
Η πλήρης εγκατάλειψη 
καίει τα δάση και όχι 
τα… «ασύμμετρα 
φαινόμενα»

ΣΕΛΙΔΕΣ 8-9

Τα προεκλογικά κόλπα 
δεν αλλάζουν τη 
μνημονιακή πολιτική

ΣΕΛΙΔΑ 16

Αλλαγές στο Λύκειο και 
στο σύστημα εισαγωγής 
ενόψει εκλογών

ΣΕΛΙΔΑ 10

44 χρόνια από την πτώση της χούντας

Εγεννήθη αυτοίς 
(κανονικός) αστικός 
κοινοβουλευτισμός

ΣΕΛΙΔΑ 7

Απογυμνώνουν τις 
δημόσιες κτηνιατρικές 
υπηρεσίες από τις 
αρμοδιότητες ελέγχου

ΣΕΛΙΔΑ 13
Ισραήλ

Κράτος-απαρτχάιντ και 
με τη βούλα

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 22ος χρόνος - αρ. φύλλου 972 - 28 Iούλη 2018

1,30 €

www.eksegersi.gr

ISSN 2241-6021

Κράτος ολετήρων 
και δολοφόνων



www.eksegersi.gr

2 28 ΙΟΥΛΗ 2018

Η εποχή που θεωρούνταν 
διπλωματία το να κάνεις την 
κότα πέρασε. Αυτή είναι μια 
διπλωματία για κοτέτσι και όχι 
για εξωτερική πολιτική.

Νίκος Κοτζιάς
Οι κότες δεν φορούν καλ-

σόν και δεν κινδυνεύουν να 
τους φύγει κάνας πόντος.

Για μένα είναι μια πάρα πολύ 
μεγάλη απόφαση, η οποία σε 
απόλυτο βαθμό εξαρτάται από 
το πόσο μεγάλη είναι η πρό-
κληση της Αθήνας, δεν εξαρ-
τάται από τίποτε άλλο. Είναι 
τιμητικό να συζητούν το όνομά 
μου για τον Δήμο της Αθήνας, 
το σκέφτομαι, δεν μπορώ να 
πω ότι δεν το σκέφτομαι, ξέρω 
πολύ καλά ότι η Αθήνα είναι 
μια πολύ μεγάλη υπόθεση […].

Κώστας Μπακογιάννης
Από τότε που η Ολγάρα 

άφησε να διαφανεί ότι μπορεί 
να διεκδικήσει το γαλάζιο χρί-
σμα, για τον Μπακογιάννη και 
τη μάνα του ισχύει το «τρεχά-
τε ποδαράκια μου, να μη σας 
χέσει ο κώλος μου».

Συγκεκριμένα μιλάμε για 
την κ. Γεννηματά, η οποία είχε 
αρνηθεί να ψηφίσει την καθι-
έρωση της απλής αναλογικής 
για τις εθνικές εκλογές επειδή 
δεν συμπεριλάμβανε τότε το 
θέμα της κατάτμησης των με-
γάλων περιφερειών, εάν τώρα 
που έγινε πράξη, είναι ικανό 
για να υπάρξει μια επανατοπο-
θέτηση από μεριάς της, βεβαί-
ως και το ξαναβλέπουμε, αλλά 
δεν έχω δει μια τέτοια διάθεση 
εκ μέρους της.

Πάνος Σκουρλέτης
Δεν καιγόμαστε και τόσο 

για την απλή αναλογική. Να 
εκθέσουμε τη Γεννηματά και 
να μην αφήσουμε το ΚΙΝΑΛ 
να φουσκώσει θέλουμε.

O ΣΥΡΙΖΑ, αν ήθελε πραγ-
ματικά να κάνει μια σύγκρι-
ση των περικοπών -και από 
τα 4 μνημόνια- θα έπρεπε 
να ακυρώσει πρώτα όλες τις 
προηγούμενες μειώσεις, να 
προχωρήσει στις δικές του και 
μετά να τις συγκρίνει. Αντίθε-
τα, ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε 21 
αχρείαστες μειώσεις -μετά το 
2015- αφού ενσωμάτωσε όλες 
τις προηγούμενες.

Ιωάννης Βρούτσης
Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό 

κεφάλα.
Με τον δικό του ανορθόδο-

ξο τρόπο ο Τραμπ απέδειξε ότι 
ασκεί υψηλή διπλωματία, προ-
ασπίζοντας τα συμφέροντα 
της Αμερικής πολύ καλύτερα 
από τους «πολιτικά συγκροτη-
μένους», υποτίθεται, προκα-
τόχους του. Κι ας ψάχνουν να 
του βρουν κουσούρια οι απα-
νταχού ορκισμένοι εχθροί του. 
Δυστυχώς γι’ αυτούς, τον υπο-
τίμησαν ανεπίτρεπτα και τώρα 
τρέχουν και δεν φτάνουν.

Γιώργος Χαρβαλιάς
Ο Τραμπ και ο τραμπισμός 

έχουν παντού οπαδούς με 
βασικό χαρακτηριστικό τον 
κυνισμό.

Ο ισραηλινός στρατός 
οργάνωσε επιχείρηση δι-

άσωσης οχτακοσίων σύριων, 
μελών της οργάνωσης εθε-
λοντών διασωστών «Λευκά 
Κράνη», μετά από αίτημα των 
ΗΠΑ και ευρωπαϊκών κρατών. 
«Πρόκειται για ανθρωπιστική 
κίνηση που αποτελεί εξαίρεση. 
Το Ισραήλ εξακολουθεί να έχει 
πολιτική μη επέμβασης στη σύ-
γκρουση», ανακοίνωσε ο ισρα-
ηλινός στρατός. Χοντροκομμέ-
νη σιωνιστική προπαγάνδα. Τα 
ισραηλινά αεροπλάνα σφυρο-
κοπούν στόχους στη Συρία κι 
έχουν το θράσος να μιλούν για 
«πολιτική μη επέμβασης». Ορ-
γανώνουν και μια επιχείρηση 
διάσωσης μη ενόπλων, για να 
διαφημιστούν σαν… ανθρωπι-
στικός στρατός. Ποιοι; Οι κατά 
συρροήν δολοφόνοι των παιδι-
ών και του άμαχου πληθυσμού 
της Γάζας.

Το ότι ο Ψινάκης γιορτάζει 
με τους φίλους του σε ένα 

από τα πανάκριβα κ@@χανεία 
της Μυκόνου, σπάζοντας άπει-

ρα πιάτα, θα ήταν είδηση για 
τα περιοδικά και τις ιστοσελί-
δες που εδώ και χρόνια ασχο-
λούνται με τα καμώματά του. 
Τυχαίνει, όμως, αυτή η επιτομή 
της αστικής παρακμής να είναι 
εκλεγμένος δήμαρχος. Να έχει 
προβληθεί κατά κόρον από τη 
συριζαία περιφερειάρχη Δού-
ρου, που έσπευδε να φωτο-
γραφιστεί μαζί του. Και τώρα 
να μοστράρει παρέα με τον 
Μπακογιάννη, που θέλει να δι-
εκδικήσει το δήμο Αθήνας για 
λογαριασμό της ΝΔ και μάλ-
λον θα έχει τον «σελέμπριτι» 
στο ψηφοδέλτιό του.

Το βίντεο είναι τραγελα-
φικό και σας το συστήνου-

με ανεπιφύλακτα. Η Δούρου 
αναγορεύτηκε σε επίτιμη δι-
δάκτορα του Πανεπιστημίου 
του Εσεξ.  Επειδή είναι γνω-
στό ότι τα βρετανικά πανεπι-
στήμια δεν κάνουν τίποτα τζά-
μπα (πουλάνε ακόμα και τον 
πυρετό των καθηγητών τους, 
λέει μια παροιμιώδης φράση), 
μπορεί κανείς να αντιληφθεί τι 
βρίσκεται πίσω από την «τιμή».  
Εμείς θα σταθούμε μόνο στη… 
μετριόφρονα φράση της Δού-
ρου προς τους φοιτητές: «Από 
τα ίδια έδρανα του εξέχοντος 

πανεπιστημίου σε αυτά του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου και 
στην πρώτη γραμμή της πολι-
τικής ζωής της Ελλάδας κατά 
τη διάρκεια της πιο κρίσιμης 
περιόδου του 21ου αιώνα.Εάν 
τα κατάφερα, σας δίνω μία και 
μοναδική συμβουλή: μην συμ-
βιβάζεστε με τίποτα λιγότερο».

Οταν θα έρθει για κύρωση 
στη Βουλή η συμφωνία των 

Πρεσπών, θα υπάρχει άλλη 
πλειοψηφία στο λαό, δήλωσε 
ο Κοτζιάς. Δεδομένου ότι -σύμ-
φωνα με τον Ζάεφ- η διαδικα-
σία στη Μακεδονία θα έχει 
ολοκληρωθεί τέλη Γενάρη του 
2019, ο Κοτζιάς μας λέει ότι θα έχουν μεσολαβήσει εκλογές!

28/7: Ημέρα διαχειριστών συστημάτων, ημέ-
ρα κατά της ηπατίτιδας, Περού: Ημέρα ανε-
ξαρτησίας 28/7/1937: Βομβιστική απόπειρα 
(IRA) κατά βασιλιά Γεωργίου ΣΤ΄ (Μπέλφαστ) 

28/7/2005: Τερματισμός ένοπλου αγώνα 
IRA 29/7: Ημέρα τίγρης 29/7/1902: Ο μαραγκός 
Φόμα Κατσουρένκο αποπειράται να εκτελέσει 
τον πρίγκιπα Ομπολένσκι με σφαίρες βουτηγ-
μένες σε στρυχνίνη. Αστοχεί και σκοτώνει τον 

αστυνομικό διευθυντή (Ρωσία) 29/7/1980: 
Λεωφορείο πολτοποιεί το κεφάλι της 
φοιτήτριας Σωτηρίας Βασιλακοπού-
λου που μοίραζε προκηρύξεις της ΚΝΕ 
μπροστά στις εγκαταστάσεις της υφα-
ντουργίας ΕΤΜΑ 30/7: Ημέρα φιλίας, Κού-

βα: Ημέρα μαρτύρων επανάστασης 30/7/1978: 
Βόμβα και εμπρησμός εισόδου πλαζ ΕΟΤ Αλί-

μου, αναγραφή συνθημάτων (ΕΛΑ) 31/7/1978: 
Συλλαμβάνονται ως βομβιστές ο Νι-
κόλαος Μιχαλολιάκος κι άλλοι οκτώ 
νεοφασίστες 31/7/1982: Βόμβα στα γραφεία 
Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΛΑ) 1/8: Ημέ-
ρα πολυτέκνων, ημέρα προσκοπικού μαντιλιού, 
Ελβετία: Ημέρα συνομοσπονδίας (1291), Ζαΐρ: 

Ημέρα γονέων 1/8/1973: Θάνατος Νίκου 
Ζαχαριάδη 1/8/1978: Βόμβες καταστρέφουν 
τέσσερα λεωφορεία σε γκαράζ ΕΑΣ (ΕΛΑ) 2/8: 
Ημέρα μπίρας, ημέρα μνήμης ολοκαυτώματος Ρο-

μά 2/8/1951: Ιδρυση ΕΔΑ 2/8/1969: Βόμ-
βα (ΚΕΑ) στον δεύτερο όροφο του υπουργείου 

Προεδρίας και σε γραφεία ΑΔΕΔΥ 2/8/1998: Ο 
ανθυπαστυνόμος Δημήτρης Τσαγκράκος σκοτώνει 
τον 26χρονο Ηλία Μέξη επειδή δεν σταμάτησε 
σε σήμα του 2/8/2002: Σύλληψη Σωτήρη Κονδύ-
λη (17Ν) 3/8: Νίγηρας: Ημέρα ανεξαρτησίας 
(1960) 3/8/1953: Καταδίκη Νίκου Πλουμπίδη σε 
θάνατο για κατασκοπεία 3/8/1964: Χορηγείται 
με νόμο σύνταξη 3.000.000 δραχμών στη Φρει-
δερίκη, αναδρομικά από τον θάνατο του βασιλιά 
Παύλου (250.000 δρχ. τον μήνα) 3/8/1967: Βόμ-
βα (ΔΕΑ) σε δοχείο απορριμμάτων του «Χίλτον» 
την ώρα επίσημης δεξίωσης για αρχιεπίσκοπο 
Αμερικής Ιάκωβο 3/8/1972: Δίκη εννιά Ελλή-
νων που συνελήφθησαν μαζί με Γερμανούς «20ής 
Οκτώβρη», πέντε καταδίκες 3/8/1977: Θάνατος 
προέδρου Κύπρου Μακάριου 3/8/1980: Βόμβες 
καταστρέφουν δύο βυτιοφόρα (ΕΛΑ).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Kαλά, εμείς μιλάμε για τους δικούς 
μας, αλλά τι να πουν οι Σλαβομακεδό-
νες για τον Ζάεφ; u Δεν παίζεται στο 
άθλημα της κωλοτούμπας ο τύπος u 

Τη μια μέρα καταγγέλλει χρηματισμό 
διαδηλωτών από έλληνες επιχειρημα-
τίες ρωσικών συμφερόντων u Την άλ-
λη το παίρνει πίσω u Με μια δήλωση 
που θα τη ζήλευε ο λαγός του γνωστού 
ανέκδοτου u Λέμε και καμιά μαλακία 
για να περνάει η ώρα u Ηταν, είπε, 
«μη επιβεβαιωμένες καταγγελίες που 
έγιναν στην αστυνομία από κάποια 
άτομα»! u Ξέρετε τι πρόσεξα; u Οτι 
οι εκπρόσωποι της αμερικανοδουλεί-
ας γυρίζουν στη δεκαετία 1945-55 u 

Τότε που όλα ήταν απροκάλυπτα u Ο 
Κοτζιάς, βέβαια, προσπαθεί να πείσει 
για το αντίθετο u Παίρνοντας το ύφος 
«ακούτε που σας λέω ΕΓΩ» u Κι όσο 
δεν πείθει τόσο κορδώνεται u Γάτα ο 
δικηγόρος του Τραμπ u «Αύριο μπορεί 

να με αδειάσει» σκέφτηκε u «Γράφ' τον 
τον καρ@@λη στο κασετόφωνο» u Και 
εγένετο -όχι φως, αλλά- κασέτα u Κι 
άλλο ένα σίριαλ με πορνοστάρ «φίλη» 
του Τραμπ σαρώνει τις ΗΠΑ u Δεν 
πλήττουν ποτέ εκεί u Συγγνώμη, αλλά 
είναι κατάσταση αυτή; u Ο επικεφα-
λής Σταύρος να δηλώνει ότι δεν απα-
ντά στο tweet του βουλευτή Γρηγόρη, 
επειδή το έγραψε στις 4:30 τη νύχτα; 
u Τι εννοεί δηλαδή, ότι κοτζάμ Ψαρι-
ανός δεν είναι σε θέση να γράφει τη 
νύχτα; u Και για ποιο λόγο; u Γιατί γε-
λάτε, κύριοι; u Υπάρχει ένας άνθρωπος 
που δείχνει απόλυτη βεβαιότητα ότι ο 
Κούλης θα είναι οπωσδήποτε ο επόμε-
νος πρωθυπουργός u Είναι ο γνωστός 
παπιγιονάτος νεοφιλελές Μπάμπης 
του συγκροτήματος Αλαφούζου u Που 
έσπευσε να συγγράψει εκπαιδευτικό 
πόνημα με τίτλο u «Τι πρέπει να κάνει 
ο Μητσοτάκης (ως αυριανός πρωθυ-

πουργός) με το υπερπλεόνασμα» u Μα 
δεν τον καλέσαμε, μόνος του ζήτησε να 
έρθει u Αυτό απάντησε ο Κοτζιάς, όταν 
ο Λαβρόφ ματαίωσε την επίσκεψή του 
στην Αθήνα u Οταν ο Λαβρόφ έδωσε 
εντολή να δημοσιοποιηθεί η πρόσκλη-
ση, ο Κοτζιάς δεν… κώλωσε u Αυτός 
μου ζήτησε να τον καλέσω κι εγώ τον 
κάλεσα u Κι αυτό το λέει… πολυδιάστα-
τη εξωτερική πολιτική! u Οχι, προς το 
παρόν δεν κινδυνεύει να τον χαρακτη-
ρίσουν Μπαρουφάκη του ΥΠΕΞ u Οσο 
συμπεριφέρεται σαν γιουσουφάκι των 
Αμερικανών, τέτοιο κίνδυνο δεν αντι-
μετωπίζει u Τουλάχιστον στη Δύση u 

Μόλις άκουσε το «Βόρεια Μακεδονία» 
ο Ζουρ(λ)άρις είχε τα γνωστά συμπτώ-
ματα u Σπασμούς, ρίγος και τάση προς 
εμετό u Μετά τον όρκισαν πέμπτο 
αντιπρόεδρο της Βουλής και του έφυ-
γαν μεμιάς όλα τα συμπτώματα u Του 
επανήλθαν μερικές μέρες αργότερα u 

Σε φιέστα που οργάνωσε ο Κοτζιάς στο 
υπουργείο Εξωτερικών u «Εχουμε πά-
θει σμίκρυνση κεφαλής. Εμάς τους Μα-
κεδόνες μας ακρωτηριάσατε στο καθ’ 
ολοκληρίαν» u Φώναξε στον Κοτζιά 
που απέτυχε να τον διακόψει u Και το 
όνομα αυτού «Νέα Ελληνική Ορμή» u 

Το κόμμα της Κατερίνας της Παπακώ-
στα, βρε άσχετοι u Ωχ, Παναγία μου, 
που έλεγε κι ο Χάρρυ Κλυνν σ' ένα πα-
λιό σκετσάκι u Συνέντευξη Σκανδαλίδη 

u Τα χώνει στον Τσίπρα, τα χώνει στον 
Μητσοτάκη u Κι αναρωτιέσαι, αν βρί-
σκεσαι στα 2018 ή στα 1980 u Κάποιοι, 
σαν τον Σκανδαλίδη, δε θα έπρεπε να 
έχουν ούτε το δικαίωμα λόγου u Μι-
λούν σαν να έλειπαν τα τελευταία 40 
χρόνια σε άλλο πλανήτη u Ενώ ήταν 
εδώ και βουτηγμένοι ως το λαιμό μέσα 
στα σκατά u (Και στο μέλι της εξουσί-
ας) u Ενας επιπλέον λόγος για να μη 
δει το ΚΙΝΑΛ άσπρη κάλπη u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Δεν βλέπω πιθανή αλλαγή κυβέρνησης και καμία κυβέρνηση δεν 
μπορεί να ακυρώνει έτσι εύκολα διεθνείς συμφωνίες, οι οποίες 
μάλιστα θα έχουν επιβεβαιωθεί από 28 άλλα κράτη. Αυτά είναι 

για τα μάτια της κοινής γνώμης.
Νίκος Κοτζιάς

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Ξαναβγαίνουμε 
την 1η Σεπτέμβρη

Το φύλλο που κρατάτε 
στα χέρια σας είναι το 
τελευταίο της «σεζόν». Η 
Κόντρα δε θα κυκλοφο-
ρήσει τον Αύγουστο, για 
να πάρει ο κόσμος της τις 
ανάσες ξεκούρασης που 
χρειάζεται.

Το επόμενο φύλλο θα 
κυκλοφορήσει το Σάβ-
βατο 1 Σεπτέμβρη. Μέ-
χρι τότε, η επικαιρότητα 
θα καλύπτεται από την 
ηλεκτρονική μας έκδοση 
(www.eksegersi.gr).
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Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά Β. 
Μαρσιώνη πήρε τις πρώτες ανωμοτί 

καταθέσεις από πολιτικούς κρατούμε-
νους στον Κορυδαλλό, στο πλαίσιο της 
προκαταρκτικής εξέτασης που διεξάγει, 
μετά από εντολή της εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου (και εκλεκτής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, η κυβέρνηση του οποίου βρίσκεται 
πίσω απ' αυτή τη βρόμικη υπόθεση) Ξ. 
Δημητρίου «για τη διακρίβωση τέλεσης 
ή μη αυτεπαγγέλτως διωκόμενων πράξε-
ων εντός του Καταστήματος Κράτησης 
Κορυδαλλού».

Εχουμε ξαναγράψει ότι πρόκειται για 
μια καραμπινάτη σκευωρία, που στόχο 
έχει να πλήξει πολιτικούς κρατούμενους 
με πρώτο τον Δημήτρη Κουφοντίνα, από 
τον οποίο η κυβέρνηση και η εισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου προσπαθούν με νύχια 
και με δόντια να στερήσουν το δικαίωμα 
στην κανονική άδεια.

Η σκευωρία στήθηκε μετά από την ολι-
γόωρη κινητοποίηση των κρατούμενων 
των πτερύγων Α, Β, Γ και Δ στο κεντρικό 
κτίριο των ανδρικών φυλακών, σε ένδει-
ξη διαμαρτυρίας για την γκανγκστερική 
απαγωγή του απεργού πείνας Κ. Γιαγτζό-
γλου. Η κινητοποίηση έκλεισε με επίσκε-
ψη στον Κορυδαλλό του εκπροσώπου 
του υπουργείου Δικαιοσύνης Π. Δουλά-
μη, συζήτηση με τους κρατούμενους και 
προφορική συμφωνία μαζί τους, η οποία 
τηρήθηκε και από τις δύο πλευρές. 

Η εισαγγελέας του ΑΠ, όμως, έψα-
χνε ευκαιρία για να κόψει άδειες από 

τον Κουφοντίνα και άλλους πολιτικούς 
κρατούμενους, μέσω της παραπομπής 
τους για… κακούργημα. Κι επειδή ειδι-
κά για τον Κουφοντίνα δεν κολλούσε η 
κατηγορία της φυσικής αυτουργίας στο 
(ανύπαρκτο) αδίκημα, δεδομένου ότι 
κρατείται σε άλλο κτίριο και εξ αντικει-
μένου δεν μπορούσε να πάρει μέρος 
στην κινητοποίηση των κρατούμενων, 
εφευρέθηκε η… ηθική αυτουργία. Μαζί 
με τους συγκρατούμενούς του Γουρνά, 
Πετρακάκο και Πολύδωρο είχαν κάνει 
μια δήλωση καταγγελίας της απαγωγής 
του Γιαγτζόγλου και αλληλεγγύης στην 
κινητοποίηση των κρατούμενων στις 
πτέρυγες Α, Β, Γ και Δ, η οποία χαρακτη-
ρίζεται… παροχή ψυχικής συνδρομής και 
ενίσχυση της ειλημμένης απόφασης των 
κρατούμενων που ανήκουν «στην ομάδα 
ΣΠΦ», προκειμένου να οργανώσουν εξέ-
γερση στις φυλακές!

Πρόκειται για πρόκληση. Πρώτον γιατί 
δεν υπάρχει αδίκημα, όπως διαβεβαιώ-
νουν με τις καταθέσεις τους οι αρχιφύ-
λακες και οι φύλακες του Κορυδαλλού, 
αλλά και ο εκπρόσωπος του υπουργείου 
γενικός διευθυντής Δουλάμης. Δεύτερο, 
γιατί οι Κουφοντίνας, Γουρνάς, Πετρα-
κάκος και Πολύδωρος κρατούνται σε 
άλλο κτίριο (στο υπόγειο των γυναικεί-
ων φυλακών), δεν έχουν φυσική επαφή 
με τις πτέρυγες των ανδρικών φυλακών, 
δε συμμετείχαν στην κινητοποίηση, την 
οποία πληροφορήθηκαν αργότερα, ενώ 
κανένας δεν ονοματίζει τους ίδιους ή 

έστω την πτέρυγα όπου κρατούνται. 
Τρίτο, γιατί ενώ κανένας από τους 

αρχιφύλακες, φύλακες, εκπρόσωπο του 
υπουργείου δεν κατονομάζει κάποιον 
κρατούμενο ως συμμετέχοντα στην κι-
νητοποίηση, η προκαταρκτική εξέταση 
στρέφεται μόνο ενάντια σε πολιτικούς 
κρατούμενους. Στους καταδικασθέντες 
ως μέλη της ΣΠΦ, σε άλλους αναρχικούς 
πολιτικούς κρατούμενους που δημοσί-
ευσαν κείμενο συμπαράστασης στον 
Γιαγτζόγλου και στους Κουφοντίνα και 
Γουρνά, που επίσης συνυπέγραψαν κείμε-
νο καταγγελίας και αλληλεγγύης, χωρίς 
να έχουν φυσική συμμετοχή στην κινητο-
ποίηση. Από εκατοντάδες κρατούμενους 
που συμμετείχαν στην κινητοποίηση, 
όπως δηλώνουν οι υπεύθυνοι της φυλα-
κής (και ο αναπληρωτής επόπτης εισαγ-
γελέας), επελέγησαν μόνο οι πολιτικοί 
κρατούμενοι. Πρόκειται για μια καθαρά 
πολιτική δίωξη, με όλα τα χαρακτηρι-
στικά της σκευωρίας, για ένα σύγχρονο 
κυνήγι μαγισσών, που αποκαλύπτει πο-
λιτική εμπάθεια και κατασταλτικό μένος 
κατά των πολιτικών κρατούμενων.

Η υπόθεση αυτή έπρεπε ήδη να έχει 
τεθεί στο αρχείο. Η εισαγγελέας Μαρσι-
ώνη, όμως, προαναγγέλλει κλήσεις, άρα 
άσκηση ποινικών διώξεων. Καλούμε την 
προϊσταμένη της εισαγγελίας Πρωτο-
δικών Πειραιά, στην οποία στάλθηκε η 
παραγγελία της εισαγγελέα του ΑΠ, να 
θέσει τέλος σ' αυτή τη σκευωρία, βάζο-
ντας την υπόθεση στο αρχείο.

Στο ψυγείο το Tsipras-gate
Η φονική πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική οδήγησε στο ψυ-

γείο το Tsipras-gate, από το οποίο είχε πιαστεί η ΝΔ και το είχε 
κάνει πρώτο ζήτημα στην αντιπαράθεσή της με την κυβέρνηση. 
Αναφερόμαστε στις ρυθμίσεις των δανείων της εταιρίας των 
αδερφών του Τσίπρα και κυρίως στην υπόθεση της πλαστής 
βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας του εξαδέλφου Γ. Τσί-
πρα, που σήμερα είναι προϊστάμενος στο οικονομικό γραφείο 
του πρωθυπουργού.

Επί της ουσίας δεν έχει προστεθεί κάτι στην υπόθεση, εκτός 
του ότι βρήκαν και δεύτερο δάνειο της εταιρίας των Τσίπρα, που 
ρυθμίστηκε με ευνοϊκούς όρους από τράπεζα. Ετσι, ανακυκλώ-
νουν τα ίδια και τα ίδια επιχειρήματα, εστιάζοντας κυρίως στη 
δικαστική πτυχή της υπόθεσης και προσπαθώντας να βάλουν στο 
κάδρο και τον Γ. Τσίπρα. Το προσπαθούν μέσω ενός συλλογισμού 
που δεν είναι αστήρικτος: «αφού η πλαστή βεβαίωση  ασφαλι-
στικής ενημερότητας είναι του Γ. Τσίπρα, γιατί δεν ερευνήθηκε 
και αυτός για την πλαστογραφία;».

Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ελέγχθηκε ο Γ. Τσίπρας. Πήρε 
την ευθύνη ο αδερφός του πρωθυπουργού και ο ξάδερφος βρέ-
θηκε χωρίς κατηγορία. Βέβαια, αν στη θέση τους ήταν άλλοι, θα 
πήγαινε και ο Γ. Τσίπρας κατηγορούμενος, για να αποφασίσει το 
δικαστήριο αν είναι και αυτός ένοχος ή αν η πλαστογραφία και 
η χρήση του πλαστού εγγράφου έγινε ερήμην και εν αγνοία του. 
Αυτή είναι η συνήθης πρακτική των δικαστικών αρχών. Αυτή η 
υπόθεση, όμως, διερευνήθηκε ποινικά επί κυβέρνησης Τσίπρα. 
Μπορεί λοιπόν κανείς να αντιληφθεί την προστασία που είχαν 
ο αδερφός του πρωθυπουργού και ο πρώτος του ξάδερφος, που 
μάλιστα ήταν τότε γενικός γραμματέας στο υπουργείο Εξωτε-
ρικών.

Κανένας, φυσικά, δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο Δ. Τσίπρας 
πλαστογράφησε μια βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας 
του εξαδέλφου του Γ. Τσίπρα, χωρίς αυτός να το ξέρει. Πέρα 
από ξαδέρφια ήταν και συνεργάτες στις διάφορες εργολαβίες. Σ' 
αυτό ακριβώς ποντάρει και η ΝΔ που προσπαθούσε να σηκώσει 
το θέμα (μέχρι που η φονική πυρκαγιά το εκτόπισε από την επι-
καιρότητα). Δεν αποκλείεται να επανέλθει τις επόμενες μέρες. Αν 
προλάβει και ο Τσίπρας δεν έχει στο μεταξύ προκηρύξει εκλογές. 

Υπερ-τάση με… Μαριλίζα
Η εκατόμβη των νεκρών στην Ανατολική Αττική οδήγησε σε 

αναβολή της φιέστας που είχε προγραμματίσει για την προη-
γούμενη Τετάρτη η υπό εκκόλαψη «υπερ-τάση» του ΣΥΡΙΖΑ. Η 
«υπερ-τάση» δεν είναι παρά μια προσπάθεια της παρέας των Πα-
παδημούλη-Δούρου-Μπαλάφα-Ρήγα («Πλατφόρμα 2010»), των 
προεδρικών («Ενωτική τάση») και κάποιων πρώην πασόκων (ομάδα 
Κοτσακά) να ενώσουν τα κομμάτια τους απέναντι στη φράξια των 
53+, η οποία έχει έτοιμο τον «τόμο της κριτικής» και θα δοκιμάσει 
να «πάρει» το κόμμα (τουλάχιστον την κεντρική επιτροπή), όταν 
ο ΣΥΡΙΖΑ βρεθεί στην αντιπολίτευση. Πρόκειται, δηλαδή, για μια 
μικροκίνηση εσωκομματικής και μόνο σημασίας, η οποία -όπως 
συνηθίζεται σ' αυτές τις περιπτώσεις- πασπαλίζεται με χρυσό-
σκονη: «προοδευτική επανεκκίνηση του κόμματος και άνοιγμά 
του στην κοινωνία».

Το κόμμα κυβερνά κι αυτοί θυμήθηκαν το «άνοιγμα στην κοι-
νωνία». Το κόμμα υποτίθεται ότι έχει «αριστερό πρόγραμμα» και 
«πρόγραμμα ανασυγκρότησης της χώρας» κι αυτοί θυμήθηκαν 
να κηρύξουν «προοδευτική επανεκκίνηση» (συντηρητικό είναι ως 
τώρα το κόμμα τους;). Εν πάση περιπτώσει, το «κλου» της φιέστας 
θα ήταν η ομιλία της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου (τον επίσης 
ομιλητή Αντώνη Ρουπακιώτη, υπουργό των Σαμαροβενιζέλων, αν 
δεν το θυμόσαστε, δεν τον μετράμε, γιατί αυτός ακολουθεί σαν 
πιστός ακόλουθος τον Κουβέλη). Κάποιοι λένε ότι η Ξενογιαννα-
κοπούλου προορίζεται και για υπουργείο στον ανασχηματισμό 
που ετοιμάζει ο Τσίπρας. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει ανασχημα-
τισμός ή αν θα τον προλάβουν οι εκλογές, αν όμως η «προοδευτι-
κή επανεκκίνηση» προσωποποιείται στη Μαριλίζα (τον Τζουμάκα 
γιατί τον αφήνουν εκτός νυμφώνος;), τότε οι συριζαίοι βρίσκονται 
σε απελπισία. 

Μονταζιέρα
Ο Μητσοτάκης έδωσε συνέντευξη σε μια γερμανική εφημε-

ρίδα και μεταξύ των άλλων είπε ότι «στις 20 Αυγούστου εκπνέει 
το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας». Από 
μόνη της η φράση δε λέει τίποτα. Δεν έρχεται σε κόντρα σ' αυτά 
που λέει ο Μητσοτάκης για τέταρτο Μνημόνιο, συνέχιση της επι-
τροπείας κτλ. Το πρόγραμμα τελειώνει, τα υπόλοιπα είναι… μετα-
προγραμματικά. Η μονταζιέρα του Μαξίμου, όμως, δεν άφησε 
την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. «Αλλα μέσα, άλλα έξω από τον 
Μητσοτάκη», κραύγασε η «Αυγή». «Αλλα λέει εδώ και άλλα στο 
εξωτερικό», σιγοντάρισε η ΕφΣυν. Το «Εθνος» το έκανε πιο… πα-
ραστατικό: «Παραδοχή Μητσοτάκη ότι η Ελλάδα βγαίνει από τα 
Μνημόνια». Ο Παππάς το… απογείωσε: «Είναι θετική η παραδοχή 
Μητσοτάκη ότι τελειώνουν τα Μνημόνια».

Καραμπινάτη πολιτική δίωξη η υπόθεση κατά των πολιτικών 
κρατούμενων του Κορυδαλλού

Να τεθεί αμέσως στο αρχείο

Κότες, κοτέτσια και 
κακαρίσματα

Η λαϊκή μούσα το έχει πει με τη σοφία της: έκανε κι η 
μύγα κώλο κι έχεσε τον κόσμο όλο! Ο υπουργός Κο-

τζιάς, όμως, μεγαλωμένος στα βόρεια προάστια (γόνος 
καπιταλιστικής οικογένειας γαρ), δεν πρόλαβε να μάθει 
αθυρόστομες λαϊκές παροιμίες. Κάπου άκουσε όμως για 
κότες και πετάχτηκε σαν κοκορίκος: «Η εποχή που θεωρού-
νταν διπλωματία το να κάνεις την κότα πέρασε. Αυτή είναι 
μια διπλωματία για κοτέτσι και όχι για εξωτερική πολιτική».

Προσέξτε ποιος κάνει τον καμπόσο. Ο άνθρωπος που 
τραγουδούσε μερακλωμένος στους υπουργούς Εξωτερι-
κών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ «We are the world». Ο 
άνθρωπος που τραγουδούσε στη Φεντερίκα Μογκερίνι 
«Happy birthday to you» και μοίραζε σταυρωτά φιλιά στην 
παραλία της Πρέσπας. Ο υπουργός μιας κυβέρνησης υπο-
τελούς σε μια χούφτα ιμπεριαλιστές δανειστές, οι οποίοι 
της υπαγορεύουν κάθε λεπτομέρεια της πολιτικής της στο 
δημοσιονομικό, τον τραπεζικό, τον κοινωνικό, το δικαστικό 
τομέα, τον τομέα της υγείας, της παιδείας κτλ.

Δε νομίζετε ότι παραπάει να κάνει το κοκοράκι ο συγκε-
κριμένος υπουργός της συγκεκριμένης κυβέρνησης; Οταν 
όμως έχεις τις πλάτες των Αμερικανών, τότε αισθάνεσαι ότι 
σε «παίρνει» να κάνεις το κοκοράκι στους Ρώσους και να το 
διατυμπανίζεις. Κι αυτό κάνει ο Κοτζιάς. Ξεπέρασε, βέβαια, 
τα διπλωματικά εσκαμμένα, αποδίδοντας στη ρωσική εξω-
τερική πολιτική την κατηγορία της «ασέβειας» (βαριά λέξη 
στη διπλωματική γλώσσα) και παραδίδοντάς της μαθήματα  
για το πώς πρέπει να ενεργεί. Γι' αυτό και η ρωσική απάντηση 
υπήρξε σκληρή και εξευτελιστική για τον Κοτζιά προσωπικά.

Η Ελλάδα δεν ανήκει στη ρωσική σφαίρα επιρροής, όμως 
υπάρχουν ελληνορωσικές μπίζνες. Υπάρχουν καπιταλιστές 
που συνεργάζονται με τους Ρώσους, οι οποίοι σίγουρα φρό-
ντισαν να διοχετεύσουν στον Τσίπρα τη δυσαρέσκειά τους 
για την όξυνση που «άνευ λόγου» προκάλεσε ο Κοτζιάς. Θα 
μπορούσε να χειριστεί το θέμα σε χαμηλούς τόνους. Ομως 
ο Κοτζιάς είχε αναλάβει υποχρεώσεις έναντι των Αμερικα-
νών κι αυτές διεκπεραίωσε με τους υψηλούς τόνους. Γι' αυτό 
και βγαίνει τώρα και κάνει το κοκοράκι.

«Είναι λάθος να επιρρίπτο-
νται ευθύνες». Σ' αυτή την 

αποστροφή του κυβερνητικού 
εκπροσώπου Τζανακόπουλου 
κρύβεται όλη η κοινωνική αναλ-
γησία και η πολιτική ιταμότητα 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που μπροστά 
σε μια εκατόμβη νεκρών έχουν 
το θράσος να διεκδικούν το αλά-
θητο και να αναγορεύουν σε λά-
θος την επίρριψη ευθυνών στους 
υπουργούς και στους κρατικούς 
αξιωματούχους που χειρίστηκαν 
την κατάσταση.

«Ηταν ανθρωπίνως αδύνατον 
να γίνει η εκκένωση μιας πόλης 
20.000 κατοίκων σε μιάμιση ώρα», 
συμπλήρωσε ο Τζανακόπουλος. Η 
απάντηση δίνεται με ένα απλό 
ερώτημα: έγινε η παραμικρή προ-
σπάθεια εκκένωσης της πόλης; 
Αν είχε γίνει τέτοια προσπάθεια, 
δε θα ήταν λιγότερα τα θύματα; 
Ούτε ο  Τζανακόπουλος τόλμησε 
να ισχυριστεί ότι υπήρξε οποιαδή-
ποτε προσπάθεια εκκένωσης. Υπό 
καθεστώς πανικού έστω. Ο κόσμος 
έτρεχε πανικόβλητος να ξεφύγει, 
μόνο όταν είδε τη φωτιά σε από-
σταση αναπνοής.

Η νυχτερινή συνέντευξη Τύπου 
που έδωσαν την Πέμπτη ο Τζα-
νακόπουλος, ο Τόσκας και οι αρ-
χηγοί της Πυροσβεστικής και της 
Αστυνομίας ξεπέρασε κάθε όριο 
πρόκλησης. Καταλάβαμε γιατί το 

Μαξίμου εξοργίστηκε με τον ΣΚΑΙ 
που μιλούσε για αποπομπή των δύο 
αρχηγών. Δεν ξέρουμε αν κάποιο 
ηγετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ την 
εισηγήθηκε ή αν η πληροφορία 
κατασκευάστηκε από τους ανθρώ-
πους του Αλαφούζου, καταλάβα-
με όμως πολύ καλά ότι δεν υπήρ-
χε περίπτωση καρατόμησης του 
οποιουδήποτε, γιατί δεν έπρεπε να 
γίνει καμιά συζήτηση περί ευθυνών. 
Οταν γίνεται συζήτηση περί ευθυ-
νών σε διοικητικό επίπεδο, αμέσως 
οι ευθύνες αρχίζουν να διαχέονται 
προς το πολιτικό επίπεδο. Αντίθετα, 
έπρεπε όλοι μαζί, πρωθυπουργός, 
υπουργοί και επιτελικοί, σφιχτα-
γκαλιασμένοι, να υπερασπιστούν 
το αλήθητό τους.

Λέγοντας ψέματα, φυσικά. Φτά-
νοντας στο σημείο, σαν κοινοί προ-
βοκάτορες, να κατασκευάσουν ένα 
σενάριο συνωμοσίας, με… δορυφο-
ρική στήριξη. Ενα άδειο φιαλίδιο 
γκαζιού στην Καλλιτεχνούπολη 
βαφτίστηκε εργαλείο εμπρησμού, 
όταν είναι γνωστό ότι η φωτιά που 
έκαψε τόσο κόσμο ξεκίνησε από 
καλώδιο της ΔΕΗ στο Νταού Πε-
ντέλης! Δυο μικροφωτιές κατά μή-
κος της εθνικής οδού βαφτίστηκαν 
οργανωμένο σχέδιο εμπρησμού, 
όταν είναι γνωστό ότι η φωτιά που 
έκαψε την Κινέτα ξεκίνησε από πυ-
λώνα της ΔΕΗ ψηλά (σχεδόν στην 
κορφή) των Γερανείων.

Κυβέρνηση γκεμπελίσκων και 
προβοκατόρων
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Εκτελεστικά όργανα οι 
γερμανοί νεοναζί

Μετά την καταδίκη της Μπεάτε Τσέπε σε ισόβια και μερικών 
ακόμα νεοναζιστών, το γερμανικό κράτος κάνει ό,τι μπορεί για 
να ρίξει στη λήθη την υπόθεση της NSU, της νεοναζιστικής συμ-
μορίας που ευθύνεται για τις δολοφονίες οχτώ τούρκων και ενός 
έλληνα μετανάστη και μιας γερμανίδας αστυνομικού. Γιατί θέλει 
να θαφτούν τα στοιχεία που δείχνουν πρώτο ότι η νεοναζιστι-
κή συμμορία δεν αποτελούνταν μόνο από την Τσέπε, τους δύο 
που αυτοκτόνησαν και μερικούς περιφερειακούς και δεύτερο 
ότι η συμμορία δρούσε σε στενή σχέση με την Ομοσπονδιακή 
Ασφάλεια, οι πράκτορες της οποίας προσπαθούσαν για χρόνια 
να αποπροσανατολίσουν τις έρευνες.

Είναι χαρακτηριστική η απόφαση του κρατίδιου της Εσσης 
να κρατήσει κλειστό για 120 χρόνια (!) το φάκελο εσωτερικής 
έρευνας που διενήργησε η αστυνομία του για τη δράση των 
ασφαλιτών της επί μια εικοσαετία (1992-2012) που οι νεοναζι-
στές ανέπτυσσαν το δολοφονικό τους έργο. Η δικαιολογία για 
το σφράγισμα του φακέλου ήταν ότι πρέπει να προστατευτούν 
οι πληροφοριοδότες και οι απόγονοί τους! Λες και δε θα μπο-
ρούσαν να αντικαταστήσουν τα ονόματα των πληροφοριοδοτών 
με κωδικούς.

Ο ανταποκριτής των «Νέων» στη Γερμανία έστειλε την προη-
γούμενη εβδομάδα ανταπόκριση που περιλάμβανε και δηλώσεις 
του Μάρκους Βαϊνχάιμερ, που έμενε σχεδόν δίπλα στο κλειδα-
ράδικο του Θόδωρου Βουλγαρίδη, ενός από τα θύματα των 
νεοναζιστών. Ο Βαϊνχάιμερ πήγε στην Αστυνομική Διεύθυνση 
του Μονάχου και κατέθεσε ότι στο σπίτι είχαν ανθρώπους που 
φαινόταν καθαρά ότι είχε σχέση με νεοναζιστές. Αυτό έγινε το 
2007, δυο χρόνια μετά τη δολοφονία του Βουλγαρίδη, και κίνητρο 
για τον Βαϊνχάιμερ ήταν μια τηλεοπτική εκπομπή που ζητούσε 
πληροφορίες για τη δολοφονία του Βουλγαρίδη. Οι ασφαλίτες 
πέταξαν την κατάθεσή του στα σκουπίδια, μολονότι είχε καταθέ-
σει συγκεκριμένες πληροφορίες. Οταν το 2011, που αποκαλύφθη-
κε η δράση της NSU, ο Βαϊνχάιμερ ξαναπήγε στην Αστυνομική 
Διεύθυνση Μονάχου, η απάντηση που πήρε ήταν ότι δεν υπάρχει 
κατάθεσή του από το 2007 και μάλλον κάνει λάθος! Πήγαν να 
τον βγάλουν φαντασιόπληκτο, όπως ακριβώς έψαχναν το δολο-
φόνο του Βουλγαρίδη στον περίγυρό του και στον περίγυρο της 
γερμανίδας συζύγου του, με την οποία είχαν πρόσφατα χωρίσει.

Το να κάνουν μια φορά λάθος οι ασφαλίτες και να κινηθούν 
σε λάθος κατεύθυνση, μπορεί κανείς να το δεχτεί. Οταν όμως 
αυτό γίνεται επί δυο δεκαετίες, τότε παύει να είναι λάθος. Είναι 
συνειδητή συνεργασία. Το μεγάλο χρονικό διάστημα αυτής της 
συνεργασίας δείχνει ότι δεν υπήρξαν κάποια μεμονωμένα περι-
στατικά κάλυψης των νεοναζιστών από τους ασφαλίτες, αλλά 
συστηματική κάλυψη της δράσης τους. Οι νεοναζιστές χρησιμο-
ποιήθηκαν, απλά, ως εκτελεστικός βραχίοντας ενός ευρύτερου 
σχεδίου ρατσιστικής εγκληματικής δράσης, κρατικής έμπνευσης. 
Οι ασφαλίτες έκαναν πλάτες στην εγκληματική συμμορία. Στους 
ασφαλίτες ποιος έδινε γραμμή; Ποιος μπορεί να πιστέψει ότι οι 
ασφαλίτες έδρασαν μ' αυτόν τον τρόπο χωρίς να ξέρει κανείς 
πάνω απ' αυτούς, σε κρατιδιακό και ομοσπονδιακό επίπεδο.

Πολιτικό τρολάρισμα
Τον έχουνε μελετήσει καλά τον Τραμπ οι αγιατολάδες του Ιράν.  

Γι' αυτό και δε διστάζουν να τον τρολάρουν. Ετσι, μετά τον αγια-
τολάχ Αλί Χαμενεΐ, που φωτογραφίστηκε πριν από λίγο καιρό σε 
έκθεση βιβλίου της Τεχεράνης με ένα βιβλίο για τα σκάνδαλα 
του Τραμπ στα χέρια, ήρθε η σειρά του προέδρου Χασάν Ροχανί 
να τρολάρει τον ανοικονόμητο αμερικανό πρόεδρο, με στόχο να 
προκαλέσει την εν θερμώ αντίδρασή του. Ο Ροχανί δεν έκανε κα-
μιά δήλωση προσωπικά. Εβαλε τον διευθυντή του Γραφείου του 
Μαχμούντ Βαεζί να δηλώσει: «Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
επίσκεψης του Ροχανί στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της συνεδρί-
ασης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τραμπ ζήτησε από την 
ιρανική αντιπροσωπεία οκτώ φορές να μπορέσει να συναντηθεί με 
τον πρόεδρο». Ο Βαεζί συμπλήρωσε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία 
απάντησε αρνητικά σε όλες τις προσκλήσεις, γιατί ακολουθεί 
«διαφανή πολιτική» και δεν παίζει παρασκηνιακά παιχνίδια.

Ο Τραμπ αντέδρασε με ένα tweet τα ξημερώματα της Δευτέ-
ρας, που απευθυνόταν προσωπικά στον Ροχανί και του έλεγε (με 
μια γλώσσα γεμάτη ασυνταξίες και ανορθογραφίες και γραμμένο 
με κεφαλαία) να μην τολμήσει να απειλήσει ξανά τις ΗΠΑ, γιατί 
θα υποφέρει από συνέπειες που ελάχιστοι έχουν αντιμετωπίσει 
προηγουμένως στην Ιστορία. «Δεν είμαστε πια μια χώρα που θα 
ανεχθεί τα παράφρονα λόγια σας της βίας και του θανάτου. Πρό-
σεχε!», κατέληγε το tweet.

Εγινε της κακομοίρας. Πάρτι στα λεγόμενα «κοινωνικά Μέσα».  
Οχι, φυσικά, με τον Ροχανί, που δεν είχε κάνει καμιά δήλωση, 
αλλά με τον Τραμπ. Οχι μόνο για το περιεχόμενο του tweet, 
που θυμίζει καυγά ανάμεσα σε δωδεκάχρονα, αλλά και για την 
αγραμματοσύνη του.

Η περιβόητη «ανάκαμψη», σύμφωνα με την Εκθεση του ΔΝΤ

Οριακή ανάπτυξη, ανισομετρία 
και χαμηλοί μισθοί

Με μεγαλύτερη ανισομε-
τρία και περισσότερους 

κινδύνους συνεχίζεται η «πα-
γκόσμια ανάπτυξη», που άρχι-
σε από τα μέσα του 2016, όπως 
σημειώνει η τελευταία έκθεση 
του ΔΝΤ, που δημοσιεύτηκε 
στα μέσα Ιούλη, συμπληρωμα-
τική της ετήσιας οικονομικής 
έκθεσης που δημοσιεύτηκε 
τον περασμένο Απρίλη (World 
Economic Outlook). 

Η παγκόσμια ανάπτυξη θα 
κινηθεί στο επίπεδο του 3.9% 
τα επόμενα δύο χρόνια (2019, 
2020), δηλαδή μισή ποσοστι-
αία μονάδα πάνω από το επί-
πεδο του 2017. Ταυτόχρονα με 
αυτήν, αυξήθηκαν κατακόρυ-
φα οι τιμές των πρώτων υλών, 
με πρώτες αυτές του φυσικού 
αέριου (που αυξήθηκε κατά 
45% από τον Αύγουστο του 
2017 μέχρι το Φλεβάρη του 
2018) και του πετρέλαιου (που 
αυξήθηκε κατά 27% το ίδιο 
χρονικό διάστημα), αλλά και 
των μετάλλων που «τσίμπη-
σαν» ένα 8.3%. Από τον περα-
σμένο Φλεβάρη, το πετρέλαιο 
αυξήθηκε κι άλλο (16%). Ακόμα 
κι αυτός που ονομάζουν δομι-
κό πληθωρισμό (core inflation) 
και μετράει την άνοδο των τι-
μών των προϊόντων εκτός των 
τροφίμων και της ενέργειας, 
αυξήθηκε τόσο στις ΗΠΑ όσο 
και στην ΕΕ.

Αντίθετα, οι αυξήσεις στους 
μισθούς, που σημειώθηκαν το 
2017 στις ανεπτυγμένες βιομη-
χανικά χώρες, κινήθηκαν στο 
επίπεδο του  1.5% κάτω από τον 
μέσο όρο των αυξήσεων που 
δόθηκαν τα οκτώ τελευταία 
χρόνια πριν από το ξέσπασμα 
της τελευταίας κρίσης (2001-
2008). Η μείωση της ανεργίας, 
που σημειώνει ιστορικά χαμη-
λά στις ΗΠΑ αλλά και στη Βρε-
τανία, δεν συνοδεύεται από 
αξιόλογες αυξήσεις στους μι-
σθούς, πράγμα που μας οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι οι καπιτα-
λιστές αγοράζουν φθηνότερα 
την εργατική δύναμη σε σχέση 
με το παρελθόν, παρά το γεγο-
νός ότι βρισκόμαστε στη φάση 
της παγκόσμιας «ανάκαμψης» 

και της αύξησης της ζήτησης.  
Η ανάπτυξη πολλών ισχυ-

ρών καπιταλιστικών χωρών 
εμφανίζεται -κατά το ΔΝΤ- 
να έχει πιάσει «κορυφή», με 
τις προβλέψεις για αύξηση 
του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ, 
τη Βρετανία και την Ιαπωνία 
να αναθεωρούνται προς τα 
κάτω, αντικατοπτρίζοντας  
«αρνητικές εκπλήξεις» της 
οικονομικής δραστηριότητας 
των αρχών αυτού του έτους. 
Οι προβλέψεις για την αύξη-
ση του ΑΕΠ μειώθηκαν και για 
τις «αναπτυσσόμενες» χώρες, 
όπως η Αργεντινή, η Βραζιλία 
και η Ινδία, με τους ρυθμούς 
ανάπτυξης της Κίνας να εξα-
κολουθούν να διολισθαίνουν 
από το 6.9% του 2017 στο 6.4% 
που προβλέπεται για το 2019.

Οι κίνδυνοι να αναθεωρη-
θούν οι προβλέψεις προς το 
χειρότερο αυξήθηκαν στην 
επικαιροποιημένη έκθεση 
του ΔΝΤ (World Economic 
Outlook Update), σε σχέση με 
αυτή του περασμένου Απρίλη. 
Αυτό οφείλεται, σύμφωνα με 
το ΔΝΤ, στις χαμηλότερες 
οικονομικές αποδόσεις του 
πρώτου τριμήνου του 2018 
και στους κλυδωνισμούς που 
μπορεί να προκληθούν στο 
παγκόσμιο εμπόριο λόγω των 
δασμών που επιβάλλουν οι 
ΗΠΑ και της αβεβαιότητας 
σε σημαντικά ζητήματα όπως 
η επαναδιαπραγμάτευση της 
NAFTA (συμφωνία «ελεύθε-
ρου εμπορίου» στην αμερικά-
νικη ήπειρο) και του βρετανι-
κού Brexit από την ΕΕ.

Η αύξηση του διασυνορι-
ακού πιστωτικού τομέα (με-
ταξύ των διαφόρων χωρών), 
σύμφωνα με την Τράπεζα Δι-
εθνών Διακανονισμών (Bank 
of International Settlements 
- BIS), εμφανίζεται ότι συνεχί-
ζεται σε μέτριο βαθμό από τα 
μέσα του 2017. Τα διαφόρων 
ειδών δάνεια μεταξύ των οι-
κονομιών των διαφορετικών 
κρατών αυξήθηκαν κατά 451 
δισ. δολάρια (από τα  οποία 
τα 100 αντιστοιχούν στις ΗΠΑ 
και τα 40 στη Βρετανία), από 

τα μέσα του 2017 μέχρι τα τέλη 
του περασμένου Μάρτη. Με-
γαλύτερη αύξηση σημείωσαν 
τα δάνεια στο γιαπωνέζικο γιεν 
(8%) και το αμερικάνικο δολά-
ριο (4%), με τα δάνεια σε ευρώ 
να μειώνονται κατά 4% περί-
που. Αυτό δείχνει και την ανι-
σομετρία που υπάρχει ανάμε-
σα στις ιμπεριαλιστικές χώρες, 
πέραν της αδιαμφισβήτητης 
ανισομετρίας της ανάπτυξης 
μεταξύ των ιμπεριαλιστικών 
και των «αναπτυσσόμενων» 
χωρών, που επισημαίνεται από 
το ΔΝΤ. 

Ξέρετε ποιος τομέας ση-
μείωσε τη μεγαλύτερη αύξη-
ση διασυνοριακού τραπεζικού 
δανεισμού; Αυτός των επεν-
δυτικών τραπεζών, των κερδο-
σκοπικών χρηματιστικών κεφα-
λαίων που πολιτογραφήθηκαν 
ως hedge funds και άλλων 
κεφαλαίων που σχετίζονται 
με τον λεγόμενο «σκιώδη τρα-
πεζικό τομέα»! Η αύξηση ήταν 
214 δισ. δολάρια (8%) από τα 
τέλη του 2017 μέχρι το Μάρ-
τη του 2018, δηλαδή μέσα σε 
τρεις μόλις μήνες!

Αύξηση όμως σημειώθηκε 
και στον κρατικό δανεισμό, ο 
οποίος αυξήθηκε κατά 3% την 
ίδια χρονική περίοδο, με τα 
χρέη των χωρών της ΕΕ να ξε-
περνούν το προ-κρίσης επίπε-
δο και τον μέσο όρο να φτάνει 
στο 88% του ΑΕΠ (με πρωτα-
θλήτρια φυσικά την Ελλάδα, το 
χρέος της οποίας ξεπερνά το 
177% του ΑΕΠ, παρά τα συνεχή 
μνημόνια). 

Δεν είναι δύσκολο να ανα-
λογιστεί κανείς τι θα γίνει όταν 
ξεσπάσει η επόμενη περιοδική 
οικονομική κρίση. Είναι σίγου-
ρο ότι θα ξεσπάσει, όπως γίνε-
ται εδώ και δύο αιώνες, αφού 
ο καπιταλισμός δεν μπορεί 
να διαχειριστεί τις αντιθέσεις 
του παρά μόνο μέσω των κρί-
σεων. Αντιθέσεις όπως αυτή 
του ολοένα και πιο κοινωνικού 
χαρακτήρα της παραγωγής 
(από την άποψη της μαζικής 
συνεργασίας των παραγωγών 
του πλούτου και όχι από την 
άποψη της δίκαιης κατανομής 

του) και της ατομικής ιδιοποί-
ησης των μέσων παραγωγής, 
που συγκεντρώνονται σε όλο 
και πιο λίγα χέρια, με τις μι-
κρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
να γίνονται όλο και πιο ανί-
σχυρες απέναντι στα μεγάλα 
καπιταλιστικά τραστ.

Η «φούσκα» του πιστωτικού 
τομέα θα σπάσει ξανά, μετα-
δίδοντας την «αρρώστεια» 
των απλήρωτων δανείων πα-
γκόσμια, ενώ η στενότητα των 
αγορών (που οφείλεται στους 
χαμηλούς μισθούς της πλατι-
άς καταναλωτικής μάζας, που 
είναι οι εργαζόμενοι, οι αυ-
ξήσεις στους οποίους -όπως 
σημειώσαμε παραπάνω- ήταν 
μικρότερες από αυτές της προ-
ηγούμενης δεκαετίας) θα οδη-
γήσει ξανά σε απούλητα εμπο-
ρεύματα που είτε θα στοιβά-
ζονται στις αποθήκες είτε θα 
καταστρέφονται μαζικά (όπως 
αποκαλύφθηκε πρόσφατα για 
τα πανάκριβα ρούχα επώνυ-
μων εταιριών, προκειμένου 
να κρατήσουν ψηλά τις τιμές 
τους). Θα οδηγήσει, επίσης, σε 
αύξηση της φορολογίας για να 
πληρωθούν τα κρατικά δάνεια, 
που θα γίνονται πιο ακριβά λό-
γω της στενότητας χρήματος.

Δε διεκδικούμε τα σκήπτρα 
καμίας… Πυθίας και καμίας 
Κασσάνδρας. Απλά σημειώ-
νουμε τα δεδομένα, βάσει 
των διεθνών οργανισμών (που 
κάθε άλλο παρά… αντικαπιτα-
λιστικοί είναι) και της εμπειρί-
ας που όλοι ζήσαμε προ δεκα-
ετίας (αλλά έχει επαναληφθεί 
πολλές φορές στο παρελθόν). 
Είναι αυτά τα δεδομένα που 
οδηγούν με μαθηματική ακρί-
βεια στο ξέσπασμα της επόμε-
νης κρίσης και στη διαπίστωση 
ότι θα είναι ακόμα πιο βαθιά 
από την προηγούμενη. 

Ετσι λειτουργεί ο καπιτα-
λισμός, ανεξάρτητα από τις 
ικανότητες και τον χαρακτήρα 
των πολιτικών του διαχειρι-
στών. Αν θέλουμε να γλιτώσου-
με από την κρίση, θα πρέπει να 
δούμε πώς θα απαλλαγούμε 
από τον καπιταλισμό.

Συνεχίζονται για πάνω από δυο βδομά-
δες οι διαδηλώσεις στο Βόρειο Ιράκ, 

που ξεκίνησαν από τη Βασόρα. Αποτέλε-
σμα, 14 νεκροί και 742 τραυματίες, μεταξύ 
των οποίων 470 μπάτσοι. 

Οι κάτοικοι αντιδρούν στις άθλιες 
συνθήκες διαβίωσης, που έγιναν ακόμα 
πιο άθλιες εξαιτίας των διακοπών στην 
ηλεκτροδότηση λόγω των απλήρωτων 
από το καθεστώς λογαριασμών στο Ιράν, 
ύψους 1.5 δισ. δολαρίων, με αποτέλεσμα 
το τελευταίο να σταματήσει την παροχή 

ηλεκτρισμού στο Ιράκ.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Αλ Τζαζίρα, 

πίσω από την άρνηση του ιρακινού κρά-
τους να πληρώσει τους λογαριασμούς, 

κρύβονται οι ΗΠΑ, που 
εντάσσουν αυτή την κίνη-
ση στο πλαίσιο των κυρώ-
σεων κατά του Ιράν. Γι’ αυ-
τές τις κυρώσεις πληρώνει 
όμως και ο ιρακινός λαός, 
τη χώρα του οποίου διέ-
λυσαν οι Αμερικάνοι την 
προηγούμενη δεκαετία. 
Αφού εξόντωσαν χιλιάδες 

και κατέστρεψαν τις υποδομές του Ιράκ, 
γιατί να νοιαστούν επειδή δεν έχει ρεύμα 
ο ιρακινός λαός;

Ιράκ υπό διάλυση
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Κούβα: Νέο Σύνταγμα, ίδια 
πολιτική

Η στήλη αισθάνεται βαθύτατα απογοητευμένη, διότι πληροφο-
ρήθηκε ότι στο νέο Σύνταγμα της Κούβας, το προσχέδιο του οποίου 
εγκρίθηκε από τη Βουλή, δεν περιλαμβάνεται άρθρο που να ορίζει 
ότι απώτερος στόχος είναι η δημιουργία μιας κομμουνιστικής κοι-
νωνίας! Ισως όμως ο «κομμουνισμός» να έχει ήδη επιτευχθεί, οπότε 
δε χρειάζεται κάτι τέτοιο. Και τι κομμουνισμός! Με τη συμμετοχή 
ξένων μονοπωλιακών επιχειρήσεων, ειδικές οικονομικές ζώνες με 
ελευθερία ασυδοσίας των ξένων καπιταλιστών και παπική προστα-
σία, μιας και ο Ποντίφηκας πάντοτε έπαιζε ένα ξεχωριστό ρόλο στην 
εξωτερική πολιτική της Κούβας!

Το νέο Σύνταγμα δεν το έχουμε διαβάσει ακόμα. Θα βγει σε δι-
αβούλευση από τις 13 Αυγούστου μέχρι τις 15 Νοέμβρη, οπότε θα 
έχουμε όλο το χρόνο να δούμε τι γράφει. Το σίγουρο όμως είναι 
ότι δε θα αποτελέσει έκπληξη, τουλάχιστον για εμάς που εδώ και 
πολλά χρόνια επαναλαμβάνουμε σταθερά ότι η Κούβα δεν είχε ούτε 
έχει σχέση με το σοσιαλισμό. Από προγεφύρωμα του «σοβιετικού» 
σοσιαλ-ιμπεριαλισμού μετατράπηκε σε επαίτη των ΗΠΑ, με τις 
οποίες κατάφερε να αποκαταστήσει σχέσεις επί Ομπάμα. Οι ξένες 
καπιταλιστικές εταιρίες απομυζούν τον πλούτο και το εργατικό της 
δυναμικό και ο κρατικός καπιταλισμός καλά κρατεί.

Γι’ αυτό και η αναγνώριση της ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα πα-
ραγωγής, που κατά πληροφορίες που διέρρευσαν στα ΜΜΕ αναγνω-
ρίζει το νέο Σύνταγμα, δεν είναι παρά το απαραίτητο συμπλήρωμα 
για να γίνουν οι καπιταλιστικές μπίζνες πιο απροκάλυπτα (άλλωστε, 
τα Συντάγματα έρχονται να αποτυπώσουν αυτό που έχει ήδη δια-
μορφωθεί στη ζωή). Το «κομμουνιστικό κόμμα» μπορεί να συνεχίσει 
να υπάρχει. Εδώ υπάρχει στην Κίνα που είναι η ατμομηχανή της πα-
γκόσμιας καπιταλιστικής ανάπτυξης, γιατί όχι στην Κούβα;

234.500 είναι -σύμφωνα με την Υπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυ-
γες- οι κάτοικοι της νότιας Συρίας που 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα 
σπίτια τους μετά από την προέλαση του 
συριακού στρατού στην πόλη Ντεράα, 
το προπύργιο των αντικαθεστωτικών 
διαδηλώσεων, στο οποίο πρόσφατα 
υψώθηκε η συριακή σημαία, σηματοδο-
τώντας μια σημαντική νίκη του Ασαντ 
στο συριακό μέτωπο.

Οι πιο τυχεροί ήταν οι 400 διασώστες 
από τη ΜΚΟ Λευκά Κράνη, που διασώθη-
καν από τους Σιωνιστές, οι οποίοι άδραξαν 
την ευκαιρία να εμφανιστούν σαν «σωτή-
ρες» σώζοντας αυτούς που στηρίζουν 
πολιτικά χρόνια τώρα. Ταυτόχρονα, όμως, 

δεν επέτρεψαν σε 160.000 ανθρώπους 
που βρήκαν καταφύγιο στα υψώματα του 
Γκολάν να περάσουν τα σύνορα για να 
σωθούν.

Κι ενώ σφίγγει γύρω από τους αντικα-
θεστωτικούς αντάρτες ο κλοιός του συρι-
ακού στρατού με τη στήριξη της ρωσικής 

αεροπορίας, από την άλλη μεριά οι 
Αμερικάνοι βομβαρδίζουν τις περιοχές 
στις οποίες θεωρούν ότι βρίσκονται τζι-
χαντιστές του ISIS, με αποτέλεσμα να 
σκοτωθούν γύρω στα 54 άτομα.

Το συριακό μέτωπο δε λέει να κλείσει. 
Με πρόσχημα την καταπολέμηση της 
«τρομοκρατίας» που η κάθε πλευρά την 
ορίζει διαφορετικά (για παράδειγμα, ο 
Ασαντ θεωρεί τρομοκράτες τους μυκυ-

άδες των Λευκών Κρανών, ενώ οι Σιωνι-
στές θεωρούν τρομοκρατικό το καθεστώς 
Ασαντ) η Συρία έχει μετατραπεί σε σάκο 
του μποξ. Εξακολουθεί να δημιουργεί με-
ταναστευτικά ρεύματα, από ανθρώπους 
που θυσιάζονται στο βωμό ενός άδικου 
απ’ όλες τις πλευρές πολέμου.

Σάκος του μποξ εξακολουθεί να είναι η Συρία

Ισραήλ

Κράτος-απαρτχάιντ και με τη βούλα
Το σιωνιστικό κράτος-απαρ-

τχάιντ αποκτά πλέον και 
νομική υπόσταση, με βάση το 
νόμο που ψήφισε η Κνεσέτ 
(ισραηλινή Βουλή) την Πέμπτη 
19 Ιούλη. Σύμφωνα με το νέο 
νόμο, που ψηφίστηκε με 62 
ψήφους υπέρ και 55 κατά, το 
Ισραήλ είναι το έθνος-κράτος 
των απανταχού Εβραίων: «Το 
κράτος του Ισραήλ είναι το 
εθνικό κράτος του εβραϊκού 
λαού, στο οποίο αυτός εφαρ-
μόζει το φυσικό, πολιτιστικό, 
θρησκευτικό, ιστορικό του 
δίκαιο». «Δικαίωμα αυτοδιά-
θεσης μέσα στο κράτος του 
Ισραήλ έχουν μόνο οι εβραίοι 
πολίτες», διακηρύσσει ο νό-
μος. Αυτό σημαίνει ότι μόνο 
οι Εβραίοι έχουν δικαίωμα να 
αποφασίζουν για το μέλλον 
του Ισραήλ. 

Μοναδική επίσημη γλώσσα 
του Ισραήλ είναι τα εβραϊκά. 
Τα αραβικά παύουν να απο-
τελούν επίσημη γλώσσα του 
Ισραήλ και υποβαθμίζονται σε 
μειονοτική γλώσσα με ειδικό 
καθεστώς. Οι εβραϊκοί εποικι-
σμοί στα παλαιστινιακά εδάφη 
ανακηρύσσονται σε «εθνική 
αξία» και η σιωνιστική οντότη-
τα θα συνεχίσει να ενεργεί με 
στόχο την επέκτασή τους. Η Ιε-
ρουσαλήμ είναι μία και ενιαία 
και αποτελεί την πρωτεύουσα 
του Ισραήλ.

Μετά το τέλος της ψηφοφο-

ρίας, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι 
ο νέος νόμος αποτελεί καθορι-
στική στιγμή για το σιωνισμό 
ως πολιτικό δόγμα και για την 
ιστορία του κράτους του Ισρα-
ήλ. Ο Αϊμάν Οντέχ, της Ενω-
μένης Αραβικής Λίστας, του 
παλαιστινιακού κόμματος που 
συμμετέχει στην Κνεσέτ, δήλω-
σε ότι ο νέος νόμος θεσμοθετεί 
ότι οι παλαιστίνιοι κάτοικοι του 
Ισραήλ θα είναι πάντα πολίτες 
δεύτερης κατηγορίας.

Το Adalah, το Κέντρο για την 
Προάσπιση των Δικαιωμάτων 
της Αραβικής Μεινότητας του 
Ισραήλ, χαρακτήρισε το νόμο 
ως απόπειρα από τη μεριά των 
σιωνιστών να θεσμοθετήσουν 
την υπεροχή της εβραϊκής 
πλειοψηφίας της χώρας, ενώ 
δήλωσε ότι υπάρχουν 65 νό-
μοι στο Ισραήλ που προωθούν 
τις διακρίσεις σε βάρος των 
Παλαιστινίων του Ισραήλ και 
των κατεχόμενων από τους σι-
ωνιστές παλαιστινιακών εδα-
φών. Η δημοσιογράφος του Al 
Jazeera Στέφαν Ντέκερ είπε 
ότι επί της ουσίας ο νέος νόμος 
έρχεται να κατοχυρώσει -και 
σε επίπεδο νομοθεσίας πλέον- 
τις χρόνιες πολιτικές διακρίσε-
ων και καταπίεσης του Ισραήλ 
σε βάρος των Παλαιστίνιων. Ο 
νέος νόμος αποτελεί τη βάση 
για τους θεσμούς που θα ακο-
λουθήσουν.

Είναι τόσο έκδηλος ο ρατσι-

στικός χαρακτήρας του νόμου 
που προκάλεσε αντιδράσεις 
ακόμα και σε αμερικάνικους 
εβραϊκούς φορείς που στη-
ρίζουν σταθερά το Ισραήλ. 
Με ανακοινώσεις τους υπο-
στηρίζουν ότι ο νέος νόμος 
διαβρώνει το «δημοκρατικό» 
χαρακτήρα του ισραηλινού 
κράτους και παράλληλα θα 
δώσει παραπέρα ώθηση στο 
κίνημα BDS για πολιτιστικό και 
οικονομικό μποϊκοτάζ ενάντια 
στο Ισραήλ.

Ο νέος νόμος δεν κάνει τί-
ποτα άλλο από το να κατοχυ-
ρώνει και νομικά τις πολιτικές 
καταπίεσης και εθνοκάθαρσης 
που ασκεί το Ισραήλ σε βάρος 
του παλαιστινιακού λαού από 
την ίδρυσή του το 1948 μέχρι 
σήμερα. Τη στιγμή που το Ισ-
ραήλ δολοφονεί καθημερινά 
παλαιστίνιους νεολαίους στη 
Γάζα, κάποιοι ανακαλύπτουν 
τώρα τη ρατσιστική φύση του 
σιωνιστικού δόγματος που 
αποτελεί τον ιδεολογικό μαν-
δύα του κράτους του Ισραήλ. 
Η «μοναδική δημοκρατία» της 
Μέσης Ανατολής απεκδύεται 
τον κατ’ επίφαση κοσμικό της 
χαρακτήρα και γίνεται και σε 
ιδεολογικό επίπεδο ένα θεο-
κρατικό καθεστώς, με το ρα-
τσισμό ως επίσημη ιδεολογία, 
όπου οι πολίτες χωρίζονται σε 
περιούσιους Εβραίους και σε 
παρίες άραβες-μουσουλμά-

νους.
ΥΓ. Ο Ερντογάν άδραξε την 

ευκαιρία για να εμφανιστεί και 
πάλι ως οιονεί χαλίφης των 
όπου Γης μουσουλμάνων, τους 
οποίους θεωρεί τη βασικότερη 
πολιτική του εφεδρεία. Πριν 
ακόμα ψηφιστεί ο νέος ισραη-
λινός νόμος, η τουρκική κυβέρ-
νηση κατηγόρησε το Ισραήλ 
ότι επιδιώκει να δημιουργήσει 
ένα «κράτος απαρτχάιντ». Με-
τά την ψήφιση του νόμου, ο 
Ερντογάν δήλωσε: «Το πνεύμα 
του Χίτλερ που οδήγησε τον 
κόσμο σε μια μεγάλη κατα-
στροφή έχει ανθίσει εκ νέου 
μεταξύ ορισμένων ισραηλινών 
ηγετών. Καλώ τον μουσουλμα-
νικό κόσμο, τη χριστιανική κοι-
νότητα, όλες τις χώρες, οργανι-
σμούς, ΜΚΟ, δημοσιογράφους 
υπέρ της δημοκρατίας και 
υπερασπιστές των ελευθεριών 
στον κόσμο να περάσουν σε 
δράση κατά του Ισραήλ».

Ο Νετανιάχου απάντησε με 
το «δε δικαιούσαι για να ομι-
λείς». «Η Τουρκία γίνεται μια 
ζοφερή δικτατορία», είπε. Και 
συνέχισε: «Ο Ερντογάν σφαγι-
άζει Σύριους και Κούρδους και 
φυλακίζει δεκάδες χιλιάδες 
Τούρκους. Η κριτική αυτού του 
“σπουδαίου δημοκράτη“ στο 
νέο νόμο που υιοθέτησε το 
Ισραήλ είναι η μεγαλύτερη φι-
λοφρόνηση που θα μπορούσαν 
να μας κάνουν»!

Κολομβία: Καρικατούρα ειρηνευτικής συμφωνίας

Ο πρώην ηγέτης των FARC 
Ιβάν Μάρκες ανακοίνω-

σε ότι αρνείται να αναλάβει τη 
θέση του στην κολομβιανή Γε-
ρουσία με βάση την συμφωνία 
ειρήνευσης μεταξύ των ανταρ-
τών και της κυβέρνησης, λόγω 
της σύλληψης του συντρόφου 
του Χεσούς Σάντριτς αλλά και 

των αλλαγών που έχουν γίνει 
στην αρχική συμφωνία, που ου-
σιαστικά αναιρούν το μεταρρυθ-
μιστικό χαρακτήρα της.

Στις 7 Αυγούστου, ο δεξιός 
Ιβάν Ντούκε, από το κόμμα 
του αμερικανόδουλου πρώην 
προέδρου Αλβάρο Ουρίμπε, 
θα αντικαταστήσει τον Μα-

νουέλ Σάντος στην προεδρία 
της χώρας. Ο Ντούκε αποτελεί 
σφοδρό επικριτή της συμφω-
νίας ειρήνευσης που οδήγησε 
στη διάλυση των FARC και έχει 
δηλώσει ότι θα κάνει αλλαγές 
στη συμφωνία προκείμενου η 
ηγεσία του αντάρτικου να μπει 
στη φυλακή.

Μέχρι τώρα, ένα πολύ μικρό 
τμήμα της ειρηνευτικής συμφω-
νίας έχει υλοποιηθεί, ενώ δεκά-
δες πρώην αντάρτες, αριστεροί 
συνδικαλιστές και αγωνιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
έχουν δολοφονηθεί από τα 
ακροδεξιά τάγματα θανάτου, τα 

οποία συνεχίζουν τη δράση τους 
απρόσκοπτα, παρά τις διακηρύ-
ξεις της κυβέρνησης Σάντος ότι 
θα τα καταπολεμήσει. Στις περι-
οχές που προηγουμένως δρού-
σαν οι αντάρτες, λειτουργώντας 
ως αντίβαρο στην παρουσία των 
ταγμάτων θανάτου, τώρα κυρι-
αρχούν τα τελευταία, σύμφωνα 
με δεκάδες καταγγελίες των 
ντόπιων αγροτικών πληθυσμών. 
Τώρα που τα ένοπλα τμήματα 
των ανταρτών έχουν διαλυθεί, 
είναι εξαιρετικά αμφίβολο ότι η 
ειρηνευτική συμφωνία θα υλο-
ποιηθεί ως έχει και όχι ως μια 
καρικατούρα της.

Νέος, ωραίος και φασίστας…
Η πολιτική μόδα απαιτεί να ανανεώνονται οι ηγεσίες των ευρω-

παϊκών αστικών κομμάτων με νέους και φωτογενείς παράγοντες. 
Ετσι, το Λαϊκό Κόμμα της ισπανικής Δεξιάς ανέδειξε ως ηγέτη του 
τον 37χρονο Πάμπλο Κασάδο, που με 57% νίκησε «το κορίτσι του 
Ραχόι», την πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σοράγια Σάενθ ντε 
Σανταμαρία (δεξιά στη φωτογραφία, κάνει την ανάγκη φιλοτιμία 
και χειροκροτεί, μαζί με τον Ραχόι, το νικητή, που έχει πάντοτε στο 
πλευρό του τη «λαμπερή» σύζυγό του).

Ο Κασάδο είναι νέος, μοιάζει στον Μακρόν, αλλά είναι και απρο-
κάλυπτος φασίστας. Ενας από εκείνους που αποτίουν φόρο τιμής 
στον Φράνκο και τους φαλαγγίτες και εκφράζουν υπερσυντηρητικές 
κοινωνικές απόψεις. Θα μπορέσει να νικήσει τον επίσης φωτογενή 
σοσιαλδημοκράτη Πέδρο Σάντσεθ; Ιδωμεν…
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Δολοφόνοι!
Πριν από λίγο καιρό, στη σύνοδο κορυφής του 

ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ο Τσίπρας εισέπραττε τα 
συγχαρητήρια του Τραμπ επειδή η Ελλάδα «είναι 
εντάξει» στις υποχρεώσεις της έναντι του ΝΑΤΟ, 
καθώς κατέχει τη δεύτερη -μετά τις ΗΠΑ- θέση 
μεταξύ των κρατών μελών της ιμπεριαλιστικής 
συμμαχίας σε στρατιωτικές δαπάνες, δαπανώντας 
ετησίως το 2,4% του ΑΕΠ της.

Σε πραγματικούς αριθμούς, το ποσό φτάνει τα 
4,5 δισ. ευρώ το χρόνο! Ενα κλάσμα απ' αυτό το 
υπέρογκο ποσό αν διετίθετο για δασοπροστασία, 
δε θα θρηνούσαμε τόσες δεκάδες θύματα, τόσες 
καταστροφές, τόσον ανθρώπινο πόνο.

Ο Τσίπρας, όμως, τη βρήκε την αιτία. Δε φταίει 
η πολιτική της πλήρους εγκατάλειψης κάθε είδους 
δασοπροστασίας. Φταίει ένα…«ασύμμετρο 
φαινόμενο». Το ίδιο που έφταιγε για τους νεκρούς 
στη Μάνδρα (κι ας ήταν κι εκεί η πλήρης εγκατάλειψη 
ενός βουνού, μετά από δυο καταστροφικές 
πυρκαγιές, που οδήγησε τους ορμητικούς 
χειμμάρρους μέσα στην πόλη).

Το 2007 ο Πολύδωρας μιλούσε για το «στρατηγό 
άνεμο», το 2018 ο Τσίπρας μιλά για «ασύμμετρο 
φαινόμενο». Διαφορετικές οι λέξεις, ίδια η ουσία. 
Φταίει οτιδήποτε άλλο εκτός από την ασκούμενη 
πολιτική. «Φταίει το κακό το ριζικό μας, φταίει ο 
θεός που μας μισεί…», όπως έλεγαν οι μοιραίοι 
του Βάρναλη. Για το τελευταίο, μάλλον δεν 
υπάρχει αμφιβολία, αφού το είπε κι ένας από τους 
αντιπροσώπους του θεού επί της γης: «Ο άθεος 
πρωθυπουργός Αλέξιος Τσίπρας επισύρει την κατάρα 
του Θεού! Η Ελλάδα καταστρέφεται από βροχές και 
πυρκαϊές!».

Ούτε παραγγελία να τον είχε τον φασίστα 
Αμβρόσιο ο ΣΥΡΙΖΑ. Βοηθάει κι αυτός -παρά 
τη θέλησή του- να γελοιοποιείται κάθε κριτική 
συζήτηση περί των αιτίων τέτοιων κοινωνικών (και όχι 
φυσικών) καταστροφών. Κάποιοι σαν τον Αμβρόσιο 
μιλούν για την «οργή του Πανοικτίρμονος Θεού 
με διάφορα φυσικά καταστροφικά φαινόμενα» 
και κάποιοι άλλοι, όπως εκείνος ο ανεκδιήγητος 
συνδικαλιστής της Πυροσβεστικής, διαβεβαιώνουν 
ότι «δεν ανάβει φωτιά χωρίς ανθρώπινο χέρι». 
Ενώ στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο, 
όταν μιλάμε για δασικές πυρκαγιές. Πάλι καλά 
που δεν εμφανίστηκε κάποιος Κοντονής, όπως 
πέρυσι, να μιλήσει για «οργανωμένο σχέδιο 
αποσταθεροποίησης της χώρας».

Χρόνια τώρα προειδοποιούμε για την εγκατάλειψη 
κάθε έννοιας προστασίας του δασικού πλούτου 
της χώρας. Για τις χωματερές που είναι διάσπαρτες 
σε δάση και δασικές εκτάσεις, με τα μεταλλικά και 
γυάλινα αντικείμενα σ' αυτές να λειτουργούν σαν 
κάτοπτρα έναυσης και διάφορες χημικές διεργασίες 
να είναι ανεξέλεγκτες. Για τους πυλώνες και τις 
ηλεκτροφόρες γραμμές της ΔΕΗ που διασχίζουν τα 
δάση, χωρίς να συντηρούνται και να καθαρίζονται 
όπως πρέπει. Για το πετσόκομμα των έτσι κι αλλιώς 
πενιχρών κονδυλίων για έργα δασοπροστασίας, 
που δίνονται μάλιστα με μεγάλη καθυστέρηση, με 
αποτέλεσμα στην πράξη να καθίστανται άχρηστα και 
στα δάση να συσσωρεύονται τεράστιες ποσότητες 
εύφλεκτης ύλης.

Κανένα «ασύμμετρο φαινόμενο» δεν υπάρχει. 
Υπάρχει μόνο η ακόρεστη δίψα του κεφαλαίου για 
κέρδη και ο εγκληματικός κυνισμός των κυβερνήσεών 
του, που αδιαφορούν για την καταστροφή 
του φυσικού πλούτου και των ανθρώπων, τους 
οποίους βλέπουν σαν παράπλευρες απώλειες της 
εγκληματικής κερδοσκοπικής δράσης. Οι εχθροί 
είναι εντοπισμένοι και όχι «ασύμμετροι».

στο ψαχνό

Διαφορά ειδικού βάρους
«Τα δίνει όλα» η ΝΔ προκειμένου να 

κρατήσει στον αφρό την υπόθεση με τα 
δάνεια των αδερφών Τσίπρα. Πλην όμως, 
το «στόρι» έκανε κοιλιά από την πρώτη κιό-
λας εβδομάδα. Η επανάληψή του προκα-
λεί βαρεμάρα και ατελείωτα χασμουρητά. 
«Εντάξει, μας τα είπατε, μην επαναλαμβά-
νεστε». Αυτό είναι το μήνυμα που μοιάζει 
να έρχεται από παντού. Ξέρετε γιατί δεν 
ιντριγκάρουν το ίδιο οι αναφορές στην 
οικογένεια Τσίπρα με τις αναφορές στην 
οικογένεια Μητσοτάκη; Είναι ζήτημα ιστο-
ρίας, ζήτημα ειδικού βάρους. Το μητσοτα-
καίικο είναι σαν τις μεγάλες φίρμες στο 
αστικό θέατρο. Ολοι έχουν την περιέργεια 
να δουν «τι καινούργιο θα παρουσιάσουν». 
«Απ' αυτούς δεν τα έχουμε δει όλα» είναι 
η ευρέως διαδεδομένη σκέψη. Ενώ οι 
Τσιπραίοι είναι πολύ φρέσκοι στο χώρο. 
Οπως αντιλαμβάνεστε, σ' αυτού του τύ-
που τη σύγκριση, το μητσοτακαίικο χάνει.

Ο… αξιόπιστος
Ρωτήθηκε ο Σκουρλέτης για τα σενάρια 

περί πρόωρων εκλογών. Και απάντησε: «Η 
κυβέρνηση δεν θα σταματήσει να σχεδιά-
ζει και να πορεύεται με βάση τη γνωστή 
σε όλους, ημερομηνία που προβλέπεται 
από το Σύνταγμα για τις εθνικές εκλογές, 
δηλαδή στο τέλος της 4ετίας. Ο λόγος εί-
ναι ότι επειδή κρίνουμε ότι το 2019, όπως 
έχει φανεί και από τα στοιχεία και του τρέ-
χοντος έτους του 2018, θα είναι μια καλή 
χρονιά για την οικονομία, θα έλεγε κανείς 
ότι δεν θα ήταν και τόσο έξυπνο για μια 
κυβέρνηση να μην δρέψει τους καρπούς 
μιας πετυχημένης πορείας της οικονομίας. 
Αυτή η πορεία πρέπει να μεταφραστεί και 
σε συγκεκριμένες ελαφρύνσεις και αλλα-
γές στην καθημερινότητα των πολιτών. Αρα 
γιατί να μην εξαντληθεί ο προβλεπόμενος 
χρόνος;».

Δε θα έβλαπτε να είναι λίγο πιο προσε-
κτικός όταν απαντά «κατηγορηματικά». 
Ειδικά αυτός. Γιατί διαβεβαίωνε σε όλους 
τους τόνους ότι οι δημοτικές και περιφε-
ρειακές εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβρη 

του 2019, ανεξάρτητα από τις ευρωεκλο-
γές, για να μη θολώσει το διακύβευμά 
τους. Και με το νομοσχέδιό του να έχει 
ήδη κατατεθεί στη Βουλή και να έχει συζη-
τηθεί στην αρμόδια Επιτροπή, αναγκάστη-
κε να κάνει δεκτή «υπουργική» τροπολο-
γία που μετέφερε τις τοπικές εκλογές τον 
Μάη του 2019, προκειμένου να συμπέσουν 
με τις ευρωεκλογές. Αρα, είναι ο τελευταί-
ος που μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος σε 
τέτοιου τύπου δηλώσεις.

Ανεξάρτητος
Ιερή αγανάκτηση κατέλαβε τον Πα-

ναγιώτη Λαφαζάνη, που βρήκε φιλόξε-
νη στέγη στο σαββατιάτικο φύλλο της 
καθημερινής του Μαρινάκη: «Ασφαλώς 
και αντέδρασα αμέσως στις πρωτοφα-
νείς απελάσεις ρώσων διπλωματών από 
τη χώρα μας». Και καμάρι, για να τον 
ακούσουν μέχρι τη Μόσχα: «Θα προσέ-
θετα, μάλιστα, ότι ήμουν ο μόνος, μαζί 
με τη ΛΑΕ, που αποδοκίμασε αυτές τις 
απελάσεις, όταν όλοι οι άλλοι στο πολι-
τικό σκηνικό συγκατένευαν ή μάσαγαν 
τα λόγια τους». Οσο για τις κατηγορίες 
ότι είναι… ρωσόφιλος, τις απορρίπτει 
μετά βδελυγμίας: «Δεν επιδίωξα ποτέ 
ούτε επιδιώκω να βάλω την Ελλάδα σε 
κανένα ρωσικό άρμα. Αντίθετα, θέλω 
μια Ελλάδα δημοκρατική κυρίαρχη και 
ανεξάρτητη» και μπλα, μπλα. Στο τέλος 
σκάει το παραμύθι: «Αν προσπαθώ για 
μια αναβαθμισμένη στρατηγική σχέ-
ση συνεργασίας της χώρας μας με τη 
Ρωσία, στη βάση αμοιβαίου οφέλους, 
αυτό το κάνω διότι μια τέτοια σχέση 
είναι απόλυτα αναγκαία για να μπορέ-
σουμε να απαγκιστρωθούμε από την 
ασφυκτική εξάρτηση των ΗΠΑ και της 

γερμανικής ΕΕ».
Στους κακούς ιμπεριαλιστές ο Λαφαζά-

νης αντιπαραθέτει τους καλούς ιμπερια-
λιστές. Εφαρμόζει ένα είδος πολιτικής… 
ομοιοπαθητικής. Ετσι εξηγείται και η βα-
θιά (έως δουλοπρέπειας) υπόκλιση που 
είχε χαρίσει στον ολιγάρχη Αλεξέι Μίλερ, 
«αφεντικό» της Gazprom, ο οποίος του 
είχε κάνει την τιμή να τον επισκεφτεί στο 

υπουργείο του.

«Ζαρντινιέρα» στο 
πρωτότυπο

Η λέξη ζαρντινιέρα είναι γαλλική. 
Στην Ελλάδα απέκτησε άλλη διάστα-
ση από τότε που μπάτσοι και ασφαλίτες 
στη Θεσσαλονίκη λιντσάρισαν έναν 
κύπριο φοιτητή και μετά είπαν ότι έπε-
σε μόνος του και χτύπησε σε μια ζαρ-
ντινιέρα. Ηρθε ο καιρός να δούμε την 
«υπόθεση ζαρντινιέρα» και στο πρωτό-
τυπο, αν και στη γαλλική βερσιόν δεν 
«πρωταγωνιστεί» κάποια ζαρντινιέρα. 
Ο νούμερο ένα σωματοφύλακας του 
Μακρόν, ονόματι Αλεξάντρ Μπεναλά, 
είδε τους ασφαλίτες να έχουν συλλάβει 
έναν φοιτητή (συμπτωματικά Ελληνα) 
στις διαδηλώσεις της Πρωτομαγιάς, 
φόρεσε ένα κράνος ματατζή και όρ-
μησε να… ξεκουράσει τις κλειδώσεις 
του, χτυπώντας άγρια τον φοιτητή. Τον 
έπιασαν οι κάμερες, αλλά κανένα πρό-
βλημα: τρεις ανώτεροι αξιωματικοί της 
αστυνομίας ανέλαβαν να του παραδώ-
σουν το βίντεο για να το εξαφανίσει. 

Στα μέσα της περασμένης εβδο-
μάδας, όμως, η «Μοντ» δημοσίευσε 
στην ιστοσελίδα της το βίντεο. Και ο 
Μακρόν αναγκάστηκε να απολύσει 
τον μπράβο του, στον οποίο αρχικά 
είχε επιβληθεί «ποινή» διαθεσιμότη-
τας δεκαπέντε ημερών. Ο πολιτικός 
σάλος, όμως, ακόμα δεν έχει κοπάσει. 
Ο Μακρόν δεν είναι πια αυτό που ήταν 
όταν διεκδικούσε την προεδρία και τον 
πρώτο καιρό μετά τη νίκη του.

ΚΟΝΤΡΕΣ
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O μόνος αθώος!
«Δεν είναι και τόσο αθώες αυτές οι πυρκαγιές» δήλωσε ο 

υπουργός Μπάτσων και Καταστολής (δυστυχώς και αντιμετώπι-
σης πυρκαγιών) Τόσκας, την ώρα που επικρατούσε ο απόλυτος 
πανικός στα ανατολικά και δυτικά όρια της Αττικής. Εχει τίποτα 
υπόνοιες για εμπρησμούς ο απόστρατος καραβανάς; Οχι βέ-
βαια. Δεν είπε τίποτα, εκτός του ότι είχαν ανάψει καναδυό φωτιές  
ακόμα στα Γεράνεια. Αυτό όμως δεν αποδεικνύει τίποτα πέραν 
της πλήρους εγκατάλειψης των δασών, που πλέον έχει γίνει πο-
λύχρονη. Τέτοιες σκέψεις, όμως, παραπέμπουν σε κυβερνητικές 
ευθύνες. Οπότε ο «στρατηγός» πετάει μια κουβέντα περί «υπο-
ψιών» για να φουντώσει η συνωμοσιολογία περί εμπρηστών. Ο 
μόνος αθώος είναι ο ίδιος, η κυβέρνηση στην οποία μετέχει και 
το αστικό κράτος που υπηρετούν.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Τσίπρας που -ευρισκόμενος στο 
εξωτερικό- κατέθεσε τη δική του παπάρα, δίνοντας γραμμή να 
συνταχθούν όλοι πίσω από τη «γραμμή Τόσκα». Τον προβλημα-
τίζει, είπε, ότι οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα και στα 
ανατολικά και στα δυτικά! Μεγαλοφυής… προβληματισμός.

Το χούι δεν κόβεται
Κάποιοι γιουχάισαν τον Καμμένο στην Κύπρο. Λογικότατο. Οι 

κύπριοι εθνικιστές, ακροδεξιοί, φασίστες θεώρησαν πρόκληση 
το γεγονός ότι ο μετρ της κωλοτούμπας, τον οποίο πολλοί απ' 
αυτούς πρέπει να θαύμαζαν, πήγε στο νησί ενόσω το μελάνι στη 
Συμφωνία των Πρεσπών δεν έχει ακόμα στεγνώσει. Το γιουχά-
ισμα δεν ήταν είδηση. Είδηση ήταν ότι η αστυνομία συνέλαβε 
δώδεκα άτομα (τρεις στην πρώτη εμφάνιση του Καμμένου και 
άλλους εννιά στη δεύτερη) και ότι ο Καμμένος πήγε στο αστυνο-
μικό τμήμα και έδωσε κατάθεση! Προφανώς ζήτησε ο ίδιος την 
άσκηση δίωξης και στη δίκη τους θα καταθέσει ως μάρτυρας-
μηνυτής. Πήρε έτσι μια ακόμα παγκόσμια πρωτιά: ως υπουργός 
που πραγματοποιεί επίσκεψη σε άλλη χώρα, να μηνύει πολίτες 
επειδή τον γιουχάισαν. Το λέει η παροιμία: πρώτα φεύγει η ψυχή 
και μετά το χούι. Από την άλλη, καταλαβαίνουμε και την απελ-
πισία του. Η Κύπρος είναι σύμβολο για τους έλληνες εθνικιστές 
σαν τον Καμμένο. Δεν είναι και λίγο να σε αποδοκιμάζουν ακόμα 
και μέσα στην εκκλησιά.

Απουσίες και παρουσίες
Ο Τσίπρας, που το 2017 είχε εμφανιστεί στις πυρκαγιές στην 

Ανατολική Αττική με τρεις μέρες καθυστέρηση και έλεγε χασκο-
γελώντας ότι οι ζημιές είναι «περιορισμένες» και ότι «αποφύγαμε 
τα χειρότερα», ο Τσίπρας που δεν πάτησε καμιά στιγμή το πόδι 
του στη Μάνδρα, αυτή τη φορά ήταν πανέτοιμος. Διέκοψε το 
ταξίδι του στη Βοσνία, επέστρεψε στην Ελλάδα και εμφανίστηκε 
live στο συντονιστικό κέντρο της Πυροσβεστικής, περίφροντις 
και περίλυπος. Οι προπαγανδιστές του αντέδρασαν καλά και πρό-
λαβαν τον Μητσοτάκη. Αντίθετα, η Δούρου, που είχε πάει στη 
Μάνδρα ντυμένη… μοιρολογίστρα, αυτή τη φορά φρόντισε να 
εξαφανιστεί ως εικόνα και το επιτελείο της περιορίστηκε να ενη-
μερώνει για τη συνεχή παρουσία της. Οσο για τον Ψινάκη, στον 
Δήμο του οποίου έγιναν οι μισοί θάνατοι και οι μισές καταστρο-
φές, αντιλήφθηκε ότι αυτή τη φορά δεν τον έπαιρνε να εμφανι-
στεί με σόου του τύπου «πήρα ένα ελικόπτερο και τσακίστηκα 
να έρθω». Τόσοι νεκροί και τόσες καταστροφές δεν μπορούσαν 
να ταιριάξουν με τα βίντεο από την κραιπάλη στη Μύκονο, που 
είχαν κυκλοφορήσει τις προηγούμενες μέρες.

Ντροπής πράγματα
«Το γελαστό παιδί» είναι ένα τραγούδι από το θεατρικό έργο 

«Ενας όμηρος» του Ιρλανδού Μπρένταν Μπίαν και αναφέρεται 
στον Μάικλ Κόλινς, έναν από τους ιδρυτές του IRA, που σκοτώ-
θηκε στο πλαίσιο του εμφύλιου που ξέσπασε το 1922 ανάμεσα 
στους οπαδούς της συμφωνίας με την Αγγλία για ανεξαρτητο-
ποίηση μόνο τμήματος της Ιρλανδίας (στους οποίους ανήκε και 
ο Κόλινς) και στους αντίθετους στη συμφωνία. Χάρη στη μεγάλη 
επιτυχία που γνώρισε η ελληνική μετάφραση του τραγουδιού 
(Βασίλης Ρώτας) μελοποιημένη από τον Μίκη Θεοδωράκη, το 
τραγούδι πήρε σύντομα ελληνικό χρώμα. «Σκοτώσαν οι δικοί 
μας το γελαστό παιδί» λένε οι στίχοι του Μπίαν, «σκοτώσαν οι 
φασίστες το γελαστό παιδί» τραγουδούσαν οι αριστεροί στην 
Ελλάδα, αναφερόμενοι στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. 
Κάποια στιγμή ο όρος «γελαστό παιδί» αποδόθηκε στον Σωτήρη 
Πέτρουλα, αργότερα στον Αλέκο Παναγούλη.

Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, γιατί είναι ντροπής πράγματα να 
γράφουν οι αστικές φυλλάδες με πηχιαίους τίτλους «έφυγε το 
γελαστό παιδί», «τελευταίο αντίο στο γελαστό παιδί» κτλ., ανα-
φερόμενος στο θάνατο από overdose κοκαΐνης του γόνου μιας 
οικογένειας μεγαλοκαπιταλιστών.

Κατάσκοπος ή λομπίστα;
Τι σόι κατάσκοπος είναι αυτή η Ρωσίδα Μαρία Μπούτινα που 

συνέλαβε το FBI; Αυτή δρούσε φόρα παρτίδα στις ΗΠΑ, υποστή-
ριζε την οργάνωση υπέρ της κατοχής πολεμικών όπλων και έκανε 
λόμπινγκ υπέρ της βελτίωσης των ρωσο-αμερικανικών σχέσεων!

Μερικές σκέψεις για την επέτειο της 
«αποκατάστασης της δημοκρα-

τίας», που φέτος έκλεισε τα 44 χρόνια 
και της επιφυλάχθηκαν (ως είθισται) 
όλες οι τιμές, εκτός από την καθιερω-
μένη φιέστα στο προεδρικό μέγαρο, η 
οποία ματαιώθηκε λόγω της πολύνεκρης 
πυρκαγιάς στο παραλιακό μέτωπο της 
ανατολικής Αττικής. Κωδικοποιημένες 
υποχρεωτικά οι σκέψεις, γιατί ο χώρος 
δεν προσφέρεται για μια ευρεία ιστορική 
ανάλυση.

Η χούντα στην Ελλάδα είχε αρχίσει να 
σαπίζει, όμως θα μπορούσε να παραμεί-
νει στην εξουσία για απροσδιόριστο χρο-
νικό διάστημα (όπως συνέβαινε με τις δι-
κτατορίες του Φράνκο στην Ισπανία και 
του Σαλαζάρ στην Πορτογαλία), αν δεν 
μεσολαβούσε το πραξικόπημα κατά του 
Μακάριου και η τουρκική εισβολή στην 
Κύπρο. Είναι ο αμερικάνικος παράγοντας 
αυτός που διέταξε «χούντα τέλος». Ο ίδι-
ος που είχε ανάψει το πράσινο φως για 
το πραξικόπημα της 21ης Απρίλη του 1967. 
Οι ίδιοι οι στρατηγοί της χούντας (Μπο-
νάνος, Γκιζίκης και σία) είναι αυτοί που 
κάλεσαν τους αστούς πολιτικούς και τους 
παρέδωσαν την εξουσία. Από το μεσημέ-
ρι της 23ης Ιούλη του 1974 η χούντα είχε 
παραδώσει την εξουσία, ο στρατός είχε 
κλειστεί στα στρατόπεδα και χρειάστη-
καν απλώς μερικές ώρες για να επιλεγεί 
ο αστός πολιτικός που θα αναλάμβανε 
την πρωθυπουργία.

Εχουν γραφεί πολλά για την αρχική 
εντολή που δόθηκε από τον χουντικό 
πρόεδρο, στρατηγό Γκιζίκη, στον Π. Κα-
νελλόπουλο και αργότερα, με παρέμβα-
ση του Αβέρωφ, άλλαξε χέρια και δόθη-
κε στον Κ. Καραμανλή. Δεν έχει σημασία  
να αναλωθούμε σε λεπτομέρειες σχετικά 
με τα πρόσωπα. Είτε ήταν ο Καραμανλής 
(που από το 1963 έκανε διακοπές στο Πα-
ρίσι), είτε ο Κανελλόπουλος (που είχε δι-
αδεχτεί τον Καραμανλή στην ηγεσία της 
ΕΡΕ και δεν έφυγε από την Ελλάδα στη 
διάρκεια της χούντας), είτε ο Μαύρος 
της Ενωσης Κέντρου, το αποτέλεσμα θα 
ήταν το ίδιο. Ο κύβος είχε ριφθεί. Ο ελ-
ληνικός καπιταλισμός, που είχε περάσει 
μια μακρά περίοδο πολιτικής αστάθειας, 
με εναλλαγές κοινοβουλευτικών κυβερ-
νήσεων και στρατιωτικών δικτατοριών, 
αλλά και με μια περίοδο κατά την οποία 
κινδύνεψε να συντριβεί (αναφερόμαστε 
στην περίοδο 1945-49, την περίοδο της 
λαϊκής επανάστασης που ηττήθηκε), 
έπρεπε να αποκτήσει ένα πολιτικό εποι-
κοδόμημα αστικού κοινοβουλευτικού 
τύπου, ανάλογο με τα εποικοδομήματα 
που εξασφάλιζαν την ομαλή λειτουργία 
του καπιταλισμού σε όλες σχεδόν τις δυ-
τικοευρωπαϊκές χώρες.

Η βασική αυτή στρατηγική κατεύθυν-
ση δεν αντιμετώπιζε δυσκολίες εφαρ-
μογής, γιατί στην Ελλάδα δεν υπήρχε 
επαναστατικό κίνημα ικανό να αλλάξει 
τον αστικό στρατηγικό σχεδιασμό και να 
τραβήξει το λαό σε επαναστατική κατεύ-
θυνση. Εχουν γραφεί διάφορες μπούρ-
δες για εκείνες τις πρώτες «κρίσιμες» 
ώρες και μέρες μετά την 23η Ιούλη του 
1974. Μέχρι και… δυαδική εξουσία ανακά-
λυψαν κάποιοι! Ομως ήταν φανερό ότι ο 
λαός της Αθήνας που είχε κατακλύσει το 

Σύνταγμα πανηγύριζε για την πτώση της 
χούντας και αρκούνταν σ' αυτό. Υπήρχε 
ένα υπερεικοσαετές επαναστατικό κενό 
στην Ελλάδα. Το επαναστατικό ΚΚΕ δεν 
υπήρχε πλέον. Ο παράνομος μηχανι-
σμός του είχε διαλυθεί από το 1958. Ο 
αναθεωρητισμός ήταν κυρίαρχος και είχε 
φροντίσει (και τα δύο αναθεωρητικά ρεύ-
ματα που προέκυψαν από τη διάσπαση 
του 1968) να συκοφαντήσει την επανά-
σταση του 1946-49 ως «τυχοδιωκτισμό 
του Ζαχαριάδη» (τον οποίο Ζαχαριάδη 
-ειρήσθω εν παρόδω- είχαν φροντίσει να 
δολοφονήσουν το 1973 και να παρουσιά-
σουν το θάνατό του ως από παθολογικά 
αίτια). Ακόμα και στη διάρκεια της χού-
ντας είχαν φροντίσει να συκοφαντήσουν 
κάθε ενέργεια που έβγαινε έξω από τα 
δικά τους πολιτικά όρια, με αποκορύφω-
μα την εξέγερση του Πολυτεχνείου, την 
οποία απέδωσαν σε… «πράκτορες του 
Ρουφογάλη και της ΚΥΠ».

Η άκρα Αριστερά (ή επαναστατική 
Αριστερά ή όπως αλλιώς προσδιορι-
ζόταν) ήταν ένα μειοψηφικό ρεύμα, 
διασπασμένο σε διάφορες τάσεις, πε-
ριορισμένο κυρίως σε ένα κομμάτι της 
φοιτητικής νεολαίας, χωρίς θεωρητική 
και προγραμματική συγκρότηση, χωρίς 
στρατηγική και τακτική, με τον αυθορμη-
τισμό να διατρέχει όλα τα ρεύματά της, 
χωρίς δεσμούς με την εργατική τάξη, 
επομένως μη ικανή να αλλάξει τη φορά 
των πραγμάτων από την κατεύθυνση 
που τους είχε δώσει ο αστικός κόσμος. 
Επομένως, με δεδομένη τη συμφωνία 
της χούντας και με την αμέριστη στή-
ριξη των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, η 
μεταφορά της διαχείρισης της εξουσίας 
από τη χούντα στους αστούς πολιτικούς 
υπήρξε εξαιρετικά ομαλή και ανέφελη. 
Τα όσα περί του αντιθέτου ισχυρίζονται 
κάποιοι αστοί πολιτικοί (με πρώτους και 
καλύτερους τους σφουγγοκωλάριους 
του Καραμανλή, που φιλοτεχνούσαν 
από την αρχή το πορτρέτο του «εθνάρ-
χη») είτε είναι καθαρές κατασκευές είτε 
αφορούν κάποιους δικούς τους φόβους 
τις πρώτες μέρες. Φόβους που αποδεί-
χτηκαν αβάσιμοι (κι αυτό είναι το μέτρο 
για την εκ των υστέρων αποτίμηση της 
κατάστασης). Αποδείχτηκε ότι οι ιμπερι-
αλιστές έλεγχαν τη χούντα. Οι στρατη-
γοί τήρησαν το λόγο που έδωσαν στους 
ανθρώπους των «μεγάλων δυνάμεων». Το 
«ντιλ» προέβλεπε την τιμωρία μόνο των 
λεγόμενων πρωταίτιων του πραξικοπή-
ματος, ενώ οι υπόλοιποι συνέχισαν τις 
καριέρες τους.

Την ανάγκη για εγκαθίδρυση ενός 
σταθερού αστικού κοινοβουλευτικού 
καθεστώτος την είχαν συνειδητοποιήσει 
στον ένα ή τον άλλο βαθμό όλοι οι πα-
ράγοντες του αστικού πολιτικού κόσμου. 
Πρώτος και καλύτερος ο Καραμανλής, 
που φρόντισε να καλλιεργήσει για τον 
εαυτό του την εικόνα του «διαφορετι-
κού Καραμανλή» σε σχέση με αυτόν 
που είχε γνωρίσει η Ελλάδα πριν από τη 
δικτατορία της χούντας. Δεν είχε αλλά-
ξει, βέβαια, ο Καραμανλής. Οι συνθήκες 
είχαν αλλάξει και απαιτούσαν απ' αυτόν 
να προσαρμοστεί, πράγμα που έκανε με 
επιτυχία.

Ο Καραμανλής, με την αμέριστη βο-

ήθεια αμερικανών και δυτοκοευρωπαί-
ων ιμπεριαλιστών, χρησιμοποίησε την 
απειλή επανόδου της χούντας με διπλό 
σκοπό. Πρώτο, για να ενισχύσει πολιτικά 
τη δική του θέση έναντι των άλλων αστών 
πολιτικών ηγετών. Δεύτερο, για να δημι-
ουργήσει αναστολές και φοβίες σε ένα 
ριζοσπαστικό κίνημα που είχε αρχίσει 
ήδη να αναπτύσσεται μέσα στην εργα-
τική τάξη και στη φτωχή αγροτιά ή που 
εκτιμούσαν ότι θα αναπτυχθεί.

Ο Καραμανλής πέτυχε απόλυτα στον 
πρώτο στόχο. Δε χρειάζεται να κοιτάξου-
με τίποτ' άλλο εκτός από το αποτέλεσμα 
των πρώτων εκλογών, που τις έκανε στις 
17 Νοέμβρη του 1974, θέλοντας σκόπιμα 
να εντάξει την επέτειο του Πολυτεχνεί-
ου στην ιδέα της «αποκατάστασης της 
δημοκρατίας». Οι πλατιές λαϊκές μά-
ζες, έντρομες μπροστά στην προοπτική 
επανόδου της χούντας («Καραμανλής ή 
τανκς» φώναζε ο Μίκης Θεοδωράκης, 
υποψήφιος της Ενωμένης Αριστεράς, 
στην οποία είχαν συνασπιστεί όλοι οι 
αναθεωρητές), έδωσαν στη ΝΔ του Κα-
ραμανλή 54,37%, στην Ενωση Κέντρου 
του Μαύρου 20,42%, ενώ το πρωτοεμ-
φανιζόμενο ΠΑΣΟΚ του Α. Παπανδρέ-
ου συγκέντρωσε 13,58% και η ΕΑ 9,47%. 
Και μόνη η συμμετοχή όλων στις εκλο-
γές, με λογική καλλιέργειας κοινοβου-
λευτικού κρετινισμού, ήταν μια νίκη του 
αστικού συστήματος. Η κατανομή των 
ψήφων έδειχνε την κυρίαρχη τάση: «να 
μη γυρίσει η χούντα». Τέτοιος κίνδυνος 
δεν υπήρχε, βέβαια, όμως ο Καραμαν-
λής φρόντιζε να τον κρατάει ζωντανό, 
γιατί αποδείχτηκε πολύ καλό κοινωνικό 
ηρεμιστικό. Είναι χαρακτηριστικός ο 
τρόπος με τον οποίο βαφτίστηκαν «από-
πειρα πραξικοπήματος» οι συνωμοτικές 
κινήσεις κάποιων κατώτερων αξιωματι-
κών τον Φλεβάρη του 1975, τους οποίους 
ο Αβέρωφ συνέλαβε κοιμώμενους στα 
σπίτια τους (εξ ου και ο όρος «πραξικό-
πημα της πιτζάμας»).

Στο δεύτερο στόχο ο Καραμανλής τα 
κατάφερε μόνο εν μέρει. Ριζοσπαστικό 
κίνημα άρχισε να αναπτύσσεται και στην 
εργατική τάξη και στη φτωχή αγροτιά. Δί-
πλα στις ταξικές μερικές διεκδικήσεις για 
το μεροκάματο, την ασφάλιση, τις τιμές 
των αγροτικών προϊόντων, την πιστωτική 
πολιτική για την αγροτιά, τα δικαιώματα 
του συνδικαλισμού και του συνεταιρι-
σμού, άρχισαν να προβάλλονται αιτή-
ματα για τη χορήγηση δημοκρατικών 
δικαιωμάτων (που φαλκιδεύονταν από 
τη σκληρή κατασταλτική πολιτική του 
Καραμανλή), αλλά και αιτήματα που 
αναφέρονταν στις γεωστρατηγικές σχέ-
σεις της ελληνικής αστικής τάξης (έξω 
από το ΝΑΤΟ, να φύγουν οι βάσεις, να 
εθνικοποιηθούν οι επιχειρήσεις των ξέ-
νων μονοπωλίων κτλ.). Οσο ξεθώριαζε ο 
φόβος μη τυχόν επανέλθει η χούντα, όσο 
το εποικοδόμημα του ελληνικού καπιτα-
λισμού αποκτούσε τα χαρακτηριστικά 
μιας αυταρχικής-συντηρητικής αστικής 
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, τόσο 
αναπτυσσόταν και ο εργατικός και λαϊ-
κός ριζοσπαστισμός.

Η προσφορά του Καραμανλή στο σύ-
στημα ήταν ότι καθυστέρησε τη μαζικο-
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ποίηση αυτού του κοινωνικά ριζοσπαστικού ρεύματος. Και με 
την καλλιέργεια του φόβου για επάνοδο της χούντας και με την 
άγρια κρατική καταστολή (οι νεότεροι δε γνωρίζουν ίσως ότι τα 
πρώτα χρόνια μετά την πτώση της χούντας δεν μπορούσες να 
μοιράσεις μια προκήρυξη ή να κολλήσεις μια αφίσα και πως εκα-
τοντάδες μέλη αριστερών οργανώσεων συλλαμβάνονταν κάθε 
βδομάδα και δικάζονταν για τέτοιους λόγους). Τα υπόλοιπα τα 
ανέλαβαν το ΠΑΣΟΚ και η καθεστωτική ψευτο-Αριστερά, που 
κατάφεραν να εγκλωβίσουν αυτόν τον κοινωνικό ριζοσπαστισμό 
στα σοσιαλδημοκρατικά πολιτικά τους προγράμματα και να τον 
καναλιζάρουν σε ακίνδυνα για το σύστημα κανάλια.

Ο Καραμανλής εξασφάλισε την ομαλή μετάβαση από τη χού-
ντα στον αστικό κοινοβουλευτισμό και το ΠΑΣΟΚ εξασφάλισε 
την ενσωμάτωση του κοινωνικού ριζοσπαστισμού, που αναπτύ-
χθηκε τα πρώτα χρόνια μετά την πτώση της χούντας, στη στρα-
τηγική της διαχείρισης του καπιταλισμού. Ηταν επί ΠΑΣΟΚ που 
ο ελληνικός αστικός κοινοβουλευτισμός πήρε δυτικοευρωπαϊκό 
χρώμα, με μια σειρά υπερώριμες αστικοδημοκρατικές μεταρρυθ-
μίσεις (που αφορούσαν από την ελευθερία του συνδικαλισμού 
μέχρι το οικογενειακό δίκαιο) και μια σειρά ρυθμίσεις στην ερ-
γατική νομοθεσία. Αυτά σερβιρίστηκαν σαν μέτρα… κοινωνικού 
μετασχηματισμού.

Φυσικά, δεν ήταν τέτοια. Ηταν μέτρα που δεν αμφισβητού-
σαν ούτε στο ελάχιστο τον καπιταλισμό. Δεν ήταν καν μέτρα 
ριζοσπαστικού αστικού χαρακτήρα. Εμφανίστηκαν σαν τέτοια 
επειδή είχε προηγηθεί η χούντα και μετά μια υπερσυντηρητική 
Δεξιά. Και βέβαια, πολύ σύντομα τα μέτρα που αφορούσαν τα 
εργασιακά άρχισαν να παίρνονται πίσω, όπως συμβαίνει πάντοτε 
στον καπιταλισμό μ' αυτού του τύπου τις ρεφόρμες. Το 1985, ο 
Α. Παπανδρέου πρώτα κέρδισε τις δεύτερες στη σειρά εκλογές 
του, με το τρικ της «εκπαραθύρωσης» του Καραμανλή από το 
προεδρικό μέγαρο, και μετά από μερικούς μήνες εφάρμοσε το 
περιβόητο «σταθεροποιητικό πρόγραμμα». Εκτοτε, υπήρξε μια 
διαδοχή κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, που οδηγούσε σε «μέτρα» 
και «αντίμετρα», όμως η γενική τάση ήταν το ξήλωμα όσων είχε 
κατακτήσει το ριζοσπαστικό κοινωνικό κίνημα κατά την πρώτη 
οχταετία μετά την πτώση της χούντας.

Η αποκατάσταση μιας κοινοβουλευτικής κανονικότητας οδή-
γησε σε κανονικότητα και σε άλλους τομείς. Για παράδειγμα, 
από τους διορισμένους εργατοπατέρες της προδικτατορικής 
και της πρώιμης μεταδικτατορικής περιόδου, περάσαμε σε 
έναν γραφειοκρατικό συνδικαλισμό, ο οποίος αστικοποιούνταν 
ακολουθώντας την πορεία συντηρητικής ανασυγκρότησης του 
ελληνικού καπιταλισμού. Από την απαγόρευση του αγροτικού 
συνεταιρισμού, περάσαμε σε ένα πλατύ συνεταιριστικό κίνημα, 
που έθρεψε αυταπάτες στον κόσμο της φτωχής αγροτιάς, μέχρι 
να πνιγεί μέσα στη διαφθορά, τη χρεοκοπία και τα κάθε είδους 
σκάνδαλα. Από τον φοιτητικό συνδικαλισμό των γενικών συνελεύ-
σεων της περιόδου της χούντας, περάσαμε στην κοινοβουλευ-
τικοποίηση του φοιτητικού συνδικαλισμού, μέχρι που σάπισε κι 
αυτός, παραχωρώντας και πάλι τη θέση του στον συνδικαλισμό 
των γενικών συνελεύσεων και των επιτροπών κατάληψης, που αν-
θίζουν κάθε φορά που το φοιτητικό κίνημα διεκδικεί αγωνιστικά 
κάποια αιτήματα.

Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, η αστική προπαγάνδα, παρ' όλες 
τις διαφορετικές αποχρώσεις του εκφερόμενου κομματικού 
λόγου, συμφωνεί στο ότι «η δημοκρατία μας είναι σταθερή και 
ασφαλής» και ξαναζεσταίνει το δίλημμα «δημοκρατία ή χούντα;». 
Ακόμα και σήμερα, χρησιμοποιεί την ανάμνηση της χούντας (ή 
απλώς την ιστορική γνώση για τη χούντα, μιας και ακόμα και οι 
σημερινοί πενηντάρηδες δεν έχουν καμιά βιωματική εμπειρία 
από εκείνη την περίοδο) ως μπαμπούλα για την ισχυροποίηση της 
αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Στη σχετική προπαγάν-
δα προστίθεται και ο κίνδυνος από την άνοδο των ξενοφοβικών, 
ρατσιστικών, νεοφασιστικών και ακροδεξιών ρευμάτων. Μόνο 
που αυτά τα ρεύματα δεν ξεπήδησαν μέσα από το στρατό, όπως 
η χούντα των συνταγματαρχών, αλλά μέσα από τη λειτουργία του 
αστικού κοινοβουλευτισμού, στον οποίο άλλωστε συμμετέχουν.

Στις σημερινές συνθήκες, το δίλημμα «κοινοβουλευτική δημο-
κρατία ή χούντα;» είναι ψευτοδίλημμα. Το πραγματικό δίλημμα 
είναι «αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία ή εργατική δημοκρα-
τία;», «καπιταλισμός ή κομμουνισμός;». Η λεγόμενη μεταπολίτευ-
ση του 1974 αφορούσε μόνο το εποικοδόμημα, τη μορφή άσκησης 
της αστικής εξουσίας. Ζήτημα όχι αμελητέο, φυσικά, που όμως 
ανήκει πλέον στη δικαιοδοσία της ιστορικής ανάλυσης. Εκείνο 
που πρέπει να συγκρατήσουμε ως βασικό συμπέρασμα είναι η 
ευκολία με την οποία το σύστημα πραγματοποίησε τη μετάβαση 
από τη χούντα στον αστικό κοινοβουλευτισμό, λόγω της ανυπαρ-
ξίας αντίπαλου δέους, επαναστατικού εργατικού κινήματος.

Πέτρος Γιώτης
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
«Η κυβέρνηση έχει γελοιοποιηθεί 

πλήρως με τα επικοινωνιακά 
της ευρήματα περί ασύμμετρης απει-
λής. Η ανικανότητά της να αντιμετω-
πίσει την καταστροφή αποκαλύφθη-
κε με εξαιρετικά οδυνηρό τρόπο. Η 
προεκλογική δημαγωγία δεν μπορεί 
να καλύψει τα αισθήματα οργής και 
αγανάκτησης της κοινωνίας για όλες 
ανεξαιρέτως τις κυβερνήσεις των 
προηγούμενων χρόνων».

Ποιος έκανε την παραπάνω δήλω-
ση; Μη βιαστείτε να πείτε «ο Μητσο-
τάκης» ή «η Φώφη» ή «ο Σταύρος». Η 
δήλωση ανήκει στον Αλέξη Τσίπρα. 
Την έκανε στις 28 Αυγούστου του 
2007, για να κατακεραυνώσει τον 
Πολύδωρα και τον Καραμανλή που 
μετά από την εκατόμβη νεκρών στην 
Ηλεία μιλούσαν για «ασύμμετρη 
απειλή». Σ’ αυτόν τον ίδιο Τσίπρα που 
έντεκα χρόνια μετά, από τη θέση του 
πρωθυπουργού πλέον, επικαλείται το… 
«ασύμμετρο φαινόμενο». Σαν να μην 
πέρασε μια μέρα… Μόνο οι πρωταγω-
νιστές άλλαξαν.

Ο υπουργός Τόσκας, με την «τετρά-
γωνη» λογική του καραβανά που έχει 
μάθει να βλέπει τους ανθρώπους σαν 
πιόνια, είναι ο πιο σαφής απ’ όλους: 
η κυβέρνηση δε φταίει σε τίποτα. Ο 
κρατικός μηχανισμός δεν μπορούσε 
να κάνει τίποτα.  Από τη στιγμή που 
έπιασε φωτιά, από τη στιγμή που φυ-
σούσε δυνατός αέρας, από τη στιγμή 
που το Μάτι είναι περιοχή κατοικίας, 
ήταν δεδομένο ότι άνθρωποι θα καίγο-
νταν και άλλοι θα πνίγονταν! Τι να κά-
νουμε; πέσαμε σε μεγάλη γκαντεμιά!

Πρόκειται, βέβαια, για πρόκληση. 
Και πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Τό-
σκα για την καραβανάδικη λογική του, 
που δεν του δίνει τη δυνατότητα να τα 
λέει με ασάφειες και περικοκλάδες, 
αλλά μόνο με ωμότητα και κυνικότητα. 
Παίζει και την  καρέκλα του, βέβαια, 
γιατί αυτός είναι πολιτικά υπεύθυνος 
για ό,τι συνέβη. Οπότε, τα φορτώνει 
όλα στον «στρατηγό άνεμο», στον 
κακό μας τον καιρό, το κακό το ριζικό 
μας και καθαρίζει με τις δικές του ευ-
θύνες και τις ευθύνες της κυβέρνησης 
που συμμετέχει.

Από την πρώτη στιγμή, πριν αρχίσει 
ο μακάβριος απολογισμός των νε-
κρών, οι συριζαίοι έδειξαν ότι ενδια-
φέρονται μόνο για τις καρέκλες τους. 
Μόνο για την πολιτική τους επιβίωση. 
Γι’ αυτό και έριξαν όλο το βάρος στην 
προπαγάνδα. Φάνηκε αυτό και από 
τις χοντράδες κάποιων απ’ αυτούς. 
Οπως εκείνης της δημοσιογράφου 
των κομματικών Μέσων (Ευγενία 
Λουπάκη), που έσπευσε να γράψει 
στο Twitter: «Κόψτε τα πρωτοφανής 
τραγωδία: 63 ήταν οι νεκροί το 2007»! 
Λες και όλα είναι ζήτημα ζυγαριάς: 
τόσοι οι «δικοί σας» νεκροί, τόσοι οι 
«δικοί μας», άρα… νικάμε! ‘Η σαν τον 
σύμβουλο του Παπαδημούλη (ονόματι 
Δημήτρη Ραπίδη) που υπαινίχτηκε ότι 
τη φωτιά μάλλον την έβαλε ο ΣΚΑΙ!

Το 2017, ο Τσίπρας πήγε στα καμέ-
να στον Κάλαμο τρεις μέρες μετά την 
πυρκαγιά. Κι έκανε τη γνωστή δήλωση 
για τα λίγα καμένα στρώματα (στην 
ίδια λογική με τη Λουπάκη), που δια-
ψεύστηκε από τις επίσημες μετρήσεις. 
Το χειμώνα δεν πήγε στη Μάνδρα κι 
έστρωσε βούτυρο στο ψωμί του Μη-
τσοτάκη, που κάθε βδομάδα έκανε και 
μια επίσκεψη. Αυτή τη φορά φρόντισε 
να είναι παρών από την αρχή.

Η Δούρου, που ντύθηκε «θεούσα» 
και πήγε στη Μάνδρα φορώντας το 

πιο περίλυπο ύφος της, αυτή τη φορά 
εξαφανίστηκε, αφήνοντας στη θέση 
της μια ανεκδιήγητη περιφερειακή 
σύμβουλο, που δεν άφησε μικρόφω-
νο για μικρόφωνο χωρίς να πει τις 
πιο απίστευτες παπάρες. Φυσικά, τα 
είχαν κάνει… όλα σωστά, όπως επα-
ναλάμβανε σαν σπασμένη λατέρνα η 
ανεκδιήγητη περιφερειοσύμβουλος. 
Αυτή τη φορά απέφυγε να κάνει και… 
μήνυση στον εαυτό της, όπως είχε κά-
νει μετά τους νεκρούς της Μάνδρας.

Οταν κατάλαβαν ότι το πράγμα 
δεν μαζεύεται, κήρυξαν υποχρεω-
τικό σιωπητήριο: «Το πρώτο μέλημα 
για τα στελέχη και τους βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ είναι η αντιμετώπιση της 
καταστροφής και γι’ αυτόν τον λόγο 
τις επόμενες κρίσιμες ώρες δεν θα 
συμμετάσχουν σε τηλεοπτικές και 
ραδιοφωνικές συζητήσεις»! Τους μά-
ντρωσαν για να μην έχουν ν’ αντιμετω-
πίσουν αντιτιθέμενες απόψεις, παπά-
ρες, προκλήσεις και γενικά ανεπιθύ-
μητες καταστάσεις. Μαζεύτηκαν στο 
καβούκι τους σαν τον σκαντζόχοιρο.

Ο Τόσκας είχε ρίξει πρώτος-πρώ-
τος τη «γραμμή» της «δολιοφθοράς»: 
«Δεν είναι και τόσο αθώες αυτές οι 
πυρκαγιές». Ακολούθησε ο Τσίπρας 
από το Μόσταρ: «Το γεγονός ότι εκ-
δηλώνονται ταυτόχρονα παράλλη-
λες εστίες ανατολικά και δυτικά μας 
προβληματίζει». Μετά είχαμε το σόου 
της σύσκεψης στο κέντρο επιχειρή-
σεων της Πυροσβεστικής, δήθεν για 
να ενημερωθεί! Εχετε ξαναδεί εσείς 
ενημέρωση του πρωθυπουργού επί 
υπηρεσιακών ζητημάτων σε απευθεί-
ας μετάδοση; Ηταν ένα προκλητικό 
σόου προπαγάνδας, για να φανεί 
ότι τάχα ο πρωθυπουργός αγωνιά, 
συμμετέχει, κατευθύνει, καθοδηγεί. 
Ο Τσίπρας προσπάθησε να πάρει on 
camera απαντήσεις σύμφωνες με τη 
«γραμμή Τόσκα». Δεν τις πήρε. Οι 
υπηρεσιακοί (της Πυροσβεστικής) μι-
λούσαν για τον αέρα κτλ. Φρόντιζαν 
να μην αφήσουν παράθυρο για επίρ-
ριψη σ’ αυτούς ευθυνών για ολιγωρία 
και κακό σχεδιασμό.

Τελειώνοντας τη σύσκεψη ο Τσί-
πρας έκανε μια μακρόσυρτη δήλωση, 
την οποία ξεκίνησε με την αναφορά 
στο… «ασύμμετρο φαινόμενο». Οταν 
είδε το σάλο που ξέσπασε, πέταξε στα 
σκουπίδια την «ασυμμετρία». Στο δι-
άγγελμα του «εθνικού πένθους» δεν 
είπε τίποτα σχετικό και υπαινίχθηκε 
αδιόρατα ότι μπορεί να υπάρχουν και 
ευθύνες (υπηρεσιακών παραγόντων, 
προφανώς, όχι της κυβέρνησης): «Τί-
ποτα δε θα μείνει χωρίς απαντήσεις» 
(τώρα, πειστήκαμε!…). Ο Βούτσης ανέ-
λαβε να εξηγήσει ότι το «ασύμμετρο 
φαινόμενο» «προσώρας έχει να κάνει 
με το φυσικό φαινόμενο, το οποίο 
διαμόρφωσε συνθήκες που δεν ήταν 
αντιμετωπίσιμες σε συγκεκριμένες 
στιγμές». Κάλυψε και τον Τόσκα («δεν 
μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα») και 
τον Τσίπρα με το «προσώρας».

Μιλάμε για ΤΑ παχύδερμα. Για ζώα 
που δε δίνουν δεκάρα για την ανθρώ-
πινη ζωή. Που νοιάζονται μόνο για 
την καρέκλα τους. Αποφασισμένοι να 
εμφανιστούν με το αλάθητο του πά-
πα, να μην οδηγήσουν ούτε έναν σε 
παραίτηση, για τα μάτια του κόσμου, 
βρε αδερφέ, επειδή έκριναν ότι μια 
παραίτηση θα τους φόρτωνε με συλ-
λογική ευθύνη. Αποφάσισαν από την 
πρώτη στιγμή να γαντζωθούν από τη 
«γραμμή» «εμείς δεν έχουμε την πα-
ραμικρή ευθύνη».

Καρεκλοκένταυροι, παχύδερμα

Για μια ακόμα φορά, μπροστά σε 
δεκάδες απανθρακωμένους ανθρώ-

πους και σε τεράστιες καταστροφές σε 
περιοχές της Αττικής, άρχισε να δου-
λεύει ο μηχανισμός της προπαγάνδας, 
που έχει ως σκοπό να συγκαλύψει τις 
χρόνιες κυβερνητικές ευθύνες για την 
εγκατάλειψη του δάσους και των δασι-
κών εκτάσεων.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή, ο αρ-
μόδιος υπουργός Τόσκας δήλωσε ότι 
«δεν είναι και τόσο αθώες αυτές οι 
πυρκαγιές». Τα παπαγαλάκια πήραν 
αμέσως το μήνυμα κι άρχισαν να μι-
λούν για εμπρηστές. Από το Μόσταρ 
της Βοσνίας, όπου βρισκόταν, ο Τσί-
πρας έριξε νέα καύσιμα στη μηχανή 
της αποπροσανατολιστικής προπα-
γάνδας: «Το γεγονός ότι εκδηλώνο-
νται ταυτόχρονα παράλληλες εστίες 
ανατολικά και δυτικά μας προβλημα-
τίζει». Το βράδυ, που επέστρεψε στην 
Αθήνα, πέταξε την παπάρα για «ασύμ-
μετρο φαινόμενο», που παραπέμπει σε 
δράση με σκοπό την πολιτική αποστα-
θεροποίηση. Στη σύσκεψη που έγινε 
στο Μαξίμου, μάλιστα, φώναξαν και 
τον διοικητή της ΕΥΠ/ΚΥΠ Ρουμπάτη, 
για να υποδηλώσουν ότι ερευνούν και 
στην κατεύθυνση «ξένων πρακτόρων».

Στο τέλος, όταν κατάλαβαν ότι αυτά 
δεν πιάνουν, το έριξαν στην… ασυμ-
μετρία του φυσικού φαινόμενου, των 
δυνατών ανέμων που έπνεαν τη συγκε-
κριμένη μέρα. Ολη η προπαγάνδα τους 
απέβλεπε στη συγκάλυψη των κυβερ-
νητικών ευθυνών, που φτάνουν μέχρι 
τον πρωθυπουργό, στη συγκάλυψη των 
διαχρονικών ευθυνών ενός κράτους 
που αδιαφορεί για τη συστηματική κα-
ταστροφή του δασικού πλούτου της 
χώρας. Τώρα που η καταστροφή δεν 
περιορίστηκε στο δασικό πλούτο, δεν 
περιορίστηκε στην καταστροφή σπιτι-
ών, αλλά σκότωσε τόσο κόσμο, άνδρες, 
γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους, πρέπει 
και η προπαγάνδα τους να γίνει πιο 
έντονη, πιο σύνθετη, πιο μπερδεμένη, 
για να μπερδέψει τον κόσμο.

Εδώ και χρόνια κραυγάζουμε ότι οι 
δασικές πυρκαγιές ούτε «ασύμμετρο 
φαινόμενο» είναι ούτε έργο εμπρη-
στών. Στη συντριπτική πλειοψηφία των 
περιπτώσεων οφείλονται στα καλώδια 
της ΔΕΗ, που διατρέχουν τα δάση και 
τις δασικές εκτάσεις, στους πυλώνες 
της ΔΕΗ που είναι εγκατεστημένοι μέ-
σα σε δάση και δασικές εκτάσεις και 
δεν καθαρίζονται (για λόγους αύξησης 
των κερδών της ΔΕΗ), οφείλονται στις 

χιλιάδες αδέσποτες χωματερές που 
βρίσκονται μέσα σε δάση. Οφείλονται, 
τέλος, στην εύφλεκτη ύλη με την οποία 
είναι πλημμυρισμένα τα δάση. Ξεραμέ-
να δέντρα, ξεραμένα χόρτα, σπασμένα 
κλαδιά συσσωρεύονται στα δάση και 
τις δασικές εκτάσεις, καθώς από το 
2009 οι προσλήψεις δασεργατών, που 
είναι απαραίτητοι για μια σειρά ου-
σιαστικών εργασιών μέσα στα δάση, 
σταμάτησαν.

Σε μια ολόκληρη δεκαετία (2009-
2018) προσελήφθησαν μερικές εκατο-
ντάδες δασεργάτες το 2009, το 2010 
και το 2014, ενώ τα υπόλοιπα εφτά χρό-
νια δεν προσελήφθη κανένας! Ετσι, τα 
δάση αφέθηκαν στην τύχη τους, ανο-
χύρωτα στις καταστροφικές συνέπειες 
των πυρκαγιών που ήταν επόμενο να 
προκληθούν, αφού τους καλοκαιρι-
νούς μήνες «βράζει ο τόπος». Οταν η 
δασική πυρκαγιά εκδηλώνεται κοντά 
σε κατοικημένη περιοχή, φτάνουμε 
και σε θανάτους, όπως έγινε το 2007 
στην Ηλεία και τώρα στην Αττική. Για 
την εκατόμβη των νεκρών, πέρα από 
την ίδια την πυρκαγιά και τη γρήγορη 
εξάπλωσή της, που οφείλονται –όπως 
είπαμε- στην πλήρη εγκατάλειψη των 
δασών, φταίει και η ανικανότητα του 
μηχανισμού καταστολής πυρκαγιών, ο 
οποίος συγκροτείται επίσης με βάση το 
όσο το δυνατόν μικρότερο λειτουργι-
κό κόστος και όχι την προστασία του 
δάσους, των οικιστικών ιστών και των 
ανθρώπων.

Για όλα αυτά γράφουμε σε διπλανές 
στήλες. Εδώ θα εστιάσουμε στο σκέ-
λος της δασοπροστασίας, που αποτε-
λεί το θεμέλιο για την αντιμετώπιση 
των δασικών πυρκαγιών, αφού μόνο 
αυτή μπορεί να εξασφαλίσει την εκδή-
λωση όσο γίνεται λιγότερων δασικών 
πυρκαγιών, αλλά και τον περιορισμό 
του καταστροφικού έργου όσων εκδη-
λώνονται.

Εγκατάλειψη
Το 2009, προσελήφθησαν μόλις 

1.150 εποχιακοί εργάτες, με οκτάμη-
νες και τρίμηνες συμβάσεις. Το 2010, 
ο αριθμός των προσληφθέντων δα-

σεργατών μειώθηκε στους 695 (447  με 
συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας και 
248 τρίμηνης διάρκειας). Μιλάμε για 
προσλήψεις της πλάκας καθώς -παρά 
τις φιλότιμες προσπάθειες των δασερ-
γατών- ελάχιστα πράγματα μπορούσαν 
να γίνουν στα δάση και τις δασικές 
εκτάσεις. Πρέπει μάλιστα να σημειω-
θεί ότι οι προσλήψεις αυτές γίνονταν 
σε τέτοιο χρόνο που εξ αντικειμένου 
ελάχιστα πράγματα μπορούσαν να γί-
νουν στα δάση για την προστασία και 
την ανάπτυξή τους.

Το 2011 και το 2012, δεν έγινε καμία 
πρόσληψη δασεργάτη! Το 2013, η Γενι-
κή Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστα-
σίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος 
εισηγήθηκε την πρόσληψη 201 δασερ-
γατών οκτάμηνης θητείας και 112 τρίμη-
νης θητείας. Η κυβέρνηση των Σαμα-
ροβενιζέλων ενέκρινε την πρόσληψη 
198 δασεργατών οκτάμηνης θητείας 
και 53 τρίμηνης θητείας, όχι όμως για 
το 2013 αλλά για το 2014!

Επαναλαμβάνουμε ότι επρόκειτο 
για προσλήψεις της πλάκας. Αυτοί οι 
δασεργάτες δεν μπορούσαν να διεκπε-
ραιώσουν ούτε ένα μίνιμουμ εργασιών 
προστασίας και ανάπτυξης των δασών 
και των δασικών εκτάσεων. Μετά, ήρ-
θε η κυβέρνηση των Τσιπροκαμμένων 
και το τερμάτισε, αποφασίζοντας να 
μην προσλάβει ούτε έναν δασεργάτη 
κατά την τετραετία που διαχειρίζεται 
το ελληνικό κράτος (2015-2018)! Ετσι, 
η απόλυτη εγκατάλειψη των δασών και 
των δασικών εκτάσεων είχε τη δική της 
συμβολή στο… υπερπλεόνασμα, για το 
οποίο τόσο καμαρώνουν ο Τσίπρας, ο 
Τσακαλώτος, ο Τζανακόπουλος και οι 
υπόλοιποι συριζαίοι.

Σε μια ολόκληρη δεκαετία, 2009-
2018, διαπιστώνουμε ότι προσελήφθη-
σαν μόνο 2.096 δασεργάτες, όχι όλοι 
οκτάμηνης διάρκειας, ενώ χρειάζονται 
δεκάδες χιλιάδες δασεργάτες, όχι 
μερικής αλλά πλήρους απασχόλη-
σης, και δεκάδες εκατομμύρια ευρώ 
κρατική χρηματοδότηση κάθε χρόνο, 
προκειμένου να προστατευθεί και να 
αναπτυχθεί ο δασικός πλούτος της 

χώρας, ο τόσο απαραίτητος για τη ζωή 
του ελληνικού λαού.

Μετά από τέσσερα χρόνια μηδενι-
κών προσλήψεων δασεργατών, οι Τσι-
προκαμμένοι έβαλαν μπροστά άλλη 
«φάμπρικα». Τον Μάρτη του 2018, οι 
υπουργοί Εργασίας και Περιβάλλοντος 
ανακοίνωσαν –με τα γνωστά ταρατα-
τζούμ που συνηθίζουν οι συριζαίοι- την 
έναρξη ενός προγράμματος «κοινωνι-
κής εργασίας», στο πλαίσιο του οποίου 
θα προσλαμβάνονταν 5.000 εργαζό-
μενοι (ωφελούμενοι, όπως τους ονο-
μάζουν). Θ’ αναφερθούμε παρακάτω 
σ’ αυτό το πρόγραμμα, αφού προηγου-
μένως δούμε τι ποσά εγκρίθηκαν από 
τον κρατικό προϋπολογισμό για τις 53 
Διευθύνσεις Δασών, με προορισμό την 
ανάπτυξη και προστασία των δασών. 

Στις 10 Ιούνη του 2015, ο αναπλη-
ρωτής υπουργός ενέκρινε 1.843.000 
ευρώ για 53 Διευθύνσεις, για εργασίες 
προστασίας και ανάπτυξης των δασών, 
και 500.000 ευρώ σε 17 Διευθύνσεις 
Δασών για να γίνουν δασικές μελέτες. 
Τι εργασίες να γίνουν, όμως, όταν το 
2015 δεν έγιναν προσλήψεις έμπειρων 
δασεργατών, ενώ το προσωπικό των 
Διευθύνσεων Δασών και των Δασαρ-
χείων είναι λειψό και δε φτάνει για να 
καλύψει ούτε τις υπόλοιπες αρμοδιό-
τητές τους; 

Κι ακόμα: όταν το κονδύλι εγκρίνεται 
στις 10 Ιούνη, οι εργασίες στις Διευθύν-
σεις Δασών δεν αρχίζουν την επόμενη 
μέρα. Ομως, οι εργασίες ανάπτυξης 
και προστασίας των δασών πρέπει να 
γίνονται το δίμηνο Φλεβάρη-Μάρτη 
και όχι τους καλοκαιρινούς μήνες, 
όπως έχει επικρατήσει να γίνεται με 
την πολιτική χρηματοδότησης των Δι-
ευθύνσεων Δασών για εργασίες ανά-
πτυξης και προστασίας των δασών, που 
γίνεται απ’ όλες τις κυβερνήσεις.

Η ίδια πολιτική συνεχίστηκε και τα 
επόμενα τρία χρόνια. Στις 25 Απρίλη 
του 2016 εγκρίθηκαν 1.854.800 ευρώ, 
στις 9 Μάη του 2017 1.617.140 ευρώ και 
στις 24 Απρίλη του 2018 1.635.500 ευ-
ρώ. Τα ποσά που διατέθηκαν ήταν πενι-
χρά, ενώ δεν προσελήφθησαν έμπειροι 
δασεργάτες για να εκτελέσουν τις ερ-

γασίες που μπορούν να γίνουν έστω μ’ 
αυτά τα κονδύλια!

Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρι-
σης, παραθέτουμε τα κονδύλια που 
είχαν ζητήσει οι Διευθύνσεις Δασών 
για εργασίες προστασίας και ανάπτυ-
ξης των δασών τις ίδιες χρονιές. Το 
2016 είχαν ζητήσει 14,945 εκατ. ευρώ, 
το 2017 14,779 εκατ. και το 2018 15,448 
εκατ. ευρώ. Η απόκλιση ανάμεσα στα 
κονδύλια που ζήτησαν οι Διευθύνσεις 
Δασών και σ’ αυτά που εγκρίθηκαν εί-
ναι τεράστια. Αθροιστικά για την τρι-
ετία 2016-2018 οι Διευθύνσεις Δασών 
ζήτησαν 45,172 εκατ. ευρώ και εγκρίθη-
καν 5,107 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, ποσοστό 
μόλις 11%! Οπως καταλαβαίνετε, για να 
γίνουν αυτές οι απαραίτητες εργασίες 
δασοπροστασίας απαιτούνται πολλοί 
δασεργάτες, με πλήρη και όχι μερι-
κή απασχόληση, που θα δουλέψουν 
εντατικά το δίμηνο Φλεβάρη-Μάρτη 
και όχι το καλοκαίρι. (Στην ιστοσελίδα 
μας «ανεβάσαμε» τις προτάσεις των 
Διευθύνσεων Δασών).

Κοροϊδία
Στόχος του περιβόητου προγράμμα-

τος «κοινωνικής εργασίας» δεν είναι η 
ανάπτυξη και προστασία των δασών, 
αλλά η πρόσληψη 5.066 ανέργων με 
συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας. Αυ-
τό ομολογείται στην Κοινή Υπουργική 
Απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε το 
πρόγραμμα:

«Αρθρο 1.2. Η παρούσα δράση είναι 
οκτάμηνης διάρκειας και χρηματοδοτεί-
ται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. 
Η παρούσα δράση απευθύνεται στις 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις των Περι-
φερειών της χώρας.

Αρθρο 1.3 Η δράση αυτή αποσκοπεί:
α) στην επανασύνδεση των μακρο-

χρονίως ανέργων και ευάλωτων ομά-
δων με την αγορά εργασίας, β) στη 
βελτίωση της οικονομικής κατάστασης  
των ανέργων, γ) στην κάλυψη κοινωνι-
κών αναγκών, δ) στην σύζευξη των πα-
ραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων 
με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας 
και ε) στην προστασία των δασικών οι-
κοσυστημάτων από τις πυρκαγιές  και 

την γενικότερη προστασία τους για 
αειφορική παροχή οικοσυστημικών 
υπηρεσιών» (η έμφαση δική μας).

Σύμφωνα με τους εμπνευστές του 
προγράμματος, λοιπόν, πρώτιστος στό-
χος είναι η απασχόληση ανέργων για 
οκτώ μήνες, για τη στατιστική μείωση 
της ανεργίας, και όχι η πρόσληψη δα-
σεργατών για τη δασοπροστασία. Η τε-
λευταία μπαίνει (μόνο στα χαρτιά) ως 
πέμπτος στόχος για λόγους δημαγωγί-
ας. Αν ανατρέξουμε στον τελικό πίνακα 
επιτυχόντων, θα διαπιστώσουμε ότι οι 
«Ειδικοί Δασικής προστασίας ΔΕ» 
(προφανώς οι έμπειροι δασεργάτες) 
είναι μόλις το 13%! Αυτό επιβεβαιώ-
νει το ότι πρώτιστος στόχος δεν είναι 
η δασοπροστασία, αλλά η απασχόληση 
ανέργων για ένα διάστημα οχτώ μηνών, 
για να ‘χουν να λένε οι Τσιπροκαμμένοι 
ότι μειώνουν την ανεργία. Με τόσο χα-
μηλό ποσοστό έμπειρων δασεργατών, 
που μάλιστα άρχισαν να τους προ-
σλαμβάνουν τα Δασαρχεία από τις 20 
Ιούλη του 2018 και για διάστημα οκτώ 
μηνών, με πενιχρή κρατική χρηματοδό-
τηση και με μισθούς των 490 και των 
410 ευρώ το μήνα, έχουμε να κάνουμε 
με καθαρή κοροϊδία. Ελάχιστα (για να 
μην πούμε τίποτα) μπορούν να γίνουν 
για την προστασία και ανάπτυξη των 
δασών, μετά μάλιστα από τόσα χρόνια 
πλήρους εγκατάλειψης.

Τέτοιες καταστροφικές πυρκαγιές, 
με μεγάλες επιπτώσεις στο δάσος, αλ-
λά και με κόστος σε ανθρώπινες ζωές, 
θα επαναληφθούν. Ολες οι κυβερνή-
σεις έχουν βάλει στο στόχαστρο το δα-
σικό πλούτο της χώρας, ελαχιστοποιώ-
ντας την κρατική χρηματοδότηση για 
την προστασία και την ανάπτυξη των 
δασών και «μπασταρδεύοντας» τη δα-
σική νομοθεσία με στόχο τη μαζική 
νομιμοποίηση των καταπατητών που 
κατασκεύασαν βίλες και εξοχικά.

Είναι χαρακτηριστικό το σκάνδαλο 
των περιβόητων «οικιστικών πυκνώσε-
ων», που ενόψει της εκατόμβης των νε-
κρών και των τεράστιων καταστροφών 
στην Αττική αποκτά δραματική επικαι-
ρότητα. Ενα σκάνδαλο που πρέπει να 

επισημανθεί ότι αποτελεί τμήμα του 
γενικότερου σκανδάλου της νομιμοποί-
ησης καταπατημένων εκτάσεων (ακό-
μα και σε εθνικούς δρυμούς, σε πάρκα 
και άλση και σε υδροβιότοπους), που 
εκτελεί μεθοδικά η κυβέρνηση των ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ, συνεχίζοντας το δασοκτόνο 
έργο των προκατόχων της. Γι’ αυτό το 
σκάνδαλο έχουμε γράψει πολλές φο-
ρές τα τελευταία δυο χρόνια (δείτε 
ενδεικτικά: http://www.eksegersi.gr/
Επικαιρότητα/28330.Νομιμοποιούν-
καταπατημένες-εκτάσεις-ακόμα-και-).

Οι Οικιστικές Πυκνώσεις δεν είναι 
παρά ο καλλολογικός ορισμός για τις 
παράνομες βίλες και κατοικίες μέσα 
σε δάση και δασικές εκτάσεις. Κατά 
της Υπουργικής Απόφασης με την 
οποία επιχειρείται η νομιμοποίηση 
των Οικιστικών Πυκνώσεων προσέφυ-
γε η ΠΕΔΔΥ (Πανελλήνια Ενωση Δα-
σολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων). Της 
υπόθεσης επιλήφθηκε αρχικά το Ε’ 
Τμήμα του ΣτΕ (πενταμελής σύνθεση), 
το οποίο με την απόφασή του 1977/2017 
έκρινε ότι η υπουργική απόφαση με την 
οποία επιχειρείται η νομιμοποίηση των 
Οικιστικών Πυκνώσεων είναι αντισυ-
νταγματική. Η υπόθεση παραπέμφθη-
κε στην Ολομέλεια του ΣτΕ, ενώπιον 
της οποίας η νομική σύμβουλος του 
ΥΠΕΝ κατέθεσε αίτημα αναβολής, με 
τον ψευδέστατο ισχυρισμό ότι εκκρε-
μεί το πόρισμα ομάδας εργασίας «με 
έργο το σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης 
για την περιβαλλοντική και πολεοδομι-
κή διαχείριση των περιοχών οικιστικών 
πυκνώσεων». Η θητεία αυτής της ομά-
δας εργασίας είχε ήδη λήξει, όμως το 
ΣτΕ ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθε-
σης και μόνο μετά την αποκάλυψη του 
ψεύδους από εμάς, η πολιτική ηγεσία 
του ΥΠΕΝ εξέδωσε ετεροχρονισμένη 
παράταση της θητείας της ομάδας 
εργασίας, σε προφανή συνεννόηση 
με το ΣτΕ.

Τα δάση καίγονται λόγω της εγκατά-
λειψης. Οικισμοί μέσα στα δάση καί-
γονται και θρηνούμε ανθρώπινες ζωές. 
Τι θα κάνει η Ολομέλεια του ΣτΕ στις 
21 Σεπτέμβρη; Θα τελειώσει οριστικά 
αυτό το σκάνδαλο, κρίνοντας αντισυ-
νταγματική την Υπουργική Απόφαση 
για τις Οικιστικές Πυκνώσεις, ή θα δώ-
σει μια ακόμα αναβολή, επειδή αυτό 
εξυπηρετεί τα ψηφοθηρικά σχέδια των 
συριζαίων, που κλείνουν το μάτι στους 
καταπατητές ότι θα τους νομιμοποιή-
σουν τις βίλες και τα εξοχικά μέσα στα 
δάση;

Η πλήρης εγκατάλειψή τους καίει τα δάση και όχι 
οι «εμπρηστές» και τα… «ασύμμετρα φαινόμενα»

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμ-
μές, οι νεκροί στο Μάτι και στη Ραφήνα 
είχαν ξεπεράσει τους 80, ενώ εκφράζο-

νταν φόβοι ότι μπορεί να ξεπεράσουν και τους 
εκατό, καθώς υπάρχουν δεκάδες αγνοούμενοι. 
Εκατοντάδες ήταν οι τραυματίες (αρκετοί βα-
ριά), χιλιάδες τα καμένα ή μισοκαμένα σπίτια. 
Μια καταστροφή από δασική πυρκαγιά, που 
δεν έχει ξαναζήσει η χώρα.

Στη δημόσια συζήτηση, τα αστικά ΜΜΕ 
έχουν αρπάξει από το λαιμό τον ελληνικό λαό 
και δεν τον αφήνουν να πάρει ανάσα και κυρί-
ως δεν του επιτρέπουν να σκεφτεί. Η συγκίνη-
ση εγχύεται με μέγα-σύριγκα, όπως στις πα-
λιές ελληνικές ταινίες: ανθρώπινα δράματα, 
γονείς απανθρακωμένοι με τα παιδάκια τους 
στην αγκαλιά, καμένα αυτοκίνητα με ζάντες 
που έλιωσαν, ηρωικοί ψαράδες-διασώστες, 
ηρωικοί πυροσβέστες και μπάτσοι, ηρωικοί 
εθελοντές διασώστες (πάντα χρειάζονται 
ήρωες, πραγματικούς ή κατασκευασμένους, 
αυτά τα αφηγήματα), αλληλεγγύη, τρόφιμα, 
νερά κτλ. Οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις 
κάνουν διαφήμιση με δωρεές, διάφοροι ξε-
πεσμένοι αστέρες διεκδικούν λίγα λεπτά δη-
μοσιότητας με δακρύβρεχτες αναρτήσεις στα 

Μέσα «κοινωνικής δικτύωσης», το δάκρυ ρέει 
κορόμηλο από παντού (ραδιόφωνα και τηλεο-
ράσεις, πάντως, διαφημίζουν κανονικά τις συ-
ναυλίες που θα ξαναρχίσουν μετά το τριήμερο 
«εθνικό πένθος» - οι μπίζνες δεν μπορούν να 
περιμένουν), η κυβέρνηση τάζει άμεση αποκα-
τάσταση των ζημιών (!!!), ο Ερντογάν τηλεφω-
νεί στον Τσίπρα (λέτε ν' αφήσει και τους δύο 
στρατιωτικούς;), ο Πούτιν στέλνει συλλυπη-
τήριο τηλεγράφημα (λέτε να έρθει τελικά ο 
Λαβρόφ;), ο Γιούνκερ, η Μέρκελ, ο Μακρόν, ο 
Σάντσεθ, το αστικό πολιτικό σύμπαν εκφράζει 
τη συντριβή του.

Η αστική τάξη το ξέρει καλά αυτό το παιχνί-
δι. Ο έλεγχος του λαού μέσω της συγκίνησης, 
ώστε να μη συνειδητοποιήσει ότι αυτό που 
συνέβη δεν είναι ατύχημα αλλά έγκλημα, εί-
ναι μια δοκιμασμένη μέθοδος. Η οποία απο-
δίδει καλά τις πρώτες ώρες και μέρες μετά 
την καταστροφή, όταν οι πάντες βρίσκονται 
υπό την επήρεια του σοκ. Πόσοι από εμάς δε 
σκέφτονται ότι θα μπορούσαν να είχαν βρε-

θεί τυχαία για μπάνιο στο Μάτι ή στο Κόκκινο 
Λιμανάκι και να ήταν τώρα απανθρακωμένοι 
ή τροφή για τα ψάρια του αφηνιασμένου εκεί-
νες τις ώρες Νότιου Ευβοϊκού; Και μόνο που 
το σκέφτεσαι, σου «γυρίζει» το μυαλό. Και 
πάνω εκεί, έρχεται η δακρυσμένη ρεπόρτερ, 
ο θλιμμένος άνκορμαν, ο ντεμέκ οργισμένος 
πανελίστας, ο ψύχραιμος «ειδικός» και σου 
σταλάζουν στο μυαλό το ψέμα, τη μισή αλή-
θεια, την παραπληροφόρηση. Και το χάνεις 
το παιχνίδι. Μετά από μερικές μέρες ξεχνάς, 
χάνεσαι μέσα στον κυκεώνα των προβλημάτων 
της καθημερινότητας και σου έχει μείνει μόνο 
η παραπληροφόρηση.

Για να γίνει αληθοφανής η ψεύτικη προπα-
γάνδα ακούγονται και δόσεις κριτικής. Κυρίως 
με τη μορφή ερωτημάτων προς διάφορους αρ-
μόδιους. Τα οποία απαντώνται κυρίως με υπαι-
νιγμούς που τελειώνουν με την φράση-κλισέ: 
«Τώρα είναι ώρα δουλειάς για να βοηθήσουμε 
τους πληγέντες συμπολίτες μας, την κριτική 
θα την κάνουμε μετά». Αυτή η λογική βοηθά 

κυρίως τις κυβερνήσεις. Γι' αυτό και την επικα-
λέστηκε ο Τσίπρας στην πρώτη κιόλας δήλωσή 
του: «Τώρα είναι η ώρα της μάχης. Τώρα δίνουμε 
όλοι τη μάχη με τις φλόγες και νομίζω, όταν θα 
έρθει η στιγμή, θα κάνουμε τις αποτιμήσεις που 
πρέπει». Και στο διάγγελμά του: «Τέτοιες ώρες, 
δεν υπάρχουν διαφορές. Θα έρθει η ώρα τους, 
όταν θα αναζητήσουμε -ελπίζω με σεβασμό 
στους νεκρούς- τα πώς και τα γιατί». Τα άλλα 
αστικά κόμματα συνήθως ακολουθούν αυτή τη 
γραμμή τις πρώτες μέρες. Ακόμα και ο Περισ-
σός «μάζεψε» την πρώτη τοποθέτησή του, που 
μιλούσε για «εγκληματικές ευθύνες της κυβέρ-
νησης για τις καταστροφές». Βγήκε ο Κουτσού-
μπας και είπε ότι «τούτες τις ώρες προέχει να 
σταματήσει η πύρινη καταστροφή, να υπάρξει 
άμεση, ολόπλευρη βοήθεια σε όλους όσους 
έχουν πληγεί, στους τραυματίες, πάνω απ όλα 
σε όσους έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, 
σε όσους έχουν μείνει άστεγοι με κατεστραμμέ-
νες τις περιουσίες τους». Και κατέληξε: «Αυτά 
επείγουν να γίνουν σήμερα. Αμέσως μετά θα 

μιλήσουμε και για τις μεγάλες εγκληματικές ευ-
θύνες που θυσιάζουν τον άνθρωπο στο βωμό 
του κέρδους και της εξαπάτησης».

Πριν παρέλθει ο χρόνος του σοκ, δυο μέρες 
μετά τον όλεθρο και ενώ η μακάβρια λίστα 
συνέχιζε να μεγαλώνει, η συγκυβέρνηση των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ προσπάθησε να πάρει την πρωτο-
βουλία των κινήσεων, ανακοινώνοντας μέτρα 
με καθαρά προεκλογικό άρωμα. Μέτρα, ορι-
σμένα από τα οποία δεν είχαν ανακοινωθεί σε 
παρόμοιες περιπτώσεις (π.χ. το χειμώνα στη 
Μάνδρα). Ολα δείχνουν πως ο Τσίπρας θέλει 
να μιμηθεί τον Καραμανλή που το 2007 προκή-
ρυξε εκλογές λίγο μετά την εκατόμβη νεκρών 
και τις τεράστιες καταστροφές της Ηλείας, 
και τις κέρδισε. Από μέρος του προβλήματος 
προσπαθεί να μετατραπεί σε αποκλειστικό κά-
τοχο της λύσης, αιφνιδιάζοντας τα κόμματα 
της αστικής αντιπολίτευσης, κατά την περίοδο 
της «εκεχειρίας του πένθους», πριν αυτά προ-
λάβουν να αρθρώσουν κριτικό λόγο. 

Ακόμα και ο Καμμένος, είτε γιατί είχε ενη-
μέρωση από τον Τσίπρα ή από κάποιους από 
τους συριζαίους κολλητούς του είτε γιατί 
«ψυλλιάστηκε» εκλογές, έσπευσε να γυρίσει… 
υπερπαραγωγή τύπου Τζέιμς Πάρις (ο χουντι-

κός ελληνοαμερικανός παραγωγός που γύριζε 
«πατριωτικές» ταινίες), για να μας «δείξει» τη 
«συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντι-
μετώπιση των συνεπειών από τις πυρκαγιές 
στην Αττική». Κάλεσε και σύσκεψη στο Πε-
ντάγωνο, με τη συμμετοχή του «πασπαρτού» 
δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου, έκανε και δή-
λωση ότι η φρεγάτα «Ελλη» διέσωσε 100 αν-
θρώπους, όταν όλοι ξέρουν ότι διέσωσε μόνο 
έναν και πως τις περισσότερες διασώσεις τις 
έκαναν σκάφη της ακτοπλοΐας και ψαράδες, 
ενώ το Λιμενικό «ξύπνησε» αργότερα και το 
Πολεμικό Ναυτικό ακόμα πιο αργά (βλέπετε, 
άλλο είναι να μεταφέρεις την υπουργάρα πα-
ρέα με την καρδιά του Μιαούλη και τα οστά της 
Μπουμπουλίνας για εθνικιστική φιέστα στα 
Ψαρά κι άλλο να τρέχεις σε επιχείρηση διά-
σωσης ανθρώπων που βούτηξαν στη θάλασσα 
με καιρό οχτώ μποφόρ για να σωθούν από τη 
φωτιά). Και την επομένη των εξαγγελιών, πήρε 
αλα μπρατσέτα τον Κατσίκη και τράβηξε πρωί-
πρωί για προεκλογική περιοδεία στον τόπο της 
καταστροφής και του θανάτου.

Αιφνιδιασμένος ο Μητσοτάκης συγκάλεσε 
έκτακτη σύσκεψη την Πέμπτη, για να δει πώς θ' 

Κράτος ολετήρων και δολοφόνων
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Ενιαίος Χώρος παρά 
τις αντιδράσεις

Για να ικανοποιήσει την απαίτηση του 
ΟΟΣΑ και των ιμπεριαλιστών της ΕΕ για 
αποφασιστική μείωση των δαπανών και 
περιορισμό της τάσης της νεολαίας της ερ-
γαζόμενης κοινωνίας για πανεπιστημιακές 
σπουδές, η συγκυβέρνηση και το υπουργείο 
Παιδείας προχωρούν με γρήγορα βήματα, 
παρά τις αντιδράσεις των πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων, στη διαμόρφωση του λεγόμενου 
Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και 
Ερευνας με εκτεταμένες «συγχωνεύσεις-
συνέργειες-συνεργασίες» μεταξύ Πανε-
πιστημίων και ΤΕΙ. ΤΕΙ συγχωνεύτηκαν και 
βαφτίστηκαν Πανεπιστήμιο (Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής με συγχώνευση των ΤΕΙ 
Αθήνας και Πειραιά), Τμήματα ΤΕΙ απορ-
ροφώνται από Πανεπιστήμια και άλλα οδη-
γούνται σε υποβιβασμό.

Ο Γαβρόγλου διαβεβαιώνει σε όλους 
τους τόνους ότι η διαδικασία πραγματο-
ποιείται με ακαδημαϊκά κριτήρια, όμως οι 
δικαιολογημένες και πάμπολλες αντιδρά-
σεις των Πανεπιστημίων και μεγάλων ομά-
δων πανεπιστημιακών και τα επιχειρήματα 
που εγείρουν (βλέπε Κόντρα, αρ. φύλ. 950) 
συνηγορούν στη διαμόρφωση μιας άλλης 
εικόνας, αυτής της τελικής υποβάθμισης 
των πανεπιστημιακών σπουδών.

Η τελευταία αντίδραση προέρχεται από 
το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που αρνήθηκε 
να μπει σε συζήτηση για τις συνέργειες με 
το αντίστοιχο ΤΕΙ, όμως ο Γαβρόγλου δεν 
πτοείται.

Αφού το Πανεπιστήμιο δε συμφωνεί, τό-
σο το χειρότερο για το Πανεπιστήμιο, είναι 
η λογική του Γαβρόγλου. «Από τη στιγμή που 
τα δύο Ιδρύματα δεν ήρθαν σε συνεννόηση 
είναι υποχρέωση, δημοκρατική υποχρέωση, 
της Πολιτείας να βρει τρόπους να συζητηθεί 
το μέλλον του Ιδρύματος», δήλωσε.

Και αμ’ έπος αμ’ έργον.  Στο ΤΕΙ Κρήτης, 
από κοινού με το ΙΤΕ (Ιδρυμα Τεχνολογίας 
και Ερευνας), δόθηκε το δικαίωμα απονο-
μής διδακτορικών τίτλων, κάτι που σηματο-
δοτεί την ντε φάκτο πανεπιστημιοποίησή 
του.

Παράλληλα, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι 
θα συγκροτηθεί ομάδα εργασίας από το ΤΕΙ 
και τη συμβολή «ακαδημαϊκών αδιαμφισβή-
τητου κύρους», απ’ όλη την Ελλάδα για να 
συζητήσει το μέλλον του εν λόγω ΤΕΙ!

Αντίσταση στον 
«κόφτη»

Κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται στην 
Ιθάκη, ώστε να μην υλοποιηθεί ο «κόφτης» 
στην Παιδεία,  με τη συμμετοχή του Νομαρ-
χιακού Τμήματος Κεφαλονιάς - Ιθάκης της 
ΑΔΕΔΥ, της τοπικής ΕΛΜΕ και του Συλλό-
γου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεφαλονιάς - Ιθάκης.

Το κεντρικό ζήτημα που τίθεται είναι να 
μη γίνει από την κυβέρνηση ο αποχαρακτη-
ρισμός των σχολείων της Ιθάκης ως δυσπρό-
σιτων ούτε και των σχολείων της περιοχής 
Μεσοβουνείων.

Αντίθετα να υπάρξει ενιαία και δίκαιη 
μοριοδότηση με βάση την κοινή θέση των 
Συλλόγων των εκπαιδευτικών και των αντί-
στοιχων τοπικών υπηρεσιακών συμβουλίων 
(ΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΠΕ).

Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, ανησυχούν 
για τις τρομερές συνέπειες του αποχαρα-
κτηρισμού και της μείωσης της μοριοδότη-
σης, όπως είναι οι πρόσθετες δυσκολίες στη 
συγκρότηση τμημάτων, η μείωση της οργα-
νικότητας, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις 
στη στελέχωση των σχολείων με το εκπαι-
δευτικό προσωπικό, οι καταργήσεις/συγχω-
νεύσεις τομέων-τμημάτων, σχολείων, κ.λπ. 

Οι αλλαγές στο Λύκειο και το 
νέο σύστημα εισαγωγής στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση θα ανα-
κοινωθούν στο τέλος του μήνα και 
στις αρχές του Σεπτέμβρη θα νομο-
θετηθούν, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
υπουργός Παιδείας. Ο «διάλογος», 
λοιπόν, που πότε «ολοκληρωνόταν» 
και πότε «συνεχιζόταν» έλαβε τέ-
λος γιατί έτσι επιτάσσουν οι προ-
εκλογικές ανάγκες των συριζαίων. 
Απομένουν να ρυθμιστούν κάποιες 
«λεπτομέρειες με τους συνεργάτες» 
του υπουργού.

Οι αλλαγές θα αφορούν στους 
μαθητές που θα φοιτήσουν τη νέα 
χρονιά στη Β΄ Λυκείου. Γιατί, όπως 
είπε ο Γαβρόγλου «δεν θα υπάρχει 
κάποια αλλαγή στη Β' λυκείου, μόνο 
ένα μάθημα, το ‘’Πολίτης και Κοινω-
νία’’, οπότε δεν υπάρχει κανένας λό-
γος να πιεστούμε. Απλώς να ξέρει ο 
κόσμος το πλαίσιο με το οποίο θα 
κινηθούμε το 2019 και μετά».

Στη συνέντευξη, ο υπουργός Παι-
δείας, επανέλαβε κάποια στοιχεία 
των αλλαγών, που είναι γνωστά από 
την πρόταση της επιτροπής του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 
Είπε: «Θα πάμε σε μία Γ' λυκείου με 
λίγα μαθήματα, πολλές ώρες, προ-
σανατολισμένη προς την ειδικότητα 
που θέλει να κάνει κανείς, όπως είναι 
σε όλα τα μέρη του κόσμου. Στη Β' 
λυκείου δηλαδή ολοκληρώνονται οι 
εγκύκλιες σπουδές». «Ηδη μειώσαμε 
τον αριθμό των εξεταζόμενων μαθη-
μάτων στην Γ' λυκείου για το απολυ-
τήριο, για να είναι πιο ουσιαστικές (οι 
εξετάσεις). Το ίδιο θα προχωρήσου-
με άμεσα να κάνουμε και για την Α' 
και τη Β' λυκείου».

Με αφορμή τις δηλώσεις Γαβρό-
γλου, στον Τύπο ήδη άρχισαν τα 
σχετικά δημοσιεύματα. Παίρνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι, σύμφωνα με 
ανακοινώσεις του υπουργείου Παι-
δείας, το αρχικό σχέδιο βασίστηκε 
στην πρόταση των «σοφών» του ΙΕΠ, 
μπορούμε να δώσουμε την εικόνα 
των αλλαγών θυμίζοντας την πρό-
ταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής, που σχολιάζαμε στην 
Κόντρα, (αρ. φύλ. 901, Ιανουάριος 
2017).

Η πρόταση του ΙΕΠ
(αναδημοσίευση από την Κόντρα, 
αρ. φύλ. 901) 

Ενα διετές ουσιαστικά Λύκειο, 
ελιτίστικο, ένα Λύκειο-φροντι-
στήριο, πλήρως υποταγμένο στην 
προσπάθεια εισαγωγής στο Πανε-
πιστήμιο, απόλυτα εξειδικευμένο, 
με έντονους ταξικούς φραγμούς 
και μια Α΄ Λυκείου που προστίθε-
ται στην υποχρεωτική εκπαίδευση 
με πολυκλαδικό «άρωμα»-τάξη που 
θα διαμορφώνει την «πεποίθηση» 
του μαθητή για το ποιο δρόμο θα 
ακολουθήσει στη συνέχεια (τριτο-
βάθμια εκπαίδευση ή τεχνικοεπαγ-
γελματική εκπαίδευση) είναι η πρό-
ταση της επιτροπής του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η πρόταση αποτελεί «σούπα» 
των πορισμάτων των επιτροπών 

του «διαλόγου» (Λιάκου και Γαβρό-
γλου). Αποτελεί παραλλαγή ειδικά 
της πρότασης του Αντώνη Λιάκου. 
Πλην, όμως, πατάει σε πιο «ρεαλι-
στικά» δεδομένα, καθώς τα μέλη 
της επιτροπής του ΙΕΠ έκριναν ότι 
στην εποχή των μνημονίων και των 
ατελείωτων «κοφτών» στις κοινωνι-
κές δαπάνες δεν είναι καιρός για 
επιλογές, όπως αυτή του πορίσμα-
τος Λιάκου για τετραετές Γυμνάσιο 
(η εκ νέου χωροταξική κατανομή 
των μαθητών θα είχε, εκτός των άλ-
λων, αναπόφευκτα και επιπτώσεις 
στις δαπάνες) ή αυτή για «αναμόρ-
φωση του πρώτου έτους των ΑΕΙ» 
(π.χ. «προπαρασκευαστικό» πρώτο 
έτος, ή δυνατότητα κινητικότητας 
των φοιτητών, κ.λπ.).

Με προκαθορισμένο το στρατη-
γικό στόχο, το Λύκειο να αποτελέ-
σει αυστηρά πύλη εισόδου για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, έδαφος 
στο οποίο θα γίνεται το τελειωτι-
κό ξεσκαρτάρισμα για την είσοδο 
στα Πανεπιστήμια, με πρόγραμμα 
που θα απευθύνεται σε λίγους κι 
εκλεκτούς, κατά τα πρότυπα του 
International Baccalaureate, το ΙΕΠ 
επέλεξε μια «μεσοβέζικη» λύση: Το 
Γυμνάσιο δε γίνεται τετραετές, αλλά 
η Α΄ Λυκείου εντάσσεται στην υπο-
χρεωτική εκπαίδευση. Μέχρις εκεί 
διατηρείται ο ενιαίος χαρακτήρας 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(κοινή τάξη για τα Γενικά και  Επαγ-
γελματικά Λύκεια με πολυκλαδικό 
«άρωμα»). Από κει κι ύστερα χωρί-
ζουν οι δρόμοι των μαθητών (Γενικό 
Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο) και 
τα χαρακτηριστικά της ταξικής προ-
έλευσής τους έρχονται πεντακάθα-
ρα στο προσκήνιο και βάζουν τη 
σφραγίδα τους στην επιλογή τους.

Συγκεκριμένα η πρόταση του ΙΕΠ 
είναι η εξής:

u Επέκταση της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης: 1 χρόνος Νηπιαγω-
γείο, 6 χρόνια Δημοτικό, 3 χρόνια 
Γυμνάσιο, 1 χρόνος Λύκειο (εξετάζε-
ται το 2ετές Νηπιαγωγείο) (σ.σ.: το 

διετές Νηπιαγωγείο υποτίθεται ότι 
έγινε πράξη με την υποχρεωτικότη-
τα να εφαρμόζεται σταδιακά κατά 
δήμους σε βάθος τριετίας).

u Πολυκλαδική Α' Λυκείου: κοινή 
Α' τάξη στα Γενικά και Επαγγελματι-
κά Λύκεια, ως προς τη δομή αρχικά, 
ώστε «να εξοικειωθούν (οι μαθητές) 
με τα γνωστικά αντικείμενα και των 
δύο υφιστάμενων σήμερα τύπων εκ-
παίδευσης και να επιλέξουν αυτόν 
που ταιριάζει καλύτερα σε αυτούς».

u Κανένα «φίλτρο» για τη με-
τάβαση από την Α' Λυκείου στη Β' 
Λυκείου.

u Ανάδειξη της Τεχνικής Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης, ώστε «να 
επιτυγχάνεται η σύνδεσή της με την 
εθνική οικονομία και τις αναπτυξι-
ακές ανάγκες και δυνατότητες της 
χώρας».

u Προνομιακή είσοδος των απο-
φοίτων των ΕΠΑΛ σε συγκεκριμένα 
τμήματα ΤΕΙ.

u Δραστικός περιορισμός των 
μαθημάτων στην Β' και Γ' Λυκείου. 
Κατεύθυνση γίνονται οι «επιλογές».

u Ενα ενιαίο μάθημα στη Γ' Λυ-
κείου και μια ενότητα επιλογών 3 
μαθημάτων (2 + 1 ελεύθερης επι-
λογής) που δίνει τη δυνατότητα 
προσανατολισμού στους μαθητές 
(εναλλακτικά, επιλογή 4 μαθημά-
των, αν προχωρήσουν οι αλλαγές 
στην κατεύθυνση της πολυκλαδικό-
τητας).

u Tέσσερα επιστημονικά πε-
δία: φιλοσοφία και ανθρωπιστικές 
σπουδές, φυσικές επιστήμες και 
μαθηματικά, κοινωνικές επιστήμες, 
τεχνική / τεχνολογική κατεύθυνση 
(συν πληροφορική, συν οικονομικά).

u Αύξηση των χρονικών ενοτή-
των διδασκαλίας: Κατάργηση μο-
νόωρων μαθημάτων. Προτείνεται 
να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας 
των μαθημάτων στη Β΄ και Γ΄ Λυ-
κείου. Το πρόγραμμα σπουδών θα 
διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε 
τα διδακτικά αντικείμενα να εντάσ-
σονται σε ευρύτερες επιστημονι-

κές περιοχές. Γι’ αυτό το λόγο τα 
ενοποιημένα πεδία θα διδάσκονται 
σε μεγαλύτερες χρονικές ενότητες, 
(π.χ. ένα συνεχές δίωρο αντί για μία 
σχολική ώρα των 45 λεπτών).

u Αλλαγές στην αξιολόγηση των 
μαθητών: υιοθέτηση της περιγρα-
φικής αξιολόγησης. Εκπόνηση μιας 
εκτεταμένης εργασίας, ένταξη των 
ελεύθερων δραστηριοτήτων στο 
πρόγραμμα σπουδών.

u Η Γ' Λυκείου μετατρέπεται 
σε κατεξοχήν «τάξη επιλογής». Τα 
μαθήματα που θα διδάσκονται συ-
νολικά θα είναι 6, εκ των οποίων τα 
επιλογής θα είναι τα 3 εξάωρα. Οι 
μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών κα-
τευθύνσεων. Τα μαθήματα κορμού 
(κοινά για όλους) θα είναι η Νεοελ-
ληνική Γλώσσα, η Φυσική Αγωγή και 
οι Ελεύθερες Δραστηριότητες. Τα 
δύο τελευταία δε θα εξετάζονται.

u Το Εθνικό Απολυτήριο θα λαμ-
βάνεται ύστερα από την επιτυχή 
ολοκλήρωση της φοίτησης στο 
Λύκειο. Ο βαθμός διαμορφώνεται 
από δύο παράγοντες: τον προφορι-
κό βαθμό στα δύο τετράμηνα της 
Γ' Λυκείου (80%) και τη βαθμολογία 
στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μα-
θήματα (20%).

u Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση θα επιτυγχάνεται με 
τον μέσο όρο της βαθμολογίας στα 
4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθή-
ματα, για τα οποία δε θα υπάρχουν 
συντελεστές βαρύτητας.

Κατά την επιτροπή του ΙΕΠ, «οι 
τελικές εξετάσεις θα συνεχίσουν να 
οργανώνονται πανελλαδικά με κοινά 
θέματα ώστε στα μάτια των πολιτών 
να διατηρήσουν τα χαρακτηριστικά 
της αντικειμενικότητας και του αδι-
άβλητου και εν τέλει την εμπιστοσύ-
νη των πολιτών. Η μετάβαση σε μία 
άλλη μορφή, αμιγώς ενδοσχολικών 
εξετάσεων πρέπει να γίνει με προ-
σεκτικά, καλά σχεδιασμένα βήματα».

Κοινή για όλους θα είναι η εξέτα-
ση στη Νεοελληνική Γλώσσα. Οι μα-
θητές θα εξετάζονται και σε δύο μα-
θήματα ειδίκευσης, συν ένα πλήρως 
ελεύθερης επιλογής που θα μετράει 
μόνο βαθμολογικά στον μέσο όρο 
για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια 
(το περιεχόμενό του δε θα αποτελεί 
παράγοντα για την εισαγωγή σε κά-
ποιο τμήμα).

Τα μαθήματα ειδίκευσης θα κα-
θορίζονται με απόφαση του υπουρ-
γού Παιδείας, με βάση τα αντίστοι-
χα τμήματα των ΑΕΙ.

Τραγικά 
αποτελέσματα 
– επικοινωνιακή 
πολιτική

u Το αίτημα για ενιαίο δωδεκά-
χρονο υποχρεωτικό σχολείο πετιέ-
ται στα σκουπίδια.

Διατηρούνται οι δυο τύποι Λυκεί-
ου, ώστε να ξεχωρίζει η ήρα από το 
σιτάρι, να λειτουργεί ο αυστηρός 
κανόνας του ταξικού διαχωρισμού. 

Αλλαγές στο Λύκειο και στο σύστημα 
εισαγωγής ενόψει εκλογών
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αντιμετωπίσει την κατάσταση. Από την Παρασκευή, 
που τελειώνει το «εθνικό πένθος» θα μιλήσουμε για 
τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, διέρρευσε 
ο μηχανισμός προπαγάνδας της Πειραιώς. Προφα-
νώς πιάστηκαν ανέτοιμοι! Είναι σίγουρο, όμως, ότι 
τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα αντεπιτεθούν 
και πως θα ζήσουμε ένα ακόμα πολιτικό ξεκατίνια-
σμα, καθώς η αντεπίθεση θα γίνεται επί διάφορων 
διαχειριστικών λεπτομερειών, με βασικό μότο την 
«ανικανότητα» του ενός ή του άλλου υπουργού ή 
υπηρεσιακού παράγοντα. Οχι πως δεν υπάρχει 
ανικανότητα (υπάρχει στον υπερθετικό βαθμό), 
όμως η συζήτηση περί ανικανότητας θολώνει την 
αλήθεια, εμποδίζει να γίνει συζήτηση για τα πραγ-
ματικά αίτια αυτού του εγκλήματος και βοηθάει να 
διαιωνιστεί η ίδια κατάσταση, αφού κεντρικό διακύ-
βευμα γίνεται το «ποιος είναι πιο ικανός», με στόχο 
την αποκόμιση πολιτικής υπεραξίας και με τα μάτια 
στραμμένα στις κάλπες.

Τούτες τις ώρες πρέπει να πούμε την αλήθεια. 
Οχι σαν ντετέκτιβ που προσπαθούν να στήσουν 
δικογραφία για το τι ακριβώς συνέβη και κάηκε 
το Μάτι μαζί με τόσο κόσμο, αλλά με στόχο την 
αποκάλυψη των πραγματικών αιτίων αυτού του 
προδιαγεγραμμένου εγκλήματος, που δεν είναι το 
πρώτο, ούτε θα είναι το τελευταίο. Είναι καλύτερα 
να βάλουμε στην άκρη κάθε συναισθηματισμό και 
να μιλήσουμε ψυχρά. Γιατί μετά το σοκ που υπο-
στήκαμε όλοι, έχει σημασία να σκεφτούμε. Να σκε-
φτούμε και να βγάλουμε συμπεράσματα. Αλλιώς, ο 
πόνος θα περάσει, η οργή θα καταλαγιάσει και αυτή 
η τραγωδία θα μπει δίπλα στις άλλες του παρελθό-
ντος, χωρίς να αφήσει το παραμικρό από άποψη 
κοινωνικής χρησιμότητας.

Αρκεί να κάνουμε μερικούς απλούς συλλογισμούς 
πάνω στον βασικό υπερασπιστικό ισχυρισμό των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Με τέτοιον αέρα, και είκοσι «Κανα-
ντέρ» να ρίχναμε δε θα μπορούσαν να κάνουν τί-
ποτα. Ούτε προλαβαίναμε να εκκενώσουμε τις κα-
τοικημένες περιοχές, λέει ο Τόσκας, εκλαϊκεύοντας 
το «ασύμμετρο φαινόμενο» του Τσίπρα. Δηλαδή, 
κάθε φορά που σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών 
και δυνατών ανέμων θα τύχει να φυσάει δυτικός-
βορειοδυτικός άνεμος, οι κάτοικοι μιας ολόκληρης 
περιοχής θα μαζεύονται και θα κάνουν θυσία στον 
Αίολο, ζητώντας να μαζέψει στον ασκό τον Πουνέ-
ντε και τον Μαΐστρο και ν' αμολήσει την  Οστρια 
και τον Γαρμπή, ώστε άμα εκδηλωθεί φωτιά στην 
καμπούρα της Πεντέλης, αυτή να μην κάψει την 
επικράτεια του Ψινάκη και του Μπουρνού, αλλά να 
κάψει την επικράτεια του Στεργίου; Πίσω από τον 
εμφανή παραλογισμό τού «δεν υπήρχε περίπτωση 
να κάνουμε τίποτα», κρύβεται ο πιο ωμός εξουσια-
στικός κυνισμός.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα με τη σειρά.
u Τα δάση καίγονται και οι δασικές πυρκαγιές 

γίνονται ολοένα και πιο καταστροφικές, επειδή τα 
δάση έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους. Επειδή 
πλέον δε γίνονται ούτε τα στοιχειώδη έργα δασο-
προστασίας, ούτε τα απαραίτητα έργα καθαρισμού 
των πυλώνων της ΔΕΗ και των διαδρομών που δια-
σχίζει το δίκτυο υψηλής τάσης, ούτε ο καθαρισμός 
από αδέσποτες χωματερές.

Τα γράφουμε αναλυτικά σε άλλο άρθρο αυτά και 
δε θα τα επαναλάβουμε. Ο δήμαρχος Πεντέλης 
είπε σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι η φωτιά μάλλον 
ξεκίνησε από καλώδιο της ΔΕΗ. Αν είχαν γίνει οι 
απαραίτητες εργασίες συντήρησης, αυτή η πυρ-
καγιά δε θα είχε εκραγεί ποτέ. Κι αν είχαν γίνει οι 
απαιτούμενες εργασίες δασοπροστασίας, η κίνηση 
της φωτιάς θα ήταν πιο αργή , διευκολύνοντας έτσι 
και το έργο της ανάσχεσής της και την απομάκρυν-
ση των κατοίκων.

u Η δασοπροστασία είναι ο βασικός παράγοντας 
για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών (που μπο-
ρεί να εκδηλωθούν και για λόγους όχι εξωγενείς αλ-
λά του ίδιου του κύκλου της ζωής των μεσογειακών 
δασών) και για τον περιορισμό του καταστροφικού 
τους έργου, όταν εκδηλωθούν. Μετά έρχεται η κα-
ταστολή. Ομως και σ' αυτόν τον τομέα υπάρχει η 
ίδια εγκατάλειψη. 

Το  1993 τα τρία τότε κοινοβουλευτικά κόμματα 
(ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΚΚΕ) κατέληξαν σε ένα κοινό πόρι-
σμα για την προστασία των δασών. Ενα πόρισμα 
που βρισκόταν μακριά από τις ανάγκες μιας ουσι-
αστικής δασοπροστασίας, όμως αντανακλούσε σ’ 
ένα βαθμό τις προτάσεις των δασολόγων. Περιλάμ-
βανε κάποιες σωστές κατευθύνσεις, που αν τις ακο-

λουθούσαν οι κυβερνήσεις τα πράγματα σήμερα θα 
ήταν πολύ καλύτερα.

Φυσικά, δεν έγινε τίποτα. Προπαγανδιστική αξία 
είχε το κοινοβουλευτικό πόρισμα και τίποτα πέραν 
αυτής. Κεντρική πρόταση του πορίσματος ήταν η 
δημιουργία ενιαίου φορέα δασοπροστασίας, που 
θα συνένωνε την πρόληψη, την επαγρύπνηση, την 
προστασία και τη δασοπυρόσβεση. Αντ’ αυτού, το 
1998, τη χρονιά που κάηκε η Πεντέλη, η κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ άλλαξε το δόγμα της δασοπροστασίας 
(στη μορφή έστω που είχε εκείνη τη στιγμή, με την 
ευθύνη των δασικών υπηρεσιών) και δημιούργησε 
καινούργιο δόγμα που περιλαμβάνει μόνο την κα-
ταστολή, την οποία ανέθεσε στην Πυροσβεστική. 
Ο λόγος; Η εξοικονόμηση δαπανών του κρατικού 
προϋπολογισμού. Τα αποτελέσματα αυτού του νέου 
δόγματος τα βίωσαν με τον πιο δραματικό τρόπο οι 
κάτοικοι της Πελοποννήσου το 2007, της Ανατολι-
κής Αττικής το 2018.

Αυτό που αποτυπώθηκε στις κραυγές «κανέ-
νας συντονισμός», «διάλυση του κράτους», «μας 
άφησαν αβοήθητους» είναι η πραγματικότητα 
που υπάρχει εδώ και χρόνια, αλλά δεν φαινόταν 
ή κρυβόταν πίσω από κουτοπονηριές του τύπου «ο 
καθένας θέλει ένα πυροσβεστικό στην αυλή του». 
Απλά, και το 2007 στην Πελοπόννησο και τώρα στο 
Μάτι, αυτή η πραγματικότητα καταδείχτηκε με τον 
πιο δραματικό τρόπο, γιατί είχαμε καμένους οικι-
σμούς και δεκάδες νεκρούς. Οσο καίγονταν μόνο 
δάση δε μιλούσε κανένας και σύντομα το ξεχνού-
σαμε. Ηταν η ρουτίνα των καθημερινών δελτίων 
θερινών πυρκαγιών.

Οταν κάηκε η Πάρνηθα, άφησαν μια μικροφωτιά 
που άναψε στα Δερβενοχώρια να θεριέψει, να «τα-
ξιδέψει» χιλιόμετρα, να καβαλήσει την κορυφή του 
βουνού και να κατακάψει τον εθνικό δρυμό (τότε 
πια ήταν αργά για τις δυνάμεις πυρόσβεσης). Το ίδιο 
ακριβώς συνέβη τώρα στην Ανατολική Αττική. Αφη-
σαν μια μικρή εστία δασικής πυρκαγιάς στο Νταού 
Πεντέλης να θεριέψει, να καβαλήσει την κορυφή 
και να φτάσει στο Μάτι. Περίμεναν, λέει, στη λεω-
φόρο Μαραθώνος, αλλά η φωτιά τους «καβάλησε». 
Αν είναι δυνατόν, με τέτοιον αέρα, να περιμένουν 
να σβήσουν τη φωτιά (που έχει στο μεταξύ θεριέψει 
και σε πλάτος μετώπου και σε ταχύτητα κίνησης) σ' 
έναν οδικό άξονα, με «όπλα» μερικά πυροσβεστι-
κά οχήματα! Δεν πρέπει να περιμένεις μια δασική 
πυρκαγιά σε κάποιο σημείο. Πρέπει να πας να τη συ-
ναντήσεις όσο πιο νωρίς γίνεται κι αν δεν την έχεις 
φτάσει νωρίς πρέπει να κάνεις σχέδιο εγκλωβισμού 
της, με αντιπυρικές ζώνες και «αντιπύρ». Οσο κι αν 
φαίνεται παράξενο, τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης 
συμπληρωματικό μόνο ρόλο θα παίξουν, όχι τον κύ-
ριο. Και βέβαια, θα τον παίξουν όταν υπάρχει σχέ-
διο κι όχι όταν όλα αφήνονται στην τύχη τους και 
οι επιχειρήσεις γίνονται πια μόνο για το θεαθήναι.

Γυρίσαμε έντεκα χρόνια πίσω και διαβάσαμε την 
εκτενή ανάλυσή μας για τις πολύνεκρες φωτιές 
στην Ηλεία. Είναι σαν να γράφτηκε σήμερα, για 
την πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική. Σας συστή-
νουμε να την αναζητήσετε στην ιστοσελίδα μας και 
να τη διαβάσετε προσεκτικά, γιατί αναφέρεται σε 
όλα όσα έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν, τότε και 
τώρα (http://www.eksegersi.gr/issue/477/Περιβάλ-
λον/7339.Εκαψαν-τη-μισή-Ελλάδα).

u Πολιτική προστασία σημαίνει ότι δεν επιτρέ-
πεις την οικοδόμηση σε δάση. Οι ελληνικές κυβερ-
νήσεις κάνουν το αντίθετο. Ο ένας δασοκτόνος 
νόμος διαδέχεται τον άλλο και οι καταπατητές 
νομιμοποιούνται. Πολιτική προστασία σημαίνει 
ότι δεν επιτρέπεις να κόβονται οι δίοδοι προς τη 
θάλασσα. Πολιτική προστασία σημαίνει ότι υπάρχει 
σχέδιο εμπλοκής των κατοίκων σε περίπτωση πυρ-
καγιάς και έγκαιρης αποχώρησής τους αν η φωτιά 
δεν νικηθεί. Εδώ όχι σχέδιο εμπλοκής δεν υπήρχε, 
αλλά ούτε καν σχέδιο απεμπλοκής. Αφησαν τους 
ανθρώπους να καούν κυριολεκτικά σαν ποντίκια 
στη φάκα. Μόνο οι κατασκηνώσεις είχαν σχέδιο 
εκκένωσης και το εφάρμοσαν μια χαρά. 

Οχι μόνο δεν είχαν κανένα σχέδιο εκκένωσης, 
αλλά δεν προειδοποίησαν καν τον κόσμο να φύγει, 
όταν η φωτιά καβάλησε τον αυχένα της Πεντέλης κι 
άρχισε να κατηφορίζει. Ο κόσμος άρχισε να τρέχει 
πανικόβλητος μόνο όταν η φωτιά έφτασε μέσα στον 
οικισμό!  Δεν κινητοποίησαν καν το Λιμενικό και το 
Πολεμικό Ναυτικό για να μαζέψει τον κόσμο που 
έπεφτε στη θάλασσα. Πρώτα βγήκαν οι ψαράδες 
και μετά από ώρα το Λιμενικό και το Πολεμικό Ναυ-
τικό. Οταν είδαν τις εικόνες από την τηλεόραση!

Η συντριπτική πλειοψηφία (με λίγες εξαιρέ-
σεις) των παιδιών της εργατικής τάξης και των 
φτωχών λαϊκών στρωμάτων οδηγείται στη λε-
γόμενη «τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση». 
Η έξοδος οδηγεί είτε στη μεγάλη στρατιά των 
ανέργων, είτε στα καπιταλιστικά κάτεργα της 
αγοράς εργασίας, είτε στη μαθητεία -τη σύγ-
χρονη μορφή εκμετάλλευσης της εργασίας 
των νέων-, είτε στην καλύτερη περίπτωση, στον 
μείζονα στόχο, που είναι μια θέση σε κάποια 
επιλεγμένα ΤΕΙ για μια μικρή μειοψηφία αυτής 
της νεολαίας.

u Το Λύκειο, παρά τη δημαγωγία περί του 
αντιθέτου, δεν αποκτά κανέναν αυτόνομο μορ-
φωτικό ρόλο.

Ο υπουργός Παιδείας στα λόγια διατείνεται 
ότι θέλει να θεραπεύσει τις παθογένειες του 
σημερινού Λυκείου, ότι δηλαδή οι μαθητές 
έχουν απαξιώσει πλήρως το σχολείο και στρέ-
φονται στα φροντιστήρια, ενδιαφερόμενοι μό-
νο για τα μαθήματα που απαιτούνται για την ει-
σαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση («στη Β΄ 
Λυκείου κάτι γίνεται, στη Γ΄ δε γίνεται τίποτε»), 
ενώ στην πράξη κάνει το ακριβώς αντίθετο.

Το Λύκειο παύει και τυπικά να είναι σχολείο 
γενικής παιδείας και μετατρέπεται, με το νό-
μο, σε κανονικό φροντιστήριο. Το βάρος πέφτει 
στα μαθήματα επιλογής, που θα έχουν το πε-
ριεχόμενο που απαιτεί η καπιταλιστική αγορά 
εργασίας και οι περιστασιακές ανάγκες του 
κεφαλαίου. Εχουμε, δηλαδή, αποκλειστική 
στροφή στην πρόωρη ειδίκευση.

Οι αξιολογικές διαδικασίες (μέτρηση προ-
φορικού βαθμού, εκπόνηση εκτεταμένων ερ-
γασιών, πανελλαδικές εξετάσεις) εντείνουν 
τους ταξικούς φραγμούς και αυξάνουν τον 
ανταγωνισμό μεταξύ των μαθητών.

u Είναι ψευδές ότι το Εθνικό Απολυτήριο θα 
αποτελεί το μοναδικό κριτήριο εισαγωγής στην 
τριτοβάθμια. Για την εισαγωγή στα ΑΕΙ-ΤΕΙ θα 
μετράει μόνο ο μέσος όρος της βαθμολογίας 
στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα 
(χωρίς συντελεστές βαρύτητας). Διαχωρίζεται, 
δηλαδή, η απόκτηση του Εθνικού Απολυτήρι-
ου (προφορικός βαθμός Β΄ και Γ΄ τάξης του 
Λυκείου σε ποσοστό 80% συν βαθμολογία 
στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα σε 
ποσοστό 20%), από την εισαγωγή στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση, που κρίνεται αποκλειστικά 
από το μέσο όρο της βαθμολογίας στα 4 εξε-
ταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.

u Καταρρέει ο μύθος της «ελεύθερης πρό-
σβασης», που συντηρούνταν εσκεμμένα από 
τους συριζαίους, για λόγους κοινωνικής δημα-
γωγίας. 

u Η μη υιοθέτηση από την επιτροπή του 
ΙΕΠ των συντελεστών βαρύτητας στα μαθή-
ματα επιλογής για την εισαγωγή στα ΑΕΙ-ΤΕΙ, 
όπως και η μη υιοθέτηση πρόσθετου «κόφτη» 
στην Α΄ Λυκείου για τη συνέχιση ή μη στις δυο 
επόμενες τάξεις (και τα δύο αποτελούσαν πρό-
ταση της επιτροπής Λιάκου), γίνεται για λόγους 
κοινωνικής δημαγωγίας. Το ΙΕΠ έκρινε ότι δε 
χρειάζονται σ’ αυτή τη φάση τόσο άγρια νε-
οφιλελεύθερα μέτρα, που «βγάζουν μάτι» και 
θα προκαλέσουν αναταράξεις στην εφαρμογή 
της εκπαιδευτικής «μεταρρύθμισης», όταν τη 
δουλειά τους κάνουν μια χαρά οι πανελλαδι-
κές εξετάσεις, που είναι και «καθιερωμένες» 
και «αποδεκτές» από την εργαζόμενη κοινωνία. 
Η οποία, μάλιστα, σήμερα (δυστυχώς) πόρρω 
απέχει από τη διεκδίκηση του αιτήματος της 
ελεύθερης πρόσβασης, ενώ πάνω της βα-
ραίνουν καταθλιπτικά τα ιδεολογήματα της 
«αξιοκρατίας», της αναντιστοιχίας μεταξύ 
των πτυχιούχων και των «αναγκών της εθνικής 
οικονομίας», που αναπτύσσονται στο έδαφος 
των στενών ορίων του καπιταλιστικού καταμε-
ρισμού της εργασίας και της άποψης που υπάρ-
χει για τις δυνατότητες της «ψωροκώσταινας».

u Η μείωση των μαθημάτων, η διδασκα-
λία τους σε μεγαλύτερες χρονικές ενότητες, 
η ένταξή τους σε ευρύτερες επιστημονικές 
περιοχές δεν έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο 
από τη στιγμή που δεν αμφισβητείται ο ρόλος 

του αστικού σχολείου (διαμόρφωση και εκπαί-
δευση «χεριών» για την καπιταλιστική μηχανή 
και όχι ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων με 
κριτική σκέψη, εμπέδωση της κυρίαρχης ιδεο-
λογίας), που λειτουργεί μέσα στο συγκεκριμένο 
σύστημα, τον καπιταλισμό.

Εξ ου και η καθιέρωση «θεματικής εβδο-
μάδας», η εκπόνηση εκτεταμένων εργασιών 
συνδέονται με αξιολογικούς μηχανισμούς και 
θα αποτελέσουν στο εγγύς μέλλον κριτήρια 
αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης σχολικών 
μονάδων και εκπαιδευτικών.

u Η ανάδειξη των ΕΠΑΛ σε «ισότιμο πυλώ-
να» της εκπαιδευτικής διαδικασίας (σ.σ. προ-
στέθηκαν και τα διετή προγράμματα στο πλαί-
σιο των ΑΕΙ ειδικά για τους απόφοιτους των 
ΕΠΑΛ) είναι η αναπαραγωγή με νέο ιλουστρα-
σιόν περιτύλιγμα μιας πολύ παλιάς συνταγής. 
Στοχεύει στη δραστική μείωση της ροής προς 
τα Πανεπιστήμια των παιδιών της εργατικής 
τάξης, που αποτελούν και τους προνομιακούς 
«πελάτες» της «τεχνικοεπαγγελματικής εκπαί-
δευσης» και δεν έχει σχέση με τις ανάγκες που 
απαιτεί το επίπεδο ανάπτυξης του ελληνικού 
καπιταλισμού.

Ας θυμηθούμε τώρα πώς θα αποκτάται το 
Εθνικό Απολυτήριο, σύμφωνα με το σχέδιο του 
υπουργείου Παιδείας, που διαμορφώθηκε με 
βάση την πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής.

Το Απολυτήριο του Λυκείου
Το απολυτήριο της Γ΄ Λυκείου προκύπτει
«Α. σε ένα ποσοστό (90%) από τους βαθμούς 

των 2 τετραμήνων.
Οι βαθμοί των τετραμήνων λαμβάνουν υπόψη 

τη συνολική συμμετοχή στην τάξη, καθώς και
1. το διαγώνισμα 1ου τετραμήνου το οποίο διε-

ξάγεται σε όλα τα σχολεία συγκεκριμένη μέρα 
για κάθε μάθημα, με θέματα που καταθέτουν 
σε ειδική πλατφόρμα τα χαράματα της ίδιας 
μέρας επιτροπές έμπειρων εκπαιδευτικών από 
όλες τις περιφέρειες και με αυτόματη διόρθωση 
των απαντήσεων (ηλεκτρονικό σύστημα),

2. μια εκτενή εργασία που πραγματοποιείται 
για κάθε μάθημα εντός του σχολείου υπό την 
καθοδήγηση και την επίβλεψη του/της εκπαι-
δευτικού του μαθήματος, που κατατίθεται σε 
ειδική πλατφόρμα όπου ελέγχεται για την πε-
ρίπτωση αντιγραφής και που βαθμολογείται 
ανώνυμα από αξιολογητές ειδικού μητρώου.

Β. σε ένα ποσοστό (10%) από τους βαθμούς 
κεντρικά οργανωμένων εξετάσεων στις οποίες 
τα γραπτά διορθώνονται ανώνυμα» (οι εμφά-
σεις δικές μας).

Εχουμε, δηλαδή εξετάσεις στο τέλος του 
πρώτου τετραμήνου (Ιανουάριο) πανελλαδι-
κού χαρακτήρα με τη συμμετοχή εξωτερικών 
αξιολογητών και  την εκπόνηση «εκτενούς ερ-
γασίας» που κρίνεται επίσης από εξωτερικούς 
αξιολογητές.  Κοντολογίς, έχουμε αξιολογικές 
διαδικασίες πανελλαδικού χαρακτήρα σε όλη 
τη διάρκεια της Γ΄ Λυκείου. Και φυσικά υπάρ-
χουν και η συμμετοχή στο μάθημα (προφορι-
κά), τα συνεχή τεστ, κ.λπ.

Στο τέλος της Γ΄ Λυκείου διεξάγονται πα-
νελλαδικές εξετάσεις («κεντρικά οργανωμέ-
νες εξετάσεις») σε τέσσερα (4) μαθήματα.

Τί προκύπτει από τα παραπάνω; Οτι η από-
κτηση του «αναβαθμισμένου» Απολυτήρι-
ου έχει ως προϋπόθεση την ένταση και την 
προσθήκη νέων ισχυρών ταξικών φραγμών 
(πανελλαδικού χαρακτήρα εξετάσεις Ιανουα-
ρίου, «εκτενής εργασία» κρινόμενη από εξω-
τερικούς αξιολογητές, «κεντρικά οργανωμένες 
εξετάσεις» σε 4 μαθήματα τον Ιούνιο). Το «νέο 
Λύκειο» δεν σηματοδοτεί απλά τη στροφή 
στην απόλυτη ειδίκευση (ειδικά η Γ’ Λυκείου 
μετατρέπεται σε τάξη-φροντιστήριο) και την 
απαξίωση της γενικής, ολόπλευρης μόρφωσης 
για όλα τα παιδιά. Καθίσταται δύσβατο για τα 
παιδιά χωρίς κοινωνικά-οικονομικά-πολιστικά 
εφόδια από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Γιούλα Γκεσούλη

Κράτος ολετήρων και δολοφόνων
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Ο Γιώργος είναι πονηρός (1)
Την άποψη ότι η ΝΔ θα πρέπει να προχωρήσει σε συ-

νεργασίες και με άλλες πολιτικές δυνάμεις ακόμη και αν 
κερδίσει την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, εξέ-
φρασε σε δηλώσεις του ο ευρωβουλευτής του κόμματος, 
Γιώργος Κύρτσος. Και συμπλήρωσε με νόημα ότι η ΝΔ 
μπορεί «να γυρίσει, να κοιτάξει γύρω της και να μην βρει 
δυνάμεις που να στέκονται στα πόδια τους, έτοιμες να 
συνεργαστούν».

Ο Κύρτσος δεν είναι χτεσινός. Είναι από εκείνους τους 
δεξιούς που έχουν και πείρα και μια ευρύτερη πολιτική 
κουλτούρα για να καταλάβουν κάποια πράγματα. Λέει 
λοιπόν, όσο πιο κομψά μπορεί, ότι η αυτοδυναμία είναι 
άπιαστος στόχος (αλλιώς, γιατί να έχει τόση ανάγκη ένα 
κοινοβουλευτικά αυτοδύναμο κόμμα τη συνεργασία μι-
κρότερων κομμάτων;) και πως η ΝΔ αντιμετωπίζει τον 
κίνδυνο να μη βρει το ΚΙΝΑΛ συνεργάσιμο και να μην 
μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Σ' αυτή την περί-
πτωση, θα ξαναγίνουν εκλογές με απλή αναλογική, η 
αυτοδυναμία θα πετάξει οριστικά και το δίδυμο ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΚΙΝΑΛ θα έχει πια τον πρώτο λόγο στο σχηματισμό 
της επόμενης κυβέρνησης.

Γι' αυτό ο Κύρτσος προειδοποιεί: «Εμείς στη ΝΔ θέλου-
με να είμαστε πρώτοι και αυτοδύναμοι, μετά θέλουμε να 
έχουμε μια προοπτική συνεργασίας με κεντροαριστερές 
δυνάμεις, φιλελεύθερες δυνάμεις, αλλά βέβαια μπορεί 
να μην τα δούμε. Εχω εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της ΝΔ, 
αλλά νομίζω ότι τα άλλα κόμματα έχουν συγκεκριμένα 
προβλήματα και αν υπάρξει μια έκρηξη δεξιόστροφου 
λαϊκισμού, τα μικρότερα κόμματα είναι πιθανό να την 
πληρώσουν ακριβότερα, οπότε θα έχουμε ένα πολιτικό 
σκηνικό όπου θα βγάζεις πολύ δύσκολα συνεργασίες και 
χρειαζόμαστε συνεργασίες». Μ' άλλα λόγια, ζητά από τον 
Μητσοτάκη να στραφεί προς το «κέντρο», για να χτίσει 
από τώρα την προοπτική κυβερνητικής συνεργασίας με 
το ΚΙΝΑΛ.

Μπορεί ο Κύρτσος να πέρασε για ένα φεγγάρι από 
το ΛΑΟΣ, όμως αυτό ήταν αποτέλεσμα προσωπικών 
«οφειλών» του προς τον Καρατζαφέρη. Κλασικός νεοφι-
λελεύθερος δεξιός είναι και δε γουστάρει Σαμαράδες, 
Μπουμπούκους και σία. Αν αυτοί οδηγούσαν τη ΝΔ προς 
μια μεγάλη εκλογική νίκη, με αυτοδυναμία, θα τους απο-
δεχόταν. Βλέπει όμως ότι αυτοί απομακρύνουν τη ΝΔ 
από το ΚΙΝΑΛ, βοηθούν τον ΣΥΡΙΖΑ να οξύνει τα αντι-
δεξιά αντανακλαστικά και γι' αυτό χτυπά το καμπανάκι 
του κινδύνου.

Ο Γιώργος είναι πονηρός (2)
Ενας άλλος Γιώργος της Δεξιάς, ο Πατούλης, επιμένει 

ότι θα κατέβει ως υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας ό,τι και 
να γίνει. Και διάλεξε τη συριζαϊκή ΕφΣυν για να στείλει 
το μήνυμά του: «Για εμένα αξία δεν έχει το κομματικό 
χρίσμα αλλά το χρίσμα της τοπικής κοινωνίας. Του αθηνα-
ϊκού λαού». Οταν τον ρωτούν αν η απόφασή του θα επη-
ρεαστεί από ενδεχόμενη υποψηφιότητα του Κώστα Μπα-
κογιάννη απαντά: «Ολα αυτά τα χρόνια της ενασχόλησής 
μου με την αυτοδιοίκηση ποτέ δεν έλαβα αποφάσεις για 
τα επόμενα πολιτικά μου βήματα που εξαρτιόνταν από τις 
αποφάσεις των άλλων. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί αυτό 
πρέπει να γίνει τώρα».

Δεν είναι από τους φωτογενείς αστούς πολιτικούς, ούτε 
έχει πίσω του κάποιο τζάκι. Την Πατούλαινα έχει, το ψεύτι-
κο χρυσό σαλόνι, μια σέλφι με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο 
κι ένα μηχανισμό που έχτισε στο Μαρούσι τα τελευταία 
χρόνια. Ξέρει, λοιπόν, ότι αυτά δεν είναι αρκετά για να 
«πάρει» το δήμο Αθήνας ως «αντάρτης» απέναντι στον 
Μπακογιάννη, που είναι από τζάκι , που η μάνα του δια-
θέτει έναν καλοκουρδισμένο μηχανισμό στην Α' Αθήνας, 
που ταυτίζεται εκλογικά με το δήμο Αθήνας, που θα έχει 
στο πλευρό του το μηχανισμό της ΝΔ, που θα έχει τη 
στήριξη των παραδοσιακών Μέσων (Μαρινάκη κτλ.). Κι 
όταν χάσει, δε θα έχει χάσει μόνο το δήμο (που δεν τον 
είχε έτσι κι αλλιώς), αλλά θα βρεθεί γενικά στην απέξω. 

Αυτό που κάνει, λοιπόν, είναι να παζαρεύει μια υπο-
ψηφιότητα στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στο βόρειο τμήμα 
της διασπασμένης πλέον Β' Αθήνας. Η διάσπαση της τε-
ράστιας εκλογικής περιφέρειας στα τέσσερα του ήρθε 
«κουτί», καθώς ο δικός του μηχανισμός είναι στο Μαρού-
σι, όπου έχει μια κρίσιμη μάζα ψηφοφόρων που μπορεί 
να τον βγάλει βουλευτή (ίσως και εύκολα). Απλά, πρέπει 
να πάρει το χρίσμα από τον Κούλη. Μέχρι να γίνει αυτό, 
έστω και παρασκηνιακά, ο Πατούλης θα δηλώνει δημόσια 
ότι «δεν καταλαβαίνει Χριστό» και ότι αυτός θα… σώσει 
την Αθήνα.

Mια σημαντική, κατά τη γνώ-
μη μας, παρεμπίπτουσα 

απόφαση πήρε στη συνεδρίαση 
της Δευτέρας, 23 Ιούλη το δικα-
στήριο που δικάζει την υπόθεση 
των νεοναζιστών της ΧΑ. Απο-
φάσισε να καταχωρούνται στα 
πρακτικά της δίκης τα γραπτά 
κείμενα των σχολιασμών και των 
δηλώσεων των συνηγόρων πολι-
τικής αγωγής και υπεράσπισης.

Η απόφαση πάρθηκε κατά 
πλειοψηφία, με διαφωνία της 
προέδρου, προέδρου εφετών 
Μ. Λεπενιώτη, όπως ανακοίνω-
σε η ίδια.

Η απόφαση είναι σημαντική 
γιατί δίνει τη δυνατότητα σε 
όλους τους συνηγόρους να κα-
ταθέσουν γραπτώς όλους τους 
σχολιασμούς και τις δηλώσεις 
που έκαναν, σύμφωνα με τα 
άρθρα 358 και 333 του ΚΠΔ, 
καθιστώντας τους έτσι αναπό-
σπαστα στοιχεία των πρακτικών 
της δίκης.

Στα πρακτικά θα ενσωματω-
θούν και οι σχολιασμοί των Ανα-
γνωστέων Εγγράφων που έκαναν 
οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής. 
Σχολιασμοί που διακρίνονται για 
την πληρότητά τους και καταδει-
κνύουν τόσο τον εθνικοσοσιαλι-
στικό χαρακτήρα του εγκλημα-
τικού μορφώματος της ΧΑ όσο 
και τον εγκληματικό χαρακτήρα 
της πολύχρονης δράσης τους, 
που μέχρι τη δολοφονία του 
αντιφασίστα Παύλου Φύσσα 
έχαιρε της πλήρους στήριξης 
των αστυνομικών μηχανισμών 
και των κυβερνήσεων, πράσινων 
και γαλάζιων. 

Και βέβαια, μετά από αυτή τη 
σημαντική απόφαση, θα δοθεί 
στους συνηγόρους πολιτικής 
αγωγής η δυνατότητα να κα-
ταθέσουν στα πρακτικά και τις 
αγορεύσεις τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 141 πα-
ράγραφος 2 του ΚΠΔ, «ο εισαγ-

γελέας και οι διάδικοι έχουν το 
δικαίωμα να ζητούν καταχώρηση 
κάθε δήλωσης όσων εξετάζονται 
ή εκείνων που μετέχουν στη δί-
κη, αν έχουν συμφέρον και δεν 
είναι αντίθετο στο νόμο, και να 
παραδίνουν γραπτώς σ’ αυτόν 
που διευθύνει τη συζήτηση τις 
δηλώσεις τους που αναπτύχθη-
καν προφορικά».

Αυτό το δικαίωμα άσκησε 
δύο φορές ο συνήγορος πολιτι-
κής αγωγής στην υπόθεση των 
αιγύπτιων ψαράδων Κώστας 
Παπαδάκης. Στις 20 Οκτώβρη 
του 2016 είχε σχολιάσει (όπως 
και άλλοι συνήγοροι πολιτικής 
αγωγής και υπεράσπισης) κατα-
θέσεις μαρτύρων του κατηγορη-
τηρίου και στις 31 Οκτώβρη του 
2016 υπέβαλε στο δικαστήριο 
αίτημα να καταχωρηθεί στα 
πρακτικά ο γραπτός σχολιασμός. 
Η πρόεδρος Μ. Λεπενιώτη επι-
φυλάχθηκε. Στις 7 Απρίλη του 
2017 ο Κ. Παπαδάκης επανήλθε 
με αίτημα να καταχωρηθεί  στα 
πρακτικά το γραπτό κείμενο του 
σχολιασμού μαρτύρων του κατη-
γορητήριου που είχε κάνει στις 
30 Μάρτη του 2017, σύμφωνα με 
τα άρθρα 141 παρ. 2 και 33 του 
ΚΠΔ. Αυτή τη φορά η πρόεδρος 
απέρριψε το αίτημα του συνη-

γόρου, ο οποίος προσέφυγε στο 
δικαστήριο, όπως προβλέπεται 
από τον ΚΠΔ. Η εισαγγελέας της 
έδρας Αδ. Οικονόμου πρότεινε 
την απόρριψη του αιτήματος και 
το δικαστήριο επιφυλάχθηκε, 
όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος.

Πανικός στην υπεράσπιση
Δεκαπέντε μήνες αργότερα, 

η ανακοίνωση από την πρόεδρο 
της απόφασης γι’ αυτό το αίτη-
μα ξάφνιασε τους συνηγόρους 
υπεράσπισης των νεοναζιστών. 
Είναι μια απόφαση που δεν πε-
ρίμεναν και συνειδητοποιούν 
ότι τους δημιουργεί αξεπέρα-
στα προβλήματα. Διότι «scripta 
manent, verba volant». Τα γρα-
πτά μένουν, τα λόγια πετούν. 
Οταν κάτι κατατίθεται γραπτώς, 
δεν μπορεί μετά να αμφισβητη-
θεί, όπως συμβαίνει συχνά με 
τον προφορικό λόγο, ειδικά από 
ανθρώπους που έχουν λόγο να 
θέλουν να «διορθώσουν» τα λε-
χθέντα απ’ αυτούς. 

Ο υπερασπιστής του Κασιδιά-
ρη Δ. Παπαδέλης, που παίζει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπε-
ράσπιση, πήρε αρκετές φορές το 
λόγο και ρωτούσε επιμόνως την 
πρόεδρο πώς θα γίνει να καταθέ-
σουν στα πρακτικά δηλώσεις και 

σχολιασμούς που είχαν κάνει πα-
λιά. Η πρόεδρος του απαντούσε 
μονότονα, ότι το δικαίωμα των 
συνηγόρων υπεράσπισης και πο-
λιτικής αγωγής να καταθέσουν 
τις δηλώσεις, και τους σχολια-
σμούς που έχουν κάνει έως τώ-
ρα στη δίκη είναι -σύμφωνα με 
τη ληφθείσα απόφαση- δυνητι-
κό. Δεν παρέλειπε δε να θυμίζει 
στο συνήγορο ότι η απόφαση 
πάρθηκε κατά πλειοψηφία και 
με δική της διαφωνία.

Οι συνήγοροι υπεράσπι-
σης ζορίζονται απ’ αυτή την 
απόφαση, γιατί είναι άλλο να 
κάνεις προφορικό σχολιασμό 
των Αναγνωστέων Εγγράφων 
και να ισχυρίζεσαι ότι η ΧΑ δεν 
είναι εθνικοσοσιαλιστική, ότι 
είναι ενάντια στη βία, ότι είναι 
ένα σοβαρό κοινοβουλευτικό 
κόμμα που σέβεται τη νομιμό-
τητα και το Σύνταγμα, και άλλο 
να καταθέσεις γραπτά αυτούς 
τους ισχυρισμούς, που εξόφθαλ-
μα «μπάζουν». Περιμένουμε να 
δούμε αν θα τολμήσουν τελικά 
οι υπερασπιστές των νεοναζι-
στών της ΧΑ να καταθέσουν στα 
πρακτικά της δίκης τους σχολια-
σμούς τους.

Γεράσιμος Λιόντος

Σημαντική απόφαση στη δίκη των νεοναζιστών

Οι συνήγοροι μπορούν    
να καταθέτουν γραπτώς 
στα πρακτικά δηλώσεις 

και σχολιασμούς

Ο εμπορικός πόλεμος θα συνεχιστεί
«Εχουμε φτάσει σε μια πολύ 

δυνατή κατανόηση και πι-
στεύουμε όλοι στην κατάργηση 
των δασμών, των φραγμών και 
των επιδοτήσεων» ήταν το «τιτί-
βισμα» του Τραμπ από την άλλη 
πλευρά του Ατλαντικού, που έγι-
νε δεκτό με προσποιητή έκπληξη 
χαράς στις ευρωπαϊκές πρωτεύ-
ουσες. Προσποιητή γιατί ήξεραν 
τι θα γινόταν. Αν δεν ήξεραν, αν 
υπήρχε κάποια ανοιχτή και αμφί-
βολης έκβασης διαπραγμάτευ-
ση ανάμεσα στις ΗΠΑ και την 
ΕΕ, δε θα έστελναν στην Ουά-
σινγκτον τον… καλύτερο φίλο 
του «Γιάννη που πορπατάει».

Ο Γιούνκερ στάλθηκε στην 
Ουάσινγκτον απλώς για να 
ανακοινώσει μια συμφωνία, την 
οποία είχαν διαπραγματευθεί 
προηγουμένως στο παρασκήνιο 
Γερμανοί και Αμερικανοί. Η ίδια  
δε θέλει να βλέπει τον Τραμπ 
ούτε ζωγραφιστό κι αφού δεν 
επρόκειτο για κάποια αμερικα-
νο-γερμανική συμφωνία, είχε 
όλη την άνεση να στείλει για τη 
λάντζα τον Γιούνκερ, με τη βε-
βαιότητα ότι αυτή τη φορά θα 

φρόντιζε να ξενερώσει πριν εμ-
φανιστεί μπροστά στις κάμερες.

Η κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ, που 
δόθηκε στη δημοσιότητα από 
την Κομισιόν αναφέρει ότι οι 
δύο πλευρές συμφώνησαν «να 
εργαστούμε από κοινού για μηδε-
νικούς δασμούς, για μηδενικούς 
μη δασμολογικούς φραγμούς 
και για μηδενικές επιδοτήσεις 
σε βιομηχανικά αγαθά πέραν 
του αυτοκινήτου. Θα καταβά-
λουμε επίσης προσπάθειες για 
να μειωθούν οι φραγμοί και να 
αυξηθούν οι συναλλαγές στον 

τομέα των υπηρεσιών, των χη-
μικών, των φαρμακευτικών και 
των ιατρικών προϊόντων, καθώς 
και της σόγιας». Είναι ασαφές τι 
ακριβώς σημαίνει αυτό πρακτι-
κά σε σχέση με τους δασμούς 
που τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούνη 
από την κυβέρνηση Τραμπ στον 
χάλυβα και στο αλουμίνιο που 
εισάγεται στις ΗΠΑ από την 
ΕΕ, καθώς και στους δασμούς 
που επέβαλαν οι Βρυξέλλες σε 
αντίποινα. Θα αρθούν αμέσως ή 
όχι; Τις επόμενες μέρες σίγουρα 
θα ξεκαθαριστεί αυτό το ζήτημα.

Η κοινή δήλωση αναφέρει, 
επίσης, ότι «συμφωνήσαμε σήμε-
ρα να ενισχύσουμε τη στρατηγική 
συνεργασία μας στον τομέα της 
ενέργειας. Η ΕΕ επιθυμεί να εισά-
γει περισσότερο υγροποιημένο 
φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ ώστε 
να διαφοροποιήσει τον ενεργει-
ακό της εφοδιασμό». Είναι κάτι 
που ζητούσε επίμονα ο Τραμπ, 
κατά τη διάρκεια της τελευταί-
ας επίσκεψής του στην Ευρώπη, 
όμως η διατύπωση της κοινής 
δήλωσης είναι εντελώς ασαφής 
και πρακτικά δε σημαίνει τίποτα. 
Κυρίως δε σημαίνει ότι η Γερμα-
νία θα ακυρώσει την κατασκευή 
του αγωγού Nord Stream 2 και θ' 
αρχίσει να εισάγει LNG από τις 
ΗΠΑ, αντί φυσικού αέριου από 
τη Ρωσία.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν 
πρόκειται για τερματισμό του 
εμπορικού πολέμου ανάμεσα 
στις μεγάλες ιμπεριαλιστικές 
δυνάμεις του πλανήτη, αλλά για 
ένα ακόμα επεισόδιό του, χωρίς 
καν να είναι βέβαιο ότι υπάρχει 
όντως εκεχειρία και όχι μια σύ-
ντομη ανάπαυλα πριν τη μάχη.
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Ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων Β. 

Αποστόλου βάλθηκε να ολοκλη-
ρώσει το έργο των προκατόχων 
του όλων των αποχρώσεων. Το 
έργο    της πλήρους παράδοσης 
όλων των αρμοδιοτήτων της Γε-
νικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής 
και των Διευθύνσεων Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
(ΔΑΟΚ) σε ιδιώτες κτηνίατρους 
και ιδιαίτερα σε εταιρίες που 
έχουν φτιάξει κτηνίατροι. Γιατί 
πρώτιστο μέλημα των αστικών 
κυβερνήσεων όλων των αποχρώ-
σεων δεν είναι η υπεράσπιση της 
δημόσιας υγείας, αλλά η αποκό-
μιση ανώτατου καπιταλιστικού 
κέρδους από τις επιχειρήσεις 
της διατροφικής και ζωοτροφι-
κής αλυσίδας.

Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε 
από παλιά. Αρχικά, με τους περι-
βόητους νόμους της αποκέντρω-
σης των δημόσιων υπηρεσιών, 
όλες οι περιφερειακές δημόσιες 
κτηνιατρικές υπηρεσίες έφυγαν 
από το τότε υπουργείο Γεωργίας 
(νυν υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων) και πέρα-
σαν στο υπουργείο Εσωτερικών. 
Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο 
χτύπημα του ελεγκτικού μηχα-
νισμού στον κτηνιατρικό τομέα. 
Ακολούθησαν και άλλα χτυπή-
ματα. Μεθοδεύτηκε συστημα-
τικά η συρρίκνωση του μόνιμου 
προσωπικού κτηνιάτρων στις 
κεντρικές και περιφερειακές 
δημόσιες υπηρεσίες.

Το 2007, οι κτηνίατροι μόνι-
μοι υπάλληλοι στην κεντρική 
υπηρεσία, στα κτηνιατρικά ερ-
γαστήρια, στα ΣΥΚΕ, στις Σχο-
λές επαγγελμάτων κρέατος και 
στις περιφερειακές κτηνιατρι-
κές υπηρεσίες ήταν 1.200, ενώ 
υπήρχαν πολλά οργανικά κενά 
(αυτή τη στιγμή δε γνωρίζουμε 
τον ακριβή αριθμό αυτών των 
κενών). Τα οργανικά κενά αυξά-
νονταν με την πάροδο του χρό-
νου, γιατί οι συνταξιοδοτήσεις 
δεν καλύπτονταν με προσλήψεις 
μόνιμου προσωπικού. Απλά, κα-
τά καιρούς προσλαμβάνονταν 
εποχικό προσωπικό, προκειμέ-
νου να καλύψει ανάγκες που 
προέκυπταν μετά την αποκά-
λυψη διατροφικών σκανδάλων. 
Με μνημονιακό νόμο, το 2012 
καταργήθηκαν όλα τα οργανικά 
κενά σε όλες τις δημόσιες υπη-
ρεσίες. Ετσι, καταργήθηκαν όλα 
τα οργανικά κενά και των κτηνιά-
τρων δημοσίων υπαλλήλων. 

Ετσι, το 2016 έχουμε σημα-
ντική μείωση των μόνιμων κτη-
νιάτρων σε όλες τις δημόσιες  
κτηνιατρικές υπηρεσίες. Τον 
Πίνακα που δημοσιεύουμε τον 
πήραμε από δημόσιο έγγραφο 
που έχουμε στα χέρια μας. Τι 
διαπιστώνουμε απ’ αυτόν;

u Τον Ιούνη του 2013, οι κτη-
νίατροι ήταν 722, τον ίδιο μήνα 
του 2014 649 και το Νοέμβρη 
του 2016 600. [Στον Πίνακα 
αναφέρεται ότι οι κτηνίατροι 
που δούλευαν στα κτηνιατρικά 
εργαστήρια τα τρία αυτά χρόνια 
ήταν 113, 105 και 100, αντίστοιχα. 
Οι αριθμοί αυτοί, όμως, αφο-
ρούν το συνολικό αριθμό των 
εργαζόμενων στα εργαστήρια 
και όχι μόνο τους κτηνίατρους].

u Μέσα σε έξι χρόνια οι κτη-
νίατροι δημόσιοι υπάλληλοι μει-

ώθηκαν κατά 478 και το Νοέμ-
βρη του 2016 κατά 600. Στοιχεία 
για τον αριθμό των κτηνιάτρων 
στις περιφερειακές κτηνια-
τρικές υπηρεσίες το 2007 δεν 
έχουμε ακόμα, όμως επειδή οι 
κτηνίατροι σ’ αυτές τις υπηρεσί-
ες αποτελούσαν τη συντριπτική 
πλειοψηφία, διαπιστώνουμε ότι 
ήταν πολύ μεγάλη η μείωσή τους 
το 2013. Ηταν μόνο 543, ενώ το 
Νοέμβρη του 2014 μειώθηκαν 
στους 486 και το Νοέμβρη του 
2016 στους 442.

u Ο αριθμός των κτηνιάτρων 
συρρικνώνεται και την περίοδο 
της διακυβέρνησης της χώρας 
από τους Τσιπροκαμμένους. Τα 
κενά από τις συνταξιοδοτήσεις 
εξακολουθούν να μην αναπλη-
ρώνονται με νέες προσλήψεις. 
Το κυριότερο είναι ότι και οι 
Τσιπροκαμμένοι υποστηρίζουν 
το σχέδιο αφαίρεσης των αρ-
μοδιοτήτων ελέγχου από όλες 
τις δημόσιες κτηνιατρικές υπη-
ρεσίες, προς όφελος των ιδιω-
τών κτηνιάτρων και ιδιαίτερα 
των κτηνιατρικών εταιριών που 
πρόσκεινται πολιτικά σ’ αυτούς.

Στις 23 Απρίλη του 2009, περί-
οδο που στην Ελλάδα υπάρχουν 
ακόμα πολλά οργανικά κενά κτη-
νιάτρων δημοσίων υπαλλήλων 
και εξακολουθεί να συρρικνώνε-
ται ο αριθμός των υπηρετούντων 
κτηνιάτρων, το Δικαστήριο της 
ΕΕ (δεύτερο τμήμα) καταδίκα-
σε την Ελλάδα για ανεπάρκεια 
προσωπικού στις υπηρεσίες 

που είναι επιφορτισμένες με 
τη διεξαγωγή των κτηνιατρικών 
ελέγχων! Η καταδίκη ήρθε μετά 
από προσφυγή της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, επειδή η Ελλάδα δε 
διέθετε «σε επαρκή αριθμό κα-
τάλληλα ειδικευμένο και έμπειρο 
προσωπικό για να είναι δυνατή η 
διενέργεια των επίσημων ελέγ-
χων και η εκπλήρωση των υπο-
χρεώσεων ελέγχου κατά τρόπο 
αποτελεσματικό και ουσιαστικό 
και, αφετέρου, με την υποχρέω-
ση, που προβλέπεται από τους 
ισχύουσες διατάξεις της κοινο-
τικής κτηνιατρικής νομοθεσίας, 
προσλήψεως του απαραίτητου 
προσωπικού προς πραγματο-
ποίηση των εν λόγω ελέγχων, 
παρέβη τις υποχρεώσεις  που 
υπέχει από τις εν λόγω διατά-
ξεις».

Για την προσφυγή αυτή, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίχτη-
κε στις εκθέσεις του Γραφείου 

Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θε-
μάτων (ΓΤΚΘ), που από το 1998 
κάνει ελέγχους για να διαπιστώ-
σει εάν είναι αποτελεσματικοί 
οι έλεγχοι που γίνονται στην 
Ελλάδα από τις δημόσιες κτηνι-
ατρικές υπηρεσίες. Βέβαια, ενώ 
διαπιστώνει ότι οι διεξαγόμενοι 
έλεγχοι είναι λυσιτελείς, σφυ-
ρίζει κλέφτικα. Περιορίζεται 
σε διαπιστώσεις, χωρίς να προ-
χωρεί σε εισήγηση για τη λήψη 
ουσιαστικών μέτρων κατά της 
Ελλάδας. Βλέπετε, τον Φλεβά-
ρη του 2014, η κυβέρνηση των 
Σαμαροβινεζέλων ψήφισε το 
νόμο 4235, με τον οποίο εισή-
γαγε το θεσμό του λεγόμενου 
κτηνιάτρου εκτροφής, με τον 
οποίο επιχειρείται η βαθμιαία 
αποψίλωση των αρμοδιοτήτων 
του δημοσίου ελέγχου που εί-
χαν οι δημόσιες κτηνιατρικές 
υπηρεσίες.

Από τότε έγιναν αρκετές αλ-

λαγές, ακόμα και με παράνομες 
εγκυκλίους, για να φτάσουμε 
τώρα σε νέα νομοθετική ρύθμι-
ση, που θα εισαχθεί ως άρθρο 3 
σε νομοσχέδιο για τον αγροτικό 
συνδικαλισμό, με την οποία επι-
χειρείται η πλήρης αποψίλωση 
των δημόσιων κτηνιατρικών 
υπηρεσιών από τους ελέγχους 
που πρέπει να γίνονται σύμφω-
να με την εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία.

Επειδή με την εισαγωγή του 
θεσμού του κτηνιάτρου εκτρο-
φής συντελείται ένα διαρκές 
σκάνδαλο, με σημαντικές επι-
πτώσεις στον τομέα της δημό-
σιας υγείας για τα τρόφιμα, τις 
ζωοτροφές, την υγεία γενικά και 
για την τύχη του κτηνοτροφικού 
κεφαλαίου, είμαστε υποχρεωμέ-
νοι να συνεχίσουμε την αρθρο-
γραφία μας ενάντια σ’ αυτόν τον 
κατάπτυστο θεσμό.

Η ΠΕΚΔΥ (Πανελλήνια Ενω-
ση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλ-
λήλων) έκανε προσφυγή κατά 
του θεσμού του κτηνιάτρου 
εκτροφής στο ΣτΕ. Το Δ’ Τμήμα 
του ΣτΕ, με την απόφασή του 
451/27.2.2018, νομιμοποίησε αυ-
τόν το θεσμό με έωλα επιχειρή-
ματα. Η απόφαση δεν μας εξέ-
πληξε. Είναι γνωστό ότι το ΣτΕ 
υπερασπίζεται το «δίκαιο του 
μονάρχη», ενώ στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση είναι υπέρ της 
αφαίρεσης των αρμοδιοτήτων 
του ελέγχου από τις δημόσιες 
κτηνιατρικές υπηρεσίες. Σε επό-

μενο φύλλο μας θα σχολιάσου-
με αυτή την απόφαση του ΣτΕ.

Προς το παρόν θα κλείσουμε 
με ένα σύντομο σχολιασμό της 
τελευταίας τροποποίησης του 
θεσμού του κτηνιάτρου εκτρο-
φής, παρουσιάζοντας δύο βα-
σικά στοιχεία απ’ αυτήν, που 
δείχνουν ότι ο Β. Αποστόλου 
επιχειρεί να αποψιλώσει πλή-
ρως τις δημόσιες κτηνιατρικές 
υπηρεσίες από τους ελέγχους 
για την υγεία και την προστασία 
των ζώων και για την κτηνιατρι-
κή δημόσια υγεία, προς όφελος 
συγκεκριμένων κτηνιατρικών 
καπιταλιστικών εταιριών.

Παραθέτουμε δύο μεγάλα 
αποσπάσματα: 

«Αρθρο 1α για τον κτηνίατρο 
εκτροφής: Οι Αρμόδιες Κτηνια-
τρικές Αρχές των Περιφερειών 
και Περιφερειακών Ενοτήτων 
της χώρας είναι δυνατόν να ανα-
θέτουν σε ιδιώτες κτηνίατρους, 
οι οποίοι ορίζονται ως κτηνίατροι 
εκτροφής φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα εξ’ ολοκλήρου ή επικου-
ρικά κτηνιατρικές πράξεις που 
αφορούν την εφαρμογή Εθνικών 
και Ενωσιακών Προγραμμάτων 
Υγείας των Ζώων Προστασίας 
των Ζώων και Κτηνιατρικής Δη-
μόσιας Υγείας».

Ο συντάκτης της διάταξης 
βάζει διαζευκτικά την παραχώ-
ρηση των ελέγχων (με τη φράση 
«εξ ολοκλήρου ή επικουρικά») εκ 
του πονηρού, για να μη φανεί ότι 
στην ουσία οι δημόσιες κτηνια-
τρικές υπηρεσίες μετατρέπονται 
σε διακοσμητικά στοιχεία. Το λέ-
με αυτό γιατί επικουρικά είχε δο-
θεί η δυνατότητα ελέγχου στον 
κτηνίατρο εκτροφής με το νόμο 
4235/2014 και με τις υπουργικές 
αποφάσεις που είχαν εκδοθεί. 
Στην πραγματικότητα, αν τελικά 
περάσει αυτή η τροποποίηση, θα 
δοθεί εξ ολοκλήρου η αρμοδιό-
τητα των ελέγχων στους ιδιώτες 
κτηνιάτρους εκτροφής.

«Αρθρο 1β: Ως κτηνίατρος 
εκτροφής ορίζεται ο ιδιώτης 
κτηνίατρος που ασκεί ελεύθερο 
επάγγελμα ή που εργάζεται σε 
εταιρία παροχής κτηνιατρικών 
υπηρεσιών… Ο ιδιώτης κτηνία-
τρος δύναται να δραστηριοποι-
είται σε όλη την επικράτεια».

Εμμέσως πλην σαφώς ο 
συντάκτης της διάταξης πα-
ραδέχεται ότι τη δουλειά θα 
τη δώσουν σε καπιταλιστικές 
επιχειρήσεις παροχής κτηνια-
τρικών υπηρεσιών. Και επειδή 
τέτοιες επιχειρήσεις έχουν στην 
περιφέρεια και σύντροφοί τους 
συριζαίοι, είναι φανερό ότι θα 
επιχειρηθεί να προτιμηθούν.

Το ΔΣ της ΠΕΚΔΥ κατήγγειλε 
το σχέδιο των Τσιπροκαμμένων 
ως σχέδιο μέσω του οποίου επι-
διώκουν να παραχωρήσουν κτη-
νιατρικές πράξεις που αφορούν 
τον πυρήνα της Δημόσιας Κτη-
νιατρικής προς όφελος λίγων 
εταιριών. Πρέπει να ενταθούν οι 
αγώνες για να μην περάσει αυτή 
η τροποποίηση, για να καταργη-
θεί όλη η νομοθεσία με την 
οποία εισήχθη ο κακόφημος θε-
σμός του κτηνίατρου εκτροφής 
και για να γίνουν μαζικές προ-
σλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων σε 
όλες τις δημόσιες κτηνιατρικές 
υπηρεσίες.

Διαρκές σκάνδαλο ο περιβόητος κτηνίατρος εκτροφής

Κυβερνητικός στόχος, η 
απογύμνωση των δημόσιων 

κτηνιατρικών υπηρεσιών

Κυβέρνηση και εταιρία του Σαββίδη πιέ-
ζουν αφόρητα υπηρεσιακούς παράγο-

ντες για να ενδώσουν και να αποχαρακτη-
ρίσουν το135 στρεμμάτων δάσος χαλεπίου 
πεύκης στο Παλιούρι Χαλκιδικής. Το δάσος 
αυτό είναι ηλικίας από 25 έως 40 χρόνων, με 
κάλυψη 100%, γεγονός που πιστοποιήθηκε 
με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού. Παρο-
λαυτά, η εταιρία του Σαββίδη, έχοντας την 
πλήρη στήριξη της κυβέρνησης των Τσιπρο-
καμμένων, επιμένει στον αποχαρακτηρισμό 
του, προκειμένου να χτίσει μέσα στην έκτα-
ση των 135 στρεμμάτων πολυτελείς βίλες.

Σε πρώτο στάδιο, η εταιρία απέτυχε στο 
στόχο της, γιατί ο δασάρχης Κασσάνδρας με 
την πράξη χαρακτηρισμού το χαρακτήρισε 
τελεσίδικα δάσος, ενώ η Διεύθυνση Δασών 
Χαλκιδικής, η Διεύθυνση Συντονισμού και 
Επιθεώρησης Δασών και η Γενική Διεύθυνση 
Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας Θράκης και η Διεύθυνση Διαχείρι-
σης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών 
και Δασικού Περιβάλλοντος συμφώνησαν 
με τη θέση του Δασαρχείου Κασσάνδρας 
ότι είναι δάσος. 

Το Δασαρχείο Κασσάνδρας απαίτησε από 
την εταιρία να του γνωστοποιήσει πόσα τε-
τραγωνικά μέτρα θέλει να χτίσει μέσα στο 
δάσος, σύμφωνα με το άρθρο 49 του νόμου 
998/1979. Η εταιρία ζήτησε να οικοδομήσει 
12.000 τετραγωνικά μέτρα περισσότερα 

απ’ αυτά που δικαιούται, απαίτηση που δεν 
μπορούσε να γίνει δεκτή από το Δασαρχείο. 
Η εταιρία επιμένει στον αποχαρακτηρισμό 
και έστειλε στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρ-
ρήσεων (θα εξετάσει τις αντιρρήσεις που 
θα κατατεθούν για το δασικό χάρτη που πε-
ριλαμβάνει και το Παλιούρι) αντιρρήσεις, 
ισχυριζόμενη ότι το δάσος της χαλεπίου 
πεύκης δεν είναι δάσος! Παράλληλα, με 
τις διασυνδέσεις που έχει με την πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, 
φρόντισε να στελεχωθεί η Επιτροπή Εξέτα-
σης Αντιρρήσεων με δασολόγους που είναι 
επιρρεπείς στις πιέσεις και βγάζουν καθ’ 
υπαγόρευση αποφάσεις.

Τον Μάρτη του 2018, έπεσαν πολλά πεύκα 
στο δάσος. Η εταιρία άδραξε την ευκαιρία 
να φτιάξει ένα Πίνακα Υλοτομίας για τα πε-
σμένα πεύκα. Ο ιδιώτης δασολόγος που συ-
νέταξε τον Πίνακα Υλοτομίας χαρακτήρισε 
το δάσος ως φυτεία! Στη συνέχεια, η εταιρία, 
ως όφειλε, έστειλε τον Πίνακα Υλοτομίας 
στο Δασαρχείο Κασσάνδρας για έγκριση. 
Ο προηγούμενος δασάρχης μαζί με τον 
δασολόγο εισηγητή το είχαν χαρακτηρί-
σει δάσος. Τώρα όμως, όλως περιέργως, ο 
εισηγητής δασολόγος και η νέα δασάρχης 
υιοθέτησαν τη θέση του ιδιώτη δασολόγου, 
ότι το δάσος χαλεπίου πεύκης είναι φυτεία. 
Ετσι, επιχειρούσαν να ανοίξει ο δρόμος για 
τον αποχαρακτηρισμό του δάσους.

Η γνωμοδότηση αυτή μαζί με τον Πίνακα 
Υλοτομίας στάλθηκε στις 13 Ιούνη του 2018 
στη Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής για έγκρι-
ση. Επικοινωνήσαμε τόσο με το Δασαρχείο 
Κασσάνδρας όσο και με τη Διεύθυνση Δα-
σών Χαλκιδικής και τους επισημάναμε την 
παγίδα που κρύβει ο χαρακτηρισμός του 
δάσους χαλεπίου πεύκης ως φυτείας. Ο δι-
ευθυντής Δασών Χαλκιδικής  πείστηκε και 
με απόφασή του την 1η Ιούλη απαίτησε να 
απαλειφθούν οι όροι «φυτεία», «κτήμα» και 
«δασοτεμάχιο» και η απόφασή του να σταλεί 
στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων. Δεν 
υποχρέωσε όμως το Δασαρχείο να στείλει 
τη διορθωμένη απόφασή του και με διορθω-
μένο τον Πίνακα Υλοτομίας. Το Δασαρχείο 
δε δεσμεύτηκε να μας πει αν στην Επιτροπή 
Εξέτασης Αντιρρήσεων θα στείλει την αρχι-
κή του εισήγηση ή τη διορθωμένη.

Πρόκειται για σημαντικό ζήτημα. Οταν 
επισημάναμε στον προϊστάμενο της Διεύ-
θυνσης Δασών Χαλκιδικής τον κίνδυνο απο-
χαρακτηρισμού, μας απάντησε ότι αυτό δεν 
θα συμβεί και πως αν υπάρξει αποχαρακτη-
ρισμός θα παρέμβει κατά της Δασάρχη Κασ-
σάνδρας. Το δάσος χαλεπίου πεύκης στο 
Παλιούρι κινδυνεύει να αποχαρακτηριστεί. 
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών 
Χαλκιδικής πρέπει να παρέμβει τώρα στο 
Δασαρχείο Κασσάνδρας για να μη συμβεί 
αυτό ως μοιραίο.

Κινδυνεύει με αποχαρακτηρισμό το δάσος στο Παλιούρι
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Οταν η ακόρεστη δίψα του 
κεφαλαίου για την αποκό-

μιση του μέγιστου κέρδους σε 
συνδυασμό με την εγκληματική 
αδιαφορία των κυβερνήσεων, 
που διαχρονικά θεωρούν την 
καταστροφή του περιβάλλο-
ντος και των ανθρώπων σαν πα-
ράπλευρη απώλεια της καπιτα-
λιστικής δραστηριότητας, έχουν 
δολοφονήσει 83 άτομα (σύμφω-
να με την επίσημη κυβερνητική 
ανακοίνωση μέχρι τη στιγμή που 
έκλεισε η ύλη της «Κ»), είναι από 
πολύ δύσκολο μέχρι αδύνατο να 
ασχοληθείς με την αθλητική επι-
καιρότητα, η οποία δεν έχει και 
κάποιο γκανιάν θέμα. Η στήλη 
σήμερα θα έχει μια διαφορε-
τική δομή με περισσότερες 
φωτογραφίες από ό,τι συνήθως 
και σχολιασμό θεμάτων που 
συνδέουν τον αθλητισμό με τα 
όσα τραγικά έχουν συμβεί στη 
νοτιοανατολική Αττική.

Θα ξεκινήσουμε με τον πρω-
ταθλητή τάε-κβο-ντο και δυο 
φορές ολυμπιονίκη, Αλέξαν-
δρο Νικολαΐδη, που σχολίασε με 
ανάρτησή του τις παραληρημα-
τικές δηλώσεις του φασίστα μη-
τροπολίτη Καλαβρύτων, Αμβρό-
σιου, σύμφωνα με τις οποίες για 
την κοινωνική καταστροφή στην 
Αττική φταίει ο Τσίπρας που εί-
ναι άθεος και τον οποίο τιμώρη-
σε ο θεός. Ο Νικολαΐδης ήταν 
ο πρώτος που αντέδρασε (και 
ο μοναδικός από το χώρο του 
αθλητισμού) στις δηλώσεις του 
τραγόπαπα, από τις οποίες ανα-
γκάστηκε να πάρει αποστάσεις 
ακόμη και ο Ιερώνυμος, χρησι-
μοποίησε ειρωνικό ύψος για να 
«αποδομήσει» τον Αμβρόσιο 
και τον τρόλαρε με την ανάρ-
τησή του στην οποία έγραψε: 
«για άλλη μια φορά η εκκλησία 
χτυπάει το πρόβλημα στην ρίζα 
και προσφέρει πολύτιμες λύσεις 
με την συνεισφορά της». Κρίνο-
ντας την ενέργεια του αθλητή, 
με δεδομένη την κατακραυγή 
σε βάρος του Αμβρόσιου, ίσως 
κάποιοι να πουν ότι δεν έκανε 
κάτι σημαντικό, όμως κατά την 
ταπεινή άποψη της στήλης η 
συγκεκριμένη ανάρτηση είχε 
αρκετή δόση θάρρους, αφού 
ήταν χρονικά η πρώτη κριτική 
σε βάρος του συγκεκριμένου 
μητροπολίτη, ο οποίος έχει γε-
ρές πλάτες και πολλούς ισχυ-
ρούς οπαδούς.

Θα συνεχίσουμε το σχολια-
σμό μας με τους οπαδούς 

του ΠΑΟΚ και τα δυο πανό που 
σηκώθηκαν στην Τούμπα, στον 
αγώνα ΠΑΟΚ - Βασιλεία για τα 
προκριματικά του Champions 
League (είναι σίγουρο ότι κάτι 
αντίστοιχο θα είχαμε και στα 
γήπεδα άλλων ομάδων, αν 
υπήρχε αγωνιστική δραστηρι-
ότητα). Το πανό που υπήρχε σε 

κεντρικό σημείο του γηπέδου 
(θύρες 5-6), για να είναι ορατό 
κατά τη διάρκεια της τηλεοπτι-
κής μετάδοσης του αγώνα, στο 
οποίο υπήρχε το σύνθημα «Σκο-
τώσατε τον κόσμο στη Ραφήνα. 
Πουλήσατε την Μακεδονία για 
το χρήμα», με υπογραφή RIP 
WEST SIDE, είναι αυτό που εί-
χε τη μεγαλύτερη διάδοση στις 
αθλητικές ιστοσελίδες, προφα-
νώς γιατί εκφράζει τη διοίκηση 
του ΠΑΟΚ και συμβαδίζει με 
τα επιχειρηματικά συμφέροντα 
του Σαββίδη. Ο Ιβάν είναι σε 
πλήρη ρήξη με την κυβέρνηση 

ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και βρήκε μια πολύ 
καλή ευκαιρία να χρησιμοποιή-
σει τον κόσμο του ΠΑΟΚ για 
να κάνει αντιπολίτευση και να 
στείλει το μήνυμα ότι αν δεν του 
κάνουν τα χατίρια θα το πληρώ-
σουν με ψήφους.

Σε αντίθετη κατεύθυνση ήταν 
το πανό με το σύνθημα «Καί-
γονται δάση, ανθίζουν λεφτά, 
στήριξη στους παθόντες», που 
υπήρχε στο πέταλο των οργα-
νωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ και 
είχε υπογραφή Θύρα 4 και κόκ-
κινο αστέρι. Το συγκεκριμένο 

πανό προκάλεσε την οργή 
του Σαββίδη, αφού εμμέ-
σως πλην σαφώς παρα-
πέμπει στην «επένδυση» 
στο Παλιούρι Χαλκιδικής, 
όπου ο Ιβάν θέλει να απο-
χαρακτηριστεί μια μεγάλη 
δασική έκταση για να χτί-
σει ξενοδοχειακές εγκατα-
στάσεις. Για το λόγο αυτό 
το πανό «θάφτηκε» και δεν 
υπήρχε στις περισσότερες 
αθλητικές ιστοσελίδες και 
εφημερίδες. Το πανό της 
Θ4 δείχνει ότι υπάρχει 
μια μειοψηφική μερίδα 
οπαδών του ΠΑΟΚ που 
«κρατάει αποστάσεις» 
από τα επιχειρηματικά 
σχέδια του Σαββίδη και 
προσπαθεί να σώσει την 
τιμή της ομάδας. Στο ση-
μείο αυτό θα πρέπει να 
τονιστεί για να έχουμε την 
πραγματική διάσταση του 
θέματος, ότι η κίνηση των 
οπαδών του ΠΑΟΚ είναι 
θετική, όμως όσο βάζουν 
μπροστά από την πολιτική 
τους υπόσταση την αγάπη 
τους για την ομάδα, όπως 
συμβαίνει στις τάξεις των 
οργανωμένων οπαδών, 
ανεξάρτητα από ομάδα, 
δε θα μπορέσουν να δια-

χωριστούν από τον Σαββίδη και 
ανεξάρτητα από τις προθέσεις 
τους θα λειτουργούν ως αιχμή 
του δόρατος για να προωθεί τις 
επιχειρηματικές του μπίζνες.

Θα κλείσουμε με την προ-
σπάθεια των οργανωμένων 

οπαδών των ομάδων να βοηθή-
σουν όσους έχουν πληγεί από 
την πυρκαγιά στην Ραφήνα και 
την ευρύτερη περιοχή. Με ανα-
κοινώσεις τους οι σύνδεσμοι 
οπαδών των ομάδων καλούν 
τα μέλη τους να συμμετάσχουν 
στην προσπάθεια για να αμ-
βλυνθούν οι συνέπειες από 
τη φωτιά και να στηριχτούν οι 
πληγέντες. Οι ανακοινώσεις εί-
ναι παρόμοιες και περιορίζονται 
σε εκκλήσεις για συνεισφορά 
υλικών αγαθών και εθελοντι-
κής εργασίας και δεν υπάρχει 
σε αυτές η παραμικρή πολιτική 
αναφορά, με εξαίρεση το υστε-
ρόγραφο της ανακοίνωσης της 
Αυτόνομης Θύρας 10 (οργα-
νωμένοι οπαδοί του Ηρακλή), 
στο οποίο υπάρχει το σύνθημα 
«Ενάντια στης φύσης τη λεηλα-
σία, αγώνας για τη γη και την 
ελευθερία». Οσο και αν μας θλί-
βει θα πρέπει να παραδεχτούμε 
ότι το δόγμα No Politica, αργά 
αλλά σταθερά, κερδίζει χώρο 
ανάμεσα στις τάξεις των ορ-
γανωμένων οπαδών, οι ηγεσίες 
των οποίων είτε είναι απόλυτα 
ελεγχόμενες από τη διοίκηση 
της ομάδας (αυτό συμβαίνει 
στις περισσότερες ομάδες) 
είτε θεωρούν ότι η αγάπη για 
την ομάδα είναι πάνω από την 
ενεργή συμμετοχή στο κοινωνι-
κό γίγνεσθαι.

Κος Πάπιας 
 papias@eksegersi.gr
ΥΓ. Κατά τη διάρκεια του 

Μουντιάλ οι ρώσοι νεοναζί οπα-
δοί είχαν «εξαφανιστεί» από τις 
εξέδρες των γηπέδων και τις πε-
ριοχές που σύχναζαν οι οπαδοί 
των ομάδων που συμμετείχαν 
στη διοργάνωση, αφού η ρω-
σική κυβέρνηση εφάρμοσε με 
επιτυχία σκληρή κατασταλτική 
πολιτική, απειλώντας με «αφα-
νισμό» όσους δε συμμορφώνο-
νταν με τις υποδείξεις. Πέρασε 
ελάχιστος χρόνος και τα νεονα-
ζιστικά αποβράσματα έκαναν 
ξανά την εμφάνισή τους. Οι 
οπαδοί της Τορπέντο Μόσχας 
«Zapad-5 Ultras» κατάφεραν 
να μην αγωνιστεί στην ομάδα 
ο Ερβινγκ Μποτάκα-Γιαμπόμα 
(μισός Κογκολέζος και γεννη-
μένος στη Μόσχα), στέλνοντας 
μια επιστολή στη διοίκηση με 
την οποία ξεκαθάρισαν ότι «το 
μαύρο χρώμα μπορεί να υπάρ-
χει στην εμφάνισή της ομάδας, 
αλλά στην εξέδρα είμαστε όλοι 
λευκοί». Οσο δεν τσακίζουμε το 
αυγό του φιδιού, θα πληρώνου-
με τις ανάλογες συνέπειες.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Δεν είναι φυσική καταστροφή είναι 
δολοφονία. Αγώνας ενάντια στον καπιταλισμό 

για να σταματήσει της φύσης η λεηλασία

Δύο χιλιάδες δεκαοχτώ
παρόν και μέλλον: σκότος πηχτό

Τα σχολεία της Κύπρου γιορτάζουν κάθε χρόνο την ονομα-
στική γιορτή του αρχιεπισκόπου με το χρυσό στόμα (και όχι μό-
νο) Χρυσόστομου κι εδώ –που έχει και «ιερόν όνομα»- τίποτε…

Κι αν μείνει μόνος πάνω ο Πάνος, θα πέσει ηρωικώς μαχό-
μενος ως «μονόπανος».

Τα ολέθρια αποτε-
λέσματα της ασυνεν-
νοησίας που συχνά 
ταλανίζει πολλές 
οικογένειες, αναδει-
κνύονται περίτρανα 
μέσα από δύο τιτι-
βίσματα... καλλικέ-
λαδων του Twitter. 
«Ούτε από τριήρη 
έπεσα, ούτε δωδεκά-
ποντα φορούσα, ούτε τσάντα Gucci είχα ποτέ στη ζωή μου», 
τιτιβίζει η Eυγενία Μανωλίδου. Σε αντιδιαστολή με τον Αδωνι 
που τιτίβισε για «μια γυναίκα που έπαθε ένα ατύχημα και κιν-
δύνευσε μάλιστα». Οταν σε διαψεύδει η ίδια η σύζυγός σου, 
τα πράγματα δυσκολεύουν. Κι όταν είσαι ο... γνωστός Αδωνις, 
τότε γίνονται γελοία. Οσο κι αν «ο βρεγμένος δεν φοβάται 
τη βροχή»...

Βρε Ελενα τι έγινε; Εβγα στα παραθύρια
μαζί με τ' άλλα νούμερα, νούμερα να μας δώσεις.

Πόσοι τουρίστες ήρθανε ως τώρα; Πόσοι θα 'ρθουν;
Είκοσι εκατομμύρια; Τριάντα; Εξακόσια;

Μη μας κρατάς στην άγνοια, μας τρώει η αγωνία.
Ερχεται η ανάπτυξη; Μήπως θ' αργήσει κι άλλο;

«Η γραμμή του ισημερινού δεν περνάει από τη μέση του 
χάρτη της υδρογείου που μας μάθαιναν στο σχολείο. Περισ-
σότερο από μισό αιώνα πριν, ο γερμανός εξερευνητής Arno 
Peters παραδέχτηκε αυτό που όλοι έβλεπαν αλλά κανείς δεν 
το έλεγε: ο βασιλιάς της γεωγραφίας ήταν γυμνός. Ο χάρτης 
της υδρογείου που μας δίδασκαν έδειχνε να είναι τα δύο τρίτα 
του κόσμου στο Βορρά και το ένα τρίτο στο Νότο. Στο χάρτη 
εκείνο η Ευρώπη είναι μεγαλύτερη από τη Λατινική Αμερική, 
παρότι στην πραγματικότητα η Λατινική Αμερική έχει τη δι-
πλάσια επιφάνεια από την Ευρώπη. Η Ινδία φαίνεται πιο μικρή 
από τη Σκανδιναβία, παρότι είναι τρεις φορές μεγαλύτερη. Οι 
Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς καταλαμβάνουν στο χάρτη 
περισσότερο χώρο από την Αφρική, ενώ στην πραγματικότητα 
μόλις και μετά βίας φτάνουν τα δύο τρίτα της αφρικανικής 
ηπείρου. Ο χάρτης ψεύδεται. Η παραδοσιακή γεωγραφία 
κλέβει το χώρο, όπως η ιμπεριαλιστική οικονομία κλέβει τον 
πλούτο, όπως η επίσημη ιστορία κλέβει τη μνήμη και η τυπική 
κουλτούρα κλέβει το λόγο» (Eduardo Galeano - «Ενας κόσμος 
ανάποδα»).

Οσο και να… μαϊμουδίζουν τα νούμερα, όσο κι αν τα πλασά-
ρουν μέσα από ανακοινώσεις με έντεχνα διαλεγμένες λέξεις 
και επισημάνσεις, η πασίδηλη αλήθεια δεν είναι εύκολο να 
κρυφτεί. Ετσι, για άλλον ένα μήνα η «αντιστροφή του κλίμα-
τος» όχι μόνο δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, αλλά οι αριθμοί 
ακόμη και αυτού του ΟΑΕΔ (με τα γνωστά κριτήρια καταγρα-
φής) δείχνουν αύξηση της ανεργίας κατά 0,8% σε σχέση με 
τον Μάιο. Κι επειδή δεν απευθύνονται σε χαχόλους: ο Μάιος 
είναι μήνας αθρόων προσλήψεων στον τουριστικό τομέα, οπό-
τε... καταλαβαίνετε.

Τώρα που 'ρχεται Αύγουστος κι είναι παχιές οι μύγες
βρες κα'να κότερο καλό συντρόφου βιομηχάνου
να πάρει χρώμα το κορμί κι αέρα το μυαλό σου

όπως προστάζει η ηθική αριστερού ηγέτη
κι έπειτα βρες μιαν ερημιά, καμιά βραχονησίδα

κάτσε να γράψεις τι θα πεις από της ΔΕΘ το βήμα
τους σαλτιμπάγκους ρώτησε, τους μάγους συμβουλέψου

άλλωστε ξέρεις απ' αυτά όσο κανένας άλλος.
Οσοι εξακολουθούν να ενημερώνονται από τα αστικά προ-

αστιακά μέσα ενημέρωσης (κυρίως τηφλεοπτικά) θα έχουν 
σίγουρα ένα φούσκωμα του στήθους από υπερηφάνεια ακού-
γοντας ότι η Ελλάδα ανέβηκε κατά περίπου δέκα θέσεις σε 
σχέση με έκθεση του 2015 και είναι λιγότερο διεφθαρμένη 
χώρα από ό,τι πριν από τρία χρόνια. Αυτό που δεν άκουσαν και 
μάλλον δεν θα ακούσουν από τα εν λόγω μέσα, είναι ότι ως οι 
δύο κορυφαίοι τομείς διαφθοράς αναδεικνύονται η αστυνομία 
και η δικαιοσύνη. Δηλαδή οι τομείς που (έπρεπε να) κυνηγούν 
τη διαφθορά…

Α, Ντέπυ, δείξου και εσύ. Τράβα και καμιά selfie
που 'γινες κάποια. Σούργελο. Ξεφτίλα. Γάλα βλάχας.

…Και μην ανησυχείτε. Τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις. 
Ισως μάλιστα καλύτερες απ' ό,τι τον υπόλοιπο χρόνο.

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώθηκαν 
όσοι ισχυρίζονται ότι η Μπαρτσελόνα 
διαφοροποιείται από την κλασική έν-
νοια μιας επαγγελματικής ποδοσφαιρι-
κής ομάδας. Με ανάρτηση στο επίσημο 
site της ομάδας οι Καταλανοί έστειλαν 
μήνυμα συμπαράστασης στους κατοί-
κους της νοτιοανατολικής Αττικής. Το 
μήνυμα είναι γραμμένο στα ελληνικά και 
αναφέρει: «Η Barca στέκεται αλληλέγ-
γυα με τα θύματα των καταστροφικών 
πυρκαγιών που έλαβαν χώρα στην Ελ-
λάδα τις τελευταίες μέρες και στέλνει 
τη συμπαράσταση στον ελληνικό λαό 
αυτές τις δύσκολες στιγμές».
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> Την ώρα που αεροκοπανάνε 
οι άρχοντες
περί δημοκρατικής τάξης,
ανάμεσά μας οι αμίλητοι ζού-
νε.
Κι όσο σαν δούλοι εμείς μέ-
νουμε σιωπηλοί,
οι ηγεμόνες δυναμώνουν,
ξεσκίζουν, βιάζουν, ληστεύ-
ουν,
των ανυπόταχτων τα μούτρα 
τσαλακώνουν.
Ετούτων των αμίλητων το πε-
τσί,
περίεργα θα ‘λεγες είναι φτια-
γμένο.
Τους φτύνουνε καταπρόσωπο 
κι αυτοί σκουπίζουνε σιωπηλά
το πρόσωπο το φτυσμένο.
Να αγριέψουνε δεν το λέει η 
ψυχούλα τους,
και πού το παράπονό τους να 
πούνε;
Απ’ του μισθού τα ψίχουλα πώς 
να αποχωριστούνε;
Μισή ώρα, κι αν, βαστάει το 
κόχλασμά τους,
μετά αρχινάνε το τρεμούλια-
σμά τους.
Ει! Ξυπνήστε κοιμισμένοι!
Από την κορυφή ως τα νύχια 
ξεσκεπάστε τους,
άλλο δε μας μένει.
(Β. Μαγιακόφσκι – «Επίκαιροι 

αμίλητοι»)

> Αλέξης Καμμένος ή Συριζα-
νέλ…

> Η (ανεπίσημη) προεκλογική 
περίοδος για τις τοπικές και 
περιφερειακές εκλογές έχει 
ήδη αρχίσει. Λείπουν οι υπο-
ψήφιοι.

> Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου 
ή πώς οι τοπάρχες βάζουν την 
«ιδιωτική πρωτοβουλία» μέσα 
(στο νου και στη ζωή των αν-
θρώπων) από την πόρτα, απ’ 
το παράθυρο, την εξώπορτα 
και πάει λέγοντας.

> Σε πόσο καιρό, είπαμε, ότι θα 
επανεμφανιστούν τα στελέχη 
και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
στο ΣΚΑΙ;

> «Φονική κλιματική αλλαγή» - 

ΑΥΓΗ, 25/7/2018. Δολοφονικό 
φτύσιμο της νοημοσύνης μας. 
Μαύρη προπαγάνδα.

> Προκαλεί ο ΣΥΡΙΖΑ: «Αλλά 
εξίσου σημαντικό είναι να γίνει 
μια ουσιαστική συζήτηση… Σε 
επίπεδο πρόληψης, αντιμετώ-
πισης, διαχείρισης συνεπει-
ών» (avgi.gr, 25/7/2018). «Από 
τη θλίψη στη βούληση και τη 
δράση».

> Θυμηθείτε ότι η Χρυσή Αυ-
γή (μέσω του φίρερ της) είχε 
μιλήσει για βοθροκάναλα (στα 
οποία μετά από κάποιο καιρό 
«έβγαιναν» τα στελέχη της χω-
ρίς «κανένα πρόβλημα»).

> Nazis ‘raus!

> Απατεωνίσκοι: «Ο άνεμος 
ο πιο θανατηφόρος παράγο-
ντας στις αστικές πυρκαγιές». 
Ο ειδήμων, Λίντον Προύτο, 
αναφέρει σε ερώτηση που 
του έγινε από τη γερμανική 
εφημερίδα Die Zeit (online)
(«Πόσο μεγάλη είναι η έκτα-
ση της πυρκαγιάς; Και πώς 
εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα;»): 
«Αυτό είναι δύσκολο να το πω 
τώρα. Σε μια ακραία κατάστα-
ση πρέπει συνήθως να κατα-
φύγουμε σε όσα μεταδίδουν 
τα μέσα ενημέρωσης ή τα 
κοινωνικά δίκτυα. Οι αρχές εί-
ναι πιεσμένες αυτήν τη στιγμή 
και πολλές λεπτομέρειες δεν 

έχουν γίνει ακόμα αντικείμενο 
επεξεργασίας». Τη φράση για 
τον «άνεμο…» την ξεκόλλησε 
στην κυριολεξία η avgi.gr.gr/
article/10813/9056977/0-
anemos-o-pio-thanatephoros-
paragontas-stis-astikes-
pyrkagies, από το σύνολο των 
απαντήσεων του Προύτο. Η 
αυθαιρεσία, της αυθαιρεσίας, 
ω μαύρη πίσσα προπαγάνδα.

> Ρητορική ακούγεται η ερώτη-
ση του Βήματος (online): «Πό-
σες ανθρωποθυσίες ακόμα;».

> Πολύ την «παίζει» την Αλέκα 
το Βήμα…

> «Η κυβέρνηση ανοίγει το 
πουγκί της…» (tovima.gr). Ε, 
όχι και πουγκί ΤΗΣ!!!

> Το «εσωτερικό» υπολόγιζε 
την «ΕΣΣΔ» (βλέπε «μεταπολί-
τευση») ως σοσιαλιστική: «Με 
δυο λόγια, ο Ευρωκομμουνι-
σμός προσαρμόζει το σοσια-
λιστικό όραμα στις συνθήκες 
που δημιούργησαν οι σοσιαλι-
στικές επαναστάσεις στις ανα-
τολικές χώρες και πρώτ’ απ’ 
όλα στη Σοβιετική Ενωση, δι-
δασκόμενες από τις επιτυχίες, 
αλλά και από τις παραλείψεις 
και τα λάθη των σοσιαλιστικών 
χωρών…» (Α. Διαμαντόπουλος, 
«Γιατί δύο Κομμουνιστικά Κόμ-
ματα»).

> Το ίδιο με την ΑΥΓΗ κάνει 

και tovima.gr (εννοούμε τον 
Λίντον Προύτο).

> Θα… απολογηθεί τέλος Σε-
πτέμβρη ο Γιάννος (με το καρ-
φιτσωμένο χαμόγελο).

> «Η αναταραχή που εγκαινιά-
ζει τον κύκλο της αντιιμπερια-
λιστικής εξέγερσης του παλαι-
στινιακού λαού (1936-1939) αρ-
χίζει το Νοέμβρη του 1935 με 
τη δολοφονία, από τους Βρε-
τανούς, του Ιζαντίν Αλ Κασάμ, 
κληρικού με ένοπλο αντιαποι-
κιακό παρελθόν στη Λιβύη, τη 
Συρία και το Λίβανο, ο οποίος 
είχε αποκαταστήσει επαφές 
με κοσμικούς αντιαποικιακούς 
και το ΚΚΠ. Αυτός ηγούνταν 
αντάρτικου κινήματος φτωχο-
ποιημένης αγροτικής βάσης 
και μικροαστικής ηγεσίας, με 
αντιβρετανικό πολιτικό πρό-
γραμμα. Στο κλίμα συμβάλλει 
και η 50ήμερη αντιγαλλική 
γενική απεργία στη Συρία, το 
Φλεβάρη-Μάρτη του 1936 ,που 
λήγει με γαλλική υπόσχεση 
για αυτοδιακυβέρνηση, αλλά 
αναστολή του συντάγματος 
και απαγόρευση του αστικού 
κόμματος “Εθνικό Μέτωπο”. 
Αφορμή ήταν η δολοφονία 
ενός Εβραίου και δύο Αράβων 
από ληστές. Οι σιωνιστές θεώ-
ρησαν πολιτική δολοφονία το 
θάνατο του Εβραίου και άρχι-
σαν αντιαραβικό πογκρόμ. Τον 
Απρίλη του 1936 ξεκινά 6μηνη 
παναραβική γενική απεργία. 
Αρχικά από το αριστερό κόμ-
μα “Ανεξαρτησία”, με στόχο 
τη διακοπή 1) του σιωνιστικού 
εποικισμού (που στα 16 χρόνια 
αγγλικής κατοχής έφτασε το 
30% από 7%), ενώ το 1935 μπή-
καν άλλοι 60.000, (50% παρα-
πάνω από την προηγούμενη 
χρονιά και 150% από το 1930), 
2) της απόδοσης γης στους σι-
ωνιστές και 3) τη δημιουργία 
εθνικής κυβέρνησης από ένα 
αντιπροσωπευτικό κοινοβού-
λιο». (Κ.Κ.Παλαιστίνης: «Για 
την αντιιμπεριαλιστική εξέγερ-
ση του παλαιστινιακού λαού», 
10/6/1936).

> Αβαφτη (αυτή τη φορά) η 
(γαϊ)Δούρου.

Βασίλης

Streets of Φιλαδέλφεια (and Χαλκηδόνα)

Πλημμύρα 2015, πλημμύρα 2017, πυρκαγιά 2018 (+φόροι=κινεζοποίηση ad perpetuum)

Η σκυθρωπή βροχή λάξεψε τη ματιά της.
Και πίσω
από τα κάγκελα
της σταράτης 
σιδερένιας σκέψης των καλωδίων
-το στρώμα. Πάνω
εκεί
των ανερχόμενων αστεριών
ελαφρά πατήσανε τα ποδάρια
Βλ. Μαγιακόφσκι – «ΤΟ ΠΡΩΙ»

  Dixi et salvavi animam meam

u Την ώρα που δεκάδες άνθρωποι καίγονταν σαν τα ποντίκια 
στη φάκα κι άλλοι πνίγονταν στην τρικυμισμένη θάλασσα, ο 
Τσίπρας ενδιαφερόταν μόνο να ανεβάσει στο twitter φωτο-
γραφία από την επίσκεψή του στο κέντρο επιχειρήσεων της 
Πυροσβεστικής! Προσέξτε την ανάρτηση. Ούτε λέξη για την 
έκταση της καταστροφής, ούτε υπόνοια για τους νεκρούς που 
σε λίγο είχαν αρχίσει να συλλέγονται. Μόνο ότι ενημερώθηκε.

u Το έγκλημα στην περιοχή της Ραφήνας καθιστά ακόμα 
πιο επίκαιρο τον αγώνα των κατοίκων της περιοχής της Λευ-
κίμμης ενάντια στο επιχειρούμενο περιβαλλοντικό έγκλημα 
στον τόπο τους. Ο Τσίπρας που διαβεβαίωνε υποκριτικά ότι 
«δε θα πέσει ούτε χαρτοπετσέτα στη Λευκίμμη», έστειλε τα 
ΜΑΤ που έχουν επιβάλει καθεστώς κατοχής εδώ και ένα μήνα. 
Προς δόξα των εργολάβων και της αρπαχτής. Για να στήσουν 
χωματερές μέσα σε ελαιώνες και καλλιέργειες, σε απόστα-
ση αναπνοής από κατοικημένη περιοχή. Οπως καταγγέλλει 
η Πρωτοβουλία Αγώνα και Αλληλεγγύης για τη Λευκίμμη, «οι 
κάτοικοι και οι επισκέπτες της Λευκίμμης υφίστανται καθη-
μερινά εξευτελισμούς και ταπεινώσεις από τις αστυνομικές 
δυνάμεις, ελέγχονται στις καθημερινές μετακινήσεις τους, 
εξαναγκάζονται να υπογράφουν Υπεύθυνες Δηλώσεις για να 
μεταβούν στις καλλιέργειές τους γύρω από την φρουρούμενη 
περιοχή της Χωματερής, προκειμένου να καμφθεί το φρόνημα 
και η αντίστασή τους». Στο ίδιο κείμενο υπάρχει και η δέσμευ-
ση αγώνα: «Το νότιο τμήμα της Κέρκυρας δεν πρόκειται να 
ανεχθεί άλλη υποβάθμιση, δεν θα δεχθεί αυτό το τριπλό πε-
ριβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό έγκλημα, και θα αγωνι-
στεί μέχρι να νικήσει με όπλο την αλληλεγγύη που απλώνεται 
απ’ άκρη σ’ άκρη σε όλη την Ελλάδα». 

οι τοίχοι έχουν φωνή

Η ανκοργούμαν του συριζαϊκού ραδιόφωνου, με ύφος αυ-
στηρής καθηγήτριας της δημοσιογραφίας, διέταζε τους 

συναδέλφους της στα υπόλοιπα μίντια να σταματήσουν να μι-
λούν για «πρωτοφανή τραγωδία», γιατί οι νεκροί το 2007 ήταν 
63. Εκείνη την ώρα οι νεκροί στο Μάτι, τον Βουτζά και τη Ραφήνα 
ήταν καμιά εκατοστή. Απλώς δεν είχαν καταμετρηθεί.

Με το ίδιο αποφασιστικό ύφος η ανκοργούμαν ανακοίνωνε 
ότι σε λίγο θα βγει εκτάκτως στον αέρα, προφανώς για να πει 
την αλήθεια που έκρυβαν οι άλλοι. Οχι πρωτοφανής τραγωδία, 
αλλά σκέτο τραγωδία, αφού εκείνη την ώρα οι νεκροί που είχαν 
βρεθεί δεν ξεπερνούσαν τους 20, οπότε υπολείπονταν σημαντικά 
αυτών του 2007.

Η Λουπάκη δεν είναι η εξαίρεση. Είναι ο κανόνας των εξουσι-
αστικών παχύδερμων που δεν ορρωδούν προ ουδενός.



Περί ηθικής
Σαν πολύ δεν μας έχουν ζαλίσει με το «ηθικό πλεο-

νέκτημα της Αριστεράς», που ο Τσίπρας λέει ότι δια-
θέτουν ο ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του και οι άλλοι λένε 
ότι το έχουν χάσει; Δηλαδή, αν δεν υπήρχε η υπόθεση 
των αδερφών Τσίπρα, από την οποία προσπαθεί να πια-
στεί η ΝΔ τις τελευταίες εβδομάδες, δε θα μπορούσε 
κανείς να αμφισβητήσει το «ηθικό πλεονέκτημα» των 
συριζαίων;

Αυτή η φιλολογία, περί ηθικής, εντιμότητας και τα 
παρόμοια, μας έρχεται από πολύ παλιά. Ο Πλαστήρας, 
έλεγαν οι κεντρώοι, πέθανε στην πιάτσα, χωρίς καμιά 
προσωπική περιουσία. Ηταν υπόδειγμα ηθικής και 
εντιμότητας. Μάλιστα. Το ότι ο Πλαστήρας εκτέλεσε 
τον Μπελογιάννη και τους συντρόφους του, δεν προ-
σμετράται στη ζυγαριά της ηθικής και της εντιμότητας!

Τι είναι τελικά ηθική και εντιμότητα; Εχουν κάνει τους 
ανθρώπους του λαού να σκέπτονται εξωταξικά και 
εξωπολιτικά. Απαξ και ένας αστός πολιτικός δεν κάνει 
λαμογιές και δε διάγει βίον προκλητικό και χλιδάτο, 
είναι έντιμος και ηθικός. Το ότι εφαρμόζει ή στηρίζει 
μια αντιλαϊκή πολιτική δε μετράει. Κάποιοι φτάνουν 
μέχρι του σημείου να γράφουν αβάσταχτες παπάρες 
για αστούς πολιτικούς, βαφτίζοντάς τους «οάσεις εντι-
μότητας» στα κόμματά τους.

Και βέβαια, από τους αστούς πολιτικούς αυτή η λογι-
κή περνά και στους ίδιους τους καπιταλιστές. Τ' ακού-
σαμε και τα διαβάσαμε πρόσφατα, μετά τον ξαφνικό 
θάνατο ιδιοκτήτη μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, 
μετά το θάνατο μεγαλοκαπιταλιστή και ιδιοκτήτη επαγ-
γελματικής αθλητικής ομάδας, μετά το θάνατο σε νε-
αρή ηλικία γόνου μεγάλης καπιταλιστικής οικογένειας 
και διευθυντικού στελέχους στον όμιλο επιχειρήσεων 
της οικογένειας. 

Ηταν, λέει ο μύθος, έντιμοι άνθρωποι, προσιτοί, δί-
καιοι απέναντι στους εργαζόμενους. Για την υπεραξία, 
την κλοπή του προϊόντος της απλήρωτης δουλειάς του 
εργάτη, καμιά κουβέντα. Οπως η -εξ ορισμού- αντι-
δραστική αστική πολιτική δε λεκιάζει το ήθος και την 
εντιμότητα κάποιων αστών πολιτικών, έτσι και ο -εξ 
ορισμού- ληστρικός χαρακτήρας του καπιταλιστικού 
επιχειρείν δε λεκιάζει το ήθος και την εντιμότητα κά-
ποιων καπιταλιστών!

Την αστική ιδεολογία που δημιουργεί αυτούς τους 
ιδεαλιστικού τύπου διαχωρισμούς μπορούμε να την κα-
ταλάβουμε. Προσωποποιεί την πολιτική, προσωποποιεί 
την ίδια τη θεμελιώδη λειτουργία του καπιταλισμού (τη 
λειτουργία της παραγωγής) και με μια αναγωγή στην 
τήρηση του νόμου, χωρίζει τους πολιτικούς σε έντι-
μους και ανέντιμους και τους καπιταλιστές σε ηθικούς 
και ανήθικους. Ο πολιτικός που δε «λαδώνεται» είναι 
έντιμος. Ο καπιταλιστής που πληρώνει τους εργάτες 
όπως ορίζει η εργατική νομοθεσία είναι ηθικός. Ετσι, 
ζητούμενο δεν είναι η εξαφάνιση της καπιταλιστικής 
εκμετάλλευσης και του εποικοδομήματος (του αστικού 
κράτους, δικαίου κτλ.), αλλά ο σεβασμός του νόμου από 
καπιταλιστές και αστούς πολιτικούς. Το σύστημα θα γί-
νει έντιμο και ηθικό όταν πάψουν να υπάρχουν καπιτα-
λιστές που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία και 
πολιτικοί που λαδώνονται.

Αυτό, βέβαια, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πο-
τέ, όμως και στην ιδεατή περίπτωση που γινόταν, θα 
έπαυε ο καπιταλισμός να είναι ένα σύστημα ληστρικής 
εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και η αστική 
πολιτική μια πολιτική που διευθύνει τη δικτατορία του 
κεφαλαίου; Επαναλαμβάνουμε: καταλαβαίνουμε για 
ποιο λόγο η αστική ιδεολογία δημιουργεί αυτούς τους 
κάλπικους διαχωρισμούς, ας φροντίσουμε όμως εμείς, 
όχι μόνο να μην αναπαράγουμε πλευρές αυτής της ιδε-
ολογίας, συμμετέχοντας σε συζητήσεις περί ηθικών και 
ανήθικων, εντίμων και ανέντιμων, αλλά και να βάζουμε 
τα πράγματα στη θέση τους, κάθε φορά που ανοίγει μια 
τέτοια συζήτηση.

Η πολιτική είναι μια κατεξοχήν συλλογική (ταξική) 
υπόθεση. Κανένας αστός πολιτικός δεν έχει ηθικό 
πλεονέκτημα, εφόσον συμμετέχει σε μια εξ ορισμού 
ανήθικη υπόθεση.

Π.Γ.
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Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινοΚαθώς οι Τσιπραίοι παίζουν 
επιδέξια με την προπα-

γάνδα της επαναδιαπραγμά-
τευσης κάποιων μνημονιακών 
ρυθμίσεων (κυρίως του νέου 
πετσοκόμματος των συντάξε-
ων, που είναι νομοθετημένο να 
εφαρμοστεί από 1.1.2019), τα 
φιλικά προς τη ΝΔ Μέσα (βλέ-
πε π.χ. Συγκρότημα Μαρινάκη) 
καταβάλλουν απεγνωσμένες 

προσπάθειες για ν' αποδεί-
ξουν ότι αυτό δεν πρόκειται 
να γίνει. Κι αρπάζονται από 
κάθε χαραμάδα είδησης, την 
οποία πασπαλίζουν με μπόλικη 
«κιτρινιά».

Πιάνονται για παράδειγμα 
από την εγκύκλιο Χουλια-
ράκη  για την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού του 2019, με 
την οποία δίνεται εντολή στα 
ασφαλιστικά ταμεία να εφαρ-
μόσουν την ψηφισμένη διά-
ταξη για το πετσόκομμα των 
«προσωπικών διαφορών» των 
συντάξεων μέχρι και κατά 18%. 
Η κυβέρνηση δεν έχει πρόβλη-
μα να απαντήσει ψύχραιμα: η 
εγκύκλιος καταρτίστηκε με 
βάση τη σημερινή νομοθεσία 
που προβλέπει «κούρεμα» των 
«προσωπικών διαφορών». Μό-
λις επιτευχθεί συμφωνία για 
μη εφαρμογή του μέτρου, θα 
ψηφιστεί νέα διάταξη και θα 
εκδοθεί νέα εγκύκλιος που θ' 
ανταποκρίνεται σ' αυτή.

Λέει η Μέρκελ κάποια τυ-
πικά πράγματα, στην καθιε-
ρωμένη συνέντευξη Τύπου, 
που δίνει  κάθε χρόνο τέτοια 
εποχή, «Αδειάζει τον Τσίπρα 
η Μέρκελ» βάζουν τίτλο τα 
«Νέα». Κι όμως, κάθε άλλο 
παρά «άδειασμα» του Τσίπρα 
ήταν αυτά που είπε η Μέρκελ. 
«Θα είναι μια σημαντική μέρα 
τον Αύγουστο, όταν τελειώσει 
το πρόγραμμα», ήταν τα πρώτα 
λόγια της. Συνέχισε με τα κα-
θιερωμένα που λένε οι πάντες 
στην Ευρωζώνη, πολιτικοί και 
τεχνοκράτες: «Αλλά η επενέρ-
γεια αυτών των προγραμμά-
των δεν τελειώνει αυτήν την 
ημέρα. Γι' αυτό θα πρέπει και 
στο μέλλον να μπορούμε να 
εμπιστευόμαστε ο ένας τον 
άλλο. Θεωρώ μάλλον δείγμα 
εμπιστοσύνης ότι συνεχίζου-
με επί δεκαετίες να δίνουμε 
χρόνο στην Ελλάδα για να βγει 
από μια δύσκολη κατάσταση». 
Το τελευταίο το είπε απαντώ-
ντας στην ερώτηση για το αν 
τα μακροχρόνια «πρωτογενή 
πλεονάσματα» με τα οποία 
δεσμεύτηκε η Ελλάδα μετά το 
τέλος του τρίτου Μνημονίου 

είναι δείγμα έλλειψης εμπι-
στοσύνης στη σημερινή και 
στις επόμενες ελληνικές κυ-
βερνήσεις. Την ερώτηση έκα-
νε ο ανταποκριτής των «Νέων», 
με την ελπίδα ότι θα βγάλει 
«λαβράκι», όμως η απάντηση 
της Μέρκελ («Θεωρώ μάλλον 
δείγμα εμπιστοσύνης») ήταν 
στήριξη και όχι «άδειασμα» 
του Τσίπρα.

Βγαίνει ο Ρέγκλινγκ σ' ένα 
συνέδριο στο Μόναχο και λέει 
κάτι που έχει πει δεκάδες φο-
ρές: «Για το μέλλον είναι σημα-
ντικό η Ελλάδα να συνεχίσει 
τις μεταρρυθμίσεις στην οικο-
νομία της. Τυχόν υπαναχώρη-
ση από τις μεταρρυθμίσεις θα 
έχει ως αποτέλεσμα ορισμένα 
από τα μέτρα ελάφρυνσης του 
χρέους να ανασταλούν». «Μή-
νυμα Ρέγκλινγκ: Μέτρα για το 
χρέος μόνο με περικοπές σε 
συντάξεις», βάζουν τίτλο τα 
«Νέα».

Το σίγουρο είναι ότι  η 
κυβέρνηση προσπαθεί πα-
ρασκηνιακά να πετύχει μια 
αναβολή στην εφαρμογή της 
ψηφισμένης ρύθμισης για το 
πετσόκομμα των συντάξεων 
από 1.1.2019. Ωστε να πάει σε 
εκλογές κραδαίνοντας αυτή 
την αναβολή ως μεγάλη επι-
τυχία της, ως απόδειξη του 
αφηγήματος που πλασάρει 
αυτό το διάστημα και με το 
οποίο θα πάει κάποια στιγμή 
σε εκλογές: «Βγήκαμε από τα 
Μνημόνια και πλέον μπορούμε 
να κανονίζουμε μόνοι μας τα 
του οίκου μας, στο πλαίσιο των 
γενικών δεσμεύσεων που έχει 
κάθε χώρα της Ευρωζώνης».

Πριν δούμε αν αυτό είναι δυ-
νατό και τι σημαίνει, ας δώσου-
με το λόγο σ' ένα στέλεχος του 
στενού πυρήνα των Τσιπραίων, 
στον υφυπουργό Επικρατείας  
Δ. Λιάκο. Το «μάτι» του Τσί-
πρα στο οικονομικό επιτελείο, 
αφού τονίσει με νόημα ότι «η 
εμπειρία του δημοσιονομικού 
εκτροχιασμού μας δίδαξε με 
οδυνηρό τρόπο την αναγκαι-
ότητα της δημοσιονομικής 
ισορροπίας» (μ' άλλα λόγια, τα 
Μνημόνια κατέστησαν εκ των 

πραγμάτων αναπόφευκτα, 
λόγω του «δημοσιονομικού 
εκτροχιασμού»), δηλώνει ότι 
«οι θετικοί αναπτυξιακοί ρυθ-
μοί, η αύξηση της απασχόλη-
σης, το πλεόνασμα του ΕΦΚΑ 
και τα συνολικά δημοσιονομικά 
αποτελέσματα δημιουργούν 
ορισμένες προϋποθέσεις 
επανεξέτασης του μέτρου της 
περικοπής των συντάξεων», 
τονίζοντας ότι «οποιαδήποτε 
πρόβλεψη περί αναστολής του, 
ωστόσο, χωρίς την αποσαφήνι-
ση των οικονομικών δεδομένων 
που θα έχουμε προς το τέλος 
του έτους και την αναγκαία 
συνεννόηση στο πλαίσιο του 
Eurogroup είναι άκαιρη».

Λιάκος «αδειάζει» Τσίπρα; 
Οχι βέβαια, απλά ο καθένας 
παίζει το δικό του ρόλο. Ο Τσί-
πρας απευθύνεται στο «πόπο-
λο» με σκοπό να το παραμυθιά-
σει, ενώ ο Λιάκος απευθύνεται 
στο αστικό κοινό διαβεβαιώνο-
ντας ότι η κυβέρνηση δεν πρό-
κειται να κάνει «κασκαρίκες», 
δεν πρόκειται να ενεργήσει 
μονομερώς. Ξέρει πολύ καλά 
ότι αυτά μεταφέρονται στις 
ιμπεριαλιστικές πρωτεύουσες, 
με τις οποίες γίνεται το παζάρι 
μπας και επιτευχθεί η πολυπό-
θητη εξάμηνη αναβολή του πε-
τσοκόμματος των συντάξεων. 
Γιατί σ' αυτό ποντάρουν και όχι 
στην κατάργηση του μέτρου. 
Ξέρουν πολύ καλά ότι ο μηδε-
νισμός των «προσωπικών δια-
φορών», ώστε να εξισωθούν 
οι συντάξεις πριν και μετά το 
νόμο Κατρούγκαλου, δεν είναι 
απλώς δημοσιονομικό μέτρο, 
αλλά θεωρείται διαρθρωτικό 
μέτρο. Επομένως, θα υπάρξει 
επιμονή να εξαφανιστούν οι 
«προσωπικές διαφορές», για 
να μην υπάρχει καμιά σύντα-
ξη πάνω από τα άθλια και λη-
στρικά επίπεδα που καθορίζει 
ο νόμος Κατρούγκαλου. Αν 
πειστεί το ΔΝΤ, που παραδο-
σιακά δείχνει μια δογματική 
ακαμψία σε μέτρα που προσα-
νατολίζονται στην ικανοποίη-
ση πολιτικών-εκλογικών ανα-
γκών των κυβερνήσεων, τότε 
η εξάμηνη αναβολή μπορεί να 

δοθεί. Θα είναι ένα δωράκι της 
Μέρκελ και του Μακρόν στον 
αγαπημένο τους Αλέξη, το 
τέως «σκανδαλιάρικο αγόρι» 
που έχει γίνει το πιο υπάκουο 
γιουσουφάκι τους.

Ετσι κι αλλιώς, μια εξάμηνη 
αναβολή στο πετσόκομμα των 
συντάξεων δε θα άλλαζε την 
ουσία της μνημονιακής πο-
λιτικής. Αν αναρωτιέστε πώς 

μπορεί ο Τσίπρας να παραμυ-
θιάσει κόσμο με μια εξάμηνη 
αναβολή, σκεφτείτε ότι δε θα 
το παρουσιάσει έτσι. Θα το 
παρουσιάσει σαν η εξάμηνη 
αναβολή να είναι το πρώτο 
βήμα για την οριστική κατάρ-
γηση του μέτρου (όπως κάνει 
με την αναβολή της αύξησης 
του ΦΠΑ στα πέντε νησιά).

Η μνημονιακή πολιτική δεν 
περιορίζεται μόνο στο νέο πε-
τσόκομμα των (πριν το νόμο 
Κατρούγκαλου) συντάξεων. 
Είναι ένα ολόκληρο πλέγμα 
ρυθμίσεων που έχουν διαμορ-
φώσει ένα καθεστώς κινεζο-
ποίησης του ελληνικού λαού, 
που θα παραμείνει αλώβητο, 
όσα δημαγωγικά μερεμέτια 
κι αν του κάνουν. Πάρτε για 
παράδειγμα τον άλλο ακρο-
γωνιαίο λίθο της δημαγωγικής 
προπαγάνδας των συριζαίων, 
την αύξηση του κατώτατου 
μισθού. Οπως γράφει το συρι-
ζαϊκό left.gr,  «αναφορικά με τα 
εργασιακά ο κ. Λιάκος εκτιμά 
ότι υπάρχουν περιθώρια στα-
διακής αύξησης του κατώτατου 
μισθού “λαμβάνοντας υπόψη 
τα πραγματικά οικονομικά δε-
δομένα“ και σημειώνει ότι “θα 
χρειαστούν προσεκτικοί χειρι-
σμοί για την αποκατάσταση των 
δικαιωμάτων των εργαζομέ-
νων“ καθώς η ελαστικοποίηση 
της εργασίας “είναι παγκόσμια 
τάση“».

Σε ελεύθερη απόδοση: 
θα δώσουμε κάνα δίφραγκο 
τη μέρα και μην περιμένετε 
περισσότερα, γιατί πρέπει 
ν' ανταγωνιστούμε τους Κι-
νέζους και τους βαλκάνιους 
γείτονες με τα εξευτελιστικά 
μεροκάματα. Η πεμπτουσία 
της μνημονιακής πολιτικής 
δοσμένη από τη σκοπιά μιας 
μόνο πτυχής της. Θυμηθείτε 
τι έγραφε το πρώτο Μνημό-
νιο, πριν ακόμα αρχίσουν οι 
επιθέσεις στους μισθούς των 
εργατών του ιδιωτικού τομέα: 
η Ελλάδα πρέπει να έχει μι-
σθούς επιπέδου χωρών της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης! Η 
κινεζοποίηση είναι δόγμα, όχι  
πρόσκαιρη κατάσταση.

Τα προεκλογικά κόλπα δεν 
αλλάζουν τη μνημονιακή πολιτική


