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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

…Ενα πράγμα που 
όλοι το κρατούν θολό 
είναι πως το νέο 
πετσόκομμα (18%) 
αφορά τις συντάξεις 
που εκδόθηκαν πριν 
την εφαρμογή του 
νόμου Κατρούγκαλου. 
Οι συντάξεις που 
εκδίδονται με το 
νόμο Κατρούγκαλου 
είναι έτσι κι αλλιώς 
πετσοκομμένες…
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Συνήθως ο συμβιβασμός ήταν 
ότι εμείς παίρναμε δύσκολα κοι-
νωνικά μέτρα και δεν παίρναμε 
τίποτε για το χρέος, δηλαδή the 
worst of all worlds  το χειρότερο 
και από τις δυο πλευρές.

Ευκλείδης Τσακαλώτος
Να θυμίσουμε, μήπως, ότι 

μέχρι τώρα οι συριζαίοι ισχυρί-
ζονταν το αντίθετο;

Είναι σίγουρο ότι ο υπουργός 
Οικονομικών και επικεφαλής 
της διαπραγματευτικής ομάδας 
της χώρας θα έκανε πολύ μεγά-
λο λάθος εάν έδινε σήμα προσ-
δοκιών και μη εκπλήρωσης των 
υπεσχημένων από τη χώρα, στην 
πιο κρίσιμη φάση όπου κρίνεται 
το σημαντικό θέμα του χρέους 
και άλλα σοβαρά ζητήματα.

Νίκος Βούτσης
Εμείς οι παλιοί ευρωρεβιζι-

ονιστές ζούσαμε με το όνειρο 
να διαχειριστούμε την αστική 
εξουσία. Δε θα τα χαλάσουμε 
τώρα που το όνειρο έγινε πραγ-
ματικότητα.

Το μόνο που θα έχουμε από 
πλευράς θεσμών, θα είναι μια 
χαλαρή εποπτεία, όπως έχει 
γίνει και με τις άλλες χώρες, 
δηλαδή Πορτογαλία, Κύπρο, 
Ιρλανδία, όταν τελείωσαν με τα 
μνημόνια. Εμείς θα στέλνουμε 
κάποιες πληροφορίες για τα 
δημοσιονομικά του κράτους 
και θα υπάρχουν ενδεχομένως 
κάποιες συστάσεις, αν κάτι δεν 
πάει καλά.

Εφη Αχτσιόγλου
Ο Τσακαλώτος έχει δηλώσει 

ότι οι ελεγκτές θα έρχονται στην 
Ελλάδα τέσσερις φορές το χρό-
νο για να ασκούν «ενισχυμένη 
εποπτεία». Η Αχτσιόγλου, όμως, 
είναι μαθήτρια του Κατρούγκα-
λου.

Ο κ. Μαρινάκης από τη άλλη 
δηλώνει ότι συναντήθηκε πολ-
λές φορές στο Μαξίμου με τον 
κ.Τσίπρα και βοήθησε την κυβέρ-
νηση. Με ποιό τρόπο την βοήθη-
σε; Και τι συζήτησαν σε αυτές 
τις συναντήσεις; Για το πώς θα 
αντιμετωπιστεί η διαπλοκή;

Δημήτρης Τσιόδρας
Την ίδια απορία έχουμε κι 

εμείς.
Η θητεία μου ως προέδρου 

της Βουλής (και όχι ως μέλους 
της κυβέρνησης) κατέδειξε ότι 
η εναλλακτική είναι απολύτως 
ορατή και εφικτή. Μέσα σε έξι 
μήνες έγιναν όσα δεν είχαν γίνει 
σε 40 χρόνια.

Ζωή Κωνσταντοπούλου
Με τον ήλιο τα βγάζω, με τον 

ήλιο τα μπάζω, τι έχουν τα έρ'μα 
και ψοφούν;

Η δημιουργία ενός νέου πολι-
τικού φορέα στα δεξιά της Νέας 
Δημοκρατίας αποτελεί «ευσεβή 
πόθο» του ΣΥΡΙΖΑ και όχι πραγ-
ματική ανάγκη. Είναι όμως κινή-
σεις πανικού μπροστά στο φά-
σμα της επερχόμενης εκλογικής 
του ήττας.

Απόστολος Τζιτζικώστας
Κομματικά ομοταγής ο Τζίτζι, 

γιατί θέλει να ξαναεκλεγεί περι-
φερειάρχης.

Ο Ρούντι Τζουλιάνι, ο 
σκληρός ακροδεξιός τέ-
ως δήμαρχος της Νέας 

Υόρκης, ανέλαβε επικεφαλής 
του νομικού επιτελείου του 
Τραμπ. Η κύρια ασχολία του, 
βέβαια, είναι να διαμορφώνει 
τη νέα υπερασπιστική γραμμή 
για τις διάφορες πορνοστάρ 
των οποίων το στόμα ο Τραμπ 
μπούκωσε με δολάρια για να 
μη μιλήσουν. 'Η να δικαιολογεί 
ως… προτέρημα τη φοροδια-
φυγή που επί 18 χρόνια έκανε 
ο Τραμπ («είναι μία απόλυτα 
νόμιμη φορολογική διαδικα-
σία και θα ήταν ανόητος αν 
δεν την εκμεταλλευόταν»). 
Στο ενδιάμεσο, όμως, κάνει 
και… πολιτικές δηλώσεις. Εί-
πε, λοιπόν, ότι ο Τραμπ είναι 
αποφασισμένος να δουλέψει 
για να ανατρέψει το καθεστώς 
των μουλάδων στο Ιράν… Και 
γέλασαν τα παρδαλά κατσίκια 
από την Τεχεράνη μέχρι το 
Ισπαχάν.

Ψιλοαπελπισμένο τον βλέ-
πουμε τον Τύπο των Δημο-

κρατικών στις ΗΠΑ. Παρά τις 

λοιδορίες, ο Τραμπ παραμένει 
ακλόνητος στον προεδρικό 
θώκο. Δεν το βάζουν κάτω, βέ-
βαια. Το σκίτσο, με τον Τραμπ 
να δηλώνει «Περικύκλωσα τον 
εαυτό μου με τους καλύτερους 
ανθρώπους», ενώ τα βήματα 
δείχνουν ότι όλοι φεύγουν από 
γύρω του, ήρθε να στηρίξει τη 
φιλολογία για επικείμενη πα-
ραίτηση του στρατηγού Τζον 
Κέλι, του τελευταίου στη σειρά 
προσωπάρχη του Λευκού Οί-
κου. Ο Τραμπ, για να διαψεύ-
σει αυτή τη φημολογία, έβαλε 

τον Κέλι να τον συνοδεύει στο 
διάδρομο μέχρι το ελικόπτε-
ρο που θα τον μετέφερε στο 
Κλίβελαντ. Τα δημοσιεύματα, 
πάντως, επιμένουν ότι ο Τραμπ 
ψάχνει ήδη για τον τρίτο στη 
σειρά προσωπάρχη του, μετά 
τον Πρίμπους και τον Κέλι.

Κορυφαία στελέχη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στην ομιλία Ραγκού-

ση. Βούτσης, Παππάς, Παπα-
δημούλης, Ξυδάκης και άλλοι. 
Απόλυτα κατανοητή η παρου-
σία τους. Ο Ραγκούσης, αν και 

δεν εκπροσωπεί τίποτα πέρα 
από τον εαυτό του (φάνηκε και 
στις εκλογές για πρόεδρο του 
ΚΙΝΑΛ) κάνει πολύ θόρυβο. 
Και είναι μονοθεματικός: το 
ΚΙΝΑΛ πρέπει να διακηρύξει 
από τώρα ότι απορρίπτει κά-
θε συνεργασία «με τη Δεξιά» 
και ότι θα συνεργαστεί με τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Λειτουργεί -τρόπον τι-
νά- σαν πέμπτη φάλαγγα του 
ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο ΚΙΝΑΛ.

Ο Παππάς έκανε δήλωση 
για την ανακήρυξη από το 

ΕΣΡ των πέντε προσωρινών 
δικαιούχων τηλεοπτικής άδει-

ας. «Και όσο για τον πόλεμο 
που δεχτήκαμε όλο αυτόν τον 
καιρό, δεν έχει καμία σημασία 
πλέον» ήταν η κατακλείδα της 
δήλωσής του. Δείγμα όχι μόνο 
ενός αμοραλιστή αστού πο-
λιτικού αλλά και ενός πολιτι-
κού ασπόνδυλου, χωρίς ίχνος 
προσωπικής αξιοπρέπειας, 
που ενδιαφέρεται μόνο για 
την προσωπική πολιτική του 
επιβίωση. Η ιστορία με τις τη-
λεοπτικές άδειες εξελίχτηκε 
σε προσωπικό πολιτικό του 
Βατερλό. Οι καναλάρχες τον 
καταξέσκισαν. Τον έχουν φτύ-
σει πατόκορφα, αλλά γι' αυτόν 
απλώς… ψιχαλίζει.

12/5: Ημέρα νοσηλευτριών 12/5/1588: Πρώτα οδο-
φράγματα παγκοσμίως από εξεγερμένους ενάντια 
στον Ερρίκο Γ' 12/5/1971: Σύλληψη ομάδας βομβι-
στών ΠΑΚ 12/5/1972: Βομβιστικές επιθέσεις RAF 
σε Ακουρσμπουργκ και Μόναχο, πέντε τραυματίες 
αστυνομικοί και εξήντα κατεστραμμένα αυτοκί-
νητα 12/5/1974: 27 καταδίκες μελών οργάνωσης 
«Αρης Βελουχιώτης» (στρατοδικείο Ιωαννίνων) 
12/5/1985: Φασίστες (ΕΠΕΝ) υπό τον Μάκη Βορί-
δη επιτίθενται σε διαδηλωτές κατά αστυνόμευ-
σης Εξαρχείων και αστυνομικής βίας 12/5/1998: 
Βόμβες σε δύο εκθέσεις αυτοκινήτων (17Ν) 
13/5/1973: Βόμβα (ΕΑΝ) στην Κυψέλη 13/5/1976: 
Παγιδευμένη χειροβομβίδα σε συγκέντρωση φοιτη-
τών ΠαΣοΚ (Θεσσαλονίκη) 14/5: Παραγουάη: Ημέρα 
ανεξαρτησίας (1811) 14/5/1955: Υπογραφή Συμφώ-
νου Βαρσοβίας 14/5/1958: Γρονθοκοπείται 

μέχρι θανάτου ο αντιπρόεδρος της ΕΔΑ 
Κατερίνης Ι. Θωμόπουλος από πολιτι-
κούς αντιπάλους του 14/5/1970: Ιδρυση RAF 
14/5/1971: Βόμβα στο άγαλμα Τρούμαν, 
νεκρός ο αστυφύλακας Αθανάσιος Κωνστα-
ντάγκας 15/5: Ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, 
ημέρα οικογένειας, ημέρα ευαισθητοποίησης για 

οζώδη σκλήρυνση 15/5/1946: Δεξιοί οπλο-
φόροι σκοτώνουν τέσσερις δημοκρατι-
κούς πολίτες (Πύλος) 15/5/1972: Βόμβα στο 
αυτοκίνητο δικαστή Μπούντεντεμπεργκ καθιστά 
ανάπηρη τη γυναίκα του (RAF) 15/5/1987: Βόμβες 
(ΕΛΑ) καταστρέφουν τέσσερις ορόφους υπουργεί-
ου Γεωργίας 15/5/1990: Βόμβες (17Ν) κοντά σε 
σπίτια οικονομικών παραγόντων και στρατιωτικών 

ακολούθων (Εκάλη) 16/5/1944: Εκτελούνται 
120 Ελληνες από Γερμανούς στο Χαϊδά-
ρι (οι 92 ανάπηροι πολέμου) 16/5/1981: 
Βόμβες σε δύο super markets (Λαϊκή Επαναστα-
τική Πρωτοβουλία) 16/5/1986: Βόμβα στο ΑΤ Νέ-
ας Ιωνίας (Επαναστατικοί Πυρήνες) 16/5/1991: 
Δύο ρουκέτες κατά τσιμεντοβιομηχανίας «Χάλυψ» 
(17Ν) 17/5: Ημέρα κατά ομοφοβίας, ημέρα τη-
λεπικοινωνιών 17/5/1979: Σύλληψη ακροδεξιού 
βομβιστή Απ. Πρωτοπαππά 18/5: Ημέρα ενημέ-
ρωσης για εμβόλιο κατά AIDS, ημέρα μουσεί-
ων, Αϊτή: Ημέρα σημαίας 18/5/1962: Βουλευτές 
βρίζονται και αλληλοχτυπιούνται στη Βουλή σε 
συζήτηση πρότασης δυσπιστίας προς την κυβέρ-
νηση 18/5/1969: Βόμβα στο ΡΧ Συγγρού (ΚΕΑ) 
18/5/1994: Ρουκέτα κατά γραφείων IBM (17Ν).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Γιατί κατηγορείτε τον Τσίπρα ότι πήγε 
στη Λήμνο για να κάνει περιοδεία, αντί 
της Μυτιλήνης όπου «βρόμαγε μπαρού-
τι»; u Στο νομό Λέσβου ανήκει και η 
Λήμνος u Κι ως γνωστόν, ο Τσιπράκος 
δεν τα πάει καλά με τη γεωγραφία u 

Πότε θεωρεί ότι Λέσβος και Μυτιλήνη 
είναι διαφορετικά νησιά u Και πότε βα-
φτίζει την Τήλο «ανατολικό σύνορο της 
Ευρώπης» u Πόσο ηλίθιοι πρέπει να εί-
ναι οι νεοδημοκράτες για να ρίξουν το 
όνομα του Γκάλη στην πολιτική πιάτσα; 
u Εισέπραξαν τη ροχάλα και είναι όλη 
δική τους u Οι μεσάζοντες δεν ήξεραν 
ότι ο Γκάλης είναι «παρταόλας»; u Οτι 
προτιμά το θρόνο του «αυτοκράτορα» 
από μια πολιτική καριέρα τύπου Ανα-
τολάκη; u Εχει η δημαγωγική μαλακία 
όρια; u Ακούγοντας τον Κούλη, απα-
ντάς αβίαστα: όχι u Εκανε, λέει, κοπά-
να για να πάει να δει τον Γκάλη u Σε 
νυχτερινό σχολείο πήγαινε; u Γιατί οι 

αγώνες μπάσκετ γίνονται βράδυ! u Να 
συμφωνήσουμε με τους Τσιπροτζανα-
κόπουλους u Τα Μέσα του Μαρινάκη 
είναι «σκουπιδότοπος» u Να παραμε-
ρίσουμε το πραγματικό γεγονός ότι 
«σκουπιδότοπος» είναι και τα Μέσα 
των υπόλοιπων εκδοτών και να ρωτή-
σουμε u Οι υπουργοί και τα στελέχη 
του ΣΥΡΙΖΑ που συνεντευξιάζονται 
στα Μέσα του Μαρινάκη τι είναι; u 

Ρακοσυλλέκτες ή απλώς σκουπίδια; u 

Να ξαναρωτήσουμε τον Μαρινάκη u 

Σε τι ακριβώς βοήθησε την κυβέρνηση 
στο παρελθόν, μετά από συναντήσεις 
του με τον Τσίπρα; u Και με τι αντίτιμο; 
u'Η το έκανε ανιδιοτελώς και χωρίς 
ανταλλάγματα, επειδή έχει μεγάλη 
καρδιά; u Να ρωτήσουμε και τους 
Τσιπραίους u Γιατί δεν τολμήσατε να 
διαψεύσετε τον Μαρινάκη; u Μήπως 
επειδή έχει αποδεικτικά (τουλάχιστον) 
για τις συναντήσεις με τον Τσίπρα; u 

Γιατί την πόρτα του Μαξίμου δεν την 
περνάς χωρίς άδεια u Ζητούμε συγ-
γνώμη από τους αναγνώστες για την 
τεράστια παράλειψη της στήλης στο 
προηγούμενο φύλλο u Μιλάμε για τις 
προαγωγές και τις παρασημοφορήσεις 
ιστορικών προσώπων u Αναφερθήκαμε 
στη Μαντώ Μαυρογένους, στη Δέσπω 
Τζαβέλαινα κ.ά. u Και δεν αναφερθή-
καμε στον Μιλτιάδη, τον Θεμιστοκλή, 
τον Λεωνίδα και τόσους άλλους του αρ-
χαίου κόσμου u Αυτοί, κύριε Καμμένε, 
δεν πρέπει να πάρουν βαθμούς και 
μετάλλια; u Μόνο μ' ένα στεφάνι στη 
Σαλαμίνα, πάνω σε παλέτες και κόκκινη 
μοκέτα θα τη βγάλουν; u Οσο έδειχνε 
μπούτι-στήθος την αποθέωναν u Μό-
λις η α(η)δός Φουρέιρα σχημάτισε τον 
αλβανικό αετό παρέα με έναν ομοεθνή 
της α(η)δό, άρχισαν τις κατάρες οι Ελ-
ληνάρες u Είμαστε περίεργοι να δούμε 
αν η Κύπρος, την οποία η Φουρέιρα εκ-

προσωπεί στο τσίρκο της Γιουροβίζιον, 
θα πάρει και φέτος το «δωδεκάρι» από 
το ελληνικό… μουσικόφιλο κοινό u 

Τεράστιο το πρόβλημα που απασχολεί 
την πολιτική ζωή των ΗΠΑ u Ο Τραμπ 
παραδέχεται τώρα ότι ο ίδιος έδωσε 
εντολή στον δικηγόρο του να πληρώσει 
την πορνοστάρ «Στόρμι» u Ενώ μέχρι 
τώρα ο δικηγόρος έλεγε ότι πλήρωσε 
με δική του πρωτοβουλία και με δικά 
του λεφτά u Αλλά τα λεφτά τα έβαλα 
από την τσέπη μου, δεν ήταν λεφτά της 
προεκλογικής μου καμπάνιας, φωνάζει 
ο Τραμπ u Τα γουστάρουν κάτι τέτοια 
στις ΗΠΑ u Θυμηθείτε τον λεκέ στο 
φουστάνι της Μόνικα u Και την παρα-
δοχή του Μπιλάρα του Κλίντον, ότι μαζί 
της δεν είχε σεξουαλική επαφή, αλλά 
«ανάρμοστη σχέση» u Η χώρα όπου η 
υποκρισία κινείται σε στρατοσφαιρικά 
επίπεδα u Σε επίπεδο ηθικής και θε-
σμών u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Ο,τι έχει προνομοθετηθεί ή ήταν μέρος της συμφωνίας θα 
εφαρμοστεί μέσα στο χρόνο, στο εύρος και την ποιότητα που 

κάθε φορά η ελληνική οικονομία επιτρέπει. Αντιλαμβάνεστε ότι 
μπορεί να έχει μέσα το στοιχείο της επαναδιαπραγμάτευσης 
ή οτιδήποτε άλλο. Θα ήταν εντελώς άκαιρο- μερικοί το έχουν  
κάνει και λυπάμαι- να εξελιχθεί μια συζήτηση από τώρα, ποιες 

αυξήσεις θα δοθούν, ποια στοιχεία από το πρόγραμμα θα 
παρθούν πίσω. Δεν είναι η συζήτηση να γίνει τώρα.

Νίκος Βούτσης

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Χωρίς αρχές…
Ο Πρετεντέρης έγραψε για τον Ραγκούση ότι παίζει το ρόλο 

της «παράγκας» του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στην παράταξή του! Αλλοι τον 
χαρακτήρισαν «δούρειο ίππο». Βέβαια, με τη λογική του Πρετε-
ντέρη, ο Βενιζέλος έχει στήσει «παράγκα» της ΝΔ μέσα στην 
παράταξή του. Αυτόν, όμως, τον αποθεώνει όταν διακηρύσσει ότι 
ύψιστος στόχος πρέπει να είναι «η στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ» 
και πως αυτός ο στόχος περνά μέσα από τη συγκυβέρνηση με τη 
ΝΔ. Εν πάση περιπτώσει, έγινε φανερός ένας ψιλοπανικός από 
την εκδήλωση του Ραγκούση, στην οποία εμφανίστηκαν σε μπλοκ 
όλες οι… προοδευτικές δυνάμεις. Από τον τέως κηπουρό του Γι-
ωργάκη, Ραγκούση, μέχρι τον σημιτικό Μουζέλη και τον λυσσα-
σμένο αντικομμουνιστή Μαραντζίδη, τον προκλητικό αναθεωρη-
τή ιστορικό, που μέχρι πριν από ένα χρόνο ήταν ο «δημοσκόπος» 
του Συγκροτήματος Αλαφούζου και τώρα (αφού τα έσπασε με 
το αλαφουζαίικο) το παίζει «φουλ συνεργασία των προοδευτικών 
δυνάμεων». Και βέβαια, την εκδήλωση φρόντισαν να τιμήσουν με 
την παρουσία τους κορυφαίοι παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ, μερικοί 
από τους οποίους συνδέονται απευθείας με τον Τσίπρα: Νίκος 
Βούτσης, Νίκος Παππάς, Δημήτρης Παπαδημούλης, Νίκος Ξυδά-
κης. Ηταν ακόμα οι «ποταμίσιοι» Σπύρος Δανέλλης (με εξαίρετες 
σχέσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου έχει διατελέσει και βουλευ-
τής στο παρελθόν) και Μίλτος Κύρκος.

Ο Ραγκούσης δεν έκρυψε τις θέσεις του, οι οποίες άλλωστε 
δεν είναι καινούργιες. Δήλωσε ότι εκφράζει «εντός του κόμματος 
ένα προοδευτικό ρεύμα», το οποίο θεωρεί ότι υπάρχει μια «συντε-
λεσμένη προοδευτική παράταξη», στην οποία ανήκουν το ΚΙΝΑΛ 
και ο ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο άλλωστε «έχουν πάει οι ψηφοφόροι 
μας του 2009». Οσο για την πιθανότητα κυβερνητικής συνεργα-
σίας με τη ΝΔ, αυτή κατά τον Ραγκούση θα σήμαινε «προδοσία 
της προοδευτικής παράταξης». 

Τι εκφράζει ο Ραγκούσης ως πρόσωπο; Τον εαυτό του! Στις 
εκλογές για πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ κατάφερε μόλις να ξεπεράσει 
τον Γάτσιο, τον Πόντα και τον Τζιώτη. Εφαγε τη σκόνη ακόμα και 
του Μανιάτη, συγκεντρώνοντας μόλις το 2,36% των ψήφων.  Αλλά 
και η ως τα τώρα πολιτική διαδρομή του δεν έχει να επιδείξει 
ούτε ηγετικότητα ούτε προοδευτισμό (σε αστικοδημοκρατικά-
σοσιαλδημοκρατικά πλαίσια έστω). Τον θυμόμαστε το 2011, στη 
διάρκεια της απεργίας πείνας των 300 μεταναστών εργατών, να 
κρατάει την πιο σκληρή γραμμή απ' όλους τους υπουργούς, να 
σαμποτάρει κάθε προσπάθεια συμβιβασμού και στο τέλος να 
τη φέρνει πισώπλατα στους απεργούς πείνας. Στο τελευταίο βέ-
βαια είχε την αμέριστη βοήθεια του Τσίπρα (και προσωπικά) και 
κάποιων ελεεινών υποκειμένων της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης 
(οι οποίοι -όλως τυχαίως!- έκαναν στη συνέχεια καριέρα στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, άλλοι μικρή και άλλοι ακόμα συνεχιζόμενη). Σε ανύποπτο 
χρόνο έχει γραφεί στον αστικό Τύπο ότι από τότε χρονολογείται 
η «σχέση εμπιστοσύνης» Ραγκούση-Τσίπρα και μάλλον αυτοί που 
το έγραψαν είχαν δίκιο.

Οταν ο Ραγκούσης έπαψε να είναι ο «κηπουρός» του Γιωργάκη 
(ο Βενιζέλος δεν ήθελε να τον δει στα μάτια του) αποδείχτηκε 
ότι ήταν γυμνός από κάθε κοινωνική επιρροή. Ηταν δοτός και 
αντλούσε δύναμη μόνο από το αφεντικό του. Αποσύρθηκε για 
ένα διάστημα στο μπιφτεκάδικό του στην Πάρο. Δοκίμασε να 
επανέλθει το 2015 με την «Προοδευτική Ενότητα για το Μέλ-
λον» και έκανε μια τρύπα στο νερό. Μετά έφτιαξε την «Με την 
Επόμενη Ελλάδα», συμμαχώντας με τη Διαμαντοπούλου και τον 
Φλωρίδη στην «Ωρα Αποφάσεων». Οταν διαπίστωσε ότι το «μα-
γαζί» δεν πουλάει, εγκατέλειψε σύξυλους τους συνεταίρους του 
και μετοίκησε στον νέο φορέα της Κεντροαριστεράς. Μέτρησε 
τις δυνάμεις του στις εκλογές για αρχηγό, διαπίστωσε ότι δεν 
εκφράζει απολύτως τίποτα και τότε θυμήθηκε τον ΣΥΡΙΖΑ, την 
«προοδευτική παράταξη» και τη «στρατηγική της ευρωπαϊκής σο-
σιαλδημοκρατίας». Τι επιδιώκει τώρα; Να κάνει συνεχώς ζημιά 
στο ΚΙΝΑΛ, ζητώντας τη μετατροπή του σε παρακολούθημα του 
ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά, δεν έχει κομματικό ακροατήριο, όμως αυτό το 
ξέρει καλά πια. Εκείνο που επιδιώκει είναι να του τραβήξουν η 
Φώφη και οι άλλοι μια ξεγυρισμένη διαγραφή για να πάει σαν… 
ήρωας στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου τον περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες 
(αν και τους είναι πιο χρήσιμος ως «παραγκάρχης» μέσα στο 
ΚΙΝΑΛ, παρά ως «συνεργαζόμενος» που θα ζητάει μια θέση στο 
κυβερνητικό συμβούλιο στον επόμενο ανασχηματισμό - προη-
γούνται ο Τζουμάκας και η Μαριλίζα!). Στη Χαριλάου Τρικούπη 
εξέφρασαν «ενόχληση και απορία», επεσήμαναν ότι οι τοποθε-
τήσεις Ραγκούση είναι «εκτός γραμμής», αλλά δεν έδωσαν καμιά 
συνέχεια. Δε θέλουν να παίξουν το παιχνίδι του ΣΥΡΙΖΑ και του 
Ραγκούση.

Ολα αυτά δεν είναι καινοφανή στην αστική πολιτική. Πρόκειται 
για έναν χωρίς αρχές πολιτικό καριερισμό από τη μια και για 
μια χωρίς αρχές κομματική πολιτική από την άλλη. Ειδικά στα 
χρόνια των Μνημονίων έχουν δει τόσα τα μάτια μας που δεν μπο-
ρεί να μας εκπλήξει τίποτα. Δευτεροκλασάτοι πασόκοι έκαναν 
τη «σωστή επιλογή» και από το τίποτα βρέθηκαν βουλευτές και 
υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Δευτεροκλασάτοι δεξιοί έγιναν βουλευ-
τές και υπουργοί συγκυβερνώντος κόμματος. Μπήκε στη Βουλή 
ακόμα και ο Λεβέντης. Οσο για τους γυρολόγους των κομμάτων, 
έγραψαν… λαμπρές σελίδες πολιτικής ιστορίας.

Από το επιτελείο του Μαξίμου

Λάδι στη φωτιά της εκλογολογίας
«Η πρόταση αυτή (σ.σ. για 

κατάτμηση της Β' Αθή-
νας) θα μπορούσε να ενταχθεί 
στην ατζέντα μιας ουσιαστικής 
συζήτησης με το Κίνημα Αλλα-
γής, εάν ενδιαφερόταν να επα-
νατοποθετηθεί για τον χρόνο 
εφαρμογής της απλής αναλογι-
κής. Το ίδιο, βεβαίως, ισχύει και 
για οποιοδήποτε άλλο μέτρο 
μπορεί να συμβάλει στην εξορ-
θολογικοποίηση της εκλογικής 
διαδικασίας». Η δήλωση  ανή-
κει στον Π. Σκουρλέτη και έγινε 
στο πλαίσιο συνέντευξής του 
στην επίσημη κομματική εφη-
μερίδα («Αυγή της Κυριακής»), 
η οποία κυκλοφόρησε με κύριο 
θέμα «“Σπάει“ η Β' Αθηνών - Η 
“Α“ αποκαλύπτει το σχέδιο που 
μελετά η κυβέρνηση».

Ο Σκουρλέτης επανήλθε 
τη Δευτέρα σε ραδιοφωνι-
κή του συνέντευξη, ενώ τον 
επιβεβαίωσε πλήρως και ο 
Τζανακόπουλος, που δήλωσε 
σε δική του ραδιοφωνική συ-
νέντευξη: «Υπάρχει η βούληση 
της κυβέρνησης. Εδώ και καιρό 
έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση 
-εννοώ ακόμη και πριν από την 
εκλογική αναμέτρηση του Σε-
πτέμβρη του 2015 ή του Γενάρη 
του 2015- ότι η Β΄ Περιφέρεια 
της Αθήνας είναι μια γιγαντιαία 
Περιφέρεια, η οποία ευνοεί ει-
δικές σχέσεις των υποψηφίων 
με τα ΜΜΕ και ότι απομακρύ-
νει τους εκλογείς από τους 
αντιπροσώπους τους. Και γι’ 
αυτό ακριβώς τον λόγο είναι 
δημοκρατική ανάγκη μια πιθα-
νή κατάτμησή της, έτσι ώστε 
να διαμορφωθεί μια καλύτερη 
συνθήκη αντιπροσώπευσης, 
μια πιο δημοκρατική συνθήκη. 
Νομίζω ότι μέσα στο επόμενο 
διάστημα, όπως και ο υπουρ-
γός Εσωτερικών έχει πει, θα 
ληφθούν οι σχετικές αποφά-
σεις, σε σχέση με τον τρόπο με 
τον οποίο θα κινηθούμε για το 
συγκεκριμένο ζήτημα».

Το ερώτημα ξεπηδά αβία-
στα: αφού έχει ανοίξει αυτό 
το θέμα από το 2014, γιατί η 
συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ δεν το ρύθμισε στο πλαί-
σιο του νέου εκλογικού νόμου 
που εισηγήθηκε και ψήφισε 
στη Βουλή; Το ξέχασαν; Και το 
θυμήθηκαν τώρα; Και μάλιστα 
κάνουν ανοιχτή πρόσκληση 
στο ΠΑΣΟΚ να ψηφίσουν την 
κατάτμηση της Β' Αθήνας (και 
άλλων μεγάλων εκλογικών 
περιφερειών) και ταυτόχρο-
να να ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ 
την απλή αναλογική, ώστε να 
συγκεντρωθούν 200 ψήφοι 
και ο νέος εκλογικός νόμος να 
ισχύσει από τις επόμενες εκλο-
γές; «Μακάρι να μπορούσε να 
εφαρμοστεί η απλή αναλογική 
από τις ερχόμενες εκλογές», 
δήλωσε με μελιστάλαχτο ύφος 
ο Σκουρλέτης, κάνοντας πάλι 
άνοιγμα στη Φώφη και στο 
ΚΙΝΑΛ.

Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει 
νέα φάση εκλογολογίας με τον 
πιο επίσημο τρόπο (πιο επίση-
μα δε γίνεται). Μπορεί τα κυ-
βερνητικά στελέχη να σκίζουν 
τα ιμάτιά τους διαψεύδοντας 
κάθε σενάριο πρόωρων εκλο-
γών, όμως ξέρουν πολύ καλά 
πως όταν ανοίγει (για δεύτε-
ρη φορά, μάλιστα, στη θητεία 
μιας κυβέρνησης) ζήτημα αλ-
λαγής του εκλογικού νόμου, 
ανοίγει αυτόματα και ζήτημα 
πρόωρων εκλογών. Τις οποίες, 
φυσικά, η κυβέρνηση θα δια-
ψεύδει, μέχρι να τις κάνει (αν 
είναι αυτή η τελική επιλογή 
της).

Ούτε ο χρόνος που επιλέ-
χτηκε είναι τυχαίος. Ξέρουν 
πολύ καλά ότι οι ιμπεριαλιστές 
δανειστές -με προεξάρχοντα 
τον γερμανικό ιμπεριαλισμό, 
που έχει καταστήσει σαφή τη 
θέση του- δεν πρόκειται να 
αποδεχτούν τη νέα αναδιάρ-
θρωση του χρέους άπαξ και 
χωρίς όρους. Θα διαμορφώ-
σουν ένα μηχανισμό διαδοχι-
κών αναδιαρθρώσεων που θα 
συνοδεύονται από σκληρούς 
όρους που θα εξασφαλίζουν 
ότι το μετα-Μνημόνιο θα κι-
νείται στο πλαίσιο που έχουν 
διαμορφώσει τα Μνημόνια 
της τελευταίας οχταετίας. Βρί-
σκονται, λοιπόν, μπροστά στο 
δίλημμα: ή θα υπογράψουν το 
μετα-Μνημόνιο (με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για το πολιτικό 
τους μέλλον) ή θα επιδιώξουν 
«ηρωική έξοδο» μέσω εκλογών, 
αφού πρώτα ολοκληρώσουν 
την τελευταία αξιολόγηση του 
τρίτου Μνημόνιου.

Νομίζουμε ότι αυτός είναι 
ο βασικός λόγος για την ανα-
μόχλευση της εκλογολογίας 
από τους Τσιπραίους. Η προ-
σπάθεια να στριμώξουν το 
ΚΙΝΑΛ έρχεται σε δεύτερη 
μοίρα. Γιατί όμως να θέλουν 
να στριμώξουν το ΚΙΝΑΛ; Για-
τί προφανώς ενοχλήθηκαν από 
τη διατύπωση του αιτήματος 
«πρώτα εκλογές, μετά συμ-
φωνία για το μετα-Μνημόνιο», 
που έκανε η Φώφη. Με βάση 
τη σημερινή πολιτική δυναμι-
κή, ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει το ΚΙΝΑΛ 
ως πολιτικό κόμμα που μπορεί 
να του αφαιρέσει ψήφους. 
Από την άλλη, με βάση την 
εκλογική στρατηγική του «δε-
ξιού διαλείμματος», ο ΣΥΡΙΖΑ 
φιλοδοξεί να κυβερνήσει με 
το ΚΙΝΑΛ στην επόμενη φά-
ση. Οταν, λοιπόν, το ΚΙΝΑΛ 
εμφανίζεται με γραμμή «ούτε 
ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ΝΔ», εκείνος 
που δυνητικά μπορεί να χάσει 
είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν οι Τσιπραίοι 
δεν είχαν αυτό το φόβο, τότε 
δε θα έδιναν σημασία στην 
πρόταση της Φώφης, όπως 
δεν έδιναν σημασία σε ό,τι 
έλεγε πριν από έναν χρόνο. 
Φαίνεται, όμως, ότι οι δυναμι-
κές έχουν αλλάξει και πλέον  ο 

ΣΥΡΙΖΑ «δεν μπορεί να κάνει» 
χωρίς το ΚΙΝΑΛ. Γι' αυτό και 
σήμερα  απλώνει το χέρι στο 
ΚΙΝΑΛ για μια ευρύτερη πολι-
τική συνεργασία, ξεκινώντας 
από τα ζητήματα του εκλογι-
κού νόμου. 

Η ρητορική του Σκουρλέτη 
δείχνει στροφή 180 μοιρών σε 
σχέση με το πολύ πρόσφατο 
παρελθόν. Μέχρι πρότινος, 
όταν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ (με-
ταξύ αυτών και ο Σκουρλέτης) 
δέχονταν ερώτημα για το εν-
δεχόμενο συνεργασίας με την 
Κεντροαριστερά, αφού πρώ-
τα έκαναν μια αναφορά στις 
εξελίξεις στο ευρωπαϊκό επί-
πεδο (όπου -σύμφωνα με όσα 
έλεγαν- η Σοσιαλδημοκρατία 
εγκαταλείπει τον νεοφιλελεύ-
θερισμό και τη συνεργασία με 
τη Δεξιά και στρέφεται σε… 
προοδευτική κατεύθυνση), 
κατέληγαν στην επισήμανση 
ότι η ελληνική Σοσιαλδημο-
κρατία δεν ακολουθεί την ίδια 
πορεία. Εθεταν δε ως όρο για 
τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με 
την ελληνική Σοσιαλδημοκρα-
τία την εγκατάλειψη του νεο-
φιλελευθερισμού εκ μέρους 
της. Τώρα, ο Σκουρλέτης δε 
βάζει κανένα τέτοιον όρο και 
απλώνει απροκάλυπτα το χέ-
ρι στο ΚΙΝΑΛ: συζητάμε ό,τι 
θέλετε για τον εκλογικό νόμο 
(π.χ. κατάτμηση μεγάλων εκλο-
γικών περιφερειών), αν ψηφί-
σετε μαζί μας την εφαρμογή 
της απλής αναλογικής, ώστε 
η σχετική ρύθμιση να συγκε-
ντρώσει τα 2/3 των βουλευτών 
(200 ψήφους) για να μπορεί 
να εφαρμοστεί άμεσα, από τις 
επόμενες και όχι τις μεθεπόμε-
νες εκλογές.

Η παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ 
ήταν πολύ χοντροκομμένη και 
άρχισε αμέσως το «κράξιμο». 
Γι' αυτό και ανατέθηκε στον 
Τζανακόπουλο να τα «μαζέ-
ψει» κάπως: «Αυτή τη στιγμή 
δεν υπάρχει τέτοια απόφαση 
από τη μεριά της κυβέρνησης 
(σ.σ. να ανοίξει ζήτημα εκλογι-
κού νόμου). Εμείς καταθέσαμε 
την πρότασή μας για την απλή 
αναλογική, πριν από περίπου 
ενάμισι χρόνο, αν δεν κάνω 
λάθος. Πολιτικές δυνάμεις το-
ποθετήθηκαν. Αυτή τη στιγμή, 
τουλάχιστον με δική μας πρω-
τοβουλία, δεν τίθεται τέτοιο 
ζήτημα. Δεν τίθεται θέμα να 
ανοίξει ξανά η συζήτηση για τον 
εκλογικό νόμο». Μ' άλλα λόγια, 
πέταξε το μπαλάκι στο ΚΙΝΑΛ.

Δεν νομίζουμε, όμως, ότι το 
ΚΙΝΑΛ θα κάνει οποιαδήποτε 
κίνηση προς την πλευρά του 
ΣΥΡΙΖΑ. Οταν ζητάς «εκλο-
γές τώρα», δηλαδή να πέσει η 
κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, 
δεν μπορείς ταυτόχρονα να 
πεις «ελάτε να ξαναλλάξουμε  
παρέα τον εκλογικό νόμο και 
μετά… πέφτετε με την ησυχία 
σας». Μπορεί η πρόταση για 

κατάτμηση της Β' Αθήνας να 
βρίσκεται ανάμεσα στις διά-
φορες προτάσεις του ΚΙΝΑΛ, 
όμως αυτό δε σημαίνει τίποτα. 
Δεν πρόκειται να οδηγήσει τη 
Φώφη και την παρέα της στην 
αγκαλιά του Τσίπρα.

Θα μπορούσε να τεθεί το 
ερώτημα: καλά, δεν μπορού-
σαν να υπολογίσουν οι συ-
ριζαίοι ότι θα «φάνε πόρτα» 
από το ΚΙΝΑΛ και θα βρεθούν 
πολιτικά εκτεθειμένοι; Φυσικά 
και το ήξεραν, όμως θεωρούν 
(όχι αβάσιμα) ότι τέτοια ζη-
τήματα δεν μπορούν να τους 
κάνουν μεγάλη πολιτική ζημιά.  
Αντίθετα, κερδίζουν από την 
αλλαγή της πολιτικής ατζέ-
ντας, προκαλούν αναταραχή 
στους πολιτικούς τους αντιπά-
λους (είναι χαρακτηριστικό με 
πόση δριμύτητα αντέδρασαν 
τα αντι-ΣΥΡΙΖΑ ΜΜΕ, προει-
δοποιώντας το ΚΙΝΑΛ να μην 
τολμήσει να ανταποκριθεί 
θετικά στην πρόσκληση του 
ΣΥΡΙΖΑ για νέα αλλαγή του 
εκλογικού νόμου), ενώ ποντά-
ρουν στα αντιδεξιά ανακλα-
στικά τμήματος της βάσης του 
ΠΑΣΟΚ, ενώπιον της οποίας 
προσπαθούν να εκθέσουν την 
ηγεσία, κατηγορώντας την ότι 
προσανατολίζεται σε συνεργα-
σία με τη ΝΔ και γι' αυτό δεν 
ανταποκρίνεται θετικά στην 
πρόσκληση φιλίας που κάνει ο 
ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε είναι τυχαίο ότι 
η πρόσκληση στο ΚΙΝΑΛ για 
αλλαγή του εκλογικού νόμου 
έγινε ταυτόχρονα με την εκ-
δήλωση Ραγκούση (γράφουμε 
δίπλα), που είχε ως αντικείμε-
νο τη διαμόρφωση πλαισίου 
αντι-δεξιάς συνεργασίας 
ΚΙΝΑΛ-ΣΥΡΙΖΑ. Μια ενιαία 
στρατηγική υπηρέτησαν και οι 
δυο κινήσεις.

Οπως πολλές φορές έχου-
με γράψει σχολιάζοντας τους 
πολιτικάντικους ελιγμούς των 
διάφορων αστικών κομμάτων, 
όλ' αυτά δεν έχουν την παραμι-
κρή επαφή με τα συμφέροντα 
του ελληνικού λαού. Δεν υπάρ-
χει προοδευτική και συντηρη-
τική πολιτική. Υπάρχει μόνο η 
μνημονιακή πολιτική, η πολι-
τική της συντηρητικής ανα-
συγκρότησης του ελληνικού 
καπιταλισμού. Δεν υπάρχουν 
προοδευτικά και συντηρητικά 
αστικά πολιτικά κόμματα. Η 
μνημονιακή πολιτική διέλυσε 
τους παλιούς διαχωρισμούς 
στην άσκηση της πολιτικής. 
Υπάρχουν αστικά κόμματα που 
παριστάνουν τα προοδευτικά 
και αστικά κόμματα που ήταν 
και εξακολουθούν να είναι 
συντηρητικά. Οι μεταξύ τους 
διαφορές είναι ασήμαντες 
και αφορούν το στιλ διακυ-
βέρνησης και όχι την ακολου-
θούμενη πολιτική. Η οικτρή 
διάψευση πολλών που στήρι-
ξαν τον ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί μια 
χαρακτηριστική επιβεβαίωση.
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Iταλία: προς κυβέρνηση των… 
«ριζοσπαστικών άκρων»

Δεν ξέρουμε τι κάνει ο καραμπινιέρος γονατιστός μπροστά στο 
γκραφίτι του Tvboy, όμως η δημιουργία του διάσημου σικελού εικα-
στικού (Σαλβατόρε Μπενιντέντε το πραγματικό του όνομα), στην 
οδό Ντελ Κολέτζιο Σαπράνικα της Ρώμης, που δείχνει τον Ματέο 
Σαλβίνι της νεοφασιστικής «Λέγκα του Βορρά» και τον Λουίτζι ντι 
Μάιο του «ριζοσπαστικού» «Κινήματος 5 Αστέρων» να φιλιούνται 
περιπαθώς στο στόμα, αποδείχτηκε προφητική. Από την περασμέ-
νη Τετάρτη, τα σημάδια δείχνουν ότι στην Ιταλία θα συνεχιστεί η 
παράδοση που θέλει να μη γίνονται εκλογές λόγω αδυναμίας σχη-
ματισμού κυβέρνησης, αλλά έστω και μετά από μήνες παζαριών να 
βρίσκεται συμβιβαστική κυβερνητική λύση.

Μέχρι την Τετάρτη, όλα έδειχναν ότι πάμε σε εκλογές, καθώς ο 
πρόεδρος Τζόρτζιο Ματαρέλα, μετά από τρεις γύρους διερευνητι-
κών επαφών των κομμάτων, είχε προτείνει το σχηματισμό «κυβέρνη-
σης τεχνοκρατών», για ν' ακούσει τους ηγέτες των δύο μεγαλύτερων 
κομμάτων, του Κ5Α, που πήρε το μεγαλύτερο κομματικό εκλογικό 
ποσοστό, και της «Λέγκα», που αναδείχτηκε πρώτο κόμμα στο συ-
νασπισμό της Δεξιάς (αφήνοντας δεύτερη τη «Φόρτσα Ιτάλια» του 
Μπερλουσκόνι), να απορρίπτουν την πρότασή του. «Δεν υπάρχει χρό-
νος για χάσιμο, δεν υπάρχει χώρος για κυβέρνηση τεχνοκρατών», 
είχε δηλώσει ο Σαλβίνι της «Λέγκα». «Ο μόνος τρόπος να αποκτή-
σουμε σοβαρή κυβέρνηση είναι να επανέλθουμε στις κάλπες», είχε 
δηλώσει ο εκπρόσωπος του Κ5Α.

Οι δυο τους είχαν συναντηθεί και είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για 
κυβερνητική σύμπραξη, όμως το Κ5Α έβαλε ως όρο να μην υπάρχει 
καμιά συνεργασία με το κόμμα του Μπερλουσκόνι. Ορο που δεν 
μπορούσε να δεχτεί ο Σαλβίνι, καθώς δεν τον βόλευε μια ρήξη με 
τον Μπερλουσκόνι αυτή τη στιγμή, αφού στρατηγικός του στόχος 
είναι να «αποψιλώσει» σιγά-σιγά το κόμμα του γηραιού «καβαλιέρε» 
και να σταθεροποιήσει τη «Λέγκα» στη θέση του πρώτου κόμματος 
της Δεξιάς. Την Τρίτη ο Ντι Μάιο δήλωνε πως παραμένει ανοιχτός σε 
κυβερνητική συνεργασία με τη «Λέγκα», όμως το ζήτημα του Μπερ-
λουσκόνι είναι αδιαπραγμάτευτο. Κατηγορούσε μάλιστα τον Σαλβίνι 
ότι σαμποτάρει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης επειδή «δε 
θέλει να ξεκολλήσει από τον Μπερλουσκόνι», που αποτελεί «σύμβο-
λο του διεφθαρμένου παλιού πολιτικού κατεστημένου». «Αυτούς του 
Κ5Α στη Mediaset δε θα τους παίρναμε ούτε για να καθαρίζουν τις 
τουαλέτες» απάντησε ο Μπερλουσκόνι που δε λέει να παραιτηθεί 
μολονότι έχει καβαλήσει τα 80.

Ολοι κατάλαβαν, βέβαια, ότι το κόμμα του Γκρίλο (ο Ντι Μάιο 
είναι απλά ο «μπροστινός», αν και αυτός εμφανίζεται πλέον να εκ-
προσωπεί δημόσια το «Κίνημα») θέλει να πάει σε εκλογές, καθώς 
οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν να ενισχύεται (όπως και η «Λέγκα»). 
Ετσι, και την κατηγορία από το Δημοκρατικό Κόμμα (που έχει επιλέ-
ξει να μείνει έξω από τα παζάρια για το σχηματισμό κυβέρνησης), 
ότι συνεργάζεται με τη νεοφασιστική και ρατσιστική «Λέγκα» θα 
απέφευγε και θα μπορούσε μετά από τις επαναληπτικές εκλογές 
να συγκυβερνήσει με τη «Λέγκα», υπηρετώντας την ανάγκη «να κυ-
βερνηθεί η χώρα».

Κι εκεί που όλα έδειχναν ότι η Ιταλία θα βαδίσει σε επαναληπτικές 
εκλογές και είχε αρχίσει η συζήτηση για την ημερομηνία πραγμα-
τοποίησής τους (τέλη Ιούνη ή αρχές Ιούλη), ο «καβαλιέρε» έκανε το 
βράδυ της Τετάρτης το «κόλπο γκρόσο», δηλώνοντας ότι δεν πρόκει-
ται να βάλει βέτο στο σχηματισμό κυβέρνησης από τους συμμάχους 
του της «Λέγκα» με το Κ5Α. Διευκρίνισε ότι η «Φόρτσα Ιτάλια» δε 
θα στηρίξει κοινοβουλευτικά αυτή την κυβέρνηση, όμως θα εξακο-
λουθήσει να συνεργάζεται με τη «Λέγκα» σε τοπικό επίπεδο. Πιέσεις 
στον Μπερλουσκόνι από την ιταλική κεφαλαιοκρατία ή ελιγμός σε 
μια προσπάθεια να εκθέσει τους Σαλβίνι και Ντι Μάιο; Δεν το γνω-
ρίζουμε. Πάντως, αν σχηματιστεί κυβέρνηση από «Λέγκα» και Κ5Α, 
θα έχουμε μια ακόμα απόδειξη για την εξαφάνιση των πολιτικών 
συνόρων που χαρακτήριζαν κάποτε την αστική πολιτική.

ΥΓ. Χρειάζεται μήπως να θυμίσουμε τα θερμά λόγια που έλεγε ο 
Τσίπρας για τον Μπέπε Γκρίλο και το… «ριζοσπαστικό» του κόμμα;

Λίβανος

Οι «τρομοκράτες» στην εξουσία!
Εννιά χρόνια πολιτικών ανα-

ταράξεων στο Λίβανο, με 
την κατάρρευση πολλών κυβερ-
νήσεων, έληξαν με τις εκλογές 
της περασμένης Κυριακής, που 
ήταν οι πρώτες από το 2009. Τα 
πρώτα αποτελέσματα δείχνουν 
ότι το κυβερνών κόμμα του 
Σαάντ Χαρίρι (γιου του πρώην 
πρωθυπουργού Ραφίκ Χαρίρι, 
ο οποίος δολοφονήθηκε το 
Φλεβάρη του 2005) έχασε το 
ένα τρίτο περίπου των θέσεών 
του στη νέα βουλή, με τη Χεζ-
μπολά και τους συμμάχους της 
να κερδίζουν ενδεχομένως 
ακόμα και την πλειοψηφία των 
εδρών (βάσει των πρώτων απο-
τελεσμάτων). Η μειωμένη όμως 
συμμετοχή (49%) αδυνατίζει 
την επιτυχία της Χεζμπολά.

Ανεξάρτητα από τη μεγάλη 
αποχή, αυτή η εξέλιξη αποτελεί 
κόλαφο για τους Αμερικάνους 
και τους Σιωνιστές που χρόνια 
τώρα προσπαθούν να εκπαρα-
θυρώσουν τη Χεζμπολά από 
την πολιτική ζωή της χώρας. 
Προσπάθησαν να της χρεώ-
σουν τη δολοφονία του Χαρίρι, 
αλλά απέτυχαν. Προσπάθη-
σαν να τη χτυπήσουν (με τη 
σιωνιστική εισβολή το 2006), 
απέτυχαν και πάλι. Η εισβολή 
αντιμετωπίστηκε σθεναρά από 
τους μαχητές της Χεζμπολά, 
που μίλησαν για «θεϊκή νίκη» 
(the divine victory). Χρησιμο-
ποίησαν τη φυλοδυτική αντι-
πολίτευση για να χρεώσουν 

στη Χεζμπολά βομβιστικές 
επιθέσεις (όπως αυτή το 2012, 
που είχε ως αποτέλεσμα τον 
τραυματισμό 78 και τον θά-
νατο οκτώ ατόμων, μεταξύ 
των οποίων ο επικεφαλής της 
λιβανέζικης ΚΥΠ, Βισάμ Αλ 
Χασάμ, που ήταν και ο στόχος 
της επίθεσης), αλλά ούτε τότε 
το πέτυχαν. Η Χεζμπολά θεω-
ρείται «τρομοκρατική» μόνο 
στα δικά τους κιτάπια και όχι 
σε αυτά του λιβανέζικου λαού. 
Ούτε η συμμετοχή της στον 
πόλεμο στη Συρία (στο πλευρό 
του Ασαντ) μείωσε τη δημοτι-
κότητά της στον Λίβανο.

Εμείς δε θεωρούμε «νίκη της 
αντίστασης» την ισχυροποίη-
ση της Χεζμπολά στο Λίβανο. 
Μπορεί να χαιρετίσαμε τη νίκη 
της αντίστασης στους Σιωνι-
στές το 2006 και να εξακολου-
θούμε να την υποστηρίζουμε 
απέναντί τους, όμως δεν ξε-
χνάμε ότι η Χεζμπολά είναι μία 
αστική δύναμη που σήμερα 

έχει ταχθεί με τη φιλορώσικη 
πλευρά (Ασαντ) σε έναν άδικο 
ιμπεριαλιστικό πόλεμο, όπως 
είναι αυτός που διεξάγεται στη 
Συρία. 

Γι’ αυτό θα επαναλάβουμε 
όσα είχαμε επισημάνει από 
το 2006 στη σειρά άρθρων με 
τίτλο «Λίβανος: Πόλεμος και 
Αντίσταση»:

«Το πολιτικό πρόγραμμα της 
Χεζμπολά, έτσι όπως απεικονί-
ζεται στα κείμενα και τα όσα μας 
είπαν οι εκπρόσωποί της κατά 
την επίσκεψή μας στο Λίβανο, 
δεν ξεφεύγει επομένως από 
τα καθαρά σοσιαλδημοκρα-
τικά πλαίσια. Κι αυτά όμως τα 
πλαίσια φαντάζουν πολύ “επα-
ναστατικά“ για μια χώρα που οι 
δυτικόφυλες κυβερνήσεις προ-
ορίζουν να γίνει δορυφόρος της 
αμερικάνικης πολιτικής, ενώ η 
σιωνιστική βαρβαρότητα την 
καταστρέφει με κάθε ευκαιρία 
προκειμένου να πετύχει την 
υποταγή της. Με πλήρη επίγνω-

ση των τεράστιων διαφορών 
που χωρίζουν τον Λίβανο απ’ 
τη Λατινική Αμερική, θα μπο-
ρούσαμε να υποστηρίξουμε 
ότι η Χεζμπολά δεν είναι παρά 
η λιβανέζικη εκδοχή του Ού-
γο Τσάβες ο οποίος, χωρίς να 
θίξει την καπιταλιστική βάση 
στην οικονομία, αναπτύσσει 
ένα δίκτυο κοινωνικής πρόνοιας 
για τα εξαθλιωμένα τμήματα του 
πληθυσμού, πολιτική που του 
έχει χαρίσει πρωτοφανή λαϊκή 
υποστήριξη. Δεν είναι άλλωστε 
τυχαίο, ότι ο ίδιος ο Νασράλα 
έχει στους λόγους του υπο-
στηρίξει δημόσια τον Τσάβες 
(αποκαλώντας τον “έναν πολύ 
μεγάλο Αραβα“). 

Εκεί φαίνεται να εξαντλείται 
ο προωθητικός ρόλος αυτού 
του κινήματος της λιβανέζικης 
Αντίστασης, που χωρίς να αμφι-
σβητεί την καπιταλιστική εξου-
σία δίνει το αίμα του στον αγώνα 
ενάντια στους σιωνιστές δολο-
φόνους και αποτελεί ένα από τα 
μεγάλα αγκάθια για την εγκαθί-
δρυση της αμερικάνικης “νέας 
Μέση Ανατολής“, διατηρώντας 
ταυτόχρονα άριστες σχέσεις με 
αντιδραστικά καθεστώτα (όπως 
του Ιράν), που σε ένα άλλο καυ-
τό μεσανατολικό μέτωπο, αυτό 
του Ιράκ, παίρνουν στάση κατά 
της Αντίστασης» (βλ. http://
www.eksegersi.gr/issue/448/
Διεθνή/8184.Πόλεμος-και-Αντί-
σταση-3).

Η απόφαση του Τραμπ να βγάλει τις ΗΠΑ από 
την πολυμερή συμφωνία για το πυρηνικό πρό-

γραμμα του Ιράν προκάλεσε οργή σε μεγάλο τμή-
μα του πολιτικού προσωπικού της υπερδύναμης. 
Ομπάμα, Χίλαρι Κλίντον, Κέρι και άλλοι έκαναν 
δηλώσεις, σημειώνοντας ιδιαίτερα τον κίνδυνο 
απομόνωσης των ΗΠΑ από τους βασικούς συμ-
μάχους τους στο ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο.

Οταν πρόκειται για ζητήματα εξωτερικής πολι-
τικής, η αμερικάνικη πολιτική κάστα είναι γενικά 
προσεκτική. Γενικώς, δεν αμφισβητεί το πολιτει-
ακό στάτους, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος 
είναι η ανώτατη Αρχή. Κι όταν πρόκειται να «κλα-
δέψει» ή να «ξεπατώσει» έναν πρόεδρο, βρίσκει 
θέματα εσωτερικής πολιτικής. Κυρίως θέματα 
«ηθικής τάξης», για την οποία στις ΗΠΑ επικρα-
τεί η προτεσταντική υποκρισία στην πιο ακραία 
μορφή της.

Ο Τραμπ, λοιπόν, βάλλεται ολοένα και πιο έντο-
να για ζητήματα «ηθικής τάξης», με προεξάρχον 
αυτό του χρηματισμού της πορνοστάρ με το ψευ-
δώνυμο Στόρμι Ντάνιελς προκειμένου να μη μιλή-
σει για την… ανάρμοστη σχέση που είχαν. Οπως 
είναι γνωστό, ο Τραμπ επιστράτευσε τον τέως 
δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι ως 
επικεφαλής του νομικού του επιτελείου. Αυτό έγι-
νε ταυτόχρονα με την αλλαγή της υπερασπιστικής 
γραμμής. Ενώ προηγουμένως ο Τραμπ υποστήριζε 
ότι τα 130.000 δολάρια για τη σιωπή της Ντάνι-
ελς δόθηκαν οικειοθελώς από τον δικηγόρο του 
Μάικλ Κοέν, από δικά του (του Κοέν) χρήματα, 
τώρα υποστηρίζει ότι τα λεφτά τα έβαλε ο ίδιος 
(ο Τραμπ), όμως δεν ήταν λεφτά που είχαν συγκε-
ντρωθεί για την προεκλογική του εκστρατεία.

Πριν όμως ο Τζουλιάνι προλάβει να εγκατα-
σταθεί στο Λευκό Οίκο (με καλαμπούρια περί 

αλκοολισμού να τον συνοδεύουν), ήρθε νέο χτύ-
πημα από τον Μάικλ Αβενάτι, τον δικηγόρο που 
εκπροσωπεί την Ντάνιελς και ο οποίος συνεργά-
ζεται με τον ειδικό ανακριτή Ρόμπερτ Μιούλερ. Ο 
Αβενάτι δήλωσε ότι έχει στοιχεία πως ο δικηγό-
ρος του Τραμπ πήρε περίπου 500.000 δολάρια, 
μετά τις εκλογές, από μια εταιρία που ελέγχεται 
από τον ρώσο ολιγάρχη Βίκτορ Βέξελμπεργκ, ο 
οποίος συνδέεται στενά με τον Πούτιν. Το CNN 
μετέδωσε ότι οι πράκτορες του Μιούλερ έχουν 
ήδη ανακρίνει τον Βέξελμπεργκ για τις σχέσεις 
της θυγατρικής του στις ΗΠΑ, ονόματι renova, 
με τον Κοέν.

Ο Αβενάτι έκανε και άλλες αποκαλύψεις. Εί-
πε πως ανακάλυψε τέσσερις πληρωμές ύψους 
100.000 δολαρίων η καθεμία από τη Novartis 
προς την Essential Consultants, την εταιρία-βι-
τρίνα που έστησε ο Κοέν για να πληρώσει την 
Ντάνιελς (προφανώς και άλλες εταίρες που είχαν 
προσφέρει τις υπηρεσίες τους κατά καιρούς στον 
Τραμπ). Η δε ΑΤ&Τ, μονοπώλιο με «βαρύ» όνομα 
στις ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι έκανε σειρά πληρωμών 
ύψους 200.000 δολαρίων στον Κοέν, στο πλαίσιο 
προσπαθειών της να διαμορφώσει μια εικόνα για 
τη λειτουργία της νέας κυβέρνησης (έτσι ονομά-
ζουν κομψά τις μίζες)!

Οπως αντιλαμβάνεστε, ο «τραχανάς» που 
απλώθηκε είναι πολύς. Ο Μιούλερ και οι πράκτο-
ρές του θα έχουν πολλή δουλειά. Κάποιοι στον 
αμερικάνικο Τύπο στοιχηματίζουν πως ο Τραμπ 
θα έχει φύγει πριν μπει το 2019. Περιμένουμε να 
δούμε τις εξελίξεις. Δεν ξεχνάμε ότι ο Νίξον «πή-
ρε πόδι» για το Γουοτεργκέιτ και πως ο Κλίντον 
πέρασε τα μεγαλύτερα ζόρια της προεδρικής του 
καριέρας όταν αποκαλύφτηκε ο γνωστός «λεκές» 
στο φουστάνι της Μόνικα.

Επιχείρηση «απόταξης»; Ξανά στο ΔΝΤ 
η Αργεντινή

«Λέτε πως δε γίναμε Αργεντι-
νή. Μακάρι να είχαμε γίνει. Η 
Αργεντινή πέρασε μια μεγάλη 
δυσκολία και οι πολίτες της κα-
τάφεραν με αξιοπρέπεια να στα-
θούν στα πόδια τους». Αυτά έλεγε 
ο Τσίπρας στον Στουρνάρα τον 
Σεπτέμβρη του 2012.  Τον Δεκέμ-
βρη του 2012 έλεγε στην ΚΕ του 
ΣΥΡΙΖΑ, λίγο πριν αναχωρήσει 
για Βραζιλία και Αργεντινή: «Θα 
επισκεφτούμε δύο χώρες - μέλη 
του G20 τις οποίες κατέστρεψαν 
και χρεοκόπησαν οι ομοϊδεάτες 
του κ. Σαμαρά, τις οποίες ανέ-
στησαν αριστερές και προοδευ-
τικές κυβερνήσεις που αγνόησαν 
το νεοφιλελεύθερο μονόδρομο. 
Λαοί που πέταξαν από πάνω τους 
τα νεοφιλελεύθερα δόγματα και 
βαδίζουν το δρόμο της ανάπτυ-
ξης και της αξιοπρέπειας».

Η Αργεντινή προσέφυγε ξανά 
στο ΔΝΤ, ζητώντας δάνειο 30 
δισ. δολαρίων. Και μη μας πουν 
ότι γι' αυτό φταίει ο δεξιός Μα-
ουρίσιο Μάκρι, γιατί το δρόμο 
τον είχε στρώσει η «αριστερή» 
Κριστίνα Φερνάντες-Κίρσνερ. 
Πώς έγινε αυτό; Αναζητήστε μια 
παλαιότερη εκτενή ανάλυσή μας 
με τίτλο «Το τέλος της σοδιαλδη-
μοκρατικής αυταπάτης» (http://
www.eksegersi.gr/issue/846/
Διεθνή/25094.Το-τέλος-της-σο-
διαλδημοκρατικής-αυταπάτης).
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Συνεχίζεται το σιωνιστικό 
έγκλημα ενάντια στους 
«πεισματάρηδες» Παλαιστίνιους

Τουλάχιστον 40 Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν στις διαδηλώσεις 
δίπλα στα σύνορα της Γάζας με το Ισραήλ, την Παρασκευή 4 

Μάη, κατά την έκτη κατά σειρά βδομάδα της «Μεγάλης Πορείας της 
Επιστροφής». Τις μέρες που ακολούθησαν, οι σιωνιστές σκότωσαν 
9 Παλαιστίνιους, τρεις δίπλα στα σύνορα, επειδή σύμφωνα με τον 
ισραηλινό στρατό προκαλούσαν δολιοφθορές στον συνοριακό φρά-
χτη, και άλλους 6 (όλοι τους μέλη της Χαμάς), με βόμβα σύμφωνα με 
παλαιστινιακές πηγές, ενώ το Ισραήλ τηρεί σιγήν ιχθύος.

Την ίδια περίοδο, ισραηλινά μαχητικά χτύπησαν στόχους στη Γάζα, 
καταστρέφοντας πολιτικές υποδομές, υποστηρίζοντας ότι ανήκουν 
στην Χαμάς και ότι οι βομβαρδισμοί ήταν απάντηση σε επίθεση που 
δέχτηκε το Ισραήλ στο έδαφος του (χωρίς να δίνει περαιτέρω λε-
πτομέρειες).

Οι τελευταίες δολοφονίες Παλαιστίνιων από τον ισραηλινό στρατό 
ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών από την ημέρα που ξεκίνησαν οι 
διαδηλώσεις στους 51, ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 6.973, 
σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Την Τετάρτη 9 Μάη, ισραηλινές μπουλντόζες με συνοδεία τεθω-
ρακισμένων εισέβαλαν στη νότια Γάζα, ισοπεδώνοντας τμήμα του 
εδάφους δίπλα στα σύνορα, προκειμένου οι ελεύθεροι σκοπευτές 
των σιωνιστών να έχουν καθαρό πεδίο απέναντι στους διαδηλωτές, 
εν αναμονή των διαδηλώσεων που ακολουθούν με αποκορύφωμα τη 
μεγάλη πορεία της Νάκμπα, την Τρίτη 15 Μάη.

Σε συνέντευξή του στο BBC, ο ισραηλινός πρέσβης στην Βρετα-
νία, Μαρκ Ρεγκέβ, δήλωσε ότι οι δολοφονημένοι από τον ισραηλινό 
στρατό παλαιστίνιοι διαδηλωτές, στις τελευταίες διαδηλώσεις στη 
Γάζα, δεν είναι άμαχοι πολίτες, αλλά το 80% εξ αυτών είναι μέλη της 
Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ. Το ποσοστό που ανέφερε ο Ρεγκέβ 
είναι από έκθεση του Ινστιτούτου Πληροφοριών για την Τρομοκρατία, 
Μέιρ Αμίτ, που σχετίζεται απευθείας με τη Μοσάντ και το ισραηλινό 
κράτος. Η έκθεση συμπεριλαμβάνει στα μέλη αυτών των οργανώ-
σεων και τον δολοφονημένο δεκατριάχρονο Χουσεΐν Μαντί, ενώ 
χαρακτηρίζει σαν «τρομοκράτες» όλους όσους έχουν οποιαδήποτε 
σχέση όχι μόνο με τις οργανώσεις της Αντίστασης αλλά ακόμα και με 
τη Φατάχ. Γι’ αυτούς όλοι οι Παλαιστίνιοι βρίσκονται στο στόχαστρο.

Παρόμοιες δηλώσεις είχε κάνει τον περασμένο Απρίλη και ο δια-
βόητος φασίστας υπουργός Αμυνας του Ισραήλ, Αβιγκόρ Λίμπερμαν, 
χαρακτηρίζοντας όλους χωρίς εξαίρεση τους διαδηλωτές σαν μέλη 
της Χαμάς. Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε τις εκκλήσεις για διερεύνηση 
της δολοφονίας του παλαιστίνιου δημοσιογράφου Γιάσερ Μουρτά-
ζα από τον ισραηλινό στρατό, ως υποκρισία, συμπληρώνοντας ότι 
υπάρχουν στοιχεία ότι ο Μουρτάζα δεν ήταν δημοσιογράφος αλλά 
μέλος της Χαμάς που σχεδίαζε επίθεση με drone εναντίον του ισραη-
λινού στρατού δίπλα στα σύνορα και γι’ αυτό δολοφονήθηκε. Βέβαια, 
αυτού του είδους οι δηλώσεις πιάνουν μόνο στο αφιονισμένο σιω-
νιστικό πλήθος, γιατί όλος ο υπόλοιπος κόσμος έχει δει τις δεκάδες 
φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά την διάρκεια της δολοφονίας 
του από πυρά ελεύθερου σκοπευτή. Από την άλλη, οι αναφορές σε 
διαδηλωτές που προέρχονται αποκλειστικά από τα ισλαμικά κινήμα-
τα αντίστασης έχουν ως στόχο να εκμεταλλευτούν τα ισλαμοφοβικά 
αισθήματα μέρους των ευρωπαϊκών κοινωνιών, μετά τα πλήγματα 
που έγιναν σε ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις από οπαδούς του ISIS.

Περιττεύει να πούμε ότι εμείς δεν κάνουμε κανένα διαχωρισμό 
ανάμεσα στις αντιστασιακές οργανώσεις της Παλαιστίνης. Δεν τις 
διαχωρίζουμε σε ισλαμικές και κοσμικές, αλλά μοναδικό μας κριτή-
ριο είναι η συμμετοχή τους στην αντίσταση του παλαιστινιακού λαού, 
που συνεχίζεται εδώ και εφτά δεκαετίες (ξεκίνησε μάλιστα προτού 
δημιουργηθούν η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ και η Χαμάς).

Οι διαδηλώσεις αναμένεται να κορυφωθούν την Τρίτη 15 Μάη, 
μέρα που συμπληρώνονται 70 χρόνια από τη Νάκμπα, τη μεγάλη 
καταστροφή για το λαό της Παλαιστίνης με τον ξεριζωμό του από τις 
πατρογονικές του εστίες. Η κτηνώδης σιωνιστική καταστολή απέτυχε 
να αποτρέψει τον παλαιστινιακό λαό από τη μαζική συμμετοχή στις 
διαδηλώσεις, που θα μείνουν στην Ιστορία ως ένα ακόμα φωτεινό 
παράδειγμα αυτοθυσίας, ως ένα ακόμα επεισόδιο στην ασίγαστη 
αντίσταση του παλαιστινιακού λαού με όλα τα μέσα, για την κατά-
κτηση της λευτεριάς του ενάντια στο ναζιστικό σιωνιστικό καθεστώς.

Επιστρέφει ο «άξονας του κακού»
«Συμπατριώτες μου Αμε-

ρικανοί: Σήμερα, θέλω 
να ενημερώσω τον κόσμο πά-
νω στις προσπάθειές μας να 
εμποδίσουμε το Ιράν να απο-
κτήσει το πυρηνικό όπλο. Το 
ιρανικό καθεστώς αποτελεί 
τον ηγετικό κρατικό σπόνσο-
ρα της τρομοκρατίας. Εξάγει 
επικίνδυνους πυραύλους, 
πυροδοτεί συγκρούσεις στη 
Μέση Ανατολή και στηρίζει 
τρομοκρατικές ομάδες και 
πολιτοφυλακές όπως η Χεζ-
μπολά, η Χαμάς, οι Ταλιμπάν 
και η Αλ Κάιντα» (Ντόναλντ 
Τραμπ, διάγγελμα για την 
απόσυρση από τη συμφωνία 
για τα πυρηνικά του Ιράν, 
8/5/2018).

Ο «άξονας του κακού», που 
είχε πρωτοεισάγει ο Μπους 
(ο νεότερος), επέστρεψε θρι-
αμβευτικά! Προκειμένου να 
γίνει αυτό, ο Τραμπ, παρουσι-
άζει μια πραγματικότητα που 
ακόμα και ο ελάχιστα ενημε-
ρωμένος πάνω στη διεθνή 
κατάσταση μπορεί να κατα-
λάβει πόσο αισχρά ψεύτικη 
είναι. Τι να πρωτοσημειώσει 
κανείς; Το σιιτικό Ιράν στηρί-
ζει τις σουνιτικές ομάδες της 
Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν! 
Αυτές οι ανοησίες, που υπο-
στηρίζονταν φανατικά από 
τους Σιωνιστές, λέγονταν και 
εντός ΗΠΑ. Στην έκθεσή της, 
η επιτροπή που είχε φτιάξει ο 
Τζορτζ Μπους για την 11η Σε-
πτέμβρη, υποστήριζε ότι το 
Ιράν και η Χεζμπολά παρεί-
χαν βοήθεια στην Αλ Κάιντα. 
Ομως, η ίδια έκθεση ανέφε-
ρε ρητά ότι δεν υπάρχουν 
αποδείξεις ότι το Ιράν και η 
Χεζμπολά είχαν οποιαδήπο-
τε ανάμιξη στις επιθέσεις της 
11ης Σεπτέμβρη και συμπλή-
ρωνε ότι η Βόρεια Συμμαχία, 
που πολεμούσε τους Ταλι-
μπάν, βρήκε βοήθεια από το 
Ιράν! Τώρα, το πώς γίνεται το 
Ιράν να στηρίζει τη Βόρεια 
Συμμαχία και ταυτόχρονα 
τους Ταλιμπάν, μόνο τα νο-
σηρά μυαλά αμερικάνικων 
μυστικών υπηρεσιών θα μπο-
ρούσαν να εφεύρουν.

Ο Τραμπ όμως αποδει-
κνύεται και… αχάριστος. 
Γιατί ήταν το Ιράν που απο-
τέλεσε τη σανίδα σωτηρίας 
των ΗΠΑ, όταν στο Ιράκ μαί-
νονταν οι αντικατοχικές επι-
θέσεις, αποτρέποντας τους 
σιίτες από το να οξύνουν 
τη σύγκρουσή τους με τους 
Αμερικάνους. Η μεγαλύτερη 
σιιτική παράταξη στη χώρα, 
που έγινε ο κορμός της κυ-
βερνητικής εξουσίας στο κα-
τεχόμενο Ιράκ, το «Ανώτατο 
Συμβούλιο για την Ισλαμική 
Επανάσταση στο Ιράκ», είχε 
στενούς δεσμούς με το Ιράν. 
Αν το Ιράν ήθελε να στηρίξει 
την «τρομοκρατία», θα κα-
λούσε σε ενίσχυση της ένο-
πλης αντίστασης κατά των 
Αμερικανών στο Ιράκ, όμως 
αυτό δεν το έκανε ποτέ. Ετσι, 

οι Αμερικάνοι μπόρεσαν να 
επιβληθούν στη χώρα και να 
κάμψουν την Αντίσταση, με-
τατρέποντάς την σε εμφυλι-
οπολεμική σύρραξη.

Αν ο Τραμπ ήθελε να βρει 
ποιος κρύβεται πίσω από τη 
χρηματοδότηση σουνιτικών 
ισλαμικών ομάδων, θα έπρε-
πε να κοιτάζει πιο κοντά στη 
Σαουδική Αραβία παρά στο 
Ιράν, αλλά αυτό δε θα το κά-
νει, γιατί η Σαουδική Αραβία 
είναι μόνιμος και σταθερός 
σύμμαχος των ΗΠΑ, αποτε-
λώντας τη δύναμη κρούσης 
της στην Υεμένη.

Η συμφωνία που επιτεύ-
χθηκε στις 14 Ιούλη του 2015 
για τα πυρηνικά του Ιράν, 
στην οποία εκτός από τις 
ΗΠΑ συμμετείχαν ΕΕ, Βρε-
τανία, Γαλλία, Γερμανία, Ρω-
σία και Κίνα, ήταν μια λύση 
στο αδιέξοδο που υπήρχε 
για μια ολόκληρη περίοδο 
με τις κυρώσεις κατά του 
Ιράν. Η συμφωνία επισφρά-
γιζε την πλήρη αποτυχία της 
πολιτικής των κυρώσεων, κα-
θώς οι δυτικοί ιμπεριαλιστές 
προτίμησαν να εντείνουν τις 
μπίζνες στη μεγάλη ιρανική 
αγορά παρά να ακολουθή-
σουν τα κελεύσματα των 
Σιωνιστών για πολεμικές 
επιχειρήσεις αβέβαιης απο-
τελεσματικότητας.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, 
το Ιράν επιτρεπόταν να συ-
νεχίσει το πυρηνικό του πρό-
γραμμα μειώνοντας όμως 
δραστικά τους πυρηνικούς 
του αντιδραστήρες (στο 
ένα τέταρτο περίπου) και 
περιορίζοντας τις έρευνες 
μόνο στις εγκαταστάσεις 
της Νατάνζ για τα επόμενα 

οκτώ χρόνια. Το πρόγραμμα 
έμπαινε υπό την αυστηρή 
εποπτεία της Διεθνούς Επι-
τροπής Ατομικής Ενέργειας 
(IAEA) για να εξασφαλιστεί 
ότι θα είναι για ειρηνικούς 
σκοπούς, με αντάλλαγμα την 
άρση του εμπάργκο.

Τώρα, οι ΗΠΑ αποσύρο-
νται από αυτή την «κατα-
στροφική» κατά τον Τραμπ 
συμφωνία, με το αιτιολογικό 
όχι ότι η συμφωνία δεν εξα-
σφαλίζει την αποτροπή της 
απόκτησης του πυρηνικού 
όπλου από το Ιράν, αλλά για-
τί το Ιράν δεν είναι σύμμαχος 
των ΗΠΑ στην περιοχή!

Ομως οι υπόλοιποι ιμπερι-
αλιστές ηγέτες δεν έκαναν 
στον Τραμπ τη χάρη να τον 
ακολουθήσουν. Σε κοινή 
ανακοίνωση των κυβερνή-
σεων Βρετανίας, Γερμανίας 
και Γαλλίας, που δόθηκε στη 
δημοσιότητα από το γραφείο 
της βρετανίδας πρωθυπουρ-
γού, Τερίζα Μέι (όχι τυχαία, 
αν σκεφτούμε ότι η Βρετανία 
είναι εδώ και δεκαετίες ο πιο 
πιστός ευρωπαίος σύμμαχος 
των ΗΠΑ, ιδιαίτερα στις πο-
λεμικές εκστρατείες), ανα-
φέρεται ότι οι κυβερνήσεις 
των τριών χωρών παραμέ-
νουν προσηλωμένες στη 
συμφωνία και καλούν τις 
ΗΠΑ να μη δημιουργήσουν 
προβλήματα στην εφαρμο-
γή της.

Μια ώρα μετά από το διάγ-
γελμα με το οποίο ο Τραμπ 
γνωστοποιούσε ότι οι ΗΠΑ 
αποσύρονται από τη συμ-
φωνία για τα πυρηνικά του 
Ιράν, το Ισραήλ χτύπησε ξα-
νά κατά στόχων στη Συρία, 
σκοτώνοντας εννέα άτομα. 

Οι πολεμικές κραυγές ενι-
σχύονται, με τις ΗΠΑ να προ-
σανατολίζονται σε μια δυνα-
μική επάνοδο στην περιοχή 
μετά από την ενίσχυση της 
Ρωσίας στο συριακό μέτωπο. 
Η επάνοδος των κυρώσεων 
(σε… δόσεις) αποτελεί μέρος 
αυτής της νέας στρατηγικής. 
Οι αμερικανοί ιμπεριαλιστές 
βάζουν τώρα στη ζυγαριά, 
πέρα από το πυρηνικό πρό-
γραμμα του Ιράν, και τους 
βαλλιστικούς πυραύλους που 
διαθέτει, αλλά και το ρόλο 
που διαδραματίζει περιφε-
ρειακά. Δηλαδή, ζητούν από 
το Ιράν να «κλειστεί» στα σύ-
νορά του (την ίδια ώρα που 
η Σαουδική Αραβία έχει εκ-
στρατεύσει στην Υεμένη και 
το Ισραήλ δεν περιορίζεται 
στις συστηματικές δολοφο-
νίες παλαιστίνιων διαδηλω-
τών, αλλά βομβαρδίζει και 
στόχους στη Συρία!).

Δεν είναι ο «κακός» Τραμπ 
που σε αντίθεση με τον «κα-
λό» Ομπάμα οξύνει την αντι-
παράθεση με το Ιράν και 
κατ’ επέκταση με τη Ρωσία. 
Είναι το στραπάτσο που έχει 
υποστεί η αμερικάνικη πολι-
τική στη Μέση Ανατολή. Οι 
αμερικάνοι ιμπεριαλιστές 
δεν μπορούν να συνεχίσουν 
να μένουν άπραγοι απέναντι 
στην ενίσχυση των ρώσων 
ανταγωνιστών τους και στην 
ενίσχυση αντιαμερικάνικων 
δυνάμεων, όπως η Χεζμπολά 
που κέρδισε μία μεγάλη νίκη 
τις πρόσφατες βουλευτικές 
εκλογέςστο Λίβανο. Το τι 
ακριβώς σκοπεύουν να κά-
νουν ίσως ούτε οι ίδιοι δεν 
το γνωρίζουν ακόμα. Η πο-
λεμική διέξοδος όμως είναι 
μέσα στη λογική τους, αν και 
δεν είναι καθόλου εύκολη μια 
τέτοια «διέξοδος»…

ΥΓ1. Πάντως, το Νόμπελ 
Ειρήνης καλό θα είναι να 
δοθεί στον… Τραμπ. Για να 
θυμόμαστε όλοι πόσο ξεφτι-
λισμένος θεσμός είναι!

ΥΓ2. Ο Νετανιάχου είναι, 
φυσικά, ο μόνος αρχηγός 
κράτους που χαιρέτισε την 
αποχώρηση των ΗΠΑ από 
τη συμφωνία για τα πυρηνι-
κά του Ιράν. Αλλωστε, ήταν 
αυτός που βοήθησε επικοι-
νωνιακά τον Τραμπ, στήνο-
ντας το γκεμπελίστικο τηλε-
οπτικό σόου με το πολεμικό 
πυρηνικό πρόγραμμα του 
Ιράν, που δήθεν συνεχίζεται, 
όπως μόνο οι ισραηλινές μυ-
στικές υπηρεσίες γνωρίζουν. 
Για να δείξει στον σιωνιστικό 
όχλο πόσο αναβαθμίζεται 
η συμμαχία με τις ΗΠΑ, η 
σιωνιστική κυβέρνηση άρχι-
σε να βάζει στους δρόμους 
της Ιερουσαλήμ πινακίδες 
που δείχνουν (στα εβραϊκά, 
τα αραβικά και τα αγγλικά) 
την κατεύθυνση της αναμε-
νόμενης προς μετακίνηση 
αμερικανικής πρεσβείας 
(φωτογραφία).

Business as usual
Oύτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, έξι καταδιωκτικά υποβρύχια, 

κλάσης 214, θα παραδοθούν από τη Γερμανία στην Τουρκία, 
όπως μεταδόθηκε από τα γερμανικά ΜΜΕ, μετά από απο-
καλύψεις που έκανε η αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του κόμματος Die Linke (Η Αριστερά), Σεβίν Ντα-
γκντελέν. Επισήμως δεν είχαμε κάποια απάντηση από την 
κυβέρνηση του «μεγάλου συνασπισμού», όμως ανεπισήμως 
αναφέρεται ότι το πρόγραμμα κατασκευής υποβρυχίων δεν 
αφορά διακρατική συμφωνία, αλλά συμφωνία της τουρκικής 
κυβέρνησης με το περιβόητο μονοπώλιο ThyssenKrupp (αυτό 
που είχε πάρει και τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, για να μετα-
πωλήσει τα 3/4 των μετοχών στην Abu Dhabi Mar), οπότε δεν 
εμπίπτει στο άτυπο εμπάργκο πολεμικών εξοπλισμών, που έχει 
επιβάλει η γερμανική κυβέρνηση στο καθεστώς Ερντογάν με-
τά τα όσα ακολούθησαν το αποτυχημένο πραξικόπημα. Σιγά 
που θα χάσουν τέτοιες δουλειές τα γερμανικά μονοπώλια.
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Φασιστοειδή
Σύμφωνα με τον βουλευτή Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κό-

σμος του νησιού που έκλεισε τα μαγαζιά κι ήταν έτοιμος 
να «κράξει» τον Τσίπρα έτσι και δοκίμαζε να κάνει ένα 
βήμα έξω από τον κλοιό των ΜΑΤ, πρέπει «να διαλέξει 
όχθη». Να διαλέξει «αν είναι με την όχθη της δημοκρα-
τίας ή αν είναι με τη μικρή μειοψηφία φασιστοειδών, 
τα οποία κάποιοι τα χαϊδεύουν κάνοντας μικροπολιτική 
πολιτική»!

Ολοι είδαμε πριν από μερικές εβδομάδες, σε κείνη τη 
«νύχτα των κρυστάλλων» με το πογκρόμ ενάντια στους 
πρόσφυγες και μετανάστες που διαμαρτύρονταν στην 
πλατεία Σαπφούς της Μυτιλήνης, ότι τα φασιστοειδή 
έδρασαν σε αγαστή συνεργασία με τις δυνάμεις 
του κράτους (αστυνομία και ΕΥΠ/ΚΥΠ), οι οποίες 
διευθύνονται από την κυβέρνηση. Επειδή δεν είδαμε 
την κυβέρνηση να εγκαλεί τις αστυνομικές δυνάμεις για 
το ρόλο τους εκείνο το βράδυ (που ολοκληρώθηκε με 
τις συλλήψεις 120 μεταναστών και δύο αλληλέγγυων), 
μπορούμε άνετα να πούμε ότι είναι η κυβέρνηση των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ αυτή που έχει επιλέξει να είναι στην ίδια 
όχθη με τα φασιστοειδή.

Ηταν τέτοια η συμμετοχή (πάνδημη όπως λέμε) 
στην απεργία στη Μυτιλήνη που δεν μπορείς να την 
αποδώσεις σε κανένα κόμμα. Απήργησαν εκείνοι που 
θεωρούν μέγιστο πρόβλημά τους τους πρόσφυγες και 
μετανάστες, απήργησαν όμως κι εκείνοι (οι προφανώς 
περισσότεροι, αν αναλογιστούμε τους πολιτικούς 
συσχετισμούς στο συγκεκριμένο νησί) που παλεύουν 
ενάντια στην κυβερνητική πολιτική, με αιχμή του 
δόρατος στη σημερινή φάση την εφιαλτική αύξηση του 
ΦΠΑ.

Λίγες μέρες αργότερα, ο Τσίπρας επέλεξε να πάει στη 
Βουλή για να πουλήσει τζάμπα δημοκρατική μαγκιά. Για 
να ψέξει τον Μητσοτάκη επειδή δεν ψήφισε τη διάταξη 
για το δικαίωμα αναδοχής και από ομόφυλα ζευγάρια 
που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Το γεγονός ότι 
υπήρξαν βουλευτές του κόμματός του που καταψήφισαν 
παρέα με την πλειοψηφία της ΝΔ το έκανε γαργάρα. 
Οπως έκανε γαργάρα και την επιστολική ψήφο του 
ανελίτη υφυπουργού του Β. Κόκκαλη. Οι βουλευτές 
άντε να βολευτούν με το «κατά συνείδηση», όμως 
μέλος της κυβέρνησης να καταψηφίζει νομοσχέδιο της 
κυβέρνησης δεν το 'χουμε ξαναδεί.

Εσπευσε, όμως, μια ομάδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, 
η πιο «γκαγκάν» δημοκρατική, να «σώσει την τιμή» 
του κόμματος στέλνοντας επιστολή στον πρόεδρο 
της Βουλής με την οποία ζητά την παραπομπή στην 
Επιτροπή Δεοντολογίας του ανελίτη βουλευτή Κατσίκη 
που βρήκε την ευκαιρία να επιδοθεί σ' ένα ρυπαρό 
κήρυγμα ρατσιστικού μίσους κατά των ομοφυλόφιλων, 
εγγράφοντας πόντους στο εκλογικό του ακροατήριο.

Μ' αυτόν τον ίδιο βουλευτή (και όλους τους 
υπόλοιπους συριζανελίτες) δεν έχουν κανένα 
πρόβλημα να ψηφίζουν με αλαλαγμούς χαράς τα 
Μνημόνια και τους εφαρμοστικούς τους νόμους. Στο 
τέλος πανηγυρίζουν όλοι μαζί για την ενότητα της 
κυβερνητικής πλειοψηφίας και τη διάψευση των μύχιων 
πόθων της δεξιο-κεντρώας αντιπολίτευσης!

Μα εδώ πρόκειται για ζήτημα ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, αναφώνησε με το γνωστό της ύφος 
η βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ και τέως υπουργός Σία 
Αναγνωστοπούλου. Σωστά! Τα ανθρώπινα δικαιώματα 
περιορίζονται στο σύμφωνο συμβίωσης των ομόφυλων 
ζευγαριών και στο δικαίωμά τους στην αναδοχή. Το 
μεροκάματο, η σύνταξη, ο ΕΝΦΙΑ, οι πλειστηριασμοί 
σπιτιών του κοσμάκη δεν περιλαμβάνονται στα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Ούτε η προστασία του δάσους 
και εν γένει του περιβάλλοντος. Ούτε η προστασία της 
κρατικής περιουσίας, που χτίστηκε με τον ιδρώτα και το 
αίμα του λαού και ξεπουλιέται αντί πινακίου φακής.

Δυσκολεύεστε να διακρίνετε τα φασιστοειδή;

στο ψαχνό

Παπάρα και πρόκληση
«Για το 2019 προβλέπεται επίσης η 

επίτευξη του στόχου του πρωτογενούς 
πλεονάσματος (3,5%) με δημοσιονομικά 
ουδέτερο τρόπο, πράγμα το οποίο βάζει 
τέλος στα σενάρια που θέλουν παράταση 
της λιτότητας για το 2019 και 2020»! Το 
έγραψε ο Τσακαλώτος σε non paper του 
υπουργείου Οικονομικών, αμέσως μετά τη 
δημοσιοποίηση των «εαρινών οικονομικών 
προβλέψεων» της Κομισιόν. Πρόκειται, 
ασφαλώς, για παπάρα. Ταυτόχρονα, όμως, 
είναι και πρόκληση. Μιλάει για τέλος της 
λιτότητας το 2019 και το 2020, όταν δεν 
πρόκειται ν' αλλάξει στο παραμικρό το θε-
σμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί κατά 
τη μνημονιακή περίοδο, ενώ θα ενισχυθεί 
περισσότερο με τα ήδη προνομοθετημένα 
μέτρα της νέας μείωσης των συντάξεων 
(μέχρι και 18%) και της νέας μείωσης του 
αφορολόγητου (στα 5.700 ευρώ), που θα 
προσθέσει νέο χαράτσι σε μισθωτούς και 
συνταξιούχους (ακόμα και σ' αυτούς με 
μισθό ή σύνταξη πείνας).

Μια στο καρφί και μια στο 
πέταλο

u «Μας έχετε για αφελείς να πάμε σε 
εκλογές με μειωμένες συντάξεις;». Πάνος 
Καμμένος.

u Ερώτηση: Μήπως μπορεί η Ελλάδα 
να θέσει το ζήτημα και να το κερδίσει, να 
μην εφαρμοστούν οι περικοπές στις συ-
ντάξεις;

Ευκλείδης Τσακαλώτος: Η θέση της 
Ελληνικής Κυβέρνησης είναι ότι «ακούμε 
αυτό που λέτε, αλλά δεν είναι η ώρα γι' 
αυτή τη συζήτηση».

u «Ο,τι έχει προνομοθετηθεί ή ήταν μέ-
ρος της συμφωνίας θα εφαρμοστεί μέσα 
στο χρόνο, στο εύρος και την ποιότητα που 
κάθε φορά η ελληνική οικονομία επιτρέ-
πει». Νίκος Βούτσης.

u Η αναπληρώτρια υπουργός Εργα-
σίας Θεανώ Φωτίου συνέστησε μέσω 
του ΣΚΑΪ στους συνταξιούχους να «κά-
νουν λίγο υπομονή» και να «σπεύδουν 
βραδέως», υποστηρίζοντας ότι όλα 

αυτά τα θέματα «δεν είναι τελειωμέ-
να». (http://www.skai.gr/news/politics/
article/372894/nea-uposheseis-fotiou-
gia-tis-sudaxeis/#ixzz5EpxPnKIO).

Δημοκρατική αντίληψη!
Ο Τζανακόπουλος μίλησε πολιτικά ανα-

φερόμενος στην πρόταση Γεννηματά για 
εκλογές: «Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντί-
φαση, κατ’ αρχήν, γιατί σας είπα ότι πριν 
από λίγο καιρό η κυρία Γεννηματά μιλού-
σε για την ανάγκη μιας αναθεώρησης του 
Συντάγματος, η οποία πρέπει να προκύψει 
από την παρούσα Βουλή. Αυτό έρχεται σε 
πλήρη αντίφαση με την προχθεσινή τοπο-
θέτησή της. Επομένως, ένα σημείο είναι 
αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν φαίνεται να 
κατανοεί τη δυναμική της διαπραγμάτευ-
σης, τη δυναμική των εξελίξεων, καθώς 
-όπως γνωρίζετε- μέχρι τις 21 Ιουνίου εί-
ναι συμφωνημένο και κοινός πολιτικός 
στόχος, τόσο της Ελλάδας όσο και των 
δανειστών της, να έχουμε καταλήξει σε 
μία συνολική συμφωνία που θα αφορά το 
χρέος, τη μεταμνημονιακή εποπτεία, αλ-
λά και την 4η αξιολόγηση. Μια συμφωνία, 
μάλιστα, που στις βασικές της γραμμές 
θα είναι πολύ θετικότερη από ό,τι θα 
μπορούσε κανείς να περιμένει ένα ή δύο 
χρόνια πριν. Επομένως, κατά τη γνώμη 
μου, και επί της πολιτικής ουσίας, αλλά 
και επί της χρονικής επιλογής, το αίτημα 
για εκλογές, αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι 
είναι εκτός πραγματικότητας».

Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Π. Ρήγας, 
όμως, μίλησε με γλώσσα ακραίου συ-
ντηρητικού πολιτικού, υποστηρίζοντας 
ότι «είναι παντελώς ανεύθυνο, εθνικά 
επιζήμιο και σφόδρα μικροκομματικό 
να ζητά κανείς εκλογές μια τέτοια στιγ-
μή»!  Οι Σαμαροβενιζέλοι το 2014, όταν 
ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε εκλογές, ενώ αυτοί 
υποτίθεται ότι έκαναν σκληρή διαπραγ-
μάτευση για το κλείσιμο της πέμπτης 
αξιολόγησης του δεύτερου Μνημόνι-
ου (που δεν την έκλεισαν τελικά), δεν 
τόλμησαν να του απευθύνουν τέτοιες 
κατηγορίες. Οι συριζαίοι, όμως, έχουν 
βαλθεί να ξεπεράσουν τους δεξιούς 
και τους πασόκους σε όλα τα επίπεδα.

Πάντως, πέρα από το… δημοκρατισμό 
που αποκαλύπτει η δήλωση Ρήγα, είναι 
και μια δήλωση πανικού. Αιφνιδιάστηκαν 
από το αίτημα του ΚΙΝΑΛ για εκλογές και 
δείχνουν ότι τους πόνεσε πολιτικά. Αλλιώς 
θα το προσπερνούσαν με τις συνήθεις ει-

ρωνείες.

Απογοητεύσεις
Η γερμανική ΤΑΖ εκφράζει την απο-

γοήτευσή της γιατί «ο Ολαφ Σολτς δεν 
παρεκκλίνει ούτε χιλιοστό από την πο-
λιτική του χριστιανοδημοκράτη προ-
κατόχου του». «Ο Σολτς στις δημόσιες 
εμφανίσεις του αποφεύγει επιμελώς 
να διαφοροποιηθεί από τον Σόιμπλε» 
σημειώνει η γερμανική… ΕφΣυν, προει-
δοποιώντας πως «αν το SPD συνεχίσει 
την παλιά γνωστή συνταγή στην ΕΕ, θα 
πρόκειται για καταστροφή, παρά για 
εκλογική απάτη».

«Ο νέος μεγάλος συνασπισμός συ-
νεχίζει από εκεί ακριβώς που σταμά-
τησε ο παλιός» γράφει και η «Χάντελ-
σμπλατ», σχολιάζοντας τον προϋπολο-
γισμό που ετοίμασε ο Σολτς.

Στην Ελλάδα μούγκα από το κυβερ-
νητικό στρατόπεδο. Ο Τσακαλώτος, 
στην πολυσυζητημένη συνέντευξή του 
στο κομματικό ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ, 
είπε ότι «το θέμα του χρέους ακόμα εί-
ναι υπό συζήτηση και διαπραγμάτευ-
ση», ότι οι Γερμανοί «θέλουν να είναι 
υπό όρους» η επιμήκυνση λήξης των 
ομολόγων, χωρίς να ανεβάσει αντιγερ-
μανικούς τόνους.

Γιατί σχολιάζουμε αυτό που για την 
εφημερίδα μας ήταν αυτονόητα αναμε-
νόμενο; Για να θυμίσουμε ότι ο Τσίπρας 
τηλεφωνούσε στον Μάρτιν Σουλτς και 
τον προέτρεπε να βάλει το SPD σε νέο 
«μεγάλο συνασπισμό» με τη Δεξιά των 
CDU/CSU, με το επιχείρημα ότι η συμ-
μετοχή των σοσιαλδημοκρατών στην 
κυβέρνηση θα είναι προς όφελος της 
προοδευτικής πορείας της ΕΕ, αλλά και  
της Ελλάδας.

ΚΟΝΤΡΕΣ
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Τζάκια
Ο Κούλης πήγε σε πολιτική εκδήλωση του Σπύρου Ταλιαδού-

ρου στην Καρδίτσα, η οποία είχε ένα μόνο ενδιαφέρον: ο Ταλια-
δούρος ανακοίνωσε ότι δε θα είναι υποψήφιος στις επόμενες 
εκλογές. Οταν αποσύρεται ο 62χρονος Ταλιαδούρος, δε θα 
πρέπει να αποσυρθούν οικειοθελώς κάτι Μεϊμαράκηδες, που 
είναι και πεντέξι χρόνια μεγαλύτεροι; Αυτό είναι το μήνυμα που 
θέλησε να στείλει ο Κούλης με τη συμμετοχή του στην -κατά τα 
άλλα αδιάφορη- εκδήλωση της Καρδίτσας. «Σήμερα με μεγάλη 
γενναιότητα δείχνει ο ίδιος το δρόμο της ανανέωσης. Μια πρά-
ξη βαθιά πολιτική και γενναία. Ο Σπύρος γνωρίζει ότι πρέπει να 
ξέρεις πότε μπαίνεις και πότε να βγαίνεις από την πολιτική», είπε 
με νόημα ο Κούλης για να τ' ακούσει ο Βαγγέλας. 

Μόνο που τον Ταλιαδούρο τον «απέσυραν» οι ψηφοφόροι τον 
Γενάρη και ξανά τον Σεπτέμβρη του 2015. Ενώ κάποιοι σαν τον 
Βαγγέλα εξακολουθούν να σαρώνουν σε σταυρούς και δεν έχουν 
καμιά όρεξη να αποσυρθούν για να φτιάξει ο Κούλης μια «δική 
του» κοινοβουλευτική ομάδα. Ασε που δεν ξέρουμε τις… πολιτι-
κές φιλοδοξίες του υιού Ταλιαδούρου (δικηγόρος κι αυτός). Γιατί 
ο Σπύρος Ταλιαδούρος υπήρξε ο τρίτος μιας πολιτικής βαρονίας. 
Ο παππούς του Σπυρίδων Ταλιαδούρος υπήρξε βουλευτής και 
υπουργός του Λαϊκού Κόμματος και ο πατέρας του Αθανάσιος 
Ταλιαδούρος υπήρξε βουλευτής και υπουργός του Λαϊκού Κόμ-
ματος, της ΕΡΕ και της ΝΔ.

Μπάζα
Τρία κόμματα δημιουργήθηκαν από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ 

μετά την υπογραφή του τρίτου Μνημόνιου. Ο Λαφαζάνης με την 
«αριστερή πλατφόρμα» έφτιαξε τη ΛΑΕ. Η Κωνσταντοπούλου 
έφτιαξε την «Πλεύση Ελευθερίας» και ο Μπαρουφάκης έφτιαξε 
το «ΜέΡΑ25». Μπορεί τα δύο τελευταία σχήματα να είναι εντε-
λώς προσωποπαγή (μια ματιά στις ιστοσελίδες τους αρκεί για να 
σας πείσει), εν αντιθέσει με τη ΛΑΕ που εμφανίζεται σαν τυπικό 
μόρφωμα της οπορτουνιστικής-ρεφορμιστικής Αριστεράς, όμως 
εδώ δεν μας ενδιαφέρουν οι διαφορές, όσο οι ομοιότητες και οι 
προοπτικές. Και τα τρία μορφώματα έχουν ως πυρήνα της πολι-
τικής τους φρασεολογίας το αντι-Μνημόνιο, που στο πρόσφατο 
παρελθόν αποτέλεσε το όχημα για τη μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ 
σε κόμμα εξουσίας. Ομως, δεν καταφέρνουν να εμφανίσουν κα-
μιά δυναμική. Και δεν αναφερόμαστε τόσο στις δημοσκοπήσεις 
όσο στην πολιτική και κοινωνική ζωή, που είμαστε σε θέση να 
την παρακολουθήσουμε και να την αναλύσουμε. Ο κόσμος που 
εξακολουθεί να «κινείται» αντιμετωπίζει αυτά τα μορφώματα ως 
μπάζα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, συνυπεύθυνα για τη μεγάλη κοροϊδία 
που υπέστη απ' αυτόν.

Aνευ σημασίας
«Τώρα προέχει η ολοκλήρωση του προγράμματος και το ανα-

πτυξιακό σχέδιο για την “επόμενη μέρα“. Οι επόμενοι μήνες θα 
κρίνουν την πορεία της χώρας τα επόμενα πολλά χρόνια. Δου-
λειά, διάλογος και ευρύτερη συνεννόηση λοιπόν για αυτά. Οχι 
άκαιρη και επιζήμια εκλογολογία», έγραψε στο Twitter ο Παπαδη-
μούλης. Υποτίθεται ότι ασκεί κριτική -με κόσμιο ύφος- στο ΚΙΝΑΛ 
που ζητά εκλογές. Την ίδια στιγμή, όμως, είναι η κυβέρνηση και 
συγκεκριμένα το μέγαρο Μαξίμου που πυροδοτεί την εκλογολο-
γία ανοίγοντας ζήτημα νέας αλλαγής του εκλογικού νόμου. Και 
είναι επίσης η κυβέρνηση που διεξάγει τις συνομιλίες με τους 
ιμπεριαλιστές δανειστές για το μετα-Μνημόνιο «εν κρυπτώ και 
παραβύστω», χωρίς καμιά ενημέρωση της αντιπολίτευσης, χωρίς 
διάλογο, χωρίς να επιδιώκει ευρεία συνεννόηση (μ' άλλα λόγια, 
χωρίς να εφαρμόζει τίποτ' απ' αυτά που εισηγείται ο Παπαδη-
μούλης). 

Τι μένει από τη βαρύγδουπη δήλωση; Απολύτως τίποτα, πέρα 
από την προσπάθεια του Παπαδημούλη να εμφανίζεται ως σο-
φός πολιτικός παράγοντας. Οι Τσιπραίοι τον έχουν αποκλείσει 
από τη διαχείριση της εξουσίας κι αυτός ξέρει πως αν περιοριστεί 
στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο θα τον ξεχάσει ακόμα και η 
γυναίκα του. Γι' αυτό «τουιτάρει» πιο μανιωδώς κι από τον Τραμπ.

Αφόρητα γελοίοι
Μπορεί στη Μυτιλήνη να είχαν κατεβάσει ρολά ακόμα και τα 

περίπτερα, μπορεί ο Τσίπρας να χρειάστηκε να περάσει το μεγα-
λύτερο μέρος της μέρας στη Λήμνο, μπας και τραβηχτεί καμιά 
φωτογραφία και κάνα βίντεο που να τον δείχνει να «συνομιλεί 
με το λαό», μπορεί να χρειάστηκε να κουβαλήσουν ΜΑΤ από 
την Αθήνα «για το φόβο των Ιουδαίων», μπορεί η «αναπτυξιακή» 
φιέστα στη Λέσβο να πήγε άπατη και μόνο αρνητικές εικόνες 
να εξέπεμψε, τίποτ' απ' αυτά όμως δεν εμπόδισε τον υφυπουργό 
Αθλητισμού Βασιλειάδη να ανακοινώσει ότι «καταφέραμε και 
βάλαμε στο χάρτη του παγκοσμίου τένις το Αιγαίο με τη Λέσβο 
και τη Ρόδο για τη διοργάνωση τουρνουά της Διεθνούς Ομοσπον-
δίας Αντισφαίρισης (I.T.F.), για τις κατηγορίες κάτω των 18 ετών», 
έχοντας στο πλάι του τον υφυπουργό Σαντορινιό, τον πρόεδρο 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης και τον τεχνικό διευ-
θυντή του Ομίλου Αντισφαίρισης Λέσβου (το νόημα της παρου-
σίας των δύο τελευταίων μπορείτε να το καταλάβετε).

Το βρήκε το «βιολί» ο Φίλης, στην προ-
σπάθειά του να αναδειχτεί σε πόλο 

εσωκομματικής αντιπολίτευσης στον 
ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η προ-νομοθετημένη νέα 
περικοπή των συντάξεων από 1.1.2019, 
την οποία και ο ίδιος ψήφισε, αλλά τώ-
ρα εκτιμά ότι υπάρχει περιθώριο επα-
ναδιαπραγμάτευσης. «Είναι εκτός της 
συμφωνίας του '15 η μείωσή τους», λέει 
με κουτοπονηριά, σαν να μη θυμόμαστε 
ότι η συμφωνία του '15 (τρίτο Μνημόνιο) 
περιλάμβανε διάφορα στάδια (αξιολογή-
σεις), τα οποία θα κατέληγαν σε μέτρα 
μέσω των οποίων θα επιτυγχάνονταν οι 
δημοσιονομικοί στόχοι. Και συνεχίζει 
με την ίδια κουτοπονηριά: «Πέρυσι η κυ-
βέρνηση αναγκάστηκε να το αποδεχθεί 
για να μην υπάρξει σκάλωμα στην αξιο-
λόγηση. Τώρα έχουμε μια οικονομία που 
παράγει θηριώδη υπερπλεονάσματα, γιατί 
πρέπει να κόψουμε τις συντάξεις των αν-
θρώπων για το 2019; Αφού τα βγάζουμε 
πέρα. Είναι σκληρή λιτότητα η μείωση».

Γενικά, υπάρχει ένας πανικός στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ μ' αυτό το ζήτημα. Δεν είναι μόνο ο 
Φίλης, είναι και άλλοι που μιλούν για το 
επικείμενο νέο πετσόκομμα των συντά-
ξεων και ζητούν εκλογές μέσα στο 2018.  
Είναι και εκείνοι που κλείνουν πονηρά 
το μάτι: τώρα δεν μπορούμε να βάλου-
με αυτό το ζήτημα, όμως μόλις βγούμε 
από το Μνημόνιο και αποκτήσουμε ανε-
ξαρτησία, θα βάλουμε το ζήτημα και θα 
το κερδίσουμε. Η Φωτίου συμβούλευσε 
τους συνταξιούχους να «σπεύδουν βρα-
δέως», ο Ζαχαριάδης άφησε ανοιχτό το 
ζήτημα της επαναδιαπραγμάτευσης, 
αλλά για μετά τις 20 Αυγούστου, ενώ ο 
«κάντε με υφυπουργό για να δω το φως 
μου» Παπαχριστόπουλος των ΑΝΕΛ εμ-
φανίστηκε σίγουρος ότι το μέτρο δε θα 
εφαρμοστεί, γιατί η οικονομία πηγαίνει 
«σφαίρα».

Ο Τζανακόπουλος πήρε εντολή να 
κλείσει τη συζήτηση, γιατί μόνο ζημιά 
κάνει στον ΣΥΡΙΖΑ. «Και ο υπουργός Οι-
κονομικών και εγώ και ο πρωθυπουργός, 
πολύ περισσότερο ο πρωθυπουργός, έχει 
πει ότι αυτή τη στιγμή δεν τίθεται τέτοιο 
ζήτημα στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης 
για την έξοδο από το πρόγραμμα», δήλω-
σε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη την 
περασμένη Τρίτη. Δεν παρέλειψε, όμως, 
ν' αφήσει και αυτός ανοιχτό παράθυρο: 
«Από εκεί και πέρα, αν στη συνέχεια προ-
κύψει ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα εί-
ναι πάνω από τους στόχους, ότι η πορεία 
της ελληνικής οικονομίας είναι τέτοια που 
θα επιτρέψει τη μείωση της λιτότητας, την 
ελάφρυνση της λιτότητας, αυτό είναι κάτι 
το οποίο θα το δούμε στον καιρό του». 
Οταν όμως ρωτήθηκε αν, σε αντιστάθ-
μισμα της μείωσης των συντάξεων, «ένα 
μεγάλο μέρος του κοινωνικού μερίσμα-
τος θα πάει στους συνταξιούχους ως 
βοήθημα», το ξέκοψε: «Νομίζω ότι αυτή 
τη στιγμή δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε 
υποθετικά σενάρια ή να εικοτολογούμε σε 
σχέση με το τι θα συμβεί μετά την έξοδο 
από το πρόγραμμα. Σας είπα και προηγου-
μένως ότι η βασική μας επιδίωξη σε αυτή 
τη φάση των διαπραγματεύσεων, είναι να 
επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή συμφω-
νία εξόδου (…) νομίζω ότι δεν έχει κανένα 
νόημα αυτή η συζήτηση, αυτή τη στιγμή».

Ξέρουν πολύ καλά ότι στο Βερολίνο 
και στις Βρυξέλλες παρακολουθούν ό,τι 
συζητιέται στην Ελλάδα και δε θέλουν να 
δείξουν «κακή διαγωγή». Από την άλλη, 
παραπέμποντας το ζήτημα στο μέλλον, 
προσπαθούν να εξαπατήσουν κάποιους 
αφελείς.

Στο ζήτημα παρενέβη και η ΝΔ με 
Ερώτηση 46 βουλευτών της «για τις επι-
κείμενες μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις 
λόγω προσωπικής διαφοράς»! Αυτοί που 

πετσόκοψαν κατ' επανάληψη τις συντά-
ξεις, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.  
Με την Ερώτησή τους ζητούν απλά από 
την κυβέρνηση να ολοκληρώσει τη δια-
δικασία αναγραφής της «προσωπικής 
διαφοράς» στην καρτέλα κάθε συντα-
ξιούχου, ώστε να ξέρει τι πετσόκομμα 
θα δεχτεί από 1.1.2019. Το μόνο που τους 
ενδιαφέρει είναι να πάθει πολιτική ζημιά 
ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ και πουθενά η ΝΔ δεν 
έχει δηλώσει ότι άμα γίνει κυβέρνηση θα 
καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου ή 
δε θα εφαρμόσει το προ-νομοθετημένο 
νέο πετσόκομμα των συντάξεων ή θα το 
επιστρέψει στους συνταξιούχους, αν οι 
εκλογές γίνουν μετά την εφαρμογή του 
μέτρου.

Ενα πράγμα που όλοι το κρατούν θο-
λό είναι πως το νέο πετσόκομμα αφορά 
τις συντάξεις που εκδόθηκαν πριν την 
εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου. Οι 
συντάξεις που εκδίδονται με το νόμο 
Κατρούγκαλου είναι έτσι κι αλλιώς πε-
τσοκομμένες.

Είναι χρήσιμο να θυμηθούμε εδώ τι 
έλεγαν οι συριζαίοι όταν ψήφιζαν το νό-
μο Κατρούγκαλου. Διαβεβαίωναν τους 
εργαζόμενους ότι διασφαλίζονται οι συ-
ντάξεις και ότι οι λεγόμενες «προσωπικές 
διαφορές» θα είναι πολύ μικρές και θα 
αφορούν ένα μικρό τμήμα των ήδη συ-
νταξιούχων, γιατί οι πολλοί θα πάρουν 
και αυξήσεις!

Γράφαμε τότε, μιλώντας προσεγγι-
στικά, γιατί δεν είχαμε στη διάθεσή 
μας πλήρη στοιχεία, ότι οι «προσωπικές 
διαφορές» θα είναι μεγάλες και θα αφο-
ρούν το σύνολο των συνταξιούχων. Και 
προειδοποιούσαμε ότι οι «προσωπικές 
διαφορές» θα είναι μια δεξαμενή από 
την οποία θα αντλούνται τα μελλοντικά 
πετσοκόμματα των συντάξεων, μέχρι να 
μηδενιστούν και οι παλιές συντάξεις να 
εξισωθούν με τις άθλιες συντάξεις του  
νόμου Κατρούγκαλου. Γι' αυτό αποφάσι-
σαν τον επανυπολογισμό όλων των παλι-
ών συντάξεων, βάσει του νόμου Κατρού-
γκαλου, (πράγμα που δεν είχε ξαναγίνει 
σε καμιά από τις πολλές αντιασφαλιστι-
κές ανατροπές του παρελθόντος), και το 
χωρισμό τους σε δύο τμήματα: «σύντα-
ξη» και «προσωπική διαφορά».

Το νόημα αυτού του διαχωρισμού ήταν 
σαφές: δε δικαιούστε τη σύνταξη που 
παίρνετε, όμως εμείς είμαστε μεγαλόψυ-
χοι και δε σας την κόβουμε. Αμα όμως 
χρειαστεί, θα σας κόψουμε την «προσω-
πική διαφορά», για λόγους… ασφαλιστι-
κής δικαιοσύνης. Το τελευταίο  δεν το 
έλεγαν, βέβαια. Αντίθετα, διαβεβαίωναν 
ότι οι «προσωπικές διαφορές» δεν πρό-
κειται να θιγούν και ότι σε λίγα χρόνια θα 
εξανεμιστούν, γιατί θα παίρνουν μεγάλες 
αυξήσεις οι νέοι συνταξιούχοι, οπότε 
κάποια στιγμή (όταν θα έχει εξισωθεί 
προς τα πάνω η «προσωπική διαφορά»), 
θ' αρχίσουν να παίρνουν αυξήσεις και οι 
παλιοί συνταξιούχοι! Θα έπρεπε να είναι 
κάποιος αφελής (ή παντελώς άσχετος) 
για να αποδεχτεί  αυτή την προπαγάνδα. 
Δεν ξέρουμε πόσοι την αποδέχτηκαν, οι 
συριζαίοι πάντως την έβγαλαν καθαρή. 
Ο νόμος Κατρούγκαλου ψηφίστηκε σχε-
τικά εύκολα, καθώς το εργατικό κίνημα 
βρισκόταν στην πλήρη κάμψη του και 
δεν είχε αγωνιστική δυναμική. Λίγο και-
ρό αργότερα, στο πλαίσιο της ολοκλήρω-

σης της δεύτερης αξιολόγησης, έφτασε η 
ώρα να γίνει η πρώτη επίθεση στις «προ-
σωπικές διαφορές». Ποιος δε θυμάται 
τις «κόκκινες γραμμές» και τη «σκληρή 
διαπραγμάτευση»; Το αποτέλεσμα ήταν 
να προ-νομοθετηθεί από το 2017 το πε-
τσόκομμα των «προσωπικών διαφορών» 
σε ποσοστό μέχρι και 18% της συνολικής 
σύνταξης από 1.1.2019.

Αυτό δε θα είναι το μοναδικό πε-
τσόκομμα. Δεδομένου ότι η περιβόητη 
«προσωπική διαφορά» θεωρείται ως ένα 
ποσό σύνταξης που δε δικαιούται ο συ-
νταξιούχος, αλλά το παίρνει χαριστικά, 
επειδή δήθεν παλιά το σύστημα έδινε 
«μεγάλες συντάξεις» που δεν ανταπο-
κρίνονταν στην αρχή της «ανταποδοτι-
κότητας», κάθε φορά που θα χρειάζονται 
περισσότερη δημοσιονομική λιτότητα, θα 
κάνουν πετσόκομμα στις «προσωπικές 
διαφορές». Ετσι σχεδιάστηκε από την 
αρχή το σύστημα. Γι' αυτό απασχόλησαν 
τις υπηρεσίες με ένα μεγάλο έργο, όπως 
είναι ο επανυπολογισμός όλων των συ-
ντάξεων που είχαν χορηγηθεί μέχρι το 
2016, ώστε να καθορίσουν τις «προσωπι-
κές διαφορές». Αν δεν είχαν σκοπό να 
πετσοκόψουν αυτές τις «προσωπικές 
διαφορές», δε θα υπήρχε καμιά ανάγκη 
να τις υπολογίσουν.

Ο νόμος Κατρούγκαλου είναι ένα 
αντιασφαλιστικό έκτρωμα, καθώς δεν 
περιορίζεται μόνο στις συνήθεις περι-
κοπές ασφαλιστικών δικαιωμάτων, αλλά 
πλήττει την ίδια την Κοινωνική Ασφάλι-
ση, αντικαθιστώντας την με ένα άθλιο 
προνοιακό σύστημα. Ακόμα κι αν ακυ-
ρωνόταν (που δε θ' ακυρωθεί) το προ-
νομοθετημένο πετσόκομμα των παλιών 
συντάξεων κατά 18%, ο νόμος Κατρού-
γκαλου θα εξακολουθήσει να καταδικά-
ζει σε συντάξεις πείνας όλους όσοι θα 
συνταξιοδοτούνται, ενώ η διατήρηση 
της «προσωπικής διαφοράς» για τους 
παλιούς συνταξιούχους θα τους διατη-
ρεί πάντοτε στη θέση των υποψήφιων 
για πετσόκομμα της σύνταξής τους. Πα-
ράλληλα, θα καλλιεργείται μια πρόστυ-
χη αντιπαράθεση ανάμεσα σε «προνο-
μιούχους» συνταξιούχους (αυτούς που 
συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τον νόμο 
Κατρούγκαλου) και «ανταποδοτικούς» 
συνταξιούχους (αυτούς που συνταξιο-
δοτούνται μετά τις 12.5.2016 που άρχισε 
να ισχύει ο νόμος Κατρούγκαλου).

Πρέπει, λοιπόν, να γυρίσουμε στις 
«ρίζες». Στην ταξική αντίληψη για την 
Κοινωνική Ασφάλιση ως δικαίωμα όχι 
απλώς των εργαζόμενων που πληρώνουν 
ασφαλιστικές εισφορές, αλλά των εργα-
ζόμενων που είναι οι παραγωγοί του κοι-
νωνικού πλούτου και που δικαιούνται μια 
αξιοπρεπή σύνταξη ως ελάχιστο-στοιχει-
ώδες δικαίωμα. Πλήρης ασφάλιση και 
πλήρης χρηματοδότησή της από τους 
καπιταλιστές και το κράτος τους είναι 
το ταξικό αίτημα που έχουμε διατυπώ-
σει εδώ και χρόνια, ανοίγοντας μέτωπο 
σε κάθε ιδέα περί «ανταποδοτικότητας» 
στην Κοινωνική Ασφάλιση και βάζοντας 
στο κέντρο την ιδιότητα των εργαζό-
μενων ως παραγωγών του κοινωνικού 
πλούτου. Στα χρόνια των Μνημονίων αυ-
τό το ταξικό αίτημα απέκτησε δραματική 
επικαιρότητα. Πλέον δεν έχουμε ν' αντι-
μετωπίσουμε κάποιες αντιασφαλιστικές 
ρυθμίσεις, αλλά την κατεδάφιση της ίδι-
ας της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι συντάξεις μόνιμα 
στο στόχαστρο
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Η πρώτη έκθεση του Γραφείου Προϋ-
πολογισμού του Κράτους στη Βου-

λή (ΓΠΚΒ) με τη νέα του σύνθεση, με 
επικεφαλής το μέχρι πρότινος στέλε-
χος του οικονομικού επιτελείου, Φρα-
γκίσκο Κουτεντάκη, έγινε «είδηση» 
όχι τόσο για το περιεχόμενό της όσο 
γιατί ήταν η πρώτη έκθεση της «μετά 
τον Λιαργκόβα» εποχής. Το φιλοκυ-
βερνητικό «στήσιμο» φαίνεται από τις 
πρώτες κιόλας παραγράφους της Εκ-
θεσης, στις οποίες σημειώνεται ότι «η 
ελληνική οικονομία ανακάμπτει αλλά 
ταυτόχρονα αντιμετωπίζει σημαντικές 
προκλήσεις τόσο σε βραχυπρόθεσμο 
όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα» 
και ως επιχείρημα παρουσιάζεται το 
γεγονός ότι «ο ρυθμός μεγέθυνσης 
του ΑΕΠ ήταν θετικός και διαμορφώ-
θηκε στο 1,4% έπειτα από δύο χρόνια 
στασιμότητας». Θα περίμενε κανείς να 
μην παρουσιάζεται τόσο κραυγαλαία 
το κυβερνητικό success story, από τη 
στιγμή που μεγέθυνση του ΑΕΠ προ-
βλεπόταν και το 2016, όμως η «μπίλια» 
κάθησε πάλι σε ύφεση, ενώ για το 2017 
προβλεπόταν ανάπτυξη 2,7%, η οποία 
περιορίστηκε σχεδόν στο μισό (1,4%).

Δεν μπορεί, λοιπόν, να πάρει στα 
σοβαρά το πόνημα του Κουτεντάκη. 
Εμείς δεν παίρναμε στα σοβαρά ού-
τε τα πονήματα του «λυσσασμένου» 
μνημονιακού Λιαργκόβα. Αναφορές 
κάναμε, κατά καιρούς, σε διάφορα 
στοιχεία που παρουσίαζαν. Αλλωστε, 
αυτές οι Εκθέσεις δεν είναι τίποτα πε-
ρισσότερο από εκθέσεις οικονομικών 
ιδεών, αφού δεν κάνουν αυτοτελείς 
προβλέψεις, αλλά στηρίζονται σε 
στοιχεία που αντλούν από άλλες πη-

γές (υπουργείο Οικονομικών, ΑΑΔΕ, 
ΟΔΔΗΧ, Κομισιόν, ΔΝΤ). Aπ’ όλη την 
οικονομολογική φλυαρία, λοιπόν, κρα-
τάμε καταρχάς ένα σημείο πολιτικού 
ενδιαφέροντος:

«Η ολοκλήρωση του προγράμματος 
και η εξάλειψη των εξωτερικών ανι-
σορροπιών της ελληνικής οικονομίας 
υπήρξε το αποτέλεσμα μεταρρυθμίσε-
ων και προσπαθειών διαδοχικών κυ-
βερνήσεων τα τελευταία οκτώ χρόνια 
και σημαντικών επιβαρύνσεων για τους 
πολίτες της χώρας. Ωστόσο, η αποκα-
τάσταση της μακροοικονομικής και δη-
μοσιονομικής ισορροπίας δεν συνεπά-
γεται το τέλος της προσπάθειας ούτε 
υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού».

Το διαβάζαμε ως τώρα και στα Μνη-
μόνια, όμως είναι άλλο να το γράφει 
ο συριζαίος Κουτεντάκης, που απλώς 
μετακινήθηκε από το υπουργείο Οικο-
νομικών στο ΓΠΚΒ: η μνημονιακή πο-
λιτική είναι συνεχής και ενιαία και την 
υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις της 
οκταετίας. Δεν υπάρχει κάποια τομή 
από το 2015 και μετά, όπως ισχυρίζεται 
η συριζική προπαγάνδα. Υπάρχει συ-
νέχεια. Οσο για την προειδοποίηση 
ότι η «προσπάθεια» δε σταματά «ούτε 

υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού», 
είναι ο εύσχημος τρόπος για να ανα-
κοινωθεί η συνέχιση της μνημονιακής 
πολιτικής μετά το τέλος του Μνημό-
νιου.

Εντοπίσαμε ένα ακόμα σημείο, ιδι-
αίτερου ενδιαφέροντος ενόψει της 
τελικής διαπραγμάτευσης για το με-
τα-Μνημόνιο:

«Από πλευράς των επίσημων δανει-
στών, το κρίσιμο ζητούμενο είναι ένα 
αποτελεσματικό σύστημα κινήτρων που 
θα εξασφαλίζει την υπεύθυνη στάση 
των μελλοντικών κυβερνήσεων. Εδώ 
αναμένεται να χρησιμοποιηθεί η ρύθ-
μιση του χρέους υπό συνθήκες που 
θα αξιολογούνται σε βάθος χρόνου. 
Ωστόσο, τα μέτρα ελάφρυνσης που θα 
αποφασιστούν θα πρέπει να συμβάλ-
λουν στη μελλοντική σταθερότητα και 
να μην χαρακτηρίζονται από αιρεσιμό-
τητα – καθώς κάτι τέτοιο καθιστά δύ-
σκολη την εκτίμηση των χρηματοδοτι-
κών αναγκών της ελληνικής οικονομίας 
και θα καταστήσει δαπανηρότερη την 
αποκατάσταση της κανονικής χρηματο-
δότησης του Ελληνικού Δημοσίου από 
τις ιδιωτικές αγορές, δηλαδή τον τελικό 
σκοπό του όλου εγχειρήματος».

Μεταφράζοντας την πρόστυχη 
τεχνοκρατική γλώσσα, βλέπουμε ότι 
ο Κουτεντάκης, λειτουργώντας σαν 
«λαγός» του Τσακαλώτου, ανακοινώ-
νει πως οι ιμπεριαλιστές δανειστές δε 
θα κάνουν μια εφάπαξ αναδιάρθρωση 
του χρέους (με επιμήκυνση λήξεων), 
αλλά επειδή δεν έχουν εμπιστοσύνη 
στις μελλοντικές ελληνικές κυβερ-
νήσεις, θα ρυθμίζουν το χρέος υπό 
όρους, σε βάθος χρόνου. 

Το ίδιο έχει παραδεχτεί και ο Τσακα-
λώτος, συνεντευξιαζόμενος πριν από 
λίγες μέρες στο κομματικό ραδιόφω-
νο του ΣΥΡΙΖΑ. Στην αρχή το πέταξε 
αδιάφορα, σαν κάτι το ασήμαντο, το 
διαδικαστικό: «Βέβαια για να πούμε και 
το άλλο, ακόμα το θέμα του χρέους που 
κι αυτό είναι ένα κομμάτι του παζλ που 
πρέπει να κλείσει στις 21 Ιουνίου, αυτό 
ακόμα δεν φαίνεται να έχει κλείσει και 
είναι και νέος ο γερμανός υπουργός 
Οικονομικών και οι διαφωνίες ακόμα 
υπάρχουν, οπότε θα δούμε και τι θα κά-
νει». Λίγο μετά το έκανε κάπως συγκε-
κριμένο: «Η διαφωνία αυτή τη στιγμή 
είναι αυτός ο μηχανισμός που μπορεί 
να σου δώσει ακόμα περισσότερο πε-
ριθώριο επιμήκυνσης, οι Γερμανοί το 

θέλουν να είναι υπό όρους».
Αμέσως μετά άρχισε τα… ηρωικά: 

«Αυτό (σ.σ. η θέση των Γερμανών) εί-
ναι κατά την δική μας άποψη, αλλά και 
όλων των τεσσάρων θεσμών, εναντί-
ον του πνεύματος της απόφασης του 
Eurogroup». Ο δημοσιογράφος, που 
διακρίνεται για την αφοσίωσή του στις 
ανάγκες της προπαγάνδας, όχι όμως 
και για την ευφυία του, νόμισε πως 
έπιασε λαβράκι και επανήλθε: «Αρα 
είναι δηλαδή μόνοι τους αυτή τη στιγμή 
οι Γερμανοί σε αυτό;». «Δεν ξέρω εάν 
είναι και άλλες χώρες που το υποστη-
ρίζουν. Το υποστηρίζουν σίγουρα οι 
Γερμανοί πάντως», είπε ο Τσακαλώτος 
και με στιλ Βιερίνια γύρισε τη συζήτη-
ση στη… ΝΔ, ενώ οι δημοσιογράφοι 
πήραν διάλειμμα για να κανονίσουν 
τη συνέχεια της συζήτησης.

Είναι, λοιπόν, φανερό ότι το υπό 
τον Κουτεντάκη ΓΠΚΒ ανέλαβε να 
παίξει το ρόλο του «λαγού». Ν' αρχί-
σει να συνηθίζει ο κόσμος στην ιδέα 
ότι η νέα αναδιάρθρωση του χρέους 
θα συνοδεύεται από ένα «Μνημόνιο 
διαρκείας». Την υλοποίηση των όρων 
αυτού του μετα-Μνημόνιου (όπως το 
έχουμε ονομάσει εμείς) θα έρχεται να 

ελέγχει η τρόικα τέσσερις φορές το 
χρόνο (αυτό αποφασίστηκε ήδη στο 
τελευταίο Eurogroup και η κυβέρνη-
ση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ το έχει αποδεχτεί, 
όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Τσακαλώ-
τος).  Οσο για τη θεωρία ότι το ΔΝΤ 
δήθεν διαφωνεί με τους Γερμανούς, 
επειδή θεωρεί ότι η υπό όρους ανα-
διάρθρωση του χρέους δε θα στείλει 
θετικό μήνυμα στις «αγορές», ας θυ-
μηθούμε ότι πρόσφατα, μετά τη συνε-
δρίαση του Washington Group στην 
έδρα του ΔΝΤ στην πρωτεύουσα των 
ΗΠΑ, ο Τόμσεν δήλωσε πως δεν έχει 
σημασία αν η αναδιάρθρωση του χρέ-
ους γίνει σε δόσεις, αρκεί τα μελλοντι-
κά μέτρα να περιγραφούν από τώρα. 
Περιέγραψε, δηλαδή, εμμέσως πλην 
σαφώς, συμφωνία ανάμεσα στο ΔΝΤ 
και τη Γερμανία. Αυτή ήταν, άλλωστε, η 
στάση του ΔΝΤ και μέχρι τώρα.

Φυσικά, η προπαγάνδα οργιάζει. 
Δε θ' ασχοληθούμε, όμως, με τις αθλι-
ότητες του κάθε Τζανακόπουλου, που 
νομίζει ότι απευθύνεται σε ηλίθιους. 
Εχουμε εμπειρία πλέον για να μπο-
ρούμε να καταλάβουμε τι πρόκειται 
να γίνει. Οπως έχουμε ξαναπεί, το μο-
ναδικό ερώτημα είναι αν οι Τσιπραίοι 
θα αποδεχτούν και θα υπογράψουν 
το αποικιοκρατικό μετα-Μνημόνιο ή 
αν θα επιχειρήσουν εκλογικό αιφνιδι-
ασμό με «ηρωική διαπραγμάτευση». 
Αυτό, όμως, δε θ' αλλάξει σε τίποτα 
την προδιαγεγραμμένη πορεία. Είτε 
χωρίς είτε με εκλογές, θα γίνει αυτό 
που θέλουν οι ιμπεριαλιστές δανει-
στές. Το χρέος θα συνεχίσει να απο-
τελεί εργαλείο κινεζοποίησης και αποι-
κιοκρατικής εκμετάλλευσης.

Την Παρασκευή 4 Μάη του 2018 
επρόκειτο να συζητηθεί στην 

ολομέλεια του ΣτΕ προσφυγή της 
ΠΕΔΔΥ (Πανελλήνια Ενωση Δασο-
λόγων Δημοσίων Υπαλλήλων) κατά 
υπουργικής απόφασης με την οποία 
επιχειρείται η νομιμοποίηση των λε-
γόμενων Οικιστικών Πυκνώσεων. 
Οι Οικιστικές Πυκνώσεις δεν είναι 
παρά ο καλλολογικός ορισμός για 
τις παράνομες βίλες και κατοικίες 
μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις.

 Η συνολική έκταση των δασών 
και δασικών εκτάσεων που έχουν 
καταπατηθεί δεν είναι γνωστή. Λέ-
γεται ότι ανέρχεται σε εκατοντάδες 
χιλιάδες στρέμματα. Οι λεγόμενες 
Οικιστικές Πυκνώσεις δεν είναι η 
μοναδική περίπτωση νομιμοποίη-
σης καταπατήσεων δασών και δα-
σικών εκτάσεων. Υπάρχουν αρκετές 
ακόμα, με διαφορετική κάθε φορά 
αιτιολογία. Ως εργαλείο για τη νομι-
μοποίηση των καταπατήσεων δασών 
και δασικών εκτάσεων η κυβέρνηση 
των Τσιπροκαμμένων χρησιμοποιεί 
την κύρωση των δασικών χαρτών-
καρικατούρων. Από την πρώτη στιγ-
μή που οι Τσιπροκαμμένοι έβαλαν 
μπροστά τη φάμπρικα της μαζικής 
ανάρτησης και κύρωσης δασικών 
χαρτών, καταγγείλαμε αυτή τη φά-
μπρικα, γιατί μέσω αυτής επιχει-
ρείται η ικανοποίηση του «χρόνιου 
αιτήματος» των καταπατητών δασών 
και δασικών εκτάσεων για αποχαρα-
κτηρισμό των εκτάσεων και νομιμο-
ποίηση των βιλών και πολυτελών 
κατοικιών  μέσα σ’ αυτές.

Της υπόθεσης επιλήφθηκε αρχικά 
το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ (πενταμελής 
σύνθεση), το οποίο με την απόφασή 
του 1977/2017 έκρινε ότι η υπουργική 
απόφαση με την οποία επιχειρείται 
η νομιμοποίηση των Οικιστικών Πυ-
κνώσεων είναι αντισυνταγματική, 
γιατί παραβιάζει το άρθρο 24 παρ. 
1 του Συντάγματος. Σ’ αυτές δε τις 
περιπτώσεις, σύμφωνα με το άρ-
θρο 14 του ΠΔ 18/1989, με το οποίο 
κωδικοποιήθηκε η Νομοθεσία για 
το ΣτΕ, η εκδίκαση της υπόθεσης 
παραπέμπεται στην Ολομέλεια του 
ΣτΕ. Ετσι, το Ε’ Τμήμα με την από-
φαση 1977/2017, έστειλε την υπόθε-
ση των Οικιστικών Πυκνώσεων στην 
Ολομέλεια. Η απόφαση του Ε’ Τμή-
ματος δημοσιεύτηκε στις 28 Ιούλη 
του 2017 και ορίστηκε ως δικάσιμος 
στην Ολομέλεια η 4η Μάη του 2018.

Το δίδυμο της πολιτικής ηγεσίας 
του υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, ο υπουργός Σταθάκης 
και ο αναπληρωτής υπουργός Φά-
μελλος, γνωρίζουν πολύ καλά ότι 
δεν υπάρχει περίπτωση να τολμήσει 
η Ολομέλεια του ΣτΕ, μολονότι κυρι-
αρχούν οι σύμβουλοι και πάρεδροι 
που είναι υπέρ της «ανάπτυξης για 
το εθνικό συμφέρον», να νομιμοποι-
ήσει τις λεγόμενες Οικιστικές Πυ-
κνώσεις. Επρεπε, λοιπόν, να βρουν 
μια μεθόδευση που να εξυπηρετεί 
τους δόλιους πολιτικούς σκοπούς 
τους.

Στις 15 Δεκέμβρη του 2017 προ-
χώρησαν στη συγκρότηση 15με-
λούς ομάδας εργασίας «με έργο 

το σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης 
για την περιβαλλοντική και πολε-
οδομική διαχείριση των περιοχών 
οικιστικών πυκνώσεων». Σύμφωνα 
με την απόφαση «η ομάδα εργασίας 
θα πρέπει να παραδώσει το τελικό 
κείμενο προτεινόμενων ρυθμίσεων 
μέσα σε διάστημα δύο μηνών από 
την συγκρότηση αυτής, με δυνατό-
τητα  παράτασης δύο μηνών σε πε-
ρίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο 
κατά την πορεία των εργασιών της 
ομάδας». Δηλαδή, σύμφωνα με 
την υπουργική απόφαση, η ομάδα 
εργασίας έπρεπε να παραδώσει 
το κείμενό της το αργότερο μέχρι 
τις 15 Απρίλη του 2018 (δύο μήνες 
κανονική διάρκεια και δύο μήνες 
παράταση).

Σύμφωνα με τη συντονίστρια της 
ομάδας εργασίας Αθηνά Αλεφάντη, 
η οποία εκπροσώπησε στις 4 Μάη το 
Δημόσιο στη συνεδρίαση της Ολο-
μέλειας του ΣτΕ, η ομάδα δεν ολο-
κλήρωσε τις εργασίες της. Γι’ αυτό 
ζητήθηκε αναβολή της συνεδρία-
σης, προκειμένου να ολοκληρώσει 
το έργο της η ομάδα εργασίας.

Ποιά είναι η πραγματικότητα;
Καταρχάς, σ’ αυτή τη 15μελή ομά-

δα εργασίας οι έξι είναι νομικοί, οι 
πέντε ασχολούμενοι με την πολεο-
δομία από διάφορες θέσεις, τρεις 
δασολόγοι (ένας σύμβουλος στην 
πολιτική ηγεσία, ο γενικός διευθυ-
ντής Δασών και ο προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Προστασίας Δασών) και 
ο περιβόητος Χλύκας, ο ιδιώτης κα-
πιταλιστής μελετητής, που αποτελεί 
το «πασπαρτού» της αντιδασικής 
πολιτικής όλων των κυβερνήσεων 
(οι κυβερνήσεις και οι υπουργοί έρ-
χονται και παρέρχονται, ο Χλύκας 
μένει).

Δεύτερον, αυτοί όλοι, παρά τη 
σαφή αντιδασική τους ιδεολογία και 
πρακτική, δεν τόλμησαν να συντά-
ξουν νομοσχέδιο με το οποίο θα νο-
μιμοποιείται η δόμηση (υπάρχουσα 
ή νέα) κατοικιών και βιλών μέσα στο 
δάσος. Γι’ αυτό και συνεδρίασαν 6-7 
φορές, σύμφωνα με πληροφόρηση 
που είχαμε από μέλος της ομάδας 
εργασίας.

Οι Σταθάκης και Φάμελλος συ-

γκρότησαν αυτή την ομάδα εργασί-
ας με σκοπό να πετύχουν αναβολή 
της συνεδρίασης της Ολομέλειας 
του ΣτΕ, προκειμένου να μην έχει 
αποφασίσει το ΣτΕ πριν από τις επό-
μενες εκλογές. Ετσι, οι καταπατητές 
θα μείνουν με την προσδοκία ότι αυ-
τή η κυβέρνηση θα νομιμοποιήσει 
τα αυθαίρετά τους μέσα στο δάσος 
(Οικιστικές Πυκνώσεις) και τα «ψη-
φαλάκια» τους θα κατευθυνθούν 
προς τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Ηδη από τις 15 Απρίλη, η ομά-
δα εργασίας δεν υφίστατο πλέον. 
Ομως η συντονίστριά της Αθηνά 
Αλεφάντη, που υπέβαλε για λογα-
ριασμό του Δημοσίου, το αίτημα 
αναβολής της συνεδρίασης, πα-
ρουσίασε διαφορετικά τα πράγμα-
τα, λέγοντας χοντρά ψέματα. Στις 
συνεδριάσεις του ΣτΕ, κατά πάγια 
διαδικασία, ο πρόεδρος αρχίζει με 
την εκφώνηση των υποθέσεων που 
θα συζητηθούν και με την εξέταση 
των υποθέσεων για τις οποίες υπο-
βάλλεται αίτημα αναβολής. Η υπό-
θεση για τις Οικιστικές Πυκνώσεις 
άρχισε να συζητείται γύρω στις 4μμ 
και μόνον τότε πληροφορηθήκαμε 
-οι λίγοι που είχαμε απομείνει στην 
αίθουσα- από την προεδρεύουσα, 
ότι έχει υποβληθεί από το Δημόσιο 
αίτημα αναβολής. Αυτή η διαδικα-
σία προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, 
αίσθηση.

Παραθέτουμε το διάλογο της 
αντιπροέδρου του ΣτΕ Ειρήνης 
Σαρπ, που προήδρευσε της Ολομέ-
λειας στη συζήτηση αυτής της υπό-
θεσης, και της Αθηνάς Αλεφάντη, 
παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους, που εκπροσώπησε το 
Δημόσιο.

Προεδρεύουσα: Εχει υποβληθεί 
ένα αίτημα από το Δημόσιο για την 
αναβολή των συζητήσεων των υπο-
θέσεων. Το αίτημα στηρίζεται στο ότι 
ετοιμάζεται μια προπαρασκευαστι-
κή ομάδα η οποία θα ασχοληθεί…

Εκπρόσωπος Δημοσίου: Η οποία 
θα ασχοληθεί με το ζήτημα των Οι-
κιστικών Πυκνώσεων… Αυτές που 
κρίνονται από το δικαστήριό σας 
σήμερα και υπάρχει το εξής ζήτημα. 
Γι’ αυτές  τις πυκνώσεις δεν αναφέ-

ρεται τίποτα για τη διαχείρισή τους. 
Πολύ σύντομα να σας πω το εξής. Οι 
πυκνώσεις είναι τριών ειδών, πορτο-
καλί, κίτρινες και ιώδεις… Και έχουμε 
και τις ιώδεις. Είναι αυτές που κρίνει 
σήμερα το δικαστήριό σας… Αυτή 
η εξαίρεση από την ανάρτηση είναι 
μη οριστική εξαίρεση… Επειδή έχει 
συσταθεί αυτή η ομάδα, η οποία, το 
έργο της είναι αυτοί οι χάρτες που 
θα αναρτηθούν πώς θα αντιμετω-
πίσουν όλες αυτές τις πυκνώσεις, 
τις ιώδεις, τι θα κάνουμε με αυτές τις 
πυκνώσεις. Και θα θέλαμε, όταν συ-
ζητηθεί η υπόθεση στο δικαστήριο, 
τουλάχιστον να έχουμε προσπα-
θήσει και να έχουμε καταφέρει να 
έχουμε στη διαβούλευση αυτόν τον 
νόμο.

Προεδρεύουσα: Διακόπτεται (η 
συνεδρίαση)

Εκπρόσωπος Δημοσίου: Συγγνώ-
μη, επειδή συμβαίνει -να το πω στο δι-
καστήριό σας- να είμαι συντονίστρια 
σ’ αυτή την ομάδα, κάνουμε μια πολύ 
μεγάλη προσπάθεια. Είναι πολύ δύ-
σκολο ζήτημα. Θέλω να πιστεύω ότι 
με μεγάλη δουλειά και προσπάθεια 
να έχουμε καταφέρει να το τελειώ-
σουμε μέσα στο καλοκαίρι.

Προεδρεύουσα: Μέσα στο καλο-
καίρι;

Εκπρόσωπος Δημοσίου: Θα προ-
σπαθήσουμε.

Προεδρεύουσα: Τον Ιούνιο θα το 
έχετε καταφέρει;

Εκπρόσωπος Δημοσίου: Να μην 
πάρω δέσμευση. Είμαι συντονίστρια 
σ’ αυτή την ομάδα, προσπαθώ, και οι 
υπόλοιποι που είναι  σ’ αυτή την ομά-
δα, να κάνουμε πολύ συχνές συνε-
δριάσεις. Αλλά να το πάρω πάνω μου 
σίγουρα, ότι τον Ιούλιο θα το έχουμε 
καταφέρει, δεν μπορώ να σας διαβε-
βαιώσω. Εκείνο που μπορώ να σας 
διαβεβαιώσω, κάνουμε μεγάλη προ-
σπάθεια και δεν το αμελούμε.

Ο ισχυρισμός της προεδρεύου-
σας ότι «ετοιμάζεται μια προπαρα-
σκευαστική ομάδα» «βγάζει μάτι». 
«Βγάζει μάτι», γιατί δε ζήτησε από 
την παρεμβαίνουσα για λογαρια-
σμό του Δημοσίου την υπουργική 
απόφαση των Σταθάκη και Φά-
μελλου για να δει τα σχετικά με τη 
συγκρότηση της ομάδας εργασίας, 
τη χρονική της διάρκεια (πάντοτε 
υπάρχει χρονική διάρκεια σ’ αυτές 
τις ομάδες και η έμπειρη δικαστής 
ασφαλώς το γνωρίζει). Δεν τιμά κα-
θόλου μία αντιπρόεδρο του ΣτΕ να 
λέει ότι «ετοιμάζεται μια ομάδα» και 
να δέχεται τον ισχυρισμό ότι δήθεν 
αυτή η ομάδα εργασίας συστάθηκε 
πρόσφατα, όταν έχει συσταθεί στις 
15 Δεκέμβρη του 2017 και η θητεία 
της έχει λήξει στις 15 Απρίλη του 
2018.

Από το περιεχόμενο της υπουρ-
γικής απόφασης των Σταθάκη-Φά-
μελλου και από τη δική μας έρευνα 
αποδεικνύεται ότι η πάρεδρος του 
ΝΣΚ Αθηνά Αλεφάντη ψεύδεται 
απροκάλυπτα ισχυριζόμενη ότι η εν 
λόγω ομάδα εργασίας θα προσπα-
θήσει να ολοκληρώσει το έργο της 
μέσα στο καλοκαίρι, ότι καταβάλλει 

εργώδεις προσπάθειες με συχνές 
συνεδριάσεις και ότι το έργο της 
αφορά τους δασικούς χάρτες που 
θα αναρτηθούν από εδώ και πέρα.

Αποδείχτηκε ακόμα η αντιδασι-
κή στάση του ΣτΕ, που ανέβαλε την 
εκδίκαση για πέντε περίπου μήνες 
τη συνεδρίασή του για το τεράστιο 
περιβαλλοντικό σκάνδαλο των Οι-
κιστικών Πυκνώσεων, αρκούμενο 
σε έναν ισχυρισμό της εκπροσώπου 
του Δημοσίου, χωρίς να επιβεβαιώ-
σει στοιχειωδώς την αλήθεια αυτού 
του ισχυρισμού.

Πέραν του ότι το ΣτΕ δε ζήτησε 
από την εκπρόσωπο του Δημοσίου 
την υπουργική απόφαση για τη συ-
γκρότηση της περιβόητης  ομάδας 
εργασίας, για να επαληθεύσει τον 
ισχυρισμό της,  υπάρχει και ένα 
βασικό συνταγματικό ζήτημα. Η 
εκπρόσωπος του Δημοσίου ισχυ-
ρίστηκε ότι συγκροτήθηκε από την 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος μια ομάδα εργασίας 
για να συντάξει νομοθετική ρύθμι-
ση για την πολεοδομική διαχείριση 
των Οικιστικών Πυκνώσεων. Ομως, 
απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε 
«πολεοδομική διαχείριση στα δά-
ση και στις δασικές εκτάσεις»!

Δεδομένου, λοιπόν, ότι υπάρχει το 
αξεπέραστο συνταγματικό εμπό-
διο της απαγόρευσης κάθε πολεο-
δομικής διαχείρισης των Οικιστικών 
Πυκνώσεων, το ΣτΕ όφειλε να μην 
αναβάλει τη συνεδρίαση, αλλά να 
εξετάσει την υπόθεση και να απο-
φασίσει επικυρώνοντας την από-
φαση 1977/2017 του Ε’ Τμήματος.

Η απόφαση του ΣτΕ να αναβάλει 
τη συνεδρίαση για τις 21 Σεπτέμβρη 
του 2018 πάρθηκε κατά πλειοψηφία. 
Οταν υπάρχει διχασμός των δικα-
στών ακόμα και σε ένα διαδικαστι-
κό ζήτημα, σημαίνει ότι κάποιοι απ’ 
αυτούς αντιλήφθηκαν πως το ΥΠΕΝ 
προσπαθεί απλά να πετάξει τη μπά-
λα στην κερκίδα, να κερδίσει χρόνο.

Αυτή η απόφαση του ΣτΕ, κατά τη 
γνώμη μας, προκαλεί το δημόσιο 
αίσθημα. Επιβεβαιώθηκε για μια 
ακόμα φορά ότι το ΣτΕ υπερασπί-
ζεται «το δίκαιο του μονάρχη».

ΥΓ1. Οι συνήγοροι της ΠΕΔΔΥ, 
του ΓΕΩΤΕΕ και του WWF επεσή-
μαναν ότι η διάταξη για τις Οικιστι-
κές Πυκνώσεις είναι αντισυνταγ-
ματική και ζήτησαν να εκδικαστεί 
άμεσα η υπόθεση. Αντίθετα, ο 
συνήγορος του Δικηγορικού Συλ-
λόγου Θεσσαλονίκης έκλεισε την  
τοποθέτησή του επί του αιτήματος 
της εκπροσώπου του  Δημοσίου για 
αναβολή λέγοντας: «Από στοιχειώ-
δη σεβασμό στο δικαστήριό σας, 
αφού επεσήμανα αυτά που επεσή-
μανα, έχω να πω: στην κρίση του 
δικαστηρίου σας»! Η τοποθέτηση 
αυτή προκάλεσε μεγάλη αίσθηση 
(όχι θετική, φυσικά).

ΥΓ2. Στην ιστοσελίδα μας θα 
αναρτήσουμε την υπουργική απόφα-
ση των Σταθάκη-Φάμελλου για τη 
συγκρότηση της ομάδας εργασίας.

Γεράσιμος Λιόντος

Ανέβαλε τη συνεδρίαση για τις λεγόμενες Οικιστικές Πυκνώσεις

Το ΣτΕ κάνει πλάτες στις δασοκτόνες 
μεθοδεύσεις της κυβέρνησης

Παρά την παραπειστική κυβερνητική προπαγάνδα

Το χρέος θα παραμείνει εργαλείο 
αποικισμού και κινεζοποίησης

Αποκαλύπτεται η σκευωρία της Αντιτρομοκρατικής
Είναι δυνατόν μέλη της ΣΠΦ να βάζουν στον 

οπλισμό τους φυλαχτά, σταυρούς, ευαγγέ-
λια και καρτούλες με εκκλησιαστικά ρητά; Στο 
εργοστάσιο κατασκευής σκευωριών της Αντι-
τρομοκρατικής μπορεί να συμβεί και αυτό! Η 
υπόθεση θα ήταν για γέλια, όταν όμως δυο νέοι 
άνθρωποι βρίσκονται στη φυλακή με 13 χρόνια 
κάθειρξης ο καθένας, τότε το γέλιο παγώνει. 
Και προβάλλει το καθήκον καταγγελίας αυτής 
της κακοφτιαγμένης σκευωρίας, στην οποία 
συνήργησε και ο δικαστικός μηχανισμός.

Την Πέμπτη 10 Μάη, επαναλήφθηκε στο Α’ 
Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, με πρό-
εδρο τον πρόεδρο Εφετών Β. Κωστόπουλο και 
εισαγγελέα την αντεισαγγελέα Εφετών Αν. 
Μασούρα, η σε δεύτερο βαθμό δίκη της Ηρι-
άννας Β. και του Περικλή Μ., οι οποίοι σε πρώ-
το βαθμό καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 13 ετών 
για συμμετοχή στη ΣΠΦ και για διακεκριμμένη 
οπλοκατοχή και έκτοτε παραμένουν στη φυλα-
κή. Το «έγκλημά» τους ήταν ότι η Ηριάννα ήταν 
σύντροφος και ο Περικλής συγκάτοικος του Κ. 
Παπαδόπουλου, ο οποίος το 2012 κατηγορή-
θηκε επίσης για συμμετοχή στη ΣΠΦ, αλλά 
αθωώθηκε πανηγυρικά το 2014.

Η σκευωρία σε βάρος της Ηριάννας και του 
Περικλή στήθηκε από την Αντιτρομοκρατική 
με τρόπο που μοιάζει μ' αυτόν που στήθηκε η 
σκευωρία κατά του Τάσου Θεοφίλου. Δηλα-
δή, πήραν μια υπόθεση του κοινού ποινικού 
δικαίου και τη μετέτρεψαν σε υπόθεση «τρο-
μοκρατίας», εμπλέκοντας άτομα που τα είχαν 
στη δεξαμενή με τους «υπόπτους» τους. Μά-
λιστα, κοιτάζοντας τη δικογραφία, βλέπουμε 
να πρωταγωνιστούν και στις δύο υποθέσεις τα 
ίδια στελέχη της Αντιτρομοκρατικής.

Θυμίζουμε ότι η ληστεία στην Πάρο και η 
δολοφονία του άτυχου ταξιτζή έγινε από άτο-
μα του κοινού ποινικού δικαίου. Οταν άρχισε 
να σφίγγει ο κλοιός γύρω από τους πραγματι-
κούς ενόχους, παρενέβη η Αντιτρομοκρατική, 
πήρε την υπόθεση από τη Διεύθυνση Ασφάλει-
ας Αττικής και τη μετέτρεψε σε «υπόθεση της 

ΣΠΦ», βάζοντας στο κέντρο της τον Θεοφί-
λου, εν γνώσει της ότι δεν έχει καμιά σχέση με 
τη ΣΠΦ. Ο Θεοφίλου αθωώθηκε τον Ιούλη του 
2017, αφού έμεινε πέντε χρόνια στη φυλακή.

Στην υπόθεση της Ηριάννας και του Περι-
κλή, έχουμε μια υπόθεση όπλων και σφαιρών 
διάφορων τύπων, που βρέθηκαν στην Πα-
νεπιστημιούπουλη Ζωγράφου τον Νοέμβρη 
του 2011. Μέσα στη σακούλα με τις σφαίρες 
βρέθηκαν μια σειρά θρησκευτικά σύμβολα: 
ένας σταυρός, ένα μενταγιόν  Παναγία, ένα 
ευαγγέλιο μινιατούρα, ένα πολύπτυχο με αγιο-
γραφίες στη μια πλευρά και ένα εκκλησιαστικό 
ρητό στην άλλη. Αυτά τα ευρήματα δεν παρέ-
πεμπαν, βέβαια, στη ΣΠΦ ή άλλη οργάνωση 
του αντάρτικου πόλης, αλλά σε ανθρώπους 
του κοινού ποινικού δικαίου, από τους οποί-
ους -εν αντιθέσει με τους αναρχικούς και τους 
μαρξιστές- δεν λείπει η θρησκευτική πίστη. Γι' 
αυτό και την υπόθεση χειρίστηκε αρχικά η Δι-
εύθυνση Ασφαλείας Αττικής, που έκανε την 
προανάκριση τον Νοέμβρη του 2011. Μεταξύ 
των άλλων, πήρε και επιθηλιακά κύτταρα με 
βαμβακοφόρο στυλεό (για έλεγχο DNA), σε 
εξαιρετικά μικρές ποσότητες.

Φαίνεται πως στην αρχή ο αστυνομικός μη-
χανισμός προσπάθησε να εντοπίσει τους ποι-
νικούς που είχαν θάψει τα όπλα. Δεν μπόρεσε 
ή δε θέλησε (δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη) 
να τους εντοπίσει και στις αρχές του 2013 η 
Ασφάλεια «πάσαρε» την υπόθεση στην Αντι-
τρομοκρατική. Είχε περάσει πάνω από ένας 
χρόνος. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι 
τα δείγματα βιολογικού υλικού πάρθηκαν τον 
Νοέμβρη του 2011 και η Εκθεση Εργαστηρια-
κής Πραγματογνωμοσύνης δημοσιοποιήθηκε 
τον Οκτώβρη του 2012. Είναι πολύ πιθανό (για 
να μην πούμε σίγουρο), ότι τα δείγματα που 
έμειναν επί σχεδόν ένα χρόνο στα συρτάρια 
της ΔΕΕ (Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευ-
νών) υπέστησαν επιμόλυνση.

Γιατί είμαστε σίγουροι ότι τα όπλα τα έθα-
ψαν ποινικοί; Γιατί κανένας σοβαρός άνθρω-

πος, ακόμα και πολέμιος του αντάρτικου πόλης, 
δε θα πίστευε ποτέ ότι μέλη της ΣΠΦ θα έκρυ-
βαν τον οπλισμό τους και θα έβαζαν και σταυ-
ρουδάκια με Παναγίτσες για… να τα φυλάνε!

Η Αντιτρομοκρατική, όμως, πήρε αυτή την 
«ορφανή» υπόθεση και έστησε μ' αυτή μια 
σκευωρία, σε βάρος δύο ανθρώπων που τους 
είχε καταγεγραμμένους λόγω της σχέσης τους 
με τον Κ. Παπαδόπουλο. Σ' αυτό το άντρο της 
κρατικής καταστολής δεν υπάρχουν αναστο-
λές ηθικού τύπου. Πρέπει, μάλιστα, να σημειω-
θεί πως όταν έστησαν αυτή τη σκευωρία, ήταν 
ακόμα σε εξέλιξη στον Κορυδαλλό η τρομοδί-
κη με κατηγορούμενο και τον Κ. Παπαδόπουλο, 
τη θέση του οποίου ήθελαν να επιβαρύνουν. 
Δε φοβούνται να πάρουν τέτοια ρίσκα, αφού 
δε δίνουν λογαριασμό για τις σκευωρίες που 
στήνουν, ακόμα κι όταν αυτές καταρρέουν.

Εν προκειμένω, πρέπει να παρατηρήσουμε 
ότι το ρίσκο αυτής της τόσο χοντροκομμένης 
κατασκευής δεν τους δημιούργησε πρόβλημα 
μέχρι και την πρώτη δίκη, καθώς ο τότε συνήγο-
ρος της Ηριάννας δεν ανέδειξε το κραυγαλαίο 
γεγονός της εύρεσης των θρησκευτικών αντι-
κειμένων μαζί με τα όπλα. Είναι απορίας άξιο, 
όμως είναι γεγονός!

Σχετικά με το δήθεν βιολογικό υλικό της Ηρι-
άννας και του Περικλή που βρέθηκε στα όπλα 
έχουμε να πούμε πολλά και θα το κάνουμε 
σε επόμενη φάση. Απ’ αφορμή την κατάθεση 
την Πέμπτη της αστυνομικής υποδιευθύντρι-
ας – βιολόγου της ΔΕΕ Αριστέας Μεθενίτη, 
περιοριζόμαστε σε μερικές επιγραμματικές 
επισημάνσεις.

u Το βιολογικό υλικό ενός κατηγορουμένου 

ταυτίζεται με το βιολογικό υλικό που βρέθηκε 
σε ένα πειστήριο, μόνο στην περίπτωση που εί-
ναι μοναδικό στο πειστήριο και δεν είναι μείγ-
μα και μόνο στην περίπτωση που και οι δεκαέξι 
γενετικοί τόποι και τα δύο αλληλόμορφα σε 
κάθε γενετικό τόπο ταυτίζονται.

u Στην περίπτωση της Ηριάννας δεν έχουμε 
ταύτιση των δεκαέξι γενετικών τόπων και στην 
περίπτωση του Περικλή είχαμε μείγμα δύο ή 
περισσότερων ατόμων. Οι σοβαροί επιστήμο-
νες «φωνάζουν» ότι τα μείγματα βιολογικού 
υλικού δεν τα εξετάζουμε, αλλά τα πετάμε 
στα σκουπίδια.

Η μάρτυρας Μεθενίτη, βέβαια, δεν κατέ-
θεσε ως επιστήμονας, αλλά ως αστυνομική 
υποδιευθύντρια που προσπαθεί να στηρίξει 
το κατηγορητήριο. Δυστυχώς γι' αυτήν και 
ευτυχώς για τα θύματα της σκευωρίας, αυτό 
δεν είναι δικός μας αυθαίρετος ισχυρισμός. Η 
αντεισαγγελέας Εφετών Αναστασία Μασού-
ρα, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της 
μάρτυρα από τους συνηγόρους υπεράσπισης, 
ρώτησε την Μεθενίτη αν ο κ. Ταΐρης, πρώην 
αστυνομικός, που υπηρέτησε επίσης στη ΔΕΕ, 
έχει κάτι μαζί της. Την ρώτησε γιατί ο Ταΐρης 
συνέταξε μια τεχνική έκθεση, που η υπεράσπι-
ση της Ηριάννας κατέθεσε στο δικαστήριο, και 
ήθελε μια απάντηση από τη Μεθενίτη πριν δι-
αβάσει αποσπάσματα αυτής της έκθεσης. Ο 
διάλογος της εισαγγελέα με τη μάρτυρα ήταν 
έντονος και δεν μπορέσαμε να καταγράψουμε 
την απάντηση της τελευταίας στο ερώτημα. Η 
εισαγγελέας, πάντως, διάβασε το εξής από-
σπασμα από την τεχνική έκθεση:

«Παρότι η Ηριάννα… είναι γυναίκα, η Δρ. Με-
θενίτη Αριστέα προχωρεί και ταυτίζει το γενε-
τικό τύπο της μ’ αυτόν της άγνωστης γυναίκας 
Α ως προς τα κοινά STR που προσδιορίστηκαν, 
και προχωρεί ακόμη περισσότερο και δίνει 
και στατιστικό αποτέλεσμα στην συχνότητα  
εμφάνισης. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στη 
διαφοροποίηση των γενετικών στοιχείων των 
δύο γενετικών τόπων. Η Δρ. Μεθενίτη Αριστέα 
επιλέγοντας τους γενετικούς τόπους με κοινά 

στοιχεία, δηλ. τους επτά από τους δεκαέξι γε-
νετικούς τόπους που έχουν εξεταστεί και από 
τα εννέα συνολικά που έχουν καταγραφεί ως 
αξιόπιστα  αποτελέσματα που έχουν παρα-
χθεί από το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ όπου υπηρετεί,  
μεροληπτεί υπέρ της ενοχοποίησης της προς 
σύγκριση υπόπτου, και αυτό είναι απαράδεκτο 
και τουλάχιστον καταχρηστικό και δεν υπάρχει 
σε κανέναν Διεθνή Κανόνα και Πρακτική, που 
αντιθέτως επιβάλλει την αμεροληψία προς κά-
θε κατεύθυνση. Με την πρακτική της η Δρ. Με-
θενίτη Αριστέα εισάγει μια καινούρια τακτική, 
πρωτόγνωρη στην Διεθνή Κοινότητα, να εξετά-
ζουμε πολλούς γενετικούς τόπους π.χ. τριάντα, 
να παράγονται αποτελέσματα για μερικούς από 
αυτούς π.χ είκοσι πέντε, να επιλέγουμε αυτούς 
που είναι οι κοινοί π.χ. επτά, να κάνουμε την 
ταύτιση, να εξάγουμε το στατιστικό αποτέλε-
σμα, που έτσι και αλλιώς εγγυημένα θα είναι 
ένας πολύ μεγάλος αριθμός, και στην συνέχεια 
να  χρησιμοποιούμε την στατιστική σαν συχνό-
τητα εμφάνισης (ούτε καν την στατιστική των 
Likehood Ratios (LR)), για να ενοχοποιήσουμε 
κάθε ύποπτο που εμφανίζεται να έχει κοινά 
γενετικά χαρακτηριστικά σε κάποιους γενετι-
κούς τόπους, αδιαφορώντας για τους όποιους 
αποκλεισμούς. Αυτό οδηγεί στην ενοχοποίηση 
πολλών ατόμων από έναν γενετικό τύπο, πράγ-
μα αδύνατον, αδιανόητον. Αυτή η πρακτική είναι 
επικίνδυνη, κατακριτέα και απαράδεκτη και ξένη 
σε κάθε Διεθνή Κανόνα. Η πρακτική της αυτή 
ουσιαστικά τορπιλίζει την αξιοπιστία της ανά-
λυσης DNA στην δικανική της χρήση».

Αφού διάβασε το απόσπασμα, η εισαγγελέ-
ας ζήτησε από τη Μεθενίτη να το σχολιάσει, 
λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θέλω ν' ακούσω». 
Ακολούθησε ένας ακόμα έντονος διάλογος, με 
τη μια να μιλάει «πάνω» στην άλλη, τον οποίο 
δεν μπορούμε να αποδώσουμε με ακρίβεια. Γι' 
αυτό περιοριζόμαστε στην καταληκτική φρά-
ση της εισαγγελέα Μασούρα: «Μου κάνει πολύ 
μεγάλη εντύπωση που έχετε συνεργαστεί στην 
υπηρεσία και κατ’ ουσίαν σας μηδενίζει»!
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Πριν ακόμη στεγνώσει το 
μελάνι των υποσχέσεων 

του υπουργείου Παιδείας, των 
θριαμβολογιών ότι επιτέλους 
θεσμοθετείται η υποχρεωτικό-
τητα φοίτησης στο Νηπιαγω-
γείο και για τα προνήπια, έπε-
σαν οι μάσκες και αποκαλύ-
φθηκαν όλες οι βρόμικες προ-
θέσεις της συγκυβέρνησης. Οι 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και το υπουργείο 
Παιδείας έβαλαν και τους δή-
μους στο παιχνίδι και μάλιστα 
τους έδωσαν καθοριστικό ρό-
λο στον εκπαιδευτικό σχεδια-
σμό για το Νηπιαγωγείο.

Αναφέρουμε τα γεγονότα:
Καταρχάς, στις 26/2/2018 

ψηφίστηκε από τη Βουλή ο 
νόμος  4521 «Ιδρυση Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής», στο 
άρθρο 33, παράγ. 3 γ του οποί-
ου αναφέρονται τα εξής:

γ) Η παρ. 4 του άρθρου 3 του 
ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως 
εξής: «4. Η φοίτηση όσων νη-
πίων την 31η Δεκεμβρίου του 
έτους εγγραφής συμπληρώ-
νουν ηλικία πέντε (5) ετών, είναι 
υποχρεωτική σε όλη τη χώρα. 
Για τα νήπια που συμπληρώ-
νουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 
γίνεται υποχρεωτική σταδιακά, 
από το σχολικό έτος 2018-2019 
και σε κάθε περίπτωση εντός 
τριετίας, κατά δήμους, οι οποί-
οι ορίζονται με κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Παιδείας, 
Ερευνας και Θρησκευμάτων 
και Οικονομικών, εφαρμοζο-
μένου σε κάθε περίπτωση του 
δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 1566/1985. 
Η κοινή υπουργική απόφαση 
του προηγούμενου εδαφίου 
εκδίδεται ύστερα από εισήγη-
ση των οικείων Περιφερειακών 
Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
η οποία διατυπώνεται μετά από 
γνώμη τριμερούς Επιτροπής, η 
οποία συγκροτείται με απόφα-
ση των ιδίων. Η εν λόγω Επιτρο-
πή αποτελείται από τους οικεί-
ους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης ως Προέδρους, 
τους οικείους Δημάρχους και 
τους Προέδρους των οικείων 
Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης ως 
μέλη» (οι εμφάσεις δικές μας).

Σχολιάζοντας τότε το γεγο-
νός γράφαμε ότι πρόκειται ου-
σιαστικά για κολοβή ρύθμιση, 
αφού η υποχρεωτικότητα της 
φοίτησης στο Νηπιαγωγείο για 
τα προνήπια δεν εφαρμόζεται 
άμεσα, αλλά κατά δήμους και 
μάλιστα σε βάθος τριετίας (το 
«σε κάθε περίπτωση» μπήκε 
στο τελικό κείμενο για να ρίξει 
στάχτη στα μάτια των εκπαι-
δευτικών, που είχαν να αντι-
παλέψουν τα μικροκομματικά 
και συντεχνιακά συμφέροντα 
επαγγελματικών κλάδων, που 
υποκινούνταν από αντιπολιτευ-
όμενα κόμματα και δημαρχαί-
ους).

Η ρύθμιση είναι κολοβή, 
πρώτον γιατί αναγορεύει τους 
δήμους σε συνδιαμορφωτές 
της εκπαιδευτικής πολιτικής, 
ανοίγοντας επικίνδυνους 
δρόμους για το μέλλον του 
Νηπιαγωγείου και γενικά της 
εκπαίδευσης, δεδομένων των 
νόμων της αποκέντρωσης 
(οι σχετικές διατάξεις τους 
έμειναν ανενεργές μετά το 
μεγαλειώδες κίνημα των εκ-
παιδευτικών που ξεσηκώθηκε) 
και δεύτερον γιατί το χρονικό 
όριο της τριετίας είναι πολύς 
χρόνος, μέσα στον οποίο μπο-
ρούν να συμβούν πολλά, με 
πρώτο και κύριο το γεγονός 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην 
είναι κυβέρνηση. Αλλωστε, η 
εφαρμοστική ΚΥΑ προβλέπει 
τη συνυπογραφή του υπουρ-
γού Οικονομικών, πράγμα που 
αμέσως-αμέσως θέτει προϋπο-
θέσεις οικονομικού περιεχομέ-
νου, που έχουν να κάνουν με τη 
μνημονιακή πολιτική και τους 
ασφυκτικούς περιορισμούς 
της σκληρής δημοσιονομικής 
πειθαρχίας. 

Με την έκδοση της ΚΥΑ 
έπεσαν πλέον οι μάσκες. Η 
«γνώμη» για την εφαρμογή της 
υποχρεωτικότητας, που εκφρά-
ζουν οι τριμελείς επιτροπές 
έγινε «ομόφωνη γνώμη» και 

μάλιστα απέκτησε και αποφα-
σιστικό χαρακτήρα στο σχεδι-
ασμό του υπουργείου Παιδεί-
ας. Δεδομένης της σαμποταρι-
στικής τακτικής των δήμων και 
του βρόμικου ρόλου της ΚΕΔΕ 
στο συγκεκριμένο ζήτημα, που 
αναζητούν «πελάτες» για τις 
δομές τους (οι δήμοι υλοποι-
ούν το πρόγραμμα φιλοξενίας 
παιδιών  μέσω ΕΣΠΑ «Εναρ-
μόνιση της Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής» στους 
παιδικούς σταθμούς, αποκομί-
ζοντας ευρωπαϊκό παραδάκι, 
χώρια τα «τροφεία» που πλη-
ρώνουν οι γονείς), ο δρόμος 
για την εφαρμογή της καθολι-
κότητας στη διετή υποχρεωτι-
κή φοίτηση στο Νηπιαγωγείο 
δεν είναι μόνο ανηφορικός 
και δύσβατος, αλλά γίνεται 
και απροσπέλαστος.

Το υπουργείο Παιδείας, λοι-
πόν, αποφάσισε την εφαρμογή 
της δίχρονης Προσχολικής Εκ-
παίδευσης μόνο σε 184 δήμους 
από τους 325 της χώρας για τη 
σχολική χρονιά 2018-2019! Το 
κριτήριο επιλογής των δήμων 
ήταν η ομόφωνη απόφαση των 
τριμελών επιτροπών, ενώ ακό-
μη και σε δήμους που υπήρχε 
ομόφωνη γνώμη αυτοί δεν 
επελέγησαν. 

Η Κυβέρνηση, όπως αναφέ-
ρει και η ΔΟΕ σε ανακοίνωσή 
της «επέλεξε να αγνοήσει ακό-
μα και ομόφωνες αποφάσεις 
τριμερών επιτροπών υπέρ της 
εφαρμογής (π.χ. Κέρκυρα) 
καθώς και την επάρκεια των 
κτιριακών υποδομών σε περιο-
χές όπου, παρά τη δυνατότητα 
άμεσης εφαρμογής, οι Δήμαρ-
χοι έθεσαν βέτο (π.χ. Δράμα, 
Πρέβεζα, Ιεράπετρα κ.ά.) πε-
ριφρονώντας την πλειοψηφία 
(Σύλλογοι και Δ/ντές Εκπ/σης) 
που τάχθηκε υπέρ της εφαρμο-
γής ενώ δεν ήταν υποχρεωμένη 
από το νόμο να υιοθετήσει τις 
απόψεις τους και θα μπορούσε 
να προχωρήσει στην γενίκευση 
της εφαρμογής» (πηγή: Συντο-
νιστικό Νηπιαγωγών).

Την κύρια ευθύνη βεβαίως 
φέρει η κυβέρνηση, που άνοιξε 
την όρεξη στους δήμους, αφού 
και οι συριζαίοι είναι υπέρμα-
χοι της κακόφημης αποκέ-
ντρωσης, που στόχο έχει να 
απαλλάξει το αστικό κράτος 
από την υποχρέωση της απο-
κλειστικής κρατικής χρημα-
τοδότησης της εκπαίδευσης. 
Αυτό καταδεικνύει περίτρανα 
και το σχετικό νομοσχέδιο για 
τις Δομές της Εκπαίδευσης, 
που οσονούπω θα έρθει στη 
Βουλή. Συνεπώς οι ίντριγκες 
των δημάρχων, ώστε να μην 
εφαρμοστεί η διετής υποχρεω-
τική φοίτηση στο Νηπιαγωγείο 
είναι επακόλουθο - και μάλιστα 
δεδομένο - αυτής της κυβερ-
νητικής απόφασης.

Τις χαρακτηριστικές συμπε-
ριφορές δημάρχων στο συγκε-
κριμένο ζήτημα περιγράφει το 
Συντονιστικό Νηπιαγωγών: 

«Η γνώμη των δημάρχων 
-ασχέτως αν τελικά την εξέ-
φρασαν ή όχι- αφού άλλοι ήταν 
εξαφανισμένοι, άλλοι άλλαξαν 
γνώμη και άλλοι προκλητικά αρ-
νήθηκαν έστω  να αναλάβουν 
το κομμάτι των κτιριακών που 
είναι η αρμοδιότητά τους - απέ-
κτησε βαρύνουσα σημασία με 
την επιλογή της Κυβέρνησης 
να τους χρήσει προνομιακούς 
συνομιλητές.  Οι Δήμαρχοι που 
συντάσσονται με την επίσημη 
θέση της ΚΕΔΕ, η οποία έχει 
ευθαρσώς δηλώσει ότι διαφω-
νεί  με το δίχρονο υποχρεωτικό 
Νηπιαγωγείο, δημοσιοποίη-
σαν με προκλητικό  τρόπο και 
δηλώσεις τη διάθεσή τους να 
εμποδίσουν   την εφαρμογή 
του νόμου:

Ενδεικτικά αναφέρουμε από 
ανακοινώσεις συλλόγων:

‘’….ο Δήμαρχος Πεύκης – 
Λυκόβρυσης αρνήθηκε να 
υπογράψει το πρακτικό της 
γνωμοδοτικής επιτροπής του 
νόμου 4521/2018 και μας απέ-
πεμψε από το Δημαρχείο Πεύ-
κης – Λυκόβρυσης δηλώνοντας 
ότι θα απαντήσει εγγράφως 

στο Δ/ντή Π. Ε. Β΄ Αθήνας για 
το αν διαθέτει αίθουσες ή όχι 
για την εφαρμογή της Δίχρονης 
Υποχρεωτικής Προσχολικής 
αγωγής & Εκπ/σης στο Δήμο 
του’’.

‘’...ο Δήμαρχος Πεντέλης – 
Μελισσίων δεν εμφανίστηκε 
καν στο Δημαρχείο του όταν 
τα υπόλοιπα μέλη της τριμε-
ρούς επιτροπής πήγαν κατό-
πιν συνεννόησης μαζί του για 
να συνεδριάσουν και εκείνος 
με απαξίωση εξαφανίστηκε 
και ακόμα τον ψάχνουμε (ίσως 
επειδή στο Δήμο του υπάρχουν 
οι προϋποθέσεις για την άμεση 
εφαρμογή της Δίχρονης την 
οποία αυτός δεν επιθυμεί)’’.

‘’…ο δήμαρχος Φυλής με 
προκλητικό τρόπο δήλωσε 
ευθαρσώς ότι θεωρεί αδύνα-
τη την εφαρμογή του νόμου. 
Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι 
δεν υπάρχουν υποδομές στο 
δημόσιο νηπιαγωγείο ώστε να 
μπορούν να καλυφθούν οι ανά-
γκες της εφαρμογής της 2χρο-
νης υποχρεωτικής προσχολι-
κής αγωγής, υπερασπιζόμενος 
τη δυνατότητα φοίτησης στους 
παιδικούς σταθμούς. Δήλωσε 
μάλιστα, χαρακτηριστικά, ότι 
‘’οι υπερσύγχρονοι παιδικοί 
σταθμοί που λειτουργούν στην 
περιοχή καλύπτουν επαρκώς 
τις ανάγκες των παιδιών και 
μάλιστα λειτουργούν με βά-
ση τις προδιαγραφές του Υπ. 
Παιδείας’’! Προφανώς ο δή-
μαρχος ξεχνά ότι τα δημόσια 
νηπιαγωγεία αποτελούν την 
πρώτη σχολική βαθμίδα της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
και ακολουθούν συγκεκριμένο 
πρόγραμμα ορισμένο από το 
υπουργείο παιδείας. Παράλλη-
λα,  δήλωσε πολύ καθαρά ότι 
δεν έχει και ούτε πρόκειται να 
προβεί σε οποιοδήποτε σχεδι-
ασμό για ίδρυση και κατασκευή 
νέων νηπιαγωγείων’’.

Στους 7 Δήμους του Αργο-
σαρωνικού, όπου η γνώμη των 
Δημάρχων ήταν  περιττή αφού 
υπάρχει επάρκεια αιθουσών 
για τη φοίτηση όλων των παιδι-
ών 4-6 ετών,  όπως δήλωσε η 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Π.Ε. 
Πειραιά: ‘’Οι κ.κ. Δήμαρχοι των 

Δήμων Κυθήρων, Σπετσών, 
Πόρου, Τροιζηνίας-Μεθάνων 
και Αίγινας, με κοινή τους 
επιστολή διαμαρτυρήθηκαν 
για τη μη τήρηση των προθε-
σμιών πρόσκλησης και επί της 
ουσίας δήλωσαν απερίφραστα 
ότι διαφωνούν στην εφαρμογή 
της υποχρεωτικής φοίτησης 
των νηπίων τεσσάρων (4) ετών, 
λόγω ανεπάρκειας αιθουσών 
(;)’’ και μετά την παράταση της 
προθεσμίας από την Π.Δ.Π. ‘’οι 
κ.κ. Δήμαρχοι των Δήμων Κυθή-
ρων, Σπετσών, Πόρου, Τροιζη-
νίας-Μεθάνων και Αίγινας, πάλι 
με κοινή τους επιστολή, παρά 
την τήρηση των προθεσμιών 
πρόσκλησης, βρήκαν νέα αι-
τιολογία μη προσέλευσης, με-
ταξύ άλλων ότι έχουν πολλούς 
τουρίστες στο νησί  και ότι 
πρέπει να είναι στο Δημαρχείο 
τους!!!’’».

Την εφαρμογή της υποχρε-
ωτικότητας σαμποτάρισαν και 
Διευθυντές Εκπαίδευσης, πι-
στοί κολαούζοι του υπουργεί-
ου και των αστικών κομμάτων 
εξουσίας. Η ΔΟΕ αναφέρει σε 
ανακοίνωσή της:

«Δυστυχώς, στη διαδικασία 
αυτή πολλοί Δ/ντές Εκπαί-
δευσης ερμηνεύοντας κατά 
το δοκούν τη σχετική διάταξη 
αποκλείουν την εκπροσώπηση 
Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. 
Αυτό συμβαίνει στις περιπτώ-
σεις όπου στα σχολεία των 
ορίων ενός δήμου υπάρχουν 
περισσότεροι του ενός Σύλλο-
γοι εκπαιδευτικών, όπου ο όρος 
“τριμερής“ κακώς ερμηνεύεται 
ως τριμελής με αποτέλεσμα να 
υπάρχει η απαίτηση για εκπρο-
σώπηση ενός μόνο από τους 
Συλλόγους αντί όλων».

Κοντολογίς, με τις επιλογές 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που υπηρε-
τούν με επιμονή και συνέπεια 
τη μνημονιακή πολιτική απο-
φασιστικής περικοπής των δα-
πανών για τα κοινωνικά αγαθά, 
«ξηλώνεται» ο σχεδιασμός για 
το διετές υποχρεωτικό Νηπια-
γωγείο, παρά τις βερμπαλιστι-
κές δηλώσεις.

Γιούλα Γκεσούλη

Επεσαν οι μάσκες

Το νομοσχέδιο για τις Δομές Υπο-
στήριξης της Εκπαίδευσης (sic!), 

που στόχους έχει τη δραστική περικοπή 
των δαπανών για το δημόσιο σχολείο, 
την εισαγωγή της «αυτοαξιολόγησης», 
που αποτελεί το πρώτο βήμα για την 
εφαρμογή της αξιολόγησης σχολείων 
και εκπαιδευτικών, την «αυτονομία» της 
σχολικής μονάδας, που μαζί με τον έτε-
ρο πόλο της, την «αποκέντρωση», ανοί-
γουν το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση 
και της δημόσιας εκπαίδευσης, έχουμε 
αναλύσει στην εφημερίδα μας (Κόντρα, 
αρ. φύλ. 956).

Το νομοσχέδιο οσονούπω θα έρθει 
στη Βουλή. Στο φύλλο μας αυτό δημοσι-
εύουμε σχετική ανακοίνωση της ΕΛΜΕ 
Λευκάδας, που δείχνει τη χαρακτηριστι-
κή οπτική (διόλου ενθαρρυντική για τη 
συγκυβέρνηση), με την οποία βλέπουν 
τους σχεδιασμούς των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ οι 
εκπαιδευτικοί (τουλάχιστον μια μεγάλη 
μερίδα τους):

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΜΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Την άνοιξη αν δεν τη βρεις τη φτιά-

χνεις. / Και ή πας να παίξεις τρικυμία ή 
πνίγεσαι.

Οδ. Ελύτης
Τα τεκταινόμενα στην εκπαίδευση 

καθιστούν πρόδηλο πως ο καιρός είναι 
οριακός, διότι βρισκόμαστε στο κρίσι-
μο εκείνο σημείο της επικείμενης διο-
λίσθησης του δημόσιου σχολείου στο 
νεοφιλελεύθερο μοντέλο εκπαίδευσης, 
που υπόκειται σε αμιγώς ιδιωτικοοικο-
νομικά κριτήρια και κινείται σε τροχιά 
εκ διαμέτρου αντίθετη από την κουλ-
τούρα της ανθρωπιστικής παιδείας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ενστερνίζεται και ακολου-
θεί κατά γράμμα τις θεμελιακές κατευ-
θύνσεις του ταξικού σχολείου, όπως 
αυτές διαμορφώθηκαν και χαράχθηκαν 

εδώ και χρόνια στις ΗΠΑ και στην Ε.Ε. 
υπό το βάρος της διεύρυνσης της κερ-
δοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων 
και των μονοπωλιακών ομίλων. Η ίδια 
η πραγματικότητα καταυγάζει τις προ-
θέσεις της «αριστερής» κυβέρνησης, 
η οποία προωθεί αναδιαρθρώσεις που 
δεν είχαν καταφέρει να επιβάλουν επί 
δεκαετίες το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ.

Το νομοσχέδιο για την «αναδιοργά-
νωση των δομών υποστήριξης της εκ-
παίδευσης» αποσκοπεί στην περιστολή 
των δαπανών μέσω της εξοικονόμησης 
προσωπικού, στην προώθηση των διαδι-
κασιών αξιολόγησης στην εκπαίδευση 
και στην αποκέντρωση της εκπαίδευ-
σης με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση 

συνθηκών για τη διοικητική και οικονο-
μική αυτονομία των σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο καταρ-
γούνται τα Π.Ε.Κ., οι Προϊστάμενοι 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και οι 
Σχολικοί Σύμβουλοι και στη θέση τους 
δημιουργούνται τα Περιφερειακά 
Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) σε επίπεδο Περιφερειακών 
Διευθύνσεων. Πρόκειται για γραφειο-
κρατικές, συγκεντρωτικές δομές που θα 
προωθούν τις κεντρικές εκπαιδευτικές 
κατευθύνσεις σε επίπεδο περιφέρειας. 
Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., που λόγω της απόστασης 
θα είναι ξεκομμένα από τη σχολική 
πραγματικότητα, θα διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην προώθηση της 

αξιολόγησης - χειραγώγησης μέσω της 
οργάνωσης και υλοποίησης της λεγό-
μενης αποτίμησης του εκπαιδευτικού 
έργου που δεν είναι τίποτα άλλο από 
τη γνωστή μας αυτοαξιολόγηση της 
σχολικής μονάδας, η οποία αποτελεί 
βασικό εργαλείο για την ιδιωτικοποίηση 
της δημόσιας εκπαίδευσης.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο καταρ-
γεί το Π.Δ. 152 για την αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών. Ωστόσο, οι αλλαγές 
στις οποίες προχωρά το νομοσχέδιο συ-
νολικά δημιουργούν τις προϋποθέσεις 
για την ουσιαστική προώθησή της. Νό-
μος για την ατομική αξιολόγηση μπο-
ρεί να ψηφιστεί εν μια νυκτί. Προέχει 
η εμπέδωση κουλτούρας αξιολόγησης 

Παγίδα το νομοσχέδιο για τις Δομές 
Υποστήριξης της Εκπαίδευσης
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εκ μέρους των εκπαιδευτικών 
και αυτό θα γίνει μέσω της αυ-
τοαξιολόγησης. Αλλωστε η ίδια 
η αποτίμηση - αυτοαξιολόγηση 
θα αποσείσει τις ευθύνες για τη 
λειτουργία των σχολείων από το 
Υπουργείο και θα τις μετακυλή-
σει στα σχολεία και στις πλάτες 
των εκπαιδευτικών.

Σε επίπεδο Διευθύνσεων 
συγχωνεύονται υποστηρικτι-
κές δομές ζωτικής σημασίας 
(Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., Συμβουλευτικοί 
Σταθμοί Νέων, Κ.Ε.Σ.Υ.Π. , 
Κ.Ε.Π.Λ.Η.Ν.Ε.Τ.) και δημιουρ-
γούνται τα Κέντρα Εκπαιδευ-
τικής και Συμβουλευτικής Υπο-
στήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), τα οποία θα 
είναι κοινά για τις δύο βαθμίδες 
εκπαίδευσης. Βλέπουμε, δηλα-
δή, ότι δομές με διακριτά αντι-
κείμενα συγχωνεύονται με στόχο 
τη μείωση του ήδη ανεπαρκούς 
προσωπικού λόγω της υποχρη-
ματοδότησης. Το αποτέλεσμα θα 
είναι η συρρίκνωση των υποστη-
ρικτικών δομών και η υποβάθμι-
ση του έργου τους. Η κατάσταση 
που διαμορφώνεται στην Ειδική 
Εκπαίδευση είναι κρίσιμη και 
σύντομα θα διαφανούν οι επιζή-
μιες συνέπειες για τα παιδιά με 
ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες.

Η ίδια λογική της συρρίκνω-
σης παρατηρείται και στην με-
τεξέλιξη των Κ.Π.Ε. σε Κέντρα 
Εκπαίδευσης για την Αειφορία 
(Κ.Ε.Α.), τα οποία θα ενσωμα-
τώνουν τις αρμοδιότητες των 
υπευθύνων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας 
και Πολιτιστικών Θεμάτων και 
Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων. 
Μάλιστα τα Κ.Ε.Α. προβλέπεται 
να χρηματοδοτούνται από τους 
δήμους! Η λεπτομέρεια αυτή 
αποδεικνύει περίτρανα πως το 
συγκεκριμένο νομοσχέδιο δρο-
μολογεί την αποκέντρωση – ιδι-
ωτικοποίηση του εκπαιδευτικού 
συστήματος.

Ενα ακόμα σημαντικό σημείο 
του νομοσχεδίου είναι η θεσμο-
θέτηση των λεγόμενων ομάδων 
σχολείων που συνδέεται άμεσα 
με την πρόταση του Ι.Ε.Π. για τη 
Β΄ Λυκείου και ανοίγει το δρόμο 
για μετακινήσεις μαθητών και εκ-
παιδευτικών. Είναι ορατό πια το 
ενδεχόμενο μεταφοράς της ορ-
γανικότητας σε επίπεδο ομάδας 
σχολείων.

Ας  παραμερίσουμε τους εξω-
ραϊσμούς της υποταγμένης στα 
ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα 
πολιτικής εξουσίας και ας κοιτά-
ξουμε την ωμή πραγματικότητα 
κατάματα. Η συγκρότηση συ-
γκεντρωτικών δομών σε επίπεδο 
Διευθύνσεων και Περιφερειών 
συνιστά απαραίτητη προϋπό-
θεση για την αποκέντρωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος. Ο 
ευσεβής πόθος του Νεοφιλελευ-
θερισμού, τις αρχές του οποίου 
εκφράζει ο ΟΟΣΑ, είναι να απο-
τινάξει το κράτος από πάνω του 
το βάρος της χρηματοδότησης 
της εκπαίδευσης. Αυτός ο στό-
χος μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
της αποκέντρωσης, του περά-
σματος, δηλαδή, των σχολείων 
σε επίπεδο περιφερειών και δή-
μων, που θα επιφέρει και την αυ-
τονομία των σχολικών μονάδων. 
Η αυτονομία, η οποία μπορεί να 
λειτουργήσει μόνο μέσω του ερ-

γαλείου της αυτοαξιολόγησης, 
θα είναι διοικητική και οικονομι-
κή γιατί σε παιδαγωγικό επίπεδο 
είναι αυτονόητο πως η κεντρική 
εξουσία δεν έχει λόγους να εκ-
χωρήσει την ιδεολογική ηγεμο-
νία της.

Αν, σε συνδυασμό με τα πα-
ραπάνω, λάβουμε υπόψη τις 
φαεινές ιδέες του ΟΟΣΑ, που 
πρόσφατα είδαν το φως της 
δημοσιότητας, όπως η πρόταση 
για τη δυνατότητα του διευθυ-
ντή - μάνατζερ να επιλέγει το 
προσωπικό του ή η πρόταση για 
πενταετείς συμβάσεις εργασί-
ας, τότε κατανοούμε πως μεθο-
δικά και σταθερά οικοδομείται 
το νέο σχολείο της αγοράς, το 
οποίο θα λειτουργεί ως επιχεί-
ρηση, θα αναζητά τους πόρους 
του (μετακυλίοντας όπως είναι 
φυσικό ένα μέρος του κόστους 
στους γονείς) και θα απασχολεί 
το προσωπικό του με ελαστικές 
σχέσεις εργασίας. Σε ένα τέτοιο 
σχολείο ακόμα και ο μαθητής θα 
μετατραπεί σε πελάτη που θα 
αγοράζει δεξιότητες. Οχι όμως 
μόρφωση. Διότι η μόρφωση δεν 
αγοράζεται.

Η λειτουργία των σχολείων 
με όρους ιδιωτικής οικονομίας 
αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει σε 
ακόμα πιο έντονες ταξικές δια-
φοροποιήσεις στον εκπαιδευτικό 
χάρτη της χώρας. Η δημιουργία 
ενός εκπαιδευτικού συστήματος 
πολλών ταχυτήτων θα πλήξει 
βάναυσα τα μορφωτικά δικαιώ-
ματα της εργατικής τάξης, των 
αδύναμων.

Ζούμε, λοιπόν, σε μια μεταιχ-
μιακή εποχή και το διακύβευμα 
που ανακύπτει είναι ο δημόσιος 
χαρακτήρας της εκπαίδευσης. 
Ομως οι οριακές εποχές χαρα-
κτηρίζονται από έντονη ενδε-
χομενικότητα. Οι συντηρητικές 
εξελίξεις δεν είναι μονόδρομος. 
Μπορεί και πρέπει να αναπτυ-
χθεί η αντίρροπη δυναμική του 
εκπαιδευτικού κινήματος της 
αντίστασης. Το ερώτημα που τί-
θεται επιτακτικά σε εμάς σήμερα 
είναι αν θα καταφέρει ο Σύριζα 
να σβήσει με το νομοσχέδιο για 
τις δομές και την αυτοαξιολόγη-
ση τους αγώνες δεκαετιών του 
εκπαιδευτικού κινήματος.

Οι αλλαγές που θα επέλθουν 
στην εκπαίδευση της χώρας, 
μέσω των αναδιαρθρώσεων που 
προωθούνται, θα είναι κατα-
λυτικές και θα διαμορφώσουν 
ένα δυσμενές περιβάλλον για 
τη μόρφωση των παιδιών της 
εργατικής τάξης. Αν το σχο-
λείο αυτό έρθει, θα έρθει για να 
μείνει. Κληροδότημα στις μελ-
λοντικές γενιές. Δεν πρόκειται 
λοιπόν για μία ατομική υπόθεση. 
Ο ατομικισμός ιδεολογικά έχει 
νεοφιλελεύθερες συνδηλώσεις. 
Ολοι όσοι εμπλεκόμαστε στην 
εκπαίδευση φέρουμε το βάρος 
της ιστορικής ευθύνης για το πού 
θα πάνε τα πράγματα…

• Απαιτούμε την άμεση από-
συρση του νομοσχεδίου από 
την κυβέρνηση.

• Η ΟΛΜΕ να κηρύξει απερ-
γία - αποχή από κάθε μορφή 
αξιολόγησης.

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΑΣ

Παλιά καραβάνα της αστικής 
πολιτικής ο Γιωργάκης, έχει 

μάθει από τον πατέρα του πως ο 
αιφνιδιασμός είναι εκείνος που 
μπορεί να σε βγάλει –έστω και 
για λίγο- στον αφρό, ιδιαίτερα 
όταν είσαι στριμωγμένος. Την 
ώρα, λοιπόν, που η Φώφη ζητάει 
εκλογές και ο Ραγκούσης κάνει 
εκστρατεία για συνεργασία του 
ΚΙΝΑΛ με τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτός 
συναντήθηκε με τον Τσίπρα και 
τον Κοτζιά… ως πρόεδρος της 
Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Φρό-
ντισε, όμως, να καταστήσει 
σαφές ότι δεν πήγε να δει τον 
Τσίπρα μόνο υπ’ αυτή του την 
ιδιότητα, αλλά και ως έλληνας 
πολιτικός που επιδιώκει «κάποι-
ες επαφές για τα εθνικά μας θέ-
ματα και τις διεθνείς εξελίξεις», 
επειδή πιστεύει ότι «η εξωτερική 
πολιτική και ιδιαίτερα σε κρίσι-
μες στιγμές για την Ελλάδα, 
απαιτεί πάντα επαγρύπνηση, 
εγρήγορση, υπευθυνότητα και 
καθαρές φωνές διεθνώς».

Φυσικά, ο Γιωργάκης ήξερε 
πολύ καλά τι συμβολισμούς θα 
σηματοδοτούσε η κίνησή του. 
Οπως ήξερε και ο Θεοδωράκης, 
όταν πριν από λίγο καιρό πραγ-
ματοποιούσε τη δική του χωρι-
στή συνάντηση με τον Τσίπρα 
(αλήθεια, τι έγινε μ’ εκείνη τη 
σύσταση Συμβουλίου Εθνικής 
Ασφάλειας, που υποτίθεται ότι 
υπήρξε το αντικείμενο της συ-

νάντησής τους;). Ηξερε πως ο 
Τσίπρας θα εκμεταλλευόταν τη 
συνάντηση για τους δικούς του 
λόγους, όπως και έγινε. «Ενημέ-
ρωσε τον Γ. Παπανδρέου για τις 
τρέχουσες εξελίξεις στα ελλη-
νοτουρκικά, το Κυπριακό καθώς 
και για τις διαπραγματεύσεις 
για το Μακεδονικό», έγραψε 
στο Twitter συνοδεύοντας την 
ανάρτηση με μια φωτογραφία 
που τους δείχνει να συνομιλούν 
ευδιάθετοι. «Η πόρτα του Μα-
ξίμου είναι ανοιχτή πάντα, σε 
όσους μου ζητάνε ουσιαστική 
ενημέρωση για τα εθνικά θέμα-
τα», συμπλήρωσε με νόημα.

Την ίδια μέρα που ο Γιωργά-
κης –ευσταλής και χωρίς ίχνος 

περιττού λίπους- διάβαινε την 
πόρτα του Μαξίμου, το Ποτάμι 
διέρρεε ότι συνεδρίασαν από 
κοινού η κοινοβουλευτική ομά-
δα και η ομάδα Πολιτικού Σχεδι-
ασμού, με θέμα συζήτησης την 
πρόταση της Φ. Γεννηματά για 
πρόωρες εκλογές και επιβεβαί-
ωσαν τις αντιρρήσεις που είχε 
εκφράσει ο Θεοδωράκης στο 
κογκλάβιο του ΚΙΝΑΛ όταν η 
Φώφη τους ενημέρωσε για την 
πρότασή της. Σύμφωνα με τις 
ίδιες διαρροές, οι ποταμίσιοι 
συμφώνησαν να μη σηκώσουν 
τους τόνους, αλλά να επιμεί-
νουν ώστε οι κορυφαίες κινή-
σεις του ΚΙΝΑΛ να συζητούνται 
εκτενώς ανάμεσα στα κόμματα 

και τις κινήσεις.
Δε χρειάζεται να είναι κα-

νείς… κορυφαίος πολιτικός ανα-
λυτής για να συνειδητοποιήσει 
ότι γεννάνε και τα κοκόρια… του 
Τσίπρα. Το ΚΙΝΑΛ αποδεικνύε-
ται σκορποχώρι, ενώ από την 
Ευρώπη έρχονται τα μηνύματα 
από στόματος Ούντο Μπούλ-
μαν (είναι ο διάδοχος του Τζι-
άνι Πιτέλα στην προεδρεία 
του κόμματος των Ευρωπαίων 
Σοσιαλιστών και Δημοκρατών), 
που είπε σε συνέντευξή του στο 
Euroactiv: «Δεν είμαι παίκτης 
στην εγχώρια πολιτική στην 
Ελλάδα. Ομως, ως ευρωπαίος 
σοσιαλδημοκράτης, δε βλέπω 
καμιά βελτίωση αν η διακυβέρ-
νηση της χώρας αναληφθεί από 
τη ΝΔ, που έχει μεγάλη ευθύνη 
για τη βύθιση της χώρας στο 
χάος. (…) Θα ήθελα να συστήσω 
ότι ο δρόμος προς το μέλλον θα 
πρέπει να είναι οι προοδευτικές 
δυνάμεις να κάνουν αμοιβαία 
χρήση των εμπειριών τους για το 
τι πήγε στραβά και τι καλά και να 
ενώσουν τις δυνάμεις τους στην 
κατεύθυνση μιας προοδευτικής 
ιδέας για το πώς θα αναπτύξουν 
αυτή τη θαυμάσια χώρα με γνώ-
μονα μια καλύτερη τύχη για τους 
υπέροχους ανθρώπους της».

Μπούλμαν ονομάζεται, όχι 
Ραγκούσης. Και είναι πρόεδρος 
των ευρωσοσιαλδημοκρατών!

Πλίνθοι και κέραμοι

Αίτηση ακύρωσης για το 
άσυλο στον δεύτερο τούρκο 
φυγάδα στρατιωτικό

Οταν ο Μουζάλας έλεγε πως δεν εφαρμόζει «γραμμή 
Μουζάλα», αλλά «γραμμή κυβέρνησης», δεν έλεγε ψέματα. 
Αποδείχτηκε από την κίνηση του Βίτσα να καταθέσει αίτηση 
ακύρωσης για την απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτρο-
πής Ασύλου να χορηγήσει άσυλο και στον δεύτερο τούρκο 
φυγάδα αξιωματικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 10η Επιτροπή Ασύλου, με 
πρόεδρο την πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων Χά-
ιδω Χαρμπίλα-Κώτσου και με εισηγήτρια την Πρωτοδίκη Δι-
οικητικών Δικαστηρίων Αικατερίνη Ζακυνθινού αποφάσισε 
να χορηγήσει άσυλο στον δεύτερο φυγάδα με σκεπτικό πα-
ρόμοιο μ’ εκείνο της 3ης Επιτροπής Ασύλου, που είχε δώσει 
άσυλο στον πρώτο από τους οχτώ. Εκρινε ότι σύμφωνα με 
την Διεθνή Αμνηστία, τις διεθνείς συμβάσεις, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και άλλους διεθνείς οργανισμούς, η κατάσταση 
στην Τουρκία μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του περα-
σμένου Ιουλίου είναι τέτοια που δεν εγγυάται τη διεξαγωγή 
δίκαιης δίκης για τους φυγάδες στρατιωτικούς. Επιπλέον, 
από κανένα στοιχείο δεν αποδεικνύεται ότι ο αιτών άσυλο 
είχε συμμετοχή στο πραξικόπημα.

Ο Αρειος Πάγος αποφάσισε να μην εκδοθούν οι οχτώ 
στην Τουρκία, οι Επιτροπές Ασύλου, με πλειοψηφία διοι-
κητικών δικαστών στη σύνθεσή τους, αποφασίζουν η μία 
μετά την άλλη τη χορήγηση ασύλου, όμως η κυβέρνηση των 
Τσιπροκαμμένων επιμένει να υποβάλει –μέσω των αρμόδιων 
υπουργών- αιτήσεις ακύρωσης, μη τυχόν και κακοχαρακτηρι-
στεί από το καθεστώς Ερντογάν ότι δεν έκανε τα πάντα για 
να του παραδώσει τους φυγάδες, όπως του είχε υποσχεθεί 
ο Τσίπρας.

Η υπόθεση εκδικάστηκε ήδη στο ΣτΕ, στο πλαίσιο πρό-
τυπης δίκης (η απόφαση που θα εκδοθεί για τον πρώτο θα 
ισχύσει για όλους). Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου ζήτησαν 
να ακυρωθεί η χορήγηση ασύλου, επικαλούμενοι μια σειρά 
νομικίστικα επιχειρήματα. Επικαλέστηκαν, όμως,  και ένα 
ουσιαστικό επιχείρημα: «υπάρχουν σοβαροί λόγοι συμμε-
τοχής των συγκεκριμένων αξιωματικών στο πραξικόπημα»! 
Αυτό ισχυρίζεται η τουρκική κυβέρνηση και στην Ελλάδα 
δεν το έχει δεχτεί κανένας πλην της κυβέρνησης, η οποία 
αποδεικνύεται συντηρητικότερη από τους δικαστές.

Τσιράκια των Αμερικανο-σιωνιστών
Δε θα σταθούμε στην προκλητική οικειότητα («ο Μπέντζαμιν», ο «φί-

λος Μπέντζαμιν» και ξανά μανά «ο Μπέντζαμιν»). Δε θα σταθούμε στην 
προκλητική δήλωση: «να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, προκειμένου να δια-
σφαλίσουμε την ευημερία, τη σταθερότητα, τη συνεργασία ανάμεσα στις 
χώρες μας, αλλά και στις γειτονικές χώρες και στους γειτονικούς λαούς της 
περιοχής», την ώρα που το Ισραήλ μακελεύει συστηματικά τους Παλαιστίνι-
ους που διαδηλώνουν στη Γάζα και πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές 
στη Συρία, χωρίς να έχει δεχτεί κάποιο πλήγμα από το καθεστώς Ασαντ. 
Δε θα σταθούμε στα συγχαρητήρια «για τα 70 χρόνια από την ίδρυση του 
κράτους του Ισραήλ», χωρίς λέξη για τη Νάκμπα, τη μεγάλη καταστροφή, 
το διωγμό του παλαιστινιακού λαού από τις εστίες του.

Θα μείνουμε μόνο σε μια φράση από τις δηλώσεις Τσίπρα: «Ο Πρωθυ-
πουργός του Ισραήλ είχε την ευκαιρία να μας εκφράσει, κατά τη διάρκεια 
των συνομιλιών μας, και τις ανησυχίες του, τις έντονες ανησυχίες του για τις 
δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από το Ιράν. Συμμε-
ριζόμαστε αυτές τις ανησυχίες». Τη μέρα που ο Τραμπ, υπό τις επευφημίες 
μόνο του Νετανιάχου, αποδοκιμαζόμενος από όλους τους άλλους ιμπερια-
λιστές ηγέτες (ακόμα και εντός ΗΠΑ), ανακοίνωνε την αποχώρηση από τη 
συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο Τσίπρας συμμεριζόταν 
τις «ανησυχίες» του Νετανιάχου! Ο κατήφορος δεν έχει πάτο…
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Από τη μύγα ξύγκι
Στην Ελλάδα της πατριδοκαπηλείας και του εθνικιστικού παρο-

ξυσμού προσδίδεται πολιτική σημασία ακόμα και σε ασήμαντα 
περιστατικά, που μπορεί να μην έχουν καμιά πολιτική σημασία. 
Ετσι, μετά το επεισόδιο με το τουρκικό (;) ελικόπτερο στη Ρω, που 
κανένας δεν το είδε, αλλά το… άκουσαν, που τα ραντάρ δεν το 
κατέγραψαν να παραβιάζει ελληνικό εναέριο χώρο, αλλά αντιμε-
τωπίστηκε με πυρά στον αέρα, είχαμε την «επακούμβηση»  ενός 
τουρκικού εμπορικού πλοίου με ελληνική κανονιοφόρο. Κανένας 
(εκτός απ' αυτούς που ήταν εκεί) δεν ξέρει τι ακριβώς συνέβη. 
Δεν επρόκειτο, όμως, για τουρκικό πολεμικό σκάφος ή για σκά-
φος της τουρκικής Ακτοφυλακής. Ενα εμπορικό πλοίο ήταν, που 
-σύμφωνα με τους ελληνικούς ισχυρισμούς- βρισκόταν «Εντός 
Εθνικής Χωρικής Θάλασσας, παραβιάζοντας το Διεθνή Κανο-
νισμό Αποφυγής Σύγκρουσης στη Θάλασσα (ΔΚΑΣ), καθώς το 
εμπορικό πλοίο ήταν καταφθάνων» (διατηρούμε την ορθογραφία 
της επίσημης ανακοίνωσης του ΓΕΝ».

Γιατί έπρεπε να εκδοθεί ανακοίνωση από το Γενικό Επιτελείο 
και να παραγγελθούν δραματικά ρεπορτάζ στα γνωστά παπα-
γαλάκια; Θα μπορούσε να είναι ατζαμοσύνη των καπεταναίων, 
εκτίμηση που ενισχύεται από το γεγονός ότι ο καπετάνιος της 
ελληνικής κανονιοφόρου μετατέθηκε αμέσως, για το λόγο ότι 
θα μπορούσε να κάνει καλύτερους χειρισμούς και ν' αποφύγει 
την «επακούμβηση». Κι ενώ το ΓΕΝ εξέδωσε ανακοίνωση και τα 
παπαγαλάκια σήκωναν τους τόνους για τις «τουρκικές προκλή-
σεις», μια μέρα μετά και οι δύο κυβερνήσεις μίλησαν για «ναυτικό 
ατύχημα», ενώ η ελληνική πλευρά ξεκαθάρισε (όλ' αυτά άτυπα) 
ότι δε συνδέει το περιστατικό με την όξυνση που επικρατεί το 
τελευταίο διάστημα στο Αιγαίο. Ο Τζανακόπουλος, σαν να μην 
είχε προϋπάρξει όλο αυτό το κλίμα της εθνικιστικής υστερίας, το 
οποίο πυροδότησε το ΓΕΝ, βγήκε σε ραδιοφωνική του συνέντευ-
ξη και δήλωσε: «Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το τελευταίο περιστατικό, 
η ενημέρωση που έχουμε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού είναι 
ότι, δεν έχουν υπόνοια περί σκόπιμης ενέργειας, αλλά αντιθέτως, 
πρόκειται για ένα ατύχημα»!

Είναι φανερό ότι οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ παίζουν «γερά» το παιχνίδι 
της εθνικιστικής υστερίας, εκτιμώντας ότι είναι το καλύτερο κοι-
νωνικό υπνωτικό. Και το έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα τώρα που πλη-
σιάζει ο χρόνος για την υπογραφή του μετα-Μνημόνιου. Μπορεί 
ο Καμμένος να το παίζει πιο άγαρμπα (δε θα περίμενε κανείς… 
πολιτική φινέτσα από έναν Καμμένο), όμως δεν υστερεί σ' αυτό 
το μέγαρο Μαξίμου. Οι Τσιπραίοι, από την άλλη, αξιοποιούν τα 
όσα λέει ή υποκινεί ο Καμμένος και εμφανίζονται σαν μετριοπα-
θείς, οι οποίοι δε θέλουν όξυνση και προσπαθούν να ρίξουν τους 
τόνους. Φυσικά, η «δουλειά» στον ελληνικό λαό έχει ήδη γίνει.

Παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ
Γράφαμε προ ημερών για την εικόνα διάλυσης των Οικολόγων 

Πρασίνων, καθώς μια σειρά σημαίνοντα στελέχη δεν άντεξαν την 
ξεφτίλα της συμμετοχής σε μια περιβαλλοντοκτόνα κυβέρνηση 
και αποχώρησαν πριν από το συνέδριο (κάποια άλλα στελέχη 
προσχώρησαν μετά το συνέδριο στο ΜέΡΑ25 του Μπαρουφάκη). 
Εχει μεγάλη πλάκα, όμως, η απόφαση του 14ου συνέδριο «για τις  
επερχόμενες εκλογικές μάχες», που όσον αφορά τις ευρωεκλο-
γές αναφέρει: «Στρατηγικός μας στόχος για το 2018 -2019 είναι 
η πετυχημένη αυτόνομη κάθοδος του Πράσινου, Οικολογικού, 
Εναλλακτικού χώρου στις Ευρωεκλογές. Οι Οικολόγοι Πράσινοι 
αναλαμβάνουν κεντρικό ρόλο στη συσπείρωση του χώρου προς 
αυτό τον σκοπό».

Για τις εθνικές εκλογές, όμως, η «πλάκα» αλλάζει: «Σε σχέση 
με τις εθνικές εκλογές, όποτε κι αν αυτές προκηρυχθούν, οι Οι-
κολόγοι Πράσινοι αποφασίζουμε την αυτόνομη κάθοδο και την 
επιδίωξη κοινοβουλευτικής παρουσίας, είτε αυτόνομα είτε σε 
συνεργασία ως αυτόνομος φορέας, σύμφωνα με τις αποφάσεις 
του εκλογικού συνεδρίου που θα προηγηθεί». Οπως αντιλαμβά-
νεστε,   «φωτογραφίζουν» εκλογική συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Το έχουν, άλλωστε, σίγουρο, ότι με το χάλι που θα έχει στις επό-
μενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, θα κυριαρχήσει το σύνθημα «μάζευε 
κι ας είν' και ρώγες».

Δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι δε θα συμβεί το ίδιο και στις 
ευρωεκλογές, όπου οι «οικολόγοι» αισθάνονται ότι μπορούν να 
διεκδικήσουν μια έδρα μόνοι τους, με τον «αέρα» που μπορεί 
να τους δώσουν οι ευρωπαίοι Πράσινοι. Πρώτο, ο ΣΥΡΙΖΑ δε 
νομίζουμε ότι θα τους αφήσει να το παίζουν δίπορτο και να του 
στερήσουν πολύτιμες ψήφους στις ευρωεκλογές. Δεύτερο, δεν 
είναι καθόλου σίγουροι ότι μπορούν να βγάλουν μια έδρα. Αλλο 
τι κάνουν οι Πράσινοι στη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
και άλλο τι μπορούν να κάνουν στην Ελλάδα, με το βάρος της 
συμμετοχής τους στη συγκυβέρνηση των Τσιπροκαμμένων και με 
το χώρο τους πολυδιασπασμένο (η πολυδιάσπαση θα παραμείνει, 
γιατί καμιά άλλη ομάδα δε θα δεχτεί να τεθεί υπό τους «Τσιρώ-
νηδες»). Περισσότερο ως έναν «γλυκό ήχο» για τ' αυτιά όσων 
απέμειναν στο μόρφωμα ακούγεται η απόφαση για αυτόνομη 
κάθοδο στις ευρωεκλογές, παρά ως ειλημμένη απόφαση.

Euclide's Economics
Mετά το ΔΝΤ, που χαμήλωσε στο 

2% την πρόβλεψή του για την 
ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλι-
σμού το 2018 (έναντι 2,5% που ήταν η 
προηγούμενη πρόβλεψή του), ήρθαν 
οι λεγόμενες εαρινές οικονομικές 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής να χαμηλώσουν κι άλλο την 
πρόβλεψη: στο 1,9%. Για τον υπουργό 
Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, 
όμως, δεν τρέχει τίποτα. Με ένα non 
paper μας παρέδωσε ένα μάθημα 
Οικονομικών, που αν το παρέδιδε 
στους φοιτητές του θα του πέταγαν 
σαΐτες. Αυτό το ξέρει και ο ίδιος, γι' 
αυτό επέλεξε τη διαδικασία του non paper 
που (υποτίθεται ότι) δεν τον χρεώνει προ-
σωπικά.

Καταρχάς, μας είπε ότι ήταν «γεγονός 
αναμενόμενο λόγω της αναθεώρησης 
προς τα κάτω του ρυθμού μεγέθυνσης για 
το Δ' τρίμηνο του 2017 αλλά και του χαμη-
λότερου ρυθμού ιδιωτικής κατανάλωσης το 
2017». Αφού ήταν αναμενόμενο, γιατί δεν 
αναφέρεται στον κρατικό προϋπολογισμό 
που -κατόπιν δικής του εισήγησης- ψήφισε 
η ελληνική Βουλή, ο οποίος «προβλέπει» 
ανάπτυξη 2,5%; Γιατί δεν βγήκε ο ίδιος να 
μας πει έγκαιρα ότι αναμένεται μικρότε-
ρη ανάπτυξη; Γιατί ο πρωθυπουργός του 
εξακολουθεί, σχεδόν σε καθημερινή βά-
ση, να παραμυθιάζει τον ελληνικό λαό με 
τη σπουδαία αναπτυξιακή δυναμική την 
οποία πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ (ενώ στην πραγ-
ματικότητα ούτε σπουδαία είναι ούτε στον 
ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται, αλλά είναι η λογική συ-
νέχεια του κύκλου της κρίσης, που κάποια 
στιγμή θα έκλεινε);

Προσέξτε και μια… λεπτομέρεια: «χα-
μηλότερος ρυθμός ιδιωτικής κατανάλω-
σης». Αυτοί δε μας λένε για τη «δίκαιη 
ανάπτυξη», τα οφέλη της οποίας θα τα 
καρπωθούν όλοι και όχι μόνο αυτοί που 
εξακολούθησαν να κερδίζουν και στην 
κρίση; Πώς γίνεται να πέφτει η ιδιωτική 
κατανάλωση κάτω από το προβλεπόμενο, 
ενώ υπάρχει μια -ασθενής έστω- καπιταλι-
στική ανάπτυξη;

Στη συνέχεια, ο… καθηγητής Τσακαλώ-
τος μας παραδίδει το σημαντικό μάθημα 
των «δικών του» Οικονομικών. Μας λέει 
ότι «σημαντικά στοιχεία για την πορεία 
ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας  συ-
νιστούν οι ακόλουθες προβλέψεις: Για το 
2018 η Ελλάδα θα επιτύχει το στόχο πρωτο-
γενούς πλεονάσματος της τάξης του 3,5% 
του ΑΕΠ…».

Τι σχέση έχει ο ρυθμός ανάπτυξης με το 
«πρωτογενές πλεόνασμα», που είναι ένα 
καθαρά λογιστικό μέγεθος που αφορά τη 
δημοσιονομική πολιτική; Το «πρωτογενές 
πλεόνασμα» το καθορίζουν οι ιμπεριαλι-
στές δανειστές και το ελληνικό κράτος 
καλείται να το «πιάσει» με τη φορομπηξία 
και με το πετσόκομμα μισθών, συντάξε-
ων, κοινωνικών δαπανών. Το 2017, με το 
ρυθμό ανάπτυξης να περιορίζεται στο 
1,4% (έναντι αρχικής πρόβλεψης 2,7%!), 
το «πρωτογενές πλεόνασμα» εκτινάχτηκε 
στο 4% του ΑΕΠ. Τόσο άγρια έπεσαν πάνω 
στον ελληνικό λαό που υπερκάλυψαν τον 
στόχο του 2,45%. 

Δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη για 
το ότι το «πρωτογενές πλεόνασμα» δε 
συνδέεται με το ρυθμό ανάπτυξης, αλλά 
είναι αποτέλεσμα της ακολουθούμενης 
δημοσιονομικής πολιτικής. Υπό «κανονι-
κές» συνθήκες, το δημοσιονομικό αποτέ-
λεσμα ενός καπιταλιστικού κράτους επη-
ρεάζεται άμεσα από το ρυθμό ανάπτυξης. 
Οσο ψηλότερος είναι ο ρυμός ανάπτυξης, 
όσο δηλαδή αυξάνεται το ΑΕΠ, τόσο πε-
ρισσότερα φορολογικά έσοδα μπορεί να 

συγκεντρώσει το κράτος. Αντίθετα, στην 
καπιταλιστική Ελλάδα των Μνημονίων, 
έχουμε το φαινόμενο να δημιουργείται 
«πρωτογενές πλεόνασμα» σε συνθήκες 
βαθιάς κρίσης και σημαντικής πτώσης 
του ΑΕΠ. Ξέρουμε καλά πώς επιτεύχθηκε 
αυτό. Με εφιαλτικά φορολογικά χαράτσια 
και με ακόμα πιο εφιαλτικές μειώσεις μι-
σθών, συντάξεων και εν γένει κοινωνικών 
δαπανών, καθώς και με μηδενισμό του 
Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων. 

Οσο ήταν στην αντιπολίτευση, και οι 
συριζαίοι μιλούσαν για «ματωμένα πλεο-
νάσματα» και υποστήριζαν (σωστά), ότι η 
δημοσιονομική λιτότητα ανατροφοδοτεί 
την καπιταλιστική ύφεση. Τώρα, ο Τσα-
καλώτος μας λέει ότι η δημοσιονομική 
λιτότητα, που μέχρι και το 2022 θα πρέπει 
να «παράγει» «πρωτογενή πλεονάσματα» 
ύψους 3,5 του ΑΕΠ, αποτελεί «στοιχείο 
για την πορεία ανάκαμψης της ελληνικής 
οικονομίας»!

Ολα αυτά τα χρόνια, μόνο ένα δημοσι-
ονομικό μέγεθος έμεινε ανέγγιχτο: η εξυ-
πηρέτηση του κρατικού χρέους. Για την 
ακρίβεια δεν έμεινε ανέγγιχτο, αλλά ρυθ-
μίστηκε έτσι που να μπορεί το ελληνικό 
κράτος να αποπληρώνει τις καθορισμένες 
δόσεις, υπό την προϋπόθεση της σκλη-
ρής δημοσιονομικής λιτότητας. Δεν είναι 
μόνο το χρέος προς τους σπεκουλάντες 
του διεθνούς χρηματιστικού κεφάλαιου, 
το οποίο ανανεώθηκε με νέο χρέος, προς 
τα κράτη της Ευρωζώνης, τους ευρωζω-
νικούς μηχανισμούς (EFSF/ESM) και το 
ΔΝΤ. Είναι και το λεγόμενο βραχυχρόνιο 
χρέος (έντοκα γραμμάτια ελληνικού δη-
μοσίου), το οποίο ανανεώνεται κάθε χρό-
νο με τοκογλυφικούς όρους, προκειμένου 
να θησαυρίζουν οι λεγόμενες ελληνικές 
συστημικές τράπεζες που κατέχουν τη συ-
ντριπτική πλειοψηφία αυτού του χρέους.

Τα «πρωτογενή πλεονάσματα» έχουν 
καθοριστεί σε 3,5% του ΑΕΠ μέχρι το 
2022 και σε «τουλάχιστον 2%» μέχρι το 
2060. Ως μεγέθη είναι ανελαστικά. Δε συ-
σχετίζονται με το ΑΕΠ. Αλλωστε, ποιος θα 
μπορούσε να προβλέψει την πορεία του 
ΑΕΠ μιας οποιασδήποτε καπιταλιστικής 
χώρας για έναν χρονικό ορίζοντα μισού 
αιώνα; Εδώ πέφτουν έξω στις προβλέψεις 
τους για χρονικό ορίζοντα ενός-δύο ετών.  
Επομένως, το «πρωτογενές πλεόνασμα», 
αντίθετα απ' αυτό που -για λόγους γκε-
μπελίστικης προπαγάνδας- ισχυρίζεται 
ο ανεκδιήγητος Τσακαλώτος, είναι ανε-
ξάρτητο από το ΑΕΠ. Είναι ένα λογιστικό 
μέγεθος που καθορίζεται για να διατη-
ρηθεί αλώβητη για δεκαετίες η σκληρή 
δημοσιονομική πολιτική, ανεξάρτητα από 
την πορεία του ΑΕΠ. Πρέπει δε να σημειώ-
σουμε ότι η υποχρέωση «παραγωγής» τό-
σο υψηλών «πρωτογενών πλεονασμάτων»  
είναι  -εξ ορισμού- αντιαναπτυξιακή, γιατί 
στερεί πόρους από τις δημόσιες επενδύ-
σεις που μπορούν να δώσουν ώθηση στη 
γενική καπιταλιστική ανάπτυξη.

Από την άλλη, υπάρχει το περιβόητο 
«γαλλικό κλειδί» για το χρέος (γαλλικό 

όχι γιατί το έχει προτείνει η Γαλλία, 
αλλά γιατί είναι ένας μηχανισμός 
που ανοιγοκλείνει όπως το γαλλικό 
κλειδί). Αυτό θα προβλέπει ότι το ελ-
ληνικό κράτος θα πρέπει να αποπλη-
ρώνει κάθε χρόνο ένα ποσοστό ίσο 
με το 15% - 20% (το ποσοστό μένει να 
καθοριστεί, μαζί με όλα τα υπόλοιπα 
ζητήματα του χρέους) του ΑΕΠ του 
ελληνικού καπιταλισμού για τοκοχρε-
ολύσια. Βλέπουμε και πάλι την από-
λυτη ανελαστικότητα που επιβάλλουν 
οι ιμπεριαλιστές δανειστές. Θα παίρ-
νουν ένα σταθερό ποσοστό του ΑΕΠ 
κάθε χρόνο, αδιαφορώντας για τις 

ανάγκες που θα έχει ο ελληνικός καπιτα-
λισμός. Ετσι, έχουν μετατρέψει το χρέος 
σε ένα εργαλείο απομύζησης σημαντικού 
μέρους των αξιών που παράγονται κάθε 
χρόνο στην καπιταλιστική Ελλάδα. 

Μ' αυτόν τον τρόπο, ο ελληνικός καπιτα-
λισμός καταδικάζεται σε χρόνια παρακμή. 
Ακόμα κι αν για κάποια περίοδο αποκτή-
σει μια αναπτυξιακή δυναμική, αυτή δε θα 
μπορεί να ενισχυθεί ιδιαίτερα από το κρά-
τος του. Την απάντηση στο ερώτημα «γιατί 
δεν αντιδρά η ελληνική αστική τάξη;» θα 
πρέπει να την αναζητήσουμε στις σχέσεις 
εξάρτησης που έχουν διαμορφωθεί από 
τις αρχές του 20ού αιώνα στο παγκόσμιο 
σύστημα του μονοπωλιακού καπιταλισμού, 
του ιμπεριαλισμού. Η ελληνική αστική τά-
ξη ξέρει τα «κιλά» της. Εχει αποδεχτεί (από 
τα γεννοφάσκια της) ένα ρόλο συμπλη-
ρωματικό, ένα ρόλο μεταπραττικό, στο 
πλαίσιο του διεθνούς καπιταλιστικού κα-
ταμερισμού της εργασίας, όπως τον έχουν 
καθορίσει τα μονοπώλια και τα ιμπεριαλι-
στικά κράτη. Εχοντας τοποθετηθεί μέσα σ' 
αυτό το σύστημα, η ελληνική αστική τάξη 
έχει κάθε συμφέρον από τη διατήρησή 
του. Δεν μπορεί να υπάρξει έξω απ' αυτό 
το σύστημα. Αλλωστε, αυτό το σύστημα, 
στο πλαίσιο του οποίου το χρηματιστικό 
κεφάλαιο παίρνει τη μερίδα του λέοντος, 
εξασφαλίζει τη μέγιστη κερδοφορία και 
για το ελληνικό κεφάλαιο.

Για να το πούμε με ένα παράδειγμα, 
όταν το ελληνικό κράτος δανείζεται, δε 
δανείζεται για να πληρώσει τους δήθεν 
υπέρογκους μισθούς, τις δήθεν υπέρογκες 
συντάξεις, τις δήθεν υπέρογκες  κοινωνι-
κές δαπάνες. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι 
μισθοί, συντάξεις, κοινωνικές δαπάνες 
στην Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότε-
ρα από τις ευρωπαϊκές χώρες του ανα-
πτυγμένου καπιταλισμού. Δανείζεται για 
να αγοράσει όπλα (από τις πολεμικές βι-
ομηχανίες των ιμπεριαλιστικών χωρών), 
για να πληρώνει την ασυδοσία και την 
αισχροκέρδεια των κάθε είδους προμη-
θευτών και εργολάβων του. Δε χρειάζε-
ται να θυμηθούμε τα διάφορα σκάνδαλα 
που έχουν δει το φως της δημοσιότητας 
(σταγόνα στον ωκεανό των πραγματικών 
σκανδάλων). Αρκεί να θυμηθούμε το με-
γάλο σκάνδαλο της διοργάνωσης των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, για την 
οποία κανείς δε μιλάει, ή το σκάνδαλο 
των αυτοκινητοδρόμων με τα συνεχή «πα-
νωπροίκια» στους εργολάβους. Αυτό το 
όργιο της καπιταλιστικής κερδοσκοπίας, 
στο οποίο συμμετέχει η ελληνική αστική 
τάξη, γίνεται συνήθως με δανεικά. Το κρά-
τος δανείζεται για να κερδοσκοπούν οι 
καπιταλιστές, το χρηματιστικό κεφάλαιο 
των ιμπεριαλιστικών χωρών θησαυρίζει με 
τα τοκογλυφικά επιτόκια και ο ελληνικός 
λαός πληρώνει για τα κέρδη και των δύο 
αυτών ομάδων του κεφαλαίου. Σχηματικά, 
έτσι δουλεύει το σύστημα. Το οποίο χρη-
σιμοποιεί τους «οικονομολόγους» τύπου 
Τσακαλώτου για να παραμυθιάζουν τον 
«κοσμάκη».
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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 18/05/2018~

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΛΗΡ
(King Lear, Ηνωμένο Βασίλειο, 1971, 137’)

Σκηνοθεσία, σενάριο: Πίτερ Μπρουκ (βασισμένο στο έργο 
του Σέξπιρ)

Φωτογραφία: : Χένινγκ Κρίστιανσεν
Μοντάζ: Κάσπερ Σάιμπεργκ

Ηθοποιοί: Πολ Σκόφιλντ, Αϊρίν Γουόρθ, Ιαν Χογκ, Τζακ Μακ 
Γκόουραν

Παραγωγή: Πολ Σκόφιλντ, Αϊρίν Γουόρθ, Ιαν Χογκ, Τζακ 
Μακ Γκόουραν

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

Η θεία από την Πρέβεζα ν' αρπάξει 
τη βρεγμένη σανίδα…
Το θέμα πέρασε στο ντούκου, καθώς 

αντιμετωπίστηκε σαν ένα από τα 
κρύα καλαμπούρια που λέει ο Τσακαλώ-
τος σε κάθε δημόσια εμφάνισή του (είτε 
στη Βουλή, είτε σε συνεντεύξεις, είτε στα 
non paper που εκδίδει). Δεν είναι όμως 
καλαμπούρι. Μέσα από το καλαμπούρι ο 
Τσακαλώτος περιέγραψε την προσχώρηση 
του ΣΥΡΙΖΑ στη νεοφιλελεύθερη αντίλη-
ψη για την Κοινωνική Ασφάλιση. Βέβαια, η 
προσχώρηση έχει ήδη γίνει στην πράξη με 
τον νόμο Κατρούγκαλου. Ο Τσακαλώτος, 
που ανήκει στην… αριστερή πτέρυγα του 
ΣΥΡΙΖΑ και αυτομοστράρεται ως μαρξι-
στής (τρομάρα του), ήρθε να δώσει και 
το ιδεολογικό επίχρισμα, εκφράζοντας 
τη συμφωνία του με τη λογική του ΔΝΤ! 
Επειδή την ίδια θεωρία παρουσίασε (με το 
δικό της απαράμιλλο τρόπο) και η βουλευ-
τίνα του ΣΥΡΙΖΑ Εύη Καρακώστα, είμαστε 
σίγουροι ότι στους βουλευτές γίνονται 
σεμινάρια με αντικείμενο: «Το συνταξιο-
δοτικό μοντέλο ήταν λάθος. Εδινε υψηλές 
συντάξεις, μέσω των οποίων καλύπτονταν 
οικονομικές ανάγκες όχι των ίδιων των 
συνταξιούχων, αλλά των συγγενών τους. 
Γι' αυτό οι συντάξεις πρέπει να μειωθούν 
και οι ανάγκες των συγγενών των συνταξι-
ούχων να καλύπτονται από την κοινωνική 
πολιτική»!

Συνεντευξιαζόμενος στις 3 Μάη στο 
κομματικό ραδιόφωνο (Ρ/Σ «Κόκκινο») 
και αναφερόμενος στο προ-νομοθετημέ-
νο νέο πετσόκομμα των συντάξεων (αυτών 
που έχουν εκδοθεί πριν από τον νόμο Κα-
τρούγκαλου), ο Τσακαλώτος είπε:

«Να δώσω μόνο ένα δίκιο στο Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο για να γίνει σοβαρή 
συζήτηση και να μην κοροϊδεύουμε τον 
κόσμο. Τι έλεγα εγώ παλιά; Πήγαινα στους 
Ευρωπαίους και τους έλεγα “Δεν μπορείτε 
να κόψετε τις συντάξεις. Γιατί δεν μπορείτε 
να κόψετε τις συντάξεις; Διότι η θεία μου η 
τάδε στην Πρέβεζα βοηθάει το άνεργο παι-
δί της, βοηθάει τα εγγόνια της στο φροντι-
στήριο, βοηθάει το άλλο παιδί της στο νοίκι 
που είναι στην Αθήνα“ και το Διεθνές Νο-
μισματικό Ταμείο έλεγε ότι πρέπει να φτιά-
ξετε κι ένα κοινωνικό κράτος. Δηλαδή δεν 
είναι σωστό η σύνταξη της γιαγιάς να μην 
είναι για τη γιαγιά και να πηγαίνει σε όλη 
την υπόλοιπη οικογένεια. Μπορεί βεβαίως 
να είναι ένα χαρτζιλίκι, αλλά δεν μπορεί να 
πληρώνει η γιαγιά το νοίκι των παιδιών της. 
Αρα πρέπει να φτιάξετε κι ένα κοινωνικό 
κράτος το οποίο έχει και μη χρηματικές 
δαπάνες. Δηλαδή το “Βοήθεια στο σπίτι“ 
είναι μια μη χρηματική δαπάνη που όμως 
βοηθάει πολύ. Αρα η δική μας γραμμή ήταν 
ότι δεν ήταν σωστό να κοπούν οι συντάξεις. 
Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε και ειδικά 
το υπουργείο Εργασίας το μίνιμουμ στη δι-
απραγμάτευση αλλά συγχρόνως σταδιακά 
να χτίσουμε και ένα κοινωνικό κράτος, δη-
λαδή αυτό που έκανε το υπουργείο Εργασί-
ας για τα επιδόματα στα παιδιά, η συζήτηση 
που υπάρχει για επίδομα στα νέα ζευγάρια, 
είτε για νοίκι είτε αν έχουν πάρει σπίτι με 
δάνειο που πληρώνουν. Είναι σημαντικά 
αυτά. Αρα να κοιτάξουμε όλη την εικόνα.

Βεβαίως είναι ένα θέμα οι συντάξεις, 
βεβαίως έχουν κοπεί, βεβαίως σε μερι-
κούς ανθρώπους έχουν κοπεί παραπάνω 
από ό,τι πρέπει, πολύ παραπάνω, αλλά δεν 
μπορεί όμως να ξοδεύουμε σχεδόν όσο 
ξοδεύουν ως ποσοστό για τις συντάξεις 
άλλες χώρες και πιο προωθημένες χώρες 
από εμάς και να μην πληρώνουμε σχεδόν 
τίποτε στις άλλες δαπάνες που χρειάζεται».

u Το πρώτο που πρέπει να επισημανθεί 
είναι ο ισχυρισμός του Τσακαλώτου ότι οι 
συντάξεις στην Ελλάδα είναι ψηλές! Δε-
καετίες τώρα το ίδιο παραμύθι. Σ' αυτό 
το παραμύθι στηρίχτηκαν όλες οι αντι-
ασφαλιστικές ανατροπές. Οι συντάξεις 
που έπαιρνε η πλειοψηφία της εργατικής 
τάξης (συντάξεις ΙΚΑ) ήταν πάντοτε συ-
ντάξεις πείνας (πλην ελάχιστων περιπτώ-
σεων στελεχών επιχειρήσεων ή ειδικευμέ-
νων εργατών που είχαν πολλά χρόνια στην 
ίδια δουλειά). Κι όμως, τις χαρακτήριζαν 
υψηλές. Από το 1986, όταν το ΙΚΑ για πρώ-
τη φορά εμφάνισε έλλειμμα στον προϋπο-
λογισμό του, άρχισε η σχετική φιλολογία 
για τις «μεγάλες συντάξεις» που «παραβι-
άζουν την αρχή της ανταποδοτικότητας». 
Για τα κλεμμένα αποθεματικά του Ταμεί-
ου, καμιά συζήτηση. Ούτε για την εισφο-
ροδιαφυγή και την εισφοροκλοπή και όλες 
τις άλλες «αφαιμάξεις» που επί δεκαετί-
ες υφίστατο το ασφαλιστικό ταμείο των 
εργατών. Στη συνέχεια, με αρχή το 1990, 
άρχισαν οι διαδοχικές αντιασφαλιστικές 
ανατροπές (νόμος Σουφλιά, νόμος Σιού-
φα, νόμος Ρέππα, νόμος Πετραλιά και 
πάει λέγοντας). Μέχρι που φτάσαμε στο 
2010 και στην έναρξη της μνημονιακής 
περιόδου. Οι νόμοι Λοβέρδου και Παπα-
κωνσταντίνου έφεραν για πρώτη φορά 
μια ριζική ανατροπή, με το χωρισμό της 
σύνταξης σε «εθνική» και «ανταποδοτική». 
Στην ίδια ακριβώς φιλοσοφία στηρίχτηκε 
και ο νόμος Κατρούγκαλου, που έδωσε τη 
χαριστική βολή στην Κοινωνική Ασφάλιση.

u Το δεύτερο που πρέπει να επισημαν-
θεί είναι η σκόπιμη σύγχυση που σπέρνει ο 
Τσακαλώτος ανάμεσα στο συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα και στον τρόπο με τον οποίο ο 
συνταξιούχος δαπανά τη σύνταξή του. 
Είναι μια θεωρία που αναπτύχθηκε στα 
χρόνια των Μνημονίων και υποστηρίζει 
ότι οι συνταξιούχοι δαπανούν μεγάλο μέ-
ρος της σύνταξής τους για να βοηθήσουν 
τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Αρα -λέει 
αυτή η πρόστυχη θεωρία- η σύνταξη είναι 
μεγάλη. Τους φτάνει για να ζήσουν και για 
να βοηθάνε και τις οικογένειές τους! Και 
λέγεται αυτό κατά τη μνημονιακή περίο-
δο, όταν όλες οι συντάξεις, ακόμα και οι 
χαμηλές, υπέστησαν βίαια πετσοκόμματα 
(άμεσα και έμμεσα)!

Οταν ένας συνταξιούχος διαθέτει με-
γάλο μέρος της άθλιας σύνταξής του για 
να βοηθά την οικογένειά του, δε σημαίνει 
ότι έχουμε υψηλές συντάξεις, αλλά ότι 
είναι τέτοια η κοινωνική αθλιότητα (ανερ-
γία, φορομπηξία, πετσόκομμα μισθών), 
που πολλές εργατικές οικογένειες δεν 
μπορούν να ζήσουν αν δεν τσοντάρουν ο 
παππούς και η γιαγιά από την άθλια σύ-
νταξή τους. Ο Τσακαλώτος έχει το θράσος 
να χαρακτηρίζει το μοίρασμα της αθλιό-
τητας ανάμεσα στα μέλη των εργατικών 
οικογενειών… συνταξιοδοτική ευμάρεια. 
Πρόκειται για μια άκρως αντιδραστική, 
σχεδόν φασιστική αντίληψη, ανάλογη 
της θεωρίας «υπάρχει ακόμα λίπος» ή της 
θεωρίας «γεμάτες είναι οι καφετέριες από 
άνεργους νέους, άρα οι γονείς τους έχουν 
λεφτά και τους δίνουν για καφέ».

u Ακόμα πιο πρόστυχη είναι η θεω-
ρία που πλασάρει ο Τσακαλώτος, ότι οι 
συντάξεις είναι ψηλές και καλώς μειώ-
νονται, φτάνει να χτιστεί «κοινωνικό κρά-
τος». Καταρχάς, πρέπει να τονιστεί ότι 
στη γλώσσα της αστικής δημοσιολογίας 
«κοινωνικό κράτος» ονομαζόταν το ασφα-
λιστικό σύστημα. Τα υπόλοιπα («βοήθεια 

στο σπίτι» κτλ.) ονομάζονταν «κράτος 
πρόνοιας». Και γινόταν ένας διαχωρισμός 
ανάμεσα στα δύο «κράτη». Το «κοινωνικό 
κράτος» θεωρούνταν ότι είχε ανταποδοτι-
κό χαρακτήρα και χρηματοδοτούνταν σε 
καθορισμένη αναλογία συμμετοχής από 
τους εργαζόμενους, τους καπιταλιστές ερ-
γοδότες και τον κρατικό προϋπολογισμό. 
Η ύπαρξη του «κοινωνικού κράτους» ορι-
οθετούσε και τη λεγόμενη «μεσαία τάξη», 
δηλαδή εργαζόμενους με λίγο-πολύ στα-
θερή εργασία, υπό καθεστώς συλλογικών 
συμβάσεων, η οποία χρηματοδοτούσε και 
την Ασφάλισή τους. Αντίθετα, το «κράτος 
πρόνοιας» χρηματοδοτούνταν από τον 
κρατικό προϋπολογισμό και αφορούσε 
τους πολύ φτωχούς, αυτούς που δεν εί-
χαν ασφάλιση, τους «ναυαγούς» αυτής 
της κοινωνίας, προστατεύοντάς τους από 
την απόλυτη εξαθλίωση.

Δε θυμόμαστε στο παρελθόν να έγινε 
αυτή η σκόπιμη σύγχυση που επιχειρεί ο 
Τσακαλώτος. Ισχυρίζονταν πάντοτε ότι 
οι συντάξεις είναι υψηλές (τις απέδιδαν 
μάλιστα στις «συντεχνιακές πιέσεις» και 
το «πελατειακό κράτος»), αλλά δεν ασχο-
λούνταν με το πού ξοδεύει τη σύνταξη ο 
συνταξιούχος, αν πηγαίνει εκδρομές ή αν 
πληρώνει τα φροντιστήρια των εγγονιών 
του. Ελεγαν απλώς ότι το ασφαλιστικό 
σύστημα είναι μη βιώσιμο, «μη ανταπο-
δοτικό», γι' αυτό και πρέπει να κοπούν οι 
συντάξεις. Και τις έκοβαν. Οχι βέβαια 
στο βαθμό που τις πετσόκοψαν οι μνημο-
νιακές κυβερνήσεις, με χαριστική βολή το 
νόμο Κατρούγκαλου και την προ-νομοθέ-
τηση ενός βάρβαρου πετσοκόμματος (σε 
ποσοστό 18%) των συντάξεων που εκδό-
θηκαν πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου 
(γράφουμε σχετικά στη σελίδα 7).

Αν δεχτούμε αυτή την πρόστυχη θεω-
ρία, τότε θα ξεχάσουμε τη σύνταξη ως 
δικαίωμα και θ' αρχίσουμε ν' ασχολούμα-
στε με τα υποκατάστατά της (το ενοίκιο 
των παιδιών, το φροντιστήριο των εγγονών 
κτλ.). Σ' αυτή την παγίδα θέλει να μας ρίξει 
ο Τσακαλώτος. Γι' αυτό και ως κουτοπόνη-
ρος αγγλοσάξονας έφτιαξε το μύθο της 
θείας του από την Πρέβεζα. Για να μας πει 
ότι καλώς πετσοκόπηκαν οι συντάξεις, για-
τί τώρα έχουν έρθει στα «κανονικά» τους 
επίπεδα, στα επίπεδα που υπαγορεύει η 
«ανταποδοτικότητα». Οσο για τα οικογε-
νειακά έξοδα που με τη σύνταξή της κά-
λυπτε η θεία του, αυτά τα αναλαμβάνει 
σιγά-σιγά το κράτος. Εύκολα μπορεί να 
του τρίψει κανείς στη μούρη όλο αυτό το 
«κοινωνικό κράτος», που δεν είναι παρά 
κάποια άθλια επιδόματα που χορηγούνται 
με κριτήριο το επίπεδο του εισοδήματος 
και απευθύνονται στα εντελώς εξαθλιω-
μένα κοινωνικά στρώματα. Αν μπούμε, 
όμως, σε μια τέτοια συζήτηση, θα παγι-
δευτούμε σε μια κατεύθυνση διεκδίκη-
σης περισσότερων κονδυλίων γι' αυτά τα 
άθλια προνοιακά επιδόματα. Θα μπούμε 
στη λογική του επαίτη, εγκαταλείποντας 
την ταξική λογική του εργαζόμενου που 
διεκδικεί αυτά που δικαιούται.

Περιττεύει να πούμε ότι αυτή η θεωρία 
στηρίζεται και στο γνωστό αντιδραστι-
κό δόγμα «διαίρει και βασίλευε». Ποιος 
φταίει για τα ανύπαρκτα ή χαμηλά επι-
δόματα ανεργίας, για την ανύπαρκτη ή 
χαμηλή επιδότηση ενοικίου κτλ.; Φταίνε 
οι ψηλές συντάξεις! Αρα, οι νέοι πρέπει να 
ζητήσουν από τους συνταξιούχους να το 
βουλώσουν και να στηρίξουν (οι νέοι) τα 
πετσοκόμματα των συντάξεων.
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Οσοι στοιχημάτιζαν ότι έστω 
και την τελευταία στιγμή ο 

Παναθηναϊκός θα γλιτώσει τον 
υποβιβασμό μπορούν να περά-
σουν από το ταμείο. Με άνετη 
πλειοψηφία, το ΔΣ της Super 
League άλλαξε τον κανονισμό 
και πλέον οι ομάδες που δεν 
καταφέρνουν να πάρουν αδειο-
δότηση δε θα υποβιβάζονται σε 
ερασιτεχνική κατηγορία, αλλά 
θα ξεκινούν με -6 βαθμούς στο 
επόμενο πρωτάθλημα και η τι-
μωρία τους θα συμπληρώνεται 
με ελεγχόμενη απαγόρευση 
μεταγραφών (θα επιτραπούν 
μόλις τρεις μεταγραφές ή ανα-
νεώσεις για παίκτες άνω των 23 
ετών το καλοκαίρι και μία στη 
χειμερινή μεταγραφική περίο-
δο, ενώ οι παίκτες κάτω των 23 
που θα αποκτηθούν θα πρέπει να 
είναι Ελληνες). Στη σχετική ψη-
φοφορία συμμετείχαν 15 από τις 
16 ΠΑΕ της μεγάλης κατηγορίας 
(απουσίαζε η Κέρκυρα), με 11 από 
αυτές (Παναθηναϊκός, Ολυμπια-
κός, ΑΕΚ, Ξάνθη, Λεβαδειακός, 
Ατρόμητος, Παναιτωλικός, Απόλ-
λων Σμύρνης, Πανιώνιος, ΑΕΛ, 
Λαμία) να ψηφίζουν υπέρ της 
αλλαγής, 3 κατά (ΠΑΟΚ, Αστέ-
ρας Τρίπολης, ΠΑΣ Γιάννινα) και 
1 να δηλώνει αποχή (Πλατανιάς).

Για να οριστικοποιηθεί η αλ-
λαγή, θα πρέπει να την εγκρίνει 
και η ΕΠΟ (ενημερώθηκε για 
την απόφαση και θα καλέσει 
έκτακτο ΔΣ για την εβδομάδα 
που έρχεται), κάτι που φαίνεται 
δεδομένο ότι θα συμβεί. Μαζί 
με τους πράσινους θα γλιτώσουν 
τον υποβιβασμό και οι ομάδες 
που δε θα έχουν καταφέρει 
να εξασφαλίσουν τηλεοπτικό 
συμβόλαιο, αφού ο κανονισμός 
τροποποιήθηκε και ως προς το 
σημείο που προέβλεπε ότι όσες 
ομάδες δεν πάρουν άδεια θα 
υποβιβαστούν. Μετά από την 
εξέλιξη αυτή, ήρθαν και οι πρώ-
τες διαρροές από κύκλους του 
πρώην προέδρου των πράσινων 
Γιάννη Αλαφούζου, σύμφωνα με 
τις οποίες τις επόμενες μέρες 
θα τακτοποιηθούν τα χρέη προς 
τους παίχτες που έχουν κάνει 
προσφυγή και θα σταματήσει 
η διαδικασία των συνεχόμενων 
μηδενισμών της ομάδας. 

Οπως ήταν αναμενόμενο, 
η απόφαση του ΔΣ της Super 
League προκάλεσε ειρωνικά 
σχόλια και ποικίλες αντιδράσεις, 
στη συντριπτική τους πλειοψη-
φία αρνητικές. Για να φτάσουμε 
στο επιθυμητό για τους πράσι-
νους αποτέλεσμα χρειάστηκαν 
αρκετές παρασκηνιακές διερ-
γασίες ανάμεσα στους τρεις 
νταβατζήδες του ελληνικού 
επαγγελματικού ποδοσφαίρου 
(Μελισσανίδης, Μαρινάκης 
και Σαββίδης), ενώ παρέμβαση 
υπέρ των πράσινων έγινε στο 
παρασκήνιο και από την κυβέρ-
νηση, η οποία δεν ήθελε να χρε-
ωθεί τον πιθανό υποβιβασμό. Για 
να καταλάβουμε πώς τη γλίτω-
σαν οι πράσινοι, θα αναφερθού-

με σε μια σειρά γεγονότα που 
δείχνουν ξεκάθαρα το παζάρι 
που έγινε και τα παιχνίδια ανά-
μεσα στους τρεις μεγάλους.

Θα ξεκινήσουμε από την 
απουσία της Κέρκυρας από την 
ψηφοφορία, γεγονός που προ-
καλεί εντύπωση, αφού είναι η 
ομάδα που αν υποβιβάζονταν 
οι πράσινοι θα εξασφάλιζε 
την παραμονή της στη Super 
League και υπό κανονικές συν-
θήκες θα έπρεπε να εναντιωθεί 
στην αλλαγή του κανονισμού. Το 
ρεπορτάζ λέει ότι για να πάρουν 
οι Φαίακες αυτή την απόφαση 
δέχτηκαν πιέσεις και ότι έγινε 
παρέμβαση του ΠΑΟΚ (κάποιοι 
αναφέρουν ότι έγινε και προσω-
πική παρέμβαση του Σαββίδη).

Θα συνεχίσουμε με την ΑΕΚ 
και τον Μελισσανίδη, που ανέλα-
βε τα διαδικαστικά της υπόθε-
σης. Ο πραγματικός ιδιοκτήτης 
της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ φρόντι-
σε αφενός να ικανοποιήσει την 
κυβέρνηση, που προσπαθούσε 
να βρει τρόπο για να γλιτώσουν 
οι πράσινοι τον υποβιβασμό, και 
αφετέρου να διασφαλίσει τα 
κέρδη της ομάδας του, αφού το 
πρωτάθλημα χωρίς τον Παναθη-
ναϊκό θα έχανε σημαντικό μέρος 
της ανταγωνιστικότητάς του και 
κατά συνέπεια αρκετά φρά-
γκα από τους χορηγούς και τα 
τηλεοπτικά δικαιώματα. Μόνο 
τυχαίο δεν πρέπει να θεωρείται 
ότι η ΑΕΚ με τη Λαμία, τον Απόλ-
λωνα και τον Ατρόμητο ήταν οι 
ομάδες, που έθεσαν το θέμα 
της αδειοδότησης των πράσι-
νων στο ΔΣ της Super League 
και προκάλεσαν τη συζήτηση 
για την αλλαγή του κανονισμού. 
Για την ιστορία, και οι τέσσερις 
ομάδες ψήφισαν αντίθετα με 
την περσινή τους στάση, όταν 
στην υπόθεση του Ηρακλή είχαν 
ψηφίσει υπέρ του υποβιβασμού 
του. Ο Μελισσανίδης, στηρίζο-
ντας την κυβέρνηση, κατάφερε 
να «πατσίσει» τις απροκάλυπτες 
κυβερνητικές παρεμβάσεις για 
να πάρει την άδεια και τη χρημα-
τοδότηση για την ανέγερση του 

νέου γηπέδου της ΑΕΚ και ταυ-
τόχρονα να στείλει το μήνυμα 
στην ποδοσφαιρική πιάτσα ότι 
είναι ο «εκλεκτός» της κυβέρνη-
σης και αυτός που κινεί τα νήμα-
τα στο ελληνικό επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο.

Στα χνάρια της ΑΕΚ βάδισε 
και ο Ολυμπιακός. Οι ερυθρό-
λευκοι αποφάσισαν να ψηφί-
σουν υπέρ του αιώνιου αντιπά-
λου τους και να τον κρατήσουν 
στην κατηγορία, διαψεύδοντας 
μια μεγάλη μερίδα φιλάθλων. Ο 
Μαρινάκης είχε κάθε λόγο να 
μη συναινέσει στην αλλαγή του 
κανονισμού, αφού τα τελευταία 
χρόνια βρίσκεται σε αντιπαρά-
θεση με τον Αλαφούζο, με τον 
οποίο έχουν ανταλλάξει ουκ ολί-
γα «γαλλικά» χρησιμοποιώντας 
τα «παπαγαλάκια» τους (μέσω 
της «Δίκης» του Θωμαΐδη και 
των «Παραπολιτικών» του Κουρ-
τάκη). Επιπλέον, ο Μαρινάκης 
ψηφίζοντας σε βάρος των πρά-
σινων θα προκαλούσε φθορά 
στην κυβέρνηση με την οποία 
βρίσκεται σε ευθεία αντιπαρά-
θεση το τελευταίο διάστημα. 
Η «παιδική χαρά» του Μαξίμου 
θα είχε να διαχειριστεί μια πολύ 
δύσκολη υπόθεση και ο ερυθρό-
λευκος ηγέτης θα έπαιρνε την 
εκδίκησή του.

Δεν μπορούμε να ξέρουμε 
επακριβώς τους λόγους που 
έγειραν την ερυθρόλευκη πλά-
στιγγα υπέρ του Παναθηναϊκού. 
Ισως ο Μαρινάκης να θέλησε 
να μιμηθεί το παράδειγμα του 
Γιώργου Ανδριανόπουλου, ο 
οποίος 43 χρόνια πριν (Δεκέμ-
βρης 1975), είχε γλυτώσει τον 
Παναθηναϊκό από τον υποβιβα-
σμό. Ισως να μην ήθελε να ανοί-
ξει ένα ακόμη «μέτωπο» με τους 
πράσινους οπαδούς, αφού αυτό 
το χρονικό διάστημα, εκτός από 
τις δικαστικές του εκκρεμότητες, 
βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση 
με την κυβέρνηση. Ισως να μην 
ήθελε να δώσει άλλοθι στην κυ-
βέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να 
ισχυριστεί ότι σε συνεργασία με 
τον Αλαφούζο και τη ΝΔ θυσι-

άζουν τον Παναθηναϊκό για να 
κάνουν αντιπολίτευση. Ανεξάρ-
τητα από το λόγο ή τους λόγους 
που τον ώθησαν να πάρει αυτή 
την απόφαση, με την ψήφο υπέρ 
του μεγάλου αντίπαλου, ο Μα-
ρινάκης δηλώνει ότι συνεχίζει 
να έχει λόγο στα δρώμενα και 
τις εξελίξεις στο ελληνικό επαγ-
γελματικό ποδόσφαιρο.

Διαφορετικά από τους δυο 
μεγάλους της Αττικής ψήφισε 
ο ΠΑΟΚ, όμως όπως θα δούμε 
η επιλογή του Σαββίδη ήταν εκ 
του ασφαλούς. Στον ΠΑΟΚ γνώ-
ριζαν την επιθυμία της κυβέρνη-
σης και της ΕΠΟ να αλλάξει ο 
κανονισμός και να γλιτώσουν οι 
πράσινοι τον υποβιβασμό και με 
τις κινήσεις τους μέχρι τη μέρα 
της ψηφοφορίας έδειχναν ότι 
αν η ψήφος του ΠΑΟΚ επηρέα-
ζε τις εξελίξεις, θα «πειθαρχού-
σαν». Τελικά, όπως εξελίχθηκαν 
τα πράγματα στο ΔΣ της Λί-
γκας, ο Σαββίδης κατάφερε και 
να διαφοροποιηθεί από τους 
ανταγωνιστές του, προκειμένου 
να μπορεί να πουλήσει στους 
οπαδούς της ομάδας του ότι δε 
χειραγωγείται, δεν είναι φερέ-
φωνο κανενός και πάνω απ' όλα 
βάζει το συμφέρον του ΠΑΟΚ, 
και οι πράσινοι να σωθούν. Την 
εξυπηρέτηση στην κυβέρνηση 
και τους πράσινους την έκανε 
πείθοντας τη διοίκηση της Κέρ-
κυρας να απέχει. Στη συνέχεια, 
εκμεταλλεύτηκε τη διαδικασία 
της ψηφοφορίας, σύμφωνα με 
την οποία οι ομάδες ψήφισαν με 
αλφαβητική σειρά, και μπόρεσε 
να διαφοροποιηθεί, αφού όταν 
ψήφισε ο εκπρόσωπος του ΠΑ-
ΟΚ το αποτέλεσμα είχε κριθεί 
και υπήρχαν ήδη οι έντεκα θετι-
κές ψήφοι για την παραμονή του 
Παναθηναϊκού.

Αυτό που πρέπει να κρατή-
σουμε από τη συγκεκριμένη 
συνεδρίαση της Λίγκας είναι 
ότι στο ελληνικό επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν κα-
νόνες και τα πάντα καθορίζονται 
από τις συμμαχίες της στιγμής 
και το όφελος που θα έχουν οι 
ομάδες. Ο υποβιβασμός του 
Παναθηναϊκού θα είχε αρνητι-
κές συνέπειες για το πρωτάθλη-
μα, αφού εκτός από τις άσχημες 
επικοινωνιακά εντυπώσεις, θα 
υπήρχε μείωση του ανταγωνι-
σμού και περαιτέρω απαξίωσή 
του, με αποτέλεσμα τα φράγκα 
που θα έμπαιναν στο ταμείο 
των ομάδων από τα τηλεοπτικά 
δικαιώματα και τις χορηγίες να 
μειωθούν. Και επειδή η διασφά-
λιση «του άρτου του επιούσιου» 
είναι το μέγιστο καθήκον για 
τους ανιδιοτελείς εργάτες του 
ελληνικού ποδοσφαίρου, απο-
φάσισαν μετά από γόνιμο διά-
λογο και αμεσοδημοκρατικές 
διαδικασίες να αλλάξουν τον 
κανονισμό και να σώσουν τα 
κέρδη τους.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Για τη διασφάλιση του άρτου του επιούσιου
Δύο χιλιάδες δεκαοχτώ

παρόν και μέλλον: σκότος πηχτό
Ως άλλος Καρανίκας που του θίξαμε τη Μενεγάκη, η στήλη 

«Ριπές» μας μέμφεται –εμμέσως πλην σαφέστατα- γράφοντας: 
«Αν δεν ήμασταν σεμνοί, θα πανηγυρίζαμε για ένα από τα που-
λέν της στήλης. Αδιάβαστο τον έστειλε τον Καμμένο βου η 
Ελενίτσα η Αυλωνίτου. Κάποιοι άλλοι που την ειρωνεύονται να 
τα βλέπουν αυτά». Κι ας επιστρατεύσαμε τη λαϊκή μούσα, ας 
γράψαμε αμφότερες διθυράμβους σε δύο συνεχόμενα φύλλα 
(έχουμε και σήμερα) για την εκπάγλου καλλονής και μορφώ-
σεως εκπρόσωπο-καμάρι του απαίδευτου λαού στη βουλή. Ω 
τέμπορα, ω μόρτες!

Ως αντίποινα, θα πιάσου-
με κι εμείς στο στόμα μας 
(μη φανταστείτε…) τη Σώτη, 
άλλο αγαπημένο παιδί της εν 
λόγω στήλης. Η οποία προ-
καλεί πάλι και η δικαιοσύνη 
την αθωώνει. Η συγγραφέας 
σε κείμενό της αποκαλούσε 
το Ισλάμ «ιδεολογία εκβαρ-
βαρισμού» και το χαρακτήρι-
ζε θρησκεία μίσους. Στο ίδιο 
κείμενο παρέθεσε μια ρήση 
που απέδωσε -από μόνη της, 
γιατί είναι κι αυτή λαμπρής 
μορφώσεως σαν… την άλλη- στον Μάρκο Πόλο, η οποία έλε-
γε: «Φανατικός μουσουλμάνος είναι αυτός που σου κόβει το 
κεφάλι και μετριοπαθής αυτός που σου το κρατάει για να το 
κόψουν».

Η μούσα δροσιζότανε δίπλα σε μία κρήνη
στου Ολυμπου τις κορυφές μακριά απ' τις κεραίες

και τότε εμφανίστηκε και της φωνάζει εκείνη
«τι κάθεσαι; Εδώ σιμά χορεύουν οι παρθένες»!
Κουτρουβαλώντας έφυγε για να τις ανταμώσει
να δει τη φάση, στο χαρτί να την αποτυπώσει.

Φτάνει στο ξέφωτο μεμιάς και μπρος στα δυο της μάτια
τις βλέπει όλες να 'ναι κει και γίνεται κομμάτια.
Παρθένες και νεράιδες, όμορφες, μορφωμένες
χορεύανε, γιορτάζανε τον Μάη, τα λουλούδια

σ' ένα χορό που έσερνε η πιο ωραία Ελένη
ήταν ακόμη η Ζωή, η Εφη και η Ντόρα

Ράνια, Θεανώ, Σοφία, Ραχήλ, η Ρένα και η Φώφη
λικνίζονταν και τρέμανε οι οξιές και τα πουρνάρια.

Τέτοιες εκπάγλου καλλονής νεράιδες η πλάση
δεν είδε, δεν αντάμωσε. Δικαίως καμαρώνουν.
Αναρωτιόταν έκπληκτη ποιος να τις έχει πλάσει
τόσο όμορφες, αγγελικές, με μετριοφροσύνη

και μ' όλα τα χαρίσματα θεών τε και ανθρώπων
πιο μορφωμένη και καλή η μία απ' την άλλη
πιο έξυπνη, πιο ταπεινή και πιο καλοντυμένη

που προς στιγμή της έφυγε τελείως το κεφάλι!
Τι 'ναι η πατρίδα μας λοιπόν; Οχι, δεν είναι οι κάμποι

είναι αυτός ο συρφετός που πάλλεται και λάμπει.
Ποιος Μάης του '68; Ποιος Μάης της αντιφασιστικής νίκης 

των λαών, του Σικάγο, της Θεσσαλονίκης του '36, του Τσα-
ρουχά και του Λαμπράκη; Καλέ τι λέτε, τι αναχρονιστικά είναι 
αυτά; Ο Μάης είναι ο μήνας των λουλουδιών και της Ευρώπης! 
Αντε και της αλεργίας…

«Η γυναίκα αυτή, η οποία μας δίδαξε τι θα πει αξιοπρέπεια, 
η γυναίκα αυτή που μάχεται καθημερινά με τα τέρατα για δι-
καίωση. Η Μάγδα Φύσσα μας διδάσκει το δίκιο. Γιατί ξεπερ-
νώντας τον αβάσταχτο πόνο της (ποιος μεγαλύτερος πόνος 
υπάρχει από τη δολοφονία του παιδιού σου;) ήταν από την 
πρώτη μέρα στο δικαστήριο. Από την πρώτη μέρα και κάθε 
μέρα ήταν και είναι εκεί. Οχι μόνο όσο εκδικαζόταν η υπό-
θεση της δολοφονίας του γιου της, αλλά και μετά, όταν θα 
μπορούσε να έχει αποχωρήσει. Εδωσε και δίνει ένα μεγάλο 
μάθημα: ότι δεν την αφορά μόνο ο χαμός του παιδιού της, 
αλλά την ένοιαζε και τη νοιάζει το δίκιο συνολικά, να αποδοθεί 
δικαιοσύνη. Και το δείχνει κάθε μέρα αυτό με τη στάση της 
και όσα λέει στην αίθουσα του δικαστηρίου, με τις καίριες 
δηλώσεις και εμφανίσεις της. Η Μάγδα Φύσσα είναι μια απλή, 
λαϊκή γυναίκα, χωρίς πτυχία και τίτλους. Και όμως, αυτή η απλή 
γυναίκα “έβαλε τα γυαλιά“ σε όλους τους σπουδαγμένους και 
δυνατούς, ανθρώπους με μεγάλη εξουσία και ισχύ στα χέρια 
τους. Γιατί μας υπενθυμίζει, έμπρακτα, με τη στάση της, τι πρέ-
πει να κάνουμε. Ας μην την αφήνουμε μόνη» (από τη σελίδα 
«Παύλος Φύσσας» στο facebook).

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Μια κίνηση που δε συνηθίζεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο είχαμε 
από την πλευρά των δυο φιναλίστ του Κυπέλλου. Σε μια επίδειξη fair 
play, οι ομάδες δήλωσαν πολύ νωρίς τις ενδεκάδες (αλλά και τους 
αναπληρωματικούς παίχτες) με τις οποίες θα κατέβουν στον αγωνι-
στικό χώρο, αλλά και στις εξέδρες και στους πέριξ χώρους του ΟΑΚΑ. 
Στις αποστολές των δυο ομάδων δεν υπήρξαν εκπλήξεις, αφού εκτός 
από μερικές μικρές διορθωτικές αλλαγές, στον τελικό θα συμμετά-
σχουν όσοι συμμετείχαν και στον περσινό τελικό στο Βόλο.
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> Ο Αλέξης ο Φλου.

> Θυμάστε την πασοκική λέξη 
«αυτοδυναμία»; Μία εκ των 
«δημοκρατικών δυνάμεων» 
(Περισσός) ενθουσιάζεται 
τόσο πολύ από την «πρωτιά» 
της φοιτητικής παράταξής της 
που τιτλοφορεί μία της είδηση 
«Πρώτη και αυτοδύναμη “Παν-
σπουδαστική ΚΣ”» (902.gr/9-5-
2018). Bέβαια, αυτή η «πρωτιά» 
αφορά ΜΟΝΟ τον σύλλογο οι-
κοτρόφων φοιτητών Ξάνθης… 
Ο Περισσός όμως την παρου-
σιάζει ως πρόκριμα για τις λε-
γόμενες φοιτητικές εκλογές. 
Αλήθεια, στους νέους στην ηλι-
κία φοιτητές μιλάει η π.σ.κ για 
τις παλιές επιτυχίες της, όπως 
Πολυτεχνείο 1973, Πανσπουδα-
στική Νο 8, Χημείο 1979;

> Δίκη Χρυσής Αυγής: Βαμμέ-
νοι (και στο αίμα) οι νεοναζί. 
Δεν τους ξεπλένει ούτε η κρα-
τική αρωγή.

> Ναζιστικά καθάρματα!

> Αυτό που «ξέχασε» στην ανα-
κοίνωσή της για την 9η Μάη η 
νεολαία Σύριζα είναι το χάιδε-
μα των ναζιστομούλαρων από 
την δική της, καταδική της κυ-
βέρνηση..

> Καλά, όπου πάει ο Κάρολος 
παίρνει και την καμίλα του;

> Φίλος της Ελλάδας ο (οιονεί) 
διάδοχος. Τσκ, τσκ…

> «Η πόρτα του Μαξίμου εί-
ναι ανοιχτή σε όσους ζητούν 
ουσιαστική ενημέρωση». Α. 
Τσίπρας. Η πόρτα μπορεί να 
‘ναι  ανοιχτή, όμως η πρόσβα-
ση είναι μη εφικτή με τις τόσες 
διμοιρίες ΜΑΤ στην περιοχή…

> Ο Χαρίτσης δήλωσε: «Σύντο-
μα νέο καθεστώς προώθησης 
της καινοτομίας των επιχει-
ρήσεων». Σ’ αυτή την ποδιά 
της «καινοτομίας» σφάζονται 
εργασιακά δικαιώματα-κατα-
κτήσεις δεκαετιών…

> Λευτεριά πανώρια κόρη.

> Ψηφίζοντας ναι σε ΟΛΑ τα 
άλλα ο Κατσίκης δεν ήταν υπό-
λογος (απ’ αφορμή την κίνηση 
των 16 βουλευτών του Σύριζα 
που ζητούν την παραπομπή του 
βουλευτή των ΑΝΕΛ στην επι-
τροπή δεοντολογίας της Βου-
λής εξαιτίας των ομοφοβικών 

δηλώσεών του).

> Ενα μικρό σημείο στην ανα-
κοίνωση της νεολαίας Σύριζα: 
«…η μάχη ενάντια στον ολοκλη-
ρωτισμό και το φασισμό…».

> «Η κυβέρνηση ασφαλώς πρέ-
πει να σχεδιάζει και να υλοποι-
εί. Η κοινωνία όμως πρέπει να 
‘ναι παρούσα και συμμέτοχος. 
Να διαβουλεύεται και να ‘ναι 
πρωταγωνίστρια της νέας σε-
λίδας για τη χώρα». Δραγασά-
κης χαμογελών σε εκδήλωση 
του Σύριζα Αγίων Αναργύρων. 
Οσο και να είναι φανερή η επι-
θυμία της κυβέρνησης για λαό-
κολαούζο των σφαγιαστικών 
ενεργειών της, μέχρι στιγμής 
(ο λαός) δε βάζει τα χεράκια 
του να βγάλει τα ματάκια του… 
Δεν είναι σανοχάφτης.

> Ο Δραγασάκης έδωσε καθα-
ρή εικόνα για τις προθέσεις της 
κυβέρνησης έναντι των τραπε-
ζών: «…στόχος η ενεργή παρου-
σία των τραπεζών στη χρημα-
τοδότηση της οικονομίας». Το 
αντίθετο, βέβαια, συμβαίνει:  η 
κοινωνία (τα συνήθη υποζύγια) 
χρηματοδοτούν τις τράπεζες.

> Ποια να ‘ναι άραγε «τα πρα-
κτικά αποτελέσματα» της «προ-
σπάθειας εξόδου από τα Μνη-
μόνια» τα οποία ευαγγελίζεται 
σε άρθρο του («Ο λαός δεν 
ξεχνά, ξεχνά όμως η Φώφη…», 
avgi.gr/article/10811/886548) 
o Δ. Χρήστου; Μια μπλαζέ 

ανάπτυξη, ψοφοδεής εν τω 
συνόλω…

> «Μαλώνει» τη Φώφη γιατί 
«πλησιάζει» την «πολύ δεξιά 
ΝΔ» κατά τα γραφόμενά του.

> Δεν είναι καθόλου «ιδιότυπη 
εργοδοτική αντίληψη» «από 
όσους εκτιμούν πως, ελέω ψω-
μιού που τρώνε από το χέρι του 
εργοδότη, ο τελευταίος έχει το 
δικαίωμα να τους απαξιώνει, 
να τους υποτιμά, να τους εξευ-
τελίζει και να τους μετατρέπει 
σε μεταχειρισμένα κωλόχαρ-
τα» (Π. Κατσάκος, «Λεπτές ερ-
γοδοτικές αντιλήψεις», avgi.gr, 
9/5/2018). Και ναι μεν τα γρα-
φόμενα αφορούν και περιγρά-
φουν τον Μαρινάκη, όμως στο 
σύνολό τους οι καπιταλιστές 
έτσι (και χειρότερα) ενεργούν. 
Οπως και το κράτος ΤΟΥΣ.

> Τελικά ο Πίου έρχεται, ήλθε 
ή απήλθε;

> «Ευφυής γεωργία»: τα δύο 
υπουργεία (Ψηφιακής Πολιτι-
κής και Αγροτικής Ανάπτυξης) 
θεωρούν ότι απευθύνονται σε 
μη ευφυείς…

> «…δηλαδή να γίνουν τα αντι-
πλημμυρικά έργα…». Σπίρτζης 
στην συνέντευξη Τύπου της 
προέδρου της επιτροπής Με-
ταφορών και Τουρισμού του 
Ευρ. Κοινοβουλίου στην Αθή-
να. Τα είδαμε ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ τα 
αντιπλημμυρικά μερεμέτια…

> Επιμένει το ΒΗΜΑ: «Στις 9 
Μαΐου 1950 αρχίζει η οικοδό-
μηση της ενωμένης Ευρώπης». 
Το ότι πέντε χρόνια πριν ο 
αντιφασιστικός αγώνας των 
λαών (η ένοπλη αντιφασιστική 
πάλη) γκρέμισε το φασιστικό 
θηρίο από το θρόνο που το εί-
χαν ανεβάσει οι αστικές τάξεις 
δεν είναι καν άξιο λόγου για τη 
γραφίδα του κ. Σ. Ντάλη…

> Νέο πόνημα του υπαστυνό-
μου Λαμπρόπουλου. 

> «Γαλλία-Λεμέρ για ΗΠΑ: Δεν 
πρέπει να είναι ο χωροφύλακας 
της παγκόσμιας οικονομίας» 
- είπε ο γάιδαρος τον πετεινό 
κεφάλα.

> «Οι κάτοικοι του Ατραπού 
θα ορκισθούν να μη ομιλούν 
το σλαυόφωνον ιδίωμα». Εφη-
μερίδα «Εθνος Φλώρινας», 8 
Αυγούστου 1959.

> «Σε διαφορετικούς τόνους, 
η περιγραφή αυτή επιβεβαιώ-
νεται κι από έναν  εξωτερικό 
παρατηρητή, τον άγγλο λοχαγό 
Πάτρικ Εβανς, που έζησε για 
οκτώ μήνες στην περιοχή του 
Βίτσι: “Πολλές από τις γυναί-
κες, ιδιαίτερα οι γριές, πολλοί 
γέροι και σχεδόν όλα τα παιδιά 
που έχουν γεννηθεί από το 1939 
και μετά δεν έχουν ιδέα ελλη-
νικών”, παρατηρεί σε υπηρεσι-
ακή έκθεσή του τον Δεκέμβριο 
του 1944. “Ακόμη κι εκείνοι που 
γνωρίζουν ελληνικά προτιμούν 
να μιλάνε στα μακεδονικά όπο-
τε μπορούν. Ενας ξένος που 
λέει “καλημέρα” στα ελληνικά 
θα πάρει την ίδια απάντηση, αν 
όμως το πει στα μακεδονικά θα 
λάβει επιπλέον ένα χείμαρρο 
από καλωσορίσματα. Τα ελλη-
νικά αντιμετωπίζονται σχεδόν 
σαν ξένη γλώσσα”» (Τ. Κωστό-
πουλος: «Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ 
ΓΛΩΣΣΑ-ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟ-
ΛΗ ΤΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕ-
ΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑ», 2000).

> Κράτα με να σε κρατώ για 
να πέσουμε κι οι δυο (ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ). Ανάπ-τηξη…

> Γκάρντιαν: «Ιστορική επίσκε-
ψη Καρόλου στην Αθήνα για 
να γιατρέψει παλιές πληγές». 
Ατσα! Και μάγος-γιατρός ο δι-
κός σου!

Βασίλης

I dare avouch it, sir. What, fifty followers?
Is it not well? What should you need of more?

Yea, or so many, sith that both charge and danger
Speak ‘gainst so great a number? How in one house

Should many people under two commands
Hold amity? ‘Tis hard, almost impossible.

W. Shakespeare, “King Lear”

Με το να είναι ένα πράγμα δύσκολο, δεν είναι και ακατόρθωτο.
Το σπουδαίο είναι να έχεις την πεποίθηση ότι διάλεξες το σωστό

Δρόμο, και η πεποίθηση αυτή εκατονταπλασιάζει την επαναστατική
ενέργεια και τον επαναστατικό ενθουσιασμό, που μπορούν να κάνουν θαύματα.

  Dixi et salvavi animam meam

u «Προστατέψτε τους Εβραίους - Σταματήστε την ισλαμοποί-
ηση!». Αυτό γράφει, στα γερμανικά και στα αγγλικά, το πλακάτ 
που σηκώνει ο διαδηλωτής σε πρόσφατη διαδήλωση ενάντια 
στον αντισημιτισμό στο Βερολίνο. Η ισραηλινή σημαία που 
έχει υψωθεί δίπλα στο πλακάτ είναι ασφαλώς… τυχαίο γεγο-
νός. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι είναι οι κάθε είδους ναζιστικές 
συμμορίες που αναπτύσσουν τον αντισημιτισμό. Και στα λόγια 
και στην πράξη (με βεβηλώσεις εβραϊκών νεκροταφείων και 
συναγωγών). Ξαφνικά, εχθρός δεν είναι ο νεοναζισμός, αλλά 
ο ισλαμισμός! Ετσι, οι προθέσεις των διοργανωτών τέτοιων 
εκδηλώσεων, πίσω από τις οποίες βρίσκεται το κράτος του 
Ισραήλ και το διεθνές σιωνιστικό λόμπι, καθίσταται προφα-
νής. Δεν πρόκειται για εκδηλώσεις καταγγελίας του αντιση-
μιτισμού, αλλά για εκδηλώσεις στήριξης του σιωνισμού και 
των εγκλημάτων του στην Παλαιστίνη. Γι' αυτό και αφήνουν 
στο απυρόβλητο τους νεοναζί και στοχοποιούν το Ισλάμ. Και 
μάλιστα τους μουσουλμάνους αδιακρίτως, υπό αυτή τους την 
ιδιότητα και μόνο. Η «βιομηχανία του ολοκαυτώματος» παρά-
γει νέα προϊόντα, εκμεταλλευόμενη την κατάσταση που έχει 
διαμορφωθεί μετά τις επιθέσεις οπαδών του ISIS σε ευρωπα-
ϊκές πόλεις. Οποιος καταγγέλλει τα εγκλήματα των σιωνιστών 
στην Παλαιστίνη, τη συστηματική εθνοκάθαρση των υπό σιωνι-
στική κατοχή Παλαιστίνιων, είναι… αντισημίτης. Κι αν δεν είναι 
μουσουλμάνος, δεν έχει καμιά σημασία. Οταν υπερασπίζεται 
τους Παλαιστίνιους, είναι… οπαδός της ισλαμοποίησης της 
Ευρώπης. Οι σύγχρονοι σιωνιστές συναγωνίζονται τους ναζί 
στα εγκλήματα πολέμου και στα εγκλήματα κατά της ανθρω-
πότητας και τον Γκέμπελς στην προπαγάνδα του ψεύδους, του 
μίσους, του ρατσισμού. Οι απόγονοι αυτών που εξοντώθηκαν 
από τους ναζί είναι ίδιοι κι απαράλλαχτοι με τους διώκτες 
τους. Ευτυχώς που υπάρχουν εβραίοι ή εβραϊκής καταγωγής 
άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που υψώνουν ανάστημα και βγά-
ζουν φωνή ενάντια στον σιωναζισμό.

u Η κιτρινοκόκκινη 
αφίσα έχει την υπο-
γραφή του «Αυτοδια-
χειριζόμενου Στεκιού 
Ανω-Κάτω Πατησίων» 
και εκδόθηκε για να 
εκφράσει την αλλη-
λεγγύη της στις κατα-
λήψεις Ματρόζου 45 
(Κουκάκι), Gare και 
Ζαΐμη 11 (Εξάρχεια), 
που δέχτηκαν επιθέ-
σεις εκκένωσης από 
την αστυνομία. Ου-
δείς ψόγος επ' αυτού, 
βέβαια. Σχετικά δημο-
σιεύματα υπήρξαν και 
στην εφημερίδα μας. 
Μια αναφορά στο κείμενο είναι που μας εξόργισε: «Το κρά-
τος μέσω της αριστερής διαχείρισής του, ενορχήστρωσε την 
καταστολή αυτών των εγχειρημάτων». Τόσο πολιτικό κόμπλεξ 
πια!  Η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ βαφτίζεται «αριστερή 
διαχείριση του κράτους», για να σταλεί το μήνυμα ότι «αυτοί 
είναι οι αριστεροί». Φυσικά και ξέρουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει 
καμιά σχέση με την έννοια Αριστερά, που έχει μια ιστορία 
στον τόπο μας. Μια ιστορία αγώνων, θυσιών, ανιδιοτέλειας, 
μόνιμης σύγκρουσης με τον καπιταλισμό και το κράτος του. 
Προτιμούν, όμως, τον κιτρινισμό (ίδιον με το χρώμα της αφί-
σας), επειδή δεν έχουν επιχειρήματα μιας ουσιαστικής αντι-
παράθεσης με τον κομμουνισμό και τους κομμουνιστές που 
υπήρξαν διαχρονικά η ψυχή του κόσμου της Αριστεράς. Κι 
αυτό, ενώ είναι γνωστό πως ένα κομμάτι του κόσμου της αναρ-
χίας/αντιεξουσίας ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ (μ' ένα πολιτικά βλακώδες 
σκεπτικό).

οι τοίχοι έχουν φωνή

Αναλύοντας τον ιμπεριαλισμό, ο Λένιν σημείωσε πως στην επο-
χή του τα μονοπώλια κυβερνούν απευθείας, βάζοντας δικούς τους 
ανθρώπους στην κυβέρνηση. Οι ΗΠΑ είναι κλασικό παράδειγμα 
ιμπεριαλιστικής χώρας που η μετακίνηση από τις επιχειρήσεις στις 
κυβερνήσεις και αντίστροφα είναι μια συνήθης διαδικασία. Συμβαί-
νει και στην Ευρώπη, φυσικά, αλλά ψιλοκρύβεται, για να συντηρηθεί 
η ψεύτικη εικόνα της «αυτονομίας» της αστικής πολιτικής. Ο πρώην 
καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ είναι ένα παρά-
δειγμα. Από την καγκελαρία στην προεδρία του ρωσογερμανικού 
κονσόρτσιουμ του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream. Και στην 
τελετή στέψης του Πούτιν, φυσικά, χειροκροτητής του νέου τσάρου. 
Από πολιτική άποψη είναι ένας καραγκιόζης. Ομως δεν είναι πλέον 
πολιτικός, αλλά ένας μάνατζερ με πολιτικές διασυνδέσεις.



Δικός τους
Η επικαιρότητα «εκτόπισε» τη στήλη την προηγούμε-

νη εβδομάδα και η επάνοδος έχει θέμα χρονολογικά 
λίγο μπαγιάτικο, αν και από άποψη ουσίας επίκαιρο.

Δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τζανακόπουλος 
για το θάνατο του Γιώργου Κουρή: «Ο Γιώργος Κουρής 
υπήρξε πιστός στη δημοσιογραφία μέχρι την τελευταία 
μέρα της ζωής του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς πο-
ρείας του στο χώρο της ενημέρωσης άφησε το δικό του 
ιδιαίτερο αποτύπωμα τόσο ως δημοσιογράφος, όσο και 
ως ιδιοκτήτης Μέσων. Θερμά συλλυπητήρια στην οικο-
γένεια και τους οικείους του».

Τι είδους αποτύπωμα άφησε ο Κουρής ως εκδότης; 
Το αποτύπωμα του αδίστακτου καπιταλιστή που στύβει 
εργαζόμενους και μετά τους πετάει στα σκουπίδια. Οσο 
για το αποτύπωμά του ως δημοσιογράφου, αρκεί μια 
λέξη: «αυριανισμός». Η δημοσιογραφία του αδίστακτου 
ψεύδους, της κιτρινιάς, της χυδαιότητας, της λάσπης, 
εργαλεία που ο εκλιπών έθετε στη διάθεση κομμάτων ή 
πολιτικών ηγετών που θα του εξασφάλιζαν τα ιδιαίτερα 
συμφέροντά του.

Δεν ήταν βέβαια ο μοναδικός εκδότης που συμπερι-
φέρθηκε μ' αυτή τη λογική, όμως ήταν ο τρόπος που τον 
έκανε να ξεχωρίζει από τους άλλους, αποτελώντας «μια 
κατηγορία μόνος του». Γι' αυτό και τον αγάπησαν όλοι 
όσους υπηρέτησε, μολονότι είναι σίγουρο ότι σε προσω-
πικό επίπεδο τον απεχθάνονταν: Ανδρέας Παπανδρέου, 
Σημίτης, Σαμαράς-Βενιζέλος και τώρα Τσίπρας-Καμμέ-
νος. Κάποιοι απ' αυτούς τον είδαν να γυρίζει και να δα-
γκώνει το χέρι που τον τάιζε. Οπως ο Α. Παπανδρέου, 
που κάποτε είχε αποκαλέσει την «Αυριανή» «υπόδειγ-
μα δημοσιογραφίας», για να δει τη ρυπαροφυλλάδα να 
τον εξευτελίζει προσωπικά με τις πρωτοσέλιδες γυμνές 
φωτογραφίες της συζύγου του, μονταρισμένες μάλιστα 
χοντροκομμένα με το Photoshop.

Ομως ο Κουρής μιλούσε σ' ένα κάποιο ακροατήριο. 
Είχε βρει το «κουμπί» του: συνωμοσιολογία, αθυροστο-
μία και αναμόχλευση των πιο ακραίων συντηρητικών 
στερεοτύπων έφτιαχναν ένα ιδιαίτερο μείγμα, το οποίο 
ο εκδότης πουλούσε πανάκριβα στους πολιτικούς που 
κάθε εποχή υπηρετούσε. Και τους υπηρετούσε χωρίς 
«ναι μεν, αλλά», με σκληρότητα ενάντια στους αντι-
πάλους τους. Γι' αυτό και τον επέλεγαν, μολονότι τον 
απεχθάνονταν. Ο Κουρής λέρωνε τα χέρια του επιτρέ-
ποντάς τους να κρατούν τα δικά τους καθαρά.

«Πιστός στη δημοσιογραφία μέχρι την τελευταία 
μέρα της ζωής του» δήλωσε για τον Κουρή ο Τζανα-
κόπουλος. Ξέρετε τι θέμα είχε το τελευταίο άρθρο του 
Κουρή;  Την αναγκαιότητα των νέων εξοντωτικών εξοπλι-
στικών προγραμμάτων. Ηταν ένας ύμνος στον Τσίπρα 
που κατάφερε να κλείσει τη συμφωνία για τα F-16 με τον 
Τραμπ («για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες έχει 
διαμορφωθεί μια στρατηγική συνεργασίας ανάμεσα στις 
δύο χώρες»). Αλλά κι ένας ύμνος στον πολιτικό ραγιαδι-
σμό που παρέπεμπε στη θεωρία της «ψωροκώσταινας» 
που χρησιμοποιούσε το αστικό πολιτικό προσωπικό στις 
τελευταίες δεκαετίες του 19ου και τις πρώτες δεκαε-
τίες του 20ού αιώνα. Κατά τον Κουρή «την ώρα που οι 
Τούρκοι απομακρύνονται από την Αμερική και το ΝΑΤΟ 
αγοράζοντας ρωσικούς πυραύλους, η Ελλάδα ενισχύει 
τη θέση της στη συνέχεια και γίνεται προνομιακός συ-
νομιλητής με την υπερδύναμη που λέγεται Ηνωμένες 
Πολιτείες». Η συμφωνία για τα F-16 «έχει ιδιαίτερο συμ-
βολισμό και στέλνει το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι στα-
θερός σύμμαχος των ΗΠΑ που εγγυάται την ασφάλεια 
στην Μεσόγειο». Ο Κουρής εξέφραζε τη σιγουριά του 
και για την ενοικίαση των γαλλικών φρεγατών «γιατί η 
Ελλάδα έχει καταφέρει να διαμορφώσει μια στρατηγική 
συμμαχία και με την Γαλλία», η οποία «άλλωστε είναι η 
μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που μάχεται πραγματικά για 
τα ελληνικά συμφέροντα».

Δεν ήταν δείγμα κοινωνικής αβρότητας η δήλωση 
Τζανακόπουλου (θα μπορούσε να περιοριστεί σε μια 
έκφραση συλλυπητηρίων, χωρίς αξιολογικές κρίσεις). Ο 
Κουρής ήταν δικός τους και ως τέτοιον τον αποχαιρέτι-
σαν. Συγκρατήθηκαν λίγο, μόνο και μόνο επειδή τμήμα 
του συριζαϊκού ακροατήριου έχει από παλιά «χοντρό 
πρόβλημα» με τον «αυριανισμό».

Π.Γ.

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

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

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινο
70 χρόνια μετά τη Νάκμπα, 

τη μεγάλη καταστροφή για το 
λαό της Παλαιστίνης, δεκάδες 
χιλιάδες παλαιστίνιοι διαδηλω-
τές αψηφούν την τρομοκρατία 
των σιωνιστών και διεκδικούν 
το δικαίωμα στην επιστροφή 
(Αλάουντα στα αραβικά) στις 
πατρογονικές τους εστίες, από 
τις οποίες οι ίδιοι και οι πρόγο-
νοί τους ξεριζώθηκαν με τη βία, 
διαδηλώνοντας στη «νεκρή ζώ-
νη» που το Ισραήλ έχει επιβάλει 
εδώ και χρόνια στην πολιορκη-
μένη Λωρίδα της Γάζας. Αυτοί 
οι «ελεύθεροι πολιορκημένοι» 
που αψηφούν τις σφαίρες των 
σιωνιστών παραδίδουν μαθή-
ματα θάρρους, αυτοθυσίας και 
αποφασιστικότητας στους κατα-
πιεσμένους λαούς όλου του κό-
σμου, είτε αυτοί ζουν στα δεσμά 
της κατοχής είτε στα δεσμά του 
καπιταλισμού και του μνημονίου, 
όπως εμείς. Δεκάδες νεκροί και 
εκατοντάδες τραυματίες είναι 
το τίμημα της αντίστασης στην 
τρομοκρατία των ελεύθερων 
σκοπευτών του ισραηλινού 
στρατού.

70 χρόνια μετά τη Νάκμπα, 
οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν προκλη-

τικά την Ιερουσαλήμ ως πρω-
τεύουσα του Ισραήλ. Για πρώ-
τη φορά μετά από δεκαετίες, 
οι αμερικάνοι ιμπεριαλιστές 
εγκαταλείπουν τη γλώσσα της 
«διπλωματίας» και των «ειρη-
νευτικών διαπραγματεύσεων», 
ικανοποιώντας πλήρως τις ορέ-
ξεις του σιωνιστικού λόμπι, τους 
διακαείς πόθους των ισραηλινών 
κατακτητών. Οι σιωνιστές βλέ-
πουν το «πράσινο φως» προκει-
μένου να συνεχίσουν λυσσαλέα, 
με εντατικότερους ρυθμούς, το 
ξεσπίτωμα των Παλαιστίνιων 
από τη Δυτική Οχθη, την επέκτα-
ση των εποικισμών, την όξυνση 
της πολιορκίας της Λωρίδας της 
Γάζας, το καθημερινό δολοφο-
νικό όργιο και τα βασανιστήρια 
άμαχων Παλαιστίνιων.

70 χρόνια μετά τη Νάκμπα, 
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
ενισχύει συνεχώς τους οικονομι-
κούς, στρατιωτικούς, πολιτικούς 
και πολιτιστικούς δεσμούς με το 
Ισραήλ. Η κυβέρνηση Τσίπρα-
Καμμένου είναι συνένοχη στο 
διαρκές κατοχικό έγκλημα στην 
Παλαιστίνη. Ο Τσίπρας σε επί-
σκεψή του στο Ισραήλ δεν είχε 
κανένα πρόβλημα να αναγνωρί-
σει ως «ιστορική πρωτεύουσα» 
του Ισραήλ την Ιερουσαλήμ, 
υπογράφοντας το βιβλίο επισκε-
πτών του Προεδρικού Μεγάρου 
της χώρας, κατά τη συνάντησή 
του με τον ισραηλινό πρόεδρο.

70 χρόνια μετά τη Νάκμπα, ο 
παλαιστινιακός λαός συνεχίζει 

να αντιστέκεται και να ματώνει, 
καταβάλλοντας μεγάλο φόρο 
αίματος στο θυσιαστήριο της 
λευτεριάς. Δε θα μπορούσε να 
γίνει διαφορετικά. Η ιστορία του 
αγώνα των εθνικοαπελευθερω-
τικών κινημάτων που μάχονται 
την αποικιοκρατία, την κατοχή 
και τον ιμπεριαλισμό, δυνάμεις 
με τεχνολογική και στρατιωτική 
υπεροπλία, είναι μια ιστορία 
τεράστιων θυσιών σε βάθος 
δεκαετιών. Ο επαναστατικός 
αγώνας κρατάει δεκαετίες, 
με τη μια γενιά να παραδίδει 
τη σκυτάλη στην άλλη, μέχρι 
οι συνθήκες να είναι ευνοϊκές 
για την οριστική νικηφόρα 
μάχη για την απελευθέρωση 
της Παλαιστίνης. Η ιστορία 
της Παλαιστινιακής Αντίστα-
σης είναι αναπόσπαστο τμήμα 
του αγώνα της ανθρωπότητας 
στην πορεία της για την κοινω-
νική χειραφέτηση, και αποτελεί 
αναμφίβολα τεράστια παρακα-
ταθήκη για όλα τα επαναστατικά 
κινήματα του πλανήτη. Απέναντι 
στη σιωνιστική προπαγάνδα, που 
με θράσος αναπτύσσεται σήμε-
ρα στη χώρα μας, οφείλουμε 
να τη διαφυλάξουμε ως κόρην 
οφθαλμού.

Νάκμπα (Η μεγάλη 
καταστροφή)

Το σιωνιστικό σχέδιο εθνικού 
αφανισμού της Παλαιστίνης αρ-
χίζει να υλοποιείται στις αρχές 
του 20ού αιώνα με τις μαζικές 

μεταναστεύσεις εβραίων στην 
Παλαιστίνη και την αγορά πα-
λαιστινιακής γης. (…) Την επικύ-
ρωση του σχεδίου αναγνώρισης 
δυο κρατών από τον ΟΗΕ, ένα 
με πλειοψηφία Αραβες στο 44% 
και ένα με πλειοψηφία Εβραίους 
στο 56% της Παλαιστίνης (στο 
δεύτερο συμπεριλαμβανόταν 
και η έρημος Νεγκέφ), τον Νο-
έμβρη του ‘47, ακολούθησαν 
αιματηρές συμπλοκές ανάμεσα 
στις δυο κοινότητες, των Εβραί-
ων και των Παλαιστίνιων. Κατά 
τη διάρκεια του αραβοϊσραηλι-
νού πολέμου που ακολούθησε, 
τον Μάη του 1948, εκατοντάδες 
χιλιάδες άμαχοι Παλαιστίνιοι ξε-
ριζώθηκαν μαζικά από τις εστί-
ες τους, λόγω της τρομοκρατίας 
των ένοπλων σιωνιστών. Μετά 
το τέλος του πολέμου, ο μισός 
πληθυσμός των Παλαιστίνιων, 
περίπου 800.000, ακολουθού-
σε το δρόμο της προσφυγιάς, 
ενώ το Ισραήλ επεκτεινόταν στο 
77% της παλαιστινιακής γης. (…)

Παλαιστινιακή 
Επανάσταση

Στις όμορες με την κατεχό-
μενη Παλαιστίνη χώρες, στην 
Ιορδανία, την Αίγυπτο, το Λίβα-
νο, τη Συρία σχηματίστηκαν μα-
ζικοί προσφυγικοί καταυλισμοί 
για να στεγάσουν τους ξεκληρι-
σμένους Παλαιστίνιους. Στους 
καταυλισμούς αυτούς συγκε-
ντρωνόταν το κατεξοχήν πλη-
βειακό κομμάτι των Παλαιστί-

νιων, που έμελλε να παίξει το 
σημαντικότερο ρόλο στην Πα-
λαιστινιακή Επανάσταση που 
θα ξεσπούσε. Ακολούθησαν τα 
μεγάλα επαναστατικά γεγονότα 
στην Ιορδανία, αρχές του 1970, 
και στη συνέχεια στο Λίβανο, 
μέχρι το 1982. Το παλαιστινιακό 
κίνημα αναμετρήθηκε διαδοχι-
κά με τα αντιδραστικά αραβι-
κά καθεστώτα, τον στρατό του 
βασιλιά Χουσεΐν στην Ιορδανία, 
τους ακροδεξιούς Λιβανέζους 
(φαλαγγίτες) και τους σιωνιστές 
που εισέβαλλαν το 1982 στο Λί-
βανο. Ακολούθησε η εξέγερση 
του παλαιστινιακού λαού στα 
εδάφη της Παλαιστίνης, με την 
πρώτη Ιντιφάντα το 1987 και τη 
δεύτερη Ιντιφάντα το 2000. 

Τον Αύγουστο του 2005, το 
Ισραήλ αναγκάστηκε να απο-
μακρύνει 8.000 εποίκους από 
τη Γάζα. Παρά το άγριο σφυρο-
κόπημα της Γάζας από τις κατο-
χικές δυνάμεις, η Αντίσταση δεν 
κατασίγαζε. Σήμερα, για πρώτη 
φορά μετά από 50 χρόνια, η 
Παλαιστινιακή Επανάσταση 
έχει σταθεροποιήσει το προ-
πύργιό της μέσα στην ιστορική 
Παλαιστίνη. (…) Οι Ισραηλινοί 

έσφιξαν την πολιορκία της Γά-
ζας, μετατρέποντάς την σε μια 
τεράστια ανοιχτή φυλακή.

H Αντίσταση στη Λωρίδα της 
Γάζας παραμένει ακλόνητη και 
σταθερά αποκρούει τους σι-
ωνιστές εισβολείς σε όλες τις 
διαδοχικές της αναμετρήσεις 
με τον σιωνιστικό στρατό. (…)
Το ηθικό των πολιορκημένων 
Παλαιστίνιων, όμως, δεν κά-
μπτεται. Διατηρείται ακμαίο 
και κάθε φορά τα πάντα χτί-
ζονται από την αρχή, με πολλή 
προσπάθεια, ευρηματικότητα, 
αυτοθυσία, ατσαλένια θέληση 
και ανεξάντλητη αντοχή.

• Η νέα θηριωδία του Ισρα-
ήλ να μη μείνει αναπάντητη.

• Απαιτούμε τον τερματι-
σμό της Πολιορκίας της Γά-
ζας.

• Απαιτούμε τον τερματι-
σμό κάθε σχέσης της χώρας 
μας με το Ισραήλ.

• Πολεμάμε ενάντια στον 
αμερικανικό ιμπεριαλισμό 
και το πιστό του μαντρόσκυ-
λο στη Μέση Ανατολή!

• Βροντοφωνάζουμε: Νίκη 
στα όπλα της Παλαιστινιακής 
Αντίστασης, Λευτεριά στην 
Παλαιστίνη.

• Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ είναι συνένοχη στο δι-
αρκές κατοχικό έγκλημα στην 
Παλαιστίνη.
Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης 

στον Παλαιστινιακό Λαό

70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΚΜΠΑ

Διαδηλώνουμε για την Παλαιστίνη
Τρίτη 15 Μάη, 6μμ - Μετρό «Μέγαρο Μουσικής»




