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Λαμβάνοντας υπόψη τη 
διεθνή εμπειρία, η πρόβλεψη 
επίτευξης συνεχόμενων πλε-
ονασμάτων σε τόσο μακρινό 
χρονικό ορίζοντα δεν φαίνεται 
να είναι ρεαλιστική υπόθεση.

Π. Καζάκος - Δ. Σκάλκος
Βουλωμένο γράμμα διαβά-

ζουν οι αστοί τεχνοκράτες.
Δεν είναι ώρα για πανηγυ-

ρισμούς και συγχαρητήρια. 
Πρέπει να επιδειχθεί ρεαλι-
σμός. (…) Δεν θέλω να μπω 
στο παιχνίδι των υποθέσεων 
και της προεκλογικής περιό-
δου. Οι δεσμεύσεις πρέπει να 
γίνουν σεβαστές και θεωρώ ότι 
θα γίνουν. Εχουμε τους μηχα-
νισμούς να το διασφαλίσουμε.

Πιερ Μοσκοβισί
Ακόμα και ο «φιλέλλην» 

Μοσκοβισί ενοχλήθηκε από 
τις φιέστες των Τσιπροκαμμέ-
νων και ζητά «προσγείωση».

Η συμφωνία με την Ελλάδα 
προβλέπει την επαναπροώθη-
ση ήδη από τα γερμανικά σύ-
νορα των προσφύγων, χωρίς 
να έχουν εισέλθει στη Γερμα-
νία.

Ανγκελα Μέρκελ
Η Γερμανία έχει αναλάβει τη 

δέσμευση όχι μόνο να καλύψει 
το κόστος της παράδοσης των 
μεταναστών που έρχονται στη 
χώρα μας, αλλά και να παρέχει 
οικονομική και υλική υποστήρι-
ξη προς την Ισπανία ως εξωτε-
ρικά σύνορα της Ευρώπης.

Πέδρο Σάντσεθ
Εμπόριο ανθρώπων σαν να 

πρόκειται για σκουπίδια. Χω-
ρίς ντροπή, ξετσίπωτα, ανοι-
χτά, διακηρυκτικά.

Πολιτικά και ηθικά η κυβέρ-
νηση πρέπει να προχωρήσει σε 
κινήσεις ώστε να μην περικο-
πούν οι συντάξεις και το αφο-
ρολόγητο. Δεν ξέρω αν αυτό 
γίνει και πότε. Επαναλαμβάνω, 
είναι μια χρέωση πολιτική.

Νίκος Φίλης
Ο παλιός ευρωαναθεωρη-

τής είναι (πάντοτε) αλλιώς. 
Υπερασπίζεται και το «ναι σε 
όλα» και την «αριστερή κριτι-
κή» στο «ναι σε όλα».

Ο Τσίπρας έδωσε τη Μακε-
δονία για να πάρει εξάμηνη 
παράταση στην περικοπή των 
συντάξεων. Αντί λοιπόν να 
μειωθούν οι συντάξεις από 1-
1-2019, θα κοπούν από 1-6-2019.

Αδωνις Γεωργιάδης
Ο Μπουμπούκος τζογάρει. 

Αν συμβεί αυτό που λέει, θα 
΄χει να καμαρώνει. Αν δεν 
συμβεί, θα το κάνει γαργάρα.

Οικονομικός εθνικισμός ση-
μαίνει πόλεμος.

Εμανουέλ Μακρόν
Οι συγκρίσεις με τη δεκα-

ετία του '30 δεν είναι πλέον 
υπερβολικές.

Τόνι Μπλερ
Ο πόλεμος είναι η συνέχιση 

της πολιτικής με άλλα μέσα, εί-
χε πει ο Κλάουζεβιτς. Ο πόλε-
μός τους σκοτώνει ό,τι άφησε 
όρθιο η ειρήνη τους, έγραψε ο 
Μπρεχτ.

Το Ποτάμι είναι ποτάμι. Κα-
θαρό, διαυγές και όχι θολό 

και υπόγειο. Σταύρος Θεοδω-
ράκης. Θα μπορούσε να είναι 
η παπάρα της εβδομάδας, αν 
προερχόταν από κάποιον άξιο 
λόγου αστό πολιτικό.

Μια συνάντηση που βο-
λεύει και τους τρεις, μια 

φωτογραφία που μπορούν να 
τη χρησιμοποιήσουν και οι 
τρεις, ο καθένας με το δικό 
του τρόπο. Η Μέρκελ θέλει να 
δείξει στο γερμανικό συντη-
ρητικό κοινό, ότι έχει σχέδιο 
για το Μεταναστευτικό, το 
οποίο προωθεί μέσω διμερών 
και πολυμερών συμφωνιών, με 
έμφαση στις λεγόμενες χώρες 
πρώτης υποδοχής. Οτι είναι η 
μόνη γερμανίδα πολιτικός που 
μπορεί να συνομιλήσει και 
να συμφωνήσει με «αριστε-
ρούς» πρωθυπουργούς, όπως 
ο Τσίπρας και ο Σάντσεθ. Ο 
Σάντσεθ θέλει να δείξει ότι 
μπορεί να είναι πρωθυπουρ-
γός μειοψηφίας, όμως έχει 
ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη 

της ισχυρής Γερμανίας και της 
συντηρητικής καγκελαρίου 
της, που τον προτιμά από τον 
δεξιό Ραχόι. Οσο για τον Τσί-
πρα, φιλοτεχνεί με ιδιαίτερη 
ζέση το προφίλ του «ευρωπαί-
ου ηγέτη» που συνομιλεί ως 
ίσος προς ίσο με όλους τους 
«σοβαρούς» ηγέτες. Από τη 
χριστιανοδημοκράτισσα Μέρ-
κελ μέχρι τον σοσιαλδημοκρά-
τη Σάντσεθ.

Το SPD χαιρέτισε τις 
συμφωνίες που συνήψε η 

Μέρκελ με τους Σάντσεθ και 
Τσίπρα (η Γερμανία με την 
Ισπανία και με την Ελλάδα) ως 
«ελπιδοφόρο δρόμο» για την 

«επαναπροώθηση των προ-
σφύγων». Αλλη μια μαχαιριά 
στην καρδιά της Φώφης που 
βλέπει τους ομογάλακτούς 
της στην Ευρώπη να εξαίρουν 
το «ρεαλισμό», την «υπευθυνό-
τητα» και τη «διάθεση συνερ-
γασίας» του Τσίπρα. Ξέρει ότι 
θα δεχτεί μεγαλύτερες πιέσεις 
για προσέγγιση με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Και δεν μπορεί να κάνει τί-
ποτα για να τις αποφύγει. Δεν 
έχει τη δύναμη που απαιτείται.

Ο Φώτης Κουβέλης για τις 
σχέσεις Κράτους-Εκκλη-

σίας: «Ολες οι πλευρές έχουν 
κατανοήσει πλέον τους διακρι-
τούς και ταυτόχρονα σημαντι-

κούς ρόλους που διαδραματί-
ζει και η Εκκλησία και η Πολι-
τεία. Οι όποιες μεταρρυθμίσεις 
θα πρέπει να διασφαλίζουν την 
περαιτέρω ανεξαρτησία της 
Εκκλησίας, τον πνευματικό της 
ρόλο στην κοινωνία και φυσικά 
το αναφαίρετο δικαίωμά της 
στο Αυτοδιοίκητο και στην ορ-
γανωτική της δομή. Ταυτόχρο-
να όμως θα πρέπει να δίνεται 
χωρίς προσκόμματα η δυνατό-
τητα στην Πολιτεία να ρυθμίζει 
ελεύθερα τις σχέσεις της με 
τους πολίτες, να διασφαλίζει  
τις πολιτικές ελευθερίες και τα 
ατομικά δικαιώματα  των πολι-
τών, ανεξαρτήτως θρησκεύμα-
τος, όπως άλλωστε προβλέπει 
και το Σύνταγμα της  χώρας». 
Λέτε οι Τσιπραίοι να σχεδιά-
ζουν «συμβουλευτικό» δημο-

ψήφισμα και να τα έχουν βρει 
παρασκηνιακά με τον Ιερώνυ-
μο;

Στις 3 Μάη, η ΑΔΕΔΥ ζή-
τησε συνάντηση με τον 

Τσακαλώτο. Ο Τσακαλώτος 
όρισε το ραντεβού για τις 29 
Ιούνη. Εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ 
και των Ομοσπονδιών πήγαν 
στην ώρα τους στο υπουργείο, 
αλλά ο Τσακαλώτος δεν εμφα-
νίστηκε ποτέ στο ραντεβού. Ο 
διευθυντής του Γραφείου του 
έλεγε στους αστογραφειο-
κράτες συνδικαλιστές ότι δεν 
τον βρίσκει στο τηλέφωνο! Η 
συνάντηση ματαιώθηκε. Τσο-
γλανιές από έναν τυπάκο που 
έχει καβαλήσει το καλάμι και 
βγάζει όλα του τα κόμπλεξ.

7/7/1939: Ο Ανδρέας Παπανδρέου υπογράφει δήλω-
ση μετανοίας ενώπιον καθεστώτος 4ης Αυγούστου 
7/7/1972: Σύλληψη Κλάους Γίνσχκε, Ιρμγκαρντ 
Μέλερ (RAF) 7/7/1979: Δύο βόμβες σε αποθήκες 
Πετζετάκι (ΕΛΑ) 7/7/2005: Τετραπλή βομβιστι-
κή ενέργεια σε υπόγειο σιδηρόδρομο και αστι-
κό λεωφορείο Λονδίνου, 56 νεκροί, επτακόσιοι 
τραυματίες 8/7: Ημέρα κατά αλλεργίας 8/7/1949: 
Εκτέλεση φοιτητή Παύλου Παπαμερκούριου που 
ενέπνευσε τον Μίκη Θεοδωράκη για το «τραγούδι 
του νεκρού αδερφού» 8/7/1970: Εννιά καταδίκες 
στελεχών ΚΚΕ 9/7: Αργεντινή: Ημέρα ανεξαρτησί-

ας (1816), Μαρόκο: Ημέρα νεολαίας 9/7/1943: 
Αντιστασιακοί φοιτητές σκεπάζουν με 
μαύρα πέπλα όλα τα αγάλματα κέντρου 
Θεσσαλονίκης, επεισόδια, συλλήψεις 

9/7/1947 : Μαζικές συλλήψεις στελεχών Αριστε-
ράς (Αθήνα) 9/7/1949: Ανακαλύπτονται σε 
κρύπτη (παλιά Κοκκινιά) τυπογραφεία 
του ΚΚΕ, συλλήψεις στελεχών 9/7/1970: 
Καταδίκες πέντε μελών Αντιδικτατορικού Αγρο-
τικού Μετώπου Υπαίθρου 9/7/1971: Βόμβα σε βυ-
τιοφόρο «Εσσο Πάππας» από πρωτοεμφανιζόμενη 
«Λαϊκή Επαναστατική Αντίσταση» 9/7/1971: Βόμ-
βα (20 Οκτώβρη) στις σιδηροτροχιές ηλεκτρικού 
(Θησείο) 9/7/1986: Εκτέλεση πυρηνικού επι-
στήμονα «Siemens» Καρλ Χάιντς Μπέκουτς (RAF) 
10/7: Μπαχάμες: Ημέρα ανεξαρτησίας (1973), 
Αλβανία: Ημέρα στρατού 10/7/1985: Βύθιση 
πλοίου «Rainbow Warrior» (Greenpeace) 
από γάλλους πράκτορες 11/7: Ημέρα πληθυ-
σμών, Βέλγιο: Ημέρα Φλαμανδών, Ακτή Ελεφαντο-

στού, Νίγηρας, Μπενίν, Μπουρκίνα Φάσο: Ημέρα 
ανεξαρτησίας (1960), Μογγολία: Εθνική γιορτή 

(1921) 11/7/1966: Επεισόδια σε συλλα-
λητήριο οινοπαραγωγών (Θεσσαλονίκη), 
128 πολίτες και 72 χωροφύλακες τραυ-
ματίες 11/7/1978: Δολοφονία γιατρού Βασίλη 
Τσιρώνη 11/7/1994: Βόμβα σε κτίριο πολυεθνικής 
ασφαλιστικής εταιρείας (ΕΛΑ-1η Μάη) 12/7/1973: 
Καταδίκη 27 ατόμων από Στρατοδικείο Ιωαννίνων 
για συμμετοχή στην οργάνωση “Αρης Βελουχιώτης” 
12/7/1979: Βόμβα στα γραφεία «Αερολιμήν Αθηνών 
ΑΕ» που κατασκευάζει αεροδρόμιο Σπάτων (ΕΛΑ) 
12/7/2003: Βόμβα έξω από γραφεία ασφαλιστικής 
«Alico» (ΛΕΔ) 12/7/2005: Βόμβα σε εργοτάξιο 
«Ακτωρ» (ΛΕΔ).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Για να λέμε τα πράγματα με τ' όνο-
μά τους u Συμφωνώντας διμερώς με τη 
Μέρκελ να απελαύνονται στην Ελλάδα 
οι μετανάστες που έχουν πρωτοκατα-
γραφεί εδώ, ο Τσίπρας νομιμοποίησε το 
«σύστημα του Δουβλίνου» u Στο οποίο 
υποτίθεται ότι ήταν αντίθετος και ήθελε 
να το αλλάξει u Πέραν αυτού, επικύρω-
σε τη στρατηγική της «Ευρώπης φρού-
ριο», που μπαίνει στην πιο βάρβαρη 
περίοδό της u Αυτά, για να ξέρουμε 
με ποιους έχουμε να κάνουμε u Κατά 
τα άλλα, Τσίπρας και Σάντσεθ εμφανί-
στηκαν σαν τα καλά ανίψια της θείας 
Ανγκελα u Στα κιλά τους αμφότεροι 
u Ιδιαίτερα ο Τσίπρας u Που από τότε 
που έκανε δημόσια την αυτοκριτική του 
για τις «νεανικές τσογλανιές u (ξέρετε, 
εκείνα τα «go back κυρία Μέρκελ» u 

σαν να έχει ξαλαφρώσει u Είναι φα-
νερό ότι το ρόλο του λακέ πλέον τον 
απολαμβάνει u 2,5 εκατ. ευρώ κόστι-

σαν μόνο τα καύσιμα των αεροπλάνων 
με τα οποία μετακινήθηκε ο Καμμένος 
στην τριετία που είναι υπουργός u 

Σιγά που κοτζάμ υπουργάρα θα μετα-
κινούνταν με τα αεροπλάνα της γραμ-
μής u Αντιλαμβάνεστε πόσο βιάζεται 
να εγκαταλείψει την κυβέρνηση u 

Ο Τραμπ, λένε οι φήμες, ετοιμάζεται 
να διώξει και τον στρατηγό Κέλι από 
προσωπάρχη u Ο Λευκός Οίκος το 
διέψευσε, αλλά υπάρχει καπνός χωρίς 
φωτιά; u Αν γίνει και αυτό, ο τουιτάρ-
χης θα σπάσει όλα τα ρεκόρ u Η επό-
μενη είδηση πάντως προέρχεται από 
διαρροή του Λευκού Οίκου u Οταν 
θα συναντηθεί με τον Πούτιν, λέει, ο 
Τραμπ θα του ζητήσει να μη «χακάρει» 
τις Ενδιάμεσες Εκλογές του προσεχούς 
Νοέμβρη! u Δηλαδή, ο ίδιος ο αμερι-
κανός πρόεδρος αναγνωρίζει τη Ρωσία 
ως υπερδύναμη της πληροφορικής! u 

Ο Μίχαλος καλεί τη ΝΔ να αρθρώσει 

πολιτικό λόγο «όχι με νεοφιλελεύθε-
ρα αφηγήματα» u Ρε τι θ' ακούσουμε 
ακόμα; u Εντάξει, μιλάμε για τεράστια 
μορφή u Για έναν κολοσσό της σκέψης 
και του λόγου u «Αυτό που έχει ανάγκη 
τώρα είναι ένα μείγμα πραγματιστικού 
φιλελευθερισμού της ευημερίας και 
σύγχρονου πατριωτισμού», είπε σε 
ομιλία του στο Μέγαρο ο Βασίλης Κι-
κίλιας u Προς τι οι γέλωτες, παρακαλώ; 
u Ο αγιατολάχ Χαμενεΐ τρολάρει τον 
Τραμπ από το  Τwitter u Εκμοντερνί-
ζονται (προπαγανδιστικά) οι μουλάδες 

u Γιατί κατά τα άλλα, μαύρη μαυρίλα 
πλάκωσε…Ωραίο ξεφτιλίκι τους έκανε 
ο… γάλλος Πλαιοκώστας u Ο τύπος 
κάνει το Χόλιγουντ πραγματικότητα u 

Το Ποτάμι την έκανε από το ΚΙΝΑΛ u 

Και είναι υποχρεωμένο να απαντά συ-
νεχώς σε μια ερώτηση u Αν σκοπεύει 
να στηρίξει την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 

u Μπορεί να έχει μέλλον ένα μόρφω-

μα που θεωρείται απλώς συμπλήρωμα 
άλλων; u Πιο οργανωμένοι και από 
τους Γερμανούς οι Εγγλέζοι u Οχι 
στην πολιτική, αλλά όταν πρόκειται για 
την παράδοση u Μέχρι πρόβα για την 
κηδεία της 92χρονης Ελισάβετ έκαναν! 
u Και φρόντισαν να μαθευτεί u Ξεκα-
τινιάσματα u Ο ποταμίσιος Αμυράς 
πλάκωσε στα μπινελίκια τον συριζαίο 
Κυρίτση u Τον φωτογράφιζε, λέει, κρυ-
φά στον προθάλαμο τηλεοπτικού σταθ-
μού u Τι ακριβώς θέαμα προσέφερε ο 
Αμυράς, για ν' αποφασίσει ο Κυρίτσης 
να τον φωτογραφίσει (αν αυτό συνέ-
βη); u Επ' αυτού δεν μας είπε τίποτα 
ο ποταμίσιος u Μόνο έβριζε τον άλλο 
«πολιτικό ρουφιανάκι» u Ο ρουφιάνος, 
όμως, κάτι έχει να ρουφιανέψει, έτσι 
δεν είναι; u Πειράζει να το μάθουμε 
κι εμείς; u Ο Καμμένος ζωγραφίζει κι 
ο Τσίπρας θαυμάζει τα έργα του φίλου 
του u Η κάλπη να δούμε τι θα πει u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Η Ελλάδα γίνεται ξανά μία χώρα κανονική. Ανακτά την πολιτική 
και οικονομική της κυριαρχία. Ξαναγράφεται στον παγκόσμιο 

χάρτη. Στηρίζεται ξανά στα πόδια της.
Αλέξης Τσίπρας

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Της απελπισίας…
Οι ομιλίες του Καμμένου είναι πάντοτε παραληρηματικές. Ευα-

νάγνωστες, όμως. Δε δυσκολεύεσαι να καταλάβεις «πού το πάει» 
και «τι θέλει να πει». Με την εικόνα διάλυσης που παρουσιάζει το 
μόρφωμά του, καθώς φεύγουν μαζικά στελέχη που του μάζευ-
αν ψήφους στην επαρχία, ήταν αναμενόμενο ότι θα μάζευε το 
«εθνικό συμβούλιο» για να δώσει την εικόνα του «κυρίαρχου του 
παιχνιδιού». Οταν λέει «στις εκλογές αυτόνομα θα κατεβούμε 
και θα νικήσουμε», δεν είναι να δίνεις σημασία. Τι άλλο θα έλεγε 
δηλαδή; Οταν λέει πως θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση «αν 
και εφόσον» έρθει στη Βουλή η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, πάλι 
δεν είναι να δίνεις σημασία. Το είπε μια φορά και πρέπει να το 
επαναλαμβάνει συνέχεια, γιατί είναι το μόνο που του απέμεινε 
να λέει στο ακροδεξιό εκλογικό ακροατήριο. Πειστικό; Καθόλου, 
ιδιαίτερα γι' αυτό το ακροατήριο, το οποίο σκέπτεται εξαιρετικά 
απλά και πρακτικά: αφού έχεις σκοπό να ρίξεις την κυβέρνηση, 
γιατί δεν το κάνεις από τώρα, ώστε να μη φύγουν και οι επιστολές 
προς ΝΑΤΟ και ΕΕ και να μη δημιουργηθούν τετελεσμένα στο 
μεταξύ; Ομως, τον Καμμένο δεν τον απασχολεί το πόσο πειστικός 
θα γίνει. Τον απασχολεί το πόσο θα παραμείνει στην κυβέρνηση 
και δη στον θώκο του υπουργού Αμυνας, που αποκτά ξεχωριστό 
ενδιαφέρον καθώς έχουν «ανοίξει» και οι αγορές οπλικών συ-
στημάτων.

Οταν, λοιπόν, ο Καμμένος λέει ότι η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ 
δεν πρόκειται να πάει για κύρωση στην ελληνική Βουλή πριν από 
την άνοιξη του 2019, δεν μπορείς παρά να του δώσεις σημασία. 
Το λέει γιατί έτσι τον βολεύει ή κάτι ξέρει; Δύσκολο να απαντή-
σουμε στο ερώτημα (Καμμένος είν' αυτός), θα μπορούσε όμως 
να υπάρχει ένας σχεδιασμός που του τον ψιθύρισε στο αυτί ο 
Τσίπρας: η συμφωνία πάει στη Βουλή την άνοιξη του 2019, ο Τσί-
πρας την ψηφίζει με ψήφους ποταμίσιων και άλλων, ο Καμμένος 
πραγματοποιεί ηρωική έξοδο από την κυβέρνηση και ο Τσίπρας 
πάει σε εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές.

Βέβαια, στο μεταξύ μπορεί να συμβούν πολλά και ο σχεδι-
ασμός ν' αλλάξει. Φαίνεται, όμως, πως υπάρχει -ως σχέδιο επί 
χάρτου- γι' αυτό και ο άλλος Καμμένος, ο διαγραφείς, λέει πως 
Τσίπρας και Καμμένος θα ρίξουν συμφωνημένα την κυβέρνηση. 
Φαίνεται πως η προεδράρα, που συχνά βρίσκεται στο… τσακίρ 
κέφι, κάτι είχε «εκμυστηρευθεί» στα «πηγαδάκια» των ανελιτών.

Υστερα… δεν ήρθαν οι μέλισσες, αλλά ένα νέο σόου Καμμένου. 
Απουσίασε από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβούλιου της 
Δευτέρας, ενώ οι υπόλοιποι ανελίτες συμμετείχαν κανονικά. Κι 
όταν φούντωσαν οι φήμες, προανήγγειλε ότι θα δώσει συνέντευ-
ξη το πρωί της Τρίτης. Την ίδια ώρα που Καμμένος και Σγουρίδης 
έλεγαν πως θ' αποχωρήσουν από την κυβέρνηση μόλις φέρει τη 
συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ για κύρωση, ώστε η χώρα να πάει σε 
εκλογές και η συμφωνία να μην επικυρωθεί απ' αυτή τουλάχιστον 
τη Βουλή («αν έρθει στη Βουλή η συμφωνία των Πρεσπών, δε θα 
υπάρχει κυβέρνηση», διεμήνυε ο Σγουρίδης), ο κοινοβουλευτι-
κός εκπρόσωπος Παπαχριστόπουλος «εξηγούσε» ότι οι ΑΝΕΛ θα 
αποσύρουν μεν τους υπουργούς τους, αλλά δε θα ρίξουν την κυ-
βέρνηση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ακόμα και η συμφωνία των 
Πρεσπών θα περάσει με ψήφο ανοχής των ΑΝΕΛ! Είναι γνωστό 
ότι ο «ποιος στραβός δε θέλει το φως του;» Παπαχριστόπουλος 
έχει ταχθεί υπέρ της συμφωνίας και περιμένει τη σειρά του για 
ένα υφυπουργείο. Μιλάμε για κανονικό σκορποχώρι, δηλαδή.

Ακολούθησε νέα παραληρηματική συνέντευξη του Καμμένου, 
πρωί-πρωί (για να είναι σίγουρος ότι για κάποιες ώρες θα «παίζει» 
πρώτο θέμα) την Τρίτη. Τα ίδια και τα ίδια έλεγε, προσθέτοντας 
μόνο πως, αν η συμφωνία κατατεθεί για κύρωση στη Βουλή χωρίς 
ρήτρα αυξημένης πλειοψηφίας (180 βουλευτές), αυτός θα αποσύ-
ρει τους υπουργούς του από την κυβέρνηση και θα πάει στον πρό-
εδρο της Δημοκρατίας να του πει ότι πρέπει να γίνουν εκλογές. 
Ομως, εκλογές δεν προκηρύσσει ο ΠτΔ, αλλά ο πρωθυπουργός (ο 
ΠτΔ απλά υπογράφει το διάταγμα διάλυσης της Βουλής, αν δεν 
αποδώσουν οι διερευνητικές εντολές που είναι υποχρεωμένος 
να δώσει). Αν ο Τσίπρας δε δηλώσει ότι παραιτείται, η σύμβαση 
μπορεί να κυρωθεί με 151 ψήφους. Μετά, κάποιος θα πρέπει να 
κάνει πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση (κι αυτός δεν μπορεί 
να είναι ο Καμμένος, γιατί δεν έχει τον απαιτούμενο αριθμό βου-
λευτών). Ο Τσίπρας μπορεί να πάει μόνος του σε εκλογές, όμως 
τη συμφωνία θα την έχει κυρώσει.

Οπως αντιλαμβάνεστε, δεν έχει καμιά σημασία να παρακο-
λουθήσουμε τα καραγκιοζιλίκια και τις συνεχείς κωλοτούμπες 
του Καμμένου. Εκείνο που καταλάβαμε εμείς είναι πως το μόνο 
που τον ένοιαζε ήταν να πει πως στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ 
θα δοθεί μεν πρόσκληση στη Βόρεια Μακεδονία, αυτή όμως δε 
θα έχει καμιά ισχύ! Για να δικαιολογήσει την παρουσία του εκεί…

ΥΓ. Απαντώντας στα περί χρηματισμού, που ανέφερε ο Καμ-
μένος στο εθνικό συμβούλιο των ΑΝΕΛ, ο ανεξαρτητοποιηθείς 
Λαζαρίδης είπε πως αφήνει τον Καμμένο «να πορευτεί μόνος του 
στον πολιτικό κατήφορο που επέλεξε». «Είναι αδιανόητο ο ΥΕΘΑ 
να θεωρεί ότι η προσπάθεια υπεράσπισης της Μακεδονίας μας 
είναι αποτέλεσμα χρηματισμού ή διαπλοκής», είπε, σκορπίζοντας 
χαμόγελα. Αλλά το καλύτερο το κράταγε για το τέλος: «Αποτέλε-
σμα χρηματισμού και διαπλοκής είναι η εγκατάλειψη των εθνικών 
δικαίων της πατρίδας», συμπλήρωσε ως γνήσιος… Καμμένος.

Τον Αύγουστο του 2015, η 
πρώτη κυβέρνηση Τσίπρα 

είχε ψηφίσει το τρίτο Μνημό-
νιο και τους πρώτους εφαρ-
μοστικούς του νόμους (τρία 
ογκώδη πολυνομοσχέδια) με 
τις ψήφους της μνημονιακής 
αντιπολίτευσης (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, 
Ποτάμι). Είχε χάσει τη λεγό-
μενη δεδηλωμένη (λόγω της 
αποσκίρτησης αρκετών βου-
λευτών του ΣΥΡΙΖΑ), όμως θα 
μπορούσε να κυβερνήσει για 
απροσδιόριστο χρονικό διά-
στημα ακόμα, ως κυβέρνηση 
μειοψηφίας, αφού η μνημονι-
ακή αντιπολίτευση δεν ήταν 
διατεθειμένη να υποβάλει 
πρόταση δυσπιστίας και δή-
λωνε σε όλους τους τόνους 
ότι θα στηρίξει όλα τα μνη-
μονιακά μέτρα. Και αυτά που 
είχαν ψηφιστεί και αυτά που 
θα χρειαζόταν να ψηφιστούν 
στο μέλλον.

Εχει ειπωθεί από τους Μη-
τσοτάκη και Γεννηματά, χωρίς 
να διαψευστεί από τον Τσί-
πρα, ότι στο πάρτι του προ-
έδρου Πάκη για την επέτειο 
της πτώσης της χούντας, στο 
παραδοσιακό «πηγαδάκι» των 
αρχηγών των κομμάτων στο 
κιόσκι με τις «φερ φορζέ» πο-
λυθρόνες, ο Τσίπρας διαβεβαί-
ωσε τους συνομιλητές του ότι 
δε θα πάει σε εκλογές. Αυτοί 
ψήφισαν το τρίτο Μνημόνιο 
και το τελευταίο πολυνομο-
σχέδιο παραμονή του Δεκα-
πενταύγουστου, έφυγαν για 
διακοπές και σε λιγότερο από 
μια βδομάδα άκουσαν τον Τσί-
πρα να προκηρύσσει εκλογές, 
ζητώντας «καθαρή εντολή και 

ισχυρή κυβέρνηση». Παράτη-
σαν πετσέτες και αντηλιακά 
στις παραλίες κι έτρεξαν στην 
Αθήνα για να προλάβουν να 
οργανωθούν για μια προεκλο-
γική περίοδο εξπρές, που κρά-
τησε ένα μήνα, με τον μισό να 
είναι μήνας διακοπών.

Τέσσερα χρόνια μετά, πολ-
λοί φοβούνται ότι ο Τσίπρας 
μπορεί να κάνει το ίδιο. Αυτός 
τους διαψεύδει (όπως θα έκα-
νε στη θέση του κάθε πολιτι-
κός που θέλει να αιφνιδιάσει 
τους αντιπάλους του), όμως 
σε αντίθεση με το 2015, που 
η αντιπολίτευση δήλωνε ότι 
θα συνεχίσει να στηρίζει μια 
κυβέρνηση μειοψηφίας του 
Τσίπρα, τώρα η αντιπολίτευση 
δε στηρίζει (αντίθετα καλεί τον 
πρωθυπουργό να προκηρύξει 
εκλογές), ο δε κυβερνητικός 
εταίρος δηλώνει ότι η κυβέρ-
νηση έχει ημερομηνία λήξης 
(τη μέρα που θα καταθέσει για 
κύρωση στη Βουλή τη συμφω-
νία των Πρεσπών).

Είναι μια «κακή συμφωνία» 
δηλώνει ο Καμμένος για μια 

συμφωνία που ο Τσίπρας την 
έχει χαρακτηρίσει ιστορική και 
ο κυβερνητικός του εκπρόσω-
πος δηλώνει ότι «το κεφάλαιο 
της έξαρσης των εθνικισμών 
του τέλους του 19ου αιώνα και 
των αρχών του 20ού αιώνα 
κλείνει οριστικά με τη συμφω-
νία αυτή»! Εχουμε έτσι την… 
παγκόσμια πρωτοτυπία ένας 
υπουργός και ένα κόμμα να 
δίνει ψήφο εμπιστοσύνης σε 
μια κυβέρνηση που υπέγραψε 
μια «κακή συμφωνία» και ταυ-
τόχρονα να δηλώνει ότι θα ρί-
ξει την κυβέρνηση μόλις φέρει 
αυτή τη συμφωνία για κύρωση 
στη Βουλή! Και ο πρωθυπουρ-
γός, αντί να δείξει στον υπουρ-
γό του την πόρτα της εξόδου, 
να παριστάνει τον αδιάφορο, 
να συναντιέται μαζί του και να 
καθορίζουν μαζί τα επόμενα 
βήματά τους.

Πρόκειται, βέβαια, για πο-
λιτική αθλιότητα. Μόνο που ο 
Τσίπρας έχει αποδεχτεί ότι θα 
υποστεί κάποιο κόστος από 
τη συνέχιση αυτής της αθλι-
ότητας, προκειμένου να δια-

μορφώσει τους καλύτερους 
όρους για να πάει σε εκλογές. 
Οι οποίες μπορεί και να μην 
αργήσουν τόσο όσο θεωρούν 
πολλοί (Μάη του 2019 μαζί με 
τις ευρωεκλογές), αλλά να γί-
νουν αιφνιδιαστικά, όπως και 
οι εκλογές του Σεπτέμβρη του 
2015. Είναι πολλά τα σημάδια 
που δείχνουν ότι αυτό το εν-
δεχόμενο το μελετούν σοβα-
ρά στο Μαξίμου. Η εμφάνιση 
Μοσκοβισί στην Αθήνα ως 
προεκλογικού αβανταδόρου 
του Τσίπρα και του Τσακαλώ-
του (γράφουμε αναλυτικά στη 
σελίδα 13) αποτελεί την καλύ-
τερη απόδειξη γι' αυτό.

Υπό «κανονικές συνθήκες», ο 
Τσίπρας θα έπρεπε να έχει διώ-
ξει τον Καμμένο και ή να περι-
μένει να του κάνουν πρόταση 
δυσπιστίας, κυβερνώντας στο 
μεταξύ ως κυβέρνηση μειο-
ψηφίας, ή να πάει αμέσως σε 
εκλογές, ζητώντας «καθαρή 
εντολή και ισχυρή κυβέρνηση», 
όπως τον Αύγουστο του 2015. 
Αντί γι' αυτό, συναντιέται συ-
νεχώς με τον Καμμένο και κα-
νονίζουν τα επόμενα βήματά 
τους. Τη Δευτέρα το μεσημέ-
ρι, ο Καμμένος δεν πήγε στο 
υπουργικό συμβούλιο και λίγο 
αργότερα προανήγγειλε συ-
νέντευξη Τύπου για τις 8:30 το 
πρωί της Τρίτης. Τη Δευτέρα το 
βράδυ, ο Καμμένος ήταν στο 
Μαξίμου, όπου τα κανόνισαν 
όλα με τον Τσίπρα. Ο Καμμέ-
νος ανακοίνωσε ότι θα απο-
δεχτεί τη συμφωνία μόνο αν 
ψηφιστεί με τη διαδικασία της 
αυξημένης πλειοψηφίας (180 

Αν γυρίσουμε οχτώ μήνες πίσω, στην Κυ-
ριακή 12 Νοέμβρη του 2017, θα βρούμε τον 
Σταύρο Θεοδωράκη να συμμετέχει στις 
εκλογές για αρχηγό του νέου φορέα της 
«Κεντροαριστεράς» (ακόμα δεν τον είχαν 
βαφτίσει ΚΙΝΑΛ) και να βγαίνει τέταρτος 
και καταϊδρωμένος (πίσω από Γεννηματά, 
Ανδρουλάκη και Καμίνη), με ποσοστό μόλις 
9,81%. Παρά ταύτα, ο Θεοδωράκης εμφανι-
ζόταν ως συναρχηγός του νέου κόμματος, 
αντλώντας δύναμη από την ύπαρξη της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Ποταμιού, η 
οποία σχηματίστηκε με το 4,09% που πήρε 
το Ποτάμι στις εκλογές του Σεπτέμβρη του 
2015. Αντλούσε δύναμη από ένα υπόλειμμα 
του παρελθόντος, το οποίο όλοι γνώριζαν 
και γνωρίζουν ότι πλέον δεν υφίσταται.

Σιγά-σιγά ο Θεοδωράκης και η πα-
ρέα του συνειδητοποίησαν ότι για τους 
πασόκους δεν ήταν παρά ένα αναγκαίο 
προπαγανδιστικό συμπλήρωμα, με ημε-
ρομηνία λήξης. Ημερομηνία λήξης μέχρι 
τις επόμενες εκλογές, στις οποίες το πολύ 
να σωζόταν ο Θεοδωράκης (μέσω ψηφο-
δελτίου Επικρατείας), ενώ οι υπόλοιποι θα 
έψαχναν την ψήφο τους, καθώς ούτε κύρος 
διαθέτουν, ούτε μηχανισμό, ούτε σχέσεις 
με τους ψηφοφόρους. Η Γεννηματά δεν 
τους έκανε καν την τιμή να τους ρωτήσει 

για αποφάσεις πολιτικής που ανακοίνωνε. 
Κι όταν διαμαρτύρονταν, οι πασόκοι τους 
απαντούσαν ότι «η πρόεδρος είναι το μόνο 
εκλεγμένο όργανο του Κινήματος, επομέ-
νως και η μόνη που δικαιούται να χαράζει 
πολιτική»!

Λογικό ήταν, λοιπόν, ν' αρχίσουν ν' ανα-
ζητούν «εναλλακτικές λύσεις» πολιτικής 
επιβίωσης. Και είναι βέβαιο ότι τις βρήκαν 
σε κάποια παρασκηνιακή συμφωνία με 
τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλιώς δε θα το κουνούσαν 
ρούπι από το ΚΙΝΑΛ και θα προσπαθού-
σαν να βελτιώσουν τη θέση τους μέσα σ' 
αυτό. Ευνόητο είναι πως αυτού του τύπου 
οι παρασκηνιακές συμφωνίες ανήκουν 
στην κατηγορία εκείνων που «γίνονται και 
δεν λέγονται». Αναμενόμενες είναι, λοιπόν, 
οι καθημερινές διαψεύσεις από πλευράς 
Ποταμιού.

Το ότι η πρόταση Θεοδωράκη για αποχώ-
ρηση από το ΚΙΝΑΛ εγκρίθηκε με μεγάλη 
πλειοψηφία (97 υπέρ, 16 κατά, 5 λευκά) από 
το οιονεί συνέδριο του Ποταμιού δεν πρέ-
πει να προκαλεί έκπληξη. Αυτή η Μεγάλη 
Συνάντηση των Αντιπροσώπων δεν είναι 
παρά ένα τυχάρπαστο μάζεμα ανθρώπων 
που επικοινωνούν μέσω των «κοινωνικών 
δικτύων». Δεν πρέπει να υπάρχει πιο απο-
λίτικο μόρφωμα στην αστική πολιτική. Ενα 

«φαν κλαμπ» του Θεοδωράκη είναι, που 
ξαφνικά απέκτησε υπόσταση και στάτους 
πολιτικού κόμματος. Λογικό να τον ακολου-
θεί όπου πάει. Αρχικά στο ΚΙΝΑΛ, τώρα 
εκτός ΚΙΝΑΛ, αύριο κάπου αλλού. Το μόνο 
βέβαιο είναι πως το Ποτάμι ως κοινοβου-
λευτικό κόμμα έχει ημερομηνία λήξης την 
ημέρα διάλυσης της σημερινής Βουλής.

ΥΓ1. Οι ΜΕΤΑρρυθμιστές του Λυκούδη 
συνεδρίασαν ξεχωριστά, αποφάσισαν να 
αποχωρήσουν από τα όργανα του ΚΙΝΑΛ, 
καθώς είχαν πάρει πόστα μέσω του Πο-
ταμιού, τόνισαν όμως ότι διατηρούν την 
πολιτική αυτονομία τους και κρατούν τις 
πόρτες ανοιχτές προς όλες τις πλευρές. 
Παλιός στο παιχνίδι του πολιτικού οπορ-
τουνισμού ο Λυκούδης, δε θέλει να γίνει 
εξάρτημα του Θεοδωράκη και των προσω-
πικών του παιχνιδιών. Η παρέα Λυκούδη 
τίθεται «σταντ μπάι» και θα καθορίσει τη 
στάση της ανάλογα με τις εξελίξεις και το 
τι συμφέρει περισσότερο την ίδια. Στόχος 
είναι να ξαναβγεί ο Λυκούδης βουλευτής.

ΥΓ2. Φήμες επιμένουν ότι ο Θεοδωρά-
κης θα κατέβει ως υποψήφιος για το Δήμο 
Αθήνας, τυπικά ως ανεξάρτητος, με την 
υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, όμως. Στόχος να 
καλύψει το κενό του Καμίνη. Θα δούμε αν 
θα του βγει το σχέδιο.

Ενα προαναγγελθέν διαζύγιο

Πολιτική αθλιότητα, 
μνημονιακή εξαθλίωση
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Αναμένεται «ντέρμπι» στο ΝΑΤΟ
Πολλοί στην Ελλάδα νομίζουν ότι η σύνοδος κορυφής του ΝΑ-

ΤΟ, που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, θα έχει 
ως κύριο θέμα στην ατζέντα της την πρόσκληση προς τη Βόρεια 
Μακεδονία να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Επειδή αυτό απασχολεί την 
εσωτερική επικαιρότητα, δε σημαίνει ότι αποτελεί και μείζον θέ-
μα για το ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο. Η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ 
υπογράφηκε στην Πρέσπα, η πρόσκληση προς τη Μακεδονία θα 
σταλεί και θα υλοποιηθεί μόλις οι δυο κυβερνήσεις ολοκληρώ-
σουν τις εσωτερικές διαδικασίες που προβλέπει η συμφωνία. Το 
πολύ-πολύ να μοιραστούν συγχαρητήρια στα δίδυμα Τσίπρα-Κο-
τζιά και Ζάεφ-Ντιμιτρόφ για την καλή δουλειά που έκαναν, ενώ 
ο Καμμένος θα κοιτάζει από τη γωνία.

Αυτό που θα απασχολήσει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι η μετα-
φορά και στο δικό του επίπεδο του οικονομικού πολέμου που έχει 
ξεσπάσει ανάμεσα στους δυο βασικούς πόλους της ιμπεριαλιστι-
κής συμμαχίας, των ΗΠΑ από τη μια και της Γερμανίας από την 
άλλη, η οποία δεν είναι μόνη της αλλά έχει μαζί της το σύνολο 
των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων της Ευρώπης, συμπεριλαμβανό-
μενης και της Βρετανίας, παραδοσιακού συμμάχου των ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος διέρρευσε πως ο Τραμπ έχει στείλει εδώ κι 
ένα μήνα επιστολές στους ηγέτες μιας σειράς χωρών, μεταξύ 
των οποίων η Γερμανία, το Βέλγιο, η Νορβηγία και ο Καναδάς, 
ζητώντας τους να αυξήσουν τις πολεμικές τους δαπάνες. Οπως 
γράφει, οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει «να χάνουν την υπομονή τους» με 
την «αποτυχία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις ασφάλειας». 
Οπως έγραψαν οι «Νew York Times», ο Τραμπ προειδοποιεί τους 
συμμάχους ότι μπορεί ν' αποφασίσει να «αναπροσαρμόσει» την 
αμερικάνικη στρατιωτική παρουσία σε όλο τον κόσμο.

Αναπτύσσεται και μια φιλολογία περί διάσπασης από τον 
Τραμπ του μετώπου των δυτικών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων 
έναντι της Ρωσίας, καθώς λίγες μέρες μετά τη σύνοδο κορυφής 
του ΝΑΤΟ θα συναντηθεί με τον Πούτιν στο Ελσίνκι. Αυτά είναι 
τα συνήθη συνωμοσιολογικά σενάρια. Συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ, 
με δομές δεκαετιών, πάνω στις οποίες στηρίζεται το μοίρασμα 
σφαιρών επιρροής, αλλά και η παραγωγή των αμερικάνικων μο-
νοπωλίων παραγωγής οπλικών συστημάτων, δε διαλύονται από τη 
μια μέρα στην άλλη. Το βέβαιο είναι πως οι δυτικοί ιμπεριαλιστές 
βρίσκονται σε μια φάση όξυνσης των μεταξύ τους αντιθέσεων. 
Το ναυάγιο του Κεμπέκ, η μονομερής καταγγελία από τον Τραμπ 
της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ο εν 
εξελίξει εμπορικός πόλεμος θα έχουν συνέχεια. Ο Τραμπ έχει 
στοχοποιήσει τους γερμανούς ιμπεριαλιστές, γι' αυτό και ανα-
μένεται μια νέα σύγκρουσή του με τη Μέρκελ, την οποία θεωρεί 
αδυνατισμένη μετά την πρόσφατη κυβερνητική περιπέτεια πάνω 
στο Μεταναστευτικό. Τα αποσπάσματα της επιστολής του προς 
τη Μέρκελ, που διέρρευσαν, αποκαλύπτουν μια αρκετά έντονη 
φρασεολογία και προϊδεάζουν για τη σύγκρουση στις Βρυξέλλες. 
«Οι μικρές αμυντικές δαπάνες της Γερμανίας υπονομεύουν την 
ασφάλεια της Συμμαχίας και αποτελούν δικαιολογία για τους 
άλλους συμμάχους που επίσης δεν προτίθενται να εκπληρώσουν 
τις υποχρεώσεις τους ως προς τις αμυντικές δαπάνες, επειδή σας 
βλέπουν ως πρότυπο», γράφει ο Τραμπ στη Μέρκελ, η οποία δε θα 
πάει βέβαια στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ χωρίς συμμαχίες.

Ιμπεριαλιστικό σύστημα
Μπορεί στο ποδόσφαιρο να μη νικούν πάντα οι Γερμανοί στο 

τέλος, όμως στις διαδικασίες της ΕΕ αυτό το δόγμα δεν αλλάζει. 
Και δε θ' αλλάξει, όσο η Γερμανία θα εξακολουθεί να είναι η 
ισχυρότερη ιμπεριαλιστική δύναμη της Ευρωένωσης.

Οταν η Μέρκελ έκλεισε με τον Ζεεχόφερ τη συμφωνία για 
τη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης προσφύγων εντός 
γερμανικού εδάφους, δεν ρώτησε κανέναν στις Βρυξέλλες να 
της πει αν αυτό είναι συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο. Το μόνο 
που κοίταξε ήταν το πώς θα διασώσει την κυβέρνησή της, δίνο-
ντας στον ακροδεξιό της εταίρο ένα εργαλείο για να «πουλήσει» 
κατασταλτική «μούρη» στο βαυαρικό εκλογικό του ακροατήριο 
(με θύματα πρόσφυγες και μετανάστες, φυσικά).

Κάποιοι άρχισαν να γκρινιάζουν για παραβίαση του κοινοτικού 
δικαίου, οπότε οι πολιτικοί και οι γραφειοκράτες των Βρυξελλών 
έπρεπε να πάρουν θέση. Αναφερόμενος στη συμφωνία Μέρκελ-
Ζεεχόφερ, ο Γιούνκερ δήλωσε: «Δεν την έχω μελετήσει λεπτομε-
ρώς αλλά εκ πρώτης όψεως -και έχω ζητήσει από τις νομικές υπη-
ρεσίες να την εξετάσουν- μου φαίνεται ότι συνάδει με το νόμο». 
Εκείνοι που το τερμάτισαν, όμως, ήταν κάποιοι γραφειοκράτες 
των Βρυξελλών, οι οποίοι μιλώντας ανώνυμα είπαν (στο Ρόιτερς 
και άλλα Μέσα) ότι η ΕΕ δε θα μπορούσε να απορρίψει μια συμ-
φωνία που ενισχύει την πιο ισχυρή κυβέρνησή της! «Ακόμα κι αν 
είναι αντίθετη με το ευρωπαϊκό δίκαιο - πόσα άλλα δε συνάδουν 
με το κοινοτικό δίκαιο, ειδικά στο θέμα της μετανάστευσης;», είπε 
με κυνισμό ένας υψηλόβαθμος διπλωμάτης της ΕΕ. Και συνέχισε: 
«Αυτή είναι μια πολιτική αποστολή προκειμένου να αποτραπεί 
η αναταραχή στη Γερμανία και άρα θα προχωρήσει ως τέτοια»! 
Οταν αποφασίζει η Γερμανία, σούζα οι Βρυξέλλες…

Πολιτική κρίση στη Γερμανία

Κλονίζονται οι βεβαιότητες
Ο Τσίπρας θα έλεγε «too hard to die». 

Αλλοι θυμούνται το γνωστό ρητό 
της αμερικάνικης μουσικής σκηνής: «Η 
παράσταση δεν τελειώνει αν δεν τραγου-
δήσει η χοντρή κυρία». Και άλλοι παρα-
φράζουν τον Γκάρι Λίνεκερ: «Στο τέλος 
κερδίζει πάντα η Μέρκελ». Βιάστηκαν να 
πανηγυρίσουν, μετά τη συμφωνία Μέρκελ-
Ζεεχόφερ, CDU-CSU. Ο τρίτος εταίρος 
του κυβερνητικού συνασπισμού, οι σοσι-
αλδημοκράτες του SPD, μια μέρα μετά 
τη συμφωνία των δύο δεξιών κομμάτων, 
ανέβηκαν στα κεραμίδια και άρχισαν να 
σκούζουν σαν γάτοι σε οίστρο. Εκτιμούμε 
ότι η Μέρκελ θα «τα καταφέρει» και με τον 
έτερο κυβερνητικό της εταίρο, όμως αυτό 
δε σημαίνει τίποτα. Η Γερμανία βρίσκεται 
σε πολιτική κρίση, γι' αυτό και αναμένονται 
κι άλλα παρόμοια επεισόδια.

Η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί. 
Αυτό δεν μπορεί να το πει κανείς για την 
τέταρτη θητεία της Μέρκελ. Η νίκη της το 
φθινόπωρο του 2017 υπήρξε οριακή, αμφι-
σβητήθηκε έντονα και αν υπήρχε μια πολι-
τική προσωπικότητα της Δεξιάς με κάποια 
οντότητα, θα της είχε πάρει την ηγεσία με 
σχετική ευκολία. Αυτό το ξεπέρασε σχε-
τικά εύκολα, όμως για να σχηματίσει κυ-
βέρνηση χρειάστηκε μισό χρόνο. Πρώτα 
δοκίμασε με τον συνασπισμό «Τζαμάικα» 
(με σύμμαχο το νεοφιλελεύθερο FDP) και 
τελικά κατέληξε στους παραζαλισμένους 
(από την έκταση της εκλογικής τους ήττας) 
σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι ξεφορτώθη-
καν τον Σουλτς και μετά τον Γκάμπριελ και 
παρέδωσαν τα ηνία στον Σολτς (υπουργός 
Οικονομικών) και στη Νάλες (γραμματέας 
του κόμματος).

Στα ζητήματα της εσωτερικής οικονο-
μικής πολιτικής ο συνασπισμός δεν αντι-
μετώπισε προβλήματα. Στα ζητήματα της 
ευρωπαϊκής πολιτικής, όμως, τα τόσο ση-
μαντικά και κρίσιμα για μια ιμπεριαλιστική 
δύναμη σαν τη Γερμανία, τα προβλήματα 
είναι πολλά και μεγάλα. Και το Μετανα-
στευτικό, που φαίνεται να καταδυναστεύ-
ει τώρα τον κυβερνητικό συνασπισμό της 
Μέρκελ και να τον απειλεί ακόμα και με 
πτώση, είναι μόνο η κορυφή του παγό-
βουνου. Πίσω από τη δημόσια εικόνα, που 
αποτυπώνει τις φιλοδοξίες κομμάτων και 
πολιτικών ηγετών, κρύβεται η όξυνση των 
αντιθέσεων που μαστίζουν όχι ειδικά το 
γερμανικό, αλλά γενικά τον ευρωπαϊκό κα-
πιταλισμό. Η αστική δημοσιολογία, όμως, 
έχει συνηθίσει σε μια τέτοια παρουσίαση 
της πολιτικής Ιστορίας, στην οποία υπάρ-
χουν μόνο πολιτικοί ηγέτες, πολιτικά κόμ-
ματα και οι βουλήσεις τους.

Οι βεβαιότητες του παραδοσιακού 
πολιτικού συστήματος στις ευρωπαϊκές 
χώρες κλονίζονται. Οι δυο μεγάλες πα-
ρατάξεις, συντηρητικοί (με όποιο όνομα κι 
αν εμφανίζονται) και σοσιαλδημοκράτες, 
υπεύθυνες για την άσκηση μιας σκληρής 
μονεταριστικής πολιτικής εδώ και τουλά-
χιστον μια εικοσαετία, αλλά και συνεχών 
ανατροπών υπέρ του κεφαλαίου στον 
εργασιακό τομέα, βλέπουν την επιρροή 
τους να συρρικνώνεται. Την ογκούμενη 
εργατική δυσαρέσκεια μεταφράζουν σε 
εκλογική στήριξη μια σειρά ακροδεξιοί 
και τυχοδιώκτες, που μέχρι πριν από με-
ρικά χρόνια αποτελούσαν απλά ένα γρα-
φικό συμπλήρωμα του αστικού πολιτικού 
χάρτη, στον οποίο ο χώρος που άφηναν 
συντηρητικοί και σοσιαλδημοκράτες (που 
εναλλάσσονταν στην κυβερνητική εξου-
σία) ήταν ελάχιστος. Τα ρεύματα αυτά 
τραβούν ψήφους από την εργατική τάξη, 

έχουν όμως στο πλευρό τους σημαντικά 
τμήματα των μεσαίων στρωμάτων (που 
έχουν στριμωχτεί πολύ από την κρίση), 
αλλά είναι σίγουρο ότι παίρνουν υποστή-
ριξη και από τμήματα της αστικής τάξης.

Φυσικά, όταν αυτά τα ρεύματα βρε-
θούν στην εξουσία, βγάζουν τη λαϊκιστική 
μάσκα και παρουσιάζονται σαν αυτό που 
είναι: λακέδες του κεφαλαίου. Για παρά-
δειγμα, ο «παράξενος» συνασπισμός του 
λαϊκίστικου-τυχοδιωκτικού Κινήματος 5 
Αστέρων και της νεοφασιστικής Λέγκα 
στην Ιταλία, ξέχασε όλες τις προεκλογικές 
υποσχέσεις μόλις πήρε την άδεια να σχη-
ματίσει κυβέρνηση. Ο ακροδεξιός (στα 
όρια του ναζισμού) Κουρτς στην Αυστρία 
είναι αυτός που θεσπίζει την ημερήσια 
εργασία μέχρι και 12 ώρες (έως και 60 
την εβδομάδα), δίνοντας στο κεφάλαιο 
την ευκαιρία να «φτηνήνει» τους εργάτες, 
αφού δε θα πληρώνει υπερωρίες αλλά θα 
«διευθετεί» την εργασία στο χρόνο με «ευ-
έλικτο» τρόπο.

Ομως, αυτά τα ρεύματα δεν έχουν κυ-
βερνήσει, δεν έχουν υποστεί αυτό που 
ονομάζεται «πολιτική φθορά» και επομέ-
νως έχουν όλη την άνεση να δημαγωγούν. 
Και η δημαγωγία τους παίρνει «διαταξικά» 
χαρακτηριστικά. Δηλαδή, προβάλλουν αι-
τήματα που μπορούν να ικανοποιήσουν τις 
εργατικές μάζες (π.χ. «όχι στη δημοσιονο-
μική λιτότητα») και αιτήματα που εκφρά-
ζουν τμήματα της αστικής τάξης (π.χ. «όχι 
στη γερμανική Ευρώπη»). Ετσι, οι κυρίαρ-
χες αστικές πολιτικές δυνάμεις βρίσκο-
νται μπροστά σε ένα δισεπίλυτο πολιτικό 
παζλ. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν 
τα «ευρωσκεπτικιστικά» ρεύματα αν δεν 
ασκήσουν πολιτική που να προσεγγίζει το 
λαϊκιστικό τους λόγο, αλλά δεν μπορούν 
να ασκήσουν τέτοια πολιτική γιατί αυτή 
έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα 
της αστικής τάξης που υπηρετούν.

Δείτε, για παράδειγμα, τι συνέβη με 
τον -πάντοτε σταθερό- γερμανογαλλικό 
άξονα. Επί έξι μήνες η Μέρκελ πάσχιζε 
να σχηματίσει κυβέρνηση, ενώ ο Μακρόν 
αλώνιζε την Ευρώπη και εμφανιζόταν ως 
ο μέγας οραματιστής, που έχει ένα φε-
ντεραλιστικό σχέδιο, στηριγμένο στην 
αλληλεγγύη ανάμεσα στις χώρες της Ευ-
ρωζώνης. Φυσικά, όλοι καταλάβαιναν πως 
πίσω από την «αλληλεγγύη», που τάχαμου 
πρέσβευε ο Μακρόν, κρυβόταν απλώς τα 
ιδιοτελή συμφέροντα του γαλλικού ιμπε-
ριαλισμού, που βρήκε την ευκαιρία να ζη-
τήσει «κάτι παραπάνω» από τον πιο σταθε-
ρό πολιτικό και οικονομικό του σύμμαχο. 
Μόλις η Μέρκελ σχημάτισε κυβέρνηση, 
οι δυο πόλοι του γερμανογαλλικού άξονα 
άρχισαν τις «συνεργασίες» και κατέληξαν 
σε ένα κοινό σχέδιο. Οχι βέβαια σ' αυτό 

που «προμοτάριζε» ο Μακρόν με τις ομι-
λίες του, αλλά σ' αυτό που μπορούσε να 
«ανεχθεί» ο γερμανικός ιμπεριαλισμός σ' 
αυτή τη φάση. Καρδιά αυτού του σχεδίου 
είναι  η δημιουργία ενός νέου μηχανισμού 
εκχώρησης δανείων (κάτι σαν το «πακέτο 
Γιούνκερ» επαυξημένο), από το οποίο τη 
μερίδα του λέοντος θα πάρουν τα γερμα-
νικά και τα γαλλικά μονοπώλια, με τους 
υπόλοιπους να αρκούνται σε κάποια ψί-
χουλα. Εννοείται πως το σχέδιο δεν περι-
λαμβάνει τίποτα για χαλάρωση της σκλη-
ρής δημοσιονομικής πολιτικής, που ζητούν 
άλλες χώρες, όπως ας πούμε η Ιταλία.

Κι ενώ το νέο σχέδιο του γερμανογαλ-
λικού άξονα θα έμπαινε στο τραπέζι της 
συνόδου κορυφής του περασμένου Σαβ-
βατοκύριακου, βρέθηκαν να συζητούν 
αποκλειστικά για το Μεταναστευτικό. Και 
δεν το έκανε κύριο θέμα της συνόδου κο-
ρυφής ο Κόντε (αυτός απλώς προκάλεσε 
κάποια εμπλοκή που τους έκανε να ξενυ-
χτίσουν μέχρι να καταλήξουν σε συμφω-
νία), αλλά η Μέρκελ, η οποία βρισκόταν 
υπό την απειλή τελεσιγράφου από τον 
πρόεδρο του «αδελφού» κόμματος CSU 
και υπουργό Εσωτερικών στην κυβέρνη-
σή της. Ο Ζεεχόφερ, πιεζόμενος από την 
ακροδεξιά AfD, που έχει κάνει σημαία της 
το Μεταναστευτικό, είχε δώσει διορία (!) 
στην καγκελάριο μέχρι την 1η Ιούλη να του 
φέρει «ευρωπαϊκή λύση», αλλιώς -έλεγε- 
θα έπαιρνε απόφαση για «κλείσιμο» των 
γερμανικών συνόρων, διεξαγωγή ελέγ-
χων σ' αυτά και άμεσες απελάσεις όσων 
προσφύγων έχουν καταγραφεί σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Ζεεχόφερ ζητούσε από τη Μέρκελ 
να του φέρει από τη σύνοδο κορυφής 
«ισοδύναμο αποτέλεσμα» σε σχέση με 
το δικό του σχέδιο. Η Μέρκελ χαρακτή-
ρισε την απόφαση της συνόδου κορυφής 
«πολύ καλή», επιμένοντας ότι ολόκληρο 
το πακέτο, αλλά κυρίως η απόφαση για 
δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης 
στη Βόρεια Αφρική και αλλού είναι . «ισο-
δύναμο αποτέλεσμα» Ο Ζεεχόφερ δήλω-
σε ότι η απόφαση «δεν είναι ισοδύναμου 
αποτελέσματος», η συνάντησή του με τη 
Μέρκελ το Σάββατο το βράδυ κατέληξε 
σε ναυάγιο, ενώ διένειμε στην ηγεσία της 
CSU ένα «Σχέδιο Μετανάστευσης» που 
περιλάμβανε και τις άμεσες απελάσεις 
στα γερμανικά σύνορα (αυτές που είχε 
εξαγγείλει για εφαρμογή από  1ης Ιούλη).

Κυκλοφόρησαν φήμες ότι ο Ζεεχόφερ 
παραιτείται από υπουργός Εσωτερικών και 
από πρόεδρος της CSU, τα άλλα στελέχη 
του κόμματος πιάστηκαν απροετοίμαστα 
(ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Ζέντερ 
και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής 
ομάδας Ντόμπριντ) και μπροστά στον κίν-
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δυνο να καταρρεύσει ο κυβερνητικός 
συνασπισμός και ενδεχομένως να δι-
ασπαστεί η CSU, άρχισε νέος γύρος 
διαπραγματεύσεων που κατέληξε σε 
συμφωνία, η οποία προβλέπει τη δη-
μιουργία «κέντρων τράνζιτ» στη Βαυ-
αρία, στα οποία θα «μπουζουριάζο-
νται»  οι αιτούντες άσυλο, οι αιτήσεις 
τους θα εξετάζονται με συνοπτικές 
διαδικασίες και θα επιστρέφονται 
στις χώρες όπου καταγράφηκαν. 
«Ετσι διατηρείται το πνεύμα συνερ-
γασίας στην ΕΕ και ελέγχεται η δευ-
τερογενής μετανάστευση», δήλωσε 
η Μέρκελ, χαρακτηρίζοντας «πολύ 
καλή» και τη συμφωνία με τον Ζεε-
χόφερ.

Οπως το ταγκό θέλει δύο, έτσι 
και οι λεγόμενες επαναπροωθήσεις 
«δευτερογενών» μεταναστών θέλουν 
δύο. Υπάρχει η χώρα που επαναπρο-
ωθεί, αλλά πρέπει να το δέχεται και 
η χώρα πρώτης απογραφής του με-
τανάστη. Υπάρχει περίπτωση ο νεο-
φασίστας Σαλβίνι, υπουργός Εσωτε-
ρικών της Ιταλίας και υπεύθυνος για 
τη μετανάστευση, να δεχτεί να του 
στείλει πίσω μετανάστες ο Ζεεχόφερ; 
Ο άλλος με τον οποίο ο Ζεεχόφερ 
πρέπει να… χορέψει ταγκό είναι ο 
ομοϊδεάτης του (ακροδεξιός) Κουρτς 
της Αυστρίας. Η πλάκα είναι πως τό-
σο ο Σαλβίνι όσο και ο Κουρτς είχαν 
υποστηρίξει δημόσια τον Ζεεχόφερ 
όσο αυτός συγκρούονταν με την 
(υποτιθέμενη) «ευρωπαϊκή λύση» της 
Μέρκελ, αντιπαραθέτοντας σ' αυτήν 
τη δική του «εθνική λύση». Ο Κουρτς 
είχε συναντηθεί με τον Ζεεχόφερ στο 
Βερολίνο και είχε δηλώσει ότι «κατά 
τη γνώμη μας χρειαζόμαστε έναν 
άξονα βούλησης στη μάχη ενάντια 
στην παράνομη μετανάστευση», ενώ 
ο Σαλβίνι είχε εκφράσει την υποστή-
ριξή του στις θέσεις του Ζεεχόφερ σε 
τηλεφωνική τους επικοινωνία. Τώρα, 
θα πρέπει να δέχονται τους μετα-
νάστες που θα «ξεσκαρτάρει» στα 
βαυαρικά «κέντρα τράνζιτ» ο Ζεεχό-
φερ. Δε νομίζουμε πως θα το κάνουν, 
όμως ο Ζεεχόφερ θα έχει να επιδει-
κνύει στον βαυαρικό εθνικιστικό και 
ρατσιστικό όχλο τα στρατόπεδα συ-
γκέντρωσης που θα κατασκευάσει, 
όπως οι ναζί έδειχναν με καμάρι το 
Νταχάου στο Μόναχο, ελπίζοντας ότι 
θα τους κερδίσει και δε θα τους χάσει 
από την ακόμα πιο ακροδεξιά AfD.

Γιατί, άραγε, η Μέρκελ έδειξε αρ-
χικά τόση ακαμψία, επιμένοντας σ' 
αυτό που η ίδια ονόμασε «ευρωπαϊ-
κή λύση»; Μήπως επειδή ανήκει στο 
«μέτωπο λογικής για τη συντονισμέ-
νη διαχείριση της μεταναστευτικής 
κρίσης στη βάση αρχών», όπως είπε 
ο Τσίπρας; Οχι βέβαια. Ως ηγέτι-
δα της ιμπεριαλιστικής Γερμανίας, 
δηλαδή ενός κράτος εξ ορισμού 
εξωστρεφούς, η Μέρκελ πρέπει να 
κρατήσει ισορροπίες με άλλες χώ-
ρες. Οχι μόνο με τις χώρες της ΕΕ, 
αλλά και με την Τουρκία, ακόμα και 
με τις χώρες προέλευσης ή διέλευ-
σης των μεταναστευτικών ροών. Από 
την άλλη, βλέποντας ρεαλιστικά την 
πραγματικότητα, γνωρίζει ότι τίποτα 
δεν μπορεί να σταματήσει τις μετα-
ναστευτικές ροές. Αναζητά, λοιπόν, 
το κατάλληλο μείγμα πολιτικής, που 
θα εμπλέκει όσο το δυνατόν περισσό-
τερες χώρες (αν όχι το σύνολο) σε μια 
κοινή διαχείριση του Μεταναστευτι-
κού. Δεν αναζητά λύση (γιατί ξέρει 
ότι λύση δεν μπορεί να υπάρξει), αλ-
λά όσο γίνεται πιο αποτελεσματική 
διαχείριση. Με την καταστολή στο 

κέντρο αυτής της διαχείρισης, φυ-
σικά, αλλά παράλληλα και με κάποιο 
διαμοιρασμό του «βάρους» ανάμεσα 
στις διάφορες χώρες της ΕΕ.

Η λύση της εξίσωσης είναι δύσκο-
λη, όμως αυτός είναι ο μόνος ρεαλι-
στικός δρόμος για να παραμείνει η 
Γερμανία ηγέτρια δύναμη στην Ευρω-
ζώνη. Δεν είναι τυχαίο ότι τη συμβι-
βαστική πρόταση της Γερμανίας στη 
σύνοδο κορυφής υποστήριξε στο 
τέλος και η Ιταλία. Αντίθετα, ο Ζεε-
χόφερ σ' αυτή τη φάση ενδιαφέρεται 
μόνο για το εκλογικό σκορ που θα κα-
ταγράψει το κόμμα του στις εκλογές 
του φθινόπωρου στη Βαυαρία. Το ίδιο 
και οι σοσιαλδημοκράτες που, αφού 
άφησαν τη Μέρκελ να διαχειριστεί 
την κρίση με το «αδελφό κόμμα», 
φροντίζοντας στη διάρκεια αυτής 
της διαχείρισης να τη θωρακίσουν 
πολιτικά (το SPD ξεκαθάρισε πως δε 
δέχεται την εκλογή άλλου καγκελάρι-
ου -πέραν της Μέρκελ- από αυτή τη 
Βουλή), «θυμήθηκε» να διαμαρτυρη-
θεί εκ των υστέρων. 

Μια ματιά στα δημοσκοπικά ποσο-
στά του, όμως, οδηγεί στο συμπέρα-
σμα ότι το SPD δεν έχει τα κότσια να 
αποχωρήσει από την κυβέρνηση του 
«μεγάλου συνασπισμού». Το κόμμα 
που το 1998 είχε 40,9%, το 2018 έπε-
σε στο 20,5%, ενώ οι δημοσκοπήσεις 
το δίνουν να κινείται μεταξύ 15,5% 
και 18%. Οταν το SPD χάνει ψήφους 
προς την ακροδεξιά AfD, σημαίνει ότι 
και τμήμα της δικής του βάσης ρέπει 
προς τη ρατσιστική αντιμετώπιση των 
μεταναστών. Δεν μπορεί να ελπίζει, 
λοιπόν, σε ανάκτηση της πολιτικής 
του επιρροής ρίχνοντας την κυβέρ-
νηση Μέρκελ επειδή συμφώνησε με 
τον Ζεεχόφερ να φτιαχτούν στρατό-
πεδα συγκέντρωσης προσφύγων και 
μεταναστών στη Γερμανία.

Ολόκληρη η πολιτική ζωή στην 
Ευρώπη μετακινείται προς τα δεξιά. 
Τηρουμένων των αναλογιών, έχουμε 
φαινόμενα που θυμίζουν έντονα την 
άνοδο του φασισμού κατά το Με-
σοπόλεμο. Χτυπημένα από τα βάρη 
της καπιταλιστικής κρίσης που της 
φορτώνουν οι κυρίαρχοι, μεσαία 
στρώματα και τμήματα της εργατικής 
τάξης στοιχίζονται πίσω από τυχοδι-
ώκτες μεσσίες και από νεοφασιστι-
κά ρεύματα (τα οποία κινούνται στο 
κοινοβουλευτικό πεδίο). Οι πολιτικές 
βεβαιότητες που σφράγισαν τη μετα-
πολεμική περίοδο και ιδιαίτερα αυτές 
που διαμορφώθηκαν μετά την πατα-
γώδη κατάρρευση των καθεστώτων 
του παλινορθωμένου καπιταλισμού 
στα τέλη της δεκαετίας του 1980, κλο-
νίζονται. Οι αντιθέσεις του καπιταλι-
σμού παροξύνονται, όμως η εργατική 
τάξη αδυνατεί να οξύνει με το δικό 
της ταξικό τρόπο την αντίθεση κεφά-
λαιου-εργασίας. Ετσι, δημιουργείται 
ένα τεράστιο πολιτικό κενό, το οποίο 
«γεμίζουν» διάφορα ακροδεξιά, ρα-
τσιστικά, τυχοδιωκτικά, ακόμα και νε-
οφασιστικά ρεύματα, τα οποία διεκ-
δικούν τη λαϊκή ψήφο και μέσω αυτής 
την αναγνώρισή τους από τις αστικές 
τάξεις των ευρωπαϊκών χωρών.

Η λύση δε βρίσκεται, βέβαια, στη 
συμπαράταξη με τη Μέρκελ, αντί για 
τον Ζεεχόφερ και την AfD, με τον Ρέ-
ντσι, αντί για τον Σαλβίνι και τον Γκρί-
λο, με τον Μακρόν, αντί για τη Λεπέν 
κ.ο.κ. Η λύση βρίσκεται στην πολιτική 
συγκρότηση  της εργατικής τάξης, για 
να πάψει να βαδίζει κάτω από ξένες 
σημαίες. Αυτό μας διδάσκει και η εν 
εξελίξει πολιτική κρίση στη Γερμανία.

Στα χνάρια των αμερικάνων μπάτσων
Ζήλεψαν τους συναδέλφους τους 

στις ΗΠΑ οι μπάτσοι στη Γαλλία 
κι άρχισαν κι αυτοί να πυροβολούν 
στο ψαχνό. Πριν λίγους μήνες (τον 
περασμένο Μάρτη), δολοφόνησαν 
εν ψυχρώ έναν 56χρονο Κινέζο μπρο-
στά στο σπίτι του και μπροστά στα 
ίδια του τα παιδιά, επειδή… τόλμησε 
να καθαρίζει ψάρια με μαχαίρι! Στις 
συμπλοκές που ακολούθησαν τραυ-
ματίστηκαν τρεις μπάτσοι και συνε-
λήφθησαν 35 διαδηλωτές. 

Την περασμένη Τρίτη το βράδυ, 
στη Νάντη, ήταν η σειρά ενός 22χρο-
νου που η αστυνομία αναφέρει ότι 
ήταν στο στόχαστρό της από πριν. Ο 
22χρονος υποτίθεται ότι δε σταμάτη-
σε σε αστυνομικό έλεγχο και έπεσε με 
το αυτοκίνητό του πάνω στους αστυ-
νομικούς, όμως αυτό το διαψεύδουν 
αυτόπτες μάρτυρες που διαβεβαιώ-
νουν ότι ο νεαρός είχε σταματήσει 
δίνοντας τα χαρτιά του. 

Η Νάντη μετατράπηκε σε πεδίο 

σφοδρών συγκρούσεων πολλών νε-
αρών διαδηλωτών με την αστυνομία, 
οι οποίες κράτησαν όλο το βράδυ 
της Τρίτης, με αποτέλεσμα καμένα 
αυτοκίνητα, σπασμένες βιτρίνες και 
πολλά δακρυγόνα. Ευτυχώς που υπάρ-
χουν και οι «προβοκάτορες» που δεν 
άφησαν αναπάντητο και αυτό το 
έγκλημα, όμως σίγουρα αυτό δεν αρ-

κεί. Την επόμενη φορά οι μπάτσοι θα 
σκοτώσουν και πάλι, γιατί δυστυχώς 
θα «παίζουν μπάλα» μόνοι τους όσο 
η γαλλική κοινωνία καθυστερεί να 
γεννήσει το δικό της επαναστατικό 
κίνημα που θα μάχεται διαρκώς κι 
όχι μόνο όταν πέφτει κάποιος από τις 
σφαίρες των μπάτσων.

Συναντούν εμπόδια οι Αμερικάνοι στην 
Υποσαχάρια Αφρική
Οι στρατιωτικές δυνάμεις της 

Africa Command, στρατιωτικό 
σκέλος του αμερικάνικου ιμπεριαλι-
σμού στη βορειοδυτική και κεντρική 
Αφρική, αποκτούν σταδιακά όλο και 
πιο ενεργό ρόλο στις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις που διεξάγουν τα ντόπια 
καθεστώτα ενάντια στο ισλαμιστικό 
αντάρτικο που δρα στο έδαφός τους. 

Το Πεντάγωνο επισήμως υποστηρί-
ζει ότι ο ρόλος τους είναι αποκλειστι-
κά διοικητικός και ότι οι στρατιώτες 
του δεν εμπλέκονται άμεσα στις επι-
χειρήσεις, όμως ο θάνατος τεσσά-
ρων στρατιωτών των αμερικάνικων 
ειδικών δυνάμεων τον Οκτώβρη του 
2017 στο χωρίο Τόνγκο Τόνγκο του 
Νίγηρα, σε ενέδρα που τους είχαν 
στήσει αντάρτες που σχετίζονται με 
το Ισλαμικό Κράτος, επιβεβαιώνει 
αυτό που αξιωματούχοι του αμερι-
κάνικου στρατού έχουν δηλώσει -εμ-
μέσως πλην σαφώς- στο πρόσφατο 
παρελθόν. Ο αμερικάνικος στρατός 
δε συμμετέχει μόνο στο σχεδιασμό 
των πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά 
εμπλέκεται άμεσα και στις μάχες με 
τους ισλαμιστές αντάρτες. 

Παρολαυτά, οι Αμερικάνοι είναι 
εξαιρετικά απρόθυμοι να συμμετέ-
χουν πιο μαζικά στις «αντι-τρομοκρα-
τικές» εκστρατείες που διεξάγουν οι 
ντόπιοι εντολοδόχοι τους στις χώρες 
της βορειοδυτικής και κεντρικής υπο-
σαχάριας Αφρικής. Εχοντας ήδη δυο 
μεγάλα ανοιχτά μέτωπα επεμβάσεων, 
στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, ο αμε-
ρικάνικος στρατός υπό τις κυβερνή-
σεις Ομπάμα και Τραμπ, προτιμά να 
στηρίζεται κυρίως στα τοπικά καθε-
στώτα στις κρίσιμες επιχειρήσεις 
εναντίον των ισλαμιστών ανταρτών, 
προκειμένου να αποφύγει τις απώ-
λειες που προκαλούν αναταράξεις 
στο εσωτερικό και αποκαλύπτουν το 
ρόλο των αμερικάνικων επεμβάσεων 
στην περιοχή.

Η πραγματικότητα είναι ότι τα ντό-
πια καθεστώτα «δανείζουν» ουσιαστι-
κά στρατιωτικές δυνάμεις τους στον 

αμερικάνικο στρατό, προκειμένου 
να δράσουν συμπληρωματικά στις 
στρατιωτικές επιχειρήσεις, στις οποί-
ες τη βασική δύναμη πυρός παρέχουν 
αμερικάνικα πολεμικά ελικόπτερα, 
αεροσκάφη και drones, που καθαρί-
ζουν την περιοχή πριν την επέμβαση 
των χερσαίων δυνάμεων. Σύμφωνα 
με δηλώσεις πρώην αξιωματούχων 
των αμερικάνικων ειδικών δυνάμεων 
που συμμετείχαν κάποια περίοδο στις 
επιχειρήσεις, οχτώ χώρες αποτελούν 
ή έχουν αποτελέσει στο πρόσφατο 
παρελθόν πεδία δράσης του αμερι-
κάνικου στρατού με τη συνεργασία 
τοπικών κυβερνήσεων και φυλάρχων. 
Αυτές είναι η Λιβύη, η Σομαλία, η Κέ-
νυα, η Τυνησία, ο Νίγηρας, το Μάλι 
και το Καμερούν, ενώ πρόσφατα 
αμερικάνικες δυνάμεις αποσύρθηκαν 
από την Μαυριτανία, αφού το ντόπιο 
καθεστώς αρνήθηκε να συνεχίσει να 
συμμετέχει στα αμερικανόπνευστα 
σχέδια ενάντια στη διεθνή «τρομο-
κρατία» στο έδαφος της χώρας, φο-
βούμενο μη χαρακτηριστεί μαριονέτα 
των Αμερικάνων.

Το 2013 στη Λιβύη, ντόπιες πολιτο-
φυλακές επιτέθηκαν σε βάση συνερ-
γάτη των αμερικάνικων ειδικών δυνά-
μεων, κλέβοντας πολεμικό εξοπλισμό 
τελευταίας τεχνολογίας, που του εί-
χε χορηγήσει το Πεντάγωνο. Αυτή η 
εξέλιξη οδήγησε τους Αμερικάνους 
στο να επανεξετάσουν την τακτική 
τους για τη Λιβύη. Ο αμερικάνικος 
στρατός επιχειρεί έκτοτε στη χώρα 
με αεροπορικά χτυπήματα εναντίον 
θέσεων των ισλαμιστών ανταρτών, 
ενώ ελίτ ομάδες των αμερικάνικων 
ειδικών δυνάμεων δρουν στη χώρα 
χωρίς τοπικό συνεργάτη.

Το Πεντάγωνο «τρέχει» 21 τέτοια 
μυστικά προγράμματα ανά την υφή-
λιο, τα οποία όμως φαίνεται να μη 
φέρνουν τα επιδιωκόμενα αποτελέ-
σματα, σύμφωνα με την Αλις Φρεντ, 
αξιωματούχο του Πενταγώνου επί 
κυβέρνησης Ομπάμα και υπεύθυνη 
για την «αντι-τρομοκρατική» πολιτική 
του αμερικάνικου στρατού. Τα ισλαμι-

στικά αντάρτικα στην Αφρική έχουν 
επεκταθεί λίγο, αλλά έχουν αλλάξει 
μορφή και τακτικές και έχουν γίνει πιο 
τολμηρά στις επιχειρήσεις τους, παρά 
το γεγονός ότι η αμερικάνικη στρατι-
ωτική δραστηριότητα εναντίον τους 
στην ευρύτερη περιοχή έχει ενταθεί 
τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, στρατιωτικοί αναλυ-
τές υποστηρίζουν ότι τα επίλεκτα 
τμήματα των τοπικών στρατών που 
συγκρότησε ο αμερικάνικος στρατός 
προκειμένου να δράσουν εναντίον 
των ανταρτών για λογαριασμό του 
είναι απόλυτα εξαρτημένα από την 
αμερικάνικη στρατιωτική βοήθεια. Αν 
αυτή σταματήσει, η έκβαση των επι-
χειρήσεων που συμμετέχουν κρίνεται 
εξαιρετικά αβέβαιη.

Οι αρχικές εκτιμήσεις πάνω στις 
οποίες βασίστηκε η αμερικάνικη 
εξωτερική πολιτική δε φαίνεται να 
επαληθεύονται. Η τακτική της γρή-
γορης συγκρότησης στρατιωτικών 
σωμάτων στις χώρες αυτές, που θα 
αναλάβουν να υλοποιήσουν τα αμερι-
κάνικα «αντι-τρομοκρατικά» σχέδια, η 
γρήγορη απόσυρση των αμερικάνικων 
δυνάμεων και η εμπλοκή στις επιχει-
ρήσεις μόνο στο επίπεδο του σχεδια-
σμού και της διεύθυνσής τους, δε φαί-
νεται να αποδίδει. Η κατάσταση που 
έχει δημιουργηθεί απαιτεί την όλο και 
πιο ενεργή συμμετοχή αμερικάνικων 
χερσαίων δυνάμεων, κάτι που ενέχει 
τον κίνδυνο απωλειών. 

Για άλλη μια φορά η αμερικάνικη 
εξωτερική πολιτική βρίσκει μπροστά 
της ανυπέρβλητα εμπόδια που η ίδια 
δημιούργησε, με τις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις να βαλτώνουν και να 
μετατρέπονται σε μια μαύρη τρύπα 
που ρουφάει όλο και περισσότερα 
κρατικά κονδύλια. Η προσπάθεια του 
αμερικάνικου ιμπεριαλισμού να βάλει 
στο χέρι τα τεράστια ενεργειακά κοι-
τάσματα και τον ορυκτό πλούτο της 
κεντρικής και βορειοδυτικής Αφρικής 
συναντά εμπόδια και η αντιμετώπισή 
τους κοστίζει.
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Εκλογικά κόλπα, 
μνημονιακή 
πραγματικότητα

«Είναι αρκετή η απόσταση μέχρι το 2032, αλλά θα 
πρέπει να προετοιμάσουμε το μέλλον μεσοπρόθεσμα. 
Η κατάσταση είναι απαιτητική για την Ελλάδα. 
Οι δεσμεύσεις και οι υπεύθυνες δημοσιονομικές 
πολιτικές θα πρέπει να υλοποιηθούν από την τωρινή 
κυβέρνηση, την επόμενη, τη μεθεπόμενη και από αυτήν 
που θα ακολουθήσει μετά».

Πιέρ Μοσκοβισί
Μ' αυτή την εύγλωττη δήλωση (συνέντευξη 

στα «Νέα», 3.7.2018) ο επίτροπος Μοσκοβισί 
περιέγραψε τη διαιώνιση της μνημονιακής 
πολιτικής. «Εις το διηνεκές» που θα έλεγε κι ο 
Μπαρουφάκης. Τουλάχιστον τέσσερις κυβερνήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της σημερινής, ανέφερε ο 
επίτροπος. Μια δεκαπενταετία ακόμα δηλαδή. 

Μέχρι και το 2032. Τότε, το χρέος θα πρέπει 
να αναδιαρθρωθεί και πάλι, γιατί θα έχει λήξει η 
δεκαετής παράταση στις λήξεις των ομολόγων, που 
αποφάσισε το Eurogroup στις 22 Ιούνη. Οπότε, ο 
επίτροπος που θα κατέχει τη θέση του Μοσκοβισί 
τότε, θ' αρχίσει να ξαναμετράει: η τωρινή κυβέρνηση, 
η επόμενη, η μεθεπόμενη και αυτή που θα 
ακολουθήσει μετά…

Αυτός ο ίδιος Μοσκοβισί, βέβαια, με το που 
πάτησε το πόδι του στην Αθήνα, φόρεσε το κοστούμι 
του μπουφόνου και άρχισε να κάνει προεκλογική 
εκστρατεία υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ: τέρμα τα Μνημόνια, 
τέρμα η τρόικα, όλες τις αποφάσεις θα τις παίρνει η 
ελληνική κυβέρνηση, ακόμα και η προ-νομοθετημένη 
από το 2017 νέα μείωση των συντάξεων μπορεί να 
επανεξεταστεί!

Πανικός στα επιτελεία της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ. Ο 
Κούλης κούνησε αυστηρά το δάχτυλο στον επίτροπο. 
Ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης του «την έπεσε» στη 
Βουλή. O αντιπολιτευόμενος Τύπος αναζήτησε 
αντίβαρο σε κάποιες δηλώσεις του Σεντένο και 
του Ρέγκλινγκ (που δεν έκαναν προεκλογική 
προπαγάνδα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Μοσκοβισί), 
ο Τζανακόπουλος συνέστησε στη ΝΔ να ακούσει τι 
λέει ο Μοσκοβισί και ο Τσίπρας ετοιμάστηκε να πάει 
στη Βουλή, στη συζήτηση για τη συμφωνία του μετα-
Μνημόνιου, με νέο αέρα.

Από τη μια τα εκλογικά κόλπα, από την άλλη η 
μνημονιακή πραγματικότητα. Τα εκλογικά κόλπα 
προσπαθούν να δημιουργήσουν στα μυαλά των 
ψηφοφόρων μια φανταστική πραγματικότητα, να 
καλλιεργήσουν φρούδες ελπίδες, με στόχο την 
υφαρπαγή της ψήφου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ανάλογα 
εκλογικά κόλπα χρησιμοποιεί και η αντιπολίτευση, η 
οποία -αν αντικαταστήσει τον ΣΥΡΙΖΑ- θα εφαρμόσει 
με την ίδια ευλάβεια την ίδια πολιτική.

Το εκλογικό παιχνίδι είναι -όπως πάντοτε- 
φαλκιδευμένο. Η ψήφος δεν έχει καμιά αξία για την 
εργατική τάξη και το λαό. Αξία έχει μόνο γι' αυτούς 
που διαγωνίζονται για τον έλεγχο της κυβερνητικής 
εξουσίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (για την πάρτη 
τους και τις κλίκες που τους πλαισιώνουν).

Οποτε κι αν γίνουν εκλογές, είτε το φθινόπωρο, 
είτε την επόμενη άνοιξη, είτε στο τέλος της 
τετραετίας, όποια κι αν είναι η σύνθεση της επόμενης 
κυβέρνησης, η πολιτική είναι προαποφασισμένη: 
κινεζοποίηση του λαού, ξεπούλημα του δημόσιου 
πλούτου στο μεγάλο κεφάλαιο, ξένο και ντόπιο.

Τα δεδομένα μπορούν ν' αλλάξουν μόνο έξω από 
το φαλκιδευμένο εκλογικό κύκλο. Εκεί που άλλαζαν 
πάντοτε: στους δρόμους…

στο ψαχνό

Αλήτης
«Σήμερα αποκαταστάθηκε μια μεγάλη 

αδικία απέναντι σε δύο νέους ανθρώ-
πους. Η δημοκρατία και το κράτος δικαίου 
ανέπνευσαν #free_Irianna», έγραψε στο 
Twitter ο Τσίπρας. Μιλάμε για μεγάλον 
αλήτη. Επί της πρωθυπουργίας του οργα-
νώθηκε μια από τις μεγαλύτερες σκευωρί-
ες των τελευταίων ετών. Δυο νέοι άνθρω-
ποι ταλαιπωρήθηκαν και μαζί μ' αυτούς τα-
λαιπωρήθηκε ο οικογενειακός και φιλικός 
τους περίγυρος. Κι αυτός, σαν να μην είναι 
πρωθυπουργός που έχει πολιτική ευθύνη, 
αλλά ένας τρίτος που παρακολουθεί και 
σχολιάζει γεγονότα στα οποία είναι αμέ-
τοχος, κάνει διαπιστώσεις ανακούφισης.

Και μη μας πει κανείς ότι η κυβέρνηση 
δεν μπορεί να παρέμβει στο δικαστικό μη-
χανισμό, όπου υπάρχει μπόλικη «μαυρίλα». 
Ο δικαστικός μηχανισμός υπήρξε ο δεύτε-
ρος κρίκος σ' αυτή τη σκευωρία. Ο πρώτος 
κρίκος είναι ο αστυνομικός μηχανισμός. Η 
Αντιτρομοκρατική έστησε τη σκευωρία και 
την έστειλε πακέτο στο δικαστικό μηχανι-
σμό που ανέλαβε τα περαιτέρω. Οι εγκέ-
φαλοι της Αντιτρομοκρατικής παρέμειναν 
στα πόστα τους και επί ΣΥΡΙΖΑ και πήραν 
και βαθμούς. Το ίδιο ισχύει και με τους 
εγκέφαλους του αστυνομικού «εργαστη-
ρίου» που στήνει το DNA όπως ακριβώς 
τους παραγγέλλει η Αντιτρομοκρατική. 
Κανένας δε ζήτησε από το ασφαλιταριό 
να πάει στο δικαστήριο και να  αποκαλύ-
ψει την αλήθεια. Κανένας δεν τους έλεγ-
ξε για το στήσιμο της σκευωρίας. Ούτε ο 
Τόσκας, ούτε ο Τσίπρας, ούτε αυτοί που 
μοιράζουν συγχαρητήρια.

Τρεις κι ο κούκος
Μόνο χρυσαυγίτες και λοιπά φασιστα-

ριά συμμετέχουν στα συλλαλητήρια για 
το «Μακεδονικό». Σε Θεσσαλονίκη και 
Αθήνα, εκεί που πριν λίγο καιρό μαζεύτη-
καν εκατοντάδες χιλιάδες (συνολικά), οι 
διαδηλωτές δεν ξεπερνούν πια τις μερικές 
εκατοντάδες. Σε κάποια έκτακτα συλλα-
λητήρια (όπως π.χ. στο Δημαρχείο Θεσ-
σαλονίκης, όπου μιλούσε η Αχτσιόγλου), 

οι συγκεντρωμένοι δεν ξεπερνούσαν τις 
μερικές δεκάδες. Οντας μόνα τους τα φα-
σισταριά, δεν παραλείπουν να δείξουν σε 
όλους ποιοι πραγματικά είναι, με πράξεις 
όπως ο βανδαλισμός του μνημείου για 
τους δολοφονημένους θεσσαλονικιούς  
εβραίους και με βρισιές όπως αυτές για 
τη νεκρή μάνα του Μπουτάρη.

Ξεπέρασαν κάθε όριο
Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας εκδόθηκε δελτίο Τύπου 
με τίτλο «Αμεση η απόκριση των δυ-
νάμεων πολιτικής προστασίας για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων από 
τα ασυνήθιστα για την εποχή καιρικά 
φαινόμενα» και ανάλογο περιεχόμενο. 
Σ' αυτό διαβάζουμε: «Ταχεία υπήρξε 
η κινητοποίηση όλων των δυνάμεων 
πολιτικής προστασίας για την αντιμε-
τώπιση των επιπτώσεων από τα έντονα 
καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν 
σε πολλές περιοχές της χώρας κατά τα 
τελευταία εικοσιτετράωρα (…) Ολοι οι 
συναρμόδιοι φορείς κινητοποιήθηκαν 
άμεσα προκειμένου να διαχειριστούν 
τα όποια προβλήματα προκλήθηκαν και 
να συντονίσουν τις ενέργειες παροχής 
βοήθειας (…) Σημειώνεται ότι ο Γενικός 
Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, 
κ. Γιάννης Καπάκης, συμμετείχε χθες 
στη διυπουργική σύσκεψη που πραγ-
ματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό Εσω-
τερικών, κ. Πάνο Σκουρλέτη, και τον 
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, 
κ. Χρήστο Σπίρτζη».

Εχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Η 
Μάνδρα πνίγηκε για δεύτερη φορά 
σε οχτώ μήνες, σε άλλες περιοχές 
οι άνθρωποι είδαν το βιος τους να 
χάνεται κι αυτοί μοιράζουν συγχα-
ρητήρια στον εαυτό τους.

Ευκαιρίας δοθείσης
Οχι που θα άφηνε ο Τσίπρας 

ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία που 
του προσέφερε η απουσία της Γεν-
νηματά από την ευρωσύναξη στις 

28 Ιούνη, αλλά και τη γενικότερη συγκυ-
ρία που είναι ευνοϊκή γι' αυτόν, μετά τη 
συμφωνία με τον Ζάεφ. Πήγε στις Βρυξέλ-

Ρασοφόρα θρασίμια
«Ως περιφρόνησιν της Ιστορίας και της αληθείας και ως προδοσίαν της εθνικής συνειδήσεως του Ελληνισμού», χαρακτηρίζουν «την αναγνώρισιν “μα-

κεδονικής γλώσσης“ και “μακεδονικής εθνότητος“ υπό της Ελληνικής Πολιτεί-
ας» οι αγιορείτες καλόγεροι. Αυτοί που στις 26 Απρίλη του 1941 είχαν αποστείλει -«βαθυσεβάστως»- επιστολή «προς την Αυτού Εξοχότητα τον Αρχικαγκελλάριον του ενδόξου Γερμανικού Κράτους Κύριον Αδόλφον Χίτλερ εις Βερολίνον», με την οποία έπαιρναν «την εξαιρετικήν τιμήν ν’ απευθυνθώμεν προς την Υμετέραν Εξοχότητα καί παρακαλέσωμεν Αυτήν θερμώς, όπως, ευαρεστημένη, αναλά-

βη υπό την Υψηλήν προσωπικήν Αυτής προστασίαν καί κηδεμονίαν τον Ιερόν τούτον Τόπον, του οποίου Ηγούμενοι καί αντιπρόσωποι τυγχάνομεν, διαδεχομένη εν τούτω τους ιδρυτάς καί Ευεργέτας του Ιερού τούτου Τόπου Βυζαντινούς Αυτο-
κράτορας καί διαδόχους τούτων»! Αυτοί που ζητούσαν από τον Χίτλερ, που είχε σκλαβώσει την Ελλάδα, να γίνει ο συνεχι-
στής των βυζαντινών αυτοκρατόρων, των σλάβων και ουγγροβλάχων ηγεμόνων και των οθωμανών σουλτάνων, εξασφαλίζο-
ντάς τους την καλοπέρασή τους. 

«Την διατήρησιν του καθεστώτος τού-
του της αυτονόμου μοναχικής πολιτείας, ικανοποιούντος πλήρως άπαντας τους εν Αγίω Ορει ενασκουμένους ανεξαρτήτως εθνικότητος Ορθοδόξους μοναχούς καί εναρμονιζόμενοι προς τον σκοπόν καί την αποστολήν αυτών, παρακαλούμεν καί ικετεύομεν θερμώς την Υμετέραν Εξοχότητα όπως αναλάβη υπό την υψη-

λήν προστασίαν καί κηδεμονίαν Αυτής», έγραφαν στον Χίτλερ οι ρασοφόροι που τώρα έχουν το θράσος να μιλούν για Ιστορία και αλήθεια.

ΚΟΝΤΡΕΣ
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λες και φρόντισε να διαρρεύσει το τι είπε. Οτι την έπεσε άγρια 
στον Μητσοτάκη και τη Γεννηματά μιλώντας για «αποτυχημένους 
διαχειριστές του παρελθόντος», κατηγορώντας τους ότι «δημα-
γωγούν προσπαθώντας να κρύψουν τις μεγάλες ευθύνες των κομ-
μάτων τους», συμμετέχοντας σε ένα «ενιαίο μέτωπο πολιτικής 
υποκρισίας και εθνικιστικού λαϊκισμού».

Η αντίδραση της Γεννηματά ήταν μόνο για εσωτερική κατα-
νάλωση. Ξέρει πολύ καλά ότι στις Βρυξέλλες, το Βερολίνο και το 
Παρίσι «αγαπάνε Αλέξη με τρέλα» κι ίσως γι' αυτό φρόντισε να 
απουσιάσει από τη συγκεκριμένη σύνοδο των ευρωσοσιαλδημο-
κρατών. Για να μην τα «λουστεί» από κοντά.

Εθνικιστικός τζόγος
Ο γραμματέας της ΝΔ Λευτέρης Αυγενάκης δήλωσε -για πρώ-

τη φορά- ότι ο Μητσοτάκης δέχτηκε «πιέσεις από μεγάλες δυ-
νάμεις» να συναινέσει στη λύση του «Μακεδονικού», όπως είχαν 
δεχτεί στο παρελθόν και άλλες κυβερνήσεις, όμως ο Κούλης δεν 
ενέδωσε, γιατί η ΝΔ «είναι ένα πατριωτικό κόμμα». Δεν αμφιβάλ-
λουμε ότι ο Μητσοτάκης δέχτηκε πιέσεις, όπως δεν αμφιβάλ-
λουμε ότι διαβεβαίωσε τους συνομιλητές του ότι δεν πρόκειται 
να μπλοκάρει τη συμφωνία των Πρεσπών, όπως έγραψαν ξένα 
έντυπα, επικαλούμενα υψηλόβαθμες πηγές στις ιμπεριαλιστικές 
πρωτεύουσες. Το γεγονός ότι ο Αυγενάκης ανακυκλώνει και ανα-
βαθμίζει το… ηρωικό αφήγημα για τον… πατριώτη Κούλη, δείχνει 
πρώτο ότι η ΝΔ ενοχλήθηκε από τα δημοσιεύματα του ευρωπα-
ϊκού Τύπου και προσπαθεί να τα ανασκευάσει και δεύτερο ότι η 
ΝΔ είναι αποφασισμένη να «σερφάρει» πάνω στο εθνικιστικό 
κύμα, για να κερδίσει ό,τι μπορεί από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, αλλά και 
για να οχυρώσει τη δική της εκλογική επιρροή έναντι της ακρο-
δεξιάς που κάνει κινήσεις για τη συγκρότηση νέου κόμματος.

Καταγέλαστος
Πόσες φορές έχει καταγγείλει ο Κοτζιάς ότι τον απειλούν; Το 

έκανε άλλη μία, δίνοντας… δραματικό τόνο στην καταγγελία του: 
«Εχω πάρει 800 επιστολές με απειλές κατά της ζωής μου και της 
οικογένειάς μου. Εχω πάρει κούτες με αίματα και με χώματα πο-
τισμένα με αίμα, σφαίρες. Πού είναι ο εισαγγελέας; Μιλάμε για 
βαριά κακουργήματα στα οποία δεν βλέπω κανείς να αντιδρά». 
Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έσπευσε να δώσει συνέχεια στη 
γελοιότητα, διατάζοντας να γίνει έρευνα! Σαν να μην κατάλαβε 
η Ξένη Δημητρίου ότι όλο αυτό το σόου έγινε για να καταλήξει ο 
Κοτζιάς στο «διά ταύτα»: «Ολο αυτό θυμίζει την περίοδο '63-'65. 
Εχουμε εκτροπή σε ρητορική μίσους. Εχετε δει κανέναν εισαγγε-
λέα να ενοχλείται;». 

Αλήθεια, από πότε η «ρητορική μίσους», που αποτελεί στοιχείο 
της αστικής πολιτικής λειτουργίας, είναι αρμοδιότητας του εισαγ-
γελέα; Από πότε η «απειλή» ως αδίκημα, ακόμα και αν υφίστα-
ται, έγινε κακούργημα; Η «απειλή» είναι από τα σχετικά ελαφρά 
πλημμελήματα (τιμωρείται με «φυλάκιση μέχρι ενός έτους») και 
για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση. Θα  έπρεπε, δηλαδή, 
ο Κοτζιάς να πάει και να κάνει μήνυση. Ομως, αντί η Δημητρίου 
να πει στον Κοτζιά «πήγαινε στον εισαγγελέα και κάνε μήνυση», 
έσπευσε να διατάξει έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας θα κληθεί 
ο Κοτζιάς να «εισφέρει». Κουρελιάζουν την αστική νομιμότητα 
ακόμα και για λόγους πολιτικής προπαγάνδας.

Αλογα του ιππόδρομου
Δυο παίκτες της Εθνικής Ελβετίας, Κοσοβάροι στην καταγω-

γή, έβαλαν γκολ στην Εθνική Σερβίας και πανηγύρισαν σχημα-
τίζοντας με τα χέρια τους το δικέφαλο αετό. Οποιος ξέρει την 
ιστορία της περιοχής, όποιος ξέρει τι έχουν υποφέρει οι Αλβανοί 
της Κοσόβας από το μεγαλοσέρβικο εθνικισμό, δεν εξεπλάγη 
από την κίνηση των δύο ποδοσφαιριστών. Αλλωστε, το γεγονός 
ότι οι γονείς τους βρέθηκαν μετανάστες στην Ελβετία είναι μια 
ένδειξη για τη φτώχεια στην οποία καταδικάστηκε η Κοσόβα (έτσι 
ονομάζουν οι Αλβανοί το Κοσσυφοπέδιο ή σερβικά Κόσοβο).

Θα περίμενε κανείς, ο Τύπος της… δημοκρατικής Ελβετίας 
να υπερασπιστεί το δικαίωμα των ποδοσφαιριστών να δείξουν 
την εθνική τους καταγωγή, όπως άλλοι δείχνουν την πίστη τους 
στο Θεό, άλλοι σχηματίζουν καρδούλες για τις συζύγους ή τις 
φίλες τους κτλ. Αμ δε! Σύσσωμος ο ελβετικός Τύπος έπεσε να 
«φάει» τους δυο Ελβετοκοσοβάρους. Ο λόγος; Τον περιέγραψε 
με καπιταλιστικό κυνισμό ο διευθυντής της εφημερίδας «Μπλικ»: 
«Κάποιος πρέπει να δείχνει τα όρια στους προφανώς αδιόρθω-
τους παίχτες. Ως παίχτες της Εθνικής Ελβετίας δεν είστε ιδιώτες, 
αλλά πρεσβευτές της χώρας. Και επίσης, πρεσβευτές εταιριών 
και χορηγών που επενδύουν εκατομμύρια δολάρια στα κοντά 
παντελονάκια σας».

Αυτό είναι. Μην τυχόν και χάσουν οι ελβετικές φίρμες πελά-
τες στη Σερβία, μη χαλάσει η εμπορική τους εικόνα, μη θιγούν 
έστω  και στο ελάχιστο οι προοπτικές και τα κέρδη τους. Τους 
επαγγελματίες ποδοσφαιριστές τους αντιμετωπίζουν σαν δού-
λους. Θέλουν να είναι σαν άλογα του ιππόδρομου: άλογοι, χωρίς 
άποψη, χωρίς πολιτική σκέψη, χωρίς προσωπικές ευαισθησίες. Να 
αναγνωρίζουν μόνο τις εμπορικές ευαισθησίες των καπιταλιστών 
που επενδύουν στη φανέλα που φορούν.

ψήφοι), αλλιώς θα ρίξει την κυβέρνηση. 
Και το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού 
ανακοίνωσε, πρώτο, ότι «η ελληνική κυ-
βέρνηση είναι κυβέρνηση συνασπισμού 
δυο κομμάτων και λειτουργεί συλλογικά 
πάντοτε στα πλαίσια που ορίζουν το Σύ-
νταγμα και οι νόμοι» και, δεύτερο, ότι ναι 
μεν «επιθυμία της κυβέρνησης είναι η 
Συμφωνία για την επίλυση ενός προβλή-
ματος που για χρόνια βαραίνει την εξω-
τερική μας πολιτική να έχει τη μέγιστη 
δυνατή πλειοψηφία στη Βουλή», όμως 
το ζήτημα της κοινοβουλευτικής δια-
δικασίας παραμένει ανοιχτό και «όταν 
με το καλό η άλλη πλευρά εκπληρώσει 
τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη 
Συμφωνία, η κυβέρνηση θα πάρει απο-
φάσεις σε ό,τι αφορούν τη διαδικασία 
κύρωσης συλλογικά, πάντοτε σεβόμενη 
τις διεθνείς δεσμεύσεις αλλά και το Σύ-
νταγμα της χώρας». Και μετά «την έπεσε» 
στον Μητσοτάκη…

Εμεινε μόνο ο Κοτζιάς να υποστηρίζει 
(συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ) ότι «η συμφωνία είναι πολύ καλή και 
δεν παραχωρεί εθνική κυριαρχία για να 
τίθενται ως προϋπόθεση 180 ψήφοι», για 
να εισπράξει τη δημόσια αποδοκιμασία 
του Καμμένου, ο οποίος του θύμισε ότι 
«είναι υπουργός μιας κυβέρνησης εθνι-
κής συνεννόησης στην οποία συμμε-
τέχουν δύο κόμματα» και γι' αυτό δεν 
πρέπει να υποστηρίζει τις «δικές του 
προσωπικές απόψεις»! Πάντως, ίδια με 
τον Κοτζιά άποψη εξέφρασε και ο Σκουρ-
λέτης, σε ραδιοφωνική συνέντευξή του 
την Τετάρτη. «Το ενδεχόμενο των 180 
(σ.σ. βουλευτών), έτσι όπως έχει διαμορ-
φωθεί η εικόνα, δεν προκύπτει», είπε. Και 
συμπλήρωσε: «Εάν με την δυναμική υλο-
ποίηση αυτής της Συμφωνίας υποχωρή-
σουν οι ενστάσεις και οι αντιστάσεις που 
υπάρχουν από τα άλλα κόμματα, μακάρι 
να γίνει, προς όφελος θα είναι νομίζω». 
Είναι φανερό ότι οι Τσιπραίοι «παίζουν» 
τον Καμμένο και ταυτόχρονα εμπαίζουν 
τον ελληνικό λαό.

Το βράδυ της ίδιας μέρας ο Καμμένος 
εμφανίστηκε στο δελτίο ειδήσεων του 
Χατζηνικολάου για να πει ότι η σημερινή 
κυβέρνηση θα τερματίσει το βίο της στο 
τέλος της τετραετίας και πως «στηρίζει 
τον Αλέξη Τσίπρα»! Πώς το δικαιολόγησε 
αυτό; Με την εκτίμηση ότι μέχρι να έρθει 
η συμφωνία για το «Μακεδονικό» στην 
ελληνική Βουλή θα έχουν περάσει δυο 
χρόνια! Επεισε έτσι και τον πιο καλόπιστο 
απέναντί του, ότι το μόνο που τον ενδια-
φέρει είναι να κρατήσει την καρέκλα του 
υπουργού Αμυνας, πουλώντας παράλλη-
λα «πατριωτιλίκι», μπας και καταφέρει να 
παραμείνει πολιτικά ζωντανός. Το μόνο 
που δε φώναξε ο Καμμένος είναι το «βά-
στα Ιβανόφ και VMRO». Ολες οι ελπίδες 
έχουν εναποτεθεί στη Μακεδονία, μπας 
και ο Ζάεφ δεν καταφέρει να υλοποιήσει 
τους προκαταρκτικούς όρους που προ-
βλέπει η συμφωνία. 'Η μπας και καθυστε-
ρήσει κάπως να κάνει εκλογές, ώστε ν' 
αλλάξει τους συσχετισμούς στη Βουλή 
και να πετύχει τα 2/3 που χρειάζονται για 
αλλαγή του Συντάγματος. Είναι κι αυτό 
μια παγκόσμια πρωτοτυπία: ένα συγκυ-
βερνών κόμμα σε μια χώρα (Ελλάδα) να 
εξαρτά την πολιτική του στάση από το τι 
θα γίνει σε μια άλλη χώρα (Μακεδονία) 
και ταυτόχρονα να ισχυρίζεται ότι ακο-

λουθεί… πολιτική αρχών! Είπαμε, η πολιτι-
κή κρίση και το «αντιμνημόνιο» γέννησαν 
διάφορα τερατουργήματα, μεταξύ των 
οποίων τους ενισχυμένους νεοναζί και 
τον Καμμένο αρχηγό κόμματος, υπουργό 
και συγκυβερνώντα εταίρο.

Ολα αυτά έχουν, ασφαλώς, ένα κόστος 
για τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Μεγαλύ-
τερο κόστος έχουν για τον Καμμένο, που 
έχει φτάσει σε κατάσταση παροξυσμού, 
αλλά ο Τσίπρας «χέστηκε» για τον τελειω-
μένο. Τον χρησιμοποιεί, καταβάλλοντας 
εν γνώσει του πολιτικό κόστος, προκειμέ-
νου να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για 
να πάει στις εκλογές με τους καλύτερους 
γι' αυτόν όρους. Για να διεκδικήσει ακόμα 
και τη νίκη ή έστω μια «αξιοπρεπή ήττα», 
που θα του επιτρέψει να επανακάμψει. 
Ισως και πιο γρήγορα απ' όσο υπολογί-
ζουν στη ΝΔ. Γιατί αν ο Μητσοτάκης νι-
κήσει και δεν καταφέρει να σχηματίσει 
κυβέρνηση, οι επαναληπτικές εκλογές θα 
γίνουν με απλή αναλογική, οπότε όλα τα 
δεδομένα θα αλλάξουν. Ο δε Τσίπρας, 
σε κάθε περίπτωση θα έχει μείνει στον 
αφρό. Λαβωμένος, ίσως, αλλά σώος και 
έτοιμος να επανέλθει. Αλλωστε, σε επί-
πεδο πολιτικού «ίματζ» υπερτερεί όλων 
των υπόλοιπων αστών πολιτικών.

Προς το παρόν, του Τσίπρα του βγαί-
νουν τα «χαρτιά» που κυνηγά.

u Το ΚΙΝΑΛ δε συνιστά πλέον απειλή. 
Εφυγε ο Θεοδωράκης με το Ποτάμι, ανα-
γκάστηκαν να διαγράψουν τον Ραγκού-
ση, τα στελέχη της ΔΗΜΑΡ επιχειρημα-
τολογούν σε καθημερινή βάση υπέρ της 
συμφωνίας των Πρεσπών, κάθε δυναμική 
έχει πλέον ανακοπεί και για απροσδιό-
ριστο χρονικό διάστημα θα κυριαρχεί η 
εσωστρέφεια. Αν δημιουργηθεί και ένα 
ακροδεξιό κόμμα, μεταξύ ΝΔ και νεο-
ναζιστών, δε θα πάρει μόνο τις ψήφους 
του Καμμένου, αλλά θα κόψει ψήφους 
και από τη ΝΔ.  Το εγχείρημα ίσως να θέ-
λει λίγο χρόνο ακόμα και το απαιτούμενο 
«σπρώξιμο».

u Το παραμύθι της «εξόδου από τα 
Μνημόνια» πάει μια χαρά. Αν του δώσουν 
και μια εξάμηνη αναβολή στο πετσόκομ-
μα των συντάξεων, ακόμα καλύτερα. Αλ-
λά κι αν δεν του τη δώσουν, ο Τσίπρας θα 
«παίξει» προπαγανδιστικά με την τοποθέ-
τηση του Μοσκοβισί ότι αυτά τα θέματα 
μπορούν να επανεξεταστούν στο πλαίσιο 
της κατάρτισης του κρατικού προϋπολο-
γισμού. Μπορείτε να φανταστείτε σε τί 
επίπεδα θα φτάσει η συριζαϊκή προπα-
γάνδα έτσι και αποφασίσουν να κάνουν 
εκλογές το φθινόπωρο: «Ψηφίστε εμάς, 
γιατί εμείς έχουμε την εμπιστοσύνη των 
δανειστών και θα δώσουμε μάχη για να 
μην κοπούν οι συντάξεις, με επιχείρημα 
την καλή πορεία της οικονομίας και την 
τήρηση των δεσμεύσεων που έχουμε 
αναλάβει ως προς τους στόχους». 

u Οι καλές σχέσεις με τους ευρω-
παίους ιμπεριαλιστές, η πολιτική του 
yesman που ακολουθεί ο Τσίπρας στις 
σχέσεις με τη Μέρκελ και τον Μακρόν 
έχουν οδηγήσει όχι απλά σε ανοχή, αλλά 
σε αβαντάρισμα του Τσίπρα και του ΣΥ-
ΡΙΖΑ από όλα τα ιμπεριαλιστικά κέντρα 
της Ευρώπης. Αντίθετα, η μεν Γεννηματά 
δεν τολμά ούτε στις συνόδους των ευρω-
σοσιαλδημοκρατών να παραστεί (αφή-
νοντας ελεύθερο το πεδίο στον Τσίπρα, 
που έχει πλέον στενό πολιτικό φίλο και 
τον Σάντσεθ), ενώ ο Μητσοτάκης έχει 

εξοργίσει τη Μέρκελ, καθώς για λόγους 
μικροκομματικής πολιτικής αντιτάσσεται 
(δραστήρια πλέον και όχι παθητικά όπως 
στην αρχή) στη συμφωνία για το «Μακε-
δονικό», που περισσότερο από κάθε άλλη 
ιμπεριαλιστική δύναμη (με εξαίρεση τις 
ΗΠΑ) την ήθελε και εξακολουθεί να τη 
θέλει η Γερμανία που έχει σχεδιάσει την 
«ευρωπαϊκή στρατηγική για τα Δυτικά 
Βαλκάνια. Ακόμα και το πολιτικό παιχνί-
δι του Μαξίμου με τις 180 ψήφους στην 
κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών δε 
γίνεται μόνο προς χάρη του Καμμένου. 
Είναι και μια έμμεση απειλή προς τους 
Μητσοτάκη και Γεννηματά: «αν δεν κα-
τεβάσετε τους τόνους, θα πάω σε αυτή 
τη διαδικασία. Εγώ μεν θα είμαι εντάξει, 
εσείς όμως  να δούμε τι θα βρείτε για να 
απολογηθείτε στους ομογάλακτούς σας 
στην Ευρώπη».

u Ο Τσίπρας σίγουρα θα ξαναπιά-
σει την υπόθεση της αναθεώρησης του 
Συντάγματος, με πρόθεση να «βάλει 
δύσκολα» κυρίως στο ΚΙΝΑΛ. Τα περί 
«διαχωρισμού Κράτους-Εκκλησίας» δεν 
έχουν πέσει τυχαία στην πιάτσα. Αν δεν 
κάνει εκλογές το φθινόπωρο, μέχρι και 
σε ψευτο-δημοψήφισμα μπορεί να πάει, 
προκειμένου να φανεί σαν «μέγας ανα-
μορφωτής».

u Και βέβαια, πρέπει να περιμένου-
με μια γερή δόση σκανδαλολογίας. Το 
σκάνδαλο Novartis είναι ανοιχτό και δε 
θα είναι καθόλου δύσκολο να βρεθούν 
δυο-τρεις ακόμα υποθέσεις για να «ζε-
σταθούν τα αίματα».

Μπορεί κάποιος να μας ρωτήσει αν 
θεωρούμε πως με κάτι τέτοια ο Τσίπρας 
μπορεί να κερδίσει τις επόμενες εκλο-
γές ή να χάσει οριακά. Είναι πάγια θέση 
μας να μην κάνουμε προβλέψεις για την 
εκλογική συμπεριφορά. Οχι μόνο γιατί 
δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε 
μια πρόβλεψη που θα στηρίζεται σε αντι-
κειμενικά δεδομένα, αλλά και γιατί θεω-
ρούμε αποπροσανατολιστική τη σχετική 
συζήτηση. Από την άλλη, το ερώτημα στη 
συγκεκριμένη συγκυρία είναι εξ ορισμού 
λαθεμένο. Σημασία δεν έχει τι θα γίνει ή 
τι εκτιμά το επιτελείο του Μαξίμου ότι θα 
γίνει, αλλά αν υπάρχουν άλλα «χαρτιά» 
που μπορεί να βρει ο Τσίπρας, ώστε να 
επιδιώξει με κάθε τρόπο να εξαντλήσει 
τη θητεία της κυβέρνησής του. Η εκτίμη-
ση που αποδίδεται στον Τσακαλώτο, ότι 
μέχρι το Σεπτέμβρη του 2019 «θα απο-
δώσει η οικονομία» και «οι πολίτες θα 
έχουν βιώσει τα οφέλη από την έξοδο 
από τα Μνημόνια» είναι μόνο για αφε-
λείς συριζαίους. Και ο Τσακαλώτος και 
ο Τσίπρας και όλος ο συριζαίικος εξου-
σιαστικός συρφετός ξέρουν πολύ καλά 
ότι όσο περισσότερος καιρός περάσει 
από την «έξοδο από τα Μνημόνια» τόσο 
περισσότερο θα απογοητευθεί ο κόσμος. 
Ενώ νωρίτερα, με δυο-τρία ψευτομέτρα 
(π.χ. αναβολή της αύξησης του ΦΠΑ σε 
πέντε νησιά) και πολύ περισσότερες υπο-
σχέσεις («κοινωνικό μέρισμα», αύξηση 
του κατώτατου μισθού κάνα εικοσάρικο, 
«επανεξέταση» της μείωσης των συντά-
ξεων και του αφορολόγητου), μπορεί 
να βρεθούν αφελείς που θα χάψουν το 
παραμύθι.

Αυτή τελικά είναι η ουσία. Η πολιτική 
αθλιότητα κρύβει πίσω της τη μνημονι-
ακή εξαθλίωση, η οποία θα συνεχιστεί 
όποιος κι αν κερδίσει τις εκλογές.

Πολιτική αθλιότητα, 
μνημονιακή εξαθλίωση
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Αποφασισμένοι να εμποδίσουν την 
επανάληψη της μαζικής προσέλευ-

σης μεταναστών στην Ευρώπη, όπως αυτή 
που έγινε το 2015, αλλά και να απελάσουν 
όσους περισσότερους μπορούν από τους 
μετανάστες που κατάφεραν τότε να «τρυ-
πώσουν» στην Ευρώπη, εμφανίστηκαν οι 
ηγέτες της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής που 
έγινε στα τέλη της περασμένης εβδο-
μάδας στις Βρυξέλλες. Η αποτυχία της 
έκτακτης συνόδου των 16 ηγετών μία βδο-
μάδα πριν, δεν έπρεπε να επαναληφθεί, 
οπότε η «κατάληξη σε συμφωνία» ήταν 
μονόδρομος. Ιδιαίτερα για τη Μέρκελ, 
που αντιμετώπιζε εσωτερική πολιτική κρί-
ση και έπρεπε πάση θυσία να γυρίσει στο 
Βερολίνο με μια «ευρωπαϊκή λύση», βάσει 
της οποίας θα μπορούσε να δώσει τέλος 
στην «ανταρσία» του χριστιανοκοινωνιστή 
υπουργού της επί των Εσωτερικών Ζεεχό-
φερ (αναλυτική για τη γερμανική πολιτική 
κρίση γράφουμε στη σελίδα 4).

Μόνο που η συμφωνία στην οποία κατέ-
ληξαν, μετά από ολονύχτιο παζάρι, μπάζει 
από παντού. Το μόνο στο οποίο μπορεί να 
θεωρηθεί ότι επιτεύχθηκε πραγματικά 
συμφωνία είναι αυτό που όλοι γνώριζαν 
από την αρχή. Οτι η Ευρώπη θα πρέπει 
να θωρακιστεί κατά των «εχθρών μετα-
ναστών», ελάχιστοι από τους οποίους θα 
επιτρέπεται να εισέλθουν σ’ αυτήν.

u Η συμφωνία προβλέπει ότι οι χώ-
ρες της ΕΕ θα δημιουργήσουν στο έδα-
φός τους, «σε εθελοντική βάση», κέντρα 
«transit» στα οποία θα γίνεται με γρήγορες 
διαδικασίες η επιλογή των μεταναστών 
που χρήζουν διεθνούς προστασίας από 
αυτούς που δε δικαιούνται προστασία 
και θα πρέπει να απελαθούν. Πρόκειται, 
φυσικά για στρατόπεδα συγκέντρωσης. 
Για αποθήκες ανθρώπινων ψυχών. Και τι 
ψυχών. Ανθρώπων απελπισμένων, βασανι-
σμένων, που διακινδύνευσαν τις ζωές τους 
σε μακρά ταξίδια, που πλήρωσαν περιου-
σίες στους διακινητές για να καταφέρουν 
να περάσουν σε ευρωπαϊκά εδάφη. Αυτή η 
πραγματικότητα έρχεται να ξεμασκαρέψει 
την υποκρισία του διαχωρισμού σε «χρή-
ζοντες» και «μη χρήζοντες» διεθνούς προ-
στασίας. Γιατί πέρασαν τόσους κινδύνους 
και ταλαιπωρίες αυτοί οι άνθρωποι; Για να 
έρθουν στην Ευρώπη για… τουρισμό, ώστε 
να μη χρήζουν διεθνούς προστασίας;

Στη Γερμανία, συμφωνήθηκε ήδη η δη-
μιουργία κλειστών κέντρων «transit»  στα 
σύνορα, στα οποία θα εγκλείονται όλοι οι 
«παράνομοι» μετανάστες, με σκοπό την 
απέλασή τους προς τις ευρωπαϊκές χώ-
ρες πρώτης υποδοχής. Με τον τρόπο αυτό 
σώθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός και 
ανακουφίστηκε η Μέρκελ από τον κίνδυνο 
κατάρρευσης της κυβέρνησής της, με την 
οποία απειλούσαν οι φασίστες της CSU 
και συγκεκριμένα ο υπουργός Εσωτερικών 
Χορστ Ζεεχόφερ που είναι και αρχηγός 
τους. Οι κριτικές που δέχτηκε η γερμανί-
δα καγκελάριος από την «αριστερά» του 
γερμανικού κοινοβουλευτικού φάσματος 
και από διάφορες ΜΚΟ για ανυπαρξία Δι-
καιοσύνης σε στρατόπεδα συγκέντρωσης 
και για βάδισμα στο δρόμο των ακροδε-
ξιών δεν την αγγίζουν, από τη στιγμή που 
οι σοσιαλδημοκράτες αποδέχτηκαν την 
πρόταση των φασιστών κάνοντας γαργά-
ρα την άρνησή τους τρία χρόνια πριν.  

u Ομως, πέραν των στρατοπέδων συ-
γκέντρωσης μεταναστών σε ευρωπαϊκές 
χώρες, θα δημιουργηθούν και «πλατ-
φόρμες αποβίβασης» σε τρίτες χώρες 
(εκτός ΕΕ)  για να «αποθηκεύονται» όσο 
περισσότεροι μετανάστες γίνεται. Κυρί-

ως αυτοί που διασώζονται στα νερά της 
Μεσογείου, καθώς προσπαθούν να φτά-
σουν σε ευρωπαϊκή ακτή στοιβαγμένοι 
σαν σαρδέλες σε διάφορα σαπιοκάρα-
βα. Το «κοσκίνισμα» για να διαχωριστούν 
οι «χρήζοντες» από τους «μη χρήζοντες» 
διεθνούς προστασίας θα γίνεται σ’ αυτές 
τις «πλατφόρμες αποβίβασης», που σκο-
πεύουν να τις εγκαταστήσουν σε χώρες 
της βόρειας Αφρικής. Δηλαδή, οι μετανά-
στες που θα διασώζονται από τον πνιγμό 
στη Μεσόγειο, κάπου ανάμεσα στη Βό-
ρεια Αφρική και την Ιταλία ή τη Μάλτα, 
δε θα αποβιβάζονται στη Λαμπεντούζα ή 
κάποιο άλλο ευρωπαϊκό λιμάνι, αλλά θα 
οδηγούνται κατευθείαν στις «πλατφόρμες 
αποβίβασης», κάπου στη Λιβύη, στην Αλ-
γερία ή την Τυνησία.

Περιττεύει να πούμε ότι πρόκειται για 
στρατόπεδα συγκέντρωσης, πιο φριχτά 
απ' αυτά που θα κατασκευαστούν επί ευ-
ρωπαϊκού εδάφους. Η Αμυγδαλέζα και 
η Μόρια θα μοιάζουν με… πεντάστερα 
ξενοδοχεία μπροστά σε μια «πλατφόρμα 
αποβίβασης» που θα κατασκευαστεί για 
παράδειγμα στη Λιβύη και θα τη διαχειρί-
ζεται ο φύλαρχος κάποιας πολιτοφυλακής. 
Θα μιλάμε για βασανιστήρια, βιασμούς 
και λιμοκτονία.

Οι «πλατφόρμες αποβίβασης», τα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Βόρεια 
Αφρική, ήταν το «τίμημα» που πλήρωσε η 
«δημοκρατική Ευρώπη» στον ακροδεξιό 
Σαλβίνι της ιταλικής «Λέγκα», νομιμο-
ποιώντας την άρνησή του να δεχτεί πρό-
σφατα τους εκατοντάδες ναυαγούς που 
διασώθηκαν από το πλοίο «Aquarius». Ο 
πρωθυπουργός Κόντε γύρισε στη Ρώμη 
μ' αυτό το «δώρο» και ο Σαλβίνι άρχισε 
αμέσως την εκστρατεία του: «Κανείς λα-

θρομετανάστης δε θα πατήσει πλέον σε 
ιταλικό έδαφος»!

Η Ευρώπη-φρούριο έδειξε για μια 
ακόμα φορά το εφιαλτικό της πρόσωπο. 
Πρόθεσή της είναι να κλείσει τα σύνορά 
της στους ανθρώπους που προσπαθούν 
να τα περάσουν διωγμένοι από τις εστί-
ες τους εξαιτίας της δικής της πολιτικής. 
Της πολιτικής της άγριας ιμπεριαλιστικής 
εκμετάλλευσης, της καταλήστευσης των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών, της καταδί-
κης ολόκληρων πληθυσμών στη φτώχεια, 
την εξαθλίωση και την πείνα, της πυροδό-
τησης πολεμικών συγκρούσεων. Στόχος 
τους είναι να χτίσουν τέτοιες δομές κατα-
στολής που να καλλιεργήσουν ένα κλίμα 
αποτροπής. Το αν και σε ποιο βαθμό θα 
τα καταφέρουν, είναι άλλης τάξης ζήτημα.

Η ίδια η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο 

συμβούλιο κορυφής της ΕΕ συνοδεύεται 
από ερωτηματικά ως προς τη δυνατότητα 
υλοποίησής της. Είναι οι ίδιες οι αντιθέ-
σεις στο εσωτερικό της Ευρωένωσης που 
δημιουργούν αυτά τα ερωτηματικά.

Πάρτε για παράδειγμα τα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης που μπορεί να φτιάχνει 
κάθε ευρωπαϊκή χώρα (κέντρα «transit»)., 
τα οποία υποτίθεται ότι αποφασίστηκαν 
για να μην περάσει η πρόταση για συνο-
ριακούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα 
κάθε χώρας, που θα ακύρωνε επί της ου-
σίας τη συμφωνία Σένγκεν. Από τη στιγμή 
που αυτά είναι σε εθελοντική βάση, όλα 
είναι στον αέρα. Ηδη, Αυστρία, Ουγγαρία, 
Πολωνία, Τσεχία και Σλοβακία αρνούνται 
κάθε συζήτηση για να παραλάβουν έστω 
και ένα πρόσφυγα. Η Αυστρία δηλώνει ότι 
δε θα τους επιτρέπει καν την είσοδο από 

τα σύνορά της. Από την άλλη, η Ιταλία έχει 
αρχίσει να σκληραίνει τη στάση της στέλ-
νοντας τους διασωθέντες πρόσφυγες σαν 
«μπαλάκι» σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Θα δεχτεί να της επιστρέψει πρόσφυγες 
η Γερμανία;

Μπορεί στην παρούσα φάση οι μετανα-
στευτικές ροές να έχουν κοπάσει (έχουν 
μειωθεί στο 95% σε σχέση με το 2015, 
σύμφωνα με το ανακοινωθέν της συνό-
δου κορυφής), αυτό όμως δε θα κρατήσει 
για πολύ. Οσο οι χώρες της Αφρικής και 
της Ασίας μαστίζονται από τη φτώχεια και 
μακελεύονται από τους πολέμους τόσο θα 
υπάρχουν άνθρωποι που θα θέλουν να τις 
εγκαταλείψουν. Είναι πραγματικά πρόκλη-
ση ν’ ακούς τον Τσίπρα να δηλώνει: «Το πέ-
μπτο θετικό σημείο είναι ότι προκρίθηκε η 
ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες της 
Αφρικής, στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσε-
ων με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση 
των γενεσιουργών αιτίων της μετανάστευ-
σης»! Πόσες φορές μέχρι τώρα δεν έχουν 
ακουστεί τέτοιες υποκριτικές δηλώσεις 
από ευρωπαίους ιμπεριαλιστές ηγέτες; 
Θα σταματήσει, άραγε, η ιμπεριαλιστική 
εκμετάλλευση αυτών των χωρών; Θα στα-
ματήσει η φτώχεια να μαστίζει τους λαούς 
τους; Ούτε η ιμπεριαλιστική εκμετάλλευ-
ση θα σταματήσει (εκτός αν… αυτοκτονή-
σουν ομαδικά οι ιμπεριαλιστές), ούτε η 
φτώχεια θα πάψει να μαστίζει τους λαούς. 

Για τις «πλατφόρμες αποβίβασης» οι 
ηγέτες της Αλγερίας και της Τυνησίας 
δήλωσαν άγνοια. Κανείς δεν μας ρώτησε, 
είπαν. Και προσέθεσαν ότι αρνούνται την 
εγκατάσταση τέτοιων κέντρων κράτησης 
στο έδαφος των χωρών τους. Βέβαια, άμα 
πάρουν λεφτά μπορεί ν' αλλάξουν γνώμη, 
όμως η μόνη «σίγουρη λύση» είναι αυτή 

τη στιγμή η Λιβύη, η τριχοτομημένη, στην 
οποία κάνουν κουμάντο οι πολιτοφυλακές 
των φυλών, που πιστεύουν μόνο σ' ένα θεό: 
το χρήμα.

Οι γενεσιουργές αιτίες της μετανά-
στευσης δε θα εξαλειφθούν. Ούτε καν θα 
περιοριστούν. Εδώ ακόμα και στην Ελλά-
δα, που δεν έχει τη φτώχεια που έχουν οι 
χώρες της Αφρικής και της Ασίας, ούτε 
πόλεμο, χιλιάδες νέοι έγιναν μετανάστες. 
Πώς, λοιπόν, δεν μπορούν ορισμένοι να 
δεχτούν ότι και στις άλλες χώρες οι άν-
θρωποι έχουν το δικαίωμα να φεύγουν; 
Ανεξάρτητα αν είναι σωστό ή όχι να μετα-
ναστεύεις, αντί να μείνεις στη χώρα σου 
και να αγωνιστείς για να αλλάξεις την 
κατάσταση, κανείς δεν έχει το δικαίωμα, 
με οποιοδήποτε πρόσχημα, να θεωρήσει 
εχθρούς αυτούς τους ανθρώπους, οι πε-
ρισσότεροι από τους οποίους ανήκουν στα 
φτωχά λαϊκά στρώματα. 

Παραπέρα, το παραμύθι ότι «δεν μπο-
ρούμε να τους ζήσουμε» καταρρέει, αν 
αναλογιστεί κανείς σε πόσο μικρό πο-
σοστό του πληθυσμού των ευρωπαϊκών 
κρατών αντιστοιχούν οι μετανάστες. 
Αυτό το είχε παραδεχτεί ακόμα και ο Γι-
ούνκερ, όταν σε μια… κρίση ειλικρίνειας 
έλεγε τα εξής τον Σεπτέμβρη του 2015: 
«Είναι αλήθεια ότι η Ευρώπη δεν μπορεί 
να στεγάσει όλη τη δυστυχία του κόσμου. 
Ας είμαστε όμως τίμιοι και ας θέσουμε τα 
πράγματα σε μια σειρά. Υπάρχει πράγματι 
ένας σημαντικός και άνευ προηγουμένου 
αριθμός προσφύγων που έρχονται στην 
Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, ακόμα 
αντιπροσωπεύουν μόλις το 0.11% του συ-
νολικού πληθυσμού της ΕΕ. Στο Λίβανο, οι 
πρόσφυγες αντιπροσωπεύουν το 25% του 
πληθυσμού. Και αυτή είναι μια χώρα που 
οι άνθρωποι έχουν μόλις το ένα πέμπτο 
του πλούτου που απολαμβάνει η ΕΕ. Ας 
είμαστε καθαροί και τίμιοι με τους συχνά 
ανησυχούντες πολίτες μας: όσο υπάρχει 
πόλεμος στη Συρία και τρομοκρατία στη 
Λιβύη, η προσφυγική κρίση δε θα εξαφα-
νιστεί έτσι απλά. Μπορούμε να χτίσουμε 
τοίχους, μπορούμε να χτίσουμε φράχτες. 
Ομως, φανταστείτε για ένα δευτερόλεπτο 
ότι ήσασταν εσείς, με τα παιδιά στην αγκα-
λιά σας, και ο κόσμος που ξέρατε γινόταν 
συντρίμμια γύρω σας. Δεν υπάρχει τιμή που 
δε θα πληρώνατε, δεν υπάρχει τοίχος που 
δε θα σκαρφαλώνατε, θάλασσα που δε θ’ 
αρμενίζατε, σύνορα που δε θα περνούσατε, 
αν ο πόλεμος ή η βαρβαρότητα του αποκα-
λούμενου Ισλαμικού Κράτους σας έδιωχνε» 
(ομιλία για την κατάσταση της Ενωσης, 
Τετάρτη 9.9.2015, http://europa.eu/rapid/
press-release_SPEECH-15-5614_en.htm).

Από τότε κύλησε πολύ νερό στ’ αυλάκι. 
Οι υποσχέσεις της ΕΕ για μετεγκατάστα-
ση 160.000 προσφύγων και μεταναστών 
από την Ελλάδα και την Ιταλία ικανοποιή-
θηκαν σε ποσοστό χαμηλότερο από το ένα 
πέμπτο, καθώς υπήρξε άρνηση πολλών 
ευρωπαϊκών χωρών να παραλάβουν τους 
πρόσφυγες για τους οποίους δεσμεύτη-
καν. Μεταξύ των χωρών αυτών ήταν και η 
«δημοκρατική» Γαλλία που παρέλαβε μό-
λις το ένα τέταρτο αυτών για τους οποίους 
είχε «δεσμευτεί»!

Ας αναλογιστούμε, όμως, πόσος πλού-
τος παράγεται, τον οποίο κάποιοι καρπώ-
νονται, όχι μόνο παράνομα (με λαμογιές, 
μίζες κτλ), αλλά και απόλυτα «νόμιμα», ως 
κέρδος των οικονομικά ισχυρών που σκορ-
πάνε τα λεφτά τους σε μέρη σαν τη Μύκο-
νο, λουόμενοι με πανάκριβες σαμπάνιες, 
την ίδια ώρα που αφήνουν τους μετανά-
στες να πεθαίνουν σαν τα ζώα.

«Πράξη δικαιοσύνης η δι-
ατήρηση του μειωμένου 

ΦΠΑ για τα πέντε νησιά που δέ-
χονται το μεγαλύτερο όγκο από 
τις προσφυγικές ροές». Μ' αυτόν 
τον τίτλο παρουσιάζεται στην 
επίσημη ιστοσελίδα του πρωθυ-
πουργού (https://primeminister.
gr/2018/06/29/20196) η συ-
νέντευξη Τύπου που έδωσε ο 
Τσίπρας στις Βρυξέλλες, μετά 
την ολοκλήρωση των εργασιών 
της συνόδου κορυφής της ΕΕ, 
που είχε ως κύριο θέμα της το 
Μεταναστευτικό. Η είδηση για 
τους γκεμπελίσκους του Μα-
ξίμου είναι η διατήρηση του 
μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά και 
όχι τα βάρβαρα και απάνθρωπα 
αντιμεταναστευτικά μέτρα που 
αποφασίστηκαν.

Για να τελειώνουμε μ' αυτό 
το ζήτημα, να ενημερώσουμε 
ότι -σύμφωνα με την Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου 
που δημοσιεύτηκε αμέσως- δεν 
υπάρχει μόνιμη διατήρηση του 
μειωμένου καθεστώτος ΦΠΑ 
στα πέντε ελληνικά νησιά, αλλά 
παράταση του καθεστώτος για 
άλλους έξι μήνες (μέχρι το τέλος 
του 2018). Μπορεί, βέβαια, να 
δοθεί και άλλη παράταση. Οσο 
το ελληνικό κράτος λειτουργεί 
όχι απλά σαν συνοριοφύλακας, 

αλλά και σαν ανθρωποφύλακας 
της ΕΕ, φυλακίζοντας στην επι-
κράτειά του χιλιάδες μετανά-
στες και πρόσφυγες, οι ιμπερι-
αλιστές της Ευρώπης-φρούριο 
δεν έχουν αντίρρηση να πληρώ-
σουν κάποια τροφεία για τους 
έγκλειστους-αποκλεισμένους 
και κάποια «αντιμισθία» για 
τους γηγενείς που εκόντες άκο-
ντες βλέπουν τον τόπο τους να 
μετατρέπεται σε μια τεράστια 
φυλακή. Οι δήμαρχοι των πέ-
ντε νησιών έσπευσαν αμέσως 
να απορρίψουν το «δώρο». Οχι 
πως τους έπιασε πόνος για τους 
μετανάστες. Απλά έχουν δια-
φορετικό… business plan. Αντί 
για διαχειριστές στρατοπέδων 
συγκέντρωσης μεταναστών, 
προτιμούν να είναι διαχειριστές 
τουριστικών επιχειρήσεων.

Ο Τσίπρας πήγε στις Βρυξέλ-
λες αποφασισμένος να ενεργή-
σει σαν γιουσουφάκι της Μέρκελ 
και του Μακρόν. Ιδιαίτερα της 
Μέρκελ που είχε και το ζόρι της 
κυβερνητικής κρίσης και ήθελε 
να γυρίσει στο Βερολίνο έχοντας 
στα χέρια της «απτές αποδεί-
ξεις» για την ορθότητα της «ευ-
ρωπαϊκής λύσης» που πρεσβεύ-
ει. Ετσι, εκτός από τη συμφωνία, 
που επέτρεψε στη Μέρκελ να 
«δώσει» στον «αντάρτη» Ζεεχό-

φερ τα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης («κέντρα transit») επί γερμα-
νικού εδάφους, η Μέρκελ έκανε 
και τις δυο πρώτες διμερείς συμ-
φωνίες, με Ελλάδα και Ισπανία, 
με μια θεαματική τριμερή σύσκε-
ψη Μέρκελ-Σάντσεθ-Τσίπρα. Ο 
ίδιος ο Τσίπρας, στη συνέντευξη 
Τύπου που έδωσε, ισχυρίστηκε 
ότι «το συνολικό ισοζύγιο για 
την Ελλάδα θα διαμορφωθεί 
εξαιρετικά θετικό». Δηλαδή, θα 
φύγουν από την Ελλάδα για τη 
Γερμανία περισσότεροι πρόσφυ-
γες, στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος οικογεναιακής επανένωσης, 
απ' αυτούς που θα επιστραφούν 
από τη Γερμανία στην Ελλάδα, 
στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
«Δουβλίνου» για τις λεγόμενες 
δυτερογενείς μετακινήσεις (θα 
επιστρέφεται στην Ελλάδα όποι-
ος έχει καταγραφεί εδώ και συλ-
λαμβάνεται στη Γερμανία).

Μολονότι και σ' αυτό ο Τσί-
πρας λέει ψέματα, θα ήταν λά-
θος να εγκλωβιστούμε στην… 
πονηρή αριθμητική (πόσοι θα 
φύγουν πόσοι θα έρθουν). Γιατί 
εκείνο που έχει σημασία είναι 
η πλήρης νομιμοποίηση της 
«στρατηγικής του Δουβλίνου». 
Οι μετανάστες και οι πρόσφυ-
γες θα πρέπει να εγκλωβίζονται 
στις χώρες της πρώτης εισόδου. 

Το όνειρό τους για μια καλύτερη 
ζωή θα πρέπει να τελειώνει σε 
κάποιο ελληνικό νησί ή το πολύ 
στην ελληνική ενδοχώρα, όπου 
θα ζουν χωρίς χαρτιά, με το 
φόβο του χωροφύλακα και της 
απέλασης.

Ο Τσίπρας προσπάθησε να 
δώσει ένα σόου κοινωνικής ευαι-
σθησίας. Ισχυρίστηκε ότι έδωσε 
μάχη, για να υπάρξει στο τέλος 
κατάληξη «σε μια λύση, η οποία 
δεν είναι η καλύτερη δυνατή, 
αλλά αποφύγαμε μια σειρά κιν-
δύνων, που θα είχαν εξαιρετικά 
αρνητικές επιπτώσεις στο μέλ-
λον και στην ίδια τη φυσιογνω-
μία, την ταυτότητα της ΕΕ». Κι 
αμέσως μετά, άρχισε να αναλύει 
τα… θετικά της συμφωνίας και να 
στέκεται κυρίως στα «αρνητικά 
που αποφεύχθηκαν».

Αυτοί που πριν από μερικά 
χρόνια συμμετείχαν με καμάρι 
στο κίνημα «no border» τώρα 
δεν υπερασπίζονται μόνο τα 
κλειστά σύνορα και την Ευρώπη-
φρούριο, αλλά υπερασπίζονται 
τις μαζικές απελάσεις, τη δη-
μιουργία στρατοπέδων συγκέ-
ντρωσης και στις ευρωπαϊκές 
χώρες και στη Βόρεια Αφρική 
και απλώς την αναθεώρηση του 
«Δουβλίνου» σε τρόπο ώστε «να 
κατανέμει καλύτερα τα βάρη 

ανάμεσα στους εταίρους». Η 
«ουμανιστική λύση» του Τσίπρα 
δεν είναι η ελεύθερη διακίνηση 
των ανθρώπων, αλλά… να μην 
τους πνίγουμε. Να τους συλ-
λαμβάνουμε, να τους κλείνουμε 
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης 
(μετά απ' όσα έχουν τραβήξει) 
και να τους απελαύνουμε. Να 
κάνουμε το βίο αβίωτο σε όσους 
καταφέρουν να πατήσουν το πό-
δι τους σε ευρωπαϊκό έδαφος, 
για να ταξιδεύει η φήμη και να 
αποθαρρύνονται όσοι στις ζώνες 
της έσχατης φτώχειας και του 
πολέμου σκέπτονται να κάνουν 
το ίδιο ταξίδι. Δεν είναι τυχαίο 
πως όλη η αντιπαράθεση ανάμε-
σα στον ΣΥΡΙΖΑ και την αντιπο-
λίτευση δεν αφορά το δικαίωμα 
των μεταναστών να μεταναστεύ-
σουν και τη διευκόλυνσή τους να 
φτάσουν στον προορισμό τους, 
αλλά το ποιος είναι πιο αποτε-
λεσματικός συνοριοφύλακας 
και μεταναστοφύλακας.

Το Μεταναστευτικό, παρά 
την έντονη ανθρωπιστική του 
διάσταση, είναι πρωτίστως ένα 
πολιτικό ζήτημα. Απέναντί του 
οι επιλογές είναι δύο: ή με τα 
ταξικά μας αδέρφια, απ' όπου κι 
αν έρχονται, ή με την Ευρώπη-
φρούριο του κεφαλαίου και του 
ιμπεριαλισμού.

Η νίκη, με 53%, του «αριστερού» 
υποψηφίου Αντρες Μανουέλ Λό-

πες Ομπραδόρ (γνωστού ως ΑΜΛΟ) 
στις προεδρικές εκλογές που έγιναν 
την περασμένη Κυριακή στο Μεξικό 
αποτέλεσε σίγουρα μεγάλη ανατρο-
πή στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, 
αφού ο υποψήφιος του κυβερνώντος 
επί οκτώ σχεδόν δεκαετίες Θεσμικού 
Επαναστατικού Κόμματος (PRI) κα-
ταποντίστηκε στο 16% περίπου.

Ο 64χρονος Ομπραδόρ κεφαλαι-
οποίησε την έντονη λαϊκή δυσαρέ-
σκεια που είναι φυσικό να υπάρχει 
στο Μεξικό, με την καλπάζουσα φτώ-
χεια, τη διαφθορά και τις πολιτικές 
δολοφονίες, οι οποίες συνεχίστηκαν 
και στην προεκλογική περίοδο (με 
αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 
130 άτομα). Ως πρώην δήμαρχος της 
πρωτεύουσας (από το 2000 μέχρι 
το 2005), το είχε ξαναπροσπαθήσει 
κατεβαίνοντας στις προεδρικές εκλο-
γές του 2006, χωρίς όμως να τα κα-
ταφέρει. Τώρα, ως ηγέτης του συνα-
σπισμού «Μαζί θα κάνουμε Ιστορία», 
με κεντρικό σύνθημα να διώξει τη 
μαφία από την εξουσία, εμφανίζεται 
ως ο νέος αστέρας της «αριστερής» 
διαχείρισης του καπιταλισμού, αφού 
ο συνασπισμός κέρδισε την πλειοψη-
φία των εδρών του κοινοβουλίου και 
η σύζυγός του εκλέχτηκε δήμαρχος 
της πρωτεύουσας.

Οσοι περιμένουν να κάνει πράξη 
τις δεσμεύσεις του ο Ομπραδόρ θα 
πρέπει πρώτα απ’ όλα να θυμηθούν 
τι λέει η παγκόσμια πείρα που έδωσε 
πολύ σκληρή απάντηση σε ανάλογα 
πειράματα, όπως αυτό του «σοσιαλι-
σμού του 21ου αιώνα» που εφάρμο-
σε ο Τσάβες στη Βενεζουέλα (που 
κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος 
μόλις πήραν την κατηφόρα οι τιμές 
του πετρελαίου) ή αυτό του Λούλα 
στη Βραζιλία (ο οποίος βρέθηκε και 
προσωπικά κατηγορούμενος για δια-
φθορά) ή του Μοράλες στη Βολιβία 
(που έφτασε να στείλει τα ΜΑΤ να 

χτυπήσουν ανάπηρους που ζητούσαν 
αύξηση στα επιδόματα που τους δίνει 
το κράτος).

Το πιο ασφαλές κριτήριο όμως για 
το ποιόν του νέου «αριστερού» προ-
έδρου ήταν η στάση του προς τους 
καπιταλιστές. Δεν είναι τυχαίο ότι το 
κεντρικό του σύνθημα ήταν ότι θα 
διώξει τη «μαφία» και όχι τον καπιτα-
λισμό. Γι’ αυτό και ο ίδιος φρόντισε 
να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του 
ισχυρότερου καπιταλιστικού συνδικά-
του της χώρας (Συμβούλιο Μεξικάνι-
κων Επιχειρήσεων) για διάλογο με 
τους υποψηφίους προέδρους, ένα 
μήνα πριν από τις εκλογές.

Στη συνάντηση που έγινε στις 6 
Ιούνη και διήρκεσε τρεις ώρες κε-
κλεισμένων των θυρών, ο Ομπραδόρ 
και οι καπιταλιστές συμφώνησαν να 
εργαστούν μαζί για την «ανάπτυξη» 
της χώρας. Ο ίδιος ο Ομπραδόρ, με-
τά την έξοδό του από τη συνάντηση, 
δήλωσε ότι αυτή ήταν πολύ καλή, με 
καλά αποτελέσματα για το μέλλον 
της χώρας, τονίζοντας: «Ξεκαθαρί-
σαμε τις αμφιβολίες, εξομαλύναμε 
τα πράγματα και δεσμευτήκαμε να 
δουλέψουμε μαζί, αν ο μεξικάνικος 
λαός αποφασίσει να γίνω ο επόμε-
νος Πρόεδρος της Δημοκρατίας». 
Κατέληξε δε στο συμπέρασμα ότι θα 
υπάρξει δημιουργική σχέση μεταξύ 
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα 
της οικονομίας και ότι θα συνάψει μα-
ζί με τους καπιταλιστές συμφωνίες 
για να δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας. 

Ο πρόεδρος του συμβουλίου των 
καπιταλιστών, Χουάν Πάμπλο Κα-
στανόν, δήλωσε μετά τη συνάντηση: 
«Ο ανοιχτός και ειλικρινής διάλογος 
δείχνει τη θέληση να εξομαλυνθούν 
τα πράγματα». Οπως διέρρευσε αρ-
γότερα, συμφώνησαν επίσης για την 
ανάγκη μηδενισμού των ελλειμμάτων 
και πάταξης της διαφθοράς! Λες και 
το συνδικάτο των καπιταλιστών εί-
ναι «αδιάφθορο». Αν ήταν έτσι, τότε 

διαφθορά δε θα υπήρχε, γιατί η δι-
αφθορά γίνεται από αυτούς που κα-
τέχουν το χρήμα και λαδώνουν για 
να κάνουν τις βρωμοδουλειές τους 
(παραβιάζοντας τους νόμους, όταν 
αυτό συμφέρει την επιχειρηματική 
τους δραστηριότητα). Από την άλλη, 
τα μηδενικά ελλείμματα σαφώς και 
παραπέμπουν σε πολιτικές λιτότη-
τας. Αν ο Ομπραδόρ θεωρούσε ότι 
τα μηδενικά ελλείμματα σημαίνουν 
αναδιανομή του πλούτου εις βάρος 
των καπιταλιστών, τότε δε θα έβγαινε 
ο πρόεδρός τους να μιλήσει για «εξο-
μάλυνση» των πραγμάτων.

Η αλλαγή του συστήματος «από 
τα μέσα» είναι μια παλιά ιστορία που 
έχει την αρχή της στην εποχή των 
ουτοπικών σοσιαλιστών. Οι άνθρω-
ποι αυτοί όμως δεν ήταν απατεώνες. 
Πλήρωσαν ορισμένες φορές πολύ 
σκληρά τις επιλογές τους, όπως ο 
Οουεν που έχασε όλη την προσω-
πική του περιουσία για να στηρίξει 
τα σοσιαλιστικά του πειράματα και 
στα τελευταία τριάντα χρόνια της 
ζωής του έγινε και ο ίδιος εργάτης. 
Την εποχή της αποθέωσης των σοσι-
αλδημοκρατικών θεωριών, όταν το 
κομμουνιστικό στρατόπεδο αλώθη-
κε από τα μέσα και ο καπιταλισμός 
επέστρεψε με τη μορφή του κρατικού 
καπιταλισμού με κομμουνιστικό προ-
σωπείο (από τα μέσα της δεκαετίας 
του ’50 και μετά), η θεωρία της ειρη-
νικής μετάλλαξης του καπιταλισμού, 
είτε σε καπιταλισμό «με ανθρώπινο 
πρόσωπο» είτε σε σοσιαλισμό, βρή-
κε πολλούς οπαδούς. Χούντες, όπως 
αυτή του Μεγκίστου στην Αιθιοπία ή 
όπως αυτή στο Αφγανιστάν  (όπου 
ο φιλοσοβιετικός Καρμάλ καθαιρέ-
θηκε από τον επίσης φιλοσοβιετικό 
Ταράκι, για να δολοφονηθεί κι αυτός 
από τον επίσης φιλοσοβιετικό Αμίν, ο 
οποίος εκτελέστηκε από άλλο «επα-
ναστατικό» δικαστήριο για προδο-
σία), βαφτίστηκαν επαναστατικές κυ-
βερνήσεις. Καπιταλιστικά καθεστώτα 

βαφτίστηκαν «μη καπιταλιστικοί δρό-
μοι ανάπτυξης» και συστήματα «σο-
σιαλιστικού προσανατολισμού», γιατί 
αυτό βόλευε τον τότε «σοβιετικό» σο-
σιαλιμπεριαλισμό για να δικαιολογεί 
την εξωτερική του πολιτική. 

Πιο χαρακτηριστικό όμως παρά-
δειγμα της αποτυχίας αυτών των 
θεωριών αποτέλεσε η Χιλή με τις 
μεταρρυθμίσεις που πήγε να κάνει ο 
Σαλβαδόρ Αλιέντε, ο οποίος τελικά 
έπεσε πολεμώντας τον πραξικοπη-
ματία Πινοσέτ, για να ακολουθήσει η 
επιβολή μιας χούντας που κράτησε 
δεκαετίες ολόκληρες και αποδείχθη-
κε από τις πιο σκληρές σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Το συμπέρασμα ότι πρέπει να 
τσακιστεί η παλιά κρατική μηχανή 
(και όχι να χρησιμοποιηθεί για την 
αλλαγή του συστήματος), στο οποίο 
κατέληξαν οι άνθρωποι που έχτισαν 
αυτό που ονομάστηκε επιστημονι-
κός σοσιαλισμός (πρώτα οι Μαρξ και 
Ενγκελς και στη συνέχεια οι Λένιν 
και Στάλιν) είναι ένα συμπέρασμα 
που επαληθεύτηκε άπειρες φορές 
στο παρελθόν και θα επαληθευθεί 
με μαθηματική ακρίβεια και στην πε-
ρίπτωση του «αριστερού» ΑΜΛΟ στο 
Μεξικό, τον οποίο δεν στήριξαν ούτε 
οι Ζαπατίστας.

Ο Ομπραδόρ όχι μόνο χρησιμο-
ποιεί την παλιά κρατική μηχανή, την 
οποία έτσι κι αλλιώς δε μπορεί να 
τσακίσει (γιατί αυτό γίνεται μόνο με 
επανάσταση και όχι με εκλογές), αλ-
λά δηλώνει και έτοιμος να συνεργα-
στεί με τους καπιταλιστές για να φέ-
ρει την αλλαγή στη χώρα! Αυτοί που 
εκμεταλλεύονται την εργατική τάξη 
του Μεξικού θα μεταμορφωθούν σε 
συνεργάτες… για την κοινωνική αλλα-
γή! Τι σόι κοινωνική αλλαγή θα είναι 
αυτή μπορεί κανείς εύκολα να το κα-
ταλάβει από την κατάληξη των αντί-
στοιχων πειραμάτων στη Λατινική 
Αμερική που αναφέραμε παραπάνω.

Καλά κρατεί ο εμπορικός 
πόλεμος ΗΠΑ-ΕΕ, με την 

Κομισιόν να αντιδρά έντονα 
στις απειλές Τραμπ για την 
επιβολή νέων δασμών, στην 
ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομη-
χανία αυτή τη φορά. Σύμφω-
να με έγγραφο της Κομισιόν, 
αν το κάνει αυτό ο Τραμπ, θα 
επιβάλει «φόρο στον ίδιο του 
το λαό» και θα αδυνατίσει την 
αμερικάνικη οικονομία, αφού 
εμπορεύματα αξίας 300 δισ. 
δολαρίων θα πληγούν από τα 
αντίμετρα.

Ο δασμός στα αμερικάνι-
κα αυτοκίνητα που εισάγονται 
στην ΕΕ είναι σήμερα 10% και 
ο αντίστοιχος αμερικάνικος 
στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα 
είναι 2.5% στα ΙΧ και 25% στα 
φορτηγά. Ο Τραμπ δήλωσε 
ότι η Ευρώπη είναι τόσο κακιά 

στο εμπόριο όσο η Κίνα, με τη 
διαφορά ότι είναι μικρότερη, 
ανοίγοντας ακόμα περισσό-
τερο τον ασκό του Αιόλου. Η 
ΕΕ απάντησε ότι κρούει τον 
κώδωνα του κινδύνου για την 
καταπάτηση του διεθνούς 
δικαίου από τις ΗΠΑ, με την 
οποία θα χάσουν τη διεθνή 
τους φήμη και αξιοπιστία. 
Σύμφωνα με την Κομισιόν, το 
26% της παραγωγής αυτοκι-
νήτων στις ΗΠΑ προέρχεται 
από ευρωπαϊκές βιομηχανίες 
που έχουν εγκατασταθεί εκεί 
παράγοντας 2.9 εκατομμύ-
ρια αυτοκίνητα και δημιουρ-
γώντας 120.000 θέσεις ερ-
γασίας (και άλλες 420.000 
γύρω από την παραγωγή), 
ενώ το 60% της παραγωγής 
τους εξάγεται, βοηθώντας το 
εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. 

Στην εποχή της συσσώρευ-
σης τεράστιων καπιταλιστι-
κών κερδών και της επικρά-
τησης των οικονομικών κο-
λοσσών στην οικονομική ζωή 
των ανεπτυγμένων χωρών, οι 
οποίοι πολιτογραφήθηκαν ως 
«μονοπώλια» και ελέγχουν 
-εκτός από την οικονομία- και 
την πολιτική αυτών των χω-
ρών, ο ανταγωνισμός μεταξύ 
των ιμπεριαλιστικών κρατών 
γίνεται όλο και πιο σκληρός. 
Οι καπιταλιστές οχυρώνονται 
πίσω από το κράτος τους και 
ευελπιστούν όχι μόνο στη συ-
νεχή οικονομική στήριξη από 
αυτό, αλλά και στη δημιουρ-
γία εμποδίων στους καπιταλι-
στές των άλλων χωρών, που 
επιχειρούν να διεισδύσουν 
στις αγορές τους. Αυτό είναι 
που γεννά τους εμπορικούς 

πολέμους που οξύνονται 
όσο η παγκόσμια αγορά στε-
νεύει λόγω της οικονομικής 
δυσπραγίας πλατιών λαϊκών 
στρωμάτων που είναι και η 
πλειοψηφία των καταναλω-
τών. Οταν ακόμα και μικρο-
αστικά στρώματα πλήττονται 
από την κρίση, οι εν δυνάμει 
αγοραστές γίνονται όλο και 
πιο λίγοι. Τότε, όμως, η παρα-
γωγή μένει στο ράφι, γιατί δε 
μπορεί να πουληθεί. Η τερά-
στια επέκταση του πιστωτικού 
συστήματος παγκόσμια (με τη 
διόγκωση του τραπεζικού το-
μέα και των δανείων) οδηγεί 
στην ένταση της κρίσης, γιατί 
οι καπιταλιστές συνεχίζουν 
πολλές φορές να παράγουν 
χωρίς να έχουν αντιληφθεί 
αυτή τη στενότητα της αγο-
ράς, ευελπιστώντας ότι με 

τα δάνεια θα μπορέσουν να 
βελτιώσουν και να αυξήσουν 
την παραγωγή τους για να 
χτυπήσουν τους αντιπάλους 
τους στην παγκόσμια αγο-
ρά. Οταν αυτό δε γίνεται, 
τα δάνεια μένουν απλήρωτα 
και κάποιοι πηδούν από τα… 
παράθυρα έχοντας κατα-
στραφεί οικονομικά. Αυτά 
τα πράγματα δεν οφείλονται 
σε προσωπικές παραξενιές, 
αλλά αποτελούν οικονομικές 
νομοτέλειες, όπως ακριβώς οι 
φυσικές νομοτέλειες οδηγούν 
για παράδειγμα στην εκδήλω-
ση ενός σεισμού. Και στις δύο 
περιπτώσεις (φύση και οικο-
νομία), κανείς δε μπορεί να 
προβλέψει με ακρίβεια πότε 
θα ξεσπάσει ο σεισμός και τι 
μέγεθος θα έχει.

Μεξικό

Αριστερές καντρίλιες σε μαύρο φόντο 
με σύμμαχους τους… καπιταλιστές!

Εμπορικός πόλεμος στο διηνεκές

Μια συμφωνία, χίλιες διαφωνίες, με τους μετανάστες μόνιμα στο στόχαστρο

Το αποκρουστικό πρόσωπο της Ευρώπης-φρούριο 

Γιουσουφάκι της Μέρκελ και του Μακρόν
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Στην εκπνοή των πανελλαδικών 
εξετάσεων, που το ενδιαφέρον 

των υποψηφίων είναι αυξημένο και η 
αγωνία τους στο κατακόρυφο, για το 
αν τελικά θα κατορθώσουν να κάνουν 
πράξη τα όνειρά τους, είχαμε πάλι τις 
«διαβεβαιώσεις» (για πολλοστή φο-
ρά) του υπουργού Παιδείας ότι τον 
Ιούνιο του 2020 θα εφαρμοστεί το 
νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση.

 «Ο Κ. Γαβρόγλου αρνήθηκε ότι ο 
ίδιος ή στελέχη της κυβέρνησης υπο-
στήριξαν ποτέ την ελεύθερη πρόσβα-
ση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χω-
ρίς εξετάσεις. Εμείς δεν μιλήσαμε για 
ελεύθερη πρόσβαση του τύπου όποι-
ος θέλει μπαίνει όπου θέλει. Εχουμε 
πει για ελεύθερη πρόσβαση ως ένα 
αντίβαρο σε αυτό το πράγμα που 
γίνεται σήμερα υπογράμμισε ο Κ. Γα-
βρόγλου τονίζοντας ότι σε όλα τα μέ-
ρη του κόσμου οι μαθητές μπαίνουν 
είτε με εισαγωγικές εξετάσεις είτε με 
το απολυτήριο. Και το απολυτήριο εάν 
θέλεις να πάρεις πρέπει να δώσεις 
εξετάσεις»: Η Αυγή 30/6/2018.

Μετά τη δημοσιοποίηση της πρότα-
σης του υπουργείου Παιδείας για το 
Λύκειο, το «αναβαθμισμένο» απολυ-
τήριο και τον τρόπο εισαγωγής στην 
τριτοβάθμια, ξεκαθαρίσαμε για το 
πού κατέληξε ο «διαχρονικός προβλη-
ματισμός στο εσωτερικό του ΣΥΡΙ-
ΖΑ» για την ελεύθερη πρόσβαση: Σε 
ένα Λύκειο για λίγους και εκλεκτούς, 
απόλυτα υποταγμένο στην προσπά-
θεια εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, 
με την Γ΄τάξη του φροντιστήριο, με 
αξιολογικές διαδικασίες πανελλαδι-
κού χαρακτήρα και υψηλούς ταξικούς 
φραγμούς (διπλές πανελλαδικές εξε-
τάσεις).

Τέρμα, λοιπόν, τα ψέματα και τα 
επικοινωνιακά παιχνίδια των συρι-
ζαίων, που παίζουν με τον πόθο της 
νεολαίας για πανεπιστημιακή εκπαί-
δευση και επαγγελματική αποκατά-
σταση.

Ελεύθερη πρόσβαση: 
Με τα συμφέροντα 
τίνος είσαι;

Ο παραπάνω τίτλος της Κόντρας 

(αρ. φύλ. 900) υπογραμμίζει το κομ-
βικό σημείο από το οποίο πρέπει να 
ξεκινά κάθε αγωνιστής, κάθε ταξικός 
άνθρωπος για να τοποθετηθεί στο ζή-
τημα της ελεύθερης πρόσβασης στην 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Ενάμιση χρόνο μετά, ξαναθυμίζου-
με τί σημειώναμε τότε, χωρίς ν’ αλ-
λάξουμε ούτε ένα «και» μιας και τα 
επιχειρήματα των συριζαίων, καθώς 
και τα ψεύδη τους παραμένουν ίδια 
κι απαράλλαχτα.    

Καταρχάς να σημειώσουμε ότι 
όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες λει-
τουργούν στο έδαφος του ταξικού δι-
αχωρισμού της κοινωνίας. Τα παιδιά 
της εργατικής τάξης, των φτωχών 
λαϊκών στρωμάτων έρχονται στο σχο-
λείο με ένα πολύ βεβαρημένο μπα-
γκράουντ (οικονομικό, μορφωτικό, 
πολιτιστικό), που παίζει καθοριστικό 
ρόλο στη μορφωτική τους πορεία. Το 
μικρό ποσοστό των εξαιρέσεων, που 
διαθέτει πολύ ισχυρά ψυχικά και δι-
ανοητικά αποθέματα και κατορθώνει 
να φθάσει στην ανώτατη βαθμίδα και 
μάλιστα στις πανεπιστημιακές σχο-
λές, που θεωρούνται περιζήτητες και 
υψηλού κοινωνικού γοήτρου, απλώς 
επιβεβαιώνει τον κανόνα.

Τα παιδιά αυτά, παιδιά ενός κατώ-
τερου θεού, έχουν γενικά επίγνωση 

των δυνατοτήτων τους, ατομικών και 
οικογενειακών. Συνεπώς, το επιχεί-
ρημα ότι αυτά θα επιδιώξουν μαζικά 
την είσοδό τους στις σχολές υψηλής 
ζήτησης με τις μεγάλες απαιτήσεις 
και τις αυξημένες δυσκολίες σε πε-
ρίπτωση που υπάρξει ελεύθερη πρό-
σβαση, είναι κάλπικο. Ακόμη και στην 
περίπτωση που θεωρήσουμε ότι αυτό 
θα συμβεί στην αρχή, είναι σίγουρο 
ότι στη συνέχεια το φαινόμενο θα 
ατονήσει, καθώς δεν έχουν εκλείψει 
τα βαρίδια του ταξικού διαχωρισμού, 
ενώ και οι δυσκολίες φοίτησης είναι 
πολύ μεγάλες.

Ενα άλλο επιχείρημα που ακούγε-
ται είναι ότι η κοινωνία «μας» διαθέτει 
πληθώρα πτυχιούχων που το σύστημα 
δεν μπορεί να απορροφήσει. Για να 
απαντήσουμε σε αυτή την ένσταση 
ας θέσουμε τα ακόλουθα ερωτήματα:

u Γιατί να υπάρχουν αδιόριστοι 
εκπαιδευτικοί και τα τμήματα να 
είναι πληθωρικά; Γιατί, π.χ. να γίνο-
νται δεύτερες και τρίτες αναθέσεις 
μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς 
και να μη διορίζονται οι αντίστοιχες 
ειδικότητες; Γιατί να συγχωνεύονται 
και να καταργούνται τμήματα; Γιατί το 
δημόσιο σχολείο να λειτουργεί με τη 
στήριξη χιλιάδων αναπληρωτών και 
ωρομίσθιων που κοστίζουν φθηνά και 

όχι με μόνιμους εκπαιδευτικούς; Δε 
θα ήταν σε όφελος της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας αν όλα αυτά δεν ίσχυαν;

u Γιατί όλα τα παιδιά με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες να μην έχουν 
πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα 
εκπαίδευσης και αυτό να μην είναι 
πλήρως στελεχωμένο όπως αρμόζει, 
ώστε να καλύπτονται όλες οι πραγμα-
τικές τους ανάγκες;

u Γιατί η κοινωνική μέριμνα να εί-
ναι είδος υπό εξαφάνιση τη στιγμή 
που π.χ. χιλιάδες παιδιά είναι εκτός 
παιδικών σταθμών και οι γέροντες 
δεν έχουν τη βοήθεια που χρειάζο-
νται;

u Γιατί το δημόσιο σύστημα υγεί-
ας να καταρρέει και να υπάρχουν χι-
λιάδες άνεργοι νοσηλευτές; Γιατί οι 
άρρωστοι να ταλαιπωρούνται στις ου-
ρές και οι γιατροί να έχουν το δικαίω-
μα να κάνουν απογευματινά ιατρεία 
μέσα στα δημόσια νοσοκομεία επί 
πληρωμή αντί να είναι πλήρως απα-
σχολούμενοι στο δημόσιο, δωρεάν 
σύστημα υγείας; Γιατί οι πανεπιστη-
μιακοί γιατροί να έχουν το δικαίωμα 
να διατηρούν ιατρείο εκτός του δημό-
σιου νοσοκομείου; Γιατί οι ακριτικές 
περιοχές, τα νησιά να ταλαιπωρού-
νται από έλλειψη ιατρικής φροντίδας 
και οι κάτοικοι να κινδυνεύουν; Γιατί, 
τέλος, να υπάρχουν άπειρα ιδιωτικά 
διαγνωστικά κέντρα και θεραπευτή-
ρια με συνθήκες εργασιακής γαλέ-
ρας για το ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό και όχι ένα σύστημα απο-
κλειστικής δημόσιας δωρεάν υγείας 
με αξιοπρεπείς όρους εργασίας των 
εργαζόμενων;

u Γιατί να υπάρχουν χιλιάδες άνερ-
γοι μηχανικοί και άλλοι που φυτοζω-
ούν, χιλιάδες τεχνικοί που ψάχνουν 
δουλειά και δεν έχουν στον ήλιο 
μοίρα; Δεν έχει ανάγκη η χώρα από 
υποδομές όλων των ειδών, που θα 
καλυτερέψουν τη ζωή;

u Μήπως τελικά τα παιδιά των 

πλούσιων αστικών στρωμάτων δε 
σπουδάζουν σε πανεπιστήμια του 
εξωτερικού, ακόμη κι αν αποτύχουν 
στις εδώ εισαγωγικές εξετάσεις;

Θα μπορούσε κανείς να απαριθ-
μήσει άπειρα παραδείγματα, αλλά 
νομίζουμε ότι έχει ήδη καταδειχτεί 
το πρόβλημα. Το ουσιαστικό ζήτημα 
είναι από ποια πλευρά τοποθετεί κα-
νείς τον εαυτό του. Τα συμφέροντα 
ποιας τάξης θέλει να υπηρετήσει.

Οταν σκοπός είναι να υπηρετήσεις 
το κεφάλαιο και πολύ περισσότερο 
σήμερα να διαχειριστείς την κρίση 
προς όφελός του, όπως κάνουν οι 
συριζαίοι, τότε μηχανεύεσαι χίλιους 
δυο τρόπους να μειώσεις δραστικά 
τις κοινωνικές δαπάνες, σχεδόν να τις 
εξαφανίσεις,  χίλιους δυο «κόφτες», 
χίλιους δυο τρόπους να υψώσεις τα-
ξικούς φραγμούς, που θα πλήξουν 
την ιστορικά διαμορφωμένη τάση της 
ελληνικής εργαζόμενης κοινωνίας και 
της νεολαίας της για πανεπιστημιακή 
μόρφωση και θα αποτρέψουν τη δημι-
ουργία του «στρατού της κοινωνικής 
ανατροπής».

Δεν ισχυριζόμαστε βέβαια ότι η 
ελεύθερη πρόσβαση στα Πανεπι-
στήμια θα άρει όλους τους ταξικούς 
φραγμούς, που είναι συνυφασμένοι 
με τον καπιταλισμό και πλήττουν 
τα παιδιά της εργατικής τάξης και 
των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Θα 
ανακουφίσει, όμως τη νεολαία της 
εργαζόμενης κοινωνίας και θα απο-
δεσμεύσει το Λύκειο σε σημαντικό 
βαθμό από την αγωνία για την είσοδο 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Χρήματα, λοιπόν, απαιτούνται και 
ισχυρή θέληση να υπερασπίσεις τα 
συμφέροντα του προλεταριάτου, κάτι 
που δε διαθέτουν οι κυβερνήσεις του 
κεφαλαίου.

Παρόλ’ αυτά η προβολή του αιτή-
ματος της ελεύθερης πρόσβασης 
από το κίνημα έχει τεράστια σημασία 
γιατί, εκτός των άλλων, καταδεικνύει 
τα αδιέξοδα του καπιταλισμού, ενι-
σχύει την πεποίθηση ότι μόνο η προ-
οπτική μια άλλης κοινωνίας χωρίς εκ-
μετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο 
είναι η μόνη ρεαλιστική λύση και ότι 
αξίζει να παλέψουμε γι’ αυτό.

Γιούλα Γκεσούλη

Μπορεί στις απεργίες-συγκεντρώσεις που 
καλούν οι συνδικαλιστικές γραφειοκρα-

τίες των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ να συμμετέχει η μειο-
ψηφία των εργαζόμενων, γιατί μετά τις τόσες 
κατραπακιές που έχει φάει και τα αναρίθμητα 
ξεπουλήματα να έχει χάσει την εμπιστοσύνη 
της στα «αγωνιστικά» καλέσματά τους, όμως 
στην περίπτωση της αξιολόγησης, η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των εργαζόμενων στο δημόσιο 
ξεπέρασε ακόμα και αυτές τις εκτιμήσεις των 
αστογραφειοκρατών της ΑΔΕΔΥ και τις ηττο-
παθείς λογικές τους.

Διάφοροι «λαγοί» βγήκαν μπροστά και προ-
σπάθησαν να πείσουν τους εργαζόμενους στο 
δημόσιο ότι η αξιολόγηση έχει στόχο τη βελτί-
ωση των υπηρεσιών προς την κοινωνία και τη 
βελτίωση των ίδιων των δημόσιων υπάλληλων 
(«Στο νόμο για την αξιολόγηση οφείλουμε να 
πούμε, γιατί θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι 
ως δημόσιοι υπάλληλοι. Να προσφέρουμε 
καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες και οι ερ-
γαζόμενοι στα ΑΕΙ στις φοιτήτριες και τους 
φοιτητές μας»: Ζαχαρίας Τριγάζης πρώην πρό-
εδρος και νυν  μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου 
Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου 
Αθηνών).

Εις μάτην. Η συντριπτική πλειοψηφία δεν 
παρασύρθηκε από το παραμύθι της «καλής 
αξιολόγησης». Αντιλαμβάνεται πως είναι 
ένας μηχανισμός ελέγχου, πειθάρχησης και 
υποταγής, αλλά και κατηγοριοποίησης και δι-
άσπασης των εργαζόμενων, γι’ αυτό και γύρισε 
την πλάτη στις απειλές και τις πονηρές μεθο-
δεύσεις της Γεροβασίλη με την ηλεκτρονική 
«αυτοαξιολόγηση».

Τα στοιχεία που προέρχονται από την «έκ-
θεση συμμόρφωσης» που συνέταξε η τρόικα 
για την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγη-
σης, είναι συντριπτικά για τη συγκυβέρνηση 
και τους καλοθελητές της, τύπου Τριγάζη, ο 
οποίος προέβλεπε ότι και στην περίπτωση της 
αξιολόγησης το ποσοστό των υπάλληλων που 
θα ακολουθούσε την απόφαση της ΑΔΕΔΥ για 
απεργία-αποχή δε θα ξεπερνούσε ούτε το 10%.

Από τους 230.000 εργαζόμενους, λοιπόν, 
γράφτηκαν στο σύστημα 161.252 (ποσοστό 
70,10%) και απ’ αυτούς «αυτοαξιολογήθηκαν» 
μόνο 90.808 (το 56,31% των εγγραφέντων). 
Ετσι, στο σύνολο των εργαζόμενων στο δημό-
σιο, «αυτοαξιολογήθηκε» μόνο το 39,48%! Η 
διαδικασία «αυτοαξιολόγησης» έληγε τυπικά 
στις 14 Ιούνη και άτυπα στις 18 Ιούνη.

Η «ελεύθερη πρόσβαση» των συριζαίων

Ενας μύθος που διαλύθηκε

Διαψεύδονται οι καλοθελητές «Αξιολόγηση» με 
το χωροφύλακα!

Οπως κατήγγειλε η ΑΔΕΔΥ, ο 
αναπληρωτής διοικητής του Εθνι-
κού Κέντρου Αποκατάστασης, 
«στην εναγώνια προσπάθειά του 
να προωθήσει την εφαρμογή της 
μνημονιακής “αξιολόγησης“, δεν 
δίστασε να αποστείλει πρόσκλη-
ση για συνέντευξη σε εργαζόμενη, 
ακόμα και με την αστυνομία»!

Εχουν χάσει την μπάλα οι συρι-
ζαίοι, καθώς η συντριπτική πλειο-
ψηφία των δημόσιων υπάλληλων 
γύρισε την πλάτη και στην ηλεκτρο-
νική «αυτοαξιολόγηση». Γι' αυτό και 
κάποιοι «τζοχανταραίοι» βάζουν 
μπροστά τις… παλιές καλές με-
θόδους: στέλνουν κλήσεις με την 
αστυνομία. Το επόμενο βήμα θα 
είναι ίσως να θεσπίσουν και τη… βί-
αιη προσαγωγή των εργαζόμενων. 
Καλά θα κάνει η κυρία Γεροβασίλη, 
η Ολγα η καραμπουζουκλού, να μα-
ζευτεί και να μαζέψει και τα σκυλιά 
της, γιατί δε βρισκόμαστε στην επο-
χή της πλατείας Κλαυθμώνος.

Κόβουν μισθούς με βάση το 
«παραγόμενο έργο»!

Στην εποχή των «εργασια-
κών προστίμων» επιστρέφει 
τη δημόσια διοίκηση η «πρώ-
τη φορά Αριστερά» με τις… 
«κοινωνικές ευαισθησίες» 
της. Στην Υπηρεσία Ασύλου 
έκοψαν δύο μισθούς από 
την πρόεδρο του Σωματείου 
Εργαζομένων Συμβασιούχων 
και ένα μισθό από συμβασι-
ούχο στην Κόρινθο. Οπως 
κατήγγειλε το σωματείο, ο 
αναπληρωτής προϊστάμε-
νος της Υπηρεσίας Ασύλου 
στην Κόρινθο Αγγελος Αγ-
γελόπουλος, με με μια απλή 
βεβαίωσή του περί «μη επαρ-
κούς εκτέλεσης των καθηκό-
ντων», επέβαλε τις εν λόγω  
παρακρατήσεις μισθού.

Σύνδεση του μισθού με 
το «παραγόμενο έργο» δεν 
έχει ξαναγίνει στο Δημόσιο. 
Το έκαναν τον προηγούμενο 
αιώνα οι ιδιώτες καπιταλι-

στές, επιβάλλοντας πρόστι-
μα στους εργάτες. Το κάνουν 
και τώρα στη ζούλα. Στο Δη-
μόσιο, όμως, για να επιβλη-
θεί τέτοια ποινή πρέπει να 
υπάρξει ΕΔΕ, να βεβαιωθούν 
συγκεκριμένα παραπτώματα 
και να επιβληθεί η ποινή που 
προβλέπεται από τον Δημο-
σιοϋπαλληλικό Κώδικα. Δεν 
είναι βιλαέτι του κάθε συρι-
ζαίου ή του κάθε προϊστάμε-
νου η δημόσια διοίκηση.

Ο Βίτσας με τον Μπαλάφα 
είναι οι πολιτικά υπεύθυνοι 
γι' αυτή την κατρακύλα στον 
εργασιακό Μεσαίωνα. Ο Βί-
τσας είχε δεσμευτεί να στα-
ματήσει αυτή την πρακτική, 
όμως οι προϊστάμενοί του τη 
συνεχίζουν σαν να μην τρέ-
χει τίποτα. Προφανώς τους 
ενθαρρύνει παρασκηνιακά, 
σε μια προσπάθεια να επι-
βληθεί η σιωπή του τρόμου.
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Καθώς σφίγγει ο κλοιός γύρω του

Κινήσεις απελπισίας από τον φίρερ της ΧΑ
Την τελευταία περίοδο, στη δίκη της 

Χρυσής Αυγής, έχει γίνει φανερός 
ο πανικός του φίρερ Ν. Μιχαλολιάκου. 
Με την ανάγνωση των Αναγνωστέων 
Εγγράφων αισθάνεται να σφίγγει γύρω 
του ο κλοιός και προβαίνει σε κινήσεις 
απελπισίας.

Στο Αναγνωστέο Εγγραφο 331 υπάρ-
χουν η Εκθεση Εργαστηριακής Πραγ-
ματογνωμοσύνης και ο ηλεκτρονικός 
φάκελος με τα ψηφιακά πειστήρια που 
κατασχέθηκαν στο σπίτι της κόρης του 
Ουρανίας. Ο συνήγορος υπεράσπισης 
των νεοναζιστών της ΧΑ Γ. Μιχαλόλι-
ας επέλεξε να υποβάλει όχιμα, μόνος 
αυτός από τους συνηγόρους υπερά-
σπισης, αίτημα να μην προβληθούν και 
να μην αναγνωστούν τα πειστήρια που 
κατασχέθηκαν στο σπίτι της κόρης του 
φίρερ, ενώ είχε ήδη διαβαστεί η Εκθεση 
Εργαστηριακής Πραγματογνωμοσύνης. 
Το αίτημα, όπως ήταν φυσικό, απορρί-
φτηκε από το δικαστήριο και στη συ-
νέχεια διαβάστηκαν και προβλήθηκαν 
όλα τα πειστήρια.

Εγινε έτσι σαφές γιατί ο φίρερ δεν 
ήθελε να διαβαστεί και να προβληθεί 
το ηλεκτρονικό αρχείο της κόρης του. 
Σε αυτό υπήρχαν έγγραφα όπως αυτό 
για τη Μάχη της Κρήτης, το οποίο υπε-
ρασπιζόταν ανοιχτά και απροκάλυπτα 
τους ναζί εισβολείς και έβριζε τους 
Κρητικούς που αντιστάθηκαν (γράψα-
με αναλυτικά την προηγούμενη εβδο-
μάδα). Με το έγγραφο αυτό μπήκε η 
ταφόπλακα στους κάλπικους ισχυρι-
σμούς των νεοναζιστών της ΧΑ, ότι 
δήθεν είναι εθνικιστές πατριώτες και 
όχι εθνικοσοσιαλιστές και ότι αν ζού-
σαν εκείνη την εποχή θα πολεμούσαν 
ενάντια στους χιτλερικούς κατακτητές. 
Προσπαθώντας να φύγουν από τη δι-
κογραφία τα πειστήρια που βρέθηκαν 
στο ηλεκτρονικό αρχείο στο σπίτι της 
κόρης του, ο φίρερ Μιχαλολιάκος απο-
κάλυψε απλώς την απελπισία του. Γιατί 
δικονομικά αυτό δε θα μπορούσε να το 
πετύχει, ακόμα κι αν είχε υποβάλει το 
σχετικό αίτημα από την αρχή και όχι 
τόσο όψιμα.

Αλλη κίνηση απελπισίας του Ν. Μι-
χαλολιάκου ήταν η υποβολή από τρεις 
συνηγόρους υπεράσπισης, τον αδελφό 
του Π. Μιχαλόλια, τον ανηψιό του Γ. Μι-
χαλόλια και τον συνήγορο του Κασιδιά-
ρη Δ. Παπαδέλη, ένστασης για να μην 
αναγνωστούν τα Αναγνωστέα Εγγραφα 
254 και 255 από τον κατάλογο που κα-
τήρτισε η εισαγγελία Εφετών, επειδή 
δεν είναι γνήσια. Το Αναγνωστέο Εγ-
γραφο 254 έχει τίτλο «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ» και το 255 «ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΙΚΗ ΤΑΞΗ “ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ“». Η 
ένσταση συζητήθηκε στις 4 Ιούλη του 
2018. Πρώτη αγόρευσε η εισαγγελέας 
Εφετών Αδ. Οικονόμου που πρότεινε 
την απόρριψή της. Στη συνέχεια, πή-
ραν το λόγο κατά σειρά οι συνήγοροι 
πολιτικής αγωγής Χρ. Παπαδοπούλου, 
Θ. Θεοδωρόπουλος και Κ. Παπαδάκης 
και οι συνήγοροι υπεράσπισης των νε-
οναζιστών Γ. Μιχαλόλιας και Ν. Ρουσό-
πουλος (συνήγορος υπεράσπισης του Ι. 
Λαγού).

Αίσθηση προκάλεσαν δύο γεγονότα:
Πρώτον, η απουσία των συνηγόρων 

υπεράσπισης Π. Μιχαλόλια, που ηγεί-
ται της υπερασπιστικής ομάδας των 
νεοναζιστών, και Δ. Παπαδέλη. Και οι 
δύο είχαν συνυπογράψει την ένσταση. 
Η απουσία τους προκάλεσε αίσθηση, 
καθώς δε θα μπορέσουν να παρέμ-

βουν στην επόμενη συνεδρίαση (9 Ιού-
λη), γιατί η συζήτηση επί της ένστασης 
ολοκληρώθηκε στη συνεδρίαση της 4ης 
Ιούλη. Μάλιστα, το δικαστήριο έκανε 
την πρώτη απόπειρα να βγάλει από-
φαση επί της έδρας. Αυτό δεν κατέστη 
δυνατό και η λήψη της απόφασης ανα-
βλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση.

Δεύτερον, η εξαιρετικά χαμηλή συμ-
μετοχή των συνηγόρων υπεράσπισης 
των νεοναζιστών, παρά το γεγονός ότι η 
υπόθεση αυτής της ένστασης δεν αφο-
ρά μόνο τον φίρερ, αλλά εόλους τους 
κατηγορούμενους νεοναζιστές.

Οπως είπαμε, ο φίρερ αισθάνεται 
τον κλοιό να σφίγγει ασφυκτικά και 
«βλέπει» τον κίνδυνο να καταδικαστεί 
σε πολύχρονη κάθειρξη. Προκειμένου 
να αθωωθεί ή να πέσει στα μαλακά, 
αποφάσισε να χειριστεί μόνος του τη 
συγκεκριμένη υπόθεση, χαρακτηρί-
ζοντας πλαστά τα δύο συγκεκριμένα 
έγγραφα. Δεν είναι η πρώτη φορά που 
ο φιρερίσκος χρησιμοποιεί αυτή την τα-
κτική. Την έχει επαναλάβει και στο πα-
ρελθόν, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο 
να σταματήσει τη φασιστική δραστηρι-
ότητα του ναζιστικού του μορφώματος, 
προκειμένου να αποφύγει την ενοχοποί-
ηση και την καταδίκη του.

Κλείνοντας την αγόρευσή της, η ει-
σαγγελέας της έδρας ανέπτυξε τους 
λόγους για τους οποίους προτείνει την 
απόρριψη της ένστασης. Είπε συγκε-
κριμένα:

«Από τα έγγραφα, κυρίως, που ανα-
γνώστηκαν και απ΄ αυτά που προ-
σκομίστηκαν, κατά τη γνώμη μου δεν 
προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις περί 
πλαστότητας των υπ’ αριθμό 254 και 
255 εγγράφων από τον κατάλογο των 
Αναγνωστέων Εγγράφων. Ειδικότερα, 
θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός, 
ότι ενώ ο κατηγορούμενος Νικόλαος 
Μιχαλολιάκος γνώριζε την ύπαρξη των 
ως άνω δύο εγγράφων που κατέθεσε ο 
μάρτυρας Δημήτριος Ψαράς, και μάλι-
στα αμφισβήτησε τη γνησιότητά τους 
κατά την απολογία του στις 2/10/2013, 
σε ουδεμία ενέργεια προέβη. Δεν κα-
τέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά των 
εγγράφων στην εισαγγελία Πρωτοδι-
κών. Αντίθετα, στην επ’ ακροατηρίω δι-

αδικασία τα προσέβαλε ως πλαστά και 
τα θεωρεί ψευδεπίγραφα κείμενα που 
απηχούν ακραιφνείς εθνικοσοσιαλιστι-
κές θέσεις που ουδεμία σχέση έχουν 
με την πραγματική ιδεολογία της ΧΑ. 
Ομως, ο ισχυρισμός αυτός είναι αβά-
σιμος, καθ’ όσον από την προβολή ορι-
σμένων βίντεο γίνονται αναφορές στις 
εθνικοσοσιαλιστικές θέσεις. Να απορ-
ριφθεί η ένσταση και να αναγνωστούν τα 
Αναγνωστέα Εγγραφα 254 και 255 και να 
συνεκτιμηθούν με τα λοιπά αποδεικτικά 
στοιχεία». 

Η τοποθέτηση αυτή της εισαγγελέα 
και ιδιαίτερα η αναφορά της ότι σε 
ορισμένα βίντεο που προβλήθηκαν 
γίνονται αναφορές στις εθνικοσοσια-
λιστικές θέσεις της ΧΑ θορύβησαν τον 
συνήγορο υπεράσπισης Γ. Μιχαλόλια, 
όχι μόνο για την πρόταση απόρριψης 
της ένστασης, αλλά και επειδή διείδε 
ποια θα είναι η πρότασή της επί του 
κατηγορητηρίου συνολικά. Εσπευσε, 
λοιπόν, να πάρει το λόγο για να θέσει 
ζήτημα μη παράστασης της πολιτικής 
αγωγής κατά τη συζήτηση της συγκεκρι-
μένης ένστασης! Ηταν μια απελπισμένη 
προσπάθεια να αποφύγει να ακουστούν 
κάποια πράγματα που θα έκαναν θρύ-
ψαλα τους έωλους υπερασπιστικούς 
ισχυρισμούς του φίρερ και των δικηγό-
ρων του.

Η εισαγγελέας πρότεινε να έχουν το 
δικαίωμα να παρασταθούν οι συνήγο-
ροι της πολιτικής αγωγής. Από την πολι-
τική αγωγή ο Κ. Παπαδάκης εξήγησε ότι 
τα Αναγνωστέα Εγγραφα 254 και 255 
δεν αφορούν μόνο τον Ν. Μιχαλολιάκο, 
αλλά αφορούν και τους κατηγορούμε-
νους νεοναζιστές για τους οποίους πα-
ρίσταται η πολιτική αγωγή. Μια τελευ-
ταία προσπάθεια έκανε ο συνήγορος 
υπεράσπισης του Λαγού Ν. Ρουσόπου-
λος, ισχυριζόμενος ότι η παράσταση 
πολιτικής αγωγής είναι προσωποπαγής 
και επομένως οι συνήγοροι πολιτικής 
αγωγής δεν μπορούν να παρασταθούν 
στη συζήτηση της ένστασης.

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η πολι-
τική αγωγή έχει το δικαίωμα να παρα-
σταθεί, σημειώνοντας χαρακτηριστικά 
στην κατακλείδα της απόφασης: «Συ-
νεπώς, ένα έγγραφο που φέρεται ως 

Καταστατικό δεν συνδέεται μόνο με ένα 
άτομο (σ.σ. δηλαδή μόνο με τον φίρερ), 
αλλά με περισσότερα, που κατά το κατη-
γορητήριο είναι και μέλη της εγκληματι-
κής οργάνωσης. Ως εκ τούτου έχει το 
λόγο η πολιτική αγωγή».

Ετσι, οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής 
Χρ. Παπαδοπούλου, Θ. Θεοδωρόπου-
λος και Κ. Παπαδάκης ανέπτυξαν το 
Υπόμνημα που κατέθεσαν μαζί με τους 
συναδέλφους τους και ζήτησαν να 
απορριφθεί η ένσταση των συνηγόρων 
των νεοναζιστών, την υποστήριξη της 
οποίας ανέλαβε ο Γ. Μιχαλόλιας. Ο 
χώρος δεν επιτρέπει να παραθέσουμε 
εδώ ολόκληρο το Υπόμνημα της πολι-
τικής αγωγής. Θα το «ανεβάσουμε», 
όμως, στην ιστοσελίδα μας μαζί με τα 
σχετικά έγγραφα που το συνοδεύουν.

Οι ενστάσεις που κατατίθενται σ’ ένα 
δικαστήριο φέρονται ως ενστάσεις των 
κατηγορούμενων. Το γεγονός, λοιπόν, 
ότι τη συγκεκριμένη ένσταση υπέβαλε 
μόνον ο φίρερ της ΧΑ και όχι και οι βου-
λευτές, πέραν της αίσθησης που προ-
κάλεσε, επιβεβαιώνει την εκτίμησή μας 
ότι ο Μιχαλολιάκος κινείται προσωπικά, 
προσπαθώντας να σώσει το τομάρι του 
και αδιαφορώντας για τις τύχες των 
«συναγωνιστών» συγκατηγορούμενων, 
βουλευτών και μη.

Αναφέρει ο Γ. Μιχαλόλιας, μιλώντας 
στο όνομα του Ν. Μιχαλολιάκου: «Το 
έγγραφο αυτό (σ.σ. το 254), με τον ψευ-
δεπίγραφο τίτλο “ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ-ΚΑΤΑ-
ΣΤΑΤΙΚΟ“, το προσβάλλω ως πλαστό, 
ως μηδέποτε καταρτισθέν από του 
“Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή“ και 
δη για χρήση καταστατικού εγγράφου. 
Το έγγραφο αυτό συνακόλουθα δεν θα 
πρέπει να αναγνωσθεί… Συγκεκριμένα, 
κατά την απολογία μου στις 2-10-2013, 
ότε και το πρώτον μου επεδείχθη το συ-
γκεκριμένο έγγραφο, δήλωσα επί λέξει 
τα εξής: “Ουδεμία σχέση έχει το έγγρα-
φο αυτό με το πραγματικό καταστατικό 
της Χρυσής Αυγής που έχει κατατεθεί 
στον Αρειο Πάγο, το οποίο παρελήφθη 
αρμοδίως. Το αυτό ισχύει και για το φυλ-
λάδιο που μου αναφέρατε. Τα δύο ψευ-
δεπίγραφα κείμενα απηχούν ακραιφ-
νείς εθνικοσοσιαλιστικές θέσεις οι 
οποίες  ουδεμία σχέση  έχουν με την 
πραγματική ιδεολογία της ΧΑ η οποία 
υπερασπίζεται τις θέσεις  του ελληνικού 
εθνικισμού».

Αν δεν επρόκειτο για μια εγκληματι-
κή ναζιστική οργάνωση, θα βάζαμε τα 
γέλια με το επίπεδο των ισχυρισμών. Το 
βασικό επιχείρημα του Μιχαλολιάκου, 
στην κατάθεση που έδωσε στον ανα-
κριτή, για να στηρίξει τον ισχυρισμό 
του ότι τα δύο συγκεκριμένα έγγραφα 
είναι ψευδεπίγραφα, είναι ότι απηχούν 
ακραιφνείς εθνικοσοσιαλιστικές θέ-
σεις που δεν έχουν καμία σχέση με την 
ιδεολογία της ΧΑ! Ο φίρερ δεν έχει το 
παραμικρό στοιχείο για να αποδείξει 
ότι τα δύο αυτά έγγραφα είναι ψευ-
δεπίγραφα και καταφεύγει στο γενικό 
υπερασπιστικό ισχυρισμό του ότι η 
πραγματική ιδεολογία της ΧΑ δεν έχει 
καμία σχέση με τις εθνικοσοσιαλιστικές 
θέσεις! Γελάνε και τα τσιμέντα.

Οπως είδαμε, η εισαγγελέας της 
έδρας για να αιτιολογήσει την πρότασή 
της να απορριφθεί η ένσταση, χαρακτή-
ρισε αβάσιμο αυτόν τον ισχυρισμό του 
φίρερ. Οχι αυθαίρετα, αλλά επικαλού-
μενη ορισμένα βίντεο που υπάρχουν 
στα Αναγνωστέα Εγγραφα της δικο-
γραφίας, στα οποία γίνεται αναφορά 

στις εθνικοσοσιαλιστικές θέσεις της 
ΧΑ. Υπάρχει, όμως, και η συνέχεια της 
κατάθεσης του φίρερ στον ανακριτή, 
την οποία βέβαια δεν παρέθεσε στην 
όψιμη ένστασή του.

Αμέσως μετά τον ισχυρισμό του ότι 
τα έγγραφα αυτά είναι πλαστά, διότι 
απηχούν εθνικοσοσιαλιστικές θέσεις 
που δεν αντιστοιχούν στη ΧΑ, ο ανα-
κριτής ρώτησε τον Μιχαλολιάκο για 
το περιοδικό «Χρυσή Αυγή», «το οποίο 
κατά τη δεκαετία του 80 είχε κατά και-
ρούς δημοσιεύσει κείμενα που απηχού-
σαν εθνικοσοσιαλιστικές αντιλήψεις». 
Και του έδωσε τη… χαριστική βολή: 
«Ειδικότερα  δε τα κείμενα που δημο-
σιεύσατε ομοίως απηχούσαν τέτοιες 
αντιλήψεις».

Τσουρουφλισμένος ο φίρερ απάντη-
σε: «Απηχούσαν αντιλήψεις εθνικοσο-
σιαλιστικές τότε, δηλαδή προ 35ετίας, 
τις οποίες σήμερα δεν αποδέχομαι»!

Η αποκήρυξη του εθνικοσοσιαλισμού 
ενώπιον ενός ανακριτή, μόνο και μόνο 
για να πετύχει καλύτερη ποινική μετα-
χείριση, χαρακτηρίζει τέτοια θρασίμια. 
Δεν πείθει, όμως. Ο φίρερ επιστρατεύει 
τον κάλπικο υπερασπιστικό ισχυρισμό 
περί του νεαρού της ηλικίας του, όμως 
είναι άπειρες οι αναφορές στον εθνι-
κοσοσιαλισμό και κατά την… ώριμη 
ηλικία του. Τόσα έχουμε αναφέρει στα 
ρεπορτάζ μας κι υπάρχουν άλλα τόσα 
που ο χώρος δεν μας έχει επιτρέψει 
να παραθέσουμε. Τα δύο αυτά έγγρα-
φα είναι έγγραφα της ΧΑ, η ιδεολογία 
της οποίας ήταν και παραμένει ο εθνι-
κοσοσιαλισμός, που στον πυρήνα του 
έχει την εγκληματική φασιστική δράση. 
«Ο,τι κινείται σφάζεται», όπως έλεγε ο 
πυρηνάρχης της Νίκαιας Πατέλης.

Ο Γ. Μιχαλόλιας, στο γραπτό κεί-
μενο της ένστασής του, αποσιωπεί τη 
δήλωση Μιχαλολιάκου στον ανακριτή, 
ότι έχει αποκηρύξει τον εθνικοσοσια-
λισμό, ο οποίος ήταν… νεανικό αμάρ-
τημά του. Την αποσιωπεί γιατί ξέρει 
ότι δεν μπορεί να πείσει το δικαστήριο 
επ’ αυτού. Βλέπετε, στα Αναγνωστέα 
Εγγραφα υπάρχει πληθώρα κειμένων 
και βίντεο με ομιλίες που ξεχειλίζουν 
από τις εθνικοσοσιαλιστικές θέσεις του 
Μιχαλολιάκου, ο οποίος μάλιστα καμα-
ρώνει γι’ αυτές.

Ο Γ. Γερμενής, που είναι μέλος του 
πολιτικού συμβουλίου και από τα ηγε-
τικά στελέχη της ΧΑ, με όσα ανέφερε 
στο απολογητικό του υπόμνημα, στις 11 
Γενάρη του 2014, για το Αναγνωστέο 
Εγγραφο με τίτλο «Χρυσή Αυγή-Κατα-
στατικό» εκθέτει τον Μιχαλολιάκο για 
τον ισχυρισμό του ότι το έγγραφο αυτό 
είναι ψευδεπίγραφο. Eγραψε ο «Καιά-
δας» στο απολογητικό του υπόμνημα: 
«Στην υπό κρίση υπόθεση όμως γίνε-
ται κάτι εντελώς διαφορετικό (όσο και 
εσφαλμένο). Δηλαδή, ο ισχυρισμός περί 
της ίδρυσης εγκληματικής οργάνωσης 
επιχειρείται να στηριχθεί αποκλειστικά 
σε ένα κείμενο (ανυπόγραφο και δακτυ-
λογραφημένο) με την επιγραφή “Χρυ-
σή Αυγή-Καταστατικό“ το οποίο δεν 
βρέθηκε στα γραφεία του κόμματος ή 
στην οικία τινός των κατηγορουμένων, 
αλλά προσκομίστηκε από ένα μάρτυρα 
κατηγορίας, τον δημοσιογράφο Δημή-
τρη Ψαρρά. (…) Πέραν τούτου όμως, 
ακόμη και εάν υποτεθεί ότι το ως άνω 
έγγραφο αποτελεί παλιό καταστατικό 
του κόμματος, σε καμιά περίπτωση δεν 
καταδεικνύει συγκρότηση εγκληματικής 
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Τους νοιάζουν μόνο οι… 
χαλβάδες

Καμιά φορά, κάποιες διαδικαστικές λεπτομέρειες έχουν πολι-
τική σημασία. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος ανα-
κοίνωσε ότι αναβάλλει την προγραμματισμένη για την Πέμπτη 
(προχθές) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή του, «λόγω της διε-
ξαγωγής προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για την οικονομία 
στη Βουλή, η οποία καθιστά την παρουσία του Πρωθυπουργού 
στην Γενική μας Συνέλευση τη συγκεκριμένη ημέρα ανέφικτη». Η 
γενική συνέλευση θα γίνει τη Δευτέρα (μεθαύριο) και, όπως ανα-
κοίνωσε ο ΣΒΕΕ, «κεντρικός ομιλητής, θα είναι ο Πρωθυπουργός 
της Ελλάδας, κ. Αλέξης Τσίπρας».

Οι βιομήχανοι της Βόρειας Ελλάδας κάνουν τα πάντα για να 
έχουν τον Τσίπρα ομιλητή στην ετήσια φιέστα τους. Δεν τον θεω-
ρούν «προδότη», «εθνομηδενιστή» και τα παρόμοια. Κι ο Τσίπρας, 
φυσικά, θα πάει και θα ανακοινώσει και μέτρα υπέρ των καπιτα-
λιστών, επιδιώκοντας μέσω αυτών να σπάσει το κλίμα που έχει 
διαμορφωθεί σε βάρος της κυβέρνησής του και του ίδιου απ' 
αφορμή τη συμφωνία των Πρεσπών. Είχαμε επισημάνει σε παλαι-
ότερο σχόλιό μας, ότι οι βορειοελλαδίτες καπιταλιστές δεν είπαν 
κουβέντα για τη «γλώσσα μας» και την «ταυτότητά μας», αλλά 
μόνο έκρουσαν το καμπανάκι του κινδύνου (χωρίς δραματικούς 
τόνους) για την προστασία των εμπορικών «μπραντ νέιμς». Είναι 
σίγουρο ότι ο Τσίπρας θα τους δώσει διαβεβαιώσεις και γι' αυτό.

Παζάρια για ξεπουλήματα
Κάποιος από τους δημοσιογράφους που κάλυπταν την επί-

σκεψη του Τσίπρα στο Σίτι του Λονδίνου αναγνώρισε ανάμεσα 
σ' εκείνους που έβγαιναν από το κτίριο κι εκείνον τον ταϊλανδό 
μεσάζοντα με το όνομα-γλωσσοδέτη, που θέλει να πάρει τον Πα-
ναθηναϊκό και έχει κάνει προκαταρκτική συμφωνία με τον Αλα-
φούζο. Ηρθα ν' ακούσω τον πρωθυπουργό ήταν η απάντηση που 
έδωσε ο Παϊρότζ Πιεμπονγκσάντ στη δημοσιογραφική ερώτηση.

Επιβεβαιώθηκε έτσι, εμμέσως, η πληροφορία που κυκλοφο-
ρεί εδώ και καιρό στην Αθήνα. Οτι ο ταϊλανδός μεγαλομεσίτης 
θέλει να κάνει κάποιες μπίζνες real estate στην Ελλάδα και χρη-
σιμοποιεί ως όχημά του τον Παναθηναϊκό. Χέστηκαν κι αυτός 
και οι κεφαλαιούχοι που εκπροσωπεί για την πράσινη φανέλα 
με το τριφύλλι. Ο Παναθηναϊκός από μόνος του δεν αφήνει κέρ-
δος. Ο Παναθηναϊκός ως brand name για μια ευρύτερη μπίζνα 
μπορεί να αφήσει κέρδος. Οι πληροφορίες, λοιπόν, λένε ότι ο 
ταϊλανδός δε βρήκε «το σημείο επαφής που θα ήθελε» με την 
κυβέρνηση, γι' αυτό και καθυστερεί την υπογραφή συμφωνίας 
με τον Αλαφούζο και την ανάληψη του Παναθηναϊκού, που θα 
γίνει με την «επένδυση» μερικών δεκάδων εκατομμυρίων δολα-
ρίων στην καταχρεωμένη ΠΑΕ. Αν δεν τα βρει με τα στελέχη της 
κυβέρνησης στα υπόλοιπα (στις μπίζνες του real estate), τότε… 
πάπαλα ο Παναθηναϊκός.

Γιατί δεν τα βρίσκει ο Πιεμπονγκσάντ με την κυβέρνηση; Επει-
δή υπάρχει ανταγωνιστής. Είναι ο Δ. Γιαννακόπουλος με το fund 
Αthens Alive (Pan Asia ονομάζεται το fund που εκπροσωπεί ο Τα-
ϊλανδός), που θέλει επίσης να πάρει τον Παναθηναϊκό πακέτο με 
το ΟΑΚΑ, γύρω από το οποίο θα χτίσει ξενοδοχεία, προπονητικά 
κέντρα, συγκροτήματα διασκέδασης κτλ. Ο Γιαννακόπουλος έχει 
βρει «άκρη» με τους Τσιπραίους (την υπόθεση χειρίζεται ο εξά-
δελφος Τσίπρας), ενώ αντίθετα ο Πιεμπονγκσάντ πρώτα έκλει-
σε συμφωνία με τον Αλαφούζο να του δώσει τον Παναθηναϊκό 
(φράζοντας έτσι το δρόμο στον Γιαννακόπουλο), γεγονός που 
μάλλον του βάζει εμπόδια στο δρόμο προς το Μαξίμου, καθώς 
ο Αλαφούζος με τον ΣΚΑΙ δίνει σκληρό αγώνα ενάντια στην κυ-
βέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και προσωπικά ενάντια στον Τσίπρα.

Δεν αποκλείεται στο τέλος οι δυο καπιταλιστικοί όμιλοι να τα 
βρουν και να στήσουν από κοινού τη μπίζνα (ο Γιαννακόπουλος 
έχει δηλώσει ανοιχτός σ' ένα τέτοιο ενδεχόμενο), την οποία βέ-
βαια θα παρουσιάσουν ως «σχέδιο σωτηρίας του Παναθηναϊκού», 
για να μεθύσουν από χαρά το πράσινο τσούρμο, που θ' αρχίσει 
να τραγουδά εκστασιασμένο «σύλλογος μεγάλος δεν υπάρχει 
άλλος» και θα είναι έτοιμο να ξεσκίσει όποιον τολμήσει να φω-
νάξει «κάτω τα χέρια από τη δημόσια περιουσία» και «όχι άλλο 
περιβαλλοντικό έγκλημα στην περιοχή του ΟΑΚΑ».

Εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι στο παράρτημα με τίτλο «Specific 
commitments to ensure the continuity and completion of reforms 
adopted under the ESM programme» («Ειδικές δεσμεύσεις για 
τη διασφάλιση της συνέχειας και της ολοκλήρωσης των μεταρ-
ρυθμίσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος 
ΕΜΣ»), που συνοδεύει την απόφαση του Eurogroup για το μετα-
Μνημόνιο, αναφέρεται ότι μέχρι το τέλος του 2018 το ΟΑΚΑ θα 
πρέπει να μεταφερθεί στο Υπερταμείο Ιδιωτικοποιήσεων και 
Ξεπουλήματος. Φαίνεται πως σχεδιάζουν μια ακόμα -αποικιο-
κρατικού τύπου- σύμβαση παραχώρησης, διάρκειας ενός αιώνα, 
κατά το πρότυπο του Ελληνικού, η οποία θα συνοδεύεται με αλ-
λαγές στις χρήσεις γης και στους συντελεστές, ώστε οι πλιατσι-
κολόγοι καπιταλιστές του real estate να στήσουν τη μπίζνα τους.

Η «εκλεκτή» του ΣΥΡΙΖΑ για την Εισαγγε-
λία του Αρείου Πάγου, η στενή οικογε-

νειακή φίλη του υπουργού Τζανακόπουλου, 
δεν πρωταγωνιστεί μόνο στην προσπάθεια 
να αφαιρεθεί το δικαίωμα της άδειας από 
τον Δ. Κουφοντίνα. Πρωταγωνιστεί σε κάθε 
πτυχή που αφορά την ενίσχυση της κρατικής 
καταστολής και στη θωράκιση των ασφαλί-
τικων υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να βυσ-
σοδομούν σε βάρος όποιου συλλαμβάνουν. 
Και βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ χρεώνεται απόλυτα 
τον κατασταλτικό οίστρο της Ξ. Δημητρίου.

Η ασφαλίτικη αυθαιρεσία γύρω από το 
DNA είναι γνωστή (πρόσφατη είναι η καφ-
κική περιπέτεια της Ηριάννας και του Περι-
κλή). Η εισαγγελέας του Α.Π., όμως, θεωρεί 
ότι δε χρειάζεται να τηρείται ούτε ένα δευ-
τερεύον δικαίωμα που έχει εκχωρηθεί στους 
κατηγορούμενους, συγκεκριμένα το δικαίω-
μα να διορίζουν τεχνικό σύμβουλο που θα 
παρευρίσκεται στη λήψη δείγματος DNA.

Στις 29.5.2015 συνελήφθησαν από την 
Αντιτρομοκρατική οι Γ. Τσιρώνης και Σ. Χρι-
στοδούλου. Ο ανακριτής διέταξε να τους 
πάρουν DNA, δίνοντάς τους προθεσμία 

48 ωρών για να διορίσουν τεχνικό σύμβου-
λο, όπως εκ του νόμου έχουν δικαίωμα. Οι 
ασφαλίτες τους πήραν DNA πριν εκπνεύσει 
η προθεσμία, γράφοντας στα παλιά τους τα 
παπούτσια το δικαίωμα των κατηγορούμε-
νων. Ο Τσιρώνης υπέβαλε διά του συνηγό-
ρου του ένσταση ακυρότητας και ζήτησε να 
ακυρωθεί η πράξη και να καταστραφεί το 
DNA που του πήραν (ταυτόχρονα διόρισε 
και τεχνικό σύμβουλο). Το Συμβούλιο Πλημ-
μελειοδικών Αθηνών έκρινε ότι παρανόμως 
λήφθηκε DNA από τον κατηγορούμενο, 
αφού δεν είχε παρέλθει η προθεσμία που 
ο ανακριτής του είχε δώσει για να διορίσει 
τεχνικό σύμβουλο. Ακύρωσε την πράξη, 
διέταξε να καταστραφεί το δείγμα και να 
επαναληφθεί η διαδικασία λήψης DNA όπως 
ορίζει ο νόμος.

Ο ανακριτής, όταν πληροφορήθηκε την 
έκδοση του βουλεύματος, έστειλε στο Συμ-
βούλιο Πλημμελειοδικών και την υπόθεση 
του Χριστοδούλου, από τον οποίο επίσης εί-
χαν πάρει DNA πριν παρέλθει η προθεσμία.  
Το Συμβούλιο, με πανομοιότυπη απόφασή 
του, ακύρωσε και τη λήψη DNA από τον 
Χριστοδούλου και διέταξε την καταστροφή 

του δείγματος και την επανάληψη της δια-
δικασίας.

Ο γνωστός εισαγγελέας Ντογιάκος άσκη-
σε έφεση κατά του πρώτου βουλεύματος του 
Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, η οποία εξε-
τάστηκε από το Συμβούλιο Εφετών και έγινε 
δεκτή. Δικαιώθηκαν οι ασφαλίτες, έστω και 
εκ των υστέρων. Την ήθελαν αυτή τη δικαί-
ωση για να συνεχίσουν να κάνουν τα ίδια. 
Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ανέλαβε 
τα υπόλοιπα, διά της τότε αντεισαγγελέα 
Ξ. Δημητρίου, η οποία υπέβαλε αναίρεση 
προκειμένου να εξαφανιστεί και το δεύτερο 
βούλευμα. Ηθελαν μια απόφαση που να λέει 
ότι η λήψη DNA είναι κάτι πολύ απλό, για 
το οποίο δεν υπάρχει λόγος να παρίσταται 
τεχνικός σύμβουλος του κατηγορούμενου. 
Ηθελαν να φαλκιδεύσουν και αυτό το στοι-
χειώδες δικαίωμα, για να μπορούν οι ασφα-
λίτες ακόμα και να πλακώνουν στο ξύλο έναν 
κρατούμενό τους για να του πάρουν DNA.

Ετσι, η υπόθεση έφτασε ενώπιον της 
Πλήρους Ποινικής Ολομέλειας του Αρεί-
ου Πάγου, που συνεδρίασε τον Γενάρη του 

Κράτος ασφαλιτών και εισαγγελέων!
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Κινήσεις απελπισίας από τον φίρερ της ΧΑ

οργάνωσης» (η έμφαση δική 
μας). Ο Γερμενής κάνει ευθέως 
λόγο για παλιό καταστατικό 
του κόμματος, «αδειάζοντας» 
τον φίρερ με τα περί πλαστών 
εγγράφων.

Ο Μιχαλολιάκος κατέθεσε 
στις 28 Αυγούστου του 2012 
στον Αρειο Πάγο ένα άλλο κα-
ταστατικό, για να δημιουργήσει 
προφανώς το άλλοθι ότι η ΧΑ 
δεν είναι ένα εθνικοσοσιαλι-
στικό μόρφωμα που διέπεται 
από την Αρχή του Αρχηγού. Ο 
ισχυρισμός τους ότι κατέθεσαν 
αυτό το καταστατικό λόγω των 
δύο εκλογικών αναμετρήσεων 
του 2012 είναι ψευδής.

Για να γίνει δεκτή η κάθοδος 
ενός κόμματος ή οργάνωσης 
στις εκλογές πρέπει -σύμφωνα 
με το ΝΔ 59/1974- να κάνει στον 
Αρειο Πάγο δήλωση ότι αποκη-
ρύσσει τη βίαιη ανατροπή του 
«δημοκρατικού πολιτεύματος». 
Αυτή η δήλωση γίνεται πριν από 
τη διεξαγωγή των εκλογών, προ-
κειμένου να εγκριθεί η συμμετο-
χή του κόμματος στις εκλογές, 
και όχι μεταγενέστερα. Θυμί-
ζουμε ότι στο παρελθόν υπήρ-
ξαν περιπτώσεις οργανώσεων 
που δεν έκαναν στον Αρειο Πά-
γο τη δήλωση του ΝΔ 59/1974 
και πήραν κανονικά μέρος στις 
εκλογές.

Το καταστατικό αυτό, που στο 
άρθρο 34 αναφέρει ότι είναι το 
πρώτο καταστατικό του νεονα-
ζιστικού μορφώματος, κατα-
τέθηκε στις 28 Αυγούστου του 
2012 (δηλαδή σχεδόν τέσσερις 
μήνες μετά τις εκλογές της 7ης 
Μάη του 2012), όμως δε δημοσι-
εύτηκε την επομένη, αλλά δεκα-
τρείς μήνες αργότερα, στις 30 
Σεπτέμβρη του 2013! Δε χρειά-
ζεται να θυμίσουμε, βέβαια, ότι 
τα καταστατικά των κομμάτων 
δεν κρατιούνται στα συρτάρια, 
αλλά δημοσιοποιούνται και για 
λόγους προπαγάνδας και για να 
γνωρίζουν οι φίλοι και οι οπαδοί 
των κομμάτων την εσωτερική 

τους λειτουργία πριν αποφασί-
σουν την ένταξή τους σ’ αυτά.

Είναι προφανές ότι ο Μιχα-
λολιάκος και η συμμορία του 
κατέθεσαν αυτό το καταστατι-
κό στον Αρειο Πάγο τέσσερις 
μήνες μετά τις εκλογές του Μάη 
του 2012 και το βάφτισαν «πρώ-
το καταστατικό», γιατί διέθεταν 
ήδη μια κοινοβουλευτική ομάδα 
με 18 βουλευτές και ήθελαν να 
χτίσουν μια βιτρίνα νομιμότητας 
έναντι μελλοντικών ποινικών 
εμπλοκών. Ο εθνικοσοσιαλι-
σμός ήταν ξέχειλος σε όλη τη 
δράση τους, τα παλιά καταστα-
τικά τους κείμενα ήταν γνωστά, 
είχαν σκοπό να οργανώσουν 
θύελλα φασιστικών χτυπημάτων 
(όπως και έκαναν), επομένως 
έπρεπε να χτίσουν μια νομική 
άμυνα που δε θα συνέδεε τη 
δράση των ταγμάτων εφόδου 
και την ίδια τη ΧΑ με τον εθνι-
κοσοσιαλισμό.

Γιατί έδωσαν το καταστα-
τικό του Αρείου Πάγου στη 
δημοσιότητα με καθυστέρηση 
δεκατριών μηνών, «ανεβάζο-
ντάς» το στην ιστοσελίδα τους 
τον Σεπτέμβρη του 2013;  Είχαν 
προηγηθεί σημαντικά γεγονότα 
που τους ανάγκασαν να οργανώ-
σουν πανικόβλητοι την ποινική 
τους άμυνα.

Το βράδυ της 12ης  προς 13η 
Σεπτέμβρη του 2013 είχε ορ-
γανωθεί η δολοφονική ενέδρα 
ενάντια σε στελέχη του ΠΑΜΕ 
και του ΚΚΕ στο Πέραμα, που 
είχε σχεδιαστεί από τον Λαγό 
και τον φίρερ Μιχαλολιάκο. 
Αυτή τη φορά δε χτυπούσαν 
αλλοδαπούς μικροπωλητές σε 
κάποια λαϊκή αγορά, αλλά μέλη 
και στελέχη ενός κοινοβουλευ-
τικού κόμματος. 

Το βράδυ της 17ης προς 18η 
Σεπτέμβρη του 2013 είχαν δο-
λοφονήσει στο Κερατσίνι τον 
Παύλο Φύσσα. Αυτή τη φορά 
δεν είχαν δολοφονήσει κάποι-
ον μετανάστη και είχαν φύγει 
ανανόχλητα από τον τόπο της 
δολοφονίας. Είχαν δολοφονήσει 

Ελληνα, μπροστά στα μάτια της 
αστυνομίας και ο δολοφόνος 
είχε -αναγκαστικά- συλληφθεί. 
Και αυτή η δολοφονία είχε δια-
ταχθεί από τον φίρερ, ενώ στην 
εκτέλεσή της δεν πήρε μέρος 
μόνον ο Ρουπακιάς (αυτός 
απλώς έδωσε το δολοφονικό 
χτύπημα με το μαχαίρι), αλλά 
ολόκληρο τάγμα εφόδου, στε-
λεχωμένο από χρυσαυγίτες όχι 
μόνο από τη Νίκαια.

Είχαν προηγηθεί, λοιπόν, 
μια ανθρωποκτονία και πολλές 
απόπειρες ανθρωποκτονίας. 
Είχε προηγηθεί, όμως, στις 25 
Σεπτέμβρη, η κατάθεση στον 
αντεισαγγελέα του Αρείου Πά-
γου Χαρ. Βουρλιώτη των Ανα-
γνωστέων Εγγράφων 254 και 
255 από τον δημοσιογράφο Δ. 
Ψαρρά.

Ετσι, η ηγεσία της νεοναζιστι-
κής συμμορίας «θυμήθηκε» το 
«πραγματικό καταστατικό και 
έγραψαν στην ιστοσελίδα τους:

«Τις τελευταίες μέρες διάφο-
ροι επιτήδειοι διακινούν μέσω 
του διαδικτύου και του Τύπου 
ένα κίβδηλο έγγραφο, το οποίο 
παρουσιάζεται ως το δήθεν κα-
ταστατικό της Χρυσής Αυγής. Το 
ψευδεπίγραφο αυτό “καταστα-
τικό“ έφτασε μέχρι και στην Ει-
σαγγελία του Αρείου Πάγου και 
μάλιστα ενσωματώθηκε στην δι-
κογραφία “παρωδία“, βάσει της 
οποίας διώκονται ο Αρχηγός και 
μέλη του Κινήματός μας!

Το αληθές καταστατικό της 
Χρυσής Αυγής, το οποίο είναι 
κατατεθειμένο και κυρωμένο 
από τον Αρειο Πάγο είναι αυτό 
που παραθέτουμε και μόνον 
αυτό. Εάν κάποιος ανόητος πι-
στεύει στ' αλήθεια πως αυτό το 
“έγγραφο“ έχει κάποια σχέση 
με το πραγματικό καταστατικό 
της Χρυσής Αυγής, θα πρέπει 
να αναζητήσει τις ευθύνες του 
ίδιου του Αρείου Πάγου και της 
εκάστοτε ηγεσίας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών που επέτρεψαν 
κατ' επανάληψιν στο Κίνημά μας 
να συμμετάσχει σε εκλογικές 

διαδικασίες τις τελευταίες δεκα-
ετίες. Αν είναι ποτέ δυνατόν το 
Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας 
να έδινε έγκριση, για να κατέλθει 
σε εκλογές μια “εγκληματική ορ-
γάνωση“».

Αποκαλύπτεται καθαρά ο λό-
γος για τον οποίο έσπευσαν με 
καθυστέρηση δεκατριών μηνών 
να δημοσιοποιήσουν το «πραγ-
ματικό καταστατικό», στο οποίο 
μέχρι τότε δεν είχαν δώσει κα-
μιά σημασία, δεν είχαν κάνει 
καμιά προπαγανδιστική χρήση. 
Οταν αυτό το καταστατικό έχει 
μόνο χρήση «νομική καβάτζας», 
όταν υπάρχει το εθνικοσοσιαλι-
στικό καταστατικό με το οποίο 
λειτουργεί το μόρφωμα, δεν 
είχαν κανένα λόγο να χρησι-
μοποιήσουν στην προπαγάνδα 
τους το καταστατικό του Αρεί-
ου Πάγου. Αυτό το είχαν κατα-
θέσει μόνο ως άλλοθι, για να 
μπορούν να ισχυριστούν -εκ των 
υστέρων- «αν είναι δυνατόν το 
Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας 
να έδινε έγκριση για να κατέλθει 
στις εκλογές  μια “εγκληματική 
οργάνωση“». Ράβδος εν γωνία, 
άρα βρέχει! Μέσα στον πανικό 
τους οι νεοναζιστές δεν αντι-
λαμβάνονται ότι ακριβώς αυτό 
το επιχείρημα αποτελεί έμμεση 
(πλην σαφή) ομολογία, ότι κα-
τέθεσαν αυτό το καταστατικό 
στον Αρειο Πάγο, τέσσερις μή-
νες μετά τις εκλογές, για να το 
έχουν σαν άλλοθι, ότι δήθεν δεν 
είναι εγκληματική οργάνωση.

ΥΓ. Σε προηγούμενο ρεπορ-
τάζ μας (Δίκη ΧΑ-Αναγνωστέα 
έγγραφα 354 και 392: Επιβε-
βαιώνεται ο ναζισμός και η 
«Αρχή του Αρχηγού», Κόντρα, 
16.6.2018, http://www.eksegersi.
gr/issue/966/Πολιτική/30944.
Επιβεβαιώνεται-ο-ναζισμός-και-
η-«Αρχή-του-Αρχηγού) καταδεί-
ξαμε -μεταξύ των άλλων- ότι και 
το καταστατικό του 2012 είναι 
διαποτισμένο από την «Αρχή 
του Αρχηγού».

Γεράσιμος Λιόντος
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Στουρνάρας: με το γάντι…
Μπορεί σε προσωπικό επίπεδο ο Στουρνάρας να βλέπει τον 

Τσίπρα και να βγάζει σπυράκια, όμως στα 62 του χρόνια έχει 
μάθει να υπηρετεί με συνέπεια τα αφεντικά του, παραβλέπο-
ντας προσωπικές πικρίες. Υπό άλλες συνθήκες δε θα άφηνε 
αναπάντητες τις προκλήσεις των Πολάκηδων που άρχισαν να 
τον τρολάρουν με την «προληπτική γραμμή πίστωσης», που την 
υποστήριζε με πάθος αλλά δεν υιοθετήθηκε από το Eurogroup. 
Θα τους έλεγε ευθέως ότι το «μαξιλάρι ρευστότητας», έτσι όπως 
αποφασίστηκε, δε διαφέρει σε τίποτα από την «προληπτική γραμ-
μή πίστωσης». Ηταν όμως υποχρεωμένος να μην πάει κόντρα στη 
γραμμή του Βερολίνου, του Παρισιού, των Βρυξελλών και της 
Φρανκφούρτης, που λέει «στηρίζουμε Τσίπρα γιατί μια χαρά μας 
κάνει τη δουλειά». Ετσι, στην ενδιάμεση έκθεση νομισματικής 
πολιτικής, που παρέδωσε στον Βούτση την περασμένη Δευτέρα, 
ο Στουρνάρας επέλεξε να μιλήσει με πυθιακή γλώσσα, αποδομώ-
ντας εμμέσως πλην σαφώς το κυβερνητικό παραμύθι. Μόνο που 
αυτή την αποδόμηση την αντιλαμβάνονται μόνο όσοι μπορούν 
να διαβάσουν πίσω από τις γραμμές, γι' αυτό και την εκλαϊκευ-
ση των συμπερασμάτων της έκθεσης Στουρνάρα την ανέλαβε ο 
αντιπολιτευόμενος αστικός Τύπος.

Ο Στουρνάρας υποστηρίζει ότι το «μαξιλάρι ρευστότητας» αυ-
ξάνει το δημόσιο χρέος, ενώ δεν οδηγεί ούτε στη διατήρηση της 
κατ' εξαίρεση αποδοχής ελληνικών ομολόγων ως εγγύηση από 
την ΕΚΤ για τη χορήγηση φτηνού δανεικού χρήματος στις τρά-
πεζες (waiver), ούτε στη συμμετοχή της Ελλάδας στο περιβόητο 
QE, το πρόγραμμα «ποσοτικής χαλάρωσης» της ΕΚΤ, που μέχρι 
τα μέσα του 2017 ήταν για τους συριζαίους η σύγχρονη «μεγάλη 
ιδέα του έθνους» (έκτοτε το «ξέχασαν»). Εκείνο που περιέγραψε 
ο Στουρνάρας (χωρίς να το ονοματίζει) είναι μια υβριδική γραμμή 
πίστωσης, η οποία δεν έχει το τυπικό στάτους της «προληπτικής 
γραμμής πίστωσης» του ESM, σχηματίζεται όμως με δανεικά 
(τα οποία εξακολουθεί να διαχειρίζεται ο ESM) και συνοδεύεται 
από όρους και αυστηρή επιτροπεία, όπως θα συνέβαινε και με 
την «προληπτική γραμμή πίστωσης». Μ' άλλα λόγια, ο Στουρνά-
ρας λέει στην αντιπολίτευση να εντάξει στην προπαγάνδα της 
το επιχείρημα ότι μια «προληπτική γραμμή πίστωσης» θα ήταν 
προτιμότερη, γιατί θα ήταν ίδια με το καθεστώς που συνοδεύει 
το «μαξιλάρι ρευστότητας», όμως παράλληλα θα διατηρούσε το 
waiver και μπορεί να οδηγούσε και στο QE (έστω και συμβολικά, 
με ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσό δανεισμού).

Ο Στουρνάρας αμφισβητεί και τη βιωσιμότητα του χρέους 
(σιγά την είδηση!), στηριζόμενος στο ότι τα υψηλά «πρωτογενή 
πλεονάσματα» μόνο πετρελαιοπαραγωγοί χώρες θα μπορούσαν 
να τα πιάσουν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα συνεχώς. Πα-
ρά ταύτα, θεωρεί και αυτός ότι το χρέος έγινε βιώσιμο «τουλά-
χιστον μεσοπρόθεσμα». Και ότι η απόφαση του Eurogroup θα 
συμβάλει στην «ομαλή έξοδο στις αγορές». Αρα, θέλοντας και 
μη, ο Στουρνάρας εμφανίστηκε να επιβεβαιώνει τον πυρήνα του 
κυβερνητικού παραμυθιού. Τα υπόλοιπα, τα ουσιαστικά στοιχεία, 
έπρεπε να τα βγάλουν με το τσιγκέλι από την έκθεση οι αντιπο-
λιτευόμενες φυλλάδες.

Ο Βούτσης, που είναι παλιά καραβάνα της αστικής πολιτι-
κής, δεν παρέλειψε να στήσει κι έναν… ευγενικό καυγά με τον 
Στουρνάρα μπροστά στις κάμερες, υπερασπιζόμενος το έργο 
της κυβέρνησης και της Βουλής τα τελευταία τρία χρόνια και 
αφήνοντας αιχμές για τις προηγούμενες κυβερνήσεις και την 
τρόικα. «Τα προγράμματα αυτά εν πολλοίς εμπεριείχαν μέσα τους 
ισχυρό σπέρμα αδικίας και ισχυρών λαθών από πλευράς και του 
ΔΝΤ και των άλλων εταίρων, όταν είχαν επιβληθεί στη χώρα. Αισιό-
δοξα τώρα μπορούμε να αντικρίσουμε το παρόν και το μέλλον έτσι 
ώστε στο επίπεδο της ελληνικής κοινωνίας να υπάρξει επούλωση, 
θεραπείες και μια ανάπτυξη δίκαιη, με κοινωνικό πρόσημο», είπε, 
αναγκάζοντας τον Στουρνάρα να ξαναζητήσει το λόγο για να πει  
πως λάθη έγιναν και από την τωρινή κυβέρνηση. «Θέλω να το 
τονίσω για να μην ξεχάσουμε γιατί φτάσαμε εδώ. Γιατί δυο γενιές 
πληρώνουν τόσο μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα. Δεν πρέπει 
να επαναλάβουμε με τίποτα τα λάθη της οικονομικής πολιτικής 
που έγιναν τόσο στο απώτερο όσο και στο εγγύτερο παρελθόν» 
είπε, για ν' ακολουθήσουν νέα πυρά από τον Βούτση κατά των 
κυβερνήσεων του παρελθόντος.

Ο Μοσκοβισί ως προεκλογικός 
αβανταδόρος του ΣΥΡΙΖΑ

Οταν προσγειώθηκε το 
αεροπλάνο που μετέφε-

ρε τον Πιέρ Μοσκοβισί για τη 
δέκατη επίσκεψή του τα τελευ-
ταία χρόνια στην Αθήνα, είχαν 
ήδη κυκλοφορήσει τα «Νέα» 
με συνέντευξη του κομισάριου 
που δημοσιεύτηκε με τον τίτλο 
«Δεν είναι ώρα για πανηγυρι-
σμούς». Δική του φράση ήταν 
και απέδιδε πιστά το περιεχό-
μενο της συνέντευξης, η οποία 
ήταν από την αρχή μέχρι το 
τέλος μια προειδοποίηση για 
τη συνέχιση της μνημονιακής 
πολιτικής. Oπως σημείωνε στο 
σύντομο πρόλογό της η φυλλά-
δα του Μαρινάκη «δεν απέφυ-
γε να διαμηνύσει έξι φορές 
ότι θα πρέπει να τηρηθούν οι 
δεσμεύσεις».

Πράγματι, ο «αγαπητός 
Πιέρ» πήρε το ύφος του αυ-
στηρού δασκάλου που κουνά 
το δάχτυλο στο ζαβολιάρη 
μαθητή: «Οι μεταρρυθμίσεις 
είναι εκτενείς, απαιτητικές και 
η επιτήρηση στενότερη» - «Οι 
δεσμεύσεις πρέπει να γίνουν 
σεβαστές, και θεωρώ ότι θα 
γίνουν. Εχουμε τους μηχανι-
σμούς να το διασφαλίσουμε» 
- «Εχουμε το πλαίσιο της ενι-
σχυμένης εποπτείας που προ-
βλέπει δεσμεύσεις, οι οποίες 
θα πρέπει να γίνουν σεβαστές 
και από τις δύο πλευρές - Οι δε-
σμεύσεις έχουν υιοθετηθεί με-
σοπρόθεσμα, οπότε θα παρα-
κολουθούνται στο μεσοπρόθε-
σμο διάστημα, όσο χρειάζεται 
- Η κατάσταση είναι απαιτητική 
για την Ελλάδα.   Οι δεσμεύσεις 
και οι υπεύθυνες δημοσιονο-
μικές πολιτικές θα πρέπει να 
υλοποιηθούν από την τωρινή 
κυβέρνηση, την επόμενη, τη 
μεθεπόμενη και από αυτήν που 
θα ακολουθήσει μετά» .

Οταν τον ρώτησαν αν «έχει 
περιθώρια η κυβέρνηση για 
διορθωτικές κινήσεις σε συ-
ντάξεις και αφορολόγητο ως 
προεκλογικό αντιστάθμισμα 
στις περικοπές», ο Μοσκοβισί 
απάντησε κοφτά: «Δεν θέλω να 
μπω στο παιχνίδι των υποθέσε-
ων και της προεκλογικής περι-
όδου. Οι δεσμεύσεις πρέπει να 
γίνουν σεβαστές, και θεωρώ 
ότι θα γίνουν». Και τόνισε με 
νόημα: «Εχουμε τους μηχανι-
σμούς να το διασφαλίσουμε».

Οπως αντιλαμβάνεστε, 
αυτό δεν άρεσε καθόλου 
στους συριζαίους. Επιασαν 
τον Μοσκοβισί κι αυτός δεν 
είχε καμιά αντίρρηση να κάνει 
μια κωλοτούμπα τόσο θεαμα-
τική που θα τη ζήλευε και ο… 
Καμμένος. Εκεί που στη συνέ-
ντευξή του έριχνε το βάρος 
στην ανάγκη τήρησης των δε-
σμεύσεων, προειδοποιώντας 
ότι δε θα γίνει ανεκτή καμιά 
υπαναχώρηση και ότι υπάρχει 
ο μηχανισμός επιτήρησης για 
να εξασφαλιστεί αυτό, μετα-

τράπηκε σε διαπρύσιο κήρυκα 
της «καθαρής εξόδου» και του 
«τέλους των μνημονίων» και 
περιφερόταν επί μια μέρα ως 
προεκλογικός αβανταδόρος 
του ΣΥΡΙΖΑ, αιφνιδιάζοντας 
πλήρως τη ΝΔ, που αντέδρα-
σε σπασμωδικά, ανοίγοντας 
δημόσια «μέτωπο» με τον επί-
τροπο.

Ηδη από τη συνάντησή του 
με τον Τσακαλώτο (ο οποίος 
δεν μίλησε σχεδόν καθόλου) 
ο Μοσκοβισί κατέστησε σα-
φείς τις προθέσεις του, διακη-
ρύσσοντας: «Δεν υπάρχει νέο 
Μνημόνιο, δεν υπάρχει νέο 
πρόγραμμα, η Ελλάδα πλέον 
στέκεται στα πόδια της υλοποι-
ώντας τη δική της αναπτυξιακή 
στρατηγική και με τους ευρω-
παίους εταίρους της να στέκο-
νται δίπλα της. Αυτή είναι μία 
νέα σελίδα για τη χώρα. (…) η 
μεταμνημονιακή εποπτεία, η 
οποία, επαναλαμβάνω, δεν 
αποτελεί ένα ψευδομνημόνιο. 
Φυσικά οι θεσμοί και η ΕΕ θα 
είναι παρόντες εδώ, αλλά με 
τελείως διαφορετικό πνεύμα 
και  τελείως διαφορετικές δια-
δικασίες. (…) θα συζητήσουμε 
με τον Υπουργό Οικονομικών 
της Ελλάδας (όπως κάνω και 
με τον Υπουργό Οικονομικών 
οποιασδήποτε άλλης ευρωπαϊ-
κής χώρας) το προσχέδιο προ-
ϋπολογισμού της χώρας στις 
15 Σεπτεμβρίου. Και αυτό απο-
τελεί μία κανονική διαδικασία.  
Βεβαίως και υπάρχει μεταπρο-
γραμματική παρακολούθηση, 
όμως δεν αφορά την επιβολή 
νέων μέτρων, αλλά την από 
κοινού εγγύηση ότι οι ειλημ-
μένες δεσμεύσεις τηρούνται. 
(…) Πρέπει να έχετε εμπιστο-
σύνη στη  χώρα σας. Η Ελλάδα 
έχει τεράστιες δυνατότητες να 
αναπτυχθεί. Θα γίνεται ολοέ-
να και περισσότερο ελκυστική 
στους επενδυτές. Σχετικά δε 
με την αναπτυξιακή στρατηγι-
κή πιστεύω ότι είναι ουσιαστι-
κά συμβατή με την υπεύθυνη 
δημοσιονομική πολιτική».

Δεν παρέλειψε να πλέξει 
το εγκώμιο του Τσακαλώτου 
(«Επί σχεδόν τρία χρόνια ο κ. 
υπουργός κέρδισε σιγά - σιγά 
βήμα προς βήμα την εμπιστο-
σύνη και τον σεβασμό των 
υπόλοιπων υπουργών Οικο-

νομικών της Ευρωζώνης και 
νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό η 
επίτευξη αυτής της συμφωνίας 
οφείλεται σε αυτόν»), αλλά το 
καλύτερο το κράτησε για την 
ερώτηση αν «έχει η κυβέρνηση 
τη δυνατότητα να μην εφαρμό-
σει το Μέτρο της μείωσης των 
συντάξεων από 1/1/2019», αν 
«υπάρχει περιθώριο διαπραγ-
μάτευσης για να αναβληθεί ή 
και να μην εφαρμοστεί καθό-
λου». Αφού θύμισε τη λατινική 
φράση “pacta sunt servanda” 
(«οι δεσμεύσεις πρέπει να τη-
ρούνται»), ο Μοσκοβισί μεταμ-
φιέστηκε σε Κατρούγκαλο και 
συμπλήρωσε με… άνεση που 
δεν αντιστοιχεί σε επίτροπο-
τεχνοκράτη, αλλά σε πολιτικό: 
«Ωστόσο οι δεσμεύσεις δεν εί-
ναι ανελαστικές και όπως είπα, 
θα συζητήσουμε με την Ελλάδα 
πλέον, ως μία χώρα της Ευρω-
ζώνης σε κανονικότητα, επί 
του προσχεδίου του προϋπο-
λογισμού της, το οποίο οφείλει 
να είναι ισορροπημένο και να 
τηρεί τους δημοσιονομικούς 
στόχους. Ως εκ τούτου θα το 
συζητήσουμε στον καιρό του». 
Αφησε, δηλαδή, ανοιχτό και 
το ζήτημα του νέου πετσοκόμ-
ματος των συντάξεων, όπως 
ακριβώς το θέλει η κυβερνητι-
κή προπαγάνδα.

Το ίδιο σόου έδωσε ο Μο-
σκοβισί και στη Βουλή. «Θέλω 
να το πω: δεν είναι τέταρτο μνη-
μόνιο αυτό που κάνουμε, δε θα 
ξανάρθει εδώ η τρόικα!», είπε 
καταχειροκροτούμενος από 
τον κυβερνητικό λόχο που ζει 
για κάτι τέτοια. Τι σημασία έχει 
που μέχρι και το 2022 η τρόικα 
θα έρχεται τέσσερις φορές το 
χρόνο; Ο Μοσκοβισί κλήθηκε 
να λειτουργήσει ως προεκλο-
γικός αβανταδόρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και το έκανε με… συριζαϊκή 
συνέπεια. Χωρίς να κοκκινίζει 
ούτε στο πιο χοντρό ψέμα.

Ο Χατζηδάκης, εμφανώς 
θυμωμένος, προσπάθησε να 
διαψεύσει τον Μοσκοβισί. Για 
να τον πάρει στο ψιλό ο Τζανα-
κόπουλος, που έσπευσε να κά-
νει δήλωση για να πει ότι «ο κ. 
Χατζηδάκης στην πραγματικό-
τητα θύμωσε με την αλήθεια, 
θύμωσε με το γεγονός ότι ο κ. 
Μοσκοβισί είπε το αυτονόητο: 
Δεν υπάρχει 4ο μνημόνιο, ότι η 

Ελλάδα πέτυχε μια πολύ θετική 
συμφωνία για το ελληνικό χρέ-
ος, η οποία το καθιστά πλέον 
βιώσιμο».

Ο Μοσκοβισί συναντήθηκε 
και με τον Μητσοτάκη. Δεν 
έκαναν κοινές δηλώσεις, αλλά 
στο δελτίο Τύπου που εξέδω-
σε η ΝΔ αναφερόταν ότι «ο κ. 
Μητσοτάκης συνέστησε στον κ. 
Μοσκοβισί να είναι πιο προσε-
κτικός στις δημόσιες τοποθετή-
σεις του, σεβόμενος τις θυσίες 
που έχουν υποστεί οι Ελλη-
νες. Πόσο μάλλον τις εντελώς 
αχρείαστες που επιβλήθηκαν 
στους πολίτες τα τελευταία 
τρία χρόνια, αλλά και εκείνες 
που δυστυχώς έχει υπογράψει 
η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου 
για το προσεχές διάστημα». Ο 
εκνευρισμός ξεχείλισε…

Πανέτοιμος, ο Τσίπρας περί-
μενε τον Μοσκοβισί στο Μαξί-
μου για να τον ρωτήσει μπρο-
στά στις κάμερες… αν είχε την 
ευκαιρία να εξηγήσει στα πολι-
τικά κόμματα ότι δεν υπάρχει 
άλλο μνημόνιο για την Ελλάδα, 
με τον επίτροπο να απαντά ότι 
δεν υπάρχει άλλο πρόγραμμα 
για την Ελλάδα, δεν μπορεί να 
υπάρξει και δε θα υπάρξει! Ο 
Τσίπρας φόρεσε το στοχαστι-
κό του ύφος και «εξήγησε» ότι 
μετά από οχτώ χρόνια θυσιών 
είναι δύσκολο για τους πολίτες 
να αισθανθούν την αλλαγή, 
όμως «είναι ιστορική αλλαγή» 
και «οι πολίτες θα αρχίσουν να 
νιώθουν την αλλαγή μέρα με τη 
μέρα». Δεν παρέλειψε να πει 
με νόημα ότι «από δω και πέρα 
οι εκλεγμένες κυβερνήσεις θα 
έχουν το δικαίωμα να επιλέ-
γουν τα μέσα με τα οποία θα 
επιτυγχάνουν τους στόχους». 
Το αηδιαστικό σόου έκλεισε με 
συζήτηση για… γραβάτες. «Αν 
μου δανείσετε μία, γιατί όχι;» 
απάντησε ο Τσίπρας στο «χα-
λαρό» ερώτημα του Μοσκοβι-
σί αν μετά τις 21 Αυγούστου θα 
φοράει γραβάτα.

«Μυρίζει» εκλογές; Σίγου-
ρα ναι. Είναι διατεθειμένοι οι 
ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές να 
αβαντάρουν τον Τσίπρα ακό-
μα και με μια εξάμηνη ανα-
βολή του πετσοκόμματος των 
συντάξεων; Γιατί όχι; Αν είναι 
να κερδίσει τις εκλογές, μπο-
ρούν να του κάνουν και αυτό 
το «δώρο». Εξι μήνες αναβολή 
δε σημαίνει τίποτα. Αυτά, βέ-
βαια, είναι υποθέσεις. Βάσιμες 
μεν, αλλά υποθέσεις. Εκείνο 
που είναι βέβαιο είναι πως οι 
ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές, μετά 
τη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ και 
μετά τη διευκόλυνση της Μέρ-
κελ από τον Τσίπρα στο Μετα-
ναστευτικό, έχουν κάθε λόγο 
να βοηθήσουν το «αριστερό 
αστέρι», που συμπληρώνει 
αρμονικά -ως γλάστρα- την 
ηγεμονική πολιτική συμμαχία 
Μέρκελ-Μακρόν.
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Στην τελική ευθεία μπαίνει το 
Μουντιάλ της Ρωσίας και οι 

οχτώ ομάδες που προκρίθηκαν 
στην προημιτελική φάση προε-
τοιμάζονται για την δώσουν τη 
μάχη για την κατάκτηση της κο-
ρυφής. Η διοργάνωση από πολ-
λούς χαρακτηρίζεται ως μια από 
τις καλύτερες όλων των εποχών, 
αφού εκτός από το σχετικά καλό 
θέαμα και την καλή αγωνιστική 
παρουσία των ομάδων, υπάρ-
χουν και αρκετές εκπλήξεις που 
κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον 
των φιλάθλων. Από τα πέντε φα-
βορί, με βάση τις στοιχηματικές 
επιδόσεις των μπουκ και τις 
προβλέψεις των φιλάθλων, συ-
νεχίζει μόνο η Βραζιλία, αφού 
Αργεντινή, Γερμανία, Ισπανία 
και Πορτογαλία έμειναν εκτός 
της προημιτελικής φάσης.

Αν και η πρόβλεψη για μια 
διοργάνωση που έχει χαρακτη-
ριστεί για τις εκπλήξεις που έγι-
ναν κατά την διάρκειά της είναι 
παρακινδυνευμένη, η στήλη δε 
θα αποφύγει τον πειρασμό. Οι 
Βραζιλιάνοι εύκολα ή δύσκολα 
θα ξεπεράσουν το εμπόδιο του 
Βελγίου και στο δρόμο προς τον 
τίτλο θα έχουν να αντιμετωπί-
σουν αρχικά τη Γαλλία, που δια-
θέτει μια πολύ δυνατή επιθετική 
γραμμή, ικανή να τσακίσει οποι-
αδήποτε άμυνα, και στον τελικό 
την Αγγλία, που στα γήπεδα της 
Ρωσίας δείχνει μια αξιοπρόσε-
κτη ρεαλιστικότητα στον τρόπο 
που αντιμετωπίζει τους αγώνες, 
γεγονός που έχει αυξήσει την 
αποτελεσματικότητά της, συ-
νεπώς και τις πιθανότητές της 
να πανηγυρίσει -προς δικαίω-
ση της στήλης- τον τίτλο. Την 
τετράδα της ημιτελικής φάσης 
θα συμπληρώσει η Κροατία, που 
δείχνει μεγαλύτερη σταθερότη-
τα στο παιχνίδι της σε σχέση με 
αυτή της οικοδέσποινας Ρωσίας 
που θα αντιμετωπίσει στην φάση 
των «8».

Εκτός όμως από τα δρώμενα 
στον αγωνιστικό χώρο, υπάρ-
χουν και δυο ακόμη παράγοντες 
που ενισχύουν τη θετική εικόνα 
της διοργάνωσης: η εφαρμογή 
του Video Assistant Referee 
(VAR) και τα μηδενικά περιστα-
τικά αθλητικής βίας. Ο τρόπος 
εφαρμογής του VAR δικαίωσε 
αυτούς που πρότειναν τη χρήση 
του, αφού σε αρκετές περιπτώ-
σεις έδωσε τη λύση σε καθορι-
στικές φάσεις και διασφάλισε 
την ισονομία και την αξιοπιστία 
των αγώνων. Το VAR εκ του 
αποτελέσματος βοήθησε τους 
διαιτητές, οι οποίοι απαλλαγ-
μένοι από το άγχος του τυχαίου 
λάθους, είχαν πολύ καλή παρου-
σία και περιόρισαν στο ελάχιστο 
τα λάθη τους.

Οσον αφορά την οπαδική βία, 
οι προβλέψεις για ακραία περι-
στατικά και βίαιες συγκρούσεις, 
κυρίως ανάμεσα στους Ρώσους 
και τους Αγγλους διαψεύστη-
καν. Η εντολή ήταν «μηδενική 
ανοχή» και εφαρμόστηκε στο 
ακέραιο με σκληρή καταστολή 
στους ρώσους χούλιγκαν και με 

απαγόρευση της μετακίνησης 
στους σεσημασμένους οπα-
δούς των υπόλοιπων ομάδων 
και ιδιαίτερα στους Αγγλους. Το 
έργο των δυνάμεων καταστολής 
βοήθησε και το γεγονός ότι η 
μετακίνηση στη Ρωσία, εξαιτίας 
της απόστασης αλλά και των 
περιορισμών που υπάρχουν, 
αφού είναι χώρα εκτός ΕΕ, ήταν 
πολύ δαπανηρή και αυτό ήταν 
μια ακόμη παράμετρος που δι-
ευκόλυνε το έργο των ρώσων 
μπάτσων. Οταν η ΦΙΦΑ πήρε 
την απόφαση να αναθέσει τη 
διοργάνωση του Μουντιάλ στη 
Ρωσία, ήταν πολλοί αυτοί που 
εξέφρασαν επιφυλάξεις για την 
επιτυχή και ασφαλή πραγματο-
ποίηση της διοργάνωσης, όμως 
με τα μέχρι στιγμής δεδομένα 
έχουν διαψευστεί από την πραγ-
ματικότητα.

Σε αδιέξοδο έχουν οδηγηθεί 
οι διαπραγματεύσεις ανά-

μεσα στον υφυπουργό Αθλητι-
σμού Γιώργο Βασιλειάδη και την 
ποδοσφαιρική Λίγκα, με αποτέ-
λεσμα να μην είναι διασφαλι-
σμένη η ομαλή έναρξη του νέου 
πρωταθλήματος. Στο πρόσφατο 
ΔΣ της Super League, οι εκπρό-
σωποι των ομάδων απέρριψαν 
την πρόταση αναδιάρθρωσης 
του Βασιλειάδη, που προβλέπει 
12 ομάδες από τη μεθεπόμενη 
σεζόν, και αντιπρότειναν πρω-
τάθλημα με 14 ομάδες. Παρά το 
γεγονός ότι η απόφαση του ΔΣ 
ήταν ομόφωνη, στις δηλώσεις 
των παραγόντων ήταν φανερή 
η διαφορετική εκτίμηση της κα-
τάστασης, αφού ο πρόεδρος της 
Super League Βαγγέλης Μπα-

ταγιάννης δήλωσε πως πιστεύει 
ότι ο υφυπουργός θα δεχτεί την 
αντιπρόταση των ομάδων, ενώ 
η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με  ανακοίνωση 
επιτέθηκε στην κυβέρνηση και 
την κατηγόρησε πως εκβιάζει(!) 
τις ομάδες.

Το άσχημο κλίμα επιβεβαι-
ώθηκε από το αρνητικό απο-
τέλεσμα της συνάντησης που 
είχαν οι δυο πλευρές, αφού ο 
Βασιλειάδης ξεκαθάρισε ότι 
δεν υπάρχει θέμα αντιπρότα-
σης, αλλά αποδοχής ή όχι της 
πρότασής του. Από την πλευρά 
της κυβέρνησης έχει επιλε-
γεί η «σκληρή» γραμμή, αφού 
υπάρχουν δυο παράμετροι που 
της επιτρέπουν να δίνει τόνο 
τελεσίγραφου στην πρότασή 
της. Λίγο πριν από την έναρξη 
του πρωταθλήματος υπάρχουν 
ακόμα ομάδες που δεν έχουν 
εξασφαλίσει τηλεοπτική στέγη 
και η μοναδική τους διέξοδος 
είναι η πρόταση της κρατικής 
ΕΡΤ. Δυστυχώς για τους «ανιδι-
οτελείς εργάτες» του ελληνικού 
ποδοσφαίρου, η λύση ΕΡΤ πάει 
πακέτο με την αποδοχή της κυ-
βερνητικής πρότασης, κάτι που 
ο Βασιλειάδης φρόντισε να ξε-
καθαρίσει, τονίζοντας ότι «στα 
πλαίσια του αυτοδιοίκητου του 
ποδοσφαίρου, η άρνηση της 
πρότασής μου είναι σεβαστή, 
ελπίζω ότι αντίστοιχα σεβαστό 
γίνεται και το γεγονός ότι το 
πλαίσιο, για οποιαδήποτε και με 
οποιονδήποτε τρόπο αρωγή εκ 
μέρους της Πολιτείας, γίνεται 
με τους όρους που η ίδια ορίζει». 

Ακόμα όμως και αν ξεπε-

ραστεί αυτό το εμπόδιο με 
τη βοήθεια του Σαββίδη, που 
αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο 
να αναλάβει τη «στέγαση» των 
ομάδων το δικό του κανάλι, με 
πολύ λιγότερα φράγκα, όμως, 
σε σχέση με την πρόταση της 
ΕΡΤ, υπάρχει και το θέμα της 
απαξίωσης του ποδοσφαιρικού 
πρωταθλήματος. Η συντριπτική 
πλειοψηφία των φιλάθλων είναι 
παγερά αδιάφορη για το αν θα 
ξεκινήσει ή όχι το πρωτάθλημα, 
εξαιτίας της συνεχούς αγωνιστι-
κής του πτώσης, της μιζέριας 
και του νοσηρού κλίματος που 
επικρατεί σε αυτό. Τα μέγεθος 
της ελληνικής ποδοσφαιρικής 
αγοράς και η λογική της αρπα-
χτής που έχει επικρατήσει στο 
ελληνικό επαγγελματικό ποδό-
σφαιρο κάνουν επιτακτική την 
ανάγκη αναδιάρθρωσης του 
πρωταθλήματος και η πρόταση 
του Βασιλειάδη δείχνει ότι είναι 
πιο κοντά στην πραγματικότητα, 
σε σχέση με την προσπάθεια της 
Λίγκας να διατηρήσει τις σημε-
ρινές ισορροπίες.

Μέχρι στιγμής, η αλλαγή των 
συσχετισμών σε βάρος της κυ-
βέρνησης, μετά τη συμμαχία 
του Μαρινάκη με τον Σαββίδη (ο 
Ιβάν από θιασώτης της κυβέρνη-
σης, έχει γίνει πολέμιός της), δε 
δείχνει να πτοεί τον Βασιλειάδη 
και παρά τα σοβαρά διοικητικά 
και οικονομικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι πράσινοι, εί-
ναι πολύ πιθανό να παίξουν ση-
μαντικό ρόλο στην εξέλιξη της 
υπόθεσης. Από την πλευρά της 
κυβέρνησης γίνεται προσπάθεια 
να συνταχθεί ο Παναθηναϊκός 
με την πλευρά της, με αντάλλαγ-
μα κάποια νομοθετική ρύθμιση 
για το γηπεδικό (υπάρχει ήδη κα-
λό κλίμα με την πλευρά Γιαννα-
κόπουλου για την παραχώρηση 
των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ) 
και αν το αποτέλεσμα είναι θετι-
κό, τότε θα ισοφαριστεί η «απο-
σκίρτηση» του Σαββίδη από το 
κυβερνητικό στρατόπεδο.

Πρέπει να τονιστεί ότι στό-
χος και των δυο πλευρών είναι 
να ελέγξουν τις διεργασίες και 
να έχουν τον πρώτο λόγο στις 
εξελίξεις και όχι να αντιμετωπι-
στούν ουσιαστικά οι αιτίες που 
έχουν οδηγήσει σε πορεία συ-
νεχούς απαξίωσης το ελληνικό 
πρωτάθλημα. Για το λόγο αυτό 
δεν μπορούμε παρά να είμαστε 
αντίθετοι με τα παιχνίδια εξου-
σίας των δυο «αντίπαλων». Ανε-
ξάρτητα από την κατάληξη που 
θα έχει η διαμάχη Βασιλειάδης-
Super League, ένα πράγμα θα 
πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Οσο 
το ποδόσφαιρο είναι καπιταλι-
στική μπίζνα και οι εξελίξεις σ’ 
αυτό καθορίζονται με βάση το 
κέρδος και τα επιχειρηματικά 
συμφέροντα των καπιταλιστών, 
δεν μπορεί να υπάρξει από τις 
κάθε λογής αναδιαρθρώσεις, 
κανένα ουσιαστικό κέρδος για 
το άθλημα και τους φιλάθλους.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Αντίθετοι με τα παιχνίδια εξουσίας...Δύο χιλιάδες δεκαοχτώ
παρόν και μέλλον: σκότος πηχτό

Οταν γράφαμε παλιότερα ότι αυτοί οι «αριστερο»-(ακρο)δε-
ξιοί σαλτιμπάγκοι είναι ικανοί να έχουν πουλήσει και το καλοκαί-
ρι, κάποιοι γελούσαν. Τώρα τα γράφουν και τα λένε κι οι ίδιοι…

…Κι αν δεν το πήρατε χαμπάρι, η παιδική φτώχεια στην Ελλά-
δα μειώθηκε κατά 1,8%. Το είπε η ΕλΣτατ! Αυτή ντε, που λέει ότι 
το όριο της φτώχειας είναι 6.480 κατ' άτομο ετησίως, τουτέστιν 
540 ευρώ μηνιαίως!...

Σε υψηλά επίπεδα 
παραμένει ακόμη ο 
αριθμός εκείνων που 
δεν χρησιμοποιούν το 
κινητό τηλέφωνό τους 
για συνομιλία, απο-
στολή μηνυμάτων και 
σερφάρισμα, καθώς 
οδηγούν. Κάποιοι αρ-
νούνται να εξελιχθούν 
και να ευθυγραμμι-
στούν με την εποχή. 
Ελπίζουμε σύντομα 
να εκλείψει αυτό το 
θλιβερό φαινόμενο, 
καθώς έχουμε δει έκπληκτοι ανθρώπους ακόμη και να περπα-
τούν μόνοι χωρίς να μιλάνε στο κινητό!

Ο… «σέξι» ασουλούπωτος έβαλε λαιμοδέτη
κι αχολογούν οι ρεματιές και σείονται απ' τα γέλια.

Μονάχα ένας τσέλιγκας από την πέρα ράχη
φωνή υψώνει βροντερή και του μηνάει και λέει:

- Βγάλ'τηνε ρε ρεντίκολο, που σόουμαν την είδες
ανάθεμα τη φάρα σου της φτήνιας, της ξευτίλας,

βγάλ'τηνε και λευτέρωσε τον φουσκωτό λαιμό σου
για να χωράει η λαιμαριά από την Ευρωλάνδη.

Σιγά-σιγά αρχίζουν να καταλαβαίνουν οι ιθαγενείς της Περι-
φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, οι κατά πλειοψηφία 
πάντα πρόθυμοι, επιρρεπείς στον εμπαιγμό κάτοικοι της φτω-
χότερης ευρωπαϊκής περιφέρειας (φυσική συνέπεια), τι σημαί-
νει το πέρασμα του T.A.P. (του αγωγού ντε, του TransAtlantic 
Pipeline). Και αρθρώνονται οι πρώτες σοβαρές και υπολογίσι-
μες αντιρρήσεις μετά τη σύλληψη κάποιων (επειδή θίχτηκαν 
στενά και όχι γενικά συμφέροντα, μη φανταστείτε τίποτε άλλο) 
και την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Καβάλας.

Ασε ρε καμμενόπανο τις παρόλες και βρες άλλο τρόπο να 
κατευνάσεις το ακροδεξιό σινάφι σου που –φυσικά- σου ζητάει 
όσα ζητάει για το «μακεδονικό».

Μαθαίνεις για ένα (πανέμορφο και γραφικό) ισπανικό χωριό 
που έχει δώδεκα βιβλιοπωλεία για διακόσιους κατοίκους και 
μοιραία αποτελεί πόλο έλξης. Βλέπεις ωραίες φωτογραφίες, 
φαντάζεσαι, ονειρεύεσαι. Κι έπειτα σκέφτεσαι τις τόσες άλλες 
παραμέτρους, το βλέπεις ξεκάθαρα μέσα στον ζοφερό καπιτα-
λιστικό κυκεώνα και η αρχική χαρά γίνεται «ε και;»…

«Επί αιώνες, το κυρίαρχο ευρωπαϊκό ιδεώδες της ανθρώπινης 
ομορφιάς τόνιζε το λευκό δέρμα. Ο προφανέστερος λόγος γι’ 
αυτό είναι ότι το κοκκινισμένο ή μαυρισμένο δέρμα σημαίνει 
έκθεση στον ήλιο, τον αέρα και τη βροχή. Μια και η φεουδαρ-
χική κοινωνία ήταν αγροτική, μια τέτοια έκθεση για ένα νεα-
ρό άτομο (ή για μια γυναίκα οποιασδήποτε ηλικίας) σήμαινε 
δουλειά - συνήθως στους αγρούς. Οι ρυθμιστές του γούστου 
ήταν αριστοκράτες, για τους οποίους η απόλυτη αποφυγή της 
δουλειάς ήταν κρίσιμης σημασίας για τον ταξικό τους αυτο-
καθορισμό. Αυτή η απόλυτη διαίρεση του κόσμου με τον δικό 
της συμβολισμό του μαύρου-άσπρου, έφτασε στον υπερθετικό 
βαθμό από τον αριστοκρατικό δυϊσμό σε λευκή ευγένεια και 
σκοτεινή ταπεινότητα. Το αριστοκρατικό ιδεώδες της ομορφιάς 
που ισχύει ακόμη και σήμερα, διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα 
σημεία απόστασης από τη δουλειά - το αθλητικό παρά το ογκώ-
δες κορμί στον άνδρα, το ανάλαφρο αν και αισθησιακό σώμα 
στη γυναίκα, με τα λεπτά δάχτυλα κ.ο.κ. Η απόσταση από τη 
δουλειά σε μια κυρίως αγροτική κοινωνία, σήμαινε επίσης την 
απόσταση από τη βρώμα, την επαφή με το χώμα. Μέχρι σήμερα 
το χώμα σημαίνει βρωμιά, ακριβώς όπως το σκούρο σημαίνει 
κακό ή απειλή. Τα σημαίνοντα της τάξης και του πλούτου ακόμη 
υπογραμμίζουν τις αισθητικές και ηθικές μας αξίες. Σκεφθείτε 
τους όρους “ευγενής“ και “ταπεινός“ όταν εφαρμόζονται στην 
ανθρώπινη επαφή, την καταγωγή της λέξης μας “κακός“ (villain) 
από το vileyn που σημαίνει δουλοπάροικος, όπως και τη συγγέ-
νεια του vileyn με το “πρόστυχο“ (νίle), από τη λατινική λέξη vilis 
που σημαίνει φτηνό. Αυτό το πολιτιστικό σύμπλεγμα επέτρεψε 
στους Ευρωπαίους να σκλαβώσουν και να σφάξουν τους Αφρι-
κανούς και τους ιθαγενείς Ινδιάνους με καθαρή συνείδηση, που 
σε διαφορετική περίπτωση δεν θα τους επέτρεπε κάτι τέτοιο» 
(Adam Cornford - «Η κατεργασία των κοπράνων»).

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Μέσι και Ρονάλντο είναι αδιαμφισβήτητα οι κορυφαίοι εν ενεργεία 
ποδοσφαιριστές (η σειρά δεν είναι τυχαία), δεν κατάφεραν όμως να 
βγάλουν τις ομάδες τους από τη μετριότητα, με αποτέλεσμα αυτές να 
αποκλειστούν πρόωρα. Η εικόνα της Αργεντινής και της Πορτογαλίας 
απέδειξε ότι σε αντίθεση με το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο είναι άθλημα 
που απαιτεί συλλογική προσπάθεια και δύσκολα ένας παίχτης μπορεί 
να καλύψει το χάντικαπ των συμπαιχτών του και να ανατρέψει την 
κατάσταση. Αυτό εξηγεί και τη διαφορετική συμπεριφορά των δυο 
παιχτών στις ομάδες τους σε σχέση με τη εθνική τους ομάδα.
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> «Η αντιπροσωπεία της ΕΕ-
ΔΥΕ κατήγγειλε την πολιτι-
κή-οικονομική-στρατιωτική 
συνεργασία της χώρας μας 
με το κράτος του Ισραήλ…». 
Σε ποιον; Στον… πρόεδρο της 
Βουλής Ν. Βούτση… (www.902.
gr, 4/7/2018).

> Ακόμη περιμένουμε την κλι-
μάκωση των κινητοποιήσεων 
των μικρομεσαίων αγροτών…

> Ουφ! Αλλο ένα μουντιάλ τε-
λειώνει!

> Σκουρλέτης: Ανοιχτό το εν-
δεχόμενο ανασύνθεσης της 
κοινοβουλευτικής πλειοψηφί-
ας. Με ή χωρίς εκλογές;

> Δ. Βέττας (βουλευτής Σύ-
ριζα): Ο μεγάλος μας στό-
χος είναι οι εργαζόμενοι να 
πάρουν πίσω τα δικαιώματά 
τους. Απλώς αφαιρέστε το «να 
πάρουν πίσω τα δικαιώματά 
τους». Ο στόχος σαφής…

> Ελλειψη «ισορροπίας» από 
δύο… καμένους.

> «Η τρόικα δε θα επιστρέψει» 
- Π. Μοσκοβισί. Αναπνέουμε 
ελεύθερα, δηλαδή. Μόνο το 
ΔΝΤ παραμένει. Αλλά θα το 
φάμε (θα τον φάμε… ) κι αυτό…

> Brain drain σε Βουλγαρία και 
Ρουμανία.

> «Παράθυρο» Π. Μοσκοβισί 
για ακύρωση περικοπής συντά-
ξεων (ανίχνευσε η www.avgi.gr 
, 3/7/2018).  Ο «μέγας φίλος» 
το δήλωσε, όμως, στην πρώ-
τη αποστροφή της δήλωσής 
του: «Οι δεσμεύσεις πρέπει 
να τηρούνται», ήτοι pacta sunt 
servanda, ήτοι μπαλαφάρες 
του αυγοσάιτ…

> Προς τα πού «αλλοιθωρίζει» 
ο Ραγκούσης; Θα μου πεις, σι-
γά το μπιφτέκι…

> «Ηχηρός» ο τίτλος: Αποστά-
τες ρίξανε το Γέρο. Και τον Τσί-
πρα; (www.avgi.gr, 3/7/2018). 
Ο Γέρος ήταν γνωστός ως… 
παπατζής…

>  Τίτ λο ς  (w w w. avg i . g r, 
4/7/2018): «Ξεσκεπάστηκαν». 
Σχόλιο: ο γάιδαρος τον πετει-
νό κεφάλα…

> Εφαρμογή του «Ηλεκτρο-
νικού Περιβαλλοντικού Μη-
τρώου»: να τρέξουμε (πάλι) 
στα σούπερ μάρκετ (κι ας μην 
έχουμε λεφτά)…

> Και όμως, ΕΔΗΚ υπάρχει!

> Και το Μεξικό πάει αριστε-
ρά (αγωνίζεται να μας πείσει 
το άρθρο της www.avgi.gr, 
3/7/2018: Εκλογικός θρίαμβος 
της Αριστεράς στο Μεξικό). 
Τα γράφουν λες κι εμείς, ως 
νοήμονες άνθρωποι, δε θα 
αναζητήσουμε κι άλλες πηγές 
πληροφόρησης.

> Στους «συμπαίχτες» του (νε-
οεκλεγέντος) προέδρου του 

Μεξικού Ομπραδόρ συγκατα-
λέγεται και το «Κόμμα Κοινω-
νικής Συνάντησης» (P.E.S.) που 
στηρίζει φόρα-παρτίδα τους 
ισραηλινούς εποικισμούς στην 
παλαιστινιακή γη. Ακριβώς 
όπως πράττουν και οι Τσιπρο-
καμμένοι.

> Τς, τς! Το «Κ.Κ. Μεξικού» δε 
συμμετείχε στις πρόσφατες 
εκλογές της χώρας. Σε αντίθε-
ση με τους «ντόπιους» του Πε-
ρισσού που δεν έχουν αφήσει 
ούτε «μισή» εκλογική αναμέ-
τρηση χωρίς να πάρουν μέρος.

> Γνώμες.

> Pelagia benovici: μόνο μη 
σας τσιμπήσει!

> Φυσικά και θα επέβαλε το 
12ωρο η νεοφασιστική αυστρι-
ακή κυβέρνηση. Πώς αλλιώς 
να δηλώσουν (πεντακάθαρα) 
υπέρ του κεφαλαίου;

> Ο γιος της Τίνα Τάρνερ πέ-
θανε. Ολως περιέργως ονομα-
ζόταν Τέρνερ.

> Σεντένο: «Η Αθήνα να συνε-
χίσει τις μεταρρυθμίσεις» - τα 
υπόλοιπα είναι παραμύθια για 
αφελείς.

> Το Ποτάμι χύθηκε έξω από 
το Κινάλ.

> «Τα αντιφατικά δημοσκοπι-

κά ευρήματα (ή εφευρήματα;) 
δεν συνιστούν ασφαλή δείκτη, 
ώστε να κριθεί αν το ονοματο-
λογικό θα βαρύνει περισσό-
τερο από το οικονομικό στη 
συνείδηση των ψηφοφόρων. 
Φυσικά και δεν λείπουν οι εκ-
δηλώσεις κοινωνική διαμαρ-
τυρίας… Το μέγεθος όμως των 
συγκεντρώσεων μάλλον δεν 
αφήνει ικανοποιημένους τους 
οργανωτές τους». Π. Μπου-
κάλας, www.kathimerini.gr, 
3/7/2018, «Ο Εγκέλαδος και οι 
χειροβομβίδες».

> Να μην κάνει και ο επίτρο-
πος (Αβραμόπουλος) μία 
δήλωση; «Ορισμένοι εθνικοί 
ηγέτες στην ΕΕ, επιθυμούν 
να επιστρέψει η Ευρώπη στο 
σκοτεινό παρελθόν της». Λες 
και το παρόν και το μέλλον 
της είναι άπλετα φωτισμένα…  
(προσέξτε το κόμμα που βγά-
ζει μάτι μετά το υποκείμενο 
«Ορισμένοι… στην ΕΕ, επι-
θυμούν». Η σύνταξη από την 
www.kathimerini.gr, είδηση με 
τον παραπάνω τίτλο).

> Βαποράκι (όχι του Μπουρνό-
βα αλλά) του Κολωνακίου.

> Κι επειδή «μέσα πάμε καλά» 
(μη χε… ) «272 επιχειρήσεις 
έβαλαν λουκέτο το πρώτο 
εξάμηνο του 2018». Τώρα όμως 

που (ρούφα κι) έρχεται η «δί-
καιη ανάπτυξη» θα ζήσουμε 
μέρες Αντρέα Παπανδρέου.

> Ο παπαντρέας.

> Συνεχίζουμε την παράθεση 
των φετινών προορισμών δι-
ακοπών (με τους οποίους δε 
θα έχουμε καμμιά επαφή): 
Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλ-
λονιά, Ιθάκη, Παξοί, Λειψοί 
(στο μέτρημα), Χίος, Λέσβος 
και Ψαρά.

> Ο νόμος είναι άδικος κι ο 
συμβασιούχος κατάδικος.

> Οι φασιστοπενταστέρηδες 
της Ιταλίας (Λέγκα+ M5S) προ-
τίθενται να μειώσουν το «εργα-
τικό κόστος». Αυστρία – Ιταλία, 
κοινός ο αγώνας τους.

> Ανεκδοτάκι: «Οι Εργατικοί 
επιστρέφουν ως πολιτική φω-
νή της εργατικής τάξης». Ο 
ειπών: Τζ. Κόρμπιν. Πρόθυμος 
αναδημοσιευτής (πάλαι πο-
τέ ευρωρεβιζιονιστές) www.
morningstaronline.co.uk/
article/labour-back-political-
voice-working-class. Η… Αρι-
στερά επιτίθεται (γκα-γκαν-
γκα-γκαν!).

> Πόσο εύκολα ήρθαν σε 
προκαταρκτική συμφωνία κυ-
βερνητικοί αξιωματούχοι (της 
Συρίας) και YPG. Με βάση 
τους όρους της συμφωνίας οι 
YPG θα απομακρύνουν όλες 
τις αφίσες του Οτζαλάν από 
τους δρόμους και τις περιοχές 
που ελέγχουν στο Αλ Χασα-
κάχ (www.morningstaronline.
co.uk/article/kurdish-forces-
agree-deal-with-syrian-army).

> Βρήκαν ευκαιρία με το μου-
ντιάλ να ανεβάσουν την τιμή 
του πάιντ (pint=ποτήρι μπύ-
ρας) κατά 10 έως 50 πένες. Η 
εταιρία ονομάζεται Stonegate 
(αλυσίδα παμπς).

> Sure!

> Εθελοντές/τριες στο NHS 
(Εθνικό Σύστημα Υγείας) της 
Βρετανίας: μαλάκες ή απλά 
επικίνδυνοι;

> Επικίνδυνοι μαλάκ… ες.

> Ταμάμ, μπε.

> «Στο ρεύμα του ευρωκομ-
μουνισμού… Το ρεύμα αυτό 
ακολουθούν κόμματα σαν το 
Ιταλικό, το Γαλλικό, το Ισπανι-
κό, το Βελγικό, το Αγγλικό, τα 
σκανδιναβικά, αλλά και το ένα 
από τα δύο ινδικά κόμματα, το 
κόμμα της Β. Κορέας και το 
κόμμα της Ιαπωνίας» (Α. Δια-
μαντόπουλου, «Γιατί δύο Κομ-
μουνιστικά Κόμματα», έκδοση 
του περιοδικού «Κομμουνιστι-
κή Θεωρία και Πολιτική»). Μην 
το πείτε στους κυρίους και τις 
κυρίες του Περισσού: μα το 
κόμμα της Β. Κορέας; Αν είναι 
δυνατόν…

Βασίλης

Και ξέρεις στα σίγουρα τι η άλλη μέρα
θα σου φέρει

Οταν ο θάνατος πονετικά δίχως περιστροφές 
σου δίνει το χέρι 

(Κάφκα + Καρυωτάκης)

Ντυμένη με το χρώμα της νύχτας, πηγαίνει
Πανέμορφη και υπερήφανη σαν την αυγή.
Σαν χαράξει η μέρα
Θ’ ανέβει στο πρώτο ταξί
Αφήνοντας το άρωμά της στα χέρια μου
Σαν μια χούφτα στάχτη.

(Jose Gutiérez: «Ολεθρος και φυγή»)

  Dixi et salvavi animam meam

u Θέλει η πουτάνα να κρυφτεί μα η χαρά δεν την αφήνει. 
Προσπάθησαν να το παίξουν σοβαροί και ουδέτεροι εκεί στην 
ΕφΣυν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ετσι, έστησαν πρωτοσέλιδο 
πανηγύρι για την αποχώρηση του Ποταμιού από το ΚΙΝΑΛ. Το 
ΠΑΣΟΚ απέκτησε κεντρώα αντιπολίτευση δίπλα του, αυτή η 
αντιπολίτευση θα πιέζει για «προοδευτική συμμαχία» με τον 
ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η αντιπολίτευση θ' αναπτύξει δεσμούς με την 
ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία που πιέζει στην ίδια κατεύθυν-
ση, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να δει 
«εκπλήξεις» απ' αυτή την πλευρά. «Σχόλασε ο γάμος…» ήταν 
ο σχετικός τίτλος και στην πρώτη σελίδα της φυλλάδας του 
Κουρή. Τα… μεγάλα πνεύματα συναντώνται… στο υπόγειο του 
Μαξίμου.

u «Σαράντα χρόνια φούρ-
ναρης» ο Τέρενς, παίζει 
την προπαγάνδα (αυτό που 
τώρα αποκαλούν «επικοινω-
νία») στα δάχτυλα. Τράβηξε 
μια «σέλφι» με τον Πάνο και 
την ανέβασε στο Twitter, 
καταγγέλλοντας την «απο-
στασία που απεργάζονται 
τα παραμάγαζα για να πέ-
σει η κυβέρνηση». Αυτός 
ο σχεδιασμός «θα μείνει 
όνειρο απατηλό. Ο Πάνος 
Καμμένος θα στηρίξει μα-
ζί με τον Αλέξη Τσίπρα τη 
νέα πορεία της πατρίδας», 
έγραψε με νόημα ο Τέρενς. 
Αρα, αν (λέμε) ο Πάνος πάει να ρίξει την κυβέρνηση για να 
μην κυρωθεί η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, ο Τέρενς θα μπορεί 
-χαλαρά- να κατηγορήσει και τον Πάνο για… αποστασία και ο 
ίδιος να παραμείνει στην κυβέρνηση. Τόσο ωραία περνάνε σε 
καθημερινή βάση με τον κυρ-Αλέκο (ένας υπουργός και ένας 
υφυπουργός χωρίς αρμοδιότητες), κορόιδο είναι να δώσει μια 
και ν' αδειάσει την καρδάρα με το γάλα;

u «Ανήκουμε όλοι εδώ - Θα υπερασπιστούμε ο ένας τον άλ-
λο», γράφουν οι αφίσες στα χέρια των διαδηλωτών που καταγ-
γέλλουν το ρατσισμό της κυβέρνησης Τραμπ και ζητούν να 
σταματήσει ο χωρισμός των παιδιών από τους γονείς και να  
επανενωθούν γρήγορα οι οικογένειες που έχουν διαχωριστεί. 
Υπάρχει και μια άλλη Αμερική. Μειοψηφική σίγουρα. Χωρίς 
καθαρό ορίζοντα, με συγχύσεις, με πολιτικές αυταπάτες, με… 
με… με… Ομως με δημοκρατική ευαισθησία, με αλτρουϊσμό, 
με αίσθημα αλληλεγγύης για τους καταπιεζόμενους και τους 
διωκόμενους. Αυτή τη μειοψηφική Αμερική πρέπει να την αντι-
μετωπίζουμε με σεβασμό.

u Τρομοκρατία είναι να ψάχνεις για δουλειά, να παίρνεις 2 
και 60, να ζεις χωρίς χαρτιά (σύνθημα με κόκκινο σπρέι στην 
περιφέρεια Ηπείρου στα Γιάννινα, με υπογραφή αστέρι)
Οποιος/α διαφωνεί ας μας πει το λόγο…

οι τοίχοι έχουν φωνή

Επεσαν ξανά οι γέφυρες;
Τρεις σελίδες θέμα στη φυλλάδα του «κομιστή», με «χτύπημα» 

στην πρώτη σελίδα και χαρακτηριστικό τίτλο: «Ποιος φοβάται τον 
Ιβάν» (χωρίς ερωτηματικό). Γραμμένο με το γνωστό παραμυθατζί-
δικο-κίτρινο τρόπο, γεμάτο αναπόδεικτους ισχυρισμούς ανακατε-
μένους με αλήθειες, αλλά με σαφή πληροφόρηση από την πλευρά 
Σαββίδη. Δεν ξεχνάμε, άλλωστε ότι στην ίδια φυλλάδα είχε δώσει 
τη συνέντευξη-ποταμό ο ρώσος καπιταλιστής, για να μας πει πόσο 
θαυμάζει τον Τσίπρα και πόσο σιχαίνεται τον Μητσοτάκη. Τα αι-
σθήματα τώρα έχουν αλλάξει. Τώρα ο Τσίπρας τον έχει προδώσει, 
γιατί τον είχε διαβεβαιώσει ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα! 
Κάπου μπαίνει και η μπίζνα στο Παλιούρι (που όπως γνωρίζουμε 
από τις αποκαλύψεις της Κόντρας έχουν πέσει λυτοί και δεμένοι 
της κυβέρνησης για να πετύχουν τον αποχαρακτηρισμό ενός δά-
σους χαλεπίου πεύκης), αλλά και τα πρόστιμα στη ΣΕΚΑΠ (που για 
να τα σβήσει ξεφτιλίστηκε η κυβέρνηση).

Μόνο το «Μακεδονικό» δεν αναφέρεται πουθενά. Ο ισχυρισμός 
του θέματος είναι πως οι Τσιπραίοι ξαναρίχνουν γέφυρες, με τον 
ισχυρισμό ότι ο Τσίπρας έλειπε όταν βγήκε εκείνη η ανακοίνωση 
που χρέωνε στους Σαββίδη-Μαρινάκη σχέδιο αποστασίας για να 
πέσει η κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε αν είν' αλήθεια, όμως γεγονός 
είναι πως δεν ξανακούσαμε κάτι σχετικό από μεριάς συριζαίων. 
Ρωτάμε λοιπόν: ξαναέπεσαν οι γέφυρες προς τον Σαββίδη;



Γραφτείτε συνδρομητές 
στην «Κόντρα» 
ετήσια συνδρομή 85 €
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

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας 
καλείται να απαντήσει αν, 

«από κοινού και με πρόθεση» 
με τους συγκρατούμενούς του 
Γουρνά, Πετρακάκο και Πολύδω-
ρο, με τους οποίους συνυπέγρα-
ψε ανακοίνωση συμπαράστασης 
στην κινητοποίηση των κρατού-
μενων στις αντρικές φυλακές 
Κορυδαλλού στις 24 του πε-
ρασμένου Φλεβάρη, «παρείχε 
ψυχική συνδρομή και ενίσχυσε 
την ειλημμένη απόφαση» στους 
κρατούμενους που ανήκουν 
«στην ομάδα ΣΠΦ», προκειμέ-
νου να οργανώσουν εξέγερση 

στις φυλακές!
Πριν από οτιδήποτε άλλο, 

καλούμε την εισαγγελέα να κα-
λέσει κι εμάς να δώσουμε ανω-
μοτί κατάθεση ως ύποπτοι για 
παροχή «ψυχικής συνδρομής 
και ενίσχυση της ειλημμένης 
απόφασης κτλ.», γιατί κι εμείς 
εκφράσαμε τη συμπαράστασή 
μας προς την κινητοποίηση των 
κρατούμενων του Κορυδαλλού, 
που προκλήθηκε από την εισβο-
λή των ΕΚΑΜ την ώρα που οι 
κρατούμενοι ήταν κλειδωμένοι 
στα κελιά και τη γκανγκστερική 
μεταγωγή του πολιτικού κρα-
τούμενου Ντίνου Γιαγτζόγλου, 
ο οποίος βρισκόταν σε απεργία 
πείνας.

Η κινητοποίηση των κρατού-
μενων έγινε στις 24 Φλεβάρη, 
κράτησε πέντε περίπου ώρες και 
ολοκληρώθηκε μετά από συνά-
ντησή τους με τον γενικό διευ-
θυντή του υπουργείου Δικαιο-
σύνης Παύλο Δουλάμη, ο οποίος 
σε συνεννόηση με την πολιτική 
ηγεσία, δεσμεύτηκε προφορικά 
ότι ο Γιαγτζόγλου θα μεταφερ-
θεί πάλι στον Κορυδαλλό (όπως 
και έγινε). Οπως προκύπτει από 
έγγραφα, στις 27 Φλεβάρη η δι-
εύθυνση της φυλακής διαβίβα-
σε στο υπουργείο Δικαιοσύνης 
αναφορές δύο αρχιφυλάκων 
και τριών φυλάκων «σχετικά με 
διαμαρτυρία των κρατουμένων 
της Α, Β, Γ και Δ πτέρυγας του 
Καταστήματός μας». Στις ανα-
φορές γίνεται λόγος για «γενι-
κευμένη διαμαρτυρία» και για 
αντικείμενα που αφαιρέθηκαν 
από τους φύλακες «τα οποία 
επεστράφησαν λίγο αργότερα 
κατόπιν συνεννόησης».

Στις 2 Μάρτη, προσωπικά η 
εισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
(όχι κάποιος αντεισαγγελέας) 
στέλνει διαταγή στη διευθύνου-
σα την Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Πειραιά και της ζητά «όπως διε-
νεργήσετε αυτοπροσώπως ή με 
κάποιον εισαγγελικό λειτουργό 

της υπηρεσίας σας, ποινική 
προκαταρκτική εξέταση για τη 
διακρίβωση τέλεσης ή μη αυ-
τεπαγγέλτως διωκόμενων πρά-
ξεων εντός του Καταστήματος 
Κράτησης Κορυδαλλού», επικα-
λούμενη δημοσιεύματα σε τέσ-
σερις ιστοσελίδες (tovima,gr, 
matrix24.gr, capital.gr και 
news247.gr).

Στις 5 Μάρτη, ο εισαγγελέ-
ας επόπτης στις φυλακές Κο-
ρυδαλλού Δ. Σαββαΐδης ζητά 
από τη διεύθυνση των φυλα-
κών συμπληρωματική αναφο-
ρά, «προκειμένου, ει δυνατόν, 
να διευκρινισθεί ονομαστικά 
και συγκεκριμένα ποιοι εκ των 
κρατουμένων των ανωτέρω 
πτερύγων βγήκαν από αυτές 
αν και όφειλαν να συμμορφω-
θούν στις νόμιμες εντολές των 
υπευθύνων του καταστήματος». 
Η φυλακή στέλνει συμπληρω-
ματικές αναφορές, στις οποίες 
όλοι οι φύλακες αναφέρουν ότι 
ο αριθμός των κρατούμενων που 
κινητοποιήθηκαν ήταν μεγάλος 
και δεν μπορούν να αναγνωρί-
σουν κανέναν κρατούμενο.

Η προκαταρκτική εξέταση 
που παρήγγειλε η εισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου ανατίθεται 
στην εισαγγελέα Β. Μαρσιώνη, 
η οποία έχει διατελέσει και επό-
πτρια στον Κορυδαλλό (είναι 
αυτή που έκοψε για τελευταία 
φορά την άδεια του Κουφοντί-
να). Παίρνει ένορκες καταθέσεις 
από τουλάχιστον 11 αρχιφύλακες 
και φύλακες. Ολοι αποδρα-
ματοποιούν τα γεγονότα και 
δηλώνουν πως δεν μπορούν να 
αναγνωρίσουν κανέναν κρατού-
μενο από τους πάρα πολλούς 
που κινητοποιήθηκαν. Η εισαγ-
γελέας επιμένει να ρωτάει αν οι 
κρατούμενοι ήταν αναρχικοί, αν 
ανήκουν στη ΣΠΦ κι αν αναγνω-
ρίζουν κάποιον από τους Ασπι-
ώτη, Πολίτη, Μιχαηλίδη, Σακκά, 
Σεϊσίδη, Σταμπούλο, που είχαν 
κάνει δήλωση αλληλεγγύης στην 

απεργία πείνας του Γιαγτζόγλου. 
Οι φύλακες δεν αναγνωρίζουν 
κανέναν.

Ο αρχιφύλακας Λ.Β. αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά ότι οι κρα-
τούμενοι πήραν κάποια κλειδιά 
«και τρεις ασυρμάτους (CB) 
τους οποίους επέστρεψαν όταν 
γύρισαν στις πτέρυγές τους 
πριν φθάσει ο εκπρόσωπος του 
Υπουργείου (…) Οι κρατούμενοι 
συμμορφώθηκαν, επέστρεψαν 
στις πτέρυγές τους περιμένο-
ντας τον εκπρόσωπο του Υπουρ-
γείου». Οσο για τις υποτιθέμε-
νες φθορές αναφέρει: «Γύρισαν 
μια κάμερα προς τα επάνω για 
να μην καταγράφει και την άλ-
λη κάμερα την ξεβίδωσαν, κα-
τά συνέπεια δεν προκλήθηκαν 
φθορές ούτε στις κάμερες ή σε 
κάποιο άλλο αντικείμενο».

Ιδιαίτερη σημασία έχει η 
κατάθεση του απεσταλμένου 
του υπουργείου. Ο σημερινός 
γενικός διευθυντής Π. Δουλά-
μης είναι ένας υπηρεσιακός 
παράγοντας με μεγάλη πείρα 
από φυλακές. Το 2009, ο τότε 
υπουργός Δικαιοσύνης Ν. Δέν-
διας τον τοποθέτησε διευθυ-
ντή στον Κορυδαλλό και στην 
ανακοίνωση του διορισμού του 
τόνιζε ότι «καθ' όλη τη διάρκεια 
της υπαλληλικής σταδιοδρομί-
ας του κ. Δουλάμη, δεν του έχει 
επιβληθεί ποτέ πειθαρχική ποινή 
και δεν υπάρχει εις βάρος του 
καμία πειθαρχική εκκρεμότη-
τα».  Περιγράφει τη μετάβασή 
του στον Κορυδαλλό, όπου οι 
δύο αρχιφύλακες και ο διευθυ-
ντής του έφεραν πολυπληθή 
ομάδα κρατουμένων, με τους 
οποίους συνομίλησε, ενώ αργό-
τερα έφτασε και ο εισαγγελέας 
επόπτης Α. Σπηλιώτης. Αναφέρει 
ότι βρήκαν σημείο συμφωνίας 
για την επαναμεταγωγή του 
Γιαγτζόγλου, δηλώνει ότι δεν 
γνωρίζει αν έγιναν ζημιές και 
πως αρμόδια για τυχόν παρα-
πτώματα είναι η διοίκηση της 

φυλακής και ότι δεν ζήτησε τα 
ονόματα των κρατούμενων, ούτε 
γνωρίζει κάποιον από όσους του 
ονομάτισε η εισαγγελέας που 
κάνει την προκαταρκτική εξέ-
ταση. Ούτε δραματοποιήσεις, 
ούτε αναφορές σε εξεγέρσεις, 
αλλά μεταφορά ενός πνεύματος 
συζήτησης του ίδιου με δεκάδες 
κρατούμενους, η οποία μάλιστα 
κατέληξε σε συμφωνία.

Παρά ταύτα, η εισαγγελέας 
ζητά ανωμοτί καταθέσεις από 
μια σειρά πολιτικούς κρατούμε-
νους (και μόνο απ' αυτούς), με 
προφανή στόχο να τους κατα-

στήσει κατηγορούμενους. Κι ας 
μην περιγράφουν κανένα αδί-
κημα οι καταθέσεις των υπεύ-
θυνων της φυλακής! Οι πολιτι-
κοί κρατούμενοι που κλήθηκαν 
να δώσουν εξηγήσεις ανωμοτί 
έχουν ζητήσει προθεσμία και 
θα καταθέσουν μέχρι τα τέλη 
του Ιούλη, αφού προηγουμένως 
μελετήσουν τη δικογραφία.

Και ο Κουφοντίνας, ο Γουρ-
νάς, ο Πετρακάκος, ο Πολύδω-
ρος, πού κολλάνε σ' αυτή την 
ιστορία; Κρατούνται σε άλλο 
κτίριο (στο υπόγειο των γυναι-
κείων φυλακών), δεν έχουν φυ-
σική επαφή με τις πτέρυγες των 
ανδρικών φυλακών, δεν συμμε-
τείχαν στην κινητοποίηση, την 
οποία πληροφορήθηκαν αργότε-
ρα, κανένας δεν ονοματίζει τους 
ίδιους ή έστω την πτέρυγα όπου 
κρατούνται. Μα το ζήτημα της 
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
είναι κυρίως ο Κουφοντίνας 
και οι άδειες που δικαιούται. 
Στήνουν μια ολόκληρη ποινική 
υπόθεση, ποινικοποιούν μια κινη-
τοποίηση την οποία η διεύθυνση 
της φυλακής δεν αξιολόγησε ού-
τε σε επίπεδο  πειθαρχικού πα-
ραπτώματος (το ίδιο και ο ανα-
πληρωτής επόπτης εισαγγελέας, 
που ήταν παρών στη διαδικασία 
και συνεργάστηκε με τον Π. Δου-
λάμη για την υλοποίηση της επα-
ναμεταγωγής του Γιαγτζόγλου), 
σκοπεύουν να φορτώσουν με 
ποινές όλους τους πολιτικούς 
κρατούμενους και στο τέλος, 
κάνοντας ένα σάλτο στην άλλη 
πλευρά του δρόμου και φτάνο-
ντας στο υπόγειο όπου κρατείται 
ο Κουφοντίνας, τον κατηγορούν 
για… ψυχική συνδρομή σε μια 
κινητοποίηση που έτσι κι αλλιώς 
ήταν αυθόρμητη, δεν ήταν σχε-
διασμένη.

Επιτέλους, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, 
σταματήστε αυτά τα αίσχη. Γιατί 
εσείς είστε που τα σχεδιάζετε.

Κράτος ασφαλιτών και 
εισαγγελέων!

2016 υπό την προεδρία της τότε 
προέδρου του Α.Π. Βασιλικής 
Θάνου και με την παρουσία 
46 αρεοπαγιτών. Τον Νοέμβρη 
του 2016 έγινε η διάσκεψη των 
δικαστών και τον Μάη του 2017 
εκδόθηκε βούλευμα της Ολο-
μέλειας του Α.Π. (1/2017) με το 
οποίο η αναίρεση της Ξ. Δημη-
τρίου απορρίφθηκε ομόφωνα. 
Ο Αρειος Πάγος, στην ανώτατη 
σύνθεσή του, έκρινε ότι είναι 
παράνομη η λήψη DNA από 
κατηγορούμενους, πριν παρέλ-
θει η προθεσμία που τους έχει 
ταχθεί για να διορίσουν τεχνικό 
σύμβουλο. 

Θα περίμενε κανείς ότι οι 
ασφαλίτικοι μηχανισμοί θα 
προσαρμόζονταν στην απόφα-
ση της Ολομέλειας του Α.Π. και 
ότι η Εισαγγελία του Α.Π., ως 
εποπτεύων μηχανισμός, θα ήταν 
σε εγρήγορση για τήρηση της 
νομιμότητας, για την εξασφά-
λιση αυτού του στοιχειώδους 
δικονομικού δικαιώματος του 
κατηγορούμενου. Αμ δε…

Ενα χρόνο μετά τη δημοσίευ-
ση του βουλεύματος 1/2007 της 
Ολομέλειας του Α.Π., η Εισαγγε-
λέας του Α.Π., με έγγραφο που 
υπογράφει ο αντεισαγγελέας 
Χ. Βουρλιώτης και απευθύνεται 
στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυ-
νομίας - Κλάδος Ασφάλειας, 
υποδεικνύει στους ασφαλίτι-
κους μηχανισμούς τον τρόπο 
να παρακάμψουν και το νόμο 
και τη νομολογία. Και τα προ-
βλεπόμενα από το άρθρο 200Α 
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 
και το πέραν κάθε αμφιβολίας  
ομόφωνα βούλευμα 1/2017 της 
Ολομέλειας του Α.Π. Η Γνωμο-
δότηση αυτή του Εισαγγελέα 
του Α.Π. (4/2018, αρ. πρωτ. 3676, 
29.5.2018) «σκαρώθηκε» μετά 
από ερώτημα που απηύθυνε η 
Ασφάλεια, γεγονός που αποδει-
κνύει ότι ανάμεσα στους δυο 
μηχανισμούς, ασφαλίτικο και 
εισαγγελικό, υπάρχει αγαστή 
συνεργασία. Η Εισαγγελία του 
Α.Π. αναλαμβάνει να υποκατα-
στήσει και τη Βουλή, που ψηφί-
ζει τις νομικές διατάξεις, και τον 
Αρειο Πάγο, που τις ερμηνεύει 
σε τελευταίο βαθμό.

Η Γνωμοδότηση της Εισαγγε-
λέα του Α.Π., αφού λέει εισαγω-
γικά ότι η Ολομέλεια του Α.Π. 
έκρινε με βάση τη «γραμματική 
διατύπωση» του άρθρου 200Α 
του Κώδικα Ποινικής Δικονομί-
ας, ότι η διαδικασία λήψης DNA 
δε διαχωρίζεται από τη διαδι-
κασία εξέτασης του ληφθέντος 
δείγματος, περνάει στο «ζουμί». 
Η διαδικασία έχει «ιδιαιτερότη-
τες στις οποίες αναγκαία προ-
σαρμόζεται η εφαρμογή» των 
δικονομικών διατάξεων. Οταν, 
λοιπόν, έχουμε αυτόφωρη δια-
δικασία, κατά την οποία η προ-
ανάκριση πρέπει να περατωθεί 
εντός 24ωρου, για να οδηγηθεί 
ο κατηγορούμενος στον αρμό-
διο εισαγγελέα, δεν υπάρχει 
υποχρέωση να γνωστοποιηθεί 
στον κατηγορούμενο ότι θα του 
πάρουν DNA και ότι μπορεί να 
διορίσει τεχνικό σύμβουλο ο 
οποίος θα μπορεί να ασκήσει 
τα δικαιώματά του τόσο κατά τη 
λήψη όσο και κατά την ανάλυση 
του DNA! «Αλλωστε», σημειώ-

νει το έγγραφο του Εισαγγελέα 
του Α.Π., «δεν πρέπει να παρα-
βλέπεται, ότι, κατά την αυτόφω-
ρη διαδικασία, η οποία, από τη 
φύση της, διακρίνεται για την 
αμεσότητα της διενέργειας των 
αναγκαίων ανακριτικών πράξε-
ων, επέρχεται σχετική έκπτωση 
των δικαιωμάτων που απολαύει 
ο κατηγορούμενος και ανάγο-
νται στην υπεράσπισή του»!

Πρόκειται για ένα εξωφρενι-
κό πρόσχημα, η προστυχιά του 
οποίου δεν είναι δύσκολο να 
καταδειχτεί. Αν το 24ωρο είναι 
αρκετό για να πάρουν DNA από 
έναν συλληφθέντα (ακόμα και 
πλακώνοντάς τον στο ξύλο), σί-
γουρα δεν επαρκεί για την ανά-
λυσή του. Ο συλληφθείς θα οδη-
γηθεί στον εισαγγελέα χωρίς να 
υπάρχει απάντηση για το αν το 
DNA του ταυτίζεται με κάποιο 
εύρημα. Η απάντηση θα δοθεί 
στο στάδιο της ανάκρισης. Γιατί, 
λοιπόν, να μη γίνει και η λήψη σ' 
αυτό το στάδιο, με τήρηση του 
δικαιώματος του κατηγορούμε-
νου να ορίσει τεχνικό σύμβουλο 
εντός 48 ωρών;

Η Εισαγγελία του Α.Π. νομο-
θετεί και νομολογεί. Ισχυρίζεται, 
αυθαίρετα, ετσιθελικά, παράνο-
μα ότι η υποχρέωση να γνωστο-
ποιηθεί στον κατηγορούμενο 
ότι έχει 48 ώρες για να διορίσει 
τεχνικό σύμβουλο δεν ισχύει 
για τα αυτόφωρα αδικήματα! Τι 
σύμπτωση, οι υποθέσεις «τρομο-
κρατικής» ή «εγκληματικής ορ-
γάνωσης» χαρακτηρίζονται «δι-
αρκή αυτόφωρα»! Αρα, σ' αυτές 
τις υποθέσεις δεν ισχύει ούτε 
αυτό το στοιχειώδες δικαίωμα 
ενός κατηγορούμενου. Μπορεί 
ο Αρειος Πάγος να μη δικαίωσε 
την ασφαλίτικη αυθαιρεσία σ' 
αυτό το ζήτημα, έρχεται όμως 
η εισαγγελία του να τη δικαιώ-
σει, παρακάμπτοντας νόμο και 
νομολογία.

Επί «πρώτη φορά Αριστεράς» 
και αυτό. Η οποία ισχυρίζεται ότι 
προστατεύει την ισονομία και τα 
δικαιώματα των πολιτών. Αλή-
θεια, τώρα που γίνεται γνωστή η 
υπόθεση, τι σκοπεύει να κάνει ο 
υπουργός Δικαιοσύνης;

Ο δικηγόρος Κώστας Πα-
παδάκης που χειρίστηκε αυτή 
την υπόθεση μας έκανε το εξής 
σχόλιο:

«Πρόκειται για μια απροκάλυ-
πτη μεθόδευση ανατροπής του 
περιεχομένου του Ολομ. Α.Π. 
1/2017, που προς δυσάρεστη 
έκπληξη εκείνων που έφεραν το 
ζήτημα, έδωσε ομόφωνα τέλος 
στις αντίθετες στο νόμο ψευ-
δοερμηνείες του άρθρου 200Α 
ΚΠοινΔ σχετικά με το δικαίωμα 
παράστασης τεχνικού συμβού-
λου στη λήψη DNA.

Η εξαίρεση του αυτόφωρου 
από αυτήν διατηρεί την παντοδυ-
ναμία της αστυνομικής προανά-
κρισης, ιδίως στα αδικήματα των 
ΠΚ 187 και 187Α που θεωρούνται 
διαρκή αυτόφωρα. Ενας παράλ-
ληλος μηχανισμός κατασταλτι-
κών και εισαγγελικών οργάνων 
αποδεικνύεται ότι δρα προς τη 
δική του κατεύθυνση, παραβλέ-
ποντας ή και παραβιάζοντας ευ-
θέως νομοθεσία και νομολογία.

Σύντομα θα τοποθετηθώ με 
αναλυτικό κείμενο».
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Για να βάλουν κατηγορίες και να κόψουν άδειες από Κουφοντίνα κ.ά.

Ποινικοποιούν και την έκφραση 
αλληλεγγύης σε κρατούμενους!


