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Εχω δεχθεί τόσες ύβρεις 
στην Ελλάδα. Τόσες ύβρεις 
στην Πορτογαλία. Και λίγα 
χρόνια μετά, μόλις ήμουν 
στην Πορτογαλία. Υπήρχε μια 
εξαιρετική ατμόσφαιρα, πήγα 
βόλτα με τον πορτογάλο πρω-
θυπουργό στο Πόρτο κατά μή-
κος του ποταμού.

Ανγκελα Μέρκελ
Να υποθέσουμε ότι θα τη 

δούμε σύντομα και στην Αθή-
να, να κόβει βόλτες με τον 
αγαπημένο της Αλέξη στην 
Ακρόπολη;

Ολοι όσοι προσεγγίζουμε το 
θέμα ψύχραιμα και νηφάλια, 
συμφωνούμε ότι όχι μόνο μπο-
ρούσαμε, αλλά έπρεπε από τις 
αρχές του 1990 να είχαμε βρει 
λύση. Ομως, τότε, δυστυχώς, 
μας κάλυψε το κύμα του λαϊ-
κισμού και της πατριδοκαπηλί-
ας. Κέρδισε ο τυχοδιωκτισμός. 
Κέρδισε ο καιροσκοπισμός.

Ντόρα Μπακογιάννη
Μόνο το ονοματεπώνυμο 

δεν είπε: Αντώνης Σαμαράς.
Αν ποτέ ανατρέξουμε (και 

θα έρθει η ώρα…) σε αυτά που 
κουβέντιαζε η Ντόρα Μπακο-
γιάννη ως υπουργός Eξωτερι-
κών με την τότε σκοπιανή ηγε-
σία, θα αναγορευτεί ο Κοτζιάς 
ως νέος… Παύλος Μελάς.

Γιώργος Χαρβαλιάς
Δεξιός (και κάτι παραπάνω) 

και εθνικιστής είναι ο αρθρο-
γράφος, για να το γράφει κάτι 
θα ξέρει…

Δεν θα γίνω η πολιτική πόρ-
νη ούτε του Σαμαρά ούτε του 
Τσίπρα.

Πάνος Καμμένος
Τι κάθονται και θυμούνται 

τώρα… Τι θέλουν να μας πουν, 
ότι η υπουργάρα έχει γίνει πο-
λιτική πόρνη του Τσίπρα;

Και διερωτώμαι: είναι δυ-
νατόν οι προοδευτικοί σε όλη 
την Ευρώπη –Φιλελεύθεροι, 
Σοσιαλιστές- μέχρι και το Λα-
ϊκό κόμμα να χαιρετίζουν με 
ενθουσιασμό τη συμφωνία και 
εμείς να βρίσκουμε μόνο τρω-
τά σημεία; Μήπως ζούμε πάλι 
μια στιγμή εθνικής τύφλωσης 
από αυτές που πληρώσαμε πα-
νάκριβα στο παρελθόν;

Σταύρος Θεοδωράκης
Σε ποιον τα ‘λεγε, στον Κού-

λη, στη Φώφη ή και στους δύο;
Πιο απλά το θέμα είναι τι 

λέει ο Γιούνκερ, η Μέρκελ, η 
Μογκερίνι, ο Σεντένο, ο Στόλ-
τενμπεργκ. Οχι τι λέει ο αξι-
οθρήνητος Βέμπερ και πόσα 
δευτερόλεπτα κράτησε η αδι-
άφορη χειραψία του Μητσοτά-
κη με την Καγκελάριο που τον 
αγνοεί πάντα ή αν βγήκε καλός 
στις φωτογραφίες με τον Νε-
τανιάχου.

Γιώργος Λακόπουλος
Η συριζαϊκή προπαγάνδα 

έχει καλούς παίχτες. Με μα-
κρά θητεία στο «αμαρτωλό» 
Συγκρότημα. Χωρίς επίσημη 
σφραγίδα, λειτουργούν ως 
(τάχαμου) αντικειμενικοί πο-
λιτικοί αναλυτές.

Η γελοιότητα (στα όρια 
της παραφροσύνης) του 
εθνικισμού. «Κοπανιού-

νται» για τον όρο μακεδονική 
γλώσσα και για τη «σύγχυση» 
με την αρχαία μακεδονική, 
όταν η τελευταία (η αρχαία μα-
κεδονική γλώσσα) δε σώζεται 
και οι γλωσσολόγοι -εδώ και αι-
ώνες- διαφωνούν ως προς το 
περιεχόμενο και την καταγωγή 
της, ακριβώς επειδή δεν υπάρ-
χουν πηγές αυτής της γλώσ-
σας, που ενδέχεται να ήταν 
μόνο ένα προφορικό ιδίωμα! 
Οι έλληνες εθνικισταράδες 
διεκδικούν την κληρονομιά 
μιας γλώσσας που κανένας δε 
μιλάει, κανένας δεν ξέρει πώς 
ακριβώς ήταν! ΥΓ. Το «ελλη-
νομακεδονική γλώσσα», που 
του έγραψαν οι λογογράφοι 
του και απήγγειλε ο Τσίπρας, 
είναι… υπεράνω σχολιασμού. 
Γιατί τέτοια γλώσσα ουδέποτε 
υπήρξε, ούτε -φυσικά- υπάρχει.

Ο σκοταδισμός σκοτα-
δισμός και η προπαγάν-

δα προπαγάνδα. Με όλα τα 
μοντέρνα μέσα. Ο Χασάν 

Ροχανί έβγαλε το ράσο και 
το τουρμπάνι του αγιατολάχ, 
φόρεσε τη φανέλα της Εθνι-
κής Ιράν και φωτογραφίστηκε 
στο σαλόνι του σπιτιού του, με 
την καφεδιά στο τραπεζάκι, να 
χειροκροτά την πρώτη μουντι-
αλική νίκη της ομάδας (επί του 
Μαρόκο). Και φρόντισε, φυσι-
κά, να ανεβάσει τη φωτογρα-
φία στο Twitter. Είναι και μια 
έμμεση μπηχτή στον Τραμπ, 
που δεν μπορεί να εκμεταλ-
λευτεί αθλητικό γεγονός, κα-

θώς όλες οι φίρμες σε όλα τα 
δημοφιλή στις ΗΠΑ αθλήματα 
του σέρνουν ό,τι μπινελίκι τους 
έρχεται πρόχειρο κι αρνούνται 
να πάνε στο Λευκό Οίκο για τα 
καθιερωμένα προεδρικά συγ-
χαρητήρια.

«Είμαστε πραγματικά ευ-
τυχείς με τη συμφωνία 

Ελλάδας-Μακεδονίας και υπε-
ρήφανοι για το ρόλο μας στην 
επίτευξή της. Καλούμε όλους 
να την υποστηρίξουν». Αυτό 

ήταν το μήνυμα του Ευρωπαϊ-
κού Σοσιαλιστικού Κόμματος, 
μέσω του επίσημου λογαρια-
σμού του στο Twitter. Φώφη, 
τ' ακούς;

Σε συνέντευξή του στην 
«Κοριέρε ντελα Σέρα», ο 

νέος υπουργός Οικονομικών 
της Ιταλίας Τζιοβάνι Τρία δή-
λωσε ότι η χώρα δεν πρόκειται 
να εξετάσει αποχώρηση από 
το ευρώ και ότι θα επικεντρω-
θεί στη μείωση του επιπέδου 
του χρέους της και στην ενί-
σχυση της ανάπτυξης μέσω 
επενδύσεων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων! Βλέπετε κα-
μιά διαφορά με όσα δήλωναν 

οι προκάτοχοί του; Νεοφασί-
στες και λαϊκιστές θέλουν να 
γίνουν αυτοί τα χαϊδεμένα παι-
διά της ιταλικής μονοπωλιακής 
αστικής τάξης.

«Ο Πάνος Καμμένος […] θα 
τηρήσει στάση αρχών. Δεν 

είναι έμπορος πατριωτισμού γι' 
αυτό δε ρίχνει την κυβέρνηση»!!! 
Ο Αλέξης Τσίπρας στην ΕΡΤ. Το 
τριπλό θαυμαστικό δεν είναι 
για τον Καμμένο (αυτός είναι 
γνωστός και πάντοτε ο ίδιος), 
αλλά για τον Τσίπρα. Δεν είναι 
η πρώτη φορά που κάνει μια τό-
σο κυνική δήλωση. Κάθε φορά, 
όμως, πρέπει να στιγματίζουμε 
τον πολιτικό αμοραλισμό του.

23/6: Ημέρα χηρών, ημέρα δημόσιων υπηρεσιών, 
Ολυμπιακή ημέρα 23/6/1971: Δίκη ΟΜΛΕ (Θεσσα-
λονίκη), τρεις καταδίκες 23/6/1978: 29 κατα-
δίκες, δεκαέξι αθωώσεις σε δίκη Ερυθρών Τα-

ξιαρχιών 23/6/1996: «Αυτοκτονία» Χρι-
στόφορου Μαρίνου στο πλοίο «Πήγασος» 
24/06: Βενεζουέλα: Ημέρα στρατού (1821), Πε-
ρού: Ημέρα Ινδιάνων 24/6/1984: Οι βελγικοί CCC 
(Μαχητικοί Κομμουνιστικοί Πυρήνες) απαλλοτρι-
ώνουν 850 κιλά εκρηκτικών και πυροκροτητές από 
λατομείο κοντά στις Βρυξέλλες 24/6/1991: Βόμβα 
σε συστάδα θάμνων, έξι αστυνομικοί τραυματίες 
(ΕΛΑ-1η Μάη) 24/6/1994: Βόμβα σε κτίριο ΕΟΚ 
(ΕΛΑ-1η Μάη) 25/6: Ημέρα ομοφυλόφιλης περη-
φάνιας, Ημέρα θαλασσοπόρου, Μοζαμβίκη: Ημέρα 
ανεξαρτησίας, Σλοβενία, Κροατία: Εθνική εορτή 

(1991) 25/6/1919: Επανάσταση «Σπαρτα-
κιστών» (Γερμανία) 25/6/1936: Απεργοί 
καπνεργάτες συγκρούονται με αστυνομία 
(Πειραιάς), πολλοί τραυματίες, πολλές 
συλλήψεις 25/6/1943: Γενική απεργία 
στην κατεχόμενη Αθήνα,   διαδήλωση 
διακοσίων χιλιάδων ατόμων 25/6/1950: 
Αρχή πολέμου Κορέας 26/6: Ημέρα κατά βα-
σανιστηρίων, ημέρα κατά ναρκωτικών, Μαδαγα-
σκάρη: Ημέρα ανεξαρτησίας (1960) 26/6/1969: 
Δίκη μελών ΚΟΘ και ΠΑΜ (Θεσσαλονίκη), δε-
κατέσσερις καταδίκες 26/6/1969: Βόμβα (ΠΑΜ) 
στο κέντρο Θεσσαλονίκης 26/6/1973: Διαδήλωση 
κατοίκων Αγίων Θεοδώρων κατά ιδιοποίησης νε-
ρών περιοχής από τη «Motor Oil» 27/6/1975: 

Ιδρυση ελληνικού τμήματος Διεθνούς Αμνηστίας 
27/6/1869: Γέννηση Εμμα Γκόλντμαν 27/6/1999: 
Θάνατος Γεώργιου Παπαδόπουλου 28/6/1988: 
Εκτέλεση αμερικανού πλοίαρχου Γουίλιαμ Νορ-
ντίν (17Ν) 28/6/1957 : Θεομηνία στον Αη Στρά-
τη, πλημμύρισε το στρατόπεδο των κρατουμένων 
και κινδύνεψαν πολλοί 28/6/1969: 16ετής φυλά-
κιση στον δεκανέα Γ. Μωράκη για βοήθεια στην 
απόδραση του Αλέξανδρου Παναγούλη 28/6/1998: 
Πυροβολισμός στα γραφεία της Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών (Κόκκινη Γραμμή) 29/6/1987: Απόπειρα 
κατά προέδρου ΓΣΕΕ Γιώργου Ραυτόπουλου («1η 
Μάη») 29/6/2002: Εκρηξη βόμβας στα εκδοτή-
ρια της «Hellas Flying Dolphins» (Πειραιάς), 
τραυματισμός Σάββα Ξηρού (17Ν) 29/6/2011: Συ-
γκρούσεις αστυνομίας-διαδηλωτών στην Αθήνα, 
πρωτοφανής χρήση χημικών.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Ποιος Καμμένος (Δημήτρης) και 
μπούρδες; u Τα λεφτά είναι η Μαντα-
λένα u Πάνω που την είχε αναβαθμίσει 
η προεδράρα, το κορίτσι αποφάσισε να 
κοιτάξει το μέλλον του u Τι μέλλον να 
έχει μια φιλόδοξη νέα στο (από)κομμα 
του Καμμένου; u Ο ανταγωνισμός σα-
φώς θα είναι σκληρός εκεί που θα πάει 
u Αλλά τουλάχιστον θα έχει μια ελπί-
δα u Τι ακριβώς εννοούσε ο πρόεδρος, 
υπουργός και συγκυβερνήτης Πάνος 
όταν έγραφε για τον συνεπώνυμό του 
βουλευτή Δημήτρη u «Ακριβοπληρωμέ-
νη η μεταγραφή, κουτσός ο παίχτης»; u 

Από πού τον πήρε μεταγραφή και πόσο 
τον πλήρωσε; u Ο Κοτζιάς τραγούδη-
σε το Happy Birthday στον Νίμιτς και 
τη Μογκερίνι u Εχει απωθημένο με το 
τραγούδι ή είναι απλά πολιτικός κα-
ραγκιόζης; u Γιατί τον θυμόμαστε να 
τραγουδά και το We are the world με 
ακροατήριο τους υπουργούς Εξωτερι-

κών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ u Επί 
τη ευκαιρία, να πούμε κάτι και για τα ελ-
ληνικά του υπουργού u Πολλοί εξεπλά-
γησαν με το «ασμενώς» u Που μάλιστα 
το είπε δύο φορές σε τηλεοπτική του 
συνέντευξη u Αυτό δεν είναι τίποτα u 

Παλιά, πριν από δεκαετίες, όταν ήταν 
στον Περισσό, έγραφε για «κορκοδεί-
λια δάκρυα» u «Νάντια Κομανέτσι της 
πολιτικής» αποκάλεσε τον πρόεδρο, 
υπουργό και συγκυβερνήτη Πάνο ο Κ. 
Ζούλας, διευθυντής του Γραφείου Τύ-
που της ΝΔ u Προβλέπουμε μήνυση 
και αγωγή u Να ταυτίζεις τον πρόεδρο 
κτλ. Πάνο με γυναίκα συνιστά βαρύτα-
τη ύβρη και συκοφαντία u Γιατί δεν τον 
αποκάλεσε Κάτο, Τσουκαχάρα, Βορόνιν, 
Αντριάνοφ; u 'Η έστω Βλάσση Μάρα; 
u Ναζί σίγουρα u Χουντάρες σίγουρα 

u Αλλά και γελοίοι u Σιγά μην κάνουν 
πραξικόπημα οι στραταίοι κόντρα στη 
θέληση του ΝΑΤΟ u Ναζί, χουντάρες 

και κότες u «Ανακαλώ τις αυθόρμητες 
δηλώσεις μου», δήλωσε εγγράφως ο 
Μπαρμπαρούσης u «Η προσήλωσή 
μου στην Συνταγματική Νομιμότητα 
(σ.σ. έτσι, με κεφαλαία αρχικά) δεν 
μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν», 
κατέληξε u «Ουστ, αυτά να τα πεις στη 
Θεσσαλονίκη!», φώναξε η Μάρκου στον 
Θεοδωράκη u Ετσι εξηγείται ο θυμός 
με τον οποίο της απάντησε, κάνοντας 
αναφορά σε «ψηλοτάκουνα» και «γό-
βες» u Η μαντάμ ψάχνει τώρα πελατεία 
στον εθνικιστικό εσμό u Γιατί απορείτε 
που ο Ζουράρις άργησε να πει το «όχι» 
στην πρόταση δυσπιστίας κατά της κυ-
βέρνησης; u Οταν έχεις «σπασμούς, 
ρίγος και τάση προς εμετό», θέλεις λίγο 
χρόνο να τα υπερνικήσεις u Και δε θέλω 
αφελείς ερωτήσεις του τύπου «αφού, ρε 
μεγάλε, υποφέρεις γιατί δεν παραιτεί-
σαι;» u'Η «μαζόχα είσαι, ρε;» u Η αγά-
πη για την καρέκλα (συγνώμη, για την 

πατρίδα ήθελα να πω) υπερνικά και το 
ρίγος και τους σπασμούς και την τάση 
προς εμετό u Υπάρχουν, άλλωστε, και 
σχετικά σκευάσματα, τα οποία χορηγού-
νται χωρίς συνταγή u Εννοείται πως και 
ο γίγαντας Χατζημιχελάκης, ο γιατρός, 
καθυστέρησε λίγο για να πει το «όχι» u 

Είναι ζήτημα πρεστίζ u Και σασπένς u 

Λύσσαξαν πάλι με την άδεια του Κου-
φοντίνα u Ξυδάκι u Εμείς οργιστήκαμε 
με την παράνομη συμπεριφορά της κυ-
βέρνησης u Και ανησυχήσαμε για την 
υγεία του αγωνιστή u Με τη λύσσα των 
ξεδιάντροπων απλώς διασκεδάζουμε 

u Η Φιλιππιάδα δεν έχει μακεδονικό 
όνομα u Δεν είναι από τον Φίλιππο τον 
Μακεδόνα, αλλά από την αγάπη για τα 
άλογα που είχαν αυτοί που την ίδρυσαν 

u Αλλωστε βρίσκεται στην Ηπειρο, όχι 
στη Μακεδονία u Το σημειώνω για να 
μην έρθουν τίποτα… παράξενες ιδέες 
στους εκεί ακροδεξιούς u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Ερ.: Επομένως, θα αυξήσετε και πάλι τις συντάξεις;
Απ.: Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ήταν σκληρή. Σ’ αυτήν 

χρωστάμε τη δημοσιονομική εξυγίανση. Συνενώσαμε δεκάδες 
συνταξιοδοτικά ταμεία, για πρώτη φορά – σημειωτέον – μετά τη 

δεκαετία του ’50. Δεν θα επιτρέψουμε καμία οπισθοδρόμηση σε 
αυτόν τον τομέα.

Αλέξης Τσίπρας (συνέντευξη στην Die Welt)

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Ευρωενωσιακό αβαντάρισμα
Μπορεί η παρουσία τους στην Αθήνα να συνέπεσε απλώς 

με σημαντικές εγχώριες πολιτικές εξελίξεις (πολυνομοσχέδιο 
τέταρτης αξιολόγησης, συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ), όμως τόσο ο 
αντιπρόεδρος της Κομισιόν και δεξί χέρι του Γιούνκερ, Βάλντις 
Ντομπρόβσκις, όσο και ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ 
(αριστερά και δεξιά φωτογραφία, αντίστοιχα) φρόντισαν να δεί-
ξουν με όλους τους τρόπους ότι ο γερμανογαλλικός άξονας και ο 
μηχανισμός των Βρυξελλών στηρίζει Τσίπρα «με χίλια». Ιδιαίτερα 
ο Ρέγκλινγκ, που δε δίστασε να δηλώσει μπροστά στις κάμερες, 
καθώς επισκεπτόταν τον Τσίπρα στο Μαξίμου, ότι «η Ελλάδα είναι 
το πρώτο success story της Ευρώπης», ενώ δεν παρέλειψε να 
δώσει στον Τσίπρα συγχαρητήρια για τη συμφωνία με τον Ζάεφ!

Αυτά δεν τα άφησε, βέβαια, ανεκμετάλλευτα η συριζαϊκή 
προπαγάνδα (οι φωτογραφίες που δημοσιεύουμε ανέβηκαν 
στο πρωθυπουργικό Twitter). Οι καλαμαράδες σε εφημερίδες 
και διαδίκτυο έκαναν υπερωρίες γράφοντας ύμνους για τον Τσί-
πρα, τονίζοντας ιδιαίτερα τα συγχαρητήρια που εισπράττει από 
τους ευρωπαίους, τους αμερικανούς, τους νατοϊκούς και λοιπούς 
ιμπεριαλιστές. Και μη μας πείτε ότι στις εκλογές δεν ψηφίζουν 
οι ιμπεριαλιστές, γιατί πάντοτε το αβαντάρισμα από τις ιμπε-
ριαλιστικές πρωτεύουσες θεωρούνταν προσόν για κάθε αστικό 
πολιτικό. Γιατί αυτές οι πρωτεύουσες και τον αστικό Τύπο στην 
Ελλάδα επηρεάζουν και ένα τμήμα του εκλογικού σώματος που 
έχει κάνει την ιμπεριαλιστική εξάρτηση ιδεολογία.

Παρίας ο Κούλης
«Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ξεκίνησε το 2015 ως απρόβλεπτος 

πολιτικός παρίας, αποδεικνύεται ως ένας πραγματιστής πολιτικός 
και αξιόπιστος εταίρος», έγραψε η γερμανική «Χάντελσμπλατ», 
αμέσως μόλις ανακοινώθηκε η κατάληξη των Τσίπρα-Ζάεφ σε 
συμφωνία. Οποιος εκφράζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο (ακόμα και 
μόνο ρητορικά) αντίθεση στη γερμανική πολιτική τοποθετείται 
αυτόματα στη θέση του παρία. Ο Τσίπρας ήταν παρίας και έγινε 
«αξιόπιστος εταίρος».

Παρίας τώρα είναι ο Κούλης! Γράφαμε την προηγούμενη εβδο-
μάδα για το «φτύσιμο» που του έριξε η Μέρκελ στο συνέδριο 
των ευρωπαίων Συντηρητικών στο Μόναχο, όπου περιορίστηκε 
σε μια τυπική δημόσια χειραψία (για την οποία ο Κούλης περίμε-
νε στη σειρά μαζί με άλλους), χωρίς να του παραχωρήσει ούτε 
μια ολιγόλεπτη συνάντηση στο περιθώριο του συνεδρίου. Μια 
ματιά στο γερμανικό (και όχι μόνο) Τύπο δείχνει περισσότερα. 
Η ναυαρχίδα της γερμανικής Δεξιάς, η «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung», αποκαλεί τον κ. Μητσοτάκη εκπρόσωπο του παλιού πο-
λιτικού καθεστώτος που χρεοκόπησε την Ελλάδα! Το περιοδικό 
«Focus» τον παρομοιάζει με τον Βίκτορ Ορμπαν, τον ακροδεξιό 
εθνικιστή πρωθυπουργό της Ουγγαρίας. Το περιοδικό «Foreign 
Policy» (του ομίλου «Economist») μιλά για εθνικιστική αντιπολί-
τευση στην Ελλάδα, ενώ αρθρογράφος του προτείνει τον Τσίπρα 
για το βραβείο Ειρήνης Νόμπελ!

Στις επόμενες κάλπες θα φανεί τι θα μαζέψει ο Κούλης από το 
εθνικιστικό ρεύμα. Μέσα σε λίγες μέρες, πάντως, κατάφερε να 
τοποθετηθεί από τα ιμπεριαλιστικά κέντρα στη θέση του παρία. Κι 
επειδή δεν εκπροσωπεί τον ιταλικό ιμπεριαλισμό (όπως το δίδυμο 
Ντι Μάιο - Σαλβίνι), θα του πάρει πολύ χρόνο και θα χρειαστεί 
να καταβάλει άφθονο «πολιτικό κεφάλαιο» για να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη τους.

Συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ

Πανηγυρίζουν οι ιμπεριαλιστές
Ακόμα και ο Τζορτζ Σόρος, 

ο διάσημος σπεκουλά-
ντης, πανηγυρίζει για τη συμ-
φωνία Τσίπρα-Ζάεφ! Οι New 
York Times του παραχώρησαν 
χώρο για να συγγράψει άρθρο 
διθυραμβικό για τους δύο 
πρωθυπουργούς, στο οποίο 
προβλέπει ότι μετά τη συμφω-
νία διαμορφώνονται συνθήκες 
ειρήνευσης και ευημερίας στα 
Βαλκάνια! Οταν μιλάει ο Σό-
ρος για ευημερία, δεν υπάρχει 
ανάγκη για οποιοδήποτε σχό-
λιο από εμάς.

Ο λόγος του Σόρος, βέβαια, 
δε μετράει στην ελληνική πο-
λιτική κονίστρα, αντίθετα 
μάλλον ζημιά κάνει στον Τσί-
πρα (δεν είναι ό,τι καλύτερο 
να σε επαινεί ο Σόρος). Με-
τράει όμως ο λόγος του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ (που χαιρέτισε 
αμέσως τη συμφωνία), ο λό-
γος των Βρυξελλών (ντελίριο 
ενθουσιασμού, που σφραγί-
στηκε με την παρουσία της 
Μογκερίνι και του Χαν στη 
φιέστα της Πρέσπας) και ο λό-
γος του Βερολίνου. Στην πρώτη 
μετά τη συμφωνία συνάντησή 
του με τους δημοσιογράφους, 
ο εκπρόσωπος της καγκελαρί-
ου Στέφεν Ζάιμπερτ το είπε με 
τευτονική ωμότητα: «Η γερμα-
νική κυβέρνηση απευθύνει έκ-
κληση προς όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις, και στις δυο χώρες, 
να στηρίξουν αυτή τη συμβιβα-
στική λύση. Ζημιώνουν τη συμ-
φωνία και πολλούς ανθρώπους 
στην περιοχή, όσοι επιμένουν 
κοντόφθαλμα σε εθνικιστικές 
θέσεις». Ανάλογες δηλώσεις 
έγιναν από κάθε φορέα στην 
ιμπεριαλιστική Ευρώπη. Από 
κυβερνήσεις και από κόμμα-
τικούς σχηματισμούς (όπως 
το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό 
Κόμμα, που κάρφωσε τη Φώ-
φη στον πάσαλο του «εθνολα-
ϊκισμού»).

Χαϊδεμένο παιδί
Τι άλλο να ζητήσει ο Τσί-

πρας; Σύσσωμος ο ιμπεριαλι-
στικός κόσμος αποδοκιμάζει 
τον Μητσοτάκη και τη Γεννη-
ματά στην Ελλάδα, τον Ιβάνοφ 
και το VMRO στη Μακεδονία.

Η φιέστα στην Πρέσπα, στο 
ελληνικό και στο μακεδονικό 
τμήμα της, είχε όλα τα χαρα-
κτηριστικά του πολιτικού κιτς, 
με τον Κοτζιά στο τσακίρ κέφι 
να μοιράζει φιλιά (διπλά στους 
Ευρωπαίους και τριπλά στους 
Σλαβομακεδόνες) και να τρα-
γουδάει «happy birthday» στον 
Νίμιτς και τη Μογκερίνι, με τον 
Ζάεφ να βγάζει τη γραβάτα 
του και να τη δωρίζει στον Τσί-
πρα, με τους δύο πρωθυπουρ-
γούς… αγραβάτωτους να περ-
πατούν στον παραλίμνιο χώρο 
συζητώντας τάχαμου στοχα-
στικά, μόνο και μόνο για να 
δώσουν πλάνα στις κάμερες 
κτλ. κτλ. Αυτά τα πλάνα, όμως, 
«έπαιξαν» σε όλο τον κόσμο 

και μια -ασήμαντη από άποψη 
διεθνούς δικαίου- συμφωνία 
διογκώθηκε για ν' αποκτήσει 
«ιστορικές διαστάσεις».  Το 
γεγονός ότι την προηγούμενη 
μέρα ο Τσίπρας είχε περάσει 
«χαλαρά» μια πρόταση δυσπι-
στίας, την οποία υπέβαλε η 
ΝΔ, σχολιάστηκε επίσης στο 
δυτικό Τύπο. Ο Τσίπρας έγινε 
το «χαϊδεμένο παιδί» της Δύ-
σης και ο Μητσοτάκης με τη 
Γεννηματά άρχισαν να τοπο-
θετούνται στο χώρο των «εθνι-
κολαϊκιστών» ή -στην καλύτερη 
περίπτωση- να κατηγορούνται 
για υποχωρητικότητα στον 
«εθνικολαϊκισμό».

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
στις ευρωπαϊκές ιμπεριαλι-
στικές πρωτεύουσες δίνουν 
ιδιαίτερο βάρος στο ζήτημα 
του «εθνικολαϊκισμού», καθώς 
διάφορα -νεόκοπα ή παλαι-
ότερα- πολιτικά μορφώματα 
«διασαλεύουν» την πολιτική 
παράδοση, απειλώντας να 
υποκαταστήσουν τις παρα-
δοσιακές αστικές πολιτικές 
δυνάμεις, χριστιανοδημοκρα-
τία και σοσιαλδημοκρατία. Ο 
Τσίπρας, που μέχρι πρότινος 
συγκαταλεγόταν στους «εθνι-
κολαϊκιστές», αναγνωρίζεται 
τώρα σαν «ρεαλιστής» και 
«υπεύθυνος» πολιτικός. Ανα-
γνωρίζεται και από τα δυο 
παραδοσιακά αστικά πολιτικά 
ρεύματα, αλλά περισσότερο 
από τη σοσιαλδημοκρατία, 
που θέλει να τον εντάξει στις 
γραμμές της πλήρως (τώρα 
συμμετέχει ως παρατηρητής).

Ζόρια
Ναι, αλλά στις ελληνικές 

εκλογές δεν ψηφίζουν η Μέρ-
κελ, ο Πομπέο, ο Γιούνκερ, ο 
Στόλτενμπεργκ και η Μογκερί-
νι, λέει ο βάσιμος αντίλογος. 
Αν αυτοί εκδηλωθούν ανοιχτά 
και απροκάλυπτα υπέρ του 
Τσίπρα, μπορεί να η παρέμβα-
σή τους να φέρει το αντίθετο 
αποτέλεσμα.

Αν ήταν ακριβώς έτσι, δε 
θα έδινε προκαταβολικά δι-
αβεβαιώσεις ο Μητσοτάκης 
ότι θα σεβαστεί τη συμφωνία, 
ούτε θα έτρεχε η Γεννηματά 
στις Βρυξέλλες για να δώσει 
εξηγήσεις στον Στάνισεφ, 
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Σο-
σιαλιστικού Κόμματος (ΕΣΚ), 
και στον Γιούνκερ. Τα αστικά 
κόμματα ξέρουν πολύ καλά 
ότι οι ιμπεριαλιστικές πρω-
τεύουσες μπορούν να επηρε-
άσουν την εσωτερική πολιτική 
κατάσταση με διάφορους 
τρόπους και όχι μόνο με ανοι-
χτά παρεμβατικές πολιτικές 
δηλώσεις. Ξέρουν πολύ καλά 
ότι δεν μπορούν να σταθούν 
ούτε καν στην ηγεσία των κομ-
μάτων τους (πόσω μάλλον ως 
κυβέρνηση), αν βρεθούν σε 
αντιπαράθεση με τις ιμπερια-
λιστικές πρωτεύουσες. Γιατί οι 
ιμπεριαλιστικές πρωτεύουσες 

δε διαθέτουν μόνο πανίσχυ-
ρες θυγατρικές στην Ελλάδα 
(οι οποίες μπουκώνουν με 
μίζες και δωρεές το πολιτικό 
προσωπικό και με διαφήμιση 
και χορηγίες τα αστικά ΜΜΕ), 
αλλά επηρεάζουν καθοριστικά 
και τους έλληνες καπιταλιστές, 
οι οποίοι με τη σειρά τους δια-
θέτουν τεράστια επιρροή στα 
ΜΜΕ και στο πολιτικό προσω-
πικό.

Γι' αυτό είναι δεδομένο ότι 
ο Κούλης και η Φώφη τραβά-
νε ζόρια και θα χρειαστεί να 
απολογηθούν πολλές φορές 
στα «μεγάλα αφεντικά» του 
Βερολίνου, της Ουάσινγκτον, 
των Βρυξελλών και του Παρισι-
ού, σε αντίθεση με τον Τσίπρα 
που κλείνει όλα τα «εξωτερικά 
μέτωπα» με τον τρόπο που 
του υπαγορεύουν οι ιμπερι-
αλιστικές πρωτεύουσες, έχει 
την υποστήριξή τους και υπο-
λογίζει ότι μ' αυτή, ακόμα κι 
αν δεν κερδίσει τις επόμενες 
εκλογές, θα μείνει όρθιος στο 
παιχνίδι του πολιτικού αντα-
γωνισμού και με ολοζώντανες 
τις ελπίδες να επανέλθει στην 
κυβέρνηση.

Υποκρισία
Ομως, και στο εσωτερικό 

επίπεδο δεν είναι καθόλου σί-
γουρο ότι ο Τσίπρας ηττήθηκε 
κατά κράτος. Πρώτον, γιατί 
δεν είναι όλοι οι ψηφοφόροι 
βουτηγμένοι στο χυδαίο εθνι-
κισμό. Και δεύτερο, γιατί πά-
ρα πολλοί κατάλαβαν ότι ο 
Μητσοτάκης, πρωτίστως, και 
η Γεννηματά, δευτερευόντως, 
υποκρίνονταν με τη δήθεν 
αντίθεσή τους στη συμφωνία.

Η διαδικασία στη Βουλή 
ήταν αποκαλυπτική. Ακόμα κι 
αν δεν την παρακολούθησαν 
πολλοί, όλοι κάτι είδαν, άκου-
σαν, έμαθαν. Ειδικά σε ό,τι 
αφορά τις διαπραγματεύσεις 
που έκαναν στο παρελθόν τα 
δικά τους κόμματα, όπως αυ-
τές αποκαλύπτονταν μέσα από 
τα διαβαθμισμένα έγγραφα 
του υπουργείου Εξωτερικών, 
που μοίραζε σαν φέιγ-βολάν 
ο Κοτζιάς, καταχειροκροτού-
μενος από τους συριζαίους 
που βρίσκονταν σε κατάσταση 
έκστασης (στο τέλος σηκώθη-
καν και τον χειροκροτούσαν 
όρθιοι). Αν εξαιρέσουμε τους 
τυφλωμένους εθνικιστές, 
ένας κόσμος κατάλαβε ότι ο 
Τσίπρας απλά υπέγραψε αυτό 
που θα υπέγραφαν και οι προ-
ηγούμενοι, αλλά δεν είχαν την 
ευκαιρία να το κάνουν, κυρίως 
γιατί δε συμφωνούσε η μακε-
δονική πλευρά.

Απ' αυτή την άποψη, ο Τσί-
πρας δεν έχασε πολλά. Εκτός 
από την υποστήριξη όλων των 
ιμπεριαλιστικών κέντρων, κέρ-
δισε και την υποστήριξη της 
εγχώριας αστικής τάξης που 
βλέπει μπίζνες και μόνο μπίζ-
νες. Είναι χαρακτηριστική η 

ανακοίνωση του συνδικάτου 
των βιομήχανων της Βόρειας 
Ελλάδας, που δε λέει τίπο-
τα για «το όνομα, τη γλώσσα 
και την εθνικότητα», αλλά 
ζητά από την κυβέρνηση να 
προστατεύσει τις εμπορικές 
ονομασίες κατά τις ειδικές δι-
απραγματεύσεις που θα ακο-
λουθήσουν.

Σε ό,τι έχει να κάνει με το 
εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι ο 
Τσίπρας είχε κυρίως το «αγκά-
θι» του Καμμένου. Από τη στιγ-
μή που αυτός «πείστηκε» να 
παραμείνει στην κυβέρνηση, 
ο Τσίπρας δεν είχε ιδιαίτερο 
πρόβλημα. Μάλιστα, κατάφε-
ρε να ισοφαρίσει το σχετικό 
πολιτικό κόστος μετατρέπο-
ντας τη συζήτηση σε «ζήτημα 
Σαμαρά». Θέμα που πονάει 
τους Μητσοτάκηδες περισ-
σότερο απ' όσο πονάνε τον 
Τσίπρα οι σαλταδορισμοί του 
Καμμένου και η κυβερνητική 
τους συμμαχία. Ο Σαμαράς εί-
χε βγει μπροστά μιλώντας όχι 
για «προβληματική συμφωνία», 
αλλά για «ταπεινωτικό συμβι-
βασμό», την είχε πέσει άγρια 
στον Παυλόπουλο καταγγέλλο-
ντας «ανιστόρητη σύμπλευση 
του προέδρου της Δημοκρα-
τίας με τον κ. Τσίπρα» (κι ο 
Παυλόπουλος είναι γνωστός 
καραμανλικός), είχε αναφερ-
θεί στις «παρακαταθήκες των 
Κωνσταντίνου Καραμανλή και 
Ανδρέα Παπανδρέου», αγνο-
ώντας προκλητικά τον Κων-
σταντίνο Μητσοτάκη, οπότε 
-σε συνδυασμό με όσα έχουν 
σούρει στο παρελθόν οι Μη-
τσοτάκηδες στον Σαμαρά- δεν 
ήταν δύσκολο για τον Τσίπρα 
να γυρίσει εκεί τη συζήτηση.

Από την άλλη, η διαλυτική ει-
κόνα στο ΚΙΝΑΛ, με τη Φώφη 
να πηγαίνει κόντρα στα υπό-
λοιπα πέντε μέλη του πολιτι-
κού συμβούλιου (Θεοδωράκη, 
Καμίνη, Παπανδρέου, Θεοχα-
ρόπουλο, Ανδρουλάκη) και με 
το Ποτάμι να μην περιορίζεται 
απλά σε δημόσια διαφοροποί-
ηση, αλλά να ξεκινά διαδικασί-
ες ενδεχόμενης αποχώρησής 
του από το ΚΙΝΑΛ, δημιουργεί 
ένα πρόσθετο πολιτικό όφελος 
για τον Τσίπρα. Ο Μητσοτάκης 
μετακινεί τη ΝΔ προς τα δεξιά, 
η Γεννηματά τραβά το ΚΙΝΑΛ 
προς εθνινικιστικές θέσεις και 
το σπρώχνει στη διάλυση, άρα 
ο ζωτικός χώρος του ΣΥΡΙΖΑ 
μεγαλώνει.

Ο αντιπολιτευόμενος αστι-
κός Τύπος, από την άλλη, 
προσπαθεί μάταια να βρει 
αντιπολιτευτικά πατήματα, 
ακολουθώντας τη γραμμή 
«στηρίζουμε τη συμφωνία - 
καταγγέλλουμε τον Τσίπρα 
ότι διχάζει τη χώρα». Αυτή τη 
γραμμή ακολουθούν τα δυο 
μεγάλα συγκροτήματα του κε-
ντρο-δεξιού χώρου, του Μαρι-
νάκη και του Αλαφούζου. Κα-
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Ιταλία: Νέα κυβέρνηση, νέα 
σκάνδαλα!

Δεν πρόλαβαν να καθήσουν στις εξουσιαστικές τους καρέκλες 
τα τέκνα του ιταλικού νεοφασισμού και βρέθηκαν μπλεγμένα με τα 
πρώτα σκάνδαλα. Ο λόγος για το σκάνδαλο διαφθοράς με πρωτα-
γωνιστή τον καπιταλιστή Λούκα Παρνάζι, που διευθύνει οικοδομικές 
επιχειρήσεις, ο οποίος φέρεται να είχε στενές σχέσεις με όλο το 
πολιτικό σύστημα της χώρας αλλά κυρίως με τους νεοφασίστες της 
Λέγκα του Βορρά. Γι’ αυτό και χρηματοδότησε με 250 χιλιάδες κο-
λαριστά ευρώπουλα μια ΜΚΟ φερέφωνο της Λέγκα. Ο σημερινός 
υπουργός Εσωτερικών (και αρχηγός της Λέγκα) Ματέο Σαλβίνι χα-
ρακτήρισε τον Παρνάζι «καλό άνθρωπο», καλύπτοντάς τον απέναντι 
στις καταγγελίες του Τύπου για την προκλητική του συμπεριφορά 
(είχε δηλώσει ότι θα φτιάξει αυτός τη νέα κυβέρνηση). Η διαφθορά 
αφορά σε ρεμούλες στο έργο οικοδόμησης του νέου σταδίου της 
«Ρόμα», με αποτέλεσμα η ιταλική αστυνομία να συλλάβει εννιά άτο-
μα, μεταξύ των οποίων ο ίδιος ο Παρνάζι και πολιτικοί από το κόμμα 
του Μπερλουσκόνι και από το «αντισυστημικό» Πέντε Αστέρια. Τα 
σκάνδαλα βρίσκονται στον πυρήνα της αστικής πολιτικής και η νέα 
ιταλική κυβέρνηση δε θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση.

Ευθυγραμμίσεις
Ουδείς στην ΕΕ, πάντως, έχει τολμήσει να χαρακτηρίσει τη νέα 

ιταλική κυβέρνηση «παρία», όπως έκανε με την κυβέρνηση των ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ όταν είχε πρωτοαναλάβει. Οπως πολλές φορές έχουμε 
γράψει, η Ιταλία είναι η τρίτη ιμπεριαλιστική δύναμη της Ευρωζώ-
νης και ο γαλλογερμανικός άξονας πρέπει να είναι προσεκτικός 
στη συμπεριφορά του. Ο πρωθυπουργός Τζιουζέπε Κόντε έχει ήδη 
επισκεφτεί το Παρίσι (αφού προηγουμένως ο Μακρόν του τηλεφώ-
νησε και του «έδωσε εξηγήσεις» για κάτι προσβλητικές για την Ιτα-
λία δηλώσεις του) και το Βερολίνο (όπου η Μέρκελ τον υποδέχτηκε 
εξαιρετικά θερμά).

Δεν ξέρουμε, βέβαια, τι συζητήθηκε όταν αποσύρθηκαν οι κάμε-
ρες και έκλεισαν οι πόρτες. Πάντως, αν εξαιρέσουμε τον Σαλβίνι 
που ασχολείται συστηματικά με την ανάπτυξη του ρατσισμού (πότε 
απαγορεύοντας στο πλοίο Αquarius, με εκατοντάδες διασωθέντες 
μετανάστες και πότε ανακοινώνοντας καταγραφή όλων των Ρομά, 
προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι δεν έχουν ιταλική υπηκοότητα και 
να απελαθούν), τα υπόλοιπα στελέχη της νέας ιταλικής κυβέρνησης, 
ιδιαίτερα ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Οικονομικών, φροντίζουν 
να επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι δεν αμφισβητούν τη συμμετοχή 
της Ιταλίας στο ευρώ, ούτε ζητούν διαγραφή ιταλικών ομολόγων 
που κατέχει η ΕΚΤ, αλλά ότι σκοπεύουν να διεκδικήσουν χαλάρωση 
κάποιων δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωζώνης.

Το πιο σύντομο ανέκδοτο: 
Οι ΗΠΑ υπερασπίζονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα!

Η αποχώρηση των ΗΠΑ από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων του ΟΗΕ δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Ολοι την περίμεναν, 
αφού το συμβούλιο αυτό κατακρίνεται έντονα από τους Σιωνιστές 
χρόνια τώρα και η νέα κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει τις «ευαισθησί-
ες» της προηγούμενης που ήξερε να κρατά τα προσχήματα. Τώρα, 
περισσεύει ο κυνισμός. Μη στεναχωριέστε όμως. Οπως δήλωσε η 
πρεσβευτής των ΗΠΑ στον Οργανισμό, Νίκι Χέιλι, η αποχώρηση 
αυτή δεν αποτελεί «υπαναχώρηση» από τις «δεσμεύσεις» των ΗΠΑ 
προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά καταγγελία του «υποκριτικού» 
χαρακτήρα αυτού του οργανισμού και της «προκατάληψής» του απέ-
ναντι στο Ισραήλ (παρά το γεγονός ότι ο ΟΗΕ ποτέ δεν πήρε κανένα 
πρακτικό μέτρο που να βάζει σοβαρό πρόβλημα στους σιωνιστές)!

Ο δε υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, που κατήγγειλε το γε-
γονός ότι χώρες όπως η Βενεζουέλα, η Κούβα και η Κίνα ανήκουν στο 
συμβούλιο, παρουσίασε το «ανθρώπινο πρόσωπο» του αμερικάνικου 
ιμπεριαλισμού: «Για δεκαετίες, οι ΗΠΑ είχαν ηγηθεί των παγκόσμι-
ων προσπαθειών για την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
συχνά μέσα από πολυεθνικούς οργανισμούς. Ενώ έχουμε δει βελ-
τιώσεις σε ορισμένες καταστάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, περι-
μέναμε πολύ, ενώ η διαδικασία προχωρά πολύ αργά ή σε ορισμένες 
περιπτώσεις δεν προχωρά καθόλου. Τόσες πολλές δεσμεύσεις έχουν 
μείνει ανεκπλήρωτες»! 

Ενώ οι «δεσμεύσεις» των αμερικάνικων βομβαρδισμών στη Γιου-
γκοσλαβία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Συρία και των σιωνιστικών 
στην Παλαιστίνη και το Λίβανο, αποτελούν εγγύηση της εξασφά-
λισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων παγκόσμια. Τώρα ησυχάσαμε!

Αυτοθαυμάζεται και κολακεύει
«Οι υποστηρικτές μου είναι οι πιο έξυπνοι, οι πιο δυνατοί, οι πιο 

σκληρά εργαζόμενοι και οι πιο νομοταγείς που έχουμε δει στην 
ιστορία της χώρας. Είναι ωραίο να τους βλέπεις καθώς κερδίζουμε 
εκλογές και παίρνουμε υποστήριξη απ' όλη τη χώρα. Οπως γινόμαστε 
πιο δυνατοί, έτσι γίνεται και η χώρα. Τα καλύτερα νούμερα όλων των 
εποχών». Το έγραψε ο Τραμπ στο Twitter!

Βαρβαρότητα και υποκρισία
Ο χωρισμός περισσότερων 

από 2.300 παιδιών από 
τους γονείς τους, στα σύνο-
ρα των ΗΠΑ με το Μεξικό, 
ως αποτέλεσμα της πολιτι-
κής «μηδενικής ανοχής» της 
κυβέρνησης Τραμπ απέναντι 
στους μετανάστες, αλλά και η 
διαβεβαίωση του επικεφαλής 
των Ρεπουμπλικανών στην 
Βουλή των Αντιπροσώπων, Πολ 
Ράιαν, ότι θα σταματήσει αυτό 
το χωρισμό, μετά από το σάλο 
που ξέσπασε και τα βίντεο που 
δημοσιεύτηκαν στο Διαδίκτυο, 
αποκαλύπτουν το διπλό πρό-
σωπο της σημερινής Αμερικής: 
βαρβαρότητα και υποκρισία.

Τη βαρβαρότητα την είδα-
με στις εικόνες με τα παιδιά 
που ούρλιαζαν καθώς απο-
χωρίζονταν βίαια τους γονείς 
τους, όταν οι τελευταίοι οδη-
γούνταν στις φυλακές καθώς 
δε διέθεταν τα απαραίτητα 
χαρτιά εισόδου στις ΗΠΑ. Δί-
πλα, κάποιοι συνοριοφύλακες 
έσπαγαν πλάκα λέγοντας ότι 

η ορχήστρα υπάρχει και ψά-
χνουν τον μαέστρο! Ο Τραμπ 
έδωσε ρεσιτάλ ρατσισμού, 
δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ δε θα 
γίνουν… προσφυγικός καταυ-
λισμός, στηλιτεύοντας την Ευ-
ρώπη που –όπως έγραψε- έχει 
ήδη γίνει τέτοιος. 

Η υποκρισία ξεκίνησε από 
τον ίδιο τον Τραμπ που έχυνε 
κροκοδείλια δάκρυα για το 
«φρικτό και σκληρό» χωρισμό 

των παιδιών των «παράνομων» 
μεταναστών από τους γονείς 
τους, λες και για το χωρισμό 
αυτό ευθυνόταν κάποιος άλ-
λος κι όχι η κυβέρνησή του. 

Στη συνέχεια το μπαλάκι της 
υποκρισίας πέρασε στους «Δη-
μοκρατικούς» που έκραξαν τον 
Τραμπ κρατώντας φωτογραφί-
ες παιδιών μεταναστών. Ηταν 
η κυβέρνηση Ομπάμα που δι-
πλασίασε τους συνοριακούς 

φρουρούς στα σύνορα με το 
Μεξικό, ολοκλήρωσε ένα με-
γάλο μέρος του φράχτη (από 
τα 2.000 μίλια που είναι τα 
σύνορα των ΗΠΑ με το Με-
ξικό, στο ένα τρίτο περίπου 
-γύρω στα 650 μίλια- είχε ήδη 
κατασκευαστεί ο φράκτης μέ-
χρι το Φλεβάρη του 2012, ενώ 
ο νόμος για τη μετανάστευση 
που πέρασε ο Ομπάμα το 2014 
προέβλεπε την κατασκευή άλ-
λων 700 μιλίων) και άρχισε 
να φακελώνει τους μετανά-
στες για να μπορεί να τους 
απελάσει πιο εύκολα (http://
www.eksegersi.gr/issue/801/
Διεθνή/22866.Φακέλωμα-ξε-
ζούμισμα-και-έλεγχος-της-
στρόφιγγας). Το σαφάρι με-
ταναστών δεν σταμάτησε επί 
Ομπάμα, απλά μειώθηκαν οι 
απελάσεις χωρίς καταγραφή 
των στοιχείων των μετανα-
στών και αυξήθηκαν αυτές 
στις οποίες είχε προηγηθεί η 
καταγραφή των μεταναστών.

Με ευθύνη της ΕΕ, αλλά εκτός εδάφους της ΕΕ

Στρατόπεδα συγκέντρωσης 
προσφύγων και μεταναστών!

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Κομισιόν 
την περασμένη Τετάρτη ήταν λακωνι-

κή και χωρίς λεπτομέρειες: «Ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής κ. Γιούνκερ συγκαλεί άτυπη 
συνάντηση εργασίας για θέματα μετανά-
στευσης και ασύλου στις Βρυξέλλες την 
Κυριακή, προκειμένου να συνεργαστεί με 
ομάδα των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσε-
ων των ενδιαφερόμενων κρατών μελών για 
την εξεύρεση ευρωπαϊκών λύσεων ενόψει 
του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».

Ακόμα δεν ξέρουν ούτε ποιες χώρες θα 
πάρουν μέρος, καθώς η ιταλική κυβέρνηση 
δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της, 
παζαρεύοντας μέχρι την τελευταία στιγμή 
με τον γερμανογαλλικό άξονα, ο οποίος 
έχει καταλήξει στις θέσεις που θα προτεί-
νει. Μέρκελ και Μακρόν, στη συνάντησή 
τους στο ανάκτορο Μέζενμπεργκ του Βε-
ρολίνου, συμφώνησαν στην «ευρωπαϊκή θέ-
ση». Δηλαδή, ενίσχυση της Frontex με την 
πρόσληψη έως και 10.000 ατόμων, ίδρυση 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασύλου και «στενότερη 
συνεργασία με τις χώρες προέλευσης, πρώ-
της υποδοχής και διέλευσης μεταναστών».

Στο τελευταίο βρίσκεται όλο το ζουμί, γι-
ατί υποκρύπτει ένα σχέδιο δημιουργίας τε-
ράστιων στρατοπέδων συγκέντρωσης στη 
Βόρεια Αφρική και στην Ευρώπη (εκτός της 
επικράτειας της ΕΕ), στα οποία θα στοιβά-
ζονται πρόσφυγες και μετανάστες που είτε 
δεν έχουν χαρτιά είτε έχουν πάρει απορ-
ριπτική απάντηση στο αίτημα ασύλου που 
έχουν υποβάλει. Οσοι συλλαμβάνονται σε 
κάποια χώρα της ΕΕ, αντί να επιστρέφονται 
στη χώρα όπου έχουν καταγραφεί για πρώ-
τη φορά (η συντριπτική πλειοψηφία των 
περιπτώσεων αφορά την Ελλάδα και την 
Ιταλία, ενώ αρκετοί έχουν καταγραφεί στην 
Ουγγαρία και την Αυστρία), όπως προβλέ-
πει ο Κανονισμός του Δουβλίνου (που όλοι 
θεωρούν ότι πλέον δεν μπορεί να εφαρ-
μοστεί στην πράξη, γιατί είναι τεράστιος 

ο αριθμός μεταναστών που έχει περάσει 
σε κεντροευρωπαϊκές και βορειοευρωπαϊ-
κές χώρες), θα κλείνονται στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, προκειμένου να «ισιάξουν» 
και να αποδεχτούν την απέλασή τους.

Η πληροφορία, που για πρώτη φορά την 
ξεφούρνισε ο δεξιός πρωθυπουργός της 
Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και την επι-
βεβαίωσε ο ακροδεξιός καγκελάριος της 
Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς (γράψαμε 
σχετικά στο φύλλο μας της 9ης του Ιούνη) 
είναι πλέον επίσημη, καθώς περιλαμβά-
νεται στις προτάσεις του προέδρου του 
Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ προς τους 
αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Η κυ-
ριακάτικη σύσκεψη που κάλεσε ο Γιούνκερ 
εντάσσεται στην προετοιμασία των αποφά-
σεων της συνόδου κορυφής που θα γίνει 
στα τέλη της επόμενης εβδομάδας.

Είναι γνωστό ότι η Μέρκελ απειλεί-
ται ακόμα και με πολιτική κρίση, καθώς 
ο υπουργός των Εσωτερικών Ζεεχόφερ 
απηύθυνε τελεσίγραφο που λήγει την 1η 
του Ιούλη. Αν η καγκελάριος δε φέρει «ευ-
ρωπαϊκή λύση» από τη σύνοδο κορυφής 
στις 28-29 Ιούνη, ο υπουργός των Εσωτε-
ρικών και συγκυβερνών εταίρος θα προω-
θήσει τη «γερμανική λύση», εφαρμόζοντας 
μονομερώς την επαναπροώθηση όσων 
προσφύγων έχουν καταγραφεί σε άλλες 
χώρες. Το γεγονός είναι πρωτοφανές για τη 
Γερμανία (δεν έχει ξαναγίνει ένας υπουρ-
γός να απευθύνει τελεσίγραφο στην κα-
γκελάριο), όμως είναι απόλυτα κατανοητό 
στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Οι 
ακροδεξιοί χριστιανοκοινωνιστές της Βαυ-
αρίας (CSU) έχουν εκλογές τον Σεπτέμβρη 
και για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες 
κινδυνεύουν να χάσουν την αυτοδυναμία, 
καθώς ενισχύεται η εκτός κυβερνητικού 
συνασπισμού ρατσιστική ακροδεξιά της 
AfD. Η Μέρκελ κατανοεί τις ανάγκες του 
κυβερνητικού της εταίρου (χωρίς την CSU 

η κυβέρνησή της δεν έχει πλειοψηφία στη 
Μπούντεσταγκ) και ταυτόχρονα χρησιμο-
ποιεί τις βαυαρικές «χοντράδες» ως εργα-
λείο πίεσης για να πετύχει λύσεις στην ΕΕ. 
Παράλληλα, απειλεί τον Ζεεχόφερ με από-
λυση, αν προχωρήσει χωρίς την έγκρισή 
της, προσπαθώντας έτσι και τον τίτλο της 
«σιδηράς καγκελαρίου» να διατηρήσει και 
τις διαμαρτυρίες των σοσιαλδημοκρατών 
να εξισορροπήσει (η Νάλες δήλωσε ότι το 
SPD δεν πρόκειται να δεχτεί διμερή συμ-
φωνία των δύο «χριστιανικών» κομμάτων 
του κυβερνητικού συνασπισμού).

Με τον Μακρόν «τα μιλήσανε, τα συμφω-
νήσανε», όμως υπάρχει και η Ιταλία, υπάρ-
χει και η Αυστρία, υπάρχουν και οι ανατο-
λικοευρωπαϊκές χώρες που δε θέλουν να 
πάρουν ούτε έναν πρόσφυγα στο έδαφός 
τους. Φαίνεται, λοιπόν, πως θα πάνε σε ένα 
«διευρυμένο πακέτο», που θα προβλέπει 
ενίσχυση των συνοριακών δυνάμεων κα-
ταστολής (Frontex), ίδρυση Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ασύλου, ανακατανομή των κον-
δυλίων ανάμεσα στις χώρες που παίρνουν 
πρόσφυγες και σ' εκείνες που αρνούνται να 
πάρουν (το ζητά έντονα η Ιταλία) και -κυρί-
ως- τη δημιουργία «πλατφορμών αποβίβα-
σης» εκτός ευρωπαϊκού εδάφους. Ετσι θα 
ονομάσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
που θέλουν να κατασκευάσουν στη Βόρεια 
Αφρική και σε κάποια (ή κάποιες) χώρα/ες 
των Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Μακε-
δονία, Σερβία, Κοσσυφοπέδιο).

Φυσικά, η δημιουργία τέτοιων στρατοπέ-
δων συγκέντρωσης αντίκειται στο διεθνές 
Δίκαιο (συνθήκη Γενεύης, Καταστατικός 
Χάρτης του ΟΗΕ κτλ.), όμως οι ιμπεριαλι-
στές έχουν δείξει πολλές φορές πού γρά-
φουν τέτοιες «ευγενείς διακηρύξεις», όταν 
η πολιτική σκοπιμότητα απαιτεί διαφορετι-
κή πρακτική πολιτική. Οσο για τους αθλίους 
του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουμε καμιά αμφιβολία 
ότι θα το «καταπιούν» και αυτό.
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Οι διαδηλώσεις στη Δυτική Οχθη 
ενάντια στον Αμπάς και στις κυ-

ρώσεις που έχει επιβάλει μαζί με τους 
σιωνιστές στη Γάζα συνεχίζονται, χω-
ρίς η καταστολή και οι απαγορεύσεις 
της Παλαιστινιακής Αρχής να μπο-
ρούν να τις σταματήσουν. 

Την Τετάρτη 13 Ιούνη, εκατοντάδες 
παλαιστίνιοι νεολαίοι διαδήλωσαν 
στο κέντρο της Ραμάλα. Σαν απάντη-
ση στις διαδηλώσεις εναντίον του, ο 
Αμπάς έστειλε τους πραιτοριανούς 
της Υπηρεσίας Ασφαλείας της ΠΑ, 
οι οποίοι έλουσαν τους διαδηλωτές 
με χημικά, ενώ στους πιο «ζωηρούς» 
επιτέθηκαν με γκλομπ και δεκάδες 
χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Η δι-
αδήλωση της Τετάρτης είναι η τρίτη 
στη σειρά, ενώ την προηγούμενη μέ-
ρα έγιναν δύο μαζικές συγκεντρώσεις 
στην Αμπού Ντις και στη Ραμάλα. 
Μεγάλες διαδηλώσεις έγιναν ταυτό-
χρονα στο στρατόπεδο παλαιστίνιων 
προσφύγων της Ντχέισα κοντά στη 
Βηθλεέμ και στην Πλατεία των Μαρ-
τύρων στη Νάμπλους.

Πριν από τη διαδήλωση της Τε-
τάρτης στη Ραμάλα, με κεντρικό 
σύνθημα την άρση των κυρώσεων 
στη Γάζα, οι διοργανωτές της και 
δεκάδες δημοσιογράφοι ανέφεραν 
ότι οι μπάτσοι της ΠΑ είχαν ζώσει 
τον τόπο της συγκέντρωσης καθώς 
και ολόκληρη την πόλη της Ραμάλα, 
στήνοντας σημεία ελέγχου παντού, 
με στόχο να τρομοκρατήσουν τους 
διαδηλωτές και να εμποδίσουν την 
πρόσβασή τους στον τόπο της διαδή-
λωσης. Οσο ο όγκος της διαδήλωσης 
μεγάλωνε τόσο τα καθάρματα της ΠΑ 

γίνονταν και πιο επιθετικά, χτυπώντας 
ακόμα και με ηλεκτροφόρα γκλομπ 
και συλλαμβάνοντας κόσμο στις πα-
ρυφές της διαδήλωσης.

Δεκάδες δημοσιογράφοι που κάλυ-
πταν τη συγκέντρωση, ανάμεσά τους 
Αμερικάνοι και Τούρκοι, δέχτηκαν την 
καταστολή των μπάτσων της ΠΑ. Τους 

απαγορεύτηκε να μαγνητοσκοπήσουν 
τη διαδήλωση, ενώ δεν είναι λίγες οι 
περιπτώσεις που κατασχέθηκε ο εξο-
πλισμός τους και οι ίδιοι συνελήφθη-
σαν για να αφεθούν ελεύθεροι ώρες 
ή μέρες αργότερα. Ακόμα χειρότερη 
τύχη περίμενε τους συλληφθέντες 
διαδηλωτές. Δεκάδες από αυτούς 
χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη με-
τά τον ξυλοδαρμό που υπέστησαν 
στα χέρια των παλαιστίνιων μπάτσων, 
ενώ η Ασφάλεια κατάσχεσε τις ταυτό-
τητές τους αναγκάζοντάς τους να επι-
στρέψουν στα αστυνομικά τμήματα 
για να τις παραλάβουν μετά το τέλος 
της νοσηλείας τους, προκειμένου να 
υποστούν πολύωρες ανακρίσεις και 
ενδεχόμενη σύλληψη και φυλάκιση 
στα κάτεργα της ΠΑ.

Δεκάδες είναι οι μαρτυρίες διαδη-
λωτών που κάνουν λόγο για παρου-
σία μέσα στο σώμα της διαδήλωσης 
πολλών μπάτσων με πολιτικά, που 
φορούσαν καπέλα με το σήμα της 
Φατάχ. Οι ασφαλίτες ήταν συνήθως 
σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων 
και είχαν ως στόχο να κάνουν συλλή-
ψεις βάσει λίστας υπόπτων, όπως και 
όσων μαγνητοσκοπούσαν τα ΜΑΤ του 
Αμπάς επί το έργον. Δεκάδες είναι οι 
μαρτυρίες συλληφθέντων που καταγ-
γέλλουν βασανιστήρια και άγριους 
ξυλοδαρμούς στα κρατητήρια αστυ-
νομικών τμημάτων της ΠΑ.

Το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευ-

θέρωση της Παλαιστίνης και η Χαμάς 
χαιρέτισαν τις διαδηλώσεις ενάντια 
στον Αμπάς, με τον επικεφαλής 
του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, 
Ισμαΐλ Χανίγια, να καλεί με ανακοί-
νωσή του τον παλαιστινιακό λαό της 
Δυτικής Οχθης να συνεχίσει τις δια-
δηλώσεις μέχρι ο Αμπάς να άρει τις 
κυρώσεις σε βάρος της Γάζας.

Οι υπηρεσίες ασφάλειας της Πα-
λαιστινιακής Αρχής είναι ένα σώμα 
που εκπαιδεύεται και έχει εξοπλιστεί 
από τους Αμερικάνους, τον Καναδά 
και την Ευρωπαϊκή Ενωση, ενώ μονα-
δικός σκοπός του είναι η υλοποίηση 
της συμφωνίας ασφάλειας μεταξύ 
της ΠΑ και των σιωνιστών για την 
αποτελεσματικότερη καταστολή της 
αντίστασης στη Δυτική Οχθη αλλά 
και κάθε αγωνιστικού σκιρτήματος 
του παλαιστινιακού λαού.

Η βάρβαρη καταστολή των διαδη-
λώσεων από την ΠΑ, δε δείχνει τίποτα 
άλλο εκτός από τον πανικό του Αμπάς 
μπροστά στο ενδεχόμενο αυτές να 
μαζικοποιηθούν ακόμα περισσότερο, 
απειλώντας ουσιαστικά την παραμο-
νή του ίδιου στην εξουσία, αλλά και 
την ύπαρξη της ΠΑ ως οργάνου. Αυ-
τός είναι ο λόγος που αυξάνει κατακό-
ρυφα την καταστολή θυμίζοντας όλο 
και περισσότερο χούντα. Το μέλλον 
της ΠΑ είναι αβέβαιο, καθώς όλο και 
περισσότερο ο παλαιστινιακός λαός 
και ειδικότερα η νεολαία αρνείται να 
κυβερνάται από ένα καθεστώς που το 
μόνο που έχει να επιδείξει είναι στυ-
γνή καταστολή, τερατώδη διαφθορά 
και συνεργασία σε όλα τα επίπεδα με 
τους σιωνιστές.

Η χούντα του Αμπάς!

Εκλογές στην Τουρκία

Καθεστωτικοί διαξιφισμοί υπό καθεστώς 
«έκτακτης ανάγκης»

«Θα εγκαθιδρύσουμε τε-
ράστιες βιομηχανικές 

ζώνες σε πέντε περιοχές της 
Τουρκίας. Θα αναβαθμίσουμε 
την τουρκική βιομηχανία και 
τεχνολογία δίνοντας δουλειά σε 
εκατό χιλιάδες ανθρώπους». Αυ-
τές είναι μερικές από τις προε-
κλογικές υποσχέσεις που δίνει ο 
Ερντογάν μέσω Twitter (ζήλεψε 
τη «δόξα» του Τραμπ και αυτός). 
Την ίδια στιγμή, ένας από τους 
οικονομικούς συμβούλους του 
«σουλτάνου» υποσχέθηκε στους 
νέους ότι θα λάβει μέτρα για τη 
μείωση της ανεργίας (η οποία 
στους νέους κυμαίνεται στο 18% 
περίπου, σύμφωνα με τα επίση-
μα –μαγειρεμένα– στοιχεία) και 
ότι θα φροντίσει αμέσως μετά 
τις εκλογές να ξεκινήσουν προ-
γράμματα επιμόρφωσης στους 
υπολογιστές, σε συνεργασία με 
πανεπιστήμια της χώρας. Κα-
πάκι έπεσε και το προεκλογικό 
σποτ με τον Ερντογάν να αφη-
γείται την ιστορία του τουρκικού 
έθνους και να δείχνει το δρόμο 
της ανάπτυξης και της ευημερί-
ας, και το γλυκό έδεσε!

Δεν υπάρχει αμφιβολία, 
όμως, ότι όσες υποσχέσεις κι αν 
δώσουν ο Ερντογάν και η κλίκα 
του, όσα «αυτοκρατορικά» σπο-

τάκια κι αν βγάλουν, αυτό που 
θα παίξει σημαντικό ρόλο στις 
αυριανές προεδρικές και κοινο-
βουλευτικές εκλογές στην Τουρ-
κία είναι το πώς βιώνουν την 
οικονομική κατάσταση σήμερα 
τα πλατιά λαϊκά στρώματα και 
πόση εμπιστοσύνη έχουν ακό-
μα στον Ερτογάν για να λύσει 
τα προβλήματά τους.

Το γεγονός της ανυπαρξίας 
εργατικού κινήματος στη χώ-
ρα βάζει σίγουρα τη σφραγίδα 
του στις εξελίξεις, οι οποίες δεν 
πρόκειται να οδηγήσουν παρά 
σε ένα από τα παρακάτω: ή στη 
διατήρηση της ισχύος του Ερ-
ντογάν (έστω και με απώλειες) 
ή στην ανατροπή της πολιτικής 
κατάστασης και σε ανάδειξη 
της κεμαλικής αντιπολίτευσης 
σε ισχυρή δύναμη με απώτε-
ρο στόχο να διαχειριστεί τον 
τουρκικό καπιταλισμό και να 
εγκλωβίσει με τη σειρά της τα 
λαϊκά στρώματα στην υποταγή 
στο καθεστώς. Οι μέχρι στιγ-
μής δημοσκοπήσεις δείχνουν 
τον Ερντογάν μπροστά, όμως 
αυτό δεν είναι ασφαλές κριτή-
ριο για να καταλήξει κανείς σε 
συμπεράσματα, πρώτα απ’ όλα 
γιατί οι δημοσκοπήσεις πολλές 
φορές γίνονται για να φτιάξουν 

κλίμα και όχι για να το αποτυπώ-
σουν, ενώ ταυτόχρονα δεν απο-
κλείεται πολλοί ψηφοφόροι να 
απάντησαν κάτι άλλο από αυτό 
που θα κάνουν στις αυριανές 
κάλπες, υπό το κλίμα φόβου 
που υπάρχει στην τουρκική κοι-
νωνία, καθώς οι εκλογές διεξά-
γονται υπό καθεστώς «έκτακτης 
ανάγκης». 

Η οικονομική κατάσταση της 
Τουρκίας δεν αποπνέει αισιο-
δοξία για τους κυβερνώντες. 
Οι ρυθμοί ανάπτυξης που ήταν 
πάνω από 7% έχουν υποχωρή-
σει και αναμένεται να κινηθούν 
μεταξύ 3.5-4%  τα επόμενα 
χρόνια (σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις του ΔΝΤ), ενώ η τουρκική 
λίρα έχασε πάνω από το 20% 
της αξίας της (σε σχέση με το 

δολάριο) από τις αρχές του 
χρόνου. Ο πληθωρισμός του 
11.9% που υπολόγισε η τουρκική 
στατιστική υπηρεσία για το 2017 
(ποσοστό-ρεκόρ από το 2004), 
σίγουρα θα ανέβει. Η λήξη των 
προσωρινών φοροελαφρύνσε-
ων και η επιβολή νέων φορο-
λογικών μέτρων από αυτόν το 
χρόνο (αυξήσεις φορολογικών 
συντελεστών, μειώσεις φορο-
απαλλαγών και αύξηση φόρων 
στα αυτοκίνητα) δημιουργούν 
ένα αρνητικό κλίμα για τον Ερ-
ντογάν, από το οποίο όμως δε 
γνωρίζουμε πόσο κινδυνεύει, 
καθώς τα αποτελέσματα αυτών 
των αλλαγών θα φανούν μετά 
τις εκλογές. Ωστόσο, η αύξηση 
του κρατικού δανεισμού, με την 
κάλυψη του ενός τετάρτου των 

δημόσιων δαπανών από εξωτε-
ρικό δανεισμό, θα οδηγήσει σε 
αύξηση του κρατικού χρέους, 
που μπορεί σήμερα να είναι 
σχετικά χαμηλό, αναγκαστικά 
όμως θα τραβήξει την ανηφόρα, 
κάνοντας την επόμενη κυβέρνη-
ση να πάρει τα γνωστά αντιλαϊ-
κά μέτρα για τη μείωσή του.

Οι συνταγματικές αλλαγές 
που ψηφίστηκαν πέρσι και επι-
κυρώθηκαν με δημοψήφισμα με 
οριακή πλειοψηφία (51.4% ένα-
ντι 58% που ήταν το «ναι» στη 
συνταγματική αναθεώρηση του 
2010), με κατηγορίες για νοθεία 
από την αντιπολίτευση, αλλά και 
με αμφισβήτηση της αξιοπιστί-
ας των κανόνων διεξαγωγής 
του δημοψηφίσματος από τους 
διεθνείς παρατηρητές του ΟΟ-
ΣΑ, θα εφαρμοστούν για πρώτη 
φορά από αυτές τις εκλογές, οι 
οποίες προκηρύχθηκαν πρόωρα 
από τον Ερντογάν, προφανώς 
γιατί γνωρίζει ότι η φθορά της 
εξουσίας του αυξάνεται επι-
κίνδυνα. Αν όμως κερδίσει στις 
εκλογές, ο Ερντογάν γίνεται 
«σουλτάνος». Κι αυτό γιατί οι 
συνταγματικές αλλαγές έχουν 
δώσει στον πρόεδρο σημαντι-
κά αυξημένες εξουσίες: από το 
διορισμό των αντιπροέδρων, 

υπουργών, υψηλόβαθμων αξιω-
ματούχων και δικαστών, μέχρι 
τη δυνατότητα διάλυσης της 
βουλής και της διακυβέρνησης 
μέσω προεδρικών διαταγμάτων, 
καθώς και την επιβολή καθεστώ-
τος «έκτακτης ανάγκης», όπως 
αυτό που εξακολουθεί να υπάρ-
χει σήμερα, σχεδόν δύο χρόνια 
μετά από το αποτυχημένο πρα-
ξικόπημα. Αυτές τις εξουσίες θα 
τις χρησιμοποιήσει ο Ερντογάν 
μετά από την αναμενόμενη επα-
νεκλογή του (έστω και στο δεύ-
τερο γύρο) για να καταστείλει 
τη λαϊκή οργή που σίγουρα θα 
αναπτυχθεί.

Οι αυριανές εκλογές στην 
Τουρκία δεν αναμένεται να 
σηματοδοτήσουν κάποια ση-
μαντική αλλαγή στο αστικό 
πολιτικό παιχνίδι (εκτός απρο-
όπτου). Απλά θα αποτυπώσουν 
το μέγεθος της ανοχής που 
έχει ακόμα ο «σουλτάνος», που 
μέχρι στιγμής, με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο, έστω και μετά από 
χαστούκια (όπως αυτό των προ-
ηγούμενων εκλογών, του Ιούνη 
του 2015, που χρειάστηκε να 
τις επαναλάβει λίγους μήνες 
μετά για να κερδίσει ξανά την 
πλειοψηφία), εξακολουθεί να 
επιβιώνει. 
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Προπαγάνδα
Οποιο κι αν θα ήταν το αποτέλεσμα του 

προχτεσινού Eurogroup, το σκηνικό των 
πανηγυρισμών για την «καθαρή έξοδο από τα 
Μνημόνια» ήταν στημένο. Αυτό αποδεικνύεται και 
από το γεγονός ότι δε δημιουργήθηκε κλίμα «σκληρής 
διαπραγμάτευσης» και «αγωνίας για το αποτέλεσμα».

Οι Τσιπραίοι έχουν αλλάξει από καιρό την τακτική 
τους ως προς αυτό. Από τότε που προσπάθησαν να 
παρελκύσουν το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης 
και στο τέλος είπαν «ναι σε όλα». Ακόμα και στην 
προνομοθέτηση αντιλαϊκών μέτρων για το 2019 και το 
2020, που υποτίθεται πως ήταν η πιο κόκκινη από τις 
«κόκκινες γραμμές» τους, καθώς προσέκρουε και στο 
ελληνικό σύνταγμα. Στο τέλος, βέβαια, ξέχασαν και 
το σύνταγμα και τις «κόκκινες γραμμές».

Εκτοτε, η τακτική τους είναι τακτική «καλού 
παιδιού». Σχηματικά μιλώντας, αφήνουν στους 
ιμπεριαλιστές δανειστές και στους μηχανισμούς τους 
(τρόικα κτλ.) όλους τους χειρισμούς και αναμένουν 
υπομονετικά το αποτέλεσμα, χωρίς ρητορικές 
εξάρσεις και δραματοποιήσεις στο εσωτερικό. 
Ενδιαφέρονται μόνο για το πώς θα σερβίρουν αυτό 
το αποτέλεσμα στον ελληνικό λαό. Για το πώς θα 
κάνουν το μαύρο άσπρο. Το μόνο που ζητούν από 
τους ιμπεριαλιστές είναι κάποια καλά λόγια για την 
«πρόοδο» της ελληνικής οικονομίας.

Οι ιμπεριαλιστές δεν έχουν κανένα πρόβλημα να 
μοιράσουν επαίνους στον Τσίπρα και την παρέα του. 
Μια χαρά τους κάνουν τη δουλειά. Τώρα που τους 
απάλλαξαν και από την παλαιότερη «γκρίνια», έχουν 
έναν παραπάνω λόγο να τους επαινούν. Μπορεί 
αυτό να μην ευχαριστεί τον Μητσοτάκη, όμως η 
«γαλάζια» δυσαρέσκεια αφήνει παγερά αδιάφορες 
τις ιμπεριαλιστικές πρωτεύουσες. Ξέρουν ότι και ο 
Μητσοτάκης είναι «δεδομένος».

Ο Ρέγκλινγκ, ο γερμανός επικεφαλής του ESM, 
δεν είχε κανένα πρόβλημα να χαρακτηρίσει την 
Ελλάδα «το πρώτο success story της Ευρώπης», 
με τον Τσίπρα δίπλα του να καμαρώνει σαν 
γύφτικο σκεπάρνι. Ο ίδιος άνθρωπος, σε δισέλιδη 
συνέντευξή του στα «Νέα», περιέγραψε όλο το 
πλαίσιο του μετα-Μνημόνιου (μεσοπρόθεσμα 
μέτρα για το χρέος υπό όρους, σκληρή επιτροπεία 
μέχρι πλήρους αποπληρωμής των δανείων και «πιο 
σφιχτή» επιτροπεία «για κάποια χρόνια», διατήρηση 
αλώβητου όλου του μνημονιακού καθεστώτος 
κτλ.), αλλά στο τέλος δεν είχε κανένα πρόβλημα να 
τονίσει: «Αλλά αυτό δεν είναι ένα νέο Μνημόνιο». 
Ο,τι θέλουν οι συριζαίοι, δηλαδή, για τις ανάγκες της 
προπαγάνδας τους.

Το ίδιο έκανε και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν 
Ντομπρόβσκις, στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε με 
τον Τσακαλώτο. Παλαιότερα, τέτοιες συναντήσεις 
ολοκληρώνονταν χωρίς δηλώσεις, όμως η επίσκεψη 
του Ντομπρόβσκις δεν είχε χαρακτήρα εργασίας, 
αλλά χαρακτήρα στήριξης της κυβερνητικής 
προπαγάνδας. Ηρθε μόνο για να συναντηθεί με τον 
Τσίπρα και να κάνει επαινετικές δηλώσεις παρουσία 
του Τσακαλώτου. Παρά τα καλά λόγια, πάντως, 
δεν παρέλειψε και αυτός να τονίσει ότι «σημαντικό 
στοιχείο είναι οι μεταμνημονιακές διευθετήσεις, γιατί 
μερικά από τα μεσοπρόθεσμα μέτρα του χρέους 
θα συνδέονται με τη συνεχή τήρηση από πλευράς 
Ελλάδος των στόχων και των μεταρρυθμίσεων και να 
ακολουθήσει την πορεία που έχει συμφωνηθεί».

Αυτός ο καταιγισμός παραπειστικής προπαγάνδας, 
με τη βοήθεια των ιμπεριαλιστικών κέντρων, δεν 
πρέπει να υποτιμάται. Αντίθετα, πρέπει με εμμονή 
και μεθοδικότητα να χτυπιέται το ψέμα και να 
καταδεικνύεται η αλήθεια. Αυτό αποτελεί όρο για την 
ανάκαμψη του κινήματος ταξικής αντίστασης.

στο ψαχνό

Βούδας
Ο Βούδας της Ραφήνας μίλησε. Και 

τι είπε; Συμφωνώ με την προλαλήσασα 
Ντόρα! Επί δυο μέρες τα «παπαγαλάκια» 
της ΝΔ τροφοδοτούσαν την επικαιρότητα 
με τόνους πολιτικού σασπένς: «επίκειται 
βαρυσήμαντη παρέμβαση Καραμανλή 
για το Σκοπιανό - Θα μιλήσει στη Βουλή - 
Μπορεί να απευθύνει διάγγελμα» κτλ. κτλ. 
Για να εισπράξουν μια δήλωση 39 λέξεων. 
Την εξής: «Η ομιλία της κας Μπακογιάννη 
αποτυπώνει με ακρίβεια το πλαίσιο της πο-
λιτικής της τότε κυβέρνησης για το θέμα 
των Σκοπίων, με κατάληξη το Βουκουρέστι, 
όπως και τις ουσιώδεις διαφορές της από 
την πολιτική και την τακτική της σημερινής 
κυβέρνησης».

Ούτε «προδοσίες», ούτε «μειοδοσίες», 
ούτε «εθνικοί συναγερμοί», αλλά «ουσιώ-
δεις διαφορές από την πολιτική και την 
τακτική της σημερινής κυβέρνησης». Οσο 
για την αναφορά στην ομιλία της Ντόρας, 
μιλάμε για «κάρφαρο» στον Κούλη (που 
την έβγαλε από τομεάρχη Εξωτερικών και 
ανακοίνωσε από τώρα ότι δε θα της δώσει 
υπουργείο), αλλά και για «κάρφαρο» στον 
Σαμαρά, τον οποίο η Ντόρα «ζωγράφισε» 
στην ομιλία της με τα εξής λόγια: «Ολοι 
όσοι προσεγγίζουμε το θέμα ψύχραιμα και 
νηφάλια, συμφωνούμε ότι όχι μόνο μπο-
ρούσαμε, αλλά έπρεπε από τις αρχές του 
1990 να είχαμε βρει λύση. Ομως, τότε, δυ-
στυχώς, μας κάλυψε το κύμα του λαϊκισμού 
και της πατριδοκαπηλίας. Κέρδισε ο τυχοδι-
ωκτισμός. Κέρδισε ο καιροσκοπισμός». Τα 
«σκάγια» παίρνουν, βέβαια, και τον Κούλη 
που έχει «περί πολλού» τον Σαμαρά.

Ισως η λακωνική ήπια παρέμβαση του 
Βούδα της Ραφήνας να έπαιξε καθοριστι-
κό ρόλο στο ότι ο Σαμαράς εμφανίστηκε 
στη Βουλή πολύ πιο «μαζεμένος» σε σχέση 
με τη δήλωση που είχε κάνει μόλις ανακοι-
νώθηκε η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ. 

Συνάντηση… πνευμάτων
«Εγώ τότε διαχειρίστηκα την εθνική 

γραμμή, η οποία συνοψίστηκε στο Συμβού-
λιο των Πολιτικών Αρχηγών στις 12 Απριλί-
ου 1992 και μάλιστα ομόφωνα, με μια αποχή 

και μάλιστα με εμένα να μην είμαι 
παρών στην τελική απόφαση. Η 
απόφαση των Πολιτικών Αρ-
χηγών έλεγε ότι η Ελλάδα δεν 
θα αναγνωρίσει κράτος με το 
όνομα “Μακεδονία“, σύνθετα 
ή παράγωγα», είπε ο Σαμαράς 
μιλώντας στη Βουλή. Ποιος 
άλλος έχει ακριβώς την ίδια 
θέση; Ο συγκυβερνών εταίρος 
και υπουργός Καμμένος. Το λέει 
και το ξαναλέει. 

Ο Καμμένος τότε ήταν ακρο-
δεξιός νεοσσός στην αστική 
πολιτική. Δεν πήγε με τον Σα-
μαρά, αλλά με τον Μητσοτάκη, 
που τον βοήθησε να εκλεγεί 
για πρώτη φορά βουλευτής 
(το 1993). Ο δε Σαμαράς, με 
κομμένα τα φτερά μετά το 
ναυάγιο του σκάφους ΠΟΛΑ, 
προσκύνησε τον Καραμανλή 
ο οποίος τον επανέφερε στη 
ΝΔ, πρώτα ως ευρωβουλευ-
τή και μετά ως βουλευτή και 
υπουργό. Και βέβαια, έκανε 
«γαργάρα» τη νέα…  εθνική 
γραμμή, που από «καμιά ανα-
γνώριση κράτους με το όνομα 
“Μακεδονία“, σύνθετα ή πα-
ράγωγα», είχε γίνει «σύνθετη 
ονομασία με γεωγραφικό 
προσδιορισμό και ισχύ ένα-
ντι όλων». Εννοείται πως και ο 
Καμμένος είχε αποδεχτεί αυ-
τή τη γραμμή, που παρουσιά-
στηκε στις προγραμματικές 
δηλώσεις της κυβέρνησης 
Καραμανλή και υποστηρί-
χτηκε σε επίπεδο πρακτικής 
πολιτικής το 2008.

Για τους εθνικιστές δεν 
υπάρχουν αρχές. Υπάρχει 
μόνο η πολιτική σκοπιμότη-
τα της κάθε συγκυρίας. Γι' 
αυτό και σήμερα, μολονότι 
υποστηρίζουν την ίδια θέ-
ση, Σαμαράς και Καμμένος 
στέκονται σε αντίπαλα πο-
λιτικά στρατόπεδα.

Απελπισία
Την ώρα που ο δυτικός ιμπεριαλισμός αποθεώ-νει τον Τσίπρα για τη συμφωνία με τον Ζάεφ (με ανακοινώσεις κυβερνήσεων και δηλώσεις ηγετών, όπως η Μέρκελ, και κορυφαίων παραγόντων, ο Μητσοτάκης ψάχνει απελπισμένος στηρίγματα. Κατάφερε να βρει μόνο τον Μάνφρεντ Βέμπερ, τον γνωστό ακροδεξιό (προέρχεται από το CSU, το κόμμα του φασίστα Στράους) πρόεδρο της ευρωβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ. Δύο σελίδες συνέντευξη του Βέμπερ στα «Νέα» της περασμέ-νης Δευτέρας, ούτε μια λέξη για τη συμφωνία Τσί-πρα-Ζάεφ. Ούτε ερώτηση από τον ανταποκριτή της φυλλάδας στο Βερολίνο. Αυτά τα πράγματα συμφωνούνται εκ των προτέρων. Ο Βέμπερ θέλει να στηρίξει τον Μητσοτάκη, ο Βέμπερ μισεί τον Τσίπρα, όμως το «Μακεδονικό» είναι άλλη ιστο-ρία. Σ' αυτή την υπόθεση ο Βέμπερ είναι με τη Γερ-μανία, δηλαδή υπέρ της συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ.

Κατά τα άλλα, ο Βέμπερ δεν έχει αντίρρηση να σύρει στον Τσίπρα και την κυβέρνησή του τα εξ αμάξης: «η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα κόστισε πολύ ακριβά στους Ελληνες - Οι διεθνείς επενδυτές δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση Τσίπρα ώστε να γίνουν πραγματικά επενδύσεις - Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο ένα νέο πρόσωπο στην ηγεσία της χώρας - Εμείς συνδέουμε με τον Μητσοτάκη την ελπίδα ότι θα υπάρξει μια κυβέρνηση που θα κάνει τη χώρα ελκυστική για τους επενδυτές - Η κυβέρνηση Τσίπρα έχει στεγνώσει, δεν έχει ψυχή, δεν δίνει ελπίδα για το μέλλον - Πιστεύω στον Κυ-ριάκο Μητσοτάκη διότι διαθέτει ισχυρή βούληση και εντολή» κτλ.
Μόνο που και σ' αυτό το ζήτημα ο Κούλης ψω-νίζει από το κάτω ράφι. Αρκεί να θυμηθούμε τι λένε αυτές τις μέρες στελέχη όπως ο Γιούνκερ, ο Ρέγκλινγκ, ο Ντομπρόβσκις, ο Μοσκοβισί, αλλά και ο ευρωπαϊκός Τύπος υπέρ του «πραγματιστή» Τσίπρα και της «ισχυρής δέσμευσής του στη με-ταρρυθμιστική ατζέντα» για να καταλάβουμε την απελπισία του Κούλη. Μέχρι τώρα, το success story ως όρος είχε ακουστεί μόνο από το στόμα του Σαμαρά. Ποτέ από το στόμα ιμπεριαλιστή παράγοντα. Τώρα, επί Τσίπρα, ακούστηκε από το στόμα του Ρέγκλινγκ. Και ο Ρέγκλινγκ, σε αντί-θεση με τον Βέμπερ, είναι από το πάνω ράφι της ιμπεριαλιστικής πολιτικής.

ΚΟΝΤΡΕΣ
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Ψεματάρες
Σαμαράς και Βενιζέλος υποτίθεται ότι έχουν αναπτύξει «καλή 

χημεία» από την εποχή που συγκυβερνούσαν. Στη συζήτηση για 
το «Μακεδονικό», όμως, δεν απέφυγαν το αλληλομαχαίρωμα. Με 
στιλ, βέβαια, για να μη χαλάσουν την «καλή χημεία».

«Και όσον αφορά τα περί δηλώσεων Βενιζέλου στα Ηνωμένα 
Εθνη τον Σεπτέμβρη 2014, απάντησε χθες καθαρά ο ίδιος: Ηταν 
δική του άποψη, όχι δική μου», είπε ο Σαμαράς. Τι είχε πει ο Βενι-
ζέλος; «Εχω μία σταθερή θέση την οποία έχω κατ’ επανάληψη δια-
τυπώσει.  Είναι η ενιαία εθνική θέση από τον Απρίλιο του 1993.  Ναι, 
χρειάζεται συμβιβαστική λύση με τη γειτονική χώρα, ναι, η λύση 
είναι ένα σύνθετο όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό, ναι, πρέπει 
το όνομα αυτό να χρησιμοποιείται erga omnes και εσωτερικά και 
διεθνώς […] Αυτά τα έχω πει, άλλωστε, δύο φορές ως υπουργός 
Εξωτερικών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά δεν ήμουν –λέω 
παρεμπιπτόντως– απλώς υπουργός Εξωτερικών και αντιπρόεδρος 
της Κυβέρνησης, ήμουν και κυβερνητικός εταίρος.  Ηξερα πάρα 
πολύ καλά ποια είναι η ενιαία και διαχρονική θέση της χώρας και 
δεν χρειαζόμουν έγκριση του κ. Σαμαρά ως πρωθυπουργού, προ-
κειμένου να διατυπώσω τη δική μου θέση ως κυβερνητικού εταίρου, 
υπουργού Εξωτερικών και εκπροσώπου της χώρας από το βήμα 
της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών». Ως 
εκπρόσωπος της χώρας λέει ότι μίλησε ο Βενιζέλος και όχι εκφρά-
ζοντας την προσωπική του θέση, όπως λέει ο Σαμαράς. 

Οταν δε, λίγες ώρες μετά την ομιλία Σαμαρά, ο Τσίπρας ανα-
φέρθηκε στην ομιλία Βενιζέλου στον ΟΗΕ το 2014, ο Βενιζέλος 
τον διέκοψε για να τον διορθώσει, λέγοντας ότι αυτό που παρου-
σίασε στον ΟΗΕ δεν ήταν η προσωπική του θέση, αλλά «θέση 
της χώρας». Και το επανέλαβε: «Διατύπωσα την πάγια θέση της 
χώρας από το 1993». Συμπέρασμα: ή ο Βενιζέλος λέει ψέματα ή 
ο Σαμαράς λέει ψέματα, ότι τάχα ο Βενιζέλος παρουσίασε την 
προσωπική του θέση. Λαμβάνοντας υπόψη τη σιωπή Σαμαρά ως 
υπουργού της κυβέρνησης Καραμανλή (όταν το ζήτημα χειριζό-
ταν η Μπακογιάννη), είμαστε σίγουροι ότι ψέματα λέει ο Σαμαράς 
και όχι ο Βενιζέλος. Απλά, ο Σαμαράς τότε ήθελε να επανακάμ-
ψει στην αστική πολιτική σκηνή και έκανε τουμπεκί ψιλοκομμένο, 
κατά το κοινώς λεγόμενο. Και μετά, όταν έγινε πρωθυπουργός, 
ξαναέκανε τουμπεκί ψιλοκομμένο, γιατί χωρίς τον Βενιζέλο και 
το ΠΑΣΟΚ η κυβέρνησή του θα έπεφτε.

Ασε μας, κυρά μου…
Επειδή «πιστολιάζεις» καλά τους στόχους στη σκοποβολή δε 

γίνεσαι και πολιτικός παράγοντας. Η αθλήτρια Κορακάκη, γνωστή 
για τον εθνικιστικό-ακροδεξιό λόγο της, εκτός των άλλων, μας 
είπε: «Εκπροσωπώ τα ελληνικά χρώματα και οι επιτυχίες ανήκουν 
σε όσους αγαπούν την πατρίδα έμπρακτα». Ασε μας, κυρά μου, 
που θα μας το παίξεις και πατριωτικό κόσκινο. Εν αντιθέσει με 
σένα, εμείς ξέρουμε την ιστορία αυτού του τόπου…

«Παλτό»;
Οι φωτορεπόρτερ είχαν ειδοποιηθεί και οι κάμερες ήταν στη-

μένες για να απαθανατίσουν την ιστορική στιγμή. Μόλις ακού-
στηκε το όνομα «Δημήτρης Καμμένος», ο βουλευτής σηκώθηκε, 
έκανε το σταυρό του, έβαλε το δεξί χέρι στην καρδιά, σήκωσε το 
αριστερό και είπε «ναι» στην πρόταση δυσπιστίας της ΝΔ κατά 
της κυβέρνησης. Η συνέχεια ήταν αναμενόμενη. Ο πρόεδρος 
Πάνος Καμμένος έστειλε επιστολή στον πρόεδρο Βούτση, ανα-
κοινώνοντας τη διαγραφή του βουλευτή από την κοινοβουλευ-
τική ομάδα των ΑΝΕΛ και -βεβαίως- τουϊτάρισε με το δικό του 
απαράμιλλο ύφος: «Ακριβοπληρωμένη η μεταγραφή. Κουτσός 
ο παίχτης».

Με διαμορφωμένο το ποδοσφαιρικό κλίμα, αναρωτιόμαστε αν 
πρόκειται για τον… Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο της πολιτικής. Ο 
παίχτης όδευσε από την ΑΕΚ στον Ολυμπιακό συνοδευόμενος 
από το γνωστό στους ποδοσφαιρόφιλους θόρυβο. Από τη ΝΔ, 
όμως, διαμηνύουν ότι δε σχεδιάζουν να πάρουν τον βουλευτή 
Καμμένο, γιατί το ακροδεξιό προφίλ του θα διώξει κεντρώους 
ψηφοφόρους. Ανοησίες. Εμείς πιστεύουμε ότι το «ντιλ» έχει 
κλείσει. Απλά θα ανακοινωθεί αργότερα. Κρατάμε, βέβαια, μια 
επιφύλαξη γιατί στην αστική πολιτική οι προφορικές-παρασκη-
νιακές συμφωνίες δεν τηρούνται πάντοτε. Σε μια τέτοια εξέλιξη, 
μια πολιτική καριέρα θα καταστραφεί πρόωρα και θα δικαιωθεί 
ο πρόεδρος Καμμένος.

Πανηγυρίζουν οι ιμπεριαλιστές
ταγγέλλουν τον Τσίπρα όχι για τη συμφω-
νία, αλλά επειδή δε συνεννοήθηκε με την 
αντιπολίτευση (αντίθετα, προσπάθησε να 
τη διχάσει), με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γηθεί εθνικιστικό κλίμα μέσα στο λαό, ο 
οποίος «προετοιμάστηκε ελλιπώς». Το 
συντηρητικό κοινό που διαβάζει «Νέα», 
«Καθημερινή», «Βήμα» δε θα δυσκολευ-
τεί να αντιληφθεί την αντιπολιτευτική 
αμηχανία σ' αυτά τα δημοσιεύματα. Και 
θα κρατήσει τη θετική στάση απένα-
ντι στη συμφωνία. Ετσι, μετά το πρώτο 
«σοκ», ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει την ευκαιρία να 
ισορροπήσει περισσότερο τις απώλειές 
του.

Κουτοπονηριά
Κανένας, βέβαια, δεν μπορεί να προ-

βλέψει πώς θα επηρεαστεί η επόμενη 
εκλογική μάχη από τη συμφωνία για το 
«Μακεδονικό». Αν δημιουργηθεί ένα 
καινούργιο κόμμα στα δεξιά της ΝΔ, 
με απόστρατους και άλλα ορφανά της 
ακροδεξιάς (Μπαλτάκο, Καρατζαφέρη, 
Κρανιδιώτη, Βελόπουλο και σία), πράγμα 
που δεν είναι και τόσο εύκολο, τη «νύ-
φη» θα πληρώσει κυρίως το κόμμα του 
Καμμένου και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ που μικρή 
εκλογική επαφή έχει μ' αυτό το χώρο. 
Θα μπορούσε να την πληρώσει και η 
ΝΔ, αλλά ο φόβος φυλάει τα έρ'μα. Με 
Σαμαρά, Μπουμπουκοβορίδηδες και 
αρνητική στάση έναντι της συμφωνίας, 
ο Μητσοτάκης προσπαθεί να οχυρώσει 
τη ΝΔ προς τα δεξιά.

Αν υποθέσουμε ότι τα καταφέρνει, την 
ίδια στιγμή δημιουργεί ρήγματα στ' αρι-
στερά, καθώς οι «σοβαροί συντηρητικοί» 
δε γουστάρουν το παιχνίδι με «τα άκρα» 
(όπως συνήθιζε να λέει ο «μεσαιοχωρί-
της» Καραμανλής ο νεότερος). Δεν είναι 
τυχαίο ότι ο Τσίπρας στη Βουλή προσπά-
θησε να χτυπήσει τον Μητσοτάκη σ' αυτό 
το σημείο, εμφανίζοντάς τον ως «όμηρο 
του Σαμαρά».

Ομως και το τείχος προς τα δεξιά που 
προσπαθεί να στήσει ο Μητσοτάκης κά-
θε άλλο παρά στέρεο είναι. Οι ακροδε-
ξιοί θυμίζουν πως ήταν αυτός που προ-
σπάθησε να αποτρέψει τη συμμετοχή 
των βουλευτών και στελεχών της ΝΔ 
στο πρώτο εθνικοφασιστικό συλλαλητή-
ριο της Θεσσαλονίκης. Μετά από αντι-
δράσεις βουλευτών πέρασε στο «κατά 
συνείδηση» κι όταν είδε ότι «είχε κόσμο» 
πέρασε στη στήριξη του συλλαλητήρι-
ου της Αθήνας. Αλλά και πάλι, αρκετοί 
βουλευτές της ΝΔ δήλωναν ανοιχτά ότι 
δε θα πάρουν μέρος στο συλλαλητήριο. 
Ετσι, εκ των πραγμάτων η ΝΔ εμφανίζε-
ται διχοτομημένη (τουλάχιστον) ανάμε-
σα σε «ρεαλιστές» και «εθνικιστές».

Και τι να πεις για το γερό χαστούκι 
εκ Γερμανίας; Αναφερόμαστε στο δη-
μοσίευμα της Frankfurter Algemeine 
Zeitung, της ναυαρχίδας του γερμανι-
κού συντηρητικού Τύπου, ο ανταποκρι-
τής της οποίας σε Ελλάδα και Τουρκία 
έγραψε πως ο Μητσοτάκης έχει διαβε-
βαιώσει τη γερμανική κυβέρνηση ότι δε 
θα στραφεί ενάντια στη συμφωνία, όμως 
αυτή την περίοδο είναι αναγκασμένος να 
«συμμαζέψει» το κόμμα του. Μιλάμε για 
χτύπημα κάτω από τη ζώνη, που είμαστε 
σίγουροι ότι δεν έγινε χωρίς ανάμιξη από 
ανθρώπους της Μέρκελ. Η ΝΔ έσπευσε 
να χαρακτηρίσει το δημοσίευμα «απο-
λύτως ψευδές από την πρώτη ως την τε-
λευταία του λέξη», όμως ο ανταποκριτής 
της FAZ επανήλθε με τευτονική ψυχρό-
τητα, δηλώνοντας ότι δεν παίρνει τίποτα 

πίσω, γιατί τουλάχιστον δυο πηγές του 
στο Βερολίνο του είπαν ότι έχουν τέτοι-
ες διαβεβαιώσεις από τον Μητσοτάκη! 
Είχε προηγηθεί η αναμενόμενη δήλωση 
«κύκλων του Μαξίμου», που κάλεσαν τον 
Μητσοτάκη να απαντήσει αν «ισχύει ότι 
έχει δεσμευθεί επανειλημμένως πως δε 
θα ακυρώσει μια συμφωνία στο ονομα-
τολογικό» και αν «ισχύει ότι ομολόγησε 
εκτός συνόρων πως κρατά αυτή τη στάση 
στη συμφωνία με την ΠΓΔΜ “προκειμέ-
νου να μην χάσει τη δεξιά πτέρυγα του 
κόμματός του αλλά και για να αποτρέ-
ψει τη δημιουργία νέου κόμματος στα 
δεξιά της ΝΔ“». Με εμφανώς σαδιστική 
διάθεση, το Μαξίμου κατέληξε: «Εάν [ο 
Μητσοτάκης] δεν διαψεύσει άμεσα τις 
αποκαλύψεις της FAZ, επιβεβαιώνει πως 
είναι όχι μόνο πατριδοκάπηλος αλλά και 
τσάμπα μάγκας». 

«Μέσα πάμε καλά», θα μπορούσε να 
πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αντιστρέ-
φοντας το περιβόητο «έξω πάμε καλά» 
του Καραμανλή του πρεσβύτερου. Το 
«έξω» είναι που απασχολεί και θα εξα-
κολουθήσει να απασχολεί τη «γαλάζια» 
ηγεσία, όπως φάνηκε και από το δημο-
σίευμα της FAZ. Ακόμα και ο διαβόητος 
Μάνφρεντ Βέμπερ, που επιστρατεύτηκε 
και πάλι από τα «Νέα», δεν κατάφερε 
να πει κάτι το «δυνατό». «Ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης είναι ένας φιλοευρωπαίος 
πολιτικός που θέλει μία καλή λύση στη 
διαμάχη αυτήν» είπε ο ακροδεξιός βαυ-
αρός ευρωβουλευτής. Και συνέχισε: «Κά-
νει εξαιρετική δουλειά ως αρχηγός της 
αντιπολίτευσης. Κατανοώ τη στάση του 
κ. Μητσοτάκη. Εκτός αυτού, τώρα είναι 
υπόθεση της κυβέρνησης, όχι της αντιπο-
λίτευσης. Τώρα είναι κατ' αρχήν ευθύνη 
του κ. Τσίπρα και εξ όσων γνωρίζω δεν 
έχει πείσει για τη λύση ολόκληρη την κυ-
βέρνησή του»! Δεν τη λες και υποστήριξη 
του Μητσοτάκη αυτή τη δήλωση. Ιδιαί-
τερα εκείνο το «κατανοώ τη στάση του», 
έρχεται να επιβεβαιώσει το δημοσίευμα 
της FAZ (με την οποία ο Βέμπερ δε θα 
άνοιγε ποτέ μέτωπο για χάρη του Κούλη).

Εκτός από το δημοσίευμα της FAZ, 
υπήρξε και η προ δεκαπενθημέρου δήλω-
ση του σλοβάκου ακροδεξιού ευρωβου-
λευτή Εντουαρντ Κούκαν, ο οποίος σε 
κοινή συνέντευξη Τύπου με τον αντιπρό-
εδρο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας 
Μπουγιάρ Οσμάνι στις Βρυξέλλες, δήλω-
σε πως ο Μητσοτάκης είπε στα μέλη του 
ΕΛΚ ότι «δε θα είναι εντελώς αρνητικός» 
σε ό,τι αφορά την επίλυση του θέματος 
της ονομασίας. Οταν δε του ζητήθηκαν 
περισσότερες λεπτομέρειες, απάντησε 
ότι «αυτό είναι θέμα παρασκηνίου, υπάρ-
χουν πράγματα για τα οποία δεν μπορεί 
κανείς να μιλά μπροστά στους δημοσι-
ογράφους γιατί θα πλήξει τη δική του 
υπόθεση»!

Το σχετικό μήνυμα προς τις ιμπεριαλι-
στικές πρωτεύουσες, αλλά και προς τους 
εγχώριους «ρεαλιστές συντηρητικούς», ο 
Μητσοτάκης φρόντισε να το στείλει και 
με την ομιλία του στη Βουλή, λέγοντας: 
«Εσείς θα φύγετε από την εξουσία, αλλά 
για τη χώρα αυτή η Συμφωνία που φέρνετε 
θα είναι ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή, 
γιατί η Συμφωνία παράγει τετελεσμένα, 
τα οποία θα είναι πολύ δύσκολο να αλλά-
ξουν στο μέλλον. Θα έλθει προς κύρωση, 
αν έλθει, πολλούς μήνες αργότερα και θα 
είναι εξαιρετικά δύσκολο τότε να γίνει 
η οποιαδήποτε τροποποίηση». Και για 
όσους δεν το κατάλαβαν, το επανέλαβε: 
«Προειδοποιώ για άλλη μια φορά από το 
Βήμα της Βουλής των Ελλήνων πως το να 
υπογραφεί αύριο αυτή η συμφωνία, καθι-

στά πολύ δύσκολη την ανατροπή των συ-
νεπειών της στο μέλλον». Ο νοών νοείτω. 
Σε ελεύθερη απόδοση: εμείς θα καταψη-
φίσουμε τη συμφωνία, όμως αυτό δε θα 
έχει καμιά σημασία. Απαξ και υπογραφεί, 
και φύγουν οι επιστολές προς ΝΑΤΟ και 
ΕΕ, η συμφωνία θεωρείται τετελεσμένη. 
Το κράτος έχει συνέχεια, όπως συνηθί-
ζουν να λένε οι αστοί πολιτικοί.

Σε ένα non paper, που μοίρασε η Πει-
ραιώς πριν από την ολοκλήρωση της συ-
ζήτησης επί της πρότασης δυσπιστίας, το 
έγραφε ακόμα πιο αποκαλυπτικά: «Είναι 
προφανές ότι αν τα καταφέρουν, καμία 
ελληνική Βουλή, είτε η παρούσα είτε η 
επόμενη, δεν θα είναι εύκολο να ανατρέ-
ψει τη συμφωνία των Πρεσπών. Διότι αν 
το πράξει θα είναι σαν να αξιώνει από 
τους Σκοπιανούς να ξαναλλάξουν το Σύ-
νταγμά τους και το όνομά τους, γεγονός 
που θα καταστήσει περίγελο την Ελλάδα 
σε όλη τη διεθνή κοινότητα». Πόσο πιο κα-
θαρά να το πουν; Η πρόταση δυσπιστίας 
απορρίφθηκε, η συμφωνία υπογράφηκε 
στην Πρέσπα με ευρωενωσίτικη παρου-
σία, στην ψηφοφορία στη Βουλή φάνηκε 
ότι η κυβέρνηση έχει «καβάτζα» για να 
κυρώσει τη συμφωνία χωρίς τις ψήφους 
των ψεκασμένων (Παπαχριστόπουλος, 
Κουντουρά, Ποταμικοί, Λυκουδικοί, Θε-
οχαρόπουλος, Θεοχάρης, μπορεί και 
άλλοι), οπότε το θέμα έληξε.

Η κουτοπονηριά του Κούλη (εσείς θα 
την ψηφίσετε, εμείς θα την καταψηφί-
σουμε, αλλά θα την εφαρμόσουμε) δε δι-
αφέρει επί της ουσίας από την κουτοπο-
νηριά του Καμμένου. Απλά, ο Καμμένος 
(εκτός από Καμμένος) είναι και μέλος 
της κυβέρνησης, οπότε το πράγμα «βοά». 
Και βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να πι-
έζει τον Μητσοτάκη από τ' αριστερά του, 
εκμεταλλευόμενος διάφορα φασισταριά 
που υπάρχουν στους κόλπους της ΝΔ. 
Δεν πρόλαβαν ο Κούλης και το επιτελείο 
του ν' απαλλαγούν από τον περιβόητο 
Καμπόσο (δήμαρχο Αργους), τώρα έχουν  
κάποιον Πριονίδη, ο οποίος από το βήμα 
δημοτικού συμβουλίου ζήτησε να στα-
μπάρουν τα μαγαζιά και τ' αυτοκίνητα 
των αριστερών και να τα σπάσουν, ενώ η 
Νομαρχιακή Επιτροπή Καβάλας της ΝΔ 
τον κάλυψε πλήρως!

Οι εθνικιστικές αντιδράσεις είναι γενι-
κά άμαζες. Ούτε στην Αθήνα μαζεύτηκε 
κόσμος (τον χαιρέτισε και ο Καμμένος 
από το βήμα της Βουλής), ενώ τον τόνο 
έδωσε ομάδα χρυσαυγιτών που με επικε-
φαλής τον Λαγό προσπαθούσε να κάνει 
«ντου» στη Βουλή, ούτε στο Πισοδέρι 
υπήρξε λαοθάλασσα (παρολαυτά, τα 
ΜΑΤ τους «περιποιήθηκαν» δεόντως, μη 
τυχόν και ξεφύγει κανένας από κάνα μο-
νοπάτι), ενώ σε κάτι γιουχαΐσματα (όπως 
της Κουντουρά στα Χανιά και των Κοντο-
νή-Τζάκρη στα Γιαννιτσά) συμμετείχαν 
ελάχιστα άτομα, γεγονός που επέτρεψε 
στον Τζανακόπουλο να μιλήσει για «προ-
βοκατόρικες ενέργειες των τελευταίων 
ημερών που έχουν οργανωθεί από μια 
χούφτα μελών και στελεχών της ΝΔ σε 
αγαστή συνεργασία με Χρυσαυγίτες», 
οι οποίες «προφανώς δεν μπορούν να 
δημιουργήσουν την εικόνα του εθνικού 
διχασμού».

Δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα διαρ-
κέσει αυτό το «πανηγύρι», όμως έχουμε 
ξαναπεί ότι η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ 
κάθε άλλο παρά θα σταματήσει την 
εξάπλωση του εθνικιστικού δηλητήριου. 
Κι είναι αυτό το δηλητήριο που πρέπει να 
ακυρώσουμε, με όπλο την επιστημονική 
γνώση και την ιστορική αλήθεια.
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Η αλληλουχία των γεγονότων έχει τη 
σημασία της, για να καταλάβου-

με τι είναι αληθινό και τι υποκριτικό 
και προσχηματικό. Και η αλληλουχία 
των γεγονότων δείχνει ότι ο Μπαρ-
μπαρούσης μίλησε όχι ως άτομο αλλά 
ως εκπρόσωπος των νεοναζιστών και 
χουντικών της Χρυσής Αυγής. Μετά 
την αντίδραση του αστικού πολιτικού 
κόσμου, ο φίρερ των νεοναζί προσπά-
θησε να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα 
και ο Μπαρμπαρούσης, σε συνεννόηση 
με τον φίρερ, άρχισε τις δηλώσεις μετά-
νοιας. Ας δούμε, λοιπόν, τα γεγονότα.

Σάββατο πρωί, ο Μπαρμπαρούσης 
ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής για να 
μιλήσει επί της πρότασης δυσπιστίας 
που είχε καταθέσει η ΝΔ και μιλώντας 
από γραπτό κείμενο καλεί την ηγεσία 
του στρατεύματος να κάνει πραξικό-
πημα: «Και επειδή η πολιτική ηγεσία της 
χώρας δεν νομοθετεί προς το συμφέρον 
του έθνους, αλλά για το προσωπικό τους 
συμφέρον, καλώ τη στρατιωτική ηγεσία 
της χώρας να σεβαστεί τον όρκο της, 
να συλλάβει τον Πρωθυπουργό Αλέ-
ξη Τσίπρα, τον Πάνο Καμμένο και τον 
Προκόπη Παυλόπουλο, για να αποτρα-
πεί αυτή η προδοσία. Τα κεφάλια σας 
στις Πρέσπες!». Επειδή άτομα σαν τον 
Μπαρμπαρούση με δυσκολία γράφουν 
τρεις σειρές, έχουν έμμισθους συνερ-
γάτες που τους γράφουν τις ομιλίες. Κι 
αυτούς τους πληρώνει ο ελληνικός λα-
ός. Επομένως, δεν είπε κάτι «εν θερμώ», 
αλλά ό,τι είπε ήταν προετοιμασμένο 
και «εντός γραμμής». Αλλωστε, όταν 
καλούσε τους στραταίους να κάνουν 
πραξικόπημα, καταχειροκροτήθηκε 
από τους υπόλοιπους χρυσαυγίτες.

Ο Λαμπρούλης του Περισσού, που 
προήδρευε εκείνη την ώρα, χειρίστηκε 
τη χρυσαυγίτικη πρόκληση σαν «φυ-
τό». Το μέγιστο που ζήτησε ήταν να 
ανακαλέσει ο Μπαρμπαρούσης και να 
διαγραφούν από τα πρακτικά όσα εί-
πε! Στην αίθουσα, όμως, καραδοκούσε 
ο Βούτσης που περίμενε πώς και πώς 
τη χρυσαυγίτικη πρόκληση (για λόγους 
στους οποίους θα αναφερθούμε παρα-
κάτω). Ανακοίνωσε ότι συγκαλεί έκτα-
κτη συνεδρίαση της Διάσκεψης των 
Προέδρων, στην οποία θα προτείνει 
να αποβληθούν οι χρυσαυγίτες από το 
υπόλοιπο της συγκεκριμένης συνεδρί-
ασης. Στο μεταξύ, με πρόταση αρχικά 
του Γαβρόγλου και μετά εκπροσώπων 
και άλλων κομμάτων, αποφασίστηκε να 
μη διαγραφεί τίποτα από τα πρακτικά.

Οση ώρα διαρκούσε ο σάλος, μπήκε 
στην αίθουσα ο κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος των νεοναζιστών Χρ. Παπ-
πάς, που όχι μόνο δεν αποδοκίμασε 
τον Μπαρμπαρούση, αλλά είπε ότι «ο 
κάθε Βουλευτής είναι εκπρόσωπος του 
έθνους, είναι υπεύθυνος των λόγων του 
και αναλαμβάνει την ευθύνη των λόγων 
του»! Και συνέχισε: «Αυτό σας πονάει. 
Σας πονάει η παρουσία της φωνής των 
ελλήνων εθνικιστών, φωνής που είναι 
και μέσα στη Βουλή, αλλά και αυτή τη 
στιγμή είναι έξω από τη Βουλή και φω-
νάζει “όχι στη συμφωνία, κανένας συμβι-
βασμός για τη Μακεδονία μας“».

Αποχωρώντας από τη Βουλή, οι χρυ-
σαυγίτες πήγαν σε συγκέντρωση που 
οργάνωναν στο Σύνταγμα. Εκεί, ο Κα-
σιδιάρης, μιλώντας on camera, δήλω-
σε ότι συμφωνεί με τη δήλωση Μπαρ-
μπαρούση: «Ετσι θα έπρεπε να γίνει, αν 
υπήρχε στρατός και σώματα ασφαλείας 
στην Ελλάδα», τόνισε! Κανένας εισαγγε-
λέας, όμως, δε στράφηκε και κατά του 
Κασιδιάρη.

Μέσα στη Βουλή, μετά τον Βούτση 
που ανακοίνωσε την αποβολή των νε-

οναζιστών από τη συζήτηση επί της 
πρότασης δυσπιστίας, κατέφθασε 
ασθμαίνων και ο Καμμένος για να δια-
βεβαιώσει ότι «οι οι ελληνικές Ενοπλες 
Δυνάμεις είναι απόλυτα δημοκρατικές 
και σέβονται το σύνολο της Βουλής των 
Ελλήνων, τα κόμματα, την κοινοβουλευ-
τική Δημοκρατία και κανείς στρατηγός, 
αρχηγός, αξιωματικός, υπαξιωματικός, 
στρατιώτης ή εθνοφύλακας δεν πρόκει-
ται να ανταποκριθεί με κανέναν τρόπο 
σε τέτοιου είδους εκκλήσεις»! Κανένας 
δε θα έδινε σημασία σ’ αυτά, αλλά ο 
Καμμένος είχε προλάβει να «δει» και το 
ποινικό σκέλος και ζήτησε από τη Δικαι-
οσύνη να ασκήσει «κατά του Βουλευτού 
Μπαρμπαρούση και κατά του κόμματος 
της Χρυσής Αυγής» δίωξη για παραβία-
ση του άρθρου 135 του Ποινικού Κώδι-
κα, «που αναφέρεται σε προπαρασκευ-
αστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας».

Ο φίρερ κατέφθασε στη Βουλή, μά-
ζεψε τους βουλευτές για ντεκόρ στο 
περιστύλιο και δήλωσε: «Η Χρυσή Αυ-
γή καταδικάζει την δήλωση Μπαρμπα-
ρούση, η οποία είναι εκτός γραμμής της 
Χρυσής Αυγής, η οποία είναι ένα πολι-
τικό Κίνημα και ο βουλευτής Μπαρμπα-
ρούσης με την δήλωσή του αυτή έδωσε 
μια βαθιά επικοινωνιακή ανάσα στο 
ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα όλα τα ΜΜΕ αντί να 
μιλάνε για την προδοσία της Μακεδο-
νίας που είναι ένα πραγματικό γεγονός, 
μιλάνε για τα κατά φαντασίαν πραξικο-
πήματα που δεν υπάρχουν. Η Χρυσή 
Αυγή καταγγέλλει τον ΣΥΡΙΖΑ και την 
Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι σε πλήρη 
συμφωνία απέκλεισαν την Χρυσή Αυγή 
από την συζήτηση, το μόνο εθνικιστικό 
κόμμα που έχει ξεκάθαρη θέση για την 
εθνική μειοδοσία που θα γίνει στις Πρέ-
σπες. Η Χρυσή Αυγή καταγγέλλει την 
αντιδημοκρατική και αντισυνταγματική 
τους συμπεριφορά και καλεί τον Ελλη-
νικό Λαό να αναλογιστεί: Ποιοι είναι τε-
λικά οι φασίστες; Ποιοι είναι οι τύραννοι 
και αυτοί, οι οποίοι έχουν φτιάξει ένα αυ-
ταρχικό καθεστώς σε αυτήν τη Χώρα;».

Ούτε λέξη για διαγραφή του Μπαρ-
μπαρούση, όπως βλέπετε. Αυτό έγινε 
αργότερα, όταν ήδη είχε ασκηθεί δί-
ωξη από την Εισαγγελία του Αρείου 
Πάγου. Ο φίρερ φοβήθηκε ότι η δίωξη 
μπορεί να επεκταθεί, όπως είχε ζητήσει 
ο Καμμένος, και έσπευσε υποκριτικά να 
θέσει τον Μπαρμπαρούση εκτός κοινο-
βουλευτικής ομάδας της ΧΑ. Ο ίδιος δε 
ο Μπαρμπαρούσης διατάχθηκε να κά-
νει την πρώτη «κοτίστικη» δήλωση: «Οι 
σημερινές αυθόρμητες δηλώσεις μου 
–τις οποίες ανακαλώ- επ’ ουδενί είχαν 
σκοπό να αμφισβητήσουν την Συνταγ-
ματική Νομιμότητα (…) Ξεπερνά κάθε 
όριο γελοιότητας η άποψη του ΥΠΕΘΑ 
Π. Καμμένου, ότι με μία ατυχή δήλωσή 
μου, έκανα προπαρασκευαστικές ενέρ-
γειες για να καταλυθεί το Πολίτευμα! 
Τονίζω ότι η προσήλωσή μου στην Συ-
νταγματική Νομιμότητα, την οποία υπη-
ρετώ ως εκλεγμένος μέλος της Εθνικής 

Αντιπροσωπείας από το έτος 2012, δεν 
μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν».

Η ποινική δίωξη, όμως, είχε ήδη δρο-
μολογηθεί. Για το κακουργηματικού 
βαθμού αδίκημα των προπαρασκευα-
στικών πράξεων εσχάτης προδοσίας. 
Το άρθρο 135 ΠΚ - Προπαρασκευαστι-
κές πράξεις εσχάτης προδοσίας, στην 
πρώτη παράγραφό του ορίζει: «Οποι-
ος δημόσια ή με τη διάδοση εγγράφων, 
εικόνων ή παραστάσεων προκαλεί με 
πρόθεση ή προσπαθεί να διεγείρει άλ-
λους στο να επιχειρήσουν πράξεις από 
εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 134 
(σ.σ. πράξεις εσχάτης προδοσίας) τιμω-
ρείται με κάθειρξη». Γιατί, όμως, δίωξη 
μόνο κατά του Μπαρμπαρούση και όχι 
και κατά του Κασιδιάρη, που συμφώνη-
σε δημόσια μαζί του και on camera κά-
λεσε στρατό και αστυνομία να κάνουν 
αυτό που ζήτησε ο Μπαρμπαρούσης; 
Γιατί όχι κατά των χρυσαυγιτών βου-
λευτών που χειροκρότησαν το γκεσέμι 
τους. Γιατί όχι κατά του φίρερ, που είναι 
η υπέρτατη Αρχή στη νεοναζιστική συμ-
μορία (απολύτως επίκαιρη η αποκαλυ-
πτική ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο 
προηγούμενο φύλλο της «Κόντρας»);

Ακολούθησε το σόου της «καταδί-
ωξης» Μπαρμπαρούση. Οι μπάτσοι 
«έστηναν μπλόκα» κι αυτός τα «παρα-
βίαζε». Δηλαδή, του έκλειναν το δρόμο 
τόσο ώστε να μπορεί να περάσει. Και 
μετά, αυτός «εξαφανίστηκε στην Αιτω-
λοακαρνανία», γύρισε με το ίδιο αυτοκί-
νητο (!) στην Αθήνα, για να τον πιάσουν 
τη Δευτέρα το πρωί σ’ ένα διαμέρισμα 
στο Πάτημα Χαλανδρίου!

Μετά τη σύλληψή του, είχαμε δεύ-
τερη, ακόμα πιο «κοτίστικη» δήλωση, 
γραμμένη διά χειρός δικηγόρου: «Διά 
της παρούσης θέλω να δηλώσω τον 
απόλυτο σεβασμό μου στο Σύνταγμα, 
το Δημοκρατικό πολίτευμα και στους 
θεμελιώδεις θεσμούς του. Ορκίστηκα 
να υπηρετώ τη Συνταγματική νομιμό-
τητα ως εκλεγμένο μέλος της Εθνικής 
Αντιπροσωπείας και τούτο αποτελεί δο-
μικό στοιχείο όχι μόνο της πολιτικής μου 
δράσης, αλλά και ενσυνείδητη αξιακή 
επιλογή μου. Σε μικρό μέρος της ομιλί-
ας μου κατά τη διάρκεια ασκήσεως των 
καθηκόντων μου στην Ολομέλεια της 
Βουλής την 16η.06.2018 ενσωματώθη-
καν ατάκτως και αυθορμήτως ατελείς 
λεκτικές υπερβολές και άτυχες εκφρά-
σεις, που οφείλονται στη θυμική έξαρση 
που μου είχε προκαλέσει το ουσιαστι-
κό διακύβευμα της συζήτησης»! Μετά 
τη δήλωση μετάνοιας, ακολουθεί η 
νομική υπεράσπιση στηριγμένη στην 
απροσφορότητα της πράξης: «Η σχετι-
κή άκομψη φρασεολογία μου σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί 
ως προτροπή ή κατάλυση ή μεταβολή ή 
αλλοίωση του Δημοκρατικού Πολιτεύ-
ματος, πρώτα απ΄ όλα διότι ευθαρσώς 
δηλώνω ότι δεν υπήρξε ούτε νοητική 
σύλληψη και έπειτα διότι, κατά λογική 
εκτίμηση, η απροσφορότητα να συντε-

λεσθούν πολιτειακές εκτροπές από 
φραστικές υπερβολές ομιλητή, χωρίς 
σχετική θεσμική αρμοδιότητα και μάλι-
στα από το βήμα της Βουλής, είναι πρό-
δηλη». Και ξανά δήλωση μετάνοιας: «Η 
ανάκληση της φρασεολογίας αποτελεί 
ενσυνείδητη επιλογή μου και όχι φοβική 
αντίδραση. Θα την επαναλάβω και από 
το βήμα της Βουλής, ώστε να συντελε-
σθεί ποιοτικά ισοβαρής αποκατάσταση 
της τάξεως των πραγμάτων»!

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που στην 
εν εξελίξει δίκη της ΧΑ προσπαθούν να 
αποποιηθούν τον ναζισμό (εθνικοσοσι-
αλισμό), εμφανιζόμενοι ως νομοταγείς 
«έλληνες εθνικιστές», προσπαθούν να 
αποποιηθούν και τη λατρεία τους για 
τη χούντα και να εμφανιστούν ως πιστοί 
στο «κοινοβουλευτικό πολίτευμα». Κι 
ας ξέρει όλος ο κόσμος ότι είναι χου-
ντάρες του κερατά. Κι ας καμάρωνε 
ο Παππάς με τη σημαία της χούντας 
στο Ηράκλειο της Κρήτης. Κι ας ήταν 
υποψήφιος στα Γιάννινα «ο μαχητής 
αντιστράτηγος Π/Β Ηλίας Χ. Παππάς, 
στενός συνεργάτης του Γεωργίου Πα-
παδοπούλου», πατέρας του Χρ. Παππά. 
Κι ας έγραφε ο Παππάς ύμνους για τον 
Ντερτιλή, τον χουντικό που δολοφό-
νησε εν ψυχρώ τον 20χρονο Μιχάλη 
Μυρογιάννη έξω από το Πολυτεχνείο 
το 1973.

Αυτή είναι η σταθερή ταχτική της 
νεοναζιστικής συμμορίας και την εν-
σαρκώνει με τον καλύτερο τρόπο ο 
φίρερ Μιχαλολιάκος. Δεν έχει πρό-
βλημα να «αποκηρύξει τη βία», όταν 
αντιμετωπίζει κατηγορίες για δολο-
φονίες (Φύσσας, Λουκμάν) και για 
απόπειρες ανθρωποκτονιών (αιγύπτιοι 
ψαράδες, μέλη του ΠΑΜΕ κ.ά.), όταν 
όμως μιλάει στους χρυσαυγίτες μιλάει 
για τις «ξιφολόγχες που θα ακονίζονται 
στα πεζοδρόμια» και τους θυμίζει την 
εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία. Για μια 
ολόκληρη περίοδο, όσο είχαν πλήρη 
προστασία από τον αστυνομικό και 
δικαστικό μηχανισμό, υποκαθιστού-
σαν αυτόν τον μηχανισμό (με εφόδους 
στις λαϊκές αγορές και πογκρόμ κατά 
μεταναστών), όντας σίγουροι ότι έχουν 
το ακαταδίωκτο. Οταν, μετά τη στοχευ-
μένη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ο 
μηχανισμός πήρε εντολή να τους ασκή-
σει διώξεις, άρχισαν τα κλαψουρίσμα-
τα, τις «κοτίστικες» δηλώσεις και την 
προσπάθεια να οργανώσουν την ποινι-
κή τους άμυνα (να ρίξουν την ευθύνη 
σε «προσωπικές ενέργειες» μελών των 
ταγμάτων εφόδου, όπως ο Ρουπακιάς, 
κι αν δεν καταφέρουν να αποφύγουν 
την καταδίκη ο φίρερ και οι βουλευτές, 
να έχουν χτίσει ελαφρυντικά).

Το ίδιο έγινε και τώρα με τον Μπαρ-
μπαρούση. Δεν μπορούσαν αυτοί να 
μείνουν στη γραμμή της καταγγελίας. 
Αυτό το έκανε ήδη η ΝΔ. Επρεπε να 
κάνουν ένα βήμα παραπέρα. Να επα-
ναφέρουν το προχουντικό σύνθημα 
«ένας λοχίας θα μας σώσει». Αυτό έκα-

νε ο Μπαρμπαρούσης, με εντολή του 
φίρερ, που ελέγχει τα πάντα. Οταν εί-
δαν τις εξελίξεις, τις οποίες προφανώς 
δεν είχαν προβλέψει, κράτησαν για λί-
γο άμυνα, έβαλαν τον Μπαρμπαρούση 
να κάνει την πρώτη δήλωση μετάνοιας 
και στο φινάλε έφτασαν στην υποκρι-
τική διαγραφή του από την κοινοβου-
λευτική ομάδα, σε μια προσπάθεια να 
χτίσουν αμυντικά τείχη γύρω από τον 
φίρερ και τους υπόλοιπους βουλευτές.

Πολιτικάντικη σπέκουλα
Αν δεν υπήρχαν ο Μπαρμπαρούσης 

και οι υπόλοιποι νεοναζιστές βουλευ-
τές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να τους εφεύ-
ρει. Γιατί του έδωσαν την ευκαιρία για 
αντινεοδημοκρατική σπέκουλα. Ευκαι-
ρία που την περίμενε με αγωνία. Γι’ αυτό 
ήταν στην αίθουσα ο Βούτσης την ώρα 
που μιλούσε ο Μπαρμπαρούσης. Και γι’ 
αυτό αντέδρασε άμεσα.

Πανέτοιμος και ο Τζανακόπουλος 
έκανε αμέσως δήλωση: «Είναι πλέον 
φανερό ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 
ανοίξει με τη στάση της το κουτί της 
Πανδώρας. Εχει απελευθερώσει τα πιο 
αντιδραστικά αντανακλαστικά ακραίων 
κύκλων και έχει νομιμοποιήσει το τέρας 
του εθνικισμού. Ακραίες ιδεολογίες, που 
μέχρι πριν από λίγο καιρό θεωρούνταν 
νεκρές, βρήκαν την ευκαιρία να αναστη-
θούν, χάρη στα μισαλλόδοξα κηρύγματα 
του κ. Μητσοτάκη και ηγετικών κύκλων 
της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγη 
ώρα ο χρυσαυγίτης Μπαρμπαρούσης… 
Η ευθύνη για το γεγονός ότι ο φασιστι-
κός και εθνικιστικός εσμός έχει πλήρως 
αποθρασυνθεί και καλεί ευθέως σε κα-
τάλυση της Δημοκρατίας βαραίνει απο-
κλειστικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη». 

Τα ίδια υποστήριξε και από το βήμα 
της Βουλής: «Τι -αλήθεια- περιμένει 
να ακούσει κανείς από τον χρυσαυ-
γίτη Μπαρμπαρούση, όταν ο πρώην 
πρωθυπουργός της χώρας μιλάει για 
“ξεπουλήματα“, όταν οι βουλευτές της 
Νέας Δημοκρατίας μιλούν για εθνικές 
προδοσίες, για μειοδοσίες; (…) Είναι 
φυσικό επακόλουθο, το οποίο εσείς 
προκαλέσατε με τη στάση σας, αυτό το 
οποίο συνέβη χθες στη Βουλή. Είναι η 
λογική συνέπεια του γεγονότος ότι έχε-
τε στρώσει το χαλί στον εθνικισμό. Τρέ-
φετε το τέρας του εθνικισμού, εσείς και 
οι συνάδελφοί σας! Οταν η ΝΔ μιλάει 
για προδοσία, η Χρυσή Αυγή θα μιλήσει 
για την ανάγκη πραξικοπήματος. Και γι’ 
αυτό ακριβώς το λόγο ο κ. Μητσοτάκης 
φέρει ακέραια και ολοκληρωτική την 
ευθύνη για όλα όσα συνέβησαν χθες 
στην ελληνική Βουλή, ακέραια και ολο-
κληρωτική»!

Την ίδια πολιτικάντικη σπέκουλα 
έκανε, βέβαια, στο παρελθόν και η ΝΔ, 
όταν κατηγορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ για σύ-
μπλευση με τη ΧΑ στις «πλατείες των 
αγανακτισμένων» και στην ψηφοφορία 
για εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας 
τον Δεκέμβρη του 2014. Ο αστικός πο-
λιτικός κόσμος δεν κάνει αντιφασιστικό 
αγώνα. Ούτε βέβαια ανησύχησε από 
τους χουντικού τύπου κρωγμούς του 
Μπαρμπαρούση. Οι στραταίοι, ακόμα 
και οι φασίστες, πρώτον κάνουν καριέ-
ρα στο κοινοβουλευτικό καθεστώς και 
δεύτερον αναγνωρίζουν ως ανώτατη 
αρχή τους το ΝΑΤΟ. Δε θα κινούνταν, 
λοιπόν, ενάντια σε μια συμφωνία πίσω 
από την οποία βρίσκεται (φόρα παρτί-
δα) το ΝΑΤΟ (και όχι μόνο). Κι αν κάποι-
οι από δαύτους δοκίμαζαν οτιδήποτε, 
εμφορούμενοι από τον τυφλό εθνικι-
σμό, οι άλλοι θα τους «μπουζούριαζαν» 
σε χρόνο ρεκόρ. 

Ναζιστές, χουντάρες και κότες!

Στο προηγούμενο φύλλο (16 Ιούνη του 
2018) δημοσιεύσαμε ρεπορτάζ με 

τίτλο «Δίκη ΧΑ - Αναγνωστέα έγγραφα 
354 και 392: Επιβεβαιώνεται ο ναζισμός 
και η “Αρχή του Αρχηγού“», στο οποίο 
ανάμεσα στ’ άλλα αποκαλύψαμε ότι στο 
Αναγνωστέο Εγγραφο 354, που περιέχει 
υλικό που κατασχέθηκε στο σπίτι του 
Χρ. Παππά, βρέθηκε και άρθρο του με 
τίτλο: «6 Απριλίου 1941: ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΩΝ 
ΟΧΥΡΩΝ». Στο άρθρο αυτό ο Παππάς 
δεν ασκεί την παραμικρή κριτική στους 
χιτλερικούς που μακέλεψαν τον ελληνι-
κό λαό, αλλά αντίθετα αναπαράγει τους 
ισχυρισμούς τους, ότι δεν επιτέθηκαν 
ενάντια στον ελληνικό λαό αλλά ενάντια 
στις βρετανικές δυνάμεις που βρίσκο-
νταν στο ελληνικό έδαφος.

Λίγο μετά το μεσημέρι της ίδιας μέ-
ρας (Σάββατο, 14:43’), «όλως συμπτωμα-
τικώς», οι νεοναζιστές ανέβασαν στην 
ιστοσελίδα τους ένα απολογητικό άρθρο 
του φίρερ με τίτλο: «Εμείς, η Γερμανική 
εισβολή και το ΚΚΕ». Σ’ αυτό το άρθρο 
ο νεοναζιστής φιρερίσκος καταβάλλει 
απεγνωσμένη προσπάθεια να αποδείξει 
ότι «εάν ζούσαμε τότε θα πολεμούσαμε 
τους Γερμανούς εισβολείς, γιατί αυτό 
επιβάλλει αυτή η ίδια η Ιδεολογία μας»! 
Πλην όμως μάταια. Χωριό που φαίνεται 
κολαούζο δε θέλει.

Το άρθρο του Παππά, «6 Απριλίου 
1941:ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ» δεν είναι 
το μοναδικό που δείχνει τη λατρεία τους 
για τον Χίτλερ και τα SS. Επανερχόμαστε 
στο θέμα και για έναν πρόσθετο λόγο. 
Γιατί οι νεοναζιστές με τις ψευτιές τους 
προκαλούν. Αυτά τα θρασίμια, οι ψευ-
τοπαλικαράδες που ανέπτυσσαν τη δο-
λοφονική τους δράση με τις πλάτες των 
διωκτικών μηχανισμών, έχουν το θράσος 
να πιάνουν στο στόμα τους το επαναστα-
τικό ΚΚΕ και τον Νίκο Ζαχαριάδη.

Γράφουν οι γελοίοι, ότι το ΚΚΕ με ηγέ-
τη τον Ν. Ζαχαριάδη και οι χιλιάδες των 
κομμουνιστών ήταν σύμμαχοι της Γερμα-
νίας! Οι απόγονοι των δωσίλογων και των 
ταγματασφαλιτών προκαλούν ωμά, επι-
στρατεύοντας χοντρά ψέματα, όπως το 
συνηθίζουν. Ο τόπος αυτός έχει βαφτεί 
από το αίμα δεκάδων χιλιάδων κομμου-
νιστών και Εαμιτών-Ελασιτών, θυμάτων 
των ναζιστών και θα ήταν ιεροσυλία αν 
επιχειρούσαμε να προσκομίσουμε στοι-
χεία για να αντικρούσουμε τα ψεύδη των 
νεοναζιστών.

Θα μείνουμε, λοιπόν, στον απεγνω-
σμένο ισχυρισμό του φιρερίσκου ότι «η 
Χρυσή Αυγή με πλήθος κειμένων της 
έχει δηλώσει, ότι εάν ζούσαμε τότε θα 
πολεμούσαμε τους Γερμανούς εισβο-
λείς, γιατί αυτό επιβάλλει αυτή η ίδια η 
ιδεολογία μας» και ότι «δεν έχουν βρει ού-
τε μια πρόταση στην οποία να γράφουμε 
υπέρ της Ιταλικής και Γερμανικής εισβο-
λής!» (η επισήμανση του φίρερ).

Οι νεοναζιστές νομίζουν ότι απευθύ-
νονται σε Χαχόλους που δεν ξέρουν από 
ιστορία. Νομίζουν ότι απευθύνονται σε 
ανθρώπους που δεν γνωρίζουν για το 
ρόλο των ταγμάτων ασφαλείας και όλων 
των φασιστικών οργανώσεων που συνερ-
γάστηκαν με τους ναζιστές εισβολείς και 
κατακτητές. Σε ανθρώπους που δεν γνω-
ρίζουν ότι ο φιρερίσκος και άλλα ηγετι-
κά στελέχη είχαν συγγενείς στα Τάγματα 
Ασφαλείας και στους Χίτες. Από την άλ-
λη,  στα Αναγνωστέα  Εγγραφα της δίκης 

υπάρχει πληθώρα άρθρων σαν αυτό του 
Χρ. Παππά, που εκθειάζουν τη δράση των 
ελλήνων ναζιστών που εντάχθηκαν στα 
SS και πολέμησαν μαζί τους ενάντια στο 
σοβιετικό λαό (θα αναφερθούμε παρα-
κάτω σ’ αυτά).

Είναι άπειρα τα άρθρα και οι δηλώσεις 
του φίρερ υπέρ του εθνικοσοσιαλισμού 
του Χίτλερ, που βρίσκονται στα Αναγνω-
στέα Εγγραφα. Ο ισχυρισμός τους ότι, αν 
ζούσαν τότε, θα πολεμούσαν τους γερ-
μανούς εισβολείς, γιατί αυτό επιβάλλει 
η ιδεολογία τους (που είναι ο εθνικοσο-
σιαλισμός) είναι από τους πιο «κουφούς» 
και άπτεται ψυχιατρικής ανάλυσης. Ιδού 
ένα απόσπασμα από ομιλία του φίρερ 
στη Λαμία, στις 27 Ιούλη του 2011: «Και 
τα χέρια μας είμαστε διατεθειμένοι να τα 
λερώσουμε, και ρατσιστές να μας πούνε 
δεν μας νοιάζει, και ναζιστές να μας πού-
νε δεν μας νοιάζει. Απλά είμαστε Ελληνες 
που ζούμε το 2011. Εγώ, αν θέλεις να στο 
πω, αν ζούσα στην Γερμανία του ’33 θα 
ήμουν μέλος του εθνικοσοσιαλιστικού 
κόμματος και θα αισθανόμουν ιδιαίτερα 
χαρούμενος» (η επισήμανση δική μας).

Προσέξτε ότι ο φιρερίσκος δε λέει «αν 
ήμουν Γερμανός», αλλά «αν ζούσα στη 
Γερμανία». Θα παρέμενε Ελληνας, αλλά 
θα εντασσόταν στο εθνικοσοσιαλιστι-
κό κόμμα και θα αισθανόταν ιδιαίτερα 
χαρούμενος! Ε, αυτός ο χαρούμενος 
ναζιστής, θα συμμετείχε με την ίδια –αν 
όχι μεγαλύτερη- χαρά στα γερμανικά 
στρατεύματα που εισέβαλαν στην Ελλά-
δα τον Απρίλη του 1941, γιατί –πέραν των 
άλλων- θα είχε την ευκαιρία να επιβάλει 
τον εθνικοσοσιαλισμό στην Ελλάδα. Ο 
ισχυρισμός του Μιχαλολιάκου ότι δήθεν 
ο εθνικοσοσιαλισμός του θα του επέβαλε 
να αντισταθεί στην επέμβαση των χιτλε-
ρικών εισβολέων είναι παραμύθι της Χα-
λιμάς. Εχει τόση αλήθεια όση αυτά που 
είπε στην απολογία του στον ανακριτή, 
στις 3 Οκτώβρη του 2013, ότι καταδικά-
ζει τη φασιστική βία της ΧΑ, που ήταν το 
συγκριτικό πλεονέκτημά της σε σχέση με 
τ’ άλλα αστικά κόμματα.

Ναζί μέχρι το μεδούλι
Στο παράρτημα 8.4 του Αναγνωστέου 

Εγγράφου 327, που περιέχει υλικό που 
κατασχέθηκε από το σπίτι του φίρερ της 
ΧΑ, υπάρχουν τα έγγραφα 0641 και 2213, 
στα οποία γίνεται αναφορά στον εθνικο-
σοσιαλισμό.

Το έγγραφο 0641 γράφτηκε τον Μάη 
του 2007, έχει τίτλο «ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 
- Ιδεολογία και Πολιτικός Ακτιβισμός σε 
Αθήνα, Πειραιά  και Θεσσαλονίκη» και 
καταλήγει ως εξής:

«Αν και οι Αξίες που υπηρετούμε (…) 
αναγνωρίζουμε ότι ο Β’ Παγκόσμιος 
ήταν ένας πόλεμος Ιδεολογιών, με την 
δική μας να εκπροσωπείται απ’ τους 
ηττημένους. Αν και χάθηκε η πρώτη Με-
γάλη Μάχη, εμείς συνεχίζουμε απτόητοι 
να πολεμάμε ποικιλοτρόπως, αντιστεκό-
μενοι στην εξόντωση των διαχρονικών 
Αξιών της Φυλής και του Εθνους μας» (οι 
επισημάνσεις δική μας).

Ο Β' Παγκόσμιος πόλεμος ήταν -κατά 
τον φιρερίσκο- «πόλεμος ιδεολογιών» 
(όχι εθνών, κρατών κτλ.) κι αυτοί ανα-
γνωρίζουν τον εαυτό τους στην πλευρά 
των ηττημένων, δηλαδή των χιτλερικών 
ναζί. Αυτόν τον αγώνα συνεχίζουν «ποικι-
λοτρόπως», δολοφονώντας αντιφασίστες 

σαν τον Παύλο Φύσσα και κάθε είδους 
«μιάσματα» (μετανάστες, συνδικαλιστές 
που εμφανίζονται ως κομμουνιστές, 
αναρχικούς). 

Το έγγραφο 2213 φέρει τον τίτλο «Τι εί-
ναι Εθνικοσοσιαλισμός;». Παραθέτουμε 
ένα απόσπασμα:

«Ο ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΗΣ είναι συνειδητο-
ποιημένος Εθνικοσοσιαλιστής σε όλες 
τις πτυχές της ζωής του… Ο ΧΡΥΣΑΥΓΙ-
ΤΗΣ είναι η ελίτ του Ελληνα… Δεν υπάρχει 
όμως περίπτωση ένταξης σε κανέναν που 
δεν τηρεί, δεν σέβεται απόλυτα, το τονίζω 
απόλυτα, τις δομές και κυρίως τις αρχές 
μας… Γιατί απλά χωρίς ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ, ΠΙ-
ΣΤΗ και ΥΠΑΚΟΗ δεν θα μπορέσουμε 
να διαχειριστούμε εύκολα όλον αυτόν τον 
κόσμο που έρχεται σε εμάς».

«Συνειδητοποιημένοι εθνικοσοσιαλι-
στές», λοιπόν, που αγωνίζονται για την 
επικράτηση του ναζισμού. Βρέθηκαν και 
στο αρχείο του φίρερ (Αναγνωστέο Εγ-
γραφο 327) άρθρα στα οποία και αυτός 
κινείται στη λογική του Χ. Παππά. Υπάρχει 
ένα δεκαεξασέλιδο κείμενο (παράρτημα 
2.3, έγγραφο 0044), στο οποίο γίνονται 
αναφορές στην αγάπη του Χίτλερ για τον 
αρχαιοελληνικό πολιτισμό, σε διαφωνία 
του με τον Μουσολίνι για την εισβολή 
των ιταλών φασιστών στην Ελλάδα και 
άλλα. Παραθέτουμε τρία αποσπάσματα 
απ’ αυτό:

«ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ
“Πρέπει να διαφυλάξουμε σ’ όλη του 

την ομορφιά το Ελληνικό Ιδεώδες του 
πολιτισμού“. “…Αν μας ρωτήσει κανείς 
για τους προγόνους μας πρέπει να τον 
παραπέμπουμε πάντοτε στους Ελληνες“».

«Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΚΑΙ Ο ΧΙΤ-
ΛΕΡ

…Είναι γνωστό ότι ο Χίτλερ είχε πλήρη 
άγνοια των σχεδίων του Μουσολίνι και συ-
ναντήθηκε μαζί του την 28η Οκτωβρίου 
στην Φλωρεντία, προκειμένου να τον πεί-
σει να μην επιτεθεί κατά της Ελλάδος… 
Οι ιστορικοί αναφέρουν πως όταν πληρο-
φορήθηκε  από τον Μουσολίνι την ιταλική 
επίθεση στην κυριολεξία πάγωσε».

«ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΓΚΑΙ-
ΜΠΕΛΣ - 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941

Χθες: (…) Συζήτηση με τον Φύρερ επί 
της κατάστασης. Λυπάται που αναγκά-
στηκε να επιτεθεί κατά της Ελλάδας. Οι 
Ελληνες δεν έκαναν κάτι που να τους 
άξιζε να το υποστούν. Σκοπεύει  να τους 
φερθεί όσο πιο ανθρώπινα είναι δυνα-
τόν. Οι Ιταλοί κάνουν το αντίθετο… Η είσο-
δός μας στην Αθήνα καλωσορίστηκε  από 
μια μερίδα του ελληνικού πληθυσμού… 
Παρακολουθούμε την ταινία των επικαί-
ρων με την είσοδό μας στην Αθήνα. Ο Φύ-
ρερ δυσκολεύεται να το χαρεί, τόσο τον 
έχει επηρεάσει η μοίρα της Ελλάδας…» (οι 
επισημάνσεις δικές μας).

Οι νεοναζιστές είναι και κουτοπόνη-
ροι. Ετσι, αντιτίθενται στην επίθεση της 
φασιστικής Ιταλίας στην Ελλάδα, γιατί 
πρέπει να οικειοποιηθούν και τον φασί-
στα Μεταξά, που σαν αγγλόδουλος δε 
δέχτηκε την παράδοση στην Ιταλία (τα 
υπόλοιπα τα ανέλαβε ο ελληνικός λα-
ός). Από την άλλη, παρουσιάζουν σαν… 
αναγκαστική την επίθεση της χιτλερικής 
Γερμανίας (που έγινε σε χρόνο που ο Με-
ταξάς ήταν πεθαμένος) και τον Χίτλερ… 
καταστενοχωρημένο που αναγκάστηκε 
να την κάνει. Ηταν τόση η… στενοχώρια 

του, που επί τέσσερα και πάνω χρόνια οι 
στρατιώτες του και ιδιαίτερα τα επίλεκτα 
SS διέπραξαν μερικά από τα πιο φρικτά 
εγκλήματα πολέμου ενάντια στον άμαχο 
πληθυσμό (χώρια όλα τα υπόλοιπα).

Ο φιρερίσκος υπερασπίζεται ανοιχτά 
και απροκάλυπτα την εισβολή των ναζι-
στών, με προσωπική εντολή του Χίτλερ, 
και τώρα έχει το θράσος να γράφει ότι 
δεν έχει βρεθεί ούτε μια πρότασή τους 
που να γράφουν υπέρ της γερμανικής 
εισβολής! Ο Μιχαλολιάκος, που έκανε 
κωλοτούμπες στον ανακριτή, καταδικά-
ζοντας φραστικά τον εθνικοσοσιαλισμό 
και τη φασιστική δράση, προκειμένου να 
χτίσει το ελαφρυντικό της ειλικρινούς με-
ταμέλειας, δε θα είχε κανένα ενδοιασμό 
να γράψει ψέματα, μπας και καταφέρει 
να ισχυριστεί, ότι τάχα η ιδεολογία του, 
ο εθνικοσοσιαλισμός, θα του επέβαλε να 
αντισταθεί στη γερμανική εισβολή, αν 
ζούσε το 1941! Δεν έχουμε καμιά αμφιβο-
λία ότι –αν ζούσε τότε- θα ήταν ανάμεσα 
στους ελάχιστους που έραιναν με άνθη 
τα ναζιστικά στρατεύματα.

Το άρθρο του Χρ. Παππά με τίτλο «6 
Απριλίου 1941: ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ» 
δεν είναι το μοναδικό στο οποίο ο ναζι-
στής αβαντάρει τη γερμανική εισβολή 
στην Ελλάδα. Στο παράρτημα 1.4 του 
Αναγνωστέου Εγγράφου 354 υπάρχουν 
άλλα δύο άρθρα του Χρ. Παππά στα 
οποία υπερασπίζεται φανερά την πο-
λιτική του Χίτλερ. Το ένα έχει τίτλο: «29 
Ιανουαρίου 1941: Ο περίεργος θάνατος 
του Ιωάννου Μεταξά» (παράρτημα 1.4, 
έγγραφο 0005) και σ’ αυτό ο Παππάς 
πλέκει το εγκώμιο του φασίστα Μεταξά 
και παρουσιάζει τον Χίτλερ ως μεγάλο 
ειρηνοποιό. Στο άρθρο αυτό περιλαμ-
βάνεται ένα κεφάλαιο με υπότιτλο «Το 
γερμανικό σχέδιο ειρηνεύσεως». Παρα-
θέτουμε ένα απόσπασμα από αυτό το 
πόνημα του Παππά:

«Τον Δεκέμβριο του 1940, το διπλωματι-
κό παρασκήνιο είναι έντονο. Οι Γερμανοί  
προετοιμάζουν το σχέδιο “Μαρίτα“ χωρίς 
όμως να είναι βέβαιοι για την εφαρμογή 
του, γιατί, σύμφωνα με αυτούς, “δεν πρό-
κειται να κριθεί στην Ελλάδα το θέμα του 
ποιος θα ηγεμονεύσει της Ευρώπης εις το 
μέλλον“. Οι Ελληνες, νικητές όντας στο 
Μέτωπο, δεν είναι διατεθειμένοι να ζητή-
σουν ειρήνη, αλλά ούτε και οι ηττούμενοι 
Ιταλοί. Την πρωτοβουλία αναλαμβάνουν 
οι Γερμανοί έχοντας συμφέρον να λήξει ο 
πόλεμος χωρίς να εμπλακούν σε εκστρα-
τεία ενάντια στην Ελλάδα. Ετσι λοιπόν ο 
Χίτλερ παίρνει πρωτοβουλίες  και στέλνει 
τον Αρχηγό της Αμπβερ (Μυστικές Υπη-
ρεσίες) στην Ισπανία για μυστική διπλω-
ματία. (…) Βέβαια, μια εμβριθής ιστορική 
μελέτη των γεγονότων θα έπρεπε να εξε-
τάσει κατά πόσον η προσέγγιση Ελλάδος 
και Γερμανίας θα μπορούσε να είναι 
σε γνώσιν της αγγλικής κατασκοπείας, 
πράγμα το οποίον θα σήμαινε ότι αυτοί 
που από πλευράς Ελλήνων θα ετόλμουν  
ακόμη και να συζητήσουν πάνω σε αυτή 
την πρόταση θα ήσαν τουλάχιστον επι-
κίνδυνο εμπόδιο στα σχέδιά τους» (οι 
επισημάνσεις δικές μας).

Ο Παππάς δεν μιλάει για πραγματικά 
γεγονότα. Κάνει υποθέσεις, μπλέκει στο 
σενάριό του τη μυστική διπλωματία και 
«αναρωτιέται» ποια θα ήταν η αντίδρα-
ση της αγγλικής κατασκοπίας, αν οι Ελ-
ληνες τολμούσαν να διαπραγματευθούν 

το «σχέδιο ειρηνεύσεως» των ναζιστών. 
Κατασκευάζει αυτό το σενάριο γιατί προ-
φανώς θέλει να εμφανίσει τους Χιτλερι-
κούς ως οπαδούς της ειρήνης και τους 
Βρετανούς ως πολεμοχαρείς και έτσι να 
δικαιολογήσει -εμμέσως πλην σαφώς- τη 
συνεργασία των προγόνων του ταγματα-
σφαλιτών με τους ναζί κατακτητές (θυμί-
ζουμε, ότι ο πατέρας του Ηλίας Παππάς 
υπήρξε στενός συνεργάτης του φασίστα 
Παπαδόπουλου).

Σε ένα ακόμα άρθρο του ο Παππάς 
υμνεί τον Χίτλερ για τον φιλελληνισμό 
του και τα βάζει με τους πολεμοκάπη-
λους Αμερικανούς, Βρετανούς και Γάλ-
λους. Παραθέτουμε απόσπασμα από το 
άρθρο του Παππά «1936: Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΦΛΟΓΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΤΟ ΒΕ-
ΡΟΛΙΝΟ» (Αναγνωστέο Εγγραφο 354, 
παράρτημα 1.4, έγγραφο 0033):

«Εκτός από την Φλόγα που προσεφέρ-
θη από την Ελλάδα ως ευλογία, προσε-
φέρθη επίσης ένα πολύτιμο δώρο από τον 
φουστανελοφόρο Σπύρο Λούη στον ίδιο 
τον Χίτλερ: ένα κλαδί αγριελιάς από την 
περιοχή του Ολύμπου (…) λέγοντάς του: 
Σας προσφέρω αυτό το κλαδί (…) Ελπίζω 
ότι τα έθνη θα συναντώνται πάντα μετα-
ξύ τους μόνο στα πλαίσια τέτοιου είδους 
ειρηνικών συναγωνισμών. (Δυστυχώς τα 
σχέδια των γαμψομύτιδων πλουτοκρατών 
εχθρών της Ευρώπης πέραν του Ατλαντι-
κού και των φερέφωνών τους σε Γαλλία 
και Αγγλία ήσαν διαφορετικά). Ο Χίτλερ 
ενθουσιασμένος (…) θα εξαγγείλει (…) μια 
νέα αρχαιολογική αποστολή στην Ολυ-
μπία».

Και ο Παππάς και ο φιρερίσκος Μιχα-
λολιάκος καταβάλλουν προσπάθειες να 
παρουσιάσουν τον Χίτλερ και τους να-
ζιστές του ως ειρηνοποιούς και λάτρεις 
του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, που 
λόγω των «πολεμοκάπηλων» Αγγλων, 
Αμερικανών και Γάλλων αναγκάστηκαν 
να επιτεθούν στην Ελλάδα. Το αίμα νε-
ρό δε γίνεται. Ο εθικοσοσιαλισμός είναι 
η ιδεολογία τους και οι πρόγονοί τους 
πολέμησαν το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ως ανοιχτοί 
συνεργάτες των ναζί κατακτητών.

Στο Αναγνωστέο Εγγραφο 327 (πα-
ράρτημα 2.3, έγγραφο 0037) βρίσκουμε 
άρθρο που είχε ο φιρερίσκος της ΧΑ, το 
οποίο εγκωμιάζει τη δράση ελλήνων να-
ζιστών που πολέμησαν στο πλευρό των 
WAFFEN SS στο ρωσικό μέτωπο. Στο 
άρθρο αναφέρεται «πως το 1945 υπηρε-
τούσαν στα Waffen SS περί τους 200-
800 Ελληνες εθελοντές, όλοι τους από 
εκπαίδευση και οργάνωση στην Δυτική 
Πρωσία. Αυτοί, χωρίς να υπολογίζονται οι 
περιπτώσεις ήδη ενταγμένων σε άλλους 
μεραρχικούς και μη σχηματισμούς  των 
Ες-Ες Ελλήνων…».

Στριμωγμένος από τις εξελίξεις, ο φι-
ρερίσκος της νεοναζιστικής συμμορίας 
προσπαθεί να αρθρώσει απολογητικό λό-
γο με το άρθρο που ανέβασε άρον-άρον 
στην ιστοσελίδα της συμμορίας. Ομως 
τα γεγονότα είναι πεισματάρικα. Οι ιδε-
ολογικοί και πολιτικοί τους πρόγονοι, οι 
κάθε είδους ναζιστές, ταγματασφαλίτες 
και λοιποί δωσίλογοι, πολέμησαν στο 
πλευρό των γερμανών κατακτητών και αν 
ήταν σύγχρονοί τους ο Μιχαλολιάκος, ο 
Παππάς και οι υπόλοιποι θα πολεμούσαν 
στο πλευρό των Χιτλερικών ενάντια στην 
Αντίσταση του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ

Γεράσιμος Λιόντος

Ο φιρερίσκος προσπαθεί μάταια ν' αποδείξει ότι 
δεν είναι ναζιστές, αλλά… έλληνες πατριώτες!
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Οι μαθητές μπαλάκι του 
πινγκ-πονγκ

Τα στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύλλογος Εκπαι-
δευτικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής «ο Σωκράτης»:

«Με εντολή της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και 
τη συγκατάθεση της Τριμελούς Επιτροπής, μετακινούνται 
υποχρεωτικά 111 μαθητές (63 μαθητές στην Α΄ Αν. Αττική  
και 48 στη Β΄ Αν. Αττική) σε σχολεία εκτός των γεωγρα-
φικών ορίων όπου ανήκουν. Τα στοιχεία αυτά αφορούν 
μόνο στην κατανομή των μαθητών της Α΄ Τάξης και όχι 
στις μετακινήσεις παιδιών στα Νηπιαγωγεία.

Πιο συγκεκριμένα στη Β’ Αν. Αττική μετακινούνται:
11 μαθητές   από το 1ο Δ. Σχ. Αχαρνών
10        »          από το 2ο Δ. Σχ. Αχαρνών
19        »          από το 24ο Δ. Σχ. Αχαρνών
  5        »          από το 1ο Δ. Σχ. Αγ. Στεφάνου
  3        »          από το Δ. Σχ. Δροσιάς»
(πηγή: alfavita)
Τα παραπάνω αφορούν ένα μόνο παράδειγμα εφαρμο-

γής του «κόφτη» στη δημόσια εκπαίδευση, ενώ ακόμη δεν 
έχουν δημοσιευτεί στοιχεία σχετικά με τις υποχρεωτικές 
μετακινήσεις μαθητών στις άλλες Διευθύνσεις Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης.

Τη διαχείριση των εγγραφών των μαθητών από τριμελείς 
επιτροπές που συστήνονται στο πλαίσιο των Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης  (η επιτροπή αποτελείται από έναν Σχολικό 
Σύμβουλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως πρόεδρο, τον 
προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων και έναν Διευθυντή 
ή Προϊστάμενο Δημοτικού σχολείου ως μέλη) προβλέπει 
το Π.Δ. 79. Οι επιτροπές χειρίζονται συνολικά την κατα-
νομή των μαθητών στα όμορα σχολεία, εφαρμόζοντας 
ουσιαστικά την κατάργηση των γεωγραφικών ορίων των 
σχολικών μονάδων. Με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται η 
αναγκαιότητα δημιουργίας π.χ. και δεύτερου τμήματος σε 
ένα σχολείο, όταν οι μαθητές υπερβαίνουν τους 25, αφού 
οι «πλεονάζοντες» κατανέμονται σε όμορα ή λιγότερο 
όμορα σχολεία.

Στόχος είναι η μείωση των δαπανών με την ελαχιστο-
ποίηση των διορισμών εκπαιδευτικών (αναπληρωτών στη 
φάση που οι «θεσμοί» έχουν επιβάλει εμπάργκο στους 
μόνιμους διορισμούς) και η απαλλαγή του αστικού κρά-
τους από την υποχρέωσή του να ανεγείρει νέα σύγχρονα 
διδακτήρια, ώστε να στεγαστούν όλοι οι μαθητές.

Το σχολείο της γειτονιάς γίνεται άπιαστο όνειρο για 
κάποια παιδιά και στα μεγάλα αστικά κέντρα πλέον (στην 
απομακρυσμένη επαρχία εξακολουθεί να υφίσταται το 
μαρτύριο των μετακινήσεων των μαθητών).

Αξιολόγηση πίσω από την 
πόρτα

Το γεγονός μαρτυρά όχι μόνον την εμμονή της συγκυ-
βέρνησης να επιβάλει με όλα τα μέσα την αξιολόγηση στο 
Δημόσιο, αλλά και την υποκρισία του υπουργείου Παιδείας 
ότι τάχα η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου δεν 
υποκρύπτει και την αξιολόγηση του ίδιου του εκπαιδευ-
τικού, που θα αποτελέσει και το αμέσως επόμενο βήμα.

Ετσι, ενώ με το νόμο για τις «Δομές Υποστήριξης της Εκ-
παίδευσης», που ψηφίστηκε μόλις πρις λίγες μέρες, καταρ-
γήθηκε η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών  με την 
κατάργηση του ΠΔ 152/2013, το υπουργείο Παιδείας και 
το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης επιχειρούν να 
επιβάλλουν στους αποσπασμένους στη Διοίκηση εκπαι-
δευτικούς το πλαίσιο αξιολόγησης που διέπει τον Δημόσιο 
Τομέα. Για το σκοπό αυτό ενεργοποιήθηκε επιλεκτικά η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1  του καταργημένου, πλέον, 
Π.Δ 152/13!

Σε ανακοίνωση-διαμαρτυρία της η ΟΛΜΕ αναφέρει: 
«Η επιλεκτική εφαρμογή του ως άνω Π.Δ. για τους εκπαι-
δευτικούς που πρόσκαιρα ασκούν διοικητικά καθήκοντα 
και οι οποίοι ουδόλως έχουν απεμπολήσει την ιδιότητα 
του εκπαιδευτικού, είναι παράλογη και υποδηλώνει την 
προσπάθεια της αξιολόγησής τους με κάθε δυνατό τρόπο. 
Γι’ αυτό άλλωστε στο άρθρο 37 παράγρ. 4 του νέου Νόμου 
για τις δομές (Ν. 4547/2018) προβλέπεται η αξιολόγηση 
των αποσπασμένων εκπαιδευτικών για διοικητικό έργο».

Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ «αρνείται κατηγορηματικά την εφαρ-
μογή οποιασδήποτε μορφής ατομικής αξιολόγησης εκ-
παιδευτικών», και καλεί τους εκπαιδευτικούς αυτούς «να 
αρνηθούν την αξιολόγηση σε όλη τη διοικητική ιεραρχία 
και να απέχουν από τη διαδικασία».

Ρώτα και τον μπάρμπα μου τον ψεύτη
«Εκστρατεία» για το μεγάλο 

πρόβλημα της απουσίας 
μόνιμων διορισμών ανέλαβαν 
οι συνδικαλιστικές γραφειο-
κρατίες των ΟΛΜΕ-ΔΟΕ για να 
διαφωτίσουν, λέει, τους αρμόδι-
ους αξιωματούχους των τομέων 
Εκπαίδευσης και Εργασίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποί-
οι ασχολούνται με τα ζητήματα 
που αφορούν την εκπαίδευση 
στην Ελλάδα (Greek Desk), 
Denis Crowley (Προϊστάμε-
νος της Δ/νσης Εκπαίδευσης 
και Πολιτισμού), Ulrike Pisiotis 
(υπεύθυνη για την ανάλυση της 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα) και  
Στέφανος Γεροντής (υπεύθυνος 
προγραμμάτων και Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής για την Ελλάδα και την 
Κύπρο).

Στη συνάντηση, που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 30 Μαΐου στις 
Βρυξέλλες, «κατόπιν αιτήματος 
των ελληνικών ομοσπονδιών 
στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπον-
δία Εκπαιδευτικών Συνδικάτων 
(ETUCE)» (στη συνάντηση πα-
ρευρέθηκε και η Διευθύντρια 
της ΕΤUCE, Susan Flocken) 
κάθε μέλος έπαιξε θαυμάσια το 
ρόλο του. Οι αστογραφειοκρά-
τες συνδικαλιστές ανέλυσαν 
το πρόβλημα, τις επιπτώσεις 
του στο δημόσιο σχολείο και 
τους εκπαιδευτικούς και απο-
κάλυψαν τα ψεύδη του ΟΟΣΑ 
στην έκθεσή του. Επιδιώκοντας 
τέτοιου είδους συναντήσεις με 
«τσάι και συμπάθεια» παριστά-
νουν ότι κάνουν σημαντικό έργο 
στην κατεύθυνση επίλυσης του 
προβλήματος, υπονοούν ότι αυ-
τός είναι πλέον ο δρόμος και όχι 
τίποτε «άγριες» απεργίες και κι-
νητοποιήσεις, μιας και απέναντί 
τους συναντούν τον «τοίχο» των 
«θεσμών», ενώ αναβαθμίζουν  
και το ρόλο τους στα διεθνή 
φόρα.

Ρώτησαν, λοιπόν, και τον 
«μπάρμπα τους τον ψεύτη», τους 
αξιωματούχους της ΕΕ, που εί-
χαν θετική στάση και έμειναν 
όλοι ευχαριστημένοι.

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ «έτει-

ναν ευήκοα ώτα», προσποιήθη-
καν ότι θα ενδιαφερθούν για την 
απουσία μόνιμων διορισμών και 
διαβεβαίωσαν ότι το πρόβλημα 
αυτό θα αποτελέσει προτεραιό-
τητα των εισηγήσεών τους στα 
αρμόδια όργανα. Με λίγα λόγια 
εμφανίστηκαν σαν η «αριστερή» 
πλευρά της ΕΕ να μην ξέρει τι 
πράττει η δεξιά της.

Αντιγράφουμε από τη σχετική 
ανακοίνωση της ΔΟΕ:

«Οι αντιπροσωπείες των δύο 
ομοσπονδιών έκαναν λεπτομε-
ρή αναφορά όλων των πτυχών 
του προβλήματος της επιλογής 
της αναπλήρωσης ως κυρίαρ-
χης στην εκπαίδευση (μείωση 
του αριθμού των εκπαιδευτικών 
που εργάζονται στη δημόσια εκ-
παίδευση, σημαντική αύξηση  του 
Μ.Ο. ηλικίας τους, πολλαπλές 
μετακινήσεις για τη συμπλήρω-
ση του διδακτικού  ωραρίου, 
εργασία για πάρα πολλά χρόνια 
μακριά από τον τόπο μόνιμης κα-
τοικίας με πλήθος οικονομικών 
και στεγαστικών προβλημάτων, 
μειωμένα δικαιώματα των ανα-
πληρωτών που αποτελούν το 
20% , τουλάχιστο, του συνόλου 
των εκπαιδευτικών κλπ.) τονίζο-
ντας ότι οι συνθήκες αυτές εμπο-
δίζουν  τους εκπαιδευτικούς να 
ανταποκριθούν στον σημαντικό 
και πολύπλευρο ρόλο που καλού-
νται να διαδραματίσουν στη σύγ-
χρονη, πολυπολιτισμική σχολική 
τάξη, υπερβαίνοντας συχνά το 
αντικείμενό τους αφού απουσιά-

ζει κάθε μορφής στήριξη σε επι-
στημονικό επίπεδο, βοηθητικού 
προσωπικού και υποστηρικτικών 
δομών από την πλευρά της πολι-
τείας.

Εγινε εκτενής αναφορά στις 
εκθέσεις του ΟΟΣΑ με τις 
ομοσπονδίες να αμφισβητούν 
βασικά τους στοιχεία (τρόπος 
υπολογισμού του αριθμού των 
μαθητών ανά εκπαιδευτικό, πα-
ραγνώριση των ιδιαιτεροτήτων 
του γεωγραφικού ανάγλυφου της 
Ελλάδας και του πλήθους των 
μικρών σχολικών μονάδων που 
πρέπει να λειτουργούν σε πάρα 
πολλά απομακρυσμένα χωριά). 
Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι 
μόλις στην τελευταία έκθεση του 
ο ΟΟΣΑ ‘’ανακάλυψε’’ την ύπαρ-
ξη νησιών στην Ελλάδα. Ολα τα 
παραπάνω συνδέθηκαν με την 
ψευδή εικόνα που εμφανίζεται, 
με βάση και τις εκθέσεις, σε 
σχέση με τις πραγματικές ανά-
γκες της δημόσιας εκπαίδευσης 
σε μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Οι υπεύθυνοι της ΕΕ ζήτησαν 
τη συνεργασία της ΔΟΕ και της 
ΟΛΜΕ  στην παροχή αξιόπιστων 
στοιχείων που θα περιγράφουν 
την αληθινή κατάσταση της εκ-
παίδευσης στην Ελλάδα και θα 
αναδεικνύουν τις πραγματικές 
ανάγκες. Ο Προϊστάμενος της 
Δ/νσης Εκπαίδευσης κ. Denis 
Crowley, διαβεβαίωσε τις αντι-
προσωπείες ότι οι Ελληνες εκ-
παιδευτικοί και τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν θα αποτε-

λέσουν προτεραιότητα στις  ει-
σηγήσεις του από τον Οκτώβριο 
στο «Εuropean Semester» (πε-
ριοδικός κύκλος  καθοδήγησης 
και εποπτείας της οικονομικής 
πολιτικής της κάθε χώρας), όταν 
η Ελλάδα ενταχθεί σε αυτό (που 
λόγω του ειδικού καθεστώτος 
των Μνημονίων στο οποίο έχει 
υπαχθεί, δεν συμμετέχει μέχρι 
τώρα)».

Η ανακοίνωση της ΔΟΕ ανα-
φέρει και κάτι πολύ χαρακτηρι-
στικό, αν και πολύ γνωστό πλέον: 
Ιμπεριαλιστές δανειστές και ελ-
ληνικές μνημονιακές κυβερνή-
σεις είναι οι δυο όψεις του ίδιου 
νομίσματος. Οι δεύτερες δεν 
εκτελούν απλά εντολές (τις οποί-
ες τάχα δεν επιθυμούν. Ειδικά οι 
συριζαίοι έχουν επενδύσει πολύ 
σ’ αυτό το παραμύθι), αλλά είναι 
συνυπεύθυνες στη χάραξη των 
κατευθύνσεων και στον έλεγχο 
εφαρμογής των σκληρών μνη-
μονιακών πολιτικών, που έχουν 
στραγγαλίσει της εργαζόμενη 
κοινωνία. Αλλωστε, αυτές γνωρί-
ζουν «από τα μέσα» τις λεπτομέ-
ρειες οργάνωσης και λειτουργί-
ας του αστικού κράτους στην Ελ-
λάδα, γι’ αυτό και υποδεικνύουν 
(οι έλληνες αξιωματούχοι ή και 
οι ίδιοι οι έλληνες καπιταλιστές) 
στους ιμπεριαλιστές δανειστές 
«λύσεις» και «πεδία παρέμβα-
σης».

Ιδού το σχετικό απόσπασμα 
από την ανακοίνωση της ΔΟΕ:

«Στην επίμονη ερώτηση των 
εκπροσώπων των Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 
και της Ο.Λ.Μ.Ε. για το αν απο-
τελεί μνημονιακή απαίτηση η μη 
πραγματοποίηση μόνιμων διορι-
σμών συγκεκριμένα στον χώρο 
της εκπαίδευσης, η απάντηση 
ήταν ότι η σχετική σύσταση δεν 
αναφέρει  συγκεκριμένα μείωση 
του αριθμού των μόνιμων εκπαι-
δευτικών,  αλλά ζητείται μείωση 
γενικά του αριθμού των δημοσί-
ων υπαλλήλων με την ευθύνη της 
επιλογής, της κατανομής και των 
προτεραιοτήτων να ανήκει στις 
ελληνικές κυβερνήσεις».

Γιούλα Γκεσούλη

Ψεύτικες ελπίδες

Οι συριζαίοι πορεύονται λέ-
γοντας τα πιο χοντρά ψέ-

ματα με ορίζοντα διάψευσης 
ακόμη και λίγων ωρών. Τη φορά 
αυτή ο δράστης είναι ο υφυπουρ-
γός Παιδείας Δημήτρης Μπαξε-
βανάκης. 

Ο χρόνος προσφέρεται για δι-
ασπορά ψεύτικων ελπίδων (λήγει 
η σχολική χρονιά και απολύονται 
24.000 αναπληρωτές), με τις 
οποίες η συγκυβέρνηση και το 
υπουργείο Παιδείας συντηρούν 
την προπαγάνδα της επίλυσης 
του προβλήματος των μη μό-
νιμων διορισμών και κρατούν 
τους εκπαιδευτικούς αυτούς 
«στον ύπνο» και την απραξία 
(αυτό τουλάχιστον επιδιώκουν, 
ειδικά μετά τον ξεσηκωμό των 
αναπληρωτών την άνοιξη που 
μας πέρασε και τις καταλήψεις 
στο υπουργείο Παιδείας).

Σε συνέντευξη στην ΕΡΤ1 (Πα-
ρασκευή, 15 Ιουνίου εκπομπή 
«Απευθείας»), ο Μπαξεβανάκης 
διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο 
Παιδείας «με τη έξοδο της χώ-
ρας από τη μνημονιακή πολιτική 
θα είναι πιο έτοιμο να προβεί σε 
ενημέρωση που θα αφορά τόσο 
στον αριθμό των προσλήψεων 
όσο και στο χρονοδιάγραμμα 
και το σύστημα διορισμών που 
θα ακολουθήσει».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό 
Παιδείας, το Σεπτέμβριο, λοι-
πόν, που «η χώρα ανακτά βαθ-
μούς ελευθερίας», ο υπουργός 
Παιδείας θα ανακοινώσει «με 
ασφάλεια» «χιλιάδες προσλή-
ψεις» μόνιμων εκπαιδευτικών, το 
χρονοδιάγραμμα και το σύστημα 
υλοποίησής τους.

Πόσες φορές, αλήθεια, δεν 
ξανακούσαμε αυτήν την εξαγ-

γελία; Μαζί, μάλιστα με το ευ-
τυχές γεγονός ότι την ανάγκη 
αυτή αναγνώρισε επιτέλους και 
ο ΟΟΣΑ; 

Ολα αυτά, τη στιγμή που η συ-
γκυβέρνηση ψήφισε τροπολογία 
στην οποία αναφέρεται ότι μόνι-
μοι διορισμοί δεν θα γίνουν ούτε 
και το 2019, ενώ και η περίφημη 
έκθεση του ΟΟΣΑ για το 2018, 
επί του επίμαχου ζητήματος, 
κάνει απλά μια διαπίστωση και 
η εκπρόσωπός του, Γκαμπριέλα 
Ράμος, κατά την παρουσίασή 
της, συνέδεσε την πραγματοποί-
ηση μόνιμων διορισμών με την 
πορεία της ελληνικής οικονομίας 
και με το εάν αυτή θα «πιάσει» 
τους μνημονιακούς στόχους.

ΥΓ: Με αφορμή τις απολύ-
σεις των 24.000 αναπληρωτών, 
πολλοί από τους οποίους ερ-
γάζονται στο δημόσιο σχολείο 

για πάνω από 16 συνεχόμενα 
χρόνια, ανακοίνωση εξέδωσε 
και η Εκτελεστική Επιτροπή της 
ΑΔΕΔΥ (τέτοια γεγονότα, που 
αφορούν μάλιστα έναν μεγάλο 
αριθμό εργαζόμενων, η συνδι-
καλιστική γραφειοκρατία δεν 
τα αφήνει ανεκμετάλλευτα. Εχει 
ανάγκη και αυτή να ρετουσάρει 
το φιλεργατικό της πρόσωπο). Η 
ανακοίνωση αναφέρει:

«Οι αναπληρωτές συνάδελφοί 
μας καλύπτουν, πλέον, πάγιες 
και διαρκείς ανάγκες-οργανικά 
κενά αφού από το 2010 έχουν 
αποχωρήσει πάνω από 30.000 
εκπαιδευτικοί και δεν έχει γίνει 
ούτε μία πρόσληψη μόνιμου προ-
σωπικού.

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ εμπαίζει, από το 2015, 
150.000 αναπληρωτές και αδι-
όριστους εκπαιδευτικούς, υπο-
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Η δήλωση μετάνοιας, που ο 
Μπαρμπαρούσης έκανε 

γραπτώς, αυτοεξευτελιζόμε-
νος, και την οποία προφανώς 
επανέλαβε και ενώπιον του 
ανακριτή δεν ήταν ικανή για 
να τον απαλλάξει από την 
κατηγορία των προπαρασκευ-
αστικών πράξεων για εσχάτη 
προδοσία. Το γεγονός, όμως, 
ότι ο νεοναζιστής προσπάθη-

σε να αποφύγει τη σύλληψη, 
έσπασε αστυνομικά μπλόκα 
και συνελήφθη κρυπτόμενος, 
αποτελεί τον ορισμό του «υπό-
πτου φυγής». Αν στη θέση του 
Μπαρμπαρούση ήταν ένας 
απλός πολίτης, ακόμα και μη 
σεσημασμένος (αν επρόκει-
το για πολιτικό πρόσωπο του 
αναρχικού ή του ακροαριστε-
ρού χώρου, δεν το συζητάμε), 
θα τον είχαν προφυλακίσει με 
το αιτιολογικό ότι προσπάθησε 
να το σκάσει και επομένως εί-
ναι ύποπτος φυγής.

Τον Μπαρμπαρούση τον 
άφησαν ελεύθερο με περι-
οριστικούς όρους. Εγγύηση 
30.000 ευρώ, υποχρέωση 
εμφάνισης τρεις φορές το 
μήνα στο αστυνομικό τμήμα 
και απαγόρευση εξόδου από 
τη χώρα. Και οι ίδιοι οι περιο-
ριστικοί όροι δείχνουν «ειδική 
μεταχείριση». Αρκεί να θυμη-
θούμε ότι τέτοια εξοντωτική 
εγγύηση είχαν βάλει κάποτε 
στον συνταξιούχο εργάτη Γ. 
Σερίφη και ότι σε άλλα πολιτι-
κά πρόσωπα βάζουν υποχρέ-
ωση εμφάνισης δυο φορές 
την εβδομάδα. Και βέβαια, η 
κατηγορία εξακολουθεί να πε-
ριορίζεται στον Μπαρμπαρού-
ση και δεν επεκτείνεται στους 
υπόλοιπους βουλευτές και τον 
φίρερ. 

σχόμενη 20.000 μόνιμους δι-
ορισμούς και κατά τη διάρκεια 
της τετραετούς, σχεδόν, θητεί-
ας της δεν έχει πραγματοποι-
ήσει ούτε έναν. Και όπως ανα-
κοίνωσε, ούτε τον Σεπτέμβρη 
του 2018 θα κάνει μόνιμους 
διορισμούς.

Η πρωτοφανής αυτή ομηρία 
των συμβασιούχων -αναπλη-
ρωτών συναδέλφων μας πρέπει 
να σταματήσει. Η κατάσταση 
έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της 
ΑΔΕΔΥ καλεί την κυβέρνηση 
να σταματήσει πια τις ανέξο-
δες υποσχέσεις της και τον 
εμπαιγμό των 150.000 αναπλη-
ρωτών και αδιόριστων εκπαι-
δευτικών και να προχωρήσει 
άμεσα σε μαζικούς μόνιμους 
διορισμούς στην εκπαίδευση, 
καλύπτοντας τα χιλιάδες οργα-
νικά κενά που υπάρχουν».

Την προηγούμενη βδομάδα, 
κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο 

φωτογραφία από την είσοδο της 
παραλίας Τσαμάκια στη Μυτιλή-
νη. Στη φωτογραφία φαίνεται 
χαρτί κολλημένο εν είδει «ανα-
κοίνωσης» με το ακόλουθο πε-
ριεχόμενο γραμμένο σε αγγλι-
κά, γαλλικά και αραβικά: Entry 
to nationals of non-Schengen 
countries is only permitted with 
a passport. Που σημαίνει: «Η 
είσοδος σε υπηκόους χωρών 
εκτός Σένγκεν επιτρέπεται μόνο 
με διαβατήριο»!

Πολλές ιστοσελίδες σχολία-
σαν την εν λόγω ανακοίνωση. 
Προσπαθήσαμε να βρούμε 
τους υπεύθυνους της παραλίας 
και τους υπεύθυνους από τον 
Δήμο και να καταλάβουμε ποιο 
«μυαλό» σκαρφίστηκε αυτού του 
τύπου τα μέτρα για να κρατήσει 
«καθαρή» την παραλία. Μάταια, 
ωστόσο. Γι’ αυτό και θα περιορι-
στούμε σ’ ένα σχόλιο.

Ο εμπνευστής της το μόνο 
που κατάφερε ήταν να δείξει 
απροκάλυπτα το πρόσωπό του. 

Το μόνο που κάνει ξεκάθαρο αυ-
τή η ανακοίνωση είναι ο βαθμός 
στον οποίο έχει φτάσει ο ρατσι-
σμός και η ξενοφοβία. Βρίσκει 
τους πρόσφυγες που έχουν 
εγκατασταθεί στο νησί ως τους 
μόνους υπαίτιους για τα όποια 
δεινά. Από πότε χρειάζεται να 
δείξεις οποιοδήποτε έγγραφο 
για να μπεις σε παραλία; Από 
πότε έχεις ειδική μεταχείριση αν 
είσαι από χώρες εκτός Σένγκεν; 
Από πότε οι λαοί μεταξύ τους 
έχουν πάψει να είναι αλληλέγ-
γυοι στον ξεριζωμό και τη βία 
που υφίστανται στο βωμό του 
ιμπεριαλισμού; 

Πότε επιτέλους θα πάψουμε 
να ρίχνουμε το βάρος στα θύ-
ματα; Πότε θα σταθούμε στο 
ύψος των περιστάσεων και θα 
απαντήσουμε οργανωμένα ότι 
δεν υπάρχουν «λαθρομετανά-
στες» και «παράνομοι»; Πότε 
επιτέλους θα σταματήσουν να 
υπάρχουν τέτοια «ευφυή» μυα-
λά – εμπνευστές τέτοιων ανακοι-
νώσεων, που θα δείχνουν τόσο 
απροκάλυπτα το ρατσισμό τους;

Ρατσισμός και στις πλαζ!

Στα μαλακά ο Μπαρμπαρούσης

Η Παλαιστίνη χρειάζεται την αλληλεγγύη μας
Μοτοπορεία από τα Προπύ-

λαια προς την Ισραηλινή 
πρεσβεία οργανώνει την επό-
μενη Παρασκευή (29 Ιούνη) η 
Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης 
στον Παλαιστινιακό Λαό, που 
συσπειρώνει ένα ευρύ φάσμα 
συλλογικοτήτων και ατόμων και 
έχει αναπτύξει έντονη δραστη-
ριότητα τους τελευταίους μήνες. 
Αιχμή της κινητοποίησης είναι οι 
σχέσεις της χώρας μας με το σι-
ωνιστικό μόρφωμα.

Στην ανακοίνωση της Πρωτο-
βουλίας, η οποία μοιράζεται σε 
χώρους που συγκεντρώνουν κό-
σμο (συγκεντρώσεις, συναυλίες 
κτλ.) αναφέρονται τα εξής:
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ - ΑΠΑΡΤΧΑΪΝΤ 
ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ  
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ
123 νεκροί Παλαιστίνιοι στις 

διαδηλώσεις του τελευταίου 
διμήνου για το Δικαίωμα της 
Επιστροφής των Παλαιστινίων 
προσφύγων. Τελευταίο θύμα, η 
21χρονη εθελόντρια νοσηλεύ-
τρια Ραζάν Αλ Νατζάρ που 
εκτελέστηκε εν ψυχρώ από ισ-
ραηλινούς στρατιώτες. Κι όμως, 
αυτές οι εν ψυχρώ δολοφονίες 
άοπλων διαδηλωτών αποτελούν 
ένα μικρό μόνο κλάσμα της σιω-
νιστικής βαρβαρότητας εναντί-
ον των Παλαιστινίων. 

Το Ισραήλ από τα γεννοφά-
σκια του έχει σκοπό την αποικι-
οκρατική κατάκτηση της ιστορι-
κής περιοχής της Παλαιστίνης, 
μέσω εκτοπίσεων και διωγμών, 

σφαγών και εκκαθαρίσεων.  Η 
σιωνιστική πολιτική συνδυάζει 
διάφορες μεθόδους γι αυτόν το 
σκοπό. Το κράτος του Ισραήλ 
είναι ένα κράτος θεμελιωμένο 
πάνω στο ρατσιστικό διαχωρι-
σμό μεταξύ των Εβραίων και 
μη πολιτών του. Δεκάδες είναι 
οι νόμοι που καθιστούν τους μη 
– Εβραίους  “δεύτερης κατηγο-
ρίας” πολίτες με εμφανή σκοπό 
την εκδίωξή τους ή τον πλήρη 
εξανδραποδισμό τους και την 
μετατροπή τους σε παρίες. 

Στα παλαιστινιακά εδάφη 
της Δυτικής Οχθης ακολουθεί 
σταθερά μια πολιτική διωγμών, 
επιδοτώντας πλουσιοπάροχα 
ισραηλινούς εποικισμούς και 
καθιστώντας τα παλαιστινια-
κά εδάφη μικρούς θύλακες, 
απομονωμένους μεταξύ τους, 
περιφραγμένους και φρου-
ρούμενους από τον ισραηλινό 
στρατό, με τους Παλαιστίνιους 
που ζουν σε αυτά να είναι ανα-
γκασμένοι να περνούν καθη-
μερινούς εξευτελισμούς στα 
τσεκ πόιντς, μια κατάσταση που 
δεν διαφέρει ουσιωδώς από το 
αλήστου μνήμης ρατσιστικό 
καθεστώς απαρτχάιντ των λευ-
κών αποικιοκρατών της Νότιας 
Αφρικής. Το επιστέγασμα αυτής 
της πολιτικής αποικισμού των 
παλαιστινιακών εδαφών είναι 
το σιδερόφρακτο Τείχος που 
κατασκεύασε την τελευταία 
20ετία το Ισραήλ στη Δυτική 
Οχθη, μέσα στο οποίο περικλεί-
ονται τα διάσπαρτα παλαιστινια-
κά εδάφη ως άλλα μικρά “Μπα-

ντουστάν”, περικυκλωμένα από 
τον ισραηλινό στρατό, κάνοντας 
τον βίο-αβίωτο για την μεγάλη 
πλειοψηφία των “μαύρων” της 
Δυτικής Οχθης, των Παλαιστί-
νιων, ληστεύοντας ταυτόχρονα 
ξεδιάντροπα τους φυσικούς πό-
ρους και περιορίζοντας εν γένει 
ασφυκτικά τη δυνατότητά τους 
να παράξουν τα προς το ζην. 

Αν το ρατσιστικό κράτος και 
αποικιοκρατικό απαρτχάιντ εί-
ναι η σιωνιστική μέθοδος στη 
Δυτική Οχθη και εντός του ισ-
ραηλινού κράτους, στη Λωρίδα 
της Γάζας η σιωνιστική πολιτι-
κή είναι αυτή της πολιορκίας, 
του αποκλεισμού και περιοδικά 

της εισβολής. Το Ισραήλ έχει 
μετατρέψει την Λωρίδα της 
Γάζας σε ένα τεράστιο στρα-
τόπεδο συγκέντρωσης. Δύο 
εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν 
σε μια λωρίδα γης  μήκους περί-
που 40 χιλιομέτρων και πλάτους 
μεταξύ 6 και 12 χιλιομέτρων σε 
συνθήκες εμπάργκο εισαγωγής/
εξαγωγής αγαθών και χερσαί-
ου και ναυτικού στρατιωτικού 
αποκλεισμού από το Ισραήλ. 
Η συντριπτική πλειοψηφία των 
Παλαιστινίων της Λωρίδας της 
Γάζας δυσκολεύεται να έχει 
πρόσβαση σε πόσιμο νερό, η 
μεγάλη πλειοψηφία δεν έχει 
πρόσβαση σε εργασία, η ηλε-

κτροδότηση λειτουργεί ελάχι-
στες ώρες τη μέρα και σχεδόν 
όλες οι απαραίτητες κοινωνικές 
και παραγωγικές υποδομές της 
περιοχής έχουν καταστραφεί 
από τις χιλιάδες των ισραηλινών 
βομβαρδισμών.   

Για να πετύχει τους σκοπούς 
του, το κράτος του Ισραήλ λει-
τουργεί από την ίδρυσή του ως 
προκεχωρημένο φυλάκιο του 
αμερικάνικου ιμπεριαλισμού 
στην περιοχή χρηματοδοτού-
μενο και εξοπλιζόμενο αφει-
δώς απ’ αυτόν. Το Ισραήλ δεν 
δολοφονεί μόνο του. Εχει συμ-
μάχους και συνενόχους. Πρώτο 
και καλύτερο τον αμερικανικό 
ιμπεριαλισμό, που έβαλε νέα 
φωτιά στην περιοχή με την με-
ταφορά της αμερικανικής πρε-
σβείας στην Ιερουσαλήμ. 

Συνένοχο είναι και το ελλη-
νικό κράτος και οι ελληνικές 
κυβερνήσεις που τα τελευταία 
δεκαπέντε χρόνια συσφίγγουν 
συνεχώς τις σχέσεις τους με το 
κράτος – δολοφόνο. 

Ειδικά τα τελευταία χρόνια, 
οι μνημονιακές κυβερνήσεις, με 
τελευταία την κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ, βαθαίνουν διαρκώς 
τη στρατηγική συνεργασία με 
το Ισραήλ στο πλαίσιο του οι-
κοδομούμενου άξονα Ισραήλ 
– Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου 
στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. 
Το ελληνικό κράτος επιδιώκει 
έναν αναβαθμισμένο ρόλο στη 
γεωπολιτική σκακιέρα της πε-
ριοχής στο πλάι του αμερικα-
νικού ιμπεριαλισμού καθώς και 
οικονομικά και άλλα οφέλη στον 
ανταγωνισμό με την τούρκικη 
αστική τάξη για την ΑΟΖ, τις 
στρατιωτικές ισορροπίες και τις 
ενεργειακές μπίζνες. Παζαρεύει 
την ΑΟΖ και γενικότερα το ρόλο 
της Ελλάδας στις ιμπεριαλιστι-
κές σταυροφορίες και ληστείες 

οικοδομώντας συμμαχίες με 
ένα κράτος το οποίο δεν ανα-
γνωρίζει κανένα δικαίωμα των 
Παλαιστινιών στα χωρικά ύδα-
τα της Λωρίδας της Γάζας και 
εμποδίζει ακόμα και το ψάρεμα 
για τους κατοίκους της. 

Στα πλαίσια αυτά οικοδομεί-
ται ένα ευρύ πλέγμα σχέσεων 
με το Ισραήλ που εκτείνεται 
από οικονομικές σχέσεις και 
επιχειρηματικά σχέδια εκμετάλ-
λευσης κοιτασμάτων φυσικού 
αερίου, ηλεκτρική διασύνδεση, 
μεταφορές και επενδύσεις στον 
τομέα του τουρισμού και της ψυ-
χαγωγίας  μέχρι αναβαθμισμένη 
στρατιωτική συνεργασία, κοινά 
στρατιωτικά γυμνάσια, ανταλλα-
γές πληροφοριών και τεχνογνω-
σίας καθώς και μια “βιομηχανία” 
πολιτιστικών σχέσεων που εξω-
ραΐζει και νομιμοποιεί την σιω-
νιστική βαρβαρότητα. 

Το ελληνικό κράτος και η 
κυβέρνηση έχουν βαμμένα τα 
χέρια τους με το αίμα των Πα-
λαιστίνιων.

Πολεμάμε ενάντια στον 
αμερικανικό ιμπεριαλισμό και 
το πιστό του μάντροσκυλο στη 
Μέση Ανατολή! 

Υπερασπιζόμαστε το δικαί-
ωμα των παλαιστινιακών ορ-
γανώσεων να αντιστέκονται 
με κάθε μέσο στην ισραηλινή 
θηριωδία. 

Βροντοφωνάζουμε: Νίκη 
στα όπλα της Παλαιστινιακής 
Αντίστασης! 

Λευτεριά στην Παλαιστίνη!
Το ελληνικό κράτος και η κυ-

βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι 
συνένοχη στο διαρκές έγκλημα 
στην Παλαιστίνη.

Απαιτούμε τον τερματισμό 
κάθε σχέσης της Ελλάδας με 
το Ισραήλ. 
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Ηταν στραβό το κλήμα στο κόμμα 
Καμμένου, φύσηκε κι ο Βαρδά-

ρης και το έκαψε. Ο βουλευτής Δ. 
Καμμένος (που κάποτε είχε διατελέ-
σει και υφυπουργός για ένα 24ωρο, 
πριν τον «τζάσουν» οι συριζαίοι) 
κούνησε μαντίλι, προχωρώντας στην 
κατάλληλη στιγμή στην κίνηση που 
αναμενόταν εδώ και καιρό. Ψήφισε 
υπέρ της πρότασης δυσπιστίας κατά 
της συγκυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, 
με αφορμή ένα ζήτημα («Μακεδονι-
κό») που ήταν η μοναδική «σημαία» 
που είχε απομείνει στο κόμμα Καμμέ-
νου. Η φέρελπις εκπρόσωπος Τύπου 
Μανταλένα Παπαδοπούλου έκανε το 
ίδιο. Και στη Βόρεια Ελλάδα ανακοι-
νώνονται καθημερινά αποχωρήσεις 
στελεχών, σε όλους σχεδόν τους 
νομούς. Ακόμα και μια ανακοίνωση 
του Συντονιστικού των οργανώσεων 
Μακεδονίας-Θράκης, με το ηρωικό 
σάλπισμα «Πάνο Καμμένε, στεκό-
μαστε ακλόνητοι δίπλα σου» και την 
επισήμανση ότι αυτές τις μέρες η 
κυβέρνηση «βάζει τέλος στα Μνημό-
νια και στη διαπλοκή», διαψεύστηκε 
από στελέχη του Συντονιστικού, που 
δήλωσαν ότι «ποτέ δεν ερωτηθήκαμε 
για αυτή τη δήλωση και ποτέ δεν προ-
συπογράψαμε κάτι τέτοιο».

Το κόμμα Καμμένου βαράει δι-
άλυση. Και πολύ κράτησε, εδώ που 
τα λέμε. Αν δεν υπήρχε η συμμετο-
χή του στην κυβέρνηση του Τσίπρα, 
θα είχε βαρέσει διάλυση νωρίτερα. 
Αυτού του τύπου τα μορφώματα που 
αποσπώνται από τον κορμό της επί-
σημης Δεξιάς και παρασιτούν στα 
δεξιά της, έχουν συνήθως ημερομη-
νία λήξης. Συνέβη με την ΠΟΛΑ του 
Σαμαρά τη δεκαετία του '90, με το 
ΛΑΟΣ του Καρατζαφέρη αργότερα, 
δε θα μπορούσαν να έχουν διαφορε-

τική τύχη οι ΑΝΕΛ του Καμμένου. Ο 
αρχηγός δήλωνε πως αν ο Τσίπρας 
φέρει Μνημόνιο, αυτός θα φύγει 
από την κυβέρνηση. Και δεν έφυγε. 
Δήλωνε ότι «ο ΦΠΑ στα νησιά δεν 
αλλάζει όσο υπάρχω». Αλλαξε με την 
υπογραφή του. Το «Μακεδονικό» είναι 
απλώς το κερασάκι στην τούρτα. Με 
τι πολιτικό λόγο να σταθεί αυτό το 
κόμμα στις επόμενες εκλογές, όταν 
και ο πιο φανατικός οπαδός του έχει 
καταλάβει ότι ο αρχηγός και τα κο-
ρυφαία στελέχη του ενδιαφέρονται 
μόνο για τις υπουργικές καρέκλες (με 
ό,τι αυτές συνεπάγονται);

Οι μόνοι που μπορούν να σταθούν 
ακόμα στο πλευρό του Καμμένου 
είναι όσοι έγιναν υπουργοί και υφυ-
πουργοί και όσοι έχουν τοποθετηθεί 
σε κάποιον κρατικό οργανισμό. Μ' 
αυτούς, όμως, δεν κρατιέται κόμμα. 
Κι επειδή και αυτοί το καταλαβαίνουν, 
κάποιοι έχουν αρχίσει από τώρα να 
αναζητούν λύση για το μέλλον τους. 
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
Παπαχριστόπουλος, για παράδειγμα, 
στήριξε τη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ 
περισσότερο και από τους συριζαίους 
και έχει ξεκαθαρίσει πως αν η συμφω-
νία πάει στη Βουλή στη διάρκεια της 
θητείας του, αυτός θα την υπερψηφί-
σει. Η υπουργός Κουντουρά πήρε το 
λόγο επί της πρότασης δυσπιστίας, 
έκανε μια ομιλία μόλις 690 λέξεων 
και δεν είπε ούτε λέξη για το «Μα-
κεδονικό» και τη συμφωνία Τσίπρα-
Ζάεφ! Επανέλαβε μόνο το «ποίημα» 
για τις οικονομικές επιτυχίες, που της 
έγραψαν οι συνεργάτες της! Τυχαίο; 
Ασφαλώς όχι. Υπήρξαν και δημοσιεύ-
ματα που φέρουν την Κουντουρά να 
έχει προτείνει στη συνεδρίαση του 
καμμενοκόμματος να υποστηριχτεί 
η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ. Και δε δι-

αψεύστηκαν.
Είμαστε σίγουροι ότι οι αναφορές 

των αντιπολιτευόμενων φυλλάδων 
και σε βουλευτή που συζητά επάνο-
δο στη ΝΔ δεν είναι αβάσιμες. Ολοι 
πρέπει να κοιτάξουν το μέλλον τους. 
Ο καθένας στο επίπεδό του. Ακόμα 
και τα τοπικά στελέχη που παραιτού-
νται σωρηδόν στη Βόρεια Ελλάδα δε 
διακατέχονται από πόνο και ιερή ορ-
γή «για τη Μακεδονία μας». Βρήκαν 
την ευκαιρία που περίμεναν εδώ και 
καιρό για να την κάνουν με ελαφρά 
πηδηματάκια και είτε να γυρίσουν 
στη ΝΔ είτε να δοκιμάσουν την τύ-
χη τους με το νέο ακροδεξιό κόμμα 
που κυοφορείται, καθώς τα διάφορα 
ορφανά του χώρου βλέπουν τον Καμ-
μένο να τους αφήνει ζωτικό χώρο και 
κινούνται για να τον καλύψουν. Οι 
φιλοδοξίες των τοπικών στελεχών 
φτάνουν μέχρι μια θέση δημοτικού 
ή περιφερειακού συμβούλου ή έστω 
ένα καλό ρουσφέτι στις μπίζνες τους 
στην περιοχή τους. Και σίγουρα ο μη-
χανισμός της ΝΔ έχει βάλει το χεράκι 
του στο να εκδηλωθούν αυτή τη στιγ-
μή οι αποσκιρτήσεις, παίρνοντας τη 
μορφή τσουνάμι. Από τη στιγμή που 
«καβάλησε» το εθνικιστικό ρεύμα, 
με ενδεχόμενες απώλειες προς το 
Κέντρο, ο Μητσοτάκης θέλει τουλά-
χιστον να τις εξισορροπήσει με κέρδη 
προς τα Δεξιά, δίνοντας τη χαριστική 
βολή στο μόρφωμα του Καμμένου και 
διεμβολίζοντας το νέο ακροδεξιό 
κόμμα πριν αυτό μορφοποιηθεί.

Ο Καμμένος προσπαθεί απεγνω-
σμένα να συμμαζέψει τα ασυμμάζευ-
τα. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθει-
ας εντασσόταν και η τηλεοπτική εμ-
φάνιση του νέου εκπροσώπου Τύπου 
Θ. Τοσουνίδη στο κανάλι του Κουρή, 
στην οποία… κάλεσε τη ΝΔ να… στα-

θεί υπεύθυνα δίπλα στον Καμμένο 
και τους ΑΝΕΛ και να καταψηφίσουν 
από κοινού τη συμφωνία, όταν πάει 
για κύρωση στην ελληνική Βουλή. 
«Ισως να είναι και η στιγμή που εν-
δεχομένως χωρίσουν οι δρόμοι μας 
με το ΣΥΡΙΖΑ», είπε με νόημα. Και 
για να μη μείνει αμφιβολία, το επα-
νέλαβε: «Είναι μια από τις επιλογές 
να ρίξουμε την κυβέρνηση, αλλά τις 
επιλογές θα τις δούμε τότε. Οταν θα 
έχουμε αποτέλεσμα, θα έχουμε όλα 
τα γεγονότα και όλη τη διαδικασία 
ολοκληρωμένη αν θα ολοκληρωθεί 
μέσα στα Σκόπια». 

Ομως, οι δηλώσεις Τοσουνίδη απα-
σχόλησαν την επικαιρότητα μόλις για 
λίγες ώρες, καθώς η ΝΔ φρόντισε να 
κυριαρχήσει στην επικαιρότητα η δή-
λωση του Δ. Καμμένου, ότι η συμφω-
νία Τσίπρα-Ζάεφ «μπήκε στη ζυγαριά 
με θέματα οικονομίας, όπως το χρέ-
ος, οι συντάξεις και ο ΕΝΦΙΑ». Οπως 
είπε, αυτό συζητήθηκε στην κοινο-
βουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ. Εγινε 
εισήγηση και την υποστήριξε και ο 
Καμμένος, είπε. Ο αντιπρόεδρος του 
καμμενοκόμματος Σγουρίδης επιβε-
βαίωσε τον διαγραφέντα βουλευτή, 
λέγοντας ότι αυτό συζητήθηκε σε πη-
γαδάκια. Αλλο που δεν ήθελε η ΝΔ, 
σήκωσε το θέμα, το οποίο έφτασε 
και στο εξωτερικό, με δημοσιεύματα 
μεγάλων Μέσων και δηλώσεις κοινο-
τικών αξιωματούχων ότι δεν υπήρξε 
τέτοιο παζάρι. Δηλώσεις που έσπευ-
σαν να επαναλάβουν και κυβερνητικά 
στελέχη, που είδαν τον συγκυβερνήτη 
να τους τα κάνει πάλι μαντάρα. Εν-
νοείται πως δεν έχουμε καμιά αμ-
φιβολία πως έγινε τέτοια εισήγηση 
στην ΚΟ των ΑΝΕΛ. Είναι απολύτως 
μέσα στη λογική του Καμμένου και θα 
απορούσαμε αν δεν είχε γίνει. Το πιο 

ατράνταχτο επιχείρημα για να στη-
ρίξει την καταψήφιση της πρότασης 
δυσπιστίας θα ήταν ότι η συμφωνία 
Τσίπρα-Ζάεφ έγινε με ανταλλάγματα 
στο ζήτημα του χρέους. «Στηρίζουμε 
την κυβέρνηση, παίρνουμε τα μέτρα 
για το χρέος κι όταν έρθει η συμφω-
νία για κύρωση στη Βουλή, την κα-
ταψηφίζουμε», είναι η επιτομή της… 
ψεκασμένης λογικής.

Το ρεπορτάζ μας σταματά στο 
«γκράντε φινάλε» της περασμένης 
Τετάρτης, αντάξιο ενός περφόρμερ 
σαν τον Καμμένο. Μάζεψε τους ανε-
λίτες στη Βουλή, συνεδρίασαν και 
μετά βγήκε στους δημοσιογράφους 
και κατήγγειλε απειλές σε στελέχη 
των ΑΝΕΛ, είπε τα καθιερωμένα για 
tweet, SMS και λίστες και κατέληξε: 
«Ζητάμε ομόφωνα, άμεσα δικαστική 
διερεύνηση με εμπλοκή του εισαγγε-
λέα. Δίνουμε όλα τα κινητά τηλέφωνα 
της ΚΟ και των στελεχών μας στην 
διάθεση της Δικαιοσύνης προκειμέ-
νου να αποδειχθεί ποιος προσπαθεί, 
ουσιαστικά σε συνέχεια και αυτών 
που ειπώθηκαν στη Βουλή να κατα-
λύσει το πολίτευμα. Γιατί περί κατα-
λύσεως του πολιτεύματος πρόκειται η 
προσπάθεια η οποία γίνεται για εκφο-
βισμό στελεχών ενός δημοκρατικού 
κινήματος»! Ορίτζιναλ Καμμένος…

Είπε ακόμα ότι θα ζητήσει από τον 
Τσίπρα να κυρωθεί η συμφωνία, «εάν 
και όταν έρθει στη Βουλή», με τη δια-
δικασία της αυξημένης πλειοψηφίας 
(180 ψήφοι)! Πρόκειται φυσικά για 
γελοιότητα, απότοκο απελπισίας. Η 
κυβερνητική πλειοψηφία έχει 153, το 
κόμμα Καμμένου θα καταψηφίσει, ο 
Τσίπρας θα στηριχτεί σε Ποτάμι και 
σία, αλλά θα ζητήσει διαδικασία αυ-
ξημένης πλειοψηφίας με κίνδυνο να 
μην κυρωθεί η συμφωνία!

Βαράει διάλυση το κόμμα Καμμένου

Βήχουν στον ΣΥΡΙΖΑ, κρυολογούν στο ΚΙΝΑΛ…

Πέντε προς ένα υπέρ της συμφωνίας Τσί-
πρα-Ζάεφ ήταν το αποτέλεσμα στο πολι-

τικό συμβούλιο του ΚΙΝΑΛ. Κοινή απόφαση 
δεν πάρθηκε ποτέ. Η Γεννηματά ανακοίνωσε 
με προσωπική της δήλωση την αρνητική θέση 
έναντι της συμφωνίας (πολύ πιο ήπια απ' αυτή 
της ΝΔ). Οταν οι άλλοι μίλησαν για αντιδημο-
κρατικές συμπεριφορές, οι πασόκοι απάντησαν 
ότι η Φώφη είναι «το μόνο εκλεγμένο όργανο 
του ΚΙΝΑΛ». Ηταν σαν να τους έλεγαν «άμα σας 
αρέσει καθήστε, άμα δε σας αρέσει πάρτε τον 
πούλο».

Ο Θεοδωράκης και το Ποτάμι τάχθηκαν 
δημόσια υπέρ της συμφωνίας και ανακοίνω-
σαν ότι θα την υπερψηφίσουν όταν έρθει στη 
Βουλή, χωρίς αυτό να σημαίνει και στήριξη της 
κυβέρνησης. Αλλωστε, ψήφισαν υπέρ της πρό-
τασης δυσπιστίας. Επειδή τον κατηγορούν ότι 
κάνει τα ρεπό του Καμμένου, ο Θεοδωράκης 
έκανε μια τηλεοπτική εμφάνιση για να πει ότι 
δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Εννοείται πως δεν τον πίστεψε κανένας, όμως 
αυτό πρέπει να πει.

Ομως το Ποτάμι δε σταμάτησε εκεί. Την 1η 
Ιούλη μαζεύεται η Μεγάλη Συνάντηση των Αντι-
προσώπων (ΜΕΣΥΑ) για ν' αποφασίσει αν το Πο-
τάμι θα συνεχίσει να παραμένει στο ΚΙΝΑΛ ή αν 
θα φύγει. Οπως είπε ο Θεοδωράκης, «το Ποτάμι 
μπήκε στο Κίνημα Αλλαγής με σκοπό να σπρώ-
ξουμε τις παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου, 
που είναι παλιές και ισχυρότερες από εμάς, σε 
πιο νεωτεριστικές, μεταρρυθμιστικές θέσεις. Το 
αποτέλεσμα είναι ότι το Κίνημα Αλλαγής είναι 
πιο συντηρητικό Κίνημα από αυτό που θέλαμε»! 
Περιττεύει να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα 
οργιάσει το παρασκήνιο μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Πο-

ταμιού, με στόχο μια νέα «ενωτική» συμφωνία.
Ο Γιωργάκης Παπανδρέου φρόντισε να κάνει 

γνωστή την άποψή του μέσω ανακοίνωσης της 
Σοσιαλιστικής Διεθνούς (εξακολουθεί να είναι 
πρόεδρος, αν δεν το θυμόσαστε), με την οποία 
εύχεται «στην κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ την 
επιτυχή ολοκλήρωση κάθε απαραίτητου σταδί-
ου που θα οδηγήσει στην εφαρμογή αυτής της 
συμφωνίας και ενθαρρύνουμε όλες τις προ-
οδευτικές δυνάμεις να σταθούν αλληλέγγυ-
ες σε αυτή την προσπάθεια για ανάπτυξη και 
σταθερότητα στην περιοχή των Βαλκανίων» (το 
κόμμα του Ζάεφ είναι σοσιαλδημοκρατικό).

Η Φώφη πέταξε άρον-άρον για τις Βρυξέλ-
λες, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις στον 
Σεργκέι Στανίσεφ του ΕΣΚ, ενώ είχε κι ένα 
πεταχτό ραντεβού με τον Γιούνκερ. Επισήμως 
συζήτησαν μόνο οικονομικά ζητήματα, αλλά 
μην αμφιβάλλετε ότι ο «αθυρόστομος» λουξεμ-
βούργιος δεξιός θα της έθεσε και τα ζητήματα 
της συμφωνίας Τσίπρας-Ζάεφ, που σχετίζεται 
με την ευρωενωσίτικη στρατηγική των Δυτικών 
Βαλκανίων.

Είναι να μη χαίρεται ο Τσίπρας μ' αυτές τις 
εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ; Δε χρειάστηκε να κά-
νει τίποτα. Αυτοί βαράνε διάλυση μόνοι τους. 
Μπορεί να παραμείνουν ως ΚΙΝΑΛ, όμως οι 
μεν πασόκοι θα το χρησιμοποιούν ως «ΠΑΣΟΚ 
plus», οι δε άλλοι θα διαμαρτύρονται για αντι-
δημοκρατικές διαδικασίες. Με τέτοια εικόνα, η 
κορόνα της Φώφης ότι οι επόμενες εκλογές θα 
είναι «ντέρμπι για τρεις» μόνο γέλια σκορπάει.

ΥΓ. Δε θα σχολιάσουμε το νέο καραγκιοζιλίκι 
του Ψαριανού, διότι ανήκει στην αρμοδιότητα 
των… καλλιτεχνικών στηλών της εφημερίδας.

Από ψέμα σε ψέμα ο Νίκος Παππάς

Δούλος των καναλαρχών
«Ζήτησα προχθές τα τελευ-

ταία στοιχεία (αν ήξερα 
ότι θα με ρωτάγατε, θα τα είχα 
και μαζί μου). Τα ιδιωτικά τηλε-
οπτικά κανάλια έχουν πληρώσει 
από το 2015 και μετά 140 εκα-
τομμύρια ευρώ από το φόρο δι-
αφήμισης. Δεν είναι λίγα λεφτά, 
είναι περίπου 40 εκατομμύρια 
το χρόνο, είναι περίπου όσα λε-
φτά θα πληρώνουν από εδώ και 
μπρος για τις τηλεοπτικές άδει-
ες». Σε μια ακόμα -εμφανώς στη-
μένη και αβανταδόρικη- παρου-
σία του σε εκπομπή της ΕΡΤ, ο 
Nίκος Παππάς δε δίστασε να πει 
για μια φορά ακόμα ένα χοντρό 
ψέμα, στην προσπάθειά του να 
εμφανιστεί σαν ο πολιτικός που 
έβαλε τέλος στο άναρχο τηλεο-
πτικό τοπίο και ανάγκασε τους 
καναλάρχες να πληρώνουν.

Η αλήθεια, βέβαια, είναι 
εντελώς διαφορετική. Ανάλω-
σε το πολιτικό του κεφάλαιο σ' 
έναν πόλεμο με τους παλιούς 
καναλάρχες, προσπαθώντας να 
στήσει ένα καινούργιο, φιλικό 
προς τον ΣΥΡΙΖΑ τηλεοπτικό 
σύστημα. Ηττήθηκε κατά κρά-
τος, περιθωριοποιήθηκε και για 
να μείνει στο παιχνίδι (μετά και 

την απομάκρυνσή του από το 
Μαξίμου και το πόστο του πανί-
σχυρου υπουργού Επικρατείας), 
προσκύνησε τους καναλάρχες 
και μετατράπηκε σε γιουσουφά-
κι τους. Αλήθεια, αφού οι κανα-
λάρχες πλήρωσαν τόσα λεφτά, 
γιατί ο Παππάς δεν είχε μαζί 
του τα στοιχεία για να τα δείξει; 
Γιατί φρόντισε να εξασφαλίσει 
τη μη χορήγηση από την ΑΑΔΕ 
στοιχείων για τα ποσά που κατα-
λογίστηκαν ως φόρος τηλεοπτι-
κών διαφημίσεων, για τα ποσά 
που πλήρωσαν οι καναλάρχες 
και γι' αυτά που έβαλαν «φέσι»; 
Είναι γνωστό πώς ο εισαγγελέ-
ας αναγκάστηκε να ανακαλέσει 
την εισαγγελική παραγγελία που 
είχε εκδώσει, μετά από δικό μας 
αίτημα. Αυτό έγινε για να μπορεί 
να «κάνει παιχνίδι» ο Παππάς, 
λέγοντας -φυσικά- ψέματα.

Ποια είναι η αλήθεια για το 
φόρο καναλαρχών, που θεσπί-
στηκε το 2010, αναστελλόταν 
συνεχώς μέχρι το 2015 και από 
τότε υποτίθεται ότι θα άρχιζαν 
να πληρώνουν; 

Το 2015 βεβαιώθηκε φόρος 
39,3 εκατ. ευρώ, το 2016 42,41 
εκατ. ευρώ και το εφτάμηνο 

του 2017 28,49 εκατ. Αυτά μας 
κάνουν σύνολο 110 εκατ. ευρώ. 
Αρα, μέχρι τον Απρίλη του 2018 
(που ο φόρος από 20% μειώθηκε 
στο 5%) μπορεί να βεβαιώθηκαν 
140 εκατ. ευρώ. Αλλο βεβαιώ-
θηκε ένας φόρος, όμως, και 
άλλο πληρώθηκε. Εδώ είναι που 
λέει ψέματα το γιουσουφάκι των 
καναλαρχών. Το ψέμα του απο-
καλύπτεται από τα ίδια τα στοι-
χεία που έχουν δει το φως της 
δημοσιότητας.

Από στοιχεία που κατέθεσε 
σε ανύποπτο χρόνο στη Βουλή 
ο τέως αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδης προ-
κύπτει ότι το 2015 βεβαιώθηκε 
φόρος 39,3 εκατ. ευρώ και οι 
καναλάρχες κατέβαλαν μόνο 
19,23 εκατ. Δηλαδή, άφησαν 
ανεξόφλητο υπόλοιπο 20,07 
εκατ. ευρώ. Από έγγραφο της 
ΑΑΔΕ, που ο ίδιος ο Παππάς 
κατέθεσε στη Βουλή το Δεκέμ-
βρη του 2017, προκύπτει ότι το 
2016 βεβαιώθηκε φόρος 42,48 
εκατ. ευρώ και εισπράχτηκαν 
σχεδόν 36 εκατ. ευρώ, ενώ στο 
εφτάμηνο του 2017 βεβαιώθη-
καν 28,49 εκατ. ευρώ και κα-
ταβλήθηκαν 18,05 εκατ. ευρώ. 
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Δηλαδή, μέχρι και τον Ιούλη του 2017 
είχε βεβαιωθεί φόρος 110,2 εκατ. ευρώ, 
είχαν πληρωθεί μόνο 73,28 εκατ. ευρώ. 
Υπάρχει περίπτωση μέχρι τον Απρίλη του 
2018 οι καναλάρχες να πλήρωσαν άλλα 
τόσα, για να φτάσουμε στα 140 εκατ. ευ-
ρώ που λέει ο Παππάς; Υπάρχει, δηλαδή, 
περίπτωση μέσα σε οχτώ μήνες (Αύγου-
στος 2017-Μάρτης 2018) οι καναλάρχες 
να πλήρωσαν όσα είχαν πληρώσει τα 
προηγούμενα δυόμισι χρόνια;

Ρητορικό είναι, φυσικά, το ερώτημα. Το 
πιθανότερο είναι ότι το φέσι μεγάλωσε, 
όπως μεγαλώνουν γενικά τα φέσια των 
εκδοτών και καναλαρχών σε εφορία και 
ασφαλιστικά ταμεία.  Γι' αυτό ο Παππάς 
έβαλε εμπάργκο στα στοιχεία της ΑΑΔΕ 
και βγαίνει ο ίδιος και πετάει πότε το ένα 
και πότε το άλλο ψέμα. Δεν είναι η πρώτη 
φορά που το κάνει αυτό. Εδώ δε δίστασε 
να βάλει το Γενικό Λογιστήριο του κρά-
τους να φτιάξει μαϊμού έκθεση, προκειμέ-
νου να δείξει μειωμένο το όφελος που θα 
έχουν οι καναλάρχες από τη μείωση του 
φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων.

Είπε ο Παππάς στην ΕΡΤ για τα λεφτά 
που υποτίθεται ότι πλήρωσαν οι καναλάρ-
χες: «Δεν είναι λίγα λεφτά, είναι περίπου 
40 εκατομμύρια το χρόνο». Με δικούς 
μας (προσεγγιστικούς) υπολογισμούς, ο 
φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων ήταν 
γύρω στα 43 εκατ. ευρώ το χρόνο. Κοντά 
στον αριθμό που λέει ο Παππάς. Πρόκει-
ται, φυσικά, για το φόρο που βεβαιώνεται, 
όχι για το φόρο που πληρώνεται. Ξέρετε 
τι έγραφε η Εκθεση του Γενικού Λογιστή-
ριου του Κράτους, που συνόδευε τη ρύθ-
μιση με την οποία ο φόρος μειώθηκε από 
20% σε 5%; Οτι η ετήσια απώλεια εσόδων 
λόγω μείωσης του φόρου από 20% σε 5% 
υπολογίζεται σε 20 εκατ. ευρώ! Υποεκτί-
μησαν τα πραγματικά στοιχεία και έφτια-
ξαν μια έκθεση-μαϊμού, για να δείξουν ότι 
είναι μικρή η απώλεια από τη μείωση του 
φόρου. Οταν θέλει να κρύψει την αλήθεια 
για τη σκανδαλώδη εύνοια προς τους κα-
ναλάρχες, ο Παππάς υποεκτιμά το φόρο 
που βεβαιωνόταν κάθε χρόνο. Οταν θέλει 
να κάνει τον «καμπόσο» ισχυριζόμενος 
ότι αυτός «τα πήρε χοντρά» από τους 
καναλάρχες, βαφτίζει τον βεβαιωθέντα 
φόρο εισπραχθέντα και κρύβει τα φέσια 
που έχουν φορέσει στο Δημόσιο τα αφε-
ντικά του, οι καναλάρχες.

«Είναι περίπου όσα λεφτά θα πληρώ-
νουν από εδώ και μπρος για τις τηλεοπτι-
κές άδειες» είπε ο Παππάς στο κανάλι 
της κυβερνητικής προπαγάνδας. Ψέμα 
στο ψέμα, χωρίς αντίλογο από το «πα-
παγαλάκι» που καθόταν απέναντί του 
και τάχα του έπαιρνε συνέντευξη. Οπως 
αποφάσισε το ΕΣΡ, δίνονται 6 τηλεοπτι-
κές άδειες, με 35 εκατ. ευρώ η καθεμιά, 
που θα πληρωθούν σε 10 δόσεις. Δηλα-
δή, οι καναλάρχες θα πληρώνουν για τις 
άδειες 21 εκα. ευρώ το χρόνο. Την ίδια 
στιγμή, με τη μείωση του φόρου τηλεο-
πτικών διαφημίσεων από 20% σε 5%, γλι-
τώνουν τουλάχιστον 32,5 εκατ. ευρώ το 
χρόνο (αν ανοίξει η διαφημιστική αγορά, 
όπως αναμένεται, το όφελός τους θα εί-
ναι ακόμα μεγαλύτερο)! Μ' άλλα λόγια, οι 
καναλάρχες όχι μόνο παίρνουν τζάμπα 
τις άδειες, αλλά κερδίζουν κι από πάνω 
ένα ποσό γύρω στα 11,5 εκατ. ευρώ το 
χρόνο για να λειτουργήσουν τα «μαγα-
ζιά» τους!

Αυτός είναι ο Παππάς. Ενας επαγγελ-
ματίας ψεύτης, που για να σώσει το το-
μάρι του και να προσφέρει εκδούλευση 
στον Τσίπρα και την ηγετική ομάδα του 
ΣΥΡΙΖΑ, έγινε γιουσουφάκι των καναλαρ-
χών, χαρίζοντάς τους άδειες και κρατικό 
χρήμα ως μπόνους. Κι έχουν το θράσος 
αυτοί οι άνθρωποι να εμφανίζονται ως 
πολέμιοι της διαπλοκής!

Πειθαρχική δίωξη στους εισαγγελείς που ενέκριναν άδεια στον Δ. Κουφοντίνα

Η Εισαγγελέας του Α.Π. τρομοκρατεί!
Η ανακοίνωση της αμερικάνικης 

πρεσβείας είχε… άρωμα Πιου-
ριφόι.  Δεν περιορίστηκε μόνο στην 
καταδίκη της τρίτης άδειας «σε 
έναν καταδικασμένο τρομοκράτη 
και δολοφόνο» και στην επισήμανση 
ότι πρόκειται για «μια ντροπιαστική 
αδικία στις οικογένειες των πολλών 
θυμάτων του», αλλά προχώρησε την 
παρέμβαση πιο βαθιά, μπαίνοντας 
σε ζητήματα πρακτικής πολιτικής. Η 
άδεια στον Κουφοντίνα, είπε, είναι 
«ένα παραπέρα κίνητρο στους αναρ-
χικούς οπαδούς του να διαπράττουν 
βίαιες και καταστροφικές ενέργειες 
στο όνομά του»! Αυτή είναι η αντίληψη 
του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού για 
την αστική δημοκρατία και το νομικό 
της καθεστώς.

Η απάντηση του Κοντονή είχε… 
άρωμα «στρατηγέ ιδού ο στρατός 
σας». Αντί να καταγγείλει την ωμή 
παρέμβαση στα εσωτερικά της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας και να τελειώσει 
με ένα -διπλωματικό έστω- «βουλώστε 
το», πήρε το αξιοθρήνητο ύφος του δι-
κηγορίσκου που παραδίδει μαθήματα 
σε κάποιους που… δε γνωρίζουν καλά 
νομικά. Είπε στους Αμερικανούς ότι 
κάνουν λάθος, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
άλλαξε το καθεστώς για τις άδειες 
που κληρονόμησε από τη ΝΔ, με απο-
τέλεσμα οι τρεις άδειες που πήρε ο 
Κουφοντίνας να έχουν δοθεί και με τη 
σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων εισαγ-
γελικών λειτουργών.

Τα ίδια είχε πει ο Κοντονής και σε 
μια συνέντευξή του διαρκούσης της 
απεργίας πείνας του Δ. Κουφοντί-
να.  Αναφερόμενος στο αίτημα του 
απεργού πείνας για κατάργηση του 
εισαγγελικού βέτο, είπε με προσποι-
ητή αφέλεια (στην πραγματικότητα 
με απύθμενη υποκρισία): «Απλώς να 
υπενθυμίσω ότι και τις δύο προηγού-
μενες άδειες τις πήρε με τη σύμφωνη 
γνώμη των εισαγγελέων. Επομένως, 
βλέπω μια υπερ-κινητοποίηση στο κε-
νό αυτή την ώρα».

Τις δυο προηγούμενες άδειες ο Δ. 
Κουφοντίνας τις πήρε με τη σύμφωνη 
γνώμη των εισαγγελέων, αυτό όμως 
που κρύβει ο υποκριτής συριζαίος 
είναι πως και οι δύο εκείνοι εισαγγε-
λείς, ο επόπτης εισαγγελέας Εφετών 
και ο αναπληρωτής επόπτης εισαγ-
γελέας Πρωτοδικών, είναι πειθαρχι-
κά κατηγορούμενοι γι' αυτό το λόγο. 
Πλέον, γνωρίζουμε και τους λόγους 
που επικαλείται η εισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου στις πειθαρχικές διώ-
ξεις κατά των δύο εισαγγελέων. Το θέ-
μα πρωτοέβγαλε η Κατερίνα Κατή στο 
Documento, την περασμένη Κυριακή 
(«Υπόθεση Κουφοντίνα: Δικαστικές ερ-
μηνείες κατά το δοκούν»). Επανερχό-
μαστε, με τις δικές μας επισημάνσεις.

Οπως προκύπτει από την έκτασης 
39 σελίδων πειθαρχική αγωγή «ενώ-
πιον του Επταμελούς Πειθαρχικού 
Συμβουλίου του Αρείου Πάγου», τη 
σχετική πρωτοβουλία να διώξει τους 
εισαγγελείς είχε η ίδια η Ξένη Δημη-
τρίου, η οποία παρήγγειλε πειθαρχική 
προκαταρκτική εξέταση στον αντει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη 
Αγγελή. Υπήρξε εισαγγελέας-επόπτης 
της Αντιτρομοκρατικής, πόστο από το 
οποίο έφυγε όταν προήχθη σε αντει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου. Είναι ο 
ίδιος που άσκησε αναίρεση κατά της 
αθωωτικής για τον Τάσο Θεοφίλου 

απόφασης του Πενταμελούς Εφετεί-
ου, με μια έκθεση στην οποία δεν είχε 
να προσάψει καμιά δικονομική παρά-
βαση ή έλλειψη αιτιολογίας στους δι-
καστές που απάλλαξαν τον Θεοφίλου, 
αλλά έκρινε ότι έπρεπε να τον καταδι-
κάσουν,  σαν να ήταν αυτός δικαστής, 
παραβιάζοντας ωμά τον βασικό κανό-
να βάσει του οποίου (υποτίθεται ότι) 
λειτουργούν οι δικαστές (την κατά συ-
νείδηση κρίση, αφού λάβουν υπόψη το 
αποδεικτικό υλικό).

Οπως φαίνεται από το 39σέλιδο 
κείμενο της πειθαρχικής αγωγής κατά 
των εισαγγελέων, η τοποθετημένη από 
τον ΣΥΡΙΖΑ (και με στενές οικογενεια-
κές σχέσεις με κυβερνητικά στελέχη, 
όπως ο Τζανακόπουλος) εισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου, 
έχει σχηματίσει ένα πολύ καλό «δί-
δυμο» με τον (επίσης προαχθέντα 
επί ΣΥΡΙΖΑ) αντεισαγγελέα Ιωάννη 
Αγγελή. Οπως στην υπόθεση Θεο-
φίλου ασκήθηκε αναίρεση επειδή οι 
δικαστές δεν έκριναν τα αποδεικτικά 
μέσα όπως θα τα έκρινε ο Ι. Αγγελής 
(επαναλαμβάνουμε: πράγμα νομικά 
απαράδεκτο), έτσι και στην «υπόθεση 
Κουφοντίνα» οι εισαγγελείς διώκο-
νται πειθαρχικά επειδή δεν έκριναν 
όπως θα ήθελε η Ξ. Δημητρίου! Οι 
εισαγγελείς παραπέμπονται στο πει-
θαρχικό γιατί συμφώνησαν να δοθεί 
άδεια στον Κουφοντίνα. Συγκεκριμέ-
να, ο εισαγγελέας κατηγορείται ότι η 
έγκρισή του στο αίτημα Κουφοντίνα 
για χορήγηση άδειας «αντίκειται στις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από 
το Σύνταγμα και τις κείμενες διατά-
ξεις, θίγει το κύρος της δικαιοσύνης 
και του εισαγγελικού λειτουργήμα-
τος και συνιστά το πειθαρχικό παρά-
πτωμα της “παράβασης διατάξεως 
που αναφέρεται στην απονομή της 
δικαιοσύνης…“ και συγκεκριμένα της 
πλημμελούς άσκησης των υπηρεσια-
κών του καθηκόντων, σε σχέση με τις 
(υπηρεσιακές του) ενέργειες κατά την 
χορήγηση αδείας στο Δημήτριο Κου-
φοντίνα».

Και μόνο από τη διατύπωση του 
πειθαρχικού κατηγορητήριου αντιλαμ-
βάνεται κανείς ότι η εισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου ασκεί τρομοκρατία επί 
των εισαγγελέων που τοποθετούνται 
στον Κορυδαλλό. Δεν ξέρουμε τι θα 
έκανε ο νέος αναπληρωτής επόπτης, 
που ενέκρινε την τρίτη άδεια στον Δ. 
Κουφοντίνα, αν ο αγωνιστής πολιτικός 
κρατούμενος δεν προχωρούσε στην 
απεργία πείνας. Είναι χαρακτηριστικό 
το γεγονός ότι ο εισαγγελέας έκανε 
σχεδόν ένα μήνα για να πάει και να 
αναλάβει υπηρεσία στον Κορυδαλλό, 
ανέλαβε όταν οι γιατροί χτύπησαν 
καμπανάκι για τη ραγδαία επιδείνω-
ση της υγείας του απεργού πείνας και 
μετά από τρεις μέρες το Συμβούλιο 
συνεδρίασε και ενέκρινε την άδεια. Ο 
νέος εισαγγελέας ζήτησε να μεταφερ-
θεί ο Δ. Κουφοντίνας στη φυλακή, για 
να παραστεί στο συμβούλιο, όμως οι 
γιατροί του απάντησαν ότι απαγορεύ-
εται να τον μεταφέρουν ακόμα και με 
ασθενοφόρο και φορείο!

Επανερχόμενοι στην πειθαρχική 
δίωξη της Ξ. Δημητρίου κατά των ει-
σαγγελέων, θα ξεκινήσουμε με ένα 
άκρως χαρακτηριστικό γεγονός. Σε 
τεσσερισήμισι σελίδες της πειθαρχι-
κής αγωγής παρατίθενται μία προς 
μία όλες οι κατηγορίες για τις οποίες 

έχει καταδικαστεί από το τρομοδικείο 
ο Δ. Κουφοντίνας. Οι άδειες, όμως, 
είναι ένα δικαίωμα των κρατούμενων 
που δε συνδέεται με το αδίκημα ή τα 
αδικήματα για τα οποία έχουν καταδι-
καστεί. Αυτή η πολυσέλιδη παράθεση 
των αδικημάτων για τα οποία έχει κα-
ταδικαστεί ο Δ. Κουφοντίνας ένα σκο-
πό έχει: να δείξει πως δεν πρόκειται 
για έναν κοινό κρατούμενο, αλλά για 
έναν εξαιρετικό κρατούμενο, ο οποί-
ος δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί με 
τα κοινά για όλους τους κρατούμε-
νους μέτρα και σταθμά, αλλά υπό το 
πρίσμα της εξαίρεσης.

Πώς μπορεί να αρθεί η εξαίρεση; 
Με την διατύπωση πολιτικής δήλω-
σης μετάνοιας από τον Κουφοντίνα.

Στην πειθαρχική αγωγή αναφέρο-
νται λεπτομερειακά όλες οι προη-
γούμενες διαδικασίες εξέτασης των 
αιτημάτων άδειας του Δ. Κουφοντί-
να (οκτώ τον αριθμό) και οι σχετικές 
αποφάσεις του Συμβουλίου Φυλακής, 
αλλά και του Συμβουλίου Πλημμελειο-
δικών Πειραιά, που δύο φορές αποφά-
σισε υπέρ της απόρριψης της άδειας 
(ως οιονεί δευτεροβάθμιο όργανο). Οι 
εισαγγελείς που ενέκριναν την άδεια, 
ενώ θα έπρεπε να επαινούνται γιατί 
τήρησαν το νόμο, κατηγορούνται για-
τί ενήργησαν διαφορετικά σε σχέση 
με τους προηγούμενους συναδέλφους 
τους.

Οι αποφάσεις για τις δύο πρώτες 
άδειες του Δ. Κουφοντίνα αναφέρουν 
ότι του χορηγείται άδεια «διότι αυτός 
πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις του 
άρθρου 56§1 του Σωφρονιστικού Κώ-
δικα». Δηλαδή, έχει εκτίσει το 1/5 της 
ποινής του (8 χρόνια), δεν εκκρεμεί 
σε βάρος του ποινική διαδικασία για 
κακούργημα και εκτιμάται ότι δεν 
υπάρχει κίνδυνος τελέσεως κατά τη 
διάρκεια της άδειας νέων εγκλημάτων 
ή κίνδυνος φυγής, «μετά την αυτοπρό-
σωπη παρουσία του και τη διαβεβαί-
ωση του κρατούμενου για την τήρη-
ση των επιβαλλόμενων όρων και της 
δήλωσής του ότι δεν προτίθεται να 
τελέσει νέα αδικήματα ή να επιδείξει 
αντικοινωνική συμπεριφορά».

Αυτά τα κριτήρια, τα οποία ισχύουν 
για κάθε κρατούμενο, δεν πρέπει να 
ισχύσουν για τον Κουφοντίνα, σύμφω-
να με την εισαγγελέα του Αρείου Πά-
γου. Οι εισαγγελείς εγκαλούνται και 
παραπέμπονται πειθαρχικά γιατί δεν 
του ζήτησαν δήλωση μετάνοιας. Συ-
γκεκριμένα, κατηγορούνται γιατί δεν 
του υπέβαλαν «ερωτήσεις σχετικές με 
την προσωπικότητά του και την εν γένει 
συμπεριφορά του μετά την τέλεση της 
πράξης και κατά την διάρκεια της κρά-
τησής του και δη αυτήν την ερώτηση 
που όλα τα προηγούμενα Συμβούλια 
του είχαν υποβάλει και που συνίσταται 
στο “…εάν θα επαναλάμβανε ανάλογες 
έκνομες πράξεις με αυτές που τέλεσε 
στο παρελθόν και για τις οποίες έχει 
καταδικαστεί, στην περίπτωση που θα 
είχε τη δυνατότητα στο μέλλον…“». 
Ακόμα και για τη χορήγηση της δεύ-
τερης άδειας, μολονότι στο μεταξύ 
έχει μεσολαβήσει η πιστή τήρηση των 
όρων της από τη μεριά του Δ. Κουφο-
ντίνα, ο δεύτερος εισαγγελέας παρα-
πέμπεται πειθαρχικά επειδή δεν του 
υπέβαλε την ίδια ερώτηση, η υποβολή 
της οποίας «είναι απολύτως αναγκαία, 
αφού συνδέεται με την διάγνωση και 
εκτίμηση της προσωπικότητας του αι-

τούντος κρατουμένου μετά την τέλεση 
της πράξης»!

Μολονότι ένας από τους παραπε-
μπόμενους εισαγγελείς σημείωσε 
ότι ο Δ. Κουφοντίνας πήρε διήμερη 
άδεια «τους όρους της οποίας τήρη-
σε πιστά», ενώ «κατά την διάρκεια 
της παραμονής του εκτός φυλακής 
δεν έδωσε οποιαδήποτε αφορμή ού-
τε από απόψεως συμπεριφοράς ούτε 
από απόψεως δηλώσεων, ικανής να 
κλονίσει το αίσθημα ασφάλειας και 
ηρεμίας του κοινωνικού συνόλου», 
ενώ κατά την κράτησή του δεν έχει 
πειθαρχικό παράπτωμα, «στοιχεία 
που αποτελούν θετικές προϋποθέσεις 
για την χορήγηση δεύτερης τακτικής 
άδειας και θετικές ενδείξεις για την 
καλή χρήση αυτής», η Ξ. Δημητρίου 
πετάει στα σκουπίδια και τις νομικές 
προϋποθέσεις και τα πραγματικά πε-
ριστατικά και νομοθετεί η ίδια.

Ο εισαγγελέας εγκαλείται ακόμα 
και για τούτο: ότι «εξετάζει μόνον τον 
όρο “σωστή χρήση της αδείας“ και όχι 
το ενδεχόμενο “κακής χρήσης“, όπως 
προβλέπει ο νόμος, επιπλέον δε θεω-
ρεί ως μη κακή χρήση μόνον την περί-
πτωση επιστροφής του αιτούντος στον 
χώρο των φυλακών και την μη εμφανή 
διάπραξη κάποιου ποινικού αδικήμα-
τος»! Ο κρατούμενος επιστρέφει στη 
φυλακή έγκαιρα (και καμιά ώρα πριν 
από το χρόνο επιστροφής), δε δίνει 
καμιά αφορμή, αλλά αυτά δεν είναι 
αρκετά, γιατί μπορεί να έχει διαπρά-
ξει «μη εμφανή ποινικά αδικήματα»! Η 
μεταφυσική στην υπηρεσία της τρο-
μοϋστερίας και της κατασταλτικής μα-
νίας. Προχωρά και παραπέρα, όμως. 
Κατηγορείται ο εισαγγελέας ότι δεν 
πήρε υπόψη του ότι η πρώτη άδεια του 
Κουφοντίνα «δημιούργησε πλείστες 
όσες αντιδράσεις από μεγάλο μέρος 
του πληθυσμού (σ.σ. πώς το μέτρησε 
η Ξ. Δημητρίου;) όπως προκύπτει από 
δημοσιεύματα του έντυπου και ηλε-
κτρονικού τύπου, λόγω της καταδίκης 
του ως “τρομοκράτη“»! Αυτή είναι η 
ουσία. Αλυχτάνε τα παπαγαλάκια της 
τρομοϋστερίας, η γνωστή «οικογέ-
νεια» και η αμερικάνικη πρεσβεία και 
αυτά τα αλυχτίσματα πρέπει να οδη-
γήσουν τους εισαγγελείς σε στέρηση 
από τον Κουφοντίνα του δικαιώματος 
στην άδεια, που κατά τα άλλα τη δικαι-
ούται. Η Ξ. Δημητρίου ζητά από τους 
εισαγγελείς να παρανομήσουν!

Λέει πολλά ακόμα η πειθαρχική 
αγωγή, που ο χώρος δεν επαρκεί για 
να τα σχολιάσουμε. Θα περιοριστού-
με σ' ένα τελευταίο. Ο εισαγγελέας 
κατηγορείται γιατί «ουδόλως εξετάζει 
γιατί η έκθεση της Κοινωνικής Λειτουρ-
γού δεν αναφέρει (…) εάν επέδειξε 
έστω και την απειροελάχιστη μεταμέ-
λεια τουλάχιστον, ωςπρος την οδύνη 
που προκάλεσε στους συγγενείς»! 

Δήλωση μετάνοιας θέλει η Ξ. Δη-
μητρίου και τίποτ' άλλο. Γι' αυτό και 
«στήνει στο σκαμνί» εισαγγελείς-υφι-
σταμένους της, παραβιάζοντας ωμά 
την (υποτιθέμενη) δικαστική τους 
ανεξαρτησία. Και βέβαια, αυτά δε 
γίνονται ερήμην της κυβέρνησης και 
ειδικά του υπουργού Δικαιοσύνης Στ. 
Κοντονή, ο οποίος έχει πλήρη γνώση 
της άσκησης των πειθαρχικών αγωγών 
κατά δύο εισαγγελέων, καθώς αυτές 
οι πειθαρχικές αγωγές του έχουν κοι-
νοποιηθεί.
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Το Μουντιάλ κυριαρχεί στην 
αθλητική επικαιρότητα. Εχο-

ντας δει τις ομάδες να αγωνίζο-
νται τουλάχιστον μια φορά και 
με βάση την αγωνιστική τους 
παρουσία και το θέαμα που προ-
σφέρουν μπορούμε να πούμε σε 
μια γενική πρώτη εντύπωση ότι 
το επίπεδο είναι από μέτριο μέ-
χρι κακό και δεν έχει καταφέρει 
να κερδίσει την καρδιά και το εν-
διαφέρον των φιλάθλων. Από τα 
όσα έχουν καταθέσει οι ομάδες 
στον αγωνιστικό χώρο μπορού-
με να πούμε ότι η Πορτογαλία 
και η Ισπανία δείχνουν οι πιο 
«έτοιμες» ομάδες. Οι Πορτογά-
λοι διαθέτουν τον Ρονάλντο και 
με την εμπειρία που διαθέτουν 
μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Εκπληξη σε σχέση με την ει-
κόνα που είχε στα φιλικά προ-
ετοιμασίας είναι η Ρωσία που 
εκμεταλλεύεται στο έπακρο τον 
παράγοντα έδρα και δείχνει ότι 
μπορεί να κάνει μια αξιόλογη 
πορεία και να αποτελέσει το 
«αουτσάιντερ». Καλύτερη εικόνα 
από αυτή των φιλικών έδειξε και 
η Αγγλία, η οποία, όπως συμβαί-
νει σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, 
είναι εκ των φαβορί για την κα-
τάκτηση του τίτλου, όμως κατά 
τη διάρκεια των αγώνων αποδει-
κνύεται κατώτερη των περιστά-
σεων. Οι «ορκισμένοι» οπαδοί 
της, όπως η στήλη, ελπίζουμε 
ότι η κακοδαιμονία θα σταμα-
τήσει στη Ρωσία και η ομάδα θα 
βρεθεί εκεί που πραγματικά της 
αξίζει, στην κορυφή του παγκό-
σμιου ποδοσφαίρου.

Κατώτερες των περιστάσε-
ων μέχρι στιγμής η Γερμανία, η 
Βραζιλία και η Αργεντινή, που 
ξεκίνησαν με «στραβοπάτημα». 
Οι παίχτες των συγκεκριμένων 
ομάδων δείχνουν «κορεσμένοι» 
και χωρίς ιδιαίτερη όρεξη, όμως 
διαθέτουν τεράστια πείρα και 
γνωρίζουν μπάλα, οπότε ανά πά-
σα στιγμή μπορούν να ανατρέ-
ψουν τα δεδομένα και να πρωτα-
γωνιστήσουν. Οπως θα έλεγε και 
ο γνωστός φίλιππος Μπάμπης, οι 
ομάδες αυτές «είναι στέγερ και 
θα έρθουν με τα πίσω».

Από τις δευτεροκλασάτες 
ομάδες, πρόσφεραν θέαμα 
και έκαναν καλή εμφάνιση που 
συνοδεύτηκε με νίκη που τους 
επιτρέπει να ονειρεύονται πρό-
κριση στην επόμενη φάση, το 
Μεξικό και η Σενεγάλη.

Θα κλείσουμε την πρώτη 
αναφορά μας στο Μουντιάλ 
της Ρωσίας με ένα σχόλιο για 
τον αθλητικό τζόγο. Η πλειο-
ψηφία των μικρών παιχτών έχει 
πάει «κουβά» και κλαίει τα λε-
φτά της. Οι αποδόσεις για τη 
νίκη των φαβορί είναι μικρές, οι 
παίχτες επιλέγουν πιο σύνθετα 
παιχνίδια (over, αριθμό γκολ, 
ακριβές σκορ), όμως μέχρι 
στιγμής στα περισσότερα παι-
χνίδια τα φαβορί αρκούνται σε 
«επαγγελματικές» νίκες και τους 
στέλνουν στον κουβά. Οσο για 
τα «συστήματα» που προτείνουν 
κάποιοι ειδήμονες (στην ουσία 
είναι άρρωστοι τζογαδόροι) τύ-

που Γεωργίου, η συμβουλή της 
στήλης είναι να τα αποφεύγετε. 
Σε διαφορετική περίπτωση, καλό 
θα είναι να βρείτε το τηλέφωνο 
κάποιου δικηγόρου. Αργά ή γρή-
γορα θα σας χρειαστεί…

Εχουμε αναφερθεί αρκε-
τές φορές στο δόγμα «No 

Politica», τονίζοντας ότι η προ-
σπάθεια να γίνουν «απολιτικο-
ποιημένες ζώνες» οι εξέδρες των 
γηπέδων είναι επί της ουσίας η 
επιβολή της αστικής ιδεολογίας 
και η προώθηση των συμφερό-
ντων της αστικής τάξης στους 
αθλητικούς χώρους. Ο Ολυμπι-
ακός του Μαρινάκη είναι η ομά-
δα στο ελληνικό επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο, που κατά γενική 
ομολογία το δόγμα «No Politica» 
έχει κυριαρχήσει στις τάξεις 
των οργανωμένων οπαδών της. 
Ακόμη και στην περίπτωση της 
δολοφονίας του Παύλου Φύσ-
σα από τους δολοφόνους της 
νεοναζιστικής συμμορίας του 
Μιχαλολιάκου, στις ερυθρόλευ-
κες εξέδρες, σε αντίθεση με τη 
στάση που κράτησαν οι οπαδοί 
των άλλων ομάδων, δεν υπήρξε 
η παραμικρή αναφορά, παρά το 
γεγονός ότι ήταν γνωστά τα ερυ-
θρόλευκα οπαδικά αισθήματα 
του Παύλου.

Σε αντίθεση όμως με την απο-
λίτικη στάση των ερυθρόλευκων 
οπαδών, η ΠΑΕ Ολυμπιακός δε 
διστάζει να χρησιμοποιήσει τη 
δυναμική που έχει ο κόσμος του 
Ολυμπιακού για να δημιουργή-
σει προβλήματα στην κυβέρνη-
ση και να συντηρήσει την κόντρα 
μαζί της. Μετά τα πανό με το 
μήνυμα «ραντεβού στις κάλπες» 
και τα συνθήματα τύπου «κρά-
τος δεν είναι ο πρωθυπουργός, 
κράτος είναι ο Ολυμπιακός», 
στο facebook της ερυθρόλευ-
κης ΠΑΕ ανέβηκε η ανάρτηση 
«η Μακεδονία ήταν, είναι και 
θα είναι ελληνική». Οσοι έχουν 
έστω στοιχειώδη επαφή με τον 
ελληνικό αθλητισμό γνωρίζουν 
ότι η απανταχού γαυροσύνη 
έχει γαλουχηθεί με το σύνθημα 
«Βούλγαροι» και καταλαβαίνουν 
τις πολιτικές σκοπιμότητες της 
ανάρτησης της ερυθρόλευκης 
ΠΑΕ.

Ο Μαρινάκης ξέρει πολύ καλά 
ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιή-
σει το θέμα της Μακεδονίας για 
να κάνει αντιπολίτευση στην κυ-
βέρνηση μέσα από τα ΜΜΕ και 
τις εφημερίδες που διαθέτει. Αν 
προσπαθούσε να «παίξει» με 
το θέμα της Μακεδονίας, ξέρει 
ότι θα έρθει σε αντιπαράθεση 
με Αμερικάνους, ΝΑΤΟ, ΕΕ, 
Γερμανούς και όλο το σκυλολόι, 
οπότε δεν τον παίρνει να κάνει 
μαγκιές. Επίσης, υπέρ της λύσης 
στο «Μακεδονικό» είναι και μια 
σημαντική μερίδα της αστικής 
τάξης που θέλει να κερδίσει την 
εύνοια των ιμπεριαλιστών, για 
να μετατραπεί η Ελλάδα σε μα-
ντρόσκυλό τους στα Βαλκάνια. 
Θέλουν να διευθετηθεί το συ-
γκεκριμένο θέμα για να μπορεί 
να κάνει χωρίς προβλήματα τις 
μπίζνες τους στην περιοχή (οι 
δηλώσεις του Μίχαλου για τα 

οικονομικά οφέλη της συμφω-
νίας αποδεικνύουν ότι για τους 
καπιταλιστές τα φράγκα είναι 
πάνω απ' όλα). Επέλεξε λοιπόν 
να κρατήσει στάση ουδετερό-
τητας (επί της ουσίας έκανε 
αβάντα στην κυβέρνηση) από 
τα ΜΜΕ που διαθέτει, όμως δε 
θα μπορούσε να αφήσει να πάει 
χαμένο το εθνικιστικό κλίμα σε 
βάρος της κυβέρνησης και να 
μην προσπαθήσει να της δημι-
ουργήσει προβλήματα. Αποφά-
σισε λοιπόν να χρησιμοποιήσει 
την ερυθρόλευκη ΠΑΕ για να 
υλοποιήσει τα σχέδιά του να 
πλήξει τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και να 
τους στείλει το μήνυμα ότι είναι 
ακόμα δυνατός.

Δυστυχώς, η εξάπλωση της 
εθνικιστικής πανούκλας και το 
εθνικιστικό δηλητήριο με το 
οποίο έχουν ποτίσει τον ελληνι-
κό λαό δίνει τη δυνατότητα και 
στον Μαρινάκη να «επενδύσει» 
στο θέμα της Μακεδονίας και να 
χρησιμοποιήσει τον κόσμο του 
Ολυμπιακού για να προωθήσει 
τα επιχειρηματικά του σχέδια. 
Οπως συμβαίνει το τελευταίο 
διάστημα σε μια σειρά ζητήμα-
τα, στις τάξεις των ερυθρόλευ-
κων οπαδών που αυτοχαρακτη-
ρίζονται αριστεροί και «εκτός 
των τειχών» επικρατεί «άκρα 
του τάφου σιωπή». Είναι ελάχι-
στοι αυτοί που προσπαθούν να 
διαχωρίσουν τον Ολυμπιακό 
και την ιστορία του από τα επι-
χειρηματικά σχέδια και τα πο-
λιτικά παιχνίδια του Μαρινάκη. 
Περιττό να τονίσουμε ότι όσο ο 
ερυθρόλευκος κόσμος στοιχίζε-
ται κάτω από ξένα λάβαρα και 
δεν προβάλλει την παραμικρή 
αντίδραση, θα ταυτίζεται με 
τον Μαρινάκη και θα συμβάλλει 
στην αμαύρωση της ιστορίας της 
ομάδας του.

Τζάμπα μάγκες οι αφοί Αγγε-
λόπουλοι. Πριν τον 5ο τελικό 

στο μπάσκετ με τον Παναθη-
ναϊκό στο ΟΑΚΑ, δήλωσαν ότι 
στο παραμικρό παρατράγουδο 
θα πάρουν την ομάδα τους και 
θα αποχωρήσουν από το γήπε-
δο. Στο ημίχρονο του αγώνα, οι 
πράσινοι οπαδοί έριξαν μερικά 
μπουκάλια νερό προς τον ερυ-
θρόλευκο πάγκο και έβρεξαν 
ορισμένα άτομα της ερυθρόλευ-
κης αποστολής, Οι ιδιοκτήτες 
του Ολυμπιακού προσπάθησαν 
να κάνουν πράξη της δηλώσεις 
τους και έδωσαν εντολή στην 
ομάδα να αποχωρήσει για τα 
αποδυτήρια. Οι ερυθρόλευκοι 
επανήλθαν στο παρκέ μετά από 
10-15 λεπτά, ο αγώνας συνεχίστη-
κε κανονικά, με τους πράσινους 
να φτάνουν σε μια άνετη επι-
κράτηση και να κατακτούν το 
πρωτάθλημα.

Εκτός από την προσωπική 
επικοινωνιακή ήττα που υπέστη-
σαν, οι Αγγελόπουλοι έκαναν 
ζημιά στην ομάδα τους και σε 
αγωνιστικό επίπεδο. Στο πρώτο 
ημίχρονο, οι ερυθρόλευκοι κα-
τάφεραν να εκμεταλλευτούν 
τη νευρικότητα και την αστοχία 
των παιχτών του Παναθηναϊκού 
(οι πράσινοι είχαν 0/8 τρίποντα) 

και να βρίσκονται μπροστά στο 
σκορ (31-35), προσθέτοντας άγ-
χος και πίεση στους αντιπάλους 
τους. Μετά την τσαχπινιά της 
ερυθρόλευκης ηγεσίας, τα δε-
δομένα άλλαξαν άρδην, αφού 
οι παίχτες του Παναθηναϊκού 
μπήκαν με μεγαλύτερο τσα-
μπουκά στο γήπεδο, ενώ η εξέ-
δρα «ξύπνησε» και πήρε φωτιά. 
Οι πράσινοι εκμεταλλεύτηκαν 
το 3ο δεκάλεπτο, που συνήθως 
είναι το καλύτερό τους, ξέφυγαν 
στο σκορ και «καθάρισαν» την 
υπόθεση τίτλος.

Οι κακές μπασκετικές γλώσ-
σες λένε ότι οι Αγγελόπουλοι 
αναγκάστηκαν «να βάλουν την 
ουρά στα σκέλια» και να δώσουν 
την εντολή για την επιστροφή 
της ομάδας τους στο γήπεδο 
μετά από «μήνυμα» του Βασιλα-
κόπουλου ότι θα τον βρουν απέ-
ναντί τους. Η κόντρα του προέ-
δρου της ΕΟΚ με την ερυθρό-
λευκη ΚΑΕ κρατάει χρόνια και 
οι Αγγελόπουλοι του έδωσαν την 
καλύτερη ευκαιρία για να δείξει 
ποιος είναι το αφεντικό. Το ΟΑ-
ΚΑ στο συγκεκριμένο παιχνίδι, 
σε σχέση με την κρισιμότητα του 
αγώνα και τα όσα συμβαίνουν σε 
ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπι-
ακός, θύμιζε  «εκκλησία» και αν η 
ερυθρόλευκη διοίκηση επέμενε 
στην άποψή της να αποχωρήσει 
η ομάδα από τον αγώνα, εκτός 
από την απώλεια του τίτλου είχε 
εξασφαλισμένη και μια παρα-
δειγματική τιμωρία. Οσοι από 
την ερυθρόλευκη αποστολή 
γνωρίζουν τα δεδομένα στο ελ-
ληνικό μπάσκετ, κατάλαβαν τη 
δύσκολη θέση στην οποία βρι-
σκόταν η ομάδα τους και κατά-
φεραν να πείσουν τους Αγγελο-
πουλαίους να μην τραβήξουν την 
κατάσταση στα άκρα. Δυστυχώς, 
για το ελληνικό μπάσκετ, ο Βασι-
λακόπουλος συνεχίζει να είναι ο 
κυρίαρχος του παιχνιδιού και να 
επιβάλλει τη θέλησή του.

Οσον αφορά την επόμενη μέ-
ρα στο ερυθρόλευκο μπάσκετ, τα 
σενάρια περί εμπλοκής του στην 
ΚΑΕ διέψευσε με ανάρτησή του 
στη σελίδα του στο Facebook ο 
Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο Μαρι-
νάκης εξέφρασε τη στήριξή του 
στη σημερινή ηγεσία της ΚΑΕ, 
η οποία –όπως έγραψε- έχει ξο-
δέψει εκατομμύρια ευρώ για να 
έχει το μπάσκετ πρωταγωνιστικό 
ρόλο σε Ελλάδα και Ευρώπη, και 
επιτέθηκε εμμέσως πλην σαφώς 
στους «επώνυμους» ερυθρόλευ-
κους που ασκούν κριτική χωρίς 
να βάζουν το χέρι στην τσέπη, 
γράφοντας: «Ας είμαστε ειλι-
κρινείς, πέρα από εμένα στα 
ερασιτεχνικά τμήματα και στο 
ποδόσφαιρο και την οικογένεια 
Αγγελόπουλου στο μπάσκετ δεν 
είδαμε ούτε ευρώ στον Σύλλογο 
από επώνυμους και εύρωστους 
οικονομικά φιλάθλους μας». Στο 
τέλος της ανάρτησής του ανέφε-
ρε ότι δεν έχει καμία πρόθεση 
εμπλοκής στο μπάσκετ. 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

«Είναι στέγερ και θα έρθουν με τα πίσω»Δύο χιλιάδες δεκαοχτώ
παρόν και μέλλον: σκότος πηχτό

«Τα φάγαμε τα νιάτα μας σε γάμους και βαφτίσια»… Διαχωρί-
ζοντας της θέση της, η στήλη σημειώνει ότι από εδώ και μπρος 
θα γράφεται στη νότια Μακεδονία (juzno Makedonia) και στη 
δυτική Θράκη (bati Trakya) και δεν θέλει ν' ακούει για τη severna 
Makedonia και τη dogu Trakya.

Η μοίρα παύ-
λα κισμέτ παύλα 
πεπρωμένο, το 
έφερε έτσι ώστε 
να έρθουν στη 
ζωή την ίδια μέ-
ρα του θέρους 
(27 Ιουνίου) με 
διαφορά είκοσι 
χρόνων, δύο με-
γάλες μορφές της τοπικής αυτοδιοίκησης και του δημόσιου 
βίου. Προηγήθηκε το ταραγμένο 1947 ο πάλαι ποτέ δήμαρχος 
της συμβασιλεύουσας και αλλοτινός μέγας χορηγός της στήλης 
Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, με τις γνωστές περιπέτειες με την 
τσέπη, την υγεία και τη συμπεριφορά του. Και ακολούθησε το 
–επίσης ταραγμένο- 1967 ο «είσαι φίλος, γίνε μέλος» του Κ.Κ.Ε., 
ηθοποιός, δήμαρχος Στυλίδας και έχων καταγεγραμμένο χρόνιο 
πρόβλημα με το νευρικό του σύστημα Απόστολος Γκλέτσος.

Πολλές φορές αναρωτήθηκε η στήλη τι θα γίνει με το μείζον 
ζήτημα και ίσως κάποιοι χαμογελούσαν. Η δικαίωση (τι γελάτε 
ρε;) έρχεται μέσα από την ακόλουθη είδηση: Οπως τόνισε στη 
διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο νέος πρόεδρος του ΣΕΒΕ Νίκος 
Κωνσταντόπουλος, η συμφωνία θα πρέπει να μελετηθεί σε βά-
θος και να εξεταστούν τα ζητήματα που αφορούν στα εμπορικά 
σήματα που φέρουν επάνω τους το μακεδονικό όνομα. «Είναι 
ένας διαρκής πόλεμος που κάποτε πρέπει να σταματήσει. Υπάρ-
χει μια σειρά προϊόντων που διοχετεύονται στο εξωτερικό, όπως 
οι πιπεριές Φλωρίνης, τις οποίες οι Σκοπιανοί παρουσιάζουν 
ως “μακεδονικές”, το Αιβαρ (αλοιφή με πιπεριές Φλωρίνης και 
μελιτζάνα) παρουσιάζεται αποκλειστικά ως μακεδονικό. Δικα-
στικές διαμάχες έχουν προκύψει επίσης και για πολλά κρασιά, 
καθώς και για τον όρο “μακεδονική γαστρονομία”. Είναι πολλά 
αυτά που δημιουργούν τεράστια σύγχυση. Θα πρέπει να εξε-
ταστεί προσεκτικά τι θα γίνει με μερικά ιδιαίτερα δημοφιλή 
brands: Μακεδονικό χαλβά, το Μακεδονικό της Μεβγάλ και 
άλλα πολλά, για τα οποία θα πρέπει να υποστηριχθούν τα συμ-
φέροντα των μελών του ΣΕΒΕ που εξάγουν με τη μακεδονική 
ταυτότητα. Αδιαπραγμάτευτα πάντως είναι τα προϊόντα Ονο-
μασίας Προέλευσης ή Γεωγραφικής Ενδειξης».

Πίσω από την είδηση της αθώωσης των πέντε κατηγορου-
μένων –με βαρύτατο κατηγορητήριο- για συμμετοχή σε πο-
ρεία που κατέληξε σε επεισόδια τον Σεπτέμβριο του 2012 στις 
Σκουριές Χαλκιδικής, η είδηση είναι μία και δεν αναφέρθηκε με 
σαφήνεια από κανένα μέσο «ενημέρωσης»: Το Μικτό Ορκωτό 
Δικαστήριο Θεσσαλονίκης αθώωσε ομόφωνα τους πέντε κα-
τηγορούμενους αποδεχόμενο κατ' ουσία ότι το οπτικό υλικό 
(video και φωτογραφίες) της αστυνομίας ήταν προϊόν μο-
ντάζ! Με αυτό το «στημένο» υλικό –όπως δείχνει η απόφαση 
του δικαστηρίου- σύρθηκαν στο εδώλιο πέντε άνθρωποι, υλικό 
που αμφισβήτησαν διά των συνηγόρων τους οι κατηγορούμενοι 
και τελικά δικαιώθηκαν, καταρρίπτοντας άλλη μια σκευωρία… 
Το βαρύτατο κατηγορητήριο που συντάχθηκε εναντίον των 
κατηγορούμενων αφορούσε στα κακουργήματα της έκρηξης 
και της κατοχής εκρηκτικών υλών, πράξεις που «συνδέονταν με 
ρίψεις αυτοσχέδιων βομβών μολότοφ εναντίον αστυνομικών» 
σύμφωνα με τη δικογραφία. Η οποία περιελάμβανε μία σειρά 
από πλημμελήματα όπως «διατάραξη κοινής ειρήνης και απόπει-
ρα πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών», τα οποία όμως 
παραγράφηκαν με την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας 
για δικονομικούς λόγους (μη έγκαιρη επίδοση των κλητήριων 
θεσπισμάτων). Στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι αρνή-
θηκαν τις πράξεις, ενώ είναι χαρακτηριστικό είναι ότι ένας εξ 
αυτών είπε ότι δεν πήρε καν μέρος στη διαδήλωση, αφού εκείνη 
την μέρα συμμετείχε στις έρευνες εντοπισμού αγνοούμενου 
προσώπου!... Η εισαγγελέας στην αγόρευσή της, επικαλούμενη 
σε αρκετά σημεία την κατάθεση αστυνομικού-κεντρικού μάρ-
τυρα κατηγορίας στην υπόθεση, δέχθηκε ότι «οι περισσότεροι 
κατηγορούμενοι προέβησαν στη ρίψη πετρών και μόνο ένας εξ 
αυτών έριξε κροτίδα που όμως δεν ήταν ικανή να προκαλέσει 
έκρηξη ούτε είχε σκοπό να προκαλέσει κοινό κίνδυνο». Μάλιστα, 
δέχθηκε ότι ο κατηγορούμενος που δήλωσε ότι δεν συμμετεί-
χε στη διαδήλωση, πράγματι δεν ήταν «παρών», τεκμηριώ-
νοντας τη θέση της μέσω της αντιπαραβολής φωτογραφιών, 
από τις οποίες δεν προέκυψε ταυτοποίησή του με βάση τον 
σωματότυπο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά
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> «Στη συγκέντρωση συμ-
μετείχαν…, η Πρωτοβουλία 
Αποστράτων…» Ριζοσπάστης, 
20/6/2018, στήλη «Κοινωνική 
Συμμαχία». Πάλι έλειψαν οι 
μπάτσοι…

> «Αδιάβατα» τα Διαβατά (η 
«δομή φιλοξενίας προσφύ-
γων»…) για τους ενοίκους-πρό-
σφυγες.

> Για το «διάστημα» βρέθηκαν 
τρόποι καλλιέργειας τροφής. 
Για την επίγεια πείνα τι γίνε-
ται…

> «Αυτό που έχει σημασία να 
κατανοηθεί είναι η καθορι-
στική αρνητική επίδραση της 
ρεφορμιστικής γραμμής των 
αυταπατών για κοινοβουλευτι-
κό πέρασμα με κυβέρνηση συ-
νεργασίας σοσιαλδημοκρατών 
κομμουνιστών». Από ομιλία 
του Μ. Παπαδόπουλου, μέλους 
του ΠΓ της ΚΕ του Περισσού 
(Ριζοσπάστης, 20/6/2018, ΝΕ-
ΟΛΑΙΑ). Προηγείται ο υπότιτ-
λος «Η αδυναμία του Γαλλικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος». 
Αραγε ο ρεφορμισμός είναι 
αδυναμία ή η φωνή της αστι-
κής τάξης μέσα στο εργατικό 
κίνημα; Λέμε τώρα. Οσο για 
το «Κ»ΚΕ, κ. Παπαδόπουλε, 
(οφείλετε) να γνωρίζετε ότι 
το δικό σας κομματικό εκδο-
τικό έβγαλε το βιβλίο ενός 
αρχιαναθεωρητή (ευρωανα-
θεωρητή πιο σωστά) λίγο μετά 
τη λεγόμενη μεταπολίτευση 
(Ζωρζ Μαρσαί: «Η πολιτική 
του Γαλλικού ΚΚ»). Και πιο 
πρόσφατα η Σύγχρονη Εποχή 
(2004) εξέδωσε το βιβλίο της 
«Διεθνούς συνάντησης κομ-
μουνιστικών και εργατικών 
κομμάτων» με τίτλο «Η νέα 
διεθνής κατάσταση μετά την 
11η Σεπτεμβρίου», στο οποίο 
φιγουράρει και η «Ενωμένη 
Αριστερά – Κομμουνιστικό 
Κόμμα Ισπανίας». Το αναθεω-
ρητικό «Κ»Κ Ισπανίας ήταν από 
τους πιο διαπρύσιους κήρυκες 
του «ευρωκομμουνισμού», αν 
(αντέχετε να) θυμάστε… Τα 
κολπάκια στα κνιτάκια.

> Κότα λειράτη ο Μπαρ-μπαρ.

> Και μεγαλόψυχη η αστική δη-
μοκρατία που του αναγνωρίζει 
την «εκδούλευση» αφήνοντάς 
τον ελεύθερο.

> Μπάτσοι-συγκυβέρνηση-και 

νεοναζί, όλα τα καθ… δουλεύ-
ουνε μαζί.

> «Οι βουλευτές των ΑΝΕΛ 
δεν είναι προς εξαγορά και 
δεν συναλλάσσονται» - πρόε-
δρος Πάνος (κατακαημένος). 
Και τσουρουμαδημένος;

> Ταμάμ, μπε!

> Στα τέτοια τους το ότι ο Δ. 
Κουφοντίνας έχει ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΣΕ ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗ ΑΔΕΙΑ. Ο 
βρετανικός «λέων» ονόματι 
Κέιτ Σμιθ. Βρυχάται. Ως πο-
ντίκι…

> «Παιχνίδια διαζυγίου στην 
Κεντροαριστερά» - tovima.gr, 
19/6/2018. Πότε αγαπιώνται, 
πότε χωρίζουν, στο ίδιο κρε-
βάτι πάντα γυρίζουν.

> Ρέγκλινγκ (περί ελληνικού 
χρέους): «Σίγουρα όχι “κούρε-
μα”, αλλά πιθανόν κάποια μέ-
τρα για να υπάρχει και πιο μα-
κροπρόθεσμη βιωσιμότητα».

> Υπό απόλυση οι επικουρικοί 
γιατροί στα νοσοκομεία. Just 
marvellous!

> «Μαξιλάρι» διαθεσίμων. 
Εμείς σε κρύα πέτρα πλαγιά-
ζουμε. 

> Για δες δούλεμα και ο Μί-
χαλος (υιός): «Η Ελλάδα να 
απολαύσει τα οφέλη που της 
αναλογούν».

> Η Λάιζα Μινέλι πουλάει τους 
Γουόρχολ της. Αφραγκίες; Να 
τη συνδράμουμε όλοι…

> Νύχτα Τρίτης (19/6/2018) 
προς Τετάρτη (20/6/2018) οι 
ένοπλες δυνάμεις του σιωνι-
στικού μορφώματος ξαναχτύ-
πησαν τη Γάζα. Παρασκευή 
(22/6/2018) τριμερής συνά-
ντηση των υπουργών Αμυνας 
Κύπρου – Ελλάδας - Ισραήλ…

> Σκληρός Ζαμπόν.

> Παράταση των βιομηχανι-
κών τιμολογίων της ΔΕΗ και 
των εκπτώσεων όγκου που τα 
συνοδεύουν, μέχρι την 28η 
Φεβρουαρίου 2019.

> Ξεβράκωτος Ορτέγα.

> Η κρίση στα συνήθη εργα-
ζόμενα υποζύγια και η Public 
κέρδη για τρίτη συνεχή χρονιά.

> «Μαζί μπορούμε να κάνου-

με ιστορικά πράγματα για 
αυτή τη χώρα» - Ιγκλέσιας 
του Ποδέμος απευθυνόμενος 
στον Σάντσεθ και τους σοσια-
λιστές. Δηλαδή, εκτός από το 
δάνειο των 540.000 ευρώ για 
το «φτωχικό» του, θα μπορεί να 
αρμέξει κι άλλα ο Παμπλίτο; 
(Πάντως η ΑΥΓΗ είναι ενθου-
σιασμένη με την τωρινή κατά-
σταση στην Ισπανία).

> «Δύο πόλοι στην ελληνική 
κοινωνία» - φιλοδοξίες Συρι-
ζαίων διά στόματος Γ. Σταθά-
κη (ίσως να είναι λόγια του… 
πώλου).

> «Ολα στο φως» - τίτλος της 
ΑΥΓΗΣ προ καιρού. Λογαρια-
σμός ρεύματος 313 ευρώπου-
λα. Πάει και το φως…

> «Επανένωση των γλυπτών 
του Παρθενώνα» - υπουργός 
Λ. Κονιόρδου. Μια θετική αύρα 
απλώνεται στις συναντήσεις 
της… ομμμ!

> «Η ΚΝΕ καλεί τη νεολαία να 
γυρίσει την πλάτη στις σκοτα-
διστικές θέσεις που βαφτίζουν 
“θεραπεία” τη μαστούρα και 
“ελευθερία” τη σκλαβιά της 
εξάρτησης» (Ριζοσπάστης, 
20/6/2018, ΝΕΟΛΑΙΑ). «Σύμ-
φωνα με τον Νόμο Ελεγχό-
μενων Ουσιών (1970) η DEA 
(Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτι-
κών) κατατάσσει την κάνναβη 
στην κατηγορία 1, επειδή έχει 
μεγάλη πιθανότητα κατάχρη-
σης και καμμιά αποδεδειγμέ-
νη ιατρική χρήση». Στις ΗΠΑ 
η χρήση κάνναβης για ιατρι-
κούς σκοπούς είναι νόμιμη σε 
29 πολιτείες (από τον Απρίλη 
του 2017). Υπάρχουν σημαντι-
κές αποκλίσεις στις διαφορές 
των νόμων που αφορούν την 
ιατρική κάνναβη από πολιτεία 
σε πολιτεία και αφορούν την 
παραγωγή και διανομή, τον 
τρόπο χρήσης και τις ασθέ-
νειες για τις οποίες μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί. Τουλάχιστον 
ψάξτε το θέμα.

> Και να μην ξεχνάμε το όπιο 
του λαού, έτσι;

> «Εάν και όταν έρθει στη Βου-
λή» - πρόεδρος Πάνος.

> Δώστε προσοχή: «Οι βίαιες 
αποδοκιμασίες εναντίον πο-
λιτικών έγιναν εργαλείο πο-
λιτικής από τους ΣΥΡΙΖΑ και 

ΑΝΕΛ στα χρόνια της κρίσης. 
Τώρα που τα κόμματα της συ-
γκυβέρνησης είναι αντιμέτωπα 
με τη λαϊκή δυσαρέσκεια βρί-
σκονται στο στόχαστρο ανά-
λογων εκδηλώσεων, αυθόρμη-
τα και μη. Η «Κ» τις καταδίκαζε 
τότε, τις καταδικάζει και τώ-
ρα…» (kathimerini.gr/970524/
opinion/epikairothta/politikh/
kathforos).

> «Ναυάγιο» στο ναυάγιο των 
Αντικυθήρων;

> Γιατροί – οπλίτες (15 τον αριθ-
μό) σε άγονες περιοχές. Με 
«μισθό» φαντάρου;

> Τα στρατεύματα περάσανε 
τα σύνορα
υποχωρώντας μ’ όση τάξη επι-
τρέπανε το δάσος κι οι σκιές 
των δέντρων μες στη νύχτα.
Με σεβασμό κι αγάπη γι’ αυ-
τούς που μείναν εδώ πίσω
θαμμένοι μες στο χώμα ή ριγ-
μένοι στα σκυλιά
έγραψες κι εσύ μια Μιλήτου 
Αλωση.
Την έγραψες γνωρίζοντας πως 
τα στάσιμά σου θ’ ακουστούν
από κενές σειρές μαρμάρων
γνωρίζοντας -μέχρι τελευταί-
ου οβολού-
το πρόστιμο που θα ‘χες να 
πληρώσεις.
(Αρης Αλεξάνδρου, «Φρύνι-
χος», 1959).

> «…ακόμα και από τα σταθερά 
τηλέφωνα στις οικείες τους…» - 
ορθογραφία από protothema.
gr/politics/article/798394/
kammenos-upokinoumenoi-
apo-ti-nd-oi-propilakismoi-
stelehon-ton-anel.

> Τι λε, ρε παιδί μου: έλλειψη 
μπύρας, ανθρακούχων αναψυ-
κτικών και κρέατος στη Βρετα-
νία λόγω Μουντιάλ και καλο-
καιρινού μπάρμπεκιου. Tragic!

> Συνεχίζουμε (με τους προ-
ορισμούς διακοπών που δε 
θα πάμε): Κρήτη, Ρόδο, Τήλο, 
Σαμοθράκη, Σκύρο, Κέρκυρα, 
Λειψοί.

> Ιδού και οι διαγωνισμοί «κα-
θαρής θάλασσας» με ιδιωτικές 
εταιρίες έρευνας: ιδού, μαγα-
ζάτορες!

> Εμπρός να φάμ’ ντε λα πατρί.
Βασίλης

Πώς να καταλάβεις ανθρωπάκο 
που το «έχει» σου είναι ο 

κόσμος όλος, κλαψιάρη και για μια 
δραχμή ή για μια γρατζουνιά 

στο χέρι σου… Πώς να καταλάβεις 
τούτους τους λεοντόψυχους και τα 

φτερουγίσματα του νου και της καρδιάς τους… 
(Πέτρος Πεντελικός, «Της φυλακής»)

Πώς είπαμε ότι μεταχειρίζεται η αστική εξουσία τους νεοναζί;

  Dixi et salvavi animam meam

u Δεκάδες πανό αλληλεγγύης αναρτήθηκαν σε όλη την Ελ-
λάδα στη διάρκεια των δύο εβδομάδων απεργίας πείνας του 
Δημήτρη Κουφοντίνα. Ξεχωρίζουμε αυτό που αναρτήθηκε την  
Πέμπτη 14 Ιούνη στην πρόσοψη του Public στο Σύνταγμα με 
υπογραφή «Κομμουνιστές -τριες». Δείχνει ότι προέρχεται από 
αγωνιστές που συμμετέχουν σε πολιτικό χώρο ο οποίος δε 
στηρίζει το κίνημα αλληλεγγύης στους πολιτικούς κρατούμε-
νους.  Δε θέλουμε να προσδιορίσουμε εμείς ποιος είναι αυτός 
ο πολιτικός χώρος, όμως τέτοιες έμπρακτες διαφοροποιήσεις 
είναι πολιτικά ευπρόσδεκτες.

u Αφιερωμένο εξαιρετικά στους απατεώνες συριζαίους που 
παριστάνουν τους εξοργισμένους αντιφασίστες. Είναι η γνω-
στή φωτογραφία στο Καστελόριζο, στην οποία δίπλα στον 
Κασιδιάρη καμαρώνουν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ Νίνα Κασιμάτη, Δημή-
τρης Βίτσας, Πάνος Καμμένος, Ελένη Αυλωνίτου και Κωνστα-
ντίνος Κατσίκης (από αριστερά προς τα δεξιά). Είναι γνωστό 
πως στην… εθνική βόλτα στο Καστελόριζο ήταν και άλλοι συρι-
ζαίοι, καθώς και οι χρυσαυγίτες Παππάς και Αϊβατίδης (τα άλ-
λα αστικά κόμματα αρνήθηκαν να στείλουν εκπροσώπους).  Το 
γεγονός είναι γνωστό, όμως, η φωτογραφία που παραθέτουμε 
δημοσιεύτηκε στην «Αυγή» (Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016, στήλη 
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ). Θα μπορούσαν να βάλουν μια φωτογραφία 
που δε φαίνεται ο Κασιδιάρης ή άλλος χρυσαυγίτης (υπήρχαν 
πολλές), όμως επέλεξαν ακριβώς αυτή, για να δείξουν ότι οι 
νενοναζί ανήκουν στον «εθνικό κορμό». Χαρακτηριστικό ήταν 
και το σχόλιο, με τίτλο «Ούτε κιχ», που συνόδευε τη φωτο-
γραφία: «Αν και ο Τ. Ερντογάν μας έχει συνηθίσει σε σχεδόν 
καθημερινές προκλητικές δηλώσεις για τη Λωζάννη, το Αιγαίο 
και τα… “σύνορα της καρδιάς του“, χθες ο Τούρκος πρόεδρος 
δεν έκανε… ούτε “κιχ“. Μήπως γιατί χθες αντιπροσωπεία της 
Επιτροπής Εξωτερικών και Αμυνας στη Βουλή, μαζί με την ηγε-
σία του υπουργείου Αμυνας υπό τον Π. Καμμένο, βρέθηκαν στο 
Καστελόριζο, δίπλα στην Τουρκία; Είναι τυχαίο;»!

u Εξω από το νοσοκομείο «Γεννηματάς» είναι γραμμένο το 
σύνθημα. Από θεωρητική άποψη, καταρχήν δεν μπορούμε να 
διαφωνήσουμε. Ομως τα συνθήματα δεν είναι βιβλία. Ούτε 
θεωρητικά περιοδικά. Ούτε καν εφημερίδες. Τα συνθήματα 
είναι εργαλεία πολιτικής ζύμωσης και προπαγάνδας. Με την 
αναγκαστική λακωνικότητά τους πρέπει να μπορούν να ανα-
δείξουν ένα μήνυμα εύληπτο, που δε χρειάζεται επεξηγήσεις. 
Ούτε παραπομπές σε θεωρητικές αναλύσεις. Αλλιώς κινδυ-
νεύουν να γίνουν αυτοαναφορικά ή να απευθύνονται σε ένα 
περιορισμένο κοινό «μυημένων». Αυτό το κοινό, όμως, δεν έχει 
ανάγκη να διαβάσει το σύνθημα. Αυτό ξέρει. Ο υπόλοιπος 
κόσμος είναι το «θέμα». Αυτός που πέφτει θύμα της αστικής 
προπαγάνδας. Κι αυτόν τον κόσμο δεν πρέπει να τον αντιμε-
τωπίζεις σαν εχθρό ή σαν «πολτό». Πρέπει να τον διδάσκεις.

οι τοίχοι έχουν φωνή



Το αριστερό κερασάκι 
στην εθνικιστική τούρτα

«“Πατριωτική“ στροφή από τον Περισσό», ήταν ο τίτλος 
του σύντομου ρεπορτάζ, με το οποίο τα «Νέα» παρουσία-
σαν την περασμένη Δευτέρα τη στάση του Περισσού στην 
κοινοβουλευτική συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας 
που υπέβαλε η ΝΔ.

Ο Περισσός προσπάθησε να διαφοροποιηθεί από τα 
υπόλοιπα αντιπολιτευόμενα αστικά κόμματα. Οχι μόνο 
εγείροντας το ζήτημα του νατοϊκού και ευρωενωσίτικου 
«μπαγκράουντ» της συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ, αλλά και 
αποχωρώντας από τη Βουλή. Κάποιος θα μπορούσε να 
πει ότι δεν ήθελαν να υπερψηφίσουν την πρόταση της ΝΔ. 
Οσο βάσιμο κι αν είναι αυτό, νομίζουμε ότι ο βασικός λό-
γος είναι ότι προσπάθησαν να διαχωρίσουν το δικό τους 
εθνικισμό από τις εθνικιστικές κραυγές των δεξιών και 
των φασιστών που ήταν σίγουρο ότι θα ακουστούν στη 
διάρκεια του κοινοβουλευτικού τριήμερου. Ηθελαν να 
δείξουν ότι αυτοί δεν είναι εθνικιστές, αλλά… ειρηνόφι-
λοι και αντιιμπεριαλιστές. Το έχουν ανάγκη, καθώς είναι 
πολύς ο κόσμος στις γραμμές και στον περίγυρό τους που 
-μολονότι δεν έχει τη βαθιά ιστορική γνώση- «στραβώνει» 
με τις ανιστόρητες και αντιεπιστημονικές απόψεις τους, 
που δε διαφέρουν σε τίποτα από τους ισχυρισμούς των 
δεξιών και ακροδεξιών εθνικιστών.

«Η όλη διαδικασία επικεντρώθηκε στο όνομα της γει-
τονικής χώρας, ενώ μια σειρά κρίσιμα ζητήματα, όχι μόνο 
παραπέμπονται στο αβέβαιο μέλλον, αλλά η κατάσταση πε-
ριπλέκεται με την αποδοχή από την ελληνική κυβέρνηση των 
ανιστόρητων θέσεων περί “Μακεδονικού έθνους”, “Μακε-
δονικής γλώσσας”, που αποτελούν βασικά στηρίγματα του 
αλυτρωτισμού», έλεγε ο Δ. Κουτσούμπας σε συνέντευξή 
του στο «Εθνος». Ακριβώς τα ίδια επανέλαβε και στη Βου-
λή. Εκεί, όμως, το πήγε και παραπέρα, αποκαλύπτοντας τη 
βαθιά εθνικιστική ουσία της θέσης του Περισσού.

Η Μακεδονία, είπε, «είναι μια μεγάλη γεωγραφική περι-
φέρεια που δεν ανήκει αποκλειστικά στην Ελλάδα, αλλά 
έχει μοιραστεί μεταξύ βαλκανικών χωρών», στην οποία 
μιλούσαν διάφορες γλώσσες, μεταξύ των οποίων ήταν και 
η «σλαβική διάλεκτος», αλλά «κανένα στοιχείο δεν μπο-
ρεί να τεκμηριώσει πως μέσα σε αυτό το μωσαϊκό υπήρξε 
ή υπάρχει ξεχωριστή διαμορφωμένη ενιαία μακεδονική 
γλώσσα»! Ο χώρος δεν επιτρέπει εκτενή ανάλυση, όμως 
η αντιεπιστημονικότητα είναι ξέχειλη. Γιατί δεν υπάρχει 
σλαβική διάλεκτος, υπάρχουν σλαβικές γλώσσες. Και είναι 
πολλές! Οσο για τη μακεδονική γλώσσα, αυτή ήταν ανα-
γνωρισμένη ως τέτοια πολύ πριν προκύψει το Μακεδονικό 
ως κομμάτι του λεγόμενου Ανατολικού ζητήματος.

«Το ίδιο ισχύει και για τη θέση περί μακεδονικού 
έθνους», συνέχισε ο Κουτσούμπας. Δεν πληρούνται τα 
κριτήρια του έθνους, εξήγησε, ποδοπατώντας τη μαρξι-
στική ανάλυση για τα σύγχρονα έθνη. Για να συνεχίσει 
ως γνήσιος έλληνας εθνικιστής: «Το κυρίαρχο έθνος που 
υπάρχει στη FYROM συγκροτήθηκε μετά τον Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο»! Και με ύφος χιλίων εθνικιστών κατέληξε ότι 
«υπάρχουν πολλές αποδείξεις πως μέχρι μια περίοδο ως 
προσδιορισμός χρησιμοποιούνταν η σλάβικη καταγωγή». 
Και η Επανάσταση του Ιλιντεν το 1905; Η συμμετοχή των 
Μακεδόνων του Αιγαίου στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και στον ΔΣΕ;

Ο ίδιος ο Κουτσούμπας, ως χυδαίος αστός οπορτου-
νιστής, έκανε και… θετικές προτάσεις, ανατρέποντας 
έτσι όσα ψευδοεπιστημονικά και ψευδοϊστορικά είχε πει 
προηγουμένως: «Γιατί δεν προσδιορίζονται, λοιπόν, στη 
Συμφωνία ως Σλαβομακεδόνες, για παράδειγμα; Γιατί 
δεν ονομάζετε τη γλώσσα τους ως σλαβομακεδονική;». 
Επομένως, υπάρχει «κάποιο» έθνος που μιλάει «κάποια» 
γλώσσα, που μόλις προηγουμένως αρνούνταν ο Κου-
τσούμπας! Το αποκορύφωμα της γελοιότητας: «Κάποι-
ες τέτοιες διατυπώσεις δεν θα άφηναν ζωντανό και το 
σπέρμα του αλυτρωτισμού για να αξιοποιηθεί στο μέλλον 
από οποιονδήποτε», κατέληξε ο Κουτσούμπας!  Δηλαδή, 
ο υποτιθέμενος αλυτρωτισμός είναι ζήτημα ονομασίας! 
Αν μπει το πρόθεμα σλαβο- μπροστά από το όνομα του 
έθνους και της γλώσσας… τελειώσαμε! Και μόνο αυτή η 
γελοιότητα αρκεί για να αποκαλύψει την εθνικιστική ουσία 
των θέσεων του Περισσού.

Π.Γ.

Γραφτείτε συνδρομητές 
στην «Κόντρα» 
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εξάμηνη συνδρομή 45€
λογαριασμός ΕΤΕ: 
10087804638
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Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινοΤην ώρα που θα διαβάζετε 
αυτές τις γραμμές, το γκε-

μπελίστικο επιτελείο του Μαξί-
μου θα έχει στήσει «χαρές και 
πανηγύρια» για την «έξοδο από 
τα Μνημόνια». Μολονότι γρά-
φουμε ελάχιστες ώρες μετά 
την ολοκλήρωση του Eurogroup, 
στη μιάμιση μετά τα μεσάνυχτα 
της 22ης του Ιούνη, κυριολεκτικά 
επί του πιεστηρίου, έχουμε ήδη 
ακούσει τα προεόρτια. Οχι μό-
νο με τις πανηγυρικές δηλώσεις 
(περισσότερο του Μοσκοβισί) 
στην αίθουσα συνεντεύξεων, 
όπου στήθηκαν ο Σεντένο, η 
Λαγκάρντ, ο Μοσκοβισί και ο 
Ρέγκλινγκ και μετά ο Τσακαλώ-
τος με τον Χουλιαράκη, αλλά και 

στο Twitter, όπου ξαμολύθηκαν 
όλοι (από Γιούνκερ και Ντομπρό-
βσκις, μέχρι Μοσκοβισαί και 
Σεντένο) για να μοιράσουν συγ-
χαρητήρια… στον ελληνικό λαό.

Ο μόνος που υπήρξε συγκρα-
τημένος ήταν ο «κρυόκωλος» 
τραπεζίτης Ντράγκι, που δεν 
παρέλειψε να τονίσει με νόημα: 
«Η παραμονή της Ελλάδας στο 
δρόμο των μεταρρυθμίσεων και 
της συμπαγούς δημοσιονομικής 
πολιτικής αποτελεί κλειδί για το 
μέλλον».

Αν θέλαμε να περιγράψουμε 
ελεύθερα το μήνυμα των απο-
φάσεων του Eurogroup στις 22 
του Ιούνη, θα γράφαμε: «Μας 
χρωστάτε λεφτά, που σας τα 
δώσαμε με τρεις δανειακές 
συμβάσεις σε μια οχταετία, 
για να μη χρεοκοπήσετε. Στη 
διάρκεια αυτής της οχταετίας 
διαμορφώθηκε ένα νέο οικονο-
μικό, δημοσιονομικό, εργασιακό 
και ασφαλιστικό περιβάλλον. Για 
να συνεχίσουμε να σας διευκο-
λύνουμε στην αποπληρωμή του 
χρέους, ώστε να μη χρεοκοπή-
σετε, οφείλετε να διατηρήσετε 
αλώβητο αυτό το νέο περιβάλ-
λον. Να μην αλλάξετε τίποτα 
στο διαμορφωθέν μνημονιακό 
πλαίσιο κι αν χρειαστεί να το 
βελτιώσετε, παίρνοντας πρό-
σθετα μέτρα. Για να εξασφαλί-
σουμε ότι δε θα υπαναχωρήσετε 
απ' αυτή την υποχρέωση, θα σας 
καθορίσουμε στόχους πρωτο-
γενούς πλεονάσματος μέχρι το 
2060 και θα σας βάλουμε την 
τρόικα να ελέγχει αν ανταποκρί-
νεστε στα καθήκοντά σας».

Αυτή είναι η ουσία που κρύβε-
ται πίσω από τους πρόστυχους 
πανηγυρισμούς. Και μην απο-
ρείτε που στους πανηγυρισμούς 
συμμετέχουν και στελέχη των 
ιμπεριαλιστών δανειστών. Δεν 
είναι μόνο -ούτε κυρίως- ότι 
θέλουν να αβαντάρουν τους 
Τσιπροτσακαλώτους, τα «καλά 
παιδιά» της Ευρωζώνης. Είναι 
κυρίως ότι θέλουν να δείξουν 
πόσο επιτυχημένη είναι η σκλη-
ρή πολιτική διαχείρισης της κρί-
σης, που εφάρμοσαν τα τελευ-

ταία χρόνια σε μια σειρά χώρες 
και πιο σκληρά στην Ελλάδα.

Πριν ακόμα από την από-
φαση του Eurogroup, η τρόικα 
τα είχε πει όλα με την έκθεση 
συμμόρφωσης που συνέταξε, 
η οποία στην εισαγωγή της 
τονίζει: «Η Ελλάδα θα πρέπει 
να χτίσει πάνω στην πρόοδο η 
οποία επιτεύχθηκε στη διάρκεια 
του τρίτου προγράμματος και να 
ενισχύσει τα θεμέλια μιας βιώσι-
μης ανάπτυξης, κυρίως μέσω της 
συνέχισης και της ολοκλήρω-
σης των μεταρρυθμίσεων του 
Μνημονίου, διασφαλίζοντας ότι 
οι στόχοι των μεταρρυθμίσεων 
περιφρουρούνται». Σε ό,τι αφο-
ρά την επόμενη μέρα, η έκθεση 
συμμόρφωσης αναφέρει ότι 
οι ελληνικές αρχές έχουν «δε-
σμευτεί πλήρως» στην εφαρ-
μογή «συμπαγών οικονομικών 
και δημοσιονομικών πολιτικών 
μακροπρόθεσμα». Τονίζει επί-
σης ότι «η ενισχυμένη εποπτεία, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) 472/2013, μπο-
ρεί να παράσχει ένα υγιές και 
εύρωστο πλαίσιο για τη διασφά-
λιση της ολοκλήρωσης, της συ-
νέχισης και της υλοποίησης των 
μεταρρυθμίσεων σε όλους τους 
τομείς πολιτικής».

Στο ίδιο μήκος κύματος ο 
ESM, δεν παρέλειψε να τονίσει 
στη δική του έκθεση ότι το συμ-
φωνημένο για το 2020 πετσό-
κομμα του αφορολόγητου μπο-
ρεί να έρθει εμπροσθοβαρώς, 
δηλαδή από το 2019. Ακόμα και 
αυτό το ζήτημα δεν έχει κλείσει!

Ολα ήταν αποφασισμένα. 
Το πλαίσιο του μετα-Μνημό-
νιου ήταν καθορισμένο, όπως 
γράφουμε εδώ και μήνες. Το 
Eurogroup θα έπαιρνε μόνο κά-
ποιες επιπλέον αποφάσεις ως 
προς την τεχνική διαχείριση 
του χρέους. Εκεί υπήρξε κάποια 
μικρή εμπλοκή, που λύθηκε τε-
λικά από τον γερμανογαλλικό 
άξονα, σε χωριστή σύσκεψη 
του Σολτς με τον Λεμέρ, οι οποί-
οι συμφώνησαν και μετά φώνα-
ξαν τον Τσακαλώτο, παρουσία 
του «καφετζή» Σεντένο, και του 

ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους.
Θα ασχοληθούμε και την 

επόμενη εβδομάδα με την από-
φαση του Eurogroup. Εδώ περι-
οριζόμαστε αναγκαστικά στο 
περίγραμμά του.

u Το πλαίσιο που διαμορ-
φώθηκε με τα Μνημόνια θα 
παραμείνει αλώβητο και η ελ-
ληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε 
σ' αυτό. «Η Ελλάδα βγαίνει από 
το πρόγραμμα οικονομικής βοή-
θειας με ισχυρότερη οικονομία 
βασισμένη στις δημοσιονομι-
κές και διαρθρωτικές μεταρ-
ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν. 
Είναι σημαντικό να συνεχιστούν 
αυτές οι μεταρρυθμίσεις. (…) Το 
Eurogroup χαιρετίζει τη δέσμευ-
ση των ελληνικών αρχών να συ-
νεχίσουν και να ολοκληρώσουν 
όλες τις βασικές μεταρρυθμίσεις 
που υιοθετήθηκαν με βάση το 
πρόγραμμα του ESM και να δια-
σφαλίσουν ότι οι στόχοι των ση-
μαντικών μεταρρυθμίσεων που 
υιοθετήθηκαν είναι ασφαλείς».

u Εκτός από το στόχο για 
«πρωτογενές πλεονάσμα» 3,5% 
του ΑΕΠ μέχρι και το 2022, «φι-
ξαρίστηκε» και ο στόχος για την 
περίοδο από το 2023 μέχρι το 
2060: «πρωτογενές πλεόνασμα» 
2,2% κατά μέσο όρο κάθε χρόνο!

u Αποφασίστηκε η κατάργη-
ση του περιθώριου στο κυμαι-
νόμενο επιτόκιο επαναγοράς 
χρέους του δεύτερου Μνημόνι-
ου και η επιστροφή των κερδών 
της ΕΚΤ και κεντρικών τραπεζών 
από ελληνικά ομόλογα, σε εξα-
μηνιαία βάση από το 2018 μέχρι 
το 2022. Αυτό όμως υπό όρους: 
«Τα δύο μέτρα που αναφέρθη-
καν παραπάνω υπόκεινται στην 
τήρηση των πολιτικών δεσμεύ-
σεων και της παρακολούθησης, 
όπως περιγράφεται παρακάτω».

u Αποφασίστηκε παράταση 
των λήξεων των δανείων του 
δεύτερου Μνημόνιου κατά 10 
χρόνια και επίσης δεκαετής πε-
ρίοδος χάριτος για τους τόκους 
(δε διαγράφονται, θα τρέχουν 
αλλά θα πληρωθούν αργότερα). 
Στο τέλος της δεκαετίας (δη-

λαδή το 2032) θα εξεταστεί αν 
χρειάζονται νέα μέτρα για το 
χρέος, «με την προϋπόθεση ότι 
τηρείται το δημοσιονομικό πλαί-
σιο της ΕΕ και λαμβάνονται κα-
τάλληλα μέτρα, εάν χρειαστεί».

u Αυτά είναι τα μέτρα για το 
χρέος. Το περιβόητο «γαλλικό 
κλειδί», δηλαδή ένας αυτόματος 
μηχανισμός αναδιάρθρωσης 
του χρέους, ανάλογα με την πο-
ρεία της οικονομίας, πετάχτηκε 
σε μια εργαλειοθήκη για να 
σκουριάσει με την ησυχία του, 
όπως γράψαμε στο προηγούμε-
νο φύλλο. Το χρέος ρυθμίζεται 
μόνο μεσοπρόθεσμα, όπως πα-
ραδέχτηκε και η Λαγκάρντ στη 

συνέντευξη Τύπου. 
u Εννοείται πως το ΔΝΤ πα-

ραμένει ως επικεφαλής της τρό-
ικας: «Η διοίκηση του ΔΝΤ χαιρέ-
τισε την επιτυχημένη εφαρμογή 
του προγράμματος του ESM και 
την περαιτέρω συγκεκριμενο-
ποίηση των μέτρων για το χρέος 
που δόθηκε σήμερα από τα κρά-
τη-μέλη. Αν και δεν μπορεί πλέ-
ον να ενεργοποιηθεί η Stand-By 
Arrangement (SBA) του Ταμείου, 
το ΔΝΤ επιβεβαίωσε τη συνεχι-
ζόμενη εμπλοκή του στην Ελλά-
δα στο πλαίσιο της μετά το πρό-
γραμμα παρακολούθησης μαζί 
με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς». 
Αλλος ένας μύθος της συριζαί-
ικης προπαγάνδας διαλύθηκε.

u Η μετα-μνημονιακή επιτρο-
πεία από την τρόικα (τέσσερις 
φορές το χρόνο) περιγράφε-
ται απροκάλυπτα: «Τα μέτρα 
ελάφρυνσης χρέους πρέπει να 
περιλαμβάνουν κίνητρα για την 
εξασφάλιση της ισχυρής και 
συνεχούς εφαρμογής από την 
Ελλάδα των μεταρρυθμιστικών 
μέτρων που συμφωνήθηκαν με 
βάση το πρόγραμμα - Οι ελλη-
νικές αρχές έχουν αναλάβει 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις 
(…) και έχουν δώσει μια γενική 
δέσμευση για τη συνέχιση της 
εφαρμογής όλων των βασικών 
μεταρρυθμίσεων που υιοθετή-
θηκαν με βάση το πρόγραμμα 
του ESM - Οι τριμηνιαίες εκθέ-
σεις για την ενισχυμένη εποπτεία 
θα επιτρέψουν στενότερη πα-
ρακολούθηση της οικονομικής, 
δημοσιονομικής και χρηματο-
πιστωτικής κατάστασης και των 
μετά το πρόγραμμα δεσμεύσεων 
πολιτικής και θα λειτουργήσουν 
ως η βάση για να συμφωνήσει το 
Eurogroup στην επιστροφή των 
ποσών των SMP-ANFA και την 
ακύρωση του περιθωρίου του 
step-up επιτοκίου του EFSF».

Μέχρι και το 2022, λοιπόν, τί-
ποτα δε θ' αλλάξει ούτε στο τυπι-
κό επίπεδο. Η τρόικα θα κάνει το 
κουμάντο φανερά. Υπάρχει, άλ-
λωστε και παράρτημα με λίστα 
μέτρων (ιδιωτικοποιήσεις κτλ.).

Μνημονιακή θηλιά μέχρι το 2060


