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Eίναι δίκαιη η οργή του. Ο 
τρόπος που τοποθετείται εί-
ναι γνωστός. Του έχει ασκηθεί 
κατά την γνώμη μου μια άδι-
κη κριτική και απαντά με τον 
τρόπο που εκείνος θεωρεί ότι 
μπορεί να εκφράσει και την 
οργή και την αγανάκτησή του. 
Ο κ. Καμμένος έχει αποδείξει 
ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα 
να κατέβει από το σαλόνι στο 
αλώνι.

Δημήτρης Τζανακόπουλος
Πλήρης κάλυψη στον κυ-

βερνητικό εταίρο. Ακόμα και 
για το βόρβορο των tweet. 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και στο επίπεδο 
της αισθητικής.

Η ευθύνη πρωθυπουργού και 
υπουργού Εξωτερικών δεν τε-
μαχίζεται, είναι ενιαία και αδι-
αίρετη. Εύχομαι να μην έχουμε 
ένα «ευχάριστο ναυάγιο», κάτι 
που επιδιώκουν δυνάμεις και 
μηχανισμοί του «βαθέος κρά-
τους» και στις δύο χώρες.

Νίκος Φίλης
«Κάρφαρος» Φίλη για 

blame game που παίζουν Τσί-
πρας-Κοτζιάς.

Ορίστε λοιπόν πού οδηγεί 
η άλλη στρατηγική. Η στρα-
τηγική που αφετηρία της έχει 
το όχι στη Δεξιά, το όχι σε 
ευτράπελα μέτωπα λογικής. 
Για να φτάσει εδώ ο Σάντσεθ 
ξεκίνησε με ένα απόλυτο όχι 
σε συγκυβέρνηση με τη -διε-
φθαρμένη όπως αποδείχτηκε- 
ισπανική Δεξιά.

Γιάννης Ραγκούσης
Δηλαδή, άμα το ΚΙΝΑΛ 

ακολουθήσει τη γραμμή της 
σύμπλευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ, 
που προτείνει ο Ραγκούσης, 
θα γίνει η Φώφη πρωθυπουρ-
γός;

Oι επόμενες ευρωεκλογές 
θα είναι αναμφισβήτητα μία 
μάχη, όχι μόνο μεταξύ των 
παραδοσιακών κομμάτων της 
Δεξιάς, της Αριστεράς και του 
Κέντρου, αλλά και μεταξύ εκεί-
νων που πιστεύουν στα οφέλη 
της συνεχιζόμενης συνεργα-
σίας και της ολοκλήρωσης σε 
επίπεδο ΕΕ και εκείνων που θα 
ήθελαν να ανατρέψουν όσα 
έχουν επιτευχθεί τα τελευταία 
70 χρόνια.

Αντόνιο Ταγιάνι
Αμα δεν παινέψεις το μαγα-

ζί σου, θα πέσει να σε πλακώ-
σει.

Ακούγοντας τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας και τον υφυ-
πουργό της κυβέρνησης θεω-
ρώ ότι πράγματι ο διάλογος 
αυτός που έχει ανοίξει είναι 
ένα θετικό γεγονός. Δείχνει 
ότι μπορούμε και πρέπει να 
ανταποκριθούμε όλοι σε μια 
προσπάθεια που αφορά στο 
μέλλον της χώρας και των 
πολιτών μας, ανεξάρτητα τις 
όποιες απόψεις και τοποθετή-
σεις έχουμε.

Βαγγέλης Μεϊμαράκης
Κάνοντας πρόβα για διάδο-

χος του Πάκη στο θώκο του 
μεγάλου παρελασιάρχη.

«Να είμαστε σιωπηλοί και 
προσεκτικοί για τις επό-

μενες ημέρες σχετικά με την 
Ιταλία». Σιωπητήριο σάλπισε 
ο «νηφάλιος» Γιούνκερ, μετά 
το κάζο του γερμανού επιτρό-
που Εντινγκερ, που κάλεσε τις 
«αγορές» να δώσουν ένα καλό 
μάθημα στους Ιταλούς για να 
μάθουν να ψηφίζουν σωστά. Η 
Ιταλία δεν είναι Ελλάδα, για να 
βγαίνει ο κάθε τυχάρπαστος 
στις Βρυξέλλες, στο Βερολί-
νο, στο Παρίσι, ακόμα και στο 
Βίλνιους και να κάνει υβρι-
στικά σχόλια. Η Ιταλία είναι η 
τρίτη σε ισχύ ιμπεριαλιστική 
δύναμη της Ευρωζώνης. Και ο 
κάθε Εντινγκερ πρέπει να βου-
τάει τη γλώσσα στο μυαλό, πριν 
ανοίξει το στόμα. Γιατί μετά θα 
αναγκαστεί να καταπιεί την πα-
πάρα του και να ζητήσει μια και 
δυο και τρεις φορές συγγνώμη, 
όπως έκανε ο γερμανός κομι-
σάριος.

Πάλι το γλέντησαν οι Αμε-
ρικανοί στα «Μέσα κοινω-

νικής δικτύωσης». Ο Τραμπ 
φωτογραφίστηκε με τον Κιμ 

Γιονγκ Σολ να του παραδίδει 
έναν υπερμεγέθη φάκελο που 
περιείχε επιστολή του Κιμ Γι-
ονγκ Ουν, ενόψει της επικείμε-
νης συνάντησής τους. Οταν οι 
δημοσιογράφοι ρώτησαν τον 
Τραμπ για την επιστολή, αυ-
τός πήρε το γνωστό του ύφος 
κι άρχισε να λέει, μ' εκείνα τα 
ανεκδιήγητα αγγλικά του, ότι 
πρόκειται για μια πολύ σημα-
ντική επιστολή που προωθεί 
τη συνεργασία των δύο χωρών 
κτλ. Οταν όμως τον ρώτησαν 
αν έχει ανοίξει την επιστολή, 
απάντησε αρνητικά!

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ 
δεν άφηνε περιθώρια αμ-

φιβολίας για έναν άνθρωπο με 
στοιχειώδη αντιληπτική ικανό-
τητα, καθώς έγραφε: «Το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ 
με θλίψη ανακοινώνει τον θά-
νατο του συναδέλφου Νίκου 
Κατσαρού του Κωνσταντίνου, 
που “έφυγε“ χθες σε ηλικία 
85 ετών». Ο αθλητικογράφος 
Νίκος Κατσαρός δεν είναι με 
τίποτα 85 ετών. Αρκούσε αυτό 
το στοιχείο για να είναι κανείς 
επιφυλακτικός, ακόμα κι αν δεν 

έδινε σημασία (κακώς) στα υπό-
λοιπα βιογραφικά στοιχεία, που 
δεν ταιριάζουν με τίποτα στον 
αθλητικογράφο. Το τέρας μόρ-
φωσης και ευφυΐας, όμως, που 
ακούει στο όνομα Αννα Καρα-
μανλή, πρώην αθλήτρια, πρώην 
αθλητική συντάκτρια και νυν 
βουλευτίνα της ΝΔ, έσπευσε 
να εκφράσει τα συλλυπητήριά 
της για το θάνατου του αθλη-
τικογράφου Κατσαρού! Και με-
τά, σαν να μην τρέχει τίποτα, 
έσπευσε να κάνει διορθωτική 
δήλωση στην οποία κατέληγε 
με την… πρωτότυπη φράση: «ο 
θεός να τον έχει πάντα καλά» 
(τον αθλητικογράφο)!

Η δημοτική παράταξη του 
Περισσού «Λαϊκή Συσπεί-

ρωση» κατήγγειλε τον δήμαρ-
χο Στυλίδας Γκλέτσο, ότι πέταξε 
με τη βία έξω από την αίθουσα 
του δημοτικού συμβουλίου τον 
πρόεδρο Αγροτικού Συλλόγου 
της περιοχής και μετά τον γρον-
θοκόπησε. Για την ακρίβεια της 
καταγγελίας δεν αμφιβάλλου-
με (προηγήθηκε εκτενέστερη 
καταγγελία του Αγροτικού 
Συλλόγου). Θυμίζουμε απλά 
πως πριν από χρόνια ο Γκλέ-
τσος μπαινόβγαινε με άνεση 
στον Περισσό, προβαλλόταν 
ως… αριστερός καλλιτέχνης 
και υπήρξε υποψήφιος δημο-
τικός σύμβουλος της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης» στον Πειραιά.

9/6/1969: Σύλληψη δραπέτη Αλέξανδρου Πανα-
γούλη σε διαμέρισμα (Πάτμου 51) μετά από 
κατάδοση των Π. Περδικάρη και Δ. Πατίτσα 

10/6/1944: Γερμανοί πυρπολούν το Δί-
στομο Φωκίδας και εκτελούν 269 κα-
τοίκους ως αντίποινα για το θάνατο 
γερμανών στρατιωτών 10/6/1967: Τέλος 
πολέμου έξι ημερών, το Ισραήλ κατακτά 
τη Λωρίδα της Γάζας, τη χερσόνησο του 
Σινά, τη Δυτική Οχθη και τα υψώμα-
τα του Γκολάν 10/6/1971: Δέκα φοιτη-
τές νεκροί σε διαδηλώσεις (Μεξικό) 
10/6/1975: Αποκαλύπτεται σχέδιο («Chaos») 
της CIA για παρακολούθηση 300.000 Αμερικανών 
και διείσδυση πρακτόρων στα κινήματα των ΗΠΑ 

10/6/1990: Ρουκέτα κατά γραφείων Procter & 
Gamble (17Ν) 11/6/1929: Επεισόδια σε απεργία 
κεραμοποιών για μη εφαρμογή οκτάωρου (Βο-
τανικός) 11/6/1969: Βόμβα (ΔΑ) στο θέατρο 
«Ορβο», τέσσερις τραυματίες 12/6: Ημέρα κατά 
παιδικής εργασίας, Φινλανδία: Ημέρα Ελσίν-
κι (1550), Φιλιππίνες: Ημέρα ανεξαρτησίας 
(1898) 12/6/1971: Εφοδος αστυνομίας σε νυ-
χτερινά σχολεία, έλεγχος αν μαθητές «κακο-
ποιούν» φωτογραφία Γ. Παπαδόπουλου σε βι-
βλία 13/6: Ημέρα softball 13/6/1989: Βόμβες 
σε πέμπτο όροφο υπουργείου Εσωτερικών, έξω 
από Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και ΔΟΥ Νίκαιας 
(ΕΛΑ) 14/6: Ημέρα bloggers, ημέρα εθελοντή 
αιμοδότη, Δανία, ΗΠΑ: Ημέρα σημαίας (1219, 
1777) 14/6/1993: Η πρώην υπουργός Προεδρίας 
Τανσού Τσιλέρ γίνεται η πρώτη γυναίκα πρω-

θυπουργός της Τουρκίας 14/6/2000: Συνο-
ριοφύλακες πυροβολούν και σκοτώνουν 
μετανάστη στον Εβρο 15/6: Ημέρα ανέμου, 
ημέρα γονιμότητας, ημέρα κατά κακομεταχείρι-
σης ηλικιωμένων 15/6/1945: Θάνατος Αρη 
Βελουχιώτη 15/6/1972: Σύλληψη τεσσάρων 
μελών «Κινήματος 20ής Οκτώβρη» 15/6/1978 : 
Ο βουλευτής του ΚΚΕ και ηθοποιός Λυκούργος 
Καλλέργης καταγγέλλει δολοφονική απόπειρα 
εναντίον του 15/6/1998: Δολοφονείται 
από αστυνομικούς νεαρός άντρας από 
την Αλβανία στα Μέγαρα 15/6/2000: Ο 
συνοριακός φρουρός Γ. Πιστόλας σκο-
τώνει τον 25χρονο Πακιστανό Γιοβάλ 
Μπατζάρ στο Μεγάλο Δέρειο Εβρου.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u «Πάρε με στο τηλέφωνο, λιγάκι να 
τα πούμε», φέρεται να τραγουδά ο 
Τσίπρας απευθυνόμενος στον Ζάεφ u 

Πάμε στοίχημα ότι ισχύει το ακριβώς 
αντίθετο u «Μη σώσεις και με πάρεις» 

u «Και στα δικά μας» φώναξε ένας πα-
σόκος κεντρικοεπίτροπος στη Φώφη, 
μετά την ορκωμοσία του Σάντσεθ ως 
πρωθυπουργού της Ισπανίας u Θέλουν 
και τα λένε ή τους ξεφεύγουν; u Τους 
την έσκασε ο Καμμένος, γι' αυτό λυσ-
σάξανε u Τους έπεισε ότι βρίσκεται 
ακόμα στο Καζαχστάν, αλλά αυτός 
την είχε ήδη κάνει για Μονακό u Το 
πήραν χαμπάρι όταν δημοσίευσε ο 
ίδιος τις σέλφι με τον Αλβέρτο u Ετσι 
δεν πρόλαβαν να στήσουν παπαράτσι 
στο διασημότερο καζίνο της Ευρώπης 

u Δεν έχει παπαράτσι στο Μονακό; u 

Περισσότερους από οποιοδήποτε άλλο 
μέρος u Αλλά για τους πραγματικούς 
παπαράτσι ο Καμμένος είναι παντελώς 

αδιάφορος u Ασημος u Ο Τζανακό-
πουλος υπερασπίστηκε τον Καμμένο… 
πολιτικά u Είναι δίκαιη η οργή του, γι' 
αυτό πλάκωσε τους δεξιούς στα «γαλ-
λικά» u Πώς το 'λεγε παλιά ο Τσίπρας; 
u Με τους ΑΝΕΛ μας χωρίζει άβυσ-
σος αισθητική! u Ο Λοβέρδος έθεσε 
ζήτημα βουλευτών που πηγαίνουν στη 
Βουλή «μη ευπρεπώς ενδεδυμένοι» u 

Σιγά μη στάξει η ουρά του γαϊδάρου 

u'Η, όπως λέει το κατά Ματθαίον, που 
ασφαλώς δεν αγνοεί ο… κομψευόμενος 
πασόκος u Ουαί υμίν, γραμματείς και 
φαρισαίοι υποκριταί, ότι καθαρίζετε το 
έξωθεν του ποτηρίου και της παροψί-
δος, έσωθεν δε γέμουσιν εξ αρπαγής 
και αδικίας u Ποιο ήταν το κορυφαίο 
στο tweet του Καμμένου με τους δή-
θεν «συνοδούς τ. μοντέλων για να 
καλύπτουν εραστές» κτλ; u Η ατάκα 
«ιδιωτικό ταξίδι με συνάντηση με αρ-
χηγό κράτους» u Πόσες σέλφι με κα-

μένους και μη αστούς έβγαλε εκείνη 
τη μέρα ο Αλβέρτος; u Εκατοντάδες, 
αν όχι χιλιάδες u Κι ο Καμμένος βά-
φτισε τις δικές του σέλφι «συνάντηση 
με αρχηγό κράτους» u Απαιχτος u Ο 
Τραμπ μετράει τις μέρες του στην προ-
εδρία και… ενημερώνει μέσω Twitter u 

«Περισσότερα από κάθε άλλον πρόε-
δρο στις πρώτες 500 ημέρες του» u 

Τέτοια θέλει η εκλογική του πελατεία 

u Βαρυσήμαντη ομιλία του προέδρου 
Πάκη στο Πεντάγωνο u «Τα σύνορα και 
το έδαφος της Ελλάδας ως σύνορα και 
θεσμικό έδαφος της ΕΕ. Η προστιθέμε-
νη θεσμική αξία του “Δικτύου Natura 
2000“»! u Ο πρόεδρος, συγκυβερνή-
της και υπουργός Πάνος στο στοιχείο 
του, έλαμπε ολόκληρος u Ο αναπλη-
ρωτής κυρ-Φώτης, σε ρόλο κινητής 
γλάστρας, σερνόταν πάνω στο κόκκινο 
χαλί κι είχε μια ξινίλα στα μούτρα u Αν 
δεν μας πιστεύετε, δείτε το βίντεο στην 

ιστοσελίδα του ΥΕΘΑ u Η Ιταλία απέ-
κτησε την κυβέρνηση που για λίγες μέ-
ρες φάνηκε ότι δε θα αποκτούσε u Και 
τώρα, ο βαψομαλλιάς καθηγητίσκος με 
το ψευτοφουσκωμένο βιογραφικό θα 
βρεθεί αντιμέτωπος με τη Μέρκελ u 

Σε κείνα τα μακρά βράδια με τσάι και 
συμπάθεια u Ας ρωτήσει τον Τσίπρα, 
που έφερε ως παράδειγμα η καγκελά-
ριος u Βέβαια, άλλο ιμπεριαλιστική 
Ιταλία και άλλο εξαρτημένη Ελλάδα u 

Μένει να φανεί αν ο Κόντε είναι ικανός 
να σηκώσει στις πλάτες του τα συμφέ-
ροντα του ιταλικού ιμπεριαλισμού u 

Νέα κυβέρνηση έχει και η Ισπανία u 

Ο Ραχόι είπε «γεια» πρώτα στην κυ-
βέρνηση και μετά στο Λαϊκό Κόμμα u 

Πολλοί απορούν πώς τα κατάφερε να 
μείνει στη σκηνή τόσα χρόνια u Είχε 
φτιάξει γερές φιλίες στο Βερολίνο u 

Delivery boy της Μέρκελ και του Σόι-
μπλε ήταν u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Νομίζω ότι η Ιταλία είναι σταθερή, έχει νέα κυβέρνηση, 
τα μηνύματα που παίρνουμε από την κυβέρνηση και τον 

πρόεδρο της Ιταλίας είναι ότι θα σεβαστούν τους κανόνες της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης και εκτιμώ ότι οι αγορές θα το δουν έτσι. 
Και για το λόγο αυτό είμαι αισιόδοξος ότι η Ελλάδα θα έχει την 

ευκαιρία να εξέλθει στις αγορές.
Ολαφ Σολτς

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Ξαναθυμήθηκε τις εκλογές ο 
Μητσοτάκης

Μερικά δημοσιεύματα αφιερωμένα στη Φώφη και στο αίτημά 
της για εκλογές, το οποίο επανέλαβε μιλώντας στην Κεντρική Πο-
λιτική Επιτροπή του ΚΙΝΑΛ, ήταν αρκετά για να ξαναθυμηθεί και 
ο Κούλης τις εκλογές, τις οποίες εδώ και καιρό τις είχε ξεχάσει.  
«Εδώ και δύο χρόνια η ΝΔ έχει ζητήσει τη διεξαγωγή πρόωρων 
εκλογών, αίτημα που επιβεβαιώνεται καθημερινά, και αποτελεί 
αίτημα των πολιτών απέναντι σε μία κυβέρνηση που παίζει με 
την τύχη της χώρας επιδιώκοντας μικροκομματικά οφέλη», είπε 
μιλώντας σε συνεδρίαση των τομεαρχών της ΝΔ (μία απ' αυτές 
τις μαζώξεις που γίνονται μόνο και μόνο για να δώσουν «βήμα» 
στον αρχηγό, από το οποίο «θα βγάλει ειδήσεις», ενώ παράλληλα 
δημιουργούν και μια ψευδαίσθηση δημοκρατικής λειτουργίας 
του κόμματος).

Φυσικά, μόνος του τα λέει, μόνος του τ' ακούει. Υπό τις δε-
δομένες συνθήκες, μάλιστα, ακούγεται και γελοίος, καθώς σε 
αρκετό κόσμο φαίνεται σαν να σέρνεται πίσω από τη Φώφη. Εν 
πάση περιπτώσει, αυτό το είπε μόνο για να το πει. Και το είπε στην 
πιο ακατάλληλη (από προπαγανδιστική άποψη) στιγμή. Οχι στη 
Βουλή, ενώπιον του Τσίπρα, αλλά σε μια στενή κομματική μάζωξη. 
Αμα θέλεις σώνει και καλά να ρίξεις μια κυβέρνηση, της κάνεις το 
βίο αβίωτο (με συγκεντρώσεις και κοινωνική πίεση) ή -αν πρόκει-
ται για κυβέρνηση με οριακή πλειοψηφία- οργανώνεις την πτώση 
της στη Βουλή, όπως έκανε ο Σάντσεθ με την κυβέρνηση Ραχόι, 
μόλις του δόθηκε η ευκαιρία.

Ακόμα και το «Μακεδονικό», που δυνητικά θα μπορούσε να 
αποτελέσει λόγο πτώσης αυτής της κυβέρνησης, δε φαίνεται να 
«κουνάει» την τυχοδιωκτική κυβερνητική συμμαχία των ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ. «Η κυβέρνηση δεν νομιμοποιείται να διαπραγματεύεται για 
το Σκοπιανό, επειδή για το θέμα αυτό δεν υπάρχει η απαιτούμενη 
κυβερνητική πλειοψηφία», ανακοινώνει η ΝΔ. Στην πραγματικό-
τητα, προσπαθεί να αποφύγει να καθορίσει τη δική της στάση, 
μιλώντας για την κυβερνητική πλειοψηφία. Γιατί οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
φαίνεται να το έχουν ρυθμίσει και αυτό. Η συμφωνία δε θα προ-
ωθηθεί για ψήφιση στη Βουλή παρά μόνο όταν η Δημοκρατία 
της Μακεδονίας θα έχει ολοκληρώσει τα εσωτερικά ζητήματα 
που θα προβλέπει η συμφωνία (συνταγματική αναθεώρηση κτλ.). 
Αυτό όμως θα χρειαστεί μήνες για να γίνει (αν γίνει). Στο μεταξύ, 
οι διαδικασίες που έχουν προγραμματίσει οι ιμπεριαλιστές θα 
«τρέχουν» κανονικά. Η ΔτΜ θα πάρει πρόσκληση για ένταξη στο 
ΝΑΤΟ και πρόσκληση για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων 
με την ΕΕ. Ο Καμμένος θα κάνει, φυσικά, το παπί για να διατηρή-
σει το υπουργείο με όσα αυτό συνεπάγεται και θα εξακολουθή-
σει να λέει ότι αυτός «δεν ψηφίζει συμφωνία που παραχωρεί το 
όνομα». Αμα έρθει η ώρα για ψήφιση μιας συμφωνίας, θα έχουν 
ενδεχομένως φροντίσει να κάνουν εκλογές. 

Εκεχειρία στο ΚΙΝΑΛ
Γιορτή είχαν το Σαββατοκύριακο οι πασόκοι και οι λοιπές «κε-

ντρώες» δυνάμεις που συσπειρώνονται στο ΚΙΝΑΛ. Πλακώθηκαν 
στις συνεδριάσεις και ξέδωσαν. Κάποιοι μάλιστα θυμήθηκαν τις 
παλιές καλές μέρες και φώναξαν στη Φώφη «και στα δικά μας», 
νομίζοντας πως το ΚΙΝΑΛ είναι σαν το σοσιαλδημοκρατικό κόμ-
μα της Ισπανίας, που ποτέ δεν έχασε τη δεύτερη θέση στις εκλο-
γές. Εν πάση περιπτώσει, ο συγκεκριμένος χώρος δεν παράγει 
ειδήσεις παρά μόνο με τα εσωτερικά του. Ακόμα και η «μεγάλη 
πρωτοβουλία» της δημογεροντίας του ΠΑΣΟΚ, που έβαλε τη 
Φώφη να ζητήσει «εκλογές τώρα», εξελίχτηκε σε ζήτημα που 
δεν προκάλεσε το παραμικρό πρόβλημα στην κυβέρνηση, αλλά 
αντίθετα προκάλεσε πολλά προβλήματα μέσα στο ΚΙΝΑΛ, καθώς 
ο Θεοδωράκης ενοχλήθηκε, έβγαλε δημόσια την ενόχλησή του, 
εισέπραξε ένα «ως εδώ» από τη Φώφη και ανταπάντησε με ένα 
«δε θα μας πείτε εσείς τι θα λέμε».

Αυτό το θέμα απασχόλησε και τη συνεδρίαση της Κεντρικής 
Πολιτικής Επιτροπής του ΚΙΝΑΛ, καθώς η Φώφη έδωσε εξηγή-
σεις για το αίτημα που διατύπωσε, ο δε Θεοδωράκης «εξήγησε» 
ότι η πολιτική αλλαγή που ζητάει «δεν σημαίνει μια νέα κυβέρ-
νηση από αυτή τη Βουλή» και «δεν σημαίνει συνεργασία με τους 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ». Τι σημαίνει τότε; Να αφεθεί αυτή η κυβέρνηση να 
βγάλει την τετραετία (ή να επιλέξει αυτή το χρόνο των εκλογών). 
Αρα, πλήρης διάσταση με το «εκλογές τώρα» της Φώφης και 
των πασόκων.

Αυτά, όμως, είναι λεπτομέρειες. ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι έχουν 
υπογράψει ανακωχή και δεν έχουν -αυτή τη στιγμή- άλλη λύση 
εκτός από το να πορευτούν μαζί. Ο Θεοδωράκης έχει κάνει μια 
λεόντεια συμφωνία σε σχέση με τους άλλους υποψήφιους, εκμε-
ταλλευόμενος το γεγονός ότι διαθέτει κοινοβουλευτική ομάδα. 
Μιλάει στη Βουλή σαν αρχηγός κόμματος και μοστράρεται σαν 
«σημαντικός πολιτικός παράγοντας», ενώ στην πραγματικότητα 
δεν εκφράζει τίποτα πια. Αυτή τη «διαφορετικότητά» του έχει 
ανάγκη να την προβάλλει και έτσι, αναγκαστικά, αποτελεί την 
«αχίλλειο πτέρνα» του ΚΙΝΑΛ.

Εθνικιστικό κρεσέντο Καμμένου στα Ψαρά

Δεν είναι γραφικότητα…
Δεν ξέρουμε αν το έχετε 

πληροφορηθεί, αλλά το 
Σύνταγμα της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας έχει αναθεωρηθεί! 
Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο συ-
γκυβερνών εταίρος και  υπουρ-
γός Αμυνας Πάνος Καμμένος. 
Το άρθρο 45 που προβλέπει ότι 
«ο Πρόεδρος της Δημοκρατί-
ας είναι αρχηγός των Ενόπλων 
Δυνάμεων της Χώρας, που τη 
διοίκησή τους ασκεί η Κυβέρ-
νηση» έχει αναθεωρηθεί ως 
εξής: «Αρχηγός των Ενόπλων 
Δυνάμεων είναι η Υπέρμαχος 
Στρατηγός μαζί με τον Πρόε-
δρο της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας»! 

Η φιέστα που οργάνωσε ο 
Καμμένος στα Ψαρά είχε όλη 
τη… λαμπρότητα των αντίστοι-
χων τελετών με τις οποίες η 
χούντα γιόρταζε την «πολε-
μική αρετή των Ελλήνων». Η 
«ατραξιόν» ήταν η καρδιά του 
Μιαούλη, η καρδιά του Κανάρη 
και τα οστά της Μπουμπουλί-
νας, που τα κουβαλούσαν αξι-
ωματικοί του ναυτικού, όπως 
ακριβώς γίνεται στις λιτανείες 
με την «αγία κάρα» του τάδε 
αγίου και την «αγία ζώνη» της 
τάδε οσίας. Εννοείται πως ο 
Καμμένος τους προσφωνού-
σε με τους στρατιωτικούς τους 
τίτλους: «Τιμούμε τους Ναυάρ-
χους Κανάρη και Μιαούλη και 
την Υποναύαρχο Μπουμπου-
λίνα» (αντιλαμβάνεστε γιατί 
απονεμήθηκε πρόσφατα ο… 
βαθμός της υποναυάρχου στη 
Μπουμπουλίνα, δύο αιώνες με-
τά το θάνατό της).

Ενα μικρό «ποτ πουρί» με 
αποσπάσματα από την εθνι-
κιστική παραληρηματική 
ομιλία του Καμμένου θα σας 
δώσει μια ιδέα (ολόκληρη η 
ομιλία, φωτογραφίες και βί-
ντεο περίπου 21 λεπτών μπο-
ρείτε να βρείτε στην επίσημη 
ιστοσελίδα του ΥΕΘΑ): «Εχω 
συμπληρώσει 30 χρόνια στην 
πολιτική ζωή με τη βοήθεια της 
Παναγίας και την εμπιστοσύνη 
του ελληνικού λαού. Μπορώ 
να σας πω ότι αν σταματούσε 
σήμερα η πολιτική μου καριέρα 
θα ήμουν ευτυχής για αυτή εδώ 
την εκδήλωση - οι Ενοπλες Δυ-
νάμεις της πατρίδας μας έχουν 
την καρδιά του Μιαούλη, έχουν 
την ψυχή του Κανάρη, έχουν τη 
δύναμη της Μπουμπουλίνας 
(…) έχουν την ευλογία της Ορ-
θοδόξου Πίστεως - Παρουσία 
της καρδιάς του Κανάρη, της 
καρδιάς του Μιαούλη και των 
οστών της Μπουμπουλίνας εί-
χαμε σιωπήσει όλοι. Είχαμε σι-
ωπήσει κάτω από το βάρος της 
συγκέντρωσης αυτής της τερά-
στιας δύναμης - Η δύναμη των 
Ενόπλων Δυνάμεων αντλείται 
από την αγάπη του λαού προς 
τις Ενοπλες Δυνάμεις και την 
ευλογία της Ορθοδόξου πί-
στεως - Η ιστορία, η θρησκεία, 
τα σύμβολα, οι αξίες μας ως 
έθνος ενδυναμώνουν την πί-
στη και την ελπίδα για ένα κα-
λύτερο αύριο»! Εννοείται πως 

προανήγγειλε ότι «παρόμοιες 
εκδηλώσεις θα κάνουμε ως 
οφείλουμε στην Υδρα και στις 
Σπέτσες»! Μεγαλεία…

Ο κυρ-Φώτης ο Κουβέλης 
την «ανθίστηκε» τη δουλειά 
και δεν πήγε στα Ψαρά. Το ίδιο 
και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. 
Η μόνη πολιτική παρουσία 
-πέραν του Καμμένου- ήταν 
αυτή του νεοδημοκράτη Νότη 
Μηταράκη, που κυνηγάει τα 
«ψηφαλάκια» σε κάθε άκρη 
της εκλογικής του περιφέρειας 
(ο Καμμένος, πάντως, απέφυγε 
να αναφέρει το όνομά του).

Ως εδώ έχουμε να κάνου-
με με το γνωστό εθνικιστι-
κοθρησκευτικό παροξυσμό, 
βασικό χαρακτηριστικό της 
ακροδεξιάς που εκπροσωπεί 
ο Καμμένος. Πολλοί μιλούν 
για γραφικότητα και κάπως 
έτσι αντιμετωπίζουν αυτές 
τις ανατριχιαστικές φιέστες 
και οι συριζαίοι. Αν τις γραφι-
κότητες τις πλήρωνε από την 
τσέπη του ο Καμμένος και δεν 
ήταν επίσημες εκδηλώσεις του 
ελληνικού κράτους, θα συμφω-
νούσαμε. Ομως τις πληρώνει ο 
ελληνικός λαός και παράγουν 
συγκεκριμένα πολιτικά και ιδε-
ολογικά μηνύματα. Γι' αυτό και 
παύουν να είναι γραφικότητες, 
αλλά συνιστούν παραγωγή πο-
λιτικής.

Πέρα από την «πολεμική 
αρετή των Ελλήνων», όμως, 
από μεριάς Καμμένου τέθη-
καν και άλλα ζητήματα, περισ-
σότερο σοβαρά. «Βγαίνουμε 
από την οικονομική κρίση και 
παράλληλα η Ελλάδα μετα-
τρέπεται σε χώρα παραγωγό 
φυσικού αερίου και ίσως αρ-
γότερα και πετρελαίου», είπε, 
προκαλώντας γέλωτες, καθώς 
η Ελλάδα δεν παράγει ούτε 
ίχνη φυσικού αερίου. Και συ-
νέχισε: «Αυτό συμβαίνει χάρη 
στο γεγονός ότι κράτησαν γερά 
οι Ενοπλές μας Δυνάμεις και το 
Πολεμικό μας Ναυτικό»! Ακού-
γεται ακατανόητο: η Ελλάδα 
γίνεται παραγωγός φυσικού 
αερίου (που δε γίνεται), επειδή 
«κράτησαν γερά» τα… στρατά 
και ιδιαίτερα το Ναυτικό! Τι 
δουλειά έχουν οι στρατιωτι-
κές δυνάμεις με την ανάπτυξη 
της οικονομίας; Ακόμα κι έναν 
πρωτοετή οικονομικής σχολής 
να ρωτήσεις, θα σου απαντή-
σει ότι οι στρατιωτικές δαπά-
νες δεν έχουν αναπτυξιακό 

πρόσημο και πως όσο περισσό-
τερα διαθέτει ένα κράτος για 
στρατιωτικές δαπάνες τόσο 
λιγότερα μπορεί να διαθέσει 
για δημόσιες επενδύσεις.

 Πίσω από την καμένη λογι-
κή, όμως υπάρχει κάτι άλλο, 
που ο Καμμένος το έχει πει 
και παλιότερα: πρέπει να αυ-
ξηθούν οι στρατιωτικές δα-
πάνες, για να αντιμετωπίσουν 
την Τουρκία σε θάλασσες έξω 
από το Αιγαίο. Αυτό εννοούσε 
με μια φράση του που επιση-
μάνθηκε (χωρίς να σχολιαστεί 
αρνητικά) και από τον αστικό 
Τύπο. Είπε: «Είμαστε σε μια 
στιγμή της ιστορίας του έθνους 
που η πατρίδα μας μεγαλώνει. 
Πολύ σύντομα θα “επεκτα-
θούν“ τα χωρικά μας ύδατα, 
με την αναγνώριση της ΑΟΖ, 
την εκμετάλλευση του υποθα-
λάσσιου πλούτου και η πατρίδα 
μας θα περάσει σε μια καινούρ-
για εποχή»!

Η ΑΟΖ (Αποκλειστική Οικο-
νομική Ζώνη) δεν ταυτίζεται 
με τα χωρικά ύδατα μιας χώ-
ρας. Αυτά, βέβαια, είναι ψιλά 
γράμματα για τον Καμμένο (ο 
οποίος, όμως, είναι υπουργός 
της κυβέρνησης Τσίπρα). Από 
την άλλη, τα ελληνικά χωρικά 
ύδατα στο Αιγαίο είναι καθο-
ρισμένα στα έξι μίλια και από 
τουρκικής πλευράς έχει δη-
λωθεί εδώ και πολλά χρόνια 
ότι τυχόν επέκτασή τους στα 
δώδεκα μίλια θα θεωρηθεί 
casus belli, γιατί το Αιγαίο θα 
μετατραπεί σε ελληνική λίμνη. 
Ούτε η υφαλοκρηπίδα των δύο 
χωρών έχει οριοθετηθεί, γιατί 
η τουρκική πλευρά δε δέχε-
ται την από κοινού προσφυγή 
στο Διεθνές Δικαστήριο της 
Χάγης, που είχαν προτείνει 
παλαιότερες ελληνικές κυ-
βερνήσεις (από τη δεκαετία 
του '70). Η Τουρκία προτιμά 
να προβάλλει τη γραμμή των 
«γκρίζων ζωνών», αφήνοντας 
το ζήτημα σε εκκρεμότητα. Γι' 
αυτό και στο Αιγαίο δεν μπο-
ρεί να οριστεί (και ούτε έχει 
οριστεί) ΑΟΖ, η οποία είναι 
επέκταση της υφαλοκρηπίδας 
κάθε χώρας και δεν μπορεί να 
οριστεί μονομερώς. Ελληνική 
ΑΟΖ έχει οριστεί στο Ιόνιο (εκ-
κρεμούν κάποιες τελευταίες 
διευθετήσεις με την Αλβανία) 
και νότια της Κρήτης, όπου δεν 
εμπλέκεται η Τουρκία.

Τι είχε πει ο Καμμένος τον 

περασμένο Απρίλη, μιλώντας 
στη διάρκεια άσκησης στην 
Ικαρία; «Οι ημέρες που έρχο-
νται για την πατρίδα μας είναι 
πολύ σημαντικές. Μέσα στους 
επόμενους μήνες η Ελλάδα με-
τατρέπεται σε μία χώρα που θα 
εκμεταλλεύεται το φυσικό της 
πλούτο, το φυσικό αέριο και το 
πετρέλαιο. Αυτό σημαίνει ότι η 
ευθύνη για την άμυνα της πα-
τρίδας μας επεκτείνεται στα 
όρια της οικονομικής ζώνης, 
επεκτείνεται δηλαδή αρκετές 
εκατοντάδες μίλια προς όλες 
τις κατευθύνσεις. Αυτό σημαί-
νει αναδιοργάνωση, σημαίνει 
περισσότερα μέσα, τα οποία 
παρά την κρίση θα καταφέ-
ρουμε να τα έχουμε».

Δεν είπε τίποτα καινούργιο, 
από άποψη ουσίας στα Ψαρά. 
Βάφτισε την ΑΟΖ επέκτα-
ση των χωρικών υδάτων και 
αύξηση της επικράτειας («η 
πατρίδα μας μεγαλώνει») για 
να στηρίξει σ' αυτό το ιδεολό-
γημα την ανάγκη για αύξηση 
των στρατιωτικών δαπανών. 
Γι' αυτό και συνέδεσε την -κατ' 
αυτόν- έξοδο από την κρίση 
με το ότι «κράτησαν γερά οι 
Ενοπλες Δυνάμεις»! Ολα αυ-
τά τα ιδεολογήματα, ικανά 
μόνο προς κατανάλωση από 
στρατόγκαβλους και εθνοκά-
πηλους, καταλήγουν σε έναν 
τομέα πρακτικής πολιτικής: 
αύξηση των στρατιωτικών 
εξοπλισμών και μεγαλύτε-
ρη πρόσδεση στο άρμα των 
ιμπεριαλιστικών χωρών που 
«κάνουν παιχνίδι» στη Μεσό-
γειο, πρωτίστως των ΗΠΑ, και 
στη στρατηγική συνεργασία με 
του σιωναζιστές του Ισραήλ.

Οπως γράφαμε στο φύλ-
λο μας της 21ης του Απρίλη, 
ο Καμμένος εξαγγέλλει νέο 
αμυντικό δόγμα. Τα ελληνικά 
στρατεύματα θα πρέπει να 
εξαπλωθούν εκατοντάδες μί-
λια μακριά από τα σημερινά 
σύνορα, στα όρια της ΑΟΖ. 
Και βέβαια, η χωρική επέκτα-
ση της ευθύνης του ελληνικού 
στρατεύματος απαιτεί περισ-
σότερους μισθοφόρους και πε-
ρισσότερα οπλικά συστήματα. 
«Θα καταφέρουμε να τα έχου-
με» λέει ο Καμμένος! Μπορεί 
ο ελληνικός λαός να είναι κα-
ταδικασμένος στην πιο σκληρή 
λιτότητα, μπορεί η Παιδεία, η 
Υγεία και άλλοι κοινωφελείς 
τομείς να εξαθλιώνονται κάθε 
μέρα και περισσότερο, μπορεί 
ακόμα και η κρατική προνοια-
κή πολιτική να έχει μετατρα-
πεί σε αισχρή φιλανθρωπία, 
όμως λεφτά για να παίζει ο 
ελληνικός στρατός ρόλο χω-
ροφύλακα των αμερικάνων 
ιμπεριαλιστών στην Ανατολική 
Μεσόγειο θα βρεθούν. Ηδη η 
Βουλή έχει εγκρίνει δαπάνες 
για εκσυγχρονισμό πολεμικών 
αεροπλάνων και ελικοπτέρων, 
καθώς και για τον «εκσυγχρονι-
σμό» των F-16, που συμφώνησε 
ο Τσίπρας με τον Τραμπ στην 
Ουάσινγκτον.
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Το νήμα που ενώνει
«Ο Χίτλερ και οι εθνικοσοσιαλιστές ήταν απλώς μια κουτσου-

λιά στα 1.000 χρόνια ένδοξης γερμανικής Ιστορίας», δήλωσε ο 
συμπροεδρεύων της AfD (Εναλλακτική για τη Γερμανία) Αλεξά-
ντερ Γκάουλαντ και ξεσήκωσε κύματα καταγγελιών ακόμα και μέ-
σα στο ίδιο του το κόμμα. Το Εναλλακτικό Κέντρο, η θεωρούμενη 
ως «μετριοπαθής» φράξια της AfD απαίτησε από τον Γκάουλαντ 
να ζητήσει συγγνώμη, ενώ ο εκπρόσωπος της καγκελαρίου Στέ-
φεν Ζάιμπερτ μίλησε για «ντροπή» και θύμισε ότι «το ναζιστικό 
καθεστώς και το έγκλημα του Ολοκαυτώματος που συνέλαβε 
το ναζιστικό καθεστώς είναι μοναδικά, ένα πραγματικό έγκλημα 
εναντίον της ανθρωπότητας, που επέφερε ανείπωτο πόνο σε πολ-
λές χώρες, συμπεριλαμβανόμενης και της Γερμανίας».

Στη δήλωση του Γκάουλαντ, που δεν είναι η πρώτη φορά που 
προκαλεί, μπορεί κανείς να δει το νήμα που ενώνει τον ναζισμό 
με την ιμπεριαλιστική γερμανική πολιτική πριν και μετά απ' αυτόν. 
Είναι η αναφορά στη «χιλιόχρονη γερμανική ιστορία». Σ' αυτήν 
αναφέρονταν ο Κάιζερ Γουλιέλμος και ο Βίσμαρκ, σ' αυτήν ανα-
φερόταν ο Χίτλερ, σ' αυτήν αναφέρεται ο Γκάουλαντ. Κι όσοι δεν 
αναφέρονται σ' αυτήν, την υπονοούν. Για τον Γκάουλαντ οι ναζί 
είναι «κουτσουλιά» επειδή δεν κατάφεραν να κάνουν πράξη το 
όραμα της γερμανικής αστικής τάξης, αλλά την οδήγησαν στην 
ήττα. Ομως τα στελέχη του ναζισμού είναι που οικοδόμησαν τη 
μεταπολεμική Γερμανία. Αυτό είναι που η Μέρκελ, ο Σολτς και 
οι άλλοι σημερινοί γερμανοί ιμπεριαλιστές πολιτικοί θέλουν να 
μη θυμόμαστε.

Θα γίνει και αυτό;
Το χορό άνοιξε ο Ρούντι Τζουλιάνι, δηλώνοντας στο  ΑΒC ότι 

ο Τραμπ έχει το θεσμικό δικαίωμα να απονείμει χάρη στον εαυτό 
του, αναφορικά με το ζήτημα της ρωσικής ανάμιξης στις αμερι-
κάνικες προεδρικές εκλογές, που ερευνά ο ειδικός εισαγγελέας 
Ρόμπερτ Μιούλερ, αλλά θα ήταν άφρον να το κάνει. Ακολούθησε 
ο ίδιος ο Τραμπ από το Twitter: «Οπως έχει δηλωθεί από πλειάδα 
καθηγητών της Νομικής, έχω το απόλυτο δικαίωμα να ΔΩΣΩ ΧΑ-
ΡΗ στον εαυτό μου, αλλά γιατί να το κάνω όταν δεν έχω κάνει κάτι 
κακό; Στο μεταξύ, το ατελείωτο Κυνήγι Μαγισσών, καθοδηγούμενο 
από 13 πολύ θυμωμένους και συγκρουσιακούς Δημοκρατικούς (και 
άλλους) συνεχίζεται μεσοπρόθεσμα!»… 

Συμπέρασμα: ο Τραμπ προειδοποιεί τους Δημοκρατικούς ότι 
αν επιχειρήσουν την καθαίρεσή του, μετά τον Δεκέμβρη, όταν 
αναμένεται να πάρουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο, αυτός θα 
απονείμει χάρη στον εαυτό του! Πέρα από το σάλο που ξέσπασε 
στα λεγόμενα «κοινωνικά δίκτυα», στα οποία ξημεροβραδιάζο-
νται πολλοί Αμερικανοί, με πρώτον και καλύτερο τον Τραμπ, ο 
αμερικανός πρόεδρος δέχτηκε το πρώτο γερό χαστούκι από 
έναν πρώην συνοδοιπόρο του. Ο πρώην κυβερνήτης του Νιου 
Τζέρσι και υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, Κρις 
Κρίστι, ο οποίος ήταν από τους ελάχιστους που στήριξαν ανοι-
χτά τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2016, εμφανίστηκε 
στην εκπομπή του Τζορτζ Στεφανόπουλος («ντουντούκα» των 
Δημοκρατικών) και δήλωσε πως αν ο Τραμπ φτάσει στο σημείο 
να απονείμει χάρη στον εαυτό του για την υπόθεση της έρευνας 
Μιούλερ, πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι στο Κογκρέσο θα 
κινηθούν οι διαδικασίες για την καθαίρεσή του.

Απτόητος ο Τραμπ, συνεχίζει να βομβαρδίζει ολημερίς το 
Twitter με μηνύματα επί παντός του επιστητού. Τη μια μέρα, 
ανακοινώνει ότι ξεκίνησε να χτίζεται το τείχος στα σύνορα 
ΗΠΑ-Μεξικού, που είχε εξαγγείλει προεκλογικά, για να εισπρά-
ξει χλευαστικά σχόλια από τη μεξικανική πλευρά, από την οποία 
ζητά να συμμετάσχει στο κόστος κατασκευής (την ίδια στιγμή 
που επιβάλλει και στο Μεξικό δασμούς για τις εξαγωγές χάλυ-
βα και αλουμινίου στις ΗΠΑ)! Την άλλη ξεκατινιάζεται με τον 
εαυτό του, ανακοινώνοντας ότι οι παίχτες των πρωταθλητών του 
αμερικάνικου φούτμπολ τον «έφτυσαν». Διαβάστε τι έγραψε στο 
σχετικό tweet (φωτογραφία): «Η ομάδα του φούτμπολ Αετοί της 
Φιλαδέλφειας προσκλήθηκε στο Λευκό Οίκο. Δυστυχώς, μόνο 
ένας μικρός αριθμός παικτών αποφάσισε να έρθει και ακυρώσαμε 
την εκδήλωση. Το να μένεις στα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια της 
ανάκρουσης του εθνικού μας ύμνου είναι το ίδιο ασεβές για τη 
χώρα μας με το γονάτισμα. Να με συμπαθάτε!»!

Στα κάγκελα κρεμάστηκαν οι γερμανοί 
πολιτικοί, ιδιαίτερα οι σοσιαλδημο-

κράτες, ακούγοντας τον νέο (τοποθετή-
θηκε πριν από ένα μήνα) πρεσβευτή των 
ΗΠΑ Ρίτσαρντ Γκρενέλ να δηλώνει στο 
ακροδεξιό αμερικανικό ειδησεογραφικό 
σάιτ Breitbart: «Οπωσδήποτε θέλω να ενι-
σχύσω άλλους συντηρητικούς σε όλη την 
Ευρώπη, άλλους ηγέτες». 

«Αν το είπε έτσι τότε αυτός ο άνθρωπος 
πρέπει να εγκαταλείψει τη χώρα», δήλωσε 
ο σοσιαλδημοκράτης βουλευτής Γιοχάνες 
Καρς. Ο Μάρτιν Σουλτς παρομοίασε τον 
αμερικανό πρεσβευτή με «ακροδεξιό 
αποικιοκράτη αξιωματικό», ενώ ο Σεβίμ 
Νταγκντελέν της «Αριστεράς» χαρακτή-
ρισε τον Γκρενέλ σαν «απεσταλμένο αλ-
λαγής καθεστώτος» εκ μέρους του Τραμπ. 
Εκπρόσωπος της Μέρκελ περιορίστηκε 
να πει ότι το Βερολίνο ζητά «διευκρινί-

σεις» για τις δηλώσεις του αμερικανού 
πρεσβευτή, ενώ η ίδια η καγκελάριος, 
μολονότι ρωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου, 
αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο. Ο 
ίδιος ο Γκρενέλ έγραψε στο Twitter πως οι 
κατηγορίες ότι υποστηρίζει συγκεκριμένα 
κόμματα στην Ευρώπη είναι «παράλογες». 
Υποστήριξε ότι απλώς έδωσε έμφαση 
στην «αφύπνιση της σιωπηλής πλειοψη-
φίας στην Ευρώπη»!

Οι αντιδράσεις των γερμανών πολιτικών 
είναι προφανώς υποκριτικές. Οι ίδιοι δε 
διστάζουν να παρεμβαίνουν -συχνά με 
ωμό τρόπο- στις εσωτερικές υποθέσεις 
άλλων χωρών. Κάτι ξέρουμε κι εμείς από 
την περίοδο της «σκληρής διαπραγμάτευ-
σης» του ΣΥΡΙΖΑ και τις ιταμές δηλώσεις, 
ειδικά των Γερμανών. Τους θυμόμαστε, 
επίσης, να δηλώνουν κατευχαριστημένοι 
από τη δημόσια παρέμβαση του Ομπά-

μα που κάλεσε τους ψηφοφορόρους του 
Ηνωμένου Βασίλειου να ψηφίσουν ενά-
ντια στο Brexit. Τότε η αμερικάνικη πα-
ρέμβαση ήταν καλοδεχούμενη, ενώ τώρα 
όχι. Εξαρτάται από το αν συμφέρει ή όχι 
την κυρίαρχη γερμανική πολιτική.

Ειδικά αυτή την περίοδο έχουν έναν 
παραπάνω λόγο να ξεσηκώνονται οι γερ-
μανοί ιμπεριαλιστές. Ο Τραμπ υπήρξε 
πάντοτε ρητορικά επιθετικός ενάντια στη 
Γερμανία, ενώ και οι επίσημες συναντή-
σεις του με τη Μέρκελ χαρακτηρίζονται 
από επιδεικτική ψυχρότητα. Καταφέρεται 
πάντοτε ενάντια στις γερμανικές εξαγω-
γές στις ΗΠΑ, πλέον όμως ξεκίνησε τον 
εμπορικό πόλεμο με την επιβολή δασμών 
σε χάλυβα και αλουμίνιο. Οι γερμανοί φο-
βούνται ότι θα ακολουθήσουν τα αυτοκί-
νητα. Γι' αυτό ξεσηκώνονται ενάντια στις 
δηλώσεις του αμερικανού πρέσβη.

Υστερικές αντιδράσεις, ανομολόγητα κίνητρα

Απορεί κανείς γιατί ο Μα-
ριάνο Ραχόι προτίμησε 

να κλείσει την πολιτική του 
καριέρα με την απόλυτη ξε-
φτίλα (είναι ο πρώτος ισπανός 
πρωθυπουργός που πέφτει με 
πρόταση μομφής, μετά την 
αντικατάσταση της φασιστι-
κής δικτατορίας του Φράνκο 
με τον αστικό κοινοβουλευτι-
σμό), αντί να παραιτηθεί πριν 
την ψηφοφορία (το αποτέλε-
σμα ήταν γνωστό και το παρα-
δέχτηκε και εκείνος, δίνοντας 
συγχαρητήρια στον Σάντσεθ 
πριν από την ψηφοφορία), αλ-
λάζοντας τη ροή των εξελίξε-
ων. Αν ο Ραχόι είχε παραιτηθεί,  
θα σχηματιζόταν μεταβατική 
κυβέρνηση από το Λαϊκό Κόμ-
μα και ο Σάντσεθ δε θα είχε 
αναλάβει την πρωθυπουργία.

Η μόνη εξήγηση που μπο-
ρούμε να σκεφτούμε είναι πως 
ο Ραχόι και το κόμμα του υπο-
χρεώθηκαν να κρατήσουν αυ-
τή τη στάση, προκειμένου να 
υπάρξει μια ομαλή αλλαγή κυ-
βέρνησης. Η αστική τάξη της 
Ισπανίας θα προσπαθήσει να 
κρατήσει αυτή την κυβέρνηση 
ζωντανή για όσο περισσότερο 
γίνεται. Και ο Ραχόι, την ώρα 
που έπαιρνε το δρόμο της πο-
λιτικής συνταξιοδότησης, δεν 
είχε άλλη επιλογή από το να 
υπακούσει στην απαίτηση της 
ισπανικής μπουρζουαζίας. Εί-
ναι, άλλωστε, όμηρός της, κα-
θώς οι διωκτικοί μηχανισμοί 
μπορούν ανά πάσα στιγμή να 
τραβήξουν ένα από τα πολ-
λά χαρτιά που υπάρχουν για 
προσωπική ανάμιξή του στα 
σκάνδαλα διαφθοράς και χρη-
ματισμού και να τον στείλουν 
να κάνει παρέα στα στελέχη 
του κόμματός του που ήδη κα-
ταδικάστηκαν από δικαστήριο 
της Μαδρίτης. Το μέλλον του 
Ραχόι ήταν προδιαγεγραμμέ-
νο από τότε που εμφανίστηκε 
στο δικαστήριο για να καταθέ-
σει υπέρ των ομοϊδεατών του. 

Δεν του απαγγέλθηκαν μεν κα-
τηγορίες, αλλά το δικαστήριο 
αρνήθηκε να λάβει υπόψη την 
κατάθεσή του, λέγοντάς του 
κατάμουτρα πως οι ισχυρισμοί 
του ότι αγνοούσε την ύπαρξη 
των «μαύρων ταμείων» δεν εί-
ναι αξιόπιστοι.

Ο φιλόδοξος Πέδρο Σά-
ντσεθ, ένα είδος καστιγιάνου 
Τσίπρα (με την έννοια ότι και 
αυτός, όπως ο Τσίπρας, είναι 
γόνος αστικής οικογένειας και 
κατάφερε να «φάει» εκείνους 
που τον προώθησαν στα ηγε-
τικά κλιμάκια του ισπανικού 
σοσιαλδημοκρατικού κόμμα-
τος, ενώ όταν προωθήθηκε 
συνοδευόταν από χαρακτη-
ρισμούς όπως «ο ωραίος Πέ-
δρο»), έριξε την κυβέρνηση 
Ραχόι και ορκίστηκε ο ίδιος 
πρωθυπουργός με τις ψήφους 
του «αριστερού» Podemos 
(που τον στήριξε τώρα, ενώ δεν 
τον είχε στηρίξει όταν μπορού-
σε να σχηματίσει μαζί του κυ-
βέρνηση το 2016), του εθνικι-
στικού βασκικού κόμματος και 
δύο καταλανικών κομμάτων. 
Εχει υποσχεθεί εκλογές, όμως 
απέφυγε να δώσει οποιοδήπο-
τε χρονοδιάγραμμα για τη δι-
εξαγωγή τους. Δείγμα κι αυτό 
του ότι η ισπανική μπουρζουα-
ζία έδωσε το «οκέι» για την αλ-
λαγή κυβέρνησης, απαιτώντας 
πολιτική ηρεμία. Ει δυνατόν και 
μέχρι το 2020, που οι κάλπες 
θα στηθούν κανονικά, μετά τη 
λήξη της θητείας της σημερι-
νής Βουλής.

Ο Σάντσεθ ορκίστηκε βά-
ζοντας το δεξί χέρι του στο 
Σύνταγμα και όχι στη Βίβλο, 
όμως κάτι τέτοια ελάχιστη ση-
μασία έχουν ακόμα και για τη 
θρησκόληπτη ισπανική κεφα-
λαιοκρατία. Σημασία έχει ότι 
ο Σάντσεθ υποσχέθηκε πως 
θα εφαρμόσει απαρέγκλιτα 
τον Κρατικό Προϋπολογισμό 
που συνέταξε και ψήφισε η 
κυβέρνηση Ραχόι.

Οι κουτοπόνηροι του Pode-
mos, αφού έδωσαν ψήφο 
εμπιστοσύνης στην κυβέρνη-
ση μειοψηφίας του Σάντσεθ, 
ζήτησαν συμμετοχή στην 
κυβέρνηση. «Οχι, όχι. Η θέση 
του Πέδρο Σάντσεθ είναι σα-
φής. Θα είναι μια κυβέρνηση 
του Σοσιαλιστικού Εργατικού 
Κόμματος, μια κυβέρνηση 
μειοψηφίας», τους το ξέκοψε 
η Μαργαρίτα Ρόμπλες, εκπρό-
σωπος Τύπου του Σάντσεθ. 
Οταν πήραν την κρυάδα, ισχυ-
ρίστηκαν ότι η πρότασή τους 
για συμμετοχή στην κυβέρνη-
ση Σάντσεθ έγινε υπό τον όρο 
της αναθεώρησης του ψηφι-
σμένου από την κυβέρνηση 
Ραχόι Κρατικού Προϋπολογι-
σμού. Οσα δε φτάνει η αλεπού 
τα κάνει κρεμαστάρια. Ας τους 
έδινε μερικά «καλά» υπουργεία 
ο Σάντσεθ και θα βλέπαμε αν 
θα επέμεναν σε αναθεώρηση 
του προϋπολογισμού επί το… 
φιλολαϊκότερο.

Εν πάση περιπτώσει, ο Σά-
ντσεθ ξεκαθάρισε ότι θα εφαρ-
μόσει πλήρως τον ψηφισμένο 
Κρατικό Προϋπολογισμό (που 
καταρτίστηκε στις Βρυξέλλες 
και όχι στη Μαδρίτη) και ετοι-
μάζεται να γίνει δεκτός με 
θερμά αγκαλιάσματα σε Βρυ-
ξέλλες, Βερολίνο και Παρίσι. 
Και για να μην υπάρξει καμιά 
αμφιβολία για τις προθέσεις 
του φροντίζει να τοποθετή-
σει τα κατάλληλα πρόσωπα 
στις κατάλληλες θέσεις. Είναι 
χαρακτηριστικός ο τρόπος 
που περιέγραψε η «El Pais», 
την προαλειφόμενη για το 
υπουργείο Οικονομίας Νάδια 
Καλβίνιο, γενική διευθύντρια 
Προϋπολογισμού στην Κομι-
σιόν (στην υπηρεσία, δηλαδή, 
από την οποία προέρχονται οι 
εκπρόσωποι της Κομισιόν στην 
τρόικα): «Συγκροτημένη, μεθο-
δική, αυστηρή, τελειομανής, 
φιλόδοξη, πραγματίστρια. Σο-
σιαλφιλελεύθερη αλλά με ένα 

προφίλ περισσότερο τεχνικό 
παρά πολιτικό. Ορκισμένη φι-
λοευρωπαία»!

Η λειτουργία του αστικού 
κοινοβουλευτισμού έχει τους 
δικούς της κανόνες. Δε γίνεται 
με πάτημα ενός κουμπιού από 
τα «λόμπι» της αστικής τάξης. 
Σε μικροπεριόδους μπορούν 
να συμβούν αναταραχές που 
χαλούν τους σχεδιασμούς 
των αστικών επιτελείων. Αυτό 
σημαίνει, άλλωστε, πολιτική 
κρίση. Για να σχηματίσει κυ-
βέρνηση μειοψηφίας ο Ρα-
χόι, χρειάστηκε οι βαρόνοι 
της σοσιαλδημοκρατίας, με 
επικεφαλής τον τέως πρωθυ-
πουργό Φελίπε Γκονθάλεθ, να 
«πιάσουν από το λαιμό» τον 
Σάντσεθ που είχε αντίθετη 
γνώμη. Τώρα, ο Σάντσεθ σχη-
μάτισε τη δική του κυβέρνηση 
μειοψηφίας με μόλις 84 έδρες 
σε σύνολο 350 στην Κάτω Βου-
λή. Το νομοθετικό της έργο θα 
είναι εξαιρετικά δύσκολο, κα-
θώς τόσο το Λαϊκό Κόμμα όσο 
και οι κεντρώοι Ciudadanos 
(Πολίτες) έχουν δηλώσει πως 
δε θα συνεργαστούν μαζί της. 
Ετσι, ο Σάντσεθ θα πρέπει να 
στηρίζεται στις ψήφους τουλά-
χιστον τεσσάρων άλλων κομ-
μάτων, το μεγαλύτερο από τα 
οποία, οι Podemos, θα ασκεί 
πολιτική κοινωνικής δημαγω-
γίας. Δεν αποκλείεται, όμως, 
κάτω από την πίεση της αστι-
κής τάξης, Λαϊκό Κόμμα και 
Πολίτες να ψηφίσουν κάποια 
νομοθετήματα. Ιδιαίτερα το 
Λαϊκό Κόμμα που -εν αντιθέσει 
με τους Πολίτες που τα γκάλοπ 
τους δείχνουν ακόμα και πρώ-
το κόμμα- δεν είναι έτοιμο για 
εκλογές.

Ανεξάρτητα από το αν η κυ-
βέρνηση Σάντσεθ μακροημε-
ρεύσει ή όχι, ο ισπανικός λαός 
δεν έχει να κερδίσει τίποτα 
από μια κυβερνητική αλλαγή 
που έγινε με καθαρά δυναστι-
κούς όρους.

Στις προσταγές της ισπανικής 
μπουρζουαζίας
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Δολοφονικό ντελίριο από τους σιωνιστές
Ελεύθερος σκοπευτής του ισραηλι-

νού στρατού δολοφόνησε με μια 
σφαίρα στο στήθος την 21χρονη εθε-
λόντρια διασώστρια Ραζάν Ασράφ Αλ 
Νατζάρ, τη στιγμή που προσπαθούσε 
να απομακρύνει έναν παλαιστίνιο δι-
αδηλωτή, τραυματισμένο από ισρα-
ηλινά πυρά, από το σημείο που είχε 
πέσει δίπλα στο συρματόπλεγμα στα 
νότια σύνορα της Λωρίδας της Γάζας 
με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η 
Ραζάν προσέγγισε το φράχτη φορώ-
ντας γιλέκο που έφερε τα διακριτικά 
του διασώστη της Παλαιστινιακής 
Πολιτικής Προστασίας, έχοντας 
υψώσει τα χέρια της στον αέρα για 
να δείξει στους ισραηλινούς στρατι-
ώτες που βρίσκονταν σε απόσταση 
μικρότερη των 100 μέτρων ότι δεν 
αποτελεί κίνδυνο για τους ίδιους, ού-
τε πρόκειται να πειράξει τον συνορι-
ακό φράχτη, αλλά έχει ως μοναδικό 
σκοπό την απομάκρυνση του τραυ-
ματισμένου διαδηλωτή. Αυτό όμως 
δεν εμπόδισε τα σιωνιστικά κτήνη να 
την πυροβολήσουν με σφαίρα τύπου 
πεταλούδας, από  τα θραύσματα της 
οποίας τραυματίστηκαν άλλοι τρεις 
διασώστες που βρίσκονταν δίπλα της.

Η νεαρή Ραζάν βρισκόταν ως δια-
σώστρια στην πρώτη γραμμή των δι-
αδηλώσεων από τις 30 Μάρτη, όταν 
ξεκίνησαν. Λόγω της αυτοθυσίας και 

της μαχητικότητάς της ήταν εξαιρετι-
κά δημοφιλής στη νεολαία του στρα-
τοπέδου παλαιστίνιων προσφύγων 
της Χαν Γιούνις, που συμμετείχε μα-
ζικά στις διαδηλώσεις της «Πορείας 
της Επιστροφής».

Σύμφωνα με δεκάδες αναφορές 
διασωστών, ο ισραηλινός στρατός 
χρησιμοποιεί μαζικά σφαίρες τύπου 
πεταλούδας, το βλήμα της οποίας 
ανοίγει μόλις έρθει σε επαφή με το 
ανθρώπινο σώμα, κονιορτοποιώντας 
μαλακούς ιστούς, αρτηρίες και οστά 
και προκαλώντας πολύ σοβαρά εσω-
τερικά τραύματα και αιμορραγία. 

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμά-
των και της αδυναμίας των ιατρικών 
υποδομών της Γάζας να περιθάλψουν 
τους τραυματίες, πολλοί από αυτούς 
αργοπεθαίνουν καταλήγοντας μέρες 
μετά τον αρχικό τους τραυματισμό. Η 
Ραζάν ήταν η μια από τους δυο δια-
σώστες που έχουν δολοφονηθεί από 
τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρ-
κεια των διαδηλώσεων, ενώ ο συνο-
λικός αριθμός των νεκρών αυξάνεται 
καθημερινά έχοντας φτάσει ήδη τους 
123, ανάμεσά τους παιδιά και δημοσι-
ογράφοι.

Οι διαδηλώσεις δίπλα στα σύνορα 

της Γάζας με το Ισραήλ, στο πλαίσιο 
της «Πορείας της Επιστροφής», είχε 
αρχικά προγραμματιστεί να ολοκλη-
ρωθούν στις 15 Μάη, στην επέτειο των 
70 χρόνων από τη Νάκμπα. Ωστόσο, 
οι διαδηλώσεις συνεχίζονται μέχρι 
σήμερα με δεκάδες χιλιάδες Παλαι-
στίνιους της Γάζας να συμμετέχουν 
μαζικά, ενώ αναμένεται να συνεχι-
στούν και τις επόμενες βδομάδες.

Το πρωινό της Τετάρτης 6 Ιούνη, 
ισραηλινοί στρατιώτες εκτέλεσαν με 
τρεις σφαίρες στο λαιμό τον 21χρο-
νο Ιζ Αλ Χαφίθ Ταμίμι, συγγενή της 
17χρονης Αχεντ Ταμίμι, της νεαρής-
σύμβολο του αγώνα του παλαιστι-
νιακού λαού στην Δυτική Οχθη, στο 
χωριό Ναμπί Σάλεχ από το οποίο προ-
έρχεται η οικογένεια Ταμίμι. Σύμφω-
να με αυτόπτες μάρτυρες, αλλά όπως 
φαίνεται και σε βίντεο που έχει δοθεί 
στη δημοσιότητα, οι ισραηλινοί στρα-
τιώτες, αφότου πυροβόλησαν σχεδόν 
εξ επαφής τον Ταμίμι, επειδή τους πέ-
ταξε μια πέτρα, εμπόδισαν συγγενείς 
του να τον μεταφέρουν στο πλησιέ-
στερο νοσοκομείο, ενώ ψυχορραγού-
σε, πετώντας χειροβομβίδες κρότου 
λάμψης σε όποιον πλησίαζε, ενώ στη 
συνέχεια απήγαγαν τον νεκρό νεαρό 
και επιβιβάστηκαν σε ένα στρατιωτι-
κό τζιπ, διαφεύγοντας από το σημείο 
της δολοφονίας. Ο Ταμίμι καταζη-
τούνταν από τον ισραηλινό στρατό 

που εισέβαλε στο χωριό με στόχο να 
συλλάβει τον ίδιο και άλλους νεαρούς 
Παλαιστίνιους. Αποκτηνωμένοι λόγω 
της ασυλίας που απολαμβάνουν, οι 
στρατιώτες και οι μπάτσοι των σιω-
νιστών δολοφονούν κατά συρροή 
παλαιστίνιους νέους, ενώ οι δυτικοί 
ιμπεριαλιστές, τα τσιράκια τους και ο 
ΟΗΕ συστήνουν… αυτοσυγκράτηση!

Εκατοντάδες παλαιστίνιοι κρατού-
μενοι υπό το καθεστώς της διοικητι-
κής κράτησης στα ισραηλινά κάτεργα 
έχουν δηλώσει μέσω των εκπροσώ-
πων τους ότι θα ξεκινήσουν απεργία 
πείνας διαρκείας τις επόμενες μέρες 
ενάντια στο καθεστώς της διοικητι-
κής κράτησης. Σύμφωνα με τον επικε-
φαλής της Παλαιστινιακής Επιτροπής 
για Ζητήματα Φυλακισμένων, οι 500 
και πλέον παλαιστίνιοι κρατούμενοι 
με το καθεστώς της διοικητικής κρά-
τησης απέχουν από τα δικαστήρια 
από τον περασμένο Φλεβάρη και 
σύντομα θα αναβαθμίσουν τις κινη-
τοποιήσεις τους ξεκινώντας απεργία 
πείνας τις πρώτες μέρες του Ιούνη. Η 
απεργία πείνας θα ακολουθήσει τα 
χνάρια της μεγάλης απεργίας πείνας 
του 2017, στην οποία πήραν μέρος 
εκατοντάδες παλαιστίνιοι κρατούμε-
νοι, ζητώντας βελτίωση των συνθηκών 
κράτησης και την κατάργηση του κα-
θεστώτος της διοικητικής κράτησης.

«Ορκίζεστε πίστη στο νόμο, στις 
υποχρεώσεις του ρόλου που 

έχετε αναλάβει για να υπηρετήσετε την 
Καταλονία με αφοσίωση στον πρόεδρο 
της Generalitat;». Το απόσπασμα προέρ-
χεται από τον όρκο που έδωσαν τα μέλη 
της νέας κυβέρνησης της Καταλονίας 
το περασμένο Σάββατο, την ίδια στιγμή 
που στη Μαδρίτη ορκιζόταν ο νέος ισπα-
νός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ.

Ο σχηματισμός της νέας κυβέρνησης 
στην Καταλονία υποτίθεται ότι θα τερμα-
τίσει τη σύγκρουση που ξεκίνησε την 1η 
Οκτώβρη του 2017, όταν το δημοψήφι-
σμα των καταλανών αυτονομιστών έγινε 
μέσα σε ένα κλίμα πρωτοφανούς για τα 
ευρωπαϊκά δεδομένα καταστολής, που 
έστειλε στα νοσοκομεία κοντά στα 900 
άτομα και οδήγησε στην αναστολή της 
αυτονομίας της Καταλονίας.

Η επανάληψη των εκλογών στις αρ-
χές του χρόνου έφερε ξανά τους αυτο-
νομιστές στους κυβερνητικούς θώκους, 
με τον νέο πρωθυπουργό Κουίμ Τόρα 
(συνεργάτη του αυτοεξόριστου στην 
Ευρώπη τέως πρωθυπουργού Κάρλες 
Πουιτζδεμόν) να μην κρύβει τις προθέ-
σεις του να δημιουργήσει ένα ανεξάρ-
τητο καταλανικό κράτος. Αυτό δήλωσε 
στην τελετή ορκωμοσίας που έγινε στο 
παλάτι της Generalitat στη Βαρκελώνη, 
που αποτελεί την έδρα της καταλανικής 
κυβέρνησης, αποτίοντας ταυτόχρονα 
φόρο τιμής στους καταλανούς βουλευ-
τές που είτε αυτοεξορίστηκαν (όπως ο 
Πουιτζδεμόν) είτε φυλακίστηκαν. Ζήτη-
σε δε από τον νέο ισπανό πρωθυπουργό 
να ξεκινήσει διάλογος για να τερματι-
στεί η κρίση.

Αυτό όμως δεν είναι καθόλου εύκολο, 
από τη στιγμή που η Μαδρίτη (με την 
πλήρη στήριξη της Κομισιόν) έχει ξεκα-

θαρίσει ότι δεν αποδέχεται ούτε κουβέ-
ντα πάνω στο ζήτημα της ανεξαρτησίας 
της Καταλονίας, πράγμα που το ξέρει 
καλά ο Τόρα, ο οποίος έκανε διάφορους 
ελιγμούς για να σχηματίσει κυβέρνηση. 
Αρχικά είχε βάλει άτομα που διώκονταν, 
τα οποία απέσυρε όταν συνάντησε την 
αντίδραση της Μαδρίτης. Γι’ αυτό μην 
είστε σίγουροι ότι θα κινηθεί στη ρότα 
της ανεξαρτησίας. Το σίγουρο είναι ότι 
θα χρησιμοποιήσει το αυτονομιστικό κί-
νημα για να κατορθώσει να αποσπάσει 
από τη Μαδρίτη κάποιες παραχωρήσεις, 
προκειμένου η Καταλονία να εξακολου-
θήσει να μένει στους κόλπους της Ισπα-
νίας, όπως γινόταν όλα τα χρόνια μετά 
το 1975, όταν απέκτησε ξανά την αυτο-
νομία της, μετά το τέλος της φρανκικής 
δικτατορίας.

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν ο 
Τόρα θα μπορέσει να ξανακερδίσει τις 
διευρυμένες εξουσίες που η Καταλονία 
απέσπασε από τη Μαδρίτη το 2006 (για 
να τις χάσει το 2010 από το συνταγ-
ματικό δικαστήριο της χώρας, που τις 
έκρινε αντισυνταγματικές), όμως θα 
προσπαθήσει να το κάνει. Θα το κατορ-
θώσει αυτό; Κανείς δεν μπορεί να ξέρει 
από τώρα, όμως αυτό δεν πρόκειται να 
λύσει τα προβλήματα της εργατικής τά-
ξης της Καταλονίας, που χτυπήθηκε από 
την κρίση όπως και η ισπανική εργατική 
τάξη. Εμείς το λέμε από καιρό. Το δικαί-
ωμα στην αυτοδιάθεση (μέχρι κρατικού 
αποχωρισμού) το υποστηρίζουμε. Ομως 
αυτό δεν πρόκειται να φέρει μία δίκαιη 
για τους εργαζόμενους κοινωνία. Απλά 
θα βοηθήσει στο να απεμπλακεί ο λα-
ός από την προσκόλλησή του στη «δική 
του», την ομοεθνή κεφαλαιοκρατία και 
να αναδειχτούν οι ταξικές αντιθέσεις 
αντί του «κοινού εθνικού αγώνα».

Καταλονία

Νέα κυβέρνηση, νέα παζάρια
Υψηλό το κόστος για να γίνει η Αμερική «ξανά μεγάλη»

Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο;
Ο Φίλιπ Αλστον δεν είναι κάποιος 

«αντικαθεστωτικός ακτιβιστής» 
που θέλει ντε και καλά να βγάλει 
σκάρτη τη μεγαλύτερη υπερδύ-
ναμη του πλανήτη. Είναι ο ειδικός 
απεσταλμένος του ΟΗΕ στις ΗΠΑ, 
επί θεμάτων ακραίας φτώχειας και 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, ο οποίος 
παρακολουθεί την εξέλιξή τους χρό-
νια τώρα. Τον περσινό Δεκέμβρη, ο 
Αλστον είχε επισκεφθεί τις ΗΠΑ, 
μετά από πρόσκληση της αμερικάνι-
κης ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο 
ίδιος έχει αναφέρει (βλ. http://www.
ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=22533) 
ότι έμεινε δύο βδομάδες εκεί, ταξι-
δεύοντας από την Ουάσινγκτον στην 
Καλιφόρνια, στην Αλαμπάμα, στη 
Τζόρτζια, στο Πουέρτο Ρίκο και στη 
Δυτική Βιρτζίνια και συζητώντας με 
πληθώρα ανθρώπων από διάφορες 
κοινωνικές ομάδες, κρατικούς αξιω-
ματούχους, ακόμα και άστεγους ή αν-
θρώπους που βρίσκονται σε απόλυτη 
φτώχεια. Είχε δηλώσει «ευγνώμων» 
για τη διευκόλυνση της επίσκεψής 
του από την κυβέρνηση Τραμπ και για 
την καλή συνεργασία που είχε μαζί 
της και τη διευκόλυνση από μεριάς 
της των μηχανισμών του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ 
στη δουλειά τους.

Τα συμπεράσματα του Αλστον, 
όμως, ήταν κόλαφος για τη νέα αμερι-
κάνικη κυβέρνηση. Κι αυτό γιατί παρά 
τα «θετικά» που είδε, διαπίστωσε ότι 
συντελείται δραματική αλλαγή στην 
κοινωνική ανισότητα και την ακραία 
φτώχεια. Γράφει ο Αλστον: «Η προ-
τεινόμενη φορολογική μεταρρύθμιση 
οδηγεί την Αμερική στο να γίνει η πιο 

άνιση χώρα στον κόσμο και θα αυξή-
σει κατά πολύ τα ήδη μεγάλα επίπεδα 
πλούτου και οικονομικής ανισότητας 
μεταξύ του πλουσιότερου 1% και του 
φτωχότερου 50% των Αμερικανών. 
Οι δραματικές περικοπές στις κοινω-
νικές παροχές που προανήγγειλαν ο 
ΝτόναλντΤραμπ και ο πρόεδρος της 
Βουλής, Ράιαν, οι οποίες έχουν αρχί-
σει να εφαρμόζονται από την κυβέρ-
νηση, θα τεμαχίσουν ουσιαστικά όλες 
τις κρίσιμες διαστάσεις από το δίχτυ 
προστασίας που ήδη είναι γεμάτο με 
τρύπες». Οι αναφορές του Αλστον… 
έτσουξαν το Λευκό Οίκο, ο οποίος 
δεν αντέδρασε αλλά τις έκανε απλά… 
γαργάρα.

Ο Αλστον περιέγραψε ένα τοπίο 
που καμία σχέση δεν έχει με τις 
φανταχτερές εικόνες με τις οποίες 
πλασάρονται παγκόσμια οι ΗΠΑ. 
Μίλησε για ανθρώπους που ζουν σε 
δραματική κατάσταση, ορισμένες 
φορές κυνηγημένοι από τις Αρχές 
που τους στέλνουν ειδοποιήσεις μι-
κροπαραβάσεων, υποχρεώνοντάς 

τους να πληρώσουν υπέρογκα γι’ 
αυτούς ποσά, πράγμα που φαίνεται 
να γίνεται σκόπιμα, για να γεμίσουν 
τα κρατικά ταμεία. Φυσικά δεν τα 
πληρώνουν κι έτσι οδηγούνται στις 
φυλακές λόγω απλήρωτων χρεών. Ο 
Αλστον αναφέρθηκε σε φτωχογειτο-
νιές με άθλιο αποχετευτικό σύστημα 
που κανείς δεν επισκευάζει, γιατί 
δεν είναι της αρμοδιότητάς του, σε 
ανθρώπους που μένουν χωρίς δόντια, 
γιατί δεν έχουν να πληρώσουν, και σε 
πολλά άλλα, που δεν αρκεί ο χώρος 
της εφημερίδας να αναφερθούμε.

Τα συμπεράσματα της επίσκεψης 
Αλστον δημοσιεύτηκαν στις αρχές 
Μάη σε έκθεση που υποβλήθηκε 
στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων του ΟΗΕ (βλ. http://www.
ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=22533), 
στην οποία επανέλαβε πολλά από 
αυτά που είχε δηλώσει το Δεκέμβρη, 
υποστηρίζοντας ότι συντελείται δρα-
ματική αλλαγή κατεύθυνσης προς 
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Ψάχνουν πώς θα 
χρυσώσουν τα δεσμά

Ενοχλήθηκε σφόδρα ο Τσακαλώτος με το 
δημοσίευμα του Reuters που, επικαλούμενο 
κορυφαίο αξιωματούχο της κυβέρνησης, υποστήριζε 
ότι «η Ελλάδα αποφάσισε να καθυστερήσει για λίγους 
μήνες το σχέδιο για την έκδοση νέου ομολόγου, 
εξαιτίας του αυξημένου πολιτικού κινδύνου στην 
Ιταλία, που έχει προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές». 

Με το γνωστό εξυπνακίστικο ύφος του ο 
Τσακαλώτος έγραψε (σε non paper και όχι σε επίσημη 
ανακοίνωση) ότι δεν υπάρχει απόφαση αναβολής, 
γιατί δεν υπήρξε απόφαση έκδοσης! Λες και δεν 
ξέρουμε όλοι πως το σχέδιό τους ήταν να βγουν δυο-
τρεις φορές για δανεισμό από τις «αγορές» μέχρι 
τον Αύγουστο και μάλιστα η μία έξοδος να αφορά 
δεκαετές ομόλογο, για να συμπληρωθεί η λεγόμενη 
καμπύλη επιτοκίων.

Μπορεί τέτοια δημοσιεύματα να ενοχλούν τον 
Τσακαλώτο, όμως η συζήτηση που ανοίγουν είναι, 
από μια άλλη άποψη, βολική για την κυβέρνηση. 
Γιατί αφορά μια εντελώς δευτερεύουσα πλευρά των 
εξελίξεων και όχι την ουσία.

Εχουμε γράψει πολλές φορές ότι κάποια στιγμή το 
ελληνικό αστικό κράτος θα βγει στις «αγορές» για 
δανεισμό. Δανεισμό, όχι για να ασκήσει κοινωνική 
ή αναπτυξιακή πολιτική, αλλά για να μπορεί να 
αποπληρώνει τα δάνεια που έχει συνάψει μέχρι τώρα, 
σύμφωνα με το ρυθμό που θα του καθορίσουν οι 
ιμπεριαλιστές δανειστές (15% του ΑΕΠ κάθε χρόνο, 
ποσοστό που μετά το 2030 θα γίνει 20% του ΑΕΠ 
κάθε χρόνο).

Αυτό δεν είναι προς όφελος του ελληνικού λαού. 
Αντίθετα, συνεχίζει το ζυγό του χρέους, το οποίο 
αποτελεί εργαλείο ξεζουμίσματος και αποικισμού 
της χώρας, αλλά και επιβολής της κινεζοποίησης 
του ελληνικού λαού. Προσπαθούν, λοιπόν, αυτό που 
αποτελεί το εργαλείο της κινεζοποίησης και του 
αποικισμού, να μας το παρουσιάσουν σαν… σωτηρία!

Από την άλλη, η πηγή άντλησης του νέου δανεισμού 
που θα χρησιμοποιείται για να εξυπηρετείται ο 
παλιός (με το χρέος να παραμένει πάντοτε στα ίδια 
επίπεδα), δεν έχει καμιά επίπτωση στο χάραγμα 
της μετα-μνημονιακής πολιτικής, η οποία είναι 
καθορισμένη.

Τα «ματωμένα πλεονάσματα» είναι ήδη ψηφισμένα: 
3,5% του ΑΕΠ μέχρι και το 2022, τουλάχιστον 2% 
μέχρι το 2060. Και τα μέτρα αναδιάρθρωσης του 
χρέους (που δε θα το μειώνουν, αλλά θα το φέρνουν 
σε διαχειρίσιμα επίπεδα) θα συνοδεύονται από 
όρους διατήρησης της κινεζοποίησης. Παράλληλα, 
τα «ασημικά», όλα τα περιουσιακά στοιχεία 
του ελληνικού κράτους, κινητά και ακίνητα, θα 
υποθηκευτούν στον ESM που είναι ο μεγαλύτερος 
δανειστής του ελληνικού κράτους. Τη σχετική 
δυνατότητα προέβλεπε το τρίτο Μνημόνιο, με την 
ολοκλήρωσή του ήρθε η ώρα να πάρει και θεσμική 
κατοχύρωση.

Αυτή είναι η ουσία που συσκοτίζεται από 
τους καυγάδες πάνω σε τεχνικά και εν γένει 
σε δευτερεύοντα ζητήματα. Κι αυτή την ουσία 
δεν την αμφιβητούν ούτε η συγκυβέρνηση των 
Τσιπροκαμμένων ούτε αυτοί που φιλοδοξούν να την 
αντικαταστήσουν (ΝΔ, ΚΙΝΑΛ).

Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για όποιον βλέπει 
χωρίς παρωπίδες. Απομένουν μόνο οι τυπικές 
ανακοινώσεις. Τίποτα δεν πρόκειται ν' αλλάξει, αν 
δεν τ' αλλάξει ο ελληνικός λαός. Κι αυτές οι αλλαγές 
θέλουν οργάνωση κι αγώνα. Οργάνωση ταξική-
επαναστατική κι αγώνα σκληρό στους δρόμους.

στο ψαχνό

Ξεφτίλα
Ο ελληνικός αστικός Τύπος, πιστός 

στην «εθνική γραμμή», είχε κάθε λόγο να 
πιαστεί από τις προκλητικές φράσεις του 
αντιπροέδρου της τουρκικής κυβέρνησης 
Μπεκίρ Μποζντάγ, σε σχέση με τους φυ-
γάδες αξιωματικούς που έχουν ζητήσει 
άσυλο στην Ελλάδα και αφέθηκαν ελεύ-
θεροι λόγω της παρέλευσης 18μήνου. Από 
το παραλήρημα του Μποζντάγ εμείς εστι-
άζουμε σε μια μικρή φράση: «Θεωρήσαμε 
ότι ο λόγος του Αλέξη Τσίπρα είναι λόγος 
ανδρός».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η τουρκική 
πολιτική ηγεσία θέτει τέτοιο ζήτημα. Το 
είχε πει και ο ίδιος ο Ερντογάν πως ο Τσί-
πρας του είχε υποσχεθεί ότι θα του στείλει 
«πακέτο» τους φυγάδες στρατιωτικούς μέ-
σα σε είκοσι μέρες. Ο Μποζντάγ απλώς το 
χόντρηνε, χρησιμοποιώντας μια έκφραση 
που ξεφτιλίζει τον Τσίπρα. Ο οποίος Τσί-
πρας κρύφτηκε και πάλι πίσω από μια δή-
λωση του Κοτζιά («η μόνη δέσμευση του 
Αλέξη Τσίπρα ήταν να λειτουργήσει το 
κράτος δικαίου»). Γιατί δε βγαίνει ο ίδιος ο 
Τσίπρας να διαψεύσει τον Ερντογάν; Γιατί 
ξέρει πολύ καλά ότι αυτές οι τηλεφωνικές 
συνομιλίες μαγνητοφωνούνται και από τις 
δύο πλευρές και φοβάται ότι η επόμενη 
κίνηση του Ερντογάν θα είναι να βγάλει 
στη φόρα κάποιο ηχητικό απόσπασμα. 
Προτιμά, λοιπόν, να δέχεται την ξεφτίλα… 
χωρίς ηχητική συνοδεία. Βλέπετε, αυτός ο 
τυχοδιώκτης έχει συνηθίσει να ξεφουρνί-
ζει τα ψέματα με τη μεγαλύτερη ευκολία. 
Ελα όμως που καμιά φορά πιάνεται στο 
δόκανο. Εταξε τους στρατιωτικούς στον 
Ερντογάν κι εκείνος το έδεσε κόμπο.

Γκλαμουριά (1)
Ενα νεοκλασικό (σε σχέδια Τσίλερ) στο 

Κολωνάκι, ιδιοκτησίας του Μετοχικού 
Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, ανακαινί-
στηκε και νοικιάστηκε σε μια νεοϋορκέζι-
κη γκαλερί για να στεγάσει το παράρτημά 
της στην Αθήνα. Είναι μια εμπορική πρά-
ξη, που δεν είμαστε σε θέση να τη σχο-
λιάσουμε γιατί δεν ξέρουμε σε τι τιμές 

νοικιάζονται τα «παλάτια» της περιοχής. 
Ομως στα εγκαίνια της γκαλερί πήγε και 
η Αχτσιόγλου. «Πρόκειται για μία νέα χρή-
ση πολιτισμού σε ένα από τα εμβληματικά 
ακίνητα του Κέντρου της Αθήνας» μετέ-
δωσε το Γραφείο Τύπου του υπουργείου 
Εργασίας! Αντε να το καταπιούμε αυτό, 
το βάφτισμα του εμπόριου της τέχνης 
(της αστικής τέχνης) σε πολιτισμό. Πώς 
να καταπιούμε, όμως, το «φτύσιμο»; «Θα 
προσφέρει το άνοιγμά του στο κοινό της 
πόλης» γράφει το ίδιο δελτίο Τύπου. Το 
«κοινό της πόλης» είναι μια χούφτα 
αστοί που περνούν από κάτι τέτοια 
μαγαζιά για να βγάλουν φωτογραφίες 
για τα lifestyle έντυπα και εκπομπές! 
Οι αργόσχολοι που παρασιτούν ρου-
φώντας το αίμα του ελληνικού λαού… 
Αρκεί που δέχονται να βγάλουν φωτο-
γραφίες μαζί με την Αχτσιόγλου, που 
διένειμε μέσω του γραφείου Τύπου 
του υπουργείου φωτογραφίες της 
(τραβηγμένες από φωτογράφο-μετρ 
του είδους) στη γκαλερί.

Γκλαμουριά (2)
Για να καταλάβετε περί τίνος πρό-

κειται, διαβάστε πώς παρουσίασαν 
τα «Νέα» του Μαρινάκη το «ιβέντ», 
στη γκλαμουροσελίδα που  έχουν 
εγκαινιάσει εδώ και λίγο καιρό: «Το 
grand opening (ο χώρος ανακαινί-
στηκε με εξαιρετικό τρόπο) πραγμα-
τοποιήθηκε με πολλές προσωπικό-
τητες από τον χώρο της τέχνης, της 
πολιτικής και των επιχειρήσεων να 
θαυμάζουν τα έργα διάσημων αμερι-
κανών εικαστικών της δεκαετίας του 
'80 και του '90». Το ρεπορτάζ περι-
λάμβανε, φυσικά, και φωτογραφία 
της Αχτσιόγλου. Το ίδιο ρεπορτάζ 
μας έδινε και το στίγμα τέτοιων 
χώρων «τέχνης», από στόματος 
μιας ζάμπλουτης αμερικανίδας 
«φιλότεχνης»: «Ολα ξεκινούν και 
τελειώνουν στη Νέα Υόρκη. Στην 
πόλη βρίσκονται οι μεγαλύτεροι 
επιχειρηματίες του πλανήτη, οι 
σημαντικότερες οικονομικές και 

εμπορικές συμφωνίες κλείνονται με φόντο 
τους θεαματικούς ουρανοξύστες και εδώ 
βέβαια πραγματοποιούνται τα πλέον ενδι-
αφέροντα εικαστικά γεγονότα»!

Αυτή την «τέχνη» προσκυνά η Αχτσιό-
γλου που μετατρέπεται σε μαντάμ Σουσού 
της σημερινής ελληνικής αστικής πολιτι-
κής. Με τα λεφτά του ελληνικού λαού και 
όχι με τα δικά της, όπως έκανε η ηρωίδα 
του Ψαθά.

Γάτα ο ρασοφόρος
Είπε ο Ιερώνυ-

Υπάρχει και η ιταλική 
αστική τάξη

Η Μόνικα Γκερτσόνι, πολιτική συντά-κτρια της «Κοριέρε ντέλα Σέρα», σε άρθρο που έγραψε για τα «Νέα», σχολιάζοντας τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στη χώ-ρα της, έγραψε ότι «η Ευρώπη και η ΕΚΤ δεν εμπιστεύονται καθόλου την οικονομι-κή πολιτική που αναφέρεται στο κοινό τους πρόγραμμα (σ.σ. του Κ5Α και της Λέγκα), επειδή φοβούνται ότι οι δύο λαϊκιστές ηγέ-τες έχουν ένα “μυστικό σχέδιο“: να βγάλουν την Ιταλία από την ευρωζώνη».
Δεν ξέρουμε αν φοβούνται ή όχι στις Βρυξέλλες και τη Φρανκφούρτη ότι ο Ντι Μάιο και ο Σαλβίνι έχουν «μυστικό σχέδιο», όμως το βέβαιο είναι πως κανένα τέτοιο σχέδιο δε θα μπορέσει να γίνει «φανερό», δηλαδή να υλοποιηθεί, κόντρα στη θέλη-ση της ιταλικής μονοπωλιακής αστικής τάξης. Η κίνηση του προέδρου Ματαρέλα να επιβάλει την αλλαγή του υπουργού Οι-κονομικών ήταν η πρώτη προειδοποιητική βολή προς τους τυχοδιώκτες των δύο ση-μερινών κυβερνητικών κομμάτων. Το μήνυ-μα ήταν σαφές: ή θα σεβαστείτε τη θέση της Ιταλίας στην Ευρωζώνη ή θα φύγετε πυξ-λαξ. Αν αλλάξει η στάση της ιταλικής αστικής τάξης ως προς τη συμμετοχή στην Ευρωζώνη, τότε θα βρεθούν και οι πολιτικοί παράγοντες (ηγέτες και κόμματα) που θα την υλοποιήσουν. Αυτή τη στιγμή, όμως, δε διαφαίνεται κάτι τέτοιο.

ΚΟΝΤΡΕΣ
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μος: «Δεν δίνουμε πουθενά το όνομά μας. Δεν γινόμαστε Ελληνες 
μόνο μία στιγμή ή μία ημέρα. Ελληνες είμαστε κάθε μέρα, κάθε 
ώρα. Η Εκκλησία πήρε θέση. Είπε ξεκάθαρα ότι δεν δίνουμε που-
θενά το όνομά μας, αλλά δεν είναι έργο της Εκκλησίας. Η Εκκλη-
σία δεν κάνει συλλαλητήρια, οι πολίτες εξέλεξαν Βουλή και η 
Βουλή είναι υπεύθυνη για αυτά. Οι Ελληνες είναι υπεύθυνοι που 
ψηφίζουν και η Βουλή που διοικεί αυτόν τον τόπο».

Για μια ακόμα φορά ο Ιερώνυμος σπεύδει να σταθεί στο 
πλευρό της κυβέρνησης (του αστικού πολιτικού συστήματος 
ευρύτερα), αποδοκιμάζοντας τα εθνικιστικά συλλαλητήρια, κη-
ρύσσοντας αποχή της Εκκλησίας απ' αυτά και αναγνωρίζοντας 
την απόλυτη αρμοδιότητα της Βουλής για το ζήτημα. Φυσικά, 
δε θα τον ακούσουν όλοι οι δεσποτάδες, ούτε μπορεί να τους 
υποχρεώσει (δεν έχει ούτε καν το τυπικό δικαίωμα). Αυτός όμως 
το «κατιτίς» του το έκανε. Και σίγουρα έχει πάρει και το «κατιτίς» 
από τη μεριά της κυβέρνησης.

Δυο αλήθειες, δέκα ψέματα
Δε θα σχολιάσουμε το ύφος και τη φρασεολογία του Καρανίκα. 

Καρανίκας είν' αυτός, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό  από άπο-
ψη ύφους και ήθους. Ας μάθει λίγα ελληνικά, όμως γιατί εκείνο 
το «κάνουν κράτη» μας… ξεμάλλιασε. Ας του πει κάποιος πως 
είναι άλλο το «σχηματίζω κράτη» και άλλο το «συγκρατούμαι», 
«κάνω κράτει τη μηχανή». Ολόκληρη η σχετική φράση έχει ένα… 
προβληματάκι: «Επίσης οι φασιστικές κορόνες που μιλάνε για 
πόλεμο ας κάνουν κράτη γιατί ως φασίστες πούλησαν όλη την 
χώρα... και ηττήθηκαν το ’40»!

Και δε θα τσιμπήσουμε ώστε να τον υπερασπιστούμε, επειδή 
του την έπεσε ο εθνικιστικός εσμός, βρίσκοντας ευκαιρία μέσω 
αυτού να χτυπήσει τον Τσίπρα. Αλλωστε, οι καναδυό αλήθειες 
που -σε γυμνασιακό επίπεδο- υπερασπίστηκε ο Καρανίκας δεν 
είναι παρά το άλλοθι για τα πολλαπλάσια ψέματα. Ο ίδιος ο… 
αντιεθνικιστής Καρανίκας κατηγορεί τους φασίστες και τους 
εθνικιστές ότι «με τους χειρισμούς τους οδήγησαν όλη την 
Ευρώπη και τον κόσμο να αποκαλούν την γείτονα χώρα σκέτο 
‘Μακεδονία’». Τόσο αντιεθνικιστής. Κι αμέσως μετά κάνει χο-
ντροκομμένη κυβερνητική προπαγάνδα: «Η σημερινή κυβέρνηση 
έρχεται να δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό με την γείτονα χώρα 
και το κάνει με διεθνής όρους, με ευρωπαϊκή προοπτική και με 
σκοπό την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, την κοινή ιστορία και 
τον πολιτισμό της συνεργασίας».Τίποτ' απ' όλ' αυτά δεν προωθεί 
η σημερινή κυβέρνηση. Οι πιέσεις των ιμπεριαλιστών του ΝΑΤΟ 
και της ΕΕ την ανάγκασαν να ασχοληθεί με το ζήτημα. Αλλιώς 
θα το είχε στο ράφι για να μη χαλάσει τις σχέσεις της και με τον 
ακροδεξιό κυβερνητικό εταίρο και με τον υπόλοιπο εθνικιστικό 
εσμό. Ας μην παριστάνει τον έξυπνο ο γιαλαντζί αντιεθνικιστής 
Καρανίκας. Ενα τσιράκι της εξουσίας είναι. Αυτή τον τρέφει, αυ-
τήν υπηρετεί.

Πεπονόφλουδες
Ποιος έβγαλε τη φήμη ότι η Μαρία Σπυράκη είναι η καλύτερη 

υποψηφιότητα για τη ΝΔ απέναντι στον Μπουτάρη; Οι ίδιοι οι 
δεξιοί της Θεσσαλονίκης, που ξέρουν ότι το «πουλέν» του Κούλη 
θα διεκδικήσει έδρα στην Α' Θεσσαλονίκης και κάποιος απ' αυ-
τούς θα μείνει εκτός Βουλής. Εριξαν, λοιπόν, το όνομά της στη 
δημαρχιακή αρένα, με στόχο να την αναγκάσουν να διαψεύσει 
τη φημολογία και μετά να την κατηγορούν στα γαλάζια στέκια 
ότι είναι φιγουρατζού και τη νοιάζει μόνο η πάρτη της και όχι το 
κόμμα. Οπως και έγινε. Η Σπυράκη έσπευσε να διαψεύσει τις 
σχετικές φήμες, επικαλούμενη τη δουλειά της στην Ευρωβουλή 
και τα καθήκοντα της εκπροσώπου. Και φυσικά δεν έπεισε κα-
νέναν. Ολοι κατάλαβαν ότι κιοτεύει να τεθεί απέναντι από τον 
Μπουτάρη και να χάσει.

Χρόνια είχαμε να δούμε τόσους διαδη-
λωτές στους δρόμους, όπως αυτούς 

που κατεβαίνουν εδώ και πάνω από μία 
βδομάδα σε σειρά πόλεων της Ιορδανίας 
καθώς και στην πρωτεύουσα. Οι διαδη-
λωτές καίνε λάστιχα, αποκλείουν οδικές 
αρτηρίες και συγκρούονται με την αστυ-
νομία, γιατί -όπως δηλώνουν πολλοί απ’ 
αυτούς- «δεν έχουν τίποτα να χάσουν». 
Αιτία; Η ραγδαία αύξηση των τιμών στα 
καύσιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, σε 
συνδυασμό με το νέο φορολογικό νομο-
σχέδιο που εισάγει άμεσους φόρους για 
τα χαμηλά εισοδήματα και τους αυξάνει 
για τα αμέσως υψηλότερα. Ετσι, η θύελλα 
των ανατιμήσεων συμπληρώνεται από τη 
φορολογική καταιγίδα. 

Η θύελλα των ανατιμήσεων ήταν τέτοια, 
που από τις αρχές του χρόνου οι τιμές στα 
καύσιμα αυξήθηκαν πέντε φορές, ενώ οι 
αυξήσεις στους λογαριασμούς του ρεύμα-
τος εκτινάχτηκαν κατά 55% από το Φλε-
βάρη (η τελευταία αύξηση, της τάξης του 
23%, ανακοινώθηκε στα τέλη Μάη). Ούτε 
το ψωμί γλίτωσε από τις ανατιμήσεις, αφού 
καταργήθηκε η κρατική επιδότηση της τι-
μής του (δηλαδή ένα μέρος της αξίας του 
το πλήρωνε το κράτος και τώρα παύει να το 
πληρώνει). Και τώρα, η κυβέρνηση προσπα-
θεί να περάσει νομοσχέδιο για να μαζέψει 
περισσότερους φόρους. Ολα αυτά κατ’ 
εντολήν του ΔΝΤ που το 2016 ενέκρινε 
στην Ιορδανία τριετές δάνειο 723 εκατ. 
δολαρίων, επιβάλλοντας «διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις» και μείωση του χρέους 
της χώρας από 94% του ΑΕΠ που ήταν το 
2015, σε 77% μέχρι το 2021. Το οικονομικό 
βάρος των χιλιάδων σύριων προσφύγων, 
που η Ιορδανία δέχτηκε λόγω του πολέμου, 

δεν κάνει το αυτί του ΔΝΤ να ιδρώσει!
Τώρα, ο βασιλιάς Αμπντάλα προσπαθεί 

να εμφανιστεί διαλλακτικός για να κατα-
σιγάσει τη λαϊκή αγανάκτηση, υποστηρίζο-
ντας ότι είναι άδικο να μεταφέρονται όλα 
τα βάρη της οικονομικής μεταρρύθμισης 
στους πολίτες κι ότι δε θα προχωρήσει σε 
άλλες μεταρρυθμίσεις, όπως για παράδειγ-
μα στην εκπαίδευση, τις μεταφορές και 
την υγεία. Την ίδια στιγμή, το κοινοβούλιο 
φαίνεται αρνητικό στο να ψηφίσει το νο-
μοσχέδιο, αφού διαφωνούν οι 78 από τους 
130 βουλευτές, ενώ ο πρωθυπουργός πα-
ραιτείται για να δώσει τη θέση του σε νέο, 
μήπως και σταματήσουν οι διαδηλώσεις. 
Ομως οι διαδηλώσεις δε σταμάτησαν με 
την παραίτηση του πρωθυπουργού, αφού οι 
διαδηλωτές συνεχίζουν να ζητούν αλλαγή 
του τρόπου λειτουργίας της κυβέρνησης, 
με ορισμένους να απαιτούν τα βάρη της 
κρίσης να τα πληρώσουν οι καπιταλιστές 
και όχι ο λαός. Σύμφωνα με το πρακτορείο 

Αλ Τζαζίρα, οι διαδηλωτές στο Αμμάν 
καθοδηγούνται από μία ανεξάρτητη οργά-
νωση που ονομάζεται «Χιράκ Σαμπάμπι» 
(Κίνημα Νεολαίας) αλλά και από διάφορα 
συνδικάτα όπως αυτό των δικηγόρων και 
των δημοσιογράφων. Τα παραπάνω κήρυ-
ξαν απεργία την περασμένη Τετάρτη, ενώ 
δεκάδες συνδικάτα συμμετείχαν στις δια-
δηλώσεις.

Παντού βλέπουμε να διαδραματίζεται η 
ίδια ιστορία. Χρεωμένα κράτη, για χρόνια 
εξαρτημένα από τις ιμπεριαλιστικές μητρο-
πόλεις, καλούνται να σφίξουν το ζωνάρι 
των κατοίκων τους (και πρώτα απ’ όλα των 
εργαζόμενων), προκειμένου να ξεπληρώ-
σουν τα υπέρογκα δάνεια που λαμβάνουν. 
Η απρόβλεπτη λαϊκή αντίδραση είναι η 
μόνη που μπορεί να βάλει κάποιο φραγμό 
σ’ αυτή τη λαίλαπα, αρκεί ο λαός να συνει-
δητοποιήσει ότι τελικά δεν έχει τίποτα να 
χάσει, πέραν των αλυσίδων του (για να θυ-
μηθούμε και τον «παππού» Κάρολο).

Δεν έχουν τίποτα να χάσουν…

Η γλώσσα του σώματος…
Προσέξτε λίγο το στήσιμο των δύο ανδρών για τη φωτογράφι-

ση. «Χυμένος» στην πολυθρόνα δεν είναι ο Τσίπρας, όπως το συ-
νηθίζει, αλλά ο Βαρθλομαίος (προφανώς λόγω ηλικίας). Αντίθετα, 
ο Τσίπρας κάθεται άκρη-άκρη, για να μπορεί να κρατά το σώμα 
του σκυφτό, στάση που υποβοηθείται από το ευλαβικό σταύρωμα 
των χεριών μπροστά στον «πνευματικό ηγέτη της Ορθοδοξίας». 
Η «αριστερά του Κυρίου» προσφεύγει στη «δεξιά του Κυρίου», 
ενόψει «Μακεδονικού» (και όχι μόνο).

την επιβράβευση των πλουσίων και την τι-
μωρία των φτωχών μπλοκάροντας ακόμα 
και στοιχειώδεις ανάγκες τους. Ο Αλστον 
προειδοποίησε ότι από τις περικοπές των 
κοινωνικών δαπανών δε θα γλιτώσουν ούτε 
οι μικροαστοί (η λεγόμενη «μεσαία τάξη»). 

Οι πολιτικές που η αμερικάνικη κεφαλαι-
οκρατία υιοθετεί, μέσω της νέας «σκληρής» 
κυβέρνησης Τραμπ, φτάνουν σε περικοπές 
της τάξης του 30% για τα προγράμματα σί-
τισης ή σε τριπλασιασμό του ενοικίου για 
τις κατοικίες που χρηματοδοτούνται από 
το κράτος, με ταυτόχρονη κατάργηση της 

νομοθεσίας που προστάτευε (όσο προ-
στάτευε) τις φτωχές οικογένειες αλλά και 
αυτές της «μεσαίας τάξης».

Πριν από δυο βδομάδες, η Ομοσπονδια-
κή Τράπεζα των ΗΠΑ, στην ετήσια έκθεσή 
της (βλ. https://www.theguardian.com/
business/2018/may/22/federal-reserve-
emergency-expense-economic-survey), 
επεσήμανε το μεγάλο αριθμό ανθρώπων 
που είναι ευάλωτοι σε οποιαδήποτε διά-
βρωση του λεγόμενου «δικτύου προστα-
σίας». Υπολόγισε ότι τέσσερις στους δέκα 
Αμερικανούς είναι τόσο ζορισμένοι που δε 
θα μπορούσαν να καλύψουν ένα έκτακτο 

έξοδο αξίας 400 δολαρίων χωρίς να δα-
νειστούν χρήματα ή να πουλήσουν περιου-
σιακά στοιχεία. 

Δεν είναι ο «κακός» Τραμπ σε αντίθεση 
με τον «καλό» Ομπάμα που οδηγεί σε αυτή 
την κατάσταση. Και επί Ομπάμα η ακραία 
φτώχεια διατηρούνταν σε υψηλά επίπεδα, 
αλλά τώρα οι ΗΠΑ θέλουν να επικρατή-
σουν σε μία παγκόσμια αγορά που ασθμαί-
νει. Γι’ αυτό δεν αρκεί μόνο το ξεζούμισμα 
των λαών των άλλων χωρών αλλά και του 
αμερικάνικου προλεταριάτου. Αυτό είναι 
το κόστος για να γίνει η Αμερική «ξανά 
μεγάλη»!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5

Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο;

Πρώτος το ξεφούρνισε ο 
δεξιός πρωθυπουργός 

της Δανίας Λαρς Λόκε Ρά-
σμουσεν: αρκετά κράτη-μέ-
λη της ΕΕ, μεταξύ των οποί-
ων η Γερμανία, η Ολλανδία 
και η Αυστρία, βρίσκονται 
σε συνομιλίες με σκοπό την 
κατασκευή ενός «καταυλι-
σμού» για αιτούντες άσυλο 
των οποίων το αίτημα απορ-
ρίπτεται. Ο «καταυλισμός» 
θα εγκατασταθεί «σε μία χώ-
ρα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
αλλά εκτός της ΕΕ»! «Είμαι 
αισιόδοξος. Με βάση τις 
συζητήσεις μου με άλλους 

ευρωπαίους ηγέτες και το δι-
άλογο που διεξάγεται σε επί-
σημο επίπεδο, περιμένω ότι 
θα μπορέσουμε να κάνουμε 
το πρώτο βήμα φέτος», δή-
λωσε ο Ράσμουσεν.

Την αποκάλυψη του Ρά-
σμουσεν ήρθε να επιβεβαιώ-
σει ο ακροδεξιός καγκελάρι-
ος της Αυστρίας Σεμπάστιαν 
Κουρτς, συμπληρώνοντας ότι 
οι συνομιλίες βρίσκονται σε 
προχωρημένο στάδιο. «Εχου-
με δηλώσει από καιρό πως 
θα ήταν λογικό να προσφέ-
ρουμε προστασία εκτός της 
ΕΕ, όπου οι μετανάστες θα 

μπορούν να έχουν προστα-
σία όποτε είναι απαραίτητο, 
αλλά χωρίς να έχουν την ευ-
καιρία να επιλέξουν το καλύ-
τερο σύστημα στην Ευρώπη», 
δήλωσε ο Κουρτς.

Πού θα δημιουργηθεί αυ-
τό το τεράστιο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης, όπου θα μα-
ντρώνουν τους πρόσφυγες 
των οποίων απορρίπτονται 
οι αιτήσεις για άσυλο, όπου 
θα τους κάνουν το βίο αβίω-
το, για να λειτουργεί αυτό ως 
παράδειγμα αποτροπής για 
όσους σκέπτονται να πάνε 
στην «πολιτισμένη Ευρώπη»; 

«Για να είμαι ειλικρινής, θα 
είναι σε μία χώρα που δε 
βρίσκεται στον κατάλογο 
των προορισμών που προ-
τιμούν οι μετανάστες ή οι 
διακινητές» είπε με νόημα ο 
Ράσμουσεν.

Οσο για τον… δημοκράτη 
Γιούνκερ, αφού δήλωσε ότι 
«η άμυνα έναντι της παρά-
νομης μετανάστευσης είναι 
και ευρωπαϊκό και εθνικό 
ζήτημα», πήρε ύφος Πόντι-
ου Πιλάτου και ξεκαθάρισε: 
«Δεν είναι δική μου δουλειά 
να αντιταχθώ σε αυτό το 
σχέδιο».

Ετοιμάζουν γιγαντιαίο στρατόπεδο συγκέντρωσης 
για πρόσφυγες, σε ευρωπαϊκή χώρα εκτός ΕΕ
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Νομοσχέδιο υπουργείου Παιδείας

Συγκεντρωτισμός, έλεγχος, «κόφτης» στις 
δαπάνες και αξιολόγηση

Λίγο πριν λήξει η σχολική χρονιά, 
το υπουργείο Παιδείας έφερε στη 

Βουλή το νομοσχέδιο υπό τον παρα-
πλανητικό τίτλο «Αναδιοργάνωση των 
δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις».

Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου ικα-
νοποιούν ένα από τα προαπαιτούμενα 
της τέταρτης αξιολόγησης («η ελληνική 
κυβέρνηση πρέπει (i) να εγκρίνει νομο-
θετικά μέτρα σχετικά με... την αξιολό-
γηση των διευθυντών και του ανώτε-
ρου εκπαιδευτικού προσωπικού, για να 
εξασφαλίσει μια αποπολιτικοποιημένη, 
διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία... 
και για να αναβαθμίσει το ρόλο των 
στελεχών αυτών στις σχολικές μονάδες 
προσδιορίζοντας τις προοπτικές σταδι-
οδρομίας τους, (ii) να εγκρίνει νόμο για 
την αναβάθμιση των φορέων που είναι 
αρμόδιοι για τις αξιολογήσεις και (iii) να 
εγκρίνει νόμο για την αξιολόγηση του 
προσωπικού της ανώτερης εκπαίδευ-
σης, την αυτοαξιολόγηση των σχολείων 
και την ορθολογική χρήση των πόρων») 
και παράλληλα έρχονται σε μια χρονική 
στιγμή (τέλος σχολικής χρονιάς), που εί-
ναι δύσκολο να οργανωθεί η αντίσταση 
της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Σαν τον κλέφτη, ύπουλα και με πολλά 
ψεύδη και τεχνάσματα, η συγκυβέρνη-
ση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ επιβάλει την αυ-
τοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έρ-
γου, που είναι το πρώτο βήμα για την 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την 
αξιολόγηση και κατά συνέπεια κατηγο-
ριοποίηση των σχολικών μονάδων.

Ταυτόχρονα επιχειρείται μια άνευ 
προηγουμένου διαδικασία συγκεντρω-
τισμού των διοικητικών και «υποστη-
ρικτικών» δομών της εκπαίδευσης, με 
στόχο να διασφαλίζεται ο έλεγχος από 
την κεντρική εξουσία τόσο σε επίπεδο 
προσώπων όσο και εφαρμογής της 
αντιεκπαιδευτικής πολιτικής και να 
επιτυγχάνεται η μείωση των δαπανών, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σκλη-
ρής δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Στην αιτιολογική έκθεση του σχεδί-
ου νόμου διαβάζουμε σχετικά: «Με τον 
τρόπο αυτό (σ.σ. τις νέες δομές) εξορ-
θολογίζεται η οργάνωση των περιφε-
ρειακών υπηρεσιών και επιτυγχάνεται 
η εξοικονόμιση πόρων και προσωπι-
κού».

Συγκεντρωτικές δομές 
με στόχο τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκ-
παίδευσης (αποκεντρωμένη μορφή της 
κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου 
Παιδείας) υπάγονται στον Διοικητικό 
Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, 
ενώ οι λοιπές υπηρεσίες υπάγονται στις 
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευ-
σης. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις 
υπάγονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτι-
κού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) και τα Κέντρα 
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υπο-
στήριξης (ΚΕΣΥ).

u Με κεντρικούς στόχους τον έλεγχο 
εποπτείας στην υλοποίηση της εκπαι-

δευτικής πολιτικής και την εφαρμογή 
των διαδικασιών της αυτοαξιολόγησης 
ιδρύονται τα Περιφερειακά Κέντρα 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ), 
στις οικείες Περιφερειακές Διευθύν-
σεις Εκπαίδευσης (24 στο σύνολο).

Τα ΠΕΚΕΣ συγκεντρώνουν τις αρμο-
διότητες των ΠΕΚ, των Προϊσταμένων 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και των 
Σχολικών Συμβούλων.

Αποστολή τους είναι ο εκπαιδευτικός 
σχεδιασμός και ο έλεγχος της εφαρμο-
γής του από τις σχολικές μονάδες (πα-
ρακολούθηση, συντονισμός, στήριξη), 
η οργάνωση της επιμόρφωσης, καθώς 
και η «υποστήριξη του συλλογικού προ-
γραμματισμού και της ανατροφοδοτι-
κής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έρ-
γου», όπως ψευδεπίγραφα αποκαλείται 
η προώθηση και ο έλεγχος της αυτοα-
ξιολόγησης,  σε περιφερειακό επίπεδο.

Η διοικητική δομή της εκπαίδευσης, 
το περιεχόμενό της, οι κυρίαρχες κα-
τευθύνσεις στις οποίες αυτή κάθε φορά 
επικεντρώνεται, σύμφωνα με τα συμφέ-
ροντα της άρχουσας τάξης και του κε-
φαλαίου, οι διαδικασίες επιλογής των 
προσώπων που στελεχώνουν τις διοικη-
τικές και εκπαιδευτικές δομές, κρατού-
νται στα χέρια της κεντρικής εξουσίας. 
Ολα αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα για 
τον καπιταλισμό, αφού η Παιδεία απο-
τελεί όρο ύπαρξης και αναπαραγωγής 
των εκμεταλλευτικών σχέσεων και της 
κυρίαρχης ιδεολογίας. Επιμέρους πι-
νελιές, που δεν αναιρούν τον πυρήνα 
του εκπαιδευτικού περιεχόμενου, ει-
σάγονται μέσω της «αυτονομίας» των 
σχολικών μονάδων, που τελικά και αυτή 
είναι το όχημα για την αυτοαξιολόγηση 
της σχολικής μονάδας. 

Στο πλαίσιο του «συλλογικού προ-
γραμματισμού και της ανατροφοδο-
τικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού 
έργου», τα ΠΕΚΕΣ «μελετούν συστη-
ματικά τις εκθέσεις συλλογικού προ-
γραμματισμού και ανατροφοδοτικής 
αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου 
των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της 
περιοχής ευθύνης τους, με σκοπό την 
αποδελτίωση των αιτημάτων και των 
αναγκών των εκπαιδευτικών για επιμόρ-
φωση και υποστήριξη, και προβαίνουν 
στον κατάλληλο σχεδιασμό και συλλο-
γικό προγραμματισμό του έργου  τους».

Στα ΠΕΚΕΣ υπάγονται τα Κέντρα 
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), τα Κέντρα Εκ-
παίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ), τα 
Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επι-
στημών (ΕΚΦΕ) και τα Εργαστηριακά 
Κέντρα (ΕΚ).

Τα ΠΕΚΕΣ «υποστηρίζονται στο έργο 
τους από το ΙΕΠ και τη Γενική Διεύθυν-
ση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευ-
μάτων, στην οποία και υποβάλλουν τις 
εκθέσεις για τον ετήσιο προγραμματι-
σμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτι-
κού έργου τους». Λογοδοτούν, δηλαδή,  
στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτι-
κής και το υπουργείο Παιδείας για τον 
τρόπο οργάνωσης και υλοποίησης της 
κεντρικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής 
πολιτικής και την υλοποίηση της αξιολό-
γησης του εκπαιδευτικού έργου, αφού 

έχουν προηγουμένως συγκεντρώσει τις 
εκθέσεις «προγραμματισμού και αποτί-
μησης» των σχολικών μονάδων. Με τον 
τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο ασφυκτι-
κός έλεγχος από κάτω μέχρι πάνω στην 
ιεραρχική δομή της εκπαίδευσης.  

Τα ΠΕΚΕΣ στελεχώνονται από τους 
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Εργου 
(νέα ονομασία των Σχολικών Συμβού-
λων) και προϊστάμενοί τους είναι οι 
Οργανωτικοί Συντονιστές, οι οποίοι 
ορίζονται με απόφαση του υπουργού 
Παιδείας  και πρόταση του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου Επιλογής (επιλέγονται 
με τον αναπληρωτή τους μεταξύ των 
Συντονιστών Εκπαιδευτικού Εργου). Σε 
κάθε Συντονιστή Εκπαιδευτικού Εργου 
ανατίθεται η επιστημονική και παιδα-
γωγική ευθύνη μίας ενότητας σχολικών 
μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.

u Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης ιδρύονται τα Κέντρα 
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης (ΚΕΣΥ).

 Σε αυτά συγχωνεύονται όλες οι 
υφιστάμενες δομές «υποστήριξης του 
εκπαιδευτικού έργου» (ΚΕΔΔΥ, Συμ-
βουλευτικός Σταθμός Νέων, Κέντρα 
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 
ΕΚΦΕ).

Αποστολή των ΚΕΣΥ, υποτίθεται ότι 
είναι η υποστήριξη των σχολικών μο-
νάδων και ΕΚ της περιοχής ευθύνης 
τους «για τη διασφάλιση της ισότιμης 
πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μα-
θητών στην εκπαίδευση και την προά-
σπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής 
τους ανάπτυξης και προόδου».

Και μόνον η ενσωμάτωση τόσων και 
διαφορετικών αρμοδιοτήτων στα ΚΕΣΥ, 
σηματοδοτεί το τέλος της Ειδικής Αγω-
γής. Αντί να στελεχωθούν με το απαραί-
τητο προσωπικό τα υφιστάμενα ΚΕΔΔΥ, 
γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να πε-
ριμένουν μήνες στη σειρά για να αξιο-
λογηθούν και να διαγνωστούν οι μαθη-
τές με ειδικές ανάγκες, αυτά καταργού-
νται και ενσωματώνονται μαζί με άλλες 
υπηρεσίες στα ΚΕΣΥ. Χαρακτηριστικό 
είναι το γεγονός ότι το προσωπικό των 
ΚΕΔΔΥ (εκπαιδευτικό, ειδικό επιστη-
μονικό, διοικητικό) μεταφέρεται στα 
ΚΕΣΥ σε αντίστοιχες θέσεις και αν τέ-
τοιες δεν προβλέπονται, τότε οι θέσεις 
τους γίνονται προσωποπαγείς, δηλαδή 
καταργούνται με την αποχώρηση του 
προσωπικού αυτού από την υπηρεσία.

u Τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την 

Αειφορία (ΚΕΑ) είναι η μετονομασία 
των υφιστάμενων Κέντρων Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης  (ΚΠΕ). Στα Κέντρα 
αυτά υπάγονται πλέον όλες οι αρμοδι-
ότητες των Κέντρων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης και οι αρμοδιότητες των 
υπεύθυνων για τα Προγράμματα Αγω-
γής Υγείας και Πολιτισμού των Διευθύν-
σεων Εκπαίδευσης.

Εργο τους είναι, μεταξύ των άλλων, 
και η «διασύνδεση της εκπαιδευτικής 
κοινότητας και της  τοπικής κοινωνίας, 
για τη διασφάλιση της αειφορικής δι-
αχείρισης του περιβάλλοντος και την 
ανάδειξη βιώσιμων λύσεων στα τοπικά 
ζητήματα». 

Η «αειφορική διαχείριση» και οι «βι-
ώσιμες λύσεις» σε θέματα περιβάλλο-
ντος παραπέμπουν σε παραδείγματα 
τύπου πρώην πάρκου Ελληνικού. Οι 
μαθητές, μέσω των «καινοτόμων προ-
γραμμάτων», που αποκτούν τώρα αυτήν 
τη συγκεκριμένη διάσταση, πρέπει να 
έρθουν σε επαφή και να ενστερνιστούν 
την επιχειρηματική εκμετάλλευση των 
ελάχιστων περιβαλλοντικών παραδεί-
σων που έχουν απομείνει.

u Καταργούνται τα Περιφερειακά 
Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ), τα Κέ-
ντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης 
και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών 
Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), τα Περιφερειακά 
Κέντρα Στήριξης Εκπαιδευτικού Σχε-
διασμού (ΠΕΚΕΣΕΣ), οι Συμβουλευ-
τικοί Σταθμοί Νέων (ΣΣΝ), τα Κέντρα 
Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού 
(ΚΕΣΥΠ) και τα Γραφεία Σχολικού  
Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(ΓΡΑΣΕΠ), τα Κέντρα Πληροφορικής 
και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ), 
οι Αθλητικές Ακαδημίες, τα Τμήματα 
Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθο-
δήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, οι γραμματείες 
των σχολικών συμβούλων, τα Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ).

Επιλογή στελεχών 
εκπαίδευσης

Με στόχο την επίφαση δημοκρατι-
κότητας, αλλά και τον ασφυκτικότερο 
έλεγχο των στελεχών εκπαίδευσης κα-
θιερώνεται τριετής θητεία και δεν επι-
τρέπεται η επιλογή για τρίτη συναπτή 
θητεία σε όμοια θέση στελέχους της 
εκπαίδευσης (εξαιρούνται οι διευθυ-
ντές σχολείων).

Κάθε στέλεχος εκπαίδευσης αξιο-

λογείται από τους αμέσως προηγού-
μενους προϊσταμένους του. Οι Διευ-
θυντές ή Προϊστάμενοι των σχολικών 
μονάδων αξιολογούνται  από τον Συ-
ντονιστή Εκπαιδευτικού Εργου και τον  
Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης.  Γεύση των κρι-
τηρίων αξιολόγησης που θα ισχύσουν 
και για τον εκπαιδευτικό και τη σχολική 
μονάδα, μας δίνουν τα κριτήρια αξιο-
λόγησης των στελεχών εκπαίδευσης. 
Τα κριτήρια αυτά κατατάσσονται στις 
εξής κατηγορίες:

α) υπηρεσιακές σχέσεις και διαχείρι-
ση ανθρώπινου δυναμικού,

β) γνώση και εφαρμογή αρχών εκπαι-
δευτικής διοίκησης και παιδαγωγικής 
καθοδήγησης και

γ)  αποτελεσματικότητα και ποιότητα 
στην άσκηση καθηκόντων.

Εξειδικεύοντας τα κριτήρια αυτά το 
σχέδιο νόμου αναφέρει μεταξύ άλλων: 
τη συνδιαμόρφωση σκοπού, οράματος 
και επιμέρους στόχων και την παρώ-
θηση όλων στην υλοποίησή τους, τον 
προγραμματισμό, οργάνωση, συντο-
νισμό και εποπτεία του διοικητικού 
και παιδαγωγικού έργου, την επιτυχή 
εφαρμογή συμμετοχικών μοντέλων 
στην οργάνωση και διοίκηση της εκ-
παιδευτικής δομής, την ενημέρωση των 
αξιολογουμένων περί των διαδικασιών 
και των κριτηρίων της αξιολόγησης, 
τον προγραμματισμό της αξιολόγησης 
και την τεκμηρίωση της αξιολόγησης 
βάσει των προβλεπόμενων κριτηρίων, 
την επιτυχή υλοποίηση της εκπαιδευτι-
κής πολιτικής στον τομέα ευθύνης, την 
τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των 
υπηρεσιακών υποχρεώσεων, τη  συμ-
βολή στην επίτευξη των στόχων μέσω 
της συνεργασίας και συμμετοχής όλων 
των εμπλεκομένων της εκπαιδευτικής 
δομής, την ορθή διαχείριση διοικητι-
κών, επιστημονικών και παιδαγωγικών 
ζητημάτων στον τομέα ευθύνης, την 
εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής 
δομής κ.λπ.

Κοντολογίς, τα εκπαιδευτικά στελέχη 
έχουν την ευθύνη της αδιατάρακτης και 
χωρίς κλυδωνισμούς εφαρμογής της 
εκπαιδευτικής πολιτικής (ελέγχεται 
ακόμη και η εφαρμογή των συγκεκρι-
μένων χρονοδιαγραμμάτων). Ιδιαίτερη 
βαρύτητα αποδίδεται στον έλεγχο της 
τήρησης των διαδικασιών αξιολόγησης, 
ενώ καλούνται να εμπλέξουν σε αυτές 
τις διαδικασίες όλους τους υφισταμέ-
νους τους και να τους «παρωθήσουν» 
στην επίτευξη των στόχων. Αυτό, στην 
περίπτωση των διευθυντών σχολικών 
μονάδων έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως 
θα δούμε παρακάτω.

Η κατάταξη των στελεχών εκπαίδευ-
σης γίνεται ανάλογα με την κλίμακα 
βαθμολογίας: άριστα στελέχη, τα στε-
λέχη που  έχουν σημειώσει κατά την 
περίοδο αξιολόγησης όλως εξαιρε-
τική επίδοση, πολύ επαρκή (στελέχη, 
τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν 
πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσί-
ας τους και να αντιμετωπίσουν κάθε 
υπηρεσιακό ζήτημα), επαρκή, μερικώς 
επαρκή, μέτρια, ανεπαρκή στελέχη, 
ακατάλληλα για τη θέση στελέχη (οι 
εμφάσεις δικές μας).

Και από εδώ συμπεραίνεται ότι 
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στόχος είναι η πλήρης υποταγή των 
στελεχών στην κεντρικά χαραγμένη 
εκπαιδευτική πολιτική. Επίσης σημειώ-
νουμε το χαρακτηρισμό «ακατάλληλα 
στελέχη», που εμμέσως, πλην σαφώς, 
παραπέμπει στην απόλυσή τους ή τη 
μετάταξή τους σε άλλες θέσεις. Η 
μεταφορά αυτού του χαρακτηρισμού 
στην κλίμακα αξιολόγησης των εκπαι-
δευτικών (όταν εφαρμοστεί) οδηγεί σε 
ανάλογα συμπεράσματα.  

Επίφαση δημοκρατικότητας επιχει-
ρείται  να δοθεί και από το γεγονός ότι 
στην αξιολόγηση των στελεχών της εκ-
παίδευσης «λαμβάνεται υπόψη και η 
αξιολόγηση του μόνιμου προσωπικού 
που υπάγεται στα στελέχη αυτά».

Η ρύθμιση αυτή, όσον αφορά στην 
αξιολόγηση των διευθυντών και υπο-
διευθυντών των σχολείων (οι εκπαι-
δευτικοί των σχολείων τους, τους αξι-
ολογούν συμπληρώνοντας ανώνυμα 
ερωτηματολόγια), παίζει και έναν επι-
πλέον ρόλο: να εκμαιεύσει από τους 
εκπαιδευτικούς την αποδοχή της δια-
δικασίας της αξιολόγησης, μέσω της 
αυταπάτης που δημιουργεί σε αυτούς, 
ότι τάχα έχουν λόγο στον ορισμό της 
διοίκησης και κατ’ επέκταση στο περι-
εχόμενο και τον τρόπο επιβολής της 
εκπαιδευτικής πολιτικής.

Οταν αυτοί αποδεχθούν να γίνουν 
αξιολογητές, εμπεδώνοντας «κουλ-
τούρα αξιολόγησης», φυσικό είναι να 
τους ζητηθεί στη συνέχεια να γίνουν 
και αξιολογούμενοι.

Αξιολόγηση 
εκπαιδευτικού έργου

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και κατ’ επέκταση η αξιολόγηση-
κατηγοριοποίηση της σχολικής μονά-
δας και του εκπαιδευτικού εισάγεται, 
όπως προείπαμε, υπό τον ψευδεπίγρα-
φο τίτλο «Συλλογικός προγραμματι-
σμός και ανατροφοδοτική αποτίμηση» 
του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών 
μονάδων.

Εχοντας κατά νου το προηγούμενο 
της αντίστασης των εκπαιδευτικών 
στην επιχειρούμενη επιβολή της αξι-
ολόγησης από τους Διαμαντοπούλου-
Αρβανιτόπουλο-Λοβέρδο, της μαζικής 
άρνησής τους να προσέλθουν στις 
«ειδικές συνεδριάσεις», για την «έκ-
φραση γνώμης» για τους υποψήφιους 
διευθυντές, με την κάλυψη που τους εί-
χε προσφέρει η σχετική απόφαση της 
ΑΔΕΔΥ, της ΔΟΕ και των ΕΛΜΕ για 
απεργία-αποχή από τις συνεδριάσεις 
αυτές, οι συριζαίοι επιλέγουν προσε-
χτικά βήματα.

Με ωραιοποιημένα λόγια («ο συλλο-
γικός προγραμματισμός και η ανατρο-
φοδοτική αποτίμηση του εκπαιδευτι-
κού έργου των σχολικών μονάδων είναι 
μια συνεχής δυναμική, συμμετοχική 
διαδικασία εντοπισμού, ανάλυσης και 
αντιμετώπισης των προβλημάτων και 
των αναγκών του σχολείου, που στηρί-
ζεται σε εσωτερικά κίνητρα βελτίωσης 
της εκπαιδευτικής λειτουργίας») προ-
σπαθούν να κρύψουν την ουσία της 
αυτοαξιολόγησης-αξιολόγησης, όπως 
έκανε και ο Γαβρόγλου επανειλημμένα 
με το να διακηρύττει ότι η αξιολόγηση 
δε θα είναι τιμωρητική.

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έχει όλα τα 
χαρακτηριστικά της αξιολόγησης του 
Αρβανιτόπουλου: Προγραμματισμό 
στην αρχή της σχολικής χρονιάς με 
αποσαφήνιση και διατύπωση «στόχων» 
και «επιλογή στοχευμένων δράσεων», 
με τη δυνητική συμμετοχή στελεχών 
του ΠΕΚΕΣ, του ΚΕΣΥ ή του ΚΕΑ, με-
λών ΔΕΠ ή και άλλων εποπτευόμενων 

από το υπουργείο Παιδείας φορέων, 
κατάρτιση «σχεδίων δράσης», εμπλου-
τισμό του αρχικού προγραμματισμού 
και των σχεδίων δράσης κατά τη δι-
άρκεια της σχολικής χρονιάς, κριτική 
αποτίμηση του παραγόμενου εκπαι-
δευτικού έργου στο τέλος της χρονιάς.

Τον «προγραμματισμό» και την 
«αποτίμηση», ο σύλλογος διδασκό-
ντων, καταρτίζει «λαμβάνοντας υπό-
ψη την έκθεση ανατροφοδοτικής 
αποτίμησης του προηγούμενου σχολι-
κού έτους, καθώς και τις απόψεις του 
σχολικού συμβουλίου στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του, το οποίο οφείλει να 
έχει προηγουμένως συγκληθεί για αυ-
τό το θέμα». Με το σχολικό συμβούλιο 
σε ρόλο συμβουλάτορα, οι δήμοι και 
οι σύλλογοι γονέων έχουν λόγο στην 
αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση της σχο-
λικής μονάδας. 

Για να μην υπάρξουν «παρασπονδί-
ες» θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση, 
ύστερα από εισήγηση του ΙΕΠ, με την 
οποία θα καθορίζονται «οι θεματικοί 
άξονες», καθώς και «ο τύπος των σχε-
τικών εκθέσεων».

Οι αρχικές φήμες ότι ο προγραμ-
ματισμός και η αποτίμηση του εκπαι-
δευτικού έργου θα ήταν αποκλειστική 
εσωτερική υπόθεση της σχολικής μο-
νάδας, έγιναν καπνός. Στο νομοσχέδιο 
αναφέρεται ότι «Οι εκθέσεις συλλογι-
κού προγραμματισμού και ανατροφο-
δοτικής αποτίμησης κάθε σχολικής 
μονάδας, υποβάλλονται στο οικείο 
ΠΕΚΕΣ».

Τη συνέχεια αναλαμβάνουν οι Συ-
ντονιστές Εκπαιδευτικού Εργου, που 
«μελετούν τις ανωτέρω εκθέσεις των 
σχολικών μονάδων», «διατυπώνουν, 
εφόσον κρίνουν απαραίτητο, παρα-
τηρήσεις» και «εισηγούνται πιθανές 
βελτιώσεις».

Το ΠΕΚΕΣ, «αφού λάβει υπόψη τις 
εκθέσεις αποτίμησης των σχολικών 
μονάδων, συντάσσει συνολική συμπε-
ρασματική έκθεση για τη διαδικασία 
του συλλογικού προγραμματισμού και 
της ανατροφοδοτικής αποτίμησης του 
εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μο-
νάδων της οικείας Περιφέρειας, την 
οποία υποβάλλει στο ΙΕΠ».

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι 
πρόκειται για μια γραφειοκρατική δια-
δικασία με απίστευτη «χαρτούρα», που 
υποτίθεται ότι θα μελετούν οι Συντονι-
στές Εκπαιδευτικού Εργου, το ΠΕΚΕΣ 
και το ΙΕΠ. Τίποτε από όλα αυτά που 
περιγράφονται με ιεραρχική δομή 
δεν πρόκειται να γίνει επί της ουσίας. 
Ο στόχος είναι το πέρασμα της αξιο-
λόγησης, η καλλιέργεια «κουλτούρας 
αξιολόγησης» στους εκπαιδευτικούς, 
ώστε να ακολουθήσουν τα επόμενα 
βήματα σε επίπεδο νομοθεσίας.

Εδώ θυμίζουμε την πρόβλεψη στο 
Μνημόνιο-3 ότι η αξιολόγηση «των 
εκπαιδευτικών και των σχολικών 
µονάδων θα συνάδει µε το γενικό 
σύστηµα αξιολόγησης της δηµόσιας 
διοίκησης».

Αλλά και την αξιολόγηση των εκ-
παιδευτικών προβλέπει το σχέδιο 
νόμου. Οχι μόνον εμμέσως με τις 
διαδικασίες που εισάγει στην αξιολό-
γηση των στελεχών εκπαίδευσης και 
με τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
του εκπαιδευτικού έργου, αλλά ρητώς 
και κατηγορηματικώς με το άρθρο 53 
του νομοσχέδιου, που αναφέρεται στις 
αρμοδιότητες του ΙΕΠ.

Από τη μια ακυρώνει -υποτίθεται- 
την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, 
καταργώντας το Π.Δ. 152 με το άρθρο 
112 και από την άλλη την επανεισάγει 
με το άρθρο 53.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 53 αναφέ-

ρονται τα εξής:
«Για την εκπλήρωση του σκοπού του, 

το ΙΕΠ, ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιό-
τητες:

α) γνωμοδοτεί ύστερα από σχετι-
κό ερώτημα του Υπουργού Παιδείας, 
Ερευνας και Θρησκευμάτων ή εισηγεί-
ται αυτεπαγγέλτως προς τον Υπουργό 
Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων 
για θέματα σχετικά με: (…)

δδ) την αξιολόγηση των διοικητικών 
και εκπαιδευτικών δομών της πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, των εκπαιδευτικών και των 
λοιπών απασχολουμένων που συμβάλ-
λουν στην πραγμάτωση του εκπαιδευ-
τικού έργου, με στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητάς του». 

u Με το νομοσχέδιο καθιερώνεται 
η λειτουργία ομάδων εκπαιδευτικών 
που διδάσκουν τα ίδια ή συναφή γνω-
στικά αντικείμενα ή διδάσκουν στην 
ίδια τάξη, οι οποίες συνεδριάζουν σε 
τακτική βάση σε όλη τη διάρκεια του 
σχολικού έτους. Οι ομάδες εκπαιδευ-
τικών συνεργάζονται συστηματικά με 
τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Ερ-
γου των αντίστοιχων κλάδων.

u Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 
ορίζουν ομάδες όμορων σχολείων, 
ώστε να «ανταλλάσσονται ιδέες, προ-
τάσεις και προβληματισμοί γύρω από 
την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δρά-
σεων για την επίλυση παιδαγωγικών 
ζητημάτων».

Η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών 
σε όλα αυτά τα καθήκοντα συνεπάγε-
ται έναν μεγάλο αριθμό συνεδριάσεων 
μετά το πέρας του διδακτικού ωραρί-
ου. Η υποχρεωτική παραμονή επί 30 
ώρες την εβδομάδα των εκπαιδευ-
τικών στο σχολείο, προαπαιτούμενο 
της τρίτης αξιολόγησης, γίνεται πλέον 
γεγονός, παρά τις αμφιλεγόμενες και 
καθησυχαστικές δηλώσεις Γαβρόγλου.

Αναβάθμιση ΑΔΙΠΠΔΕ
Στην «ανεξάρτητη» (υποτίθεται) αυ-

τή Αρχή ανατίθεται επιτελικός ρόλος. 
Η Αρχή:

u Αξιολογεί την ποιότητα του εκπαι-
δευτικού συστήματος.

u Μεταξιολογεί τα συστήματα 
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συ-
στήματος και των στελεχών της εκ-
παίδευσης.

u Διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδι-
κεύει, τυποποιεί και δημοσιοποιεί εκ 
των προτέρων τις διαδικασίες αξιολό-
γησης του εκπαιδευτικού συστήματος 
και τα σχετικά κριτήρια και δείκτες, 
στο πλαίσιο, ιδίως, αντίστοιχων διε-
θνών προτύπων.

u Αναπτύσσει ολοκληρωμένο πλη-
ροφοριακό σύστημα διαχείρισης και 
βάση δεδομένων της αξιολόγησης 
του εκπαιδευτικού συστήματος, 
σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του 
υπουργείου Παιδείας και τους φορείς 
που εποπτεύονται από αυτό.

Ο Πρόεδρος της ΑΔΙΠΠΔΕ ορίζε-
ται από τον υπουργό Παιδείας. Αντι-
πρόεδρος είναι ο πρόεδρος του ΙΕΠ 
και μέλος, ένα μέλος ΔΕΠ πανεπιστη-
μίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
«με εξειδίκευση στην αξιολόγηση 
εκπαιδευτικών συστημάτων ή στην 
οργάνωση και διοίκηση της εκπαί-
δευσης ή στην παιδαγωγική επιστήμη» 
(οι εμφάσεις δικές μας).

Τέλος στο νομοσχέδιο περιλαμβά-
νονται και 13 άρθρα για την εκπαίδευ-
ση των προσφυγόπουλων, τα οποία 
σχολιάζουμε στη διπλανή στήλη.

Γιούλα Γκεσούλη

Εχουμε ασχοληθεί επανειλημμένα 
με τα ποικίλα προβλήματα που αντι-

μετωπίζουν οι πρόσφυγες σε όλες τις 
εκφάνσεις της καθημερινότητάς τους. 
Προβλήματα που ξεκινούν ήδη από 
την είσοδό τους στη χώρα μας και την 
πρόσβασή τους στις αρμόδιες υπηρε-
σίες ασύλου προκειμένου να εξεταστεί 
το αίτημά τους για διεθνή προστασία. 
Ομως δε σταματούν εκεί. Ενα σημαντι-
κό κομμάτι τους, ενίοτε και το σημαντι-
κότερο, δεδομένου ότι αγγίζει ιδιαίτερα 
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (όπως 
έγκυες, ασθενείς και παιδιά), αφορά 
την πρόσβασή τους σε βασικά αγαθά 
που –θεωρητικά τουλάχιστον– παρέχο-
νται από το ελληνικό κράτος δημόσια 
και δωρεάν. Σε όλους. Μιλάμε για την 
πρόσβαση στα αγαθά της υγείας και 
της παιδείας.

Σ’ αυτό το σημείωμα καταπιανόμα-
στε, κάνοντας μια πρώτη νύξη, με το 
κατά πόσον τα ανήλικα προσφυγόπου-
λα που καταφθάνουν στην Ελλάδα μπο-
ρούν να έχουν ακώλυτη πρόσβαση στην 
παιδεία. Και για να προλάβουμε τους 
«κακοπροαίρετους», να ξεκαθαρίσου-
με: τα όσα θα γράψουμε αποτελούν ήδη 
κατοχυρωμένα δικαιώματα και αναγρά-
φονται σε νομοθετικά κείμενα (διεθνείς 
συμβάσεις, νόμους αλλά και ευρωπαϊ-
κές Οδηγίες) και όχι απλώς δε γίνονται 
σεβαστά από τα ίδια τα αστικά κράτη 
που τα προώθησαν και τα υιοθέτησαν 
(εν προκειμένω και το ελληνικό) αλλά 
πετιούνται στο καλάθι των αχρήστων.

Ηδη από το 1959, στο νομοθετικό 
διάταγμα 3989 αναγράφεται ρητά ότι 
οι συμβαλλόμενες χώρες (μεταξύ των 
οποίων και η Ελλάδα) οφείλουν να 
επιφυλάσσουν στους πρόσφυγες και 
στους υπηκόους του κράτους τους ίδια 
μεταχείριση όσον αφορά τη στοιχει-
ώδη εκπαίδευση. Και λίγο παρακάτω 
προσθέτει ότι οι συμβαλλόμενες χώρες 
οφείλουν να επιφυλάσσουν στους πρό-
σφυγες μεταχείριση κατά το δυνατόν 
ευνοϊκή όσον αφορά την υπόλοιπη εκ-
παίδευση (σ.σ. πέραν της στοιχειώδους 
δηλαδή) και ειδικότερα την εισδοχή σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, την αναγνώρι-
ση αλλοδαπών σχολικών πιστοποιητι-
κών, διπλωμάτων και πανεπιστημιακών 
τίτλων κλπ. 

Περαιτέρω, με το άρθρο 13 του Ν. 
4540/2018, όπως αυτό ενσωματώνει 
σχετικό άρθρο της οδηγίας 2013/33/ΕΕ, 
ορίζεται ότι «οι ανήλικοι πολίτες τρίτων 
χωρών ή ανιθαγενείς κατά την παραμο-
νή τους στη χώρα έχουν πρόσβαση στο 
δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, υπό 
προϋποθέσεις ανάλογες μ’ αυτές που 
ισχύουν για τους Ελληνες πολίτες». Σαν 
μια πρώτη εικόνα, αυτό που γίνεται εμ-
φανές είναι ότι η Ελλάδα, ως χώρα που 
κύρωσε τα παραπάνω κείμενα, οφείλει 
να παρέχει οπωσδήποτε τουλάχιστον τη 
στοιχειώδη εκπαίδευση στα προσφυγό-
πουλα, με τον ίδιο τρόπο όπως και στα 
παιδιά με ελληνική υπηκοότητα.

Κι ενώ βλέπουμε να ισχύει, θεωρητι-
κά, ένα πλαίσιο στο οποίο όλοι θα έχουν 
τη δυνατότητα να παρακολουθούν το 
ίδιο εύκολα και άνευ εμποδίων το σχο-
λείο, η πραγματικότητα μας προσγει-
ώνει άγαρμπα. Διότι, προς υλοποίηση 
όλων των παραπάνω, ήρθε το υπουργείο 
Παιδείας, με σχετικό σχέδιο νόμου, να 
μας παρουσιάσει πλέον τις λεγόμενες 

Δ.Υ.Ε.Π. (Δομές Υποδοχής για την Εκ-
παίδευση Προσφυγοπαίδων) και να μας 
πει, πέρα από κάτι προτάσεις-ευχολόγια 
(με παράλληλες εξαγγελίες προσλήψε-
ων μόνιμου προσωπικού!!), ότι στην ου-
σία πρόκειται για Δομές Υποδοχής που 
θα λειτουργούν προκειμένου να «είναι 
εντάξει» το ελληνικό αστικό κράτος με 
τις «υποχρεώσεις» του. Προκειμένου 
δηλαδή να παρέχει μια υποτυπώδη 
πρόσβαση σε δημόσια εκπαίδευση. Ή 
μήπως ούτε καν αυτό;

Την εκπαιδευτική χρονιά που διανύ-
σαμε, τουλάχιστον από τις πληροφορί-
ες που συλλέξαμε, προέκυψαν τα εξής 
στοιχεία: αρχικά, τα ανήλικα προσφυγό-
πουλα όντως εγγράφηκαν σε ένα αρκε-
τά μεγάλο ποσοστό (αρκετά από αυτά 
είναι όσα διαμένουν προσωρινά σε κέ-
ντρα φιλοξενίας ή σε camp) σε δημόσια 
σχολεία. Τα σχολεία αυτά ήταν όμως 
εξόφθαλμα ανεπαρκώς στελεχωμένα, 
με αποτέλεσμα να παιδιά να πηγαινο-
έρχονται άδικα. Ομοια άδικος κόπος 
και παραφροσύνη είναι για ένα παιδί, 
μόνο και μόνο επειδή είναι στην ηλικία 
να πάει στην α’ γυμνασίου, να εντάσσε-
ται σε μία τάξη που δεν καταλαβαίνει 
γρι, με ανθρώπους που δεν μιλούν την 
ίδια γλώσσα και με δασκάλους που δε 
γνωρίζουν πώς να το προσεγγίσουν εκ-
παιδευτικά. 

Από την άλλη, η λογική του υπουρ-
γείου να επιμένει σε σχολεία απογευ-
ματινά (όπως αναφέρεται και στην 
πρόσφατη υπουργική απόφαση υπ’ 
αριθμ. 139654/ΓΔ4 που τιτλοφορείται 
«Οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός 
και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δο-
μών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των 
Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και 
διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω 
δομών») είναι δείγμα του πόσο σέβε-
ται τα ανθρώπινα δικαιώματα και πόσο 
υπέρμαχος της ισότητας είναι. Ετσι, 
στο άρθρο 2 παρ. 3 αναγράφεται ρητά 
ότι οι Δ.Υ.Ε.Π. που αφορούν προσφυ-
γικό πληθυσμό θα λειτουργούν από τις 
14:00 έως τις 18:00. Ποιος ο λόγος να 
προχωρήσει σε τέτοια ρύθμιση ο υπουρ-
γός, όταν γνωρίζει ότι έτσι το μόνο που 
κάνει είναι να απομονώνει ακόμα πε-
ρισσότερο τα παιδιά των προσφύγων 
που αντί να εντάσσονται στην τοπική 
κοινωνία θα «γκετοποιούνται» όλο και 
περισσότερο;

Δε θα προτείνουμε εδώ λύσεις δια-
χείρισης του προβλήματος. Αυτό που 
θα πούμε, και ενδεχομένως να επανέλ-
θουμε με νεότερο άρθρο μας, είναι ότι 
όπως και οι Ελληνες έτσι και οι πρόσφυ-
γες αποτελούν πεδίο εφαρμογής μιας 
σκληρής αντιλαϊκής πολιτικής. Οπως 
οι Ελληνες έτσι και οι πρόσφυγες εί-
ναι μέρος μιας αλυσίδας, της οποίας 
οι κρίκοι είναι οι πρωταγωνιστές ενός 
αγώνα επιβίωσης. Και οι δύο βιώνουν 
στο πετσί τους, με τον έναν ή τον άλλο 
τρόπο, τις επιπτώσεις. Τις επιπτώσεις 
μιας πολιτικής μνημονιακής και πλέον 
και ρατσιστικής, καθότι δεν είναι λίγες 
οι φορές που τα αστικά κράτη έχουν 
δείξει τα δόντια τους στους ανθρώπους 
που ξεριζώθηκαν και που κατά τ’ άλλα 
τους συνδράμουν ποικιλοτρόπως. Γι’ 
αυτό και οι δύο πλευρές πρέπει να πα-
λέψουν ενωμένες για να διεκδικήσουν 
–δυστυχώς προς το παρόν– τα ελάχιστα.

Προσφυγόπουλα 
και Εκπαίδευση
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Απατεώνες και 
απατεωνίσκοι

Με το που δημοσιοποιήθηκε η «αναλογιστική μελέτη» 
της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής για το Ελληνικό Συ-
νταξιοδοτικό Σύστημα, για την περίοδο 2016-2070 (τα 
εισαγωγικά μπήκαν για να υποδηλώσουν ότι αυτά τα σχε-
διάσματα δεν είναι ούτε μελέτες ούτε αναλογιστικές), 
ο νεοδημοκράτης Βρούτσης σκαρφάλωσε  στα κεραμί-
δια κι άρχισε το κράξιμο: «Η νέα Αναλογιστική Μελέτη 
που μόλις δημοσιεύτηκε, αποκαλύπτει ότι η υποτιθέμενη 
διαπραγμάτευση της εθισμένης στο ψέμα κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τη μη περικοπή των συντάξεων που 
έχει ήδη νομοθετήσει αποτελεί ακόμη μια προσπάθεια 
εξαπάτησης συνταξιούχων και εργαζομένων!». «Ολες οι 
τελευταίες δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών σχετικά 
με τη μείωση των συντάξεων διαψεύδονται καθημερινά και 
το αφήγημα της επαναδιαπραγμάτευσης των περικοπών 
που οι ίδιοι ψήφισαν καταρρέει» συνέχισε, παραθέτοντας 
και τη σχετική περικοπή από την Αναλογιστική Μελέτη.

Επισήμως, η κυβέρνηση ποτέ δεν είπε ότι επαναδια-
πραγματεύεται το νέο πετσόκομμα των συντάξεων. Το 
άφηνε, όμως, να εννοηθεί. Ακόμα και ο Τσακαλώτος έλε-
γε ότι αυτό δεν είναι της ώρας, αφήνοντας να εννοηθεί 
ότι θα το κάνει σε επόμενη φάση. Ηρθε, όμως, η συμφω-
νία με την τρόικα για την τέταρτη αξιολόγηση και το ζή-
τημα έκλεισε: όσες συντάξεις έχουν «προσωπική διαφο-
ρά», δηλαδή όλες οι συντάξεις που εκδόθηκαν πριν τεθεί 
σε ισχύ ο νόμος Κατρούγκαλου, θα πετσοκοπούν από 
1.1.2019. Ανοιχτό έμεινε μόνο το ζήτημα της επίσπευσης 
του νέου πετσοκόμματος αφορολόγητου (να γίνει από 
1.1.2019 και όχι από 1.1.2020), με το ΔΝΤ να επιφυλάσσεται 
να κάνει την εισήγησή του, όπως ρητά αναφέρεται στο 
Συμπληρωματικό Μνημόνιο της τέταρτης αξιολόγησης 
(γράψαμε σχετικά στο προηγούμενο φύλλο).

Απαντώντας στον Βρούτση, μέσω του γραφείου Τύ-
που του υπουργείου Εργασίας, η Αχτσιόγλου επανήλθε 
στα παλιά, εννοώντας ότι το ζήτημα του πετσοκόμματος 
των συντάξεων είναι… ανοιχτό. Αναφέρει ότι «η τελευταία 
αναλογιστική μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, 
ως όφειλε, έλαβε υπόψη της τα νομοθετικά δεδομένα, 
σχετικά με την προσωπική διαφορά, όπως αυτά ισχύουν 
κατά το χρόνο σύνταξής της». Και συμπληρώνει: «και δεν 
προκαταλαμβάνει, ασφαλώς, μελλοντικές μεταβολές»! 
Ακόμα και τώρα, που με τον πιο επίσημο τρόπο έχει κλεί-
σει το ζήτημα (οι συντάξεις από 1.1.2019 θα πετσοκοπούν), 
οι απατεώνες συριζαίοι μιλούν για «μελλοντικές μεταβο-
λές», προσπαθώντας να πουλήσουν φύκια για μεταξωτές 
κορδέλες στους συνταξιούχους, που περιμένουν με αγω-
νία να μάθουν πόσο θα τους πετσοκόψουν τη σύνταξη 
αυτή τη φορά.

Aντε, και αρχηγός 
κόμματος

Μετά το εθνικοφασιστικό συλλαλητήριο της Θεσσα-
λονίκης και καθώς οι διοργανωτές του συλλαλητήριου 
της Αθήνας τον «έφτυσαν», ο «είναι τρελός ο στρατη-
γός» Φραγκούλης Φράγκος είχε εξαφανιστεί από το 
προσκήνιο. Ξαναεμφανίστηκε την περασμένη Τρίτη, για 
να απαντήσει στη συνέντευξη Κοτζιά στην ΕΡΤ. Από το 
μικρόφωνο του ραδιοσταθμού «Πρώτο Θέμα», που κινεί-
ται στο ίδιο εθνικοφασιστικό μήκος κύματος. «Και επειδή 
ο Καποδίστριας έστησε αυτή τη χώρα, θα θυμίσω τι είπε: 
ο φιλήκοος στους ξένους είναι προδότης. Εγώ δεν θα πω 
προδότης, θα πω κακός ακροατής», είπε αναφερόμενος 
στον Κοτζιά.

Δεν είμαστε εμείς που θα υπερασπιστούμε τον Κο-
τζιά (η γνώμη μας είναι γνωστή και εκφρασμένη πολ-
λές φορές), όχι όμως να μας πουλάει πατριωτισμό και… 
ανυπακοή και ο Φράγκος, ο στρατιωτικός καριέρας που 
βαρούσε προσοχή σε κάθε νατοϊκό αξιωματούχο, κα-
ταφέρνοντας μ' αυτόν τον τρόπο να αναρριχηθεί στην 
ιεραρχία του ελληνικού στρατεύματος. Κατά τα άλλα, 
να του ευχηθούμε «και αρχηγός κόμματος». Είναι πολλά 
τα ορφανά της ακροδεξιάς ανάμεσα σε ΝΔ και ΧΑ (από 
Καρατζαφέρη και Μπαλτάκο μέχρι Φαήλο Κρανιδιώτη 
και Βελόπουλο) και θα μπορούσε να αποτελέσει τη συ-
γκολλητική τους ουσία. Κάτι μας λέει ότι πλέον το σκέ-
πτεται σοβαρά, αν δεν το έχει ήδη αποφασίσει, καθώς 
επιμένει όχι μόνο να κάνει πολιτικές προτάσεις (τώρα 
ζητά… δημοψήφισμα για τη συμφωνία με τη Δημοκρα-
τία της Μακεδονίας), αλλά και να την πέφτει στο κόμμα 
του Καμμένου («το λεβέντικο είναι διαφωνείς και ρίχνεις 
την κυβέρνηση»), που αρδεύει ψηφοφόρους από τον ίδιο 
χώρο.

Ανοιχτό ζήτημα η προληπτική γραμμή πίστωσης

Οταν κάτι επανέρχεται συνέχεια στο 
προσκήνιο, σημαίνει ότι υφίσταται ως 

ανοιχτό θέμα. Αν είχε κλείσει, κανένας δε 
θα το συζητούσε. Μιλώντας σε ένα ακροα-
τήριο εφοπλιστών και λοιπών παρατρεχάμε-
νων, στα εγκαίνια της έκθεσης «Ποσειδώνια 
2018», ο Τσίπρας αισθάνθηκε την ανάγκη να 
ταχθεί για μια ακόμα φορά κατά της «προ-
ληπτικής πιστοληπτικής γραμμής». Η χώρα, 
είπε, πρέπει να βγει από τα Μνημόνια «στη-
ριζόμενη στις δικές της δυνάμεις. Χωρίς δε-
κανίκια. Χωρίς πιστοληπτικές γραμμές στή-
ριξης. Χωρίς τη διαρκή τεχνική υποβοήθηση 
της αναπνοής της».

Και μόνο το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρωθυ-
πουργός επανέρχεται στο ζήτημα σημαίνει 
ότι αυτό εξακολουθεί να είναι ανοιχτό. Η ίδια 
η διατύπωσή του («πρέπει να») εκφράζει αμ-
φιβολία για το τι θα γίνει τελικά. Διαφορετι-
κά θα έλεγε ότι αυτό έχει κλείσει οριστικά 
και τελεσίδικα. Είναι μια έμμεση ομολογία 
ότι υπάρχουν πιέσεις. Κι αυτός που πιέζει 
δεν είναι, βέβαια, ο Στουρνάρας. Αυτός είναι 
απλά ο «λαγός» του Ντράγκι και των τραπε-
ζιτών, που δε θέλουν να χάσουν το waiver 
(καθεστώς εξαίρεσης) και να πληρώνουν πιο 
ακριβό το χρήμα που δανείζονται από την 
ΕΚΤ. Ο Τσίπρας λέει απλά τη δική του θέση, 
εν γνώσει του ότι δεν μπορεί να την επιβάλει, 
αν οι ιμπεριαλιστές δανειστές αποφασίσουν 
διαφορετικά.

Γιατί δε θέλει ο Τσίπρας την «προληπτική 
γραμμή πίστωσης»; Γιατί αυτή θα συνοδεύ-
εται από ένα επίσημο ΜoU (Μemorandum 
of Understanding), Μνημόνιο δηλαδή. Αυτό 
δεν μπορεί να το αποφύγει, γιατί το προβλέ-
πει ρητά ο Κανονισμός του ESM, που θα χο-
ρηγήσει την «προληπτική γραμμή πίστωσης». 
Το ζήτημα, δηλαδή είναι καθαρά προπαγαν-
διστικό. Ο Τσίπρας προσπαθεί να αποφύγει 
την υπογραφή μιας ακόμα συμφωνίας που 
στον τίτλο της θα γράφει φαρδιά-πλατιά 
«Μνημόνιο».

Πρέπει να σημειωθεί ότι η «προληπτική 
γραμμή πίστωσης» δε συνδέεται με τα επι-
κείμενα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. 
Η «προληπτική γραμμή πίστωσης» συνδέε-
ται αποκλειστικά με το νέο δανεισμό για την 
εξυπηρέτηση των προηγούμενων δανείων, ο 

οποίος θα γίνεται πλέον από τις «αγορές». Τα 
νέα μέτρα αναδιάρθρωσης του χρέους θα 
συνοδεύονται από τους δικούς τους όρους 
(το conditionality που λέει ο Τσακαλώτος), 
τους οποίους θα υπαγορεύσουν οι Γερμανοί. 
Ελπίζουν, λοιπόν,  οι Τσιπραίοι ότι αυτό θα 
γίνει με μια απόφαση του Eurogroup, η οποία 
θα εγκριθεί τυπικά από το ΔΣ του ESM και δε 
θα έχει τη μορφή Μνημόνιου. Επί της ουσίας 
θα είναι ένα ακόμα Μνημόνιο, αλλά μπορεί 
να μη λέγεται έτσι.

Ολος ο καυγάς για την «προληπτική γραμ-
μή πίστωσης», λοιπόν, δεν αφορά την ουσία, 
αλλά την προπαγάνδα. Η μνημονιακή πολιτι-
κή έτσι κι αλλιώς θα συνεχιστεί. Ηδη η κυβέρ-
νηση των Τσιπροκαμμένων έχει υπογράψει 
το Συμπληρωματικό Μνημόνιο της τέταρτης 
αξιολόγησης (θα ακολουθήσει ένα ακόμα, 
μετά τη λεγόμενη τελική αξιολόγηση), που 
αναφέρεται σε όλη την περίοδο μέχρι και 
το 2022, θα ακολουθήσει η συμφωνία για 
το χρέος, που θα περιλαμβάνει τη δική της 
σκληρή επιτροπεία, οπότε προσπαθεί να 
αποφύγει την «προληπτική γραμμή πίστω-
σης», που θα συνοδεύεται από ένα ακόμα 
Μνημόνιο.

Και για να τελειώνουμε με την… πυθιακή 
φιλολογία και την ψευδεπίγραφη αντιπαρά-
θεση ανάμεσα στις δυο γραμμές: «προληπτι-
κή γραμμή πίστωσης ή μαξιλάρι ρευστότη-
τας;», πρέπει να σημειώσουμε ότι και τα δύο 
έχουν νόημα όταν παραμένουν άθικτα, για 
να λειτουργούν ως ένα είδος εγγύησης ένα-
ντι των «αγορών». Να αποτελούν, δηλαδή, 
την υλική απόδειξη ότι το ελληνικό κράτος 
έχει στην άκρη ένα σημαντικό ποσό, οπότε 
κανένας διεθνής τοκογλύφος των «αγορών» 
δεν μπορεί να εκβιάσει για υψηλά επιτόκια 
δανεισμού. Πώς σχηματίστηκε το περιβόητο 
«μαξιλάρι ρευστότητας»; Από τμήματα των 
δανείων του τρίτου Μνημόνιου και από τα 
διαθέσιμα όλων των κρατικών οργανισμών 
(δήμων, νοσοκομείων κτλ.), τα οποία η κυ-
βέρνηση διά νόμου συγκεντρώνει στην ΤτΕ, 
στερώντας τους από πολύτιμη ρευστότητα 
και αναγκάζοντάς τους να εξαθλιώνουν 
πολύτιμες κοινωνικές υπηρεσίες. Οι ιμπε-
ριαλιστές δανειστές, λοιπόν, θα έχουν λόγο 
και στη διαχείριση αυτού του «μαξιλαριού 
ρευστότητας», αφού τμήμα του αποτελείται 

από δανεικά που έδωσαν οι ίδιοι γι' αυτόν 
το σκοπό. Είναι προπαγανδιστικές μπούρδες 
αυτά που λέει η ΝΔ, ότι τάχα ο ΣΥΡΙΖΑ θέ-
λει το «μαξιλάρι ρευστότητας» για να κάνει 
δήθεν προεκλογικές παροχές. Ακόμα και να 
το ήθελε, δε θα του το επέτρεπαν οι ιμπε-
ριαλιστές, οι οποίοι με τα λεγόμενα τεχνικά 
κλιμάκια της τρόικας, που είναι εγκατεστη-
μένα στην Αθήνα και στελεχώνονται από Ελ-
ληνες, έχουν άμεση εποπτεία στα δημόσια 
οικονομικά και στην εκτέλεση του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

Τελευταία ακούγεται από ευρωπαίους 
παράγοντες, που μιλούν ανώνυμα αλλά 
φαίνεται να προέρχονται από την ΕΚΤ και 
τον ESM, η πρόταση για «υβριδικό μηχανι-
σμό ασφάλειας». Δηλαδή, και το «μαξιλάρι 
ρευστότητας», που έχει σχηματιστεί, και μια 
«προληπτική γραμμή πίστωσης», ώστε το 
ποσό που θα βρίσκεται στην «καβάτζα» να 
ξεπερνά τα 20 δισ. ευρώ και να εξασφαλίζει 
το ελληνικό κράτος από σκόπιμες πιέσεις 
των «αγορών» ή από διακυμάνσεις που θα 
οφείλονται σε εξωελληνικούς παράγοντες 
(όπως έγινε πρόσφατα απ' αφορμή την ιταλι-
κή πολιτική κρίση). Ο,τι και να επιλεγεί, όμως, 
το αποτέλεσμα για τον ελληνικό λαό θα εί-
ναι το ίδιο, όπως είδαμε. Το πολύ να πληγεί 
το… κύρος των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Είμαστε, όμως, 
σίγουροι ότι θα βρουν τον τρόπο να το δι-
αχειριστούν και αυτό. Να πάνε σε ρήξη το 
αποκλείουμε. Πρώτο, γιατί δεν είναι πολιτικά 
ισχυροί, όπως αισθάνονταν το 2015. Και τό-
τε, όμως, δεν αποτόλμησαν τη ρήξη. Ούτε 
για μια στιγμή. Ούτε με το δημοψήφισμα 
του Ιούλη εκείνης της χρονιάς, που δεν ήταν 
μπλόφα για τους ιμπεριαλιστές, αλλά μπλό-
φα για τον ελληνικό λαό που πίστευε στις 
παπάτζες της «σκληρής διαπραγμάτευσης». 
Δεύτερο, γιατί φοβούνται ότι αν δοκιμάσουν 
να πάνε σε νέα δραματοποίηση των σχέσε-
ων με τους ιμπεριαλιστές δανειστές, αυτό θα 
τους γυρίσει μπούμερανγκ και στις σχέσεις 
τους με τον ελληνικό λαό, τον οποίο μέχρι 
τώρα παραμυθιάζουν με «καθαρές εξόδους» 
και τα συναφή. Θα το καταπιούν κι αυτό, λοι-
πόν, και θα κοιτάξουν να το κρύψουν πίσω 
από κάποιες διατυπώσεις των συμφωνιών, 
που δε θα έχουν κανένα λόγο να μην τους 
τις δώσουν οι ιμπεριαλιστές.

Στη Σχολή του Γκέμπελς

Πανηγύριζε η «Αυγή» την πε-
ρασμένη Τρίτη: «Ενα βήμα 

πριν από την έξοδο το ΔΝΤ - Στο 
καλό!». Κι από κάτω «ζωνάρι» 
το… μεγάλο μήνυμα: «Μετέωρο 
το αφήγημα της αντιπολίτευσης, 
που είχε… επενδύσει στα μέτρα 
για συντάξεις και αφορολογη-
το».

Να ξεκινήσουμε από το τε-
λευταίο. Δε θα εφαρμοστούν 
το πετσόκομμα των συντάξεων 
και του αφορολόγητου, ακόμα κι 
αν φύγει το ΔΝΤ; Αυτό γράφουν 
ξεδιάντροπα οι γκεμπελίσκοι 
της φυλλάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Να 
το έγραφαν πριν από καναδυό 
εβδομάδες, θα λέγαμε ότι παί-
ζουν παραπειστικά, όπως έκα-
ναν υπουργοί και βουλευτές της 
κυβερνητικής παράταξης. Ομως 
πλέον έχει κλείσει η τέταρτη 
αξιολόγηση και στο Συμπληρω-
ματικό Μνημόνιο αναφέρεται 
φαρδιά-πλατιά, ότι τα μέτρα θα 
εφαρμοστούν κανονικότατα, με 
την επιφύλαξη του ΔΝΤ να ειση-
γηθεί, κατά τη διαδικασία της 
τελικής αξιολόγησης του προ-

γράμματος την εμπροσθοβαρή 
εφαρμογή του πετσοκόμματος 
του αφορολόγητου (να εφαρμο-
στεί και αυτό από 1.1.2019, μαζί με 
το πετσόκομμα των συντάξεων).

Δεν τα ξέρουν αυτά οι συντά-
κτες της «Αυγής»; Φυσικά και 
τα ξέρουν, δε διστάζουν όμως 

να φτιάξουν μια 
γκεμπελίστικη κα-
τασκευή: «φεύγει 
το ΔΝΤ, φεύγουν 
και τα μέτρα που 
έχουν προνομο-
θετηθεί με εισή-
γηση του ΔΝΤ»!

Ομως και ο ίδι-
ος ο τίτλος είναι 
καθαρά γκεμπε-
λίστικος. Αν υπο-
θέσουμε ότι φεύ-
γει το ΔΝΤ, για 
ποιο λόγο φεύγει; 
Υποτίθεται επειδή 
θέλει «καθαρή» 
αναδιάρθρωση 
του χρέους και 
όχι «υπό όρους», 
όπως θέλουν οι 
Γερμανοί. Δηλα-

δή, στο συγκεκριμένο ζήτημα το 
ΔΝΤ υποτίθεται ότι λειτουργεί 
υπέρ των «ελληνικών συμφερό-
ντων» και η αποχώρησή του δεν 
είναι καλή εξέλιξη. Στο ζήτημα 
του χρέους το ΔΝΤ υποτίθεται 
ότι είναι ο «καλός», ενώ οι «κα-

κοί» είναι οι Γερμανοί. Για τους 
γκεμπελίσκους, όμως, σημασία 
έχει η εικόνα που υπάρχει ευ-
ρέως για το ΔΝΤ. Η εικόνα του 
«απόλυτου κακού». Οπότε παίρ-
νουν μια είδηση και φτιάχνουν μ' 
αυτή μια άλλη είδηση, εντελώς 
ψεύτικη, απολύτως παραπειστι-
κή. 

Ακόμα και η αρχική είδηση 
είναι λειψή. Το γράφουν και 
οι ίδιοι στα «ψιλά» του πρωτο-
σέλιδου: «Το ΔΝΤ μάλλον θα 
αναλάβει τον ρόλο του τεχνικού 
συμβούλου». Αρα, το ΔΝΤ δε 
φεύγει. Απλά, δεν μπαίνει με 
λεφτά στην τρέχουσα δανειακή 
σύμβαση (δε χρειάζεται κιόλας). 
Θα συνεχίσει να κάνει αυτό που 
έκανε και μέχρι τώρα.

Ο μηχανισμός προπαγάνδας 
του ΣΥΡΙΖΑ δεν στηρίζεται μόνο 
στην υπερβολή και στις ψεύτικες 
υποσχέσεις. Εχει μετατραπεί σε 
έναν αδίστακτο μηχανισμό προ-
παγάνδας κατά το πρότυπο του 
Γκέμπελς. Περιττεύει να πούμε 
ότι αυτά τα τερτίπια «μυρίζουν» 
εκλογές.
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«Ποιος κυβερνά αυτή τη 
χώρα;». Ενας γνωστός 

αστικός μύθος αποδίδει αυτή τη 
φράση στον Κωνσταντίνο Καρα-
μανλή, μετά τη δολοφονία του 
Γρηγόρη Λαμπράκη, το αίμα του 
οποίου δεν ήθελε να του λερώ-
σει τα χέρια (μολονότι γνώριζε 
τα πάντα για τις συμμορίες των 
ακροδεξιών τραμπούκων της 
«Καρφίτσας»). Ο Καραμανλής 
παρίστανε πως δε γνωρίζει ποι-
ος κυβερνούσε τη χώρα, όμως 
για την περιοχή της Νέας Φιλα-
δέλφειας ξέρουμε καλά ποιος 
«κυβερνά». Αυτός δεν είναι το 
επίσημα κράτος, που εκπροσω-
πείται από τη δημοτική αρχή, 
αλλά μια δράκα τραμπούκων-
χούλιγκαν, που επιβάλλουν το 
δικό τους «νόμο», πάντα με τις 
πλάτες του κεντρικού κράτους 
και των κατασταλτικών του μη-
χανισμών.

Τα αίσχη του «ιδιωτικού στρα-
τού» του καπιταλιστή Μελισσα-
νίδη είναι γνωστά από το 2014, 
που άρχισε να υλοποιείται το 
σκάνδαλο της «Αγιασοφιάς». Ο 
ίδιος ο καπιταλιστής, σε συνέ-
ντευξη που έδωσε στο Ζάππειο 
τον Ιούλη του 2014, τέσσερις 
μέρες αφότου οι τραμπούκοι 
-πάντα με τις πλάτες της αστυ-
νομίας- είχαν σακατέψει κόσμο, 
είχαν βανδαλίσει και αποπειρα-
θεί να κάψουν τη «Στρούγκα», εί-
χε αρνηθεί ότι έχει «προσωπικό 
στρατό», αλλά δεν παρέλειψε να 
πει ότι «αν κάποιοι αντέδρασαν, 
αντέδρασαν γιατί βλέπουν την 
αδικία»! Προφανώς, είναι εντε-
λώς συμπτωματικό το γεγονός 
ότι οι «ανεξάρτητοι άνθρωποι» 
που «αντιδρούν στην αδικία», 
κινούνται πάντοτε οργανωμέ-
να και πάντοτε όταν η «αδικία» 
αφορά τα σχέδια του big boss. 
Εδώ την περασμένη Τρίτη, η 
ναυαρχίδα των «υπαλληλικών» 
Μέσων, υπό τον τίτλο «Σταθερά 
στο πλευρό Βασιλόπουλου ο… 
ΑΕΚτζής Λαφαζάνης!», κατη-
γορούσε τον πρόεδρο της ΛΑΕ 
και πρώην υπουργό (ο οποίος 
-σημειωτέον- δεν έκανε τίποτα 
για να σταματήσει το σκάνδαλο, 
μολονότι είχε ενημερωθεί εγ-
γράφως και με όλα τα στοιχεία 
από εμάς), ότι «ως υπουργό τον 
είδαμε να διαδηλώνει έξω από 
εγκαταστάσεις επιχείρησης του 
Δημήτρη Μελισσανίδη(!)». «Κάτι 
που δεν αφορά άμεσα την ΑΕΚ, 
αλλά έχει τη σημασία του», 
συμπλήρωνε ο «υπάλληλος». Ο 
Λαφαζάνης είναι «εχθρός της 
ΑΕΚ» επειδή διαδήλωνε ενάντια 
στη ρυπογόνα επιχείρηση του 
Μελισσανίδη στη Δραπετσώνα, 
κυνηγώντας ψηφαλάκια στις γει-
τονιές του Πειραιά!

Ο «ιδιωτικός στρατός», εδώ 
και μερικές μέρες έχει καταλά-
βει το αμαξοστάσιο του Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, 
που συνορεύει με το εργοτάξιο 
του γηπέδου Μελισσανίδη. Και 
βέβαια, οι υπάλληλοι του δήμου 
απέχουν από την εργασία τους, 

γιατί δε θέλουν να βρεθούν με 
σπασμένα κεφάλια (το λιγότερο) 
ή με το απορριμματοφόρο καρ-
φωμένο πάνω σε κανένα δέντρο.

Δε θα παρασυρθούμε στη 
συζήτηση για το αν τα κτίσματα 
του Δήμου είναι αυθαίρετα και 
υπάρχει απόφαση κατεδάφισής 
τους. Αυτό δεν το αρνείται κα-
νένας, ούτε ο Δήμος. Μάλιστα, 
η σημερινή δημοτική διοίκηση 
ακολούθησε και σ' αυτή την 
περίπτωση την αρχή του «κα-
τευνασμού», που κρατάει εδώ 
και τέσσερα χρόνια απέναντι 
στις οργανωμένες επιθέσεις 
των τραμπούκων, μολονότι έχει 
δεχτεί πολλές επιθέσεις απ' αυ-
τούς. Ανακοίνωσε ότι θα γκρεμί-
σει άμεσα κάποια κτίσματα σε 
πλάτος 10 μέτρων από το όριο 
του γηπέδου, ώστε η εταιρία 
του Μελισσανίδη να μπορεί 
να ανοίξει και τον βόρειο πε-
ζόδρομο που θα περικλείει το 
γήπεδο, ενώ έχει δρομολογήσει 
και τις διαδικασίες μετεγκα-
τάστασης του αμαξοστάσιου, 
που απαιτούν λεφτά από την 
κυβέρνηση, φυσικά. Σε τίποτα 
δεν τους εμπόδιζε ο Δήμος να 
συνεχίσουν τα έργα. Ούτε τους 
δημιουργούσε κάποια καθυστέ-
ρηση. Η μεγάλη εκκρεμότητα 
που έχουν είναι οι δύο υπογει-
οποιήσεις, χωρίς τις οποίες το 
γήπεδο παραμένει τυφλό (οι 
υπογειοποιήσεις, δηλαδή τα δη-
μόσια έργα, θα λειτουργούν ως 
ράμπες για το ιδιωτικό έργο του 
γηπέδου! - στο τέλος μπορεί να 

το δούμε και αυτό: να λειτουργεί 
το γήπεδο παράνομα, χωρίς να 
έχουν γίνει οι υπογειοποιήσεις 
και χωρίς να λειτουργεί το υπό-
γειο γκαράζ!). Ηθελαν, όμως, να 
δείξουν ποιος κάνει κουμάντο 
στην πόλη. Για μια ακόμα φορά.

Δε θα μπαίναμε σ' αυτή τη 
συζήτηση ακόμα και αν ο Δήμος 
δεν είχε δρομολογήσει τη μετε-
γκατάσταση του αμαξοστάσιου 
και δεν ακολουθούσε πολιτική 
«κατευνασμού» απέναντι στην 
επιχείρηση του Μελισσανίδη, γι-
ατί η ουσία του ζητήματος είναι 
άλλη. Είναι η εγκαθίδρυση του 
«νόμου της μαφίας» στην περι-
οχή. Αυτά που ζει η πόλη με την 
κατάληψη του αμαξοστάσιου 
δεν είναι ένα «ξαφνικό γεγονός», 
αλλά ένα ακόμα επεισόδιο στην 
τετράχρονη δράση της καπιτα-
λιστικής «μαφίας», που χρησιμο-
ποιεί ως δύναμη κρούσης τους 
χούλιγκαν. Αν ο Δήμος παρανο-
μεί, υπάρχουν νομικές διαδικα-
σίες που τις προβλέπει η έννομη 
τάξη του ελληνικού αστικού κρά-
τους. Οταν αυτό δεν απέδωσε 
(έκαναν καταγγελία και οι μπά-
τσοι έσπευσαν να συλλάβουν 
τέσσερις εργαζόμενους που 
απλώς βρίσκονταν στη δουλειά 
τους, για να τους αφήσουν με-
τά ελεύθερους, με εισαγγελική 
εντολή), ανέλαβαν να γίνουν οι 
ίδιοι μπάτσοι και εισαγγελείς 
ταυτόχρονα, καταλαμβάνοντας 
το γκαράζ και δηλώνοντας ότι ο 
Δήμος δε δικαιούται πλέον να 
χρησιμοποιεί το χώρο.

Η πρακτική αυτή είναι ίδια 
με την πρακτική των ταγμάτων 
εφόδου της Χρυσής Αυγής, που 
υποκαθιστούσαν την αστυνομία 
και έκαναν εκκαθαριστικές επι-
χειρήσεις στις λαϊκές αγορές, 
διαλύοντας πάγκους και χτυ-
πώντας αλλοδαπούς μικροπω-
λητές, γιατί -όπως έλεγαν- δεν 
είχαν άδεια. Ετσι και οι χούλι-
γκαν, κατέλαβαν το αμαξοστά-
σιο ενός Δήμου και εμποδίζουν 
την αποκομιδή των σκουπιδιών 
από μια πόλη, επειδή -λέει- αυτό 
πρέπει να μεταφερθεί αλλού και 
τα κτίσματα να κατεδαφιστούν.

Οταν οι εργάτες καθαρι-
ότητας κάνουν απεργία και 
αποκλείουν αμαξοστάσια και 
χωματερές, διεκδικώντας τα 
δικαιώματά τους, ξεσηκώνεται 
το αστικό σύμπαν και τους κα-
τηγορεί για κοινωνική αναλγη-
σία. Κι αφού φτιαχτεί το κλίμα, 
αναλαμβάνουν δράση τα ΜΑΤ, 
με επιχειρήσεις που συνήθως 
γίνονται τα χαράματα. Πόσες 
φορές δεν τις έχουμε «ζήσει» 
αυτές τις εικόνες! Οταν, όμως, 
μια δράκα τραμπούκων, που δεν 
υπερασπίζονται κανένα δίκιο, 
κανένα εργασιακό δικαίωμα, 
εκτός από τα συμφέροντα ενός 
καπιταλιστή που κατασκευάζει 
ένα ιδιωτικό έργο, καταλαμβά-
νει ένα αμαξοστάσιο, τα αστικά 
ΜΜΕ σιωπούν (είναι πολλά τα 
λεφτά από τις διαφημίσεις του 
ΟΠΑΠ) και η κυβέρνηση σφυρί-
ζει αδιάφορα. 

Χούλιγκαν έχουν καταλάβει το αμαξοστάσιο του Δήμου στη Φιλαδέλφεια!

Κράτος εν κράτει ο «ιδιωτικός στρατός»
Αυξάνουν τον ΕΝΦΙΑ για τη 
λαϊκή ιδιοκτησία

«Ο ΕΝΦΙΑ είναι ένας φόρος παράλογος, δε διορθώνεται κα-
ταργείται». Ποιος δε θυμάται την κατηγορηματική διατύπωση του 
Τσίπρα. Και όλων των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που έσπαγαν το μυ-
αλό τους και ξεσκόνιζαν τα λεξικά για να βρουν το πιο βαρύ, το 
πιο επαχθές, το πιο ονειδιστικό επίθετο για να «στολίσουν» τον 
ΕΝΦΙΑ, αυτό το χαράτσι, όπως από την αρχή το πολιτογράφησε ο 
ελληνικός λαός. Αυτά πριν να γίνουν κυβέρνηση. Μετά, μας είπαν 
ότι δέχτηκαν αναγκαστικά τον ΕΝΦΙΑ, τον οποίο όμως προτίθενται 
να τον αλλάξουν έτσι που να ελαφρύνουν τους φτωχούς και να 
επιβαρύνουν τους πλούσιους, μέχρι να τον καταργήσουν και να 
τον αντικαταστήσουν με έναν «φόρο στην περιουσία», ο οποίος 
θα επιβαρύνει τους πλούσιους και όχι τους φτωχούς (θυμόσαστε 
ασφαλώς και το περιβόητο «εθνικό περιουσιολόγιο», άλλη μια προ-
εκλογική παπάντζα του ΣΥΡΙΖΑ).

Από τότε πέρασαν τέσσερα χρόνια, βρισκόμαστε δυόμισι μήνες 
πριν από το «τέλος του προγράμματος» και την «οριστική έξοδο 
από τα Μνημόνια» και ο ΕΝΦΙΑ δεν καταργείται μεν, αλλά… διορ-
θώνεται. Πώς διορθώνεται; Ετσι που να επιβαρύνει περισσότερο τις 
λαϊκές ιδιοκτησίες και να ελαφραίνει τις ιδιοκτησίες στα προάστια 
που κατοικεί η πλουτοκρατία.

Μιλώντας σε κλειστή συνεδρίαση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ την περα-
σμένη Τετάρτη, ο Τσακαλώτος είπε ότι για το 67% των ιδιοκτησιών 
ο ΕΝΦΙΑ θα παραμείνει ως έχει, για ένα 15% θα υπάρξει αύξηση, 
ενώ για ένα 18% θα υπάρξει μείωση. Δε διευκρίνισε, όμως, ποιους 
περιλαμβάνει το 15% και ποιους το 18%. Είπε μόνο, με τη γνωστή 
τσογλανίστικη κουτοπονηριά του, ότι στις λαϊκές συνοικίες το με-
γαλύτερο ποσό αύξησης του ΕΝΦΙΑ δε θα ξεπερνά τα 20 ευρώ! 
Αρα, προετοίμασε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι από τους 
οποίους συνηθίζουν να «γκρινιάζουν» λίγο πριν ψηφίσουν «ναι σε 
όλα», ότι θα υπάρξουν αυξήσεις ΕΝΦΙΑ και στις λαϊκές συνοικίες.

Οταν δούμε τους πίνακες με τις νέες αντικειμενικές τιμές των 
ακινήτων, θα ξέρουμε με ακρίβεια πού και πόσο θα είναι οι αυξή-
σεις και πού και πόσο οι μειώσεις. Είναι κοινό μυστικό, όμως, ότι η 
αύξηση των αντικειμενικών αξιών θα είναι μεγάλη στις λαϊκές συ-
νοικίες, ενώ στα πολυτελή προάστια θα υπάρξει ακόμα και μείωση. 
Επομένως, αυτές οι αλλαγές θα προσδώσουν στον ΕΝΦΙΑ ακόμα 
πιο στυγνό ταξικό χαρακτήρα.

Αμερικανο-σιωνιστικός άξονας
Από τις 31 Μάη μέχρι τις 6 Ιούνη διεξήχθη στο Κέντρο Εκπαί-

δευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ), στη Νέα Πέραμο, πολυεθνική 
άσκηση ειδικών επιχειρήσεων με το όνομα «SALAMIS STORM 
2018». Στην άσκηση πήρε μέρος στρατιωτικό προσωπικό Ειδικών 
Επιχειρήσεων από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη 
Σερβία. Ηταν προφανώς μια άσκηση του ΝΑΤΟ. Στη λήξη της άσκη-
σης ήταν παρόντες ο Καμμένος, οι ομόλογοί του από τη Σερβία και 
τη Ρουμανία και ο βούλγαρος αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Ο Καμμένος δήλωσε: «Θέλουμε μαζί οι χώρες των Βαλκανίων, οι 
υπουργοί Αμυνας, να στείλουμε ένα μήνυμα συνεργασίας, ειρήνης 
και δημιουργίας ενός ισχυρότατου άξονα σταθερότητας από την 
περιοχή των Βαλκανίων». Μήνυμα ειρήνης με στρατιωτική άσκηση 
των ειδικών δυνάμεων, που έχει μάλιστα την ονομασία «Θύελλα 
της Σαλαμίνας», μόνο στη λογική ενός Καμμένου μπορεί να σταθεί. 
Ομως εμείς θέλουμε να μείνουμε σε κάτι άλλο. Την άσκηση παρα-
κολούθησαν η πρέσβειρα του Ισραήλ, ο πρέσβης της Κύπρου και 
παρατηρητές από Κύπρο, Αίγυπτο, Εσθονία, ΗΠΑ, Ιορδανία, Ισραήλ 
και Πολωνία! Τι γυρεύει η πρέσβειρα του Ισραήλ σε μια άσκηση που 
αφορά -υποτίθεται- την ειρήνη στα Βαλκάνια; Τι γυρεύουν οι παρα-
τηρητές από τις χώρες της Βαλτικής, την Αίγυπτο και την Ιορδανία;

Είναι φανερό ότι η άσκηση δεν ήταν μια τυπική δημοσιοσχεσίτικη 
άσκηση, αλλά μια άσκηση ενταγμένη στον αμερικάνικο σχεδιασμό 
για τη δημιουργία ενός «φράχτη» ανάσχεσης της ρωσικής επιρ-
ροής, που θα ξεκινά από τη Βαλτική και θα καταλήγει στη Μέση 
Ανατολή. Κι αυτό το σχέδιο έρχεται να εξυπηρετήσει η κυβέρνηση 
των Τσιπροκαμμένων, που έχει αποδειχτεί ότι είναι πιστό μαντρό-
σκυλο των αμερικανονατοϊκών ιμπεριαλιστών στην περιοχή των 
Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, εμπλέκοντας τη χώρα 
μας στα πιο τυχοδιωκτικά, πολεμοκάπηλα ιμπεριαλιστικά σχέδια.

Δυο μέτρα και δυο σταθμά
Με οργή αντέδρασε το Τμήμα Φεμινιστικής Πολιτικής/Φύλου 

του ΣΥΡΙΖΑ σε αναπαραγωγή από τον αντιπρόεδρο της ΝΔ Μπου-
μπούκο, χυδαίου tweet που μιλούσε για «το σμουτς από τα φρεσκο-
φουσκωμένα χειλάκια της Ρένας (Δούρου) στις μπουτούδες κάθε 
φύλου». Δεν είδαμε την ίδια οργή, όμως, όταν ο συγκυβερνήτης 
και υπουργός του Τσίπρα, Καμμένος, έγραφε (φωτογραφίζοντας 
συγκεκριμένους βουλευτές της ΝΔ) για ανθρώπους «που παριστά-
νουν τους συνοδούς τ. μοντέλων για να καλύπτουν εραστές» και 
για «τα ψώνια της Μυκόνου που γδύνουν τις γυναίκες τους για ξα-
πλώστρα των 3.000 ευρώ». Οχι μόνο δεν οργίστηκαν οι συριζαίοι, 
αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλυψε πλήρως τον Καμμένο, 
δηλώνοντας ότι δικαίως οργίστηκε και απάντησε με τον τρόπο του.

Στον προϋπολογισμό της περιφέρειας Ατ-
τικής στο Πρόγραμμα Ενταγμένων Εργων 

2018 είναι εγγεγραμμένα και τα 20 εκατ. που 
προορίζονται για το γήπεδο Μελισσανίδη στη 
Νέα Φιλαδέλφεια. Μόνο που αυτό το γήπεδο 
τυπικά πρέπει να είναι γήπεδο του ερασιτεχνι-
κού σωματείου ΑΕΚ, το οποίο -ως μη κερδοσκο-
πικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου- μπορεί να χρη-
ματοδοτηθεί από την περιφέρεια. Αν το γήπεδο 
ανήκει σε κερδοσκοπικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου, όπως είναι μια ανώνυμη εταιρία, η πε-
ριφέρεια απαγορεύεται να το χρηματοδοτήσει.

Ολοι ξέρουμε πως η παράνομη και διάτρητη 
άδεια έχει βγει στο όνομα της συμφερόντων Με-
λισσανίδη εταιρίας «Δικέφαλος 1924» ΑΕ, ενώ την 
τελευταία στιγμή μπήκε σαν τσόντα και η Ερασι-

τεχνική ΑΕΚ. Ολες οι μελέτες έχουν εγκριθεί στο 
όνομα της «Δικέφαλος 1924» ενώ και τα εγκεκρι-
μένα σχέδια φέρουν μόνο το δικό της λογότυπο. 
Δε δικαιούται, λοιπόν, η περιφέρεια να δώσει 
ούτε ένα ευρώ από τον προϋπολογισμό της για 
την κατασκευή ενός έργου, που προορίζεται μόνο 
για επαγγελματικό ποδόσφαιρο και ανήκει σε μια 
ανώνυμη εταιρία.

Οι κουτοπόνηροι της περιφέρειας, στη στήλη 
που αναφέρει τον φορέα αρμοδιότητας, έχουν 
γράψει «Διάφοροι» (εν αντιθέσει π.χ. με το γήπε-
δο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας όπου ως φορέας 
αρμοδιότητας αναφέρεται ο ΠΑΟ). Μ' αυτόν τον 
τρόπο προσπαθούν να κρύψουν την παρανομία. 
Από τη στιγμή που η άδεια γράφει «Δικέφαλος 
1924» ΑΕ αυτή η εγγραφή στον προϋπολογισμό 
της  περιφέρειας έπρεπε να διαγραφεί άμεσα.

Περιφέρεια Αττικής: Θα δώσει 20 εκατ. ευρώ 
στην εταιρία του Μελισσανίδη;
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Η ακύρωση του φιλικού ποδοσφαιρικού 
αγώνα ανάμεσα στις εθνικές ομάδες 

του Ισραήλ και της Αργεντινής ήταν μια πολύ 
σημαντική πολιτική και επικοινωνιακή ήττα 
για τους σιωνιστές και τους υποστηρικτές 
τους. Το παιχνίδι,  όπως αναφέρουν τα ισ-
ραηλινά ΜΜΕ, ήταν προγραμματισμένο να 
διεξαχθεί στη Χάιφα, στο γήπεδο «Sammy 
Ofer» (είναι το καλύτερο γήπεδο της χώρας), 
όμως η κυβέρνηση των σιωνιστών προσπά-
θησε να εκμεταλλευτεί πολιτικά τη δημοτι-
κότητα της Αργεντινής και τη δημοσιότητα 
που θα είχε ο αγώνας σε παγκόσμιο επίπεδο 
για να προωθήσει τις πολιτικές τους επιδιώ-
ξεις. Οι δηλώσεις της υπουργού Αθλητισμού, 
Μίρι Ρέγκεφ, είναι χαρακτηριστικές: «Είναι 
μια μεγάλη τιμή να φιλοξενήσουμε στην Ιε-
ρουσαλήμ την Εθνική Αργεντινής με όλους 
τους πρωταθλητές της, επικεφαλής των 
οποίων είναι ο Λιονέλ Μέσι. Με τη διεξαγω-
γή του αγώνα στην Ιερουσαλήμ θα επιτρέ-
ψουμε στους οπαδούς μας να φτάσουν στην 
πρωτεύουσά μας και να παρευρεθούν σε ένα 
σημαντικό και συναρπαστικό παιχνίδι».

Οι σιωνιστές θεωρούσαν δεδομένο ότι 
η πλευρά των Αργεντινών θα συμφωνούσε 
στην αλλαγή του τόπου διεξαγωγής του αγώ-
να, γιατί τα φράγκα που θα έμπαιναν στο τα-
μείο της λατινοαμερικανικής ομοσπονδίας 
ήταν πολλά. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία 
της Αργεντινής πέρσι είχε φτάσει στα όρια 
της χρεοκοπίας και χρησιμοποιεί τους φιλι-
κούς αγώνες της εθνικής για να ξελασπώσει 
οικονομικά. Η συμφωνία με τους σιωνιστές 
για το φιλικό που ακυρώθηκε προέβλεπε 
εφάπαξ ποσό 2.500.000 ευρώ και επιπλέον 
ποσό 42.500 ευρώ για κάθε λεπτό συμμε-
τοχής του Λιονέλ Μέσι (αν έπαιζε και τα 
90 λεπτά το συνολικό ποσό θα έφτανε τα 
6.345.000 ευρώ). Ομως, όπως αποδείχτηκε 
από το τελικό αποτέλεσμα, η πραγματικότη-
τα ήταν εντελώς διαφορετική. Η αντίδραση 
από την πλευρά των Παλαιστίνιων και των 
αλληλέγγυων ήταν άμεση και ιδιαίτερα 
δυναμική και ανάγκασε την ποδοσφαιρική 
ομοσπονδία της Αργεντινής να ακυρώσει 
τον αγώνα. 

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της αλλα-
γής του τόπου διεξαγωγής του αγώνα, ο πρό-
εδρος της Παλαιστινιακής Ποδοσφαιρικής 
Ομοσπονδίας, Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, απεύ-
θυνε έκκληση στον αργεντινό σταρ και του 
ζήτησε «να μη βοηθήσει στο ξέπλυμα των 
εγκλημάτων» και να μη δώσει το παρών στην 
Ιερουσαλήμ. Στις δηλώσεις του ο Ρατζούμπ 
ανέφερε ότι «το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει 
γίνει εργαλείο για πολιτικούς σκοπούς. Η 
ισραηλινή κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει 
πολιτικές διαστάσεις, επιμένοντας να γίνει 
στην Ιερουσαλήμ. Ο Μέσι είναι σύμβολο 
ειρήνης και αγάπης. Του ζητάμε να μη γίνει 
μέρος του ξεπλύματος των εγκλημάτων 
που έγιναν για την κατοχή της Ιερουσαλήμ. 
Εχει εκατομμύρια οπαδούς σε αραβικές 
και μουσουλμανικές χώρες. Αν πάρει μέρος 
στο παιχνίδι ζητάμε από όλους να κάψουν 
τις φανέλες με το όνομά του και τα πόστερ 
με τη μορφή του». Μάλιστα, σε μια κίνηση 
τακτικής για να τονίσει ότι οι σιωνιστές 
προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά 
τον συγκεκριμένο αγώνα, ο πρόεδρος της 
Παλαιστινιακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπον-
δίας τόνισε ότι δε θα υπήρχαν αντιδράσεις 
αν το παιχνίδι γινόταν στη Χάιφα, όπως είχε 
αρχικά προγραμματιστεί.

Οι αντιδράσεις πήραν μεγάλη διάσταση 
τόσο στις αραβικές και μουσουλμανικές 
χώρες όσο και στην Ευρώπη και τη Λατι-
νική Αμερική. Δεκάδες διεθνείς ανθρωπι-
στικές οργανώσεις ζητούσαν τη ματαίωση 
του αγώνα, ενώ ακτιβιστές, κρατώντας 
φανέλες της «αλμπισελέστε» βαμμένες με 
κόκκινη μπογιά, που συμβόλιζε το αίμα των 
νεκρών Παλαιστίνιων, διαδήλωναν έξω από 
το προπονητικό κέντρο της Καταλονίας όπου 
προετοιμαζόταν η Αργεντινή και καλούσαν 
τον Μέσι και τους άλλους παίχτες της Αργε-
ντινής να δηλώσουν ότι δε θα πάρουν μέρος 
στον αγώνα. Μπροστά στον κίνδυνο να χα-
θεί μια σημαντική ποδοσφαιρική αγορά, οι 
σπόνσορες του Μέσι και της Μπαρτσελόνα 
(όσοι έχουν επισκεφτεί τη Γάζα γνωρίζουν 
ότι όλοι οι πιτσιρικάδες φορούν φανέλα 
της ομάδας με το όνομα του Μέσι, ενώ η 
καταλανική ομάδα είναι μακράν πρώτη στις 
προτιμήσεις των φιλάθλων στις αραβικές και 
μουσουλμανικές χώρες), πίεσαν στο παρα-
σκήνιο την ομοσπονδία της Αργεντινής και 
ο αγώνας ακυρώθηκε.

Οπως ήταν αναμενόμενο, η ακύρωση του 
φιλικού προκάλεσε αμηχανία στην κυβέρ-
νηση των σιωνιστών, αφού είδαν τα σχέ-
διά τους να αποτυγχάνουν και πλέον, αντί 
να μετρούν τα κέρδη από την πανηγυρική 
διεξαγωγή του αγώνα στην Ιερουσαλήμ, 
έπρεπε να διαχειριστούν μια σημαντική πο-
λιτική και επικοινωνιακή ήττα. Ο σιωνιστής 
πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, 
σύμφωνα με το ρεπορτάζ, επικοινώνησε 
με τον πρόεδρο της Αργεντινής Μαουρίσιο 
Μάκρι και του ζήτησε να ασκήσει την επιρ-
ροή του προκειμένου να διεξαχθεί η φιλική 
αναμέτρηση, χωρίς όμως να καταφέρει να 
πάρει κάτι θετικό από την πλευρά του Μά-
κρι. Πιο επιθετική η υπουργός Αθλητισμού, 
προσπάθησε να πείσει ότι υπήρχαν σοβα-
ρές απειλές από παλαιστίνιους εξτρεμιστές 
και άφησε να εννοηθεί πως υπήρχαν φόβοι 
για επανάληψη των «τραγικών γεγονότων» 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου 
το 1972, γιατί οι Παλαιστίνιοι απείλησαν τη 
ζωή του Μέσι και της οικογένειάς του. Δεν 
παρέλειψε να τονίσει ότι όλοι όσοι άσκησαν 
πιέσεις για να ματαιωθεί ο φιλικός αγώνας 
είναι… αντισημίτες εξτρεμιστές που θέλουν 
την καταστροφή του Ισραήλ.

Εκτός από τις πολιτικές παρεμβάσεις, 
είχαμε και την παρέμβαση της Ποδοσφαι-
ρικής Ομοσπονδίας του Ισραήλ προς τη 
ΦΙΦΑ, με την οποία ζητάει από την παγκό-
σμια ομοσπονδία να διερευνήσει τα όσα 
ειπώθηκαν περί απειλών προς τους παίκτες 
της Εθνικής Αργεντινής και οδήγησαν στην 
ακύρωση του αγώνα. Στο αίτημά τους, προ-

κειμένου να ενισχύσουν την άποψη ότι η 
ματαίωση έγινε εξαιτίας απειλών από «πα-
λαιστίνιους εξτρεμιστές», οι σιωνιστές πο-
δοσφαιροπαράγοντες έκαναν μια «ακροβα-
σία», υποστηρίζοντας ότι «αν ένας πολιτικός 
καλεί δημοσίως να κάψουν ένα μπλουζάκι, 
κάποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει ένα 
βήμα παραπέρα», πιστεύοντας ότι με αυτό 
το γελοίο επιχείρημα θα μπορούσαν να πεί-
σουν για τις απόψεις τους.

Δυο είναι τα σημεία που πρέπει να σχολι-
άσουμε με αφορμή την ακύρωση του φιλι-
κού αγώνα. Το πρώτο είναι η «σιγή ιχθύος» 
από τους ποδοσφαιριστές της Αργεντινής, 
οι οποίοι δεν έχουν κάνει δηλώσεις σχετι-
κά με το θέμα. Μοναδική επιβεβαιωμένη 
εξαίρεση ο επιθετικός της Γιουβέντους, 
Γκονσάλο Ιγκουαΐν, ο οποίος τάχθηκε ανοι-
χτά υπέρ της απόφασης, τονίζοντας πως η 
ομοσπονδία της πατρίδας του «επιτέλους 
έπραξε το σωστό». Σε ορισμένα δημοσιεύ-
ματα αναφέρεται δήλωση του Μέσι (από το 
«ψάξιμο» στο διαδίκτυο δεν καταφέραμε 
να τη διασταυρώσουμε), σύμφωνα με την 
οποία ο παίχτης της Μπαρτσελόνα τόνισε: 
«Δεν μπορώ να παίξω με κάποιους που σκο-
τώνουν αθώα παιδιά στην Παλαιστίνη. Επρε-
πε να ακυρώσουμε το παιχνίδι, γιατί είμαστε 
πρώτα άνθρωποι και μετά ποδοσφαιριστές». 
Οι ποδοσφαιριστές της εθνικής Αργεντινής 
«κρύφτηκαν» πίσω από την απόφαση της πο-
δοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας τους 
και βγήκαν από τη δύσκολη θέση, αφού οι 
περισσότεροι από αυτούς δε θα είχαν κα-
νένα ενδοιασμό να συμμετάσχουν στον 
αγώνα.

Ειδικά ο Μέσι, ο οποίος είναι ίνδαλμα 
στον αραβικό κόσμο και που δεν είχε τίποτα 
να κερδίσει (αντίθετα, είχε να χάσει πολλά), 
αν συμμετείχε στην αναμέτρηση, θα πρέπει 
να αισθάνεται ιδιαίτερα ανακουφισμένος 
από την τροπή που πήρε η υπόθεση, αφού 
κατάφερε και να μη «βάψει» τα χέρια του με 
το αίμα των νεκρών Παλαιστίνιων και να πά-
ρει τα εύσημα για τη ματαίωση του φιλικού. 
Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Ποδοσφαι-
ρικής Ομοσπονδίας τον ευχαρίστησε για τη 
συμβολή του στην απόφαση ακύρωσης του 
αγώνα και ο γνωστός σκιτσογράφος Latuff 
του αφιέρωσε ένα σκίτσο που τα λέει όλα.

Το δεύτερο σημείο είναι ότι το θέμα «κρύ-
φτηκε» από τα ελληνικά αθλητικά sites, τα 
οποία έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα. Αν κά-
ποιος δεν ήξερε το θέμα και ενημερωνόταν 
για την επικαιρότητα από τις αθλητικές ιστο-
σελίδες, το πιο πιθανό είναι να μη μάθαινε 
τη συγκεκριμένη είδηση, ενώ αν την ήξερε 
και προσπαθούσε να μάθει περισσότερες 
λεπτομέρειες ψάχνοντας στο Διαδίκτυο, θα 
την έβρισκε μόνο σε ιστοσελίδες με πολιτι-
κές ειδήσεις. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει 
ότι οι σιωνιστές έχουν καταφέρει, ρίχνοντας 
πολύ χρήμα στην πιάτσα, να ελέγξουν σε 
μεγάλο βαθμό τη ροή των ειδήσεων και τον 
τρόπο παρουσίασής τους. Αυτό θα πρέπει 
να το έχουμε υπόψη μας, και σε μια περίο-
δο που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ λειτουργεί 
ανοιχτά ως κολαούζος των Αμερικανών και 
των Σιωνιστών, θα πρέπει να δυναμώσουμε 
όσο περισσότερο μπορούμε το κίνημα αλ-
ληλεγγύης στον αγώνα του παλαιστινιακού 
λαού, που καθημερινά καταθέτει μεγάλο 
φόρο αίματος στον αγώνα για τη λευτεριά.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Να δυναμώσουμε το κίνημα αλληλεγγύης 
στην Παλαιστινιακή Αντίσταση

Δύο χιλιάδες δεκαοχτώ
παρόν και μέλλον: σκότος πηχτό

Εμείς οι μη εθνικώς ανησυχούντες, ζούμε εδώ και καιρό με 
τη δική μας διαρκή αγωνία. Οχι για τη χρήση του γεωγραφι-
κού προσδιορισμού «Μακεδονία≥ (αυτό τακτοποιήθηκε κι ας 
φωνάζουν οι άλλοι), αλλά για το τις κατά θα μπει ως προσδιο-
ρισμός μπροστά του. Ανω, κάτω, άνω-κάτω, βόρεια, νέα; Πώς 
κατά θα τη βαφτίσουν τη γείτονα;

Χαμός μεγάλος γίνεται μπροστά στην κολυμπήθρα
μαλλιοτραβιούνται συγγενείς, γονείς, κουμπάροι, κόσμος.
Πάντως ελέγχεται η δήλωση γλωσσολόγου και διεθνολόγου 

που άναψε φωτιές, λέγοντας –με αφορμή τα συλλαλητήρια για 
το «μακεδονικό»- ότι ο όρος συλλαλητήρια παράγεται από τη 
σύνθεση των λέξεων «silly» και «αλητήρια».

«Ξέρουμε πως 
η πολιτική ελευ-
θερία εκλογής 
των αντιπροσώ-
πων στην κρατι-
κή Δούμα (βου-
λή), η ελευθερία 
των συγκεντρώ-
σεων, η ελευθε-
ρία του Τύπου, 
δεν πρόκειται να 
λυτρώσουν μεμι-
άς τον εργαζόμενο λαό από την αθλιότητα και την καταπίεση. 
Και ούτε υπάρχει στον κόσμο τέτοιο μέσο που να μπορεί να 
λυτρώσει αμέσως τη φτωχολογιά της πόλης και του χωριού 
απ’ τη δουλειά για τους πλούσιους. Ο εργατικός κόσμος δεν 
έχει να ελπίζει, δεν έχει να υπολογίζει σε κανέναν άλλον, παρά 
μόνο στον εαυτό του. Κανείς δε θα λυτρώσει τον εργάτη από 
την αθλιότητα, αν δεν λυτρώσει ο ίδιος τον εαυτό του. Και 
για να λυτρωθούν οι εργάτες πρέπει να συνενωθούν σ’ όλη τη 
χώρα, σ’ όλη τη Ρωσία, σε μια ένωση, σ’ ένα κόμμα» (Lenin).

Περισσότερα από 2.300.000 γηγενή ζώα σκοτώθηκαν το 
2017 στις ΗΠΑ από την U.S.D.A. (Αμερικανική Υπηρεσία Γε-
ωργίας και Αγριας Ζωής) και τον εκτελεστικό βραχίονα και 
ναζιστικού τύπου οργανισμό της, τον «U.S. Wildlife Services». 
Και παρά το γεγονός ότι η σφαγή των λύκων, των κούγκαρς και 
άλλων άγριων ζώων και πτηνών χρηματοδοτήθηκε από τους 
φορολογούμενους προς όφελος της μεγάλης αγροτοβιομη-
χανίας, των κυνηγών και των ράντσερς, λαμβάνει πολύ μικρή 
δημοσιότητα από τα μέσα ενημέρωσης.

«Είπαν: μια λέξη φτάνει / να κερδίσετε τη λευτεριά / μια 
λέξη μόνο. Ολη η ζωή σας / κρέμεται απ’ αυτή τη λέξη. / Τη 
λέξη δεν την είπανε. / Στη φυλακή κυλήσανε τα χρόνια τους 
/ χρόνια και χρόνια / μια ολάκερη ζωή / χωρίς να νιώσουνε / 
της μοναξιάς την άβυσσο. / Περήφανοι που χτίζανε / την ευ-
τυχία του κόσμου / μ’ αυτή τη λέξη που δεν είπανε» (Θανάσης 
Κωσταβάρας).

Από την των πάντων μετατροπή σε χρήμα του αγίου καπι-
ταλισμού, δεν θα μπορούσε να γλιτώσει η εξέγερση του Μάη 
του '68. Η οποία μετατράπηκε κυριολεκτικά και… χειροπιαστά 
σε χρήμα, καθώς το βασιλικό νομισματοκοπείο του Βελγίου 
εξέδωσε αναμνηστικό νόμισμα δύο ευρώ για την πεντηκοστή 
επέτειο του Μάη του 1968, παρουσιάζοντάς το επίσημα την 
Πέμπτη 31 Μαΐου. Μάλιστα, από τη μία πλευρά έχει μια τόσο 
όμορφη και συγκινητική απεικόνιση: δύο φοιτητές που κρα-
τούν μια σημαία και ένα φυλλάδιο μπροστά σε ένα αμφιθέα-
τρο, καθώς και το… εμπορικό σήμα της Ουτρέχτης, της πόλης 
όπου κόπηκε το αναμνηστικό νόμισμα. Το οποίο κοστίζει δέκα 
ευρώ και –κατόπιν παραγγελίας- παραδίδεται στα σπίτια των 
πολιτών της Ευρωλάνδης από τις αρχές Ιουνίου…

«Δεν μπορούμε να συντρίψουμε τον φασισμό σε συνερ-
γασία με την δημοκρατική κυβέρνηση, αλλά μόνο σε πείσμα 
της δημοκρατικής κυβέρνησης. Ξέρουμε ότι καμία κυβέρνηση 
δεν επιθυμεί πραγματικά το ξερίζωμα του φασισμού, γιατί οι 
αστοί είναι υποχρεωμένοι να καταφεύγουν σε αυτόν όταν βλέ-
πουν ότι κινδυνεύουν να τους φύγει η εξουσία από τα χέρια» 
(Buenaventura Durruti).

«Monaco, tout est bleu, tout est beau, je suis bien». Ωραίο 
παλιό τραγούδι, γεμάτο ρομαντισμό, χλιδή, αγάπες και λου-
λούδια, αφιερωμένο στις νέες περιπέτειες των κοσμοπολιτών 
bon viveurs της μακάριας Μπανανίας.

«Ναι, κυρία μου, είμαι ακόμα κομμουνιστής. Πρόκειται για 
μια ασθένεια από την οποία είναι δύσκολο να ξεφύγω». Ο συγ-
γραφέας Αντρέα Καμιλλέρι προς τη δημοσιογράφο, σε πρό-
σφατη συνέντευξή του στην ισπανική εφημερίδα «El Mundo».

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά



www.eksegersi.gr

9 ΙΟΥΝΗ 2018 15

> Απόηχος του Μάη: «Ο Κορ-
νήλιος Καστοριάδης ήταν 
ουσιαστικά απών από τον 
Μάη. Παρατηρούσε, αλλά 
δεν συμμετείχε» - Σ. Ροζάνης, 
αφιέρωμα ΕφΣυν στο γαλλικό 
Μάη ’68, σ. 21. Μάλλον «σπού-
δαζε» κι αυτός… (δεν ξεχνάμε 
ότι το διάστημα 1966-1970 δού-
λεψε ως ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 
στον… επαναστατικό οργανι-
σμό ΟΟΣΑ).

> Εγώ καλά σου στάλινγα και 
τάκουγες παράλογα.

> Glories past/ and glory 
present,/ future certain,/ 
nonetheless, pain/ matures 
daily.

> Κανονικό δούλεμα: «Η κομ-
μουνιστική προοπτική αντέχει 
στον χρόνο» - www.avgi.gr, 
6/6/2018. Οι συριζαίοι έχουν 
τόση σχέση με τον κομμουνι-
σμό όση κι ο δάμαλος με τη 
λογοτεχνία.

> Και χαίρονται: «Αυξάνονται 
οι πόλεμοι μεν, μειώνονται οι 
στρατιωτικές δαπάνες δε» - 
www.avgi.gr, 6/6/2018. Λες κι 
ο πόλεμος δεν είναι συνέχεια 
της πολιτικής με άλλα μέσα.

> Συριζαίοι, παιδί μου.

> «…ύστερα κάθεστε κι ακού-
τε με την ίδια σοβαρότητα 
αυτούς που θέλουν να τα μο-
λύνουν και να τα διαστρεβλώ-
σουν· κι αυτό όχι επειδή δεν 
τους ξέρετε (με το που τους 
βλέπετε ξέρετε αμέσως ποιος 
μιλάει έναντι μισθού και κάνει 
πολιτική υπέρ του Φιλίππου, 
και ποιος υπέρ των συμφερό-
ντων της πόλης)…», Δημοσθέ-
νης, «Κατά Φιλίππου Δ».

> Απατεώνες ολκής: «Ερχονται 
3,5 δισ. φοροελαφρύνσεις και 
αύξηση κοινωνικών δαπανών» 
- www.avgi.gr, 6/6/2018. Ολη-
στρικές καγκουριές…

> Σιωναζιστικά γουρούνια!

> Ιορδανία: η λόρδα βρίσκει 
αντίπαλο.

> Μα, χωρίς Po(r)demos γί-
νεται κυβέρνηση; Τώρα που ο 
ηγέτης (μετά της συμβίας του) 
έχουν και το… φτωχικό τους;

> Ομως η «Αριστερά» θα έχει 
θέσεις σε θεσμικά όργανα και 
οργανισμούς της Ισπανίας. Τό-
σος κόσμος, να μη βολευτούν 
και κάποιοι (;) «ημέτεροι»…

> Δήλωσε ο Φάμελλος: «Θέ-
λουμε να επιδοτήσουμε την 
επαναχρησιμοποίηση και να 

αποθαρρύνουμε τα προϊόντα 
“μίας χρήσης”». Η οικονομική 
επιβάρυνση στα συνήθη υπο-
ζύγια…

> Ψιλοκόμπιασε ο Κουτσού-
μπας όταν χρησιμοποίησε τη 
λέξη «σπορά» σε δήλωσή του 
μετά το (πολιτικό) μνημόσυνο 
του Χ. Φλωράκη. Αραγε το ότι 
μίλησε για «ζιζάνια» να υπονο-
εί ότι θα υπάρξουν και «άλλες 
εξελίξεις» στα εσωκομματικά 
του Περισσού;

> ΕΝΦΙΑ: ήπιος στους έχοντες 
και κατέχοντες. Για τους υπό-
λοιπους, ξέσκισμα κανονικό.

> «Η επιλογή της υπερφορο-
λόγησης». Τίτλος στο www.
tovima.gr. Στο σχετικό άρθρο 
ΔΕΝ θα βρούμε το δωράκι 
στους μεγιστάνες των ΜΜΕ 
με τη μείωση (καραμείωση…) 
του φόρου επί των τηλεο-
πτικών διαφημίσεων (για το 
οποίο η εφημερίδα ποιεί την 
νήσσαν…).

> Ολιστικό πρόγραμμα ανά-
πτυξης: Ο.Π.Α!

> 4% ανάπτυξη υπόσχεται ο 
Κούλης. Μπαλαφάρες! (βλ. 
και άρθρο του Κ. Μήλα στο 
www.tovima.gr/opinions/
article/?aid=986418).

> Επαίρεται για την «αστυνό-
μευση με ποδήλατα στα Χα-
νιά» η ΕφΣυν. Πουλ-μουρ της 
καταστολής.

> Με μένα στο τιμόνι δε θα δι-
ψάσετε (στην Κρήτη). Κούλης, 
ο… βροχοποιός.

> Το ανάστημά της «ύψωσε» η 
υπουργός Εφη μπροστά στον 
ΣΕΒ. Αυτό θέλει να μας πείσει 
η ΕφΣυν (6/6/2018). Αντιπαρά-
θεση, εντάξει, αλλά μη φύγει 
και κανένας πόντος από το 

καλσόν…

> Πεντάστερος (καπνός).

> 29.148 οι «εκτός» των φετινών 
πανελλαδικών εξετάσεων.

> Πρόσκληση της μπατσοο-
μοσπονδίας (ΠΟΑΣΥ) προς 
κόμματα, Δούρου, Καμίνη. 
«Κινδυνεύουν» των «σωμάτων 
ασφαλείας τα παιδιά».

> Τι να τον κάνεις τον πολιτι-
σμό με άδειο το στομάχι; (ρη-
τό).

> «Βάζουμε πλώρη για Βόρειες 
Σποράδες!» - www.kathimerini.
gr. Εμείς, πάλι, μένουμε (ανα-
γκαστικά) Αθήνα…

> Και η συγκυβέρνηση μοιρά-
ζει πλεονάσματα (πλέον άσμα-
τα, κοινώς μοιράζει πικρομελι-
στάλακτα νταλκαδάκια…).

> Η δανειοαγορά ακινήτου 
από τον Ποδεμοϊγκλέσιας εί-
ναι προκλητική για έναν, του-
λάχιστον, λόγο: στην Ισπανία 
είναι πανάκριβα τα νοίκια.

> Απ’ την «πόρτα» κανονικά βά-
ζουν στο κίνημα το ΝΑΡ και η 
νΚΑ τον Περισσό και τη ΛΑΕ. 
Σαν να μην τρέχει τίποτα…

> Το οπορτουνίζειν ουκ έστι 
φιλοσοφείν.

> Πάει και το… ομόλογο.

> Ω, τι κόσμος, μπαμπά!

> «Η παράδοσις του κειμένου 
της “Ελένης” είναι στενώς συ-
νυφασμένη με την ιστορίαν 
της παραδόσεως όλων των 
δραμάτων του Αθηναίου τρα-
γικού, ιδιαιτέρως δε με την 
παράδοσιν των άνευ σχολίων 
δραμάτων. Είναι πολύ δύσκο-
λον να ακολουθήσωμεν ένα 
κείμενον από τον καιρόν που 
εγράφη. Η δυσκολία αυτή 

είναι μεγαλυ-
τέρα διότι τα 
δράματα δεν 
εγράφοντο 

κατ’ αρχάς διά να διαβάζονται, 
αλλά μόνον διά να διδάσκω-
νται εις τα δημόσια θέατρα. 
Οι γραφείς επομένως, οι οποί-
οι αντέγραφον τα κείμενα, δεν 
ενδιεφέροντο τόσον διά την 
παράδοσιν του κειμένου όσον 
διά την ευκολίαν και την εξυ-
πηρέτησιν των ηθοποιών. Δι’ 
αυτόν τον λόγον δεν εσκοτίζο-
ντο αν λάθη παρεισέδυον εις 
το κείμενον. Ετσι γίνεται αντι-
ληπτόν ότι εφ’ όσον τα πρώτα 
αντίγραφα περιείχον λάθη, τα 
λάθη αυτά εκληρονομούντο 
εις μελλοντικάς “εκδόσεις” 
του κειμένου. Επί πλέον πρέ-
πει να έχωμεν υπ’ όψιν μας 
τας νοθεύσεις και αλλοιώσεις 
(παρεμβολάς του κειμένου εκ 
μέρους των ηθοποιών οι οποίοι 
ηλλοίωνον το κείμενον ενδια-
φερόμενοι μόνον διά την ευ-
κολίαν των)» - Παν. Παττίχης, 
«Η παράδοσις του κειμένου 
της “Ελένης” του Ευρυπίδου», 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 1964).

> «Στην ύπαιθρο όμως ήταν 
πιο εμφανής η αποσύνθεση 
της κρατικής μηχανής. Ο κα-
τακτητής κατείχε τα αστικά κέ-
ντρα και κυριαρχούσε παντού, 
αλλά οι δημόσιες υπηρεσίες 
του ελληνικού κράτους ήταν 
σχεδόν ανύπαρκτες με το προ-
σωπικό τους να αγωνίζεται για 
την επιβίωσή του. Απ’ όλο τον 
κρατικό μηχανισμό ο κατακτη-
τής κράτησε και διαφύλαξε τη 
χωροφυλακή και την αστυ-
νομία. Ανέλαβε τη διατροφή 
τους και τους άφησε τα όπλα 
τους. Με την αστυνομία και 
(κυρίως) τη χωροφυλακή, που 
είχε παντού σταθμούς στην ελ-
ληνική ύπαιθρο και διατήρησε 
τον οπλισμό της, οι δυνάμεις 
κατοχής εξασφάλιζαν τον 
έλεγχο σε ολόκληρη τη χώρα 
και εκεί που δεν μπορούσαν οι 
ίδιες να διατηρούν δικές τους 
δυνάμεις» - Θαν. Τσουπαρό-
πουλος, «Οι λαοκρατικοί θε-
σμοί της Εθνικής Αντίστασης».

Βασίλης

Η κυβέρνηση δεσμεύεται, τα δεσμά στο λαό.

Στο πλάι του Δ. Κουφοντίνα!

Οι ζευγάδες φεύγουν, η προσήλωση στην αστική νομιμότητα μένει

Το δικαίωμα στην απεργία είναι σεβαστό (εφόσον δε γίνεται χρήση του…)

Κατερίνα Ισμαήλοβα (Ντ. Σοστακόβιτς), «Ρούσαλκα» (Α. Ντβόρζακ)

  Dixi et salvavi animam meam

u Ξεπέρασαν το μήνα 
οι απολυμένοι συμβασι-
ούχοι στην καθαριότη-
τα των ΟΤΑ, που έχουν 
κατασκηνώσει  στην 
Κλαυθμώνος, έξω από το 
υπουργείο Εσωτερικών. 
Δικαίως διαμαρτύρονται 
για τη συνωμοσία της 
σιωπής σε βάρος τους. 
Οσο για τον Σκουρλέτη, 
που τους υποσχόταν ότι 
θα προσληφθούν όλοι 
με την προκήρυξη δια-
γωνισμού μέσω ΑΣΕΠ, 
οι συμβασιούχοι-παρα-
τασιούχοι που μένουν 
χωρίς δουλειά (μόλις 
το 15% απ' αυτούς συ-
μπεριλαμβάνεται στους 
πίνακες κατάταξης) είναι 
σαν να μην υπάρχουν. 
Οχι μόνο τους αγνοεί, αλλά συμπεριφέρεται και σαν κοινός 
προβοκάτορας. Πότε κατηγορεί τους δημάρχους ότι αποφεύ-
γουν να κάνουν προσλήψεις από τη λίστα του ΑΣΕΠ και πότε 
δέχεται στο γραφείο του επιτυχόντες του διαγωνισμού του 
ΑΣΕΠ οι οποίοι του εκφράζουν «τις ευχαριστίες τους για τη δι-
ενέργεια του διαγωνισμού» και του θέτουν ως «κύριο ζήτημα» 
την «άρνηση ορισμένων δημάρχων να προσλάβουν προσωπικό 
καθαριότητας βάσει των προσωρινών πινάκων». Για να πάρει 
τη σκυτάλη ο Σκουρλέτης και να πει ότι «οι δήμαρχοι πρέπει 
να σταματήσουν να αρνούνται να κάνουν προσλήψεις μέσω 
των προσωρινών πινάκων λόγω προσωπικών στρατηγικών ή 
άλλων σκοπιμοτήτων».

u Εμείς τώρα τι να κάνουμε; Να σχολιάσουμε τα… ελληνικά 
του κατασκευαστή του πλακάτ ή να εκφράσουμε την αλλη-
ληγγύη μας στο πρόβλημά του με τους ιδιοκτήτες σκύλων που 
τους βάζουν να ουρούν και να αφοδεύουν μπροστά στα σπίτια 
μας; Πότε θα καταλάβουν ότι ζούμε σε πόλη και όχι σε χωριό 
και ότι τα λεγόμενα ζώα συντροφιάς έχουν απαιτήσεις και όχι 
να τα μαντρώνουν σ' ένα διαμέρισμα και να τα βγάζουν δυο 
φορές τη μέρα μέχρι την επόμενη γωνία; (Η πινακίδα είναι 
τοποθετημένη σε περίφραξη οικόπεδου στα Πετράλωνα).

u Ελεος! Δηλαδή, 
εκεί που καθόμαστε σ' 
ένα σπίτι και πίνουμε 
παρέα τους καφέδες 
μας, που τους έχουμε 
φτιάξει οι ίδιοι, να κά-
νουμε και μια βόλτα 
στο τετράγωνο και να 
φωνάξουμε τους γει-
τόνους να μας δουν 
πώς πίνουμε τον… αυ-
τοδιαχειριζόμενο κα-
φέ μας; 'Η οι αγρότες 
που μαζεύονται στα 
καζάνια και βγάζουν 
το τσίπουρό τους (με 
αρκετή δόση παρα-
νομίας) να βάλουν και 
μια ταμπέλα… αυτοδιαχειριζόμενη ρακή; Θα γελάει ο κόσμος. 
Η ιδεολογικοποίηση των πάντων, μ' έναν πρωτόγονο μάλιστα 
τρόπο, είναι αρκούντως γραφική. Οπως κάθε ιδεολογικοποί-
ηση, όμως, δημιουργεί ψευδή συνείδηση κι αυτό είναι επικίν-
δυνο. Ιδιαίτερα σε περιόδους πτώσης του διεκδικητικού κινή-
ματος και του πολιτικού-επαναστατικού κινήματος. (Η αφίσα 
είναι κολλημένη στην περιοχή του Κεραμεικού).

οι τοίχοι έχουν φωνή

Κιτρινιά και μάλιστα φτηνιάρικη από τη φυλλά-
δα του ΣΥΡΙΖΑ, που πλέον δεν ειδικεύεται αλλά 
είναι ειδικευμένη στο είδος.

Ο αναγνώστης βλέπει τη φωτογραφία του 
Κούλη και διαβάζει τον τίτλο, με μεγάλα κίτρινα 
γράμματα: «Εφιάλτης». Η σύνθεση παραπέμπει 
στον χαρακτηρισμό «Εφιάλτης της δημοκρατίας», 
που απέδιδε στον πατέρα του Κούλη ο Ανδρέας 
Παπανδρέου. Από κάτω, με ψιλά γράμματα συ-
μπληρώνουν: «[Εφιάλτης] για τη Ν.Δ. η καθαρή 
έξοδος». Οπότε η σύνταξη της «Αυγής» θα είναι 
καλυμμένη έναντι όσων διαμαρτυρηθούν: «Μα δε 
λέμε Εφιάλτη τον Μητσοτάκη, αλλά λέμε εφιάλτη 
για τη ΝΔ την καθαρή έξοδο»!



Ραγδαία η επιδείνωση της υγείας του 
απεργού πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα

Εγκληματικές οι ευθύνες 
της κυβέρνησης

Από το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, ευρισκό-
μενος στην ένατη μέρα απεργίας πείνας, ο Δημήτρης 
Κουφοντίνας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό της 
Νίκαιας μετά από αίτημα των γιατρών της φυλακής, 
που διαπίστωσαν τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας 
του. Μια μέρα πριν, την Τετάρτη, η παθολόγος-λοιμω-
ξιολόγος Επιμελήτρια Α' του ΕΣΥ και μέλος του ΔΣ της 
ΟΕΝΓΕ Ολγα Κοσμοπούλου, που επισκέφτηκε και εξέ-
τασε τον απεργό πείνας στη φυλακή, είχε κρούσει το 
καμπανάκι του κινδύνου:

«Διαπιστώθηκε ότι παρουσιάζει μεγάλη απώλεια σω-
ματικού βάρους, καθώς από την πρώτη φορά που ζυγί-
στηκε, την 31/5/2018, μέχρι σήμερα, 6/6/2018, εμφανί-
ζει απώλεια 6,6 kg, το οποίο αντιστοιχεί στο 8,61 % του 
βάρους που είχε στις 31/5, απώλεια δυσανάλογη με τη 
χρονική διάρκεια της απεργίας. Διαπιστώθηκε μεγάλη 
μυϊκή αδυναμία, δυσανάλογο με την εξωτερική θερμο-
κρασία αίσθημα ψύχους, μυαλγίες και ναυτία.  Κατά την 
αντικειμενική εξέταση εμφανίζει ορθοστατική υπόταση 
και επεισόδια ταχυκαρδίας στην παραμικρή προσπάθεια 
(π.χ. βάδιση λίγων μέτρων).  

Ο απεργός έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν δύο 
πολυήμερες απεργίες πείνας, ως εκ των οποίων αντιμε-
τωπίζει συνθήκες αυξημένης ευθραυστότητας της σωμα-
τικής του υγείας. Εχει εγγράφως αρνηθεί προκαταβολικά 
οποιαδήποτε “ιατρική πράξη επαναφοράς της υγείας του 
που θα διαταχθεί από το Πειθαρχικό Συμβούλιο και την 
Εισαγγελική αρχή της φυλακής“. Τα παραπάνω σε συν-
δυασμό με την κατάσταση που περιγράφεται δημιουρ-
γούν συνθήκες αυξημένης ανησυχίας για την εξέλιξη της 
κατάστασής του. Ως εκ των άνω προτείναμε την άμεση 
μεταφορά του σε δημόσιο νοσοκομείο, για να εξασφα-
λισθεί η συνεχής παρακολούθηση για την αποτροπή 
έκτακτου επεισοδίου».

Ενα 24ωρο μετά από αυτή την ιατρική γνωμάτευση, 
ο Δ. Κουφοντίνας είχε χάσει επιπλέον 1,4 κιλά βάρους, 
δείγμα ραγδαίας επιδείνωσης της υγείας του. Γι' αυτό 
και η ίδια η φυλακή έσπευσε να τον στείλει στο νοσο-
κομείο, φοβούμενη κάποιο έκτακτο επεισόδιο που στη 
φυλακή δε θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί (ο «Αγιος 
Παύλος» των φυλακών είναι μόνο κατ’ ευφημισμόν νο-
σοκομείο).

Σε τηλεφωνική μας επικοινωνία το πρωί της Πέμπτης 
καταλάβαμε αμέσως την εξάντλησή του, γεγονός που 
μας επιβεβαίωσε και ο ίδιος, μαζί βέβαια με την απο-
φασιστικότητά του να συνεχίσει μέχρι το τέλος, γιατί 
δεν του έχουν αφήσει κανένα άλλο περιθώριο αντίδρα-
σης στο «καθεστώς εξαίρεσης» που του έχουν επιβάλει.

Η μεταφορά του Δ. Κουφοντίνα σε οργανωμένο νο-
σοκομείο είναι μια άμυνα μπροστά στο ενδεχόμενο 
ενός απρόβλεπτου συμβάντος, όμως το πρόβλημα πα-
ραμένει. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εξαναγκάζει έναν 
πολιτικό κρατούμενο, στην ηλικία των 60 ετών και με 
ιστορικό δύο ακόμα «σκληρών» απεργιών πείνας, να 
καταφεύγει ξανά σ’ αυτό το μέσο άμυνας, διεκδικώντας 
το αυτονόητο: το δικαίωμά του σε κανονική άδεια, που 
του τη χορήγησαν δύο φορές (αφού προηγουμένως του 
το στέρησαν επί οχτώ χρόνια) και μετά του το ξαναφαί-
ρεσαν με μεθοδεύσεις που θυμίζουν χούντα.

Ξαναρωτάμε, λοιπόν, την κυβέρνηση και τον υπουργό 
Δικαιοσύνης Στ. Κοντονή: θα δολοφονήσετε τον Δη-
μήτρη Κουφοντίνα για να απαλλαγείτε απ’ αυτόν; Στα-
ματήστε να παριστάνετε τους Πόντιους Πιλάτους κρυ-
πτόμενοι πίσω από τη δήθεν ανεξάρτητη Δικαιοσύνη.

Το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης έγινε μια μα-
ζική και μαχητική μοτοπορεία από τα Προπύλαια στον 
Κορυδαλλό, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 
100 δίκυκλα και αυτοκίνητα. Σήμερα, στη 1 μετά το με-
σημέρι είναι προγραμματισμένη πορεία αλληλεγγύης, 
με αφετηρία το Μοναστηράκι. Πρέπει να δώσουμε όλοι 
και όλες μαχητικό παρών, για ν' ακουστεί όσο γίνεται 
πιο δυνατή η φωνή της αλληλεγγύης. Αυτό το έγκλημα 
δεν πρέπει να το επιτρέψουμε.

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

Δυο κωμωδίες παίζονται πα-
ράλληλα το τελευταίο διά-

στημα σε Αθήνα και Σκόπια. Η 
μια αφορά τη διαπραγμάτευση 
ανάμεσα στις κυβερνήσεις της 
Ελλάδας και της Μακεδονίας 
και η άλλη το πώς το ελληνικό 
πολιτικό σύστημα θα «απορρο-
φήσει» τη διαφαινόμενη συμ-
φωνία. Ισως, τη στιγμή που θα 
διαβάζετε αυτές τις γραμμές, 
να έχει πέσει η αυλαία και οι 
θίασοι να ετοιμάζονται για το 
«γκραν φινάλε», που είναι προ-
γραμματισμένο να γίνει στις 
Πρέσπες με πρωταγωνιστές τον 
Τσίπρα και τον Ζάεφ. Ετσι και ο 
Ζάεφ σηκώσει το τηλέφωνο, ο 
Τσίπρας δε θα μπορεί να πει όχι. 
Πολύ θα ήθελε να χρεωθεί ο Ζά-
εφ μια ακόμα παρέλκυση, όμως 
είναι έτοιμος για τη συμφωνία, 
έχοντας -όπως όλα δείχνουν- 
βρει τη φόρμουλα που βολεύει 
τον Καμμένο.

Ακόμα και αν το Μαξίμου 
ήθελε να βάλει «φυτιλιές», 
ο Κοτζιάς παραμονεύει σαν 

κέρβερος. Το έχει πάρει «προ-
σωπικά», ήτοι είναι αυτός που 
έχει δώσει διαβεβαιώσεις σε 
Ουάσινγκτον και Βερολίνο. Δεν 
είναι τυχαίο ότι την ώρα που το 
Μαξίμου διοχέτευε απαισιόδο-
ξα σενάρια (ότι η μακεδονική 
πλευρά επανέρχεται σε ζητή-
ματα που είχαν κλείσει μεταξύ 
Κοτζιά-Διμιτρόφ και πως δεν 
είναι δυνατόν να διαπραγμα-
τεύονται οι δύο πρωθυπουργοί 
νομικά και τεχνικά ζητήματα 
που είχαν κλείσει, γι' αυτό η 
εκτίμηση είναι πως η συμφωνία 
απομακρύνεται με ευθύνη της 
κυβέρνησης Ζάεφ) και επέμενε 
σ' αυτά τα σενάρια, μολονότι 
από τα Σκόπια είχε διαμηνυθεί 
ότι «σε αυτές τις στιγμές δεν 
πρέπει να επικρατήσει η φημο-
λογία. Η υπεύθυνη συμπεριφορά 
όλων των εμπλεκόμενων και στις 
δύο χώρες θα συμβάλλει στην 
εξεύρεση λύσης», ο Κοτζιάς εμ-
φανίστηκε σόλο στην τηλεόρα-
ση της ΕΡΤ για να μετατρέψει 
την απαισιοδοξία σε αισιοδοξία. 
Με το γνωστό αυτάρεσκο και 
ναρκισσιστικό ύφος είπε πως 
δεν υπάρχει απαισιοδοξία και 
πως το θέμα θα λυθεί σε λίγες 
μέρες, αποδίδοντας την καθυ-
στέρηση στο ότι η κυβέρνηση 
στα Σκόπια, από τη στιγμή που 
βρέθηκε αντιμέτωπη με τη συμ-
φωνία των δύο υπουργών Εξω-
τερικών, «συνειδητοποίησε τις 
μεγάλες δυσκολίες που υπάρ-
χουν για την υλοποίησή της και 
ότι αυτό έπαιξε ένα ρόλο στο 
να θελήσει να αναστοχαστεί 
και να συζητήσει για ορισμέ-
νες διευκρινήσεις της ίδιας της 

συμφωνίας». Μάλιστα, φρόντισε 
να αποδυναμώσει ακόμα και το 
εθνικιστικό συλλαλητήριο που 
έγινε στα Σκόπια, λέγοντας ότι 
«βασικός στόχος του ήταν η βα-
σική κυβερνητική πολιτική» (και 
όχι η ελληνομακεδονική συμ-
φωνία). Στο τέλος, δεν άφησε 
κανένα περιθώριο για ναυάγιο: 
«Υπάρχει θέληση και από τις δυο 
πλευρές για λύση κι αυτή θα εί-
ναι λύση συμβιβασμού. Στις διε-
θνείς σχέσεις είναι φυσιολογικοί 
οι συμβιβασμοί».

Την ίδια ώρα, ειδησεογραφική 
ιστοσελίδα στα Σκόπια, επικα-
λούμενη ανεπίσημη ενημέρωση, 
υποστήριζε ότι οι Αμερικανοί 
είχαν δώσει περιθώρια στην κυ-
βέρνηση Ζάεφ να κλείσει συμ-
φωνία με την Αθήνα μέχρι τις 9 
Ιούνη. Η είδηση ήταν βέβαια για 
εσωτερική κατανάλωση (για να 
στριμωχτεί η εξίσου αμερικανό-
δουλη εθνικιστική αντιπολίτευση 
του VMRO), όμως μπορεί και να 
μην απέχει από την αλήθεια, αν 
σκεφτούμε ότι το Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ, με επίσημη ανακοίνωσή 
του, παρενέβη στο ζήτημα για 
να πει (με νόημα) ότι οι ΗΠΑ 
εξακολουθούν να υποστηρί-
ζουν τις εν εξελίξει συνομιλίες 
που διεξάγονται υπό την αιγίδα 
των Ηνωμένων Εθνών για το θέ-
μα της ονομασίας της ΠΓΔΜ και 
την επίλυση αυτής της μακρο-
χρόνιας διαφωνίας. Ηταν σαν οι 
Αμερικανοί να είπαν σε Τσίπρα 
και Ζάεφ «πάρτε τον κώλο σας 
και τελειώνετε». Και σίγουρα 
θα το είπαν στις παρασκηνια-
κές επαφές τους. Η δημόσια 

ανακοίνωση απλά κατέστησε 
σαφές ότι υπάρχει αμερικάνικο 
«ενδιαφέρον» για την υπογραφή 
συμφωνίας.

Ετσι, από την Τρίτη, μετά την 
τηλεοπτική εμφάνιση Κοτζιά 
το κλίμα άλλαξε και πάλι και 
από «απαισιόδοξο» έγινε «αισι-
όδοξο». Οι διαρροές λένε ότι 
αναμένεται τηλεφώνημα Ζάεφ 
μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυ-
τό ήταν το σύνθημα για να αρ-
χίσει η δεύτερη κωμωδία, μέσα 
στην Ελλάδα. Βοήθησε, βέβαια, 
και ο Κοτζιάς που αναφέρθηκε 
σε συμφωνίες που έχουν κάνει 
προηγούμενες κυβερνήσεις, επι-
καλούμενος έγγραφα του ΟΗΕ 
που δεν υπάρχουν στα αρχεία 
του ελληνικού υπουργείου Εξω-
τερικών. Η ΝΔ αντέδρασε σαν 
να της πάτησαν τον κάλο, λέ-
γοντας κάτι ακατανόητα πράγ-
ματα περί διαπραγματευτικής 
τακτικής, που αναπτύχθηκε σε 
επίπεδο υπηρεσιακών παρα-
γόντων και όχι υπουργών. Στην 
πραγματικότητα, επιβεβαίωσε 
έμμεσα πως «κάτι υπάρχει» και 
πως ο Κοτζιάς εκβιάζει μεν, αλ-
λά δεν προβοκάρει. Αντέδρασε 
και ο μέγας… επιστήμονας Μπα-
μπινιώτης στην αποκάλυψη (που 
δεν την κάνει πρώτη φορά ο Κο-
τζιάς), ότι από το 1977 υπάρχει 
αναγνώριση μακεδονικής γλώσ-
σας. Το επιχείρημα Μπαμπινιώ-
τη ήταν ότι το 1977 δεν υπήρξε 
αναγνώριση γλώσσας, αλλά 
συμφωνία για την απόδοση μι-
ας γλώσσας από το κυριλλικό 
στο λατινικό αλφάβητο. Πώς 
λεγόταν αυτή η γλώσσα, κυρ-
Μπαμπινιώτη μας; Ονομαζόταν 

μακεδονική και ήταν μια από 
τις επίσημες γλώσσες της Ομο-
σπονδιακής Γιουγκοσλαβίας. 
Αν είχατε πρόβλημα, θα βάζατε 
βέτο, όπως κάνετε τα τελευταία 
χρόνια με ταξιδιωτικά και άλλα 
έγγραφα.

Ο Μητσοτάκης κατάλαβε 
ότι μάλλον βαδίζουν προς συμ-
φωνία, οπότε σκέφτηκε να κα-
βαλήσει το εθνικιστικό όχημα 
μπας και μειώσει λίγο τη δόξα 
με την οποία θα επιχειρήσουν 
να περιβληθούν οι Τσίπρας-
Κοτζιάς. Κατηγόρησε την κυ-
βέρνηση ότι «για να κρατηθεί 
μερικούς ακόμη μήνες στην 
εξουσία, εμφανίζεται πια πρό-
θυμη να κάνει βαριές εθνικές 
υποχωρήσεις» και την κατήγγει-
λε ότι «βαφτίζει ακροδεξιά την 
εθνική ευαισθησία της μεγάλης 
πλειοψηφίας των Ελλήνων και 
αναζητεί απεγνωσμένα άλλοθι 
και συνενόχους, αδυνατίζοντας 
την διαπραγματευτική θέση της 
Ελλάδας». Προειδοποίησε δε 
τον Τσίπρα ότι «δεν διαθέτει κα-

μία πολιτική νομιμοποίηση για 
να δεσμεύσει τη χώρα μας σε 
μία διεθνή συμφωνία που θα ζη-
μιώνει τα εθνικά συμφέροντα».

Γιατί αυτή η σκλήρυνση της 
νεοδημοκρατικής ρητορικής; 
Εχουν καταλάβει ότι ο Τσίπρας 
-ελέω Καμμένου- δεν πρόκειται 
να πάει τη συμφωνία στη Βουλή 
παρά όταν θα έχουν ολοκληρω-
θεί όλα τα στάδιά της (συνταγ-
ματική αναθεώρηση στη Μα-
κεδονία). Επειδή αυτό μπορεί 
ν' αργήσει, ο Τσίπρας μπορεί 
στο μεταξύ να κάνει εκλογές, 
εισπράττοντας μέχρι τότε τα 
εύσημα των Αμερικανών, των 
Γερμανών, των Γάλλων. Αρα, 
ο Μητσοτάκης -που δεν έχει 
καμιά αντίρρηση επί της ουσί-
ας- δεν έχει άλλη επιλογή από 
το να ασκήσει εθνικιστικού τύ-
που αντιπολίτευση, στην οποία 
οι Τσιπραίοι θα του απαντούν 
με το πάγιο επιχείρημά τους: 
«είσαι δέσμιος της ακροδεξιάς 
πτέρυγας της ΝΔ, του Σαμαρά, 
του Γεωργιάδη και του Βορίδη».

Σ' αυτό το σκηνικό, καθήκον 
μας είναι να πολεμήσουμε τον 
εθνικισμό και την ιμπεριαλιστι-
κή εξάρτηση (που αφορά εξί-
σου Ελλάδα και Μακεδονία), 
λέγοντας την αλήθεια για τους 
Σλαβομακεδόνες και τα εθνικά 
τους δικαιώματα, που δεν έχουν 
να κάνουν με τις συμφωνίες 
Τσίπρα-Ζάεφ και την ιμπεριαλι-
στική υπαγόρευση. Η φιλία των 
δυο λαών μπορεί να οικοδομη-
θεί μόνο πάνω στα ερείπια του 
εθνικισμού και της τύφλωσης 
που αυτός επιφέρει.

Ενάντια στον εθνικισμό και την 
ιμπεριαλιστική εξάρτηση


