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Τώρα που βγαίνουμε από τα 
μνημόνια και θα μπορούμε να 
αποφασίζουμε οι ίδιοι, αντί να 
«εκτελούμε εντολές», πρέπει 
να είμαστε προσγειωμένοι.

Αλέκος Φλαμπουράρης
Θα εκτελούμε πριν μας δώ-

σουν εντολή. Ο καλός ο δού-
λος προβλέπει τις επιθυμίες 
του αφέντη του. Δυστυχώς 
για τον μάστερ του φρέντο, ο 
αφέντης δεν εμπιστεύεται την 
προθυμία του δούλου. Και θα 
συνεχίσει να δίνει εντολές.

Δεν θα το έλεγα [ότι οι 
ΑΝΕΛ είναι ακροδεξιό κόμ-
μα]. Αλλωστε έχουν και αυτοί 
τις συνιστώσες τους.

Αριστείδης Μπαλτάς
Στα πρακτικά πολιτικά ζητή-

ματα ο… φιλόσοφος ρετάρει. 
Παλιός ευρωαναθεωρητής 
γαρ…

O κομμουνισμός δεν είναι 
ένα τελικό σημείο, αλλά ένας 
ορίζοντας που διανοίγεται 
κάθε φορά διά της πράξης και 
διά του λόγου.

Αριστείδης Μπαλτάς
Οπότε, μπορούμε να διαχει-

ριζόμαστε τον καπιταλισμό –
στην πιο αγριανθρωπική φάση 
του- και να ισχυριζόμαστε ότι 
διευρύνουμε τον… ορίζοντα 
του κομμουνισμού.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα 
μπορείς να καταστρέψεις την 
εμπιστοσύνη με 280 χαρακτή-
ρες στο Twitter.

Χάικο Μας
Για τον Τραμπ η μπηχτή του 

γερμανού ΥΠΕΞ, όμως θέ-
λουν δε θέλουν θα χορέψουν 
στον… αντισυμβατικό χορό 
του αμερικανού προέδρου.

Πολλοί γηγενείς σλαβόφω-
νοι, με την άφιξη των προσφύ-
γων, προτίμησαν να φύγουν 
για τη Βουλγαρία. Οσοι έμει-
ναν αντιμετώπισαν την εχθρό-
τητα των νέων κατοίκων, που 
τους θεωρούσαν Βούλγαρους 
και ξένους, και αργότερα τον 
αυταρχισμό του καθεστώτος 
Μεταξά. Η σλαβομακεδονική 
απαγορεύθηκε διά ροπάλου.

Μανώλης Καψής
Ο (δε χρειάζεται συστά-

σεις) Μανώλης Καψής «ψιθυ-
ρίζει» μερικές αλήθειες και 
εκθέτει (και) τον Περισσό.

Το Υπερταμείο δεν είναι δική 
μας επιλογή. Μας την επιβά-
λουν και μας καθιστά αποικία 
χρέους.

Νίκος Φίλης
Πώς λέγεται αυτός που κά-

νει ηχηρές διαπιστώσεις, αλ-
λά στη συνέχεια ψηφίζει αυτά 
που καταγγέλλει;

Το Δίκαιο Εμπόριο πρέπει 
να αποκαλείται Εμπόριο των 
Ηλιθίων αν δεν είναι αμοιβαίο.

Ντόναλντ Τραμπ
Ο Τραμπ σπάει κάποιες 

συνήθειες της διπλωματίας 
μεταξύ των ιμπεριαλιστικών 
χωρών και μιλάει δημόσια λες 
και μιλάει στους συνεργάτες 
του σ' ένα γραφείο.

«Είναι τόσο ναρκισσιστής, 
που θέλει να καταστρέ-

ψει τον κόσμο», δήλωσε ο 
Τζορτζ Σόρος για τον Ντό-
ναλντ Τραμπ. Κι ευχήθηκε να 
αλλάξουν οι συσχετισμοί στο 
Κογκρέσο με τις ενδιάμεσες 
εκλογές του προσεχούς Νο-
έμβρη, ώστε να κινηθούν οι 
διαδικασίες καθαίρεσης του 
αμερικανού προέδρου. Τις 
οποίες, όπως δήλωσε ανοιχτά 
και απροκάλυπτα ο Σόρος, θα 
υποστηρίξει. Θα ρίξει παραδά-
κι σε βουλευτές, δηλαδή.

Η φωτογραφία στην υπη-
ρεσία της προπαγάνδας. 

Το γραφείο Τύπου της γερμα-
νικής καγκελαρίας έδωσε στη 
δημοσιότητα την πάνω φωτο-
γραφία, στην οποία φαίνεται 
μια αυστηρή Μέρκελ να… μα-
λώνει έναν πεισμωμένο Τραμπ. 
Φυσικά, ήταν ένα παιχνίδι του 
φακού. Οπως αποδεικνύει η 
κάτω φωτογραφία, η συνέχεια 
ήταν χαμογελαστή και από τις 
δύο πλευρές. Καυγάς ενώπιον 
των φωτογράφων δεν υπήρξε.

Ο άνθρωπος δεν παίζεται! 
«Μα, δεν θα τους καλέσου-

με», ήταν το σχόλιο του Τραμπ, 
όταν του ζητήθηκε από δημοσιο-
γράφους να σχολιάσει τη δήλω-

ση του Λεμπρόν Τζέιμς πως ούτε 
οι Κλίβελαντ Καβαλίερς ούτε οι 
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θα δε-
χτούν να επισκεφτούν το Λευκό 
Οίκο ως πρωταθλητές ΝΒΑ. Και 

βέβαια, γέλασε και πάλι το δια-
δικτυακό σύμπαν. Γιατί όλοι ξέ-
ρουν πως είναι παράδοση να κα-
λούνται στο Λευκό Οίκο οι πρω-
ταθλητές των αθλημάτων που 
έχουν μεγάλη δημοτικότητα (και 
τζίρο) στις ΗΠΑ: φούτμπολ, μπέ-
ιζμπολ, μπάσκετμπολ. Ο Τραμπ 
είχε ήδη δεχτεί την «κρυάδα» 
από του πρωταθλητές του φού-
τμπολ (οι περισσότεροι παίχτες 
των Αετών της Φιλαδέλφειας 
αρνήθηκαν να πάνε στο Λευκό 
Οίκο και ο Τραμπ ανακοίνωσε τη 
ματαίωση της εκδήλωσης), οπό-
τε κάνει την ανάγκη φιλοτιμία.

Αντανακλαστικά Ραν-Ταν-
Πλαν έδειξε ο Κούλης στην 

περίπτωση Καμπόσου. Του 
ακροδεξιού δημάρχου Αργους, 

που έχει ένα «θεματάκι» με τον 
Μπουτάρη και κάνει εναντίον 
του χυδαίες δηλώσεις. Την πρώ-
τη φορά ο Καμπόσος είπε πως τη 
δήλωση την έγραψε συνεργάτης 
του, χωρίς να την έχει εγκρίνει 
ο ίδιος (σαν τον Καμμένο, που… 
του πήρε το τάμπλετ «το παιδί» 
και δημοσίευσε τη γνωστή φω-
τογραφία με τους φαλλούς). 
Τη δεύτερη φορά οι δηλώσεις 
Καμπόσου ήταν λάιβ, οπότε δεν 
μπορούσε να τις αποδώσει σε 
συνεργάτη του. Κι ο Κούλης ανα-
γκάστηκε να τον διαγράψει, χα-
ρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του 
«χυδαίες και απολύτως καταδι-
καστέες». Μόνο που δεν κέρδισε 
τίποτα με την ετεροχρονισμένη 
διαγραφή Καμπόσου ο Κούλης. 
Τη ζημιά την έπαθε όταν δεν τον 
διέγραψε εξαρχής.

16/6: Ημέρα συμπαράστασης στους μαύρους της νό-
τιας Αφρικής 16/6/1955: Αποτυχημένο πραξικόπη-
μα στην Αργεντινή, 160 νεκροί 16/6/1956: Βόμβα 
Κυπρίων σε εστιατόριο, νεκρός ο υποπρόξενος των 

ΗΠΑ (Λευκωσία) 16/6/1960: 20.000 αριστε-
ροί καταλαμβάνουν με έφοδο την ιαπωνική 
βουλή, 870 τραυματίες 16/6/1986: Η φρουρά 
του Ανδρέα Παπανδρέου πυροβολεί τρεις νεαρούς 
σε Ι.Χ. που κινούνταν «ύποπτα» τα ξημερώματα, 
τραυματίζοντας τον ένα (αποδείχτηκε ότι ήταν 
μεθυσμένοι) 17/6: Ημέρα κατά ερημοποίησης και 
ξηρασίας, Ισλανδία: Ημέρα ανεξαρτησίας (1944) 
17/6/1907: Ενας νεκρός, δεκατέσσερις τραυματίες 
(Πειραιάς) σε επεισόδια λόγω εκλογών 17/6/1988: 
Αποφυλάκιση Κλάουζ Γίνσχκε (RAF) μετά από δε-
καέξι χρόνια και αποκήρυξη της «τρομοκρατίας» 

17/6/1997: Υπογραφή συνθήκης Αμστερνταμ 18/6: 
Σεϋχέλλες: Εθνική εορτή 18/6/1863: Τέλος «Ιου-
νιακών» (διήμερες συγκρούσεις «Πεδινών» και 
«Ορεινών» στην Ομόνοια, σχεδόν διακόσιοι νεκροί 
18/6/1988: Αποτυχημένη απόπειρα κατά τούρκου 
πρωθυπουργού Τουργκούτ Οζάλ 19/6: Ημέρα δρεπανο-
κυττάρωσης, Κουβέιτ: Ημέρα ανεξαρτησίας (1961), 

Τρινιδάδ-Τομπάγκο: Ημέρα εργασίας 19/6/1990: 
Κατάργηση φυλετικού διαχωρισμού σε δη-
μόσιους χώρους Νότιας Αφρικής 20/6: Ημέρα 
ΟΗΕ για πρόσφυγες, ημέρα surfing, Σενεγάλη: Ημέ-
ρα ανεξαρτησίας (1960), Αργεντινή: Ημέρα σημαί-
ας (1938) 20/6/1928: Ο κυβερνητικός βουλευτής 
Ράσιτς πυροβολεί μέσα στη γιουγκοσλαβική βουλή 
σκοτώνοντας δύο βουλευτές της αντιπολίτευσης και 
τραυματίζοντας άλλους δύο 20/6/1944: Ιδρυση CIA 

20/6/1962: Το ΚΚΕ αποκαθιστά τον Αρη Βελουχιώ-
τη 20/6/1963: Εγκατάσταση «κόκκινου τηλεφώνου» 

Ουάσινγκτον-Μόσχας 20/6/1978: Βόμβα ακρο-
δεξιών σε προβολή σοβιετικής ταινίας 
(«Ρεξ»), δεκαπέντε τραυματίες 21/6: Ημέρα 
μουσικής, ημέρα skateboard, ημέρα ανθρωπιστή, 

ημέρα υδρογραφίας 21/6/1945: Εθνικόφρονες 
επιτίθενται εναντίον αριστερών ηθοποι-
ών στα θέατρα «Ερμής» και «Λυρικόν», 
δέκα τραυματίες 21/6/1987: Σύλληψη ιταλού 
καταζητούμενου μέλους «Ενοπλων Προλετάριων για 
Κομμουνισμό» Μαουρίτσιο Φελίνι (Αθήνα) 22/6: 
Ημέρα σκαραβαίου, ημέρα Στρουμφ, Ελ Σαλβαδόρ: 
Ημέρα δασκάλων 22/6/1998: Βόμβα σε υποκατάστημα 
«Alpha Bank» (17Ν).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Πλερέζες κρέμασε η άλλοτε διάσημη 
α(η)δός Βίσση u Μέχρι και τη Δευτέρα 
το απόγευμα το ξεχασμένο «Δώδεκα 
κι ούτ' ένα τηλεφώνημα» ήταν μακράν 
πρώτο στα εγχώρια πολιτικά τσαρτ u 

Είχε αρχίσει να ελπίζει σ' ένα θριαμβευ-
τικό καμ μπακ u Μέχρι και σε συναυλία 
στη Μύκονο είχε αρχίσει να ελπίζει u 

Από το απόγευμα το άσμα  καταβαρα-
θρώθηκε και πάλι u Ο Ζόραν σήκωσε 
το τηλέφωνο και τα είπαν με τον Αλέξη 
για μια ολόκληρη ώρα u «Σαν ερωτευ-
μένοι πιγκουίνοι» u Εμείς τώρα, που 
είμαστε καχύποπτοι, δεν αποκλείουμε 
το τηλεφωνικό ραντεβού να ήταν προ-
καθορισμένο u «Ζόραν, πάρε με σε 
παρακαλώ Δευτέρα-Τρίτη u Εχω κι ένα 
πολυνομοσχέδιο να ψηφίσω» u Είναι 
μια ευκαιρία να τους διασπάσω την προ-
σοχή u Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ «δεν 
είναι τραλαλά όπως γράφεται», δήλωσε 
ο Τσακαλώτος u Και προεξόφλησε ότι 

θα ψηφίσουν και το νέο μνημονιακό 
(και μεταμνημονιακό) πολυνομοσχέδιο 

u Δεν αμφιβάλλουμε καθόλου u Για το 
ότι θα ψηφίσουν και πάλι «ναι σε όλα» 
u Οχι για το «τραλαλά» u Πάλι Παρα-
σκευή βράδυ κατατέθηκε στη Βουλή το 
μνημονιακό πολυνομοσχέδιο u Για να 
μη γραφεί τίποτα στα φύλλα Σαββάτου 
και Κυριακής u «Ευγενή αποστολή» 
χαρακτήρισε ο Πούτιν τη στρατιωτική 
εμπλοκή της Ρωσίας στη Συρία u Στα 
χνάρια των αμερικανονατοϊκών ο ρώσος 
ιμπεριαλιστής u Ξέρετε τι θέμα είχε η 
φετινή σύνοδος της Λέσχης Μπίλντερ-
μπεργκ; u «Επικίνδυνη άνοδος του 
λαϊκισμού στην Ευρώπη»! u Από ελλη-
νικής πλευράς συμμετείχαν ο Κούλης 
και ο Παπαλεξόπουλος του «Τιτάνα» u 

Ο Τσίπρας έχει προσκληθεί μόνο στη 
δευτεράντζα Λέσχη Αμπροτσέτι u Και 
είχε πει ότι πήγε για να παρουσιάσει «τις 
θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αναπτυξιακή 

επανεκκίνηση της Ευρώπης»! u Τέσσε-
ρα χρόνια έχουν περάσει από τότε u 

Και ξέρουμε τι «επανεκκίνηση» έχει γίνει 
u Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει «πα-
ρούσα» στο Athens Pride έγραψε ο Τσί-
πρας u Σιγά την πρωτοτυπία u Αν ήθελε 
να είναι στο πνεύμα του Pride έπρεπε 
να γράψει «ο πρωθυπουργός δηλώνει 
παρούσα» u Οταν όμως υπεισέρχεται 
η πολιτική σκοπιμότητα, χαράζονται και 
τα όρια της… πρωτοτυπίας u Οι προ-
σευχές του πατριάρχη Βαρθολομαίου 
και οι ευχές της Θεοδώρας Μεγαλο-
οικονόμου συνόδευσαν τους μαθητές 
στο μαρτύριο των εξετάσεων u Eλα, δε 
θέλω γέλια u Πρέπει να το ξενύχτησε 
ο Καμμένος u Κοτζάμ AirForceOne 
με τον Τραμπ μέσα προσγειώθηκε για 
ανεφοδιασμό στη Σούδα εν πτήσει προς 
Σιγκαπούρη u Οσο να ‘ναι, μια αγωνία 
για την επιτυχή ολοκλήρωση του ανεφο-
διασμού επί «ελληνικού εδάφους» την 

είχε u Πόσο θα ‘θελε να είναι εκεί u 

Αλλά οι Αμερικάνοι δεν τα ανακοινώ-
νουν αυτά, ούτε στέλνουν προσκλήσεις 

u Αμα είσαι τζογαδόρος, σπάνια στενο-
χωριέσαι επειδή έχασες u Πολλοί στοι-
χημάτισαν ότι η συνάντηση Τραμπ-Κιμ 
δε θα ξεπερνούσε το ένα λεπτό u Την 
πάτησαν με το tweet του Τραμπ u Επαι-
ξαν, έχασαν, πάνε γι' άλλα u Τώρα που η 
ηγεσία της Δημοκρατίας της Μακεδονί-
ας παραδέχεται ότι οι Μακεδόνες είναι 
σλαβικής καταγωγής και η μακεδονική 
γλώσσα σλαβική, θα έχουν δικαίωμα να 
στήσουν ανδριάντες του Αλέξανδρου 
ή του Φιλίππου; u Το ρωτάμε γιατί τέ-
τοιοι ανδριάντες υπάρχουν στη Γαλλία, 
στη Γερμανία, στην Αμερική στη Ρωσία, 
σχεδόν παντού u Οπως και ανδριάντες 
άλλων αρχαίων ελλήνων και ρωμαίων 
στοχαστών, πολιτικών, στρατηλατών u 

Μήπως να απαιτήσουμε τη γενική απα-
γόρευση; u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Και το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να έχει το δικό του χρόνο 
παρέμβασης και ενίσχυσης της προσπάθειας της κυβέρνησης. Τα 
θέματα που δεν μπορεί να θέσει επισήμως η κυβέρνηση σήμερα, 
πρέπει να τα θέσει το κόμμα, ενισχύοντας τη διαφορετική αυτή 

προσπάθεια της κυβέρνησης και για να «ξεδοντιάσει» την εύκολη 
αντιπολίτευση που πάει να στήσει η Νέα Δημοκρατία.

Νίκος Φίλης

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Εθνικιστική μπουρδολογία
Τη δήλωση ότι η Ελλάδα προστατεύει τους οχτώ φυγάδες 

τούρκους στρατιωτικούς προκειμένου να πάρει απ' αυτούς 
στρατιωτικά μυστικά έκανε ο τούρκος υπουργός Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων Ομέρ Τσελίκ σε συνέντευξή του. «Είναι ένα γεγονός 
που θα επηρεάσει ριζικά τις σχέσεις μας με την Ελλάδα», είπε ο 
Τσελίκ. Και συνέχισε: «Αυτό δεν έχει να κάνει με το δίκαιο. Είναι 
καθαρό ότι έχει πάρει άλλη διάσταση. Σκέφτονται ότι από αυτά 
τα άτομα μπορούν να πάρουν στρατιωτικά μυστικά. Ο καθένας 
από αυτούς είναι πρόσφορο εργαλείο που δεν έχει θρησκευτικό 
προσανατολισμό ούτε και συναίσθηση της έννοιας πατρίδας». 
Κι επανέλαβε την ίδια κορόνα με άλλες λέξεις: «Η προστασία 
τρομοκρατών που έχουν βάλει στρατιωτική στολή θα επηρεάσει 
τα πάντα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις».

Πρόκειται, φυσικά, για μπούρδα. Σιγά τα στρατιωτικά μυστικά 
που μπορεί να πάρει ένα κράτος από κατώτερους στρατιωτικούς. 
Λες και στο σημερινό κόσμο υπάρχουν στρατιωτικά μυστικά, πέ-
ρα από εκείνα που αφορούν τα επιτελεία και κάποιες ειδικές ομά-
δες (π.χ. ειδικές έρευνες) και που μένουν μεταξύ ενός εξαιρετικά 
μικρού αριθμού ανθρώπων (στους οποίους δεν περιλαμβάνονται 
στρατιωτικοί σαν αυτούς που διέφυγαν στην Ελλάδα). Από την 
άλλη, εμείς εδώ στην Ελλάδα ξέρουμε ότι η κυβέρνηση πολύ θα 
ήθελε -οχυρωμένη πίσω από μια απόφαση της αστικής Δικαιοσύ-
νης- να εκδοθούν οι φυγάδες στρατιωτικοί, τους οποίους ο ίδιος 
ο Τσίπρας χαρακτήρισε πραξικοπηματίες. Το γενικότερο κλίμα, 
όμως, δεν επέτρεψε να υλοποιηθεί αυτή η μεθόδευση, παρά την 
υπόσχεση που έδωσε από τηλεφώνου ο Τσίπρας στον Ερντογάν.

Στην Τουρκία, βέβαια, δεν τα ξέρουν αυτά. Οι καθυστερημένες 
πολιτικά και κοινωνικά μάζες της Ανατολίας, που αποτελούν τη 
μεγάλη εκλογική βάση του Ερντογάν, σκέφτονται με σενάρια 
συνωμοσίας. Μήπως το ίδιο δε συμβαίνει με σημαντικό τμήμα 
των ψηφοφόρων στην Ελλάδα (και δεν αναφερόμαστε μόνο 
στους… ψεκασμένους); Γι' αυτό και ο Ερντογάν με τους υπουρ-
γούς του τροφοδοτούν καθημερινά το εθνικιστικό ρεύμα με τό-
νους μπουρδολογίας και συνωμοσιολογίας για να μεταφράσουν 
την εθνικιστική ψύχωση και την πολιτική τύφλωση σε ψήφους.

Να κάνουμε και μια πρόβλεψη. Οταν τελειώσουν οι τουρκικές 
εκλογές σε λίγες μέρες, θα υπάρξει γρήγορη αποκλιμάκωση της 
ρητορικής έντασης. Δεν αποκλείεται να υπάρξει και μια άτυπη 
συμφωνία ανάμεσα στους αρχηγούς των δύο επιτελείων για στα-
μάτημα των στρατιωτικών πτήσεων στο Αιγαίο. Βλέπετε, αρχίζει 
η τουριστική σεζόν και δε θα ήταν καλό για τους επιχειρηματίες 
του τουρισμού και στις δυο χώρες να βλέπουν οι πελάτες τους τα 
F-16 και τα Mirage-2000 να πραγματοποιούν εικονικές αερομα-
χίες πάνω από τα κεφάλια τους. Είναι… αντιεμπορικό.

Ο νηστικός καρβέλια ονειρεύεται
«Ντέρμπι για τρεις» θα είναι οι επόμενες εκλογές. Η Φώφη το 

έχει σίγουρο και το ανακοίνωσε στους πασόκους που μαζεύτηκαν 
για να τον ακούσουν σε ομιλία της στο Grand Hotel Palace στη 
Θεσσαλονίκη. Ο νηστικός καρβέλια ονειρεύεται και η Φώφη 
πρέπει αναγκαστικά να λέει τέτοιες παπάρες, για να μαλακώνει 
-πράγμα εξαιρετικά δύσκολο- τις φυγόκεντρες τάσεις που εμφα-
νίζονται συνεχώς στο ΚΙΝΑΛ. Δεν πρόλαβε να πει τις παπάρες 
στη Θεσσαλονίκη και από πλευράς ΔΗΜΑΡ και Ποταμιού άρχι-
σαν να δείχνουν με νόημα προς την Ισπανία, όπου ο Πέδρο Σά-
ντσεθ (με κοινοβουλευτική δύναμη σαφώς μεγαλύτερη απ' αυτή 
του ΚΙΝΑΛ) κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση με τις ψήφους 
του Podemos, δηλαδή του ισπανικού ΣΥΡΙΖΑ. 

Δυο μέρες μετά, τα πράγματα «ζόρισαν» περισσότερο, καθώς 
ο Δανέλλης ξεπέρασε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε προ-
παγάνδα υπέρ της συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ, προεξοφλώντας ότι 
αυτή θα είναι και η θέση του Ποταμιού, με αποτέλεσμα να του 
«την πέσει» ο Κωνσταντινόπουλος από το βήμα της Βουλής (!), 
προτρέποντάς τον να φύγει από το ΚΙΝΑΛ. Οπως αντιλαμβά-
νεστε, μετά και από αυτή την εικόνα της δημόσιας αλληλοσφα-
γής, το «ντέρμπι για τρεις» μπήκε αμέσως στην κατηγορία του 
«λέμε και καμιά μαλακία για να περνάει η ώρα». Για ντέρμπι δεν 
το συζητάμε, όμως δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι το ΚΙΝΑΛ -αν 
καταφέρει να φτάσει ενωμένο μέχρι τις επόμενες εκλογές- θα 
πάρει την τρίτη θέση. Ακόμα κι αν περάσει τους νεοναζιστές, δεν 
είναι σίγουρο ότι θα περάσει τον Περισσό.

Ισχύει, βέβαια, το «όσο ζω ελπίζω». Και στο ΚΙΝΑΛ έχουν αρχί-
σει να αντιγράφουν τον ΣΥΡΙΖΑ της περιόδου των «συνιστωσών». 
Μόνο που όταν ο ΣΥΡΙΖΑ «μύρισε» εξουσία, συσπειρώθηκε γύ-
ρω από τον Τσίπρα και οι φράξιες οριοθέτησαν τα φέουδά τους 
(πράγμα που αποτυπώθηκε και στη σύνθεση της πρώτης κυβέρ-
νησης). Το ΚΙΝΑΛ, παρά τις προσπάθειες των φιλικών Μέσων, 
δεν έχει «μυρίσει» ακόμα εξουσία για να υπάρξει συσπείρωση. 
Με τόσα πολιτικά λαμόγια που έχουν μαζευτεί εκεί, το καθένα 
από τα οποία κοιτάζει μόνο «τον κώλο του», οι φυγόκεντρες τά-
σεις θα είναι πάντοτε ενεργές. Ακόμα κι αν δεν οδηγήσουν σε 
μικρές ή μεγάλες διασπάσεις, θα δίνουν την εικόνα ενός μίζερου 
κόμματος στο οποίο «δεν αξίζει ψήφος».

Πήγε για προσκύνημα και ο Κούλης

Οταν δεν μπορείς να πας 
στο μεγάλο αφεντικό, 

πηγαίνεις στον περιφερειακό 
του αντιπρόσωπο. Και προσ-
δοκάς ότι δείχνοντας καλή 
συμπεριφορά και δίνοντας 
όσες διαβεβαιώσεις χρεια-
στεί, ο αντιπρόσωπος θα πει 
δυο καλές κουβέντες για σένα 
στο αφεντικό. Κάπως έτσι βρέ-
θηκε στο Ισραήλ ο Κούλης, για 
να υποβάλει τα σέβη του στον 
Νετανιάχου και στα υπόλοιπα 
ναζιστικά καθάρματα της σιω-
νιστικής οντότητας.

Το γεγονός ότι ο σιωνιστικός 
στρατός εξακολουθεί να δολο-
φονεί άοπλους Παλαιστίνιους 
στα σύνορα με τη Λωρίδα της 
Γάζας ή να σκοτώνει με τρεις 
σφαίρες στο λαιμό εφήβους 
σε χωριά της Δυτικής Οχθης, 
δεν εμπόδισε τον Μητσοτάκη 
να κάνει αυτό το ταξίδι και να 
φωτογραφιστεί χαμογελώντας 
γλοιώδικα με τον σφαγέα Νε-
τανιάχου. Κανένας από το 
αστικό πολιτικό σύστημα δεν 
πρόκειται να τον κατηγορή-
σει. Προηγήθηκε ο Τσίπρας 
που συναντήθηκε με τον «φίλο 
Μπέντζαμιν» τις μέρες που ο 
τελευταίος έκανε τις μαζικές 
δολοφονίες Παλαιστίνιων στη 
Γάζα, οπότε ο Μητσοτάκης 
έρχεται δεύτερος και καταϊ-
δρωμένος.

Οσα ανακοινώθηκαν επι-
σήμως από τη ΝΔ δε διαφέ-
ρουν απ' όσα ανακοινώνονται 
κάθε φορά που συναντιέται 
ο Τσίπρας με τον Νετανιάχου 
ή κάποιοι υπουργοί των ΣΥ-

ΡΙΖΑΝΕΛ με τους σιωνιστές 
ομολόγους τους. «Συζήτησαν 
θέματα διμερούς ενδιαφέ-
ροντος εστιάζοντας στους 
τρόπους με τους οποίους οι 
δύο χώρες μπορούν να ενι-
σχύσουν τη στρατηγική συ-
νεργασία τους στο εμπόριο, 
τις επενδύσεις στον τουρισμό 
και την ενέργεια αλλά και σε 
άλλους τομείς». Συζήτησαν, 
ακόμα για περιφερειακά ζη-
τήματα και συγκεκριμένα για 
τις εξελίξεις που αφορούν 
το Ιράν και την πορεία της 
συμφωνίας για το πυρηνικό 
πρόγραμμα της Τεχεράνης 
ύστερα και από την απόφαση 
των ΗΠΑ να αποσυρθούν από 
αυτήν». Εδώ ο Κούλης υστερεί 
λίγο του Τσίπρα, ο οποίος είχε 
δείξει την κατανόησή του για 
τις «ανησυχίες» του Ισραήλ λό-
γω του βαλλιστικού προγράμ-
ματος του Ιράν. Και βέβαια, 
«επισημάνθηκε ο αποσταθε-
ροποιητικός ρόλος της Τουρ-
κίας στην περιοχή ενώ υπήρξε 

αναφορά και στους κινδύνους 
που απορρέουν από την άνοδο 
του ισλαμικού εξτρεμισμού»! 

Στο Παλαιστινιακό δεν 
υπάρχει η παραμικρή αναφο-
ρά. Σαν να μην υπάρχει. Οχι 
μόνο στη συστηματική σφαγή 
Παλαιστίνιων από τις 30 Μάρ-
τη μέχρι σήμερα, αλλά έστω 
στη γενικόλογη διατύπωση 
για «ειρηνική επίλυση της δι-
αφοράς στο πλαίσιο των απο-
φάσεων του ΟΗΕ», που παγίως 
γινόταν παλαιότερα.

Η στρατηγική συνεργασία 
με το ναζιστικό σιωνισμό είναι 
γενική πολιτική της ελληνικής 
αστικής τάξης, που την υπηρε-
τούν πιστά όλα τα αστικά κόμ-
ματα (πλην Περισσού). Ακόμα 
και για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ 
η αντιπολίτευση βρίσκει κάτι 
για να ασκήσει κριτική στην κυ-
βέρνηση. Οι σχέσεις με τους 
σιωνιστές μακελάρηδες είναι 
υπεράνω εσωτερικής πολιτικής 
αντιπαράθεσης. Αποτελούν 
κοινό τόπο για τις δυνάμεις 

της αστικής πολιτικής.
Μιλώντας στο «Global 

Forum» του αμερικανοσιωνι-
στικού λόμπι (AJC) ο Κούλης 
εξήρε το ρόλο του πατέρα του, 
ο οποίος «μόλις δέκα μέρες 
αφού έγινε πρωθυπουργός, τον 
Μάιο του 1990, η Ελληνική Δη-
μοκρατία αναγνώρισε το κρά-
τος του Ισραήλ» και «ένα μήνα 
αργότερα, πραγματοποίησε 
την πρώτη επίσημη επίσκεψη 
ως πρωθυπουργός στο Ισρα-
ήλ». Φρόντισε δε να εξηγήσει 
στο σιωνιστικό ακροατήριο ότι 
αυτό που τώρα φαίνεται προ-
φανές «δεν ήταν καθόλου αυ-
τονόητο πριν από 28 χρόνια», 
γιατί «η ελληνική κοινή γνώμη 
τότε ήταν σταθερά φιλοαραβι-
κή και αντι-ισραηλινή»!

Γι' αυτό και έχει σημασία 
να μαζικοποιηθεί το κίνημα 
αλληλεγγύης στον αδελφό 
παλαιστινιακό λαό και την 
πολύχρονη αντίστασή του. Η 
Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης 
στον Παλαιστινιακό Λαό, 
στην οποία συμμετέχει και η 
«Δικτύωση», αποτελεί μια πα-
ρήγορη εξέλιξη, καθώς τους 
τελευταίους μήνες έχει οργα-
νώσει αρκετές εκδηλώσεις αλ-
ληλεγγύης. Την Παρασκευή 29 
Ιούνη, στις 6 το απόγευμα, θα 
ξεκινήσει από τα Προπύλαια 
μοτοπορεία με κατεύθυνση 
την ισραηλινή πρεσβεία. Να 
φροντίσουμε να είναι όσο γί-
νεται πιο μαζική. Είναι χρέος 
μας να βάλουμε τέρμα στη 
σιωνιστική «διείσδυση».

Κοινά γυμνάσια ελληνικής και σιωνιστικής αεροπορίας 
με σενάριο το βομβαρδισμό της Λωρίδας της Γάζας!

Αντιγράφουμε από τους «Times of Israel» 
(11.6.2018). Τίτλος: «Χωρίς προσγειώσεις, 

Ισραηλινά αεροσκάφη εκπαιδεύονται στην 
Ελλάδα για αποστολές σε μεγάλο βεληνε-
κές». Υπότιτλος: «40 αεροσκάφη της Ισρα-
ηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF) συμμε-
τέχουν σε άσκηση με την Ελληνική Πολεμική 
Αεροπορία, εκπαιδευόμενα στον εναέριο 
ανεφοδιασμό». Το θέμα:

Σαράντα ισραηλινά αεροσκάφη πήραν 
μέρος σε αεροπορική άσκηση στον εναέριο 
χώρο της Ελλάδας την περασμένη  βδομά-
δα, εκπαιδευόμενα σε επιχειρήσεις μεγάλου 
βεληνεκούς και σε αποστολές πάνω από 
άγνωστο έδαφος, ανακοίνωσαν οι ένοπλες 
δυνάμεις τη Δευτέρα.

Η  Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία άρχισε 
τη μεγάλης κλίμακας άσκηση την προηγού-
μενη Κυριακή, με στόχο την προσομοίωση 
σε πόλεμο σε πολλαπλά μέτωπα,  συμπερι-
λαμβανόμενης μιας σημαντικής εκστρατείας 
βομβαρδισμών σε στόχους στη Λωρίδα της 
Γάζας.

Ως μέρος της άσκησης, 40 μαχητικά, 
αεροσκάφη ανεφοδιασμού και μεταγωγικά 
αεροσκάφη ταξίδεψαν στην Ελλάδα, είπαν οι 
ένοπλες δυνάμεις.

«Στην άσκηση, ταξιδέψαμε μακριά από την 
πατρίδα σε άγνωστα εδάφη για να πραγματο-
ποιήσουμε μια άκαμπτη και ακριβή αποστολή, 
κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες», 
δήλωσε ο διοικητής της 105ης Αεροπορικής 

Μοίρας της Πολεμικής Αεροπορίας, που 
πραγματοποιεί πτήσεις με μαχητικά F-16.

«Η δυνατότητα που είχαμε, να πάρουμε 
όλα τα σκάφη μας και να ταξιδέψουμε μακριά 
για να διεκπεραιώσουμε την αποστολή μας 
και μετά να επιστρέψουμε, είναι κάτι που εί-
μαστε προτεοιμασμένοι να χρησιμοποιήσου-
με οποτεδήποτε χρειαστεί», είπε.

Σε ανακοίνωσή τους οι Ισραηλινές Αμυ-
ντικές Δυνάμεις ανέφεραν ότι σκοπός της 
άσκησης ήταν η εκπαίδευση σε αποστολές 
μεγάλου βεληνεκούς στις οποίες συμμετέ-
χουν ντουζίνες αεροπλάνων.

«Η άσκηση έλαβε χώρα αποκλειστικά στον 
αέρα, χωρίς προσγειώσεις, και περιελάμβανε 
δυο εξόδους στο φως της μέρας», είπαν οι 
ένοπλες δυνάμεις.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανέ-
φεραν ότι κεντρικό θέμα της άσκησης ήταν 
να δοκιμαστεί η ικανότητα των αεροπορικών 
δυνάμεων να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτω-
πα ταυτόχρονα. Συνολικά, εκατοντάδες μα-
χητικών αεροσκαφών, ελικοπτέρων, μεταφο-
ρικών και άλλων αεροσκαφών πήραν μέρος 
στην πολυήμερη άσκηση, που περιελάμβανε 
και νυχτερινές αποστολές.

Η αεροπορική άσκηση προσομοίαζε πό-
λεμο στη Λωρίδα της Γάζας, όπως επίσης 
στο βόρειο μέτωπο -στο Λίβανο και τη Συ-
ρία- είπαν οι ένοπλες δυνάμεις.

Ως μέρος της άσκησης, οι αεροπορικές 
δυνάμεις προσομοίωσαν μια μεγάλης κλί-

μακας σύγκρουση στη Λωρίδα της Γάζας, 
όπου η ένταση ανέβηκε μετά από έναν μα-
ζικό αναβρασμό πριν από μια βδομάδα.

«Ως μέρος του νότιου σκέλους της άσκη-
σης, ντουζίνες μαχητικών αεροσκαφών 
προσομοίωσαν πλήγματα σε εκατοντάδες 
στόχους στη Λωρίδα της Γάζας σε μικρό 
χρονικό διάστημα», αναφέρει η ανακοίνωση 
των ενόπλων δυνάμεων.

Αν και ειπώθηκε ότι ο χρόνος της άσκησης 
δε συνδέεται με την πρόσφατη αναταραχή 
στον παλαιστινιακό θύλακα, η ανακοίνωση 
του στρατού για την άσκηση θα μπορούσε 
να θεωρηθεί σαν μια σιωπηρή απειλή για την 
τρομοκρατική ομάδα της Χαμάς που κυβερνά 
τη Γάζα.

Η άσκηση περιελάμβανε επίσης πραγμα-
τικές διαδρομές πάνω από τη Λωρίδα της 
Γάζας, με τα ισραηλινά αεροσκάφη να κινη-
ματογραφούν την περιοχή.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις προσέ-
θεσαν ότι η αεροπορία εκπαιδεύτηκε επίσης 
στην προσφορά υποστήριξης σε δυνάμεις 
εδάφους στην περίπτωση μιας χερσαίας ει-
σβολής στη Γάζα.

Οι σιωναζιστές το λένε και καμαρώνουν: 
πραγματοποιούν τις ασκήσεις τους στον ελ-
ληνικό εναέριο χώρο και συνεκπαιδεύονται 
με την ελληνική αεροπορία, σχεδιάζοντας 
τα πλήγματά τους στην πολιορκημένη Λω-
ρίδα της Γάζας, ακόμα και σε συνθήκες πο-
λέμου σε πολλά μέτωπα!



www.eksegersi.gr

4 16 ΙΟΥΝΗ 2018

Στις ελληνικές καλένδες οι 
S-400 της Τουρκίας

Στις ελληνικές καλένδες παραπέμπεται η αγορά των ρωσικών 
πυραύλων S-400 από την Τουρκία. Μολονότι τέτοια θέματα δεν 
ανακοινώνονται σε προεκλογικές περιόδους, η κυβέρνηση Ερ-
ντογάν ανακοίνωσε ότι η παραλαβή των S-400 δε θα γίνει τον 
Φλεβάρη του 2019, όπως προέβλεπε ο αρχικός προγραμματι-
σμός, αλλά τον Δεκέμβρη του 2019. Οπως συμβαίνει πάντοτε σε 
τέτοιες κωλοτούμπες, επιστρατεύθηκε μια δικαιολογία. Οτι δεν 
προλάβαιναν να εκπαιδευτούν τούρκοι μηχανικοί στο χειρισμό 
του λογισμικού των πυραύλων και η Τουρκία δεν ήθελε να χρησι-
μοποιήσει ρώσους ειδικούς για ένα διάστημα.

Φυσικά, όλοι κατάλαβαν ότι η αναβολή οφείλεται στο «τρίξιμο 
των δοντιών» από αμερικάνικης πλευράς. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
είχε ξεκαθαρίσει πως αν η Τουρκία προχωρήσει στην αγορά των 
S-400 θα σταματήσει η βιομηχανική συνεργασία με τις ΗΠΑ 
στην παραγωγή των αεροπλάνων F-35 και θα τεθεί εν αμφιβόλω 
η συμμετοχή του τουρκικού στρατού στις κοινές ασκήσεις του 
ΝΑΤΟ. Ετσι, ο Ερντογάν, που συνδύαζε την παραγγελία των S-
400 με την αντιαμερικάνικη ρητορική, συστατικό στοιχείο της 
προεκλογικής του καμπάνιας (της πιο δύσκολης απ' όσες έχει δώ-
σει μέχρι τώρα), αναγκάστηκε να ανακοινώσει την αναβολή της 
παραγγελίας πάνω στην κορύφωση της προεκλογικής περιόδου.

Φυσικά, μπορεί να υπάρξουν και αντίθετης φοράς υπαναχω-
ρήσεις στο μέλλον. Η Τουρκία αισθάνεται αδικημένη από το ξα-
ναμοίρασμα της πίτας στη Μέση Ανατολή και ως περιφερειακή 
δύναμη στην περιοχή κάνει κινήσεις διεκδίκησης. Κάτι δίνει κάτι 
παίρνει. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η αναγγελία της «ανα-
βολής» της παραγγελίας των S-400, συνέπεσε με τη συμφωνία  
ανάμεσα στους υπουργούς Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Τουρ-
κίας, Μάικ Πομπέο και Μεβλούτ Τσαβούσογλου σχετικά με τους 
όρους στρατιωτικού ελέγχου της συριακής επαρχίας Μανμπίτζ. 
Πομπέο και Τσαβούσογλου συμφώνησαν σε κάθε λεπτομέρεια. 
Αν και δεν έγιναν επίσημες ανακοινώσεις ως προς τις λεπτο-
μέρειες, το πρακτορείο Αναντολού ανέφερε πως η συμφωνία 
προβλέπει πως οι κουρδικές πολιτοφυλακές θα αποσυρθούν σε 
τρία στάδια, ενώ τον έλεγχο της Μανμπίτζ θα αναλάβουν από 
κοινού τουρκικά και αμερικανικά στρατεύματα.

Οι Κούρδοι αισθάνονται προδομένοι. Προσδέθηκαν πίσω από 
το άρμα των αμερικάνων ιμπεριαλιστών, με την προσδοκία ότι για 
πρώτη φορά στην Ιστορία θα δημιουργούνταν ένα κουρδικό κρά-
τος (ημιανεξάρτητο, έστω) που θα βρεχόταν από τη Μεσόγειο. 
Χρησιμοποιήθηκαν απλώς ως κρέας για τα αμερικάνικα κανόνια. 
Εχυσαν το αίμα τους σ' έναν άδικο πόλεμο, που έχει ως αντικεί-
μενό του το ξαναμοίρασμα των σφαιρών επιρροής στην περιοχή,  
και τώρα είδαν τους «προστάτες» τους να συμφωνούν με τους 
«εχθρούς» τους, ερήμην τους φυσικά, και να τους διατάζουν να 
απομακρυνθούν ανατολικά του Ευφράτη, ώστε ο στρατηγικός 
θύλακας του Μανμπίτζ να παραδοθεί σε τουρκικό έλεγχο.

Οποιος σκέπτεται και συμπεριφέρεται πραγματιστικά, χωρίς 
αρχές, στο τέλος συνθλίβεται στις μυλόπετρες υπέρτερων δυνά-
μεων. Οι Κούρδοι της Συρίας ήταν για τους Αμερικάνους μόνο 
μια στρατιωτική δύναμη, ικανή για ν' αντικαταστήσει τους αμε-
ρικανούς πεζοναύτες που θα έπρεπε να σταλούν στην περιοχή.  
Τους ξεζούμισαν και τους πετούν σαν στυμμένη λεμονόκουπα. 
Αντίθετα, η Τουρκία είναι μια σημαντική περιφερειακή δύναμη, 
που οι ΗΠΑ δε θέλουν να χάσουν.

Πομπέο και Τσαβούσογλου συμφώνησαν να διεξαγάγουν πε-
ραιτέρω συζητήσεις για την επίλυση τρεχόντων διμερών ζητη-
μάτων, τονίζοντας με νόημα ότι παραμένουν δεσμευμένοι «στο 
πνεύμα της συμμαχικής συνεργασίας» που διέπει τις χώρες-
μέλη του ΝΑΤΟ. Φυσικά, ο Ερντογάν το «πουλάει» αυτό στους 
εκλογείς σαν νίκη της πολιτικής του. Ακόμα και την κωλοτούμπα 
με τους S-400 ο Τσαβούσογλου πήγε να την καλύψει πίσω από 
δηλώσεις «εθνικού τσαμπουκά»: «Είπαμε στις ΗΠΑ πως δεν αντι-
δρούμε καλά στις απειλές. Για τα F – 35 έχουμε ήδη υπογράψει 
τη συμφωνία και η παραγγελία αναμένεται στις 21 Ιουνίου. Δεν 
υπάρχουν αρνητικές εξελίξεις».

Στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, όμως, ο δυνατός πόλος 
είναι οι ΗΠΑ, όχι η Τουρκία. Η Τουρκία, παρά το μέγεθός της, 
το οικονομικό της βάρος και τη στρατηγική θέση της στο με-
ταίχμιο Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, δεν παύει να είναι μια 
εξαρτημένη χώρα. Αυτή η χώρα είναι ενταγμένη στο ΝΑΤΟ και 
δε νομίζουμε ότι η στρατοκρατία της (όσες αλλαγές κι αν έχει 
επιφέρει ο Ερντογάν) θα επέτρεπε ποτέ αλλαγή στρατοπέδου. 
Και η τουρκική στρατοκρατία έχει τον τρόπο να επιβάλει τη θέ-
λησή της. Εχει πραγματοποιήσει πολλά πραξικοπήματα (μετά το 
θάνατο του Κεμάλ Ατατούρκ, στην παράδοση του οποίου ομνύει), 
έχει εκτελέσει εκλεγμένους πρωθυπουργούς, έχει ανεβοκατεβά-
σει κυβερνήσεις. Η τουρκική στρατοκρατία δεν είναι μόνο μια 
στρατιωτική δύναμη, αλλά είναι ταυτόχρονα και μια οικονομική 
δύναμη, διευθύνοντας σωρεία καπιταλιστικών επιχειρήσεων κά-
θε είδους. Δεν εκτελεί εντολές, αλλά ασκεί πολιτική.

Πίσω από το σόου Τραμπ-Κιμ
Στον αντίποδα του ναυαγίου 

της συνόδου των G7, η «ιστο-
ρική συνάντηση» του Ντόναλντ 
Τραμπ με τον βορειοκορεάτη 
ομόλογό του Κιμ Γιονγκ Ουν πλα-
σαρίστηκε ως η αρχή του τέλους 
της πολύχρονης διένεξης των 
ΗΠΑ με τη Βόρεια Κορέα. Οι δη-
λώσεις «ευγνωμοσύνης» του Κιμ 
προς τον Τραμπ δεν αποτελούν 
κριτήριο για την παραπέρα εξέ-
λιξη, πέραν του γεγονότος ότι ο 
Κιμ (και η κλίκα του, που ψευδε-
πίγραφα πλασάρονται ως… κομ-
μουνιστές) είναι αποφασισμένος 
να κάνει βήματα προς την κλα-
σική καπιταλιστική διαχείριση 
του κρατικού καπιταλισμού της 
Βόρειας Κορέας.

Το λιτό κείμενο των 394 λέ-
ξεων, που υπέγραψαν ο Τραμπ 
με τον Κιμ στη Σιγκαπούρη, την 
περασμένη Τρίτη, δεν είναι παρά 
μία δήλωση «καλών προθέσεων», 
που έχει φυσικά τη σημασία της, 
δεν αποτελεί όμως εγγύηση για 
τον οριστικό τερματισμό της 
αντιπαράθεσης των δύο χωρών. 
Τέσσερα ήταν τα σημεία στα 
οποία συμφώνησαν οι δύο με-   
ριές, όπως αποτυπώθηκαν στο 
κοινό ανακοινωθέν: 1. Βελτίωση 
των μεταξύ τους σχέσεων με 
στόχο την ειρήνη και την ευημε-
ρία. 2. Κοινή προσπάθεια για την 
εγκαθίδρυση σταθερής ειρήνης 
στην κορεατική χερσόνησο. 
3. Επαναβεβαίωση της διακή-
ρυξης της 27ης Απρίλη με δέ-
σμευση της Βόρειας Κορέας να 
εργαστεί στην κατεύθυνση της 
πλήρους αποπυρηνικοποίησης 
της κορεατικής χερσονήσου. 4. 
Δέσμευση των δύο πλευρών για 
άμεσο επαναπατρισμό των ενα-
πομεινάντων αμερικάνων στρα-
τιωτών στη Βόρεια Κορέα.

Το σημείο που μπορεί να απο-
τελέσει αγκάθι στην εφαρμογή 
της συμφωνίας, πέραν της αο-
ριστίας της, είναι σαφέστατα η 
ερμηνεία της λέξης «αποπυρηνι-
κοποίηση». Η πάγια αμερικάνικη 
θέση για την «αποπυρηνικοποίη-
ση» της κορεατικής χερσονήσου 
συνοψίζεται στην απαίτηση για 
καταστροφή των πυρηνικών της 
Βόρειας Κορέας. Ο Τζον Μπόλ-
τον (γνωστό «γεράκι» της κυβέρ-
νησης Μπους, που προσέλαβε 
πρόσφατα ως σύμβουλο εθνικής 
ασφάλειας ο Τραμπ) ζητά ακόμα 
περισσότερα: την καταστροφή 
των βαλλιστικών πυραύλων, του 
χημικού και βιολογικού οπλοστα-
σίου της Βόρειας Κορέας, αλλά 
και της ικανότητας να παράγει 
όλα αυτά, καθώς και τρόπους για 
να ελέγχεται ότι η Βόρεια Κορέα 
δεν κρύβει τίποτα. Οι Αμερικάνοι 
κρύβονται πίσω από το γεγονός 
ότι απέσυραν τα πυρηνικά τους 
από τη Νότια Κορέα (αυτά που 
εγκατέστησαν μετά τον πόλεμο 
του 1950-53) στις αρχές της δε-
καετίας του ’90, για να υποστη-
ρίξουν ότι από τη μεριά τους 
έκαναν όλα όσα χρειάζονται για 
να εφαρμόσουν την «αποπυρηνι-
κοποίηση». Αυτό όμως δεν τους 
εμποδίζει να κάνουν κοινές στρα-
τιωτικές ασκήσεις με τη Νότια 
Κορέα και να περιδιαβαίνουν με 
το στόλο και τα υποβρύχιά τους 
(τα οποία κανείς δεν μπορεί να 
αποκλείσει ότι έχουν πάνω τους 

πυρηνικά όπλα) στην περιοχή της 
κορεατικής χερσονήσου.

Αντίθετα, η Βόρεια Κορέα 
επικεντρώνεται στη δυνατότητα 
πυρηνικής επίθεσης από τις ΗΠΑ 
και στην προστασία της Νότιας 
Κορέας και της Ιαπωνίας από 
την αντιπυραυλική ασπίδα που 
παρέχεται από τις στρατιωτικές 
βάσεις των ΗΠΑ στον Ειρηνικό. 
Μέχρι στιγμής, όμως, αυτό δεν 
έχει φανεί πουθενά, αλλά σίγου-
ρα συζητιέται στα παρασκήνια, 
γι’ αυτό και ο Τραμπ έσπευσε να 
δώσει «εγγυήσεις» για την ασφά-
λεια της περιοχής και να δηλώ-
σει ότι θα αναστείλει τις κοινές 
στρατιωτικές ασκήσεις με τη 
Νότια Κορέα.

Οι Τάιμς της Νέας Υόρκης, 
από τους οποίους προέρχονται 
οι παραπάνω πληροφορίες, 
αναφέρουν ότι η ερμηνεία της 
«αποπυρηνικοποίησης» οδηγεί 
σε «παρεξηγήσεις» που μπορεί 
να δημιουργήσουν προβλήματα 
στις σχέσεις των δύο χωρών. Οι 
«παρεξηγήσεις» παραλίγο να 
ακυρώσουν τη συνάντηση της 
Σιγκαπούρης, όταν ο Τραμπ στις 
24 Μάη έστειλε επιστολή στον 
Κιμ, ζητώντας του «ευγενικά» 

την ακύρωση της συνάντησης 
λόγω των επιθετικών δηλώσεων 
της Βόρειας Κορέας μετά από 
αντίστοιχες δηλώσεις του Μπόλ-
τον, που έκανε λόγο για «λιβυκό 
μοντέλο», σύμφωνα με το οποίο η 
Λιβύη συναίνεσε στην αποστρα-
τιωτικοποίησή της για να δεχτεί 
τη νατοϊκή επίθεση λίγα χρόνια 
αργότερα.

Φυσικά, δεν επρόκειτο απλά 
για «παρεξηγήσεις», αλλά για 
διπλωματικές αντεγκλήσεις πριν 
από τη συνάντηση, με την κάθε 
πλευρά να ζυγίζει τις αντιδρά-
σεις της άλλης. Τελικά, η συνά-
ντηση έδωσε το «αναμενόμενο 
αποτέλεσμα», πράγμα που ήταν 
εξασφαλισμένο εξαρχής (δια-
φορετικά δε θα πήγαιναν ούτε 
ο Τραμπ ούτε ο Κιμ), όμως αυτό 
που μένει είναι το πώς θα συνε-
χιστούν οι διαπραγματεύσεις. 
Μέχρι πού είναι διατεθειμένη να 
κάνουν πίσω η Βόρεια Κορέα και 
η Κίνα που κρύβεται πίσω της (ως 
ο ισχυρότερος προστάτης της 
χρόνια τώρα);

Το σίγουρο είναι ότι όλα αυτά 
δεν έχουν καμία σχέση ούτε με 
την ειρήνη ούτε με την ευημερία. 
Γιατί «ειρήνη» υπάρχει και τώρα, 

αλλά σε καμία περίπτωση δεν εί-
ναι σταθερή, από τη στιγμή που 
υπάρχουν αντιτιθέμενα ιμπερια-
λιστικά συμφέροντα (ΗΠΑ-Κίνα), 
που είναι αυτά που καθορίζουν 
τις εξελίξεις στην περιοχή. 

Από την άλλη, η «ευημερία» 
του λαού της Βόρειας Κορέας 
δε θα είναι μεγαλύτερη από 
αυτή των Ανατολικογερμανών, 
σε περίπτωση που το καθεστώς 
καταρρεύσει (κάτι που για την 
ώρα τουλάχιστον δε φαίνεται 
στον ορίζοντα), ούτε αν γίνουν 
οι πολυπόθητες επενδύσεις, με 
τις οποίες το ξένο κεφάλαιο θα 
ξεζουμίσει το φτηνό εργατικό 
δυναμικό της Βόρειας Κορέας 
(όπως κάνει και στην Κούβα).

ΥΓ. Η Βόρεια Κορέα δεν απο-
τελεί πλέον πυρηνική απειλή, ού-
τε είναι «το μεγαλύτερο και πιο 
επικίνδυνο πρόβλημα» για τις 
ΗΠΑ, δήλωσε ο Τραμπ αμέσως 
μόλις επέστρεψε στην  Ουά-
σινγκτον από τη Σιγκαπούρη. Και 
συμπλήρωσε με νόημα: «Ολοι 
πλέον μπορούν να αισθάνονται 
πιο ασφαλείς τώρα, σε σχέση 
με την εποχή που ανέλαβα την 
προεδρία». Εκλογές έρχονται 
σε μερικούς μήνες, ευκαιρία να 
εκμεταλλευτεί το κλίμα. Πρώτα η 
προπαγάνδα ανέπτυξε την υστε-
ρία στους Αμερικανούς ότι κιν-
δυνεύουν από τους πυραύλους 
του «Little Rocket Man» (έτσι 
αποκαλούσε ο Τραμπ τον Κιμ, 
που με τη σειρά του τον αποκα-
λούσε «γεροξεκούτη») και τώρα 
τους διαβεβαιώνει ότι, χάρη σ' 
αυτόν, δεν κινδυνεύουν πλέον. Η 
πλειοψηφία των ψηφοφόρων του 
Τραμπ δε διαφέρουν από όχλο.

Η άρνηση της Ρώμης να δεχτεί στο έδαφός της 
629 μετανάστες, που διασώθηκαν στα ανοιχτά 

της Λιβύης από το πλοίο Aquarius της ΜΚΟ «SOS 
Méditerranée», πυροδότησε διπλωματικό «πόλεμο» 
με το Παρίσι. Ο Μακρόν κατηγόρησε την ιταλική 
κυβέρνηση για «κυνισμό και ανευθυνότητα» και για 
παραβίαση του διεθνούς δικαίου, με τον εκπρόσω-
πο του κόμματός του (LaRépubliqueenmarche), 
Γκαμπριέλ Ατάλ, να χαρακτηρίζει τη στάση της 
Ιταλίας «εμετική»!

Στην αντεπίθεση πέρασε ο γνωστός για τις ρα-
τσιστικές του απόψεις, Σαλβίνι, υπουργός Εσωτε-
ρικών πλέον της Ιταλίας, κατηγορώντας το Παρίσι 
για «υποκρισία» και αποκαλύπτοντας ότι η Γαλλία 
απέλασε στην Ιταλία 10.249 μετανάστες το πρώτο 
πεντάμηνο του έτους, ενώ από τους 9.816 μετανά-
στες που υποτίθεται ότι είχε δεσμευτεί να δεχτεί, 
δέχτηκε μόνο 640! 

Τι να «πρωτοθαυμάσει» κανείς; Τον απροκάλυπτο 
ρατσισμό του ακροδεξιού Σαλβίνι ή την ντελικάτη 
υποκρισία του Μακρόν και της κυβέρνησής του; 
Μπορεί ο Σαλβίνι, σαν φασίστας που είναι, να μη θέ-
λει να βλέπει τους μετανάστες ούτε ζωγραφιστούς, 
όμως τα στοιχεία που έδωσε βασίζονται στα επίση-
μα στοιχεία της ΕΕ για το προσφυγικό. Τα στοιχεία 
αυτά (βλ. http://www.europeanmigrationlaw.eu/
en/articles/datas/relocation-from-italy-and-greece.
html) δείχνουν ότι η Γαλλία έπρεπε να  δεχτεί συ-
νολικά (από Ιταλία και Ελλάδα) 19.714 μετανάστες, 
βάσει της συμφωνίας που επιτεύχθηκε σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο το 2015, όμως δέχτηκε μόνο το 25% (635 
από Ιταλία και 4.394 από Ελλάδα).

Την ίδια στιγμή, ο Μακρόν περνούσε αντιμετα-
ναστευτικό νόμο που προβλέπει τη φυλάκιση των 
παιδιών των μεταναστών που απέτυχαν να πάρουν 

άσυλο, πριν τα απελάσουν, καθώς και τη δίωξη όσων 
τολμήσουν να βοηθήσουν «παράνομους» μετανά-
στες να μπουν ή να μείνουν στη Γαλλία! Το αντι-
μεταναστευτικό μένος του Μακρόν στηλιτεύτηκε 
από βελγική εφημερίδα που έγραψε πρόσφατα 
άρθρο με τίτλο «2000 μετανάστες απελάθηκαν 
επειδή δεν είχαν κανέναν να σώσουν το Σαββα-
τοκύριακο» (αναφερόταν στο νεαρό «παράνομο» 
μετανάστη από το Μαλί, Μαμαντού Γκασαμά, που 
σκαρφάλωσε τέσσερις ορόφους για να σώσει ένα 
παιδάκι και ο Μακρόν τον νομιμοποίησε).

Τελικά, οι μετανάστες του Aquarius πλέουν προς 
την Ισπανία, με θαλασσοταραχή, αφού προηγου-
μένως έγινε μετεπιβίβαση αρκετών σε δύο πλοία 
του ιταλικού πολεμικού ναυτικού, που σχημάτισαν 
νηοπομπή με το Aquarius. Το αντιμεταναστευτικό 
μήνυμα που ήθελε να δώσει η νέα ιταλική κυβέρνη-
ση το έδωσε. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ιταλία 
κάνει κάτι τέτοιο. Θυμηθείτε πώς είχε φερθεί στα 
μεταναστευτικά κύματα των Αλβανών τη δεκαετία 
του '90, όταν ξυλοφόρτωνε αλβανούς μετανάστες 
στο Μπάρι ή βύθιζε τα σκάφη τους (βλ. https://
migrantsatsea.org/2011/07/29/20th-anniversary-
of-the-arrival-at-bari-italy-of-15000-albanian-boat-
people/ και  https://www.nytimes.com/1997/03/31/
world/albania-envoy-accuses-italy-in-sinking-of-
refugee-boat.html).

Οπως τότε, έτσι και τώρα, τα κύματα των μετανα-
στών δεν κοπάζουν, όσα αντιμεταναστευτικά μέτρα 
κι αν πήραν οι χώρες της ΕΕ. Γιατί οι μετανάστες 
δεν είχαν ούτε έχουν άλλη επιλογή, όταν οι χώρες 
τους έχουν μετατραπεί είτε σε σωρούς από συ-
ντρίμμια είτε σε εξαθλιωμένα παραπήγματα χωρίς 
καμία ελπίδα για ανθρώπινη ζωή.

Οι δύο όψεις του ρατσισμού της ΕΕ
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Σύνοδος G7 στο Κεμπέκ

«Συμμαχικά» αλληλομαχαιρώματα
«Ο καναδός πρωθυπουργός Τζά-

στιν Τριντό ενήργησε τόσο 
ήπια και μαλακά κατά τη διάρκεια των 
συναντήσεών μας στο G7 μόνο και μό-
νο για να δώσει μία συνέντευξη Τύπου 
αφού έφυγα, λέγοντας ότι “οι αμερικά-
νικοι δασμοί ήταν ένα είδος προσβο-
λής” και ότι “δεν θα πιεστούμε”. Πολύ 
άτιμος και αδύναμος. Οι δασμοί μας 
είναι απάντηση στους δικούς του του 
270% στα γαλακτοκομικά». 

Με αυτό το μήνυμα στο Twitter 
άναψε φωτιές ο Τραμπ, το περασμέ-
νο Σάββατο, αφού είχε φύγει από τη 
σύνοδο του G7 που έγινε στο Κεμπέκ 
του  Καναδά, κατευθυνόμενος για τη 
Σιγκαπούρη όπου θα συναντούσε τον 
ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ 
Ουν, αποσύροντας την υπογραφή του 
από την κοινή ανακοίνωση των ηγε-
τών του G7, στην οποία γινόταν λόγος 
για τη σημασία της μάχης κατά του 
προστατευτισμού. Είναι ίσως η πρώτη 
φορά που γίνεται κάτι τέτοιο σε συνά-
ντηση του G7: ένας από τους ηγέτες 
να αποσύρει την υπογραφή του από 
το κοινό ανακοινωθέν και μάλιστα αυ-
τό να γίνεται αφού έχει φύγει, κατά 
τον ανεφοδιασμό του αεροπλάνου 
του στην Κρήτη! Λίγο αργότερα, ο 
Τραμπ πέταξε μία ακόμα «βόμβα» 
(ξανά μέσω Twitter) γράφοντας: «Το 
δίκαιο εμπόριο πρέπει να αποκα-
λείται ηλίθιο εμπόριο, αν δεν είναι 
αμοιβαίο» και «επεξηγώντας» πόσο 
«αδικούνται» οι ΗΠΑ στο παγκόσμιο 
εμπόριο!

Η απάντηση του στενότερου συμ-

μάχου των ΗΠΑ, της Βρετανίας, από 
τα χείλη της πρωθυπουργού Τερίζας 
Μέι είναι χαρακτηριστική του κλίμα-
τος που έχει διαμορφωθεί: «Δε γίνεται 
να αναλαμβάνεις μονομερώς δράση 
σε βάρος των εταίρων σου». Θλιβερή 
χαρακτήρισε την στάση του Τραμπ το 
Βερολίνο, διά στόματος Μέρκελ, ενώ 
ο καναδός πρωθυπουργός υποστήρι-
ξε ότι οι προσωπικές επιθέσεις δεν 
βοηθούν και δήλωσε ότι ο Καναδάς 
θα λάβει αντίμετρα.

Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευ-
κού Οίκου Λάρι Κάντλοου υπεραμύν-
θηκε των δηλώσεων Τραμπ, λέγοντας 
ότι φταίει ο Τριντό για τις πολωτικές 
του δηλώσεις που συνιστούσαν πι-
σώπλατο μαχαίρωμα, την ίδια στιγμή 
που στα ΜΜΕ διέρρεαν υποτιμητικές 
για την ΕΕ απόψεις που φέρεται να 
είπε ο Τραμπ στον Μακρόν σε παλαι-

ότερη συνάντησή τους. Η ΕΕ είναι 
χειρότερη από την Κίνα όταν κάνει 
εμπόριο, φέρεται να είπε!

Ο πόλεμος δηλώσεων των ηγετών 
της λυκοσυμμαχίας των G7 κρύβει 
φυσικά κάτι πολύ βαθύτερο. Οπως 
επισημάναμε στο προηγούμενο φύλ-
λο της «Κ», οι ΗΠΑ βγαίνουν πλέον 
επιθετικά στο παιχνίδι, πράγμα που 
επιβάλλεται όχι από τον χαρακτήρα 
του Τραμπ αλλά από τα ιμπεριαλι-
στικά συμφέροντα των ΗΠΑ σε μία 
εποχή ασθενούς «ανάκαμψης» και 
αναμονής ξεσπάσματος μιας νέας, 
ακόμα μεγαλύτερης οικονομικής 
κρίσης (από αυτές που χτυπούν περιο-
δικά τον παγκόσμιο καπιταλισμό). Αν 
ήταν μόνο ο χαρακτήρας του Τραμπ, 
θα τον είχαν μαζέψει, όπως έκαναν 
αρκετές φορές μέχρι σήμερα (θυμη-
θείτε τις παλαιότερες δηλώσεις υπέρ 

των αμερικάνων νεοναζιστών, που τις 
πήρε πίσω εμφανιζόμενος ως «αντι-
φασίστας»). Ομως ο Τραμπ εκφράζει 
πλέον την αμερικάνικη αντεπίθεση, 
έστω και με «άκομψο» τρόπο. 

Δεν είναι τόσο χαζός να θεωρεί ότι 
οι υπόλοιποι ιμπεριαλιστές δε θα επι-
βάλουν αντίποινα. Ο Καναδάς το έκα-
νε ξεκάθαρο αυτό, ενώ η ΕΕ (η οποία 
μέχρι σήμερα επιβάλλει δασμούς 
της τάξης του 3% στα αμερικάνικα 
εισαγόμενα προϊόντα) έχει επίσης 
υποστηρίξει ότι θα κάνει το ίδιο. 

Πολλά γράφονται για τις δηλώσεις 
των ηγετών και τον άστατο χαρακτή-
ρα του νέου «πλανητάρχη», όμως έτσι 
αποκρύπτεται η ουσία. Οτι, δηλαδή, 
ο οικονομικός πόλεμος που έχει ξε-
σπάσει οφείλεται στις αξεπέραστες 
αντιθέσεις του καπιταλισμού. Η 
«πλεονάζουσα παραγωγική ικανότη-
τα» (overcapacity) που αναφέρει η 
ΕΕ ότι βρίσκεται στην πηγή των προ-
βλημάτων της βιομηχανίας χάλυβα 
(κατηγορώντας πρώτα απ’ όλα την 
Κίνα γι’ αυτό) δεν είναι παρά η υπερ-
παραγωγή, για την οποία μιλούσαν 
οι κλασικοί του κομμουνισμού τον 
περασμένο αιώνα. Η υπερπαραγωγή 
εμπορευμάτων δεν οφείλεται όμως 
στο γεγονός ότι καλύπτονται όλες οι 
ανάγκες των λαών. Θα ήταν παράλο-
γο να το ισχυριστεί κανείς αυτό, ιδι-
αίτερα όταν αναφέρεται στο χάλυβα 
και το αλουμίνιο, που είναι από τα 
χρησιμότερα εμπορεύματα στην οι-
κονομική ζωή των κρατών (από αυτά 
κατασκευάζεται πληθώρα αγαθών και 

βιομηχανικών εξαρτημάτων). Μήπως 
ο πλανήτης έχει αναπτυχθεί τόσο 
που να μη χρειάζεται την παραγωγή 
αυτών των εμπορευμάτων; Μια ματιά 
στην άθλια κατάσταση που βρίσκο-
νται μία σειρά χώρες (από τις χώρες 
της Ασίας και της Αφρικής μέχρι τη 
Λατινική Αμερική) αρκεί για να πείσει 
και τον πιο δύσπιστο για τις τεράστιες 
ελλείψεις σε αγαθά, που καταδικά-
ζουν τις χώρες αυτές σε χρόνια δυ-
στυχία και μετατρέπουν τους λαούς 
τους σε σκλάβους των ορέξεων του 
ιμπεριαλιστικού κεφαλαίου.

Η υπερπαραγωγή αγαθών πάει μα-
ζί με την υπερπαραγωγή δυστυχίας. 
Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για το κε-
φάλαιο, προκειμένου να διατηρήσει 
την κυριαρχία του. Αν δεν υπήρχε ο 
στρατός των ανέργων, για παράδειγ-
μα, δε θα τον χρησιμοποιούσε για να 
ρίξει τα μεροκάματα και να κρατήσει 
υποταγμένους μέσω του εκβιασμού 
εκατομμύρια εργαζόμενους ως προ-
λετάριους. Από την άλλη, αυτό είναι 
δίκοπο μαχαίρι. Γιατί η υπερπαρα-
γωγή δυστυχίας γεννά εξεγέρσεις, 
μικραίνει την παγκόσμια οικονομική 
«πίτα» και περιορίζει το εμπόριο, με 
αποτέλεσμα να οξύνονται οι αντι-
θέσεις των ισχυρών ιμπεριαλιστικών 
κρατών που το λυμαίνονται. Αυτές οι 
αντιθέσεις θα οδηγήσουν ακόμα και 
στον πόλεμο, εκτός αν οι καταπιεσμέ-
νοι αποφασίσουν να πάρουν τις τύχες 
τους στα χέρια τους, οργανώνοντας 
την δική τους αντεπίθεση.

Δυτική Οχθη

Οι μπάτσοι του Αμπάς ενάντια σε διαδηλωτές
Χιλιάδες Παλαιστίνιοι, νέ-

οι στην πλειοψηφία τους, 
διαδήλωσαν στη Ραμάλα την 
Κυριακή 10 Ιούνη, ζητώντας την 
κατάργηση των κυρώσεων που 
έχει επιβάλει στη Γάζα η Πα-
λαιστιανική Αρχή του Αμπάς, οι 
οποίες βαθαίνουν την ανθρωπι-
στική κρίση που βιώνει ο παλαι-
στινιακός λαός στη Γάζα λόγω 
της υπερδεκαετούς σιωνιστικής 
πολιορκίας.

Η διαδήλωση οργανώθηκε 
από μια ανεξάρτητη νεολαιίστι-
κη οργάνωση και είναι η πρώτη 
μαζική κίνηση αλληλεγγύης 
των Παλαιστίνιων της Δυτικής 
Οχθης προς τον παλαιστινιακό 
λαό της Γάζας μετά την έναρξη 
των διαδηλώσεων της «Μεγάλης 
Πορείας της Επιστροφής», που 
ξεκίνησαν στις 30 του Μάρτη.

Εκατοντάδες διαδηλωτές τα-
ξίδεψαν από όλες τις γωνιές της 
Δυτικής Οχθης για να συμμετά-
σχουν στη διαδήλωση, ενώ τα 
συνθήματα που φωνάχτηκαν δε 
στράφηκαν μόνο ενάντια στην 
τακτική του εξουσιομανή Αμπάς 
απέναντι στη Γάζα, αλλά συνολι-
κά ενάντια στην ΠΑ και την ηγε-
σία της Φατάχ. Οι διαδηλωτές 
φώναξαν συνθήματα όπως: «Με 
το αίμα μας και με την ψυχή μας 
θα σώσουμε τη Γάζα», «Ντροπή 

σου (για τον Αμπάς), πούλησες 
τη Γάζα για λίγα δολάρια». Αλ-
λα συνθήματα χαρακτήριζαν 
την ΠΑ ως αρχή του αίσχους, 
καλούσαν τον Αμπάς να παραι-
τηθεί και να αποκηρύξει τις «δι-
εθνείς διαπραγματεύσεις», ενώ 
κάποιοι διαδηλωτές καλούσαν 
με συνθήματα σε ένοπλη εξέ-
γερση ενάντια στο Ισραήλ.

Το μέγεθος τις διαδήλωσης 
και ο παλμός της κάνει πολλούς 
αναλυτές να εκτιμούν ότι μπο-
ρεί να σημαίνει όχι μόνο την 
αναζωπύρωση του παλαιστινι-
ακού αγώνα στη Δυτική Οχθη 
αλλά και το ξέσπασμα ενός 
κινήματος ενάντια στην Παλαι-
στινιακή Αρχή. Η ΠΑ έχει μπει 
στο στόχαστρο της Αντίστασης 
στη Δυτική Οχθη, πολύ πριν από 
την κατάπτυστη απόφαση του 
Αμπάς να ενισχύσει τα μέτρα 
αποκλεισμού των σιωνιστών. 
Από τότε που ανέλαβε την ηγε-
σία της ΠΑ ο Αμπάς, εφαρμόζει 
σταθερά τη συμφωνία συνεργα-
σίας ασφάλειας μεταξύ ΠΑ και 
σιωνιστών έχοντας προκαλέσει 
μεγάλα πλήγματα στην Αντίστα-
ση, κατάσχοντας οπλισμό της, 
στέλνοντας εκατοντάδες αγωνι-
στές στα ισραηλινά κολαστήρια 
και δίνοντας πληροφορίες για 
την Αντίσταση στον ισραηλινό 

στρατό και τη Σιν Μπετ, που σε 
πολλές περιπτώσεις οδήγησαν 
σε φυλακίσεις, ακόμα και σε 
δολοφονίες παλαιστίνιων αγω-
νιστών στη Δυτική Οχθη από τον 
ισραηλινό στρατό.

Τέτοια είναι η περίπτωση του 
παλαιστίνιου μαχητή και δια-
νοούμενου Μπασίλ Αλ Αράζ 
που δολοφονήθηκε από τον 
ισραηλινό στρατό πέρυσι στην 
Ραμάλα, λίγες μόνο μέρες μετά 
την αποφυλάκισή του από τις 
φυλακές της ΠΑ. Τα αδέρφια 
και ο πατέρας του συμμετείχαν 
στη διαδήλωση, ενώ ο μάρτυρας 
Αράζ αποτελεί από τη μια σύμ-
βολο της Αντίστασης και από 
την άλλη σύμβολο της προδο-
τικής συνεργασίας μεταξύ ΠΑ 
και Ισραήλ.

Τα λόγια του 35χρονου αγωνι-

στή Χαφέζ Ομάρ στον ειδησεο-
γραφικό ιστότοπο Mondoweiss 
αντανακλούν σε σημαντικό βαθ-
μό το κλίμα αλλά και τις αυτα-
πάτες που επικρατούν στην πα-
λαιστινιακή νεολαία της Δυτικής 
Οχθης: «Η πολιτική διαδικασία 
έχει πεθάνει. Λένε ψέματα στο 
λαό, ότι καταφεύγουν στον ΟΗΕ 
και στα διεθνή δικαστήρια. Στην 
πραγματικότητα δεν κάνουν τί-
ποτα. Είναι σε πλήρη συμφωνία 
με τις πολιτικές του Ισραήλ. 
Ολος ο κόσμος δεν ανέχεται 
πια την ΠΑ. Παρολαυτά, είναι 
δύσκολο να κάνεις κάτι γι’ αυτό, 
δεν μπορείς να τους αντιμετω-
πίσεις σαν εχθρούς, γιατί σε 
τελική ανάλυση είναι κι αυτοί 
Παλαιστίνιοι. Εχω τόσα πολλά 
ξαδέρφια στην ΠΑ και μου είναι 
πολύ δύσκολο να τους αντιμετω-

πίσω σαν εχθρούς, παρόλο που 
συνεργάζονται και υπηρετούν 
τον εχθρό».

Κατά τη διάρκεια της διαδή-
λωσης, λιγοστοί υποστηρικτές 
του Αμπάς σήκωσαν πανό σε 
κτίριο στη διαδρομή της πορεί-
ας, κατηγορώντας τη Χαμάς για 
την κατάσταση στη Γάζα, ενώ 
έβριζαν από μακριά τους δια-
δηλωτές.

Οι διοργανωτές ανακοίνω-
σαν ότι οι διαδηλώσεις θα συ-
νεχιστούν και θα κλιμακωθούν 
τις επόμενες μέρες. Ετσι, ο 
Αμπάς τις απαγόρευσε! Την Τε-
τάρτη το βράδυ, εκατοντάδες 
διαδηλωτές, αψηφώντας την 
απαγόρευση των διαδηλώσεων, 
συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της 
Ραμάλα, φωνάζοντας συνθήμα-
τα υπέρ της Γάζας και της Αντί-
στασης. Θορυβημένος ο Αμπάς, 
έστειλε τους πραιτοριανούς του 
να διαλύσουν τη συγκέντρωση 
με χημικά και χειροβομβίδες 
κρότου-λάμψης και με χτυπή-
ματα με τα γκλομπ. Παρά την 
πρωτοφανή καταστολή, οι δια-
δηλωτές παρέμεναν για ώρες 
στο σημείο χωρίς να διαλύονται.

Από τον προηγούμενο χρόνο, 
ο Αμπάς έχει επιβάλει σειρά 
κυρώσεων σε βάρος των Παλαι-

στίνιων της Γάζας, με στόχο να 
αποδυναμώσει την πολιτική υπε-
ροχή της Χαμάς στην περιοχή. Η 
Παλαιστινιακή Αρχή έχει πάψει 
να πληρώνει το Ισραήλ που ηλε-
κτροδοτεί και παρέχει καύσιμα 
στη Γάζα, με αποτέλεσμα η ηλε-
κτροδότηση της Γάζας να έχει 
περιοριστεί σε λίγες ώρες κα-
θημερινά. Ταυτόχρονα, έχει πε-
ρικόψει κατά 50% τους μισθούς 
των υπαλλήλων της ΠΑ στη 
Γάζα, έπαυσε τις κοινωνικές πα-
ροχές σε χιλιάδες οικογένειες 
και ανάγκασε χιλιάδες εργαζό-
μενους της ΠΑ να συνταξιοδο-
τηθούν πρόωρα, ενώ παράλληλα 
έχει περιορίσει δραστικά την 
εισαγωγή φαρμάκων στη Γάζα. 
Από την έναρξη των διαδηλώσε-
ων της «Μεγάλης Πορείας της 
Επιστροφής» οι νεκροί έχουν 
φτάσει τους 131 και οι τραυματί-
ες τις 13.000. Οι ελλείψεις στα 
φάρμακα, λόγω των κυρώσεων 
της ΠΑ, είναι τεράστιες, ενώ το 
ιατρικό προσωπικό των νοσοκο-
μείων, που παραμένει απλήρωτο 
εδώ και μήνες, παλεύει να καλύ-
ψει καθημερινά την πλημμύρα 
ανθρώπων που έχουν τραυμα-
τιστεί σοβαρά από τις ισραηλι-
νές σφαίρες, πολλοί από τους 
οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη 
κατάσταση.
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Πλήρης ρήξη
Είτε πρόκειται για σύμπτωση είτε για σχεδιασμένη 

ενέργεια (όταν έχεις να κάνεις με τους Τσιπραίους, 
αναγκαστικά θεωρείς πιθανότερο το δεύτερο), 
η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ για το «Μακεδονικό» 
ήρθε όχι απλώς να επισκιάσει αλλά να εξαφανίσει, 
κυριολεκτικά, το μνημονιακό πολυνομοσχέδιο, στο 
οποίο καθορίζονται και οι βασικές δημοσιονομικές 
συντεταγμένες της πρώτης τετραετίας του μετα-
Μνημόνιου. Mάλιστα, με την πρόταση μομφής που 
κατέθεσε η ΝΔ, θα περάσουμε άλλο ένα τριήμερο 
«σκοπιανομαχίας», μετά το οποίο θα ακολουθήσει 
η φιέστα στην Πρέσπα, με τους «οπαδούς» και 
τους «εχθρούς» της συμφωνίας να συνεχίζουν τις 
«ξιφομαχίες» τους.

Ετσι, μπορεί να φτάσουμε στο Eurogroup της 21ης 
Ιούνη, στο οποίο αναμένεται να καθοριστούν και οι 
υπολειπόμενες παράμετροι του μετα-Μνημόνιου 
(μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, με τους 
όρους που θα τα συνοδεύουν, και μεταμνημονιακή 
επιτροπεία), με τη βελόνα κολλημένη σταθερά στο 
«Μακεδονικό» και κάθε άλλο ζήτημα να περνάει στα 
ψιλά, ουσιαστικά να μη γίνεται αντικείμενο δημόσιας 
συζήτησης.

Την έχει αυτή την ικανότητα η αστική πολιτική, 
να μετατρέπει το ασήμαντο σε σημαντικό και το 
σημαντικό σε ασήμαντο. Να δημιουργεί -με τα 
άφθονα μέσα προπαγάνδας που διαθέτει- καπνό 
παραλλαγής, πίσω από τον οποίο κρύβει την ουσία. 
Να μετατρέπει το λαό σε παθητικό παρατηρητή, 
σε θεατή ψεύτικων μαχών. Και βάσει αυτής της 
συνθήκης, να αποφασίζει ποιον «μονομάχο» θα 
στηρίξει την επόμενη φορά που θα στηθούν κάλπες.

Το πολυνομοσχέδιο του μετα-Μνημόνιου πέρασε 
στο ντούκου. Και το θέμα που το αντικατέστησε 
στην αιχμή της επικαιρότητας συζητείται πάνω 
σ' ένα φόντο εθνικισμού (απ' όλες τις πλευρές), 
παραποίησης της επιστήμης και διαστρέβλωσης 
της Ιστορίας. Ολ' αυτά μαζί δημιουργούν ένα 
τοξικό μείγμα για τις λαϊκές συνειδήσεις, που έχει 
την επίδρασή του στην ανάπτυξη του κοινωνικού 
κινήματος.

Αυτή η ικανότητα της αστικής τάξης να φαλκιδεύει 
τη λαϊκή συνείδηση με όπλα το ψεύδος, τη 
διαστρέβλωση, τον αποπροσανατολισμό, θα ήταν 
μειωμένης απόδοσης, αν υπήρχε το αντίπαλο δέος. 
Αν η καταθλιπτική κυριαρχία της αστικής πολιτικής 
και των αστικών ΜΜΕ έσπαγε από έναν πολιτικά 
συγκροτημένο αντίπαλο λόγο, που θα στηριζόταν από 
μια ισχυρή πολιτική οργάνωση και από εξίσου ισχυρά 
μέσα αντιπληροφόρησης.

Κάποιοι άρχισαν να ψάχνουν τα «θετικά» 
στη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, κλείνοντας τα 
μάτια μπροστά στην εθνικιστική πανούκλα που 
εξακολουθεί και θα εξακολουθήσει να εξαπλώνεται 
(γράφουμε αναλυτικά στη διπλανή σελίδα). Αλλοι 
δεν έχουν πρόβλημα να κλείσουν το μάτι στο 
εθνικιστικό ρεύμα, επιμένοντας αντιεπιστημονικά και 
ανιστόρητα, με μοναδικό γνώμονά τους τον πολιτικό 
τυχοδιωκτισμό. Ολοι προσπαθούν να διαμορφώσουν 
τους όρους για την επόμενη εκλογική τους εμφάνιση, 
η οποία ήταν, είναι και θα είναι η κορωνίδα αυτού που 
αντιλαμβάνονται ως πολιτική.

Τα τελευταία γεγονότα, που ακόμα βρίσκονται σε 
εξέλιξη, λειτουργούν σαν μεγεθυντικός φακός και 
μας δείχνουν πιο παραστατικά την ανάγκη για πλήρη 
ρήξη με την αστική πολιτική και το σύστημά της σε 
όλα τα επίπεδα. Την ανάγκη για την οικοδόμηση 
μιας άλλης πολιτικής. Σε όλα τα επίπεδα, επίσης. 
Για να αρχίσει να υψώνεται το αντίπαλο δέος, να 
συγκρούεται με το ψεύδος και την αντιπληροφόρηση, 
να οικοδομεί το στρατό της ανατροπής.

στο ψαχνό

Κολιός και κολιός από το 
ίδιο βαρέλι

Θα συμφωνήσουμε ότι ο Ερντογάν και 
οι υπουργοί του προκαλούν. Επιδίδονται 
σ’ ένα εθνικιστικό κρεσέντο, προσπαθώ-
ντας να μαζέψουν ψήφους από ένα λαό 
που τον αντιμετωπίζουν σαν όχλο. Ο 
Καμμένος δεν ανήκει, άραγε, στην ίδια 
κατηγορία; Τυχαία πηγαίνει και οργανώ-
νει εθνικιστική φιέστα στα Ψαρά; Τυχαία 
μιλά για «μεγάλωμα της πατρίδας μας» 
και «επέκταση των χωρικών μας υδάτων 
με την αναγνώριση της ΑΟΖ»; Ακόμα και 
το κίνητρο των εθνικιστικών εξάρσεων ίδιο 
είναι. Ο Ερντογάν έχει εκλογές σε λίγες 
μέρες, ο Καμμένος σκέφτεται τις επόμε-
νες εκλογές στην Ελλάδα και το ακροδε-
ξιό ακροατήριο, που πλέον πρέπει να το 
διεκδικήσει (έναντι των ανταγωνιστών 
του) με τον παλιό… καλό εθνικοφασιστι-
κό τρόπο, μιας και το «αντιμνημόνιο» έχει 
πεθάνει από το 2015.

Αμα έχεις τέτοιους 
φίλους…

Στεγνά τον έδωσε τον Κούλη ο σλοβά-
κος δεξιός ευρωβουλευτής Εντουαρντ 
Κούκαν. Σε συνέντευξη Tύπου που έδωσε 
στις Βρυξέλλες μαζί με τον αντιπρόεδρο 
της κυβέρνησης της FYROM αρμόδιο για 
Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Μπουγιάρ Οσμά-
νι, δήλωσε πως ο Μητσοτάκης είπε στα 
μέλη του ΕΛΚ ότι «δε θα είναι εντελώς 
αρνητικός» σε ό,τι αφορά την επίλυση 
του θέματος της ονομασίας. «Δεν μπορώ 
να σας πω τι ακριβώς μας είπε ο ηγέτης 
της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είπε ότι δε 
θα ήταν εντελώς αρνητικός στην επίλυση 
του θέματος της ονομασίας», δήλωσε ο 
Κούκαν. Οταν του ζητήθηκαν περισσό-
τερες λεπτομέρειες, ο Κούκαν το γύρισε 
στο… τσα-τσα: «Ξέρετε, αυτό είναι θέμα 
παρασκηνίου, υπάρχουν πράγματα για τα 
οποία δεν μπορεί κανείς να μιλά μπροστά 
στους δημοσιογράφους γιατί θα πλήξει τη 
δική του υπόθεση»!

Αλλο που δεν ήθελε το Μαξίμου. Αρ-

παξε τη δήλωση Κούκαν και την 
έκανε σημαία, κατηγορώντας 
τον Μητσοτάκη ότι «εμφανίζεται 
ως δόκτωρ Τζέκιλ στο εξωτερικό 
και ως μίστερ Χάιντ στο εσωτερι-
κό». Και κατέληξε με την κορόνα: 
«Αναρωτιόμαστε αν πρόκειται 
μόνο για επιπολαιότητα και υπο-
κρισία ή για μόνιμο σύνδρομο 
χαμαιλεοντισμού».

Εμφύλιος
Εμφύλιος πόλεμος στις γραμ-

μές του Ρεπουμπλικανικού Κόμ-
ματος. Οι αδελφοί Κοχ, μεγιστά-
νες των συντηρητικών ΜΜΕ και 
«χοντροί» χρηματοδότες του 
κόμματος, διέρρευσαν ότι είναι 
έτοιμοι να στηρίξουν οικονομι-
κά μια καμπάνια διάρκειας, αν 
ο Τραμπ επιμείνει να συνεχίσει 
τον εμπορικό πόλεμο σε «πα-
ραδοσιακούς συμμάχους των 
ΗΠΑ» (ΕΕ, Καναδά, Μεξικό). 
Μόλις οι σχετικές διαρροές εί-
δαν το φως της δημοσιότητας, 
πολιτικοί σύμμαχοι του Τραμπ 
διέρρευσαν με τη σειρά τους 
ότι μπορούν να αντέξουν την 
επικοινωνιακή επίθεση των 
αδελφών Κοχ.

Κοσμοπολιτισμός
Γίνεται συζήτηση για την 

Τουρκία χωρίς καλεσμένους 
έναν Μάζη, έναν Καλεντερί-
δη, έναν Φραγκούλη Φράγκο; 
Γίνεται, όταν διοργανωτής εί-
ναι ένας ευρωβουλευτής, νέ-
ος και φιλόδοξος, που θέλει 
να προσεγγίσει τα πράγματα 
από κοσμοπολίτικη πλευρά. Ο 
Ν. Ανδρουλάκης του ΚΙΝΑΛ 
οργάνωσε την περασμένη 
Πέμπτη στο Γαλλικό Ινστιτού-
το εκδήλωση με θέμα «Εκλο-
γές στην Τουρκία: η επόμενη 
μέρα - Πώς επηρεάζεται η 
Ελλάδα», με ομιλητές τον 

Αναθεωρητική τύφλωση
«Το “Κομμουνιστικό Μανιφέστο“ λέει καθα-ρά ότι το προλεταριάτο δεν θα απελευθερωθεί το ίδιο αν δεν απελευθέρωσει την κοινωνία ολό-κληρη. Δηλαδή και τους ταξικούς αντιπάλους του. Με αυτή την έννοια, ναι ίσως [η Δικαιοσύ-νη] είναι υπερταξική».

Μοστράρεται και ως καθηγητής της φιλο-σοφίας (τρομάρα του) ο βουλευτής και πρώην υπουργός Αριστείδης Μπαλτάς. Και λέει τέτοι-ες παπάρες (συνέντευξη στα «Νέα», 11.6.2018), που προκαλούν αγανάκτηση (ή γέλια, ανάλογα με τη διάθεση) ακόμα και σε ένα νεαρό μαρξι-στή που έχει προλάβει να ξεφυλλίσει δυο-τρία έργα των κλασικών. Απελευθερώνοντας την κοινωνία, το προλεταριάτο δεν απελευθερώνει τους ταξικούς αντιπάλους του, αλλά τους εξα-φανίζει ως τέτοιους. Οχι κατ' ανάγκην ως φυ-σικά πρόσωπα, αλλά ως κοινωνικά πρόσωπα. Η σοσιαλιστική κοινωνία, την οποία ο Μαρξ χαρα-κτήριζε ως πρώτη βαθμίδα του κομμουνισμού, δεν έχει καπιταλιστές και προλετάριους. Εχει μόνο εργαζόμενους. Και επειδή το Δίκαιο (και πολύ περισσότερο η Δικαιοσύνη ως μηχανισμός επιβολής του Δικαίου) είναι πάντοτε ταξικό, το κράτος στη σοσιαλιστική κοινωνία θα είναι κράτος της Δικτατορίας του Προλεταριάτου. Το οποίο, φυσικά, θα διέπεται από ένα Δίκαιο που θ' ανταποκρίνεται στη νέα μορφή της κοι-νωνικής οργάνωσης, χωρίς ποτέ να κρύβει τον ταξικό του χαρακτήρα. Το Δίκαιο, ακριβώς επει-δή δεν μπορεί παρά να είναι ταξικό (ποτέ υπερ-ταξικό), θα εξαφανιστεί μαζί με τις τάξεις, μέσα στη διαδικασία απονέκρωσης του κράτους, με την οποία θα ολοκληρωθεί το πέρασμα στην ανώτερη φάση της κομμουνιστικής κοινωνίας.
Αυτά λέει η θεωρία, αυτά μελέτησαν και μας άφησαν ως θεωρητική παρακαταθήκη οι κλα-σικοί. Και ο Μπαλτάς τα γνωρίζει πολύ καλά. Είναι όμως ένας σαπισμένος αναθεωρητής. Ενας αστός που παριστάνει τον μαρξιστή. Πί-σω από το στωικό πρόσωπο και τον γλυκύ λόγο κρύβεται ένας αδίστακτος εξουσιολάγνος, ένας απατεώνας του λόγου και της πράξης, που έχει πουλήσει και την τελευταία ικμάδα των -όποιων- ικανοτήτων του στο κεφάλαιο, εισπράττοντας ως αντίτιμο το παντεσπάνι του.

ΚΟΝΤΡΕΣ
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Αλιβιζάτο, τον Τεάζη, που είναι καθηγητής σε Πανεπιστήμιο της 
Αγκυρας, ένα μεταδικτατορικό ερευνητή του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου και την αφεντιά του.

Περιττεύει να σημειώσουμε ότι αστικός εθνικισμός και αστικός 
κοσμοπολιτισμός αποτελούν τις δυο όψεις του ίδιου νομίσματος. 
Ειδικά στη χώρα μας, οι «σκληροί» εθνικιστές χρησιμοποιούνται 
για να διαφθείρονται οι λαϊκές συνειδήσεις, ενώ οι κοσμοπολίτες 
απευθύνονται κυρίως στη διανόηση και χρησιμοποιούνται για να 
χτίζουν τις γέφυρες με το ευρωενωσίτικο σύστημα.

 Φλούφληδες
Καθώς τον βλέπαμε με το μοβ πουκάμισο (ένας φλούφλης ξέ-

ρει να διαλέγει ρούχα ανάλογα με την περίσταση - άλλωστε, άμα 
έχεις λεφτά, έχεις κι αυτή τη δυνατότητα) να απευθύνει… πύρινο 
χαιρετισμό στο Αthens Pride, θυμηθήκαμε μια παλιότερη φράση 
του: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο τελευταίος που μπορεί να μιλάει 
στο όνομα των ανέργων και των εργαζομένων στο Κερατσίνι και 
το Αιγάλεω. Δεν τις ξέρει αυτές τις περιοχές, δεν τις έχει δει ποτέ 
του. Εγώ τουλάχιστον έχω μείνει δύο χρόνια στο Αιγάλεω»!

Δημήτρης Τζανακόπουλος ονομάζεται ο φλούφλης. Οχι, δεν 
είναι κακό να έχει ένας αγωνιστής αστική καταγωγή. Αρκεί να 
την έχει απαρνηθεί για να στρατευθεί στην υπόθεση του προ-
λεταριάτου, όπως έλεγαν παλιά. Κι ήταν πολλοί οι άνθρωποι με 
αστική καταγωγή που απαρνήθηκαν την τάξη τους. Πληρώνοντας 
βαρύ τίμημα. Αρκεί ν' αναφέρουμε μόνο ένα όνομα: Ηλέκτρα 
Αποστόλου! Οι φλούφληδες που παριστάνουν τους… ριζοσπά-
στες αριστερούς όχι μόνο δεν απαρνήθηκαν την αστική τους 
καταγωγή, αλλά τιμούν ακριβώς αυτή την καταγωγή.

Κόντρα χτυπήματα
Περίοπτη θέση έχουν στις σελίδες των εφημερίδων του Μαρι-

νάκη οι περιπέτειες της εταιρίας Aegean Marine Petroleum.  Ο,τι 
σχετικό γράφεται σε αμερικανικές ιστοσελίδες αναπαράγεται 
σε ολοσέλιδα δημοσιεύματα. Ακόμα και δημοσίευμα αθλητικής 
ιστοσελίδας, που μπλέκει τον Μελισσανίδη, το σκάνδαλο της 
Aegean Marine Petroleum και την κατάσταση στο ελληνικό πο-
δόσφαιρο, τροφοδότησε ολοσέλιδο δημοσίευμα στο αθλητικό 
τμήμα των «Νέων». Τα δημοσιεύματα του «συστήματος Μαρινά-
κη» υποστηρίζουν ότι έχει ήδη αναμιχθεί το αμερικάνικο υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης και το FBI και ότι ο Μελισσανίδης ελέγχεται 
για λαμογιές σε βάρος της Aegean Marine Petroleum. Τα απο-
τελέσματα της έρευνας που έκανε το νέο ΔΣ της Aegean Marine 
Petroleum «παραπέμπει σε μια υπόθεση ανάλογη της Folli Follie, 
για να μιλήσουμε με “ελληνικούς όρους“», έγραψαν το περασμέ-
νο Σάββατο τα «Νέα».

Ο Μαρινάκης ανταποδίδει μ' αυτόν τον τρόπο τα χτυπήματα 
που δέχτηκε για την υπόθεση του «Νοοr-1». Δεν μπορούμε να ξέ-
ρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, όμως αν οι αμερικάνικες διωκτικές 
αρχές βρουν λαμογιές, δεν πρέπει να υπάρχει καμιά αμφιβολία 
ότι τον Μελισσανίδη θα τον «λιώσουν» οικονομικά. Θυμηθείτε τι 
έπαθαν πανίσχυρα γερμανικά μονοπώλια, όπως η Siemens και 
η Volkswagen και τι πρόστιμα χρειάστηκε να πληρώσουν για να 
«καθαρίσουν». Οικονομικά, ο Μελισσανίδης δεν είναι τίποτα 
μπροστά σ' αυτά τα μονοπώλια. Μένει να δούμε, λοιπόν, αν όντως 
ο Μελισσανίδης θα βρεθεί στις δαγκάνες των αμερικάνικων μη-
χανισμών ή αν θα τα καταφέρει να «καθαρίσει» και ο Μαρινάκης 
θα μείνει με τη χαρά.

Ανανεωτικά…
Οι παλιοί ευρωαναθεωρητές, στους οποίους συγκαταλέγεται ο 

Χατζησωκράτης της ΔΗΜΑΡ, είναι «μανούλες» στον πολιτικό λό-
γο τύπου Πυθίας. Αλλα γράφουν και άλλα εννοούν. Ως στέλεχος 
του ΚΙΝΑΛ ο Χατζησωκράτης δηλώνει ότι τα παραδείγματα του 
Κόστα στην Πορτογαλία και του Σάντσεθ στην Ισπανία «υποχρε-
ώνουν σε αναστοχασμό». Αφού θυμίσει ότι τα πράγματα για το 
ΚΙΝΑΛ δεν είναι το ίδιο αίσια, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγαλύτερη 
εκλογική δύναμη από το ΚΙΝΑΛ, πράγμα που δεν ισχύει στις πε-
ριπτώσεις της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, που οι σοσιαλδημο-
κράτες είναι ισχυρότεροι από τους «ριζοσπάστες αριστερούς», 
αναγνωρίζει ότι «είναι απολύτως φυσιολογικό να θέλουμε την 
ηγεμονία στον ευρύτατο χώρο της ευρύτατης Αριστεράς», πράγ-
μα που «περνάει πρώτα απ' όλα από την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις 
εκλογές» και καταλήγει: «Δεν μπορεί όμως παρά στο μέλλον, κά-
τω από άλλους εντελώς όρους - και γι' αυτό πρέπει στις εκλογές 
να κάνουμε το πρώτο μεγάλο βήμα με την ισχυροποίησή μας - να 
γνωρίζουμε ότι οι πορείες μας δεν θα είναι αποκλίνουσες, αλλά 
θα πρέπει να προσομοιάζουν με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές!».

Να σας το μεταφράσουμε εμείς, για να μην κουράζεστε. Πρέ-
πει να πάμε στις εκλογές χτυπώντας και τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αρ-
δεύουμε ψήφους από τον ίδιο χώρο, λέει ο Χατζησωκράτης. Το 
βράδυ των εκλογών θα κάνουμε ταμείο και θα δούμε τι ποσοστό 
πήραμε. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα πρέπει να συνεργαστούμε 
με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτή είναι η τάση σε όλη την Ευρώπη. Ανά-
λογα με τους μεταξύ μας συσχετισμούς θα καθοριστεί ποιος θα 
έχει τον πρώτο λόγο και ποιος θα είναι η τσόντα στην κυβερνητική 
συμμαχία που οπωσδήποτε πρέπει να διαμορφώσουμε.

Αν δεν υπήρχε η ανάγκη να ενταχθεί 
η Δημοκρατία της Μακεδονίας στο 

ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, θα είχαμε όλο αυτό 
το «πατιρντί» των τελευταίων μηνών, που 
κατέληξε σε μια συμφωνία ανάμεσα στην 
ελληνική και τη μακεδονική κυβέρνηση, η 
οποία ήδη διχάζει τον αστικό πολιτικό κό-
σμο και στις δύο χώρες; Ολα θα κυλούσαν 
ήρεμα όπως και πριν. Η γειτονική χώρα θα 
αποκαλούνταν Μακεδονία ακόμα και από 
ηγέτες κρατών που δεν την είχαν αναγνω-
ρίσει με το συνταγματικό της όνομα (σιγά 
που θα καθόταν η Μέρκελ ή ο Μακρόν να 
προφέρουν το μακρόσυρτο όνομα του 
ΟΗΕ: Former Yugoslavian Republic of 
Macedonia), η Ελλάδα θα ζητούσε σε δι-
άφορα διεθνή φόρουμ να αναγράφεται 
το FYROM, υπό τα χλευαστικά χαμόγελα 
των υπόλοιπων, ενώ ταυτόχρονα οι έλλη-
νες καπιταλιστές θα συνέχιζαν να κάνουν 
μπίζνες στη ΔτΜ, υπογράφοντας όλα τα 
απαραίτητα έγγραφα με τις υπηρεσίες 
της Δημοκρατίας της Μακεδονίας (και όχι 
της FYROM). Ακόμα και για τους τουρίστες 
που έρχονται κάθε καλοκαίρι από τη γείτο-
να θα εξακολουθούσε να βρίσκεται λύση 
στα ελληνομακεδονικά σύνορα. Σημασία 
θα είχε να μην εμποδίζονται οι μπίζνες.

Το 2008, στο Βουκουρέστι, οι Αμερικα-
νονατοϊκοί δεν καίγονταν και τόσο για την 
ένταξη της ΔτΜ στο ΝΑΤΟ. Ετσι, το θέμα 
δεν τέθηκε καν για συζήτηση, όταν έγινε 
γνωστή η ελληνική αντίδραση (τα περί βέτο 
του Καραμανλή ήταν μια φιλολογία που εί-
χε ως στόχο να καλλιεργήσει για τον δάμα-
λο το προφίλ του «εθνικού ηγέτη»). Το 2017 
τα πράγματα είχαν αλλάξει. Οχι γιατί στη 
ΔτΜ υπήρχε κυβέρνηση συνεργασίας της 
σλαβομακεδονικής σοσιαλδημοκρατίας με 
τα κόμματα της αλβανικής μειονότητας, 
αλλά γιατί το ΝΑΤΟ έχει στρατηγική έντα-
ξης της ΔτΜ στους κόλπους του και η ΕΕ 
έχει τη στρατηγική των Δυτικών Βαλκανίων. 
Ο χώρος δεν προσφέρεται να αναλύσουμε 
τους γεωστρατηγικούς λόγους πίσω από τις 
στρατηγικές των ιμπεριαλιστικών οργανι-
σμών, όμως αυτός ήταν ο αποφασιστικός 
παράγοντας που πυροδότησε έναν εντατι-
κό κύκλο διαπραγματεύσεων, που ολοκλη-
ρώθηκε με τη συμφωνία Κοτζιά-Διμιτρόφ 
και μετά με τη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ.

Ο Τσίπρας, εισπράττοντας τα συγχαρη-
τήρια όλων των ιμπεριαλιστών ηγετών (το 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Τουσκ, η Μογκερίνι, 
ο Στόλτενμπεργκ έσπευσαν να γράψουν 
διθυραμβικές αναρτήσεις στο Twitter, 
ενώ αποθεωτικά ήταν τα σχόλια του ξένου 
Τύπου, με προεξάρχοντα τον γερμανικό), 
αισθάνεται δικαιωμένος. Για τις ιμπερια-
λιστικές πρωτεύουσες είναι αυτό που με 
χαρακτηριστικό τρόπο έγραψε η γερμανι-
κή «Χάντελσμπλατ»: «Ο Αλέξης Τσίπρας, ο 
οποίος ξεκίνησε το 2015 ως απρόβλεπτος 
πολιτικός παρίας, αποδεικνύεται ως ένας 
πραγματιστής πολιτικός και αξιόπιστος 
εταίρος». Οταν έχει τις πλάτες των ιμπερι-
αλιστών, αδιαφορεί για τους εσωτερικούς 
πολιτικούς συσχετισμούς. Γι' αυτό και φρό-
ντισε ακόμα και στο πανηγυρικό διάγγελμά 
του να πει με νόημα ότι με τη συμφωνία 
θέλησε «να πρωτοστατήσει στην ευρωπαϊκή 
και ευρωατλαντική προοπτική των γειτόνων 
μας».

Οι εσωτερικοί πολιτικοί συσχετισμοί δεν 
μπορούν ν' αντέξουν για καιρό, όχι μόνο 
γιατί οι ιμπεριαλιστικές πρωτεύουσες θα 

φροντίσουν να «ισιάξουν» τον Μητσοτάκη 
(δε θέλει και πολύ, άλλωστε), αλλά και γιατί 
διαμορφώνονται από υποκριτικές πολιτικές 
συμπεριφορές.

Την κορυφή των υποκριτών καταλαμβά-
νει -εκτός συναγωνισμού- ο κυβερνητικός 
εταίρος Καμμένος. Από τα χείλη του ακού-
σαμε την ιστορικά πρωτότυπη άποψη ότι 
δεν τρέχει τίποτα με τη συμφωνία, γιατί 
δεν πρόκειται να την εγκρίνουν οι γείτο-
νες, οπότε δε θα εφαρμοστεί, οπότε αυτός 
μπορεί να παραμείνει στον υπουργικό του 
θώκο και να απολαμβάνει τα «καλά» του! 
Πρώτη φορά ακούμε αστό πολιτικό να 
καθορίζει τη στάση του σαν τζογαδόρος, 
ποντάροντας στο τι θα γίνει σε μια άλλη 
χώρα. Δε χρειάζονται, βέβαια, σχόλια 
για τη νέα κωλοτούμπα του Καμμένου. Το 
θέαμα είναι και αντιαισθητικό. Να σημει-
ώσουμε μόνο πως τα καμώματα δεν είναι 
του Καμμένου. Είναι και του Τσίπρα. Μαζί 
την επεξεργάστηκαν αυτή την τακτική. Εδώ 
και καιρό την είχαμε «ψυλλιαστεί» αυτή την 
εξέλιξη. Οτι δηλαδή, θα κλείσουν τη συμ-
φωνία όπως τη θέλουν οι ιμπεριαλιστές, 
αλλά δε θα την πάνε για ψήφιση στην ελ-
ληνική Βουλή, ώστε να διευκολυνθεί ο Καμ-
μένος. Ο Φίλης, που κάλεσε τον Καμμένο 
να παραιτηθεί, αν διαφωνεί, αντιλήφθηκε 
τη ζημιά που παθαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτό 
το καραγκιοζιλίκι. Την αντιλαμβάνονται και 
οι Τσιπραίοι, όμως σ' αυτή την ιστορία είναι 
αναγκασμένοι να μετρήσουν τα «υπέρ» και 
τα «κατά». Χωρίς τους ψεκασμένους πέφτει 
η κυβέρνηση, οπότε είναι αναγκασμένοι να 
ανεχτούν τα καμώματα του αρχηγού τους, 
αφήνοντας στους Φίληδες τη δυνατότητα 
να το παίζουν «άγριοι συριζαίοι».

Περιττεύει να πούμε ότι οι διαδικασίες 
ένταξης της ΔτΜ στο ΝΑΤΟ και έναρξης 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ, 
ακόμα κι αν στη συμφωνία αναφέρεται ότι 
είναι «υπό την αίρεση της υλοποίησης των 
συμφωνηθέντων» από τη ΔτΜ, δεν είναι 
υπό καμιά αίρεση. Οταν οι ιμπεριαλιστές 
ξεκινούν μια διαδικασία, έχουν τον τρόπο 
να την ολοκληρώσουν. Αν ο Ζάεφ αντιμε-
τωπίσει προβλήματα με την υλοποίηση των 
συμφωνηθέντων, η πίεση θα μεταφερθεί 
στην όποια ελληνική κυβέρνηση να μην 
μπλοκάρει την εξέλιξη των ενταξιακών δι-
αδικασιών. Και δεν πρέπει να υπάρχει κα-
μιά αμφιβολία ότι -εύκολα ή δύσκολα- θα 
επιβάλουν αυτό που θέλουν.

Τον Καμμένο ακολουθεί στη λίστα των 

υποκριτών ο Μητσοτάκης. Αμφιβάλλει 
κανείς πως, αν αυτή η συμφωνία είχε προ-
σφερθεί στον Καραμανλή το 2008, θα την 
είχε υπογράψει και με τα δυο χέρια και θα 
την είχε φέρει θριαμβευτικά στην Ελλάδα, 
αδιαφορώντας για τις υλακές των εθνικι-
στών; Κι ότι ο Σαμαράς θα έκανε τουμπεκί 
ψιλοκομμένο -κατά το κοινώς λεγόμενο- 
αφήνοντας στον Καρατζαφέρη και στους 
Μπουμπουκοβορίδηδες (που τότε ήταν στο 
ΛΑΟΣ) την αποκλειστικότητα της «μακεδο-
νομαχίας»; Ετσι που ήρθαν τα πράγματα, ο 
Μητσοτάκης επέλεξε το συμφερότερο για 
τον ίδιο σ' αυτή τη φάση, εν γνώσει του ότι 
θα δυσαρεστήσει τις ιμπεριαλιστικές πρω-
τεύουσες. Επέλεξε να διατηρήσει ενωμένη 
τη ΝΔ, να βγάλει όση περισσότερη πολιτική 
υπεραξία μπορεί από το εθνικιστικό ρεύμα 
και να προκαλέσει όση περισσότερη πολι-
τική φθορά μπορεί στον Τσίπρα. Χωρίς να 
κάνει οτιδήποτε που θα ακυρώνει τη συμ-
φωνία και την εφαρμογή της. Επί του τελευ-
ταίου έχει ήδη ενημερώσει τις ιμπεριαλιστι-
κές πρωτεύουσες, όπως φάνηκε και από τις 
αποκαλύψεις του σλοβένου ευρωβουλευτή 
Κούκαν, που αποκάλυψε ότι στο συνέδριο 
του ΕΛΚ ο Μητσοτάκης τους είπε άλλα απ' 
αυτά που λέει στο εθνικιστικό πόπολο στην 
Ελλάδα.

Δεν είναι τυχαίο ότι το κέντρο βάρος της 
πολεμικής της ΝΔ προς την κυβέρνηση δεν 
αφορά τη συμφωνία («βαθιά προβληματι-
κή» χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Μητσοτά-
κης, αποφεύγοντας να συνταχθεί με τους 
Φραγκούληδες που μιλούν για «εσχάτη 
προδοσία» και τα παρόμοια, αλλά και 
τον Σαμαρά, που μίλησε για «ταπεινωτικό 
συμβιβασμό»), αλλά την «τυπική νομιμο-
ποίηση» της κυβέρνησης να υπογράψει τη 
συμφωνία, δεδομένου ότι δεν τη στηρίζει ο 
Καμμένος. Η πολεμική, δηλαδή, προσαρμό-
ζεται στο επίπεδο της κυβερνητικής συνο-
χής, ώστε να αφορά αποκλειστικά το εσω-
τερικό πολιτικό παιχνίδι και όχι τις διεθνείς 
διαστάσεις της συμφωνίας που έκλεισε ο 
Τσίπρας με τον Ζάεφ.

Το ΚΙΝΑΛ ουσιαστικά τάχθηκε υπέρ 
της συμφωνίας. Τα περί «υπέρ της λύσης, 
αλλά όχι οποιασδήποτε λύσης» είναι ο 
απαραίτητος αντιπολιτευτικός φερετζές. 
Το Ποτάμι, η ΔΗΜΑΡ και το ΔΗΚΚΙ του Γ. 
Παπανδρέου έχουν ήδη ταχθεί υπέρ μιας 
τέτοιας συμφωνίας. Θα ψελλίσουν κάποιες 
κριτικές, θα στοχοποιήσουν την ανοχή του 
Καμμένου από τον Τσίπρα, θα κατηγορή-
σουν για πολλά και διάφορα τον τελευταίο, 
αλλά δε θα φέρουν εμπόδια. Αλλιώς, θα 
διαλυθούν εις τα εξ ων συνετέθησαν, προς 
μεγάλη χαρά του Τσίπρα. Δεν είναι τυχαίο 
ότι ο Κωνσταντινόπουλος «την έπεσε» στον 
Δανέλλη, που εμφανίστηκε ως κυβερνητική 
ντουντούκα.

Ο Περισσός ταυτίζεται επί της ουσίας με 
τη ΝΔ, χωρίς να σηκώνει τόσο τους τόνους. 
Οπως ανακοινώθηκε, ο Κουτσούμπας, στην 
τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Τσίπρα, 
εκτός από τα αναμενόμενα («δίνουν συστα-
τική επιστολή στη FYROM για την ένταξή 
της στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Από αυτήν την 
άποψη, δίνει “πράσινο φως“ στην ανα-
σφάλεια και την αποσταθεροποίηση στην 
περιοχή»), «επισήμανε στον πρωθυπουργό 
ότι, με αυτήν τη συμφωνία, παραμένει το 
“σπέρμα“ του αλυτρωτισμού, που έγκειται 
στην αποδοχή από την ελληνική κυβέρνηση 

Συμφωνία Ελλάδας-Μακεδονίας υπό ιμπεριαλιστική υπαγόρευση

Η εθνικιστική πανούκλα 
εξακολουθεί να απλώνεται
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των θέσεων της κυβέρνησης της FYROM 
περί “Μακεδόνα πολίτη“ και “μακεδονι-
κής γλώσσας“»! Θα επαναλάβουμε ότι 
οι αστοί αναθεωρητές του Περισσού 
αποπατούν επί της Ιστορίας γενικά και 
επί της Ιστορίας του κομμουνιστικού 
μας κινήματος, πέφτοντας στο επίπεδο 
των πιο χυδαίων αστών εθνικιστών και 
πατριδοκάπηλων, στο έργο των οποίων 
στηρίχτηκε ο πολύχρονος διωγμός των 
Σλαβομακεδόνων που ζούσαν στην ελλη-
νική Μακεδονία. Φτάνουν στο σημείο να 
αρνούνται την ύπαρξη μιας γλώσσας που 
μιλιέται εδώ και αιώνες και που ονομάζε-
ται «μακέντονσκι» («μακεδονική»), ήδη επί 
οθωμανικής αυτοκρατορίας, πολύ πριν η 
τότε Μακεδονία μοιραστεί ανάμεσα σε 
Ελλάδα, Σερβία και Βουλγαρία.

Για την ταύτιση του Περισσού με τη 
ΝΔ στο επίπεδο του πιο αγοραίου, του 
πιο χυδαίου εθνικισμού, αρκεί ένα από-
σπασμα από τη δήλωση Μητσοτάκη μό-
λις ανακοινώθηκε η επίτευξη συμφωνίας: 
«Αποδοχή της “μακεδονικής γλώσσας” και 
της “μακεδονικής εθνότητας” συνιστούν 
μη αποδεκτή εθνική υποχώρηση».

Η άλλη όψη του εθνικισμού είναι η 
γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει απομα-
κρυνθεί από τις παλιές κοσμοπολίτικες 
θέσεις του και προσπαθεί να αποδείξει 

ότι με τη συμφωνία που έκλεισε «υπερα-
σπίστηκε στο ακέραιο όλες τις κόκκινες 
γραμμές της, όλες τις κόκκινες γραμμές 
της εθνικής μας θέσης, όπως αυτή δια-
μορφώθηκε τα τελευταία 20 και πλέον 
χρόνια». Το διάγγελμα του Τσίπρα ήταν 
δομημένο σε τρόπο ώστε να απαντά σε 
όλα τα επιχειρήματα του ελληνικού εθνι-
κισμού (εθνική ταυτότητα, γλώσσα, ανα-
φορές στον αρχαίο μακεδονικό πολιτισμό 
κτλ.), υποστηρίζοντας ότι τα εξασφάλισε 
όλα ανεξαιρέτως. 

Στο ίδιο διάγγελμα ο Τσίπρας τόνισε με 
νόημα, ότι «με τη Συμφωνία αυτή η πατρί-
δα μας εδραιώνεται ως ηγέτιδα δύναμη 
στα Βαλκάνια». Από πού προκύπτει αυτό; 
Οχι βέβαια από την οικονομική ισχύ του 
ελληνικού καπιταλισμού, αλλά από το 
γεγονός ότι ο Τσίπρας ικανοποίησε τις 
απαιτήσεις των ιμπεριαλιστών του ΝΑΤΟ 
και της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Γερμανίας 
(οι οποίοι έσπευσαν να τον συγχαρούν).  
Από τους ιμπεριαλιστές αντλεί τον «τίτλο» 
της «ηγέτιδας δύναμης» ο Τσίπρας. Δεν 
έχει σημασία αν θα του τον απονείμουν 
(συνήθως οι ιμπεριαλιστές, όταν έχουν να 
κάνουν με όμορες εξαρτημένες χώρες, 
δεν απονέμουν σε καμιά τίτλο «ηγέτιδας 
δύναμης» και τοποτηρητή τους στην πε-
ριοχή, αλλά φροντίζουν να κάνουν μόνοι 
τους το παιχνίδι, για ν' αποφεύγουν τους 
περιφερειακούς ανταγωνισμούς). Σημα-

σία έχει η λογική του «καλού παιδιού» των 
ιμπεριαλιστών, μέσω της οποίας προσπα-
θεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη της ελ-
ληνικής αστικής τάξης, υποσχόμενος σ' 
αυτή νέα πεδία κερδοφορίας στα προς 
Βορράν όμορα κράτη.

Ετσι, από το βράδυ της περασμένης 
Τρίτης άνοιξε ένας νέος κύκλος πολιτικής 
αντιπαράθεσης πάνω σε κοινή εθνικιστι-
κή βάση. Η ιστορική αλήθεια παραμένει 
-όπως και μέχρι τώρα- καταχωνιασμένη 
στο σκουπιδοτενεκέ και τα αστικά κόμ-
ματα καυγαδίζουν για το αν η συμφωνία 
ικανοποιεί ή όχι τις εθνικιστικές απαιτή-
σεις της ελληνικής αστικής τάξης. Τα ίδια, 
βέβαια, γίνονται και στη γειτονική χώρα, 
όπου συγκρούονται οι «σκληροί εθνικι-
στές» με τους «πραγματιστές», ο Ιβάνοφ 
με τον Ζάεφ, όμως εμάς μας ενδιαφέρει 
τι γίνεται στη δική μας χώρα, με τι δηλη-
τήριο ποτίζεται ο ελληνικός λαός.

Η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ δεν είναι 
«μια ιστορική στιγμή για τα Βαλκάνια και 
τους λαούς μας», για την οποία «σήμερα 
μπορούμε όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι 
Ελληνες να είμαστε περήφανοι», όπως 
με το γνωστό του θράσος είπε ο Τσίπρας. 
Είναι απλώς μια συμφωνία καθ' υπαγό-
ρευση των ιμπεριαλιστών, που θέλουν 
να εντάξουν τη ΔτΜ στους οργανισμούς 
τους, έχοντας συγκεκριμένα σχέδια γι' 

αυτούς. Η εθνικιστική πανούκλα παρα-
μένει αλώβητη και θα εξακολουθεί να 
απλώνεται, παρά την όποια συμφωνία, 
ακόμα κι αν αυτή η συμφωνία υλοποιηθεί 
σε κάθε λεπτομέρειά της. Στην Ελλάδα, 
θα εξακολουθούν να τροφοδοτούν τον 
ελληνικό λαό με τις αντιεπιστημονικές 
θεωρίες της «τρισχιλιετούς συνέχειας του 
ελληνικού έθνους» και των «κληρονόμων 
του αρχαίου ελληνικού και μακεδονικού 
πολιτισμού», θα εξακολουθούν να μιλούν 
για «Γυφτοσκοπιανούς» (ή σκέτα «Σκο-
πιανούς» οι… φιλελεύθεροι), θα εξακο-
λουθούν να αρνούνται την ύπαρξη ενός 
βαλκανικού έθνους που δεν μπόρεσε 
να συγκροτηθεί κρατικά την εποχή των 
βαλκανικών πολέμων και της διάλυσης 
της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Τίποτα 
δε θ' αλλάξει σ' αυτό το επίπεδο, παρά τη 
συμφωνία. Το εθνικιστικό δηλητήριο θα 
συνεχίσει να ενσταλάζεται στις συνει-
δήσεις των ελλήνων εργαζόμενων. Μαζί 
με τον θρησκευτικό σκοταδισμό είναι τα 
καλύτερα κοινωνικά υπνωτικά.

Γι' αυτό και δεν αλλάζει τίποτα στα κα-
θήκοντα των πραγματικών διεθνιστών. Ο 
αγώνας στο ιδεολογικό μέτωπο πρέπει να 
είναι διαρκής. Για να απλωθεί η επιστη-
μονική αλήθεια για τη δημιουργία των 
σύγχρονων εθνών (είναι δημιουργήμα-
τα της αποσύνθεσης της φεουδαρχίας 
και της ανάπτυξης των καπιταλιστικών 

σχέσεων παραγωγής), για να χτυπηθεί 
η αρχαιοπληξία και η προγονοπληξία (οι 
Νεοέλληνες δεν είναι απόγονοι των αρ-
χαίων Ελλήνων, η λογοτεχνική, επιστημο-
νική, πολιτιστική κληρονομιά των οποίων 
ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα), για να 
αποκατασταθεί η ιστορική αλήθεια για 
τα έθνη της Βαλκανικής και ιδιαίτερα της 
Μακεδονίας πριν από τους βαλκανικούς 
πολέμους και τις τεράστιες μετακινήσεις 
πληθυσμών που έφερε η ολοκλήρωσή 
τους (οι σλαβικής καταγωγής Μακεδόνες 
ήταν ένα από αυτά τα έθνη, ενώ η σημε-
ρινή πληθυσμιακή σύνθεση της Μακεδο-
νίας προήλθε από τη μετακίνηση πληθυ-
σμών μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας 
του '20) και για να καταγγελθεί ο πολύ-
χρονος διωγμός των Σλαβομακεδόνων 
της Ελλάδας από το ελληνικό κράτος και 
τις κυβερνήσεις του, καθ' όλη τη διάρκεια 
του 20ού αιώνα.

Μόνο πάνω στη βάση της επιστήμης 
και της ιστορικής αλήθειας μπορεί να 
καταπολεμηθεί ο εθνικισμός και ν' ανα-
πτυχθεί πνεύμα φιλίας και αλληλεγγύης 
μεταξύ των λαών. Γι' αυτό και είμαστε 
τόσο καταγγελτικοί προς τους αστοανα-
θεωρητές του Περισσού, που από τη μια 
καπηλεύονται την ιστορία του κομμουνι-
στικού κινήματος και από την άλλη στέ-
κονται πάνω στις θέσεις του πιο χυδαίου 
εθνικισμού.

Η εθνικιστική πανούκλα εξακολουθεί να απλώνεται
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
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Το μετα-Μνημόνιο σε αριθμούς
Αντικειμενικές τιμές με ταξικό πρόσημο

Με το γνωστό τους θράσος και ακολουθώντας την τακτική «φωνάζει ο κλέφτης 
για να φοβηθεί ο νοικοκύρης», οι συριζαίοι έβγαλαν και γλώσσα μόλις δημοσιοποι-
ήθηκε η ΚΥΑ με τις νέες αντικειμενικές τιμές των ακινήτων. Ο Τσακαλώτος ζήτησε 
να του δώσουν και συγχαρητήρια, επειδή –για μια φορά ακόμα- διέψευσε τις 
Κασσάνδρες! Η δε Παπανάτσιου δήλωσε… «δικαιωμένη σε μεγάλο βαθμό», διότι 
«έχει αδιαμφισβήτητα επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή προσαρμογή, προκειμένου 
να αποφευχθούν ακραίες επιπτώσεις στο φόρο και να πετύχουμε την ελάχιστη 
δυνατή επιβάρυνση της κοινωνικής πλειοψηφίας» και με θράσος κατέληξε: «Αρα, 
ούτε εδώ υπάρχουν δράκοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι»!

Μετά άρχισε ο βομβαρδισμός με τα νούμερα: τόσα φυσικά πρόσωπα θα έχουν 
μείωση (το 23% του συνόλου), τόσα θα έχουν αύξηση από 1 έως 50 ευρώ, τόσα 
θα έχουν αύξηση από 50 έως 200 ευρώ, τόσα θα έχουν αύξηση πάνω από 200 
ευρώ και πάει λέγοντας.

Εννοείται πως δεν πρέπει να δίνουμε καμιά βάση σε στατιστικά στοιχεία που δεν 
αποδεικνύονται, αλλά αποτελούν απλά ισχυρισμούς των υπουργών. Οι άνθρωποι 
έχουν αποδείξει ότι είναι επαγγελματίες ψεύτες, δεν πρέπει λοιπόν να υπάρχει η 
παραμικρή αμφιβολία ότι λένε ψέματα και για τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν 
στον ΕΝΦΙΑ με τις αλλαγές στις αντικειμενικές τιμές ζώνης.

Αν είχαν λίγη τσίπα, δε θα μιλούσαν. Θα κατέβαζαν ντροπιασμένοι το κεφάλι 
και θα έλεγαν εκείνα που έλεγαν παλιότερα: «αναγκαστήκαμε», «δεν ήταν δική μας 
επιλογή, αλλά της τρόικας» κτλ. Αυτά τα… ηρωικά και πένθιμα, όμως, ανήκουν στο 
παρελθόν. Πλέον υπερασπίζονται τη μνημονιακή πολιτική. Την έχουν υιοθετήσει. 
Αυτοί που χαρακτήριζαν τον ΕΝΦΙΑ «κανιβαλικό φόρο», αυτοί που διαβεβαίωναν 
ότι ο «ΕΝΦΙΑ δεν διορθώνεται, θα καταργηθεί» (Τσίπρας), προχωρούν σε αυξήσεις 
για τις ιδιοκτησίες στις λαϊκές περιοχές και από πάνω βγάζουν και γλώσσα!

Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι δε λένε ψέματα (πράγμα που αποκλείεται), ποιους 
περιλαμβάνει το 23% που –σύμφωνα με τις υπουργικές δηλώσεις- θα πληρώσει 
λιγότερο ΕΝΦΙΑ και ποιους περιλαμβάνει το 15% που –πάντα σύμφωνα με τις 
υπουργικές δηλώσεις- θα πληρώσει περισσότερο ΕΝΦΙΑ; Μια ματιά στους πί-
νακες με τις μεταβολές στις αντικειμενικές τιμές δεν αφήνει αμφιβολία για την 
επιλογή τους που είναι καθαρά ταξική (υπέρ της μπουρζουαζίας και σε βάρος 
του λαού). Διατηρούν αυτόν τον κεφαλικό φόρο και ταυτόχρονα τον αλλάζουν 
ώστε να πληρώνουν λιγότερο οι πλούσιοι και περισσότερο οι φτωχοί και τα μεσαία 
στρώματα.

Η λογική του ΕΝΦΙΑ είναι έτσι κι αλλιώς στυγνά ταξική, δεδομένου ότι στην 
Ελλάδα –σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες- 
μεγάλο μέρος των εργατικών νοικοκυριών διαθέτει ιδιόκτητη στέγη. Ξεκινώντας 
απ’ αυτό το δεδομένο, λοιπόν, έβαλαν φόρο στην ακίνητη ιδιοκτησία. Είναι άλλο 
πράγμα, όμως, να φορολογείς το διαμέρισμα των 70-80 τμ, στο οποίο κατοικεί 
μια τετραμελής εργατική οικογένεια, και άλλο να φορολογείς την ιδιοκτησία ενός 
αστού, που έχει μια βίλα στα βόρεια προάστεια, ένα διαμέρισμα στο Κ(ω)λωνάκι, 
μια εξοχική βίλα στην Αράχωβα κι άλλη μια στη Σαντορίνη. Ο ένας έχει ένα σπίτι 
για να ζει κι ο άλλος έχει βίλες για να παρασιτεί.

Με το νέο πίνακα αντικειμενικών αξιών, λοιπόν, αυτός ο ταξικός φόρος έγινε 
ακόμα πιο ταξικός, αφού αύξησαν τη συντριπτική πλειοψηφία των κατώτερων τι-
μών ζώνης στις λαϊκές περιοχές και ταυτόχρονα μείωσαν τις ανώτερες τιμές ζώνης 
στις πλούσιες περιοχές. Μερικά παραδείγματα φτάνουν για να πειστεί ο καθένας.

ΛΑΪΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΚΑΤΩΤΕΡΗ
Πέραμα: από 600 σε 750 ευρώ
Δραπετσώνα: από 700 σε 750 ευρώ
Κερατσίνι: από 700 σε 800 ευρώ
Αγία Βαρβάρα: από 700 σε 800 ευρώ
Περιστέρι: από 750 σε 800 ευρώ
Καματερό: από 750 σε 800 ευρώ
Ιλιον: από 750 σε 850 ευρώ
ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ – ΑΝΩΤΕΡΗ
Εκάλη: από 4.550 σε 3.850 ευρώ
Κηφισιά: από 4.000 σε 3.500 ευρώ
Ν. Ερυθραία: από 3.450 σε 2.950 ευρώ
Φιλοθέη: από 5.250 σε 4.700 ευρώ
Ψυχικό: από 6.250 σε 4.200 ευρώ
Γλυφάδα: από 4.600 σε 4.450 ευρώ
Βάρη: από 4.050 σε 3.050 ευρώ
Επειδή με τις αλλαγές αυτές η επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες κατοικιών στις 

λαϊκές περιοχές θα ήταν πολύ μεγάλη και θα μάζευαν ΕΝΦΙΑ περισσότερο από 
τον προκαθορισμένο στόχο, έκαναν την τελευταία στιγμή κάποια μερεμέτια στο 
σύστημα υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, ώστε η επιβάρυνση να συγκρατηθεί. Η ταξική 
ουσία, όμως, δεν αλλάζει. Απάλλαξαν από ένα ποσοστό του ΕΝΦΙΑ τους πλούσι-
ους και το φόρτωσαν στους φτωχούς.

Οι αντικειμενικές τιμές, όμως, πέραν του ΕΝΦΙΑ επηρεάζουν μια σειρά άλλους 
φόρους, όπως ο φόρος μεταβίβασης και κληρονομιάς και ο ΦΠΑ στην πώληση 
(24%), καθώς και τα δημοτικά τέλη. Ο ΕΝΦΙΑ του 2018 θα υπολογιστεί αμέσως 
με τις νέες αντικειμενικές τιμές, ενώ για τους άλλους φόρους οι νέες τιμές θα 
ισχύσουν από 1.1.2019 (όφελος θα έχουν μόνο όσοι βρίσκονται σε διαδικασία αγο-
ραπωλησίας, που θα σπεύσουν να την ολοκληρώσουν – για τις μελλοντικές αγο-
ραπωλησίες μια εξάμηνη παράταση δε σημαίνει τίποτα). Με περίσσειο θράσος, οι 
υπουργοί είπαν ότι η κυβέρνηση δεν είναι υπεύθυνη για τα ανταποδοτικά τέλη των 
Δήμων, που άμα θέλουν εφαρμόζουν τις νέες τιμές και άμα θέλουν κρατούν τις 
παλιές! Λες και υπάρχει περίπτωση να μην εκμεταλλευτούν οι Δήμοι την ευκαιρία 
να ελαφρώσουν τους πλούσιους και να επιβαρύνουν τους φτωχούς.

Mια τυπική πράξη, η εκτα-
μίευση μιας υποδόσης 

1 δισ. ευρώ, εγκεκριμένης 
στο πλαίσιο της προηγούμε-
νης αξιολόγησης, εκκρεμεί. 
Απαντώντας στην κριτική της 
αντιπολίτευσης, ο αναπληρω-
τής υπουργός Οικονομικών Γ. 
Χουλιαράκης, είπε στη Βου-
λή: «Η εισήγηση που έκανε ο 
ESM μαζί με την υποστήριξη 
των άλλων ευρωπαϊκών θε-
σμών, τόσο της ΕΚΤ όσο και 
της ΕΕ, ήταν θετική. Εισηγή-
θηκε την εκταμίευση του ενός 
δισ. μέχρι την 15η Ιουνίου. 
Ηταν η εμμονή μιας συγκε-
κριμένης χώρας, εμμονή να 
δει αποδείξεις πληρωμής 
ενός πολύ μικρού ποσού, που 
οδήγησε τελικά στην αναβολή 
της εκταμίευσης, για μερικές 
ημέρες».

Δεν αμφιβάλλουμε ότι 
η υποδόση θα εκταμιευθεί 
(ίσως να έχει εκταμιευθεί την 
ώρα που διαβάζετε αυτές τις 
γραμμές), όμως η «εμμονή 
μιας συγκεκριμένης χώρας», 
της Γερμανίας δηλαδή, να 
δει αποδείξεις ακόμα και για 
πενταροδεκάρες (σε σχέση 
με το ύψος των ποσών) μας 
δίνει μια μικρή πρόγευση για 
το πώς θα είναι η «αυξημένη 
επιτροπεία» του μετα-Μνη-
μόνιου.  Οχι τίποτ' άλλο, αλ-
λά για να μην υπάρχει καμιά 
αμφιβολία για την απατεωνιά 
του Τσίπρα, του Τσακαλώτου, 
του Φλαμπουράρη και των 
υπόλοιπων συριζαίων, που 
διαβεβαιώνουν τον ελληνικό 
λαό για την «καθαρή έξοδο» 
και την «ανάκτηση της ανε-
ξαρτησίας».

Καμιά φορά,  τέτοιες 
λεπτομέρειες δίνουν την 
ουσία καλύτερα από τα βα-
ρυφορτωμένα με αριθμούς 
κείμενα, που ο μη εξοικειω-
μένος αναγνώστης δυσκο-
λεύεται να παρακολουθήσει. 
Τα λιγότερο φορτωμένα με 
αριθμούς κείμενα, όπως το 
Συμπληρωματικό Μνημόνιο 
της τέταρτης αξιολόγησης, 
η κυβέρνηση φροντίζει να 
μη κυκλοφορούν στην Ελλά-
δα. Είναι γραμμένα μόνο στ' 
αγγλικά και «ανεβασμένα» 
μόνο στην ιστοσελίδα της 
Κομισιόν. Μπορεί ακόμα και 
ο -Φρουρά! Φρουρά!- Μπα-
λαούρας να ζήτησε να με-
ταφραστεί και να κατατεθεί 
στη Βουλή, όμως το κόβουμε 
κομματάκι χλομό. Αλλωστε, 
μετά την ψήφιση του πολυνο-
μοσχέδιου, ουδείς θ' ασχολη-
θεί με το θέμα.

Τα ασημικά
Τρία χρόνια μετά την υπο-

γραφή του τρίτου Μνημόνιου 
κι ενώ αυτό ολοκληρώνεται 
χρονικά και βαδίζουμε προς 
την… «καθαρή έξοδο»,  οι 
ιμπεριαλιστές δανειστές 
«θυμήθηκαν» ότι πρέπει να 
μπει και το Υπερταμείο ως 
συμβαλλόμενο μέρος στη 

δανειακή σύμβαση. Ετσι, με 
διατάξεις του πολυνομοσχέ-
διου υποθηκεύονται όλα τα 
κινητά και ακίνητα περιουσι-
ακά στοιχεία του ελληνικού 
κράτους έναντι του ποσού 
των 25 δισ. ευρώ.

Θυμάστε τη φασαρία που 
έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν η δα-
νειακή σύμβαση του δεύτε-
ρου Μνημόνιου είχε υπαχθεί 
στο Αγγλικό Δίκαιο; Θυμάστε 
τις διαπρύσιες καταγγελίες 
για την υποθήκευση όλης 
της περιουσίας του Δημο-
σίου, που μπορεί να φτάσει 
σε αναγκαστική εκτέλεση 
ακόμα και αρχαιολογικών 
χώρων; Τώρα, παίρνουν όλη 
την κρατική περιουσία, τη 
μετατρέπουν σε ιδιωτική και 
τη δεσμεύουν για 99 χρόνια 
στο Υπερταμείο, βάζοντάς 
την ενέχυρο μέχρι ποσού 
25 δισ. ευρώ. Κι αρχίζουν τις 
τσογλανιές: «Καμία υποθήκη. 
Μόνο εγγύηση προβλέπεται, 
γιατί όταν παίρνουμε δάνειο 
προβλέπεται εγγύηση. Τίποτα 
λοιπόν από όσα λέτε ισχύει». 
Αυτό είπε ο Τσακαλώτος στη 
Βουλή. Οχι αυγό, αυγοζούμι, 
που λέει και η παροιμία. Οχι 
υποθήκη, εγγύηση.

Τι νόημα έχει η εγγύηση 
του Υπερταμείου; Το εξής 
απλό: αν για οποιοδήποτε 
λόγο, μια μελλοντική ελλη-
νική κυβέρνηση σταματήσει 
να πληρώνει τις χρεολυτικές 
δόσεις (είτε από αδυναμία 
είτε από πολιτική επιλογή), 
θα ενεργοποιηθούν αμέσως 
κατασχέσεις περιουσιακών 
στοιχείων του Υπερταμείου, 
που νομικά αντιμετωπίζονται 
ως ιδιωτική περιουσία. «Δεν 
μπορέσαμε να κάνουμε κάτι 
καλύτερο. Αυτό μπορέσαμε 
να διαπραγματευτούμε για να 
πάμε από τις αποκρατικοποι-
ήσεις, στην αξιοποίηση. Αυτό 
ισχύει τώρα», είπε με θράσος 
ο Τσακαλώτος, αναφερόμε-
νος στο Υπερταμείο!

Αποικιοκρατία
Εκτός πολυνομοσχέδιου, 

αλλά εντός Συμπληρωματι-
κού Μνημονίου είναι η ΚΥΑ 
των Τσακαλώτου-Σπίρτζη για 
τα διόδια της Εγνατίας. Δε 
χρειάζεται να σχολιάσουμε 
ότι οι ιμπεριαλιστές έτρι-
ψαν στη μούρη του Σπίρτζη 
όλα εκείνα που υποσχόταν 
για δωρεάν διελεύσεις των 
κατοίκων των νομών κατά 
μήκος του αυτοκινητόδρο-
μου κτλ. Αλλωστε, τι είναι ο 
Σπίρτζης; Ενας πρώην πασό-
κος, πρώην μεσαίος εργολά-
βος, που μέσω ΤΕΕ και μετά 
ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε υπουργός 
και «πουλάει μούρη» κατά 
το κοινώς λεγόμενο. Τίποτα 
πέραν αυτού.

Από 1.1.2019, λοιπόν, όλες 
οι εκπτώσεις καταργούνται. 
Δωρεάν διελεύσεις θα δικαι-
ούνται μόνον οι άνεργοι (με 
επίδειξη δελτίου ανεργίας). 

Η χιλιομετρική χρέωση αυξά-
νεται κατά περίπου 70% (από 
0,03 ευρώ ανά χιλιόμετρο σε 
0,05 ευρώ ανά χιλιόμετρο). 
Η Εγνατία, όμως, εξαιρείται 
από το ηλεκτρονικό σύστημα 
χιλιομετρικής χρέωσης. Ετσι, 
οι αυξήσεις στους διάφο-
ρους σταθμούς διοδίων θα 
φτάσει ακόμα και το 150%!

Για ποιο λόγο; Μα για να γί-
νει ο αυτοκινητόδρομος… ελ-
κυστικός. Οχι για τους οδη-
γούς που θα τον διασχίζουν, 
αλλά για τους καπιταλιστές 
που θα πάρουν τη σύμβαση 
παραχώρησης. Το σχετικό 
διαγωνισμό έχει ήδη προκη-
ρύξει το ΤΑΙΠΕΔ. Χρειάζεται 
μήπως να υπενθυμίσουμε ότι 
η Εγνατία έχει κατασκευα-
στεί εξ ολοκλήρου με ελλη-
νικά και κοινοτικά κονδύλια 
και ότι ο παραχωρησιούχος 
απλά θα μαζεύει το παραδά-
κι για δεκαετίες;

Μετα-Μνημόνιο
Το σημαντικότερο στοιχείο 

του πολυνομοσχέδιου είναι 
το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2019-2022. Και μόνο το 
γεγονός ότι τέθηκε ως προ-
απαιτούμενο η ψήφιση από 
την ελληνική Βουλή αυτού 
του Μεσοπρόθεσμου απο-
δεικνύει ότι το μετα-Μνη-
μόνιο δε διαφέρει σε τίποτα 
από το Μνημόνιο. Οι ιμπερι-
αλιστές δανειστές, ενεργώ-
ντας για λογαριασμό και της 
ελληνικής κεφαλαιοκρατίας, 
δεσμεύουν και αυτήν και την 
επόμενη ελληνική κυβέρ-
νηση σε αυστηρή τήρηση 
της μνημονιακής πολιτικής, 
τουλάχιστον μέχρι και το 
2022. Οχι πως είχαν κανένα 
πρόβλημα οι βουλευτές των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ («ναι σε όλα» 
ψήφισαν και πάλι, «με μια 
καρδιά, με μια φωνή»), όμως 
όπως και να το κάνουμε είναι 
ξεφτίλα, εκεί που λένε ότι τα 
Μνημόνια τελειώνουν ορι-
στικά και από εδώ και πέρα η 
πολιτική θα καθορίζεται από 
την ελληνική κυβέρνηση, να 
υποχρεώνονται να ψηφίζουν 
ένα τετραετές σχέδιο προ-
ϋπολογισμού που καθορίζει 
λεπτομερειακώς τα πάντα.

Με την ψήφιση του Μεσο-
πρόθεσμου 2019-22 από τους 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έλαβε τέλος η 
παραπλανητική φιλολογία 
περί επαναδιαπραγμάτευ-
σης των προ-νομοθετημένων 
για το 2019-2020 αντιλαϊκών 
μέτρων (πετσόκομμα συντά-
ξεων και πετσόκομμα αφορο-
λόγητου). 

Δεν έχουν καμιά σημασία 
τα κολπάκια του Τσακαλώτου 
με τα έγχρωμα γραφήματα 
και τον «αυξημένο δημοσιο-
νομικό χώρο». Αν τα παρου-
σίαζε στους φοιτητές του, 
θα τον είχαν πάρει στο ψιλό. 
Και τι να πούμε για την «πρό-
βλεψη» ότι επί πέντε συνεχή 

χρόνια (από το 2018 μέχρι και 
το 2022) ο ελληνικός καπιτα-
λισμός θα έχει μέση ετήσια 
ανάπτυξη «άνω του 2%», όταν 
το 2017 είχαν «προβλέψει» 
2,3% και έκλεισε με 1,4%;

Εκείνο που έχει σημασία, 
από τη σκοπιά των συμφερό-
ντων του ελληνικού λαού, εί-
ναι ο στόχος για «πρωτογενή 
πλεονάσματα» ύψους 3,5% 
του ΑΕΠ κάθε χρόνο μέχρι 
και το 2022. Αυτό σημαίνει 
πως η δημοσιονομική πολι-
τική θα παραμείνει εξίσου 
σκληρή με τη δημοσιονομι-
κή πολιτική της τελευταίας 
οκταετίας. Και θ' απαιτήσει 
πρόσθετα αντιλαϊκά μέτρα, 
γιατί ανάπτυξη πάνω από 
2% για πέντε συνεχή χρόνια 
αποκλείεται να υπάρξει, με 
αποτέλεσμα τα έσοδα να 
«ζορίζονται» και έτσι να απαι-
τούνται πρόσθετα αντιλαϊκά 
μέτρα (και στο σκέλος των 
εσόδων και στο σκέλος των 
δαπανών).

Οσο για την αναπτυξιακή 
διάσταση της δημοσιονομι-
κής πολιτικής της πενταετίας, 
αρκεί να αναφερθούμε μόνο 
στις δαπάνες του Προγράμ-
ματος Δημόσιων Επενδύσε-
ων. Από 5,95 δισ. ευρώ το 
2017, πηγαίνει στα 6,75 δισ. 
το 2018, στα 7,3 δισ. το 2019 
και παραμένει σ' αυτό το επί-
πεδο (7,3 δισ.) για κάθε χρόνο 
μέχρι και το 2022. Τόσο μεγά-
λη «αναπτυξιακή δυναμική»! 
Ξέρετε τι αποδεικνύει αυτό; 
Οτι η όποια καπιταλιστική 
ανάπτυξη θα προέλθει απο-
κλειστικά από ιδιωτικοποιή-
σεις κρατικών φορέων (η αλ-
λαγή ιδιοκτησίας δε συνιστά 
ανάπτυξη, βέβαια) και από 
κάποια ιδιωτικά κεφάλαια 
(ντόπια και ξένα), που θα 
επενδυθούν για να αποκομί-
σουν το μέγιστο κέρδος χάρη 
στο καθεστώς κινεζοποίησης 
της εργατικής τάξης, που θα 
διατηρηθεί αλώβητο. Ακόμα 
και για τον κατώτατο μισθό, 
το Μεσοπρόθεσμο αναφέρει 
ότι θα αυξηθεί «σύμφωνα με 
το υπάρχον νομικό πλαίσιο 
και ακολουθώντας το μοντέ-
λο της Πορτογαλίας» (έγιναν 
τέσσερις ετήσιες αυξήσεις 
της τάξης του 5%), όμως 
«για να μπορέσει να προσδι-
οριστεί το ποσοστό αύξησης 
του κατώτατου μισθού, θα 
εκπονηθεί μία μελέτη όπου 
θα εξετάζονται οι επιπτώσεις 
της αύξησης αυτής στην πα-
ραγωγικότητα, την ανεργία, 
την ανταγωνιστικότητα και 
την εισοδηματική κατανο-
μή. Η μελέτη θα είναι αντι-
κείμενο διαβούλευσης με 
τους κοινωνικούς εταίρους, 
ενώ την τελική απόφαση θα 
λαμβάνει το κράτος». Και 
βέβαια, ο υποκατώτατος μι-
σθός (για τους νέους κάτω 
των 25 ετών) θα διατηρηθεί, 
καθώς δεν αναφέρεται τίπο-
τα το διαφορετικό.

Δίκη ΧΑ - Αναγνωστέα έγγραφα 354 και 392

Επιβεβαιώνεται ο ναζισμός και η «Αρχή του Αρχηγού»
Τα αναγνωστέα έγγραφα 354 και 

392 στη δίκη των νεοναζιστών της 
Χρυσής Αυγής επιβεβαιώνουν απόλυτα 
την ύπαρξη του Καταστατικού και του 
εγγράφου «Πρωτεσίλαος», που υπε-
ρασπίζονται τον εθνικοσοσιαλισμό ως 
ιδεολογία της συμμορίας και την «Αρχή 
του Αρχηγού» ως υπέρτατο κανόνα στη 
λειτουργία της. Εχουμε και άλλες φο-
ρές αναφερθεί σ’ αυτά τα δύο έγγρα-
φα, που «καίνε» τη ΧΑ ως εγκληματικό 
μόρφωμα και γι’ αυτό τα αποποιείται ο 
φίρερ (όπως αποποιείται και όλη την 
εγκληματική δράση της νεοναζιστικής 
συμμορίας). Τα αποποιούνται και άλλα 
στελέχη της ΧΑ, μεταξύ των οποίων και 
ο Χ. Παππάς. Προφανώς, κινούνται σ’ 
αυτή τη γραμμή, γιατί θέλουν να χτί-
σουν το ελαφρυντικό της ειλικρινούς 
μεταμέλειας.

Τα δύο αυτά έγγραφα είχαν σταλεί 
στο δημοσιογράφο Δ. Ψαρρά το 1987. 
Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδι-
ος, όταν κατέθεσε στο δικαστήριο (σε 
τρεις συνεδριάσεις), μία φορά το 1990 
και άλλη μία το 1998 είχε παραθέσει 
εκτενή αποσπάσματα από αυτό το Κα-
ταστατικό και τότε η Χρυσή Αυγή δεν 
τόλμησε να μιλήσει για ψευδεπίγραφα 
έγγραφα. Δεν το έκανε, γιατί το 1987 και 
για πολλά χρόνια στη συνέχεια, ο φίρερ 
και τα τότε λίγα μέλη και στελέχη της 
της ΧΑ, στο γραπτό και τον προφορικό 
λόγο τους έβγαιναν «φόρα παρτίδα» 
υπέρ του Χίτλερ, του Εθνικοσοσιαλι-
σμού και της Αρχής του Αρχηγού. Δεν 
είχαν, λοιπόν, κανένα λόγο το 1987 να 
κρύψουν το Καταστατικό ή να μην το 
στείλουν ταχυδρομικά στον Ψαρρά.

Ο Χ. Παππάς κατέθεσε στην προδι-
κασία στις 3 Οκτώβρη του 2013, μετά 
από ολιγοήμερη αναβολή. Ανάμεσα 
στ’ άλλα ρωτήθηκε: «Μεταξύ των περι-
εχομένων στην δικογραφία εγγράφων 

υπάρχουν ένα φερόμενο ως καταστατι-
κό της Χρυσής Αυγής και ένα ενημερω-
τικό ιδεολογικού χαρακτήρα φυλλάδιο 
τιτλοφορούμενο “Πρωτεσίλαος“. Πώς 
σχολιάζετε τα συγκεκριμένα έγγραφα 
και παρακαλώ διευκρινίστε εάν απηχούν 
τις θέσεις της Χρυσής Αυγής σήμερα». 
Απάντησε: «Ουδεμία σχέση έχω με τα 
έγγραφα αυτά, ομολογώ σίγουρα κατά 
οιονδήποτε τρόπο δεν απηχούν τις θέ-
σεις της Χρυσής Αυγής αλλά ούτε και 
δικές μου και σε ό,τι αφορά το Καταστα-
τικό είναι ένα κείμενο το οποίο πρωτο-
είδα στην Εφημερίδα των Συντακτών 
και το θεωρώ βλακώδες. Οσον αφορά 
στο έγγραφο Πρωτεσίλαος, ένα επίσης 
άγνωστο προς εμέ κείμενο, ανυπόγρα-
φο, εκτός πολιτικής πραγματικότητας, 
παραληρηματικού χαρακτήρα το οποίο 
και δεν με εκφράζει» (οι επισημάνσεις 
δικές μας).

Οι ισχυρισμοί του Παππά ότι δεν έχει 
καμία σχέση με αυτά τα έγγραφα, τα 
οποία δεν απηχούν ούτε τις δικές του 
θέσεις ούτε τις θέσεις της ΧΑ, είναι 
ανυπόστατοι και προβάλλονται στην 
κατεύθυνση της «κατάκτησης» του ελα-
φρυντικού της ειλικρινούς μεταμέλειας. 
Στα αρχεία του Παππά, που βρέθηκαν 
στο σπίτι του στα Γιάννενα και κατασχέ-
θηκαν, βρέθηκε και έγγραφο με τίτλο 
«Κύκλος της Χρυσής Αυγής, Εσωτερι-
κός Κώδικας». Το έγγραφο αυτό έχει έξι 
σελίδες, στις οποίες είναι αποτυπωμένα 
το γράμμα και το πνεύμα του Καταστα-
τικού και του εγγράφου «Πρωτεσίλαος». 
Οτι δηλαδή η θεωρία της Χρυσής Αυ-
γής είναι ο εθνικοσοσιαλισμός και ότι 
τα πάντα εκπορεύονται από τον φίρερ 
Ν. Μιχαλολιάκο.

Στην τρίτη σελίδα αυτού του εγγρά-
φου περιγράφονται οι έξι Διευθύνσεις 
της ΧΑ, που είναι ταυτόσημες με τις έξι 
Διευθύνσεις που περιγράφονται στα 

άρθρα 1 και 2 του καταστατικού του 
1987. Στην κεφαλή αυτής της σελίδας, 
με τίτλο «Κύκλος της Χρυσής Αυγής» 
φιγουράρει η λέξη «ΑΡΧΗΓΟΣ», ενώ 
στην τελευταία σελίδα του εγγράφου, 
που αναφέρεται στα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ» διαβάζουμε: «Θεμέλιο 
για την πολιτική δουλειά η μονογραφία 
του Αρχηγού “Για μια μεγάλη Ελλάδα σε 
μια Ελεύθερη Ευρώπη“ (…) «Σχεδιασμό 
της Πολιτικής Στρατηγικής κάνει μόνο ο 
Αρχηγός με το Πολιτικό Συμβούλιο και 
με οιοδήποτε Στέλεχος ή Μέλος κατ’ 
έγκλησή του. Μόνο ο ΑΡΧΗΓΟΣ μπορεί 
να ανακαθορίσει θεμελιώδεις πολιτικές 
παραδοχές… Δλδ ΜΟΝΟ ο ΑΡΧΗΓΟΣ 
μπορεί να εντέλλει διαφορισμό από κο-
σμοθεωρητικές και ιδεολογικές παραδο-
χές ώστε να διαρθρωθεί άλλη πολιτική 
βάση» (οι επισημάνσεις δικές μας).

Στο έγγραφο που βρέθηκε στην κα-
τοχή του Παππά, λοιπόν, περιγράφεται 
η ναζιστική Αρχή του Αρχηγού. Ακόμα, 
στην άκρη της τρίτης σελίδας, που πε-
ριγράφει τις έξι Διευθύνσεις της ΧΑ, 
υπάρχει κατακόρυφη στήλη με τους 
τίτλους: ΧΡΥΣΗ ΣΤΟΑ – ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ – 
ΑΞΙΟΙ – ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ – ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 
– ΙΠΠΟΤΕΣ – ΤΑΓΟΙ - ΟΜΑΔΕΣ. Αυτή 
η διάρθρωση παραπέμπει σε μεσαιωνι-
κή στρατοκρατική δομή, αντιγραμμένη 
σίγουρα από το μοντέλο που χρησιμο-
ποιούσε το ναζιστικό κόμμα του Χίτλερ, 
και όχι σε «νόμιμο κοινοβουλευτικό 
κόμμα», όπως ισχυρίζονται τώρα ότι 
είναι οι νεοναζιστές της ΧΑ.

Στην τέταρτη σελίδα του εγγράφου 
που βρέθηκε στην κατοχή του Παππά 
διαβάζουμε (με γραφή αρχαιοελλη-
νικού τύπου): ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΣ 
– ΑΡΧΗΓΟΣ – ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ - ΑΞΙΟΙ 
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ. Παρακάτω: ΒΙΟΘΕΩΡΙΑ 
-«εθνικοσοσιαλιστική βιβλιογραφία». 
Δίπλα οριζόντια: Εσωτερικός Κώδικας. 

Από κάτω: Καταστατικό και δίπλα: ΚΕ-
ΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Στη δεξιά πλευρά 
της σελίδας υπάρχει μια κατακόρυφη 
στήλη με τίτλο «Ανάπτυξη Πολιτικών και 
Ιδεολογικών θέσεων». Σ’ αυτήν ανάμε-
σα στ’ άλλα διαβάζουμε: ΚΟΣΜΟΘΕ-
ΩΡΙΑ – Εθνικοσοσιαλισμός - Θεωρία της 
Ζωής, της φύσεως και του κόσμου.

Είναι, λοιπόν, φανερό πως ο Χ. Παπ-
πάς γνώριζε και γνωρίζει ότι το Κατα-
στατικό και το έγγραφο «Πρωτεσίλα-
ος» είναι έγγραφα της ΧΑ. Επειδή στα 
έγγραφα αυτά οι χρυσαυγίτες υπερα-
σπίζονται τον Εθνικοσοσιαλισμό και 
την Αρχή του Αρχηγού, προσπαθούν 
να ελιχθούν δηλώνοντας ότι δεν είναι 
δικά τους έγγραφα. Αλλωστε, αυτό 
δεν είναι το μόνο στο οποίο ο Παπ-
πάς, ο φίρερ και όλα τα στελέχη της 
ΧΑ κάνουν κωλοτούμπα. Φτάνουν στο 
σημείο να δηλώνουν ότι είναι ενάντια 
στη φασιστική βία και ότι –επειδή είναι 
πατριώτες- αν ζούσαν την εποχή της 
επίθεσης των γερμανών ναζί στην Ελ-
λάδα θα αντιστέκονταν. Εντάσσεται 
κι αυτό στην προσπάθεια να ρίξουν 
στάχτη στα μάτια του ελληνικού λαού, 
εμφανιζόμενοι σαν πολέμιοι δήθεν του 
εθνικοσοσιαλισμού. 

Στα αρχεία του Παππά βρέθηκε το 
έγγραφο «Ορκος, Χρυσή Αυγή 30-6-
1983». Παραθέτουμε ένα απόσπασμα 
από τον όρκο: «Ορκίζομαι να φυλάττω 
πίστιν εις το Μεγαλείο της Εθνικοσοσια-
λιστικής Κοσμοθεωρίας… Ορκίζομαι ότι 
θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις 
δια την Νίκην του Εθνικοσοσιαλισμού, 
του οποίου Εθνικοσοσιαλισμού δι’ εμέ 
φορέας είναι ο Λαϊκός Σύνδεσμος-ΧΡΥ-
ΣΗ ΑΥΓΗ, εις τας γραμμάς του οποίου 
ορκίζομαι να είμαι ένας γενναίος, πει-
θαρχικός και πιστός Στρατιώτης».

Οταν ο Παππάς ρωτήθηκε στην ανά-
κριση, αν υπάρχει οποιαδήποτε ιδεολο-

γική ή άλλη συνάφεια του γερμανικού 
εθνικοσοσιαλισμού με τις θέσεις και 
απόψεις της Χρυσής Αυγής, απάντησε 
ψευδόμενος, ότι δεν υπάρχει ουδεμία 
πολιτική συνάφεια και συμπλήρωσε: 
«Η Γερμανία επετέθη και τότε κατά της 
πατρίδας μας, αποκρουόμενη από τον 
γενναίο Ελληνικό στρατό, προξένησε 
όμως χιλιάδες θανάτους, πόνο και δυ-
στυχία την περίοδο της κατοχής και 
γενοκτονίες μαρτυρικών χωριών σε όλη 
την επικράτεια». Πρόκειται για προσπά-
θεια αποφυγής της κατηγορίας μέσω 
της δημαγωγίας και του ψεύδους. Ο 
Παππάς δεν είναι κάποιο τυχαίο ή πα-
ρακατιανό στέλεχος της ΧΑ. Είναι από 
τα παλαιά στελέχη της και πιστός και 
στενός συνεργάτης του φίρερ. Ο δημα-
γωγικός και κάλπικος αντιχιτλερισμός 
του καταρρέει υπό το βάρος των ίδιων 
των γραπτών του.

Στα κατασχεθέντα έγγραφα του 
Παππά, που περιλαμβάνονται στο Ανα-
γνωστέο Εγγραφο 354, παράρτημα 1.4, 
υπάρχει άρθρο του με τίτλο «6 Απρι-
λίου 1941: ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ». 
Στο άρθο αυτό ο Παππάς δεν ασκεί την 
παραμικρή κριτική στους χιτλερικούς 
που μακέλεψαν τον ελληνικό λαό, αλλά 
αντίθετα αναπαράγει τους ισχυρισμούς 
τους, ότι δεν επιτέθηκαν ενάντια στον 
ελληνικό λαό αλλά ενάντια στις βρε-
τανικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο 
ελληνικό έδαφος. Αναγορεύει δε στη 
μεγαλύτερη ηθική αμοιβή τα συγχα-
ρητήρια από τον εχθρό. Στην ουσία, ο 
Παππάς έρχεται να δικαιώσει τη στάση 
των Ταγμάτων Ασφαλείας που συνερ-
γάστηκαν με τα χιτλερικά στρατεύματα 
ενάντια στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Μην ξεχνάμε 
ότι ο πατέρας του φίρερ Μιχαλολιάκου 
ήταν οργανωμένος στα Τάγματα Ασφα-
λείας, όπως ο ίδιος ο φίρερ αποκάλυ-
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Η Διαμαντοπούλου πρόεδρος της 
κριτικής επιτροπής

Αξιολόγηση σχολείων 
από ιδιωτική εταιρία!

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ «Αλέξανδρος Δελμούζος» 
έκανε τη δημόσια καταγγελία και ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ 

Κουρουτός, με αφορμή αυτήν την καταγγελία, έστειλε επιστολή 
στις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ να διερευνή-
σουν το θέμα (αλήθεια δεν το γνώριζαν;).

Πρόκειται για τη συμμετοχή δημόσιων σχολείων στο διαγωνι-
σμό Education Leaders Awards.

 To Education Leaders Awards είναι μια διοργάνωση της εται-
ρίας Boussias Communications «με σκοπό να αναδειχθούν και 
να επιβραβευθούν οι βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Εκπαί-
δευσης». Σε αυτόν το διαγωνισμό (πραγματοποιήθηκε για τρίτη 
συνεχή χρονιά) μπορούν να πάρουν μέρος φοιτητές, εκπαιδευ-
τήρια (δημόσια και ιδιωτικά), εκπαιδευτικοί, επιχειρήσεις «που 
υποστηρίζουν το έργο και τις υποδομές των εκπαιδευτικών ορ-
γανισμών υλικοτεχνικά και συμβουλευτικά».

Από την επίσημη ιστοσελίδα των Education Leaders Awards 
μαθαίνουμε ότι:

Το κόστος υποψηφιότητας είναι  250€ + 24% Φ.Π.Α.
Κάθε επόμενη υποψηφιότητα στοιχίζει 200€ + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 5 υποψηφιοτήτων (1 υποψηφιότητα δωρεάν): 850€ + 

24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 8 υποψηφιοτήτων (2 υποψηφιότητες δωρεάν): 1.250€ 

+ 24% Φ.Π.Α.
Για τα Δημόσια Σχολεία Α’βάθμιας, Β’βάθμιας και Γ’βάθμιας 

Εκπαίδευσης:
Η 1η υποψηφιότητα από δημόσια σχολεία Α’βάθμιας & 

Β’βάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και από δημοσίους φορείς 
Γ’βάθμιας Εκπαίδευσης (πλην μεταπτυχιακών προγραμμάτων) 
είναι δωρεάν (σ.σ. άρα η δεύτερη δεν είναι δωρεάν).

Το γεγονός ότι δημόσια σχολεία χρηματοδοτούν έναν ιδιώτη 
για να τα αξιολογήσει (επί πληρωμή μάλιστα!) , είναι από μόνο του 
αφορμή για καταγγελία. Καταγγελία για την απαράδεκτη πράξη 
να αποδέχονται την αξιολόγηση -και μάλιστα από ιδιώτη-, όταν 
το εκπαιδευτικό κίνημα έδωσε μαζικό και μαχητικό αγώνα για 
να αποτρέψει την αξιολόγηση από το υπουργείο Παιδείας στο 
πρόσφατο παρελθόν, που στόχο είχε την κατηγοριοποίηση των 
σχολείων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών, την επιλεκτική 
χρηματοδότηση και τις απολύσεις. Καταγγελία για το ότι τα σχο-
λεία αυτά γίνονται ο «λαγός» για την επιβολή της γενικευμένης 
αξιολόγησης από το υπουργείο Παιδείας πλέον. Το οποίο υπουρ-
γείο παριστάνει τον τυφλό και τον κουφό, ενώ έχει βάλει μπρος 
και νέο σχέδιο αξιολόγησης με το νόμο που πρόσφατα ψήφισε 
(«Δομές Υποστήριξης»).

Δικαιολογημένα, λοιπόν, ο Σύλλογος «Αλέξανδρος Δελμούζος» 
διερωτάται: 

«Ποιος καταβάλει την οικονομική συμμετοχή των δημοσίων 
σχολείων;

• Με ποιο δικαίωμα κατατίθενται εργασίες μαθητών σε μια 
ιδιωτική εταιρία;

• Ποιος εκμεταλλεύεται το υλικό αυτό των μαθητών των δη-
μοσίων σχολείων που κατατίθεται από τους αξιολογούμενους 
στην επιτροπή ;

• Η ιδιωτική αυτή εταιρία αξιολόγησης έχει άδεια από το 
υπουργείο Παιδείας;»

Στη φετινή διοργάνωση, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής ήταν 
η φράου Αννα Διαμαντοπούλου, πουλέν του άκρατου νεοφιλε-
λευθερισμού, σταυροφόρος της αξιολόγησης και της εισβολής 
των δυνάμεων της καπιταλιστικής αγοράς στη δημόσια εκπαί-
δευση. Πλαισιωνόταν και από άλλα επίλεκτα στελέχη της ίδιας 
συνομοταξίας, όπως ο Πρόεδρος της ΟΕΦΕ (της Ομοσπονδίας 
των φροντιστηριαρχών), ο Πρόεδρος του Συνδέσμου των ιδιοκτη-
τών ιδιωτικών σχολείων, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών 
Κολλεγίων, καθηγητάδες Πανεπιστημίου, πολιτικά πρόσωπα (π.χ. 
Βάσω Κόλλια,  πρώην Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, 
Βασίλης Κουλαϊδής, πρώην Γενικός Γραμματέας υπ. Παιδείας), 
άνθρωποι των Μέσων Μαζικής Παραπληροφόρησης, εμπειρο-
γνώμονες του είδους, κ.λπ.

Ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ Κουρουτός καταγγέλει ότι πέρσι συμ-
μετείχε στην επιτροπή και ο Πρόεδρος του ΕΟΠΠΕΠ Β. Δαγδι-
λέλης, διορισμένος από το υπουργείο Παιδείας στη θέση αυτή. 
Βέβαια, ο Κουρουτός ως συν-κοιμώμενος με τους συριζαίους 
προσπαθεί να απαλλάξει των ευθυνών τους ομοϊδεάτες του και 
σήμερα διαχειστές της κρίσης του ελληνικού καπιταλισμού (δη-
λώνει: «θέλω να πιστεύω εν αγνοία των πολιτικών του προϊστα-
μένων»).

Οι εργαζόμενοι δεν είναι τόσο αφελείς 
όσο πιστεύει η συγκυβέρνηση. Βιώνουν 

καθημερινά μια απίστευτη βαρβαρότητα 
σε όλα τα επίπεδα και στα μάτια τους έχει 
απαξιωθεί η υποσχεσιολογία των αστών 
πολιτικών. Τα πρακτικά αποτελέσματα της 
«δημοσιονομικής πειθαρχίας» (ανεργία, 
αδιοριστία, ελαστικές σχέσεις εργασίας, 
περικοπές μισθών και συνεχείς περικοπές 
συντάξεων, κ.λπ) τα ζουν και αντιλαμβάνο-
νται τη σημασία τους, έστω κι αν οι διαχειρι-
στές του συστήματος προσπαθούν να τους 
περδικλώσουν με γενικούς και «ουδέτερους» 
οικονομικούς όρους.

Ειδικά, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, πέ-
ραν όλων των άλλων που υφίσταται γενικά 
η εργαζόμενη κοινωνία, έχουν βιώσει τον 
μπαμπούλα των «διαθεσιμοτήτων» και των 
μαζικών απολύσεων εν μια νυκτί (π.χ. ΕΡΤ, 
εκπαιδευτικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης, 
διοικητικοί υπάλληλοι Πανεπιστημίων) και 
κατόρθωσαν να ακυρώσουν αυτήν την πο-
λιτική με σκληρό, μακροχρόνιο αγώνα, που 
τους εφοδίασε με πολύτιμη εμπειρία. 

Οι προσπάθειες όλων των μνημονιακών 
κυβερνήσεων, τελευταία στη σειρά των 
οποίων μέχρι στιγμής είναι η συγκυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, καλύπτονταν πάντοτε πίσω 
από έννοιες και φράσεις, όπως «κινητικό-
τητα», «αποτελεσματικότητα του δημόσιου 
τομέα», «αξιολόγηση ώστε το δημόσιο να 
επιτελεί το έργο του της προσφοράς στον 
πολίτη», «μη τιμωρητική αξιολόγηση, αλλά 
βελτίωση της απόδοσης», «προγραμματι-
σμός και αποτίμηση», κ.λπ. Με τη «γλώσσα» 
αυτή, οι πολιτικοί υπηρέτες του ντόπιου και 
ξένου κεφαλαίου επιχειρούν να θολώσουν 
τις πραγματικές προθέσεις τους, αλλά και 
να καταστήσουν συμμάχους τους στο έργο 
των διαθεσιμοτήτων, των απολύσεων στο δη-
μόσιο και της συρρίκνωσης των υπηρεσιών 
(που τελικά θα πλήξει τους εργαζόμενους 
στο σύνολό τους), τους υπόλοιπους εργα-
ζόμενους. Πατούν πάνω στο γεγονός ότι η 
πλειοψηφία της εργαζόμενης κοινωνίας δεν 
έχει ταξική συνείδηση και επομένως συγχέει 
την οργάνωση και λειτουργία του δημόσιου, 
που είναι ευθύνη του αστικού κράτους, κα-
θώς και τη συμπεριφορά επίορκων δημόσιων 
υπάλληλων, με το σύνολο των εργαζόμενων 
στο δημόσιο, που στο κάτω-κάτω είναι ανή-
μποροι να υπερνικήσουν το γραφειοκρατικό 
τέρας που στραγγαλίζει και τους ίδιους, ενώ 
ζητούμενο είναι και ο συλλογικός ταξικός 
αγώνας.

Ο «κόφτης» στο δημόσιο τομέα -σε προ-
σωπικό και υπηρεσίες- είναι ψηλά στην ατζέ-
ντα της «δημοσιονομικής στρατηγικής» και 
όχημα για την εφαρμογή του είναι και πάλι 
η «αξιολόγηση». Οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ προσπάθη-
σαν -ανεπιτυχώς- να την εφαρμόσουν με τις 
γνωστές ίντριγκες της Γεροβασίλη και τώρα 
επανέρχονται ενόψει και της τέταρτης αξιο-
λόγησης από τους ιμπεριαλιστές δανειστές. 
Μάλιστα, προκειμένου να πείσουν τους ερ-
γαζόμενους στο δημόσιο να αποδεχθούν 
την αξιολόγησή τους που υποκρύπτει την 
μελλοντική καρατόμησή τους, θεσπίζουν 
ρυθμίσεις τάχα «αυτοαξιολόγησης» (εκπαί-
δευση) ή και συμμετοχής τους στην αξιολό-
γηση των προϊσταμένων τους.

Παρόλ’ αυτά δεν είναι και πάλι βέβαιη η 
θετική έκβαση των προσπαθειών τους, διότι, 
όπως προείπαμε, οι εργαζόμενοι στο δημό-
σιο είναι «ψυλλιασμένοι».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 
κείμενο της Πρωτοβουλίας Εργαζομένων 
στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, που παρα-
θέτουμε:

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟ-
ΓΗΘΩ

«[Η] πρώτη αξιολόγηση το 2016 [...] ολο-
κληρώθηκε ικανοποιητικά, χωρίς να έχουμε 
το βέλτιστο αποτέλεσμα […] Δεν είπαμε ότι 
[…] ολοκληρώθηκε σε όλο τον δημόσιο το-
μέα […] Οταν αντιμετωπίσαμε πια όλο αυτό 
το δαιδαλώδες τοπίο […] είδαμε ότι ένας εί-
ναι ο τρόπος […] Δημοπρατείται το έργο της 
ηλεκτρονικής αξιολόγησης […] ακριβώς για 
να υπερκεράσουμε όλες αυτές τις αγκυλώ-
σεις».  Ο. Γεροβασίλη, 25/1/2018 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ δεν κατά-
φερε πέρσι να ικανοποιήσει τη μνημονιακή 
απαίτηση για αξιολόγηση στο δημόσιο, παρά 
την επαίσχυντη τροπολογία Γεροβασίλη, με 
την οποία για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε τι-
μωρία για απεργούς (αξιολογητές). Η αξιολό-
γηση ακυρώθηκε στην πράξη από το αρραγές 
μέτωπο των εργαζόμενων που συμμετείχαν 
στην απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ, σε ποσοστό 
άνω του 70%. 

Οι «θεσμοί» αντιλήφθηκαν το ολοκληρωτι-
κό φιάσκο και το μνημονιακό αυτό προαπαι-
τούμενο μεταφέρθηκε από την 3η στην 4η 
αξιολόγηση του Μνημονίου. 

Η κυβέρνηση ομολογεί ότι για να σπάσει 
το μέτωπο της συλλογικής δράσης των εργα-
ζόμενων, υιοθέτησε τις μεθόδους Αρβανιτό-
πουλου-Μητσοτάκη: δημιούργησε ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα γίνει η 
αξιολόγηση. 

Θυμόμαστε πολύ καλά ότι για πρώτη φορά 
ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιήθηκε 
από την κυβέρνηση Σαμαρά ενάντια στη με-
γάλη απεργία μας το 2013. Οταν είδαν ότι δεν 
μπορούσαν να πάρουν τα στοιχεία μας από 
τις υπηρεσίες των ΑΕΙ λόγω απεργίας, άνοι-
ξαν μια πλατφόρμα «αυτό-απογραφής» για 
να υπερβούν το εμπόδιο και να σπάσουν το 
συλλογικό μας μέτωπο. Κι όταν συνεχίσαμε 
να αντιστεκόμαστε, προχώρησαν και σε μια 
εκβιαστική τροπολογία. Οι τότε κυβερνητικοί 
συνδικαλιστές, πλειοψηφία του ΔΣ, έκαναν 
ό,τι μπορούσαν για να αυτό-απογραφούμε. 
Για να καταλήξουν τελικά στη θέση που τους 
άξιζε, καθαιρεμένοι από τους εργαζόμενους. 

Θυμόμαστε πολύ καλά ότι τότε, η υποβολή 
των στοιχείων μας στην πλατφόρμα άνοιγε 
το δρόμο για την εφαρμογή του μνημονια-
κού μέτρου της διαθεσιμότητας. Αντίθετα, η 
άρνηση αυτό-απογραφής και τα δικαιώματά 
μας διασφάλιζε, και μπλόκαρε τις διαθεσι-
μότητες-απολύσεις: μείωσε τον αριθμό των 
διαθέσιμων κατά τον αριθμό των μη απογρα-
φέντων και παρεμπόδισε τις απολύσεις, για 
να φτάσουμε τελικά στη νίκη: και την επιστρο-
φή όλων στη δουλειά και την ακύρωση της 
τροπολογίας κατά των μη απογραφέντων. 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

«…Ξεκινήσαμε, λοιπόν, από μια ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα, πάνω στην οποία συνεχώς 
προστίθενται τα ψηφιακά οργανογράμματα 
όλων των φορέων του Δημοσίου […] μαζί με 
τα περιγράμματα θέσης εργασίας και την 
αξιολόγηση των δομών. Στην ίδια πλατφόρμα 
στηρίζεται το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας 
και το σύστημα της ηλεκτρονικής αξιολόγη-
σης των δημοσίων υπαλλήλων […] το ίδιο αυτό 
σύστημα οδηγεί στην ορθολογική κατανομή 
του ανθρώπινου δυναμικού […] Προκειμένου 
η Δημόσια Διοίκηση, […] να απασχολεί όσους 
χρειάζεται, εκεί που πραγματικά τους χρει-
άζεται. Παράλληλα, εργαζόμαστε για το νέο 
Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμι-
κού (HRMS). Τις επόμενες ημέρες δημοπρα-

τούμε ένα έργο ύψους 5 εκατομμυρίων ευ-
ρώ, το οποίο […] θα δημιουργήσει σε μία ψη-
φιακή πλατφόρμα τον υπηρεσιακό φάκελο 
κάθε υπαλλήλου».  Ο. Γεροβασίλη, 6/6/2018.

Η αξιολόγηση εργαζομένων και υπηρεσι-
ών, οι Οργανισμοί φορέων του δημοσίου, το 
ψηφιακό οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοί-
κησης, ο νόμος περί υποχρεωτικής κινητικό-
τητας, κ.α. ένα στόχο έχουν όπως ευθαρσώς 
λέει η κυβέρνηση: «μικρό, ευέλικτο δημόσιο», 
με τις εν δυνάμει κερδοφόρες υπηρεσίες να 
ξεπουλιούνται στους ιδιώτες, και τις υπό-
λοιπες να λειτουργούν με μεταφερόμενους 
υπαλλήλους, από φορέα σε φορέα κι από νο-
μό σε νομό. Ηδη οι συνάδελφοί μας από τα 
ΑΕΙ-ΤΕΙ που συγχωνεύονται, ενημερώνονται 
για την προσεχή υποχρεωτική μετακίνησή 
τους («κι άμα σας αρέσει, αλλιώς παραιτη-
θείτε»…) που θα συνεπάγεται ακόμα και την 
αλλαγή νομού εργασίας και κατοικίας.

Η ένταξη του υπηρεσιακού φακέλου μας 
σε μια ενιαία βάση προσωπικών δεδομένων 
(ηλεκτρονικό φακέλωμα με την εμπλοκή και 
ιδιωτικών εταιρειών), θα διευκολύνει και τη 
σημερινή και τις επόμενες κυβερνήσεις να 
τον χρησιμοποιήσουν κατά το δοκούν: δια-
θεσιμότητες, απολύσεις, μαζικές υποχρεω-
τικές μετακινήσεις, περικοπές μισθών, υπη-
ρεσιακών εξελίξεων, κ.α. Ο,τι στο παρελθόν 
μπορούσε να μπλοκαριστεί με απεργίες και 
κινητοποιήσεις, θα είναι στη διάθεσή τους πια 
για να αποφασίζουν κεντρικά το εργασιακό 
μας μέλλον.

Εχοντας την εμπειρία της πλατφόρμας αυ-
τοαξιολόγησης επί απεργίας, ξέρουμε πολύ 
καλά τι συνεπάγεται το να δίνεις τη συναί-
νεσή σου στην επεξεργασία των στοιχείων 
σου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κερδίζεις μόνο 
όταν αντιστέκεσαι.

ΔΕ ΣΥΝΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΣ, 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΥ-
ΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ 

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥ-
ΜΕ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΙ, ΓΙΑΤΙ ΞΕΡΟΥΜΕ 
ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» 
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΝΗ-
ΜΟΝΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ 
ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΟΙΧΙΣΟΥΝ ΤΗ 
ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ, ΚΑΙ 
ΕΚΤΟΣ ΕΚΠΑ 

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ, ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΙ-
ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΟΧΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑ-
ΘΙΣΤΑ ΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΥ ΜΙΣΗΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΜΑΣ ΤΟΝ 
ΕΑΥΤΟ, ΣΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΑΡΝΗΣΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ 
ΑΡΧΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΤΟ ΟΡ-
ΓΙΟ ΠΙΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΙΩΝ ΤΗΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΠΟΥ 
ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΔΥ 

ΥΓ: Η Πρωτοβουλία Εργαζομένων στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών με άλλο κειμενό 
της ενημερώνει για την άθλια τακτική των 
μελών του ΣΥΡΙΖΑ στη συνεδρίαση του ΚΣ 
της Ομοσπονδίας, όπως και για την τακτική 
των μελών της ΠΑΣΚΕ, που επειδή έχουν 
αντιληφθεί τον εξευτελισμό τους λόγω της 
πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, το παίζουν ότι ψηφί-
ζουν «κατά συνείδηση» και επομένως δεν 

Με νύχια και με δόντια προσπαθούν 
να επιβάλουν την αξιολόγηση



www.eksegersi.gr

16 ΙΟΥΝΗ 2018 11

μπορεί να τους χρεώσει κανείς 
ότι στο σύνολό τους είναι υπέρ 
της αξιολόγησης.

Η δε παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ 
( ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑ-
ΡΕΜΒΑΣΗ Εργαζομένων στο 
Πανεπιστήμιο Αθήνας) έχει 
βγάλει ένα επαίσχυντο κείμε-
νο, δηλώνοντας ότι είναι υπέρ 
της αξιολόγησης «για να μην 
επικρατήσουν οι πρακτικές της 
ευνοιοκρατίας για τους λίγους 
του συστήματος» και καλεί σε 
«μάχη για δίκαια και αντικειμε-
νική αξιολόγηση», διότι, λέει, οι 
νόμοι 4369/2016 και 4533/2018 
«έχουν πολλές σύγχρονες και-
νοτόμες διατάξεις προοδευτι-
κού χαρακτήρα, που στοχεύουν 
στην ανασυγκρότηση και τον 
εκσυγχρονισμό της διοίκησης 
για να μπορεί να ανταποκριθεί 
στις σύγχρονες ανάγκες των 
πολιτών».

Τελικά, η απόφαση που βγή-
κε από τη συνεδρίαση του ΚΣ 
ήταν κατά της αξιολόγησης με 
ψήφους 6-5 (στους 15) της Πρω-
τοβουλίας Εργαζομένων στο 
ΕΚΠΑ και του ΠΑΜΕ.

Μετα-Μνημόνιο

Οδικός χάρτης μεταρρυθμίσεων στην Παιδεία
Στο πολυνομοσχέδιο του 

υπουργείου Οικονομικών 
«Διατάξεις για την ολοκλήρωση 
της Συμφωνίας Δημοσιονομι-
κών Στόχων και Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρό-
θεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομι-
κής Στρατηγικής 2019-2022» 
περιλαμβάνονται και εξαγγελίες 
για την Παιδεία. Οι εξαγγελίες 
αυτές περιγράφουν τον οδικό 
χάρτη των μεταρρυθίσεων στο 
πλαίσιο του συμφωνημένου με 
τους ιμπεριαλιστές δανειστές 
μετα-Μνημόνιου. Αλλες από τις 
μεταρρυθμίσεις αυτές έχουν 
πραγματοποιηθεί, άλλες έχουν 
δρομολογηθεί με την ψήφιση 
μάλιστα και σχετικών νόμων 
(πρόσφατα και με το νόμο για 
τις λεγόμενες Δομές Υποστήρι-
ξης της Εκπαίδευσης) και άλλες 
είναι απλά γενικόλογα ευχολό-
για, με στόχο να θολώσουν τα 
νερά. Σε κάθε περίπτωση, οι 
μεταρρυθμίσεις που πραγματο-
ποιήθηκαν και αυτές που έχουν 
εξαγγελθεί, με κάπως συγκεκρι-
μένο περίγραμμα, κινούνται σε 
αντιδραστική κατεύθυνση. 

Παρά τις φιοριτούρες και τα 
μεγάλα ωραιοποιημένα λόγια, 
που επαναλαμβάνονται και στο 
κείμενο του νέου Μεσοπρόθε-
σμου [«Ο νέος αναπτυξιακός 
σχεδιασμός θα πρέπει να απο-
βλέπει κατά προτεραιότητα στην 
αναστροφή των συνεπειών της 
μακροχρόνιας ύφεσης, στην 
ανακοπή του φαινομένου φυγής 
του επιστημονικού δυναμικού 
στο εξωτερικό (brain drain), στη 
βέλτιστη αξιοποίηση όλων των 
χρηματοδοτικών πόρων και ερ-
γαλείων με στόχο την ενίσχυση 
των εκπαιδευτικών υποδομών, 
των πόρων και μέσων καθώς και 
του ανθρώπινου δυναμικού της 
εκπαίδευσης και της έρευνας»], 
υλοποιούν τις δραστικές περικο-

πές στην εκπαίδευση -σε προ-
σωπικό και δομές-,  επιβάλλουν 
τον αυστηρό εποπτικό έλεγχο 
από την κεντρική εξουσία, εισά-
γουν την αξιολόγηση με στόχο 
το φόβο και την υποταγή στις 
αντιδραστικές αλλαγές, απελευ-
θερώνουν τις δυνάμεις σε όλες 
τις εκπαιδευτικές βαθμίδες που 
εργάζονται για τη μεγαλύτερη 
σύνδεση της εκπαίδευσης με 
την καπιταλιστική αγορά, ανοί-
γουν δρόμους για την ιδιωτικο-
ποίηση πλευρών της δημόσιας 
εκπαίδευσης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε: 
u Ενιαίος τύπος Ολοήμερου 

Δημοτικού και Νηπιαγωγείου, 
«εξορθολογισμός» των ωρολό-
γιων προγραμμάτων με περικο-
πές μαθημάτων και ωρών, Π.Δ. 
79, που καθιερώνει τον ανώτατο 
αριθμό μαθητών ανά τμήμα 
στους 25 (συν 10% ειδικά στη 
Δευτεροβάθμια), διαχείριση των 
εγγραφών από τριμελή επιτροπή 
με κατάργηση των γεωγραφι-
κών ορίων των σχολείων, ενο-
ποιήσεις ειδικοτήτων, απουσία 
μόνιμων διορισμών και μαζική 
απασχόληση αναπληρωτών, κα-
τάργηση ολιγομελών τμημάτων 
στα ΕΠΑΛ, λειτουργία των σχο-
λείων ειδικής αγωγής σχεδόν 
αποκλειστικά με αναπληρωτές, 
εφαρμογή της «ενταξιακής εκ-
παίδευσης» στην Ειδική Αγωγή 
με κατάργηση των Τμημάτων 
Ενταξης (για να αποφευχθεί τά-
χα η γκετοποίηση, τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες  ρίχνονται στον 
Καιάδα των γενικών τάξεων, χω-
ρίς ή υποτυπώδη υποστηρικτική 
πολιτική), κ.λπ., με στόχο να πά-
ρει σάρκα και οστά ο «κόφτης» 
με κάθε μέσο. 

u Θεσμοθέτηση πλαισίου 
«Σχεδιασμού και Αποτίμησης 
του Εκπαιδευτικού Εργου της 
σχολικής μονάδας σε συνεργα-
σία με το ΙΕΠ», «Δομές Υποστή-
ριξης» Εκπαίδευσης, Επιλογή 
Στελεχών της εκπαίδευσης, με 
στόχο το συγκεντρωτισμό των 
δομών, τον έλεγχο από την κε-
ντρική εξουσία, την περικοπή 
δαπανών και την αξιολόγηση 
εκπαιδευτικών και σχολικής μο-
νάδας.

u «Ανασυγκρότηση των δύο 
τελευταίων τάξεων του Λυκείου. 
Αλλαγή του τρόπου εισαγωγής 
στα ΑΕΙ». Μολονότι η εξαγγελία 
είναι πολύ γενική και αόριστη, 
εμείς μπορούμε να πάρουμε 
γεύση από το σχέδιο του υπουρ-
γείου Παιδείας για ένα αριστο-
κρατικό Λύκειο, ειδίκευσης και 
όχι γενικής μόρφωσης, με την 
τελευταία τάξη του φροντιστή-
ριο, απόλυτα υποταγμένο στον 
τρόπο εισαγωγής στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση και υψη-
λούς ταξικούς φραγμούς με 
αξιολογικές κρίσεις και διπλές 
πανελλαδικές εξετάσεις. Υπό 
το πρίσμα αυτό, δεν έχει καμιά 
αξία η εξαγγελία για «νομοθέτη-
ση της 14/χρονης υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης».

u «Δημιουργία νέας δομής 
και περιεχομένου του Επαγγελ-

ματικού Λυκείου. Νέα Προγράμ-
ματα Σπουδών. Καθιέρωση και 
λειτουργία 4ου μεταλυκειακού 
έτους - τάξης μαθητείας». Πρό-
κειται για νέο ρετουσάρισμα 
της λεγόμενης τεχνικοεπαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης, με στόχο 
να ανακοπεί η ιστορικά διαμορ-
φωμένη τάση της νεολαίας της 
εργαζόμενης κοινωνίας για πα-
νεπιστημιακές σπουδές. Με τη 
γενίκευση της τάξης μαθητείας, 
οι καπιταλιστές αποκτούν τσά-
μπα εργατικό δυναμικό.  

u Δημιουργία διετών δομών 
στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ 
με προνομιακή φοίτηση των 
αποφοίτων των ΕΠΑΛ. Η ρύθμι-
ση αυτή, σε συνδυασμό με την 
προηγούμενη, υπηρετεί τον ίδιο 
στόχο, την αποτροπή των παιδι-
ών της εργατικής τάξης και των 
φτωχών λαϊκών στρωμάτων από 
το στόχο της φοίτησης στα Πα-
νεπιστήμια (στο βαθμό που αυτό 
πραγματοποιούνταν ως τώρα).

u Ενιαίος Χώρος Ανώτατης 
Εκπαίδευσης και Ερευνας, συγ-
χωνεύσεις Πανεπιστημίων και 
ΤΕΙ, κατάργηση τμημάτων ειδι-
κά των ΤΕΙ, «ενίσχυση του επι-
στημονικού δυναμικού των ιδρυ-
μάτων» με διδακτικό προσωπικό 
ελαστικών μορφών εργασίας, με 
στόχους την περικοπή δαπανών, 
την αξιολόγηση των Τμημάτων 
και τη σύνδεση με την αγορά.

u Δημιουργία Ακαδημαϊκών 
Συμβουλίων Ανώτατης Εκπαί-
δευσης και Ερευνας, «διασύν-
δεση των ερευνητικών φορέων 
και των ιδρυμάτων ανώτατης 
εκπαίδευσης με την παραγωγι-
κή διαδικασία», «ενίσχυση της 
καινοτόμου επιχειρηματικότη-
τας». Ολα αυτά διαμορφώνουν 
το προφίλ του επιχειρηματικού 
πανεπιστήμιου.

Από τις εξαγγελίες που λέγε-
ται ότι θα πραγματοποιηθούν 
στο επόμενο διάστημα ξεχω-
ρίζουμε αυτή για τα προσφυ-
γόπουλα: «Ενίσχυση της εκπαί-
δευσης των προσφύγων, των 
μεταναστών και των Ευάλωτων 
Κοινωνικών Ομάδων, των παι-
διών Ρομά και των μουσουλμα-
νοπαίδων», «Ενταξη όλων των 
προσφυγόπουλων στο πρωινό 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα.  Ηδη λει-
τουργούν 794 τάξεις υποδοχής 
σε δημοτικά σχολεία της χώρας 
και 181 τάξεις σε  δευτεροβάθμια 
σχολεία». 

Η διάχυση των προσφυγό-
πουλων, των παιδιών των με-
ταναστών και των ευάλωτων 
κοινωνικά ομάδων στις συμβα-
τικές τάξεις, χωρίς τις απαραί-
τητες υποστηρικτικές δομές 
στη διάρκεια λειτουργίας της 
πρωινής ζώνης του σχολείου (τά-
ξεις υποδοχής, διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας ως ξένης 
γλώσσας από ειδικό εκπαιδευ-
τικό προσωπικό) είναι έγκλημα. 
Ουσιαστικά ρίχνονται αυτά τα   
παιδιά  στον Καιάδα, γιατί στο 
σχολείο δεν πάει κανείς απλά 
για να μάθει τη γλώσσα που 
μιλάει η πλειοψηφία -την ελ-
ληνική- αλλά και για να πάρει 

γνώσεις, να διαμορφωθεί ως 
προσωπικότητα, να εξελιχθεί 
μορφωτικά μέχρι και την ανώ-
τατη βαθμίδα και με όχημα αυ-
τά τα εφόδια, στη συνέχεια, να 
ασκήσει το επάγγελμά του  (στο 
βαθμό, βεβαίως, που όλα αυτά 
πραγματοποιούνται στο αστικό 
σχολείο και τον καπιταλισμό).

Είμαστε δε σίγουροι ότι η τα-
κτική αυτή θα καλυφθεί και πάλι 
με εύηχες φράσεις όπως «συ-
νεκπαίδευση», «προώθηση της 
ένταξης και των ίσων ευκαιριών 
στην εκπαίδευση», μη γκετοποί-
ηση, κ.λπ.

Τις «αγαθές» προθέσεις της 
συγκυβέρνησης και του υπουρ-
γείου Παιδείας αποκαλύπτουν 
και όσα ήδη συμβαίνουν μέχρι 
σήμερα. Στο νόμο για τις «Δομές 
Υποστήριξης», το υπουργείο Παι-
δείας, ουσιαστικά νομιμοποιεί 
τις λεγόμενες Δ.Υ.Ε.Π. (Δομές 
Υποδοχής για την Εκπαίδευση 
Προσφυγοπαίδων) και μας λέει, 
πέρα από κάτι προτάσεις-ευχο-
λόγια (με παράλληλες εξαγγε-
λίες προσλήψεων μόνιμου προ-
σωπικού!!), ότι στην ουσία πρό-
κειται για Δομές Υποδοχής που 
θα λειτουργούν προκειμένου να 
«είναι εντάξει» το ελληνικό αστι-
κό κράτος με τις «υποχρεώσεις» 
του. Προκειμένου δηλαδή να πα-
ρέχει μια υποτυπώδη πρόσβαση 
σε δημόσια εκπαίδευση.

Η λογική του υπουργείου να 
επιμένει σε σχολεία απογευμα-
τινά (όπως αναφέρεται και στην 
πρόσφατη υπουργική απόφαση 
υπ’ αριθμ. 139654/ΓΔ4 που τιτλο-
φορείται «Οργάνωση, λειτουρ-
γία, συντονισμός και πρόγραμμα 
εκπαίδευσης των Δομών Υπο-
δοχής για την Εκπαίδευση των 
Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια 
και διαδικασία στελέχωσης των 
εν λόγω δομών») είναι δείγμα 
του πόσο σέβεται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και πόσο υπέρμαχος 
της ισότητας είναι. Ετσι, στο άρ-
θρο 2 παρ. 3 αναγράφεται ρητά 
ότι οι Δ.Υ.Ε.Π. που αφορούν 
προσφυγικό πληθυσμό θα λει-
τουργούν από τις 14:00 έως τις 
18:00 (περισσότερα στην Κό-
ντρα, αρ.φύλ. 965).

Οι «κυβερνητικές 
προτεραιότητες» 2019-

2022 στην Παιδεία, 
όπως αναφέρονται στο 

Μεσοπρόθεσμο
• Νομοθέτηση της 14/χρονης 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
• Εφαρμογή νέου Εβδομαδι-

αίου Ωρολόγιου Προγράμματος 
Διδασκαλίας με τη θεσμοθέτη-
ση του Ενιαίου τύπου Ολοήμε-
ρου Ολιγοθέσιου Δημοτικού και 
του Ολοήμερου Προγράμματος 
στα 830 Ολιγοθέσια Δημοτικά 
(Μονοθέσια, Διθέσια και Τριθέ-
σια) με την εισαγωγή όλων των 
διδακτικών αντικειμένων που 
υπάρχουν σήμερα στα 4/θέσια 
και άνω Δημοτικά.

• Σταδιακή μείωση του αριθ-
μού μαθητών ανά τμήμα, από 25 
σε 22, σε Νηπιαγωγείο και Δη-
μοτικό. Μείωση σε 25 των μαθη-

τών/τριών των τμημάτων Ομά-
δων Προσανατολισμού του ΓΕΛ 
και των Ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ.

• Επέκταση και αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών στις μο-
νάδες της Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης.

• Σταδιακή επέκταση σε όλα 
τα Δημοτικά Σχολεία του προ-
γράμματος «Σχολικά Γεύματα» 
που υλοποιείται σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης.

• Ανανέωση και εξορθολογι-
σμός των ωρολογίων προγραμ-
μάτων και της διδακτέας ύλης 
και προετοιμασία νέων προ-
γραμμάτων σπουδών και νέου 
διδακτικού υλικού.

• Πιλοτική εφαρμογή της πε-
ριγραφικής αξιολόγησης και 
της παιδαγωγικής Freinet στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση.

• Ανασυγκρότηση των δύο τε-
λευταίων τάξεων του Λυκείου. 
Αλλαγή του τρόπου εισαγωγής 
στα ΑΕΙ.

• Ενίσχυση μη εξετασιοκεντρι-
κών μεθόδων αξιολόγησης των 
μαθητών/τριών στη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση (δημιουρ-
γικές και συνθετικές εργασίες).

• Εφαρμογή προγραμμάτων 
ενισχυτικής διδασκαλίας και 
πρόσθετης διδακτικής στήριξης.

• Ενίσχυση της Ειδικής Αγω-
γής στην κατεύθυνση της εντα-
ξιακής εκπαίδευσης, με στόχο 
τη βέλτιστη υποστήριξη και την 
ομαλή ένταξη των μαθητών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
με την αύξηση των δομών, τον 
εκσυγχρονισμό των προγραμμά-
των σπουδών και την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού υλικού προσβάσι-
μου για ΑΜΕΑ.

• Δημιουργία νέας δομής και 
περιεχομένου του Επαγγελμα-
τικού Λυκείου. Νέα Προγράμ-
ματα Σπουδών. Καθιέρωση και 
λειτουργία 4ου μεταλυκειακού 
έτους - τάξης μαθητείας σταδι-
ακά σε όλες τις ειδικότητες για 
τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ.

• Δημιουργία διετών δομών 
που θα δίνουν επαγγελματι-
κές πιστοποιήσεις ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών εντός των Πα-
νεπιστημίων και των ΤΕΙ και 
στις οποίες θα έχουν προνομια-
κή πρόσβαση οι απόφοιτοι των 
ΕΠΑΛ.

• Ενίσχυση της εκπαίδευσης 
των προσφύγων, των μετανα-
στών και των Ευάλωτων Κοινωνι-
κών Ομάδων, των παιδιών Ρομά 
και των μουσουλμανοπαίδων. 

• Ενταξη όλων των προσφυγό-
πουλων στο πρωινό Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα.  Ηδη λειτουργούν 
794 τάξεις υποδοχής σε δημοτι-
κά σχολεία της χώρας και 181 τά-
ξεις σε  δευτεροβάθμια σχολεία. 

• Αποτίμηση και επανασχεδια-
σμός του θεσμού των πειραματι-
κών και των προτύπων σχολείων, 
με επέκταση των πειραματικών 
σχολείων και στην επαγγελματι-
κή και στην ειδική εκπαίδευση.

• Δημιουργία Δικτύου Συστή-

ματος Βιβλιοθηκών σε 1.000 
Δημοτικά. Επαναλειτουργία 
των σχολικών βιβλιοθηκών της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• Δημιουργία Εθνικού Συστή-
ματος Επιμόρφωσης που θα 
εξασφαλίζει τη διαρκή επιμόρ-
φωση του διδακτικού προσωπι-
κού σε συνεργασία με το ΙΕΠ.

• Θεσμοθέτηση πλαισίου Σχε-
διασμού και Αποτίμησης του 
Εκπαιδευτικού Εργου της σχο-
λικής μονάδας σε συνεργασία 
με το ΙΕΠ.

• Νομοθετική πρωτοβουλία 
για νέο θεσμικό πλαίσιο Επιλο-
γής Στελεχών της εκπαίδευσης 
και σχεδιασμός και θεσμοθέτη-
ση πλαισίου Αξιολόγησής τους, 
σε συνεργασία με το ΙΕΠ.

• Αναβάθμιση της Εκκλησια-
στικής Εκπαίδευσης.

• Οργανωτική και λειτουργική 
αναβάθμιση των Πανεπιστημίων 
και ΤΕΙ και σύνδεσή τους με τα 
Ερευνητικά Κέντρα σε ενιαίο 
χώρο, δημιουργία Ακαδημαϊ-
κών Συμβουλίων Ανώτατης Εκ-
παίδευσης και Ερευνας.

• Ενίσχυση του επιστημονι-
κού δυναμικού των ιδρυμάτων 
με την πρόσληψη νέων μελών 
επιστημονικού προσωπικού.

• Ανάπτυξη προγραμμάτων 
υποτροφιών με στόχο την ενί-
σχυση της έρευνας και την αξι-
οποίηση του νέου επιστημονικού 
δυναμικού.

• Κανονικοποίηση και εξορ-
θολογισμός των μεταπτυχιακών 
σπουδών, καθώς και αυστηρός 
έλεγχος του κόστους κάθε μετα-
πτυχιακού προγράμματος.

• Αλλαγές στη Διοίκηση των 
Πανεπιστημίων: αλλαγές στον 
τρόπο εκλογής των διοικήσεων, 
επαναφορά πρυτανικού συμ-
βουλίου, φοιτητική συμμετοχή 
στα όργανα, κατάργηση των 
Συμβουλίων Ιδρυμάτων.

• Δυνατότητες για συνδεδεμέ-
να πτυχία (joint degrees).

• Ενίσχυση του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου και 
ενίσχυση του κοινωνικού του 
ρόλου, αλλαγή των διαδικασιών 
πρόσβασης.

• Απλοποίηση της διαδικασίας 
σύναψης ατομικών συμβάσεων 
με στόχο την παύση των εργολα-
βιών για την τεχνική και διοικητι-
κή υποστήριξη των Πανεπιστημί-
ων και των ΤΕΙ.

• Ενδυνάμωση της συνέργει-
ας των ελληνικών ιδρυμάτων με 
ομοταγή ευρωπαϊκά και μη ώστε 
να προαχθεί η έρευνα, η διδα-
σκαλία και ο πολιτισμός.

• Χαρτογράφηση ελληνικών 
εδρών σε Πανεπιστήμια του 
εξωτερικού, καθώς και τμημά-
των ελληνικής γλώσσας (ΤΕΓ) με 
σκοπό τη διαβάθμιση αναγκών 
για την προώθηση της ελληνικής 
παιδείας στο εξωτερικό (γλώσσα 
– πολιτισμός).

• Λειτουργία των Δομών Απα-
σχόλησης και Σταδιοδρομίας 
(ΔΑΣΤΑ) στα Πανεπιστήμια και 
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Μπούμερανγκ και βόρβορος
Το «σύστημα Μαρινάκη» υποστηρίζει πως στο Μονακό ο Καμ-

μένος δε βρέθηκε μόνος με τη σύζυγό του, αλλά και με την εισαγ-
γελέα Ειρήνη Τζίβα. Πρόκειται για την εισαγγελέα που πήγαινε 
νυχτιάτικα στις φυλακές Αυλώνα για να πάρει κατάθεση από τον 
Γιαννουσάκη, ο οποίος προηγουμένως αντάλλασσε SMS με τον 
Καμμένο. Οπότε καταλαβαίνετε…

Τα σχετικά δημοσιεύματα δεν έχουν αποδείξεις. Επικαλούνται 
αυτόπτες μάρτυρες και οικοδομούνται πάνω σε «σκέψεις» για τη 
συνεύρεση Καμμένου-Τζίβα «στην ευρύτερη περιοχή του Μονα-
κό το Σαββατοκύριακο του Γκραν Πρι». Το μόνο αληθινό φαίνεται 
να είναι η επιστροφή του ζεύγους Καμμένου και της εισαγγελέα 
με την ίδια πτήση. Ομως, η εισαγγελέας έχει ταξιδέψει μόνη της 
με προορισμό τη Μασσαλία και φαίνεται πως έχει επισκεφτεί την 
ευρύτερη περιοχή της Κυανής Ακτής, ταξιδεύοντας από Δύση 
προς Ανατολή. Εβαλε και σχετική φωτογραφία στο προφίλ της 
στο facebook που απεικονίζει το Βιλφράνς σιρ μερ, ένα παραλι-
ακό θέρετρο της Κυανής Ακτής. Αν δε περιηγηθεί κάποιος στο 
προφίλ της, θα δει ότι τα ταξίδια είναι το χόμπι της. Το μόνο που 
περιλαμβάνει το «φεϊσμπουκικό» προφίλ της είναι φωτογραφίες 
από ταξίδια.

Θα μπορούσε κάλλιστα να πρόκειται για σύμπτωση. Ο Καμ-
μένος πήγε στο Μονακό φροντίζοντας να εξαφανίσει τα ίχνη 
του, αφού όλοι νόμιζαν ότι βρίσκεται ακόμα στο Αζερμπαϊτζάν.  
Μοίρασε φωτογραφίες με την αφεντιά του να κοιτάζει… στοχα-
στικά τα γιοτ στη μαρίνα του πριγκηπάτου ή παρέα με τη σύζυγό 
του να βγάζουν σέλφι με τον Αλβέρτο. Πουθενά σ' αυτές τις φω-
τογραφίες δεν υπάρχει η εισαγγελέας, η οποία ταξίδεψε με την 
Aegean για Μασσαλία και επέστρεψε από τη Νίκαια με την ίδια 
εταιρία, γεγονός που «φέρνει» σε ταξίδι στην Κυανή Ακτή. Ούτε 
είναι υποχρεωτικό στο ταξίδι της η Ειρήνη Τζίβα να επισκέφτηκε 
και το Μονακό. 

Το «σύστημα Μαρινάκη» ενήργησε με τη… μέθοδο Καμμένου. 
Εφτιαξε ένα σενάριο με τα γνωστά υλικά της συνωμοσιολογίας 
και το σέρβιρε διά των «Παραπολιτικών». Η συνωμοσιολογία, 
σπορ στο οποίο ασκείται ο Καμμένος εδώ και πολλά χρόνια, γύ-
ρισε και τον χτύπησε. Κι όπως ήταν αναμενόμενο, από τα ηγετικά 
κλιμάκια της ΝΔ ακούστηκε και πάλι το «βουρ στον πατσά». Ο 
αντιπρόεδρος Μπουμπούκος συνέγραψε σχόλιο το οποίο δημο-
σιεύτηκε στα «Νέα» υπό τον τίτλο «αμείλικτα ερωτήματα». Τα 
«ερωτήματα» δεν αφορούν τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία 
θεωρούνται δεδομένα: «κοινό ταξίδι της εισαγγελέως κυρίας 
Τζίβα μετά του υπουργού Αμύνης κ. Καμμένου στο Μονακό»! 
Ο Βορίδης είπε τα ίδια σε ραδιοφωνικό σταθμό:  «Η κυρία έχει 
μεταβεί στον ίδιο τόπο με τον κ. Καμμένο με τον οποίο φέρεται 
να έχει επαφές και συνομιλίες για τον Γιαννουσάκη. Τι σχέσεις 
έχουν οι δυο τους και κάνουν αυτά τα τακτικά ταξίδια όπως και το 
άλλο στην Ιαπωνία; Στον άξονα ποιανού πράγματος ταυτίστηκαν 
τόσο πολύ; Ενδιαφέρον αποκτούν αυτές οι συμπτώσεις». Από κο-
ντά και ο Παπαθεοδώρου του ΚΙΝΑΛ, που έβαλε κι ένα «αν» στη 
δήλωσή του, λες και αυτό αλλάζει τα πράγματα: «Αν αληθεύουν 
οι πληροφορίες που δημοσίευσε η εφημερίδα “Παραπολιτικά“ 
(…) τότε το σίγουρο είναι ότι η ίδια θα πρέπει να ενημερώσει αν 
το ταξίδι αυτό πραγματοποιήθηκε για υπηρεσιακούς λόγους ή 
για λόγους αναψυχής».

Κανένας -πλην των ίδιων των αναφερόμενων- δεν μπορεί να 
πει αν πραγματοποίησαν κοινό ταξίδι ή αν απλά συνέπεσαν σ' 
ένα αεροδρόμιο επιστροφής (πράγμα καθόλου απίθανο). Για την 
κίτρινη δημοσιογραφία, όμως, η οποία συμμετέχει σε πολιτικά 
παιχνίδια και επιχειρηματικούς ανταγωνισμούς, η στοιχειώδης 
δεοντολογία και η διερεύνηση  της αλήθειας δεν έχουν καμιά 
σημασία. Σημασία έχει το τζέρτζελο. Ο Καμμένος αντεπιτέθη-
κε (με κάποια καθυστέρηση), καταγγέλλοντας -με ανακοίνωση 
των ΑΝΕΛ- «ψεύδη που δεν έχουν καμία υπόσταση» και προα-
ναγγέλλοντας δικαστικές προσφυγές κατά Κουρτάκη, χωρίς να 
παραλείψει τις αναφορές στον «υπόδικο μιντιάρχη που φαντα-
σιώνεται χούντα».

Τα «Παραπολιτικά» το γύρισαν στο καλαματιανό γράφοντας 
για «ταξίδι του ιδίου (σ.σ. του Καμμένου) και της κυρίας Τζίβα στο 
Μονακό, το οποίο δημοσιοποίησαν οι ίδιοι!» και αναγγέλλοντας 
ότι «τα στοιχεία του ρεπορτάζ, οι αυτόπτες μάρτυρες, τα αερο-
πορικά εισιτήρια, αλλά και τα επιπλέον ντοκουμέντα που έχει στη 
διάθεσή της η εφημερίδα δεν αφήνουν περιθώρια διάψευσης και 
θα προσκομιστούν άμεσα στη Δικαιοσύνη»! Κυλιούνται και πάλι 
αγκαλιά στη λάσπη, αγαπημένη τους συνήθεια από παλιά. Κι όταν 
κάποια στιγμή βρεθούν στα δικαστήρια, ο Κουρτάκης θα πει ότι 
αυτός έγραψε για συνεύρεση Καμμένου-Τζίβα «στην ευρύτερη 
περιοχή του Μονακό» και ζήτησε εξηγήσεις. Το αν θα αθωωθεί 
ή θα καταδικαστεί τον αφήνει αδιάφορο. Ενδιαμέσως ο στόχος 
θα έχει επιτευχθεί. Μήπως αυτό δεν κάνει χρόνια τώρα και ο 
Καμμένος; Μηνύει και μηνύεται, καταδικάζει και καταδικάζεται, 
αθωώνει και αθωώνεται, με υλικά μια βορβορώδη συνωμοσιολο-
γία (θυμηθείτε μόνο την υπόθεση με τα CDS και την οικογένεια 
Παπανδρέου).

Αδίστακτοι ψεύτες

Εχοντας απέναντί του τον Κικίλια και δί-
πλα του έναν δημοσιογράφο παντελώς 

άσχετο με τα ασφαλιστικά και γενικότερα 
τα οικονομικά ζητήματα (Χατζηνικολάου), 
ο Κατρούγκαλος δεν είχε κανένα πρόβλη-
μα να διαβεβαιώσει το πρωί της περα-
σμένης Δευτέρας ότι το Μεσοπρόθεσμο 
2019-22 δεν περιλαμβάνει καμιά περικοπή 
συντάξεων. Οι άλλοι δεν μπορούσαν να 
του πουν τίποτα, διότι «κάτι είχαν ακού-
σει», αλλά δεν είχαν ρίξει ούτε μια ματιά 
στο πολυνομοσχέδιο (που περιλαμβάνει 
και το Μεσοπρόθεσμο).

Φυσικά, λίγες ώρες αργότερα είχαν με-
σολαβήσει εκείνοι που ξέρουν και είχαν 
εφοδιάσει τους πάντες με τις σελίδες του 
πολυνομοσχέδιου, στις οποίες φαίνονται 
καθαρά οι νέες περικοπές στις συντάξεις. 
Το βράδυ, σε τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ 
για άσχετο θέμα, ο Κουμουτσάκος έδειξε 
στον Κατρούγκαλο τις σελίδες στις οποίες 
φαίνονται οι περικοπές κι αυτός δεν είχε 
κανένα πρόβλημα, με τη γνωστή θρασύτη-
τα που χαρακτηρίζει όλους τους συριζαί-
ους, να πει ότι αυτά είναι ψηφισμένα και 
ότι δεν υπάρχει καμιά νέα μείωση!

Η συζήτηση γινόταν, φυσικά, για το 
προνομοθετημένο πετσόκομμα των πε-
ριβόητων «προσωπικών διαφορών» των 
συντάξεων από 1.1.2019, για την οποία το 
προηγούμενο διάστημα αναπτυσσόταν 
από πλευράς ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ η φιλολογία ότι 
μπορεί και να μην εφαρμοστεί γιατί «η οι-
κονομία πάει καλά» και «παράγει υπερπλε-
ονάσματα». Ηταν μια κάλπικη φιλολογία, 
καθαρά δημαγωγική, γιατί όλοι τους ήξε-
ραν ότι δεν υπάρχει περίπτωση ν' αλλάξει 
τίποτα απ' αυτά που έχουν συμφωνηθεί με 
τους ιμπεριαλιστές δανειστές και έχουν 
προ-νομοθετηθεί. Ακόμα και μετά την κα-
τάθεση του πολυνομοσχέδιου, το οποίο 
κλείνει κάθε συζήτηση, ο Κατρούγκαλος 
δε δίστασε να πει ψέματα, επιμένοντας 
στην κάλπικη φιλολογία του προηγούμε-
νου διαστήματος.

Η τακτική αυτή είναι γνωστή. Εχουμε 
αναφερθεί πολλές φορές σ' αυτή. Είναι 
ένα καινούργιο στιλ άσκησης της αστικής 
πολιτικής, που έχουν εγκαινιάσει οι ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ. Λένε ακατάπαυστα ψέματα, 
ακόμα κι όταν ξέρουν ότι θα διαψευστούν 

αμέσως. Ποντάρουν στο «πνίξιμο» του ελ-
ληνικού λαού μέσα σε τόνους ψεμάτων, 
έτσι που στο τέλος ο κόσμος να βαριέται 
να τα μετρήσει, να σταματά να ψάχνει τι 
είναι αλήθεια και τι ψέμα και μέσα από 
τη γενική σύγχυση κάποια ψέματα να περ-
νούν γι' αλήθειες, ιδίως σε εκείνους που 
δεν έχουν άμεσο ενδιαφέρον. Π.χ. ένας 
νέος, που δεν ξέρει τα σχετικά με τις 
συντάξεις, να πιστέψει ότι πράγματι δεν 
υπάρχει νέο πετσόκομμα των συντάξεων.

Ενα εικοσιτετράωρο μετά το ξεδιάντρο-
πο ψέμα του Κατρούγκαλου, ακολούθησε 
η μαθήτριά του και διάδοχός του στο 
υπουργείο Εργασίας, με ένα δελτίο Τύπου 
με το οποίο απαντούσε σε δημοσίευμα 
των «Νέων». Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
οι αντιπολιτευόμενες αστικές φυλλάδες 
(αυτές του Μαρινάκη στην πρώτη γραμμή) 
κάνουν κιτρινισμό. Αλλωστε, το ενδιαφέ-
ρον τους για τις συντάξεις ή τους ανέρ-
γους είναι άκρως υποκριτικό και σχετίζε-
ται μόνο με την αντιπολιτευτική τους τα-
κτική. Αυτές οι φυλλάδες δεν είναι που επί 
χρόνια αποθεώνουν τα Μνημόνια και τους 
αντιλαϊκούς και αντεργατικούς εφαρμο-
στικούς τους νόμους; Το δελτίο Τύπου της 
Αχτσιόγλου, όμως, συναγωνίζεται σε ψευ-
τιά και απάτη τον κιτρινισμό των «Νέων».

Η Αχτσιόγλου κατηγορεί τα «Νέα» ότι 
εμφάνισαν ως περικοπές συντάξεων 
κάποιες αλλαγές στην ασφαλιστική νο-
μοθεσία που είχαν γίνει το 2012 και το 
2010. Αυτές δεν μετράνε, επειδή τις έκα-
ναν προηγούμενες κυβερνήσεις; Το ότι η 
κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ διατήρησε 
ατόφιο όλο το προηγούμενο αντισυντα-
ξιουχικό οπλοστάσιο δεν είναι «ζήτημα»;

Με απύθμενο θράσος γράφει η Αχτσι-
όγλου: «Ακόμη και τη σταδιακή μείωση του 
ΕΚΑΣ που, επίσης, είχε χαρακτηριστεί με 
το ν. 3863/10 ως προνοιακή παροχή και η 
οριστική κατάργησή του δρομολογήθηκε 
μετά το mail Χαρδούβελη και ψηφίστηκε 
από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ τον Αύγουστο 
του 2015». Αν δεν… κάνουμε λάθος, το mail 
Χαρδούβελη δεν έγινε ποτέ πράξη. Τον 
δε Αύγουστο του 2015 (τρίτο Μνημόνιο 
και πρώτοι εφαρμοστικοί του νόμοι) κυ-
βέρνηση ήταν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, οι οποίοι 
έκαναν τις συμφωνίες (πρώτα ο Τσίπρας 

σε επίπεδο κορυφής, μετά ο Τσακαλώτος 
σε επίπεδο Eurogroup), ολοκλήρωσαν τη 
διαπραγμάτευση με την τρόικα και κατέ-
θεσαν στη Βουλή τα σχετικά πολυνομο-
σχέδια. Τα ψήφισαν, βέβαια, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ 
και Ποτάμι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είχε χάσει την 
πλειοψηφία, όμως τη βασική πολιτική 
ευθύνη την έχουν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Τι θέ-
λει να μας πει η Αχτσιόγλου, ότι για την 
κατάργηση του ΕΚΑΣ φταίει το mail Χαρ-
δούβελη και η μειοψηφία των ΝΔ-ΠΑΣΟΚ 
στη Βουλή; 'Η μήπως θέλει να μας πει ότι, 
αφού περιλαμβανόταν στο mail Χαρδού-
βελη και το ψήφισαν και ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, 
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμιά ευθύνη;

Το αποκορύφωμα του θράσους έρχεται 
με την τελευταία παράγραφο του δελτίου 
Τύπου της Αχτσιόγλου, που αναφέρει τα 
εξής: «Οι  μόνες μειώσεις που έχουν γίνει 
την περίοδο 2015– 2018 στις καταβαλλόμε-
νες, πριν από το ν. 4387/16, κύριες συντά-
ξεις ήταν η  αύξηση της εισφοράς ασθένει-
ας από 4% σε 6% (στο καταβαλλόμενο και 
όχι στο μεικτό ποσό) και η επιβολή πλαφόν 
2.000 ευρώ για μια μεικτή κύρια σύνταξη 
και 3.000 ευρώ για περισσότερες από μια 
συντάξεις».

Προσέξτε την απάτη. Εξαιρεί τον νόμο 
Κατρούγκαλου (4387/16), λες και δε βγαί-
νουν συνταξιούχοι μ' αυτόν τον νόμο, των 
οποίων οι συντάξεις έχουν πετσοκοπεί 
ακόμα και σε σχέση με τους αντιασφαλι-
στικούς νόμους Λοβέρδου-Παπακωνστα-
ντίνου. Λες και δεν ήταν αυτός ο νόμος, η 
μεγάλη αντιασφαλιστική τομή που ήθελε 
η κεφαλαιοκρατία και την επέβαλε, μέσω 
της τρόικας, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ, διατηρώντας άθικτα και όλα τα πε-
τσοκόμματα που είχαν γίνει στις έως τότε 
καταβαλλόμενες συντάξεις από το 2010 
και μετά. Το κυριότερο που παραλείπει η 
θρασύτατη ανακοίνωση της Αχτσιόγλου 
είναι ότι τα πετσοκόμματα στις συντάξεις 
δε σταματούν το 2018. Από 1.1.2019 θα πε-
τσοκοπούν εκ νέου όλες οι συντάξεις που 
εκδόθηκαν πριν από το νόμο Κατρούγκα-
λου. Ανάλογα με το πόση είναι η διαφορά 
για κάθε συνταξιούχο, το πετσόκομμα θα 
φτάσει μέχρι και 18% επί του ύψους της 
σύνταξης! Τι να πεις; Οι λέξεις αδυνατούν 
να περιγράψουν το φαινόμενο.

Με τα καραγκιοζιλίκια δε γίνεσαι πρωθυπουργός

Οταν φτάνεις το πολύ μέχρι 
τον Μάνφρεντ Βέμπερ, 

τότε δεν μπορείς να ελπίζεις 
σε γερμανική υποστήριξη για 
να οδηγήσεις τον Τσίπρα σε 
πρόωρες εκλογές. Πρέπει να 
το κατάλαβε καλά ο Κούλης, 
στην πρόσφατη επίσκεψή του 
στη Γερμανία, στη διάρκεια 
της οποίας η Μέρκελ αντάλ-
λαξε απλώς μια τυπική χειρα-
ψία στα όρθια μαζί του (ένθετη 
φωτογραφία), χωρίς να του χα-
ρίσει ούτε μια συνάντηση στο 
περιθώριο του συνεδρίου του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος 
που έγινε στο Μόναχο.

Ετσι, ο Μητσοτάκης περιο-
ρίστηκε σε ένα καραγκιοζιλίκι 
με τον Μάνφρεντ Βέμπερ, τον 
ακροδεξιό χριστιανοκοινωνι-
στή ευρωβουλευτή (πρόεδρο 
της ευρωκοινοβουλευτικής 
ομάδας του ΕΛΚ), ο οποίος 
έπαιζε εντός έδρας (Βαυαρός 
γαρ). Το κλου στο καραγκιοζι-
λίκι ήταν μια φανέλα της Μπά-
γερν Μονάχου, με τον αριθμό 

9, που χάρισε ο Βέμπερ στον 
Μητσοτάκη και ο τελευταίος 
την παρέλαβε χαμογελώντας 
μ' εκείνο το γέλιο του καθυ-
στερημένου που τροφοδοτεί 
κοροϊδευτικά σχόλια στην Ελ-
λάδα. Ο Κούλης με τη φανέλα 
του Λεβαντόφσκι! Φαντάζε-
στε τι σχόλια γίνονται στα ελ-
ληνικά καφενεία μεταξύ των 
ποδοσφαιρόφιλων, που και 
ετοιμόλογοι και… βρομόστο-
μοι είναι.

Είναι δεδομένο ότι η γερμα-
νική ιμπεριαλιστική πολιτική 
δε γουστάρει τις… βίαιες πολι-
τικές αλλαγές στις εξαρτημέ-
νες χώρες. Μια χαρά τα πάει 
ο Τσίπρας, γιατί να τον αλλάξει 
πριν την ώρα του; Επειδή βιά-
ζεται να γίνει πρωθυπουργός 
ο Κούλης; Ας γίνει η αλλαγή 
όταν ωριμάσουν οι συνθήκες. 
Οσο πιο αργά τόσο πιο καλά 
για τους Γερμανούς, αφού δεν 
έχουν κανένα παράπονο από 

τον Τσίπρα μετά το πρώτο εξά-
μηνο του 2015. Αυτό δε χάνουν 
ευκαιρία να το λένε δημόσια. 
Η ίδια η Μέρκελ, απ' αφορμή 
τις πρόσφατες εξελίξεις στην 
ιταλική πολιτική σκηνή, έχει 
φέρει δυο-τρεις φορές ως πα-
ράδειγμα «αντισυστημικού» 
που έγινε «αρνάκι» τον Τσίπρα.

Υπάρχει και ένα άλλο ζήτη-
μα με αφορμή του οποίου οι 
γερμανοί ιμπεριαλιστές πρέ-
πει να πνέουν μένεα κατά του 
Μητσοτάκη: το «μακεδονικό». 
Η ίδια η Μέρκελ δεν έκρυψε 
το ενδιαφέρον της για μια 
συμφωνία μεταξύ Αθηνών 
και Σκοπίων. Συναντήθηκε με 
τους Τσίπρα και Ζάεφ και τους 
ενθάρρυνε σ' αυτό. Οταν λοι-
πόν βλέπει τον Μητσοτάκη (ο 
οποίος επί της ουσίας δεν έχει 
διαφορετική γνώμη) να ση-
κώνει φασαρία στην Ελλάδα, 
είναι λογικό να τον βάζει στη 
«μπούκα». Το ότι ανήκουν στην 
ίδια «πολιτική οικογένεια» δεν 
έχει καμιά σημασία, φυσικά.
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ΤΕΙ.
• Υποστήριξη και ανάπτυξη υποδομών ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων.
• Ενίσχυση του ερευνητικού προσωπικού της χώρας. 
• Υποστήριξη των νέων επιστημόνων μέσω υποτροφιών για υποψήφιους διδά-

κτορες, χρηματοδότησης ερευνητικών έργων μεταδιδακτόρων από το Ελληνικό 
Ιδρυμα Ερευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) που λειτουργεί από το 2016.

• Υποστήριξη του ερευνητικού έργου μελών ΔΕΠ/Ερευνητών και προκηρύξεις για 
την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού από το ΕΛΙΔΕΚ με σκοπό  την ανάσχεση 
της  φυγής  τους στο εξωτερικό. 

• Διασύνδεση των ερευνητικών φορέων και των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαί-
δευσης με την παραγωγική διαδικασία με την προκήρυξη Β’ κύκλου της δράσης 
«Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ».

• Σχεδιασμός και υλοποίηση εμβληματικών δράσεων σε τομείς εθνικής προτε-
ραιότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται: Πολιτισμός και Επιστήμη, Ιατρική Ακριβείας, 
Αγροδιατροφή, Κλιματική Αλλαγή.

• Ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας: 
α) Δημιουργία και λειτουργία του Υπερταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών 

Equifund με ειδικό Ταμείο Καινοτομίας για τη δημιουργία και στήριξη νεοφυών 
καινοτόμων επιχειρήσεων και start ups.

β) Στήριξη και ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού τμημάτων R&D εγχώριων 
επιχειρήσεων και προσέλκυση στην Ελλάδα εταιρειών υψηλής έντασης γνώσης 
από το εξωτερικό. 

γ) δημιουργία συστάδων καινοτόμων επιχειρήσεων (clusters) και Κέντρων Ικα-
νοτήτων (competence centers).

• Ενίσχυση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συνεργασιών μέσω της υλοποίησης Ευρω-
παϊκών ή Διακρατικών Συμφωνιών.

Γιούλα Γκεσούλη
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Μετα-Μνημόνιο και Εκπαίδευση

Επιβεβαιώνεται ο ναζισμός και η «Αρχή του Αρχηγού»
ψε καμαρώνοντας, σε ομιλία του στη 
Σπάρτη.

Στην ιστοσελίδα μας θα παραθέ-
σουμε ολόκληρο το άρθρο του Χ. 
Παππά. Εδώ περιοριζόμαστε σε με-
ρικά ενδεικτικά αποσπάσματα: «Το 
πρωί της 6ης Απριλίου 1941 επεδόθη 
στην ελληνική κυβέρνηση διά μέσου 
του γερμανού πρέσβη Ερμπαχ διακοί-
νωση της κυβερνήσεως  του Ράιχ που 
εξηγούσε το λόγο της γερμανικής πα-
ρουσίας στην Ελλάδα. Η μακροσκελής 
διακοίνωση κατέληγε χαρακτηριστικά  
ως εξής: “Δια του τρόπου αυτού η Ελ-
λάς, ήτις υπήρξεν  το μόνο ευρωπαϊκό 
κράτος το οποίο επέτρεψεν εις τα αγ-
γλικά στρατεύματα να θέσουν πόδα 
επί του ευρωπαϊκού εδάφους, ανέλα-
βεν έναντι της ευρωπαϊκής κοινότη-
τας βαρεία ευθύνη. Αναμφιβόλως ο 
ελληνικός λαός δεν είναι υπεύθυνος 
δια την εξέλιξη ταύτην… Η κυβέρνησις 
του Ράιχ, καθιστώσα τούτο γνωστόν 
εις την ελληνική κυβέρνησιν τονίζει, 
ότι τα γερμανικά στρατεύματα δεν 
έρχονται ως εχθροί του ελληνικού 
λαού και ότι είναι μακράν του γερμα-
νικού λαού η πρόθεσις, όπως πολε-
μήσει και καταστρέψη τον ελληνικόν 
λαόν ως τοιούτον“…» (οι επισημάνσεις 
δικές μας).

Ο Παππάς όχι μόνο δεν κάνει το 
παραμικρό σχόλιο σε βάρος των Να-
ζιστών, αλλά συνεχίζει παραθέτοντας 
ανακοίνωση του Γκέμπελς, μετά από 
την παράθεση της οποίας σχολιάζει: 

«Οι γερμανικές στρατιωτικές ενέρ-
γειες επομένως, δεν ελάμβαναν τον 
χαρακτήρα πολέμου  κατά της Ελ-
λάδος και επισήμως συμφώνως με 
τα διπλωματικά ειωθότα αυτός ου-
δέποτε εκηρύχθη…» (η επισήμανση 
δική μας).

Ο Παππάς όχι μόνο δικαιολογεί εμ-
μέσως τη συνεργασία των Ταγμάτων 
Ασφαλείας με τους χιτλεροναζιστές 
κατακτητές, αλλά δικαιολογεί με τον 
ίδιο τρόπο και την επίθεση των ναζι-
στών στην Ελλάδα. Κλείνει το άρθρο 
του γράφοντας: «Η μεγαλύτερη όμως 
ηθική αμοιβή είναι τα συγχαρητήρια 
του εχθρού. Ο ελληνικός στρατός εί-
ναι ο μοναδικός στρατός για τον οποί-
ον αυτός ο ίδιος ο Χίτλερ εξέφρασε 
τον θαυμασμό του. Εκφωνώντας το 
γνωστό λόγο του αναφερόμενο στη 
βαλκανική εκστρατεία, ενώπιον του 
Ράιχσταγκ, στις 4 Μαϊου 1941, ο Φί-
ρερ είπε: “…Η ιστορική δικαιοσύνη 
όμως με υποχρεώνει να διαπιστώσω 
ότι από όλους τους αντιπάλους που 
αντιμετωπίσαμε ο έλληνας στρατιώτης 
πολέμησε με ύψιστο ηρωϊσμό και αυ-
τοθυσία“…» (η επισήμανση δική μας). 
Ο έρωτας του Παππά και όλων των 
Χρυσαυγιτών για τον Εθνικοσοσιαλι-
σμό και τον Χίτλερ δεν κρύβεται. Γι’ 
αυτό έκλεισε το άρθρο του εγκωμιά-
ζοντας τον Χίτλερ για τα δήθεν συγ-
χαρητήρια που έδωσε στον έλληνα 
φαντάρο.

Στα άρθρα μας με τίτλους «Οι φιο-
ριτούρες δεν μπορούν να κρύψουν 

την αλήθεια - Διαχρονικά ναζιστική 
οργάνωση η ΧΑ» και «Παραδέχονται 
ότι υπήρξε το ναζιστικό Καταστα-
τικό - Μίχος, Παππάς και Γερμενής 
“καίνε“ τη ΧΑ» αποδείξαμε, ότι το 
Καταστατικό του 1987 και το έγγρα-
φο «Πρωτεσίαλος» ήταν έγγραφα 
της ΧΑ, στα οποία καταδεικνύεται 
ο ναζιστικός χαρακτήρας της. Ο χώ-
ρος δεν επιτρέπει να επαναλάβουμε 
τα επιχειρήματα που αναπτύξαμε σ’ 
αυτά τα άρθρα, τα οποία μπορείτε ν’ 
αναζητήσετε στην ιστοσελίδα μας.

Επειδή, όμως, ο φίρερ και τα υπό-
λοιπα στελέχη της ναζιστικής συμ-
μορίας ισχυρίζονται (ψευδώς), ότι το 
πρώτο και μοναδικό Καταστατικό της 
ΧΑ είναι αυτό που κατέθεσε ο φίρερ 
τον Αύγουστο το 2012 και τον ίδιο 
ισχυρισμό επαναλαμβάνουν κατά 
μόνας ή εν χορώ οι συνήγοροι υπε-
ράσπισης των νεοναζιστών (αυτόν 
τον ισχυρισμό τον κάναμε «φύλλο 
και φτερό» στα προαναφερθέντα 
άρθρα μας), θ’ ασχοληθούμε λίγο και 
με αυτό το καταστατικό, γιατί από τα 
άρθρα του καταδεικνύεται -εμμέσως 
πλην σαφώς- η Αρχή του Αρχηγού, η 
οποία απλώς δεν αναφέρεται ως τέ-
τοια.

Το άρθρο 17 αυτού του Καταστατι-
κού αναφέρει:

«Γενικός Γραματέας του κόμματος 
- Αρμοδιότητες

Α) Προΐσταται όλων των κομμα-
τικών οργάνων και των διοικητικών 
δομών του κόμματος.

Β) Χαράσσει τις ιδεολογικές, πολι-
τικές και προγραμματικές θέσεις του 
κόμματος, σε αρμονία προς τις προτά-
σεις του Τακτικού Συνεδρίου. 

Γ) Εκφράζει την επίσημη κομματι-
κή θέση και εκπροσωπεί το κόμμα σε 
κάθε επίσημη εκδήλωση, καθώς και 
ενώπιον κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής 
αρχής.

Δ) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις 
της Κεντρικής Επιτροπής, του Πολιτι-
κού Συμβουλίου και της Κοινοβουλευ-
τικής Ομάδας του κόμματος.

Ε) Επιλέγει, μεταξύ των μελών της 
Κεντρικής Επιτροπής, τα μέλη του 
Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος.

ΣΤ) Ορίζει τον Γενικό Διευθυντή 
του κόμματος.

Ζ) Επιλέγει τους υποψηφίους 
βουλευτές, ευρωβουλευτές και εκ-
προσώπους στις δημοτικές και περι-
φερειακές εκλογές… και καταρτίζει 
τους εκλογικούς συνδυασμούς του 
κόμματος, σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.

Η) Συγκαλεί το Τακτικό και Εκτακτο 
Συνέδριο του Κόμματος…

Θ) Επιλέγει μεταξύ των μελών της 
Κεντρικής Επιτροπής , τα πέντε μέλη 
της “Επιτροπής αξιολόγησης υποψη-
φίων νέων μελών“ του κόμματος» (οι 
επισημάνσεις δικές μας).

Ο φίρερ, λοιπόν, επιλέγει τους πά-
ντες και τα πάντα, σύμφωνα με τη μη 
αναφερόμενη Αρχή του Αρχηγού. Και 
βέβαια, έχει εξασφαλισμένη την ισο-
βιότητα ως φίρερ. Το άρθρο 16 αυτού 
του Καταστατικού αναφέρει:

Γενικός Γραμματέας του κόμματος 
- Ανάδειξη

1. Ο Γενικός Γραμματέας του κόμμα-
τος αποτελεί το ανώτατο κομματικό 
όργανο κατά το διάστημα μεταξύ των 
Τακτικών Συνεδρίων, οι δε αποφάσεις 
του είναι υποχρεωτικές και δεσμεύ-
ουν όλα τα κομματικά όργανα.

2. Διαδικασία εκλογής νέου Γενικού 
Γραμματέα ανακύπτει στο Συνέδριο 

μόνο εφόσον το ζητήσει εγγράφως η 
απόλυτη πλειοψηφία των συνέδρων… 
Εφόσον δεν τεθεί θέμα ηγεσίας στο 
Συνέδριο, ανανεώνεται αυτομάτως η 
θητεία του Γενικού Γραμματέα μέχρι 
το επόμενο Συνέδριο» (οι επισημάν-
σεις δικές μας).

Είναι γνωστό ότι τον Μιχαλολιάκο 
στη ΧΑ δεν τον προσφωνούν γραμμα-
τέα, αλλά οι πάντες τον προσφωνούν 
«αρχηγό». Κι όταν μπαίνει σ' ένα χώ-
ρο, ο Καιάδας (Γερμενής) ή ο Κασιδι-
άρης φωνάζουν «εγέρθητι» και όλοι 
σηκώνονται σε στάση προσοχής. Το… 
φιρεριλίκι ο Μιχαλολιάκος φρόντισε 
να το κατοχυρώσει και στο «νόμιμο» 
Καταστατικό του 2012, βάσει του 
οποίου ανακηρύσσεται σε μονοπρό-
σωπο ανώτατο κομματικό όργανο, 
οι αποφάσεις του οποίου είναι υπο-
χρεωτικές για κάθε άλλο όργανο (ή 
άτομο). Κατά τα άλλα, οι συνήγοροι 
υπεράσπισης στη δίκη των νεοναζι-
στών ισχυρίζονται ότι για την οργανω-
μένη δολοφονία του στοχοποιημένου 
αντιφασίστα Παύλου Φύσσα και για 
τις εξίσου οργανωμένες δολοφονικές 
επιθέσεις στους αιγύπτιους ψαράδες 
και στα μέλη του ΠΑΜΕ ο φίρερ είχε 
πλήρη άγνοια! Αυτός ο ισχυρισμός 
μόνο σαν κακόγουστο καλαμπούρι 
μπορεί να θεωρηθεί.

Περιττεύει να πούμε ότι με τα με-
ταφυσικά χαρακτηριστικά που έχουν 
προσδοθεί στον φίρερ της ΧΑ Μιχα-
λολιάκο, δεν υπάρχει περίπτωση να 
βρεθεί η απόλυτη πλειοψηφία των 
συνέδρων και να ζητήσει γραπτά την 
εκλογή νέου «γενικού γραμματέα». 
Πώς θα το κάνουν αυτό; Την ώρα που 
ακούνε το «εγέρθητι» του τελετάρχη 
και στέκονται «κλαρίνο» μέχρι να ει-
σέλθει ο φίρερ, να καθήσει στη θέση 
του και ν' ακούσουν το παράγγελμα 
«καθήστε»; Μ' αυτό το τέχνασμα ο φί-
ρερ εξασφάλισε την ισοβιότητά του 
ως «Ανώτατη Αρχή» της νεοναζιστι-
κής συμμορίας, που αποφασίζει για 
τα πάντα και για τους πάντες.

Γεράσιμος Λιόντος
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Το καμπανάκι του κινδύνου για την  
ιστορική Λίμνη της Στυμφαλίας χτυ-

πάει και πάλι ο προϊστάμενος της Διεύ-
θυνσης Δασών Κορίνθου Π. Καλλίρης, 
πλην όμως συναντά την οργανωμένη 
αδιαφορία της πολιτικής ηγεσίας του 
υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ), 
που στηρίζει τα καταστροφικά σχέδια 
της Τράπεζας Πειραιώς.

Στο θέμα αναφερόμαστε εδώ και και-
ρό. Η Λίμνη της Στυμφαλίας είναι ένας 
σημαντικός υδροβιότοπος που εδώ και 
αρκετά χρόνια είναι Καταφύγιο Αγριας 
Ζωής (ΚΑΖ), χάρη στις επίπονες προ-
σπάθειες του δασολόγου Π. Καλλίρη. Η 
Τράπεζα Πειραιώς, όμως, στο πλαίσιο 
του Προγράμματος LIFE Στυμφαλί-
ας, προσπαθεί να τη μετατρέψει -από 
υδροβιότοπο- σε αγρότοπο παραγωγής 
βιομάζας, που θα χρησιμοποιείται ως 
πρώτη ύλη για την παραγωγή πέλετ.

Υπάρχει, βέβαια, μια θεμελιώδης 
αντίφαση εδώ. Τράπεζες, δηλαδή οι 
κατεξοχήν κερδοσκοπικές καπιταλι-
στικές επιχειρήσεις, που ομνύουν στο 
άγιο δισκοπότηρο του κέρδους (και μά-
λιστα του μέγιστου κέρδους),  να δια-
χειρίζονται υποτιθέμενα προγράμματα 
περιβαλλοντικής προστασίας, έχοντας 
γύρω τους ως δορυφόρους τις διάφο-
ρες ΜΚΟ της συγκεκριμένης κατηγο-
ρίας. Αυτό όμως είναι ένα γενικότερο 
ζήτημα, που αφορά τη λειτουργία του 
σύγχρονου καπιταλισμού. Στην πραγμα-
τικότητα, τα λεγόμενα περιβαλλοντικά 
προγράμματα, δεν είναι παρά ο φερε-
τζές που κρύβει την άγρια καπιταλιστι-
κή εκμετάλλευση της φύσης, στο όνομα 
της οποίας δεν υπάρχει ο παραμικρός 

δισταγμός για τη διάπραξη κάθε περι-
βαλλοντικού εγκλήματος.

Στη Λίμνη της Στυμφαλίας, οι άγρι-
ες διαθέσεις της Τράπεζας Πειραιώς 
υπηρετήθηκαν από τον (πρώην πλέον) 
γενικό διευθυντή Δασών του ΥΠΕΝ Κ. 
Δημόπουλο και τη γενική γραμματέα 
Περιβάλλοντος Χρ. Μπαριτάκη. Χάρη 
στις αποφάσεις τους, η τράπεζα έκοψε 
πάνω από 230 στρέμματα καλαμιώνων 
της λίμνης, ενώ σχεδιάζει να κόψει 
άλλα 250 στρέμματα, αδιαφορώντας 
επιδεικτικά για το γεγονός ότι στα τέλη 
Γενάρη του 2018, η έκταση στην οποία 
θέλουν να κόψουν τους καλαμιώνες 
είχε καεί. Αδιαφορούν επίσης για το 
γεγονός, ότι -λόγω της μόλυνσης των 
νερών και της δραματικής μείωσης της 
στάθμης και της ποσότητας του νερού- 
ο σημαντικός αυτός υδροβιότοπος κιν-
δυνεύει άμεσα από το φαινόμενο του 
ευτροφισμού και της ξήρανσης.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δα-
σών Κορίνθου επισημαίνει συνεχώς αυ-
τούς τους κινδύνους, υπογραμμίζει ότι 
τέτοιες επεμβάσεις σε ΚΑΖ απαγορεύ-
ονται αυστηρά και πραγματοποιεί εκ-
κλήσεις να σταματήσουν, «προκειμένου 
το ΚΑΖ της Στυμφαλίας και τα ενδιαιτή-
ματά του να επανέλθουν στην γαλήνη 
και ηρεμία που τους αναλογούν, βάσει 
της ισχύουσας νομοθεσίας». Αυτή την 
έκκληση επανέλαβε στις 24 Απρίλη του 
2018, απευθυνόμενος με έγγραφό του 
στους Δημόπουλο και Μπαριτάκη, προ-
κειμένου να αναστείλουν την τελευταία 
απόφασή τους για κοπή 250 στρεμμά-
των καλαμιώνων και να μην πάρουν 
άλλη παρόμοια απόφαση στο μέλλον. 

Γνωρίζοντας το Διοικητικό Δίκαιο, ο 
Π. Καλλίρης προνόησε να ζητήσει με 
το έγγραφό του από την προϊσταμένη 
του αρχή (διεύθυνση Συντονισμού και 
Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτι-
κής Ελλάδας και Ιονίου) να εκφράσει 
τη σύμφωνη γνώμη της.

Ο Κ. Δημόπουλος άφησε σκόπιμα να 
περάσουν πάνω από 40 μέρες και μετά 
ζήτησε από τον Π.  Καλλίρη να επανυπο-
βάλει την εισήγησή του μέσω των προ-
ϊσταμένων του αρχών! Μολονότι επρό-
κειτο για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, 
ο Δημόπουλος έστειλε το έγγραφό του 
στις 4 Ιούνη και όχι το τελευταίο δεκα-
ήμερο του Απρίλη, ως όφειλε. Ηταν μια 
προσχηματική και σκόπιμη ενέργεια, σε 
βάρος φυσικά των αναγκών της απει-
λούμενης από ευτροφισμό και ξηρασία 
Λίμνης της Στυμφαλίας.

Ο Κ. Δημόπουλος δεν φημιζόταν για 
την τήρηση της νομιμότητας και για την 
προστασία του δασικού πλούτου της 
χώρας, αλλά για την πιστή τήρηση των 
παράνομων και αντιδασικών κελευσμά-
των της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ. 
Αυτό δεν το λέμε τώρα, που η πολιτική 
ηγεσία του ΥΠΕΝ τον πέταξε σαν λε-
μονόκουπα στο καλάθι των αχρήστων, 
αφού προηγουμένως τον έστυψε. Το 
καταγγέλλουμε εδώ και χρόνια, προ-
κειμένου να μπει τέρμα στην παράνομη 
δραστηριότητά του, για να διασωθεί ο 
δασικός πλούτος της χώρας. 

Αυτό που δεν έκανε ο Κ. Δημόπου-
λος οφείλει να το κάνει ο νέος γενικός 
διευθυντής Δασών Δ. Βακάλης.

Η Λίμνη της Στυμφαλίας κινδυνεύει άμεσα 
από ευτροφισμό και ξήρανση
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Ο θάνατος του Παύλου Γιαν-
νακόπουλου ήταν το θέμα 

που κυριάρχησε στην αθλητική 
επικαιρότητα τη βδομάδα που 
πέρασε. Η στήλη για μια ακόμη 
φορά και παρά τα γνωστά πανα-
θηναϊκά της αισθήματα, θα πάει 
κόντρα στο ρεύμα. Δε θα συμμε-
τάσχει στο διαγωνισμό για την 
καλύτερη έκθεση με θέμα «Το 
μεγαλείο του Παύλου Γιαννακό-
πουλου», αλλά θα προσπαθήσει 
να βάλει τα δεδομένα στη σω-
στή τους διάσταση.

Τι ήταν τελικά ο Παύλος Γι-
αννακόπουλος; Οι οπαδοί του 
Παναθηναϊκού και σύσσωμος 
ο δημοσιογραφικός εσμός προ-
σπαθούν να μας πείσουν ότι 
ήταν ο άνθρωπος που με την 
ειλικρίνεια, την απλότητα και 
την ανιδιοτέλειά του κατάφερε 
να ενώσει τους Ελληνες, ένας 
μεγαλόψυχος άνθρωπος που 
βοηθούσε όποιον είχε ανάγκη, 
ο ανιδιοτελής αναμορφωτής 
του μπασκετικού Παναθηναϊ-
κού και ένας παράγοντας που 
πρόσφερε πολλά στον ελληνικό 
αθλητισμό. Θα μπορούσαμε να 
συμφωνήσουμε μαζί τους μόνο 
στο γεγονός ότι ο Παύλος Γιαν-
νακόπουλος δεν προκαλούσε με 
τη συμπεριφορά του και δεν εί-
χε καμία σχέση με τον τρόπο, το 
ύφος και το στίγμα που αφήνει 
η συντριπτική πλειοψηφία των 
καπιταλιστών που δραστηριο-
ποιούνται στον επαγγελματικό 
αθλητισμό. Ομως σε καμία πε-
ρίπτωση δεν μπορούμε να τον 
κρίνουμε βάσει αυτή της δια-
φορετικότητας. 

Τα φράγκα που ξόδεψε για 
να κάνει μεγάλο τον μπασκετικό 
Παναθηναϊκό και για να κάνει τις 
αγαθοεργίες του, χωρίς να τον 
ενδιαφέρει η οπαδική ταυτό-
τητα αυτού που βοηθούσε, τα 
εξασφάλιζε από το κέρδος που 
έβγαζε από την επιχειρηματική 
του δραστηριότητα. Τα φράγκα 
που είχε στις τσέπες και που 
ξόδεψε για να φτιάξει το όνομά 
του βγήκαν από την απλήρω-
τη εργασία των εργατών στις 
επιχειρήσεις του και από την 
κερδοσκοπία με τα φάρμακα 
σε βάρος του ελληνικού δημό-
σιου συστήματος υγείας και σε 
βάρος του ελληνικού λαού. Με 
απλά λόγια, ο Παύλος Γιαννακό-
πουλος ήταν πρώτα και πάνω απ' 
όλα καπιταλιστής. Με αυτή την 
ιδιότητά του θα πρέπει να τον 
κρίνουμε και όχι σε σύγκριση 
με τους άλλους καπιταλιστές 
που δραστηριοποιούνται στον 
αθλητισμό.

Δεν ήταν δικός μας άνθρωπος 
και δεν ανήκε στην τάξη μας. Η 
μεγαλύτερη απόδειξη γι' αυτό εί-
ναι ο τρόπος με τον οποίο ο ίδιος 
εξηγούσε την αγάπη του για τον 
Παναθηναϊκό. «Σε αντίθεση με 
τους ανθρώπους της τάξης μου, 
που άλλοι τα παίζουν στα καζίνο 
και κάποιοι τα τρώνε στα μπου-
ζούκια, εγώ έχω τον Παναθηνα-
ϊκό» είχε πει στο παρελθόν. Οσο 
και αν ακούγεται κυνικό, αυτή 

είναι η πραγματικότητα και με 
αυτή την προσέγγιση θα πρέ-
πει να καθορίσουμε τη στάση 
μας απέναντι στον κάθε Παύλο 
Γιαννακόπουλο. Ας σταματή-
σουμε λοιπόν να στοιχιζόμαστε 
κάτω από ξένες σημαίες και να 
ανεμίζουμε ξένα λάβαρα, γιατί 
το κυρίαρχο για να τον κρίνου-
με, σε σχέση με τον Μαρινάκη, 
τον Μελισσανίδη, τον Σαββίδη, 
είναι η ιδιότητα του καπιταλιστή 
και όχι ο τρόπος της ιδιωτικής 
ζωής του και η συμπεριφορά 
του, δηλαδή το φαίνεσθαι. Με 
αυτή την ιδιότητα, δεν έχουμε 
άλλη επιλογή από το να διαφω-
νήσουμε κατηγορηματικά με 
την ανακοίνωση της Θύρας 13 
και των οργανωμένων οπαδών 
του Παναθηναϊκού, αφού δεν 
μπορούμε ούτε να ταυτιστού-
με μαζί του, ούτε να χαρούμε 
που «με σκληρή δουλειά» έγινε 
«αυτοδημιούργητος επιχειρημα-
τίας», ούτε να τον θαυμάσουμε 
για τις αγαθοεργίες του, ούτε 
να δακρύσουμε από συγκίνηση 
επειδή έφυγε από κοντά μας, 
ούτε πολύ περισσότερο να θε-
ωρήσουμε τον Παύλο Γιαννακό-
πουλο πατέρα μας.

H πρόταση του υφυπουργού 
Αθλητισμού, Γιώργου Βασι-

λειάδη για την αναδιάρθρωση 
του ελληνικού επαγγελματικού 
ποδοσφαίρου και τη μείωση 
των ομάδων σε 20, οι οποίες θα 
αγωνίζονται σε δυο πρωταθλή-
ματα των 10 ομάδων, προς το 
παρόν μένει στα χαρτιά. Μετά 
τη σχεδόν καθολική αντίδραση 
των «ανιδιοτελών εργατών» του 
ελληνικού ποδοσφαίρου, που 
αντέδρασαν στην πρόταση θε-
ωρώντας ότι μειώνει το ζωτικό 
τους χώρο, είχαμε την απόρριψή 
της και από τους γκαουλάιτερ 
της ΦΙΦΑ και της ΟΥΕΦΑ. Ο 
Χούμπελ και η παρέα του έστει-
λαν σαφές μήνυμα στον Βασι-
λειάδη να μην προχωρήσει σε 
νομοθετική ρύθμιση και να μην 
προσπαθήσει να επιβάλει την 
αναδιάρθρωση χωρίς τη σύμ-
φωνη γνώμη της ΕΠΟ, γιατί με 
την ενέργειά του θα παραβιάσει 
το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαί-
ρου και θα θέσει το ελληνικό 
ποδόσφαιρο εκτός των διεθνών 
ομοσπονδιών. Σε απλά ελληνικά, 
οι διεθνείς ομοσπονδίες, χωρίς 
να εκφέρουν γνώμη για την πρό-
ταση της κυβέρνησης και χωρίς 
να μπουν επί της ουσίας και να 
εκφράσουν τη συμφωνία τους ή 
τη διαφωνία τους με την πρότα-
ση, τόνισαν για μια ακόμη φορά 
ότι δε διαπραγματεύονται το δι-
καίωμά τους να καθορίζουν τις 
εξελίξεις στο ποδόσφαιρο και 
ότι δε θα ανεχθούν κινήσεις και 
αποφάσεις χωρίς την έγκρισή 
τους.

Η κίνηση των επιτετραμμέ-
νων της ΦΙΦΑ και της ΟΥΕΦΑ, 
όπως ήταν φυσικό, έγινε δεκτή 
με ενθουσιασμό από τους «ανι-
διοτελείς εργάτες» του ποδο-
σφαίρου, οι οποίοι θεωρούν 
ότι με την «εξωτερική» βοήθεια 
κατάφεραν να κατατροπώσουν 

τον Βασιλειάδη. Κατά την ταπει-
νή άποψη της στήλης, το θέμα 
είναι ακόμη ανοιχτό και δεν 
αποκλείεται να υπάρξουν άμεσα 
εξελίξεις. Η κυβέρνηση έχει στα 
χέρια της ένα μεγάλο όπλο, που 
λέγεται ΕΡΤ. Το πρωτάθλημα 
δεν μπορεί να ξεκινήσει αν όλες 
οι ομάδες δεν έχουν εξασφαλί-
σει τηλεοπτική στέγη και με τα 
σημερινά δεδομένα η μόνη ορα-
τή λύση για τις επτά ομάδες που 
δεν έχουν εξασφαλίσει συμφω-
νία με κάποιο κανάλι είναι η κρα-
τική τηλεόραση, η οποία είναι 
διατεθειμένη να δώσει σχεδόν 
30.000.000 ευρώ για να λύσει 
το αδιέξοδο. Είναι σίγουρο ότι 
αν η κυβέρνηση δώσει την εντο-
λή στην ΕΡΤ να «στεγάσει» όσες 
ομάδες δεν βρουν τηλεοπτικά 
δικαιώματα, θα ζητήσει και τα 
αντίστοιχα ανταλλάγματα και 
θα αναγκάσει την ΕΠΟ και τη 
Λίγκα να προτείνουν αυτές το 
σχέδιο αναδιάρθρωσης, ώστε 
με αυτόν τον τρόπο να προ-
στατευθεί τα αυτοδιοίκητο του 
ποδοσφαίρου. Παράλληλα, η 
κυβέρνηση θα έχει έρθει σε 
συνεννόηση με τις παγκόσμιες 
ομοσπονδίες και θα έχει πάρει 
το «πράσινο φως» για τις αλλα-
γές που επιθυμεί να γίνουν στο 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο και 
όλοι μαζί θα βαδίσουν προς τη 
δόξα.

Ξεκαθαρίζουμε ότι η πρό-
ταση της κυβέρνησης δεν έχει 
στόχο να ανατρέψει το σημε-
ρινό στάτους και να βγάλει 
από την πορεία απαξίωσης το 
ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά να 
εκμεταλλευτεί την αδυναμία 
των ομάδων να βρουν φράγκα 
για τη λειτουργία τους και να 
αναβαθμίσει το ρόλο της στα 
ποδοσφαιρικά δρώμενα.

Δεν ξέρουμε αν πρέπει να 
γελάσουμε ή να κλάψουμε 

με το ξεκατίνιασμα κυβέρνησης-
Μαρινάκη. Ο ερυθρόλευκος 
παράγοντας, κατά τη διάρκεια 
βραδινής κραιπάλης σε νυχτε-
ρινό πολιτιστικό κέντρο, στο 
οποίο γιόρταζε έναν από τους 
πολλούς φετινούς ερυθρόλευ-
κους τίτλους (μάλλον στο πόλο), 
έκανε και μια πολιτική παρέμβα-
ση. Αναφερόμενος στην κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, δήλωσε ότι 
πολύ σύντομα ο ελληνικός λαός 
θα απαλλαγεί από τη χούντα 
που τον  κυβερνάει. Στον Μαρι-
νάκη ανέλαβαν να απαντήσουν 
ο σύμβουλος επικοινωνίας του 
Τσίπρα, Θανάσης Καρτερός, και 
ο εκδότης, Κώστας Βαξεβάνης, 
οι οποίοι όπως ήταν φυσικό βρέ-
θηκαν στο στόχαστρο. Ο Μαρι-
νάκης για μια ακόμα φορά στην 
κόντρα του με την κυβέρνηση 
επέλεξε να χρησιμοποιήσει τον 
Ολυμπιακό και να αξιοποιήσει 
τη δυναμική των ερυθρόλευ-
κων οπαδών και ο Καραπαπάς 
(διευθυντής επικοινωνίας της 
ερυθρόλευκης ΠΑΕ) ανέλαβε 
να εξηγήσει στους υποστηρικτές 
της κυβέρνησης τι σημαίνει να 
έρχεσαι σε αντιπαράθεση με 
τον Μαρινάκη.

Το ερυθρόλευκο «παπαγαλά-
κι» ξεκίνησε κάνοντας μια ιστο-
ρική αναδρομή, τονίζοντας ότι ο 
πατέρας του κόπηκε από τη Σχο-
λή Ευελπίδων και εκδιώχθηκε 
από την Ολυμπιακή Αεροπορία 
γιατί ο παππούς του ήταν κομ-
μουνιστής, την ίδια στιγμή που ο 
πατέρας και ο θείος του Τσίπρα 
είχαν νταλαβέρια και έπαιρναν 
κρατικές δουλειές από τη Χού-
ντα. Στη συνέχεια, εξήγησε ότι 
«χούντα είναι να εμπλέκονται 
αθώοι άνθρωποι σε υποθέσεις 
με τις οποίες δεν έχουν την 
παραμικρή σχέση, αλλά επειδή 
δεν “υπάκουσαν“ στα θέλω της 
κυβέρνησης ή καλύτερα του κα-
θεστώτος», εξήγησε τον τρόπο 
με τον οποίο συνδέεται η «λού-
μπεν Αριστερά» του Τσίπρα και η 
«λούμπεν Δεξιά» του Καμμένου 
και έκανε μια ανάλυση για τον 
τρόπο που παρεμβαίνει το κρά-
τος στη Δικαιοσύνη και το πώς 
χρησιμοποιούνται οι δικαστικοί 
λειτουργοί για την προώθηση 
των κυβερνητικών επιδιώξεων.

Αυτό που ήταν όλα τα λεφτά 
στην ανάρτηση Καραπαπά στο 
Facebook (η οποία αναδημοσι-
εύτηκε σε μια ολόκληρη σελίδα 
στα «Νέα»!), ήταν το υστερό-
γραφο, το οποίο παραθέτουμε 
αυτούσιο: «Και να μην ξεχνάτε 
ότι εκτός από τη λούμπεν Αρι-
στερά των Τσιπραίων, των Καρ-
τερών, των Βαξεβάνηδων και 
των Τζανακόπουλων υπάρχει και 
μια Αριστερά που έμαθε να είναι 
σκληρή και αμετανόητη. Κόκκι-
νη. Οχι ροζ»! Οι πληροφορίες 
ότι ο Κουτσούμπας προτείνει 
στο Πολιτικό Γραφείο της Πε-
ρισσός ΑΕ να αναθέσουν στον 
Καραπαπά το ρόλο του υπεύ-
θυνου προπαγάνδας, δεν έχουν 
επιβεβαιωθεί μέχρι τη στιγμή 
που έκλεισε η ύλη της «Κ». 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
ΥΓ. Με την ευκαιρία της ανα-

φοράς μας στην Περισσός ΑΕ, 
που καπηλεύεται το όνομα, τα 
σύμβολα και την ιστορία του 
ΚΚΕ, μια παρατήρηση που ενι-
σχύει την άποψη ότι η σημερι-
νή ηγεσία του κόμματος έχει 
πέσει και τσαλαβουτάει στον 
εθνικιστικό βούρκο. Με μια 
απλή παρατήρηση στην ΚΥΑ 
Επαναπατρισμού και απόδοσης 
της ελληνικής ιθαγένειας στους 
πολιτικούς πρόσφυγες (ΦΕΚ Β 
1/5-1-1983), θα διαπιστώσουμε 
ότι  «μπορούν να επιστρέψουν 
ελεύθερα στην Ελλάδα, όλοι οι 
Ελληνες το γένος, που κατά την 
διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου 
1946-1949 και λόγω αυτού κατέ-
φυγαν στην αλλοδαπή, ως πο-
λιτικοί πρόσφυγες, έστω και αν 
αποστερήθηκαν της Ελληνικής 
Ιθαγενείας». Ρητορικό το ερώ-
τημα: μήπως μπορούν να μας 
απαντήσουν ο Κουτσούμπας 
και η παρέα του ποιοι είναι οι 
«μη Ελληνες το γένος» πολιτικοί 
πρόσφυγες; Εχουν ακούσει κάτι 
για τους σλαβομακεδόνες αγω-
νιστές του ΔΣΕ;

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Πρώτα και πάνω απ' όλα καπιταλιστήςΔύο χιλιάδες δεκαοχτώ
παρόν και μέλλον: σκότος πηχτό

Τα 66 χρόνια του κλείνει σήμερα (16 Ιούνη) ο γεννημένος 
στον Αγιο Παύλο (Saint Paul, εντάξει) της Μινεσότα Γιώργος 
Παπανδρέου, το και «παιδί» επονομαζόμενο.

Επίσης, να μη 
λησμονήσουμε 
(απευθυνόμαστε 
στο χριστεπώνυ-
μο πλήθος που 
όλο αυξάνεται και 
πληθύνεται) ότι τη 
Δευτέρα 18 Ιούνη 
συμπληρώνονται 
δεκατέσσερα 
χρόνια από τότε που ο εθνικός στυλοβάτης, ακρογωνιαίος 
λίθος της συμβασιλευούσης και διάπυρος εχθρός του κομ-
μουνιστοσυμμοριτισμού Ανθιμος Ρούσας, γινόταν ο 127ος 
μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Αξίωμα που από το 1145 ως το 
1168 κατείχε ο Βασίλειος Δ' ο Αχρίδος (φαντάζομαι όλοι γνω-
ρίζουμε πού βρίσκεται η Αχρίδα ε;). Στα δε έτη 1874-1878, μη-
τροπολίτης Θεσσαλονίκης ήταν ο Ιωακείμ Γ' από το Κρούσοβο, 
της ιδίας… γεωγραφικής περιοχής. Κι αυτά με μια πρόχειρη, 
διαγώνια ματιά, γιατί γρήγορα θυμηθήκαμε την παροιμία για 
«το πολύ το τάκα-τάκα» και σταματήσαμε να ψάχνουμε. Ομως, 
για κοίτα κάτι… εκνευριστικά ιστορικά παιχνίδια!

«Ο ατομικισμός και ο εγωκεντρισμός που συνοδεύονται από 
μια υποταγή σε μια ανώτερη και αδιαμφισβήτητη εξουσία, εί-
ναι θεμελιώδης αρχή του φασισμού» (Περικλής Κοροβέσης).

Με την κοινωνία βυθισμένη μέχρι το λαιμό στα περιττώματα 
των καναλιών και του κυρίαρχου λόγου, βλέπουμε ότι λίγοι 
είναι ενήμεροι για το γεγονός ότι τρεις στρατιώτες βρέθηκαν 
υπό δικαστική δίωξη επειδή συμμετείχαν στον εορτασμό της 
πρωτομαγιάς και σε αντιπολεμικό συλλαλητήριο. Ακόμη λιγό-
τεροι δε, είναι εκείνοι που μπορούν πλέον να παρακάμψουν 
τις προκατ σκέψεις και να συνειδητοποιήσουν ότι –αντίθετα- 
πολλοί εν ενεργεία καραβανάδες συμμετείχαν ακόμη και ως 
ομιλητές(!) σε εθνικιστικά συλλαλητήρια…

Ακυκλοφόρητο, από τη νέα ποιητική συλλογή «Παρ' άνοια 
και παρ' ανία παράνοια»:

Μας πήρανε τα σώβρακα, μας κλέβουν την ανάσα
κι εμείς δεν αντιδράσαμε. Μα τη Μακεδονία

δεν θα την ονομάσουνε όπως τη λέν' ως τώρα…
Μπορεί να βγαίνουμε από τα μνημόνια (τι γελάτε ρε;) αλλά 

ο «άδικος και υπό κατάργηση» ΕνΦΙΑ «αναβαθμίζεται». Οι δε 
τιμές των διοδίων εκτοξεύονται και σε συνδυασμό με τη «φω-
τιά» στα καύσιμα, καθιστούν απαγορευτικές τις μετακινήσεις. 
Με λίγα λόγια: ούτε σπίτι ούτε δρόμοι. Push κατά να πάμε;

Φώναζαν για καμιά επταετία αλλά οι κυβερνήσεις τους εί-
χαν γραμμένους (τι άλλο;). Για ένα διάστημα έφαγαν το παρα-
μύθι των ΤσιπροΣυριζαίων και χαμήλωσαν τις φωνές τους, ελ-
πίζοντας και περιμένοντας (τι γελάτε ρε;). Τώρα που βυθίστηκε 
το «επιφανειακό φράγμα συγκράτησης πετρελαιοειδών» (τι 
ξαναγελάτε ρε;) οι Σαντορινιοί πνέουν και πάλι μένεα. Στο με-
ταξύ έχουν περάσει έντεκα χρόνια από το ναυάγιο του «Sea 
Diamond» και με κα'να δυο κυβερνητικά και εταιρικά τερτίπια 
ακόμη θα περάσουν κι άλλα πολλά…

Ποιος είδε τη Λιογέννητη και ποιος την Πανωραία
μα απ' όλους περισσότερο, ποιος είδε τον κα(η)μένο;

Μην περπατά καμαρωτός; Στα θέρετρα μην πάει;
Ή μήπως το χαμόγελο του κόπηκε μαχαίρι
μετά από την εξέλιξη για τη Μακεδονία

και δώσει μια γκρεμίζοντας την άγια κομπανία;
Τι κραίνεις ωρέ Κωνσταντή; Τι 'ν' τούτα που ακούω;

Ούτε μια πιθανότητα στις εκατό χιλιάδες.
Θα πάει λίγο προς τα δω και προς τα κει κατόπι
θ' ανακατέψει τα χαρτιά, μυαλά θ' ανακατέψει
κι όλα θα 'ναι σαν πάντοτε με μέλι και με γάλα.

Οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν κατά 25% στις ΗΠΑ και οι επι-
στήμονες κάνουν λόγο για «κρίση». Στη μακάρια Μπανανία 
μας, από το 2008 ως το 2013 οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν κατά 
43,3% σύμφωνα με στοιχεία της ΕλΣτατ (διπλάσιο ποσοστό 
από αυτό των ΗΠΑ), αλλά δεν είδαμε καμιά επιστημονική 
αναταραχή. Αλλωστε εδώ ανέκαθεν ήταν η χώρα του καθη-
συχασμού, ώριμου τέκνου του εφησυχασμού. Απλά έχουμε 
μια επιβεβαιωμένη «γενική κρίση» και καθαρίσαμε. Φυσικά, 
για τα αίτια και τον ανθρωποβόρο καπιταλισμό που πλέον έχει 
λυσσάξει και δαγκώνει μεταδίδοντας θανατηφόρα μικρόβια, 
καμία διάγνωση. Μόνο παράθεση της συμπτωματολογίας, ευ-
χολόγια και… ασπιρίνες.

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά
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> «Μακεδόνα πολίτη», «μακε-
δονική γλώσσα» - Ριζοσπάστης, 
13/6/2018. Ο «μαρξισμός-λενι-
νισμός» του αστικού κόμματος 
Περισσός ΑΕ.

> «…η λύση αυτής της εκκρεμό-
τητας, δεν μπορούσε παρά να 
περνάει από ένα αμοιβαίο συμ-
βιβασμό. Οι ακραίες θέσεις και 
αντιδράσεις, η καταφυγή στο 
παρελθόν ούτε βοηθά, ούτε 
λύνει προβλήματα» – tovima.gr/
opinions/article/?aid=990027.

> Και για να μην ξεχνιόμαστε 
(περί του εχθρού-λαού ο λό-
γος): «Νέα ταλαιπωρία για τους 
Αθηναίους – Στάσεις εργασίας 
σε μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ» - 
tovima.gr, 11/6/2018.

> Ρίχνει και κανένα ανέκδοτο 
ο Ρέγκλινγκ: «Η Ελλάδα μπορεί 
να καταστεί το επόμενο success 
story της Ευρώπης» - Σχόλιο: 
success, sorry…

> ΕΝΦΙΑ: απλά άδικος (μέσα 
στην τόση αδικία…).

> Η Αυγή (avgi.gr, 13/6/2018) 
σαλπίζει θριαμβευτικά: «Μειω-
μένος, αμετάβλητος ή αμελητέα 
αυξημένος ΕΝΦΙΑ…». Λες και 
τους χρωστάμε, τους αλητήρι-
ους…

> «Θα» πληρώσει η Φολκσβά-
γκεν πρόστιμο για τη μαϊμουδιά 
με τους ντιζελοκινητήρες…

> Απλά φασίστας ο μακελάρης.

> Πραμάτεια έβγαλε ο Χουλια-
ράκης διαφημίζοντας «μόνιμες 
μειώσεις φόρων». Πάρε κόσμε. 
Το κέρα(το του)ς της Αμάλθει-
ας…

> Μάλλον γλαρόσουπα.

> Η κ. Θεανώ Γεμιστή τάζει κι 
αυτή (φύκια, άλλη μια φορά, για 
μεταξωτές κορδέλες).

> Αχτσιόγλου: «Θα εξετάσουμε 
αντίμετρα για τις μειώσεις στις 
συντάξεις». Για δες. Μειώσεις 
στις συντάξεις. Η Εφούλα με 
μύτη Πινόκιο.

> 30 τα ‘κανε τα χρόνια του 
«Μακεδονικού» ο ευρωβουλευ-
τής Μ. Κεφαλογιάννης.

> Ο οποίος, ειρήσθω εν παρό-
δω, συμπίπτει με την θέση Πε-
ρισσού…

> Ελάφρυνση χρέους αλλά… 
«μακροπρόθεσμα». Ρέγκλινγκ 
έφα.

>  Γρίπη των πτηνών – The 
Sequel.

> Ε, να μην κάνει κι ο Πατούλης 
το κομμάτι του (δημοψήφι-
σμα…);

> Επιδείνωση των «προσδοκιών» 
στη βιομηχανία τον Μάη. ΙΟΒΕ 
speaking.

> Μπορούσε, δηλαδή, να «δι-
αφωνεί» ο κυρ-Φώτης για τη 
συμφωνία; Υπουργικός θώκος 
είναι αυτός…

> Καθαρός ο «φίλος» του Ευ-

κλείδη, ο Μοσκοβισί: «Τα μέτρα 
ελάφρυνσης του ελληνικού χρέ-
ους πρέπει να έχουν σφραγίδα 
ΔΝΤ»…

> «Η θετική σκέψη χαρίζει χρό-
νια ζωής». Η ανθηρή οικονομική 
κατάσταση να δεις…

> Δηλαδή όταν μου σφαγιάζουν 
τη σύνταξη εγώ να χαμογελάω 
σα μαλάκας;

> «Καθαρή παραμονή των θε-
σμών – Τι προβλέπει το σχέδιο 
για τη μεταμνημονιακή επο-
πτεία» - kathimerini.gr.

> Εποπτευόμενη «δημοκρατία».

> «Τι είναι ο “νέος άνθρωπος”, 
η “νεαρή οντότητα”; Είναι ανά-
γκη να καθορίσουμε την υφή 
του. Φτάνουμε σε λίγο στο 
2000 μ.Χ. Μπρος στα μάτια 
μας γρήγορα αποτραβιέται το 
παλιό και προβάλλει το νέο. Ο 
παλιός άνθρωπος με τις δοξασί-
ες του φεύγει κι έρχεται ο νέος. 
Το νεαρό άτομο πρέπει να δια-
παιδαγωγηθεί στην πρωτοβου-
λία, στη δημιουργικότητα, στην 
ελεύθερη σκέψη, στην υψηλή 
συνείδηση για κοινωνική δρά-
ση. Μ’ άλλα λόγια η νέα γενιά 

είναι ανάγκη να πλαστεί σε ένα 
δραστήριο “οικοδόμο”, υψηλά 
αναπτυγμένο, μιας πραγματικά 
“νέας κοινωνίας”. Για ένα τέτοιο 
όμως δημιουργικό έργο πρέπει 
να προετοιμαστεί από τώρα. 
Είναι ανάγκη να διαμορφωθεί ο 
“νέος άνθρωπος”. Από την ποιό-
τητα την παιδευτική και μαζί από 
την ποιότητα του περιβάλλοντος 
θα εξαρτηθεί ως ποιο βαθμό η 
πρόοδος και η τεχνικοεπιστη-
μονική και η κοινωνικοπολιτική 
θα πραγματωθούν στο μέλλον. 
Αυτή η πραγματικότητα απαι-
τεί από το κάθε άτομο, και μά-
λιστα το νέο, υψηλές τεχνικές 
και πνευματικές ικανότητες και 
ώριμη και ηθική συνείδηση» (Ρό-
ζα Ιμβριώτη: «Το κατηγορώ της 
νεολαίας»).

> Μνημόνιο, πικρό κι αιώνιο.
«Πού ψάχνουν για να πάνε 
φέτος διακοπές οι Ελληνες»- 
kathimerini.gr. «Σκιάθος, Πάργα, 
Χανιά…» Παίζουν με τον πόνο 
μας…

> Τίτλος: «Σε καμμία κανονική 
χώρα». Κείμενο-ψαχνό: «…αλ-
λεπάλληλα κρούσματα βίας…». 
«Ζημία στην εικόνα της χώρας…» 
kathimerini.gr, ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ. 

Μία χώρα «αποστειρωμέ-
νη» θέλουν οι αστοί (και όχι μό-
νο…) και τα έντυπα και ηλεκτρο-
νικά φερέφωνά τους. Αμ, δε!

> «Δεν είμαι γλωσσολόγος» δι-
ατείνεται ο Τ. Θεοδωρόπουλος 
στο «πόνημά» του «Ομιλείτε 
την μακεδονικήν;» - kathimerini.
gr, 13/6/2018. Παρ’ όλα αυτά και 
γνώμην διαθέτει, η οποία (οποία 
σύμπτωσις!) συμπίπτει με τον 
Περισσό: «μακεδονική γλώσσα», 
Ριζοσπάστης ΚΑΙ Καθημερινή.

> Χώρα Σκιάθου – μέση τιμή 120 
ευρώ ανά διανυκτέρευση. Δεν 
θα πάω. Πάργα, μέση προτιμώ-
μενη τιμή 135 ευρώ. Δεν θα πάω. 
Χανιά, μέση προτιμώμενη τιμή 
97 ευρώ. Δεν θα πάω. Τουλάχι-
στον ξέρω πού δεν θα πάω…

> Και πίνακας της kathimerini.gr: 
«Οι καλοκαιρινοί προορισμοί για 
τους Ελληνες αδειούχους». Για 
τους έλληνες (και μετανάστες) 
αδειοτσεπούχους υπάρχει καμ-
μιά πρόταση;

> «Στην Ενωση των Σοσιαλι-
στικών Σοβιέτ οι μικροί κιόλας 
πιονιέροι μαθαίνουν να κατα-
λαβαίνουν και καταλαβαίνουν 
την αποκρουστικά ολοφάνερη 
αλήθεια: ο αστικός πολιτισμός 
βασίζεται πάνω στην ασταμάτη-
τη άγρια πάλη της μειοψηφίας, 
των χορτάτων “πλησίον” εναντί-
ον της τεράστιας πλειοψηφίας 
των πεινασμένων “πλησίον”. Εί-
ναι τελείως αδύνατο “ν’ αγαπά-
ει κανείς τον πλησίον του” όταν 
αναγκάζεται να τον κλέβει, κι αν 
αντιστέκεται στην κλεψιά του, 
να τον σκοτώνει. Πάντοτε στη 
διάρκεια του προτσές της εξέλι-
ξης του αστικού “καθεστώτος”, 
ξεπρόβαλλαν από το περιβάλ-
λον των φτωχών και πεινασμέ-
νων θαλασσινοί και στεριανοί 
πειρατές, καθώς ακόμα και ου-
μανιστές, που όντας μισοχορ-
τασμένοι συμβούλευαν τους 
χορτάτους και τους νηστικούς 
πως έπρεπε να περιορίσουν τον 
εγωισμό τους» (Μ. Γκόρκι, «Ο 
σοσιαλιστικός ρεαλισμός», εκ-
δόσεις Μόρφωση, 1957).

> «Ασημος επαναστάτης» ο 
Στάλιν. Λεζάντα φωτογραφίας 
σε βιβλιοκριτική της Καθημερι-
νής (12/6/2018, έντυπη έκδοση). 
Ούτε τρίχα από…!

> Να μην ακούω και να μη βλέπω 
να πατώ.
Να μη νογάω και να χω το στόμα 
βουλωτό.
Να μη με φαρμακών’ η μπόχα 
του καιρού μου.
Χωρίς αυτιά και μάτια, μύτη και 
μυαλό,
μουγκός να πηαίνω, όποτε μου 
‘ρθει προς νερού μου,
κι άμα τσινάει ο Γάιδαρος να μη 
γελώ.
Και σα με καρυδώνουνε μουνού-
χο σκλάβο
οι Αμερικάνοι, εγώ να βλαστη-
μάω το Σλάβο.
Κ. Βάρναλης, «Πώς μας θέλει η 
“αληθής δημοκρατία”».

Βασίλης

Στάνι κι όιμε, Σόφκε να τάτκο,
να γκράντα Γκουμέντζα.

Ωχ αμάν-αμάν, μπέλα Σόφιο,
να γκράντα Γκουμέντζα.

Τάμο κι όιμε, Σόφκε να τάτκο,
να ικιμτζίγιατα.

(Μακεδονικό τραγούδι, 1925,
χωριό Κρίβα, Κούκους)

Το γελοίο κεφάλι του εθνικισμού

  Dixi et salvavi animam meam

u «Οχι άλλα όπλα στη Σαουδική Αραβία» γράφει το πλακάτ 
στα χέρια της διαδηλώτριας της Code Pink, πασιφιστικής ορ-
γάνωσης με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία έχει παραρτήματα και σε 
άλλες χώρες. Ο λόγος αυτής της παρέμβασης ενάντια στην 
αμερικάνικη πολιτική είναι η συστηματική γενοκτονία στην Υε-
μένη. Στην Ελλάδα, πάλι, το πολιτικό σύστημα δεν έχει τέτοιες 
ευαισθησίες. Η «πρώτη φορά Αριστερά», με μπροστάρη τον 
ακροδεξιό κυβερνητικό εταίρο Καμμένο, είχε αποφασίσει να 
πουλήσει βλήματα στο σαουδαραβικό καθεστώς. Η μπίζνα 
χάλασε γιατί πλακώθηκαν μεταξύ τους οι μεσάζοντες και οι 
μιζαδόροι. Και η αντιπολίτευση το μόνο για το οποίο κατηγορεί 
τον Καμμένο είναι οι δοσοληψίες με τον γνωστό «μεσάζοντα 
της Αραβίας», όχι για την πώληση όπλων σε ένα μαύρο θεο-
κρατικό καθεστώς που διεξάγει πόλεμο γενοκτονίας κατά του 
υεμενίτικου λαού.

u Μπορεί να α-
σκεί ανελέητη και 
τις περισσότερες 
φορές «κίτρινη» 
αντιπολίτευση 
στην κυβέρνηση, 
μπορεί να υπο-
στηρίζει «με χίλια» 
τον Κούλη, μπορεί 
ο ιδιοκτήτης της 
να έχει και προσω-
πική αντιπαλότητα 
με την κυβέρνηση 
(την οποία αποκα-
λεί χούντα), όταν 
όμως είναι στη μέ-
ση οι Αμερικάνοι, 
το ΝΑΤΟ, η ΕΕ, οι 
Γερμανοί, μετράει η δική τους θέληση και όχι τα συμφέρο-
ντα του κάθε Κούλη και τα προσωπικά του κάθε Μαρινάκη. 
Τα «Νέα» κυκλοφόρησαν την περασμένη Τετάρτη με γραμ-
μή «έντιμου συμβιβασμού» («δεχτήκαμε - δέχτηκαν»).  Και σ' 
ένα editorial που πρέπει να εξέπληξε πολλούς σημείωνε ότι η 
κυβέρνηση «ανέλαβε την ιστορική ευθύνη να ολοκληρωθεί η 
συμφωνία με έναν τρόπο που δεν θα αποδειχθεί κενό γράμμα 
για τη δική μας χώρα». Αντί να επιτεθεί στη συμφωνία Τσί-
πρα-Ζάεφ, το κύριο άρθρο των «Νέων» στήριζε την κυβέρνηση 
Τσίπρα, σημειώνοντας ότι «στον ένα και πλέον χρόνο που θα 
μεσολαβήσει έως την επικύρωση της συμφωνίας, θα πρέπει να 
επιδειχθεί η μέγιστη προσοχή στην τήρηση των συμφωνηθέ-
ντων όρων». Οσο για τον Κούλη και τους άλλους «διαφωνού-
ντες», η ακροτελεύτεια παράγραφος του editorial ήταν σκέτη 
κρυάδα: «Συμβιβασμοί χωρίς παραχωρήσεις δεν υπάρχουν. 
Κάθε συμβιβασμός, όσο επώδυνος και να είναι, μπορεί να γίνει 
ανεκτός. Αρκεί να είναι έντιμος».

u Πάντα οι φασίστες 
ήταν (και) γελοίοι. Ηθε-
λαν να βάλουν Μεγα-
λέξαντρο στη μόστρα, 
βολεύτηκαν με τον… 
Δαβίδ του Μικελάντζε-
λο. Πήραν μια φωτο-
γραφία από το γνωστό 
άγαλμα της Αναγέν-
νησης, του 'βαλαν και 
μια κόκκινη μελανιά 
στη μύτη (δυστυχώς 
δε φαίνεται εδώ) και 
το μοστράρισαν σαν… 
πληγωμένο Μεγαλέξαντρο.

οι τοίχοι έχουν φωνή

Ούτε τα τυπικά διπλωματικά προσχήματα δεν τηρούν πια οι 
Αμερικανοί. Ο αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα φρόντισε να 

διαμηνύσει, με τον πιο ηχηρό τρόπο, ότι η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ 
δεν είναι παρά πλευρά της αμερικάνικης γεωστρατηγικής πολιτικής!

Ο γερουσιαστής ΜακΚέιν έγραψε ένα τυπικό συγχαρητήριο tweet: 
«Στέλνω πλήρη υποστήριξη στους Τσίπρα και Ζάεφ καθώς συνεργά-
ζονται για να επιλύσουν  τη διαμάχη για την ονομασία της Μακεδο-
νίας. Εάν συνεχίσουν να δείχνουν κουράγιο πολιτικών ανδρών, το 
αποτέλεσμα για τις δυο χώρες και την περιοχή θα είναι περισσότερη 
ασφάλεια και ευημερία!».

Και ο Πάιατ παρέθεσε το μήνυμα του ΜακΚέιν και σχολίασε: «Ευ-
χαριστούμε γερουσιαστή ΜακΚέιν για το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον 
σου για τα στρατηγικά διακυβεύματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
και την ισχυρή στήριξη στη διπλωματία μας»!

Κατά τα άλλα, ο Τσίπρας κατήγαγε «μια μεγάλη διπλωματική νίκη». 
Οσο για τον Κούλη, ούτε ψύλλος στον κόρφο του…



Στη 16η μέρα απεργία πείνας

Νίκησε ο Δημήτρης 
Κουφοντίνας

Ενα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους. Στους 
συντρόφους, τους φίλους, τους προοδευτικούς αν-
θρώπους που συμπαραστάθηκαν.

Σήμερα νίκησε η Αλληλεγγύη.
Και ο Κοινός Αγώνας, η αναγκαία και απαραίτητη 

προϋπόθεση για τις μικρές και τις μεγάλες νίκες.
Δημήτρης Κουφοντίνας
Γενικό Κρατικό Νίκαιας

14/6/18
Μ' αυτή τη λακωνική δήλωση, ο Δημήτρης Κουφοντί-

νας ευχαρίστησε, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, 
όσους του συμπαραστάθηκαν στην πολυήμερη και 
εξαιρετικά σκληρή και επίπονη απεργία πείνας, η οποία 
στέφθηκε με νίκη. Η κυβέρνηση και ο ελεγχόμενος απ' 
αυτή δικαστικός μηχανισμός, μπροστά στον κίνδυνο να  
υπάρξει κάτι «απρόβλεπτο», όπως προειδοποιούσαν οι 
γιατροί του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου της Νίκαι-
ας, όπου νοσηλευόταν ο απεργός πείνας, αποφάσισε να 
του χορηγήσει την τρίτη κατά σειρά άδεια, χρήση της 
οποίας θα κάνει όταν ολοκληρωθεί η αποκατάστασή 
του και πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Προηγήθηκε μια μαραθώνια συνεδρίαση του Συμ-
βουλίου Φυλακής του Κορυδαλλού, που κράτησε πε-
ρισσότερο από οκτώ ώρες! Οκτώ ώρες αγωνίας όχι τό-
σο για τον απεργό πείνας, που είχε πάρει τις αποφάσεις 
του, αλλά για τους δικούς του ανθρώπους και το κίνημα 
αλληλεγγύης. Η απόφαση ήταν ομόφωνη (δηλαδή είχε 
και τη σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Πειραιά Ιωάννη Χατζόγλου).

Ακόμα και αυτή η απόφαση έχει μέσα της το σπέρμα 
του «καθεστώτος εξαίρεσης» που έχει επιβληθεί στον 
Δ. Κουφοντίνα. Ενώ πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά 
άδεια, η οποία έπρεπε να είναι πενθήμερης διάρκειας, 
η άδεια είναι και πάλι διήμερη. Σύμφωνα με ασφαλείς 
πληροφορίες μας προβλήθηκαν διάφορα έωλα επιχει-
ρήματα από εισαγγελικής πλευράς, που δε θέλουμε να 
τα σχολιάσουμε πριν δούμε την ίδια την απόφαση. Για 
μας αυτή τη στιγμή εκείνο που μετράει είναι ότι ο πολι-
τικός κρατούμενος Δημήτρης Κουφοντίνας, χρησιμο-
ποιώντας το τελευταίο «όπλο» που του έχει απομείνει, 
το ίδιο του το σώμα, κατάφερε να σπάσει τον πυρήνα 
του «καθεστώτος εξαίρεσης», την προσπάθεια να του 
απαγορεύσουν τελείως τις άδειες που προς στιγμήν 
του είχαν χορηγήσει (δύο φορές, μετά από οχτώ χρόνια 
καθυστέρηση).

Τι θα κάνει τώρα η τοποθετημένη από τον ΣΥΡΙΖΑ 
εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου; Θα 
ασκήσει πειθαρχική δίωξη και σε τρίτο εισαγγελέα, 
όπως έκανε σε βάρος των δύο προηγούμενων εισαγ-
γελέων (ενός Εφετών και ενός Πρωτοδικών), που συμ-
φώνησαν να χορηγηθεί στον Δ. Κουφοντίνα η άδεια 
που δικαιούνταν;

Τι θα κάνουν ο υπουργός Δικαιοσύνης Στ. Κοντονής, 
ο αναπληρωτής υπουργός Δ. Παπαγγελόπουλος και ο 
γενικός γραμματέας Ε. Φυτράκης, που αποτελεί τον 
ιθύνοντα νου των όσων γίνονται στις φυλακές και της 
διαμόρφωσης του «καθεστώτος εξαίρεσης» σε βάρος 
πολιτικών κρατούμενων; Θα εξακολουθούν να απερ-
γάζονται τα ίδια, ευθυγραμμιζόμενοι με τους πιο σκο-
τεινούς εγχώριους κύκλους και με την αμερικάνικη 
πρεσβεία;

Στο θέμα θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε πολλά να 
πούμε. Εδώ περιοριζόμαστε να χαιρετίσουμε τη νίκη 
του Δημήτρη Κουφοντίνα, που ήρθε μετά από έναν 
σκληρό αγώνα, και να καταγγείλουμε την κυβέρνηση 
και το δικαστικό μηχανισμό, που αντί να λύσουν το 
ζήτημα από την πρώτη στιγμή (δε θα έκαναν καμιά 
παρανομία, αντίθετα θα τηρούσαν τη διασαλευμένη 
αστική νομιμότητα), άφησαν τον αγωνιστή πολιτικό 
κρατούμενο να υποστεί όλη αυτή την ταλαιπωρία, που 
σίγουρα θα έχει επιπτώσεις στην υγεία του. Οι βασα-
νιστές Κοντονής και σία υπολόγιζαν ότι ο Κουφοντίνας 
θα λυγίσει. Δεν τους έκανε αυτή τη χάρη. Και θα βγει 
για μια φορά ακόμα από τη φυλακή με ψηλά το κεφάλι 
για την άδειά του. 

Γραφτείτε συνδρομητές 
στην «Κόντρα» 
ετήσια συνδρομή 85 €
εξάμηνη συνδρομή 45€
λογαριασμός ΕΤΕ: 
10087804638
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Αν έχουμε… αγωνία για το 
τι θα γίνει με το χρέος 

στο Eurogroup της επόμενης 
Πέμπτης, δεν έχουμε παρά 
να κοιτάξουμε τις γερμανικές 
εφημερίδες. Αυτές παίρνουν 
ενημέρωση (μέσω διαρροών) 
από το γερμανικό υπουργείο 
Οικονομικών και δε νομίζου-
με ότι υπάρχει κάποιος στην 
Ελλάδα που να πιστεύει (μετά 
από τόσα που έχουμε δει την 
τελευταία οχταετία), ότι το 
Eurogroup μπορεί ν' αποφα-
σίσει κάτι που δεν το θέλουν 
οι γερμανοί ιμπεριαλιστές.

Την περασμένη Τρίτη, η «Ζι-
ντόιτσε Τσάιτουνγκ», επικα-
λούμενη έγγραφα, έγραφε ότι 
η γερμανική κυβέρνηση είναι 
έτοιμη να στηρίξει την Ελλά-
δα με ένα «μαξιλάρι» δισε-
κατομμυρίων, αντί για μέτρα 
ελάφρυνσης του χρέους. Τα 
δισεκατομμύρια του «μαξιλα-
ριού» δε θα τα δώσει, βέβαια, 
η γερμανική κυβέρνηση, αλλά 
ο ESM, στον οποίο τη μεγαλύ-
τερη συμμετοχή έχει το γερμα-
νικό κράτος, γι' αυτό και έχει 
βάλει δικό του άνθρωπο στην 
κορυφαία διευθυντική θέση.

Αυτός ο άνθρωπος, ο Κλά-
ους Ρέγκλινγκ, συνέβη να βρί-
σκεται την ίδια μέρα στην Αθή-
να. Συναντήθηκε με τον Τσίπρα 
και χαρακτήρισε την Ελλάδα 
«ευρωπαϊκό success story» 
(τα καλά λόγια δεν κοστίζουν 
τίποτα - μόνο τον Κούλη στενα-
χωρούν, αλλά αυτό ποσώς εν-
διαφέρει τον κάθε Ρέγκλινγκ, 
για να μην πούμε ότι αυτή την 
περίοδο τον έχουν και στη 
«μπούκα», λόγω της στάσης 
του στο «Μακεδονικό»). Στο 
πανηγυρικό δείπνο της Ελλη-
νικής Ενωσης Τραπεζών, όμως, 
στο οποίο ήταν τιμητικός καλε-
σμένος, εξέφρασε τον «προ-
βληματισμό» του για το ότι η 
συζήτηση επικεντρώνεται στα 
μέτρα ελάφρυνσης του χρέ-
ους, ενώ αυτές που θα πείσουν 
τις «αγορές» για να αρχίσουν 
να δανείζουν την Ελλάδα εί-
ναι οι μεταρρυθμίσεις! Ο Ρέ-
γκλινγκ εξέφρασε αισιοδοξία 

ότι στο Eurogroup της 21ης του 
Ιούνη θα επιτευχθεί συμφωνία 
αναφορικά με τα μεσοπρόθε-
σμα μέτρα για το χρέος, εφό-
σον αυτά χρειάζονται και υπό 
την προϋπόθεση υλοποίησης 
των μεταρρυθμίσεων.

Περιττεύει να πούμε ότι ο 
Ρέγκλινγκ δεν μιλάει στα κου-
τουρού. Οσοι ασχολούνται με 
το ζήτημα μπορούν εύκολα να 
αποκωδικοποιήσουν την τε-
χνοκρατική γενικολογία του: 
ξεχάστε μια εφάπαξ ρύθμιση 
του χρέους (τα λεγόμενα μα-
κροπρόθεσμα μέτρα). Το πολύ 
που μπορεί να αποφασιστεί 
είναι κάποια μεσοπρόθεσμα 
μέτρα. Αν αποδειχτεί ότι χρει-
άζονται (θυμηθείτε ότι το ίδιο 
είχε πει ο Σεντένο μετά το 
Eurogroup της 24ης του Μάη). 
Αλλωστε, λέει ο γερμανός αρ-
χιμάνατζερ του ESM, σημασία 
δεν έχουν τα μέτρα για το χρέ-
ος, αλλά οι μεταρρυθμίσεις. 
Δηλαδή, η συντήρηση αλώ-
βητου του μνημονιακού καθε-
στώτος, του καθεστώτος της 
κινεζοποίησης του ελληνικού 
λαού και του αποικιοκρατικού 
ελέγχου της χώρας.

Οι παρατηρητικοί θα έχουν 
προσέξει, ασφαλώς, ότι τελευ-
ταία δε γίνεται καμιά κουβέ-
ντα για το περιβόητο «γαλλικό 
κλειδί». Πώς να γίνει κουβέντα, 
όταν δεν πρόκειται να υπάρ-
ξουν μακροπρόθεσμα μέτρα 
για το χρέος; Το «γαλλικό κλει-
δί» είναι ένας μηχανισμός αυ-
τόματης ρύθμισης του χρέους 
μέχρι τη λήξη του. Σύμφωνα μ' 
αυτόν το μηχανισμό, μέχρι το 
2030 η Ελλάδα θα έπρεπε να 
πληρώνει για την εξυπηρέτηση 
του χρέους το 15% του ΑΕΠ 
της κάθε χρόνο και μετά το 
2030 το 20%. Αν δεν υπάρξει 
μακροπρόθεσμη ρύθμιση, το 
«γαλλικό κλειδί» θα πεταχτεί 
σε κάποια εργαλειοθήκη για 
να σκουριάσει με την ησυχία 
του.

Την Πέμπτη, η «Μπιλντ» 
έγραψε ότι στο Eurogroup θα 
αποφασιστεί η χορήγηση στην 
Ελλάδα μιας χρηματοδοτικής 

«ένεσης» ύψους 15 δισ. ευρώ 
(από τα κεφάλαια του τρίτου 
δανείου, που δεν έχουν απορ-
ροφηθεί), ώστε να δημιουργη-
θεί ένα «μαξιλάρι» που θα βο-
ηθήσει την Ελλάδα να αντιμε-
τωπίσει κάθε έκτακτη ανάγκη 
δανεισμού μετά τη λήξη του 
προγράμματος. Επίσης, στο 
Eurogroup θα αποφασιστούν 
μόνο τρία μεσοπρόθεσμα μέ-
τρα ελάφρυνσης του χρέους:

- Επιμήκυνση των δανείων 
από τον EFSF (δεύτερο δά-
νειο) κατά τουλάχιστον τρία 
χρόνια.

- Μείωση των επιτοκίων αυ-
τών των δανείων.

- Επιστροφή 5 δισ. ευρώ 
από τα κέρδη της ΕΚΤ από 
ελληνικά ομόλογα. (Θυμίζου-
με ότι αυτό προβλεπόταν από 
το δεύτερο Μνημόνιο, πάγω-
σε την περίοδο της «σκληρής 
διαπραγμάτευσης» και της 
«δημιουργικής ασάφειας» και 
στο τρίτο Μνημόνιο δεν προ-
βλέφτηκε. Το κρατούσαν ως 
«ατού» για να το επαναφέρουν 
σε μια επόμενη φάση και φαί-
νεται πως έφτασε η ώρα).

Ο Τσακαλώτος,  σε μια 
συνέντευξή του στην ZEIT 
Online, άρχισε την αξιοθρή-
νητη κλάψα: «Είναι εξαιρετικά 
σημαντικό για μας, στα οικονο-
μικά φύλλα της Handelsblatt, 
της Wall Street Journal και 
των Financial Times να μην 
γραφτεί στις 22 Ιουνίου ότι το 
Eurogroup μετέθεσε εκ νέου το 
πρόβλημα και δεν διευθέτησε 
το ζήτημα το ελληνικού χρέους. 
Εάν συμβεί αυτό, προφανώς δε 
θα έχουμε πρόσβαση στις  χρη-
ματαγορές». Γι' αυτό θα σου 
φουσκώσουν το «μαξιλάρι», 
ώστε για ένα διάστημα να μην 
έχεις ανάγκη τις «αγορές». Θα 
σου δώσουν και μια υπόσχεση 
για το μέλλον («αν χρειαστεί 
εδώ είμαστε για να εξετάσου-
με νέα μέτρα ελάφρυνσης 
του χρέους, υπό τον όρο ότι η 
Ελλάδα δε θα υπαναχωρήσει 
από τις μεταρρυθμίσεις του 
προγράμματος»), θα μείνει 
και το ΔΝΤ ως σύμβουλος (το 

ξεκαθάρισε με τον πιο επίσημο 
τρόπο η Λαγκάρντ) και έτσι θα 
πορευτείτε τα επόμενα χρόνια.

Περιττεύει να σημειώσουμε 
ότι τα επιπλέον κονδύλια για το 
«μαξιλάρι» θα τα κρατάει στα 
ταμεία του ο ESM (για να μη 
χρησιμοποιηθούν για άλλους 
σκοπούς από τις ελληνικές κυ-
βερνήσεις) και ότι, βεβαίως, δε 
θα δοθούν χωρίς όρους. Είναι 
το conditionality, που όπως 
έχει πει ο Τσακαλώτος, ζητούν 
«μερικές χώρες» (Γερμανία, 
Ολλανδία, Φινλανδία κ.ά.).

Εχουμε γράψει πολλές φο-
ρές, πως όλη η συζήτηση για 
τις μελλοντικές αναδιαρθρώ-
σεις του χρέους είναι μια τε-
χνική συζήτηση για τη διαχεί-
ριση του χρέους, που είναι και 
θα παραμείνει ένα εργαλείο 
διατήρησης και βαθέματος 
της κινεζοποίησης του ελλη-
νικού λαού, διατήρησης και 
επέκτασης του αποικιοκρα-
τικού ελέγχου των ιμπεριαλι-
στικών χωρών -πρωτίστως της 
Γερμανίας- επί του ελληνικού 
κράτους και της ελληνικής κα-
πιταλιστικής οικονομίας.

Αυτό είναι το σημαντικό, 
το πρωτεύον. Ο πίνακας στην 
κορυφή της σελίδας δεν είναι 
δικός μας. Περιλαμβάνεται 
στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2019-2022. Μας λένε ότι 
στραγγαλίζουν τον ελληνικό 
λαό για να παράγονται «πρω-
τογενή πλεονάσματα» που 
χρησιμοποιούνται «για τη 
μείωση του χρέους», όμως το 
χρέος όχι μόνο δεν μειώνεται 
αλλά αυξάνεται! Το 2022, με-
τά από πέντε συνεχή χρόνια 
«πρωτογενών πλεονασμάτων» 
ίσων με 3,5% του ΑΕΠ κάθε 
χρόνο, το χρέος θα είναι μεγα-
λύτερο από το χρέος του 2016 
κατά 3,7 δισ. ευρώ!

Μας κοροϊδεύουν; Ασφα-
λώς και κοροϊδεύουν τον ελ-
ληνικό λαό, που καλείται να 
πάρει τις δικές του αποφάσεις 
(και όχι μόνο για το χρέος).

Ιδού οι αποδείξεις για το χρέος-
εργαλείο κινεζοποίησης


