
Σκληρό μετα-Μνημόνιο
ΣΕΛΙΔΑ 9

Ορκοι πίστης στην 
αιωνιότητα της 
μνημονιακής πολιτικής

ΣΕΛΙΔΑ 7

Φρενίτιδα εξοπλισμών
ΣΕΛΙΔΑ 3

Πανικός στους νεοναζί 
από τα αποκαλυπτικά 
έγγραφα στη δίκη τους

ΣΕΛΙΔΑ 8

Ιστορίες που ζέχνουν…
ΣΕΛΙΔΑ 13

Δίδυμα αδέρφια εκλογολογία  
και σκανδαλολογία

ΣΕΛΙΔΑ 3

Πού βαδίζει η Συρία;
ΣΕΛΙΔΑ 4

9 Μάη 1945 - Αντιφασιστική Νίκη

Πηγή έμπνευσης για 
τον αγώνα ενάντια στο 
σημερινό φασισμό

ΣΕΛΙΔΑ 16

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 22ος χρόνος - αρ. φύλλου 960 -  5 Μάη 2018

1,30 €

www.eksegersi.gr

ISSN 2241-6021

ΣΚΛΗΡΟ ΜΕΤΑ-ΜΝΗΜΟΝΙΟ
με κινεζοποίηση και αποικιοκρατία



www.eksegersi.gr

2 5 ΜΑΗ 2018

Εχουμε αρχίσει να συζητά-
με το πλαίσιο εποπτείας μετά 
το ελληνικό πρόγραμμα, σε 
συνδυασμό με το ζήτημα του 
χρέους. Αυτό το πλαίσιο πρέ-
πει να είναι σαφές, συνολικό 
και αξιόπιστο για τις αγορές.

Μπρουνό Λεμέρ
Οταν πρόκειται για τις 

«αγορές», τότε η γαλατική 
αβρότητα δίνει τη θέση της 
στην ιμπεριαλιστική ωμότητα.

Οπως καλά γνωρίζετε, στο 
εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ λει-
τουργούν τάσεις και ρεύματα. 
Είναι ένα στοιχείο δημοκρα-
τικής συγκρότησης και λει-
τουργίας. Κατά συνέπεια, δεν 
βλέπω κάτι μεμπτό. Η «κριτική» 
στην οποία αναφέρεστε είναι 
μια καλόπιστη κριτική αγωνίας 
και καλοπροαίρετου προβλη-
ματισμού, είτε ακούγεται από 
τους «53» είτε από οποιονδή-
ποτε άλλον.

Πάνος Σκουρλέτης
Αλλωστε, η διαχείριση της 

εξουσίας είναι ο συνδετικός 
μας ιστός. Κι απ' αυτή τη δι-
αχείριση ούτε οι «53» έχουν 
βγει χαμένοι.

Την εποχή που οι ελληνικές 
κυβερνήσεις δανείζονταν με 
χαμηλό επιτόκιο, λόγω ευρώ, 
πολλές ευρωπαϊκές κυβερνή-
σεις λειτουργούσαν κυριολε-
κτικά σαν θεσμικοί πλασιέ. Με 
κάθε ευκαιρία πίεζαν ή παρό-
τρυναν την Ελλάδα να αγορά-
σει τα προϊόντα τους. Προφα-
νώς, τότε αδιαφορούσαν για 
το συσσωρευόμενο χρέος.

Αλέξης Παπαχελάς
Εκτός από τους θεσμικούς 

πλασιέ, υπάρχουν και οι πλα-
σιέ των ΜΜΕ. Που αναλαμβά-
νουν κάθε είδους εργολαβίες 
«προώθησης».

Κατά τη διάρκεια των οχτώ 
αυτών δύσκολων χρόνων η φι-
λία μου για την Ελλάδα δεν εί-
χε ομοιότητα παρά μόνο στον 
θυμό που επέδειξα απέναντι 
σ’ εκείνους που απειλούν την 
Ελλάδα κάθε μέρα, γιατί δεν 
είναι αυτός τρόπος να αντι-
μετωπίζει κανείς φίλους, δεν 
είναι αυτός τρόπος να μεταχει-
ρίζεται πολίτες της ΕΕ. Θέλω 
να πω σαφέστατα -και το λέω 
διαρκώς τα οχτώ αυτά χρόνια- 
ότι εμείς μαθήματα δεν έχου-
με να δώσουμε στην Ελλάδα. 
Η Ελλάδα δεν έχει να λάβει 
μαθήματα από άλλα κράτη.

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ
Από κάτω τον χειροκροτού-

σαν μανιωδώς για το «δούλε-
μα». Ιδίως οι συριζαίοι.

Η Ελλάδα και η Ρωμιοσύνη 
δεν πεθαίνει ποτέ κουφάλες 
ευρωπαίοι. Οταν εμείς κτίζαμε 
ναούς και γράφαμε κωμωδίες 
και τραγωδίες, εσείς ζούσα-
τε στις λάσπες, τρώγατε ωμό 
κρέας και μιλούσατε άπλυτοι 
με άναρθρες κραυγές.

Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς
Ούτε παραγγελία να τους 

είχαν κάτι τέτοιους τύπους οι 
συριζαίοι. Ειδικά ο «πολύς» 
Νίκος Παππάς.

Ο αμερικανός πρεσβευ-
τής Τζέφρι Πάιατ χαιρέτι-

σε από το twitter τη συμφωνία 
για την αναβάθμιση των F-16, 
την οποία ενέκρινε σαββατιά-
τικα το ΚΥΣΕΑ σε μια τυπική 
συνεδρίαση (ίσα-ίσα για τα 
πρακτικά). Δεν παρέλειψε δε 
να σημειώσει πως η συμφω-
νία τελεσφόρησε χάρη στην 
επίσκεψη Τσίπρα στην Ουά-
σιγκτον τον περασμένο Οκτώ-
βρη. Τον καλό πελάτη πρέπει 
να τον επαινείς δημόσια. Αλ-
λωστε, τι καλύτερο για την 
εικόνα της αμερικάνικης πολι-
τικής στην Ελλάδα, από το να 
κλείνει τέτοιες εκκρεμότητες 
ένας «αριστερός» πολιτικός.

Αμέσως μόλις ορκίστηκε 
υπουργός των Εξωτερικών 

και αφού είχε διαφανεί ότι τα 
πράγματα στην κορεατική χερ-
σόνησο «βαίνουν καλώς» (ετοι-
μαζόταν η ιστορική συνάντηση 
των ηγετών των δύο χωρών), ο 
Λευκός Οίκος έδωσε στη δη-
μοσιότητα φωτογραφίες από 
το «ανεπίσημο» ταξίδι του Μά-

ικ Πομπέο στην Πιονγιάνγκ (η 
ιδιότητά του τότε ήταν επικε-
φαλής της CIA), συνοδευό-
μενες από το εξής σχόλιο: «Ο 
υπουργός Πομπέο θα κάνει 
εξαιρετική δουλειά βοηθώ-
ντας τον πρόεδρο Τραμπ που 
ηγείται τον προσπαθειών μας 
για την αποπυρηνικοποίηση 
της Κορεατικής Χερσονήσου». 
Είναι φανερό ότι ο Λευκός Οί-
κος προσπαθεί να φορέσει το 
κοστούμι του σοβαρού πολιτι-
κού στον Τραμπ. Και να «απο-

δείξει» ότι ο Πομπέο, που τον 
συνοδεύει το στίγμα του «γε-
ρακιού», είναι ένα… «περιστέρι 
της ειρήνης». Την είχε ανάγκη 
αυτή την «επιτυχία» η αμερικά-
νικη ιμπεριαλιστική πολιτική.

Εθνική ανατριχίλα σκόρ-
πιζε το πρωτοσέλιδο της 

κρεμασμένης στα μανταλά-
κια «δημοκρατίας»: «Οχιά των 
Σκοπίων ο Μr. Τουσκ!». Πλη-
σιάσαμε για να διαβάσουμε 
το λόγο: «Μέγα ατόπημα από 

τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου. Σε συνάντηση με 
τον Ζάεφ, αποδέχτηκε επίση-
μα την ύπαρξη μακεδονικής 
γλώσσας, και προεξόφλησε 
την ένταξη της πΓΔΜ στην ΕΕ». 
Εχουν ισχυρούς συμμάχους ο 
Περισσός και ο Κουτσούμπας. 
Δεν εννοούμε, φυσικά, τον 
Τουσκ, που είπε το αυτονόητο 
για τη μακεδονική γλώσσα, το 
γνωστό εδώ και αιώνες, αλλά 
τον εθνικιστικό εσμό των διορ-
γανωτών των συλλαλητηρίων.

Τι ακριβώς επεδίωκε ο συ-
ριζαίος ευρωβουλευτής 

Στέλιος Κούλογλου με την ερώ-

τηση προς τον Μάριο Ντράγκι 
σχετικά με την εμπλοκή του 
Στουρνάρα στο σκάνδαλο 
Novartis; Να πετύχει άδειασμα 
του Στουρνάρα από τον Ντρά-
γκι ή να εκθέσει τον Ντράγκι 
στο ελληνικό ακροατήριο ως 
στήριγμα του Στουρνάρα; Δεν 
ξέρουμε ποια ήταν η πρόθεσή 
του, όμως το αποτέλεσμα ήταν 
να ισχυροποιήσει τη θέση του 
Στουρνάρα, καθώς ο Ντράγκι 
αναφέρθηκε σε πιέσεις που 
ασκούνται σε διοικητές κεντρι-
κών τραπεζών και υπενθύμισε 
με νόημα το τεκμήριο αθωότη-
τας, ξεκαθαρίζοντας ότι πρό-
βλημα υπάρχει μόνο όταν κά-
ποιος διοικητής κριθεί ένοχος.

5/5: Ημέρα μαιών, ημέρα γέλιου, ημέρα πορτογαλό-
φωνου πολιτισμού, Ιαπωνία: Ημέρα παιδιών, Αιθιο-

πία: Ημέρα νίκης 5/5/1818: Γέννηση Καρλ Μαρξ 
5/5/1981: Βόμβα καταστρέφει αυτοκίνητο αμερικα-

νού διπλωμάτη (ΕΛΑ) 5/5/1981: Θάνατος Μπό-
μπι Σαντς (IRA) μετά από 55ήμερη απεργία 
πείνας 5/5/1999: Τρεις ρουκέτες κατά τραπεζών 
(17Ν) 6/5: Ημέρα οδικής ασφάλειας, ημέρα κατά δί-
αιτας, Λίβανος: Ημέρα μαρτύρων, Βουλγαρία: Ημέρα 
βοσκών, Δανία: Ημέρα προσευχής 6/5/1978: Τραυμα-
τισμός στα πόδια γιατρού φυλακών Τζιόρτζιο Ροσα-
νίγκο (Ερυθρές Ταξιαρχίες)6/5/1985: Εκτέλεση δύο 
συνοδών χρηματαποστολής «Σκλαβενίτη» (Αντικρατική 
Πάλη) 7/5: Ημέρα κατά άσθματος 7/5/1973: Βόμβες 
(ΕΑΝ) σε Αμπελοκήπους και αυτοκίνητο χουντικού 
σκηνοθέτη Τζέιμς Πάρις 7/5/1991: Δύο ρουκέτες κα-

τά γραφείων «Siemens» (17Ν) 7/5/1999: Βόμβα στο 
σπίτι ολλανδού πρέσβη (17Ν) 8/5: Ημέρα Ερυθρού 

Σταυρού, ημέρα μεσογειακής αναιμίας 8/5/1936: 
Διαδήλωση καπνεργατών, δώδεκα νεκροί, 282 
τραυματίες (Θεσσαλονίκη) 8/5/1981: Βόμβες σε 
Αγορανομία Αθηνών, Τμήμα Αλλοδαπών και κτίριο Υπο-
διεύθυνσης Τροχαίας (ΕΛΑ) 8/5/1989: Απόπειρα κατά 

πρώην υπουργού Γιώργου Πέτσου (17Ν) 9/5: Ημέ-
ρα αντιφασιστικής νίκης λαών, ημέρα Ευρώπης 
9/5/1956: Τέσσερις νεκροί, 265 τραυματίες 
σε συλλαλητήριο για την Κύπρο (Αθήνα) 
9/5/1976: Δολοφονία («αυτοκτονία») Ου-
λρίκε Μάινχοφ (RAF) 9/5/1978: Εκτέλεση ιτα-
λού πρωθυπουργού Αλντο Μόρο (Ερυθρές Ταξιαρχί-
ες) 9/5/1980: Βόμβες καταστρέφουν 22 αμερικάνι-

κα αυτοκίνητα (ΕΛΑ) 9/5/1999: Πυροβολισμοί κατά 
γραφείων «Interamerican» και «American Express» 

(Κόκκινη Γραμμή) 10/5/1968: «Νύχτα οδοφραγ-
μάτων», 720 ελαφρά τραυματισμένοι, 367 
βαριά, ογδόντα καμένα αυτοκίνητα (Γαλλία) 
10/5/1968: Δολοφονία βουλευτή ΕΔΑ Γιώρ-
γου Τσαρουχά 11/5/1934: Συγκρούσεις εργατών και 
αστυνομίας (Καλαμάτα), τέσσερις εργάτες νεκροί, 

πολλοί τραυματίες 11/5/1936: Μάχες Χωροφυ-
λακής και συμπαραστατών των απεργών Θεσ-
σαλονίκης, πολλοί τραυματίες (Κοκκινιά) 
11/5/1972: Τρεις βόμβες στη λέσχη αξιωματικών ΗΠΑ 
(Φρανκφούρτη), ένας νεκρός, δεκατρείς τραυματίες 
(RAF) 11/5/1997: Βομβιστική επίθεση στο Α' Λιμενι-
κό Τμήμα Πειραιά (Επαναστατικοί Πυρήνες).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Πώς κάνετε έτσι, μωρέ; u Επειδή 
δηλαδή θα εξακολουθήσει να έρχεται 
η τρόικα τέσσερις φορές το χρόνο, θα 
λεκιάσει η καθαρή έξοδος; u Εμείς μια 
απορία μόνο έχουμε και παρακαλούμε 
τον Ευκλειδάκο να μας την ξεκαθαρίσει 
για να ησυχάσουμε u Αφού θα έχουμε 
βγει από τα Μνημόνια και δε θα υπάρ-
χουν όροι, τι στο καλό θα επιτηρεί κάθε 
τρεις μήνες η τρόικα; u Με τη Μπου-
μπουλίνα υποναύαρχο, να υποθέσουμε 
ότι η Μαντώ Μαυρογένους θα χρισθεί 
υποστράτηγος u Και βέβαια, η τερά-
στια Δέσπω Τζαβέλαινα στρατηγός 
τεσσάρων αστέρων u Ως Ηπειρώτες 
δε συζητάμε τίποτα λιγότερο u Είναι 
πάντως τυχερός ο Καμμένος u Φαντά-
ζεστε να ζούσε ο Καραϊσκάκης; u Είχε 
ένα στόμα ο αείμνηστος… u Και ερωτώ 

u Υπάρχει καλύτερος για επικεφαλής 
διαστημάνθρωπος από τον Χριστόδου-
λο Πρωτοπαππά; u Ο άνθρωπος βρί-

σκεται ήδη σε άλλη διάσταση u Επικοι-
νωνεί απευθείας με τον άγιο Πορφύριο 
τον Καυσοκαλυβίτη u Με τον άγιο που 
έβλεπε πιο μακριά και από το καλύτερο 
τηλεσκόπιο u Τον άγιο που σχετικοποί-
ησε το χρόνο u Να φανταστείτε, μια 
φορά είχε κρατήσει παραπάνω κάτι κα-
λόγριες και για να μην τις τιμωρήσει η 
ηγουμένη για καθυστέρηση, συνέστειλε 
το χρόνο κατά μία ώρα u Το ταξί με τις 
καλόγριες έφτασε στο γυναικείο μονα-
στήρι την ώρα που έπρεπε u Πού να 
πάρει χαμπάρι το βόδι η ηγουμένη u 

Ελα, δε θέλω αηδίες για «λουκουμάκια» 
και τα «λοιπά» u Ο άγιος κατήχηση έκα-
νε στις καλόγριες, δεν ησχολείτο με τα 
εγκόσμια u Εν πάση περιπτώσει, ο νέος 
επικεφαλής διαστημάνθρωπός μας θα 
έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει όλη  τη 
γνώση του επί των θαυμάτων του αγίου 
Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου u Και 
είναι σίγουρο ότι ελληνικό θα είναι το 

πρώτο επανδρωμένο διαστημόπλοιο 
που θα προσγειωθεί στον Αρη u Θα 
κατέβει απ' αυτό ένα περήφανο ελληνό-
πουλο και θα καρφώσει τη γαλανόλευκη 
στην άνυδρη γη του κόκκινου πλανήτη 

u Κι αφού καρφώσει τη γαλανόλευκη, 
θα κάνει το σταυρό του και θα ευχαρι-
στήσει τον άγιο Πορφύριο που έκανε 
και πάλι το θαύμα του, συστέλλοντας το 
χρόνο και κάνοντας όλες τις κουφάλες 
να φάνε τη σκόνη μας u Να ρωτήσουμε 
κάτι ακόμα τον Ευκλειδάκο, χωρίς πα-
ρεξήγηση u Την καταγγελία για εκβί-
αση την έστειλε στον εισαγγελέα αμέ-
σως, όπως λέει u Τον σύμβουλό του τον 
έδιωξε ή τον κράτησε, ελέω… τεκμηρίου 
αθωότητας; u Είδα προχτές ένα όνειρο 
και ξύπνησα τρισευτυχισμένος u Δύο 
φρεγάτες έπλεαν περήφανες στο Αι-
γαίο u Στη γέφυρα της μιας, με τζάκετ 
του Ναυτικού, ο πρόεδρος Πάνος u Στη 
γέφυρα της άλλης, ο πρόεδρος Φώτης 

u Ν' ατενίζουν στοχαστικά το δικό μας 
πέλαγος u Αν δεν ήμασταν σεμνοί, θα 
πανηγυρίζαμε για ένα από τα πουλέν 
της στήλης u Αδιάβαστο τον έστειλε 
τον Καμμένο βου η Ελενίτσα η Αυλωνί-
του u Κάποιοι άλλοι που την ειρωνεύο-
νται να τα βλέπουν αυτά u Επιστροφή 
στα του Διαστήματος u Ο ΕΛΔΟ δεν 
είχε ΑΦΜ, δήλωσε ο Παππάς u Και για-
τί δεν του έβγαζαν ένα ΑΦΜ, που είναι 
δουλειά μιας μέρας; u Μήπως για να 
έχουν πρόσχημα να πάρουν τα κονδύ-
λια από τον Κριμιζή και να τα διαχειρι-
στούν αυτοί; u Follow the money, όπως 
μας είπε ο αμερικανόθρεφτος κύριος 
καθηγητής u Φυσικά, το αμερικάνικο 
σλόγκαν δεν αφορά μόνο τον Παππά u 

Αφορά και τον Κριμιζή u Συμπάσχουμε 
με τη συντρόφισσα αγωνίστρια Νόρα 
Βαλσάμη u Ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ για να γλι-
τώσει το σπίτι της, αλλά τζίφος u Τώρα 
χάνει και σπίτι και χέρι u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Μέσα σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια επέμεινα ιδιαίτερα επί 
της κοινωνικής διάστασης, που είναι πολύ απαραίτητη και για 

τη χώρα αυτή και για τις άλλες. Η κοινωνική διάσταση και η 
κοινωνική προστασία είναι τα φτωχά παιδιά του ευρωπαϊκού 
οικοδομήματος. Γι’ αυτό και θέλησα να δημιουργηθεί ένας 
ασφαλής χώρος κοινωνικών δικαιωμάτων, ακριβώς για να 
μπορέσει όσο πιο γρήγορα γίνεται να υπάρξει προστασία.

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Φρενίτιδα 
εξοπλισμών

Εμπλεος αγανάκτησης κατά των Γερμανών που ακύρωσαν 
την αγορά με «λίζινγκ» των γαλλικών φρεγατών, ο Μανώ-

λης Κοττάκης (γνωστός για την αφοσίωσή του στον καρα-
μανλισμό, αλλά και στα νάματα της «πατριωτικής Δεξιάς») 
έγραψε στη «δημοκρατία»: «Αγνωστο παραμένει για την ώρα 
ποιοι έκαναν τη διαρροή για την προμήθεια που θα θωράκιζε 
την άμυνά μας. Αλλά αυτοί που την έκαναν, όποιας εθνικότητας 
κι αν είναι, ελληνικής ή αλλοδαπής, είναι βέβαιο ότι δεν ενδια-
φέρονταν για τα συμφέροντα της άμυνας της χώρας, αλλά για 
τα συμφέροντα των εμπόρων όπλων. Λυπηρό, βεβαίως, αλλά 
δεν έχουμε σταματήσει να εντυπωσιαζόμαστε πλέον… Αυτή 
είναι η Ελλάς. Δεύτερον, θα καταλάβουμε ότι ούτε η Ευρώπη 
άλλαξε μυαλά στα ελληνικά χρόνια των Μνημονίων. Ενα τμήμα 
του συστήματός της παραμένει, δυστυχώς, εξίσου διεφθαρμέ-
νο με το ελληνικό. Ο,τι μας έκαναν το 2001 για να ενταχθούμε 
στην ΟΝΕ μάς το κάνουν και σήμερα, από την ανάποδη. Το 
2001 πληρώσαμε πανάκριβα διόδια ένταξης στην ΟΝΕ, υπο-
χρεωθέντες να παραγγείλουμε εξοπλισμούς αξίας 15-20 δισ. 
ευρώ στους Ευρωπαίους εταίρους. Το 2018 υποχρεωνόμαστε 
να πληρώσουμε διόδια εξόδου από το Μνημόνιο (…) Το 2001 
μας έλεγαν: “Θέλετε φθηνά επιτόκια; Αγοράστε αεροπλάνα, 
φρεγάτες και υποβρύχια“. Το 2018 λένε: “Θέλετε απαλλαγή 
από τα Μνημόνια, καθαρή έξοδο στις αγορές και ελάφρυνση 
χρέους; Ξηλωθείτε! Αγοράστε πάλι μαχητικά, φρεγάτες, ό,τι 
υπάρχει, όσο αντέχετε“. Και, επειδή ο κουμπαράς είναι μικρός 
-και για τους μεσάζοντες, βεβαίως βεβαίως-, τα χτυπήματα γί-
νονται ελεύθερα. Και το κυριότερο; Απροκάλυπτα. Για να κατα-
λάβουμε το είδος των εμμονών που κατατρέχουν τους πιστωτές 
μας, αρκεί να θυμίσουμε ότι και στις πλέον δύσκολες στιγμές 
για την εκτέλεση των Μνημονίων, τις στιγμές που κόβονταν 
μισθοί και συντάξεις, η τρόικα απαιτούσε και επιτύγχανε την 
αποπληρωμή των χρεών προς τις εταιρίες εξοπλισμών. Τόσο 
χυδαίοι! (…) Ενώ η χώρα υποτίθεται ότι οδεύει προς τη λήξη 
των Μνημονίων, καλείται να πληρώσει τους γαλλογερμανικούς 
εμφυλίους για τα όπλα. Τα δε κέρδη που διακρατούσε η ΕΚΤ 
από τη διαπραγμάτευση των ομολόγων της κάποιοι τα απαιτούν 
ως “καπάρο“ για να δώσουν καλύτερη λύση για το χρέος».

Γίνονται αυτά τα πράγματα; Παραγγελίες πανάκριβων εξο-
πλιστικών συστημάτων ως αντίτιμο για την ένταξη στην ΟΝΕ 
το 2001 και για τη νέα αναδιάρθρωση του χρέους το 2018; 

Ο πρόεδρος, υπουργός και συγκυβερνήτης Πάνος Καμμέ-
νος, πάντως, δεν κατατρύχεται από τέτοια προβλήματα. Δική 
του δουλειά είναι να φέρει σε πέρας τα εξοπλιστικά προγράμ-
ματα, ειδικά εκείνα για τα οποία έχει προσωπικό ενδιαφέρον. 
Μόλις, λοιπόν, έκλεισε η «δουλειά» με τα F-16, μετά από μια 
νυχτερινή σαββατιάτικη σύσκεψη του ΚΥΣΕΑ, έσπευσε να 
ανακοινώσει τα «καλά νέα» από το Twitter: «Το ΚΥΣΕΑ ενέ-
κρινε ομόφωνα το πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 σε VIPER 
μετά την αποδοχή κατ´ αρχήν από την Αμερικανική πλευρά του 
προγράμματος πληρωμών βάση του εγκεκριμένου προϋπολο-
γισμού του ΥΕΘΑ. Μια μεγάλη ημέρα για την ΠΑ»!

Τη συμφωνία χαιρέτισε μέσω Twitter και ο πρέσβης Πάιατ 
(αποδεικνύεται πολύ… μιλητικός), που απένειμε τα εύσημα 
στον Τσίπρα, αλλά και ο αρμόδιος τομεάρχης της ΝΔ Β. Κικί-
λιας. Οι απανωτές συναντήσεις του Πάιατ με τον Μητσοτά-
κη έφεραν αποτέλεσμα. Μπορεί τον περασμένο Οκτώβρη η 
ΝΔ να εξέφραζε επιφυλάξεις για το οικονομικό σκέλος της 
συμφωνίας, όμως όλα ένα παζάρι είναι. Η ΝΔ «πείστηκε» από 
τους Αμερικανούς ν' αφήσει εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης 
τα εξοπλιστικά προγράμματα. Τα αμερικάνικα, φυσικά, για τα 
ευρωπαϊκά μπορεί να λέει ό,τι θέλει.

Αντιλαμβάνεστε, βέβαια, πως είναι κουτό να αναφερθεί κα-
νείς στο οικονομικό σκέλος, έτσι όπως το παρουσιάζει (μέσω 
διαρροών) η κυβέρνηση. Για τις δόσεις, που έπρεπε να είναι 
εντός των πλαισίων ανοχής του Μεσοπρόθεσμου Προγράμμα-
τος, αλλά δεν ήθελαν οι Αμερικάνοι, οι οποίοι αναγκάστηκαν 
να κάνουν πίσω μετά από τη σθεναρή στάση της κυβέρνησης 
(και προσωπικά του Καμμένου). Ξέρουμε πολύ καλά ότι το 
εμπόριο όπλων έχει μόνο σκοτεινές πλευρές. Οσα ανακοινώ-
νονται δημόσια δεν έχουν και μεγάλη σχέση με την πραγμα-
τικότητα. Ομως, και την επίσημη εκδοχή να πάρουμε, 1,1 δισ. 
ευρώ προστέθηκαν στην καμπούρα του ελληνικού λαού, που 
θα τα πληρώσει μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Τώρα 
που ξεκίνησαν οι «χοντρές» αγορές οπλικών συστημάτων 
(μέχρι τώρα γινόταν περισσότερο συντήρηση, με συμβόλαια 
μικρότερων ποσών), σειρά έχει το παζάρι με τους γερμανούς 
και τους γάλλους ιμπεριαλιστές, που απαιτούν το δικό τους 
μερίδιο, όπως γίνεται παραδοσιακά.

Δίδυμα αδέρφια εκλογολογία και σκανδαλολογία

Στόχος ο εγκλωβισμός του λαού
Ο ίδιος υπουργός (Σκουρ-

λέτης) που μέχρι τώρα 
έλεγε πως οι δημοτικές και 
περιφερειακές εκλογές δεν 
πρέπει να συμπέσουν με τις 
ευρωεκλογές, γιατί «κάτι τέ-
τοιο νοθεύει το διακύβευμά 
τους», τώρα μας λέει ότι αυτές 
οι βουλευτικές εκλογές «ενδε-
χομένως να κουμπώσουν με 
την ημερομηνία των αυτοδιοι-
κητικών εκλογών».

Πρόκειται, φυσικά, για δού-
λεμα. Είναι η γνωστή αντίληψη 
που έχουν οι συριζαίοι για τον 
ελληνικό λαό: είναι ένα κοπά-
δι χάνοι. Ο,τι τους δώσουμε 
το χάφτουν. Τη μια μέρα τους 
λέμε ότι οι τοπικές εκλογές 
πρέπει να γίνουν μόνες τους, 
ανεξάρτητα από τις ευρωε-
κλογές, για να μη θολώσει το 
διακύβευμά τους. Την άλλη 
μέρα τους λέμε ότι οι τοπικές 
εκλογές θα γίνουν μαζί με τις 
βουλευτικές, γιατί δε θολώνει 
το διακύβευμά τους.

Ο Σκουρλέτης βρισκόταν σε 
διατεταγμένη υπηρεσία. Βγή-
κε στον ραδιοφωνικό «αέρα» 
για να επιβεβαιώσει δημοσι-
εύματα της ίδιας μέρας, που 
φυσικά τα είχαν ψιθυρίσει στ' 
αυτιά δημοσιογράφων τα στε-
λέχη του Μαξίμου. Σύμφωνα 
μ' αυτά τα δημοσιεύματα, ο 
Τσίπρας δέχτηκε στην πολιτι-
κή γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ 
εισηγήσεις για πρόωρες εκλο-
γές, είτε πριν την ολοκλήρωση 
της διαπραγμάτευσης για το 
μετα-Μνημόνιο είτε αμέσως 
μετά απ' αυτήν. Απέρριψε και 
τις δύο εισηγήσεις επιμένο-
ντας πως οι εκλογές θα γίνουν 
με τη λήξη της θητείας της 
σημερινής κυβέρνησης. Αφού 
οι τοπικές εκλογέςπροσδιορί-
στηκαν για τη δεύτερη Κυριακή 
του Οκτώβρη του 2019, τότε θα 
διεξαχθούν ταυτόχρονα με τις 
βουλευτικές. Αυτό βγήκε να 
επιβεβαιώσει ο Σκουρλέτης. 
Το ίδιο επανέλαβε με το γνω-

στό σπουδαιοφανές του ύφος 
ο Τζανακόπουλος, δηλώνοντας 
ότι «έχουμε σκοπό να ανανεώ-
σουμε την λαϊκή εντολή στην 
ώρα της» και διευκρινίζοντας 
ότι «η ώρα» είναι στο τέλος της 
θητείας της σημερινής Βουλής.

Φούντωσε η εκλογολογία 
στα αστικά ΜΜΕ. Δώσε στον 
αστό πολιτικό συντάκτη εκλο-
γολογικό σενάριο και πάρ' του 
την ψυχή. Αυτό ήταν που ήθελε 
και το Μαξίμου. Γιατί τις προη-
γούμενες μέρες, με αφορμή τη 
γκρίνια του Φίλη, του Δρίτσα 
και μερικών ακόμα βουλευτών 
στη συνεδρίαση της κοινοβου-
λευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, 
είχε αρχίσει μια μη ελεγχόμενη 
από το Μαξίμου εκλογολογία, 
σύμφωνα με την οποία κορυ-
φαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και 
της κοινοβουλευτικής ομάδας 
ζητούσαν να γίνουν εκλογές το 
ταχύτερο -ει δυνατόν άμεσα- 
γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταποντι-
στεί αν κάνει εκλογές μετά την 
εφαρμογή του προνομοθετη-
μένου μέτρου για πετσόκομμα 
των συντάξεων κατά 18% από 
την 1η Γενάρη του 2019 (ακόμα 
χειρότερα αν εφαρμοστεί από 
την ίδια ημερομηνία και το νέο 
πετσόκομμα του αφορολόγη-
του, όπως ζητά το ΔΝΤ).

Παρεμπιπτόντως, να ανα-
φέρουμε ότι την Πέμπτη εμ-
φανίστηκε στο κομματικό 
ραδιόφωνο ο ακριβοθώρητος 
Τσακαλώτος για να πει -μετα-
ξύ των άλλων- ότι η κυβέρνη-
ση δεν προτίθεται να εγείρει 
ζήτημα μη εφαρμογής των 
περικοπών στις συντάξεις και 
στο αφορολόγητο «σ' αυτή τη 
φάση»! Οχι πως είχαμε καμιά 
αμφιβολία περί αυτού, όμως 
έχει σημασία να το ξεκαθαρί-
ζει ο Τσακαλώτος, επιβεβαιώ-
νοντας την εκτίμησή μας ότι 
καθώς στην κλεψύδρα μειώνε-
ται ο χρόνος για τη συμφωνία 
επί του μετα-Μνημόνιου, ένα 
προς ένα φεύγουν από τη μέση 

όλα τα «ηρωικά αφηγήματα» 
της συριζαίκης προπαγάνδας.

Η εσωκομματική «γκρίνια» 
σε κάθε αστικό κόμμα εξουσί-
ας είναι ελεγχόμενη, ιδιαίτερα 
όταν οι «γκρινιάρηδες» δεν 
έχουν εναλλακτική πολιτική 
λύση (Φίλης, Δρίτσας και σία 
δεν μπορούν να υπάρξουν 
εκτός ΣΥΡΙΖΑ). Ομως, η συ-
γκεκριμένη «γκρίνια», έτσι 
όπως συνδεόταν με εκλογικά 
σενάρια, θόλωνε το παραμύθι 
της «καθαρής εξόδου», έτσι 
όπως το έχει επεξεργαστεί και 
το πλασάρει το προπαγανδι-
στικό επιτελείο του Μαξίμου. 
Ετσι, οι Τσιπραίοι αποφάσισαν 
να ρίξουν στην πιάτσα τη δική 
τους εκλογολογία, η οποία -για 
να δημιουργήσει αίσθηση- 
έπρεπε να συνοδεύεται από 
κάποιο καινούργιο στοιχείο. 
Το καινούργιο ήταν η διεξαγω-
γή των βουλευτικών εκλογών 
ταυτόχρονα με τις τοπικές 
(δημοτικές και περιφερειακές)  
και η εμφάνιση του Σκουρλέτη 
κρίθηκε απαραίτητη για να δο-
θεί αξιοπιστία στο σενάριο.

Πρόκειται  γ ια κλασική 
παραπειστική τακτική. Δεν 
υποστηρίζουμε ότι βρισκό-
μαστε μπροστά σε εκλογές, 
μολονότι δεν μπορούμε να 
αποκλείσουμε εμπλοκή στη 
διαπραγμάτευση για το μετα-
Μνημόνιο και «ηρωική έξοδο» 
των Τσιπραίων με προκήρυξη 
πρόωρων εκλογών. Ομως, 
αυτό δε φαίνεται να είναι η 
πρώτη προτεραιότητά τους 
σήμερα. Οι κινήσεις δείχνουν 
ότι προσέρχονται έτοιμοι να 
υπογράψουν το μετα-Μνημό-
νιο. Εχουν ήδη συμφωνήσει 
στην αποικιοκρατικού τύπου 
μετα-μνημονιακή επιτροπεία 
(δείτε και το σχετικό ρεπορτάζ 
στη σελίδα 9) και περιμένουν 
ν' ακούσουν τους όρους αυτής 
της επιτροπείας, που θα τους 
διατυπώσουν οι γερμανοί ιμπε-
ριαλιστές, οι οποίοι κρατούν 

και τα «κλειδιά» του χρέους. 
Ακόμα, όμως, κι αν υπογρά-
ψουν το μετα-Μνημόνιο με 
τους επαχθέστερους όρους, 
δε θα πάψουν να αναζητούν 
ευκαιρία για να πάνε σε πρόω-
ρες εκλογές. Και θα το κάνουν 
ακόμα και με τους χειρότερους 
όρους, αν διαπιστώσουν (με τις 
κρυφές κυλιόμενες δημοσκο-
πήσεις) ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται 
σε ελεύθερη πτώση.

Γι' αυτό λέμε ότι πρόκειται 
για παραπειστική τακτική. Με 
το σενάριο περί ταυτόχρονων 
βουλευτικών και τοπικών εκλο-
γών προσπαθούν να βάλουν 
τέλος στη μη ελεγχόμενη από 
το Μαξίμου εκλογολογία και να 
αναγκάσουν τους «Φίληδες» 
να το βουλώσουν. Παράλληλα, 
εκμεταλλεύονται τη συνθήκη 
εγκλωβισμού του λαού που 
πάντοτε δημιουργεί η εκλογο-
λογία. Γίνεται κουβέντα για το 
χρόνο διεξαγωγής των εκλο-
γών, για τον πιθανό νικητή και 
για τα σενάρια κυβερνησιμότη-
τας, και όχι για την ουσία της 
ακολουθούμενης πολιτικής, 
που θα εξακολουθήσει να εί-
ναι πολιτική κινεζοποίησης και 
αποικισμού, ανεξάρτητα από 
το πότε θα γίνουν εκλογές και 
ποιος θα τις κερδίσει. Η εκλο-
γολογία ενισχύει πάντοτε τον 
κοινοβουλευτικό κρετινισμό.

Η εκλογολογία πάγωσε από-
τομα, καθώς εισέβαλε βίαια 
στην κεντρική πολιτική σκηνή 
μια νέα φάση σκανδαλολο-
γίας, με τις καταγγελίες για 
εκβιαστή σύμβουλο του Τσα-
καλώτου, με το χαρακτηρισμό 
του Μαρινάκη από το Μαξίμου 
ως «ναρκέμπορου» κτλ. (αναλυ-
τικά γράφουμε στις σελίδες 13 
και 12). Ακολούθησε ο γνωστός 
χαρτοπόλεμος: «τι βοήθεια 
πρόσφερε ο Μαρινάκης στην 
κυβέρνηση;» - «εσείς να μας 
πείτε για τις offshore της Μα-
ρέβα» κτλ. κτλ. 

Αρπαξε την ευκαιρία το ΚΙΝΑΛ

Η κίνηση ήταν αρκετά έξυπνη για να την 
έχει σκεφτεί η Φώφη. Παραπέμπει 

στο «κογκλάβιο των γερόντων» (Σκανδα-
λίδης, Λαλιώτης και σία), που έχουν μαθη-
τεύσει στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα. Αλλωστε, 
ο Σκανδαλίδης φρόντισε να στηρίξει την 
«πρόταση της Φώφης», αμέσως μόλις δη-
μοσιοποιήθηκε, με άρθρο στα «Νέα» του 
Μαρινάκη υπό τον χαρακτηριστικό τίτλο 
«Ωρα μηδέν για τη χώρα».

Η Φώφη ζητά προ ημερήσιας διάταξης 
συζήτηση στη Βουλή για τις διαπραγματεύ-
σεις για το μετα-Μνημόνιο. Το κυριότερο 
είναι ότι ζητά εκλογές άμεσα, ώστε να μη 
δεσμευτεί η χώρα από τη συμφωνία που θα 
κλείσει ο Τσίπρας. Ζητώντας εκλογές τώρα 
και βάζοντας το ΚΙΝΑΛ σε εκλογική ετοι-
μότητα, αφαιρεί από τον Τσίπρα το πλεονέ-
κτημα του αιφνιδιασμού (έτσι νομίζει του-
λάχιστον), ενώ ταυτόχρονα επιτίθεται στον 
Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι ξέχασε 
το αίτημά του για εκλογές άμεσα και πλέ-

ον ζητάει εκλογές το φθινόπωρο του 2018, 
αφήνοντας τον Τσίπρα να ολοκληρώσει τη 
διαπραγμάτευση για το μετα-Μνημόνιο και 
να υπογράψει τη συμφωνία, ώστε να μπορεί 
μετά να ρίχνει την ευθύνη στους ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ.

Μ' αυτή την πρόταση το ΚΙΝΑΛ εμφα-
νίζεται σαν αυτόνομος πολιτικός φορέας, 
που δεν αναγνωρίζει στην κυβέρνηση τη 
«λαϊκή νομιμοποίηση για να αναλάβει τέτοι-
ες σοβαρές δεσμεύσεις», ενώ ταυτόχρονα 
καταγγέλλει τη ΝΔ και τον Μητσοτάκη ότι 
«έχουν πρόθεση να “κρυφτούν“ πίσω από τη 
δεσμευτική υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα», 
αν τελικά κερδίσουν τις εκλογές. Με την 
πρόταση αυτή μπαίνει φραγμός και στην 
προπαγάνδα του Βενιζέλου περί «στρατη-
γικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ». Ενώ ο Βενιζέλος 
εμφανίζεται ως «ηττοπαθής», ζητώντας 
κυβερνητική συνεργασία του ΚΙΝΑΛ με τη 
ΝΔ για να ηττηθεί στρατηγικά ο ΣΥΡΙΖΑ, η 
Φώφη και η ηγεσία του ΚΙΝΑΛ εμφανίζονται 

συνεπείς στη γραμμή του «διμέτωπου αγώ-
να» που θα καταστήσει την Κεντροαριστερά 
αυτόνομη πολιτική δύναμη εξουσίας.

Φυσικά, τα περί «ανακατέματος της πολι-
τικής τράπουλας», που άρχισαν να γράφουν 
τα παπαγαλάκια είναι για γέλια. Είναι τέτοια 
τα μεγέθη που το ΚΙΝΑΛ δεν μπορεί να προ-
καλέσει τρικυμία ούτε σε συντριβάνι (το πο-
λύ σε φλυτζάνι του καφέ). Περισσότερο στην 
εσωτερική συνοχή αποβλέπει το αίτημα για 
εκλογές. Γι' αυτό και πριν καλά-καλά «ακου-
στεί» η πρόταση της Φώφης, ο Κωνσταντι-
νόπουλος -προφανώς σε διατεταγμένη υπη-
ρεσία- κατήγγειλε τον Βενιζέλο (στον κύκλο 
υποστηρικτών του οποίου ανήκε άλλοτε) για 
πολιτικό καιροσκοπισμό, επειδή δήλωσε ότι 
ψηφίζει τη διάταξη για την αναδοχή και από 
ομόφυλα ζευγάρια. Η επίθεση Κωνσταντινό-
πουλου προκάλεσε οργίλη αντεπίθεση του 
Βενιζέλου που κατάλαβε ότι η «παρέα» του 
ΚΙΝΑΛ τον έχει στοχοποιήσει και τον σπρώ-
χνει εκτός «κινήματος».
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Ιmage making
Τον έχουμε δει να καβαλάει, 

γυμνός από τη μέση κι επάνω, 
άλογο ή Harley Davidson, να 
παλεύει σε αγώνα τζούντο, να 
βουτάει για υποβρύχιο ψάρεμα 
και σε άπειρες άλλες στημένες 
φωτογραφίες, μέσω των οποίων 
το επιτελείο του οικοδομεί την 
εικόνα ενός αθλητικού τύπου, 

που ξέρει να κάνει… τα πάντα όλα. Καιρός ήταν να στήσουν και 
μια φωτογραφία του σε στιλ… Νεϊμάρ. Το Μουντιάλ της Ρωσίας 
πλησιάζει και ο Πούτιν θα το χρησιμοποιήσει και για την προσωπι-
κή του προβολή, η οποία ταυτίζεται με την προβολή του ρωσικού 
ιμπεριαλισμού.

Μηνύματα με μούτες
Είναι τόσο έμπειρη πολιτικά που είναι σίγουρο πως δεν της 

ξέφυγε αυθόρμητα η «μούτα». Καθώς άκουγε τον Τραμπ στο πα-
ραλήρημά του, που περιλάμβανε από την καταγγελία του «κυνη-
γιού μαγισσών» (που υποτίθεται ότι έχει εξαπολυθεί εναντίον του) 
μέχρι τη μεταφορά της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, 
γύρισε και τον κοίταξε. Η ματιά και το ύφος του προσώπου της 
τα είπαν όλα. Σε αντίθεση με τον Μακρόν, που πήγε στην Ουάσι-
γκτον για ρεβεράντζες και «χαϊλίκια», η Μέρκελ έδειξε με όλους 
τους τρόπους ποια είναι η ηγέτρια ιμπεριαλιστική δύναμη της ΕΕ. 
Δεν είναι τόσο ζήτημα προσώπων (Μέρκελ-Μακρόν). Είναι κυρί-
ως ζήτημα ισχύος των ιμπεριαλιστικών κρατών που εκπροσωπούν.

Στρατός και ΑΚΡ χέρι-χέρι
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Αμπντουλάχ Γκιουλ, ο συνιδρυτής 

του κυβερνώντος ΑΚP, που μπήκε στο ψυγείο από τον Ερντογάν, 
το σκεφτόταν να κατέβει υποψήφιος πρόεδρος απέναντι από 
τον άλλοτε «αδελφό» του, όπως του πρότειναν κάποιοι από την 
αντιπολίτευση. Αν δεν το σκεπτόταν, θα διέψευδε από την πρώτη 
στιγμή τις σχετικές φήμες. Το έκανε με καθυστέρηση, αφού προ-
ηγουμένως έκανε μια δημόσια εμφάνιση στο πλευρό του ηγέτη 
του Κόμματος της Ευτυχίας Τεμέλ Καραμολάογλου.

Μπορεί κανείς να εικάσει γιατί ο Γκιουλ κάθησε και πάλι σούζα 
μπροστά στον Ερντογάν, όπως και τότε που τον περιθωριοποί-
ησε. Προφανώς, ο Ταγίπ εφέντης «κρατάει» γερά τους πρώην 
συνεργάτες του. Εχει στα χέρια του εδώ και χρόνια τον κρατικό 
μηχανισμό και σε κάποιο ασφαλές ερμάριο έχει κλειδωμένα τα 
στοιχεία που μπορούν να στείλουν τον κάθε Γκιουλ σε μια ατιμω-
τική φυλάκιση. Μάλιστα, φρόντισε να εξασφαλίσει την πολιτική 
απραξία του Γκιουλ με έναν ατιμωτικό για τον τελευταίο τρόπο. 
Τον Γκιουλ επισκέφτηκαν στο σπίτι του ο αρχηγός του γενικού 
επιτελείου στρατηγός Χουλουρί Ακάρ και ο εκπρόσωπος της 
προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν. Και τον «έπεισαν» να μη θέσει υπο-
ψηφιότητα.

Για την τουρκική πολιτική σκηνή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η 
σύνθεση του δίδυμου που «μετέπεισε» τον Γκιουλ. Ο εκπρόσωπος 
του Ερντογάν και ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων. Συμπέ-
ρασμα: ο στρατός είναι με τον Ερντογάν και όχι με τους πολιτι-
κούς του αντιπάλους. Οχι με την αντιπολίτευση του CHP που 
-τουλάχιστον στα λόγια- εκπροσωπεί την κεμαλική παράδοση, 
θεματοφύλακας της οποίας υποτίθεται πως ήταν και είναι ο στρα-
τός. Η επίσκεψη «ισοδυναμεί με επέμβαση του στρατού στα πο-
λιτικά πράγματα» σχολίασε η κεμαλική «Χουριέτ». «Πρόκειται για 
πραξικοπηματική ενέργεια, για μια προσπάθεια να σχεδιαστούν 
οι πολιτικές εξελίξεις από τα χέρια του στρατού» κλαψούρισε ο 
εκπρόσωπος του CHP Μπουλέντ Τεζτζάν. Και συμπλήρωσε: «Με 
αυτή την επίσκεψη, το πολιτικό πραξικόπημα της 20ής Ιουλίου 
φόρεσε στολή».

Στην πραγματικότητα, όλοι αυτοί δεν κόπτονται για τη δημο-
κρατία. Κλαψουρίζουν καθώς συνειδητοποιούν ότι ο στρατός 
έχει επιλέξει τον Ερντογάν και όχι αυτούς. Ο στρατός είναι η 
«μεγάλη δύναμη» στην Τουρκία. Αντλεί τη δύναμή του όχι μόνο 
από τα όπλα, αλλά και από το τεράστιο δίκτυο καπιταλιστικών 
επιχειρήσεων που διαθέτει.

Πού βαδίζει η Συρία;
«Στα τέλη του Δεκέμβρη 

του 2017, ο στρατηγός 
Βαλερί Γερασίμοφ, επικεφαλής 
του γενικού στρατιωτικού επιτε-
λείου της Ρωσίας, δήλωσε στη 
ρωσική καθημερινή εφημερίδα 
Κομσομόλσκαγια Πράβδα, ότι η 
“καταστροφή των μαχητών της 
Τζαμπάτ Αλ Νούσρα” αποτελού-
σε ζήτημα με προτεραιότητα για 
τη Συρία το 2018. Μια βδομάδα 
αργότερα, οι συριακές καθεστω-
τικές δυνάμεις, με ρωσική και 
ιρανική υποστήριξη, εξαπέλυαν 
επίθεση στην ανταρτοκρατούμε-
νη επαρχία Ιντλίμπ. Τα συριακά 
κρατικά δίκτυα ισχυρίζονταν ότι 
πολεμούν κατά της Αλ Κάιντα. 
Ενα μήνα αργότερα, το συρια-
κό καθεστώς κλιμάκωσε τους 
βομβαρδισμούς του ανταρ-
τοκρατούμενου θύλακα της 
Ανατολικής Γούτα, κοντά στην 
Δαμασκό. Καθώς οι απώλειες 
αμάχων ξεπέρασαν τους 500 
μέσα σε μία βδομάδα και οι υπη-
ρεσίες αρωγής προειδοποίησαν 
για ανθρωπιστική καταστροφή, η 
Συρία και η Ρωσία υποστήριξαν 
ότι οι βομβαρδισμοί στοχεύουν 
την Τζαμπάτ Φατάχ Αλ Σαμ (ή 
μέτωπο Αλ Νούσρα, που παλαι-
ότερα σχετιζόταν με την Αλ Κά-
ιντα)» (https://www.aljazeera.
com/news/2018/03/al-qaeda-
syria-180301152110387.html). 

Η Ρωσία, διά στόματος του 
υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι 
Λαβρόφ, κατά τη διάρκεια ενός 
συνεδρίου στη Μόσχα στις 19 
του περασμένου Φλεβάρη, 
κατήγγειλε  τους μαχητές της 
προαναφερθείσας οργάνωσης 
για προκλήσεις με χτυπήματα 
κατά πυκνοκατοικημένων πε-
ριοχών της Δαμασκού, συμπε-
ριλαμβανόμενης της ρωσικής 
πρεσβείας και εμπορικών απο-
στολών. Προφανώς, ο στόχος 
των επιθέσεων ήταν η ρωσική 
πρεσβεία και οι ρωσικο-συρια-
κές εμπορικές αποστολές, αλλά 
προκειμένου να φανεί πιο εύπε-
πτη η ρωσική αντίδραση, ο Λα-
βρόφ έβαλε στη λίστα και τους 
πληγέντες κατοίκους.

Σάκος του μποξ οι 
ισλαμικές ομάδες

Η «Αλ Κάιντα» και οι «τζιχα-
ντιστές» έχουν γίνει ένας βολι-
κός σάκος του μποξ και η μάχη 
εναντίον τους έχει μετατραπεί 
σε κολυμβήθρα του Σιλωάμ, 
προκειμένου είτε οι Αμερικά-
νοι είτε οι Ρώσοι με τον Ασαντ 
να κάνουν τις βρωμοδουλειές 
τους. Οι άμαχοι που σκοτώνο-
νται αποτελούν «παράπλευρες 
απώλειες», στις οποίες κανείς 
πλέον δε δίνει σημασία σε μία 
χώρα που έχουν σκοτωθεί πάνω 
από 460.000 άτομα μέσα στα 
τελευταία επτά χρόνια, ενώ πά-
νω από το μισό του πληθυσμού 
της είτε έχει μεταναστεύσει στο 
εξωτερικό (5.5 εκατομμύρια 
άτομα στις γειτονικές χώρες και 
ένα εκατομμύριο στην Ευρώπη) 
είτε έχει μεταναστεύσει σε άλ-
λες περιοχές στο εσωτερικό της 
χώρας (6 εκατομμύρια άτομα). 

Ομως, σύμφωνα με το δη-

μοσίευμα του Αλ Τζαζίρα, ο 
ιδεολογικός διάδοχος της Αλ 
Κάιντα, το μέτωπο Αλ Νούσρα 
(που μετονομάστηκε σε Φατάχ 
Αλ Σαμ για να μετονομαστεί 
αργότερα σε Χαγιέτ Ταχρίρ 
Αλ Σαμ, μετά από τη συνένωσή 
του με άλλη ισλαμική αντικαθε-
στωτική ομάδα τον Γενάρη του 
2017), μικρή παρουσία έχει στην 
Ανατολική Γούτα (την επαρχία 
στα περίχωρα της πρωτεύου-
σας, όπου φέρεται να έριξε τα 
χημικά του ο Ασαντ), ενώ και 
η επιρροή του στο Ιντλίμπ, τη 
βόρεια Χάμα και τις δυτικές 
επαρχίες του Χαλεπιού μει-
ώνεται. Αυτό οφείλεται στις 
εσωτερικές έριδες μεταξύ των 
διαφόρων ισλαμικών ομάδων, 
που έχουν οδηγήσει σε ένοπλες 
συγκρούσεις μεταξύ τους.

Είναι τέτοιος ο αποδεκα-
τισμός του πάλαι ποτέ Αλ 
Νούσρα  (της οργάνωσης που 
δημιουργήθηκε το 2012 και θε-
ωρούνταν το παρακλάδι της Αλ 
Κάιντα στη Συρία), που αναλυ-
τές εκτιμούν ότι από τους 1.000 
μαχητές που είχε στην Ανατολι-
κή Γούτα (όταν βρισκόταν στο 
αποκορύφωμα της ισχύος του) 
τώρα δεν έχει ούτε 300.

Τον Απρίλη του 2017, μία άλ-
λη οργάνωση, ονόματι Τζέις Αλ 
Ισλάμ (Στρατός του Ισλάμ), που 
αποτελεί μία από τις ισχυρότε-
ρες ένοπλες ομάδες της Ανατο-
λικής Γούτα και συγκαταλέγεται 
στη «μετριοπαθή» αντιπολίτευ-
ση από το ρωσικό υπουργείο 
Πολέμου (βλ. http://eng.mil.ru/
en/news_page/country/more.
htm?id=12107227@egNews), 
επιτέθηκε στη Χαγιέτ Ταχρίρ 
Αλ Σαμ (HTS, η δεύτερη μετο-
νομασία του Αλ Νούσρα) εκτο-
πίζοντάς την από την περιοχή. 
H HTS είχε συμμαχήσει με τη 
Λεγεώνα Ραχμάν (μία άλλη 
ισλαμική ομάδα στον ανταρ-
τοκρατούμενο θύλακα της 
Γούτα, που κι αυτή συγκαταλέ-
γεται στους «μετριοπαθείς») 
στις μάχες με τον Στρατό του 
Ισλάμ. Συνολικά, όλες οι παρα-
πάνω ομάδες εκτιμάται ότι δε 
διαθέτουν περισσότερους από 
15.000 μαχητές στην περιοχή. 

Ετσι, το υποτιθέμενο κυνή-
γι της Αλ Κάιντα από Ρωσία 
και Ασαντ δεν αφορά τόσο το 
παρακλάδι της Αλ Κάιντα (και 
τις διάφορες μεταλλάξεις του) 
όσο τον Ισλαμικό Στρατό που 
δρα στην περιοχή (τους «με-
τριοπαθείς» δηλαδή). Ομως 
τι νόημα έχει τελικά ποιον κυ-

νηγούν; Ολοι «τζιχαντιστές» 
και «τρομοκράτες» είναι, είτε 
«μετριοπαθείς» είτε «ακραίοι», 
κατά την προσφιλή τακτική του 
καθεστώτος!

Εκεχειρία με 
βόμβες

Η απελπιστική κατάσταση 
στην οποία βρισκόταν η Ανα-
τολική Γούτα, με τους 500 νε-
κρούς (μεταξύ των οποίων 123 
παιδιά) από τα πυρά του συρι-
ακού στρατού και των ρωσικών 
μαχητικών, οδήγησε στις 24 
Φλεβάρη στο ομόφωνο ψή-
φισμα 2401 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο 
ζητούσε ένα μήνα εκεχειρία για 
να αντιμετωπιστεί η ανθρωπι-
στική καταστροφή.

Τρεις μέρες μετά από το πα-
ραπάνω ψήφισμα, τρεις ισλα-
μικές οργανώσεις, ο Ισλαμικός 
Στρατός, η Λεγεώνα Ραχμάν 
και η Αχράρ Αλ Σαμ (σουνιτική 
σαλαφιστική ομάδα που είχε 
συνεργαστεί στο παρελθόν με 
το Νούσρα και έχει δύναμη γύ-
ρω στους 16.000 άνδρες, σύμ-
φωνα με το ρωσικό υπουργείο 
Πολέμου) έστειλαν επιστολή 
στον γενικό γραμματέα του 
ΟΗΕ και στον πρόεδρο του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ (βλ. https://www.un.org/
press/en/2018/sgsm18932.doc.
htm), με την οποία ζητούσαν να 
επιτευχθεί συμφωνία προκειμέ-
νου να διώξουν από την περιοχή 
τους εναπομείναντες μαχητές 
του HTS (πρώην Αλ Νούσρα, 
για να μην μπερδευόμαστε) 
από την Ανατολική Γούτα εντός 
15 ημερών. Το έκαναν αυτό για 
να γλιτώσουν από τα πυρά του 
Ασαντ και της Ρωσίας και να 
ενταχθούν στην εκεχειρία, η 
οποία δεν ίσχυε για το Νούσρα, 
την Αλ Κάιντα και το ISIS. 

Λαμβάνοντας αυτή την επι-
στολή, το γραφείο του ειδικού 
απεσταλμένου του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ κινητο-
ποιήθηκε για να έρθει σε επα-
φή με τις τρεις αυτές ένοπλες 
ισλαμικές ομάδες, οι ηγέτες των 
οποίων ζητούσαν να διαπραγ-
ματευτούν με τη Ρωσική Ομο-
σπονδία στη Γενεύη. Δεν ήταν 
η πρώτη φορά που είχαν κάνει 
διαπραγματεύσεις με τους Ρώ-
σους, αφού είχαν συμμετάσχει 
στις «ειρηνευτικές» διαπραγ-
ματεύσεις  στην Αστάνα του 
Καζακστάν τον Γενάρη του 2017.

Τελικά, όπως αναφέρει ο Γε-

νικός Γραμματέας του ΟΗΕ, 
έγιναν δύο συναντήσεις στα 
περίχωρα της Ανατολικής Γού-
τα, στις 8 και 10 Μάρτη. Οι συ-
ναντήσεις έγιναν μεταξύ του 
Στρατού του Ισλάμ και ρώσων 
αξιωματούχων και συμφωνήθη-
καν η απομάκρυνση μαχητών 
του HTS (Νούσρα) και θέματα 
ανθρωπιστικής βοήθειας στους 
κατοίκους της πολιορκημένης 
περιοχής. Ολα αυτά, όμως, γίνο-
νταν εν μέσω της κλιμάκωσης 
της επίθεσης από τον συριακό 
στρατό και τη ρωσική αεροπο-
ρία, με αποτέλεσμα ο στρατός 
του Ασαντ να καταφέρει να 
αποσπάσει ένα μεγάλο μέρος 
της επαρχίας (από το 10% που 
κατείχε στις 3 Μάρτη, έφτασε 
να κατέχει το 60% στις 12 Μάρ-
τη). Η «εκεχειρία» της 24ης 
Φλεβάρη παραβιάστηκε από 
τον συριακό στρατό με το αιτι-
ολογικό των λίγων εκατοντάδων 
ανταρτών του HTS (του Νούσ-
ρα δηλαδή, που εξαιρούνταν 
της εκεχειρίας) που βρίσκονταν 
στην επαρχία της Ανατολικής 
Γούτα, η οποία ελεγχόταν από 
τους πάνω από 20.000 αντάρ-
τες των άλλων ισλαμικών ομά-
δων (των «μετριοπαθών»)! 

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερι-
κών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε 
στις 28 Φλεβάρη ότι αν η απο-
μάκρυνση των μαχητών του 
HTS (Νούσρα) από την Ανατο-
λική Γούτα γίνει υπό τον έλεγ-
χο των άλλων «συναδέλφων 
του» στον ΟΗΕ και των άλλων 
ομάδων που μπορούν να έχουν 
επιρροή πάνω τους, η Ρωσία δε 
θα φέρει αντίρρηση. 

Τελικά, οι συμφωνίες απο-
μάκρυνσης των ανταρτών (όχι 
μόνο του Νούσρα αλλά και 
των υπολοίπων) επιτεύχθηκαν 
στις 21 και 23 Μάρτη (ένα μήνα 
μετά την ομόφωνη απόφαση 
για εκεχειρία από το Συμβού-
λιο Ασφαλείας του ΟΗΕ!), με 
αποτέλεσμα να φύγουν πάνω 
από 15.000 μαχητές των δύο 
«μετριοπαθών» ισλαμικών ομά-
δων, της Λεγεώνας Ραχμάν και 
της Αχράρ Αλ Σαμ.

Εμεινε μόνο ο Στρατός του 
Ισλάμ να συνεχίζει τις διαπραγ-
ματεύσεις, οι οποίες όμως δεν 
τελείωσαν ποτέ, γιατί στις 7 
Απρίλη ο συριακός στρατός 
έσπασε τη δεκαήμερη εκεχει-
ρία που είχε συνάψει με τον 
Ισλαμικό Στρατό (προκειμένου 
να ολοκληρωθούν οι διαπραγ-
ματεύσεις), με το αιτιολογικό 
ότι κάποια ομάδα των μαχητών 
του Ισλαμικού Στρατού επιτέ-
θηκε κατά κυβερνητικού κτιρί-
ου στη Δαμασκό σκοτώνοντας 
τέσσερα άτομα, πράγμα που ο 
Ισλαμικός Στρατός διέψευσε 
κατηγορηματικά (γιατί να το 
κάνει άλλωστε, όταν ήταν ήδη 
στριμωγμένος και αναζητούσε 
συμφωνία να φύγει από την πε-
ριοχή;). Μια μέρα μετά, έγινε η 
επίθεση στη Δούμα (τη μεγαλύ-
τερη πόλη της Ανατολικής Γού-
τα, με πληθυσμό 140.000 κατοί-
κους), για την οποία η Δύση κα-
τηγόρησε τον Ασαντ ότι χρησι-
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Παρίσι

Πρωτομαγιά με 
συγκρούσεις

Παρά τις απειλές του Μακρόν περί μηδενικής ανοχής απέ-
ναντι στους συγκρουσιακούς διαδηλωτές και την προκλητική 
παρουσία των διαβόητων γαλλικών CRS (ΜΑΤ), που επιστρά-
τευσαν ολόκληρο το οπλοστάσιό τους απέναντι στη μεγάλη 
διαδήλωση της Πρωτομαγιάς, που οργάνωσαν τα συνδικάτα 
των απεργών εργατών με μπροστάρηδες τους σιδηροδρο-
μικούς, οι διαδηλωτές επεφύλαξαν μια καυτή μέρα για τον 
Μακρόν.

Στη διαδήλωση που διοργάνωσαν στο Παρίσι τα συνδικά-
τα CGT και Solidaires (CFDT και Force Ouvriere απείχαν) 
συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές που αψήφισαν την 
τρομοκρατία και το φόβο που είχε σπείρει μέσω των γαλλικών 
ΜΜΕ η κυβέρνηση Μακρόν, προειδοποιώντας για σκληρή κα-
ταστολή και για αλλεπάλληλα σημεία ελέγχου από τα οποία 
έπρεπε να περάσει όποιος ήθελε να προσεγγίσει τα σημεία 
των συγκεντρώσεων.

Η διαδήλωση ξεκίνησε από την πλατεία της Βαστίλης και 
δεν κατέληξε ποτέ στον προορισμό της, αφού τα γαλλικά 
ΜΑΤ ύστερα από απανωτά χτυπήματα στα μπλοκ των δια-
δηλωτών κατάφεραν να διαλύσουν τμήμα του σώματος της 
πορείας και να αναγκάσουν τους εναπομείναντες διαδηλωτές 
να αλλάξουν κατεύθυνση για να αποφύγουν τις αστυνομικές 
«αύρες» και το τοξικό νέφος από τους τόνους χημικών που 
πέταξαν τα ΜΑΤ.

Στην πορεία συμμετείχαν μαζικά οι απεργοί σιδηροδρομι-
κοί, φοιτητές, δημόσιοι υπάλληλοι και εργαζόμενοι στην Air 
France που συνεχίζουν την απεργία διεκδικώντας ουσιαστικές 
αυξήσεις στους μισθούς τους. Κατά τη διάρκεια των πολύω-
ρων συγκρούσεων των διαδηλωτών με τα ΜΑΤ, η αστυνομία 
συνέλαβε περισσότερους από 200 διαδηλωτές.

Οι απεργίες στο δημόσιο στριμώχνουν τον Μακρόν και του 
προκαλούν εκνευρισμό, κάτι που πλέον είναι πασιφανές στις 
συνεντεύξεις Τύπου που δίνει και στις δηλώσεις που κάνει στο 
Twitter. Ηδη, ενόψει των διαδηλώσεων που είχαν ανακοινωθεί 
για το τέλος αυτής της εβδομάδας, με στόχο τις αντεργατι-
κές μεταρρυθμίσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Μακρόν, 
ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράρ Κολόμπ ανακοίνωσε ότι «θα 
υπάρξουν ακόμα περισσότερες αστυνομικές δυνάμεις. Θα 
διαχωρίσουν αυτούς που θέλουν να διαδηλώσουν απ' αυτούς 
που θέλουν να σπάσουν».

«Οι Παλαιστίνιοι πρέπει να δε-
χτούν το σχέδιο ειρήνευσης 

που τους προτείνεται ή να σκάσουν και 
να σταματήσουν να παραπονιούνται». 
Τα λόγια αυτά δεν εκστομίστηκαν από 
κάποιον σιωνιστή ισραηλινό πολιτικό, 
απ’ αυτούς που κάνουν συχνά πυκνά 
τέτοιου απύθμενου θράσους δηλώσεις, 
ούτε από κάποιο στέλεχος της κυβέρ-
νησης Τραμπ ή τον ίδιο τον Τραμπ. 
Εκστομίστηκαν από τον σαουδάραβα 
πρίγκηπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν σε 
ομιλία του σε -κλειστή στο κοινό- εκδή-
λωση εβραϊκών οργανώσεων στη Νέα 
Υόρκη.

Ο ανταποκριτής που έδωσε στη δη-

μοσιότητα την ομιλία του Μπιν Σαλμάν 
είπε ότι ακόμα και οι συμμετέχοντες 
στην εκδήλωση δεν περίμεναν τόσο 
φίλια προς τους σιωνιστές δήλωση από 
το στόμα ενός Αραβα. Μια δήλωση που 
δεν κρατά ούτε τα προσχήματα σε επί-
πεδο «διπλωματίας». Οι ακροατές της 
ομιλίας σχεδόν έπεσαν από τις καρέ-
κλες τους από έκπληξη ακούγοντάς 
την, δήλωσε ο εν λόγω δημοσιογράφος.

Στην ίδια ομιλία, ο Σαλμάν άσκησε 
σφοδρή κριτική ακόμα και στον Αμπάς, 
που προς το παρόν αρνείται να συναι-
νέσει στο σχέδιο που πρόκειται να 
καταθέσουν σύντομα οι Αμερικάνοι, 
δηλώνοντας πως δεν αναγνωρίζει το 

διαμεσολαβητικό τους ρόλο μετά την 
ανακοίνωση Τραμπ για μεταφορά της 
αμερικανικής πρεσβείας από το Τελ 
Αβίβ στην Ιερουσαλήμ. Ακόμα και ο 
Αμπάς αρνείται έναν τόσο κατάπτυστο 
ρόλο. Αρνείται να θυσιαστεί πολιτικά 
προκειμένου να στρωθεί ο δρόμος για 
την ενίσχυση των δεσμών των δυναστι-
κών καθεστώτων και πιστών συμμάχων 
των Αμερικάνων στην περιοχή με τη 
σιωνιστική οντότητα.

Το σχέδιο ειρήνευσης, που ετοιμά-
ζουν οι συνεργάτες του Τραμπ, Τζάρεντ 
Κούσνερ και Τζέισον Γκρίνμπλατ, αμφό-
τεροι σφοδροί υποστηρικτές των σιωνι-
στών, και στηρίζει η Σαουδική Αραβία 

είναι ένα σχέδιο ξεπουλήματος του 
παλαιστινιακού λαού, που ουσιαστικά 
νομιμοποιεί την κατάσταση που με τη 
βία έχει διαμορφώσει το Ισραήλ στο 
έδαφος της Παλαιστίνης.

Ο λόγος που η Σαουδική Αραβία 
βγαίνει τόσο ανοιχτά υπέρ των σι-
ωνιστών δεν είναι άλλος από το ότι 
προσδοκεί μελλοντική συνεργασία 
με το Ισραήλ σε ένα πιθανό χτύπημα 
εναντίον του Ιράν, όχι μόνο στη Συρία 
αλλά μέσα στο Ιράν, με πρόσχημα το 
πυρηνικό του οπλοστάσιο, έχοντας σαν 
στόχο να περιορίσουν την επιρροή του 
στην ευρύτερη περιοχή.

Σαουδάραβες προς Παλαιστίνιους: «Δεχτείτε τη συμφωνία ή σκάστε»!

μοποίησε χημικά. Ακόμα όμως 
κι αν ισχύει αυτό που υποστήρι-
ξε ο γνωστός δημοσιογράφος 
του Ιντιπέντεντ, Ρόμπερτ Φισκ 
(βλ. https://www.independent.
co.uk/voices/syria-chemical-
attack-gas-douma-robert-fisk-
ghouta-damascus-a8307726.
html), ότι δηλαδή δεν ήταν τα 
χημικά που έκαναν τους αμά-
χους να τρέχουν αλλόφρονες 
και να τους ρίχνουν νερό σε 
νοσοκομείο, στο βίντεο που 
αποτέλεσε την «απόδειξη» για 
τη χρήση των χημικών στη Γού-
τα, αλλά η έλλειψη οξυγόνου 
και η σκόνη από τις βόμβες 
που χτύπησαν τα τούνελ τα 
ξημερώματα της 8ης Απρίλη, τι 
αλλάζει επί της ουσίας ως προς 
τη στάση του συριακού καθε-
στώτος; Από τις 18 Φλεβάρη 
συνέχιζε τους βομβαρδισμούς 
(με ρωσικές πλάτες φυσικά) 
κατά των ανταρτοκρατούμενων 
περιοχών και ούτε το ομόφωνο 
ψήφισμα της 24ης Φλεβάρη 
δεν το έκανε να σταματήσει. 
Το αποτέλεσμα ήταν να σκοτω-
θούν 1.500 άτομα και να τραυ-
ματιστούν πάνω από 5.000. 
Ηταν «τρομοκράτες» όλοι αυ-
τοί που σκοτώθηκαν; Φυσικά 
όχι. Απλά, το καθεστώς Ασαντ 
είναι αδίστακτο και τώρα ζητά 
να πάρει τη ρεβάνς.

Στα δίχτυα ενός 
άδικου πολέμου

Η Συρία εδώ και επτά χρό-
νια έχει πέσει στα δίχτυα ενός 
πολέμου άδικου απ’ όλες τις 
πλευρές. Το καθεστώς Ασαντ 
πήρε τα πάνω του από τότε που 
εισέβαλε η Ρωσία για να το 
στηρίξει (Σεπτέμβρης 2015), με 
αποτέλεσμα σήμερα να κατέχει 
πάνω από το μισό του συριακού 
εδάφους (γύρω στο 55-60%). 
Ενα αξιοσημείωτο τμήμα κα-
τέχουν οι Κούρδοι στο Βορρά 
(γύρω στο 25%) και το υπόλοι-
πο 25% μοιράζεται μεταξύ του 
Ελεύθερου Συριακού Στρατού 
(που στηρίζεται από την Τουρ-
κία), του ΙSIS (που υπολογίζεται 
ότι κατέχει ένα 7%) και των υπό-
λοιπων ισλαμιστών ανταρτών.

Η απουσία μίας εθνικοαπε-
λευθερωτικής οργάνωσης, που 
να κινείται έστω με αντιϊμπε-
ριαλιστικά κριτήρια, βάζει τη 
σφραγίδα της στις εξελίξεις.  Η 
Συρία βρίσκεται πολύ πιο πίσω 
-από άποψη κινήματος- από την 
Παλαιστίνη που εξακολουθεί να 
αντιστέκεται παρά τις δυσμε-
νέστατες συνθήκες μέσα στις 
οποίες αναπτύσσεται αυτή η 
αντίσταση.

Από την άλλη, όσοι θεωρούν 
ότι οι Κούρδοι εφαρμόζουν 
«κομμουνισμό» στο Κομπάνι θα 
πρέπει να μας πείσουν πώς αυ-
τός ο «κομμουνισμός» γίνεται 
με τις πλάτες των Αμερικανών.

Με αυτά τα δεδομένα, η 
Συρία βαδίζει σε δύσβατα και 
αιματηρά μονοπάτια. Η μετα-
τροπή της σε θέατρο συγκρού-
σεων με πολλούς παίκτες και 
αντιτιθέμενα συμφέροντα την 
οδηγεί σε ολοένα και μεγαλύ-
τερη καταστροφή που κανείς 
δεν μπορεί να γνωρίζει πότε θα 
σταματήσει.

Κορέα

Η δύναμη του κεφαλαίου θα 
δείξει το νικητή του πολέμου
Η συνάντηση, την προηγούμε-

νη Παρασκευή, των ηγετών 
Βόρειας και Νότιας Κορέας, Κιμ 
Γιονγκ Ουν και Μουν Ζάε Ιν, στο 
«σπίτι της ειρήνης» που βρίσκε-
ται στην αποστρατιωτικοποιημέ-
νη ζώνη στα σύνορα μεταξύ των 
δύο χωρών, ήταν σίγουρα μια 
ιστορική συνάντηση. Για πρώτη 
φορά μετά από 65 ολόκληρα 
χρόνια και μετά από σφοδρές 
φραστικές συγκρούσεις μετα-
ξύ των ηγετών των δύο χωρών, 
που οδήγησαν ορισμένες φορές 
στα πρόθυρα της ανάφλεξης, το 
κλίμα αντιστρέφεται και η επα-
νένωση των δύο χωρών φαίνεται 
πιο καθαρά στον ορίζοντα. 

Σύμφωνα με την ανεπίσημη 
μετάφραση του κειμένου της 
κοινής διακήρυξης «για την ειρή-
νη, την ευημερία και την επανέ-
νωση της κορεατικής χερσονή-
σου», που υπογράφηκε από τους 
δύο ηγέτες στις 27 Απρίλη του 
2018,  οι δύο ηγέτες αποφάσισαν 
τη σύσφιξη των σχέσεων των 
δύο χωρών και τη μετατροπή της 
ανακωχής που επιτεύχθηκε στις 
15 Ιούνη του 1953 σε συνθήκη 
ειρήνης, με τη διαμεσολάβηση 
των ΗΠΑ και της Κίνας. Μέχρι 
να γίνει αυτό, η κάθε χώρα θα 
απέχει από οποιαδήποτε πρό-
κληση έναντι της άλλης, πράγ-
μα που θα εξασφαλιστεί με τη 
συνάντηση μέσα στον Μάη των 
υπουργών Πολέμου των δύο 
χωρών, για να επιλυθούν όλα τα 
στρατιωτικά θέματα που εγείρο-
νται μεταξύ τους με στόχο την 
αποπυρηνικοποίηση της κορεα-
τικής χερσονήσου.

Ταυτόχρονα, θα ξεκινήσει η 
υλοποίηση των έργων που είχαν 
αποφασιστεί στη διακήρυξη της 
4ης Οκτώβρη του 2017, με πρώ-
το τον εκσυγχρονισμό των σιδη-
ροδρομικών και οδικών δικτύων 
στον αποκαλούμενο «ανατολικό 
διάδρομο μεταφορών» και μετα-
ξύ της Σεούλ και της Σινουίτσου. 

Τέλος, θα ξεκινήσει η διαδι-
κασία για την επανένωση των 
οικογενειών που χωρίστηκαν 
με τον πόλεμο και την επίλυση 
όλων των ανθρωπιστικών προ-
βλημάτων που προέκυψαν από 

το χωρισμό αυτό.
Οσοι σπεύσουν να πανηγυ-

ρίσουν για τη νίκη της «διπλω-
ματίας» πάνω στα «γεράκια του 
πολέμου» θα πρέπει να αναρω-
τηθούν πώς έγινε τόσο εύκολα 
αυτή η μεγάλη στροφή, την ίδια 
στιγμή που στη διακυβέρνηση 
των ΗΠΑ βρίσκονται τα «γερά-
κια»! Η δική μας θέση, που την 
έχουμε από καιρό καταθέσει, 
ήταν ότι οι λεονταρισμοί της 
Βόρειας Κορέας ήταν περισσό-
τερο θέατρο παρά πραγματική 
απειλή. Κι αυτό φάνηκε πολλές 
φορές στην ιστορία των δύο 
χωρών, με τη Βόρεια Κορέα να 
κάνει κωλοτούμπες προκειμένου 
να πετύχει τους στόχους της, 
που ήταν κυρίως οικονομικά 
ανταλλάγματα. Χρησιμοποιού-
σε δηλαδή τη στρατιωτική της 
μηχανή ως μέσο πίεσης για οι-
κονομικά οφέλη.

Η Βόρεια Κορέα δεν είχε κα-
μία σχέση με τον κομμουνισμό, 
πέραν του ονόματος που χρη-
σιμοποιούσε (όπως και η Κίνα) 
σαν ένα ξεφτισμένο είδωλο ενός 
απώτερου παρελθόντος που κα-
νείς πλέον δεν πιστεύει ότι υφί-
σταται. Μια χώρα εξαρτημένη 
από την ιμπεριαλιστική Κίνα, 
δε θα μπορούσε άλλωστε να εί-
ναι σοσιαλιστική, πόσω μάλλον 
όταν το μόνο που μπορούσε να 
επιδείξει ήταν η στρατιωτική της 
ισχύς παράλληλα με την εξαθλί-
ωση των κατοίκων της.

Επομένως, η «ιστορική στιγ-
μή» που θα εδραιώσει την ειρή-
νη στην κορεατική χερσόνησο (η 
οποία ειρήνη υπήρχε στην πρά-
ξη τα τελευταία 65 χρόνια, παρά 
τις φραστικές αντεγκλήσεις, τις 

στρατιωτικές ασκήσεις και τη μη 
υπογραφή συνθήκης ειρήνης), 
δε θα φέρει κάτι ελπιδοφόρο, 
ούτε για τους λαούς των δύο 
χωρών ούτε για την παγκόσμια 
ειρήνη, πέραν της ενσωμάτωσης 
του πιο αδύνατου οικονομικά 
στον πιο δυνατό.

Το έργο το είδαμε με την 
επανένωση των δύο Γερμανιών 
και την τεράστια διαφορά που 
εξακολουθεί να υπάρχει μεταξύ 
των πολιτών των δύο περιοχών. 
Ετσι και τώρα, ο πιο δυνατός 
οικονομικά θα ρουφήξει τον πιο 
αδύναμο, ο οποίος στην προ-
κειμένη περίπτωση είναι σαφέ-
στατα η Βόρεια Κορέα, η οποία 
υπό το βάρος των οικονομικών 
προβλημάτων που περνάει ανα-
γκάστηκε να κόψει τους θεα-
τρινισμούς και να κάτσει «στα 
κιλά της», προκειμένου να μην 
έχει την τύχη άλλων καθεστώ-
των του κρατικού καπιταλισμού 
(που πλασάρονταν σαν «σοσι-
αλισμός»). Τίποτα λιγότερο και 
τίποτα περισσότερο από αυτό.

Ο ανταγωνισμός για τον 
έλεγχο της χερσονήσου μεταξύ 
των μεγάλων ιμπεριαλιστικών 
δυνάμεων (ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσί-
ας) θα συνεχίσει να υφίσταται. 
Η Ρωσία ήδη δήλωσε παρούσα 
για να «βοηθήσει» στον εκσυγ-
χρονισμό του σιδηροδρομικού 
δικτύου και στους τομείς του 
φυσικού αερίου και της ηλεκτρι-
κής ενέργειας.  Η Κίνα χαιρέτισε 
τη σύνοδο, υποστηρίζοντας την 
αποπυρηνικοποίηση της περιο-
χής, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα 
αντιδράσει αν δει τη Βόρεια 
Κορέα να προσαρτάται από τη 
Νότια.
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Συνηθίσαμε;
Πώς τολμά ο Τσίπρας να μιλά για «εκπληκτική 

δημοσιονομική προσαρμογή» και για «εκπληκτική 
υπεραπόδοση σε ό,τι αφορά τα πρωτογενή 
πλεονάσματα»; Είναι απλώς το θράσος της εξουσίας, 
η συριζαίικη τακτική των αισχρών ψεμάτων, ή 
υπάρχει και ένα αντικειμενικό έδαφος στο οποίο 
ποντάρουν;

Αν πάρουμε τοις μετρητοίς τις κυβερνητικές 
διαβεβαιώσεις ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στο 
τέλος της τετραετίας, αφού στο μεταξύ έχει επέλθει 
και το νέο πετσόκομμα των συντάξεων, εύκολα 
μπορούμε να σκεφτούμε ότι οι συριζαίοι θεωρούν 
ότι η συνέχιση της μνημονιακής πολιτικής -που θα 
υλοποιηθεί με το μετα-Μνημόνιο- δεν πρόκειται να 
αποτελέσει κριτήριο ψήφου για ένα μεγάλο κομμάτι 
των ψηφοφόρων.

Αν κάνουν αυτή τη σκέψη, τότε σημαίνει 
πως ποντάρουν σε κάποιο είδος κοινωνικού 
μυθριδατισμού. Οτι δηλαδή ο ελληνικός λαός έχει 
συνηθίσει στην κινεζοποίηση, την έχει αποδειχτεί 
μοιρολατρικά και όσοι ψηφίσουν θα ψηφίσουν 
με άλλα κριτήρια. Ας πούμε με ηθικά κριτήρια. Γι' 
αυτό και τα διαδοχικά κύματα σκανδαλολογίας 
που εξαπολύει το Μαξίμου. Αφού όλοι είναι εξίσου 
μνημονιακοί, εξίσου υποτακτικοί στα κελεύσματα 
του κεφαλαίου, ας διαλέξουμε τους λιγότερο 
διεφθαρμένους. Είναι η λογική την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ 
θα προσπαθήσει να επιβάλει ως βασικό εκλογικό 
διακύβευμα.

Πριν αρχίσουμε να συζητάμε για το αν αυτό 
το διακύβευμα έχει πιθανότητες επιτυχίας, ας 
σκεφτούμε: γιατί πρέπει να συζητάμε για εκλογικά 
διακυβεύματα; Υπάρχει κάποιο εκλογικό διακύβευμα 
που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τα λαϊκά 
συμφέροντα; Στα οχτώ χρόνια μνημονιακής πολιτικής 
είχαμε κάμποσες κυβερνήσεις και κάμποσα εκλογικά 
διακυβεύματα. Στην αρχή είχαμε ως διακύβευμα την 
«επαναδιαπραγμάτευση με στόχο ένα διαφορετικό 
μείγμα πολιτικής». Μετά είχαμε το «αντιμνημόνιο». 
Μας έμεινε το Μνημόνιο. Τώρα έχουμε το μετα-
Μνημόνιο, που δε θα είναι παρά η μνημονιακή 
πολιτική με δανεισμό από τις «αγορές» και όχι από 
την Ευρωζώνη και το ΔΝΤ. Αυτή θα είναι η μόνη 
διαφορά. Ολα τα υπόλοιπα θα παραμείνουν ως 
έχουν.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο πονηρός Μητσοτάκης ζητάει 
εκλογές το φθινόπωρο του 2018. Να υπογράψει 
πρώτα ο Τσίπρας το μετα-Μνημόνιο και ν' αναλάβει 
αυτός να το υλοποιήσει, καταγγέλλοντας τον 
προκάτοχό του ότι του έχει δέσει τα χέρια με μια 
δεσμευτική διεθνή συμφωνία στο πλαίσιο της 
Ευρωζώνης, με την οποία δεν μπορούμε να έρθουμε 
σε ρήξη.

Θα έπρεπε ήδη να έχουμε γυρίσει την 
πλάτη στις εκλογικές διαδικασίες του αστικού 
κοινοβουλευτισμού, συνειδητοποιώντας ότι υπό τις 
παρούσες συνθήκες η ψήφος δεν έχει την παραμικρή 
αξία. Οχι όμως με έναν παθητικό τρόπο. Ενεργητικά, 
μαχητικά, ανατρεπτικά.

Δεν παραβλέπουμε τη δύναμη του 
κοινοβουλευτικού κρετινισμού. Είναι πολύς ο 
εργαζόμενος και νεανικός κόσμος που εγκλωβίζεται 
στα κάλπικα διακυβεύματα των αστικών πολιτικών 
κομμάτων. Δεν πρέπει να τον λοιδορούμε αυτόν 
τον κόσμο. Αντίθετα, πρέπει επίμονα, πειστικά, με 
αποκαλύψεις και επιχειρήματα, να του δείχνουμε τα 
αδιέξοδα αυτής της θέσης.

Οχι όμως εκκινώντας από «αγωνιστικά 
ψηφοδέλτια», αλλά δείχνοντας έμπρακτα τα πρώτα 
βήματα οικοδόμησης μιας νέας πολιτικής, μιας νέας 
ταξικής-επαναστατικής συλλογικότητας.

στο ψαχνό

Εθνικιστικές γελοιότητες
Ο εθνικισμός, όταν τον χειρίζονται άν-

θρωποι σαν τον Καμμένο, πάει χέρι-χέρι 
με τη γελοιότητα. Θυμηθείτε τη χούντα 
και τις γιορτές για την «πολεμική αρετή 
των Ελλήνων». Θυμηθείτε την άθλια φιέ-
στα για τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, με την 
κόκκινη μοκέτα πάνω σε μια σειρά από 
παλέτες, στην οποία περπάτησε ο Καμ-
μένος για να ρίξει στεφάνι στη θάλασσα. 
Ηταν μια τελετή γελοιότητας αντίστοιχη 
μ' εκείνες της χούντας. Δε θα του ξέφευ-
γε, λοιπόν, η Μπουμπουλίνα, την οποία ο 
Καμμένος ανακήρυξε (με ΦΕΚ, φυσικά) 
υποναύαρχο επί τιμή δύο αιώνες μετά το 
θάνατό της, απονέμοντάς της και κανα-
δυό παράσημα. Υποθέτουμε ότι σειρά θα 
πάρουν και οι υπόλοιποι οπλαρχηγοί του 
'21. Οσοι τέλος πάντων δεν πήραν κάποιο 
στρατιωτικό βαθμό από το βαυαρικό με-
τεπαναστατικό καθεστώς.

Μπορεί στο Διαδίκτυο να ξέσπασε γλέ-
ντι τρικούβερτο, όμως αυτά τους Καμμέ-
νους τους αφήνουν αδιάφορους. Αυτοί 
έχουν την προσωπική τους πελατεία, αλλά 
και την ανάγκη να ικανοποιήσουν κάποια 
προσωπικά τους απωθημένα.

ΥΓ. Η γελοιότητα δε θα μπορούσε να 
μην αποκτήσει το… ταίρι της στην απέ-
ναντι στεριά του Αιγαίου. Η τουρκική 
φυλλάδα «Βατάν» έκανε πρωτοσέλιδο (!) 
την είδηση της παρασημοφόρησης των… 
οστών της Μπουμπουλίνας, υπό τον τίτλο 
«Πρόκληση με ναύαρχο»! Η Μπουμπουλί-
να, λένε, «ήταν εχθρός των Τούρκων». Οσο 
τα βλέπει αυτά ο Καμμένος και θεριεύει ο 
εθνικιστικός ναρκισσισμός του («οι Τούρ-
κοι έχουν πάθει αμόκ με εμένα» δήλωσε 
πρόσφατα) τόσο θα πυκνώνει τις γελοίες 
εθνικιστικές ενέργειές του.

Καθαρματίδια
Αγανάκτησαν πολλοί στην αστική δημο-

σιογραφία όταν ο Τσίπρας απεκάλεσε (μέ-
σω non paper) τον Μαρινάκη «ναρκέμπο-
ρο». Ανέβηκαν στα κεραμίδια κι άρχισαν 
να σκούζουν σαν γάτοι τον Φλεβάρη για 
το «τεκμήριο αθωότητας» του εφοπλιστή, 

ιδιοκτήτη ΠΑΕ και μεγαλοεκδότη, που το 
παραβίασαν ο πρωθυπουργός και το επι-
τελείο του. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι (πλην 
ελάχιστων εξαιρέσεων) που κάθε φορά 
που η Αντιτρομοκρατική πιάνει κάποιον 
αγωνιστή σπεύδουν να αναπαράξουν τις 
βρόμικες κατασκευές τους. Χωρίς 
καμιά επιφύλαξη. Χωρίς ούτε ένα 
«φερόμενος ως» πριν από τις κατη-
γορίες που προσάπτει η Αντιτρο-
μοκρατική. 

Η περίπτωση του αναρχικού 
κομμουνιστή Τάσου Θεοφίλου, η 
υπόθεση του οποίου θα εκδικα-
στεί την επόμενη βδομάδα από 
τον Αρειο Πάγο (η εισαγγελία του 
Αρείου Πάγου έχει ασκήσει αναί-
ρεση κατά της αθωωτικής απόφα-
σης), είναι από τις πιο πρόσφατες 
(και πιο χαρακτηριστικές). Μόλις 
η Αντιτρομοκρατική παρενέβη 
στην υπόθεση και μετέτρεψε 
μια ληστεία του κοινού ποινικού 
δικαίου σε «υπόθεση τρομοκρα-
τίας», όλα αυτά τα παπαγαλάκια 
που τώρα σκούζουν για την πα-
ραβίαση του τεκμήριου αθωότη-
τας του Μαρινάκη, άρχισαν να 
χαρακτηρίζουν τον Θεοφίλου 
«ληστή» και «αδίστακτο φονιά».

Δούλεμα
Πήγε, λέει, ο Τσακαλώτος στο 

Eurogroup και παρουσίασε το 
περιβόητο «ολιστικό σχέδιο». 
«Ηταν πολύ ευχαριστημένοι 
οι θεσμοί με την αναπτυξιακή 
στρατηγική που παρουσιάσα-
με», δήλωσε μετά την ολοκλή-
ρωση του Eurogroup. «Εγινε 
αρκετή κουβέντα για αυτό και 
πήραμε πολλούς επαίνους για 
το ότι κάνουμε κάτι που θα 
έχει αξιοπιστία όχι μόνο στις 
αγορές, αλλά και στην ελληνι-
κή κοινωνία με το μείγμα των 
μέτρων και των παρεμβάσεων  
που θα κάνουμε», συμπλήρω-
σε. Στην επίσημη ανακοίνωση 

διαβάσαμε καταρχάς ότι «οι θεσμοί ενη-
μέρωσαν το Eurogroup σχετικά με την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εν εξε-
λίξει τέταρτη αξιολόγηση του ελληνικού 
προγράμματος χρηματοδοτικής συνδρο-
μής» και μετά ότι «ο υπουργός κ. Τσακαλώ-

Οι δικοί μας νεκροί
Δύο εργάτες καθαριότητας του Δήμου Τήνου ήρθαν να προστεθούν στον μακρύ κα-τάλογο των νεκρών του κλάδου. Ενας ακόμα συνάδελφός τους ανασύρθηκε σοβαρά τραυ-ματισμένος από τα συντρίμμια του απορριμ-ματοφόρου που έπεσε σε γκρεμό.

Η είδηση μόλις που μεταδόθηκε στο τέλος των δελτίων ειδήσεων. Απλώς σαν είδηση. Χω-ρίς σχόλια, χωρίς την παρέλαση ειδικών, χωρίς ανακοινώσεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων και δηλώσεις των πολιτικών τους στελεχών. Και βέβαια, η Βουλή δεν αποφάσισε να υιοθετήσει τα παιδιά τους ως ορφανά πεσόντων εν ώρα καθήκοντος. Βλέπετε, δεν οδηγούσαν Mirage αλλά επέβαιναν σε ένα άθλιο απορριμματοφό-ρο. Δε φορούσαν φόρμες με λαμπρά διακριτι-κά, αλλά τη λερωμένη φόρμα του σκουπιδιάρη. Οσο για το υπουργείο Εσωτερικών, εξέδωσε την εξής ανακοίνωση: «Ο υπουργός Εσωτερι-κών, Πάνος Σκουρλέτης, για τον θάνατο των δύο εργαζομένων στον τομέα Καθαριότητας του Δήμου Τήνου, εκφράζει τα θερμά του συλλυπη-τήρια, στους οικείους και στους συναδέλφους τους». Ετσι απλά. Ωμά, κυνικά, ξεδιάντροπα.
Οπως γράψαμε όταν έπεσε το  Μirage και σκοτώθηκε ο χειριστής της, η αστική τάξη, το κράτος της και το πολιτικό του προσωπικό φρο-ντίζουν ακόμα και μπροστά σε νεκρά σώματα να μας θυμίζουν τον ταξικό διαχωρισμό. Ας συ-νηθίσουμε να τον κάνουμε κι εμείς. Να μιλάμε για τους δικούς μας νεκρούς που «πέφτουν» εν ώρα καθήκοντος. Τις περισσότερες φορές δολοφονημένοι από την εργοδοτική αδιαφο-ρία (ανεξάρτητα αν ο εργοδότης είναι κάποιος ιδιώτης καπιταλιστής ή το αστικό κράτος), από την εντατικοποίηση της δουλειάς, από τα σα-ραβαλιασμένα μέσα παραγωγής (αυτοκίνητα, μηχανήματα κτλ.), από την έλλειψη κανόνων και μέσων προστασίας.

ΚΟΝΤΡΕΣ
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τος παρουσίασε την επικείμενη γενική αναπτυξιακή στρατηγική 
της Ελλάδας, περιγράφοντας περιληπτικά τους στόχους και τις 
προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια».

Τι ακριβώς ειπώθηκε δεν ξέρουμε, καθώς το «ολιστικό σχέδιο» 
εξακολουθεί να παραμένει επτασφράγιστο μυστικό. Πάντως, ού-
τε εκφράσεις ευχαρίστησης ούτε επαίνους διαβάζουμε. Σιγά που 
θα καθήσουν οι ιμπεριαλιστές υπουργοί να συζητήσουν τις παπά-
τζες του Τσακαλώτου. Στην τρόικα και στο EuroWorkingGroup θα 
παραπέμψουν τη δουλειά. Εκεί όπου είχαμε «το πρώτο αίμα» (του 
Χουλιαράκη). Ο Τσακαλώτος, βέβαια, δεν είναι Μπαρουφάκης 
για ν' αρχίσει να ζαλίζει τους συναδέλφους του με… ακαδημαϊκές 
αναλύσεις. Ξέρει να φυλάγεται. Γι' αυτό τον «πήγαινε με χίλια» 
ακόμα και ο δύστροπος Σόιμπλε.  Ο Τσακαλώτος δεν προσπαθεί 
να «δουλέψει» τους ιμπεριαλιστές υπουργούς του Eurogroup. 
Τον ελληνικό λαό «δουλεύει ψιλό γαζί».

Follow the money
Follow the money, μας είπε με νόημα ο εξ Αμερικής ορμώ-

μενος καθηγητής Κριμιζής στην επιστολή παραίτησής του από 
πρόεδρος του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού. Οι υποστη-
ρικτές του στον αντιπολιτευόμενο αστικό Τύπο εκφράζουν την 
ιερή τους αγανάκτηση για τη συμπεριφορά του Παππά προς τον 
κύριο καθηγητή. Ο οποίος κύριος καθηγητής, με δεκαετίες θητεία 
στις ΗΠΑ και στη NASA, ήταν τόσο αφελής ο καημένος, τόσο 
δοσμένος στο επιστημονικό του έργο!

Με λίγη προσοχή, βέβαια, δε δυσκολεύεται να ανακαλύψει 
κανείς πως ο Κριμιζής είναι περισσότερο μάνατζερ παρά φορέας 
εφαρμοσμένης επιστήμης. Συριζαίος δεν είναι σίγουρα, όμως 
δεν είναι και αφελής. Ηξερε πολύ καλά πού «έμπλεκε». Φιλοδο-
ξούσε να στήσει -επιτέλους- το δικό του «μαγαζί» στην Ελλάδα. 
Είμαστε σίγουροι ότι ο Παππάς του υποσχέθηκε «πλήρη έλεγχο 
στα πάντα» (το ψέμα είναι ίδιον αυτής της παρέας των συριζαίων 
και πλέον το γνωρίζουν οι πάντες). Οταν ο Κριμιζής διαπίστωσε 
ότι του αφαιρούν και τις αρμοδιότητες και τα φράγκα, συνειδητο-
ποίησε ότι ο πόθος του για το δικό του «μαγαζί» δε θα ικανοποιού-
νταν. Τα βρόντηξε με θεαματικό τρόπο και πλέον ελπίζει ότι έχει 
εγγράψει τέτοιες υποθήκες που οι επόμενοι θα του προσφέρουν 
χωρίς δεύτερη κουβέντα αυτό που του στέρησε ο Παππάς.

Περιττεύει να σημειώσουμε πως και στου Κριμιζή τη συμπερι-
φορά δεν υπάρχει ίχνος ηθικότητας και άδολης επιστημοσύνης. 
Καλό το παραμύθι, αλλά δεν έχει δράκο.

Πολιτική κουρελαρία
Μπορεί να έγινε ρόμπα δημόσια, μπορεί ο Τσίπρας να τον ανά-

γκασε να καθήσει δίπλα στον Καμμένο και να τον ακούει αμίλη-
τος και βλοσηρός να τον εξευτελίζει, αλλά ένας Φώτης Κουβέλης 
έχει πάντα δίκιο. Βγήκε λοιπόν στην ΕΡΤ για να μας πει ότι δεν 
φταίνε οι δηλώσεις του, αλλά φταίει… η πραγματικότητα που… 
κινείται. «Οι δηλώσεις μου δεν απείχαν από την πραγματικότητα, 
αλλά η πραγματικότητα δεν είναι στατική. Υπήρχε η εκδοχή να 
έρθουν το καλοκαίρι οι φρεγάτες», δήλωσε ο κυρ-Φώτης. Κάτι 
άλλαξε στην πραγματικότητα και τελικά δεν ήρθαν οι φρεγάτες. 
Αυτός υπέστη τον πολιτικό εξευτελισμό, αλλά δεν τον νοιάζει. 
Μπρος στα κάλλη τι 'ναι ο πόνος; Μπρος σ' ένα οφίτσιο αναπλη-
ρωτή υπουργού, τι είναι ο πολιτικός εξευτελισμός; Ο Κουβέλης, 
ακόμα και ως πολιτικό κουρέλι, θα εξακολουθεί να τραγουδά.

Τρεχάτε ποδαράκια μου
Ενας ακόμα βουλευτής, ο Γιώργος Κατσιαντώνης (εκλέχτηκε 

στη Λάρισα), την έκανε από το κόμμα του Λεβέντη. Οι πληρο-
φορίες τον φέρουν να οδεύει προς τη ΝΔ. Και πρέπει να είναι 
σωστές. Δε θα ανεξαρτητοποιούνταν αν δεν είχε προηγουμένως 
εξασφαλίσει το πολιτικό του μέλλον. Το φαινόμενο, βέβαια, δεν 
αφορά μόνο τους βουλευτές του Λεβέντη. Τα ίδια έχουν γίνει 
και με βουλευτές του «Ποταμιού». Η πολιτική κρίση και η ευρεία 
αναδιάταξη του αστικού πολιτικού σκηνικού, που προκάλεσε η 
μνημονιακή περίοδος, έφεραν στη Βουλή διάφορα τυχάρπαστα 
πολιτικά μορφώματα και προσέφεραν ευκαιρία καριέρας σε μια 
σειρά ανθρώπους. Είναι λογικό, λοιπόν, βλέποντας ότι αυτά τα 
τυχάρπαστα μορφώματα μπορεί να μην ξαναμπούν στη Βουλή, 
να προσπαθούν όλοι να εξασφαλίσουν μια καλή μεταγραφή, 
μπας και στις επόμενες εκλογές καταφέρουν να ξαναεκλεγούν. 
Το σύνθημα που ακούγεται στους διαδρόμους και το εντευκτήριο 
της Βουλής είναι η γνωστή αθυρόστομη λαϊκή παροιμία: «Τρεχάτε 
ποδαράκια μου να μη σας χέσει ο κώλος μου».

Της απελπισίας
Μπορεί στην Ελλάδα η νέα εθνικιστική μπούρδα του Ερντογάν 

(τη φωτιά στη Σμύρνη την έβαλε ο ελληνικός στρατός υποχωρώ-
ντας) να ξεσήκωσε τα αναμενόμενα ρίγη εθνικιστικής αγανάκτη-
σης, όμως βλέποντάς την από τουρκική σκοπιά μόνο ως δήλωση 
απελπισίας μπορούμε να τη δούμε. Ο Ερντογάν ξεκίνησε την 
προεκλογική του εκστρατεία από τη Σμύρνη, την πόλη όπου πα-
ραδοσιακά χάνει, με μεγάλη διαφορά μάλιστα. Πέταξε, λοιπόν, 
αυτή την παπάτζα προσπαθώντας «να κάνει ταμείο». Μάταια…

Μια ματιά στις φωτογραφίες θα σας θυ-
μίσει ότι ο Ανχελ Γκουρία του ΟΟΣΑ 

είναι ένας γελωτοποιός της ιμπεριαλιστικής 
«αυλής», που δίνει το ίδιο σόου κάθε φορά, 
ανεξάρτητα ποιος είναι αυτός που έχει απέ-
ναντί του. Είτε με τον Γιωργάκη Παπανδρέ-
ου, είτε με τον Σαμαρά, τον Βενιζέλο, τον 
Στουρνάρα, είτε με τον Τσίπρα, ο Γκουρία 
θα παραδώσει με θεατρικό τρόπο κάποια 
έκθεση του ΟΟΣΑ και θα πει τα ίδια θερμά 
λόγια για τον πρωθυπουργό ή τον υπουργό 
στον οποίο παραδίδει την έκθεση. Ο Τσί-
πρας, βέβαια, συμμετέχοντας «ψυχή τε και 
σώματι» στο σόου Γκουρία, θέλησε να κάνει 
το δικό του σόου. Να χρησιμοποιήσει τον 
Γκουρία ως ζωντανή απόδειξη του success 
story της κυβέρνησής του. Το έκανε και με 
τον Γιούνκερ πριν από μερικές μέρες. Οι 
αστοί πολιτικοί πάντοτε θεωρούσαν το λαό 
ένα κοπάδι από πρόβατα, χωρίς μνήμη και 
χωρίς κρίση. Ο Τσίπρας έχει απογειώσει 
αυτή τη λογική, γι' αυτό και δεν μας προ-
ξένησαν καμιά εντύπωση τα όσα ειπώθη-
καν στο σόου με τον Γκουρία. Πέρα από το 

ανύπαρκτο (για τον ελληνικό λαό, όχι για 
την αστική τάξη) success story, τα όσα ει-
πώθηκαν δεν είναι χωρίς σημασία.

Τι είναι αυτές οι εκθέσεις που με θεα-
τρικό τρόπο παραδίδει ο Γκουρία στους 
μνημονιακούς πρωθυπουργούς; Είναι η 
πορεία υλοποίησης των περιβόητων «εργα-
λειοθηκών» του ΟΟΣΑ. Ο διεθνής ιμπερι-
αλιστικός οργανισμός έχει αναλάβει εργο-
λαβικά από τους ιμπεριαλιστές δανειστές 
να φτιάξει (με δαπάνες που πληρώνει το 
ελληνικό κράτος!) μια σειρά νεοφιλελεύ-
θερων μεταρρυθμίσεων (αφορούν το 
εμπόριο, τις υπηρεσίες, τα λεγόμενα κλει-
στά επαγγέλματα, ακόμα και το εκπαιδευ-
τικό σύστημα). Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε σηκώσει τις 
αντιμνημονιακές σημαίες την περίοδο που 
ο Γκουρία ερχόταν και παρέδιδε την πρώτη 
και τη δεύτερη «εργαλειοθήκη». Ο Σταθά-
κης έλεγε ότι η «εργαλειοθήκη» έχει γραφεί 
στην Ελλάδα (δεν είχε άδικο, καθώς ο ΟΟ-
ΣΑ είχε δώσει τη δουλειά υπεργολαβία στο 
ΙΟΒΕ, το «μαγαζί» του ΣΕΒ), ότι «εξυπηρε-
τεί τα πιο στενά οικονομικά συμφέροντα», 
ότι χαρακτηρίζεται από «τρελές ιδέες» και 
από «φιλοσοφία ξένη προς χώρα που χρει-
άζεται να ανασυγκροτήσει την οικονομία 
της». Καλούσε δε την τότε κυβέρνηση των 
Σαμαροβενιζέλων «να πετάξει την εργα-
λειοθήκη». 

Ο ίδιος ο Τσίπρας δεν έχανε την ευκαι-
ρία να κατακεραυνώνει τον ΟΟΣΑ. Μ' ένα 
πρόχειρο ψάξιμο στο αρχείο μας βρήκαμε 
μια δήλωσή του στις 17 Μάρτη του 2014 
(ήταν η περίοδος που ψηφιζόταν στη Βουλή 
ένα πολυνομοσχέδιο που υλοποιούσε τμή-
μα της «εργαλειοθήκης»), στην οποία χαρα-
κτήριζε την «εργαλειοθήκη» «μαύρη βίβλο 
του νεοφιλελευθερισμού» και τα στελέχη 
του ΟΟΣΑ «νεοφιλελεύθερο ιερατείο».

Ο ΟΟΣΑ έπαιξε σημαντικό ρόλο, ως 
βοηθητικός μηχανισμός των ιμπεριαλιστών 
δανειστών, σε όλη τη διάρκεια της μνημονι-
ακής περιόδου. Ο Γκουρία ήρθε στην Αθή-
να τον Μάρτη του 2010 και έκανε προπα-
γάνδα υπέρ του ΔΝΤ. «Είναι αδύνατον να 
χρεοκοπήσει μια χώρα που το οικονομικό 
επιτελείο της προέρχεται από τον ΟΟΣΑ», 
δήλωνε σε δείπνο που του παρέθεσε ο Γι-
ωργάκης στη σκιά της Ακρόπολης, αναφε-
ρόμενος στους παριστάμενους Παπακων-

σταντίνου και Κατσέλη, πρώην στελέχη του 
ΟΟΣΑ. Φυσικά, δεν ήρθε μόνο για να λέει 
μπούρδες. Παρέδωσε στον Λοβέρδο «προ-
τάσεις για την αναμόρφωση του Ασφαλι-
στικού» και τη θέσπιση «μεγαλύτερης ευελι-
ξίας» στην αγορά εργασίας. Οι δύο πρώτοι 
εφαρμοστικοί νόμοι του Μνημονίου ήταν 
οι αντιασφαλιστικοί νόμοι 3863 και 3865 
του 2010, που κατέθεσαν οι Λοβέρδος και 
Παπακωνσταντίνου.

Τον Αύγουστο του 2011, ο Γκουρία ξανα-
ήρθε στην Ελλάδα. Οργανώθηκε τότε μια 
φιέστα στην οποία παρουσίασε την έκθεση 
του ΟΟΣΑ, η οποία «προέβλεπε» ότι η Ελ-
λάδα θα επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς 
ανάπτυξης το 2012! «Ο ΟΟΣΑ διαψεύδει 
τις Κασσάνδρες περί χρεοκοπίας της χώ-
ρας», δήλωνε ο νέος υπουργός Οικονομι-
κών Ε. Βενιζέλος, ενώπιον του Γκουρία που 
τον επιβεβαίωσε, χαρακτηρίζοντας την 
έκθεση του ΟΟΣΑ «ψήφο εμπιστοσύνης 
για την Ελλάδα και την κυβέρνηση, που 
έχουν υλοποιήσει ένα εντυπωσιακό εύρος 
μεταρρυθμίσεων»! Οπως βλέπετε, οι ομοι-
ότητες με τη φιέστα Τσίπρα-Γκουρία είναι 
καταπληκτικές. Η… αξιοπιστία της έκθεσης 
του ΟΟΣΑ το 2011 αποτελεί μέτρο της «αξι-
οπιστίας» της αντίστοιχης έκθεσής του το 
2018.

Οι «προβλέψεις» του ΟΟΣΑ υπακού-
ουν πάντοτε σε πολιτικές σκοπιμότητες, 
αυτό όμως δεν σημαίνει πως οι αντιλαϊκές 
μεταρρυθμίσεις του είναι εξίσου αναξι-
όπιστες. Αυτές εφαρμόστηκαν απ' όλες 
τις μνημονιακές κυβερνήσεις. Μετά τους 
πρώτους σαρωτικούς αντιασφαλιστικούς 
νόμους (Λοβέρδου-Παπακωνσταντίνου), 
ήρθε η ώρα της Εκπαίδευσης. Ο Γκουρία 
συναντήθηκε με τη Διαμαντοπούλου και 
της παρέδωσε «προτάσεις» για τις αλλα-
γές που χρειάζεται το ελληνικό εκπαιδευ-
τικό σύστημα, εστιάζοντας κυρίως στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. «Στην ανώτατη 
εκπαίδευση υπάρχουν θέματα που έχουν 
να κάνουν με τις εγγραφές και τις αποφοι-
τήσεις, όπως και τη σύνδεση των σπουδών 
με την αγορά εργασίας», δήλωνε με νόη-
μα ο Γκουρία. Σε λιγότερο από ένα μήνα, 
η έκθεση του ΟΟΣΑ είχε πάρει τη μορφή 
του νόμου 4009/2011, γνωστού ως «νόμος 
Διαμαντοπούλου»!

Το Νοέμβρη του 2013 ξανά στην Αθήνα 

ο Γκουρία. Αυτή τη φορά κουβαλούσε την 
«εργαλειοθήκη», η οποία είχε πληρωθεί 
από το ελληνικό κράτος 900.000 ευρώ!  Ο 
Γκουρία συναντήθηκε με τον Σαμαρά, τον 
Βενιζέλο, τον Στουρνάρα, τον Χατζηδάκη 
και τον Προβόπουλο (τότε διοικητή της ΤτΕ) 
και -καταπώς το συνηθίζει- μοίραζε συγχα-
ρητήρια: «Εχετε κάνει εξαιρετική δουλειά», 
έλεγε, τονίζοντας πως η Ελλάδα κατέλαβε 
την πρώτη θέση παγκοσμίως στις διαρθρω-
τικές μεταρρυθμίσεις! Οποία σύμπτωση. Τα 
ίδια είπε και τώρα: «κύριε Πρωθυπουργέ, 
επιτρέψτε μου μέσω υμών να συγχαρώ το 
σύνολο του ελληνικού λαού για μία πραγ-
ματικά εντυπωσιακή προσπάθεια σταθερο-
ποίησης». Ο Τσίπρας βέβαια είχε σπεύσει 
να συγχαρεί πρώτος τον Γκουρία και να του 
ζητήσει να πάρει νέα εργολαβία από το ελ-
ληνικό κράτος: «Θέλω να σας συγχαρώ για 
την εξαιρετική δουλειά που κάνετε και να 
σας προσκαλέσω να ανανεώσουμε τη συ-
νεργασία μας στην αναζήτηση των κατάλ-
ληλων μεταρρυθμίσεων, αυτή τη φορά όχι 
–επαναλαμβάνω- για την Ελλάδα της κρί-
σης, αλλά για την Ελλάδα της ανάπτυξης 
και της δημιουργίας». Και έδωσε ο ίδιος το 
κύπελλο του πρωταθλητή στον εαυτό του: 
«Η Ελλάδα αυτά τα τρία χρόνια έγινε πρω-
ταθλήτρια χώρα, όχι μόνο στην Ευρωζώνη 
και στην Ευρώπη, αλλά πρωταθλήτρια χώρα 
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασί-
ας και Ανάπτυξης σε μεταρρυθμίσεις». Βέ-
βαια, ο Γκουρία είχε ανακηρύξει την Ελλά-
δα «πρωταθλήτρια των μεταρρυθμίσεων» 
και επί Σαμαροβενιζέλων, αλλά «ποιος το 
θυμάται αυτό;» σκέφτηκε ο Τσίπρας και ξε-
φούρνισε ένα ακόμα ψέμα..

Με το που ανέλαβαν την κυβέρνηση οι 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έκαναν γαργάρα όλα όσα εί-
χαν «σούρει» στον ΟΟΣΑ και στον Γκουρία 
και άρχισαν τα νταλαβέρια μαζί του. Το πιο 
πιθανό είναι να είχαν αρχίσει τα νταλαβέ-
ρια πριν αναλάβουν την κυβέρνηση, γιατί 
στις 29 Γενάρη του 2015, αμέσως μόλις ορ-
κίστηκε, ο Μπαρουφάκης ανακοίνωσε ότι 
«ο Angel Gurria, Γενικός Γραμματέας του 
ΟΟΣΑ, αποδέχθηκε πρόσκληση του πρω-
θυπουργού και θα επισκεφθεί τη χώρα μας, 
την 11η Φεβρουαρίου, με σκοπό να συζητή-
σει με το οικονομικό επιτελείο τις προτάσεις 
της κυβέρνησης περί ριζικών μεταρρυθμί-

Ορκοι πίστης στην αιωνιότητα 
της μνημονιακής πολιτικής
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Βγαίνοντας από το Euro-
group της 27ης του Απρίλη, 

που έγινε στην προεδρεύουσα 
Σόφια και όχι στις Βρυξέλλες, 
ο Τσακαλώτος πήρε το ύφος 
του σπασίκλα μαθητή και ενη-
μέρωσε τους δημοσιογράφους 
ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες 
του είναι «πολύ ικανοποιημένοι 
από το Eurogroup». «Ηταν πολύ 
ευχαριστημένοι οι θεσμοί με την 
αναπτυξιακή στρατηγική που 
παρουσιάσαμε», είπε με καμάρι. 
Και συμπλήρωσε, πάντα καμα-
ρώνοντας σαν γύφτικο σκεπάρ-
νι: «Εγινε αρκετή κουβέντα για 
αυτό και πήραμε πολλούς επαί-
νους για το ότι κάνουμε κάτι που 
θα έχει αξιοπιστία όχι μόνο στις 
αγορές, αλλά και στην ελληνική 

κοινωνία με το μείγμα των μέ-
τρων και των παρεμβάσεων  που 
θα κάνουμε».

Πριν πάει στο Eurogroup, ο 
Τσακαλώτος είχε κάνει μια δή-
λωση στους «Financial Times», 
στην οποία είπε, αναφερόμε-
νος στο μετα-μνημονιακό καθε-
στώς: «Είναι πιθανό να έχουμε 
τρεις ή τέσσερις επισκέψεις 
αντί για δύο». Η αντιπολίτευση 
δεν άφησε να πάει χαμένη η ευ-
καιρία. Αρχισε να λοιδορεί την 
«καθαρή έξοδο» του Τσίπρα. Ο 
Τσακαλώτος απάντησε μ' ένα 
από τα γνωστά τσογλανίστικα 
non paper του: «Με αφορμή 
ορισμένες πολιτικά ευφάντα-
στες ερμηνείες των δηλώσεων 
του υπουργού Οικονομικών, 
Ευκλείδη Τσακαλώτου, στους 
Financial Times επισημαίνεται 
ότι: Είναι πάμπολλες οι φορές 
που ο υπουργός έχει πει δημοσί-
ως ότι δεν πρόκειται να υπάρξει 
προληπτική γραμμή στήριξης, 
πράγμα το οποίο προσδιορίζει 
μία καθαρή έξοδο, και άλλες 
τόσες ότι θα υπάρχει μεταπρο-
γραμματική παρακολούθηση, 
όπως εκείνη που είχαν και εξα-
κολουθούν να έχουν η Πορτο-
γαλία, η Ιρλανδία και η Κύπρος 
“συν κάτι ακόμη“. Το “συν κάτι 
ακόμη“ ενδεχομένως να αφο-
ρά μία επιπλέον επίσκεψη ανά 
εξάμηνο»! Αλήθεια, οι διπλάσιες 
επισκέψεις της τρόικας (τέσσε-
ρις το χρόνο, περισσότερες από 
σήμερα) τι νόημα θα έχουν; Για 
να πίνουν καφέ στο «Χίλτον» θα 
έρχονται ή για  να υλοποιήσουν 
ένα πρόγραμμα σκληρής επι-
τροπείας, το οποίο θα περιλαμ-
βάνει συγκεκριμένους όρους 
(από «ρήτρα μη επιστροφής» 
μέχρι νέα αντιλαϊκά μέτρα);

Ο Τσακαλώτος είχε πει στην 
ΕφΣυν (πασχαλιάτικο φύλλο) 
ότι κάποιες χώρες «δεν μας 
έχουν εμπιστοσύνη» γι' αυτό και 
απαιτούν να υπάρξει «κάποιο 
conditionality», αλλά επειδή 
αυτό δεν άρεσε καθόλου στους 
γκεμπελίσκους του Μαξίμου, τώ-
ρα «πουλάει τρελίτσα». Ναι μεν 
θα έρχεται η τρόικα τέσσερις 
φορές το χρόνο (δήλωση στους 
FT), όμως «δεν θα υπάρχουν 
προαπαιτούμενα,  δεν θα υπάρ-
χουν αξιολογήσεις, άρα καμία 
σχέση δεν έχει η παρακολούθη-

ση με την αξιολόγηση» (δήλωση 
μετά το τέλος του Eurogroup).

Ας αφήσουμε, λοιπόν, τους 
επαγγελματίες ψεύτες και ας 
δούμε τι είπαν οι υπεύθυνοι της 
ΕΕ μετά το Eurogroup.

Ο πρόεδρος του Eurogroup 
Μάριο Σεντένο δήλωσε: «Είδα-
με πρόσφατα κάποια καλά νέα 
από την Ελλάδα, και συγκεκρι-
μένα από πλευράς φορολογίας. 
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η 
Ελλάδα παρέδωσε πρωτογενές 
πλεόνασμα άνω του 4% του ΑΕΠ 
και πλεόνασμα του προϋπολογι-
σμού. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυ-
ντικό δεδομένης της ιστορίας. 
Στο πρόγραμμα, η Ελλάδα πα-
ραμένει πλήρως αφοσιωμένη 
στη μεταρρυθμιστική ατζέντα. 
Εχουμε καλές παρατηρήσεις 
από τα θεσμικά όργανα σχετικά 
με την εφαρμογή της τέταρτης 
και τελικής αναθεώρησης του 
προγράμματος. Είμαι στην ευ-
χάριστη θέση να ανακοινώσω ότι 
τα θεσμικά όργανα θα επιστρέ-
ψουν στην Αθήνα στις 14 Μαΐου 
για την επόμενη αποστολή τους. 
Αυτά είναι καλά νέα. Πριν από 
το Εurogroup του Μαΐου, τα θε-
σμικά όργανα και οι ελληνικές 
αρχές θα καταβάλουν προσπά-
θειες για συμφωνία σχετικά με 
όλες τις πολιτικές που πρέπει 
να εφαρμοστούν για την τελική 
αναθεώρηση - τo λεγόμενo  staff 
level agreement.

Με το πρόγραμμα σε καλό 
δρόμο και πλησιάζοντας στο τέ-
λος, ετοιμάζουμε ήδη την περίο-
δο μετά το πρόγραμμα. Σήμερα, 
ο έλληνας υπουργός παρουσία-
σε την αναπτυξιακή στρατηγική 
της Ελλάδας για τα επόμενα χρό-
νια. Η στρατηγική έχει ως στόχο 
να ενισχύσει το μακροπρόθεσμο 
αναπτυξιακό δυναμικό της Ελλά-
δας και να ενισχύσει το επενδυ-
τικό κλίμα. Είναι σημαντικό ότι 
υπογραμμίζει την ελληνική κυ-
ριότητα της μεταρρυθμιστικής 
διαδικασίας μετά   από το τέλος 
του προγράμματος ESM. Αυτή 
η άσκηση είναι καθοριστική για 
το μέλλον της Ελλάδας. Με βάση 
την εμπειρία μας σε άλλες χώρες 
του προγράμματος -oνομαστικά 
στη χώρα που γνωρίζω καλύτε-
ρα- η ιδιοκτησία είναι κρίσιμη για 
τη βιωσιμότητα της τρέχουσας 
οικονομικής ανάκαμψης στην 
Ελλάδα. 

Τέλος, εξετάσαμε επίσης το 
νομικό πλαίσιο μετά το πρό-
γραμμα για να προετοιμάσουμε 
μια επιτυχημένη έξοδο από το 
πρόγραμμα αυτό το καλοκαί-
ρι. Η τελική απόφαση για την 
εφαρμογή των μέτρων για το 
χρέος θα ληφθεί, αν χρειαστεί, 
στο τέλος του προγράμματος, 
υπό την προϋπόθεση βεβαίως 
ότι θα εφαρμοστεί πλήρως το 
πρόγραμμα. Συζητήσαμε επίσης 
πώς μπορούμε να στηρίξουμε 
περαιτέρω τις ελληνικές αρχές 
στις συνεχείς μεταρρυθμιστικές 
τους προσπάθειες τα χρόνια με-
τά το πρόγραμμα. Σημειώσαμε 
την πρόθεση της ελληνικής κυ-
βέρνησης να μη ζητήσει μια δια-
δοχική ρύθμιση. Οσον αφορά τη 
μελλοντική παρακολούθηση των 
οικονομικών, δημοσιονομικών 
και χρηματοπιστωτικών εξελίξε-
ων, το Eurogroup έλαβε γνώση 
της λεγόμενης “ενισχυμένης 
επιτήρησης“, όπως πρότεινε η 
Επιτροπή. Θα συνεχίσουμε τις 
συζητήσεις για αυτά τα θέματα 
τις προσεχείς εβδομάδες, όπως 
επίσης για τη στρατηγική του 
χρέους. Με βάση μια επιτυχη-
μένη αξιολόγηση, το Eurogroup 
θα αποφασίσει τον Ιούνιο όλα τα 
στοιχεία που μπορούν να βοη-
θήσουν στη διευκόλυνση της 
εξόδου της Ελλάδας από το πρό-
γραμμα μέχρι τον Αύγουστο».

Ο επίτροπος Μοσκοβισί είπε 
ότι «το ελληνικό πρόγραμμα θα 
ολοκληρωθεί στις 20 Αυγούστου. 
Αυτή θα είναι μια σημαντική στιγ-
μή γιατί θα είναι το τέλος μιας 
περιόδου οικονομικής βοήθειας 
προς την Ελλάδα, αλλά θα είναι 
επίσης το τέλος της οικονομικής 
βοήθειας για την Ευρωζώνη. (…) 
Ο μετά-το-πρόγραμμα μηχανι-
σμός δε θα είναι και δε θα μοι-
άζει με ένα νέο πρόγραμμα. (…) 
Η μακροπρόθεσμη δυναμική των 
μισθών θα μπορεί να επηρεάζε-
ται από μεταρρυθμίσεις φιλικές 
προς την παραγωγικότητα, περι-
λαμβάνοντας μέτρα ενδυνάμω-
σης ενός δυναμικού επιχειρημα-
τικού περιβάλλοντος, επένδυσης 
στην εκπαίδευση, την ειδίκευση 
και την καινοτομία».

Ο Μπενουά Κερέ της ΕΚΤ δή-
λωσε ότι «η υπέρτατη προτεραιό-
τητα είναι η έγκαιρη ολοκλήρωση  
της τέταρτης αξιολόγησης. (…) 
Για να το θέσω απλά, ξεκινώντας 

από τις 21 Αυγούστου, την επο-
μένη του τερματισμού του προ-
γράμματος, ό,τι μέχρι τότε ήταν 
αντικείμενο συζήτησης ανάμεσα 
στην ελληνική κυβέρνηση και 
τους θεσμούς και το Eurogroup, 
θα γίνει αντικείμενο συζήτησης 
μεταξύ της ελληνικής κυβέρνη-
σης και της αγοράς κεφαλαίου».

Ο Κλάους Ρέγκλινγκ του ESM  
είπε ότι «είναι καλό να έχουμε 
μια στρατηγική ανάπτυξης που 
ενισχύει την κυριότητα των ελλη-
νικών αρχών. Οι επόμενες βδο-
μάδες, δυο μήνες, όπως είπαν οι 
προλαλήσαντες, θα είναι πολύ 
έντονες. Πρέπει να ολοκληρώ-
σουμε την επόμενη αξιολόγηση, 
να προετοιμάσουμε την απόφα-
ση για την ανακούφιση του χρέ-

ους και επίσης, σ' αυτό το πλαίσιο 
να προετοιμάσουμε τις μετά-το-
πρόγραμμα ρυθμίσεις».

Η Γερμανία μίλησε μερικές 
μέρες μετά και οι δηλώσεις του 
εκπροσώπου του υπουργείου 
Οικονομικών Ντένις Κόλμπεργκ 
ήταν τυπικά… γερμανικές. Ολο-
κληρώστε την τέταρτη αξιολόγη-
ση και μετά θα δούμε για το χρέ-
ος ήταν το α λα Σόιμπλε μήνυμα. 
Ο Κόλμπεργκ φρόντισε να ξεκα-
θαρίσει ότι «δεν υπάρχουν προ-
δεσμεύσεις ή αποφάσεις» για το 
ελληνικό χρέος. Το μήνυμα του 
γερμανικού ιμπεριαλισμού δε 
χρειάζεται μετάφραση. Εχουμε 
άλλωστε τόση πείρα πια, μετά 
από οχτώ μνημονιακά χρόνια.

Ο Τσακαλώτος, βέβαια, δήλω-
σε ικανοποιημένος επειδή «όλα 
θα τελειώσουν στις 21 Ιουνίου, 
που είναι αυτό που θέλαμε». 
Δεν είναι η πρώτη φορά που 
οι συριζαίοι δηλώνουν αισιο-
δοξία και μετά όλα έρχονται 
τούμπα. Εκτός αν έχουν συμ-
φωνήσει στα πάντα και οι ιμπε-
ριαλιστές τους έχουν αφήσει 
κάποιες φραστικές «ανάσες» 
για να μπορούν να δημαγω-
γούν. Αυτό θα το μάθουμε σύ-
ντομα. Το βέβαιο είναι ότι, πέρα 
από το κλείσιμο της τελευταίας 
αξιολόγησης, που είναι δουλειά 
της τρόικας, τα ζητήματα της νέ-
ας αναδιάρθρωσης του χρέους 
και των συγκεκριμένων όρων του 
μετα-Μνημόνιου συζητιούνται 
παρασκηνιακά με το Βερολίνο, 
το Παρίσι και την Κομισιόν. Ο 
Κόλμπεργκ δεν το έκρυψε: «Η 
Γερμανία βρίσκεται σε συζητή-
σεις με τους εταίρους της, με το 
Eurogroup και τους άλλους διε-
θνείς θεσμούς και οι αποφάσεις 
θα ληφθούν εγκαίρως πριν από 
το τέλος του προγράμματος». Με 
τον μόνο που δε βρίσκεται σε 
συζητήσεις είναι ο Τσακαλώτος. 
Αυτός απλώς ενημερώνεται για 
τις αποφάσεις που λαμβάνονται 
στις ιμπεριαλιστικές πρωτεύου-
σες. 

Το μετα-Μνημόνιο θα είναι 
εξίσου σκληρό με το Μνημόνιο. 
Αυτό θέλει η ελληνική κεφαλαι-
οκρατία, αυτό θέλουν οι ιμπε-
ριαλιστές δανειστές, αυτό θα 
υπηρετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και κάθε  
άλλο αστικό κόμμα.

«Στο πρόγραμμα, η Ελλάδα παραμένει πλήρως δεσμευμένη στη 
μεταρρυθμιστική ατζέντα» (στοπ καρέ από το βίντεο με στιγμιό-
τυπα από τη σύνοδο της Σόφιας, που έχει δημιουργηθεί για την 
επίσημη ιστοσελίδα του Eurogroup).

Σκληρό μετα-Μνημόνιο

Ορκοι πίστης στην αιωνιότητα 
της μνημονιακής πολιτικής

σεων». O Γκουρία ήρθε, συναντήθηκε 
με τον Τσίπρα, ο οποίος απεφάνθη ότι 
«η λεγόμενη εργαλειοθήκη του ΟΟ-
ΣΑ δεν ήταν πράγματι εργαλειοθήκη 
του ΟΟΣΑ, αλλά εργαλειοθήκη της 
προηγούμενης κυβέρνησης» και έχρι-
σε τον ΟΟΣΑ… διάδοχο της τρόικας, 
με τον οποίο η συγκυβέρνηση των 
Τσιπροκαμμένων θα σχεδίαζε «σαρω-
τικές μεταρρυθμίσεις». Τη συνέχεια 
τη γνωρίζουμε. Και η τρόικα έμεινε 
και ο ΟΟΣΑ έμεινε και οι ρυθμίσεις 
των δύο προηγούμενων «εργαλειο-
θηκών» παρέμειναν άθιχτες και τρί-
τη «εργαλειοθήκη» έφτιαξε ο ΟΟΣΑ, 
την οποία μετατρέπει σε νόμους του 
ελληνικού κράτους η κυβέρνηση των 
Τσιπροκαμμένων (ακόμα μένουν με-
ρικές ρυθμίσεις, που θα υλοποιηθούν 
μέσα στον Μάη, για να κλείσει η τέ-
ταρτη και τελευταία αξιολόγηση του 
τρίτου Μνημόνιου).

Ο Γκουρία δεν κάνει διακρίσεις 
ανάμεσα στις μνημονιακές κυβερ-
νήσεις. Δεν τις χωρίζει σε «κακές» 
(μέχρι το 2015) και «καλές» (μετά το 
2015), όπως θέλει η προπαγάνδα των 
Τσιπραίων. Γι' αυτόν η μνημονιακή 
περίοδος είναι ενιαία και υπηρετή-
θηκε από διάφορες κυβερνήσεις. 
Ολόκληρη η τοποθέτησή του στη 
φιέστα ήταν σ' αυτό το πνεύμα. Δεν 
παρέλειψε δε να αναφερθεί και στη 
φιλοσοφία του μετα-Μνημόνιου: 
«Εμείς, λοιπόν, με μεγάλη μας χαρά 
να συνεργαστούμε με εσάς αλλά και 
για εσάς, για να στηρίξουμε αυτή την 
εθνική στρατηγική ανάπτυξης. (…) Και 
παράλληλα μεταρρυθμίσεις, και πάλι 
μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις 
είναι εκείνες που θα βοηθήσουν σε 
όλη αυτή τη διαδικασία. (…) Εκείνο που 
έχει σημασία, επαναλαμβάνω, είναι ότι 
οι μεταρρυθμίσεις πρέπει οπωσδήπο-
τε να συνεχιστούν».

Ο Τσίπρας, βέβαια, προσπάθη-
σε να χωρίσει τις μεταρρυθμίσεις 
σε νεοφιλελεύθερες (που έκαναν 
οι προηγούμενες μνημονιακές κυ-
βερνήσεις) και σε κοινωνικά δίκαιες 
(που υποτίθεται ότι έκανε η δική του). 
Οταν όμως ρωτήθηκε (από την αντα-
ποκρίτρια της συντηρητικής «Figaro») 
«πώς θα ξεχωρίσετε, από εδώ και στο 
εξής, τη λέξη μεταρρύθμιση από τη 
λέξη λιτότητα;» άρχισε να «ρετά-
ρει».  Είπε εισαγωγικά ότι «μέχρι να 
αναλάβουμε την διακυβέρνηση πριν 
από τρία και πλέον χρόνια, στη συ-
νείδηση των ελλήνων πολιτών, η λέξη 
μεταρρύθμιση ήταν ταυτόσημη, δυ-
στυχώς, με τη λέξη λιτότητα, περικο-
πές, μειώσεις μισθών και συντάξεων», 
όμως δεν μπόρεσε να δώσει ούτε ένα 
παράδειγμα των «δομικών μεταρρυθ-
μίσεων» που υποτίθεται ότι έκανε η 
κυβέρνησή του, παρουσιάζοντας 
ένα διαφορετικό υπόδειγμα μεταρ-
ρυθμιστικής πολιτικής, έξω από τον 
κύκλο της λιτότητας. Βλέπετε, όλοι 
γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν υπάρ-
χει διαφορετικό υπόδειγμα. Οι ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ δεν άφησαν μόνο άθιχτο 
όλο το θεσμικό πλαίσιο που είχαν 
διαμορφώσει οι προηγούμενοι, αλλά 
το συμπλήρωσαν με νέα μέτρα στην 
ίδια κατεύθυνση: έκοψαν συντάξεις, 
έβαλαν χαράτσια, στραγγάλισαν τις 
κοινωνικές δαπάνες κτλ. Αφού δε 
βρήκε ούτε ένα παράδειγμα «προο-
δευτικής δομικής μεταρρύθμισης να 
αναφέρει», το έριξε στη μελλοντολο-

γία (αγαπημένο του σπορ οι ψεύτικες 
υποσχέσεις): «Αρα, λοιπόν, εμείς από 
εδώ και στο εξής, θέτουμε ως βασικό 
στόχο σε συνεργασία, βεβαίως, με 
τους εταίρους μας και με τον ΟΟΣΑ, 
να αποσυνδέσουμε την έννοια της με-
ταρρύθμισης από την έννοια της λιτό-
τητας»! Οι «εταίροι» είναι φυσικά οι 
ιμπεριαλιστές δανειστές, ευρωπαίοι 
και ΔΝΤ. Μ' αυτούς και με τον υπερ-
γολάβο τους ΟΟΣΑ θα… αποσυνδέ-
σει την έννοια της μεταρρύθμισης 
από την έννοια της λιτότητας!

Ο πονηρός Γκουρία, στον οποίο 
απευθύνθηκε επίσης η ερώτηση της 
δημοσιογράφου, προτίμησε να μην 
απαντήσει. Εβγαλε ένα λογύδριο για 
«την εκπαίδευση και τις δεξιότητες», 
για «την έρευνα και την ανάπτυξη» 
και για «τις γυναίκες και την ισότητα 
των δύο φύλων» και στο τέλος του λο-
γύδριου κατέληξε με νόημα: «Πρέπει, 
λοιπόν, να διερωτηθεί κανείς ότι φτά-
σαμε στο τέλος των μεταρρυθμίσεων; 
Μα ποτέ δεν φτάνει κανείς στο τέλος 
των μεταρρυθμίσεων. Πάντα, είναι 
απαραίτητο να υπάρχουν μεταρρυθ-
μίσεις. Μεταρρυθμίσεις των μεταρ-
ρυθμίσεων». Για «αποσύνδεση των 
μεταρρυθμίσεων από τη λιτότητα» 
δεν μίλησε, φυσικά. Δεν του έκανε 
αυτή τη χάρη του Τσίπρα.

Του Τσίπρα που στην αρχή της 
εισαγωγικής του δήλωσης είχε ανα-
φερθεί σε «αυτή την εκπληκτική δη-
μοσιονομική προσαρμογή» και στην 
«εκπληκτική υπεραπόδοση σε ό,τι 
αφορά τα πρωτογενή πλεονάσμα-
τα»! Και καμάρωσε γιατί «έχουμε κα-
ταφέρει να κατακτήσουμε εξαιρετικά 
υψηλές θέσεις ως προς τη βελτίωση 
του ανταγωνισμού και του επιχειρη-
ματικού περιβάλλοντος»!

Ο τρόπος με τον οποίο εκφέρεται 
ο επίσημος συριζαϊκός λόγος έχει 
σημασία. Οταν υπέγραψαν το τρίτο 
Μνημόνιο, έλεγαν πως το έκαναν 
εκβιαζόμενοι, με το πιστόλι στον 
κρόταφο, ότι είχαν πέσει θύματα 
πραξικοπήματος και επέλεξαν τη 
συνθηκολόγηση («έντιμο συμβιβα-
σμό» την αποκαλούσαν), αποδεχό-
μενοι να εφαρμόσουν ένα πρόγραμ-
μα που «δεν ήταν δικό τους». Κι ότι 
το έκαναν αυτό γιατί αν άφηναν τη 
χώρα στα χέρια ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Ποτα-
μιού, τα πράγματα θα ήταν χειρό-
τερα για τον ελληνικό λαό. Πλέον, 
καμαρώνουν για την εφαρμογή του 
προγράμματος που υποτίθεται ότι 
δεν ήταν δικό τους, ότι τους το είχαν 
επιβάλει πραξικοπηματικά. Αναλαμ-
βάνουν δηλαδή την «κυριότητα» της 
μνημονιακής πολιτικής. Αυτό βέβαια, 
αναγράφεται σε όλα τα μνημονιακά 
κείμενα (στο τρίτο Μνημόνιο, σε όλες 
τις αναθεωρήσεις του Μνημόνιου 
που ακολούθησαν, σε όλες τις σχε-
τικές ανακοινώσεις του Eurogroup), 
όμως πλέον το διακηρύσσει ο ίδιος 
ο Τσίπρας, καμαρώνοντας μάλιστα 
για την «εκπληκτική δημοσιονομική 
προσαρμογή» και την «εκπληκτική 
υπεραπόδοση σε ό,τι αφορά τα πρω-
τογενή πλεονάσματα»! Αυτά που όσο 
ήταν στην αντιπολίτευση τα αποκα-
λούσαν «ματωμένα πλεονάσματα». 
Αυτό σημαίνει ότι δε θα έχουν κανέ-
να πρόβλημα να συνεχίσουν αυτή την 
πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα 
της κεφαλαιοκρατίας και όχι ένα τα-
λαντευόμενο μικροαστικό κόμμα.

Πέτρος Γιώτης
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Πανικός στους νεοναζί από τα αποκαλυπτικά 
αναγνωστέα έγγραφα στη δίκη τους

Πανικός επικρατεί στην ηγεσία της 
νεοναζιστικής ΧΑ από τα αναγνω-

στέα έγγραφα που γίνονται γνωστά στη 
δίκη της. Κι αυτός ο πανικός οδήγησε 
ήδη σε κινήσεις απελπισίας, που στοι-
χειοθετούν έμμεση ομολογία. Ετσι, 
παρακάμπτουμε τον προγραμματισμό 
μας (σκοπεύαμε να συνεχίσουμε με το 
σχολιασμό του αναγνωστέου εγγρά-
φου 276, που περιέχει αποκαλυπτικές 
συνομιλίες στελεχών της ΧΑ και μετά 
με το σχολιασμό του αναγνωστέου εγ-
γράφου 327, που περιλαμβάνει όλο το 
υλικό που υπήρχε στον σκληρό δίσκο 
του φίρερ Μιχαλολιάκου) για να ασχο-
ληθούμε με το δελτίο Τύπου που ανάρ-
τησε στην ιστοσελίδα της η νεοναζιστι-
κή συμμορία στις 10μμ της 26ης Απρίλη 
του 2018. Ενα δελτίο Τύπου μέσω του 
οποίου οι νεοναζιστές ισχυρίζονται ότι 
δήθεν τα αναγνωστέα έγγραφα αθωώ-
νουν τη ΧΑ!

Πρόκειται για πανικόβλητη κίνηση, 
γεγονός που αποδεικνύεται από την… 
κοπτοραπτική που χρησιμοποίησαν, 
προκειμένου να καθησυχάσουν τόσο 
τους κατηγορούμενους όσο και όλους 
τους χρυσαυγίτες, ότι δεν κινδυνεύουν 
να καταδικαστούν. Χρησιμοποίησαν 
ένα απόσπασμα διάρκειας 1’:42’’, κομ-
μένο από το βίντεο 21 του αναγνωστέου 
εγγράφου 14.3, που όμως είναι διάρκει-
ας 16’:46’’. Στο συγκεκριμένο αναγνω-
στέο έγγραφο υπάρχουν 297 βίντεο!

Νεοναζιστική αυτο-
λογοκρισία

Τα αναγνωστέα έγγραφα του κατη-
γορητηρίου είναι 438 και το μέγεθός 
τους ξεπερνά το 1,5 Τb. Αντιλαμβάνε-
στε, λοιπόν, ότι είναι λογικό να μη δια-
βαστούν όλα. Η διαδικασία που ακο-
λουθείται είναι να προτείνουν τόσο οι 
συνήγοροι πολιτικής αγωγής όσο και οι 
συνήγοροι υπεράσπισης των νεοναζι-
στών ποια από τα έγγραφα, βίντεο και 
ηχητικά που υπάρχουν στα αναγνωστέα 
έγγραφα θα διαβαστούν, θα προβλη-
θούν και θα ακουστούν. Φυσικά, όλα τα 
αναγνωστέα έγγραφα θα ληφθούν υπό-
ψη από το δικαστήριο προκειμένου να 
βγάλει την απόφασή του, ανεξάρτητα 
από την ανάγνωση, προβολή ή αναπα-
ραγωγή τους.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των νε-
οναζιστών δεν πρότειναν να παιχτεί 
στο δικαστήριο αυτό το απόσπασμα 
των 1’:42’’. Στην ιστοσελίδα τους το θε-
ωρούν τόσο σημαντικό, επειδή τους 
αθωώνει, αλλά στο δικαστήριο οι συ-
νήγοροί τους δεν πρότειναν να παιχτεί! 
Δεν πρόκειται για αμέλεια ή αβλεψία. 
Οι συνήγοροι γνωρίζουν ότι ακόμα και 
αυτό το βίντεο δεν είναι αθωωτικό για 
τους νεοναζιστές πελάτες τους. Αλλω-
στε, όπως θα δούμε παρακάτω, οι συνή-
γοροι υπεράσπισης προτείνουν να παι-
χτούν αποσπάσματα και όχι ολόκληρα 
τα βίντεο, λογοκρίνοντας τον φίρερ 
όπου αυτός μιλάει για εθνικοσοσιαλι-
σμό και άλλα τέτοια… δημοκρατικά.

Το βίντεο από το οποίο πήραν το από-
σπασμα περιλαμβάνει ομιλία του φίρερ 
σε Τοπική Οργάνωση. Στην αρχή της 
ομιλίας του αναφέρεται στην περίπτω-
ση του πρώην χρυσαυγίτη Χρ. Ρήγα που 
είχε κατηγορηθεί για διπλή δολοφονία 

και στη συνέχεια αθωώθηκε. Επισημαί-
νει ότι τώρα που αθωώθηκε ο Ρήγας, τα 
Μαζικά Μέσα δεν αναφέρθηκαν καθό-
λου στην αθωωτική απόφαση. Η ανα-
φορά στον Ρήγα λογοκρίθηκε και στο 
απόσπασμα του βίντεο που ανάρτησαν 
και στο δελτίο Τύπου, γιατί ο Ρήγας έχει 
στο μεταξύ αποχωρήσει από τη ΧΑ. Στη 
συνέχεια, ο φίρερ λέει ότι «η ΧΑ απλώ-
νεται σε όλη την Ελλάδα, ανεβαίνει, είναι 
γεγονός. Αυτό δεν μας επηρεάζει όμως. 
Εμείς, είτε λίγοι είμαστε είτε πολλοί, είτε 
3%, είτε 2%, είτε 102%, πάντα οι ίδιοι θα 
είμαστε, χρυσαυγίτες. Θα είμαστε επα-
ναστάτες, θα είμαστε πάντα εθνικιστές… 
Η Γκάρντιαν (έγραψε) ότι, ξέρετε, αυτοί 
δεν είναι σαν τους άλλους, δεν είναι οι 
ακροδεξιοί, δεν είναι οι έτσι, είναι κάτι 
διαφορετικό. Είναι Ναζί. Είχα πει μάλι-
στα σε κάποιους, εάν υπήρχαν σήμερα 
οι Ναζί, ίσως ήμασταν και Ναζί. Αλλά 
δεν υπάρχουν Ναζί, πώς να το κάνουμε».

Με τη φράση «πάντα οι ίδιοι θα εί-
μαστε», αγαπημένη φράση του φίρερ, 
που την επαναλαμβάνει συχνά και 
στερεότυπα, βροντοφωνάζει ότι η ΧΑ 
ήταν και συνεχίζει να είναι ένα εγκλη-
ματικό νεοναζιστικό μόρφωμα. Ακόμα 
και το λογοπαίγνιο «εάν υπήρχαν Ναζί 
θα ήμασταν μαζί, αλλά δεν υπάρχουν 
σήμερα», είναι πλήρες νοήματος για τα 
μέλη της ΧΑ. Αλλωστε, από τα αναγνω-
στέα έγγραφα αναβλύζει σαν πίδακας 
ο εθνικοσοσιαλιστικός χαρακτήρας 
της ΧΑ.

Συνεχίζει ο Μιχαλολιάκος: «Στη συ-
νέχεια, για να μην σας κουράζω, λέει 
η κυρία αυτή, ότι από την ευρωπαϊκή 
εμπειρία που έχει υπάρχουν δύο πε-
ριπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι να 
κοινοβουλευτοποιηθεί η ΧΑ, τουτέστιν 
να απορροφηθεί από το σύστημα και 
να γίνει ένα κόμμα γραφειοκρατών. 
Δεν ξέρω πώς θα συμβεί αυτό. Εγώ ένα 
ξέρω προσωπικά. Δεν θα είμαι σ’ αυτό 
το κόμμα, εάν αυτό συμβεί. Εάν είναι να 
κάνουμε ένα άλλο ΛΑΟΣ και κόμμα του 
Καρατζαφέρη, για να παζαρεύουμε την 
εξουσία με κάποιους άλλους, να λείπει 
το βύσσινο δεν το χρειαζόμαστε».

Ολα αυτά έχουν κοπεί με το ψαλίδι 
από το «αθωωτικό» βίντεο που δημο-
σιεύτηκε στην ιστοσελίδα των νεονα-
ζιστών. Με την ανάλυση ενάντια στην 
«κοινοβουλευτοποίηση της ΧΑ» ο φίρερ 
προσπαθεί να ικανοποιήσει τις απαιτή-
σεις του σκληρού πυρήνα των νεαρών 
χρυσαυγιτών που θέλουν να δράσει η 
ΧΑ ακτιβιστικά με τα τάγματα εφό-
δου.  Βέβαια, αυτή την περίοδο η ΧΑ, 
λόγω της διεξαγόμενης  δίκης και της 
σίγουρης καταδίκης του συνόλου των 
κατηγορούμενων, έχει «κοινοβουλευ-
τοποιηθεί». Αυτό όμως δεν πρόκειται 
να το παραδεχτεί ποτέ ο φίρερ. Πόσω 
μάλλον παλιότερα. Το ανάθεμα σε κάθε 
σκέψη για «κοινοβουλευτοποίηση» ενι-
σχύει την ηγετική θέση του φίρερ στον 
σκληρό πυρήνα της ΧΑ, που θέλει να 
συνεχιστεί η εγκληματική δράση των 
ταγμάτων εφόδου.

Στη συνέχεια, όμως, απορρίπτει την 
«ακτιβίστικη» δράση της ΧΑ, γιατί ο 
φίρερ μιλάει πολλές γλώσσες και έχει 
ανάγκη προς τα έξω να παρουσιάσει 
τη ΧΑ σαν ένα κόμμα που δήθεν σέ-
βεται τη νομιμότητα και το σύνταγμα. 

Θέλοντας, λοιπόν, να εξυπηρετήσουν 
αυτόν τον στόχο, κόβουν από το βίντεο 
και δημοσιοποιούν μόνο το εξής κομ-
μάτι: «Και η άλλη περίπτωση είναι, λέει, 
να παρασυρθεί από έναν ακτιβισμό, ο 
οποίος τελικά θα την φθείρει πολιτικά. 
Οχι, έχουν γνώση οι φύλακες. Οι χρυ-
σαυγίτες είναι πειθαρχημένοι. Είναι πα-
ραμύθια αυτά που λένε. Θα βαδίσουμε 
μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος και 
θα κερδίσουμε όλο και περισσότερη 
εμπιστοσύνη από τον ελληνικό λαό και 
θα γίνουμε κυρίαρχοι του πολιτικού παι-
χνιδιού. Δεν θα τους κάνουμε το χατίρι 
να γεμίσουμε μια πτέρυγα των φυλακών 
Κορυδαλλού και να διαλύσουν το κόμ-
μα μας. Θα βαδίσουμε νόμιμα, μέσα στα 
πλαίσια των νόμων, και θα τους νικήσου-
με με τα δικά τους όπλα. Θα ήθελα στο 
σημείο αυτό να τονίσω, ότι απαιτείται 
-και πρέπει να το αντιληφθείτε- πει-
θαρχία μέσα στα πλαίσια των τοπικών 
οργανώσεων, μέσα στα πλαίσια των ιδε-
ολογικών κατευθύνσεων».

Παρεμπιπτόντως, να σημειώσουμε 
εδώ ότι με την αυτο-λογοκρισία και την 
κοπτοραπτική, ο φίρερ προσπαθεί να 
απαλλάξει τον εαυτό του και την ηγετι-
κή ομάδα (βουλευτές), ρίχνοντας «στα 
σκυλιά» τους διάφορους Ρουπακιάδες, 
οι οποίοι υποτίθεται ότι ενήργησαν ατο-
μικά, εκτός γραμμής.

Λογοκρισία και από τους 
δικηγόρους

Στην προεκλογική περίοδο του 2012 
ο φίρερ επισκέφτηκε και τη Σπάρτη και 
μίλησε στα γραφεία της Τοπικής Ορ-
γάνωσης. Στο αναγνωστέο έγγραφο 2.2 
(τμήμα του αναγνωστέου 13.3) υπάρ-
χουν 19 βίντεο. Απ΄ αυτά, οι συνήγοροι 
υπεράσπισης ζήτησαν να προβληθούν 
μόνο 8’:40’’ από το βίντεο 0090 και 
00:20’’από το βίντεο 0110. Ο λόγος 
είναι προφανής σε όποιον μελετήσει 
όλο το υλικό: προσπαθούν να κρύψουν 
την τοποθέτηση του φίρερ για τον ελ-
ληνικό εθνικοσοσιαλισμό, την έκφραση 
του μεγάλου σεβασμού του «σε αυτό 
που υπήρξε η Γερμανία του Χίτλερ», τον 
συμψηφισμό των εγκλημάτων των Ναζί 
στην Ελλάδα με τα δήθεν εγκλήματα 
του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, την παραδοχή 
του ότι ο πατέρας του είχε ενταχθεί στα 
Τάγματα Ασφαλείας που είχαν συνερ-
γαστεί με τους  χιτλερικούς κατακτη-
τές, την υπεράσπιση των Χιτών και των 
Ταγματασφαλιτών. 

Παραθέτουμε αποσπάσματα από 
την ομιλία του φίρερ στη Σπάρτη, που 
τα λογόκριναν οι συνήγοροι υπεράσπι-
σης των νεοναζιστών.

Βίντεο 0090: «…850 επιχειρήσεις το 
πρώτο εξάμηνο του 2011 μετέφεραν τις 
δραστηριότητές τους από την Βόρεια 
Ελλάδα στην Βουλγαρία. Ε, όχι, αυτοί 
είναι κερδοσκόποι και προδότες. Αν 
υπήρχε εθνικό κράτος (σ.σ. εθνικοσοσι-
αλιστικό εννοεί) -να ξέρετε αυτοί έχουν 
πάρει θαλασσοδάνεια και έχουν πάρει 
επιδοτήσεις- έπρεπε να τους κατασχέ-
σει την προσωπική περιουσία. Αυτό 
δεν είναι κομμουνισμός παιδιά. Μην τα 
μπερδεύουμε τα πράγματα και κάνουμε 
το λάθος».

 «Εθνικοσοισιαλισμός», λέει κά-   
ποιος από κάτω και ο φίρερ συνεχίζει: 

«Εθνικοσοσιαλισμός, ναι, βεβαίως, ελ-
ληνικός, στα μέτρα του 2011. Εγώ έχω 
μεγάλο σεβασμό σε αυτό που υπήρξε 
η Γερμανία του Χίτλερ για να είμαι ει-
λικρινής… Εχουμε εδώ και τον νεότερο 
Χίτη. Οι Χίτες και Ταγματασφαλίτες 
δεν ήταν προδότες. Αρχισαν να τους 
σκοτώνουν οι κομμουνιστές… Ο πατέ-
ρας μου εμένα, πριν πάει στα Τάγματα  
Ασφαλείας… δεν είχε άλλο περιθώριο… 
Εγιναν εγκλήματα πολέμου. Δεν έγιναν 
όμως μόνο από τους Γερμανούς».

Βίντεο 0091: «Με συγχωρείτε, αδια-
φορώ για την σύνταξη του οποιουδήπο-
τε, αδιαφορώ για τον μισθό του οποι-
ουδήποτε. Πέστε με φασίστα, πέστε με, 
αυτό δεν είναι ψηφοθηρικά καλό να το 
λέμε, αλλά πρέπει να λέμε την αλήθεια… 
Εμείς πιστεύουμε στην πατρίδα και όχι 
στη δημοκρατία, για να είμαστε ειλικρι-
νείς. Εάν είναι να σωθεί η πατρίδα, ας 
πάει στο διάβολο η δημοκρατία. Και 
όποιου  του αρέσει και δεν το κρύβου-
με… Ναι είμαστε φασίστες, τι διάβολο  
χειρότερο κακό θα σας συμβεί…».

Οταν βρίσκεται σε «στενό οικογενει-
ακό κύκλο», ο φίρερ πετάει τη μάσκα 
του «φίλου του λαού», που τάχα πονάει 
για εργαζόμενους και συνταξιούχους. 
Η αντικαπιταλιστική μάσκα των νεονα-
ζιστών ξεσκίζεται.

Πάμε τώρα σε ένα βίντεο που υπάρ-
χει στο φάκελο 2various του αναγνω-
στέου 13.3. Αυτό το βίντεο περιέχει 
ομιλίες του φίρερ στην ΤΟ Αθήνας 
της ΧΑ, στις 26 Νοέμβρη του 2011. Σ’ 
αυτή τη μάζωξη των νεοναζιστών  τη 
συζήτηση άνοιξε ο Κασιδιάρης που σε 
κάποια στιγμή ρωτάει: Ερχεται ο Αρ-
χηγός τώρα; Μόλις τον ενημερώνουν 
ότι έρχεται, δίνει το στρατοκρατικό 
παράγγελμα: Εγέρθητι! Το «εγέρθητι» 
το είχαμε ακούσει από τον Καιάδα. Το 
εν λόγω βίντεο επιβεβαιώνει ότι ήταν 
μόνιμο καθήκον. Μόλις έφτανε ο φίρερ, 
δινόταν το στρατιωτικό παράγγελμα 
και όλοι στέκονταν προσοχή.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των 
νεοναζιστών έκαναν λογοκρισία στις 
θέσεις του Μιχαλολιάκου και σ’ αυτό 
το βίντεο. Εννοείται πως εκτελούν δική 
του εντολή. Στο μόρφωμα αυτό, ακόμα 
και για δευτερεύοντα ζητήματα (παρα-
δείγματος χάριν, αν μπορεί να παρευρί-
σκεται στις εκδηλώσεις τους στα γρα-
φεία των ΤΟ ένας που δεν είναι οπαδός 
τους) δίνει έγκριση ο ίδιος ο φίρερ.

Παραθέτουμε τα αποσπάσματα από 
την ομιλία του φίρερ που λογόκριναν 
οι συνήγοροι υπεράσπισης με την πρό-
τασή τους για τα βίντεο που πρέπει να 
προβληθούν:

«Εδώ υπάρχει συναγωνιστής μας που 
εδέχθη δολοφονική επίθεση… Ξέρουμε 
ποιος είναι και δεν έχουν κάνει τίποτα. 
Είναι συνένοχοι των εγκληματιών. Εάν 
έρθει, όμως, η ώρα της κρίσεως, η ώρα 
της Χρυσής Αυγής, να  το  γνωρίζουν 
-γιατί σίγουρα από κάπου θα ακούσουνε 
αυτά που λέω- θα είμαστε εκεί και θα 
αποδώσουμε δικαιοσύνη… Που είναι 
εξαιρετικά αμήχανοι. Οτι θα γίνουμε 
ακόμα χειρότεροι άμα δεν μπούμε στη 
Βουλή. Τότε δεν θα έχουμε να φοβη-
θούμε καμιά πολιτική σκοπιμότητα και 
ίσως να χρειαστεί να κλείσουμε και τα 
γραφεία αυτά. Να μην ξέρουν πού θα 

μας βρούνε. Και τότε να ψάχνουν όποι-
ον νομίζουνε για να βρούνε αυτούς για 
να αποδώσουν δικαιοσύνη…

Δεν είναι μακρυά  το 2009 και οι ευ-
ρωεκλογές… και λέγανε όχι στη Χρυσή 
Αυγή. Αυτοί είναι περιθωριακοί, είναι 
Ναζιστές. Ναι, Ναζιστές είμαστε, προ-
δότες της Ελλάδας δεν είμαστε…

Είναι προφανές ότι δεν έχουν άδικο, 
ότι οι περισσότεροι έλληνες ψηφοφό-
ροι, το κοπάδι, είναι ηλίθιοι. Και αυτό το 
λέμε πριν τις εκλογές. Δεν βγαίνουμε, α 
λα Λεβέντη, μετά τις εκλογές, να πού-
με ότι είστε ζώα. Οτι οι περισσότεροι 
έλληνες ψηφοφόροι είναι ζώα το λέμε 
πριν τις εκλογές, το λέει η ίδια η ιδεο-
λογία μας, το λέει η φύση του ίδιου το 
πολιτικού μας πιστεύω…

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω, να 
μην το έχετε δεμένο, ότι θα μπούμε στη 
Βουλή. Ολα δείχνουν ότι θα μπούμε στη 
Βουλή. Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε 
έτοιμοι να αγωνιστούμε και την επόμε-
νη μέρα των εκλογών, ακόμα και εάν δεν 
μπούμε στη Βουλή. Είμαστε πολιτικοί-
στρατιώτες, είμαστε αγωνιστές…».

Επαναλαμβάνουμε ότι αυτά δεν εί-
ναι τα μοναδικά βίντεο στα οποία οι 
συνήγοροι των νεοναζιστών κάνουν 
λογοκρισία διά της κοπτοραπτικής. Ο 
χώρος δεν επιτρέπει να επεκταθούμε 
άλλο. Την επόμενη εβδομάδα θα συ-
νεχίσουμε με τα αναγνωστέα έγγραφα 
276 και 327.

Εγινε νομίζουμε καθαρό πως η προ-
σπάθεια των νεοναζιστών να παρουσι-
άσουν έναν φίρερ… κοινοβουλευτικό 
αγλάισμα, κόβοντας και ράβοντας τις 
ανατριχιαστικές νεοναζιστικές υλακές 
του, είναι στην ουσία μια κίνηση απελπι-
σίας, που μπορεί να έχει ένα πρόσκαιρο 
αποτέλεσμα στο εσωτερικό της συμμο-
ρίας.

Ο Μιχαλολιάκος και όλα τα υπόλοιπα 
ηγετικά στελέχη -Κασιδιάρης, Λαγός, 
Παναγιώταρος, Κούζηλος και σία- γνω-
ρίζουν ότι τα αναγνωστέα έγγραφα 
είναι καταπέλτης και ότι τελικά δε θα 
μπορέσουν να αποφύγουν την κατα-
δίκη. Ετσι, είναι ευεξήγητος ο πανικός 
τους.

Οι νεοναζιστές, μέχρι τη δολοφονία 
του αντιφασίστα  Παύλου Φύσσα είχαν 
το συγκριτικό πλεονέκτημα να υποκα-
θιστούν τον δικαστικό και αστυνομικό 
μηχανισμό, καθώς αυτοί οι μηχανισμοί 
τους επέτρεπαν τη φασιστική και δολο-
φονική δράση τους. Πλέον το «μαγαζί» 
δεν πάει καλά. Γραφεία κλείνουν σε 
όλη τη χώρα. Επειδή εξακολουθούν να 
ισχυρίζονται ότι το μόρφωμά τους δυ-
ναμώνει, καλό είναι να θυμηθούμε ποια 
ήταν η εκλογική τους εξέλιξη.

Στις εκλογές του Σεπτέμβρη του 
2015, σε σχέση με τις εκλογές του Μάη 
του 2012, έχασαν 60.994 ψήφους!

Γεράσιμος Λιόντος

ΕΚΛΟΓΕΣ
Μάης 2012
Ιούνης 2012
Γενάρης 2015
Σεπτέμ. 2015

ΨΗΦΟΙ
440.966
426.025
388.387
379.722

%
6.97
6.92
6.28
6.29

ΕΔΡΕΣ
21
18
17
10
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87η Σύνοδος Πρυτάνεων

Να διαχειριστούμε 
μαζί την κρίση

Χωρίς οξείες εκφράσεις και αντιπαραθέσεις με την κυβερ-
νητική πολιτική, που απαξιώνει και υπονομεύει σταθερά το 

δημόσιο Πανεπιστήμιο προς όφελος της ενίσχυσης του επιχει-
ρηματικού χαρακτήρα του, είναι το κείμενο της απόφασης της 
87ης Συνόδου των Πρυτάνεων.

u Οι Πρυτάνεις (θέση στην κορυφή του πανεπιστημιακού 
κατεστημένου) αναγνωρίζουν το πρόβλημα της υποχρηματο-
δότησης των ΑΕΙ,  πλην όμως, δέχονται με «ικανοποίηση την 
εξαγγελία του Υπουργού για πρόσθετη επιχορήγηση του τακτι-
κού προϋπολογισμού των ΑΕΙ κατά 34 εκατομμύρια ευρώ για 
το 2018», «ξεχνώντας» τις τεράστιες πραγματικές ανάγκες των 
Πανεπιστημίων και το φάγωμα των αποθεματικών των ΑΕΙ, που 
τους έδωσε τη χαριστική βολή.

u Για τη σίτιση και στέγαση των φοιτητών, από τη μια διαπιστώ-
νουν ότι αυτές «αποτελούν αντικείμενο φροντίδας του κράτους, 
στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του», ότι παρουσιάζονται 
«σημαντικές δυσλειτουργίες εκ μέρους του αρμόδιου φορέα, του 
ΙΝΕΔΙΒΙΜ» και ότι «τα Πανεπιστήμια αδυνατούν να αναλάβουν 
τη συμπλήρωση αυτού του κενού» από την άλλη, όμως, δηλώ-
νουν ότι «επιθυμούν, ωστόσο, να συμπράξουν με την πολιτεία για 
την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σίτισης και στέγασης 
στους φοιτητές τους». Απαλλάσσουν, δηλαδή, το κράτος από 
μια σταθερή και διαρκή υποχρέωσή του, να παρέχει υψηλού επι-
πέδου φοιτητική μέριμνα (σίτιση-στέγαση) και ζητούν να γίνουν 
συνδιαχειριστές μιας μίζερης κατάστασης, που σε πλείστες περι-
πτώσεις, ειδικά στην περίοδο της κρίσης, έχει γίνει απαράδεκτη. 
Ζητούν  «νομοθετική ρύθμιση που θα δίνει στα Ιδρύματα τη δυ-
νατότητα επιλογής του τρόπου, με τον οποίο θα συνεργάζονται 
με το ΥΠΠΕΘ για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών». Ο  
τρόπος είναι, βέβαια και η παράδοση και της σίτισης-στέγασης 
σε ιδιωτικά χέρια και εργολάβους ή και σε «συμμετοχή» των ίδιων 
των φοιτητών στα έξοδα. 

u Για την «ίδρυση νέων Τμημάτων στα Πανεπιστήμια και την 
ένταξη του επιστημονικού προσωπικού των ΤΕΙ σε αυτά», η Σύνο-
δος «επανέλαβε τη θέση της για την ανάγκη τήρησης αυστηρά 
ακαδημαϊκών κριτηρίων». Η κόντρα στο ζήτημα των «συνεργει-
ών-συνεργασιών-συγχωνεύσεων» Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με 
το υπουργείο Παιδείας, αν και σωστή στα σημεία, εν τούτοις, 
εδράζεται στο έδαφος των συντεχνιακών συμφερόντων αυτής 
της κάστας.

u Για τη θεσμοθέτηση διδάκτρων στα μεταπτυχιακά προγράμ-
ματα, η Σύνοδος δε βρήκε να πει έστω και μια λέξη. Ενδιαφέρεται 
απλά για τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών.

u Εχει θετική στάση ως προς την αξιολόγηση των Πανεπιστη-
μίων από την ΑΔΙΠ και στο πλαίσιο αυτό ζητά «να προχωρήσει 
άμεσα (η ΑΔΙΠ) στην πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών». 

u Παρά την αντίθεση του φοιτητικού και εκπαιδευτικού κι-
νήματος στο διαχωρισμό των σπουδών και του πτυχίου από τη 
δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού (Πι-
στοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, σύμφωνα 
με πρόταση του ΙΕΠ), θεωρεί  «απαραίτητη την έκδοση και την 
υλοποίηση της εξαγγελθείσας νέας  νομοθετικής ρύθμισης  για 
την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια».

u Θέλει νέους «πελάτες» για τα ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών, γι’ αυτό και ζητά «την αποδέσμευση 
της διαδικασίας έκδοσης ισοτιμίας τίτλου σπουδών των φοι-
τητών από χώρες εκτός Ε.Ε. (όπως αυτή προβλέπεται στον Ν. 
3328/2005) από τη δυνατότητα συμμετοχής τους» σε αυτά τα 
προγράμματα.

u Ζητά «αύξηση του προϋπολογισμού των κονδυλίων 
ERASMUS» και θεωρεί «στο σύνολό τους θετικές» τις σχετικές 
προβλέψεις για θέματα ΕΛΚΕ του σχεδίου Νόμου για την «Ανα-
διοργάνωση των Δομών της Εκπαίδευσης». 

ΝΑΤΟ και Πανεπιστήμια
Το ΝΑΤΟ, μέσω του οποίου τα καπιταλιστικά κράτη που συμμε-

τέχουν, ευλογούν τα επεκτατικά, ληστρικά σχέδια των επικεφαλής 
ιμπεριαλιστών χωρών, είχε πάντοτε ως σκοπό να διεισδύει στα υπο-
τελή κράτη και στα κράτη-μέλη-δορυφόρους σε όλα τα επίπεδα και 
να επηρεάζει αποφάσεις.

Η διείσδυσή του και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας μας 
έχει μακρά ιστορία, με τη διαμόρφωση ειδικών προγραμμάτων στην 
έρευνα και την άντληση «εγκεφάλων» από φοιτητές και πανεπιστη-
μιακούς για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του.

Εξ ου και η νέα προκήρυξή του, που απευθύνεται σε φοιτητές, να 
κάνουν πρακτική στο ΝΑΤΟ. 

Ταξικό Λύκειο, πανεπιστημιακές σχολές 
«αριστείας», μόνιμοι διορισμοί εάν και 

όταν εγκρίνουν οι «θεσμοί»
«Τον Ιούνιο του 2020 η ει-

σαγωγή στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση θα εξαρτάται 
από τον βαθμό του απολυτη-
ρίου. Οι εγκύκλιες γνώσεις θα 
ολοκληρώνονται στη Β' Λυκείου 
και η Γ' Λυκείου θα είναι ένα 
είδος προπαρασκευαστικού 
έτους. Παράλληλα θα αρχί-
σουμε σε ορισμένα τμήματα 
να καταργούμε τον κλειστό 
αριθμό εισακτέων και αρχίσαμε 
ήδη να ιδρύουμε νέα τμήματα. 
Η ίδρυση, επίσης, των διετών 
Προγραμμάτων Σπουδών που 
θα παρέχουν επαγγελματικά πι-
στοποιητικά ευρωπαϊκών προδι-
αγραφών θα οδηγήσει πολλούς 
νέους να εγγραφούν στα Επαγ-
γελματικά Λύκεια ώστε - χωρίς 
εξετάσεις - να εισάγονται σε 
αυτά τα Προγράμματα. Θα δι-
ατηρήσουμε για ένα διάστημα 
το καθεστώς με τις Ιατρικές, τις 
Νομικές και τα Πολυτεχνεία.

Θέλω εδώ να σημειώσω ότι 
οι παθογένειες του ισχύοντος 
συστήματος έχουν οδηγήσει 
γενεές νέων σε σχολές που δεν 
ήταν στις πρώτες προτιμήσεις 
τους με αποτέλεσμα να έχουν 
ακολουθήσει σπουδές μη συμ-
βατές με τις πραγματικές επι-
θυμίες τους. Αυτό βλάπτει 
πολλαπλά και πολύμορφα την 
κοινωνία μας. Αποτυπώνεται σε 
όλους τους δείκτες, ακόμη και 
στα συμπεράσματα της έκθεσης 
του ΟΟΣΑ που για πρώτη φορά 
βλέπει ότι οι μεταρρυθμίσεις της 
ελληνικής κυβέρνησης δίνουν 
ένα τέλος σε αυτή την παθογέ-
νεια» (Κ. Γαβρόγλου, συνέντευ-
ξη στα ΝΕΑ, 30/4/2018).

Η κατάργηση των πανελλαδι-
κών εξετάσεων είναι ψηλά στην 
ατζέντα της κοινωνικής δημα-
γωγίας της συγκυβέρνησης 
και του υπουργείου Παιδείας. 
Πρόκειται περί ψεύδους, όπως 
πολλές φορές έχουμε εξηγήσει 
από τις στήλες της Κόντρας. Με 
αφορμή και πάλι τα λεγόμενα 
του Κ. Γαβρόγλου στην εν λόγω 
συνέντευξη, ας θυμηθούμε κά-
ποια χαρακτηριστικά σημεία:

Οι αλλαγές που σχεδιάζο-
νται για το Λύκειο, υποτίθεται 
ότι θα αρχίσουν να εφαρμόζο-
νται από την προσεχή σχολική 
χρονιά για τους μαθητές που θα 
φοιτήσουν στην Α΄ Λυκείου, οι 
οποίοι το 2020 θα διεκδικήσουν 
μια θέση στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση, σύμφωνα με τον νέο 
τρόπο εισαγωγής, που, όμως, 
ακόμη δεν έχει αποτυπωθεί σε 
σχετικό σχέδιο νόμου.

Καταρχάς, να θυμίσουμε ότι 
με το συμπληρωματικό Μνημό-
νιο, η συγκυβέρνηση δεσμεύ-
τηκε έναντι των ιμπεριαλιστών 
δανειστών να συμφωνήσει ως 
τον Μάιο του 2018 τις «δημοσι-
ονομικές πτυχές των αλλαγών 
στην οργάνωση της δευτερο-

βάθμιας και της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης». Συνεπώς, πρώτ’ 
απ’ όλα οι όποιες αλλαγές θα 
διασφαλίζουν την εφαρμογή 
της σκληρής δημοσιονομικής 
πειθαρχίας. Το «νέο Λύκειο» 
εάν και όταν πραγματωθεί (το 
2020 είναι μακριά και έχει αρχί-
σει ήδη η φιλολογία περί εκλο-
γών) θα πρέπει να εξασφαλίζει, 
μέσω των σκληρών ταξικών 
φραγμών, τη μείωση της τάσης 
για πανεπιστημιακές σπουδές 
και την αποφασιστική μείωση 
των δαπανών. Εκεί, άλλωστε, 
αποβλέπουν οι ενοποιήσεις 
ειδικοτήτων των καθηγητών, η 
μείωση των μαθημάτων, οι συγ-
χωνεύσεις πανεπιστημιακών 
τμημάτων με τμήματα ΤΕΙ, ο 
υποβιβασμός τμημάτων ΤΕΙ σε 
δομές διετούς φοίτησης, κ.λπ.

Το «νέο Λύκειο» είναι ένα 
αριστοκρατικό σχολείο, ένα 
σχολείο για λίγους κι εκλεκτούς, 
ένα σχολείο χωρίς ίχνος «αυτό-
νομου χαρακτήρα», απόλυτα 
υποταγμένου στην προσπάθεια 
εισαγωγής στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, Εξ ου και η τελευ-
ταία τάξη του είναι καθαρά μια 
τάξη-φροντιστήριο. Η απόκτη-
ση ακόμη και αυτού του «ανα-
βαθμισμένου» Απολυτήριου δε 
θα είναι εύκολη υπόθεση, ακό-
μη και γι’ αυτούς που δε θα δι-
εκδικήσουν θέση στις Ιατρικές, 
τα Πολυτεχνεία, τις Νομικές, 
για τις οποίες σχολές, ο Γαβρό-
γλου είπε ότι θα διατηρηθεί «για 
ένα διάστημα» το υπάρχον «κα-
θεστώς» των πανελλαδικών.

(Εισαγωγικά και προς αποφυ-
γήν παρεξηγήσεων θυμίζουμε 
τη θέση μας, που πολλές φορές 
έχουμε αναλύσει από τις στή-
λες της εφημερίδας, για κατάρ-
γηση του numerus clausus  σε 
όλη τη γκάμα των σχολών της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
ελεύθερη πρόσβαση σ’ αυτήν. 
Η πολιτική μας υπόσταση να 
τοποθετούμαστε από τη σκο-
πιά των συμφερόντων της ερ-
γατικής τάξης, και στην ειδική 
περίπτωση από τη σκοπιά των 
μορφωτικών δικαιωμάτων των 
παιδιών της, που υφίστανται 

αμέτρητες ταξικές διακρίσεις 
και φραγμούς, στη διάρκεια 
του μορφωτικού τους βίου, μας 
υπαγορεύει να υιοθετήσουμε 
αυτήν την θέση, χωρίς αυτα-
πάτες ότι έτσι επιτυγχάνεται 
η κατάργηση του συνόλου των 
κοινωνικών ταξικών φραγμών).

Σύμφωνα με όσα είχε δηλώ-
σει σε παλαιότερη συνέντευξή 
του ο υπουργός Παιδείας, γι’ 
αυτές ειδικά τις «περιζήτητες» 
σχολές, ο υποψήφιος πρέπει 
«να είναι πολύ καλός στα μα-
θήματα», «να έχει υψηλό βαθ-
μό απολυτηρίου», ενώ το υπουρ-
γείο μελετά «και κάποιους πρό-
σθετους τρόπους». Ολο αυτό, 
είπε, «δεν θα είναι τόσο απλό, 
θα είναι πιο απαιτητικό».

Τι έχουμε εδώ, λοιπόν; Εχου-
με δυο κατηγορίες μαθητών-
υποψήφιων και σχολές πρώτης 
και δεύτερης κατηγορίας. Υψη-
λή βαθμολογία για την εισαγω-
γή στις Ιατρικές, τις Νομικές, 
τα Πολυτεχνεία απαιτείται και 
σήμερα, έτσι όπως διαμορφώ-
νονται οι βάσεις σύμφωνα με τη 
ζήτηση (τον αριθμό και το μορ-
φωτικό προφίλ των υποψήφιων) 
και την προσφορά θέσεων.

Είναι άλλο πράγμα, όμως, τι 
προκύπτει εκ του αποτελέσμα-
τος και άλλο να αναγορεύονται 
αυτές οι σχολές από το ίδιο το 
υπουργείο Παιδείας, με νο-
μοθετική ρύθμιση, σε σχολές 
«αριστείας», σε σχολές που 
προορίζονται για την ελίτ των 
μαθητών, που κατά κανόνα 
προέρχονται από υψηλά κοινω-
νικο-οικονομικά και μορφωτικά 
στρώματα.

Για τις υπόλοιπες σχολές, ο 
Κ. Γαβρόγλου δήλωσε ότι θα 
υπάρξει κατάργηση του κλει-
στού αριθμού εισακτέων, με 
την προϋπόθεση βεβαίως ότι 
οι μαθητές θα έχουν πάρει το 
Απολυτήριο του «νέου Λυκεί-
ου». Ας θυμηθούμε, λοιπόν, 
πώς θα αποκτάται αυτό το Απο-
λυτήριο, σύμφωνα με το σχέδιο 
του υπουργείου Παιδείας, που 
διαμορφώθηκε με βάση την 
πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής (Κόντρα, αρ. 

φύλ. 938).

Απολυτήριο 
Λυκείου

Το απολυτήριο της Γ΄ Λυκεί-
ου προκύπτει:

«Α. σε ένα ποσοστό (90%) 
από τους βαθμούς των 2 τετρα-
μήνων.

Οι βαθμοί των τετραμήνων 
λαμβάνουν υπόψη τη συνολική 
συμμετοχή στην τάξη, καθώς και

1. το διαγώνισμα 1ου τετρα-
μήνου το οποίο διεξάγεται σε 
όλα τα σχολεία συγκεκριμένη 
μέρα για κάθε μάθημα, με θέ-
ματα που καταθέτουν σε ειδική 
πλατφόρμα τα χαράματα της 
ίδιας μέρας επιτροπές έμπει-
ρων εκπαιδευτικών από όλες 
τις περιφέρειες και με αυτόμα-
τη διόρθωση των απαντήσεων 
(ηλεκτρονικό σύστημα),

2. μια εκτενή εργασία που 
πραγματοποιείται για κάθε μά-
θημα εντός του σχολείου υπό 
την καθοδήγηση και την επίβλε-
ψη του/της εκπαιδευτικού του 
μαθήματος, που κατατίθεται σε 
ειδική πλατφόρμα όπου ελέγ-
χεται για την περίπτωση αντι-
γραφής και που βαθμολογείται 
ανώνυμα από αξιολογητές ειδι-
κού μητρώου.

Β. σε ένα ποσοστό (10%) από 
τους βαθμούς κεντρικά οργα-
νωμένων εξετάσεων στις οποί-
ες τα γραπτά διορθώνονται 
ανώνυμα» (οι εμφάσεις δικές 
μας).

Εχουμε, δηλαδή εξετάσεις 
στο τέλος του πρώτου τετρα-
μήνου (Ιανουάριο) πανελλαδι-
κού χαρακτήρα με τη συμμε-
τοχή εξωτερικών αξιολογητών 
και  την εκπόνηση «εκτενούς 
εργασίας» που κρίνεται επίσης 
από εξωτερικούς αξιολογητές.  
Κοντολογίς, έχουμε αξιολογι-
κές διαδικασίες πανελλαδικού 
χαρακτήρα σε όλη τη διάρκεια 
της Γ΄ Λυκείου. Και φυσικά 
υπάρχουν και η συμμετοχή στο 
μάθημα (προφορικά), τα συνε-
χή τεστ, κ.λπ. Στο τέλος της Γ΄ 
Λυκείου διεξάγονται πανελ-
λαδικές εξετάσεις («κεντρικά 
οργανωμένες εξετάσεις») σε 
τέσσερα (4) μαθήματα.

Τι προκύπτει από τα παραπά-
νω; Οτι η απόκτηση του «ανα-
βαθμισμένου» Απολυτήριου 
έχει ως προϋπόθεση την ένταση 
και την προσθήκη νέων ισχυρών 
ταξικών φραγμών (πανελλα-
δικού χαρακτήρα εξετάσεις 
Ιανουαρίου, «εκτενή εργασία» 
κρινόμενη από εξωτερικούς αξι-
ολογητές, «κεντρικά οργανωμέ-
νες εξετάσεις» σε 4 μαθήματα 
τον Ιούνιο). Το «νέο Λύκειο» δε 
σηματοδοτεί απλά τη στροφή 
στην απόλυτη ειδίκευση (ειδι-
κά η Γ’ Λυκείου μετατρέπεται 
σε τάξη-φροντιστήριο) και την 
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απαξίωση της γενικής, ολόπλευ-
ρης μόρφωσης για όλα τα παι-
διά. Καθίσταται δύσβατο για τα 
παιδιά χωρίς κοινωνικά-οικονο-
μικά-πολιτιστικά εφόδια από το 
οικογενειακό τους περιβάλλον.

Ο υπουργός Παιδείας συνέ-
δεσε την κατάργηση του κλει-
στού αριθμού εισακτέων για τις 
σχολές δεύτερης κατηγορίας 
με τη δημιουργία νέων τμημά-
των. Τα νέα τμήματα θα προ-
κύψουν μέσα από τα πενταετή 
πλάνα που θα υποβάλουν τα 
Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, από 
τα οποία πλάνα θα προκύψουν 
και οι «συγχωνεύσεις-συνέργει-
ες-συνεργασίες» μεταξύ τους. 

Η ίδρυση νέων τμημάτων εί-
ναι ένα προπαγανδιστικό όπλο 
του υπουργείου Παιδείας στους 
σχεδιασμούς για τη δημιουργία 
του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης.

Οταν η τρόικα απαγορεύει 
διά ροπάλου ακόμη και ελά-
χιστους μόνιμους διορισμούς 
εκπαιδευτικών, όταν στο μνη-
μόνιο και στις εκθέσεις του 
ΟΟΣΑ αναφέρεται ο στόχος  
της «ακόμα μεγαλύτερης ενο-
ποίησης του τριτοβάθμιου εκ-
παιδευτικού τομέα» με «αναδι-
άταξη του ακαδημαϊκού χάρτη», 
όταν προβλέπεται ρητά ότι «θα 
πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις 
να διασφαλίζεται η βιωσιμό-
τητα των Ιδρυμάτων» και όταν 
τμήματα ΤΕΙ θα υποβαθμιστούν 
σε διετείς σπουδές που θα προ-
σφέρουν ανάλογα «πτυχία», τό-
τε η ίδρυση κάποιων νέων τμη-
μάτων είναι ο φερετζές ενός 
εκτεταμένου νέου «σχεδίου 
Αθηνά».

Δεν είναι τυχαία, η παραπά-
νω αναφορά του Γαβρόγλου: «Η 
ίδρυση των διετών Προγραμμά-
των Σπουδών που θα παρέχουν 
επαγγελματικά πιστοποιητικά 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών 
θα οδηγήσει πολλούς νέους να 
εγγραφούν στα Επαγγελματικά 
Λύκεια ώστε - χωρίς εξετάσεις 
- να εισάγονται σε αυτά τα Προ-
γράμματα». Οι συριζαίοι, άξιοι 
διαχειριστές του καπιταλισμού 
και μάλιστα σε περίοδο κρίσης 
του, τα διετή προγράμματα 
προορίζουν ως διέξοδο για τα 
παιδιά της εργατικής τάξης και 
των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, 
που κατά κανόνα φοιτούν στα 
Επαγγελματικά Λύκεια.

Στην ίδια συνέντευξη, ο 
υπουργός Παιδείας, ερωτηθείς 
σχετικά με την άρνηση της συ-
γκυβέρνησης  να μονιμοποιήσει 
άμεσα τους 25.000 αναπληρω-
τές στην εκπαίδευση, δήλωσε:

«Στη Βουλή απάντησα στο 
ΚΚΕ, διότι ως κόμμα γνωρίζει 
ότι αυτό, με τον τρόπο που δια-
τυπώνεται, δεν μπορεί να γίνει 
αυθημερόν, όπως το ζητάει. 
Αντιθέτως, έχω δηλώσει κατ' 
επανάληψη και σε όλους τους 
τόνους ότι για αυτή την κυβέρ-
νηση και για εμένα προσωπικά 
οι μόνιμοι διορισμοί στην εκ-
παίδευση είναι ένα απολύτως 
δίκαιο αίτημα, που αποτελεί 
μάλιστα βασική προτεραιότη-
τα του υπουργείου. Γνωρίζετε 
πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο δεν 

εξαρτάται από την κυβέρνηση 
αλλά πρέπει να γίνει σε συμφω-
νία με τους θεσμούς. Και αυτή 
η ρητή δήλωση ούτε λαϊκισμό 
εμπεριέχει, ούτε μικροπολιτικά 
παιχνίδια σαν αυτά που έχουν 
παιχτεί από τις προηγούμενες 
κυβερνήσεις στις πλάτες της 
εκπαίδευσης και των εκπαι-
δευτικών. Πρώτον, αυτή η κυ-
βέρνηση κατάφερε να μπει το 
ζήτημα των μόνιμων διορισμών 
σε γραπτό κείμενο κατά τις δι-
απραγματεύσεις της με τους 
θεσμούς. Δεύτερον, για πρώτη 
φορά η νέα έκθεση του ΟΟΣΑ 
αναγνωρίζει ρητά και ξεκάθαρα 
την ανάγκη μόνιμων διορισμών 
στα ελληνικά σχολεία. Σας καλώ 
να ανατρέξετε στις δηλώσεις 
που έγιναν, τόσο από δικής μας 
πλευράς, όσο και από την κυρία 
Ράμος. Τρίτον, έχω δηλώσει ότι 
τον Οκτώβριο θα ανακοινώ-
σουμε αριθμό και σύστημα διο-
ρισμών και ήδη έχουμε ζητήσει 
τις προτάσεις της ΟΛΜΕ και της 
ΔΟΕ για το σύστημα με το οποίο 
θα γίνουν. Αρα, ούτε τότε, ούτε 
τώρα αυτή η κυβέρνηση λαϊκίζει. 
Αντιθέτως, ήμασταν οι πρώτοι 
που αναγνωρίσαμε και ελπίζω 
να κάνουμε πράξη ένα δίκαιο 
αίτημα, το οποίο θα βοηθήσει 
πολλαπλά την κανονικοποίηση 
της καθημερινότητας στα σχο-
λεία» (οι εμφάσεις δικές μας).

Και μόνο η απάντηση Γαβρό-
γλου ότι «δεν μπορεί να γίνει 
αυθημερόν» η μονιμοποίηση 
των 25.000 αναπληρωτών, τη 
στιγμή που αυτοί υπηρετούν 
ήδη στο δημόσιο σχολείο, κα-
λύπτοντας πάγιες ανάγκες του, 
δείχνει τη σκοπιά από την οποία 
τοποθετούν τον εαυτό τους πο-
λιτικά οι συριζαίοι. Τη σκοπιά, 
δηλαδή, των συμφερόντων του 
κεφαλαίου. Γι’ αυτό και εξαρ-
τούν το ζήτημα των μόνιμων 
διορισμών από τις διαθέσεις 
και αποφάσεις των ιμπεριαλι-
στών δανειστών. Θυμίζουμε 
επίσης ότι η περιβόητη έκθε-
ση του ΟΟΣΑ κάνει απλά μια 
διαπίστωση και η εκπρόσωπός 
του, Γκαμπριέλα Ράμος,  κατά 
την παρουσίασή της ήταν πολύ 
ξεκάθαρη.  

Οι διορισμοί είναι ένα ευχο-
λόγιο. Συναρτώνται με την πο-
ρεία της ελληνικής οικονομίας 
και από το εάν αυτή θα «πιάσει» 
τους μνημονιακούς στόχους.

Οι εκπρόσωποι του ιμπερια-
λιστικού οργανισμού μίλησαν 
επίσης και για «ευελιξία» όσον 
αφορά στην πρόσληψη εκπαι-
δευτικών και τη συνέδεσαν με 
την επίτευξη «μεγαλύτερης 
αποκεντροποίησης των διαδι-
κασιών στα σχολεία» (δηλαδή 
προσλήψεις εκπαιδευτικών με 
διάφορες συμβάσεις από τα 
αποκεντρωμένα σχολεία, σε 
επίπεδο π.χ. περιφέρειας, δή-
μων ή ακόμη και σχολικών μο-
νάδων). Αναφέρθηκαν επίσης 
σε πενταετείς συμβάσεις για 
κάποιες κατηγορίες αναπληρω-
τών, που κατά τα φαινόμενα θα 
είναι και η μόνιμη εξέλιξη, μέ-
χρις ότου οι «θεσμοί» δώσουν 
το πράσινο φως.

Γιούλα Γκεσούλη

Οι νεοναζί πίσω από το 
πογκρόμ της Μυτιλήνης

Θέλει η πουτάνα να κρυ-
φτεί μα η χαρά δεν την 

αφήνει. Μπορεί οι νεοναζί 
της ΧΑ να προσπαθούν να 
εμφανιστούν σαν ένα νόμιμο 
εθνικιστικό κόμμα που δεν 
έχει σχέση με πράξεις βίας, 
όμως έχουν και την ανάγκη να 
προβάλλουν τα κατορθώματά 
τους. Βγήκαν, λοιπόν, και στη 
Βουλή και στη βρομοφυλλάδα 
τους και υπερασπίστηκαν το 
πογκρόμ κατά των προσφύγων 
και μεταναστών στη Μυτιλήνη.

Στη Βουλή, μιλώντας για 
άσχετο θέμα (για το πόρισμα 
της εξεταστικής επιτροπής 
για το σκάνδαλο Novartis), ο 
Λαγός αναφέρθηκε και στο 
πογκρόμ της Μυτιλήνης: «Η 
ΧΑ συντάσσεται με όλους 
τους έλληνες πολίτες, οι οποίοι 
προσπαθούν να κερδίσουν την 
πατρίδα μας. Πρόσφατο παρά-
δειγμα στο νησί της Λέσβου 
είδαμε τις αντιδράσεις των ελ-
λήνων κατοίκων μπροστά στις 
απαράδεκτες κινήσεις που κά-
νουν οι λαθρομετανάστες, οι 
λαθροεισβολείς. Η ΧΑ συντάσ-

σεται με τους έλληνες πολίτες, 
θα κερδίσουμε την πατρίδα μας 
και οι λαθρομετανάστες θα πά-
νε από εκεί που ήρθαν».

Στη βρομοφυλλάδα τους 
φιλοξενούν ρεπορτάζ με τίτ-
λους «Λαοθάλασσα έψαλλε 
τον Εθνικό Υμνο» και «Απομά-
κρυναν τους Αφγανούς μετά 
την οργισμένη λαϊκή αντίδρα-
ση», στα οποία καταγράφουν 
αναλυτικά τα γεγονότα. Δεν 
μιλούν, βέβαια, για τις πλάτες 
που τους έκανε η μπατσαρία, 
όμως δεν αφήνουν αμφιβολία 
για το ότι -αν δεν ήταν οι ίδιοι 
οργανωτές- ήταν τουλάχιστον 
συνδιοργανωτές.

Η υιοθέτηση του πογκρόμ 
από τους νεοναζί εκθέτει ακό-
μα περισσότερο τη συγκυβέρ-
νηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που 
άφησε τους φασίστες να ορ-
γανώσουν το πογκρόμ (αν δεν 
ήταν αυτή που τους ώθησε, 
ώστε να μην πάρει η ίδια την 
ευθύνη της εκκένωσης, αλλά 
να την κάνει εκ των υστέρων 
σαν δήθεν ειρηνοποιό κίνηση).

ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ

Διαγωνισμός θράσους 
για τις συντάξεις

ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ επιδόθηκαν 
για μια ακόμα φορά σε δια-

γωνισμό θράσους ανταλλάσσο-
ντας ανακοινώσεις σχετικά με 
το ποιος πετσόκοψε και ποιος 
δεν πετσόκοψε τις συντάξεις. 
Είναι πραγματική πρόκληση για 
τους συνταξιούχους αυτή η χαρ-
τομαχία από πολιτικές δυνάμεις 
που εφαρμόζουν με συνέπεια 
την ίδια αντεργατική-αντισυ-
νταξιουχική πολιτική.

Το πινγκ-πονγκ ξεκίνησε με 
τον προκλητικό υφυπουργό Πε-
τρόπουλο, που δήλωσε ότι στα 
τριάμισι χρόνια διακυβέρνησης 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν έγιναν πε-
ρικοπές στις συντάξεις. Αρπαξε 
την ευκαιρία ο Βρούτσης για να 
κατακεραυνώσει «το προκλητι-
κό νέο αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ» 
ως  «μνημείο θράσους και ψεύ-
δους», παραθέτοντας κατάλογο 
με «21 νέες περικοπές συντάξε-
ων και αυξήσεις ασφαλιστικών 
εισφορών, που πραγματοποιή-
θηκαν επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ, ύψους 10 δισ. ευρώ». 
Συνέχισε το γραφείο Τύπου του 
υπουργείου Εργασίας, που απά-
ντησε ότι η ΝΔ και ο Βρούτσης 
«εξακολουθούν να προκαλούν 
τη νοημοσύνη των ασφαλισμέ-
νων και των συνταξιούχων», 
γιατί «η ΝΔ είναι το κόμμα που 
ισοπέδωσε τις συντάξεις και 
τις ασφαλιστικές παροχές, που 
επιδείνωσε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 
για όλους».

Η ΝΔ δεν είπε κουβέντα για 
όσα έγιναν επί δικών της κυβερ-
νήσεων (οι συντάξεις πετσο-

κόβονταν με συχνότητα τρεις 
φορές το χρόνο) και ο ΣΥΡΙΖΑ 
έκανε πως δεν είδε τη λίστα που 
παρουσίασε ο Βρούτσης και που 
ήταν φυσικά αληθινή, γιατί το 
πετσόκομμα των συντάξεων δεν 
έχει να κάνει με κυβερνήσεις, 
έχει να κάνει με τη μνημονιακή 
πολιτική της κινεζοποίησης, που 
συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση 
με όλες τις κυβερνήσεις. Αλλω-
στε, ο ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγορεί τη 
ΝΔ για τα (υπαρκτά) πετσοκόμ-
ματα συντάξεων κατά τη δική 
της περίοδο διακυβέρνησης, 
όχι μόνο διατήρησε όλα αυτά τα 
πετσοκόμματα, αλλά προσέθε-
σε κι άλλα (προνομοθέτησε πε-
τσόκομμα συντάξεων και για το 
2019, που το Μνημόνιο θα έχει 
λήξει). Και το κυριότερο, με το 
νόμο Κατρούγκαλου έδωσε τη 
χαριστική βολή στην Κοινωνική 
Ασφάλιση.

«Σήμερα το δημόσιο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης έχει πλε-
ονασματική λειτουργία με αύξη-
ση των εσόδων του και μείωση 
των εκκρεμών συνταξιοδοτικών 
παροχών» έγραψε με θράσος το 
υπουργείο Εργασίας. Πλεονα-
σματική λειτουργία δεν υπάρχει, 
φυσικά, όμως και να υπήρχε θα 
οφειλόταν στα απανωτά πετσο-
κόμματα συντάξεων απ' όλες 
τις μνημονιακές κυβερνήσεις 
(Παπανδρέου, Παπαδήμου, Σα-
μαρά, Τσίπρα). 

Και βέβαια, ούτε η ΝΔ ούτε 
ο ΣΥΡΙΖΑ είπαν το παραμικρό 
για τους καπιταλιστές που δεν 
πληρώνουν τις ασφαλιστικές ει-
σφορές των εργαζόμενών τους.

Η σιωνιστική προπαγάνδα 
θα μας βρίσκει μπροστά της

Δημοσιεύουμε στη συνέχεια 
ανακοίνωση της Πρωτο-

βουλίας Αλληλεγγύης στον 
Παλαιστινιακό Λαό σχετικά με 
δράσεις ενάντια στη βρομερή 
σιωνιστική προπαγάνδα, που 
έγιναν τις τελευταίες μέρες 
στην Αθήνα.

70 χρόνια μετά την Νάκμπα, 
τη μεγάλη καταστροφή για τον 
λαό της Παλαιστίνης, όταν εκα-
τοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι 
ξεριζώθηκαν από τις πατρογονι-
κές τους εστίες υπό τη βία και 
την τρομοκρατία των ένοπλων 
σιωνιστών, το (κρατικό πλέον) 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε 
συνεργασία με την πρεσβεία 
του Ισραήλ, διοργάνωσε την 
Παρασκευή 27 Απρίλη συναυ-
λία για να τιμήσει τα 70 χρόνια 
από την ίδρυση του κράτους 
του Ισραήλ!

Οι σιωνιστές επιχειρούν εδώ 
και χρόνια να στήσουν ένα μη-
χανισμό προπαγάνδας στην 
Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη, διοχετεύοντας χρήμα στα 
ντόπια Μέσα Μαζικής Εξαπά-
τησης, που έχουν αναλάβει να 
φιλοτεχνήσουν την εικόνα της 
«μοναδικής δημοκρατίας στη 
Μέση Ανατολή», αποσιωπώντας 
τα εγκλήματα και τις τακτικές 
εθνοκάθαρσης που εφαρμόζει 
διαχρονικά η σιωνιστική οντό-
τητα σε βάρος του παλαιστινια-
κού λαού. Στο πλαίσιο αυτής της 
προπαγάνδας εντάσσεται και η 
συναυλία που συνδιοργάνωσε το 
Μέγαρο Μουσικής με την πρε-
σβεία των σιωνιστών.

Η Πρωτοβουλία Αλληλεγ-
γύης στον Παλαιστινιακό Λαό 
ήταν εκεί, έξω από το Μέγαρο 
Μουσικής, μοιράζοντας προ-
κηρύξεις στους περαστικούς, 
φωνάζοντας συνθήματα υπέρ 
του παλαιστινιακού λαού και 
της Αντίστασης, χαλώντας τη 

σιωνιστική φιέστα και καταγγέλ-
λοντας την αγαστή συνεργασία 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
με τους σιωνιστές.

Λίγες μέρες πριν, την Κυρια-
κή 22 Απρίλη, μέλη της Πρωτο-
βουλίας έγραψαν συνθήματα 
αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη 
και καλέσματος στην πορεία 
για την Νάκμπα στις 15 Μάη, 
στην πρόσοψη του Πνευματι-
κού Κέντρου της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Αθηνών. Την επό-
μενη μέρα, Δευτέρα 23 Απρίλη, 
στον εν λόγω χώρο, θα γίνονταν 
η παρουσίαση βιβλίου του Ισαάκ 
Ματαράσσο, σχετικά με την 
καταστροφή των Εβραίων της 
Θεσσαλονίκης από τους Ναζί, 
υπό την αιγίδα του Κεντρι-
κού Ισραηλιτικού Συμβουλίου 
Ελλάδος. Το ΚΙΣΕ αποτελεί 
διαχρονικά εξέχον όργανο προ-
παγάνδας των σιωνιστών στην 
Ελλάδα που εκμεταλλεύεται το 
εβραϊκό ολοκαύτωμα προκει-
μένου να ξεπλύνει τα ισραηλινά 
εγκλήματα σε βάρος του λαού 
της Παλαιστίνης.

Ανανεώνουμε το ραντεβού 
μας για τις 15 Μάη, στην πορεία 
για την επέτειο της Νάκμπα, της 
Καταστροφής, όπως ονομάζει 
ο παλαιστινιακός λαός την εκ-
δίωξή του από τις πατρογονικές 
εστίες. Προσυγκέντρωση στο 
Μέγαρο Μουσικής (Μετρό) 
στις 6μμ – Πορεία προς την 
αμερικάνικη και την ισραηλινή 
πρεσβεία.

Η επόμενη συνέλευση της 
Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης 
στον Παλαιστινιακό Λαό είναι 
την Τετάρτη 9 Μάη, στις 8.30μμ, 
στο ΕΜΠ, κτίριο Γκίνη, με θέμα 
τα οργανωτικά ζητήματα της πο-
ρείας για τη Νάκμπα.

Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης 
στον Παλαιστινιακό Λαό
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Καυγάδες (και) με νόημα
Ο Αυτιάς αποδείχτηκε πανάξιος στο ρόλο του… Αυτιά. Εβαλε 

απέναντι στον Δημήτρη Καμμένο την Ελενίτσα την Αυλωνίτου, με 
την ελπίδα ότι θα αποδειχτεί… Ελενίτσα. Κι αυτή δεν τον απογο-
ήτευσε: Είσαι προβοκάτορας, να πας στη Νέα Δημοκρατία, είπε 
στον Καμμένο, λέγοντας για πρώτη φορά δημόσια και σε ζωντα-
νή μετάδοση αυτά που συζητιούνται σε όλες τις πολιτικοδημοσι-
ογραφικές συντροφιές εντός και πέριξ της Βουλής. Αφού έγινε 
το «ταχτιρντί», με τον Αυτιά να βγάζει τα γνωστά επιφωνήματά 
του, ο Καμμένος κάλεσε δημόσια τον συνεπώνυμό του πρόεδρο 
Πάνο, αλλά και τον πρωθυπουργό Τσίπρα να μιλήσουν και να 
λύσουν την πολιτική προσβολή που δέχτηκε από την Αυλωνίτου, 
αλλιώς θα έχουμε άλλες εξελίξεις, όπως είπε.

Η πρώτη απάντηση ήρθε από τον Τέρενς Κουίκ, που κάθε 
άλλο παρά μάσησε τα λόγια του, γράφοντας στο Twitter: «Αρ-
νούμαι ένας άνθρωπος να ταυτίζει εμάς τους ΑΝΕΛ με συμπε-
ριφορές & απόψεις που δεν μας αξίζουν, όταν μάλιστα αλλοιώς 
έχουμε συμφωνήσει για διαχείριση θεμάτων, σε σύσκεψη υπό @
PanosKammenos. Λυπάμαι για τη δημόσια τοποθέτησή μου, αλλά 
αρκετά ανέχθηκα τη σιωπή. Και δεν είμαι ο μόνος». Λίγες ώρες 
αργότερα, ήρθε και η απάντηση από τον πρόεδρο Πάνο, όχι με 
επίσημη δήλωση αλλά με διαρροή, σύμφωνα με την οποία ήταν 
έξω φρενών με τον βουλευτή του.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το παιχνίδι που παίζεται μεταξύ Δ. 
Καμμένου και ΑΝΕΛ δεν αφορά την κυβερνητική πλειοψηφία. Ο 
αντικαταστάτης του Δ. Καμμένου στην κυβερνητική πλειοψηφία 
έχει ήδη βρεθεί, είναι γένους θηλυκού, ονομάζεται Θεοδώρα 
Μεγαλοοικονόμου και έχει μεταγραφεί από τον Λεβέντη στον 
ΣΥΡΙΖΑ. Το παιχνίδι αφορά τους ΑΝΕΛ, τη συνοχή και τις προο-
πτικές τους. Ο Π. Καμμένος δε διαγράφει τον Δ. Καμμένο, για να 
μην τον κάνει ήρωα και του δώσει υλικό για να 'χει να λέει. Και ο 
Δ. Καμμένος δε φεύγει, για να μην τον πουν αριβίστα, αλλά τους 
προκαλεί για να τον διαγράψουν και να μπορεί να τους «τη βγει».

Follow the money (και όχι μόνο)
Ο ευρωβουλευτής των νεοναζί της ΧΑ Ελευθέριος Συναδινός, 

απόστρατος αξιωματικός του στρατού, ανεξαρτητοποιήθηκε. Οι 
νεοναζί «αποκάλυψαν» ότι το ήξεραν από καιρό και τον κάλεσαν 
να παραδώσει την έδρα και «να τακτοποιήσει τις οικονομικές του 
υποχρεώσεις προς το κόμμα». Για όποιον δεν κατάλαβε, γράφουν 
ότι είχε δώσει και αυτός λόγο τιμής ότι σε περίπτωση διαγραφής 
ή παραίτησης θα παραδίδουν την έδρα στο κόμμα, «αλλά φαί-
νεται ότι ο λόγος τιμής δεν έχει και μεγάλη αξία όταν υπάρχουν 
παχυλές αμοιβές και μάλιστα όχι μόνον προσωπικές, αλλά και 
άλλων μελών της οικογενείας…». Είχε, λένε, διορίσει και την κόρη 
του. Κατόπιν εορτής, «ανακάλυψαν» και άλλα. Οτι προήχθη σε 
υποστράτηγο επί Γιωργάκη Παπανδρέου και δεν έκανε… επανά-
σταση, αλλά «υπηρέτησε ευόρκως τον Τζωρτζ Παπανδρέου στο 
ξεπούλημα της Πατρίδος μας», ότι «εμφανίστηκε από το πουθενά 
το 2014» για να γίνει ευρωβουλευτής κτλ.

Από μια πρώτη ανάγνωση, καταλαβαίνει κανείς ότι ο απόστρα-
τος δεν τους έδινε δεκάρα αλλά ενθυλάκωνε προσωπικά το πα-
ραδάκι που παίρνει κάθε ευρωβουλευτής. Αυτή όμως δεν είναι 
ανάλυση σε βάθος. Γιατί να μην τους δίνει κάποια λεφτά, ώστε να 
εξασφαλίσει και νέα θητεία; Είναι προφανές ότι το νεοναζιστικό 
μόρφωμα περνάει κρίση. Κι είναι αυτή η κρίση που κάνει κάποιους 
να λακίζουν. Δεν είναι μόνο ο Συναδινός. Είναι και ο Κουκούτσης 
και ο Μίχος, που την έκαναν από την κοινοβουλευτική ομάδα της 
ΧΑ, χωρίς ούτε αυτοί να παραδώσουν τις έδρες. Φοβούνται την 
απόφαση του δικαστηρίου, φοβούνται ότι θα στείλει πολλούς 
στη φυλακή και αναζητούν προσωπική σωτηρία.

Της απελπισίας
Μέσα στο γενικό τουρλουμπούκι του αστικού πολιτικού κό-

σμου, προκύπτει και κόμμα Αντώναρου-Παπακώστα. 'Η αλλιώς, 
των ορφανών του καραμανλισμού. Η υπόθεση είναι για γέλια, αν 
σκεφτούμε ποιοι είναι οι δύο και ποια σχέση έχουν μεταξύ τους. 
Ο Αντώναρος δεν έχει λασπώσει τα πόδια του. Ενας αστός δημο-
σιογράφος ήταν, ανταποκριτής ξένων συγκροτημάτων. Μ' αυτή 
του την ιδιότητα βρέθηκε δίπλα στον Καραμανλή. Βουλευτής πρω-
τοβγήκε μέσα από το ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Οταν δοκίμασε 
για πρώτη φορά να εκλεγεί (στη Β' Αθήνας), ήταν το 2012, με τη 
ΝΔ στα κάτω της. Ο ίδιος δεν κατάφερε να συγκεντρώσει ούτε 
4.500 σταυρούς και έμεινε εκτός Βουλής. 

Αντίθετα, η Παπακώστα ξέρει τι σημαίνει «μάχη του σταυρού». 
Και δε θέλει να μείνει εκτός Βουλής την επόμενη φορά. Ούτε σκο-
πεύει να ταυτιστεί μ' έναν αργόσχολο μπον βιβέρ του Κολωνακίου 
(αυτό είναι ο Αντώναρος), που δεν ξέρει πού πέφτει η Αγία Βαρ-
βάρα και πού η Πετρούπολη. Ο Αντώναρος δε νομίζουμε ότι θα 
συνεργαζόταν με τον Καμμένο (είναι ζήτημα στιλ). Η Παπακώστα 
δε θα δίσταζε ούτε στιγμή, αν αυτή ήταν η τελευταία επιλογή τους. 
Προς το παρόν, και οι δύο κάνουν σαν πεισμωμένα παιδάκια, που 
προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή του αυστηρού μπαμπά.

Αποστομωτική απάντηση στον αντιπεριφερειάρχη της Δούρου

Εγκιβωτίζετε ρέματα και αλήθειες
Τρεις συλλογικότητες της 

ευρύτερης περιοχής της 
Ραφήνας δίνουν μια αποστο-
μωτική απάντηση στον συρι-
ζαίο αντιπεριφερειάρχη Ανα-
τολικής Αττικής Π. Φιλίππου, 
που με περισσό θράσος και 
γκεμπελίστικη -όπως… αρμό-
ζει σε κάθε συριζαίο εξουσι-
αστή- λογική προσπάθησε να 
δικαιολογήσει το έγκλημα που 
η διοίκηση Δούρου, αγκαλιά με 
«μελετητές» και εργολάβους, 
επιχειρεί να διαπράξει με τον 
εγκιβωτισμό του Μεγάλου 
Ρέματος Ραφήνας, σαν να μη 
δίδαξε τίποτα το έγκλημα της 
Μάνδρας.

Ολόκληρη η παρέμβαση 
των τριών συλλογικοτήτων έχει 
ως εξής:

Παρά τις υποδομές που 
έχουν συγκεντρωθεί στην Αττι-
κή επί χρόνια, έχουμε γίνει μάρ-
τυρες καταστροφών οι οποίες 
αποδίδονται σε έλλειψη υποδο-
μών ή κακοτεχνίες, ισχυρισμός 
που αποτελεί εκ νέου βήμα για 
να ξοδευτούν κονδύλια για 
ακόμα περισσότερες —συχνά 
ακριβές και αναποτελεσματι-
κές— υποδομές.

Ο κ. Φιλίππου με την επι-
στολή του «Αλήθειες για το 
Μέγα Ρέμα Ραφήνας» (Εφ-
Συν, 16/4/2018) πιστοποιεί την 
εκπεφρασμένη από βήματος 
Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής (3/4/2018) αδυναμία 
του να κατανοήσει τη μελέτη 
για το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας, 
λόγω της επαγγελματικής του 

ιδιότητας («εγώ ένας φιλόλο-
γος είμαι» είπε). Ετσι προχώρη-
σε σε αντιγραφή του κειμένου 
των μελετητών, οι οποίοι είναι 
ανάμεσα στους πρώτους υπεύ-
θυνους για την προχειρότητα 
στη σύνταξη μίας μελέτης που 
καταστρέφει το μεγαλύτερο 
ρέμα της Αττικής.

Ενώ η επιστήμη εξελίσσεται 
και η τεχνική προοδεύει διε-
θνώς, στην Ελλάδα προτάσεις 
σαν και αυτή της διευθέτησης 
του Μεγάλου Ρέματος Ραφή-
νας (κάλυψη 15χλμ. φυσικού 
ρέματος με σκυρόδεμα και λι-
θοπλήρωτα συρματοκιβώτια) 
θυμίζουν πως ζούμε πίσω από 
τον υπόλοιπο κόσμο. Η διεθνής 
εμπειρία και πρακτική κινούνται 
πλέον σε κατεύθυνση συμμα-
χίας με την ίδια τη φύση. Πρό-
σφατο παράδειγμα η Κοπεγχά-
γη, όπου με μία αποστομωτικά 
φτηνότερη, ολοκληρωμένη και 
περιβαλλοντικά ορθή λύση, δι-
αχειρίζεται τα πιθανά πλημμυ-

ρικά φαινόμενα στην πόλη. Την 
ίδια ώρα στην Αττική ετοιμάζο-
νται να ξοδέψουν εκατομμύρια 
που δεν περισσεύουν, για να ρί-
ξουν ακόμα μία σφαίρα στο σώ-
μα του τόπου, επιδεικνύοντας 
ταυτόχρονα αναλγησία στον 
κίνδυνο που θα εξακολουθούν 
να διατρέχουν οι εγκατεστημέ-
νοι —κακώς— παρά το ρέμα.

Εκεί λοιπόν εντοπίζονται 
οι ενστάσεις απέναντι στην 
απηρχαιωμένη, περιβαλλοντι-
κά απαράδεκτη και οικονομι-
κά ασύμβατη με τα δεδομένα, 
πρόταση που υπερασπίζεται 
χωρίς να καταλαβαίνει(;) ο αντι-
περιφερειάρχης Φιλίππου. Οι 
συκοφαντίες που εξαπολύει 
εναντίον εκείνων των φορέων 
που υπερασπίζονται το δημό-
σιο χαρακτήρα των ρεμάτων 
και των παραρεμάτιων γαιών 
είναι προπέτασμα καπνού για 
να αποκρύψει εργολαβίες που 
εξαφανίζουν το ρέμα και εξυ-
πηρετούν τη μεταβολή κάθε 

σπιθαμής γης σε χρυσορυχείο 
λίγων ιδιωτών.

Σκληρά υλικά, δόμηση, συρ-
ματοκιβώτια με ταυτόχρονη 
απομάκρυνση βασικών στοι-
χείων του προφίλ της βλάστη-
σης της περιοχής, εκδίωξη της 
πανίδας του ρέματος προω-
θούνται ΑΝΤΙ για εκτατικές 
παρεμβάσεις, με αναζήτηση 
και αποσόβηση των αιτίων των 
πλημμυρών στα μέρη που γεν-
νιέται η απορροή. Εκτατικές 
αναδασώσεις στο Πεντελικό, 
ήπιου χαρακτήρα έργα ορει-
νής υδρονομίας και χώρο στο 
νερό δια της οριοθέτησης 
του ρέματος είναι αυτά που 
ζητάει, μέσα στην οδύνη του, 
ο τόπος. Λύσεις φιλικές προς 
το περιβάλλον με διατήρηση 
της εναπομείνασας περιβαλ-
λοντικής ισορροπίας. Οχι 
αφανισμός της. Αλλά αυτά 
δεν έχει λόγο να τα υπερασπι-
στεί ο κ. Φιλίππου γιατί είναι 
φτηνότερα, προστατεύουν τη 
φύση και λειτουργούν σε όλο 
τον κόσμο. Δεν αφήνουν όμως 
χώρο ανάπτυξης οικισμών, έρ-
γων και εργολαβιών που είναι 
προφανές πως προετοιμάζο-
νται για τον τόπο, ερήμην των 
κατοίκων του. Και αυτή είναι η 
αλήθεια που κρύβει ο αντιπε-
ριφερειάρχης.

• Κίνηση για την Προστασία 
και Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέ-
ματος

• Ανεξάρτητη πρωτοβουλία 
πολιτών “Δασαμάρι S.O.S.”

• Ciné Σχολειό Πικερμίου

Δεν τους νοιάζει η ξεφτίλα Στα άκρα ο καυγάς

Γέλασε το πανελλήνιο με τον 
Χριστόδουλο Πρωτοπαπά, 

τον οποίο διόρισε ο Παππάς 
πρόεδρο του ΕΛΔΟ, στη θέση 
του καθηγητή Κριμιζή που πα-
ραιτήθηκε καταγγέλλοντας ότι 
ο Παππάς τον ήθελε για διακο-
σμητικό στοιχείο και πήρε όλα 
τα προγράμματα για πάρτη 
του (follow the money, έγρα-
ψε ο Κριμιζής στην επιστολή 
παραίτησής του, αποκαλύπτο-
ντας το λόγο της σύγκρουσής 
του με τον Παππά). Χωρίς ιδι-
αίτερη δυσκολία, τα «λαγωνι-
κά» του Διδικτύου βρήκαν τις 
σπαρταριστές αναρτήσεις του 
εν λόγω «επιστήμονα» για τα… 
επιστημονικά θαύματα του 
αγίου Πορφύριου του Καυσο-
καλυβίτη, καθώς και κάτι εθνι-
κιστικές κορόνες ενάντια στις 
«κουφάλες τους Ευρωπαίους», 
που θα τις ζήλευε όλος ο ακρο-
δεξιός και φασιστικός εσμός.

Αναρωτιέται κανένας: πριν 
τον διορίσει πρόεδρο, και 
μάλιστα στη θέση μιας «φίρ-
μας» όπως είναι ο Κριμιζής, ο 
Παππάς δε ζήτησε από τους 
συνεργάτες του να «ξεσκονί-
σουν» λίγο το βιογραφικό του 
Πρωτοπαπά, ώστε να προστα-
τευτούν από τη χλεύη για την 

ποιότητα του εκλεκτού τους; 
Είμαστε σίγουροι ότι το έκα-
ναν. Οχι τώρα, αλλά εδώ και 
πολύ καιρό. Γιατί ο Πρωτοπα-
πάς δεν είναι νέο πρόσωπο. 
Ηταν ήδη μέλος του ΔΣ του 
ΕΛΔΟ. Και είναι «ο άνθρω-
πος των Αράβων», που έχουν 
αγοράσει την Hellas Sat. Ο 
«ελληνικός δορυφόρος», που 
τόσο διαφημίζει ο Παππάς, 
είναι στην πραγματικότητα 
αραβικός δορυφόρος. Από 
το 2013, το 99,05% της εταιρί-
ας Hellas Sat πουλήθηκε από 
τον (υπό γερμανικό έλεγχο) 
ΟΤΕ στην ArabSat Satellite 
Communications, Cyprus Ltd, 
θυγατρικής της ArabSat στην 
Κύπρο. Διευθύνων σύμβουλος 
αυτής της εταιρίας είναι ο 
Πρωτοπαπάς. Πλέον, οι άρα-
βες καπιταλιστές δε θα ελέγ-
χουν μόνο τον «ελληνικό δορυ-
φόρο», αλλά και τον Ελληνικό 
Διαστημικό Οργανισμό.

Μπορούμε να αντιληφθού-
με, λοιπόν, για ποιο λόγο ο 
Παππάς διόρισε τον Πρωτοπα-
πά πρόεδρο του ΕΛΔΟ. Οταν 
πρόκειται για (κάθε είδους) 
μπίζνες δεν τους ενδιαφέρει 
η πολιτική ξεφτίλα. «Σε λίγο θα 
το έχουν ξεχάσει» σκέπτονται.

Στα άκρα οδηγείται ο καυγάς κυβέρνησης-Μαρινάκη (για την 
αφορμή γράφουμε αναλυτικά στη διπλανή σελίδα). Εχοντας 

στο πλευρό του ένα ικανότατο δημοσιογραφικό επιτελείο και τις 
δύο μεγαλύτερες αστικές εφημερίδες, ο Μαρινάκης -που εμφανίζε-
ται σαν αδικούμενος και συκοφαντούμενος- συσπειρώνει γύρω του 
ολόκληρη την αντιπολίτευση, η οποία δεν έχει ανάγκη να ταυτιστεί 
μαζί του. Αρκείται στην υπεράσπιση του «τεκμήριου αθωότητας», 
που έπληξε η κυβέρνηση με τον χαρακτηρισμό «ναρκέμπορος» που 
πέταξε κατά του Μαρινάκη και με τη μνημειώδη ατάκα του Τζανα-
κόπουλου, ότι «αργά ή γρήγορα η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει για 
τον χαρακτηρισμό “ναρκέμπορος”» (η ατάκα είναι μνημειώδης γιατί 
πριν αποφανθεί η Δικαιοσύνη, έσπευσε να αποφανθεί η κυβέρνηση, 
δίνοντας «γραμμή» στη Δικαιοσύνη).

Ακόμα και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης έσπευσε να εκφράσει την 
ιερή του αγανάκτηση (στα Παραπολιτικά FM): «Υπάρχει ένα μείζον 
θέμα. Πώς είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός της χώρας να δικάζει και 
να καταδικάζει για κακουργήματα, για βαρύτατα εγκλήματα και να λέει 
-διά της ανακοινώσεως που φέρει την υπογραφή του- οποιονδήποτε 
“ναρκέμπορο“. Οταν λες αυτή τη λέξη, πρέπει να έχεις πίσω απόφαση 
δικαστική και μάλιστα τελεσίδικη (…) Αυτό δεν είναι δουλειά του πρω-
θυπουργού σε μια δημοκρατία. Αυτά μπορεί να τα κάνει ο Ερντογάν, 
αλλά και αυτός, τον βλέπω, διστάζει να τα κάνει τόσο ανοιχτά». Στον 
άγριο εξουσιαστικό καυγά, που χρησιμοποιεί κάθε βρόμικο μέσο, ο 
Λαφαζάνης παίρνει το μέρος της μιας πλευράς. Αυτής που διαθέτει 
ΜΜΕ τα οποία μπορούν να στηρίξουν την προσπάθειά του να μπει 
στη Βουλή.

Στο μεταξύ, ο Μαρινάκης εγκατέλειψε την ανωνυμία των «κύκλων» 
και βγήκε μπροστά ο ίδιος, με μια μακροσκελή δήλωση, στην οποία 
το πιο σημαντικό είναι ένα σημείο: «Δηλώνω δε κατηγορηματικά ότι 
ουδεμία σχέση έχω με τη ΝΔ και τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ έχω 
βοηθήσει την κυβέρνησή σας και στο πλαίσιο αυτό έχω συναντηθεί 
με τον κ. Τσίπρα πολλές φορές στο Μέγαρο Μαξίμου». Αυτό «πονά-
ει» πραγματικά τους Τσιπραίους. Οχι μόνο επειδή όλοι ξέρουν ότι 
είναι αλήθεια, αλλά και γιατί ακούγεται σαν απειλή για αποκαλύψεις 
τύπου… γάτας Ιμαλαΐων.



www.eksegersi.gr

5 ΜΑΗ 2018 13

Ιστορίες που ζέχνουν…
Δεν είμαστε, φυσικά, σε θέση 

να γνωρίζουμε πού βρίσκε-
ται η αλήθεια και πού το ψέμα 
στην υπόθεση με τις καταγ-
γελίες για εκβίαση σε βάρος 
συμβούλου του Τσακαλώτου. 
Η υπόθεση εξ ορισμού ζέχνει. 
Και ζέχνει ακόμα πιο πολύ, όταν 
παρακολουθήσει κανείς τους 
δημόσιους διαξιφισμούς της 
κυβέρνησης με τη ΝΔ και με 
το «σύστημα Μαρινάκη». Από 
τις κυβερνητικές αναρτήσεις 
τα ερωτήματα δεν παίρνουν 
απάντηση, αλλά πολλαπλασιά-
ζονται.

Η πρώτη αντίδραση του Τσα-
καλώτου, μόλις ανακινήθηκε το 
θέμα ότι σύμβουλός του ζήτησε 
μίζα από έναν τύπο που ζητούσε 
«νόμιμη αμοιβή» για τη συμβο-
λή του σε αποκάλυψη υπόθεσης 
φοροδιαφυγής, ήταν να εκδώσει 
ένα non paper για να πει ότι ο 
ίδιος έχει στείλει την υπόθεση 
στον εισαγγελέα από τις 14 Νο-
έμβρη του 2017. Το λακωνικότα-
το (μόλις 50 λέξεις!) non paper 
του υπουργείου Οικονομικών  
έλεγε μόνο ότι «διαφεύγει προ-
φανώς της προσοχής της ΝΔ 
το γεγονός ότι η υπόθεση στην 
οποία αναφέρεται έχει παρα-
πεμφθεί στον Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών, κατόπιν εγγράφου του 
ίδιου του γραφείου του υπουρ-
γού Οικονομικών από τις 14 Νο-
εμβρίου 2017» και σύστηνε στη 
ΝΔ «να είναι: α) πιο προσεκτικοί 
και β) περισσότερο πρόθυμοι να 
απαντήσουν για τις δικές τους 
σχέσεις με τις offshore».

Αυτό το non paper δεν έλε-
γε ούτε τι αφορά η υπόθεση, 
ούτε ποιους αφορά (καταγγέλ-
λοντα και καταγγελλόμενο), 
ούτε ποιο είναι το αντικείμενο 
του φακέλου που ο υπουργός 
έστειλε στον εισαγγελέα. Είναι 
προφανές πως, αν δεν υπήρξε 
απόπειρα εκβίασης του πολίτη 
από τον σύμβουλο του υπουρ-
γού, υπήρξε απόπειρα εκβίασης 
του συμβούλου του υπουργού 
από τον πολίτη. Στις δεδομένες 
συνθήκες, δεν υπάρχει μια τυ-
πική ποινική υπόθεση, αλλά μια 
υπόθεση με πολιτικό υπόβαθρο, 
για την οποία η κυβέρνηση (το 
υπουργείο Οικονομικών) όφει-
λε να ενημερώσει αναλυτικά 
τον ελληνικό λαό από τότε που 
ξέσπασε (από τον Νοέμβρη του 
2017).

Το λακωνικό non paper του 
Τσακαλώτου στα δικά μας μά-
τια φάνηκε σαν προσπάθεια να 
κλείσει το θέμα, χωρίς να υπάρ-
ξει πολιτική συζήτηση. Από μια 
άποψη ήταν και αφελές, γιατί 
ήταν σίγουροι ότι οι αντίπαλοι 
της κυβέρνησης δε θα σταμα-
τούσαν. Μάθαμε, λοιπόν, από 
δημοσιεύματα του «συστήματος 
Μαρινάκη» ότι ο καταγγελλόμε-
νος σύμβουλος του Τσακαλώτου 
είναι ο Αλέξης Πουλιάσης (γνω-
στό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ) και 
ο καταγγέλλων είναι ο κτημα-
τομεσίτης Ιωσήφ Λιβανός, που 
διεκδικούσε αμοιβή (7,2 εκατ. 
ευρώ!) για τη «βοήθειά» του 

στην αποκάλυψη της μεγάλης 
υπόθεσης φοροδιαφυγής του 
ζεύγους Καρούζου. Σύμφωνα με 
τους ισχυρισμούς του Λιβανού, 
υπάρχουν και δύο άλλα πρόσω-
πα (κάποιος Κωσταρής και κά-
ποιος Χρυσόπουλος), οι οποίοι 
λειτουργούσαν σαν μεσάζοντες 
και ζητούσαν μίζα 25% (1,8 εκατ. 
ευρώ) επί της αμοιβής που θα 
έπαιρνε ο Λιβανός, την οποία 
θα μοιράζονταν με τον Πουλιά-
ση, που θα ήταν αυτός που θα 
έπειθε τον Τσακαλώτο να βάλει 
την απαραίτητη υπογραφή.

Στις εφημερίδες του «συστή-
ματος Μαρινάκη» άρχισε να 
γίνεται «δίκη». Δηλώσεις του Λι-
βανού, δηλώσεις του Κωσταρή 
και του Χρυσόπουλου, άρνηση 
του Πουλιάση να μιλήσει, ποιος 
γνώριζε ποιον, ποιος συναντήθη-
κε με ποιον και πού, ισχυρισμός 
για ύπαρξη μάρτυρα της πλευ-
ράς Λιβανού κτλ. Είναι χαρα-
κτηριστικό τι δήλωσε ο εκ των 
εμπλεκόμενων Κωσταρής: «Δεν 
έχω καμία σχέση με το συγκεκρι-
μένο ζήτημα. Με πήρε ο Βασίλης 
Χρυσόπουλος και μου ζήτησε βο-
ήθεια. Θα δω τι μπορώ να κάνω, 
για να γίνει νόμος, απάντησα… 
Μου είπε, αν έχω γνωριμίες, αν 
έχω κάποιους ανθρώπους… Δεν 
τις είχα, όμως, κι έτσι του είπα 
ότι δεν μπορώ να τον βοηθήσω. 
Ενας απλός άνθρωπος είμαι, 
δεν έχω πολιτική, κομματική 
θέση εγώ»! Και ο Χρυσόπουλος: 
«Δεν γνώριζα τον Λιβανό, τρίτο 
πρόσωπο με ενημέρωσε για αυ-
τόν. Ηλθα σε επαφή μαζί του, και 
ζήτησα να λάβω τα χαρτιά. Θα 
προσπαθούσα να δω κατά πόσο 
θα μπορούσα να βοηθήσω στην 
υπόθεσή του. Καθώς ζω κυρίως 
στο εξωτερικό, ρώτησα τον Κω-
σταρή αν μπορεί να γίνει κάτι με 
την ιστορία αυτή. Δεν σας κρύβω 
ότι ήθελα να διατηρήσω την επα-
φή με τον Λιβανό καθώς προσέ-
βλεπα σε συνεργασία μαζί του, 
πάνω σε θέματα ακινήτων. Τον 
Πουλιάση δεν τον έχω γνωρίσει, 
από εσάς ακούω πρώτη φορά το 
όνομά του. Απορώ πώς έγινε η 
καταγγελία, δεν υπήρξε καμία 
χρηματική συναλλαγή. Δεν μπο-
ρέσαμε εξάλλου να βοηθήσουμε 
περισσότερο, χρειαζόταν υπουρ-
γική απόφαση».

Οπως αντιλαμβάνεστε, εδώ 
«υπάρχει θέμα». Θέμα που η 
κυβέρνηση όφειλε να ξεκαθαρί-
σει πολιτικά από τη στιγμή που 
υπήρξε. Τη μέθοδο «όποιος έχει 
στοιχεία να πάει στον εισαγγε-
λέα» την ξέρουμε από εποχής 
Σημίτη. Η ΝΔ άρπαξε την ευ-
καιρία από τα μαλλιά, εξέδωσε 
ανακοινώσεις και πήγε το θέμα 
στη Βουλή. Και τότε ο Τσακα-
λώτος αναγκάστηκε να βγάλει 
μια πιο… φλύαρη ανακοίνωση 
(όχι non paper αυτή τη φορά). 
Με μια επιχειρηματολογία που 
«μπάζει» στα βασικά της σημεία. 
Τι λέει αυτή η επιχειρηματολο-
γία;

Οτι από το 2007 ψηφίστηκε 
νόμος που προέβλεπε αμοιβή 
για όσους «ρουφιανεύουν» σε 
υποθέσεις φοροδιαφυγής, όμως 

ποτέ δεν εκδόθηκε η εφαρ-
μοστική υπουργική απόφαση. 
«Αρα», καταλήγει η ανακοίνωση 
του υπουργείου Οικονομικών, 
«δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να 
εκδοθεί από το υπουργείο Οικο-
νομικών πράξη που να αφορά 
ατομικά τον καταγγέλλοντα ή 
οποιαδήποτε άλλη μεμονωμένη 
περίπτωση, εφόσον δεν υπάρ-
χει το θεσμικό πλαίσιο.  Επομέ-
νως δεν υπήρχε καν το έδαφος 
για οποιαδήποτε συναλλαγή». 
Πρώτο «φάουλ»: η έκδοση της 
υπουργικής απόφασης ήταν 
το έδαφος για τη σχετική συ-
ναλλαγή. Το αν υπήρξε ή όχι 
συναλλαγή μένει να αποδειχτεί, 
όμως το έδαφος υπήρχε. Αν εκ-
διδόταν η υπουργική απόφαση, 
ο Λιβανός θα έπαιρνε τα λεφτά 
(εφόσον τα δικαιούνταν). Για-
τί ο Τσακαλώτος έσπευσε να 
πει ένα τόσο χοντροκομμένο 
ψέμα;

Ο Τσακαλώτος παραδέχεται 
ότι ο Λιβανός «- είτε ατομικά είτε 
μέσω  δικηγόρων του- έχει απευ-
θυνθεί πολλές φορές στο υπουρ-
γείο Οικονομικών, την ΑΑΔΕ και 
τις αρμόδιες υπηρεσίες». Τι απα-
ντήσεις πήρε; Γιατί δεν τις δίνει 
στη δημοσιότητα; Ποιοι είναι οι 
Κωσταρής και Χρυσόπουλος που 
παραδέχονται ότι «προσφέρθη-
καν» να βοηθήσουν τον Λιβανό, 
όπως οι ίδιοι παραδέχονται; Εί-
ναι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ; Εχουν 
σχέση με τον Πουλιάση; Εχουν 
σχέση με κάποιον άλλο; Με το 
να λες ότι ο Λιβανός «στην προ-
σπάθεια του να “δικαιωθεί“ δεν 
διστάζει να πετάξει λάσπη κατά 
συνεργάτη του υπουργού» δε 
λες τίποτα επί της ουσίας. Προ-
βάλλεις απλά έναν υπερασπιστι-
κό ισχυρισμό.

Είναι σίγουρο ότι τα δημοσι-
εύματα θα έχουν συνέχεια. Ηδη, 
εμπλέκουν έναν πρώην αναπλη-
ρωτή υπουργό Οικονομικών (Δ. 
Μάρδας ή Τρ. Αλεξιάδης;) και 
«ανώτατο στέλεχος της κυβέρ-
νησης» που «βρίσκεται ακόµη 
και σήµερα πολύ κοντά στο 
περιβάλλον του πρωθυπουργού 
Αλέξη Τσίπρα». 

Ακολούθησε το «επεισόδιο» 
Τζανακόπουλου-Μαρινάκη. Ο 
Τζανακόπουλος έγραψε στο 
Twitter (τύφλα να 'χει ο Τραμπ), 
ότι δέχτηκε «τηλεφώνημα από 
άγνωστο αριθμό» και «ένας 
κύριος που του συστήθηκε ως 
Βαγγέλης Μαρινάκης» «με τό-
νο σχεδόν απειλητικό ζητούσε 
να μάθει τον συντάκτη των 
ανακοινώσεων του γραφείου 
τύπου του Πρωθυπουργού». 
Του έκλεισε το τηλέφωνο γιατί 
«αυτή η κυβέρνηση δεν συνη-
θίζει να συνομιλεί στο σκοτάδι. 
Ούτε απειλείται». Ο Μαρινάκης 
επιβεβαίωσε -μέσω κύκλων- το 
τηλεφώνημα, δίνοντας φυσικά 
άλλη εκδοχή. Τηλεφώνησε, λέ-
ει, δεν πήρε απάντηση και μετά 
του τηλεφώνησε ο Τζανακόπου-
λος, από τον οποίο ζήτησε -ευ-
γενικά!- να μάθει ποιος είναι ο 
συντάκτης των non papers του 

Μαξίμου, επειδή ήθελε να προ-
βεί σε «νομικές ενέργειες» (το 
πρωί της ίδιας μέρας, non paper 
του Μαξίμου χαρακτήριζε τον 
Μαρινάκη «βαθιά απελπισμένο 
ναρκέμπορο», με αφορμή δημο-
σίευμα των «Παραπολιτικών» για 
την καταγγελία περί εκβιασμού 
του Λιβανού)!

Ο Μαρινάκης, λες και δεν 
έχει δικηγόρους, λες και δεν 
υπάρχουν νομικές διαδικασίες, 
ανέλαβε να μάθει ο ίδιος το όνο-
μα του συντάκτη των non papers 
του Μαξίμου, τηλεφωνώντας 
νυχτιάτικα στον Τζανακόπουλο! 
Μπορούμε να φανταστούμε 
πόσο… ευγενικό ήταν το τηλεφώ-
νημά του. Αλλά και οι Τσιπραίοι, 
καλυμμένοι πίσω από την ανω-
νυμία του non paper, έδειξαν 
τον τεράστιο εκνευρισμό που 
τους προκάλεσε η ιστορία με 
τις καταγγελίες του Λιβανού. 
Εκνευρισμό στα όρια του πανι-
κού, που τους οδήγησε σε τόσο 
ωμή παραβίαση του περιβόη-
του τεκμήριου αθωότητας, στο 
οποίο κατά τα άλλα ομνύουν. 
Τον ίδιο εκνευρισμό αποκάλυ-
ψε και η μεταμεσονύχτια ανάρ-
τηση του Τζανακόπουλου στο 
Twitter για το απειλητικό (κατά 
τον ισχυρισμό του) τηλεφώνημα 
Μαρινάκη.

Ακολούθησαν προαναγγελίες 
μηνύσεων. «Η κυβέρνηση αυτή 
ούτε απειλείται, ούτε ντιλάρει 
με επιχειρηματίες, ούτε έχει συ-
νηθίσει να συνομιλεί με όρους 
νύχτας. Ανακοινώνουμε ότι τα 
άθλια δημοσιεύματα τόσο του 
Βήματος όσο και των Παραπολι-
τικών δεν θα μείνουν αναπάντη-
τα. Οπως και κανένα άλλο συκο-
φαντικό δημοσίευμα στο εξής. 
Εχουμε ήδη κινήσει τις νομικές 
διαδικασίες και σκοπεύουμε να 
καταθέσουμε μήνυση και αγωγή 
τόσο κατά του κυρίου Μαρινάκη 
όσο και κατά του κυρίου Κουρ-
τάκη ο οποίος με εκβιαστικά 
δημοσιεύματα προαναγγέλει 
με τρόπο που θυμίζει εκβιαστή 
του χειρίστου είδους δήθεν 
αποκαλύψεις», ανακοίνωσε ο 
Τζανακόπουλος, ο οποίος υπο-
στήριξε πως «αργά ή γρήγορα η 
Δικαιοσύνη θα αποφασίσει για 
τον χαρακτηρισμό “ναρκέμπο-
ρος”» και πρόσθεσε με νόημα: 
«Την τελική ευθύνη των ανα-
κοινώσεων την έχει ο ίδιος ο 
πρωθυπουργός»! Προσφυγή 
στη Δικαιοσύνη κατά Τζανακό-
πουλου «για τα όσα συκοφαντι-
κά και άθλια εκστόμισε εναντίον 
μου» ανήγγειλε και ο Κουρτάκης.

Εμείς θυμίζουμε απλώς ότι 
πριν από όχι πολύ καιρό, ο Μα-
ρινάκης ήταν ένας «ευυπόλη-
πτος επιχειρηματίας», που πριν 
καταστεί «προσωρινός υπερ-
θεματιστής» μπαινόβγαινε στο 
Μαξίμου και συναντιόταν με 
τον Τσίπρα. Η πλάκα είναι πως 
ο Μαρινάκης ελέγχει τα Μέ-
σα που παλαιότερα κατείχε ο 
Ψυχάρης, τον οποίο ο Τσίπρας 
κερνούσε εσπρεσάκι φτιαγμένο 
με τα χεράκια του, παρουσία της 
γνωστής γάτας Ιμαλαΐων!

Προβολές και 
συζητήσεις

Την ίδια χρονιά (1971), δύο μεγάλοι σκηνοθέτες ξεκινούν, ο 
καθένας από τη δική του αφετηρία και καλλιτεχνική οπτική, 

και συναντούν τον βασιλιά Ληρ του Σέξπιρ. Οι Γκριγκόρι Κόζι-
ντσεφ και Πίτερ Μπρουκ έχουν ήδη σκηνοθετήσει Σέξπιρ στο 
παρελθόν και, συμπτωματικά, αποφασίζουν ταυτόχρονα να κι-
νηματογραφήσουν το κλασικό έργο. Οι δύο ταινίες, γυρισμένες 
σε ασπρόμαυρο, αποπνέουν μια δυσοίωνη αίσθηση καταδίκης 
και μια διαφορετική ερμηνεία από αυτήν του βασανισμένου μο-
νάρχη. Κάπου εδώ όμως, οι ομοιότητες σταματούν. Ο Ληρ του 
Κόζιντσεφ είναι ένα έπος, αισθητικά βασισμένο στις σοβιετικές 
τεχνικές του μοντάζ και του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, επενδεδυ-
μένο με μουσική του Σοστακόβιτς, και ο ίδιος ο βασιλιάς είναι η 
ενσάρκωση μιας καταπιεστικής εξουσίας που γνωρίζει το χαμό, 
αφού πρώτα παρασύρει μαζί της τις μάζες των καταπιεσμένων. Ο 
Ληρ του Μπρουκ, από την άλλη, με κλειστοφοβική φωτογραφία 
και με απουσία μουσικής καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια της ταινίας, 
είναι ένας παράφρων, καπριτσιόζος μονάρχης που το μοναχικό 
του τέλος έρχεται ως αποτέλεσμα των εγωιστικών επιλογών του.

~Παρασκευή 11/05/2018~

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΛΗΡ
(Κorol Lir, Σοβιετική Ενωση, 1971, 139’)

Σκηνοθεσία: Γκριγκόρι Κόζιντσεφ, Ιοσίφ Σαπίρο
Σενάριο: Γκριγκόρι Κόζιντσεφ (από τη ρωσική μετάφραση 

του Μπόρις Πάστερνακ στο έργο του Σέξπιρ)
Φωτογραφία: : Γιόνας Γκρίτσιους
Μουσική: Ντμίτρι Σοστακόβιτς
Μοντάζ: Γιελένα Μαχάνκοβα

Ηθοποιοί: Γιούρι Γιάρβετ, Βαλεντίνα Σεντρίκοβα, Ελζα Ρα-
τζίνα, Γκαλίνα Βόλτσεκ, Ολεγκ Νταλ

Παρασκευές στις 8:30                                   
Είσοδος ελεύθερη
Αθήνα: Αγαθουπόλεως 65     Θεσσαλονίκη: Ιουστινιανού 24
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Αμεση ήταν η αντίδραση 
και η κινητοποίηση των 

οπαδών του Πανιωνίου στην 
είδηση ότι ο φασίστας και γνω-
στός οπαδός της ναζιστικής 
συμμορίας του Μιχαλολιάκου, 
Στηβ Γιατζόλγου, θα αναλάβει 
προπονητής στην ομάδα μπά-
σκετ της αγαπημένης τους 
ομάδας. Η διοίκηση του «Ιστο-
ρικού» αποφάσισε ξαφνικά 
να διώξει τον μέχρι πρότινος 
προπονητή, Βαγγέλη Ζιάγκο, ο 
οποίος έχει την απόλυτη στήρι-
ξη των οργανωμένων οπαδών, 
και ανακοίνωσε την πρόσληψη 
Γιατζόγλου για τους τρεις τε-
λευταίους αγώνες της χρονιάς.

Οπως είναι φυσικό, σε μια 
γειτονιά με προσφυγικές ρί-
ζες λειτούργησαν ακαριαία τα 
αντιφασιστικά αντανακλαστικά 
των φιλάθλων της περιοχής, οι 
οποίοι ξεκαθάρισαν στη διοίκη-
ση ότι δε θα ανεχθούν έναν κα-
θαρόαιμο φασίστα στον πάγκο 
της ομάδας. Στην ανάρτησή 
τους σε μέσο κοινωνικής δικτύ-
ωσης οι οργανωμένοι οπαδοί 
έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα το-
νίζοντας: «Για να μην ανοίξουμε 
παρτίδες, σκουπίδια σαν αυτόν 
ούτε να το σκέφτεστε». Από το 
ρεπορτάζ προκύπτει ότι προ-
ειδοποίησαν τη διοίκηση της 
ομάδας ότι αν δεν ανακαλέσει 
την πρόσληψη, θα πάνε στην 
πρώτη προπόνηση για να τον 
διώξουν οι ίδιοι.

Κάτω από την πίεση που δέ-
χτηκε από τον κόσμο του Πα-
νιωνίου, η διοίκηση ανακάλεσε 
την απόφασή της και ψάχνει 
για νέο προπονητή. Από την 
πλευρά του, ο Γιατζόγλου προ-
σπάθησε να παρουσιάσει τον 
εαυτό του σαν θύμα πολιτικής 
δίωξης και μέσα στο παραλή-
ρημά του δήλωσε: «φυσικά και 
είμαι φασίστας», αφού «αθλητι-
σμός σημαίνει φασισμός»!

Δεν είναι η πρώτη φορά που 
οι νεοναζί προσπαθούν να μο-
λύνουν με το φασιστικό τους 
δηλητήριο το χώρο του αθλητι-
σμού και ευτυχώς πήραν άμε-
σα την πρέπουσα απάντηση. Η 
συμμορία του Μιχαλολιάκου 
και όσοι την υποστηρίζουν 
πρέπει να καταλάβουν, με κάθε 
τρόπο και κάθε μέσο, ότι είναι 
ανεπιθύμητοι στους αγωνιστι-
κούς χώρους και τις εξέδρες 
των γηπέδων. Η στήριξη της 
στήλης στους οπαδούς του 
Πανιωνίου είναι δεδομένη και 
καλό θα είναι όπου βρίσκουμε 
τα φασιστικά αποβράσματα να 
τους προσφέρουμε την κατάλ-
ληλη περιποίηση.

Με αφορμή την προσπάθεια 
της διοίκηση του Πανιωνίου να 
επιβάλει στην ομάδα τον Για-
τζόγλου, θα τονίσουμε τη δια-
φορετική αντίληψη που έχουν 
συνήθως οι διοικήσεις των ομά-

δων σε σχέση με τους οπαδούς. 
Οι καπιταλιστές ιδιοκτήτες δεν 
έχουν πρόβλημα με τα ναζιστι-
κά αποβράσματα (άλλωστε 
δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι 
οι φασίστες είναι «σάρκα από 
τη σάρκα» του καπιταλισμού) 
και είναι δεδομένο ότι τα επι-
χειρηματικά τους πλάνα και το 
κέδρος είναι οι βασικές παρά-
μετροι που λαμβάνουν υπόψη 
τους για να πάρουν την όποια 
απόφασή τους. Δυστυχώς, γι' 
αυτούς, η συντριπτική πλει-
οψηφία του κόσμου και των 
οπαδών, ειδικά όταν πρόκειται 
για γειτονιές με έντονο το προ-
σφυγικό στοιχείο, δεν μπορεί 
να ανεχθεί την παρουσία φα-
σιστών στην ομάδα τους.

Η ομαλή διεξαγωγή του τελι-
κού Κυπέλλου ανάμεσα σε 

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ είναι απαραίτη-
τη προϋπόθεση προκειμένου να 
αποφύγει το Grexit το ελληνικό 
ποδόσφαιρο. Η λογική λέει ότι 
άπαντες οι εμπλεκόμενοι στην 
υπόθεση «τελικός» θα έπρεπε 
να κάνουν ό,τι περνάει από το 
χέρι τους για να μην υπάρξουν 
παρατράγουδα, πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά τη λήξη του 
αγώνα. Επειδή όμως η λογική 
δεν έχει καμία σχέση με το ελ-
ληνικό ποδόσφαιρο, το μέχρι 
στιγμής γίγνεσθαι όλων των 
πλευρών δείχνει ότι οι πιθανό-
τητες να πάνε όλα καλά είναι 
από μηδενικές μέχρι ελάχιστες.

Αν και θα ξεκινήσουμε από 
τις «προετοιμασίες» των οπα-
δών, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε 
ότι όταν αναφερόμαστε στην 
έλλειψη λογικής, δεν αναφε-
ρόμαστε στις εκατέρωθεν 
πολεμικές ανακοινώσεις που 
θεωρούν τον φετινό τελικό συ-
νέχεια του περσινού. Αλλωστε, 
είναι οι τελευταίοι από αυτούς 
που θα περιμέναμε να επιδεί-
ξουν αυτοσυγκράτηση και να 
συμβάλουν για να γίνει ένας 
ήσυχος αγώνας. Η μάχη έχει 
φύγει από τα ανώνυμα σχό-

λια στα οπαδικά μπλοκ και τις 
ιστοσελίδες και έχουμε πλέον 
τις πρώτες επίσημες δηλώσεις 
από τις ηγεσίες των οργανωμέ-
νων οπαδών. Οι δυο οπαδικοί 
στρατοί δηλώνουν έτοιμοι να 
αναμετρηθούν, με την Original 
να καλεί σε πανστρατιά και να 
δηλώνει ότι «πόδι μπαοκτζή 
στην πόλη μας ΔΕΝ θα πατή-
σει!...» και τους συνδεσμίτες 
του ΠΑΟΚ να δηλώνουν ότι 
«τα πούλμαν ζεσταίνουν τις 
μηχανές και εμείς μετράμε 
αντίστροφα για να πατήσουμε 
κάτω όποιον βρεθεί στο διάβα 
μας».

Εχοντας τα δυο αντίπαλα 
στρατόπεδα σε «έξαρση», θα 
έπρεπε οι εκπρόσωποι των 
ομάδων να αποφεύγουν τις 
αντιπαραθέσεις και να ρίχνουν 
τους τόνους και η κυβέρνηση, η 
ΕΠΟ και η αστυνομία να προ-
σπαθούν να στήσουν ένα επι-
χειρησιακό σχέδιο για να μη 
συναντηθούν οι δυο στρατοί. 
Μέχρι στιγμής, από τις διοι-
κήσεις των ομάδων δεν έχουν 
γίνει ενέργειες αποκλιμάκωσης 
και οι δυο πλευρές συνεχίζουν 
να αντιδικούν για το αν το 
πρωτάθλημα παίχτηκε στους 
αγωνιστικούς χώρους ή στις 
δικαστικές αίθουσες, ενώ δε 
λείπουν και τα εκατέρωθεν υπο-
νοούμενα για τις επιχειρηματι-
κές και λοιπές δραστηριότητες 
Μελισσανίδη και Σαββίδη. Η 
πλευρά όμως που έχει δώσει 
τα ρέστα της είναι η αστυνομία. 
Διαβάζοντας τον τρόπο που θα 
μετακινηθούν οι οπαδοί των 
δυο ομάδων (κυρίως οι οπαδοί 
του ΠΑΟΚ) και σε συνδυασμό 
με τις θύρες από τις οποίες θα 
παρακολουθήσουν τον τελικό, 
το πρώτο πράγμα που έρχεται 
στο μυαλό είναι ότι οι μπάτσοι 
είτε κάνουν πλάκα είτε είναι 
τελειώς ανίκανοι. Ισως οι μέχρι 
στιγμής διαρροές για τον τρό-
πο μετακίνησης των οπαδών 
και ιδιαίτερα των οπαδών του 

ΠΑΟΚ να γίνονται επίτηδες για 
να παραπλανήσουν τους οπα-
δούς της ΑΕΚ, που θα προσπα-
θήσουν να στήσουν καρτέρι 
στους αντιπάλους τους. Επίσης, 
θα πρέπει να υπάρχει και κάποι-
ος «κρυφός» σχεδιασμός, γιατί 
σε διαφορετική περίπτωση στις 
12 Μάη το λεκανοπέδιο της Ατ-
τικής θα θυμίζει τα πεδία των 
μαχών στη Συρία, αφού από 
το σχεδιασμό που έχει δει το 
φως της δημοσιότητας μόνο 
με θαύμα δε θα συναντηθούν 
οι αντιμαχόμενες πλευρές.

Ισως κάτι να αλλάξει στις μέ-
ρες που απομένουν μέχρι τον 
τελικό και να μη δικαιωθούν 
αυτοί που θεωρούν το Grexit 
δεδομένο και υποστηρίζουν 
ότι η κυβέρνηση και η ΕΠΟ δε 
θα προσπαθήσουν να αποτρέ-
ψουν τα επεισόδια ανάμεσα 
στους οπαδικούς στρατούς 
για να ρίξουν τις ευθύνες για 
το Grexit στις διοικήσεις και 
τους οργανωμένους οπαδούς 
των δυο ομάδων. 

Κος Πάπιας 
papias@ekegersi.gr
ΥΓ. Αξίζει τον κόπο να δια-

βάσει κάποιος την ανακοί-
νωση-απάντηση της Original 
σχετικά με την πρόθεση του 
υφυπουργού    Αθλητισμού,    
Γιώργου Βασιλειάδη, να ζητή-
σει εισαγγελική παρέμβαση 
για την αρχική ανακοίνωση 
των οργανωμένων οπαδών 
της ΑΕΚ, που αφορούσε την 
παρουσία των οπαδών του ΠΑ-
ΟΚ στο κέντρο της Αθήνας τη 
μέρα διεξαγωγής του τελικού. 
Η Original, αφού αυτοαναγο-
ρεύεται στον επιχειρησιακό 
νου που έδειξε στους μπάτσους 
τον τρόπο που θα πρέπει να με-
τακινηθούν οι οπαδοί των δυο 
ομάδων, προκειμένου να δια-
σφαλιστεί ότι δε θα υπάρξουν 
παρατράγουδα, προχωράει 
σε ανοιχτή επίθεση προς την 
κυβέρνηση κατηγορώντας την 
για κολιγιές με τον Σαββίδη, και 
προσπαθεί να πείσει ότι είναι η 
μοναδική αριστερή και επανα-
στατική δύναμη στη χώρα, που 
θα μπει ανάχωμα στη συμμο-
ρία του Μιχαλολιάκου και σε 
κάθε φασιστικό μόρφωμα! Στο 
υστερόγραφο της ανακοίνω-
σης υπάρχει και «αυτοκριτική» 
για τυχόν λάθη που έγιναν από 
ανιδιοτελή αγάπη για την ΑΕΚ, 
το οποία θα προσπαθήσουν να 
διορθώσουν. Δυστυχώς για την 
ηγετική ομάδα της Original, η 
ταύτισή της με τα επιχειρημα-
τικά συμφέροντα του Μελισσα-
νίδη και οι τραμπουκισμοί της 
απέναντί σε οποιονδήποτε αντι-
δρούσε σε αυτά, δεν μπορεί να 
«ξεπλυθεί» από μιας αράδας 
«αυτοκριτική» στο υστερόγρα-
φο μιας ανακοίνωσης. 

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Να τσακίσουμε το αυγό του φιδιού
σε κάθε γήπεδο και σε κάθε γειτονιά

Δύο χιλιάδες δεκαοχτώ
παρόν και μέλλον: σκότος πηχτό

Για την τρέχουσα εβδομάδα οφείλουμε να ενημερώσουμε 
ότι στις 6 Μαΐου του 1954 γεννιόταν η Ντόρα Μπακογιάννη και 
δύο χρόνια αργότερα, την ίδια μέρα, ο Λάκης Λαζόπουλος.

Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε τη μόρφωση της Αυλωνίτου, 
αλλά πέντε πράγματα τα ξέρουμε.

«Η τεχνολογία, παραγωγι-
κός μηχανισμός του κατανα-
λωτισμού, οπλίζει το χέρι του 
αφέντη, όχι του δούλου. Το 
δούλο τον φορτώνει αδιάκοπα 
με καινούργια εφόδια ώστε να 
γένεται όλο και βαρύτερος, πιο 
δυσκίνητος, ασήκωτος, δηλαδή 
όλο και πιο ακίνδυνος για τον 
αφέντη. Οι καλοθρεμμένοι 
υπήκοοι της Κίρκης ποτέ δεν 
θα της αμφισβητήσουν της 
εξουσία της, γιατί δεν τους 
“συμφέρει“. Δεν θα γίνουν ποτέ 
ελεύθεροι. Ευτυχία τους λένε 
τη σκλαβιά τους…» (Αγγελος Τερζάκης).

Μετά την υποναυαρχοποίηση της Μπουμπουλίνας από τον 
Πάνο Καμμένο 193 χρόνια μετά τον θάνατό της, ανοίγει ο δρό-
μος για παλαιότερους και νεότερους που παρέμεναν εγκλωβι-
σμένοι στην επετηρίδα. Πρώτοι τη τάξει ο Μπλεκ και ο κάπτεν 
Μαρκ που θα τους απονεμηθεί ο βαθμός του υποστράτηγου 
και ακολουθούν οι Ψωροκώσταινα, Καθιστός Ταύρος, Χάιντι, 
Κουμπλάι Χαν και η Πέππα το γουρουνάκι. Τέλος, ανώτατο 
βαθμό θα λάβει και η Εντιθ (Εδίθ) για να τη μάθει επιτέλους ο 
κόσμος και να πάψει να τη λέει «η γυναίκα του Λωτ».

«Η ταξική κοινωνία μας που ήταν ουσιαστικά μη κατοικήσι-
μη, τώρα έχει γίνει οφθαλμοφανώς μη κατοικήσιμη. Οποιος 
δεν το καταλαβαίνει αυτό, πρέπει να παραιτηθεί από το να 
καταλάβει κι όλα τα υπόλοιπα» (Gianfranco Sanguinetti – “Del 
terrorismo e dello stato”).

Μετά τις δηλώσεις της ωραίας και μορφωμένης Ελένης, 
πολλοί αναθεώρησαν τις απόψεις τους. Πολλαπλασιάστηκαν 
οι ρεβιζιονιστές, οι φαλλοκράτες έσκυψαν ντροπιασμένοι το 
κεφάλι, ενώ κάποιοι έσπευσαν ακόμη και να υποβάλουν ενυ-
πόγραφες δηλώσεις μετάνοιας μετ' ανίας και αποκήρυξης από 
κει ρήξης των βδελυρών θέσεων (θες ΕΟΝ;) και σκέψεών τους. 
Την ίδια ώρα, η λαϊκή μούσα εγκατέλειπε τον έμμετρο λόγο και 
κατέγραφε για την ιστορία: «Για ένα πουκάμισο αδειανό, για 
μιαν Ελένη. Επρεπε να περάσουν δεκάδες αιώνες για να εμφα-
νιστεί η δεύτερη ωραία Ελένη της ιστορίας (Elena Kountoura 
not included). Η πολύφερνη νύφη, αυτό το θείο πλάσμα (ποια 
οθόνη ρε;) που έχει όλα όσα θα μπορούσε να ονειρευτεί ένας 
κοινός κυνός θνητός, καθώς υψώνει τα χέρια ικέτης προς τους 
θεούς, καθώς η ματιά του τρυπάει το φωτοχημικό νέφος και 
αντικρίζει τους αιθέρες. Η Ελένη, η ωραία Ελένη, η δραστήρια 
Ελένη που έχει λόγο, για να υπογράφει με χέρια και με πόδια, 
που προσκυνάει ευλαβικά τους ελέω θεού αυτοκράτορες και 
τολμά να υψώνει τη φωνή της στην πλέμπα από την οποία 
(θεωρεί πως) διέφυγε. Η Ελένη που μας μάγεψε και μας έκανε 
ποιητές, κεραυνοβολημένους, ερωτοχτυπημένους. Ω Ελένη / 
μορφωμένη / διαμορφωμένη / εκλεπτυσμένη / φωτισμένη / 
προικισμένη / εξελιγμένη».

Το ότι πηγαίνουμε προς τα πίσω επιστρέφοντας στην προ-
ϊστορία και την εποχή των σπηλαίων, είναι οφθαλμοφανές. 
Από τον κανόνα δεν θα μπορούσε να ξεφύγει και η τοπική 
εαυτοδιοίκηση. Ετσι, εν αρχή ην ο Καποδίστριας, ακολούθησε 
ο Καλλικράτης (5ος π.Χ. αιώνας) και τώρα έρχεται ο Κλεισθέ-
νης (6ος π.Χ. αιώνας), με προοπτική να φτάσουμε στον Αδάμ 
ή στις αμοιβάδες.

Κι αν τα ντερβένια δόθηκαν σε Κίνα κι Ευρωλάνδη
είν' η Ραχήλ και η Ζωή που τέτοια δε λογιάζουν.

Κι οι δυο τους λημεριάζουνε κει που φωλιάζουν λύκοι
και πολεμάνε δανειστές, εχθρούς και μεταπράτες

με ντεκολτέ ή και χωρίς, λυμένο το ζωνάρι.
«Στην αλλοτριωμένη μορφή της ευχαρίστησης, τίποτα δεν 

συμβαίνει μέσα μου. Εχω καταναλώσει τούτο ή εκείνο, τίπο-
τα δεν άλλαξε μέσα μου και το μόνο που έχει μείνει είναι η 
ανάμνηση αυτού που έκανα. Ο τουρίστας με τη φωτογραφι-
κή μηχανή είναι ένα ξεχωριστό σύμβολο μιας αλλοτριωμένης 
σχέσης με τον κόσμο. Η συλλογή φωτογραφιών του αποτελεί 
το υποκατάστατο μιας εμπειρίας που θα μπορούσε να είχε 
αλλά δεν την απέκτησε» (Erich Fromm).

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Οταν διαβάσαμε το σύνθημα, αρχικά σκεφτήκαμε ότι γράφηκε 
Σάββατο (πέντε μέρες δουλειά, Κυριακή γήπεδο) και ότι αυτός 
που το έγραψε είχε αποφασίσει να λερώσει τον τοίχο. Μετά αι-
σθανθήκαμε μια συμπόνια και είπαμε κρίμα το παλικάρι, έρχεται 
το καλοκαίρι και θα επιδεινωθεί η υγεία του, αφού θα διακοπεί η 
αγωνιστική δράση και δε θα μπορεί να βρει το «γιατρικό» του. Στη 
συνέχεια, με δεδομένο ότι η διάθεση και η ψυχολογία των οπα-
δών είναι σε άμεση συνάρτηση με τα αποτελέσματα της ομάδας 
τους (αυτό το γνωρίζουν όσοι πηγαίνουν γήπεδο), καταλήξαμε στο 
συμπέρασμα ότι αυτός που έγραψε το σύνθημα είναι ΑΕΚτζής.
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> Κι ήθελε ακόμη πολύ φως να 
ξημερώσει. Ομως εγώ / δεν 
παραδέχτηκα την ήττα.

> Ημερίδα νεολαίας Σύριζα 
για ψυχαγωγική κάνναβη: όταν 
η σανοφαγία δεν αποδίδει…

> Θυμάστε το «ατύχημα» στο 
Μποπάλ της Ινδίας; UCAR 
(Union Carbide).

> Καλά, μας εξέπληξε ο αρ-
θρογράφος Ζ. Τσώλης (tovima.
gr, 29/4/2018): «Φόροι Δανίας 
με μισθούς… Βουλγαρίας». Κι 
είναι που χρησιμοποιεί κι εκεί-
νον τον μπασταρδεμένο πλη-
θυντικό, «Εμείς».

> «Οργανωμένες μονάδες 
ενημέρωσης» ΤΟ ΒΗΜΑ, ΤΑ 
ΝΕΑ, το in.gr, κατά tovima.gr/
opinions/article/?aid=971372. 
Εμείς λέμε μονάδες εξημέ-
ρωσης.

> Τις «διαφορές» ανδρών-γυ-
ναικών (αυθαιρετότατα) μας 
πλασάρει ο κ. Α. Καρπετό-
πουλος (tovima.gr/opinions/
article/?aid=971921). Eννοεί-
ται πως εκφράζει his master’s 
voice (and choice).

> Αλλο carpe diem κι άλλο 
Mπαρούφ-Diem.

> Φυσικά ΚΑΙ η Κίνα στη σύ-
νοδο κορυφής (Βόρεια, Νότια 
Κορέα). Λείπει ο… ιμπεριαλι-
στής από τη Σαρακοστή;

> Λούλα, Λούλα, πού είσαι, 
Λούλα; (σοσιαλισμός 21ου 
αιώνα… σύμφωνα και με τους 
ντόπιους απολογητές του - μη 
χέ -!)

> Οταν κάποιος (από τους 
εναπομείναντες) ναρίτες μάς 
(γενικά) εγκαλεί γιατί  δεν δι-
αβάσαμε σωστά τον Ενγκελς 
(και δη την «Καταγωγή της 
οικογένειας»), μάλλον πήρε 
ψηλά τον αμανέ, ω ναι…

> «Γιορτάζοντας την Εργα-
τική Πρωτομαγιά» - πόνημα 
του Π. Νούτσου στην avgi.
gr/30/4/2018. Πώς λέμε γιορ-
τές και πανηγύρια…

>  Κάποιος  να  πε ι  στον 
κ .  Β .  Π ά ι κ ο  ( a v g i . g r /
article/10881/8863545/kapste-
tous-zontanous) ότι οι φασί-
στες στη Λέσβο κινήθηκαν ως 
το μακρύ χέρι της κυβέρνησης.

> 26.000 μπάτσοι στην Ιστάν-
μπουλ την Πρωτομαγιά (ο φό-
βος φυλάει τα έρμα…).

> Θα μπορούσε να κοιτάξει 
κι έναν καθρέφτη ο Μ. Κυρια-
κίδης προτού γράψει το (βα-

ρύγδουπο…) άρθρο με τίτλο 
«Δουλειά: Από δικαίωμα, στα-
τιστική υποσημείωση», avgi.
gr, 29/4/2018. Nα δει όχι μόνο 
εαυτόν, μα και το σύνολο της 
κυβερνητικής πολιτικής που 
ρημάζει ανέργους και εργα-
ζόμενους.

> Προφανώς και δεν προτί-
θεται ο Περισσός να φωνάξει 
(ποτέ) «Νίκη στα όπλα της 
Παλαιστινιακής Αντίστασης». 
Κάνει τζιζ…

> Ηχηρή υποστήριξη του ρωσι-
κού ιμπεριαλισμού από τον Πε-
ρισσό (βλέπε φύλλο 27/4/2018, 
ΔΙΕΘΝΗ, «Παίρνουν θέσεις 
για την “επόμενη μέρα”»). Ρώ-
σοι διπλωμάτες, λοιπόν…

> Μπατσοϋποστράτηγος ε.α. 
Γ. Παλιούρας (Ριζοσπάστης, 
28-29/4/2018): «Να καταργη-
θούν τα ΜΑΤ… Ολες οι ενώ-

σεις των αστυνομικών πρέπει 
να καταδικάσουν τις επιθέσεις 
και κανένας αστυνομικός να 
μην σηκώσει χέρι σε βάρος δι-
αδηλωτών και απεργών». Good 
cop - Bad cop… 

> «Ευθύνη της κυβέρνησης να 
πάρει μέτρα για μετανάστες 
και κατοίκους» - περιοδεία 
αντιπροσωπείας του Περισσού 
στη Λέσβο» (Ριζοσπάστης, 28-
29/4/2018). Μόνο που στο άρ-
θρο ΔΕΝ υπάρχουν προβλή-
ματα κατοίκων που να χρήζουν 
μέτρων…

> «Ωρα κανονικής κυβέρ-
νησης» - Τίτλος του κύριου 
άρθρου στην Καθημερινή 
(kathimerini.gr, 29/4/2018). H 
οποία θα «πιστεύει στις ανα-
γκαίες μεταρρυθμίσεις». Κι εί-
χαμε μια (κανονική) φαγούρα.

> Περασμένες μία. Θα πρέπει 

να έχεις πάει για ύπνο.
Ο Γαλαξίας ρέει ασήμι μέσα 
στη νύχτα. 
Δεν βιάζομαι για αστραπιαία 
τηλεγραφήματα.
Δεν έχω λόγο να σε ξυπνήσω ή 
να σε απασχολήσω.
Κι όπως λένε, το επεισόδιο θε-
ωρείται λήξαν.
Το πλοίο της αγάπης έχει συ-
ντριβεί στην καθημερινότητα.
Τώρα εγώ κι εσύ έχουμε πα-
ραιτηθεί.
Γιατί να σκοτίζομαι τότε;
Να ισορροπώ αμοιβαίες λύ-
πες, πόνους και πληγές.
Δες πόσο ήσυχα εγκαθίστα-
νται στον κόσμο.
Η νύχτα τυλίγει τον ουρανό, 
αφιέρωμα στ’ αστέρια.
Σε ώρες σαν κι αυτές, κάποιος 
ανεβαίνει ν’ αντιμετωπίσει,
τους χρόνους, την ιστορία, και 
όλη τη δημιουργία.
Β. Μαγιακόφσκι, «Περασμένες 
μία».

> Σαφώς και δεν συμφωνούμε 
με τον πρόεδρο της DGB, Ράι-
νερ Χόφμαν, ο οποίος δήλωσε 
ότι συνδικάτα (σήμερα) «έχουν 
τη δυνατότητα να αντιμετωπί-
σουν σύγχρονες προκλήσεις». 
Η ζωή αποδεικνύει ότι δεν εί-
ναι έτσι τα πράγματα.

> «Φόρος τιμής στην Εργατική 
Πρωτομαγιά» - ΕφΣυν. Μάλλον 
χιονοστιβάδα φόρων, κοινώς 
φοροεπιδρομή στην εργατι-
κή τάξη και τη νέα εργατική 
βάρδια. 

> Εκφραστικότατη η φωτό 
στην efsyn.gr, 1/5/2018 με τίτ-
λο «Τα μηνύματα της πολιτικής 
ηγεσίας για την Πρωτομαγιά» 
(λείπει το Εργατική). Αρμονική 
συνύπαρξη του Λεβέντη, του 
Καμμένου, του Σταύρου Θεο-
δωράκη, του Κουτσούμπα, της 
Φώφης, του Κούλη, του Βού-
τση, του Τσίπρα. Σαν να λέμε 
ο «εθνικός κορμός».

> Στήλη «Απόψεις» στην Εφ-
Συν. Τίτλος, «Η δύναμη του 
ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κοινωνία». 
Καγχασμοί, φτυσίματα, αντά-
ρα.

> Ο Βέλτσος θέλει και τα γρά-
φει ή του ξεφεύγουν; 

> H δύναμή μας στο λαό
άδουν οι Συριζέ με χάρη.
Κι είναι σαν να τον φτύνουνε
και να τον λεν γομάρι.
Επι-τέλους!
Και ξανά μανά.

Βασίλης

Ο Γκουρία τις δηλώσεις και η εργατική τάξη τα (αγ)γούρια

Τα μεγάλα προβλήματα στη ζωή των λαών λύνονται μόνο με τη δύναμη. Οι ίδιες οι 
αντιδραστικές τάξεις καταφεύγουν συνήθως πρώτες στη βία, στον εμφύλιο πόλεμο, 

«βάζουν στην ημερήσια διάταξη την ξιφολόγχη…» (Δύο τακτικές…)

Χάνος  Ημερος 

  Dixi et salvavi animam meam

u Τι να σχολιάσεις για το τρικάκι που πέταξαν οι νεοναζιστές… 
χαιρετίζοντας την εργατική πρωτομαγιά; Αναδρομή στην 
Ιστορία χρειάζεται να κάνει κάθε εργάτης. Στην Ιστορία του 
Μεσοπολέμου, όταν οι πολιτικοί τους πρόγονοι, οι ναζί του Χίτ-
λερ, πήραν το χρίσμα από τους γερμανούς κεφαλαιοκράτες, 
πείθοντάς τους ότι είναι οι μόνοι που μπορούν να τσακίσουν 
το οργανωμένο εργατικό κίνημα, που με μπροστάρη το KPD 
του Ερνστ Τέλμαν, του κομμουνιστή ηγέτη που έχαιρε γενικού 
σεβασμού από τους εργάτες, επειδή ήταν και ο ίδιος εργά-
της (λιμενεργάτης στο Αμβούργο), απειλούσε τα θεμέλια της 
αστικής εξουσίας. Η ιστορία του ναζισμού -πέραν όλων των 
άλλων- είναι και μια ιστορία επιθέσεων στο εργατικό κίνημα.  
Ο ναζισμός υπήρξε το μακρύ χέρι του κεφαλαίου. Μια δύναμη 
καταστολής μέσω του εγκλήματος. Και στη χώρα μας, όπου 
οι νεοναζιστές κατάφεραν να εμφανιστούν με συνδικαλιστι-
κό προσωπείο, αποκαλύφθηκε ότι ενεργούσαν ως μπράβοι 
καπιταλιστών. Οπως στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του 
Περάματος. Σχετικό αναλυτικό ρεπορτάζ έχει δημοσιεύσει 
η εφημερίδα μας στο φύλλο της στις 17 Δεκέμβρη του 2016 
(http://www.eksegersi.gr/issue/896/Πολιτική/27591.Φίρερ-
ηγεσία-και-τάγματα-εφόδου-με σφιχτή-κάθετη).

u O κύριος της φωτογραφίας ονομάζεται Μάρκους Σέντερ 
και είναι ο νέος πρωθυπουργός της Βαυαρίας, προερχόμενος 
από την ακροδεξιά Χριστιανική Κοινωνική Ενωση (CSU), σύμ-
μαχο της Χριστιανικής Δημοκρατικής Ενωσης της Βαυαρίας. 
Απαθανατίστηκε να κρεμάει ο ίδιος ένα σταυρό σε τοίχο της 
βαυαρικής καγκελαρίας στο Μόναχο. Από την 1η του Ιούνη, σε 
κάθε κυβερνητικό κτίριο της Βαυαρίας. Οταν η αστική αντι-
πολίτευση διαμαρτυρήθηκε ότι αυτό παραβιάζει το Σύνταγμα 
που πρεσβεύει τη θρησκευτική ουδετερότητα, ο Σέντερ απά-
ντησε ότι ο σταυρός δε θα αναρτηθεί ως θρησκευτικό αλλά 
ως… πολιτιστικό σύμβολο. Ο σταυρός θα αναρτηθεί στα δη-
μόσια κτίρια ως «μια καθαρή διακήρυξη της βαυαρικής μας 
ταυτότητας και των χριστιανικών αξιών» δήλωσε ο Σέντερ. Με 
την AfD να τους παίρνει ψήφους από τα δεξιά, οι επίγονοι του 
φασίστα Φραντς-Γιόζεφ Στράους, σπεύδουν να επιστρέψουν 
στις «παραδοσιακές αξίες». Θα δούμε πολλά ακόμα…

u Τη φιέστα αυτή καθαυτή 
δε θα τη σχολιάσουμε. Το 
μαγαζί των χοντρέμπορων 
του Ρέντη κάνει διαφήμιση 
και προσπαθεί να τραβήξει 
πελατεία. Αλλά ο σεμνός 
και άξιος δημιουργός του 
λαϊκού τραγουδιού Βαγγέ-
λης Κορακάκης κάτω από 
την Ελενα Παπαρίζου στη 
«μαρκίζα»; Ο tempora o 
mores! Το «μπούτι, στήθος 
και μπιτάκι» πουλάει περισ-
σότερο από το «από το Πέ-
ραμα δεν έχει πέρασμα»…

οι τοίχοι έχουν φωνή

Το επιτελείο του Τραμπ ξεκίνησε ήδη την καμπάνια για να πάρει 
η προεδράρα το Νόμπελ Ειρήνης. Γιατί όχι; Τόσοι μακελάρη-

δες ιμπεριαλιστές το έχουν πάρει. Αν συγκρατήσει κάτι αυτούς που 
απονέμουν το βραβείο είναι η εν γένει προσωπικότητα του Τραμπ. Η 
χυδαιότητα, που δεν προσιδιάζει σε παραδοσιακό αστό πολιτικό. Ο 
Τραμπ, πάντως, ζει πλέον γι' αυτό.  Οι συνεργάτες του στον Λευκό 
Οίκο ξεκίνησαν καμπάνια στα λεγόμενα social media με τη σύνθεση 
που βλέπετε. Ενας Τραμπ… στοχαστικός και από κάτω μια φράση που 
είπε σε σχέση με τη συμφωνία αποπυρηνικοποίησης της κορεατικής 
χερσονήσου: «Η ειρήνη είναι το βραβείο». Τάχαμου δεν τον νοιάζει 
το Νόμπελ, τον νοιάζει να αποκαταστήσει την ειρήνη! Μέλη της Βου-
λής των Αντιπροσώπων που ανήκουν στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, 
συγκέντρωσαν υπογραφές και έστειλαν σχετική επιστολή.

Δεν ξέρουμε, όμως, πώς θα το πάρει ο τρελο-Ντένις Ρόντμαν, που 
αναζητώντας λίγη δημοσιότητα (του έπεσε βαρύ το ότι δεν κατάφερε 
να κάνει καριέρα στο Χόλιγουντ, μετά το μπάσκετ) έτρεχε και έκανε 
τον κονφερανσιέ σε φιέστες του Κιμ, την εποχή του «πυραυλάνθρω-
που» και του «γεροξεκούτη».



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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

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

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

Στις 9 Μάη δε γιορτάζου-
με, βέβαια, τη «μέρα της 

Ευρώπης». Γιορτάζουμε την 
Αντιφασιστική Νίκη των Λαών. 
Και σύμβολο αυτής της μέρας 
είναι η κόκκινη σημαία με το 
σφυροδρέπανο, καρφωμένη 
στην οροφή του ναζιστικού Ρά-
ιχσταγκ. Γι' αυτό οι ιμπεριαλι-
στές της Δύσης δε γιόρτασαν 
ποτέ αυτή την επέτειο. Και εδώ 
και κάμποσα χρόνια προσπα-
θούν να την αντικαταστήσουν 
με τη «μέρα της Ευρώπης». 
Ματαιοπονούν, όμως. Υπάρ-
χουν κάποιες επέτειοι-ορόση-
μα που έχουν χαραχτεί βαθιά 
στην ιστορική μνήμη και ως 
τέτοιες ταξιδεύουν στο χρό-
νο, μεταφέρονται από γενιά 
σε γενικά.

Στις 9 Μάη του 1945, η ανώ-
τατη διοίκηση των ναζιστικών 
στρατευμάτων υπέγραψε την 
άνευ όρων παράδοσή τους σ' 
ένα προάστιο του Βερολίνου. 
Την ίδια μέρα, σε διάγγελμά του 
ο Ιωσήφ Βησαριόνοβιτς Στάλιν 
έλεγε:

«Πριν από τρία χρόνια ο Χίτ-
λερ δήλωσε  δημόσια πως μέσα 

στα καθήκοντά του περιλαμβάνε-
ται και ο διαμελισμός της Σοβι-
ετικής Ενωσης και η απόσπαση 
από αυτή του Καυκάσου, της Ου-
κρανίας, της Λευκορωσίας, των 
Βαλτικών και άλλων περιοχών. 
Δήλωσε ξεκάθαρα: ‘‘Θα εξοντώ-
σουμε τη Ρωσία ώστε να μην μπο-
ρέσει ποτέ πια να σηκωθεί’’. Αυτό 
ήταν πριν τρία χρόνια. Δεν ήταν 
όμως τυχερό να πραγματοποιη-
θούν οι παράφρονες ιδέες του 
Χίτλερ. Η πορεία του πολέμου 
τις εξανέμισε. Στην πραγματικό-
τητα έγινε κάτι εντελώς αντίθετο 
από αυτό που έλεγαν μέσα στο 
παραλήρημά τους οι χιτλερικοί. 
Η Γερμανία τσακίστηκε κατακέ-
φαλα. Τα γερμανικά στρατεύμα-
τα συνθηκολογούν. Η Σοβιετική 
Ενωση πανηγυρίζει τη νίκη, αν 
και δεν ετοιμάζεται ούτε να δια-
μελίσει, ούτε να εκμηδενίσει τη 
Γερμανία».

Σ' αυτά τα λόγια του σοβιετι-
κού ηγέτη αντικαθρεφτίζονται 
με χαρακτηριστικό τρόπο δυο 
κόσμοι. Από τη μια ο κόσμος του 
κεφαλαίου (ο φασισμός ήταν η 
ανοικτή τρομοκρατική δικτατο-
ρία των πιο αντιδραστικών, σο-
βινιστικών και ιμπεριαλιστικών 
στοιχείων του χρηματιστικού 
κεφαλαίου, όπως σωστά τον 
είχε ορίσει η Κομμουνιστική 
Διεθνής) και από την άλλη ο κό-

σμος του προλεταριάτου και των 
λαών, όπως τον εκπροσωπούσε 
η πρώτη σοσιαλιστική χώρα που 
γνώρισε η Ιστορία.

Γυρίζοντας εφτά δεκαετίες 
πίσω, στην περίοδο που ο φασι-
σμός ματοκυλούσε την Ευρώπη, 
πρέπει να τονίσουμε τον αποφα-
σιστικό ρόλο των κομμουνιστών 
στη συντριβή του. Με πρωτομά-
χο το σοβιετικό λαό, που έδωσε 
εκατομμύρια παραδείγματα 
απαράμιλλου ηρωισμού και θυ-
σίας, δεμένος σαν το νύχι με το 
κρέας με την πολιτική του ηγε-
σία, και άξιους συναγωνιστές 
του τα κομμουνιστικά αντάρτι-
κα σε όλη την Ευρώπη (με πιο 
μαζικά αυτά της Ελλάδας, της 
Γιουγκοσλαβίας και της Αλβανί-
ας), οι κομμουνιστές, που ήταν 
οι πιο συνεπείς αντιφασίστες, 
σφράγισαν με τον ηρωισμό και 
με το αίμα τους τη μεγάλη αντι-
φασιστική νίκη των λαών. Τσακί-
ζοντας στα πεδία των μαχών τα 
ναζιστικά στρατεύματα και προ-
ελαύνοντας προς το Βερολίνο, 
ο Κόκκινος Στρατός του Στάλιν, 
του Ζούκοφ, του Βοροσίλοφ, του 
Βασιλιέφσκι, του Τσούικοφ, των 
εκατομμυρίων αξιωματικών και 
μαχητών, ανδρών και γυναικών, 
δημιούργησε το εύφορο εκεί-
νο έδαφος για την ανάδειξη 
λεύτερων λαϊκοδημοκρατικών 
καθεστώτων στην Ανατολική 

και Νότια Ευρώπη. Μπορεί η 
αντεπαναστατική διαδικασία 
του 1953-56 να σταμάτησε αυτή 
την προέλαση, όμως το κόκκινο 
χρώμα της αντιφασιστικής νίκης 
δεν μπορεί κανείς να το σβήσει.

Ο φασισμός ξανασηκώνει 
κεφάλι. Με διάφορα πρόσωπα. 
Είτε με τη μορφή ακροδεξιών-
εθνικιστικών μορφωμάτων, που 
σε κάποιες χώρες κυβερνούν και 
σε άλλες αποτελούν την αξιωμα-
τική αντιπολίτευση, είτε με τη 
μορφή καθαρόαιμων ναζιστικών 
μορφωμάτων. Η χώρα μας, στο 
έδαφος της οποίας διαπράχτη-
καν μερικά από τα πιο ειδεχθή 
εγκλήματα των χιτλερικών κα-
θαρμάτων, αλλά και άνθισε ένα 
από το πιο μαζικά και μαχητικά 
αντάρτικα κινήματα, έχει τη θλι-
βερή πρωτιά της ανάπτυξης του 
πιο δυνατού κοινοβουλευτικά 
νεοναζιστικού μορφώματος.

Οι συνθήκες δεν είναι βέβαια 
ίδιες με εκείνες του Μεσοπολέ-
μου. Ο φασισμός δεν αποτελεί 
την πρώτη, τη βασική επιλογή 
της αστικής τάξης. Στηρίζεται, 
όμως, απ’ αυτή, για να μπορεί να 
βάζει την ατζέντα του και να ρυ-
μουλκεί προς τα δεξιά ολόκλη-
ρο το πολιτικό σύστημα, όπως 
και να εγκλωβίζει καταστρε-
φόμενα από την κρίση μικροα-
στικά και εργατικά στρώματα, 
εμποδίζοντάς τα να κινηθούν 

προς κοινωνικά ριζοσπαστική 
κατεύθυνση. Τηρουμένων των 
αναλογιών, μπορούμε να πούμε 
πως ο φασισμός σήμερα, όπως 
και τη δεκαετία του ‘20, αποτελεί 
πολιτική εφεδρεία του αστικού 
συστήματος, το οποίο κυβερ-
νιέται αποτελεσματικά από 
τις μεγάλες συντηρητικές και 
σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές 
παρατάξεις.

Η ανάγκη του αντιφασιστι-
κού αγώνα είναι επιτακτική. Οι 
νεότερες γενιές πρέπει να προ-
στατευθούν από το φασισμό, 
πρέπει να μάθουν την Ιστορία, 
και ταυτόχρονα κάθε φασιστι-
κό χέρι που σηκώνεται πρέπει 
να κόβεται από τη ρίζα. Από την 
άλλη, πρέπει να τοποθετήσουμε 
σωστά το φασιστικό φαινόμενο 
μέσα στο πολιτικό και κοινωνικό 
γίγνεσθαι, γιατί αλλιώς ο αντι-
φασιστικός αγώνας κινδυνεύει 
να μετατραπεί σε παρακολού-
θημα της αστικής πολιτικής, η 
οποία δεν έχει καμιά αναστολή 
στην έκφραση του «αντιφασι-
σμού» της, την ίδια στιγμή που 
το σύστημά της «παράγει» το 
φασισμό σε όλο και πιο διευρυ-

μένη βάση, ενώ το κράτος της 
ενισχύει τις φασιστικές συμμο-
ρίες.

Η Ιστορία του Μεσοπόλε-
μου, στη διάρκεια του οποίου 
εκτράφηκε και ανδρώθηκε το 
φασιστικό φαινόμενο, πρέπει 
να μας διδάξει πως ο φασισμός 
δε γεννήθηκε τυχαία, δεν ήρθε 
από το πουθενά, αλλά ξεπήδη-
σε μέσα από τη μήτρα του κα-
πιταλισμού. Η μεγάλη διαφορά 
ανάμεσα στο Μεσοπόλεμο και 
το σήμερα είναι πως στο Με-
σοπόλεμο είχαμε την ορμητική 
ανάπτυξη του ταξικού εργατικού 
κινήματος, στο οποίο αυξανόταν 
αλματώδικα η επιρροή των νεα-
ρών Κομμουνιστικών Κομμάτων. 
Ηταν η απειλή ενός νέου κύκλου 
προλεταριακών επαναστάσεων, 
κάτω από την προωθητική δύνα-
μη των τεράστιων κοινωνικών 
και οικονομικών επιτευγμάτων 
της σοσιαλιστικής ΕΣΣΔ, που 
επέβαλε την ενίσχυση του φα-
σισμού και την προέλασή του 
προς την εξουσία. Αυτό σήμερα 
δεν υπάρχει και γι’ αυτό η αστι-
κή τάξη έχει την πολυτέλεια να 
κρατά το φασισμό σε ρόλο εφε-
δρείας.  Σήμερα πιο πολύ από 
την περίοδο του Μεσοπολέμου, 
ο αντιφασιστικός αγώνας πρέπει 
να πατήσει σε αντικαπιταλιστική 
βάση. 
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Πηγή έμπνευσης για τον αγώνα 
ενάντια στο σημερινό φασισμό

Πολεμοκάπηλο τηλεσόου
Ο τύπος πρέπει να έχει απωθημένο ότι δεν έγινε τηλεαστέρας. 

Τον Σεπτέμβρη του 2012 εμφανίστηκε στη γενική συνέλευση του 
ΟΗΕ και ζωγράφιζε γραφήματα για την «πυρηνική απειλή του Ιράν 
για την ανθρωπότητα». Τον Απρίλη του 2018 εμφανίστηκε στην ισ-
ραηλινή τηλεόραση για να παρουσιάσει ένα σόου έχοντας όλα τα 
μέσα στη διάθεσή του. Ασύρματο μικρόφωνο, οθόνη προβολής και 
δύο μεγάλες βιβλιοθήκες σκεπασμένες με βαρύ βελούδινο ύφασμα, 
το οποίο τράβηξε θεαματικά για να αποκαλυφθούν τα ντοσιέ (στη 
μία βιβλιοθήκη) και τα CD (στη δεύτερη βιβλιοθήκη), που περιλαμ-
βάνουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Φυσικά, άδεια ήταν και 
τα πολύχρωμα ντοσιέ και τα CD, όμως το σόου είναι σόου. Είμαστε 
σίγουροι ότι ο  στρατηγός Κόλιν Πάουελ, που ως υπουργός Πολέμου 
των ΗΠΑ είχε παρουσιάσει προ δεκαπενταετίας «αδιάσειστες απο-
δείξεις» για τα όπλα «μαζικής καταστροφής» του Σαντάμ Χουσεΐν, 
θα έσκασε από το κακό του βλέποντας την υπεροχή του Νετανιάχου.

Βέβαια, πολύ αργότερα ο Πάουελ αναγκάστηκε να παραδεχτεί 
ότι οι αποδείξεις ήταν μούφα, αλλά ποιος νοιάστηκε; Το Ιράκ είχε 
πέσει ήδη στα χέρια των Αμερικάνων. Το ίδιο κάνει κι ο Νετανιάχου. 
Μόνο που το κάνει πιο «επαγγελματικά». Θέλει να πιστέψουμε ότι 
η Μοσάντ βρήκε μέσα σε μία εγκαταλελειμμένη αποθήκη μερικές 
δεκάδες ντοσιέ και 183 CD με 55 χιλιάδες αρχεία που αφορούν στο 
πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν! Συμπέρασμα; Ποιο το συμπέρασμα; 
Να καταργηθεί η συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2015, γιατί σύμφωνα 
με τον Νετανιάχου η συμφωνία εκείνη έδινε τη δυνατότητα στο Ιράν 
να προχωρήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα! Ηταν μια «τρομακτική 
συμφωνία» που δε θα έπρεπε ποτέ να υπογραφεί. 

Σαν έτοιμος από καιρό ο Τραμπ δήλωσε ότι επιβεβαιώθηκε η θέση 
του πως η συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν ήταν απαράδεκτη. 
Είχα δίκιο και είναι ζήτημα ημερών να αποσυρθούν οι ΗΠΑ από τη 
συμφωνία αυτή, δήλωσε με το δικό του απαράμιλλο ύφος. Μένει να 
μάθουμε αν θα γίνει νέα συμφωνία, ζήτημα στο οποίο έριξαν το βά-
ρος τους ο Μακρόν και η Μέρκελ στις πρόσφατες συναντήσεις τους 
με τον Τραμπ. «Λεπτομέρειες»: πριν κάνει το τηλεοπτικό του σόου ο 
Νετανιάχου είχε υποδεχτεί τον νέο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο. 
Το Ισραήλ ήταν η πρώτη χώρα που επισκέφτηκε ο Πομπέο μετά την 
ορκωμοσία του. Επίσης, λίγες μέρες πριν από το σόου το Ισραήλ είχε 
βομβαρδίσει θέσεις με «ιρανικούς πυραύλους» στη Συρία.

Στα τέλη Φλεβάρη του 2012, οι Τάιμς της Νέας Υόρκης είχαν 
δημοσιεύσει άρθρο με τίτλο: «Οι αμερικάνικες υπηρεσίες δε 
βλέπουν πλέον το Ιράν να φτιάχνει βόμβα» (http://www.nytimes.
com/2012/02/25/world/middleeast/us-agencies-see-no-move-by-
iran-to-build-a-bomb.html?_r=0). Στο συμπέρασμα είχαν καταλήξει 
βάσει δύο εκθέσεων των αμερικάνικων μυστικών υπηρεσιών (το 2007 
και το 2010), που ανέφεραν ότι το Ιράν έχει εγκαταλείψει εδώ και 
χρόνια τις προσπάθειές του για την παραγωγή πυρηνικής βόμβας. 

Τον Ιούλη του 2010, η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων, σε 
έκθεση με τίτλο «Θα εγκαταλείψει το Ιράν τον εμπλουτισμό του 
20%;», επεσήμανε ότι «η παρούσα κατάσταση θα απαιτούσε πάνω 
από 8 χρόνια για να παραχθούν 130 κιλά ουρανίου (εμπλουτισμέ-
νου κατά) 20%, το οποίο θα έπρεπε να εμπλουτιστεί κι άλλο για 
να φτάσει στο 90% που απαιτείται για ένα όπλο» (http://fas.org/
pubs/_docs/2010_07_IranGiveUp20Enrich.pdf). Αυτό σημαίνει ότι 
για να παραχθεί το απαραίτητο εμπλουτισμένο ουράνιο σε ποσοστό 
που απαιτείται για ένα όπλο θα χρειάζονταν δεκαετίες.

Ομως ο Νετανιάχου από τότε (2012) υποστήριζε στη Γενική Συ-
νέλευση του ΟΗΕ ότι το Ιράν βρίσκεται «προ των πυλών» της κατα-
σκευής πυρηνικών όπλων! Εδινε μάλιστα και ποσοστό, λέγοντας ότι 
είναι κατά 70% έτοιμο και ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2013 θα έχει 
ολοκληρώσει την πρώτη φάση και θα περνά στη δεύτερη και τελική 
φάση! Αυτά τα έλεγε την ίδια στιγμή που η Μοσάντ διαπίστωνε το 
αντίθετο. Ενα από τα τηλεγραφήματα που έπεσαν στα χέρια του Αλ 
Τζαζίρα και αφορούσαν επικοινωνία μεταξύ της Μοσάντ και της νο-
τιοαφρικάνικης μυστικής υπηρεσίας, έδειχνε μία διαφορετική εικόνα 
που συμφωνούσε περισσότερο με αυτά που προαναφέραμε παρά 
με τα παραμύθια του Νετανιάχου.

Το τηλεγράφημα έχει ημερομηνία 22 Οκτώβρη του 2012 (δηλαδή 
ένα μήνα μετά την ομιλία Νετανιάχου στον ΟΗΕ) και αναφέρει ότι 
οι ιρανοί επιστήμονες δουλεύουν εντατικά σε περιοχές έρευνας 
που φαίνονται νόμιμες, όπως οι πυρηνικοί αντιδραστήρες, και όχι 
σε πυρηνικά όπλα, και ότι το Ιράν δε διαθέτει πάνω από 100 κιλά 
εμπλουτισμένου κατά 20% ουρανίου. 

Αν παίρναμε τοις μετρητοίς τις ανοησίες του Νετανιάχου, το Ιράν 
θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη… πυρηνική δύναμη (σαν το Ισραήλ, που 
όλοι το ξέρουν, αλλά κανείς δεν το παραδέχεται)! Πέραν του Τραμπ, 
δε γίνεται και πολύ πιστευτός. Ούτε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής 
Ενέργειας ούτε η εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολι-
τικής Φεντερίκα Μογκερίνι φάνηκαν να πείθονται από το τηλεσόου. 
Η πρώτη ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη ένδειξη για δρα-
στηριότητες στο Ιράν που να έχουν σχέση με την ανάπτυξη πυρηνι-
κού όπλου μετά το 2009, ενώ η δεύτερη δήλωσε ότι ούτε ο ίδιος ο 
Νετανιάχου αμφισβήτησε τη συμμόρφωση του Ιράν στις δεσμεύσεις 
της συμφωνίας του 2015.


