 
λαό της Γάζας, από τις 30 Μάρ-
τη, που άρχισαν οι διαδηλώσεις 
της «Μεγάλης Πορείας της 
Επιστροφής», μέχρι την Παρα-
σκευή 13 Απρίλη.

Δεν υπάρχουν λόγια για να 
περιγράψουν τη σιωνιστική θη-
ριωδία απέναντι σε άοπλους δι-
αδηλωτές. Ομως δεν υπάρχουν 
και λόγια για να περιγράψουν 
το φρόνημα του παλαιστινια-
κού λαού -της νεολαίας του ιδι-
αίτερα- που για μια ακόμα φορά 
αψήφησε τις σφαίρες και πρό-

ταξε τα στήθη του στο βάρβαρο 
κατακτητή.

Εδώ και εφτά δεκαετίες, ο λα-

ός της Παλαιστίνης παραδίδει 
μαθήματα αγωνιστικής-επανα-
στατικής εμμονής σ' ένα δίκαιο 

σκοπό, θάρρους, αυταπάρνη-
σης, αυτοθυσίας.  Είναι ο φωτει-
νός φάρος για την επανάσταση 
σε όλο τον κόσμο, που επικρατεί 
η αδικία, η ανισότητα, η εκμε-
τάλλευση και η καταπίεση.

Η αλληλεγγύη σ' αυτόν τον 
λαό είναι καθήκον για όποιον 
θέλει να λογίζεται ως εραστής 
της ελευθερίας. Ειδικά στη 
χώρα μας, που αποτελεί πλέον 
στρατηγικό σύμμαχο της σιωνι-
στικής οντότητας, κάτω από την 
αμερικάνικη μπαγκέτα, πρέπει 
να εντείνουμε τις προσπάθειες 
για να δώσουμε στο κίνημα αλ-
ληλεγγύης μόνιμο χαρακτήρα 
και να το μαζικοποιήσουμε όσο 
γίνεται περισσότερο.

To πάθος για τη λευτεριά δε 
λογαριάζει θυσίες

Αρχισαν τα 
μνημονιακά όργανα

Παράταση του Μνημονίου για μερι-
κούς μήνες θα ζητήσουν οι ιμπεριαλιστές 
δανειστές, σύμφωνα με τη γερμανική 
«Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ», που επικαλείται 
αποκλειστικές πληροφορίες. Ο λόγος εί-
ναι ότι δεν προλαβαίνει η ελληνική κυβέρ-
νηση να ολοκληρώσει τα προαπαιτούμενα 
του τρίτου Μνημόνιου.

Αληθεύει η πληροφορία; Καπνός χωρίς 
φωτιά δε βγαίνει. Ισως είναι μια προει-
δοποιητική βολή προς τον Τσίπρα, προ-
κειμένου να «μαζευτεί» και να μην παίξει 
παιχνίδια εκλογικού χαρακτήρα με τη δια-
δικασία υπογραφής του μετα-Μνημόνιου. 
Είναι σαν να του λένε: δε σ' έχουμε ανά-
γκη πλέον, μπορούμε να υπογράψουμε με 
τους επόμενους.

Αν το δημοσίευμα της βαυαρικής εφη-
μερίδας δεν είναι επιβεβαιωμένο και ως 
εκ τούτου δίνει λαβή για σενάρια, η εκτί-
μηση του ΔΝΤ για το «πρωτογενές πλεό-
νασμα» του 2018, που ήρθε μια μέρα μετά 
από τη δημοσιοποίηση της έκθεσής του 
που προβλέπει μείωση της ανάπτυξης στο 
2% το 2018 και στο 1,8% το 2019 (γράφου-
με σχετικά στη σελίδα 16), είναι πραγμα-
τική. Το ΔΝΤ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι 
το «πρωτογενές πλεόνασμα» το 2018 θα 
κινηθεί στο 2,9%, έναντι στόχου 3,5% του 
ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει πως αυτό που τόσο 
καιρό ψιθυρίζει ο Τόμσεν στ' αυτιά των δη-
μοσιογράφων στις Βρυξέλλες, ότι το ΔΝΤ 
θα ζητήσει να ισχύσει από 1.1.2019 και το 
πετσόκομμα του αφορολόγητου (μαζί με 
το πετσόκομμα των συντάξεων) και πα-
ράλληλα να αναβληθεί η εφαρμογή των 
περιβόητων αντίμετρων, θα γίνει πράξη.

Την απάντηση των Τσιπραίων την ξέρου-
με: «το ΔΝΤ πάντοτε πέφτει έξω στις προ-
βλέψεις του». Μόνο που αυτό που εφαρ-
μόζεται τελικά είναι αυτό που απαιτεί το 
ΔΝΤ, το οποίο υιοθετούν (τάχα με βαριά 
καρδιά) και οι ευρωπαίοι δανειστές. Είναι 
και μια διαπραγματευτική τακτική αυτή. 
Το ΔΝΤ ανεβάζει ψηλά τον πήχυ για να 
συμφωνήσουν στο τέλος παρακάτω. Εκεί 
που από την αρχή στόχευαν.

Μετά απ' αυτές τις εξελίξεις, «μυρίζει» 
πιο έντονα εκλογές το ερχόμενο φθινό-
πωρο, με τους Τσιπροκαμμένους να επι-
χειρούν ξανά σόου «αντίστασης» στους 
δανειστές.

Ξεπούλημα της ΔΕΗ 
και των εργαζόμενων

Ενα ταμπού της μεταπολιτευτικής αστικής 
Ελλάδας, η διατήρηση της ΔΕΗ υπό κρα-

τικό έλεγχο, γύρω από το οποίο έγιναν σκλη-
ρές αντιπαραθέσεις, κερδήθηκαν και χάθη-
καν εκλογές, έμελλε να σπάσει στα χέρια του 
ΣΥΡΙΖΑ. Της υποτιθέμενης κοινοβουλευτικής 
Αριστεράς, που επί χρόνια τασσόταν ενάντια 
σε κάθε ιδέα ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Οχι 
μόνο της ΔΕΗ, αλλά και των άλλων μεγάλων 
κρατικών επιχειρήσεων της λεγόμενης κοινής 
ωφέλειας. Μέχρι και τις παραμονές των εκλο-
γών του 2014, ο Τσίπρας προειδοποιούσε -με 
τη γνωστή αλαζονεία των δημόσιων εμφανί-
σεών του- τους επενδυτές να μην τολμήσουν 
να αγοράσουν δημόσιες επιχειρήσεις, γιατί 
θα χάσουν τα λεφτά τους, αφού η κυβέρνησή 
του θα ακυρώσει όλες τις ρυθμίσεις που θα 
αφορούν ιδιωτικοποιήσεις.

Η σχετική συμφωνία στο πλαίσιο των ιδι-
ωτικοποιήσεων που προβλέπει το Μνημόνιο 
ήταν γνωστή από καιρό, τώρα έφτασε η ώρα 
να κατατεθεί από τον Σταθάκη το σχετικό νο-
μοσχέδιο, το οποίο θα ψηφιστεί από τη Βουλή 
με τη γνωστή fast track διαδικασία. Με τρόπο 
προκλητικό, ο ΣΥΡΙΖΑ γράφει στην αιτιολογι-
κή έκθεση του νομοσχέδιου, ότι το ξεπούλημα 
τεσσάρων λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ είναι 
απαραίτητο, γιατί «η δημιουργία τέτοιων επι-
χειρήσεων και η ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις 
πηγές ενέργειας συνάδει και με το ευρωπαϊκό 
ζητούμενο για την απελευθέρωση της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας με όρους ελεύθερου 
ανταγωνισμού», ενώ «περαιτέρω, αυξάνεται η 
εξωστρέφεια της ελληνικής αγοράς ηλεκτρι-
κής ενέργειας και δημιουργούνται οι προϋπο-
θέσεις για την συμμετοχή περισσότερων ισχυ-
ρών διεθνών παικτών στην ελληνική αγορά, την 
προσέλκυση επενδύσεων και τελικά τη μείωση 
των τιμών ενέργειας στον τελικό καταναλωτή 
ηλεκτρικής ενέργειας»!

Φυσικά, ξέρουμε ότι θα γίνει το αντίθετο. 
Το δείχνει και η εμπειρία σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, άλλωστε, όπου μετά τις ιδιωτικοποιή-
σεις υπήρξαν σημαντικές αυξήσεις στην τιμή 
του ρεύματος. Εκτός αν είναι κανείς αφελής 
για να πιστέψει ότι τόσα χρόνια «σκοτώνονται» 
για να προωθήσουν την ιδιωτικοποίηση, επειδή 
ενδιαφέρονται να ρίξουν την τιμή του ρεύμα-
τος προς όφελος του ελληνικού λαού.

Για να το πούμε όσο γίνεται πιο απλά, πρέπει 
να θυμηθούμε ότι με τον ιδρώτα και το αίμα 
των εργατών της, με υποχρεωτικές θυσίες από 
τον ελληνικό λαό και με εκμετάλλευση του φυ-
σικού πλούτου της χώρας (λιγνίτης, νερά), χτί-
στηκε η μεγαλύτερη βαριά βιομηχανία της χώ-
ρας. Αυτή η βιομηχανία έχει ήδη υποχρεωθεί 
να πουλάει φτηνότερα την ηλεκτρική ενέργεια 
σε ιδιώτες που έχουν μπει στη λιανική χωρίς να 
διαθέτουν δική τους παραγωγή (είναι τα κα-
κόφημα ΝΟΜΕ), οι οποίοι κάνουν προσφορές 
και βγάζουν κέρδη. Σε βάρος ποιου βγάζουν 
κέρδη; Σε βάρος της ΔΕΗ, φυσικά. Δηλαδή, 
σε βάρος του ελληνικού λαού. Αν δεν υπήρχαν 
τα τεράστια κέρδη των ιδιωτών καπιταλιστών, 
αλλά και της ίδιας της ΔΕΗ που λειτουργεί με 
σκληρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια (συν τη 
ρεμούλα των παρατρεχάμενων και των εργο-
λάβων, συν το εξωφρενικά φτηνό ρεύμα προς 
διάφορες καπιταλιστικές επιχειρήσεις), η τιμή 
του ρεύματος για τα λαϊκά νοικοκυριά θα μπο-
ρούσε να είναι εξαιρετικά χαμηλή. Με την ιδι-
ωτικοποίηση, αυτό που έχει ήδη δρομολογηθεί  
θα επιταχυνθεί. Πλέον η ΔΕΗ μικραίνει και οι 
ανταγωνιστές της μεγαλώνουν.

Φυσικά, οι καπιταλιστές που θα πάρουν 
τα «φιλέτα» της ΔΕΗ, δε γουστάρουν και το 
προσωπικό της ΔΕΗ, που λόγω και της φύσης 
της δουλειάς και της καλής συνδικαλιστικής 
οργάνωσης στο παρελθόν έχει σχετικό υψη-
λό (ίσως το υψηλότερο) επίπεδο αμοιβών και 
εργασιακών σχέσεων. Θα ήταν αφελής όποι-
ος έδειχνε την παραμικρή εμπιστοσύνη στις 
διαβεβαιώσεις του Σταθάκη ότι θα εξασφαλι-
στούν πλήρως τα δικαιώματα των εργαζόμε-
νων στις μονάδες που θα ξεπουληθούν. Προ-
βλέπεται, λοιπόν, ότι δε θα γίνουν απολύσεις 
για μια εξαετία, δεν κατοχυρώνονται όμως οι 
αμοιβές και οι εργασιακές σχέσεις. Το εργα-
σιακό καθεστώς «θα διέπεται από την εργα-
τική νομοθεσία και τον κανονισμό εργασίας 
που θα καταρτιστεί σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις». Ο Κανονισμός Προσωπικού ΔΕΗ 
πετιέται στα σκουπίδια. Οι καπιταλιστές που 
θα πάρουν τις τέσσερις μονάδες θα ξεκινή-
σουν από μηδενική βάση. Σιγά-σιγά θα ξεφορ-
τωθούν το υπάρχον προσωπικό (προβλέπεται 
και «εθελούσια έξοδος») και θα το αντικατα-
στήσουν με νέους, με το γνωστό εργασιακό 
καθεστώς της πιάτσας.

«Αναγνωστέα Εγγραφα» στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Ξεπροβάλλει ανάγλυφα ο εγκληματικός χαρακτήρας της συμμορίας
Η ακροαματική διαδικασία στη δί-

κη των νεοναζιστών της ΧΑ συνε-
χίζεται με τα Αναγνωστέα Εγγραφα, 
που δεν είναι μόνο έγγραφα με την 
τυπική σημασία της λέξης, αλλά και 
ηχητικά και οπτικά ντοκουμέντα. Στη 
φάση αυτή, μέσα από τα Αναγνωστέα 
Εγγραφα, αναδεικνύεται ανάγλυφα 
ο εγκληματικός χαρακτήρας αυτής 
της νεοναζιστικής οργάνωσης, με τη 
στρατιωτική και αυστηρά ιεραρχική 
συγκρότηση, στο πλαίσιο της οποίας 
τα πάντα αποφασίζονται από τον φί-
ρερ Νικόλαο Μιχαλολιάκο.

Τις τελευταίες μέρες, ολοκληρώθη-
κε η ανάγνωση του Αναγνωστέου 276, 
το οποίο μεταξύ των άλλων περιλαμ-
βάνει συνομιλίες στελεχών του ναζι-
στικού μορφώματος. Ειδικά μ’ αυτό 
το Αναγνωστέο είναι καταλυτικό το 
χτύπημα στους νεοναζιστές και δεν 
αφήνεται το παραμικρό περιθώριο 
στους δικαστές για τη λήψη απαλ-
λακτικών αποφάσεων για τον φίρερ, 
τους βουλευτές που εκλέχτηκαν τον 
Ιούνη του 2012 ή για κάποια από τα 
στελέχη της. Σ’ αυτό το ρεπορτάζ θα 
ασχοληθούμε με τον εγκληματικό χα-
ρακτήρα της ΧΑ, όπως καταδεικνύε-
ται αποκλειστικά από τα Αναγνωστέα 
Εγγραφα της δικογραφίας.

Ο δολοφόνος του αντιφασίστα 
Παύλου Φύσσα, Γ. Ρουπακιάς, ήταν 
στέλεχος της ΧΑ. Η ηγεσία της τον 
παρουσίασε σαν απλό οπαδό του 
ναζιστικού μορφώματος, που ενήρ-
γησε δήθεν προσωπικά και παρακι-
νούμενος από γηπεδικές διαφορές. 
Η πραγματικότητα είναι τελείως δι-
αφορετική. Ο Γ. Ρουπακιάς και ο Γ. 
Πατέλης δηλώθηκαν  στη ΔΟΥ ως 
υπεύθυνοι της ΤΟ της Νίκαιας, που 
ήταν η πιο σκληρή νεοναζιστική το-
πική οργάνωση. Οργάνωση-πρότυπο 
για όλες τις ΤΟ της ΧΑ, για την οποία 
καμάρωναν ο φίρερ, οι βουλευτές 
και όλα της στελέχη της ΧΑ. Αυτό 
επιβεβαιώνεται από το Αναγνωστέο 
Εγγραφο 249. Ετσι καταρρίφθηκε ο 
χρυσαυγίτικος μύθος ότι ο Ρουπακι-
άς ήταν απλός οπαδός.

u Εδρασε ο Ρουπακιάς ορμώμε-
νος από γηπεδικές διαφορές;

Αυτόν τον ισχυρισμό τον διαψεύ-
δει το στέλεχος της ΧΑ Ν. Αποστό-
λου, απαντώντας σε συνομιλητή του 
στις 18 Σεπτέμβρη του 2013. Η συ-
γκεκριμένη τηλεφωνική συνομιλία 
του Αποστόλου άρχισε στις 17:02:00 
και διήρκησε 4’:33“. Η συνομιλία αυτή 
καταγράφηκε στο έγγραφο με κωδι-
κό 14392, στο οποίο αναφέρονται οι 
αριθμοί και των δύο τηλεφώνων:

Συνομιλητής: Ποιος είναι, αφού λέ-
νε ότι το θέμα ξεκίνησε από γηπεδικά;

Ν. Αποστόλου: Μαλάκα, πρόφαση 
είναι αυτό. Ολυμπιακός ο ένας, Ολυ-
μπιακός και ο άλλος. Και ο πατέρας 
της μικρής (σ.σ. εννοεί την κόρη του 
Ρουπακιά) ήταν Ολυμπιακός και αυ-
τός ο πούστης ήταν Ολυμπιακός».

Αυτό ο Αποστόλου το επανέλαβε 
και σε άλλους χρυσαυγίτες συνομιλη-
τές του. Οι συνήγοροι υπεράσπισης 
των νεοναζιστών ζήτησαν να δια-
βαστούν μερικοί (όχι όλοι) κωδικοί 
των συνδιαλέξεων του Αποστόλου. 
Δεν συμπεριέλαβαν, όμως, αυτόν 
τον κωδικό και περιορίστηκαν να 
αναφέρουν -με απολογητικό ύφος- 

ότι οι ισχυρισμοί του Αποστόλου 
είναι αναληθείς! Οπως θα δούμε 
στη συνέχεια, αν ήταν πράγματι για 
γηπεδικούς λόγους η δολοφονία του 
Π. Φύσσα από τον Ρουπακιά, δε θα 
«τρελλαίνονταν» στα τηλέφωνα με 
τον δολοφόνο Ρουπακιά και τη γυ-
ναίκα του ο Πατέλης και ο Λαγός, 
επί μισή μέρα, από τις 00:09’ της 
18ης Σεπτέμβρη μέχρι τις 12:37 της 
ίδιας ημέρας. Αυτές οι συνομιλίες 
κράτησαν δεκάδες λεπτά και προ-
φανώς επεδίωκαν να επιβάλουν στον 
Ρουπακιά να πάρει τη δολοφονία του 
Παύλου Φύσσα πάνω του και να μη 
μπλέξει τη ΧΑ.

u Εδρασε ο Ρουπακιάς προσω-
πικά;

Ο Ν. Αποστόλου απαντά αρνητικά 
και σ’ αυτό το ερώτημα. Παραθέτου-
με ένα μεγάλο απόσπασμα από συ-
νομιλία του στις 20 Σεπτέμβρη του 
2013, η οποία άρχισε στις 17:26:21 και 
διήρκησε 10’:36’’:

Συνομιλητής: Ε, τον μαλάκα (σ.σ. 
εννοεί τον Ρουπακιά).

Ν. Αποστόλου: Καλά τον έκανε. 
Μπράβο του. Τον ψάχναμε τόσο και-
ρό.

Συνομιλητής: Εχουν καταγράψει 
στο κινητό τη δολοφονία.

Ν. Αποστόλου: Ποιοι τον έχουν κα-
ταγράψει;

Συνομιλητής: Αυτόπτες μάρτυρες. 
…
Ν. Αποστόλου: Κατεβήκαμε μετά 

με το Δεβελέκο και τον Μάκη (σ.σ. 
εννοεί τον Μπαρέκα, υπεύθυνο της 
ΤΟ Πειραιά) και τον ψάχναμε στο Πε-
ριβολάκι της Νίκαιας.

…
Συνομιλητής:  Λέει ο … (σ.σ. εννοεί 

προστατευόμενο μάρτυρα) ότι ενημέ-
ρωσαν το μεγαλοστέλεχος της Νίκαι-
ας (σ.σ. προφανώς εννοεί τον Γ. Πατέ-
λη). Αυτός  πήρε βουλευτή (σ.σ. εννοεί 
τον Λαγό) και αυτός τον Μιχαλολιάκο 
και αυτός πήγε και τον σκότωσε.

Ν. Αποστόλου: Ναι μωρέ, αυτό, 
εντάξει  είναι η ιεραρχία. Για να κά-
νεις κάτι παίρνεις τον Γιάννη (σ.σ. 
Λαγό), το λέει στον μεγάλο και θα 
δώσει το ΟΚ ο μεγάλος» (σ.σ., ο φί-
ρερ Μιχαλολιάκος).

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των 
νεοναζιστών, στο έγγραφο που κα-
τέθεσαν στο δικαστήριο, δεν έθεσαν 
κανένα ζήτημα γι’ αυτή την τοποθέ-
τηση του Αποστόλου. Η στάση τους 
είναι απολογητική. Δεν μπορεί να σε 
ξεσκεπάζει ένα στέλεχός σου κι εσύ 
να λες μόνο ότι είναι αναληθείς οι 
ισχυρισμοί του. Κι όχι μόνο να μην 
παίρνεις μέτρα εναντίον του, αλλά 
να οργανώνει ο φίρερ στα κεντρικά 
γραφεία του νεοναζιστικού μορφώ-
ματος αγώνες πολεμικών τεχνών, 
στους οποίους ο Αποστόλου παίζει 
δραστήριο ρόλο (οι αγώνες αυτοί 
έγιναν στις 16 Δεκέμβρη του 2017, δη-
λαδή σε περίοδο που ήταν γνωστές 
στους χρυσαυγίτες οι συνομιλίες του 
Αποστόλου που είχαν μπει στη δικο-
γραφία).

Το ότι η δολοφονία του Π. Φύσσα, 
με εκτελεστή τον Γ. Ρουπακιά, είχε 
σχεδιαστεί επιβεβαιώνεται και από 
αυτό που ανέφερε ο Αποστόλου σε 
συνομιλητή του, στις 18 Σεπτέμβρη 

του 2013 (κωδικός συνομιλίας 14391). 
«Πέσαν οι δικοί μας με 20 μαχαίρια 
και τέτοια», έλεγε. Ολοι οι χρυσαυ-
γίτες του τάγματος εφόδου ήταν 
οπλισμένοι, αλλά είχαν εντολή να μη 
βγάλει κανένας μαχαίρι και να χτυ-
πήσει τον Παύλο Φύσσα, όταν κατά-
φεραν να τον εντοπίσουν. Περίμεναν 
να έρθει ο Ρουπακιάς, που κατέβηκε 
από το αυτοκίνητο, μαχαίρωσε τον 
Φύσσα και πήγε να φύγει. Οι νεονα-
ζιστές, έχοντας κατά νου την ασυλία 
που έχαιραν από τους αστυνομικούς 
και δικαστικούς μηχανισμούς, πίστευ-
αν ότι ο Ρουπακιάς θα μπορέσει να 
διαφύγει ανενόχλητος, γιατί οι αστυ-
νομικοί θα κάνουν τα στραβά μάτια.

Η σύλληψη του Ρουπακιά ενόχλη-
σε πολύ τους χρυσαυγίτες που στις 
συνομιλίες τους άρχισαν να βρίζουν 
τη «μπατσίνα» που τον συνέλαβε. 
Αναφερόμαστε σε συνομιλία του Σ. 
Δεβελέκου (κάποια περίοδο υπήρ-
ξε σωματοφύλακας και οδηγός του 
φίρερ Μιχαλολιάκου), που έγινε στις 
24 Σεπτέμβρη του 2013, ώρα 18:21:54 
και διήρκησε 11’:12’’. Η συνομιλία του 
Δεβελέκου υπάρχει στο Αναγνωστέο 
276 με κωδικό 9439:

Σ. Δεβελέκος: Και αυτή η πουτάνα 
με έχει τρελάνει, αυτή η πουτάνα η 
Μπενέκου που συνέλαβε τον Ρουπα-
κιά. Μωρή καριόλα, μεθαύριο θα σου 
ρίχνουν σφαίρες οι αναρχικοί και θα 
έρχεσαι στη ΧΑ να κλαίγεσαι.

Συνομιλητής: Αυτή κι αν δεν κατα-
λαβαίνω (επαναλαμβάνει τη φράση 
δύο φορές).

Στον χρυσαυγίτη φαίνεται ακατα-
νόητη η σύλληψη του Ρουπακιά, γι’ 
αυτό επαναλαμβάνει την ίδια φράση. 
Το ίδιο περίμενε και ο Ρουπακιάς, γι’ 
αυτό και μέσα στο περιπολικό που 
τον προσήγαγε στο Αστυνομικό Τμή-
μα Κερατσινίου είπε στους αστυνομι-
κούς «είμαι δικός σας». Οι δύο αστυ-
νομικοί στην αρχή ξαφνιάστηκαν με 
τη δήλωση του Ρουπακιά. Νόμισαν 
ότι είναι αστυνομικός. Τότε αυτός 
τους είπε ότι είναι χρυσαυγίτης!

Θυμίζουμε, ότι αυτούς τους δύο 
αστυνομικούς τους είχε εξαφανίσει 
η ηγεσία της Αστυνομίας. Ενώ ήταν 
αυτοί που οδήγησαν τον Ρουπακιά 
στο ΑΤ Κερατσινίου και ενημέρω-
σαν την αξιωματικό υπηρεσίας ότι 
αυτός μαχαίρωσε άνθρωπο, παρα-

δίδοντάς της και το φονικό μαχαίρι, 
κλήθηκαν να καταθέσουν μήνες με-
τά (τέλη Απρίλη και αρχές Μάη του 
2014)! Η δε αξιωματικός υπηρεσίας, 
όχι μόνο δεν προχώρησε στις απα-
ραίτητες νομικές ενέργειες που προ-
βλέπονται γι’ αυτές τις περιπτώσεις, 
αλλά δεν κατέγραψε καν το συμβάν 
στα βιβλία συμβάντων του Τμήματος! 
Το πιο εξωφρενικό: η αστυνομικός 
αυτή δεν κλήθηκε με τον κατάλογο 
των μαρτύρων του κατηγορητηρίου 
να καταθέσει. Θυμίζουμε, ακόμα, ότι 
οι άκρως απαραίτητες άμεσες ανα-
κριτικές πράξεις (έκθεση σύλληψης 
του Ρουπακιά, έκθεση κατάσχεσης 
του κινητού του και έκθεση παρά-
δοσης του δολοφονικού μαχαιριού) 
έγιναν το πρωϊ της 18ης Σεπτέμβρη 
του 2013!

Η αξιωματικός υπηρεσίας και ο δι-
οικητής του ΑΤ Κερατσινίου άφησαν 
στον Ρουπακιά το κινητό του μέχρι 
της 10:40 το πρωί. Ετσι, του έδωσαν 
τη δυνατότητα να επικοινωνεί συνέ-
χεια με τον Γ. Πατέλη, με τη γυναίκα 
του και με αρκετούς από τους συγκα-
τηγορούμενούς του για τη δολοφο-
νία του Παύλου Φύσσα. Ο χρόνος 
παράδοσης του κινητού τηλεφώνου 
του Ρουπακιά καταγράφηκε στο Ανα-
γνωστέο 8.

Οι κινήσεις αυτές του αστυνομικού 
μηχανισμού υποδηλώνουν ότι είχε 
υπάρξει σκέψη και σχεδιασμός να 
αφήσουν ελεύθερο τον Ρουπακιά. Τα 
σχέδια τούς τα χάλασαν οι αυτόπτες 
μάρτυρες που είχαν αναγνωρίσει 
τον Ρουπακιά. Ετσι, αναγκάστηκαν 
να κάνουν την έκθεση σύλληψης του 
Ρουπακιά και τις εκθέσεις κατάσχε-
σης του κινητού τηλεφώνου και του 
μαχαιριού, τις πρωϊνές ώρες της 18ης 
Σεπτέμβρη. 

Ο Ι. Αγγος ειδοποίησε στην αρχή 
τους Λ.Τσαλίκη και Αν. Μιχάλαρο 
και στη συνέχεια τον Ι. Καζαντόγλου. 
Αυτός ειδοποίησε ιεραρχικά  τον Γ. 
Πατέλη και αυτός –πάντα στο πλαίσιο 
της ιεραρχίας, όπως την περιέγραψε 
και ο Ν. Αποστόλου- ειδοποίησε τον 
Λαγό. Από εκεί και πέρα αρχίζει η 
κινητοποίηση του τάγματος εφόδου 
της Νίκαιας από τον Πατέλη.

Οι συνομιλίες του Πατέλη με τον 
Ρουπακιά και τη σύζυγό του Μαργα-
ρίτα Μικελάτου ήταν συνεχείς. Διήρ-

κεσαν 750’’ και γι’ αυτές ο Πατέλης 
χρησιμοποίησε δύο δικά του κινητά 
και ένα σταθερό. Συνεχείς συνομιλί-
ες είχε ο Πατέλης και με τον Λαγό, 
μέχρι τις 12:37 της 18ης Σεπτέμβρη 
του 2013. Αυτές διήρκεσαν 945’’. Ο 
Πατέλης χρησιμοποίησε τα δύο κινη-
τά και το σταθερό του, ο δε Λαγός το 
δικό του κινητό. Ο Λαγός με το κινητό 
του συνομίλησε 1042’’ με άλλα ηγετι-
κά στελέχη της ΧΑ, που δε γνωρίζου-
με ποια ακριβώς ήταν.

Δεν αποκλείεται στις συνομιλίες 
αυτές να πήρε άμεσα μέρος και ο 
φίρερ, όπως έγινε στην περίπτωση 
συνομιλίας Δεβελέκου–Λαγού στις 18 
Σεπτέμβρη του 2013 και ώρα 14:57:10. 
Η συνομιλία αυτή κράτησε 00:58’’ και 
εκτός από τον Λαγό πήραν άμεσα μέ-
ρος ο Κασιδιάρης και ο φίρερ Μιχα-
λολιάκος. Η συνομιλία καταγράφηκε 
με τον κωδικό 8894 των συνομιλιών 
του Σ. Δεβελέκου με τον Λαγό και 
άλλα στελέχη της ΧΑ. Παραθέτουμε 
την απομαγνητοφώνηση:

Δεβελέκος: Ναι!
(Κασιδιάρης: …διαρροές…)
Λαγός: Αμα σε πάνε πάνω για καμιά 

αναγνώριση αυτουνού του μαλάκα…
Δεβελέκος: Ναι.
Λαγός: Δεν τον ξέρεις, δεν τον 

έχεις δει, εντάξει;
(Κασιδιάρης: Να μην πάει, ρε Γι-

άννη!)
Δεβελέκος: Εντάξει, εντάξει.
Λαγός: Κάτσε να σου πω κάτι. Εδώ 

λένε, δεν… εδώ λένε οι υπόλοιποι να 
μην πας. Μην πας…

(Μιχαλολιάκος: Τι λες τώρα; Είναι 
ύποπτο.)

Λαγός: Κι εγώ αυτό λέω! Εγώ γι’ αυ-
τό το σκεπτικό είπα να πάει.

(Κασιδιάρης: Αν τον ρωτήσουν…)
Λαγός: Ασ’ το, άσ’ το, Σωτήρη πή-

γαινε κανονικά, όπως είπαμε…
(Κασιδιάρης: … είναι στα κεντρικά, 

δεν είναι στη Νίκαια.)
Λαγός: Απλά να ξέρεις ότι δεν τον 

ξέρεις, τίποτα, εντάξει;…
(Κασιδιάρης: Δεν έχει σχέση με τη 

Νίκαια…)
Λαγός: Δεν τον γνωρίζεις αυτόν, αν 

σε ρωτήσουν…
(Κασιδιάρης: Δεν έχει σχέση με τη 

Νίκαια…)
Λαγός: …και εσύ ασχολείσαι με… με 

άλλα πράγματα, ασχολείσαι με τα κε-
ντρικά μας, με το Μέτωπο Νεολαίας, 
δεν ασχολείσαι ξέρω γω με τη Νίκαια 
και μ’ αυτά, ενταξει;

Δεβελέκος: Εντάξει, δεν τον ξέρω 
λοιπόν. Να πάω.

Λαγός: Δεν τον ξέρεις, δεν τον ξέ-
ρεις, δεν τον ξέρεις, ναι.

Δεβελέκος: Ναι, έλα γειά.
Το πρώτο που διαπιστώνουμε είναι 

ότι Πατέλης, Λαγός, Κασιδιάρης και 
φίρερ έχουν πάθει κρίση πανικού 
μετά από την αναπάντεχη γι’ αυ-
τούς σύλληψη του Ρουπακιά. Είχαν 
βολευτεί με το ακαταδίωκτο από 
τους αστυνομικούς και δικαστικούς 
μηχανισμούς στην απροκάλυπτη δο-
λοφονική τους δράση και ξαφνικά 
τους προέκυψε σύλληψη του στελέ-
χους που είχε εντολή να σκοτώσει 
τον Παύλο Φύσσα, τον οποίο είχαν 
στοχοποιήσει και έψαχναν. Δεν περί-

μεναν ότι οι αστυνομικοί των ομάδων 
ΔΙΑΣ, που παρακολουθούσαν το πε-
ριστατικό που προηγήθηκε της δολο-
φονίας του Παύλου Φύσσα χωρίς να 
παρεμβαίνουν, θα προχωρούσαν στη 
σύλληψη του Ρουπακιά. Ετσι εξηγεί-
ται και η έκρηξη του Δεβελέκου κατά 
της «μπατσίνας» που συνέλαβε τον 
Ρουπακιά.

Επιβεβαιώνεται ότι η δολοφονία 
του Παύλου Φύσσα δεν ήταν προ-
σωπική ενέργεια του Ρουπακιά, αλ-
λά μια δολοφονία που σχεδιάστηκε 
σε κεντρικό επίπεδο. Τον πρώτο λόγο 
σ’ αυτόν τον σχεδιασμό τον είχε ο Ν. 
Μιχαλολιάκος. Τι νόημα θα είχε η με-
γάλη κινητοποίηση των χρυσαυγιτών, 
και μάλιστα σε κεντρικό επίπεδο, αν 
επρόκειτο για μια προσωπική υπόθε-
ση με γηπεδικά κίνητρα;

Με τις πλάτες των 
μηχανισμών 

Η στήριξη των αστυνομικών και δι-
καστικών μηχανισμών στους νεονα-
ζιστές της ΧΑ επιβεβαιώνεται, πρώ-
τον, από τη μεγάλη χρονική καθυστέ-
ρηση που υπήρξε στις εκθέσεις σύλ-
ληψης του Ρουπακιά και κατάσχεσης 
του δολοφονικού μαχαιριού και του 
κινητού του νεοναζιστή δολοφόνου. 
Είναι προκλητικό -πώς να το κάνου-
με;- να αφήνεις σε έναν κατηγορού-
μενο, που πριν από λίγη ώρα έχει δο-
λοφονήσει εν ψυχρώ έναν άνθρωπο, 
το κινητό του για να επικοινωνεί με 
τους συγκατηγορούμενούς του, τους 
δικηγόρους του, τους υποστηρικτές 
του, προκειμένου να συγκαλύψει τη 
δολοφονία. (Ο Ρουπακιάς δεν είναι η 
μοναδική τέτοια περίπτωση. Σ’ αυτό 
θα επανέλθουμε).

Επιβεβαιώνεται, δεύτερον, από 
το γεγονός ότι άφησαν πολύ χρόνο 
στη ΧΑ να αφαιρέσει από τα γραφεία 
όλων των Τοπικών της Οργανώσεων 
τον οπλισμό διαφόρων τύπων που εί-
χε στην κατοχή της. Επίσης, ο αστυ-
νομικός μηχανισμός έκανε έρευνα 
στα σπίτια των χρυσαυγιτών με με-
γάλη καθυστέρηση. Αυτό δεν έγινε 
ούτε από άγνοια ούτε από αμέλεια. 
Εγινε απολύτως συνειδητά, για να 
τους δώσει το χρόνο να ξεφορτω-
θούν ενοχοποιητικά στοιχεία και να 
εμφανίζονται σαν ένα νόμιμο πολιτι-
κό κόμμα.

Καλά θα κάνουν οι χρυσαυγίτες κα-
τηγορούμενοι και οι συνήγοροι υπε-
ράσπισής τους να σταματήσουν να 
ισχυρίζονται ότι δεν είχαν στην κατο-
χή τους όπλα. Υπάρχουν στοιχεία, κα-

ταγεγραμμένα στο Αναγνωστέο 276, 
που αποδεικνύουν ότι οι χρυσαυγίτες 
εξαφάνισαν όλα τα όπλα που είχαν 
στην κατοχή τους. Ο Λαγός, σε συνο-
μιλία του με τον Δεβελέκο στις 19 Σε-
πτέμβρη του 2013, που καταγράφηκε 
με τον κωδικό 8998, παραδέχτηκε ότι 
τους είχε ειδοποιήσει από τις 6 το 
πρωί της 18ης Σεπτέμβρη «να πάρουν 
όλα τα πράγματα». Ο Αποστόλου, σε 
συνομιλία που είχε στις 18 Σεπτέμβρη 
του 2013 (κωδικός 14399), αποκάλυ-
ψε ότι οι χρυσαυγίτες όλο το βράδυ 
της 18ης Σεπτέμβρη του 2013 είχαν 
διανυκτερεύσει στα γραφεία των Το-
πικών Οργανώσεων. Προφανώς δε 
διανυκτέρευσαν για να φυλάνε τα 
γραφεία των Τοπικών Οργανώσεων. 
Φρόντισαν να καθαρίσουν τα γρα-
φεία από τα όπλα και άλλα ενοχο-
ποιητικά στοιχεία.

Μεγάλη βοήθεια πρόσφερε ο 
αστυνομικός μηχανισμός στους  
χρυσαυγίτες με τη διαρροή εγγρά-
φων της δικογραφίας από τις πρώτες 
ακόμη ημέρες μετά τη δολοφονία 
του Π. Φύσσα (που απαγορεύεται 
ρητά). Στο Εγγραφο 28, που κατα-
γράφει τις συνομιλίες του Λαγού 
με τον Πατέλη και περιλαμβάνεται 
στο Αναγνωστέο 276, καταγράφεται 
διάλογος του Λαγού με τον Πατέλη, 
στον οποίο ο Λαγός παραδέχεται ότι 
από τις 19 Σεπτέμβρη είχαν στην κα-
τοχή τους τη δικογραφία, που μέχρι 
εκείνη τη χρονική στιγμή περιλάμ-
βανε μαρτυρικές καταθέσεις φίλων 
του Φύσσα  και μερικών αστυνομικών 
των ομάδων ΔΙΑΣ. Παραθέτουμε ένα 
απόσπασμα από αυτή τη συνομιλία:

Λαγός: Γιώργο μπορείς να μιλήσεις;
Πατέλης:  Πες μου.
Λαγός: Εδώ υπάρχει δικογραφία  

και υπάρχουν μαρτυρίες  των Διά-
δων.

Παραβιάζοντας ωμά τον Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας, ο αστυνομικός 
μηχανισμός κρατούσε τους χρυσαυ-
γίτες απολύτως ενήμερους για την 
πορεία της δικογραφίας, ώστε να 
μπορούν να προετοιμάζουν τις δικές 
τους νομικές ενέργειες.

Το Αναγνωστέο 276 ήρθε να επιβε-
βαιώσει όλα όσα αποκαλύφθηκαν το 
προηγούμενο διάστημα για τη δρά-
ση των νεοναζιστών της ΧΑ και τον 
εγκληματικό χαρακτήρα της συμμο-
ρίας. Υπάρχουν και άλλα αδιάσειστα 
αποδεικτικά στοιχεία. Εννοείται ότι 
θα επανέλθουμε.

Γεράσιμος Λιόντος

Ο «προστάτης» νοικιάζει φρεγάτες
Πρώτα ήρθε το σόου του Ευρωκοινοβουλίου, με τον Μακρόν να δηλώνει 

ότι θα σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας αν δεχτεί επίθεση. Ακολούθησε ένα 
κρεσέντο γαλλοδουλείας από τα ελληνικά ΜΜΕ που αναβίωσαν -σε νέα 
έκδοση- το «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία».

Μετά ήρθε ένα δημοσίευμα της «Καθημερινής» για αγορά δύο γαλλικών 
φρεγατών με leasing (χρονομίσθωση). Στο καπάκι ήρθε η επιβεβαίωση 
από τον Κουβέλη, που επισκίασε τον Καμμένο: «Είναι ακριβές ότι η Γαλλία 
μας δίνει δύο φρεγάτες με leasing. Υπήρξε συνομιλία του πρωθυπουργού 
με τον Εμανουέλ Μακρόν. Επόμενο βήμα θα είναι άλλες δυο φρεγάτες. Οι 
δυο φρεγάτες δεν είναι χθεσινή απόφαση, είναι έτοιμες, είναι δυνατόν να 
πλεύσουν μέσα στο καλοκαίρι».

Ετσι, το παλιό (από την εποχή του Ολάντ και των Σαμαροβενιζέλων) 
γαλλικό σχέδιο για «ζωντάνεμα» των γαλλικών ναυπηγείων μέσω αγοράς 
φρεγατών από την Ελλάδα, παίρνει σάρκα και οστά επί Τσιπροκαμμένων.



www.eksegersi.gr

10 21 ΑΠΡΙΛΗ 2018

Μην έχοντας διαφωνίες με την 
άσκηση της μνημονιακής πολιτι-

κής -την οποία οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ υλοποι-
ούν με περισσή συνέπεια και επιμονή, 
γι’ αυτό και αποτελούν σ’ αυτήν τη φά-
ση τους πιο αξιόπιστους συνομιλητές 
των ιμπεριαλιστών δανειστών-, η ΝΔ 
έχει βάλει ψηλά στην αντιπολιτευτική 
της ατζέντα το ζήτημα της λεγόμενης 
«βίας και ανομίας» στα πανεπιστήμια.  
Πίσω από την προπαγάνδα της αυτή, 
που συντηρεί πότε με εσκεμμένες επι-
σκέψεις του Κυρ. Μητσοτάκη στο Πα-
νεπιστήμιο Αθήνας και το πεζοδρόμιο 
του Οικονομικού Πανεπιστήμιου και 
πότε με δηλώσεις και Ερωτήσεις στη 
Βουλή, κρύβονται οι πραγματικές 
προθέσεις της, που είναι η πλήρης 
και καθαρή κατάργηση του πανεπι-
στημιακού ασύλου. 

Ο ίδιος ο Μητσοτάκης, γνωστός 
πωρωμένος νεοφιλελεύθερος, φρό-
ντισε να το κάνει αυτό ξεκάθαρο: 
«Ενας από τους πρώτους νόμους της 
ΝΔ θα είναι η άμεση αλλαγή του θε-
σμικού πλαισίου για το άσυλο, ώστε 
να μην υπάρχει καμία γκρίζα ζώνη 
σχετικά με την αυτεπάγγελτη επέμ-
βαση της Αστυνομίας σε περιπτώσεις 
αξιόποινων πράξεων»,  «το άσυλο θα 
αποκτήσει ξανά το πραγματικό του 
νόημα. Και το δημόσιο πανεπιστήμιο 
θα σταματήσει να είναι άντρο βίας και 
ανομίας».

Η καθαρή κατάργηση του πανεπι-
στημιακού ασύλου, και όχι η διατή-
ρηση ενός ασύλου-φάντασμα, όπως 
προβλέπει η ψευδεπίγραφη ρύθμι-
ση των συριζαίων, την οποία και θα 
υπενθυμίσουμε αναλυτικά παρακάτω, 
δεν είναι μια απλή ιδεολογική λόξα 
του Μητσοτάκη και της ΝΔ. Το κόμμα 
αυτό, ως γνήσιος και απροκάλυπτος 
εκφραστής των συμφερόντων του κε-
φαλαίου, θέλει να απελευθερώσει τη 
δραστηριοποίηση των καπιταλιστών 
σε όλα τα επίπεδα (εξ ου και η θέση 
για την κατάργηση του άρθρου 16 του 
Συντάγματος, την ίδρυση ιδιωτικών 
πανεπιστημίων και τον χωρίς όρους 
και όρια εναγκαλισμό των πανεπιστη-
μίων με την καπιταλιστική αγορά και 
τις επιχειρήσεις), γι’ αυτό και φροντί-
ζει να διακηρύττει τη στρατηγική του 
αυτή, στον ανταγωνισμό του για την 
εξουσία.

«Η ανεξέλεγκτη βία και ανομία στα 
πανεπιστήμια» ήταν το θέμα της νέας 
επίκαιρης ερώτησης της βουλευτού 
και τομεάρχη Παιδείας της ΝΔ Νί-
κης Κεραμέως και αυτήν τη φορά, 
η οποία επανέλαβε ως συμπέρασμα 
τη γνωστή θέση της ΝΔ: «Εμείς, ως 
υπεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση, 
έχουμε ξεκάθαρη θέση: αυτεπάγγελτη 
επέμβαση των αρχών για κάθε αξιό-
ποινη πράξη, όπως ακριβώς συμβαίνει 
για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη σε 
οποιονδήποτε άλλον χώρο της επι-
κράτειας. Και αυτό δεν είναι αστυνο-
μοκρατία. Ζητάμε αυτεπάγγελτη επέμ-
βαση των αρχών για κάθε αξιόποινη 
πράξη για να μπορεί κανείς στο ελλη-
νικό δημόσιο Πανεπιστήμιο να μιλάει 
ελεύθερα, να σκέφτεται ελεύθερα, να 
διεξάγει έρευνα ελεύθερα, χωρίς να 
φοβάται, χωρίς να τρομοκρατείται, 
όπως συμβαίνει οπουδήποτε αλλού 
στη χώρα. Γιατί δυστυχώς σήμερα η 
ελευθερία λόγου και έκφρασης, ως 
ατομικό δικαίωμα, δεν προστατεύε-
ται μόνο στο χώρο των Τριτοβάθμιων 
Ιδρυμάτων».

Το ίδιο περιεχόμενο είχε και η ερώ-
τηση του αναπληρωτή τομεάρχη Εσω-
τερικών της ΝΔ, αρμόδιου για «θέμα-

τα Προστασίας του Πολίτη»  Μάξιμου 
Χαρακόπουλου, προς τους Κώστα Γα-
βρόγλου και Νίκο Τόσκα: «Το πρόβλη-
μα της ανομίας στη χώρα καθίσταται 
καθημερινά ολοένα και οξύτερο. Η 
κατάσταση, ιδιαιτέρως, στον χώρο 
των Πανεπιστημίων έχει κυριολεκτικά 
ξεφύγει, λόγω του περιβόητου νόμου 
για το άσυλο της ασυδοσίας. Τα πα-
νεπιστημιακά ιδρύματα έχουν παρα-
δοθεί σε κάθε είδους παρανόμους και 
“μπαχαλάκηδες”, που σκορπούν τον 
φόβο σε διδάσκοντες και φοιτητές, οι 
οποίοι με τη σειρά τους απευθύνουν 
κραυγή απόγνωσης, χωρίς δυστυχώς, 
να βρίσκουν ουδεμία ανταπόκριση».

Απαντώντας, ο υπουργός Παιδείας, 
αφενός υπεραμύνθηκε της γνωστής 
διάταξης του νόμου της συγκυβέρ-
νησης (γνωστός και ως νόμος Γαβρό-
γλου για την Ανώτατη Εκπαίδευση), 
αφετέρου υπενθύμισε και πάλι τη 
συγκρότηση της 12μελούς Επιτροπής 
υπό τον καθηγητή και βουλευτή Νίκο 
Παρασκευόπουλο, «η οποία σε συνερ-
γασία με τις διοικήσεις των Πανεπιστη-
μίων θα εξετάσει και θα προτείνει συ-
γκεκριμένες λύσεις σε ζητήματα που 
αφορούν στην ακαδημαϊκή ελευθερία, 
στην ειρήνη και στην παραβατικότητα 
στους χώρους των ΑΕΙ».

Τι σηματοδοτεί η ίδρυση αυτής της 
Επιτροπής; 

u Πρώτον, ότι οι συριζαίοι, παί-
ζοντας το ρόλο του συστήματος, 
είναι πρόθυμοι να ανοίξουν θέμα 
«ανομίας» στα πανεπιστήμια, αν και 
τέτοιο δεν αποτελεί, κατά τα λεγό-
μενα του Κ. Γαβρόγλου, γενικευμέ-
νο φαινόμενο. Πίσω από τον όρο 
κρύβεται η εσκεμμένη ταύτιση των 
«παράνομων», αλλοδαπών κυρίως, 
μικροεμπόρων τους οποίους εκμε-
ταλλεύονται κυκλώματα διακίνησης 
προϊόντων και των ναρκομαφιών με 
τα στέκια πολιτικών συλλογικοτήτων 
και παρατάξεων, που εδρεύουν στους 
πανεπιστημιακούς χώρους. 

u Δεύτερον, η φιλολογία περί 
«ανομίας» θέτει υποχρεωτικά επί τά-
πητος ζήτημα κατάργησης του ασύ-
λου. Εκεί, άλλωστε, παραπέμπει και η 
φράση Γαβρόγλου, ότι η Επιτροπή «θα 
εξετάσει και θα προτείνει συγκεκριμέ-
νες λύσεις».

u Τρίτον, επιβεβαιώνεται, με αφορ-
μή και αυτό το ζήτημα, η σταθερή 
προσήλωση και της συγκυβέρνησης 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στη διαμόρφωση 
ενός πανεπιστήμιου που αναζητά πό-

ρους από «τρίτους» για να επιβιώσει, 
που νομιμοποιεί τα δίδακτρα (για την 
ώρα στα μεταπτυχιακά), που έχει δε-
σμούς με επιχειρηματικά συμφέρο-
ντα, που συμπορεύεται και συναρτά-
ται με τις στρατηγικές που υιοθετού-
νται για τις καπιταλιστικές οικονομίες 
από τα αστικά κράτη, που παρέχει 
πτυχία πολλών ταχυτήτων για κάθε 
«τσέπη», που συμβάλλει στην απά-
τη της «διά βίου μάθησης». Γι’ αυτό 
και απαιτεί «τάξη και ασφάλεια» και 
σιγή νεκροταφείου, με φοιτητές και 
εργαζόμενους ζωντανούς-νεκρούς, 
δεμένους πισθάγκωνα στους στόχους 
αυτούς, που δε θα αγωνιούν, δε θα 
διαμαρτύρονται, δε θα αγωνίζονται.

Αναμένονται, λοιπόν, νέες τροπο-
ποιήσεις της ψευδεπίγραφης σχε-

τικής διάταξης για το άσυλο, που 
θέσπισαν οι συριζαίοι, προφανώς 
σε αντιδραστικότερη κατεύθυνση, 
ενώ τα αστικά ΜΜΕ, σαν έτοιμα από 
καιρό, με πηχιαίους τρομοκρατικούς 
τίτλους, ανέλαβαν να σπρώξουν ακό-
μη πιο δεξιά την επιτροπή Παρασκευ-
όπουλου. 

Ο νόμος Γαβρόγλου 
για το άσυλο

Το άσυλο ορίζεται ως «ακαδημαϊ-
κό» και αναγνωρίζεται  «για την κατο-
χύρωση… των ακαδημαϊκών ελευθερι-
ών στην έρευνα και τη διδασκαλία… 
την προστασία του δικαιώματος στη 
γνώση και τη μάθηση, έναντι  οποι-
ουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει.

Επέμβαση δημόσιας δύναμης σε 
χώρους των Α.Ε.Ι. επιτρέπεται αυτε-
παγγέλτως σε περιπτώσεις κακουρ-
γημάτων και εγκλημάτων κατά της 
ζωής και ύστερα από απόφαση του 
Πρυτανικού Συμβουλίου σε οποια-
δήποτε άλλη περίπτωση» (οι εμφά-
σεις δικές μας).

Συμπέρασμα: 
u Το άσυλο ορίζεται μόνον ως 

«ακαδημαϊκό» και αναγνωρίζεται για 
την προστασία της έρευνας, της διδα-
σκαλίας, του δικαιώματος στη γνώση 
και τη μάθηση. Ο «οποιοσδήποτε» 
«επιχειρεί να το καταλύσει» επομέ-
νως, παραπέμπει ευθέως σε κάθε δια-
μαρτυρία και μαχητική εκδήλωση των 

φοιτητών, σε κάθε απεργία των εργα-
ζόμενων του πανεπιστήμιου, εφόσον 
με αυτές τις πράξεις παρεμποδίζο-
νται η διεξαγωγή της έρευνας και της 
διδασκαλίας. Το άσυλο απογυμνώνε-
ται από κάθε έννοια προστασίας της 
λαϊκής γενικότερα αντίστασης, με την 
οποία είναι ιστορικά φορτισμένο, ειδι-
κά μετά την επταετή δικτατορία των 
συνταγματαρχών. 

u Οχι μόνον τα κακουργήματα και 
τα εγκλήματα κατά της ζωής μπορούν 
να αποτελέσουν αιτία για την αυτε-
πάγγελτη επέμβαση των δυνάμεων 
καταστολής. Η φράση «και ύστερα 
από απόφαση του Πρυτανικού Συμ-
βουλίου σε οποιαδήποτε άλλη πε-
ρίπτωση», καλύπτει όλες τις πράξεις 
διαμαρτυρίας και αντίστασης των 
φοιτητών και των εργαζόμενων των 
ΑΕΙ, αφού αυτές κάλλιστα μπορούν 
να θεωρηθούν «έκνομες», να θεωρη-
θούν πλημμελήματα.

u Η απόφαση του Πρυτανικού 
Συμβουλίου, (αποτελείται από τον 
Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις, έναν 
εκπρόσωπο των φοιτητών και τον εκ-
πρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων) 
δεν απαιτεί ομοφωνία, αλλά λαμβά-
νεται κατά πλειοψηφία. Ο νόμος 
προβλέπει ότι «Το Πρυτανικό Συμβού-
λιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμι-
μα έστω και αν δεν έχει υποδειχθεί ο 
εκπρόσωπος των φοιτητών», ενώ «σε 
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η 
άποψη υπέρ της οποίας τάχθηκε ο 
Πρύτανης». Κοντολογίς, ο Πρύτανης 
στην ουσία είναι αυτός που αποφα-
σίζει να επιτρέψει την επέμβαση των 
δυνάμεων καταστολής στο Πανε-
πιστήμιο και άσυλο ουσιαστικά δεν 
υφίσταται.

Γιούλα Γκεσούλη

Το πανεπιστημιακό άσυλο 
και πάλι στο στόχαστρο

Στον πυρήνα της «διάσωσης» της 
ελληνικής καπιταλιστικής οικο-

νομίας από τους ιμπεριαλιστές δα-
νειστές και το ντόπιο κεφάλαιο είναι 
πάνω απ’ όλα η διασφάλιση της «στα-
θερότητας του τραπεζικού συστήμα-
τος», στον αντίποδα της εξάντλησης 
της εργαζόμενης κοινωνίας, της 
διαρκούς και επίμονης κινεζοποίη-

σής της. Τα «γενναία» προγράμματα 
«αναδιάρθρωσης» των τραπεζών πε-
ριλαμβάνουν «ανακεφαλαιοποίηση» 
με κρατικό χρήμα (δανεικό), πώληση 
«κόκκινων» δανείων σε «επενδυτές», 
περικοπή των θέσεων εργασίας, κ.λπ. 

Στον καπιταλισμό, όμως, δεν υπάρ-
χει «αναδιάρθρωση» που να μην την 

πληρώνει το προλεταριάτο, με απολύ-
σεις, μειώσεις μισθών και χειροτέρευ-
ση των εργασιακών σχέσεων. Ενα πα-
ράδειγμα είναι τα τεκταινόμενα στην 
ATTICA BANK, που έχουν οδηγήσει 
σε απόγνωση τους εργαζόμενους σ’ 
αυτήν. Παρακάτω δημοσιεύουμε ανα-
κοίνωση της Πρωτοβουλίας Εργαζό-
μενων στην Τράπεζα Αττικής.

Πάνω απ’ όλα οι τράπεζες

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΚΒΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ATTICA BANK
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Αν και είναι γενικά γνωστό ότι οι τραπεζίτες είναι από τους 
πιο σκληρούς εργοδότες, οι πρακτικές της σημερινής Διοί-
κησης (Πανταλάκης-Ρουμελιώτης) της Attica Bank απένα-
ντι στους εργαζόμενούς της υπερβαίνουν τα συνηθισμένα. 
Μια Διοίκηση που ανέλαβε το Σεπτέμβριο του 2016, μετά 
τον άγριο πόλεμο που ξέσπασε με την υπόθεση Καλογρίτσα 
και τηλεοπτικών αδειών, ως προϊόν ενός συμβιβασμού με-
ταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών (κυβέρνηση και ΤτΕ) που 
διεκδικούσαν τον έλεγχο της Τράπεζας. Με τις ευλογίες των 
πατρόνων της, η Διοίκηση, στα πλαίσια μιας υποτιθέμενης 
«εξυγίανσης», προχώρησε σε μια μετωπική επίθεση εναντίον 
των εργαζομένων αλλά ουσιαστικά και εναντίον της ίδιας της 
Τράπεζας, που από τότε βρίσκεται σε ένα ιδιότυπο καθεστώς 
«εκκαθάρισης εν λειτουργία».  Ετσι λοιπόν: 

• Τον Οκτώβριο του 2016 εξαγγέλλει πρόγραμμα εθελου-
σίας εξόδου, το οποίο συνεχίστηκε «άτυπα» καθ’ όλη τη δι-
άρκεια  του 2017. Από ένα σύνολο σχεδόν 800 υπαλλήλων 
αποχώρησαν 110 περίπου.

• Το Φεβρουάριο του 2017 προχωρά σε μισθολογικές περι-
κοπές της τάξης του 20-25% κατά μέσο όρο.

•Το Μάρτιο του 2017 απειλεί με απόλυση 14 (τουλάχιστον) 
εργαζόμενους που δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα εθε-

λούσιας, οι οποίοι φαίνεται ότι αποτελούσαν στόχο της. Οι 
απολύσεις αποτράπηκαν μετά παρέμβαση της ΟΤΟΕ στο 
υπουργείο Εργασίας και από νομικές ενέργειες των ίδιων των 
εργαζομένων (η επιχείρηση απομάκρυνσης συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα, βλ. παρακάτω).

• Το Σεπτέμβρη του 2017 ολοκληρώνει τη διαδικασία μετα-
βίβασης των μη εξυπηρετούμενων  δανείων σε κερδοσκοπικό 
fund, έναντι μάλιστα ιδιαίτερα χαμηλού τιμήματος. Εκχωρώ-
ντας καθαρά τραπεζικές εργασίες, η Διοίκηση εντείνει την 
πίεση για υποκατάσταση των μέχρι σήμερα εργαζόμενων 
και των σταθερών θέσεων εργασίας γενικότερα από διάφο-
ρες μορφές ελαστικής (υπο)απασχόλησης, χωρίς εργασιακά 
δικαιώματα, όπως έχει συμβεί μέχρι τώρα με «υποστηρικτι-
κές» εργασίες (φύλαξη, καθαρισμός, διεκπεραίωση, κτλ).

• Σαν αποτέλεσμα, το Μάρτιο του 2018 εξαγγέλλει νέο πρό-
γραμμα εθελούσιας με στόχο άλλες 150-200 αποχωρήσεις. 
Εν ολίγοις, μέσα σε λίγο παραπάνω από ένα χρόνο, σπρώ-
χνει στην έξοδο περισσότερο από το 1/3 των υπαλλήλων.

• Σε όλο αυτό το διάστημα, παράλληλα, γίνονται επιλεκτι-
κές προσλήψεις περιφερόμενων golden boys με παχυλούς 
μισθούς και προνόμια, καθώς κι ένα πάρτι εκατομμυρίων με 
αναθέσεις έργων σε εξωτερικούς συνεργάτες.

• Την Τρίτη του Πάσχα, τρεις ημέρες πριν τη λήξη του τε-
λευταίου προγράμματος εθελούσιας, ανακοινώνονται 9 με-
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ταθέσεις υπαλλήλων:
- 2 εργαζόμενοι μετακινούνται από την 

Αττική στην Κοζάνη
- 1 εργαζόμενος από την Αττική στη Θεσ-

σαλονίκη
- 1 εργαζόμενος από την Αττική στην Κα-

τερίνη
- 1 εργαζόμενος από την Πάτρα στην Ξάν-

θη
- 1 εργαζόμενος από το Ηράκλειο Κρήτης 

στη Χίο
- 1 εργαζόμενος από τα Χανιά στη Θεσ-

σαλονίκη
- 2 εργαζόμενοι από την Καβάλα στη 

Δράμα.
• Οι μετακινούμενοι είναι εργαζόμενοι 

που απειλήθηκαν πέρυσι με απόλυση και 
άλλοι που ανήκουν σε κατηγορίες που 
έχουν βρεθεί στο στόχαστρο (π.χ. συνυ-
πηρετούντα ζευγάρια, υπάλληλοι συγκε-
κριμένων επαρχιακών καταστημάτων). Δεν 
υπήρξε όχι συναίνεση αλλά ούτε καν προ-
ηγούμενη ενημέρωση των εργαζομένων, 
οι οποίοι το έμαθαν από συναδέλφους 
τους που έτυχε να δουν πρώτοι το σχετικό 
υπηρεσιακό σημείωμα. Ανθρωποι συνθλίβο-
νται, οικογένειες διαλύονται και όλα αυτά 
υποτίθεται «για την εύρυθμη λειτουργία της 
τράπεζας».

• Ο εκβιασμός των 9 εργαζομένων έχει 
στόχο και την τρομοκράτηση των υπο-
λοίπων που, προς το παρόν, δεν είναι στο 
στόχαστρο, για να εξασφαλιστεί η υποταγή 
και η πειθάρχηση σε ένα εργασιακό περι-
βάλλον που όλο και γίνεται πιο δυσμενές 
για μας.

Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩ-
ΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ

Η πλειοψηφούσα παράταξη στο Δ.Σ. του 
σωματείου, αφού κωλυσιέργησε, αφήνο-
ντας τον εκβιασμό να εξελίσσεται και την 

πίεση στους συναδέλφους να αυξάνεται, 
προκήρυξε τελικά… τρίωρη στάση εργασίας 
για το πρωί (07:45-10:30) της Δευτέρας 16 
Απριλίου (μετά τη λήξη της εθελούσιας την 
Παρασκευή 13 Απριλίου). Με μόνη μια τυπι-
κή ανακοίνωση (Πέμπτη, 12/4), χωρίς καμία 
άλλη προετοιμασία, κινητοποίηση, δημοσι-
οποίηση ή οποιαδήποτε συλλογική δράση. 
Προφανής στόχος το κουκούλωμα.

Η επιλογή αυτή, που μόνο το χέρι στο 
τραπέζι δε χτυπάει, δημιουργεί παράλληλα 
και μια –ακόμα μεγαλύτερη- κρίση εμπιστο-
σύνης όλων των εργαζομένων στη συνδικα-
λιστική δράση, σε μια περίοδο που κανείς 
δεν ξέρει πότε θα πληγεί από τις αποφάσεις 
της Διοίκησης. Το μήνυμα είναι σαφές: ο κα-
θένας μόνος του απέναντι στα θηρία της 
εργοδοσίας…

Κρίνοντας το ζήτημα εξαιρετικά σημα-
ντικό, όχι μόνο για τους 9 μετακινούμενους 
και τους εργαζόμενους της Attica bank, ού-
τε καν συνολικά για τον τραπεζοϋπαλληλικό 
κλάδο, αλλά για όλους τους εργαζόμενους 
στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα (οι ερ-
γαζόμενοι στο δημόσιο σήμερα αντιμετωπί-
ζουν το νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που 
επιτρέπει τη μετακίνησή τους εκτός νομού 
για ένα εξάμηνο), πήραμε την πρωτοβουλία, 
συνάδελφοι από παρατάξεις και σχήματα 
που δραστηριοποιούνται στο Σωματείο και 
άλλοι εργαζόμενοι να διοργανώσουμε πα-
ρέμβαση στις 8.15 π.μ. τη Δευτέρα έξω από 
το κεντρικό κτίριο Διοίκησης επί της οδού 
Ακαδημίας 54.

ΔΕ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑ-
ΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΛΕΜΕ ΟΧΙ
- ΣΤΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΤΙ-

ΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
- ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙ-

ΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
- ΣΤΟΝ ΕΚΒΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟ-

ΚΡΑΤΗΣΗ
- ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ-

ΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
- ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 

ΜΑΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΓ: Πριν από λίγο καιρό κάναμε στην εφη-
μερίδα μας το ακόλουθο σχόλιο: Σε επίκαιρη 
ερώτηση βουλευτή απαντούσε ο αμερικανό-
φερτος υπουργός Οικονομίας Δ. Παπαδημη-
τρίου και ο δεξιός αντιπρόεδρος της Βουλής 
Ν. Κακλαμάνης, που προήδρευε εκείνη την 
ώρα, του ζήτησε -αν θέλει- να απαντήσει και 
σε ένα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφη-
μερίδας «Παρών» που έλεγε ότι «η Τράπεζα 
Αττικής επώλησε δάνεια 1.300.000.000 σε 
ξένα funds έναντι 110.000.000, δηλαδή, στο 
8% της αξίας». «Δεν γνωρίζω αν το δημοσί-
ευμα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα» 
είπε ο πονηρός Κακλαμάνης. Και συμπλήρω-
σε: «Mου έχει κάνει εντύπωση ότι δεν έχει 
υπάρξει αντίδραση από την Κυβέρνηση. Αν 
το έχετε υπ’ όψιν σας και αν θέλετε, να ενη-
μερώσετε το Κοινοβούλιο. Δεν υποχρεού-
στε, γιατί εγώ δεν νομιμοποιούμαι να κάνω 
ερώτηση. Ορίστε, έχετε τον λόγο».
Ο Παπαδημητρίου πήρε το λόγο, αλλά 
δεν είπε τίποτα για το ερώτημα που του 
υπέβαλε ο Κακλαμάνης. Το αντιπαρήλθε 
σαν να μην υπήρξε! Η τόσο χαρακτηριστική 
μούγκα του αρμόδιου για τα «κόκκινα 
δάνεια» υπουργού, που πριν έλθει στην 
Ελλάδα και γίνει υπουργός διηύθυνε ένα 
αμερικανικό ινστιτούτο με στενές σχέσεις 
με τη Wall Street, υπήρξε εκκωφαντική. 
Και επιβεβαιωτική του οργίου που πρέπει 
ήδη να ξεκίνησαν τα κοράκια του διεθνούς 
χρηματιστικού κεφάλαιου.

Σκάνδαλο Novartis

Καραγκιοζιλίκια
Οπως αναμενόταν, η πλειοψηφία των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στην ειδική 

επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης για την εμπλοκή δέκα 
πολιτικών προσώπων στο σκάνδαλο Novartis, μόνη της μετά την 
αποχώρηση όλης της αντιπολίτευσης, αποφάνθηκε ότι η Βουλή 
δεν είναι αρμόδια για να διερευνήσει το αδίκημα της δωρολη-
ψίας-δωροδοκίας, γιατί το αδίκημα δε διαπράχτηκε κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά επ’ ευκαιρία της άσκησης 
των καθηκόντων τους.

Πρόκειται για μια άθλια –απ’ όλες τις απόψεις- μεθόδευση.
Πώς διαπίστωσε η συριζανελίτικη πλειοψηφία τις συνθήκες 

υπό τις οποίες διαπράχτηκε το αδίκημα και βρήκε αυτή τη λεπτή 
διαφορά; Εκανε μήπως κάποια έρευνα, εξέτασε έγγραφα, εξέτα-
σε μάρτυρες, κάλεσε τους εμπλεκόμενους να δώσουν εξηγήσεις; 
Τίποτα τέτοιο δεν έγινε, όπως είναι γνωστό. Ο Παρασκευόπουλος 
έφτιαξε ένα νομικό σόφισμα για να εξυπηρετήσει τις πολιτικές 
σκοπιμότητες της κυβέρνησης.

Αν υποθέσουμε ότι είναι έτσι, τότε εγείρεται το ερώτημα: τι 
καινούργιο προστέθηκε στην επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης 
απ’ αυτά που υπήρχαν όταν η Βουλή έπαιρνε απόφαση για τη 
συγκρότησή της; Ούτε οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι προέκυψε κάτι 
καινούργιο. Γιατί τότε δεν έπαιρνε κατευθείαν η πλειοψηφία στην 
Ολομέλεια της Βουλής την απόφαση να επιστρέψει τον φάκελο 
στην τακτική Δικαιοσύνη, λόγω δικής της αρμοδιότητας; Γιατί 
χρειαζόταν όλο αυτό το καραγκιοζιλίκι της επιτροπής;

Αν ήθελαν να διατηρήσουν ένα άλλοθι αντικειμενικότητας, για-
τί  -πριν αποφασίσουν τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής για 
τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης- δεν προχώρησαν στη 
συγκρότηση Τριμελούς Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (αποτελείται 
από ανώτατους δικαστές) προκειμένου να ελέγξει τα νομικά στοι-
χεία της κατηγορίας και να υποβάλει σχετική γνωμοδότηση στη 
Βουλή, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό της; Η απάντηση 
είναι προφανής: γιατί δεν ήταν σίγουροι ότι αυτό το Τριμελές 
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο θα γνωμάτευε όπως συμφέρει τη συρι-
ζανελίτικη πλειοψηφία, που θέλει απλώς να σύρει την υπόθεση 
σε μάκρος.

Για να ακριβολογούμε, είναι βέβαιο ότι το γνωμοδοτικό συμ-
βούλιο των ανώτατων δικαστών θα γνωμοδοτούσε ότι το αδίκημα 
έχει τελεστεί κατά την άσκηση των καθηκόντων των πρώην πρω-
θυπουργών και υπουργών, όμως έχει παραγραφεί και η δικογρα-
φία πρέπει να τεθεί στο αρχείο. Είναι σίγουρο ότι θα γινόταν έτσι, 
γιατί υπάρχει νομολογία με την υπόθεση Τσοχατζόπουλου, όταν 
το δικαστικό συμβούλιο αποφάνθηκε ότι το αδίκημα της δωρο-
ληψίας-δωροδοκίας εντάσσεται στα υπουργικά καθήκοντα. Οταν 
το τελευταίο επισημάνθηκε στον πρόεδρο της «προκαταρκτικής» 
Θ. Δρίτσας, αυτός είχε έτοιμη την… καραγκιόζικη απάντηση: 
«Στην υπόθεση Τσοχατζόπουλου υπάρχει όντως μια νομολογία 
ισχυρή, διότι είναι από το δικαστικό συμβούλιο, αλλά η νομολο-
γία, όσο ισχυρή και αν είναι, δεν είναι νόμος και δεν υποκαθιστά 
το δικαίωμα κάθε δικαστηρίου να αποφανθεί. Η νομολογία είναι 
ισχυρή αλλά δεν αποτελεί υποχρέωση οποιουδήποτε δικαιοδο-
τικού οργάνου, όπως είναι η ειδική επιτροπή, να τη δεχτεί και να 
ακολουθήσει την ίδια άποψη»!

Eίναι βέβαιο ότι –αργά ή γρήγορα- αυτή θα είναι η δικαστική 
κατάληξη της υπόθεσης. Ενδέχεται ο δικαστικός μηχανισμός να 
αποφανθεί για την παραγραφή χωρίς καν να μπει στην ουσία της 
υπόθεσης. Η μόνη περίπτωση να έβγαινε κάτι παραπάνω (μολο-
νότι και αυτό είναι αμφίβολο), θα ήταν αν η επιτροπή προκαταρ-
κτικής εξέτασης της Βουλής διερευνούσε κανονικά την υπόθεση, 
με κλήση μαρτύρων, ανάγνωση εγγράφων κτλ. Οι συνεδριάσεις 
της είναι βέβαια απόρρητες, όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι στην 
πράξη δεν ισχύει κανένα απόρρητο στη Βουλή. Ολα μαθεύονται 
καθώς πολλοί «κελαηδάνε» και «πασάρουν» υλικό στους δημο-
σιογράφους, για να τα έχουν καλά με τα ΜΜΕ.

Το επόμενο «ματς» θα δοθεί στο γήπεδο του δικαστικού μη-
χανισμού. Εκπεφρασμένη θέληση της κυβέρνησης είναι να πάει 
η δικογραφία στους ανακριτές Διαφθοράς, που είναι όργανο με 
«καλές σχέσεις» (το λέμε… κομψά και ο νοών νοείτω) με το υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης και με την επικεφαλής του Νομικού Γραφείου 
του πρωθυπουργού Βασιλική Θάνου. Από στελέχη της Ενωσης 
Δικαστών και Εισαγγελέων, όμως, είχε κινηθεί η διαδικασία συ-
γκέντρωσης υπογραφών, προκειμένου να συγκληθεί η Ολομέλεια 
του Εφετείου Αθηνών για ν’ αποφασίσει να δοθεί η δικογραφία 
σε εφέτη ειδικό ανακριτή, λόγω μείζονος σημασίας. Μένει να 
δούμε πώς θα μοιραστούν τα «κουκιά» ανάμεσα στους ανώτε-
ρους δικαστές στο μεγαλύτερο Εφετείο της χώρας. Την αλήθεια 
για το σκάνδαλο Novartis, πάντως, και ιδιαίτερα για την εμπλοκή 
πολιτικών παραγόντων, δεν πρόκειται να τη μάθουμε. Αυτό είναι 
το μόνο βέβαιο. Μετά από χρόνια (είναι «μανούλα» στην καθυ-
στέρηση ο δικαστικός μηχανισμός), θα δούμε να την πληρώνουν 
κάποιοι γιατροί και κάποια πρώην στελέχη της Novartis.

Τσιράκια των σιωνιστών
Μια μέρα πριν ο σιωνιστι-

κός στρατός να αρχίσει 
το συστηματικό μακέλεμα 
των άοπλων διαδηλωτών στη 
Λωρίδα της Γάζας, ολοκληρώ-
θηκε η μεγάλη αεροναυτική 
άσκηση «ΝOBLE DINA 2018», 
που διεξήχθη στην ευρύτερη 
θαλάσσια περιοχή του Κρητι-
κού Πελάγους και της Ανατολι-
κής Μεσογείου από τις 19 έως 
τις 29 Μαρτίου. Στην άσκηση 
πήραν μέρος δυνάμεις από 
την Ελλάδα, το Ισραήλ και τις 
ΗΠΑ, ενώ πήρε μέρος και η 
Κύπρος με αξιωματικό-παρα-
τηρητή. Οι εν όρμω δραστη-
ριότητες της άσκησης έγιναν 
στη βάση της Σούδας και στο 
ναύσταθμο της Χάιφας (είναι η 
ιστορική Γιάφα από την οποία 
το 1948 εκδιώχτηκε ο παλαιστι-
νιακός πληθυσμός). Για το πρώ-
το συνθετικό του ονόματος 
της άσκησης (noble = ευγενής) 
δε χρειάζεται να κάνουμε κα-
νένα σχόλιο. Το επιβεβαίωσε 
έμπρακτα ο σιωνιστικός στρα-
τός δολοφονώντας συστημα-
τικά με… ευγένεια τους παλαι-
στίνιους διαδηλωτές στη Γάζα.

Ενόσω στην Ανατολική Με-
σόγειο διεξαγόταν η κοινή 
αεροναυτική άσκηση με τους 
αμερικάνους ιμπεριαλιστές 
και τους σιωνιστές μακελάρη-
δες, δύο ακόμα πρωτοκλασά-
τοι υπουργοί, ο Νίκος Παππάς 
και ο Αλέξης Χαρίτσης, επισκέ-

πτονταν το Ισραήλ και –όπως 
έκαναν και όσοι προηγήθηκαν- 
δεν φείσθηκαν ενθουσιωδών 
λόγων για την ελληνο-ισραη-
λινή συνεργασία. «Οι δύο μας 
χώρες, η Ελλάδα και το Ισραήλ, 
εργάζονται από κοινού για την 
ευημερία των λαών της Νοτιο-
ανατολικής Μεσογείου», είπε 
μεταξύ άλλων ο Παππάς, όπως 
μετέδωσε το ΑΠΕ. Προφανώς, 
οι Παλαιστίνιοι δεν ανήκουν 
στους λαούς της Νοτιοανατο-
λικής Μεσογείου. Εκτός αν ο 
θάνατος δεκάδων αόπλων δι-
αδηλωτών και ο τραυματισμός 
εκατοντάδων είναι μια… πράξη 
άμυνας.

Οταν άρχισε το μακελειό, 
η κυβέρνηση δεν έκανε καμιά 
δήλωση αποδοκιμασίας. Ού-
τε για τα μάτια, βρε αδερφέ. 
Κατά την πάγια τακτική της 
υποκριτικής διγλωσσίας, ανα-
κοίνωση εξέδωσε το γραφείο 
Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για να εκ-
φράσει «θλίψη και αγανάκτη-
ση». «Είναι απαραίτητη η διε-
θνής καταδίκη των βιαιοτήτων 
των ισραηλινών αρχών και η 
διεθνής παρέμβαση προκειμέ-
νου να σταματήσουν άμεσα οι 
επιθέσεις», αναφερόταν στην 
ίδια ανακοίνωση. Η συγκυβέρ-
νηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν πε-
ριλαμβάνεται, προφανώς, στη 
«διεθνή κοινότητα», γι' αυτό και 
δε ζητήθηκε καμιά «παρέμβα-
ση» από την ίδια ή μέσω των 

διεθνών οργανισμών στους 
οποίους συμμετέχει (ΕΕ, ΝΑ-
ΤΟ, ΟΗΕ).

Μπορεί οι νεκροί Παλαιστί-
νιοι να είχαν ήδη ξεπεράσει 
τους 30 και οι τραυματίες 
τους 1.000, όμως η εκατόμβη 
δε στάθηκε εμπόδιο σε μια 
τηλεφωνική επικοινωνία του 
Τσίπρα με τον Νετανιάχου, το 
πρωί της 4ης του Απρίλη. Συζή-
τησαν, λέει, τις εξελίξεις στην 
κυπριακή ΑΟΖ και τις τουρκι-
κές προκλήσεις. Συζήτησαν, 
επίσης, για τη νέα τριμερή 
(Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος) 
συνάντηση κορυφής, που θα 
γίνει στη Λευκωσία στις 9 
Μάη. Η διαρροή από το μέγα-
ρο Μαξίμου δεν αναφερόταν 
καν σε κάποια έκκληση -έστω- 
του Τσίπρα προς τον σιωνιστή 
πρωθυπουργό να σταματήσει 
το μακελειό των Παλαιστίνι-
ων της Γάζας. Η «παράλειψη» 
γίνεται ακόμα πιο προκλητική 
αν σκεφτούμε ότι τόσο ο Νε-
τανιάχου όσο και ο Λίμπερ-
μαν μοίραζαν συγχαρητήρια 
στους «κυνηγούς κεφαλών» 
του σιωνιστικού στρατού που 
σημάδευαν εκ του ασφαλούς 
και «ξάπλωναν» Παλαιστίνιους.

Θα κλείσουμε το ρεπορτάζ 
με μια είδηση που δημοσιεύτη-
κε στα «Νέα» και πέρασε ασχο-
λίαστη από τον υπουργείο 
Εξωτερικών. Ο Κοτζιάς -έλεγε 
η είδηση- έχει προειδοποιήσει 

τους ομολόγους του στην ΕΕ 
ότι πρέπει να αντιταχθούν στη 
στρατηγική του Ιράν να ανοίξει 
δίοδο στη Μεσόγειο (η φυλλά-
δα έγραψε ότι έχει στα χέρια 
της τη σχετική αλληλογραφία). 
Αυτό σημαίνει πλήρη προσχώ-
ρηση στις αμερικανο-ισραη-
λινές θέσεις και στην τακτική 
στριμώγματος του Ιράν ακό-
μα και με πολεμικά πλήγματα 
(σαν αυτό που έκανε το Ισρα-
ήλ κατά συριακής βάσης στην 
οποία στάθμευαν ιρανικές 
στρατιωτικές δυνάμεις).

 ΥΓ. Με το που έπεσαν οι 
αμερικανογαλλοβρετανικοί 
πύραυλοι στη Συρία (χωρίς αν-
θρώπινα θύματα, σε μια κίνηση 
προαναγγελμένη και αναμενό-
μενη) ο Περισσός έβγαλε τον 
κόσμο του στους δρόμους. 
Οταν τα ρωσικά αεροπλάνα 
βομβάρδιζαν το Χαλέπι (και 
όχι μόνο), χτυπώντας ακόμα 
και νοσοκομεία, δεν έδειξε 
την ίδια ευαισθησία. Αυτή τη 
φορά δεν έδειξε ούτε τη συ-
νήθη υποκριτική ευαισθησία 
για τους Παλαιστίνιους της 
Γάζας, που τους δολοφονούν 
ψυχρά και μεθοδικά οι σιωνι-
στές μακελάρηδες. Ελαμψε 
διά της απουσίας του από κά-
θε εκδήλωση καταγγελίας του 
σιωνιστικού εγκλήματος και 
αλληλεγγύης στον παλαιστινι-
ακό λαό. Προφανώς κράταγε 
δυνάμεις για τον Ασαντ…
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Αφορμές για ρατσισμό να είναι, κι 
ας είναι και κατασκευασμένες

Η διήγηση της 25χρονης οδοντιάτρου ότι αποπειράθηκε να τη 
βιάσει και την τραυμάτισε ένας άνθρωπος που μιλούσε σπαστά ελ-
ληνικά «έμπαζε» από την πρώτη στιγμή. Ο υποψήφιος βιαστής, που 
απέτυχε και μετά σκαρφάλωσε στη μοτοσικλέτα συνεργού του και 
έφυγαν ήταν βγαλμένος από άλλο σενάριο. Το σενάριο μιας βίαιης 
κλοπής. Ενας υποψήφιος βιαστής, που δεν πετυχαίνει το σκοπό του 
με τον συνεργό να μην σπεύδει να τον βοηθήσει, αλλά να τον περι-
μένει υπομονετικά στη μοτοσικλέτα για να φύγουν, δε «στέκει» στην 
κοινή λογική. Δημιουργεί -τουλάχιστον-ερωτηματικά.

Ούτε οι ασφαλίτες τόλμησαν να υιοθετήσουν το σενάριο, μο-
λονότι πολιτικά βόλευε. Γρήγορα αποκαλύφθηκε ότι επρόκειτο για 
κατασκευή της 25χρονης (τους ακριβείς λόγους δεν μπορούμε να 
τους γνωρίζουμε). Πριν την αποκάλυψη της κατασκευής, όμως, είχε 
προλάβει να εξαπλωθεί ένα ακόμα κύμα ρατσιστικής προπαγάνδας 
για τους «επικίνδυνους αλλοδαπούς». Κάτοικοι της ευρύτερης περιο-
χής έκαναν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος 
Αττικής έβγαλε πύρινη ανακοίνωση, η «κιτρινιά» στα αστικά ΜΜΕ 
χτύπησε «κόκκινο».

Αμερικανοδουλεία μέχρις εσχάτων
Αν ο Περισσός ήθελε να γκρεμίσει το άγαλμα του Τρούμαν, θα 

το είχε κάνει. Δε χρειαζόταν να κάνει κάποια νυχτερινή βομβιστική 
επίθεση, όπως έχει γίνει στο παρελθόν κατ' επανάληψη (τελευταία 
φορά, το μισητό άγαλμα το γκρέμισε ο ΕΛΑ το 1987).  Μπορούσαν 
να το ρίξουν αστραπιαία, όπως το έριξαν οι συνδικαλιστές του ΠΑ-
ΜΕ τον Ιούλη του 20ο6. Αυτή τη φορά… περίμεναν τα ΜΑΤ, όντας 
σίγουροι ότι η κυβέρνηση θα τα στείλει. Οπως και έγινε.

Τα… αγωνιστικά ιβέντ του Περισσού είναι άλλης τάξης ζήτημα 
από την μέχρις εσχάτων αμερικανοδουλεία της συγκυβέρνησης των 
Τσιπροκαμμένων. Τα ΜΑΤ χτύπησαν με μανία τους διαδηλωτές γύρω 
από το άγλαμα του Τρούμαν. Ο απολογισμός ήταν έξι ανοιγμένα 
κεφάλια (οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να τους 
ράψουν τα τραύματα) και δύο συλλήψεις. Ετσι, μετά από πολύ καιρό, 
διαδήλωση του Περισσού βρέθηκε έξω από τη ΓΑΔΑ για να ζητήσει 
την απελευθέρωση των συλληφθέντων. Κάτι τέτοιο δεν έγινε βέβαια.

Η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έπρεπε να δείξει στους αμε-
ρικανούς «προστάτες» ότι και το άγαλμα του εγκληματία Τρούμαν 
διέσωσε και συλλήψεις «ενόχων» έκανε. Οι δύο σπουδαστές παρα-
πέμφθηκαν στο αυτόφωρο «τυλιγμένοι» σε μια κόλλα χαρτί με βαριά 
πλημμελήματα: Απρόκλητη φθορά αντικειμένου τοποθετημένου σε 
χώρο από περισσότερους, αντίσταση από περισσότερους με καλυμ-
μένα χαρακτηριστικά («κουκουλονόμος»!), επικίνδυνη σωματική βλά-
βη σε βάρος αστυνομικού κατά την άσκηση των καθηκόντων του, 
εκτέλεση βιαιοπραγίας κατά τη διατάραξη κοινής ειρήνης! Είναι 
χαρακτηριστικό ότι και οι δύο  σπουδαστές ήταν χτυπημένοι και 
χρειάστηκαν διαμαρτυρίες για να μεταφερθούν (κρυφά) στο ΚΑΤ. 
Οι γιατροί διέγνωσαν πολλαπλές κακώσεις και τους εισήγαγαν σε 
κλινική, όπου νοσηλεύτηκαν φρουρούμενοι! Είναι χαρακτηριστικό 
ότι στα δικαστήρια ο ένας σπουδαστής προσήχθη με το χέρι σε 
νάρθηκα από γύψο.

Οπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, η δίκη στο αυ-
τόφωρο αναβλήθηκε για τις 25 Απρίλη, προκειμένου να προσκομι-
στεί όλο το αποδεικτικό υλικό. Οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, όμως, είχαν δώσει 
τις εξετάσεις τους στον μίστερ Πάιατ. Ο οποίος πήγε και έβγαλε 
«σέλφι» στο άγαλμα του Τρούμαν, σημειώνοντας ότι αυτό συμβολίζει 
τη… γενναιοδωρία των ΗΠΑ έναντι της Ελλάδας. Η ασυνήθιστη κί-
νηση του Πάιατ περιέχει πολλούς συμβολισμούς που θα μπορούσαν 
να συμπυκνωθούν σε μία φράση: εμείς είμαστε τ' αφεντικά και οι 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι οι πραιτωριανοί μας.

 Θέλουν να ξανασύρουν σε δίκη 
τον Τάσο Θεοφίλου!

Λίγο πριν εκπνεύσει η νό-
μιμη προθεσμία, ο αντει-

σαγγελέας του Aρείου Πάγου 
Ιωάννης Αγγελής άσκησε αναί-
ρεση κατά της απόφασης με 
την οποία το Πεντεμελές Εφε-
τείο Κακουργημάτων αθώωσε 
τον Τάσο Θεοφίλου και ζητά 
να παραπεμφθεί ο αναρχικός-
κομμουνιστής αγωνιστής σε 
νέα δίκη, με τις ίδιες κατηγο-
ρίες και διαφορετική σύνθεση 
δικαστών.

Ο Ιωάννης Αγγελής, ως 
εισαγγελέας Εφετών, τοπο-
θετήθηκε τον Οκτώβρη του 
2016 (επί ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή) ως 
εποπτεύων εισαγγελέας στην 
Αντιτρομοκρατική. Σε λιγότε-
ρο από ένα χρόνο (τον Ιούνη 
του 2017) προήχθη σε αντει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου 
(πάλι επί ΣΥΡΙΖΑ). Το επιση-
μαίνουμε, για να ενισχύσουμε 
το συμπέρασμά μας ότι πρό-
κειται για πολιτική απόφαση, 
η οποία έχει (τουλάχιστον) την 
έγκριση της συγκυβέρνησης 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Το νήμα που 
συνδέει την κακόφημη Αντι-
τρομοκρατική, την Εισαγγε-
λία του Αρείου Πάγου και την 
κυβέρνηση (στην οποία έχουν 
θέση ο επί ΝΔ εποπτεύων ει-
σαγγελέας της Αντιτρομοκρα-
τικής και μετά διοικητής της 
ΚΥΠ, Δ. Παπαγγελόπουλος, ως 
αναπληρωτής υπουργός Δικαι-
οσύνης, και η μέχρι πρότινος 
πρόεδρος του Αρείου Πάγου, 
Β. Θάνου, ως διευθύντρια του 
Νομικού Γραφείου του Τσίπρα) 
είναι ορατό σε όλους.

Πρόκειται για πρόκληση! 
Ο Τάσος Θεοφίλου αθωώ-
θηκε πανηγυρικότατα από το 
Πενταμελές Εφετείο. Η αθω-
ωτική απόφαση της πλειοψη-
φίας των ανώτερων δικαστών 
καταλαμβάνει 48 σελίδες και 
είναι αναλυτικότατη. Αναλύει 
τα πραγματικά περιστατικά, 
τις καταθέσεις των μαρτύρων 
και όλα τα αποδεικτικά μέσα 
με τρόπο που δεν επιδέχεται 

αμφιβολίας.
Είναι χαρακτηριστικό το γε-

γονός ότι ένα μέλος του δικα-
στηρίου, που μειοψήφισε, ζή-
τησε ενοχή του Θεοφίλου μό-
νο για ένοπλη ληστεία και όχι 
για οποιαδήποτε εμπλοκή (ως 
αυτουργού, άμεσου συνεργού 
ή απλού συνεργού) στη θανά-
τωση του ταξιτζή στην Πάρο, 
ούτε για συμμετοχή στη ΣΠΦ, 
κατοχή όπλων και εκρηκτικών 
κτλ., ενώ μόνο ένα μέλος ζήτη-
σε την καταδίκη του για όλες 
τις πράξεις.

 Και όμως, ο αντεισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου, όπως προ-
κύπτει από τις 66 σελίδες της 
Εκθεσης Αναίρεσης (αριθμός 
21/2018), ευθέως υπερασπίζε-
ται το σενάριο της Αντιτρομο-
κρατικής, το οποίο δεν έπεισε 
τους τέσσερις από τους πέντε 
δικαστές του Πενταμελούς 
Εφετείου, ενώ δεν είχε πείσει 
ούτε και την πλειοψηφία του 
Τριμελούς Εφετείου Κακουρ-
γημάτων, που είχε καταδικάσει 
σε πρώτο βαθμό τον Τ. Θεο-
φίλου!

 Στην πραγματικότητα, ο 
αντεισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου (και πρώην επόπτης 
της Αντιτρομοκρατικής) δεν 
υπέβαλε αναίρεση, αλλά έφε-
ση. Οπως επισημαίνουν και οι 
συνήγοροι υπεράσπισης του 
Τ. Θεοφίλου σε δήλωσή τους 
(παρατίθεται ολόκληρη παρα-
κάτω), ο Ι. Αγγελής δε βρήκε 
νομικά σφάλματα ή ελλείψεις 
στην απόφαση του Πενταμε-
λούς, γι’ αυτό και ζητά να αναι-
ρεθεί η αθωωτική απόφαση, 
επειδή «ο ίδιος» εκτιμά διαφο-
ρετικά τα πραγματικά περιστα-
τικά! Επί της ουσίας, ο «βαθύς» 
διωκτικός μηχανισμός, με τη 
σύμφωνη γνώμη (αν όχι με την 
προτροπή) της κυβέρνησης, 
ζητά -διά του αντεισαγγελέα 
του Αρείου- να ξαναδικαστεί 
ο Θεοφίλου, μέχρι να βρεθεί 
σύνθεση δικαστηρίου που θα 

τον καταδικάσει!
 Ο Ι. Αγγελής εκτιμά ότι «η 

προσβαλλόμενη απόφαση πα-
ρουσιάζει ελλείψεις, ασάφειες 
και αντιφατικές αιτιολογίες, το 
δε δικαστήριο αιτιολογεί κατά 
τρόπο επιλεκτικό τα αποδει-
κτικά στοιχεία, ούτως ώστε να 
δημιουργείται ισχυρός λόγος 
αναίρεσης». Διαβάζοντας, 
όμως, ολόκληρη την Εκθεση 
Αναίρεσης, διαπιστώνουμε 
πως ο ίδιος αναγκάζεται να 
παραδεχτεί, εμμέσως πλην σα-
φώς, ότι το δικαστήριο έκρινε 
όλα τα αποδεικτικά μέσα, μόνο 
που κατέληξε σε συμπεράσμα-
τα διαφορετικά από αυτά που 
θα ήθελε ο ίδιος! Γι’ αυτό λέμε 
ότι στην ουσία δεν πρόκειται 
για αναίρεση, αλλά για έφεση 
(που όμως δεν είναι δυνατή σ’ 
αυτό το στάδιο, αφού ο δεύ-
τερος βαθμός είναι ο τελικός 
στην ποινική δίκη).

Περιττεύει να πούμε ότι 
δεν πρέπει να τους περάσει. 
Το κίνημα αλληλεγγύης, που 
στάθηκε στο πλευρό του Τά-
σου Θεοφίλου στα χρόνια της 
φυλάκισής του και των δύο 
δικών, πρέπει και πάλι να ανα-
λάβει δράση. H συζήτηση της 
αναίρεσης ορίστηκε σε χρόνο 
ρεκόρ, στις 11 Μάη του 2018.

Δήλωση των 
συνηγόρων 
υπεράσπισης

Η άσκηση αναίρεσης από 
τον Εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου κατά της αθωωτικής για 
τον Τάσο Θεοφίλου απόφασης 
του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου 
Κακουργημάτων Αθηνών δεν 
μας εκπλήσσει. Αντιλαμβανό-
μαστε πολύ καλά τι έχει σημά-
νει η απόφαση αυτή για τους 
μηχανισμούς που τον έστειλαν 
κατηγορούμενο και ποια μηνύ-
ματα τους εκπέμπει.

Ούτε το περιεχόμενό της 
μας ανησυχεί. Αποτελεί δια-

φορετική εκτίμηση των πραγ-
ματικών περιστατικών και όχι 
αναιρετική προσέγγιση νομι-
κών σφαλμάτων και ελλείψε-
ων της απόφασης, που μάταια 
κανείς θα αναζητήσει. Oπως 
δηλώναμε την ημέρα που 
εκδόθηκε, η απόφαση αυτή 
απέτρεψε την επιδιωκόμενη 
μετατροπή του ποινικού  δι-
καίου από δίκαιο αποδείξεων 
σε δίκαιο ενδείξεων και κυρίως 
«δίκαιο» υποδείξεων. Και αξί-
ζουν συγχαρητήρια στα μέλη 
της πλειοψηφίας του δικαστη-
ρίου διότι αντιστάθηκαν στις 
πιέσεις των μηχανισμών, που 
δεν σταμάτησαν ούτε την τε-
λευταία στιγμή, και απέδειξαν 
ότι υπάρχουν ακόμα δικαστές 
που δεν ασκούν απλά εξουσία, 
αλλά απονέμουν δικαιοσύνη 
και σαν τέτοιες θα μείνουν 
στην ιστορία. Είμαστε βέβαιοι 
ότι και στον Αρειο Πάγο υπη-
ρετούν τέτοιοι δικαστές και η 
αναίρεση –που προσδιορίστη-
κε μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ για 
τις 11/5/2018- θα απορριφθεί, 
όπως της αντιστοιχεί.

Η πολύμηνη δίκη δεν ανέ-
δειξε καμμία απόδειξη ενοχής 
του Θεοφίλου. Η απόφαση 
ήταν δίκαιη και το σκεπτικό 
της υποδειγματικό. Εκείνοι 
που επιμένουν και βιάζονται 
να τον βάλουν ξανά στη φυ-
λακή συγκαλύπτουν τους 
πραγματικούς ενόχους και νο-
μιμοποιούν τις αυθαιρεσίες, 
την πολιτική σκοπιμότητα και 
την εκδικητικότητα των μηχα-
νισμών καταστολής.

Θα βρούν μπροστά τους 
για άλλη μία φορά το κίνημα 
συμπαράστασης και τους συ-
νηγόρους υπεράσπισής του. 
Και τα σενάριά τους θα περι-
οριστούν αμετάκλητα στη νο-
σηρή φαντασία τους.

Αθήνα, 4/4/2018
Οι συνήγοροι υπεράσπισης
Κώστας Παπαδάκης
Αννυ Παπαρούσσου

Αλλη μια εργαλειοποίηση της απλής αναλογικής

Από τον «Καποδίστρια» στον 
«Καλλικράτη» και από εκεί στον 

«Κλεισθένη». Ετσι θα ονομάζεται το 
σχέδιο αλλαγών στην «αυτοδιοικη-
τική» νομοθεσία, που ετοιμάζεται 
εντός των επόμενων ημερών να κα-
ταθέσει ο Σκουρλέτης και έχει ήδη 
βγάλει στα «χαρακώματα» την αντι-
πολίτευση καθώς και τους δημοτικούς 
και περιφερειακούς «άρχοντες» της 
ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ (πιο φασαριόζος 
είναι ο Πατούλης). Αιτία του νέου «πο-
λέμου» είναι η καθιέρωση της απλής 
αναλογικής στην εκλογή των δημοτι-
κών και περιφερειακών συμβούλων. 
Ο δήμαρχος και ο περιφερειάρχης θα 
εκλέγονται σε δεύτερο γύρο ανάμεσα 
στους δύο πρώτους (εκτός αν κάποι-
ος πλειοψηφίσει από τον πρώτο γύ-
ρο), όμως η παράταξή του θα παίρνει 

αναλογικό αριθμό συμβούλων και όχι 
την απόλυτη πλειοψηφία, όπως ισχύει 
τώρα. Ετσι, προκειμένου να περάσει 
αποφάσεις, η δημοτική αρχή θα πρέ-
πει να αναζητήσει συμμαχίες με τις 
μειοψηφούσες παρατάξεις (οι οποίες 
δεν ανήκουν πάντοτε στην αντιπολί-
τευση, αφού -ιδίως στις δημοτικές 
εκλογές- είναι συχνό το φαινόμενο να 
κατεβαίνουν δυο συνδυασμοί από το 
ίδιο κόμμα (ο ένας παίρνει συνήθως 
το κομματικό χρίσμα, ενώ ο δεύτερος 
ονομάζεται «αντάρτης»).

Υπήρχε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να 
θέσπιζε την απλή αναλογική, αν ήταν 
δυνατός στο επίπεδο της δημοτικής 
και περιφερειακής διοίκησης; Ούτε 
με σφαίρες. Δείτε τι έκανε στο κοι-
νοβουλευτικό επίπεδο. Μπορούσε ν' 
αλλάξει τον εκλογικό νόμο και να τον 

κάνει αναλογικό (θα ψήφιζαν σίγου-
ρα ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, Περισσός, ΑΝΕΛ 
και ΛΑΕτζήδες), όμως πήγε στις εκλο-
γές του Σεπτέμβρη του 2015 με ενι-
σχυμένη αναλογική, για να εξασφα-
λίσει μια ακόμα κυβερνητική θητεία 
(μέσω του μπόνους των 50 εδρών που 
παίρνει το πρώτο κόμμα). Και μόλις εί-
δε ότι αυτή η θητεία μάλλον θα είναι 
η τελευταία του (σ' αυτή τη φάση), θέ-
σπισε τη μπασταρδεμένη αναλογική 
(διατηρώντας το «κατώφλι» του 3%), 
για να έχει περισσότερες έδρες απ' 
όσες θα είχε με την ενιχυμένη, αλλά 
και για να  δυσκολέψει το σχηματισμό 
κυβέρνησης από τη ΝΔ. Μπορεί να 
μη συγκέντρωσε την απαιτούμενη 
πλειοψηφία για να ισχύσει ο νέος 
εκλογικός νόμος αμέσως (ΠΑΣΟΚ και 
Ποτάμι αρνήθηκαν να συμπράξουν), 

όμως ελπίζει ότι αν ο Μητσοτάκης 
μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση, 
αυτή θα περιοριστεί σε μια «δεξιά 
παρένθεση».

Στο επίπεδο των δήμων και περι-
φερειών το παιχνίδι παίζεται διαφο-
ρετικά απ' ό,τι στην κεντρική πολιτική 
σκηνή. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κα-
τάφερε να γίνει πρώτη δύναμη ούτε 
στην περίοδο της ακμής του. Εχασε 
όλους τους μεγάλους δήμους κι αν 
δεν έπαιρνε την περιφέρεια Αττικής 
θα είχε υποστεί συντριβή. Λογικό εί-
ναι, λοιπόν, να μην περιμένει ότι θα τα 
πάει καλύτερα στις προσεχείς εκλο-
γές. Μπροστά στο φόβο να χάσει 
ακόμα και την Αττική, έχει αποφασί-
σει να πάει τις δημοτικές και περιφε-
ρειακές εκλογές μετά τον Σεπτέμβρη 
του 2019 (που είναι το απώτερο όριο 

για τις βουλευτικές εκλογές), ώστε να 
μην επιβαρυνθεί η προεκλογική του 
εκστρατεία από τις απώλειες που θα 
έχει σε τοπικό και περιφερειακό επί-
πεδο. Παράλληλα, κάνει και επίδειξη 
δημοκρατικής ευαισθησίας με την 
καθιέρωση της απλής αναλογικής 
στην εκλογή των δημοτικών και περι-
φερειακών συμβούλων. Στην πραγμα-
τικότητα, ενδιαφέρεται μόνο για την 
ενίσχυση της δικής του παρουσίας 
στο επίπεδο της τοπικής και περι-
φρειακής διοίκησης. Μιας παρουσίας 
που δε θα έχει μόνο συμβολική, αλ-
λά και πρακτική σημασία, καθώς οι 
συριζαϊκές παρατάξεις θα μπορούν 
να «πωλούν» τις ψήφους τους στις 
δημοτικές και περιφερειακές αρχές 
με αντάλλαγμα διάφορα ρουσφέτια. 
Οι διάφοροι καπιταλιστές, εργολάβοι 
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Προβολές και 
συζητήσεις

Σφιχτές γροθιές που το φόβο λυγίσανε
Πέτρα κι ατσάλι το σώμα μου χτίσανε

Για ζωή πολεμώ
Υπεραστικοί – «Παλαιστινιακό»

Για άλλη μια φορά, η Παλαιστίνη ματώνει. Οι διαδηλώσεις 
στη Γάζα στις 30 Μαρτίου, με αφορμή την ημέρα της Γης, αντι-
μετωπίστηκαν από το Ισραήλ με πραγματικά πυρά. Ο απολογι-
σμός ήταν 17 νεκροί και πάνω από χίλιοι τραυματίες την πρώτη 
ημέρα, ενώ ακολούθησαν κι άλλοι τις επόμενες. Και για άλλη 
μια φορά, η Παλαιστίνη δεν υποχωρεί.

Η αποφασιστικότητα και ο ανυποχώρητος αγώνας αυτού του 
μαρτυρικού λαού, που εδώ και 70 χρόνια μάχεται για την ελευ-
θερία του, δείχνουν το δρόμο σε όλους όσους έχουν επιλέξει 
την πλευρά των καταπιεσμένων απανταχού στον κόσμο. Και 
μέσα από αυτόν το λαό, γυναίκες-σύμβολα της αντίστασης και 
της αξιοπρέπειας, όπως είναι τώρα η Αχεντ Ταμίμι, η 16χρονη 
αγωνίστρια από το Νάμπι Σάλεχ, ή η πρώην κρατούμενη Σιρίν 
Ισάουι, παίρνουν τη σκυτάλη από τις χιλιάδες ανώνυμες και 
επώνυμες παλαιστίνιες αγωνίστριες, που έδωσαν και δίνουν τη 
ζωή, το αίμα, τα παιδιά και τα αδέρφια τους για το όνειρο μιας 
Παλαιστίνης ελεύθερης.

Οι δύο ταινίες του αφιερώματός μας αναφέρονται σε γυναί-
κες-σύμβολα του αγώνα για ελευθερία στην ελεύθερη-πολιορ-
κημένη Παλαιστίνη.

~Παρασκευή 27/04/2018~
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΝΑ

(Arna’s Children, Παλαιστίνη, 2004, 83’)
Σκηνοθεσία, σενάριο: Ντάνιελ Ντάνιελ, Τζουλιάνο Μερ-

Χαμίς
Φωτογραφία: Τζουλιάνο Μερ-Χαμίς, Χάνα Αμπού Σαάντα, 

Ούρι Στάινμετς
Μοντάζ: Γκόβερτ Γιάνσε, Ομπε Βερβέρ

Παραγωγή: Σίλβια Μπάαν, Οσνατ Τραμπέλσι, Πίτερ φαν 
Χιούστε

Εμφανίζεται: Αρνα Μερ-Χαμίς

Παρασκευές
στις 8:30

Είσοδος ελεύθερη

Αθήνα:
Αγαθουπόλεως 65
Θεσσαλονίκη: 
Ιουστινιανού 24

Διπλωματικός «πόλεμος» για το «Μακεδονικό»
Η επίσκεψη Κοτζιά στα Σκόπια και η 

εντατική δουλειά που έκανε με τον 
Ντιμιτρόφ έδειξε ότι το «πράγμα» προχω-
ράει μόνο ως προς τα δευτερεύοντα ζητή-
ματα. Και οι δύο υπουργοί παραδέχτηκαν 
στις δηλώσεις τους ότι σ' αυτά που και οι 
δύο πλευρές θεωρούν σημαντικά ζητήματα 
δεν υπάρχει καμία πρόοδος. Παρά ταύτα, 
καλλιέργησαν και οι δύο προσδοκίες ότι θα 
βρεθεί μια βάση συμφωνίας τους επόμε-
νους μήνες. Στο μεταξύ, στην Αθήνα, στε-
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ επανήλθαν στη «γραμ-
μή Βενιζέλου»: «Δεν είναι απαραίτητο να 
προηγηθούν αλλαγές στο Σύνταγμα της 
Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Μια διε-
θνής συνθήκη είναι πιο ισχυρή έναντι ενός 
εθνικού Συντάγματος, το οποίο μπορεί να 
αναθεωρηθεί». 

Ετσι, ξαναζεστάθηκε η προοπτική της 
«κλιμακωτής» λύσης: θα υπογραφεί μια 
διεθνής συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και 
ΔτΜ, η οποία θα κατατεθεί στον ΟΗΕ. Η 
ΔτΜ θα μπει στο ΝΑΤΟ βάσει αυτής της 
συμφωνίας και θα αποκτήσει καθεστώς 
συνδεδεμένου μέλους της ΕΕ με τον ίδιο 
τρόπο. Η αναθεώρηση στο Σύνταγμά της 
μπορεί να γίνει σε εύθετο χρόνο, όταν θα 
υπάρχουν οι απαιτούμενοι κοινοβουλευ-
τικοί συσχετισμοί, που δεν τους διαθέτει 
σήμερα η κυβέρνηση Ζάεφ.

Υστερα, ήρθε η συνέντευξη Ζάεφ και το 
κλίμα άλλαξε. Ο σλαβομακεδόνας πρω-
θυπουργός υποστήριξε ότι «πρέπει να δι-
αχωριστεί τι είναι για εξωτερική και τι για 
εσωτερική χρήση. Η χρήση του ονόματός 
μας στο εσωτερικό δεν επηρεάζει με κανέ-
να τρόπο την Ελλάδα». Στην Αθήνα αντέ-
δρασαν «ψύχραιμα». Ο Κοτζιάς, χωρίς να 
αναφέρεται στον Ζάεφ, κάλεσε τους ηγέ-
τες της ΔτΜ «να επιδείξουν σοβαρότητα 
και να αποδεχτούν μια μέθοδο που θα μας 
οδηγήσει στη λύση», χωρίς να παραλείψει 
να σημειώσει ότι «η διαπραγμάτευση δεν 
μπορεί να γίνεται μέσω συνεντεύξεων και 
συνεχών δημόσιων δηλώσεων». Ο Τζανα-
κόπουλος δήλωσε ότι «στην διαπραγμά-

τευση αυτή εστιάσαμε σε δύο κυρίως ζη-
τήματα: πρώτον την σύνθετη ονομασία και 
δεύτερον την ισχύ της ονομασίας έναντι 
όλων, πράγμα που προϋποθέτει τη σχετική 
συνταγματική αναθεώρηση στη γείτονα», 
συμπλήρωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση 
«αναγνωρίζει τις πολιτικές δυσκολίες και 
τα εμπόδια που συναντά μια τέτοια συμ-
φωνία», υπενθύμισε όμως ότι «τα εμπόδια 
δεν αφορούν μόνο την ΠΓΔΜ αλλά και την 
Ελλάδα. Οι γείτονες μας λοιπόν πρέπει να 
κατανοήσουν ότι μια αμοιβαία αποδεκτή 
λύση προϋποθέτει υποχωρήσεις και από 
τις δύο πλευρές. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 
μέση της γέφυρας και αναμένει από την 
ΠΓΔΜ να καλύψει και εκείνη το απαιτού-
μενο έδαφος. Δεν πρέπει να αφήσουμε 
το παράθυρο ευκαιρίας για λύση που έχει 
δημιουργηθεί να πάει χαμένο».

Ανεπίσημα, η ελληνική κυβέρνηση διεμή-
νυσε ότι «το erga omnes δεν είναι υπό δια-
πραγμάτευση» γιατί «με διπλή ονομασία θα 
έχουμε περισσότερα προβλήματα απ' όσα 
έχουμε σήμερα». Ο Ζάεφ με νεότερη δή-
λωσή του είπε πως αυτή την ώρα δεν υπάρ-
χουν προϋποθέσεις για μια νέα συνάντησή 

του με τον έλληνα πρωθυπουργό».
Κάποιοι προεξοφλούν ναυάγιο και εκτι-

μούν ότι το ήπιο κλίμα που εξακολουθεί 
να επικρατεί και στις δυο πρωτεύουσες 
εντάσσεται στο πλαίσιο του blame game 
που παίζουν και οι δυο πλευρές, προκει-
μένου η καθεμιά να ρίξει την ευθύνη του 
ναυάγιου στην άλλη, όταν θα κληθούν να 
απολογηθούν ενώπιον των ιμπεριαλιστών. 
Κάποιοι άλλοι εκτιμούν ότι ο Ζάεφ απλώς 
παζαρεύει, προσπαθώντας να ανιχνεύσει 
τα όρια της κυβέρνησης Τσίπρα και πως 
στο τέλος όλα θα κυλήσουν ομαλά. Δεν 
είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε πού 
ακριβώς βρίσκεται η αλήθεια. Εχουμε και 
άλλη φορά αναφερθεί στις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν και ο Ζάεφ (που ηγείται μι-
ας εύθραυστης κυβερνητικής συμμαχίας) 
και ο Τσίπρας (που φοβάται ότι ο Καμμένος 
μπορεί να κάνει «Κούγκι» την κυβερνητική 
συμμαχία, στην προσπάθειά του να διασω-
θεί εκλογικά).

Οποια κι αν είναι η εξέλιξη, όμως, δεν 
πρόκειται να εξαλείψει το δηλητήριο του 
εθνικισμού που έχουν σπείρει και στην 
Ελλάδα και στη Μακεδονία οι αστικές 
τάξεις. Σε ό,τι αφορά τις διεθνιστικές (και 
όχι κοσμοπολίτικες) δυνάμεις στην Ελλά-
δα, το μείζον είναι να συνειδητοποιηθεί 
ότι ο εθνικισμός δε θα καταπολεμηθεί με 
μια συμφωνία ανάμεσα στις δυο κυβερνή-
σεις, υπό την υψηλή εποπτεία και υπαγό-
ρευση των ιμπεριαλιστών του ΝΑΤΟ και 
της ΕΕ.  Τον εθνικισμό θα τον καταπολε-
μήσουμε όταν αναγνωρίσουμε τα εθνικά 
δικαιώματα του σλαβομακεδονικού λαού, 
όταν μιλήσουμε θαρραλέα για τον απηνή 
διωγμό που υπέστη η σλαβομακεδονική 
μειονότητα στην Ελλάδα, όταν βάλουμε 
τις βάσεις για το ξεπέρασμα του στενού 
αστικού και μικροαστικού εθνικισμού, ώστε 
στη θέση του να ανθίσει ο προλεταριακός 
διεθνισμός, η ενότητα του προλεταριάτου 
και της φτωχολογιάς και στις δυο πλευρές 
ενάντια στις ξενόδουλες αστικές τάξεις και 
τον ιμπεριαλισμό.

λοιπές… κοινωνικές δυνάμεις θα πρέπει να 
«ταΐζουν» και τμήμα της αντιπολίτευσης 
και όχι μόνο τη δημοτική ή περιφερειακή 
πλειοψηφία.

Πρόκειται για μια ρύθμιση που τυπικά 
είναι αστικοδημοκρατική, στην πραγμα-
τικότητα όμως αποσκοπεί στο μοίρασμα 
της «πίτας». Εύκολα μπορούμε να αντιλη-
φθούμε πόσο θα απλωθεί το «λόμπινγκ» 
από όσους κάνουν «δουλειές» με δήμους 
και περιφέρειες. Εχουν περάσει χρόνια 
από τότε που οι δήμοι είχαν επαφή με το 
λαϊκό στοιχείο και σ' ένα βαθμό εξέφρα-
ζαν τα συμφέροντά του σε ό,τι αφορά τις 
συνθήκες διαβίωσης και τις απαραίτητες 
υποδομές. Οι δήμοι (για τις περιφέρειες 
αυτό ισχύει κατά μείζονα λόγο) είναι φο-
ρείς της κρατικής εξουσίας, που διαχειρί-
ζονται σε τοπικό επίπεδο τα συμφέροντά 
τους. Στη θέση του δημάρχου-διεκδικητή 
(ακόμα και του δημάρχου-αγωνιστή), που 
ήταν το πρότυπο μέχρι και τη δεκαετία 
του '80, έχει μπει ο δήμαρχος-μάνατζερ, 
που βάζει χαράτσια και κάνει «παιχνίδι» 
με εργολάβους, μαγαζάτορες, βιομήχα-
νους κτλ.

Για τους αντίθετους από τον ΣΥΡΙΖΑ λό-
γους, η ΝΔ κυρίως, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, 
καθώς και οι «αυτοδιοικητικοί» παράγο-
ντές τους, έχουν ανεβεί στα κεραμίδια και 
σκούζουν ενάντια στο νομοσχέδιο Σκουρ-
λέτη. Ο Μητσοτάκης, μάλιστα, δεσμεύτη-
κε ότι θα καταργήσει το νόμο Σκουρλέτη, 
αν οι αυτοδιοικητικές εκλογές γίνουν 
μετά τις εθνικές. Η απλή αναλογική «ισο-
δυναμεί με ακυβερνησία, είτε πρόκειται 

για το κεντρικό κράτος είτε πρόκειται για 
την Αυτοδιοίκηση» είπε. Σε ό,τι αφορά το 
κεντρικό κράτος, και η ενισχυμένη αναλο-
γική έχει πάψει να δίνει μονοκομματικές 
κυβερνήσεις. Από το 2012 και μετά κανέ-
νας δεν κατάφερε να πάρει αυτοδυναμία. 
Δε μίλησαν όμως για ακυβερνησία. Μια 
χαρά τις έφτιαξαν τις κυβερνήσεις και ο 
Σαμαράς  το  2012 και ο Τσίπρας το 2015. 
Γιατί, λοιπόν, θα προκαλέσει «ακυβερνη-
σία» η απλή αναλογική σε δημοτικό και πε-
ριφερειακό επίπεδο; Μπορούν κάλλιστα ν' 
αρχίσουν από τώρα να διαμορφώνουν τις 
συμμαχίες τους. Κι είναι σίγουρο ότι θα τις 
διαμορφώσουν, αν οι εκλογές γίνουν με 
το νόμο Σκουρλέτη. Απλά, ήταν καλύτερο 
γι' αυτούς να έχουν την παντοκρατορία 
της νικήτριας παράταξης. Γιατί αν στις 
εκλογές για τη Βουλή ίσχυε η λεγόμενη 
ενισχυμένη αναλογική, με το μπόνους των 
50 εδρών στο πρώτο κόμμα, σε δήμους και 
περιφέρειες ίσχυε η υπερενισχυμένη ανα-
λογική, αφού ο νικητής δήμαρχος (στον 
πρώτο ή στο δεύτερο δήμο) έπαιρνε τα 3/5 
των δημοτικών συμβούλων. Ετσι, ένας συν-
δυασμός που στον πρώτο γύρω έπαιρνε 
20%, αλλά ο δήμαρχός του κέρδιζε στον 
επαναληπτικό δεύτερο γύρο, έπαιρνε το 
60% των δημοτικών συμβούλων, ενώ οι 
υπόλοιποι συνδυασμοί (κάποιοι από τους 
οποίους μπορεί να είχαν μικρή διαφορά 
ποσοστού από τον πρώτο) μοιράζονταν το 
40% των δημοτικών συμβούλων. Μιλάμε 
πραγματικά για λεόντεια μοιρασιά.

Οσο υποκριτική είναι, λοιπόν, η δημο-
κρατική ευαισθησία του ΣΥΡΙΖΑ, άλλο τό-

σο είναι και οι αντιδράσεις της ΝΔ και του 
ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό ας συγκεντρώσουμε την 
προσοχή μας στο ρόλο της λεγόμενης αυ-
τοδιοίκησης, που δεν είναι αυτοδιοίκηση 
αλλά επιμέρους λειτουργία του αστικού 
κράτους, περιβεβλημένη με το μανδύα 
μιας ψεύτικης ανεξαρτησίας, και όχι στον 
τρόπο που αυτή η τοπική ή περιφερειακή 
εξουσία θα μοιραστεί ανάμεσα στα αστι-
κά κόμματα.

Πέρα από τον καυγά για το εκλογικό 
σύστημα στις «αυτοδιοικητικές» εκλογές, 
οι κουτοπόνηροι συριζαίοι βρήκαν την 
ευκαιρία να ανακινήσουν ξανά το ζήτημα 
του εκλογικού νόμου για τις βουλευτικές 
εκλογές, θέλοντας να στριμώξουν το ΚΙ-
ΝΑΛ. «Μακάρι να υπάρχουν επανατοπο-
θετήσεις από εκείνες τις δυνάμεις που το 
καταψήφισαν και να το φέρουμε και πάλι 
τώρα», ευχήθηκε ο Σκουρλέτης. Στο ίδιο 
μήκος κύματος και ο Τζανακόπουλος: 
«Εάν αυτή τη στιγμή το ΚΙΝΑΛ θα ήθελε 
να ξανασυζητήσουμε για το ζήτημα και θα 
ήθελε να θέσει στην ημερήσια διάταξη μια 
προσπάθεια να εξευρεθούν συναινέσεις 
και συγκλίσεις για τον εκλογικό νόμο στην 
κατεύθυνση της κατοχύρωσης της απλής 
αναλογικής, από τη μεριά της ελληνικής 
κυβέρνησης μπορώ να σας πω ότι θα ήμα-
σταν μάλλον θετικοί». Δύσκολα, όμως, το 
ΚΙΝΑΛ θα κάνει τέτοιο βήμα. Με τα ποσο-
στά που αναμένεται να πάρει δε θα ήταν 
μεγάλο το όφελός του σε έδρες, ενώ αν 
έκανε τέτοια κίνηση θα έδινε λαβή να το 
κατηγορήσουν ως ουρά του ΣΥΡΙΖΑ.
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Η συνάντηση του προέδρου 
της ΕΠΟ Βαγγέλη Γραμμένου 
με τον πρόεδρο  της ΦΙΦΑ 
Τζιάνι Ινφαντίνο την περα-
σμένη Τρίτη (17/4) είναι το θέμα 
που κυριαρχεί στην αθλητική 
επικαιρότητα της εβδομάδας. 
Η συνάντηση έγινε εν ανα-
μονή της συνεδρίασης της 
Επιτροπής Ομοσπονδιών της 
παγκόσμιας ομοσπονδίας, 
προκειμένου να αξιολογήσει 
τα δεδομένα για το ελληνικό 
ποδόσφαιρο και να αποφασί-
σει σχετικά με την εισήγηση 
της Επιτροπής Παρακολούθη-
σης και του Χέρμπερτ Χούμπελ 
για αποβολή του ελληνικού πο-
δοσφαίρου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, 
ο Γραμμένος προσπάθησε 
να πείσει ότι η βούληση της 
ΕΠΟ είναι να γίνουν άμεσα οι 
απαραίτητες κινήσεις για να 
αλλάξει η εικόνα απαξίωσης 
και παρακμής του ελληνικού 
πρωταθλήματος και παρου-
σίασε το πλάνο με τις πρω-
τοβουλίες που προτίθεται να 
πάρει για να διαφοροποιηθεί 
το κλίμα. Από την πλευρά του, 
ο πρόεδρος της ΦΙΦΑ δήλωσε 
ότι είναι έντονα προβληματι-
σμένος με τα όσα συμβαίνουν 
στο ελληνικό ποδόσφαιρο, 
κράτησε αποστάσεις από την 
αισιοδοξία του Γραμμένου για 
άμεσες αλλαγές, δε δεσμεύτη-
κε για βοήθεια προς την ΕΠΟ 
και ξεκαθάρισε ότι η Επιτροπή 
Ομοσπονδιών έχει την απο-
κλειστική αρμοδιότητα για το 
θέμα και ότι είναι αυτή που θα 
αποφασίσει αν θα κάνει δεκτή 
την εισήγηση για Grexit.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, 
το κλίμα στη συνάντηση δεν 
ήταν ενθαρρυντικό για την 
ελληνική πλευρά, αφού όσα 
έχουν διαδραματιστεί στο 
ελληνικό πρωτάθλημα και ιδι-
αίτερα η συμπεριφορά των 
μεγάλων ΠΑΕ και η εισβολή 
του Σαββίδη με το όπλο στην 
Τούμπα έχουν πάρει μεγάλη 
έκταση στα διεθνή ΜΜΕ και 
η πίεση προς τη ΦΙΦΑ για 
δραστικά μέτρα εναντίον της 
Ελλάδας είναι μεγάλη. Το ήδη 
άσχημο κλίμα για το ελληνι-
κό ποδόσφαιρο έρχεται να 
δυσκολέψει και η μεγάλη κα-
θυστέρηση στην έκδοση των 
δικαστικών αποφάσεων (τη 
στιγμή που έκλεισε η ύλη της 
«Κ» δεν είχε γίνει γνωστή η 
απόφαση της επιτροπής Εφέ-
σεων για τον αγώνα ΠΑΟΚ-
ΑΕΚ) αλλά και η ένταση ανά-
μεσα στους προέδρους των 
τριών μεγάλων ΠΑΕ, οι οποίοι 
συνεχίζουν να βρίσκονται σε 
τροχιά σύγκρουσης.

Οσον αφορά τις προβλέ-
ψεις για την απόφαση της 
Επιτροπής Ομοσπονδιών, τα 
βασικά σενάρια είναι δύο. 
Το πρώτο προβλέπει Grexit 
μικρής διάρκειας (2-3 μήνες) 

χωρίς μέτρα για την εθνική 
ομάδα και για τις ομάδες που 
θα συμμετέχουν στις ευρωπα-
ϊκές διοργανώσεις. Σε αυτό το 
χρονικό διάστημα, θα πρέπει 
η ΕΠΟ και η κυβέρνηση να 
έχουν σχεδιάσει και να υλοποι-
ήσουν τα απαραίτητα μέτρα 
για να αλλάξει η εικόνα και ο 
τρόπος λειτουργίας του ελλη-
νικού επαγγελματικού ποδο-
σφαίρου. Το δεύτερο, που είναι 
και πιο «σκληρό», προβλέπει 
τουλάχιστον εξάμηνο αποκλει-
σμό της ελληνικής ομοσπονδί-
ας (αφορά την εθνική ομάδα) 
από τις αγωνιστικές δραστηρι-
ότητες και μη συμμετοχή των 
ελληνικών ομάδων στις ευρω-
παϊκές διοργανώσεις. Σε αυτό 
το διάστημα θα πρέπει να έχει 
γίνει η εξυγίανση και η αναδι-
άρθρωση του ποδοσφαιρικού 
οικοδομήματος και να έχουν 
θεσπιστεί οι αλλαγές που θα 
βγάλουν από το τέλμα το ελ-
ληνικό ποδόσφαιρο.

Αν προσπαθήσουμε να συ-
νοψίσουμε τις κατά καιρούς 
εξαγγελίες της κυβέρνησης 
και της ΕΠΟ για τις αλλαγές 
που απαιτούνται προκειμένου 
να πειστεί η ΦΙΦΑ να μας 
κρατήσει στη στοργική αγκα-
λιά της, θα καταλήξουμε στα 
εξής. Πρωτάθλημα που θα παί-
ζεται με ξένους αρχιδιαιτητές 
και VAR και με νέους κανόνες 
δημόσιας συμπεριφοράς, με 
αυστηρές ποινές σε όσους 
παράγουν βία, ακόμη και λε-
κτική βία. Ταχύτερη εκδίκαση 
των υποθέσεων από τακτικούς 
δικαστές. Πιο αυστηρά μέτρα 
πρόληψης της γηπεδικής βίας 
με μεγαλύτερη ευθύνη από 
ποτέ στις ΠΑΕ για τη διοργά-
νωση των αγώνων. Συνεχή πα-
ρακολούθηση των οικονομικών 
δεδομένων που παράγουν οι 
ΠΑΕ, οι οποίες θα λαμβάνουν 
δεσμεύσεις για την επένδυση 
ενός μέρους του τηλεοπτικού 
εσόδου στη βελτίωση των υπο-
δομών και των παροχών προς 
τους θεατές. Αναδιάρθρωση 
του αριθμού των ομάδων στις 
κατηγορίες και αλλαγή της 
αγωνιστικής διαδικασίας με 
την εισαγωγή των play off.

Τα ερωτήματα που γεννού-
νται είναι αφενός πόσο χρόνο 
χρειάζεται η κυβέρνηση για 
να κάνει όλες αυτές τις αλλα-
γές και αφετέρου πόσο χρόνο 
είναι διατεθειμένη να της δώ-

σει η ΦΙΦΑ. Οσον αφορά το 
χρόνο λήψης της απόφασης, 
η επικρατέστερη περίοδος 
είναι μέχρι το τέλος Απριλίου, 
υπάρχουν όμως και αξιωμα-
τούχοι της ΦΙΦΑ που τον με-
ταθέτουν, μετά τη διεξαγωγή 
του τελικού του Κυπέλλου Ελ-
λάδας (είναι προγραμματισμέ-
νος για τις 12 Μάη), προκειμέ-
νου να δοκιμαστεί η ικανότητα 
της ΕΠΟ να διοργανώσει με 
επιτυχία και χωρίς παρατρά-
γουδα ένα σημαντικό αγώ-
να. Είναι γνωστό ότι η ΦΙΦΑ 
απαιτεί, ο τελικός, ανεξάρτητα 
από τις ομάδες που θα συμμε-
τέχουν σ' αυτόν, να διεξαχθεί 
στο ΟΑΚΑ με παρουσία οπα-
δών και από τους δυο φιναλίστ. 
Οπως είναι φυσικό, η απαίτηση 
της παγκόσμιας ομοσπονδίας 
έχει προκαλέσει κρίση πανι-
κού στην κυβέρνηση και την 
ΕΠΟ. Μετά τη διεξαγωγή των 
δυο ημιτελικών, το ζευγάρι 
του τελικού είναι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 
και όλοι έχουν μεγάλη περι-
έργεια να μάθουν τον τρόπο 
με τον οποίο θα συνυπάρξουν 
στο γήπεδο οι οπαδοί των δυο 
ομάδων.

Είναι φανερό ότι ο χρόνος 
κυλάει σε βάρος της κυβέρνη-
σης, αφού οι πιθανότητες να 
έχουν δρομολογηθεί οι αλλα-
γές σε τόσο σύντομο χρονικό 
διάστημα είναι από μηδενικές 
έως ελάχιστες. Ταυτόχρονα με 
την προσπάθεια να πείσουν 
τους αξιωματούχους της ΦΙ-
ΦΑ να μη ψηφίσουν Grexit, 
κυβέρνηση και ΕΠΟ προσπα-
θούν να πείσουν τους ανιδιο-
τελείς εργάτες του ελληνικού 
ποδοσφαίρου να δεχτούν μια 
σειρά αλλαγών στον Πειθαρ-
χικό Κώδικα, αλλά και να συμ-
φωνήσουν στο σχέδιο αναδι-
άρθρωσης των κατηγοριών 
και του αριθμού των ομάδων 
που θα συμμετέχουν σε αυ-
τές. Την περασμένη Τετάρτη, 
σε αθλητική ιστοσελίδα με με-
γάλη επισκεψιμότητα υπήρχε 
αναφορά για συγκεκριμένη 
πρόταση από την πλευρά της 
κυβέρνησης, η οποία συνο-
δεύεται από εξασφαλισμένη 
χρηματοδότηση μέσω της 
κρατικής τηλεόρασης.

Σύμφωνα με  όσα ανέφερε 
το δημοσίευμα, ο υφυπουργός 
Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειά-
δης έχει επεξεργαστεί σχέδιο 
με τρεις κατηγορίες: τη Super 

League 1, στην οποία θα μετέ-
χουν 12 ομάδες (οι 10 πρώτες  
της σημερινής Super League 
και οι 2 πρώτες της σημερινής 
Football League), τη Super 
League 2, στην οποία θα μετέ-
χουν 14 ομάδες (οι υπόλοιπες 
6 ομάδες της σημερινής Super 
League και οι 8 ομάδες που 
συμπληρώνουν την πρώτη δε-
κάδα της σημερινής Football 
League) και  τη Footbal l 
League, στην οποία θα μετέ-
χουν 10 ομάδες (οι υπόλοιπες 
ομάδες της Football League). 
Τα πρωταθλήματα και στις 
τρεις κατηγορίες θα διεξα-
χθούν σε δυο γύρους και στη 
συνέχεια θα υπάρχουν play 
offs. Ο στόχος είναι να αυξη-
θεί ο ανταγωνισμός μεταξύ 
των ομάδων, το θέαμα και το 
αγωνιστικό ενδιαφέρον.

Για να συμφωνήσουν οι ομά-
δες με τις προτάσεις της κυ-
βέρνησης, ο Βασιλειάδης θα 
προσπαθήσει να τις δελεάσει 
με αρκετά φράγκα. Εφόσον 
οι ομάδες δεχτούν την κυβερ-
νητική πρόταση, όλα δείχνουν 
ότι θα βάλουν στο ταμείο τους 
60 εκατ. ευρώ (20 εκατ. από το 
συνδρομητικό κανάλι  και 40 
εκατ. από την ΕΡΤ). Σε περίο-
δο οικονομικής κρίσης αυτά τα 
φράγκα αποτελούν ένα… αδιά-
σειστο επιχείρημα. Δεν  πρέπει 
να ξεχνάμε ότι το ποδόσφαι-
ρο είναι καπιταλιστική μπίζνα 
και ως τέτοια έχει στόχο τη 
μεγιστοποίηση των κερδών. 
Συνεπώς, από τη στιγμή που 
οι ομάδες θα εξασφαλίσουν 
σίγουρα φράγκα στο ταμείο 
τους, οι πιθανότητες να δε-
χτούν το σχέδιο Βασιλειάδη 
αυξάνονται σημαντικά.

Το επόμενο χρονικό διάστη-
μα η κυβέρνηση θα προσπα-
θήσει να αποκομίσει επικοι-
νωνιακό και πολιτικό όφελος, 
δείχνοντας ότι τάχα είναι 
διατεθειμένη να έρθει σε   μι-
κρές ή μεγάλες συγκρούσεις, 
προκειμένου να αποδεσμευτεί 
το ποδόσφαιρο από τα επιχει-
ρηματικά συμφέροντα. Αλ-
λωστε, δεν έχει να χάσει και 
πολλά, αφενός γιατί το Grexit 
για την πλειοψηφία των φιλά-
θλων είναι η πιο πιθανή κατά-
ληξη της πορείας απαξίωσης 
στην οποία βρίσκεται εδώ και 
αρκετά χρόνια το ελληνικό πο-
δόσφαιρο και αφετέρου γιατί 
τα σπασμένα θα τα πληρώσει 
ο ελληνικός λαός μέσα από το 
χαράτσι για την ΕΡΤ. Μένει 
να δούμε αν θα πειστούν στη 
ΦΙΦΑ και αν θα προλάβει ο 
Βασιλειάδης να υλοποιήσει 
το σχέδιό του, αφού αρκεί ένα 
τυχαίο γεγονός για να ανα-
τραπούν τα αισιόδοξα σενά-
ρια. Πόσο μάλλον όταν πρέπει 
να βρει άμεσα λύση για το 
εμπόδιο που λέγεται “τελικός 
κυπέλλου ΑΕΚ-ΠΑΟΚ”.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Η αγωνία της ΕΠΟ πριν τον τελικό...
Δύο χιλιάδες δεκαοχτώ

παρόν και μέλλον: σκότος πηχτό
Up really, είμαστε στον Απρίλη. Είναι και της εθνοσωτηρί-

ου… επαναστάσεως, μερικοί μάλιστα διανέμουν και σχετικούς 
πανηγυρικούς δίσκους και άλλα καλούδια συνημμένα στις πα-
τσαβούρες τους.

Την ώρα που η Ενω-
ση Αθεων Ελλάδας 
ετοίμαζε προκλητικά 
για άλλη μια χρονιά 
το «Φανερό δείπνο» 
της μεγάλης Παρα-
σκευής, την ώρα που 
ο άθεος πρωθυπουρ-
γός τιμούσε ευλαβικά 
άπαντα τα θρησκευτι-
κά έθιμα στην Τήλο, ο Μίκης (ένας είναι ο Μίκης) έστελνε το 
δικό του μήνυμα ενόψει των ημερών του Πάσχα, στον απόηχο 
της απόσυρσης του νομοσχεδίου για τα αδέσποτα αλλά και 
των αποκαλύψεων για βάναυσες κακοποιήσεις ζώων. Αναφέρ-
θηκε στο έθιμο του σουβλίσματος αμνοεριφίων το οποίο χα-
ρακτήρισε «βάρβαρο», σημειώνοντας ότι «θα έπρεπε να έχει 
εκλείψει προ πολλού». Προς τέρψιν των απανταχού πολέμιων, 
vegan και λοιπών μεταμοντέρνων δυνάμεων, αλλά δυσαρε-
στώντας τους όψιμους φίλους του έλληνες πατριώτες που 
προτιμάνε να χάσουν… τη στρατιωτική θητεία τους παρά οτι-
δήποτε από την παράδοση του έθνους. Και η λαϊκή μούσα που 
πήρε τα βουνά και τα λαγκάδια για να τιμήσει το βουκολικό 
–εν αντιθέσει με το αστικό- Πάσχα, έστειλε ένα τετράστιχο:

Μεγάλη η Παρασκευή κι η ένωση αθέων
κοψίδια, σούβλες, κρέατα και γύρους σαβουρώνει.

Μα είναι κι ένας άθεος που όχι μόνο απέχει
αλλά βαθιά στις εκκλησιές τον βρίσκεις κάθε χρόνο.
Με την καλή του, δείτε τον, με αυγά και με λαμπάδες
μόνο μην κλαίτε εύμορφες, γιατί είναι για τα μπάζα.

Και οι μακελάρηδες του πλανήτη να έχουν παραφρονήσει 
εντελώς και μαζικά!...

Το Κ.Κ.Ε. αρνήθηκε να προσκομίσει στοιχεία στη Βουλή για 
τις δωρεές που έλαβε το 2015 και αφορούσαν σε ποσά άνω 
των 5.000 ευρώ! Η Βουλή απευθύνθηκε στην Αρχή Προστα-
σίας Προσωπικών Δεδομένων και η τελευταία γνωμοδότησε: 
Απαγορεύεται η δημοσιοποίηση ονομάτων όσων δωρίζουν 
κάτω των 5.000 ευρώ σε κόμματα! Τα συμπεράσματα και τα 
πολιτικά σχόλια δικά σας…

Αλλο τι δεν εζήλεψα μες στον απάνου κόσμο
πλούτη και μαλαματικά, λίρες, χρυσά, τσαπράζια

μόν' τους καπάτσους της ψευτιάς που άλλα λέν', μα είναι
και με τον χωροφύλακα και με τον αστυφύλαξ.

Ο έρωτας χτύπησε την πόρτα και… η ελπίδα έρχεται. Ρομα-
ντική και ευαίσθητη η στήλη, κλείνει ευλαβικά το γόνυ μπροστά 
στον φτερωτό θεό και παραθέτει συγκινητική αναφορά από 
τα αστικά μέσα ενημέρωσης: Ηταν κοινό μυστικό η σχέση 
των δύο υπουργών, αλλά πλέον δεν έχουν λόγο και να κρύ-
βονται. Ο λόγος για την υπουργό Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου 
και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Οι 
δύο τους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τη φωτογραφία που 
δημοσιεύουν τα Παραπολιτικά, βρέθηκαν και εκτός Βουλής 
και υπουργικών γραφείων σε ένα τρυφερό τετ α τετ. Ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος και η υπουργός Εργασίας έχουν έρθει το 
τελευταίο διάστημα πολύ κοντά και ένας έρωτας γεννήθηκε 
στα βουλευτικά έδρανα. Οι δυο τους κρατούν φυσικά πολύ 
χαμηλούς τόνους, προσπαθώντας να κρατήσουν μακριά από 
τα φώτα της δημοσιότητας το ειδύλλιό τους, το φλερτ όμως και 
τα τρυφερά βλέμματα όποτε συναντιόνται δεν έχουν τέλος. 
Και όπως όλα δείχνουν, σιγά-σιγά και οι ίδιοι αρχίζουν να μην 
κρύβονται πια. Η φωτογραφία είναι από ένα ταβερνάκι, το 
αγαπημένο στέκι στο Παγκράτι πριν λίγες μέρες. Κάθισαν για 
αρκετή ώρα ο ένας απέναντι στον άλλον, γέλασαν, έφαγαν και 
ήπιαν τις μπύρες τους. Αυτή, μάλιστα, ήταν η δεύτερη κοινή 
έξοδός τους, αφού η πρώτη έγινε στη Θεσσαλονίκη όπου βρέ-
θηκαν και οι δυο για το Περιφερειακό Συνέδριο.

Τι να πεις, τίνα piss. Τον ενοχλούν οι γκέι αλλά όχι οι… γκέι-
σες, ο Θεσπέσιος Σαμουνισύρου ή η Μπέμπα Μπλανς…

Αξιο μνείας σχόλιο γνωστού νεαρού συντρόφου σε μέσο 
κυνωνικής δικτύωσης: «Χάρι Τρούμαν: Ο μοναδικός αξιωμα-
τούχος στην Ιστορία που έχει διατάξει την χρήση πυρηνικών 
όπλων. Ο “άνθρωπος“ (;) με εντολή του οποίου 110.000 άνθρω-
ποι εξαερώθηκαν ακαριαία, ενώ 240.000 ακόμα πέθαναν τα 
επόμενα χρόνια από τις παρενέργειες. Εχει άγαλμα. Κυρίως 
όμως, έχει κόσμο που υπερασπίζεται αυτό το άγαλμα».

Ξέρει κανείς τι δίνουν στον Cash ή δυάρι και κουλάρισε (εκ 
του «cool») τόσο;

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Ρώσικη ρουλέτα μελετούν σε κυβέρνηση και ΕΠΟ ενόψει του 
τελικού ΑΕΚ-ΠΑΟΚ...
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> «Πολεμούσαν τα παιδιά του 
εργαζόμενου λαού, οι εργάτες, 
οι αγρότες και τα μεσαία στρώ-
ματα. Οσα πλουσιόπαιδα, στη 
βιασύνη της επιστράτευσης, 
δεν κατάφεραν να μείνουν 
στις πόλεις και τα μετόπισθεν, 
βολεύονταν σε υπηρεσίες και 
αποστολές μακριά από μάχι-
μα τμήματα. Το ίδιο γινόταν 
όχι μόνο με τους μόνιμους, 
αλλά και με τους έφεδρους 
αξιωματικούς. Παιδιά βασικά 
της φτωχολογιάς, υπέφεραν 
και αισθάνονταν τα ίδια με 
τους φαντάρους των τμημά-
των τους. Οι αξιωματικοί των 
“καλών οικογενειών” είχαν συ-
γκεντρωθεί στα επιτελεία και 
τις ανώτερες θέσεις της ΕΟΝ 
και οργάνωναν μεγαλόπρεπες 
γιορτές για τις μεγάλες νίκες 
του ελληνικού έθνους. Αυτή η 
διαχωριστική γραμμή ανάμε-
σα στους απλούς ανθρώπους 
του μόχθου και των θυσιών και 
την άρχουσα πλουτοκρατική 
ολιγαρχία, που πλουτίζει με το 
αίμα του λαού, φαινόταν καθα-
ρά στο μέτωπο, ακόμα και οι 
ανώτατοι στρατιωτικοί ηγέτες 
τη διαπίστωναν, δεν έκαναν 
όμως τίποτα να την αλλάξουν… 
Ο στρατηγός Τσολάκογλου 
έγραψε σχετικά στη σελίδα 
42  του βιβλίου του (σ.σ.: «Απο-
μνημονεύματα»): “…Ο τρόπος 
συγκρότησης των τμημάτων 
ενεφάνιζε εξάρθρωσιν. Ου-
δείς των ευπόρων και των νεω-
τέρων έτι κλάσεων υπηρέτη εις 
μάχιμον τμήμα”». (Θ. Χατζής: 
«Οι ρίζες της Εθνικής Αντίστα-
σης»).

> «Για την τελική νίκη των 
λαών» κάνει λόγο η (πρωτο-
μαγιάτικη) αφίσα του ΠΑΜΕ. 
Βρε, μπας και βρισκόμαστε 
σε επαναστατική περίοδο 
που δεν «επιτρέπονται» «με-
ρικά σπασμένα τζάμια και 
βίντεο στο διαδίκτυο» (και 
πάλι «προβοκάτορες» ανακά-
λυψε το «συνδικάτο Τύπου και 
Χάρτου» -Περισσός- σε μια 
χαμηλής έντασης ακτιβιστική 
ενέργεια). Είπαμε: ο Περισσός 
«ρίχνει» τον καπιταλισμό χωρίς 
να σπάει τζάμια (η ανακοίνω-
ση του συνδικάτου στο 902.gr, 
15/4/2018).

> «Μεσάζων» ο δήμος Χαϊδα-
ρίου για έκπτωση 20% από την 
ΣΤΑΣΥ ΑΕ στους κατοίκους 
που χρησιμοποιούν το πάρκιν 
στο σταθμό «Αγία Μαρίνα». 
Μεγάλε Περισσέ…

> Στις 17/4/2018 ο Ριζοσπάστης 

έχει κεντρικό τίτλο: «Απαντά-
με στο κυβερνητικό αίσχος 
συνενοχής στην επέμβαση 
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ καταστολής των 
λαϊκών αντιδράσεων». Κατα-
στολή, λοιπόν. Αλλά και μέρι-
μνα για τη «στολή» (15ήμερο 
δισέλιδο του «Ριζοσπάστη του 
Σαββατοκύριακου» για τους 
ένστολους, 14-15/4/2018, όπου 
ένστολοι είναι και οι μπάτσοι 
βεβαίως, βεβαίως, ή κατά Πε-
ρισσόν «εργαζόμενοι των σω-
μάτων ασφαλείας»…).

> Υψηλοί «αντιιμπεριαλιστικοί» 
τόνοι που «ξεχνούν» τον ρωσι-
κό ιμπεριαλισμό.

> «Μήπως δεν έχουμε ακόμα 
εμφύλιο πόλεμο και η κριτική 
των όπλων δεν πρέπει τώρα 
να γίνει ο απαραίτητος και 
υποχρεωτικός διάδοχος, ο 
κληρονόμος, ο εκτελεστής της 
διαθήκης, που θα ολοκληρώσει 
το όπλο της κριτικής;». «Γι’ αυ-
τό χρειάζεται η πιο δραστήρια 
συμμετοχή στην εξέγερση και 
όχι σχολαστικές υπεκφυγές 
από το επιτακτικό καθήκον της 
ένοπλης εξέγερσης». («Δύο τα-
κτικές…»).

> «Ο αγοραίος επαναστατι-
σμός δεν καταλαβαίνει ότι και 
ο λόγος είναι επίσης έργο, η 
θέση αυτή είναι αδιαφιλονί-
κητη όταν εφαρμόζεται στην 
ιστορία γενικά, ή σ’ εκείνες τις 
εποχές της ιστορίας όπου δεν 
υπάρχει  ανοιχτή πολιτική δρά-
ση των μαζών και τη δράση αυ-
τή δεν μπορεί να την αντικατα-

στήσει και να την προκαλέσει 
τεχνητά κανέναν πραξικόπη-
μα». «Δύο τακτικές…». Περί 
βολονταρισμού.

> «Οχι, οι νεοϊσκριστές μας 
ασφαλώς δεν έχουν τύχη! Ακό-
μα και όταν διατυπώνουν μια 
σωστή σοσιαλδημοκρατική 
θέση, δεν ξέρουν να την εφαρ-
μόσουν σωστά! Δε σκέφτηκαν 
πως οι έννοιες και οι όροι του 
κοινοβουλευτικού αγώνα μετα-
βάλλονται και μετατρέπονται 
στο αντίθετό τους την εποχή 
που έχει αρχίσει η επανάστα-
ση και δεν υπάρχει κοινοβού-
λιο, τον καιρό που έχουμε εμ-
φύλιο πόλεμο, που έχουμε ξε-
σπάσματα της εξέγερσης. Δε 
σκέφτηκαν ότι στις συνθήκες 
για τις οποίες γίνεται λόγος, 
οι τροπολογίες υποβάλλονται 
με διαδηλώσεις στο δρόμο, οι 
επερωτήσεις υποβάλλονται με 
επιθετικές ενέργειες των ένο-
πλων πολιτών, η αντιπολίτευση 
προς την κυβέρνηση πραγμα-
τοποιείται με τη βίαιη ανατρο-
πή της κυβέρνησης».

> Συντάξεις: πάνω από δύο 
χρόνια ο χρόνος αναμονής 
για την έκδοσής τους. Και στο 
μεσοδιάστημα, πείνα.

> Την εποχή της πείνας μας 
πλασάρουν «γευσιγνώστες»…

> Και μας προβάλλουν (προ-
κλητικά) εκθέσεις σκαφών 
αναψυχής.

> Ανέκδοτο: «Παράταση στην 
Εξεταστική για τα σκάνδαλα 

στην Υγεία».

> Οικονομική είδηση (από 
ΙΕΛΚΑ): «Στο “κυνήγι” των 
προσφορών ο έλληνας κατα-
ναλωτής».

> Η ουσία είναι μία, μπακλα-
βάς γωνία.

> Είναι ή δεν είναι στην υπη-
ρεσία του ΝΑΤΟ η ελληνική 
αεροπορία; Προς «αντιιμπερι-
αλιστές» - εθνικιστές όλων των 
αποχρώσεων.

> Ανατρέξαμε στην αρθρο-
γραφία της ΚΟΝΤΡΑΣ για τα 
Δάση και χαμογελάσαμε πικρά 
από τον (αναίσχυντο) τίτλο της 
avgi.gr, 18 Απρίλη 2018: «Ανοί-
γει ο διάλογος για την κατάρ-
τιση της Εθνικής Στρατηγικής 
για τα Δάση». Αει στο διάλογο! 
Αλητήριοι…

> Κι άλλη πρόκληση (στη νοη-
μοσύνη μας): «Ποτέ ξανά, όσα 
ναυάγια κι αν φέρει κανείς 
στη μνήμη του, δεν έχει γίνει 
μια τέτοια ολοκληρωμένη κι 
επιστημονική παρακολούθηση 
των επιπτώσεων της διαρροής 
πετρελαιοειδών στο θαλάσ-
σιο οικοσύστημα», avgi.gr, 18 
Απρίλη 2018. Κουρουμπλής – 
Σαντορινιός.

> Για να μην ξεχνιόμαστε: «Τρι-
σάγιο στη μνήμη των βασιλέων 
Παύλου και Φρειδερίκης τέλε-
σε ο Ιερώνυμος» (kathimerini.
gr). Προσέξτε εκείνο το «βασι-
λέων» ούτε καν «πρώην βασι-
λέων»… Οι (μεγάλες) αγάπες 
δεν κρύβονται. Οπως και τα 
γεγονότα του παρελθόντος: 
Φρειδερίκη (Φρίκη) και Μα-
κρόνησος, τότε (1941) διάδοχος 
Παύλος και βασιλική οικογέ-
νεια την κάνανε αβαβά και την 
κοπάνησαν για την Αίγυπτο 
μαζί με το ελληνικό χρυσάφι 
και τα κουζινικά τους.

> «Τουρκική επιθετικότητα» ο 
Περισσός, η «Τουρκία τραβά-
ει το σχοινί» στο κύριο άρθρο 
της kathimerini.gr/959456/
opinion/epikairothta/politikh/
oloi-exoyn-thn-ey8ynh.

> Ελλάδωμα.

> «Κανένας λόγος ανησυχίας» 
για καινούρια μέτρα. «Κυβερ-
νητικές πηγές». Αρα, λίρα εκα-
τό…

> 461 ευρώ η μέση σύνταξη με 
το νόμο Κατρούγκαλου.

> Foco!
Βασίλης

Γιούχα!
Σ’ όσους της διαλεκτικής τους νόμους τους περνάνε

γριές, που στον πονόδοντο του καθενός πονάνε!
Γιούχα!

Σ’ όσους δε θωρούν στον ανθό τη γύρη!
Γιούχα! Που δεν έχουν μάτι σουρωτήρι!
Φώντας Λάδης, «Μικρές σημαίες», 1974

  Dixi et salvavi animam meam

u Στον Μαραθώνα διαμαρτύρονται για την κατασκευή ΧΥΤΑ, 
που προεκλογικά η Δούρου δεσμευόταν ότι δε θα γίνει (για να 
τους κλέψει τις ψήφους). Στη Ραφήνα διαμαρτύρονται για τον 
εγκιβωτισμό του Μεγάλου Ρέματος, που πέραν της περιβαλ-
λοντικής καταστροφής, καθιστά την πόλη υποψήφια για νέα 
Μάνδρα. Το αυτί της Δούρου, όμως, δεν ιδρώνει. Ξεκίνησε ήδη 
την προεκλογική εκστρατεία για τις επόμενες εκλογές, με σπο-
τάκια και διαφημίσεις πληρωμένα με λεφτά της Περιφέρειας.  
Για την έγκριση της ΜΠΕ για τον εγκιβωτισμό του Μεγάλου 
Ρέματος Ραφήνας έγιναν πράματα και θάματα στο Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο. Δεν αναφερόμαστε μόνο στην άρνηση του 
προέδρου Σχινά να θέσει σε συζήτηση και ψηφοφορία αίτημα 
αναβολής της συζήτησης, που έθεσαν τόσο Περιβαλλοντικοί 
Σύλλογοι όσο και η πλειοψηφία των παρατάξεων της αντιπο-
λίτευσης, λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων και μελετών που 
έχουν δοθεί στη δημοσιότητα προκειμένου να κριθεί αντικει-
μενικά η ΜΠΕ. Αναφερόμαστε και στην καταρράκωση κάθε 
έννοια νομιμότητας στην ψηφοφορία. Οταν σηκώθηκαν τα 
χέρια, τα «κουκιά» δεν έβγαιναν υπέρ της ΜΠΕ. Οπότε ο Σχι-
νάς «μέτρησε» τις ψήφους όχι βάσει των παρόντων περιφερει-
ακών συμβούλων, αλλά βάσει της δύναμης που διαθέτει κάθε 
παράταξη! Στο περιφερειακό συμβούλιο, όμως, δεν ισχύει η 
«δεδηλωμένη», όπως στη Βουλή (που μόνο στις ονομαστικές 
ψηφοφορίες μετρούνται οι ψήφοι). Στο περιφερειακό συμβού-
λιο σηκώνονται χεράκια και καταμετρώνται οι ψήφοι σε κάθε 
ψηφοφορία. Αυτά, όμως, είναι… γραφειοκρατικές λεπτομέρει-
ες για τους «πούρους δημοκράτες» του ΣΥΡΙΖΑ.

u Πόσο (πολιτικά) ηλίθιος πρέπει να είσαι, για να νομίζεις 
ότι γράφοντας αντιθρησκευτικά (ή απλώς ανόητα) συνθήμα-
τα στις προσόψεις των εκκλησιών κάνεις αντιθρησκευτικό 
αγώνα; Πόσο (πολιτικά) αυτιστικός πρέπει να είσαι ώστε να 
αδιαφορείς για τα τείχη που υψώνεις ανάμεσα στις αντικα-
πιταλιστικές ιδέες (που νομίζεις ότι εκπροσωπείς) και στους 
εργάτες και λοιπούς λαϊκούς 
ανθρώπους που θρησκεύονται, 
χωρίς κατ' ανάγκη να ταυτίζο-
νται με το ιερατείο και εν γένει 
την αντίδραση;

u Αντίθετα, πόσο έξυπνο είναι 
το στένσιλ με τον «Αγιο Αμβρό-
σιο τον Αδελφοκτόνο», που εντο-
πίστηκε σε τοίχους της Ξάνθης 
(όχι βέβαια σε προσόψεις εκ-
κλησιών).

οι τοίχοι έχουν φωνή

Μπορεί ο Τραμπ να βομβαρδίζει τη Συρία, όμως ο αμερικά-
νικος αντιπολιτευόμενος Τύπος έχει άλλες προτεραιότητες. 
Το μείζον γι' αυτόν είναι το εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι, στο 

πλαίσιο του οποίου το «βαθύ κράτος», χρησιμοποιώντας το FBI και 
τον ειδικό ανακριτή Μιούλερ, προσπαθεί να στριμώξει τον Τραμπ 
και να τον κάνει να σεβαστεί τις… παραδοσιακές αξίες της αμε-
ρικάνικης πολιτικής. Δεν τα έχουν καταφέρει και άσχημα μέχρι 
στιγμής, αν σκεφτούμε ότι ο Τραμπ έστειλε το «γεράκι» Πομπέο να 
του κανονίσει συνάντηση με τον «πυραυλάνθρωπο» Κιμ.



Το ίδιο παραμύθι
Αστραψε και βρόντηξε ο Κούλης στην Ενωση Ανταπο-

κριτών Ξένου Τύπου. Η ΝΔ «δεν πρόκειται να δεσμευθεί 
από ένα αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο θα ανακυκλώνει 
ιδεοληψίες μιας άλλης εποχής». Και συμπλήρωσε: «Εάν 
το σχέδιο αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο επαναφέρει 
στο δημόσιο διάλογο στερεότυπα άλλων εποχών, αυτό 
το σχέδιο σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει την επό-
μενη κυβέρνηση και σίγουρα δεν είναι η ατζέντα με 
την οποία εμείς θα ζητήσουμε νωπή λαϊκή εντολή στις 
επόμενες εκλογές». Και κατέληξε με τη γνωστή ατάκα 
που κάνει τους πάντες να ξεκαρδίζονται στα γέλια: «Σε 
αυτό θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος!».

Αν το «σχέδιο Τσακαλώτου» «θα ανακυκλώνει ιδεο-
ληψίες μιας άλλης εποχής», δεν πρόκειται να περάσει 
από τους ιμπεριαλιστές δανειστές. Θα στείλουν στον 
Τσακαλώτο ένα άλλο σχέδιο και θα του πουν να βάλει 
την υπογραφή του, χωρίς να μπει στον κόπο να το με-
ταφράσει στα ελληνικά. Ετσι δε γίνεται πάντα; Ο ίδιος 
ο Κούλης δήλωσε ότι δεν είναι καθόλου σίγουρος πως 
το σχέδιο αυτό τελικά θα συμφωνηθεί.

Αρα, τζάμπα μάγκας ο Κούλης. Απορρίπτει ένα σχέ-
διο που δεν έχει διαβάσει, αλλά συμπεραίνει ότι «θα 
ανακυκλώνει ιδεοληψίες μιας άλλης εποχής», όντας 
σίγουρος ότι πριν το απορρίψει αυτός (που ο λόγος 
του δεν μετράει, άλλωστε), θα το έχουν απορρίψει οι 
δανειστές.

Στην πραγματικότητα, έχουμε την ανακύκλωση από 
τον Κούλη του παραμυθιού που αφηγείται κάθε πολιτι-
κός αρχηγός κόμματος που «βλέπει εξουσία». Οτι δε 
δεσμεύεται από ό,τι θεσπίσει η προηγούμενη κυβέρνη-
ση και από ό,τι συμφωνήσει με διεθνείς οργανισμούς.

Ποιος δε θυμάται τι έταζε ο Γιωργάκης στην προε-
κλογική περίοδο του 2009; Η Κατσέλη έβαλε όλη τη… 
δημιουργική φαντασία της και έφτιαξε ένα κυβερνητικό 
«πρόγραμμα» βγαλμένο από τα εγχειρίδια του κεϊνσι-
ανισμού. Μπορεί τότε να μην υπήρχε Μνημόνιο με συ-
γκεκριμένες δεσμεύσεις, υπήρχαν όμως οι σιδερένιοι 
οικονομικοί νόμοι του καπιταλισμού. Ενας ολιγοήμερος 
καλπασμός των επιτοκίων δανεισμού του ελληνικού δη-
μόσιου ήταν αρκετός για να σπεύσει ο Γιωργάκης να 
ζητήσει το πρώτο Μνημόνιο. Η αθέτηση των προεκλο-
γικών υποσχέσεων και δυο πακέτα αντιλαϊκών δημοσι-
ονομικών μέτρων δεν ήταν αρκετά για να πείσουν τους 
ιμπεριαλιστές δανειστές για την πολιτική αξιοπιστία 
της τότε κυβέρνησης. Οι ιμπεριαλιστές ζήτησαν (και 
πήραν) και τα ηνία της διακυβέρνησης.

Τότε ήρθε ο Σαμαράς με τα Ζάππεια να αμφισβη-
τήσει αυτά που οι ιμπεριαλιστές είχαν επιβάλει στον 
Γιωργάκη. Τη συνέχεια την ξέρουμε. Πριν καν κερδίσει 
εκλογές, αναγκάστηκε να μπει στη μνημονιακή πλει-
οψηφία στηρίζοντας την κυβέρνηση Παπαδήμου. Κι 
όταν κέρδισε εκλογές (τάζοντας «επαναδιαπραγμάτευ-
ση») και σχημάτισε κυβέρνηση, συνέχισε στην ίδια ρότα 
(κάνοντας γαργάρα την «επαναδιαπραγμάτευση»).

Εκείνοι, όμως, που έμειναν στην Ιστορία για τις θεα-
ματικές τους κωλοτούμπες είναι ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ (μαζί με τους συμμάχους τους Καμμένο και ΑΝΕΛ). 
Δε χρειάζεται να θυμίσουμε με τι υποσχέσεις κέρδισαν 
τις εκλογές και πώς ευθυγραμμίστηκαν στη συνέχεια.

Ομως, πέρα από τη τζάμπα μαγκιά που πουλάει για 
να πιάσει «μαγιά» στους πλέον αφελείς ψηφοφόρους, 
ο Κούλης μιλάει και με κουτοπονηριά. Οταν αναφέρε-
ται σε «ιδεοληψίες μιας άλλης εποχής», κάνει κριτική 
ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΞΙΑ στον ΣΥΡΙΖΑ. Οταν λέει «εγώ σας λέω 
ότι δεν πρόκειται να δεσμευθώ», προσπαθεί να κορο-
ϊδέψει τους ψηφοφόρους. Οταν, όμως, συμπληρώνει: 
«Προτείνω ένα τολμηρό σχέδιο μεταρρυθμίσεων. Κα-
νείς δε μπορεί να με κατηγορήσει για μεταρρυθμιστική 
ατολμία», κλείνει το μάτι στους ιμπεριαλιστές δανει-
στές, προσπαθώντας να εξασφαλίσει την εύνοιά τους, 
που ακόμα την έχει ο Τσίπρας.

Με τέτοια παραμύθια θα πορευτεί η χώρα και προς 
τις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν γίνουν.

Π.Γ.
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βαθύ κόκκινοΟταν ο Μπαρουφάκης επι-
σκέφτηκε για πρώτη φορά 

τον Σόιμπλε, τα φώτα της δημο-
σιότητας ήταν στραμμένα στη 
συνάντηση. Εγιναν δηλώσεις και 
αυτό ήταν επιλογή του Σόιμπλε. 
Ηθελε να στείλει ένα μήνυμα μέ-
σω των ΜΜΕ. Τη συνέχεια την 
ξέρουμε. Αντίθετα με ό,τι έγινε 
το 2015, η πρώτη συνάντηση του 
Τσακαλώτου με τον διάδοχο 
του Σόιμπλε Ολαφ Σολτς δεν 
είχε τίποτα το θορυβώδες. Δεν 
έγιναν δηλώσεις ούτε πριν ούτε 
μετά τη συνάντηση. Ακόμα και η 
μοναδική φωτογραφία που ανέ-
βηκε στο Twitter του γερμανικού 
υπουργείου δείχνει να τραβή-
χτηκε από ερασιτέχνη (βλέπου-
με τον Τσακαλώτο πρόσωπο και 

τον Σολτς πλάτη).
Αμφιβάλλει κανείς, όμως, ότι 

αν υπήρχε οτιδήποτε το θετικό 
για την κυβερνητική πολιτική 
απ' αυτή τη συνάντηση, θα μας 
είχαν ταράξει στα non paper; 
Αντίθετα από τη σιωπή της ελ-
ληνικής πλευράς, η γερμανική 
πλευρά ενημέρωσε διά του 
εκπροσώπου του υπουργείου 
Οικονομικών, ότι «οι αποφάσεις 
θα ληφθούν με το τέλος του 
προγράμματος στις 20 Αυγού-
στου. Τότε θα ασχοληθούμε με 
το θέμα της βιωσιμότητας του 
χρέους. Θα περιμένουμε την 
τελική ανάλυση βιωσιμότητας 
του χρέους μέχερι τις θερινές 
διακοπές». Βλέπετε καμιά αλ-
λαγή από τη γραμμή Σόιμπλε; Η 
οικονομική πολιτική των ιμπερι-
αλιστικών χωρών δεν εξαρτάται 
από πρόσωπα, ούτε καν από 
κόμματα. Ομως και σε προσω-
πικό επίπεδο, ο Σολτς φροντί-
ζει να επαναλαμβάνει ότι είναι 
πιστός οπαδός των μηδενικών 
ελλειμμάτων.

Για τη γερμανική πολιτική η 
νέα αναδιάρθρωση του χρέους 
(που ξέρουν πολύ καλά ότι είναι 
απαραίτητη καθώς η τωρινή 
ρύθμιση φτάνει μέχρι το 2022) 
είναι ένα χωριστό θέμα από την 
ολοκλήρωση του τρίτου Μνη-
μόνιου. Να θυμίσουμε μόνο 
ότι στις αρχές του 2017, στη δι-
άρκεια των διαπραγματεύσεων 
για το κλείσιμο της δεύτερης 
αξιολόγησης, οι Τσιπραίοι έλε-
γαν (με επίσημες δηλώσεις, όχι 
ανεπίσημα), ότι δεν πρόκειται να 
υπογράψουν αν προηγουμένως 
δε γίνει και η νέα αναδιάρθρω-
ση του χρέους. Την κατάληξη τη 
γνωρίζουμε: υπέγραψαν κι είπαν 
κι ένα τραγούδι.

Ο εκπρόσωπος του Σολτς 
πρόσθεσε ότι η Ελλάδα πρέπει 
να παρουσιάσει ένα «αξιόπι-

στο αναπτυξιακό πρόγραμμα». 
Επ' αυτού μίλησε και ο ίδιος ο 
Σολτς, δηλώνοντας στη FAZ: 
«Η Αθήνα θα πρέπει να καταθέ-
σει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα». 
Προφανώς, αυτό που παρουσί-
ασε ο Χουλιαράκης στο τελευ-
ταίο EuroWorkingGroup, υπό 
τον «πιασάρικο» τίτλο «Hollistic 
Growth Strategy for the Future» 
(«Ολιστική Στρατηγική Ανάπτυ-
ξης για το Μέλλον») κρίνεται ως 
αναξιόπιστο (ή -έστω- μη αξιό-
πιστο). Επίσημη ενημέρωση από 
την ελληνική κυβέρνηση δεν 
έχουμε (και πότε είχαμε;), όμως 
οι πληροφορίες από τις Βρυξέλ-
λες αναφέρουν ότι ο Χουλιαρά-
κης «έφαγε αρκετό ξύλο» από 
τους τεχνοκράτες του EWG. 
Φανταστείτε τι θα γινόταν αν 
αυτή η «πανεπιστημιακή άσκη-
ση» με τη σοσιαλδημοκρατική 
φλυαρία, προορισμένη να χρη-
σιμεύσει ως προεκλογικό υλικό 
της καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ, 
έφτανε στο Eurogroup, όπου 
παίρνονται οι αποφάσεις.

Σύμφωνα πάντοτε με τις 
ανταποκρίσεις από τις Βρυξέλ-
λες, οι τεχνοκράτες του EWG 
«κόλλησαν» στα φορολογικά 
και τα εργασιακά, τα οποία βρή-
καν εντελώς αόριστα. Ειδικά 
για την αναφορά στην αύξηση 
του κατώτατου μισθού, ζήτησαν 
στοιχεία που να δείχνουν «σύν-
δεση με την αύξηση της παρα-
γωγικότητας» και τη «μείωση της 
ανεργίας». Θυμίζουμε ότι αυτοί 
οι δύο παράγοντες συνέθεσαν 
την «επιχειρηματολογία» για 
την κατακρεούργηση του κα-
τώτατου μισθού και τη θέσπιση 
του λεγόμενου υπο-κατώτατου 
μισθού το 2012.

Στο καπάκι ήρθε η έκθεση με 
τις εαρινές εκτιμήσεις του ΔΝΤ 
για την πορεία της παγκόσμιας 
οικονομίας (World Economic 
Outlook) να κάνει ακόμα πιο 
μαύρο το τοπίο. Το ΔΝΤ προβλέ-

πει ανάπτυξη (αύξηση του ΑΕΠ) 
2% για το 2018, έναντι 2,6% που 
ήταν η προηγούμενη πρόβλε-
ψή του. Για το 2019 προβλέπει 
περαιτέρω επιβράδυνση, στο 
1,8%. Θυμίζουμε ότι η πρόβλε-
ψη για το 2017 ήταν 2,7%, αλλά 
το «κοντέρ» της ΕΛΣΤΑΤ έγρα-
ψε τελικά 1,4% (σχεδόν το μισό!). 
Ανεξάρτητα από το παιχνίδι με 
τα νούμερα (που κάνουν όλες 
οι πλευρές), εκείνο που αποδει-
κνύεται είναι ότι η είσοδος του 
ελληνικού καπιταλισμού στην 
ανάπτυξη είναι όπως την είχα-
με προβλέψει: ισχνή, αναιμική, 
ασταθής. Και μπορεί να γίνει 
ακόμα χειρότερη, από απρό-
βλεπτους παράγοντες (π.χ. μια 
ελληνοτουρκική ένταση στο 
Αιγαίο, που θα μείωνε το τουρι-
στικό ρεύμα).

Μπορεί η ανάπτυξη να μην 
είναι όπως την ποθούσαν, όμως 
τα «πρωτογενή πλεονάσματα» 
παραμένουν απόλυτα ανελαστι-
κά: 3,5% του ΑΕΠ μέχρι και το 
2022. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει 
να θεωρείται μάλλον σίγουρη η 
απαίτηση του ΔΝΤ να εφαρμο-
στεί και το νέο πετσόκομμα του 
αφορολόγητου από 1.1.2019 (η 
μειωμένη ανάπτυξη επηρεάζει 
αρνητικά τα φορολογικά έσοδα) 
και ότι δε θα επιτραπεί αύξηση 
του κατώτατου μισθού, πέραν 
ίσως μιας μικρής αύξησης-κορο-
ϊδία (οι καπιταλιστές συνδέουν 
τα επίπεδα των μισθών με την 
«παραγωγικότητα», την οποία 
εξαρτούν από την αύξηση του 
ΑΕΠ). Αυτά προφανώς τα άκου-
σε ο Χουλιαράκης στο EWG 
(χωρίς μάλιστα να έχει δημοσι-
οποιηθεί η έκθεση του ΔΝΤ).

Μπορεί ο Τσίπρας να πήγε στο 
Καστελόριζο για να υποσχεθεί 
(για μια ακόμα φορά) «καθαρή 
έξοδο» και να «δώσει ραντεβού» 
στο ίδιο μέρος μετά την «καθα-
ρή έξοδο», όμως ο Τσακαλώτος 
φρόντισε (πριν πάει στο Βερολί-

νο) να προετοιμάσει το κλίμα με 
μια συνέντευξη στην κομματική 
ΕφΣυν. «Συζητώντας για τη μετα-
μνημονιακή παρακολούθηση, εί-
ναι προφανές ότι μερικές χώρες 
μας εμπιστεύονται λιγότερο και 
θα θέλανε κάποια conditionality 
(κάποιους όρους)», είπε ευθύς 
εξαρχής ο υπουργός Οικονομι-
κών. Και συμπλήρωσε: «Το πώς 
θα τηρούνται σε σχέση με το χρέ-
ος δεν έχει συζητηθεί ούτε και το 
πόσο αυστηροί θα είναι οι όροι».

Δε χρειάζεται να προχωρή-
σουμε παρακάτω. Υπάρχουν 
χώρες (ο Τσακαλώτος δεν τις 
μνημόνευσε, αλλά είναι σαφές 
πως πρόκειται για τη Γερμανία, 
την Ολλανδία, τη Φινλανδία, 
την Αυστρία και τις δορυφό-

ρους της Γερμανίας στην Ανα-
τολική Ευρώπη) που θέλουν ένα 
νέο Μνημόνιο (αυτό σημαίνει 
conditionality), το οποίο η ελλη-
νική κυβέρνηση δεν απορρίπτει, 
αλλά θα συζητήσει. Εχουμε πια 
άφθονη πείρα για να ξέρουμε 
πού καταλήγουν αυτές οι συ-
ζητήσεις. Ηδη, όπως επιβεβαί-
ωσε στο Reuters γερμανός αξι-
ωματούχος, χτες θα συνερχόταν 
στην έδρα του ΔΝΤ το περιβόη-
το Washington Group, χωρίς τη 
συμμετοχή του Τσακαλώτου, 
μολονότι αυτός βρίσκεται ήδη 
στις ΗΠΑ. Είναι ένα άτυπο (αλλά 
πανίσχυρο) όργανο, στο οποίο 
συμμετέχουν η Λαγκάρντ, ο Σε-
ντένο, ο Ντράγκι, ο Μοσκοβισί, 
ο Ρέγκλινγκ και οι υπουργοί Οι-
κονομικών Γερμανίας, Γαλλίας, 
Ιταλίας και Ισπανίας. Οπως γί-
νεται πάντοτε, οι ιμπεριαλιστές 
θα  κάνουν την πρώτη συζήτηση 
(δεν αναμενόταν αποφάσεις) 
και όταν τελειώσει το μεταξύ 
τους παζάρι, θα επιβάλουν τις 
αποφάσεις τους στον Τσακαλώ-
το και στον Τσίπρα. Και βέβαια, 
ο ελληνικός λαός θα είναι αυτός 
που θα πληρώσει το κόστος.

ΥΓ. Ο αντιπολιτευτικός Τύ-
πος έκανε σημαία του τις δη-
λώσεις Φίλη, που βρήκε την 
ευκαιρία για μια ακόμα εκ του 
ασφαλούς επίδειξη «αριστερής 
ευαισθησίας». Να θυμίσουμε 
ότι ο Φίλης είναι κυβερνητικός 
βουλευτής και έχει ψηφίσει με 
«ιερό φανατισμό» όλα τα μνημο-
νιακά νομοθετήματα. Διετέλεσε 
υπουργός και αποπέμφθηκε για 
αιτία άσχετη με τη μνημονιακή 
πολιτική (σύγκρουση με το ιερα-
τείο). Πάει πολύ να θεωρήσουμε 
«αριστερή αντιπολίτευση» την 
προσωπική ατζέντα ενός αντι-
δραστικού πολιτικού. Αλλωστε, 
το φαινόμενο των «εσωκομματι-
κών αντιπολιτεύσεων» δεν είναι 
καινούργιο στην αστική πολιτική.

Ο ελληνικός λαός θα πληρώσει 
σκληρά το μετα-Μνημόνιο


