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Η κυβέρνηση μπορεί να οι-
κοδομήσει ισχυρούς δεσμούς 
με τα πλατιά κοινωνικά στρώ-
ματα εφόσον αναδείξει ένα 
νέο υπόδειγμα διακυβέρνη-
σης με προοδευτική θεσμική 
αντίληψη, πολιτικό ήθος και 
ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο.

Η Αυγή
Μετά από τέσσερα χρόνια 

εξουσίας θα το φτιάξουν το 
«νέο υπόδειγμα διακυβέρνη-
σης»; Προφανώς ναι, καθόσον 
την «προοδευτική θεσμική 
αντίληψη» εκφράζουν η Πα-
πακώστα, η Χρυσοβελώνη και 
η αναβαθμισθείσα Κόλλια-
Τσαρουχά.

Εχω έρθει με ένα σοβαρό 
αίσθημα ευθύνης. Η χώρα αλ-
λάζει σελίδα. Και είναι σημα-
ντικό ποια χαρακτηριστικά θα 
έχει αυτή η νέα σελίδα.

Μ. Ξενογιαννακοπούλου
Οταν χάνεται η αίσθηση 

του γελοίου, κάθε κριτική πε-
ρισσεύει.

Το τουρκικό έθνος υπερα-
σπίζεται την ανεξαρτησία του 
όπως έκανε πριν από 96 χρόνια 
με την έμπνευση από χιλιάδες 
χρόνια ιστορικών αξιών.

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Το εθνικιστικό αφιόνι ως 

ασφαλές καταφύγιο σε συν-
θήκες κρίσης και ενόψει σκλη-
ρών αντιλαϊκών μέτρων.

Οι «αλλαγές» και οι «μεταρ-
ρυθμίσεις» σας μόνο σαν απει-
λή ακούγονται. Δεν μπορεί να 
περιμένουν τίποτε θετικό από 
εσάς οι πολίτες. Τελειώσατε.

Φώφη Γεννηματά
Οπως ακριβώς το λέει η 

Πάολα: «Τρεις τα χαράματα, 
μαζεύεις τα πράγματα και σε 
δέκα λεπτά έχεις φύγει».

Δεν έγιναν και λίγα. Θα 
μπορούσαν να γίνουν περισ-
σότερα;

Λυδία Κονιόρδου
Στην καρακοσμάρα της η… 

τραγωδός. Μπέρδεψε την 
αστική πολιτική με το θέατρο.

Στην Τουρκία σεβόμαστε 
όλες τις αποφάσεις της ανε-
ξάρτητης Δικαιοσύνης μας. 
Σε αυτό το πλαίσιο, κι εμείς 
χαιρετίζουμε την πρόσφατη 
απελευθέρωση των στρατιω-
τικών αυτών.

Μεβλούτ Τσαβούσογλου
Ποιος είπε ότι οι αντιδραστι-

κοί αστοί πολιτικοί της Τουρ-
κίας δεν έχουν χιούμορ; Μπο-
ρείς να το πεις και κυνισμό, το 
ίδιο κάνει.

Η 20ή Αυγούστου δεν είναι 
το τέρμα αλλά ένα ορόσημο 
στον μακρύ δρόμο προς την 
ανάκαμψη. Η ανακοίνωση 
«αποστολή εξετελέσθη» είναι 
πρόωρη. Η δουλειά δεν έχει 
τελειώσει.

Γενς Βάιντμαν
Δηλαδή τι θέλει να μας πει 

ο γερμανός τραπεζίτης, ότι 
ξέρει καλύτερα αυτός από τη 
Νοτοπούλου;

Ολγα Γεροβασίλη: «Σας 
διαβεβαιώνω από τώρα 

πως δεν με φοβίζουν οι προ-
κλήσεις, τις αντιμετωπίζω με-
θοδικά και ψύχραιμα… δεν με 
φοβίζουν και οι ευθύνες, τις 
αναλαμβάνω στο ακέραιο». 
Δοξάστε με, την Ολγάρα, την 
Αρτινιά, την καραμπουζου-
κλού.

Σε ποιους απευθύνεται ο 
Νίκος Παππάς όταν λέει: 

«Το κλείσιμο των Μνημονίων 
μας καλεί να αντιληφθούμε 
ότι δεν είναι απαραίτητο να 
διαφωνούμε για το μέλλον με 
αυτούς που διαφωνούσαμε 
για το παρελθόν»; Στο ΠΑΣΟΚ 
και στο ΚΙΝΑΛ είναι η εύκολη 
απάντηση. Πρωτίστως, στους 
καναλάρχες, λέμε εμείς. Μ' 
αυτούς συγκρούστηκε προ 
διετίας (νομίζοντας ότι θα 
τους κατατροπώσει), αυτούς 
υπηρετεί εδώ και και καιρό 
(απόδειξη το χάρισμα του 
φόρου τηλεοπτικών διαφημί-
σεων), απ' αυτούς έχει ανάγκη 
στήριξης, αφού δεν κατάφερε 

να πάει στο υπουργείο Εσωτε-
ρικών και παρέμεινε υπουργός 
Καναλαρχών.

Εκπαιδεύοντας τους αυ-
ριανούς δολοφόνους. 
Αυτούς που θα κάνουν 

σκοποβολή πάνω σε κεφάλια 
άοπλων Παλαιστίνιων. Αυτούς 
που θα βομβαρδίζουν σχολεία 
και νοσοκομεία. Αυτούς που 
θα θεωρούν τους εαυτούς 
τους, εκπροσώπους της εκλε-
κτής φυλής του Θεού και τους 
Παλαιστίνιους, υπάνθρωπους. 
Τους σύγχρονους ναζί. (Ο 

Μπενιαμίν Νετανιάχου γιορτά-
ζει την έναρξη της νέας σχο-
λικής χρονιάς μαζί με μικρούς 
μαθητές, σ' ένα ανατριχιαστικό 
εθνικιστικό ντεκόρ).

Μια βδομάδα πριν πάει 
για τις φιέστες της ΔΕΘ, ο 

Τσίπρας πήρε το μισό υπουρ-
γικό συμβούλιο και πετάχτηκε 
μέχρι τη Θεσσαλονίκη για να 
ανεβάσει στο Twitter φωτο-
γραφίες από τη «συνάντηση 
με εκπροσώπους παραγωγι-
κών φορέων από τη βόρεια 
Ελλάδα, ενόψει των εγκαινίων 

της 83ης ΔΕΘ». Τα έχει βρει με 
τους βιομήχανους της βόρειας 
Ελλάδας κι αυτοί συμμετέχουν 
ευχαρίστως στα προπαγανδι-
στικά του σόου.

«Μην πανηγυρίζει λοιπόν 
ο κ. Τσίπρας, η χώρα χρει-

άζεται συνεννόηση, κανείς 
δεν μπορεί μόνος του, ούτε ο 
κ. Τσίπρας ούτε ο κ. Μητσο-
τάκης. Χρειαζόμαστε μεγάλη 
κυβέρνηση 240 βουλευτών 
για να διαπραγματευτούμε με 
τους δανειστές ένα καλύτερο 
μέλλον για την Ελλάδα». Μια 
ψιλοκατάθλιψη την έχει πάθει 

ο πρόεδρος Λεβέντης, επειδή 
δεν τον πολυπαίζουν πια. Γι' 
αυτό το ξαναγύρισε στα πα-
τριωτικά-οικουμενικά. 

Ούτε «μιλημένος» από το 
επιτελείο της ΝΔ να ήταν 

ο Βαξεβάνης που μήνυσε τη 
Ζαχαράκη στο πλαίσιο του αυ-
τόφωρου. Εδωσε στον Κούλη 
την ευκαιρία να ξεφύγει από 
την πίεση με την υπόθεση του 
ανιψιού-συμβούλου. Γι' αυτό 
και όταν το κατάλαβαν στο 
Μαξίμου, έδωσαν εντολή να 
παίξει η κασέτα «Ο Βαξεβάνης 
είναι ένας ιδιώτης».

8/9: Ημέρα για εξάλειψη αναλφαβητισμού, φι-
λολογική ημέρα, ημέρα φυσικοθεραπείας, Γου-
ινέα-Μπισάου: Ημέρα ανεξαρτησίας (1974), 
Ουγκάντα: Ημέρα δημοκρατίας (1967), Ανδόρα: 
Εθνική γιορτή, Νότια Κορέα: Ημέρα ευχαριστι-

ών 8/9/1943: Συνθηκολόγηση Ιταλίας, 
αφοπλισμός μεραρχίας Πινερόλο από 
ΕΛΑΣ 8/9/1944: Εκτέλεση Λέλας Καραγιάννη, 
άλλων έξι γυναικών και 65 αντρών 8/9/1947: 
Ιδρυση CIA 8/9/1962: Αγροτικές ταραχές στο 
Ξηρόμερο (Αιτωλοακαρνανία), ένας νεκρός και 
ένα παιδί τραυματισμένο από αδέσποτη σφαίρα 
9/9: Βόρεια Κορέα: Εθνική γιορτή, Βουλγαρία, 
Λουξεμβούργο: Ημέρα απελευθέρωσης (1944) 
9/9/1971: Σύλληψη δέκα μελών Κου Κλουξ Κλαν 
που έβαλαν βόμβες σε δέκα σχολικά αυτοκίνη-

τα (ΗΠΑ) 9/9/1984: Ενοποίηση Σωμάτων Ασφα-
λείας 10/9: Ημέρα κατά αυτοκτονίας, Μπελίζ: 
Εθνική γιορτή 10/9/1957: Βόμβα καταστρέφει 
σχολείο που δέχτηκε μαύρους (ΗΠΑ) 10/9/1971: 
Θάνατος Νικίτα Χρουστσιόφ 10/9/1976: Βόμβα 
στο κτίριο ΣΕΒ (ΕΛΑ) 10/9/1976: Θάνατος Μάο 
Τσε Τουνγκ 11/9/1907: Η Λούσι Γκάστον ξεκινά 
την πρώτη εκστρατεία κατά του καπνίσματος 
11/9/1972: Ανατίναξη πυλώνα ΔΕΗ στην Κηφισιά 
(«Ομάδα Αρης») 11/9/1973: Θάνατος Σαλβαδόρ 
Αλιέντε 11/9/1976: Χτύπημα γραφείων Σκαλι-
στήρη (ΕΛΑ) 11/9/2001: Χτύπημα «δίδυ-
μων πύργων» 12/9: Πράσινο Ακρωτήρι: Εθνική 
γιορτή 12/9/2002: Σύλληψη Αγγελικής Σωτηρο-
πούλου (17Ν) 13/9: Ημέρα κατά σήψης, Ροδεσία: 
Ημέρα εξερευνητών (1923) 13/9/1944: Δύο νε-
κροί αξιωματικοί και ένας οπλίτης Αστυνομίας 

Πόλεων σε συμπλοκή με αντάρτες (Παγκράτι) 
13/9/1949: Ο Πάπας αφορίζει τους καθολικούς 
κομμουνιστές 13/9/1967: Αποχώρηση Αλβανίας 
από Σύμφωνο Βαρσοβίας 13/9/1969: Βόμβα (ΚΕΑ) 
στα γραφεία χουντικής εφημερίδας “Νέα Πολι-
τεία” 13/9/1975: Απόφαση δίκης βασανιστών 
ΕΣΑ, δεκαέξι καταδίκες 14/9: Ημέρα πρώτων 
βοηθειών, ημέρα μνήμης γενοκτονίας Ελλήνων 

Μικράς Ασίας 14/9/1943: Γερμανοί σκοτώ-
νουν πεντακόσιους πατριώτες (Κρήτη) 
14/9/1944: Ταγματασφαλίτες με επι-
κεφαλής τους Σούμπερτ και Πούλο και 
με ενίσχυση Γερμανών δολοφονούν 104 
άοπλους πολίτες (Γιαννιτσά) 14/9/1960: 
Ιδρυση ΟΠΕΚ 14/9/1999: Ιδρυση ΛαΟΣ.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Ο Τσίπρας άλλαξε (καλώς τον έβρι-
ζα το 2015, για να βάλει μυαλό) u Η 
ΝΔ άλλαξε (κινείται στις παρυφές της 
Ακροδεξιάς) u Μόνο εγώ δεν άλλαξα, 
γι’ αυτό και έφυγα από την αλλαγμένη 
ΝΔ και μπήκα στην κυβέρνηση του αλ-
λαγμένου Τσίπρα u Η μία, η τεράστια, 
η μοναδική Κατερίνα Παπακώστα u 

Πρόεδρος κόμματος, παρακαλώ, όχι 
συνεργαζόμενη με τους ΑΝΕΛ u Με 
τούτα και με τ’ άλλα, η κυβέρνηση εί-
ναι πλέον τετρακομματική u ΣΥΡΙΖΑ, 
ΑΝΕΛ, Οικολόγοι, Κατερίνα u Ολοι 
αντάμα κι ο ψωριάρης χώρια u Ολη η 
αφρόκρεμα Ρεπουμπλικανών και Δη-
μοκρατικών σε ισότιμους ρόλους στην 
κηδεία του Ρεπουμπλικανού ΜακΚέιν 

u Κι ο Τραμπ αποκλεισμένος από τον 
ίδιο τον μακαρίτη u Επνιξε τον πόνο 
του πηγαίνοντας για γκολφ u Κι όταν 
δε βάραγε μπαλάκια με μπαστούνια, 
έστελνε παραπονιάρικα τουίτ u Μιλά-

με για αρρώστια u Είναι να θαυμάζεις, 
πάντως, τους αμερικάνους ιμπεριαλι-
στές πολιτικούς u Ηθοποιάρες u «Ο 
χρόνος του κ. Τσίπρα, απλά, τελείωσε» 
δήλωσε η Σπυράκη u Μέσα στην πρω-
τοτυπία η ΝΔ u Εδώ και δυο χρόνια 
ανακοινώνουν ότι ο χρόνος του Τσίπρα 
τελείωσε κι αυτός εκεί, μπάστακας u 

Σύμφωνα με τη λογική της ΝΔ, οι παρα-
τάσεις κρατούν περισσότερο από τον 
κυρίως χρόνο του ματς u Ρε, καλώς τον 
Αρούλη u Γύρισε μαυρισμένος από τη 
Μύκονο και δήλωσε ότι κανένας στη 
ΝΔ δεν μπορεί να δώσει δημαρχιακό 
χρίσμα για την Αθήνα, αν πρώτα δε ρω-
τήσει τον ίδιο u Σωστό το βλέπουμε u 

Διότι ο Αρούλης κατέχει ένα ρεκόρ u 

Είναι ο πρώτος δεξιός υποψήφιος στην 
Αθήνα που δεν κατάφερε να μπει στο 
δεύτερο γύρο των εκλογών u Ο άν-
θρωπος που κάποτε πήγε να φτιάξει την 
αλυσίδα του ποδήλατου εν κινήσει, αυ-

τή τη φορά κατάφερε να ρίξει το κανό 
στα βράχια με μπουνάτσα u Ο πολυα-
γαπημένος ΓΑΠ, φυσικά u Ο Πορδο-
τέτοιος σκούζει γιατί του έγραψαν… 
μη κολακευτικά συνθήματα έξω από το 
σπίτι του u Ποιος; u Ο άνθρωπος που 
στάζει καθημερινά χολή και ψεύδος u 

Ο αστέρας του πιο χυδαίου κιτρινισμού 

u Στο μεταξύ, η Φώφη δήλωσε έτοιμη 
να ξαναφωτίσει την Ελλάδα u Δεν το 
ξέραμε ότι έχει σπουδάσει και διευ-
θύντρια φωτογραφίας u Τα 'χωσε και 
στον Τσίπρα u «Ο,τι και να κάνεις κε-
ντροαριστερό πρόσωπο δεν έχεις, ούτε 
θα αποκτήσεις με τους γυρολόγους κι 
από τα αζήτητα» u Α, το σωστό να λέ-
γεται u Στο ΚΙΝΑΛ γυρολόγος δεν πάει 
u Τι να κάνει ο γυρολόγος σ' ένα μπα-
τιρημένο μαγαζί; u Παραπονιούνται 
συριζαίοι τινές u «Μα την Παπακώστα, 
ρε Αλέξη;» u Αυτήν βρήκε διαθέσιμη, 
αυτήν πήρε u Τι έπαθαν, τους χάλασε 

την αισθητική; u Κοτζάμ Καμμένο και 
ψεκασμένους έχουν καταπιεί, η Πα-
πακώστα τους κάθησε στο λαιμό; u 

Να είσαι μεγαλοστέλεχος κόμματος 
εξουσίας και να κρύβεσαι από το αυ-
τόφωρο, δεν είναι και τόσο… ηρωικό u 

Ετσι δεν είναι κυρία Σοφία; u Νόμιζες 
ότι θα σε έβαζαν σε κρατητήριο, όπως 
βλέπεις στις ταινίες; u Σε γραφείο θα 
σε είχαν, ρε κουτό u Σπουδαία επιτυχία 
για τους ΑΝΕΛ η ένταξη της Δρούτσα 

u Τι «ποια είναι αυτή;», ρε άσχετοι u 

Κοτζάμ στιχουργός και πανελίστρια 
σε Ελλάδα και Κύπρο u Πάρτε γεύση 
στιχουργικού μεγαλείου u «Μη ρωτάς 
γιατί δε σ’ αγαπάω / γιατί έτσι / δεν 
ταιριάζεις με τα ρούχα που φοράω / 
δεν μου πας» u Η άλλη διάλεγε γκό-
μενο να είναι ασορτί με τα ρούχα της 

u Απορούμε μόνο, γιατί η προσχώρηση 
δεν έγινε νωρίτερα u Να αξιοποιηθεί η 
στιχουργός και στην κυβέρνηση u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Η πίστη στην προοπτική της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι 
ακριβώς, που μας διαφοροποιεί, όλους εμάς που βρισκόμαστε 

σε αυτό το υπουργικό τραπέζι, αριστερούς, οικολόγους, 
κεντροαριστερούς αλλά και κεντροδεξιούς, από τις δυνάμεις 

του ακραίου νέο-φιλελευθερισμού, που, πέραν όλων των άλλων 
ευθυνών για την πορεία της οικονομίας, έχουν ακέραια και την 

ευθύνη και για την άνοδο της ακροδεξιάς, του ρατσισμού και της 
μισαλλοδοξίας στον τόπο μας.

Αλέξης Τσίπρας

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Στον αστερισμό της αμερικανοδουλείας
Ποιος το περίμενε ότι μια καθα-

ρόαιμα συριζαίικη εφημερίδα, 
η ΕφΣυν, θα κυκλοφορούσε με την 
αστερόεσσα στο πρωτοσέλιδό της 
και θεαματική αυτοκριτική για τα… 
νεανικά αμαρτήματα της Αριστεράς, 
με τον τίτλο-σύνθημα: «Yankees go… 
ΔΕΘ»; Στο θαυμαστό κόσμο των αδί-
στακτων αστών καριεριστών του ΣΥ-
ΡΙΖΑ (και όχι της Αριστεράς, βέβαια) 
όλα πρέπει να τα περιμένει κανείς. Οι 
άνθρωποι ζωντανεύουν την εποχή της 
απροκάλυπτης αμερικανοδουλείας, 
την εποχή του Πιουριφόι και του 
«στρατηγέ ιδού ο στρατός σας», πο-
ντάροντας στην υποστήριξη που τους 
προσφέρουν οι Αμερικάνοι στην εσω-
τερική πολιτική αντιπαράθεση και ει-
δικά σε ζητήματα-κλειδιά, όπως είναι 
τελευταία το «Μακεδονικό».

Ο Τζέφρι Πάιατ αποδεικνύεται 
εξαιρετικά πολυπράγμων. Οι δημό-
σιες εμφανίσεις του είναι συνεχείς. 
Και συχνά προκλητικές. Οπως τότε 
που εξανάγκαζε τον Μητσοτάκη να 
τον δεχτεί τρεις φορές στο γραφείο 
του στη Βουλή, μέχρι να τον δεσμεύ-
σει εξαναγκαστικά να μην προβάλει 
κανένα εμπόδιο στη συμφωνία της 
κυβέρνησης Τσίπρα για τον «εκσυγ-
χρονισμό» των F-16. Η πολυπραγμο-
σύνη του Πάιατ έφτασε μέχρι την 
Περιφέρεια Αττικής, την οποία επι-
σκέφτηκε πριν από μια βδομάδα για 
συνάντηση μιας ώρας με τη Δούρου 
(φωτογραφία).

Συζήτησαν λέει για το πώς θα βο-
ηθήσει η αμερικάνικη πρεσβεία σε 
ζητήματα πυροπροστασίας, αλλά και 
για «κάποια από τα προγράμματα που 
θα υποστηρίξει η Πρεσβεία των ΗΠΑ 
κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, όπως προ-
γράμματα για νέους επιχειρηματίες, 
να επισημάνουμε τομείς όπως νέα 
επιχειρηματικότητα και start ups», 
όπως δήλωσε ο Πάιατ. «Συζητήσαμε 
την αναγκαιότητα περαιτέρω συνερ-
γασίας σε σχέση με τη νέα επιχει-
ρηματικότητα, τους start uppers και 
τα clusters – τομείς στους οποίους η 
Περιφέρεια Αττικής εδώ και τέσσε-
ρα χρόνια έχει να επιδείξει μετρή-
σιμα αποτελέσματα», υπερθεμάτισε 
η Δούρου. Τρίχες κατσαρές, με το 
συμπάθειο. Την εικόνα «κυνηγούσε» 
ο Πάιατ. Την εικόνα του αμερικανού 
πρέσβη που συνεργάζεται αρμονικά 
με μια «αριστερή» περιφερειάρχη, η 
οποία έχει αποβάλει όλες τις «αρι-
στερές προκαταλήψεις» που τροφο-
δοτούσαν τον αντιαμερικανισμό του 
παρελθόντος. Δεν υπήρξε κυβέρνη-
ση της Δεξιάς (ή του ΠΑΣΟΚ) που να 
προσέβαλε τόσο χοντροκομμένα τον 
αντιαμερικανισμό των χρόνων μετά 
την πτώση της χούντας. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
προσφέρει αυτό που εδώ και δεκαετί-
ες ζητούσαν οι Αμερικανοί. Αυτό που 
δεν κατάφερε να κατακτήσει ο Κλί-
ντον με το «συγγνώμη» για τη χούντα, 
που είπε από το βήμα της Ελληνικής 
Βουλής. Και ο Πάιατ, που είναι στέλε-
χος του «βαθέος» Στέιτ Ντιπάρτμεντ, 
ξέρει πώς να το εκμεταλλευτεί.

Μια συνέντευξη-ποταμός στη «φι-
λική» «Καθημερινή της Κυριακής» κι 
άλλη μία σε εκπομπή της ΕΡΤ (στην 
οποία σεγκόντο του έκανε ο Νίκος 
Παππάς) περιλάμβανε η δραστηριό-
τητα του Πάιατ αυτή την εβδομάδα. 
«Είμαι ενθουσιασμένος. Πριν από 
λίγες ημέρες βρέθηκα στη Θεσσαλο-
νίκη. Εμεινα ικανοποιημένος από το 

αμερικανικό περίπτερο και τη γενικό-
τερη ενέργεια. Συζήτησα με τον περι-
φερειάρχη Τζιτζικώστα και τον δήμαρ-
χο Μπουτάρη. Οι άνθρωποι αναγνώρι-
σαν ότι πρόκειται για κορυφαία στιγμή 
στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και 
τη γενικότερη εμπλοκή των ΗΠΑ στη 
Βόρεια Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι είναι 
υπερβολή να πω ότι πρόκειται για την 
πιο σημαντική δράση των ΗΠΑ στη Βό-
ρεια Ελλάδα από το σχέδιο Μάρσαλ 
σε όρους της κλίμακας της εμπλοκής 
μας στο ευρύ φάσμα των ελληνοαμε-
ρικανικών θεμάτων», δήλωσε ο Πάιατ 
στην «Καθημερινή», χωρίς να παρα-
λείψει να σημειώσει «την παρουσία 
της ναυαρχίδας του 6ου Στόλου “USS 
Mount Whitney“ στο λιμάνι της Θεσ-
σαλονίκης».

Αμέσως μετά μπήκε απροκάλυπτα 
σε εσωτερικά ζητήματα της Ελλάδας, 
αναφερόμενος με θερμά λόγια στη 
Συμφωνία των Πρεσπών. Ζήτημα στο 
οποίο επανήλθε, καρφώνοντας εμμέ-

σως πλην σαφώς τον Μητσοτάκη και 
όσους εκφράζουν διαφωνία: «Η Ελ-
λάδα είναι προτιμώμενος εταίρος για 
τις ΗΠΑ στην εμπλοκή μας στα Δυτ. 
Βαλκάνια. Εχετε τεράστια επιρροή, 
ένα ήδη μεγάλο οικονομικό αποτύπω-
μα και με δυνατότητα για περαιτέρω 
μεγέθυνσή του. Η συμφωνία των Πρε-
σπών είναι σημαντική, διότι “ξεκλειδώ-
νει“ τη σχέση με τους βόρειους γείτο-
νες. Εντυπωσιάστηκα διότι στη Θεσ-
σαλονίκη άκουσα από επιχειρηματίες 
να συμφωνούν, ακόμα και αν δεν τους 
άρεσε η συμφωνία των Πρεσπών, ότι 
αν εφαρμοστεί θα δημιουργήσει ση-
μαντικές, νέες οικονομικές ευκαιρίες. 
Δεν πρόκειται απλώς για τα Σκόπια 
αλλά και για την ιστορική σχέση της 
Ελλάδας με όλες τις χώρες των Δυτ. 
Βαλκανίων, το γεγονός ότι η Ελλάδα 
μοιράζεται την αμερικανική άποψη 
ότι αυτές οι χώρες πρέπει να μπορέ-
σουν να συνεχίσουν την πορεία τους 
προς τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και την 

ΕΕ, αν οι λαοί τους το επιλέξουν. Αυτό 
θα είναι και μέρος του αμερικανικού 
πολιτικού μηνύματος στη ΔΕΘ και εί-
μαι ευτυχής που θα έχουμε εκεί τον 
Ματ Πάλμερ, νέο βοηθό υφυπουργό 
Εξωτερικών για την Ελλάδα, την Τουρ-
κία, την Κύπρο και τα Βαλκάνια».

Ο Πάιατ έπαιξε πολύ με την «ανά-
πτυξη» (ζήτημα-φετίχ στη μνημονιακή 
Ελλάδα), μοιράζοντας επαίνους στην 
κυβέρνηση των Τσιπροκαμμένων: «Εί-
ναι πραγματικά σημαντικό ότι η φετινή 
ΔΕΘ συντελείται στο πλαίσιο μιας πο-
λύ σημαντικής χρονιάς για την Ελλά-
δα και τη Βόρεια Ελλάδα, στο τέλος 
του προγράμματος διάσωσης, με τις 
οικονομικές ευκαιρίες που αυτό εκ-
προσωπεί (…) Οπότε γίνεται σαφής ο 
ρόλος που προσπαθούμε να υπογραμ-
μίσουμε για την Ελλάδα ως περιφερει-
ακό πυλώνα, αλλά και η επένδυση που 
κάνουν οι ΗΠΑ στη σχέση τους με την 
Ελλάδα και τον λαό της (…) Τα καλά 
νέα είναι ότι υπάρχει πολύ ισχυρή 
αμερικανική επιχειρηματική συμμε-
τοχή. Συμμετέχουν περισσότερες 
από 50 αμερικανικές εταιρείες, πολ-
λές σε ανώτατο επίπεδο και πιστεύω 
πως αυτό αντικατοπτρίζει τη φρέσκια 
ματιά με την οποία βλέπουν τις ευκαι-
ρίες στην Ελλάδα (…) οι επενδύσεις 
θα εξαρτηθούν από τα σήματα που 
θα στείλει η κυβέρνηση. Αλλά έχουμε 
κάνει πολλή δουλειά για να βάλουμε 
ξανά την Ελλάδα στο ραντάρ και η κυ-
βέρνηση, ο λαός και οι επιχειρήσεις 
της Ελλάδας θα έχουν μια φανταστική 
ευκαιρία» κτλ. κτλ.

Και βέβαια, δεν φείσθηκε επαίνων 
για τον γεωπολιτικό ρόλο που δια-

δραματίζει η Ελλάδα επί Τσιπροκαμ-
μένων, ως γρανάζι της αμερικάνικης 
εξωτερικής πολιτικής: «Νομίζω ότι μας 
είναι ξεκάθαρο –και δεν πρόκειται για 
πολιτική, αλλά για αναλυτική εκτίμηση– 
πως η Ελλάδα διαδραματίζει, πλέον, 
έναν πιο φιλόδοξο ρόλο στην εξωτε-
ρική πολιτική επειδή μπορεί (…) Η επι-
στροφή στην ανάπτυξη έχει επιτρέ-
ψει στην κυβέρνηση να είναι πιο φι-
λόδοξη για την περιφερειακή ατζέντα 
και το θέμα για τις ΗΠΑ είναι ότι αυτή 
η ατζέντα συμπληρώνει σε σημαντικό 
βαθμό τα δικά μας συμφέροντα και 
το δικό μας όραμα για την ευρύτερη 
περιοχή είτε σε όρους του μέλλοντος 
των Δυτ. Βαλκανίων, είτε όσον αφο-
ρά τη σημασία της αντιμετώπισης 
απειλών στην Ανατ. Μεσόγειο, είτε 
στη βοήθεια να εξασφαλίσουμε ότι ο 
μεγάλος γείτονάς σας στα ανατολικά 
θα παραμείνει σταθερά αγκυροβολη-
μένος στην Ευρώπη και τους ευρω-
ατλαντικούς θεσμούς (…) Προφανώς, 
μας ανησυχεί και η δράση κακόβου-
λων παραγόντων σε αυτή την περιοχή. 
Τα ζητήματα γύρω από τον ρόλο που η 
Ρωσία εξακολουθεί να διαδραματίζει 
στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, το ζή-
τημα της Κίνας. Πώς προσεγγίζουμε 
την άνοδο της Κίνας ως ενός σημα-
ντικού και αναπόφευκτα οικονομικού 
και επενδυτικού παράγοντα στην ευ-
ρύτερη περιφέρεια της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης».

Και βέβαια, παρουσίασε με πανη-
γυρικό τρόπο τη συνεργασία στον 
στρατιωτικό τομέα, είτε αφορά εκ-
χώρηση βάσεων και στρατιωτικών 
διευκολύνσεων που θέλουν οι ΗΠΑ 
είτε αφορά την πώληση πολεμικού 
υλικού: «Η αμυντική συνεργασία μας 
σήμερα βρίσκεται στο ζενίθ της (…) 
Οι σχέσεις μας στην άμυνα και στην 
ασφάλεια είναι ριζωμένες σε κοινές 
αξίες, πολλά χρόνια επένδυσης και, 
επίσης, σε μια ισχυρή πεποίθηση, από 
την πλευρά των ΗΠΑ, ότι μια σταθε-
ρή και ασφαλής Ελλάδα βοηθάει και 
στην προώθηση των αμερικανικών 
συμφερόντων για την ευρύτερη περι-
φερειακή σταθερότητα (…) Κάναμε ση-
μαντική πρόοδο με την Ελλάδα, για πα-
ράδειγμα, με την ανάπτυξη των drones 
MQ-9 στη Λάρισα, την επέκταση των 
αεροπορικών ασκήσεων “Ηνίοχος“, τη 
διέλευση αμερικανικών ελικοπτέρων 
από την Αλεξανδρούπολη και τη Θεσ-
σαλονίκη. Περιμένω ότι αυτού του εί-
δους οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν. 
Και το σημαντικό είναι ότι το κάνουμε 
με ισχυρή υποστήριξη και συνεργα-
σία από τους Ελληνες συμμάχους 
μας και τους Ελληνες στρατιωτικούς 
ομολόγους μας (…) Ενα εξαιρετικό 
παράδειγμα είναι το πρόγραμμα των 
“Καϊόβα“ που έρχονται στην Ελλάδα 
με εξαιρετικά γενναιόδωρους όρους. 
Εξακολουθούμε να αναζητούμε τρό-
πους να επεκτείνουμε τη συνεργασία 
μας σε τομείς όπως ο ανθυποβρυχια-
κός πόλεμος».

Μόνο για τις άδειες στον Δημήτρη 
Κουφοντίνα ο Πάιατ εξέφρασε «δια-
φορετικές απόψεις με την κυβέρνη-
ση». Εσπευσε όμως να συμπληρώσει 
ότι «αυτό πάντως δεν αφαιρεί από την 
εξαίσια επιχειρησιακή συνεργασία 
μας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει σήμερα το ρόλο 
που κατά τα μεταπολεμικά χρόνια 
έπαιζαν οι δυνάμεις του μοναρχο-
φασισμού.

Παρέλαση υψηλόβαθμων στελεχών του ιμπεριαλιστι-
κού κόσμου της Δύσης παρατηρείται στα Σκόπια, 

προκειμένου να στηρίξουν την κυβέρνηση και προσω-
πικά τον Ζόραν Ζάεφ, ενόψει του κρίσιμου δημοψηφί-
σματος της 30ής του Σεπτέμβρη για τη Συμφωνία των 
Πρεσπών.

Πρώτος έφτασε στην πρωτεύουσα του γειτονικού 
κράτους ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλ-
τενμπεργκ, ο οποίος δε συναντήθηκε μόνο με τον Ζάεφ 
και άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης, αλλά και με 
τον πρόεδρο Ιβάνοφ, ο οποίος εμφανίζεται ως ο ηγέτης 
της αντιπολίτευσης που τάσσεται κατά της συμφωνίας.

Ακολούθησε ο γνωστός Μάθιου Νίμιτς, που η ηλικία 
του δεν του επέτρεψε να κάνει ένα ακόμα ταξίδι στα 
Βαλκάνια, έκανε όμως μια προειδοποιητική δήλωση, με 
την οποία κάλεσε τους πολίτες της Μακεδονίας να ψη-
φίσουν υπέρ της Συμφωνίας, γιατί τέτοια ευκαιρία δε θα 
την ξαναβρούν ούτε σε 25 χρόνια.

Την Παρασκευή (χθες) αναμενόταν στα Σκόπια ο 
ακροδεξιός καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν 
Κουρτς, του οποίου η χώρα ασκεί αυτό το εξάμηνο την 
εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, προκειμένου να δεί-
ξει και αυτός την ισχυρή δέσμευση της χώρας του στην 
επίλυση του ονοματολογικού, που θ’ ανοίξει το δρόμο 
για την έναρξη της διαδικασίας για την ένταξη της Μα-
κεδονίας στην ΕΕ.

Το βαρύ πυροβολικό είναι βέβαια η Ανγκελα Μέρκελ, 
που αναμενόταν σήμερα αυτοπροσώπως στα Σκόπια, 
προκειμένου να ρίξει και το δικό της βάρος υπέρ του 
«ναι» στο δημοψήφισμα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι ιμπε-
ριαλιστές ηγέτες δεν μασάνε τα λόγια τους. Γι’ αυτό και η 
Μέρκελ αναμενόταν να μιλήσει απροκάλυπτα, δίνοντας 
χαρακτήρα εκβιασμού στην παρέμβασή της.

Δεν είναι τυχαίο ότι η εθνικιστική σλαβομακεδονική 
αντιπολίτευση έχει σχεδόν βουβαθεί. Ο πρώην πρωθυ-
πουργός Νίκολα Γκρούεφσκι έχει παροπλιστεί πολιτικά, 
καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαφθορά. Ο πρόε-

δρος του VMRO-DPMNE Χρίστιαν Μίσκοφσκι φέρεται 
να δήλωσε: «Ποιος είμαι εγώ που θα πει στο λαό τι να 
κάνει;», δήλωση που ερμηνεύτηκε ως μήνυμα στους ψη-
φοφόρους του κόμματος για «κατά συνείδηση» ψήφο. 
Ο ίδιος όμως πιέζεται να αποθαρρύνει την αποχή (ώστε 
η συμμετοχή να φτάσει το 50%, προσδίδοντας τυπική 
εγκυρότητα στο δημοψήφισμα) και να αποδεχτεί το απο-
τέλεσμα του δημοψηφίσματος. Δηλαδή, σε περίπτωση 
επικράτησης του «ναι», να διευκολύνει την κυβέρνηση 
Ζάεφ να ολοκληρώσει τη συνταγματική διαδικασία (το 
VMRO-DPMNE έχει 48 έδρες στη Βουλή), ώστε να μη 
χρειαστεί να πάει η χώρα σε εκλογές.

Δεν μπορούμε να ξέρουμε, βέβαια, ποια θα είναι η έκ-
βαση, ούτε δίνουμε βάση στα γκάλοπ που δημοσιεύονται 
και δίνουν νίκη στο «ναι» με 57%, έναντι 38% του «όχι» 
και 5% του «δεν απαντώ». Τα γκάλοπ χρησιμοποιούνται 
και εκεί για να φτιάξουν κλίμα. Το γεγονός ότι κοτζάμ 
Μέρκελ αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει επίσκεψη για 
να ρίξει το βάρος της υπέρ της Συμφωνίας δείχνει ότι 
τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα για τον Ζάεφ.

Στην Ελλάδα, πάντως, όποιος προλαβαίνει σπεύδει να 
βγάλει πολιτική υπεραξία από το «Μακεδονικό». Πρώτος 
και καλύτερος ο Καμμένος, που δε χάνει ευκαιρία να 
δηλώνει ότι δε θ’ αφήσει να περάσει η συμφωνία (χωρίς 
και να εξηγεί πώς θα το κάνει). Από κοντά και ο Μητσο-
τάκης, που πιάστηκε από ένα έγγραφο του 2008, δημο-
σιευμένο εδώ και χρόνια στα Wikileaks, σύμφωνα με το 
οποίο ο Γκρούεφσκι δεχόταν από τότε το όνομα «Βόρεια 
Μακεδονία». Μόνο που δεν το δεχόταν erga omnes (ζη-
τούσε διπλή ονομασία), γιατί αλλιώς ο Καραμανλής με 
τη Ντόρα θα είχαν υπογράψει από τότε τη «Συμφωνία 
των Πρεσπών». Τι να κάνει, όμως, κι ο Μητσοτάκης, κάτι 
πρέπει να βρει για να κάνει όσο γίνεται πιο δύσκολο το 
ταξίδι του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, όπου το θέμα «που-
λάει». Εκείνο που προσεύχεται είναι να ολοκληρώσει τη 
σχετική διαδικασία ο Τσίπρας, για να μην του πετάξει κι 
αυτή την καυτή πατάτα στα χέρια.

Παρέλαση ιμπεριαλιστών στα Σκόπια
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Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα
Ματέο Σαλβίνι και Βίκτορ Ορμπαν συναντήθηκαν πρόσφατα 

στο Μιλάνο (έδρα της νεοφασιστικής Λέγκα) και διαπίστωσαν 
πλήρη ταύτιση απόψεων. «Οχι μόνο για το Μεταναστευτικό», 
δήλωσε ο Σαλβίνι. Οσο για τον Ορμπαν, μολονότι ο ίδιος είναι 
θεσμικά ανώτερος, ως πρωθυπουργός της Ουγγαρίας (ο Σαλβίνι 
είναι υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας) δε δίστασε να γλείψει 
απροκάλυπτα τον ιταλό νεοφασίστα, δηλώνοντας ότι είναι ο ήρω-
άς του, ο άνθρωπος με τον οποίο μοιράζεται τη μοίρα του. Αν ο 
Σαλβίνι μιλούσε ουγγρικά, «θα μπορούσε να κερδίσει τις εκλογές 
και να κυβερνήσει τη χώρα μου», είπε στο αποκορύφωμα των 
δηλώσεών του ο Ορμπαν.

Ευεξήγητα όλ' αυτά. Μολονότι διανύει τη δεύτερη θητεία του 
ως πρωθυπουργός, ο Ορμπαν δεν κυβερνά παρά μια εξαρτημένη 
χώρα, πολύ χαμηλού «ειδικού βάρους» στην ΕΕ. Λογικό είναι να 
προσπαθεί να στηριχτεί στον Σαλβίνι, που αυτή τη στιγμή θεω-
ρείται ως η πιο ισχυρή πολιτική προσωπικότητα της τρίτης σε 
οικονομική δύναμη ιμπεριαλιστικής χώρας της Ευρωζώνης. Ο 
Ορμπαν δεν είχε κανένα πρόβλημα να δηλώσει ότι στόχος του 
είναι οι ευρωεκλογές του προσεχούς Μάη, από τις οποίες θέλει 
να προκύψει «μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένα νέο Ευρωκοι-
νοβούλιο». Σ' όλα αυτά βάζει το δάχτυλό της και η κυβέρνηση 
Τραμπ, που στηρίζει ανοιχτά όλες τις ακροδεξιές και «ευρωσκε-
πτικιστικές» δυνάμεις της ΕΕ, όπως δήλωσε ανοιχτά πριν από 
λίγο καιρό ο αμερικανός πρέσβης στο Βερολίνο.

Βέβαια, το μόνο που κατάφερε ο Τραμπ με την πολιτική του 
(ιδιαίτερα με την επιβολή δασμών) ήταν να απομακρύνει την πα-
ραδοσιακή σύμμαχο των ΗΠΑ Βρετανία και να σπρώξει την Μέι 
στην αγκαλιά της Μέρκελ και του Μακρόν, με τους οποίους έχει 
συστήσει μια αντι-Τραμπ τριμερή συμμαχία (ανεξάρτητα από τη 
διαδικασία του Βrexit, η οποία ακόμα καρκινοβατεί). Οι κινήσεις 
των αστικών κυβερνήσεων δε γίνονται με ιδεολογικά κριτήρια, 
αλλά βάσει του συμφέροντος της κάθε αστικής τάξης. Γι' αυτό 
και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι ο Σαλβίνι θα κινηθεί παρέα 
με τον Ορμπαν και κάποιους ακόμα ακροδεξιούς (οι οποίοι, σε 
αντίθεση με τη Λέγκα, συμμετέχουν στην πλειοψηφία τους στο 
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) κόντρα στον γερμανο-γαλλικό άξονα, 
του οποίου η ηγεμονία είναι ακόμα ακλόνητη. Αν ο Σαλβίνι δε θέ-
λει να αυτοκτονήσει πολιτικά, δε θα πάει κόντρα στη θέληση της 
μεγάλης ιταλικής κεφαλαιοκρατίας, που θέλει μεν μια κυβέρνηση 
πιο διεκδικητική έναντι του γερμανο-γαλλικού άξονα, όχι όμως 
μια κυβέρνηση ρήξης με την Ευρωζώνη. 

Κατά συνέπεια, τα όνειρα του Ορμπαν μπορεί να μείνουν 
όνειρα και ο Σαλβίνι απλώς να τον χρησιμοποιήσει για προεκλο-
γικούς σκοπούς. Οπως και ο Ορμπαν τον Σαλβίνι, που αυτή τη 
στιγμή εμφανίζεται ως ο υπ' αριθμόν ένα μεταναστοφάγος της 
Ευρωζώνης.

Και… αριστερός ρατσισμός
Να μην παραλείψουμε να αναφερθούμε και στον… αριστερό 

ρατσισμό, που αποκτά σάρκα και οστά στη Γερμανία με τη δημι-
ουργία του κινήματος «Σηκωθείτε», που ίδρυσε η πρόεδρος της 
κοινοβουλευτικής ομάδα της «Αριστεράς» Σάρα Βάγκενκνεχτ 
παρέα με τον σύζυγό της Οσκαρ Λαφοντέν, τη δήμαρχο του 
Φλένσμπουργκ Σιμόνε Λάνγκε (η οποία πριν από μερικούς μήνες 
είχε θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία του SPD!), τον πρώην 
πρόεδρο των Πρασίνων Λούντγκερ Φόλμερ (έχει 13 χρόνια εκτός 
ενεργού πολιτικής) και καμιά ογδονταριά «προσωπικότητες».

Υποτίθεται πως δεν είναι κόμμα αλλά διακομματική πολιτική 
κίνηση, όμως όλοι ξέρουν πως αν το «κόλπο» πετύχει, η Γερμανία 
θα έχει ένα ακόμα αστικό κόμμα. Ο τίτλος παραπέμπει ευθέως 
στο κόμμα του Μακρόν («En Marche»), που επίσης ξεκίνησε ως 
πολιτική κίνηση, ο πολιτικός λόγος θυμίζει έντονα Μακρόν, οι 
διαδικασίες θυμίζουν Ποτάμι στα καλά του (όποιος γράφτηκε 
στην ιστοσελίδα τους για να παίρνει το newsletter βαφτίστηκε 
«ιδρυτικό μέλος της κίνησης» - μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος της 
νεολαίας του SPD, που τους έκραξε δεόντως), όμως το καινούρ-
γιο στοιχείο είναι πως η άλλοτε «κόκκινη Σάρα» έβαλε μπόλικες 
πινελιές Σαλβίνι και Ορμπαν, υιοθετώντας μια σκληρή γραμμή 
για τους πρόσφυγες και καταγγέλλοντας τη Μέρκελ για πολιτική 
«ανοιχτών συνόρων». Μέσα στη… μόδα οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ.

Από τον 
Ντάνι στον 
Φρανσουά

Τον έκανε πάλι τον ντόρο 
γύρω από το όνομά του ο 
νάρκισσος Κον Μπεντίτ. Ο 
Μακρόν, μετά την αιφνιδια-
στική παραίτηση του υπουρ-
γού Οικολογίας Νικολά Ιλό, 
πρότεινε στον πρώην ευρω-
βουλευτή των Πρασίνων (που 
κάποιοι εξακολουθούν να τον 
αποκαλούν «κόκκινο Ντάνι», 
μολονότι είναι εδώ και πολλά 
χρόνια ένα αστικό ρεντίκολο 
- αν υποθέσουμε ότι στα νιά-
τα του υπήρξε έστω και λίγο 
«κόκκινος»). Κι αυτός το έκα-
νε βούκινο στις εφημερίδες, 
δημιουργώντας ένα σίριαλ 
για το αν θα δεχτεί ή όχι. Στο 
τέλος δε δέχτηκε και δόσ' του 
νέο σίριαλ για τους λόγους της 
άρνησης, τους οποίους απέδω-
σε στην ιδιοσυγκρασία του και 
όχι στην πολιτική Μακρόν, την 
οποία στηρίζει.

Μάλλον ανακουφισμένος 
από την άρνηση του νάρκισ-
σου ο Μακρόν («ευτυχώς που 
δεν μπλέξαμε» έλεγαν ανώνυ-
μα συνεργάτες του), επέλεξε 
τελικά τον πρόεδρο της γαλ-
λικής Εθνοσυνέλευσης Φραν-
σουά ντε Ροζί, ο οποίος είχε 
μεταπηδήσει στο κόμμα του 
Μακρόν από τους γάλλους 
Πράσινους.

Αρχοντας της Συρίας ο Πούτιν
Δεν είναι καθόλου συνηθι-

σμένο μια ιμπεριαλιστική 
δύναμη να δίνει στοιχεία για 
την εμπλοκή της σ' έναν πόλε-
μο στο εξωτερικό. Οταν όμως 
πρόκειται για έναν πόλεμο 
στον οποίο έχει νικήσει, τότε 
οι συνήθειες παραβιάζονται. 
Ετσι, το ρωσικό υπουργείο 
Πολέμου ανακοίνωσε στις 22 
Αυγούστου, ότι στη Συρία πο-
λέμησαν 63.012 ρώσοι στρα-
τιωτικοί, εκ των οποίων 434 
στρατηγοί και 25.738 αξιωμα-
τικοί  «πολέμησαν τουλάχιστον 
μία φορά». Εγιναν 39.000 πτή-
σεις, κατά τις οποίες η ρωσική 
πολεμική αεροπορία σκότωσε 
«περισσότερους από 86.000 
αντάρτες».

Για τους αμάχους δε γινό-
ταν, φυσικά, λόγος στην ανα-
κοίνωση, ούτε μπορεί να είναι 
κανείς σίγουρος για τους αριθ-
μούς, το βέβαιο όμως είναι ότι 
η ρωσική επέμβαση πρόσφερε 
στον Μπασάρ αλ Ασαντ, που 
πριν από την επέμβαση έλεγχε 
λιγότερο από το 10% του συρι-
ακού εδάφους, να ελέγχει τώ-
ρα περισσότερο από το 95%. 
Χωρίς τη ρωσική επέμβαση, ο 
ίδιος και οι στενοί του συνερ-
γάτες θα αποτελούσαν τώρα 
παρελθόν.

Ο πραγματικός νικητής του 
πολέμου στη Συρία είναι η 
Ρωσία κι αυτό θέλησε να δια-
σαλπίσει το ρωσικό υπουργείο 
Πολέμου, που συνόδευσε την 
ανακοίνωσή του με βίντεο 
το οποίο παρουσιάζει με πα-
νηγυρικό τρόπο τις ρωσικές 
νίκες στα πολεμικά μέτωπα 
της Συρίας. Μόνο η επαρχία 
Ιντλίμπ παραμένει εκτός ελέγ-
χου του Ασαντ και των ρώσων 
πατρόνων του, αλλά είναι ζή-
τημα χρόνου να πέσει κι αυτή, 
καθώς είναι περικυκλωμένη 
από το στρατό του Ασαντ και 
η περιφέρειά της σφυροκοπεί-
ται από τη ρωσική αεροπορία.

«Η Ιντλίμπ δε συμβολίζει 
μόνο την τελευταία μάχη μιας 
φριχτά φονικής σύρραξης, αλ-
λά ήδη την πρώτη κρίση μιας 
μεταπολεμικής περιόδου στην 
οποία κυριαρχεί η Ρωσία», 
έγραφε η Monde στο κύριο 
άρθρο της την περασμένη 
Τρίτη, παραδεχόμενη την ήττα 
του γαλλικού ιμπεριαλισμού, 
ο οποίος είχε ισχυρή ανάμιξη 
στον πόλεμο, στηρίζοντας συ-
γκεκριμένες αντικαθεστωτικές 
ομάδες και οργανώνοντας αε-
ροπορικούς βομβαρδισμούς. 
Πλην όμως, η γαλλική στρα-
τηγική, όπως διαμορφώθηκε 
επί Ολάντ, ήταν χτισμένη 
στην άμμο. Στρεφόμενη (από 
κοινού με Ρώσους και Αμερι-
κανούς) κυρίως ενάντια στο 
ISIS, πρόσφερε στον Ασαντ 
χρόνο και χώρο να αναδιορ-
γανώσει τις δυνάμεις του και 
με τη μαζική και αποφασιστική 
συμμετοχή Ρώσων, Ιρανών και 
της λιβανέζικης Χεζμπολά, να 
πάρει την πρωτοβουλία των 
κινήσεων και να κατακτήσει 
βαθμιαία όλους τους θύλακες 
αντίστασης. Τα όρια μεταξύ 
του ISIS και των άλλων αντι-
καθεστωτικών δυνάμεων ήταν 
εξαιρετικά ρευστά. Λειτουρ-
γούσαν σαν συγκοινωνούντα 
δοχεία. Ετσι, το αδυνάτισμα 
του ISIS και το σπρώξιμό του 
εκτός συριακού εδάφους, έφε-
ρε το αδυνάτισμα ολόκληρου 
του αντι-ασαντικού μετώπου. 
Κάποια στιγμή για το μέτωπο 
των δυτικών ιμπεριαλιστικών 
δυνάμεων δεν ήταν καθόλου 
σαφές ποιος ήταν ο κύριος 
εχθρός τους, το ISIS ή ο Ασαντ.

Αποκτώντας την πρωτοβου-
λία των κινήσεων στα πολεμικά 
μέτωπα, οι Ρώσοι απέκτησαν 
την πρωτοβουλία και στο δι-
πλωματικό μέτωπο. Ο Ασαντ 
αναγνωρίστηκε και από τους 
Δυτικούς ως συνομιλητής και 
πλέον δεν έχει καμιά ανάγκη 
να συνομιλήσει μαζί τους, 

παρά μόνο από θέση ισχύος 
έναντι των «σοβαρών» αντι-
καθεστωτικών (οι οποίοι δεν 
εκφράζουν τίποτα από άποψη 
πολεμικής ισχύος).

Ετσι, φτάσαμε στο σημείο 
ο Τραμπ να κλαψουρίζει από 
το Twitter για το «μεγάλο αν-
θρωπιστικό λάθος» που θα δι-
απράξουν Μόσχα, Δαμασκός 
και Τεχεράνη, αν «επιτεθούν 
αψήφιστα» στην Ιντλίμπ, όπου 
«εκατοντάδες χιλιάδες θα 
μπορούσαν να χάσουν τη ζωή 
τους»! Λες και στους ιμπερια-
λιστικούς πολέμους μετρούν 
οι ανθρώπινες ζωές ή λες κι αν 
ήταν οι Αμερικανοί στη θέση 
των Ρώσων θα συμπεριφέρο-
νταν με… μετριοπάθεια και… 
ανθρωπισμό.

Πρέπει να γελούσαν και τα 
(ανύπαρκτα) μουστάκια του 
Λαβρόφ όταν έδινε εντολή 
στο ρωσικό υπουργείο Εξωτε-
ρικών να εκδώσει μια ανακοί-
νωση έμμεσης απόρριψης της 
έκκλησης Τραμπ, χαρακτηρί-
ζοντας «φωλιά τρομοκρατίας» 
την Ιντλίμπ, όπου έχουν μαζευ-
τεί τα υπολείμματα όλων των 
αντάρτικων σχηματισμών που 
ηττήθηκαν σε άλλα συριακά 
μέτωπα και τους επιτράπηκε 
να αποχωρήσουν. «Καταβάλ-
λουμε προσπάθειες ώστε η 
έξοδος των τρομοκρατών 
από την Ιντλίμπ να γίνει με το 
μικρότερο δυνατό κόστος», 
δήλωσε ο υπουργός Εξωτερι-
κών του Ιράν Τζαβέντ Ζαρίφ. 
Σαν να είπε στον Τραμπ και 
τους συμμάχους του «ελάτε 
να τους πάρετε, αλλιώς δε θ' 
αφήσουμε ρουθούνι». «Πρέ-
πει να αποτρέψουμε μια αν-
θρωπιστική καταστροφή στην 
Ιντλίμπ» δήλωσε και ο ΥΠΕΞ 
της Γερμανίας Χάικο Μάας, 
λίγο πριν αναχωρήσει για την 
Τουρκία, με την οποία η Γερ-
μανία κάνει ένα γενικότερο 
παζάρι, με πυρήνα του την 

αντιμετώπιση της οικονομικής 
κρίσης στην Τουρκία.

Ο Ζαρίφ συναντήθηκε με 
τον ΥΠΕΞ της Συρίας, τρεις 
μέρες μετά τη σύνοδο κορυ-
φής Ρωσίας-Τουρκίας-Ιράν 
στην Τεχεράνη. Σ' αυτή τη σύ-
νοδο ίσως παιχτεί η τελευταία 
διπλωματική πράξη, αν και δεν 
είμαστε καθόλου σίγουροι ότι  
ο Ερντογάν θα πήγαινε ως εκ-
πρόσωπος των δυτικών ιμπερι-
αλιστών ή μόνο ως εκπρόσω-
πος της Τουρκίας, που δε θα 
ήθελε ούτε τους αντάρτες των 
ισλαμιστικών οργανώσεων να 
δεχτεί στην Τουρκία, ούτε να 
βρεθεί αντιμέτωπη μ' ένα νέο 
κύμα προσφύγων, που αναγκα-
στικά θα υπάρξει αν οι Ρώσοι 
διατάξουν τους συμμάχους 
τους να ξεκινήσουν επίθεση 
για γρήγορη κατάληψη του 
Ιντλίμπ, αδιαφορώντας για 
τον άμαχο πληθυσμό που θα 
πλήξουν οι αεροπορικοί βομ-
βαρδισμοί, χωρίς τους οποίους 
δεν μπορεί να υπάρξει γρήγο-
ρη λύση.

Περιττεύει να πούμε ότι ο 
συριακός λαός εξακολουθεί να 
υφίσταται τις φονικές και κα-
ταστροφικές συνέπειες ενός 
πολέμου άδικου απ' όλες τις 
πλευρές, ενός πολέμου ανά-
μεσα σε δυναστικές φατρίες, 
προσδεδεμένες στη μια ή την 
άλλη ιμπεριαλιστική δύναμη, 
που ξαναμοιράζουν τη Μέση 
Ανατολή σε σφαίρες επιρροής.

Χαφιεδισμός, φίμωτρο και διώξεις στο Διαδίκτυο 
από τη δικτατορία Σίσι

Ενα νέο νόμο πέρασε τον Ιούλη η δικτατορία Σί-
σι στην Αίγυπτο, στην προσπάθειά της να βάλει 

στο «γύψο» κάθε δυνατότητα ελεύθερης έκφρα-
σης. Ο νόμος εστιάζει στο Διαδίκτυο, το μοναδικό 
έδαφος για προπαγάνδα, ζύμωση και ανταλλαγή 
απόψεων που έχει απομείνει στους αντίπαλους της 
χουντικής δικτατορίας.

Σύμφωνα με το νόμο, το κρατικό Ανώτατο Συμ-
βούλιο για τη Λειτουργία των Μέσων Ενημέρωσης, 
θα έχει την εξουσία να θέτει υπό παρακολούθηση 
ανθρώπους που διαχειρίζονται ιστοσελίδες ή ιστο-
λόγια ή έχουν περισσότερους από 5.000 «ακολού-
θους» στα λεγόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Το Συμβούλιο θα εξουσιοδοτηθεί με το δικαίωμα 
να αναστέλλει ή να μπλοκάρει κάθε προσωπικό 
λογαριασμό που «δημοσιεύει ή αναμεταδίδει ψεύ-
τικα νέα ή οτιδήποτε υποκινεί την παραβίαση του 
νόμου, τη βία ή το μίσος». Τον Αύγουστο, ο Σίσι 
υπέγραψε μια ακόμα νομική διάταξη, που επιτρέ-
πει στις αρχές, με απόφαση δικαστή, να διατάζουν 
το μπλοκάρισμα ιστοσελίδων που «συνιστούν απει-
λή» για την εθνική ασφάλεια ή την οικονομία της 
Αιγύπτου.

Οσοι διαχειρίζονται ή απλά επισκέπτονται τέ-
τοιους ιστότοπους με πρόθεση ή «κατά λάθος, 
χωρίς βάσιμο λόγο», αντιμετωπίζουν πλέον ποινές 
φυλάκισης και πρόστιμα. Οι αρχές επιμένουν ότι 
αυτά τα μέτρα είναι απαραίτητα για την αντιμε-
τώπιση της αστάθειας και της τρομοκρατίας στη 
χώρα! 

Οπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, σύμ-
φωνα με την Οργάνωση για την Ελευθερία της 
Σκέψης και της Εκφρασης, με έδρα το Κάιρο, 
περισσότεροι από 500 ιστότοποι είχαν ήδη μπλο-
καριστεί στην Αίγυπτο πριν από την ψήφιση των 
νέων διατάξεων. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει 
κανείς ότι πλέον δημιουργείται ένας μηχανισμός 
που αναλαμβάνει να οργανώσει πραγματικό πο-
γκρόμ ενάντια σε κάθε αντιπολιτευτική φωνή στο 
Διαδίκτυο, προκειμένου να επιβληθεί η σιωπή του 
τρόμου. Φυσικά, όλ' αυτά δε λένε τίποτα στον Τσί-
πρα, τον Κοτζιά, τον Καμμένο και τους υπόλοιπους 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που υλοποιούν το αμερικάνικο σχέ-
διο της στρατηγικής συμμαχίας Αιγύπτου-Ισραήλ-
Ελλάδας-Κύπρου.
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Διαδηλώσεις με νεκρούς στο Ιράκ

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στη Βασόρα, τη δεύτερη μεγα-
λύτερη πόλη του Ιράκ. Η μόλυνση του πόσιμου νερού που τρο-
φοδοτεί την πόλη των δυόμισι εκατομμυρίων κατοίκων με αστικά 
λύματα, που έστειλε στο νοσοκομείο χιλιάδες κατοίκους, ήταν 
η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της λαϊκής οργής, δίνοντας 
νέα ώθηση στις διαδηλώσεις που ξεκίνησαν την αρχή του καλο-
καιριού.

Εκατοντάδες διαδηλωτές πυρπόλησαν τα γραφεία της περιφε-
ρειακής κυβέρνησης, ενώ τις τελευταίες μέρες εφτά διαδηλωτές 
έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί από πυρά 
των ιρακινών δυνάμεων καταστολής.

Η οργή των διαδηλωτών στρέφεται ενάντια στις διαχρονικές 
και τεράστιες ελλείψεις των κρατικών υπηρεσιών, την εκτεταμέ-
νη και παροιμιώδη διαφθορά της κεντρικής και περιφερειακής 
κυβέρνησης, τις συνεχείς διακοπές στην ηλεκτροδότηση της πε-
ριοχής -ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο- που κάνει αβίωτη την 
καθημερινότητα των κατοίκων λόγω των ιδιαίτερα ψηλών θερ-
μοκρασιών, ενώ την εξαθλίωση των πλατιών λαϊκών στρωμάτων 
έρχονται να βαθύνουν οι συνεχείς διακοπές στην υδροδότηση 
και η μόλυνση του πόσιμου νερού. Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται, 
παρά την κτηνώδη καταστολή από την κυβέρνηση της Βαγδάτης, 
που έχει αφήσει πίσω της 23 νεκρούς διαδηλωτές από τις 8 Ιούλη, 
παρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Χαϊντέρ Αλ Αμπάντι για 
διοχέτευση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή 
υποδομών στην ευρύτερη περιοχή του νοτίου Ιράκ, τη δημιουργία 
10.000 νέων θέσεων εργασίας στη βιομηχανία εξόρυξης πετρε-
λαίου, τη δίωξη των ιρακινών μπάτσων που δολοφόνησαν τους 
διαδηλωτές και την απόλυση του υπουργού Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας. Κανείς δεν πιστεύει πια τις δηλώσεις της κυβέρνησης που 
ο λαός στο σύνολό του τη θεωρεί διεφθαρμένη ως το κόκαλο.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, που δεν περιορίζονται 
μόνο στη Βασόρα αλλά έχουν αγκαλιάσει όλο το νότιο Ιράκ, οι 
διαδηλωτές έχουν πυρπολήσει δεκάδες γραφεία όλων των με-
γάλων πολιτικών κομμάτων. Ολα τα κόμματα, από το κυβερνών 
Αλ Αμπάντι, μέχρι το Μπαντρ και τα φίλα προσκείμενα στο Ιράν, 
το Δίκτυο Χαζάλι και τις Ταξιαρχίες Χεζμπολά, έχουν μπει στο 
στόχαστρο των διαδηλωτών. 

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι δυνάμεις καταστολής 
κάνουν εκτεταμένη χρήση πραγματικών πυρών για να διαλύ-
σουν τις διαδηλώσεις, ενώ οι περισσότεροι τραυματίες έχουν 
τραυματιστεί από σφαίρες στο κεφάλι. Η Βαγδάτη έχει στείλει 
μέχρι και μονάδες της Αντιτρομοκρατικής στη Βασόρα για να 
καταστείλουν τις διαδηλώσεις, ενώ το Ιnternet ήταν προσωρινά 
πεσμένο σε όλο το Ιράκ, με πολλά κοινωνικά δίκτυα να παραμέ-
νουν μπλοκαρισμένα ακόμα και σήμερα, προκειμένου να μην τα 
χρησιμοποιούν οι διαδηλωτές για να συντονίζονται.

Ο λαός του νοτίου Ιράκ ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και 
εξαθλίωσης, ενώ οι διακοπές στην υδροδότηση και η μόλυνση του 
πόσιμου νερού αυξάνουν κατακόρυφα τον κίνδυνο για ξέσπασμα 
επιδημιών όπως η χολέρα. Η ανεργία καλπάζει έχοντας ξεπερά-
σει προ πολλού το 20% του εργατικού δυναμικού της χώρας, που 
το 65% είναι ηλικίας έως 25 χρόνων. Η πλήρης έλλειψης βασικών 
κοινωφελών υποδομών και υπηρεσιών έχει μετατρέψει σε κόλαση 
τη ζωή όσων Ιρακινών παραμένουν στη χώρα και δεν παίρνουν 
τον δρόμο της μετανάστευσης στη Δύση, ενώ τα κοράκια των 
πολυεθνικών απομυζούν τον τεράστιο πετρελαϊκό πλούτο που 
υπάρχει στο υπέδαφος της χώρας. Το κατ’ επίφαση εκλεγμένο 
-στην πραγματικότητα διορισμένο από τις δυτικές ιμπεριαλιστι-
κές δυνάμεις- πολιτικό προσωπικό ξεπουλά αυτόν τον πλούτο με 
το αζημίωτο, αφήνοντας το λαό να βυθίζεται στη φτώχεια και την 
εξαθλίωση, ενώ δε διστάζει να στείλει τους πραιτοριανούς του 
να τον καταστείλουν, όταν τολμά να σηκώσει κεφάλι απαιτώντας 
τα στοιχειώδη για την επιβίωσή του, νερό, ρεύμα και δουλειά.

Μετά την ήττα του Ισλαμικού Κράτους και την εκδίωξή του από 
τη Μοσούλη, η σχετική σταθεροποίηση της πολιτικής ζωής στη 
χώρα, ύστερα από χρόνια πολέμου, γέννησε προσδοκίες στον 
ιρακινό λαό, ότι παρά τη διαφθορά του πολιτικού προσωπικού 
κάποια πράγματα θα βελτιωθούν, αφού ένα μικρό τμήμα από τα 
έσοδα από την εκμετάλλευση του πετρελαίου θα διοχετευθεί για 
τη στοιχειώδη ανοικοδόμηση της χώρας. Αυτές οι προσδοκίες 
διαψεύδονται καθημερινά, φουντώνοντας τη λαϊκή οργή και κά-
νοντας πολλούς δυτικούς και ντόπιους αναλυτές να μιλούν για 
ξέσπασμα «Αραβικής Ανοιξης» στο Ιράκ.

Ο αντιφασιστικός αγώνας θα είναι και 
αντικαπιταλιστικός ή δε θα υπάρξει

Ποιος θα περίμενε από τη 
φράου Μέρκελ (ή μάνταμ 

Μέρκελ στα τσιπρέικα) να 
ζητήσει από τους γερμανούς 
πολίτες να κινητοποιηθούν 
κατά της νεοναζιστικής ακρο-
δεξιάς που κηρύσσει το μίσος 
κατά των ξένων, των πολιτικών, 
της αστυνομίας και της ελευ-
θερίας του Τύπου! Επρεπε 
να συμβούν τα γεγονότα στο 
Κέμνιτς, την τρίτη μεγαλύτερη 
πόλη της Σαξονίας, κοντά στα 
σύνορα με την Τσεχία, με το 
σαφάρι κατά των μεταναστών 
από τους νεοναζί και τις δια-
δηλώσεις μίσους από χιλιά-
δες φασίστες, για να επέμβει 
το κράτος προκειμένου να μη 
χάσει το μονοπώλιο της βίας. 
Αν πραγματικά η Μέρκελ και οι 
αστοί πολιτικοί που διαχειρίζο-
νται την εξουσία του κεφαλαί-
ου στη Γερμανία ήταν αντιφα-
σίστες, θα είχαν θέσει εκτός 
νόμου όλα τα νεοναζιστικά 
μορφώματα (από την Εναλλα-
κτική για την Γερμανία μέχρι 
το Πέγκιντα) και θα είχαν βά-
λει πίσω από τα σίδερα όλα τα 
νεοναζιστικά καθάρματα. Αν 
το αστικό κράτος στη Γερμα-
νία ασκούσε το ένα εκατοστό 
από την καταστολή που άσκη-
σε κατά των κομμουνιστικών 
ενόπλων οργανώσεων (βλέπε 
RAF), τότε τα ναζιστικά σκου-
πίδια θα είχαν πεταχτεί μία και 
καλή στα σκουπίδια της Ιστο-
ρίας. Ομως, όχι μόνο αυτό δε 
γίνεται, αλλά οι ναζιστές έχουν 
τα κονέξια τους στην αστυνο-
μία (πού αλλού θα τα είχαν;) 

με αποτέλεσμα να σφυρίξει 
ο χαφιές την εθνικότητα των 
υπόπτων της δολοφονίας του 
35χρονου Γερμανού και να 
κινητοποιηθούν όλα τα κατα-
κάθια που έχουν συσσωρευτεί 
στη Σαξονία. 

Γι’ αυτό και οι εκκλήσεις της 
Μέρκελ έχουν καθαρά υποκρι-
τικό χαρακτήρα. Γιατί η Μέρ-
κελ είναι η εντολοδόχος του 
γερμανικού κεφαλαίου που 
ιστορικά πάντοτε φλέρταρε 
με το φασισμό. Από την άλλη, 
δεν μπορεί κανείς να υποστη-
ρίξει τους οργανωτές της αντι-
φασιστικής συναυλίας, όσο κι 
αν οι δεκάδες χιλιάδες που την 
παρακολούθησαν είχαν πραγ-
ματικά αντιφασιστικά αισθή-
ματα. Κι αυτό γιατί δεν αρκεί 
να φωνάξεις «είμαστε περισ-
σότεροι» από τους φασίστες, 
τη στιγμή μάλιστα που η ίδια 
η γερμανίδα καγγελάριος ζητά 
από το λαό να «κινητοποιηθεί». 
Ούτε αρκεί ο γενικός ανθρω-
πισμός έναντι της ναζιστικής 
λαίλαπας. Οι φασίστες έχουν 

«επιχειρήματα» για να πείθουν 
τους πιο καθυστερημένους 
πολιτικά εργάτες και μικροα-
στούς. Η ανεργία εμφανίζεται 
σαν πρόβλημα που δημιουργή-
θηκε από τους μετανάστες κι 
όχι σαν μάστιγα που κατατρώ-
ει τον καπιταλισμό από γεννη-
σιμιού του (δημιουργώντας τον 
απαραίτητο εφεδρικό στρατό, 
όπως τον χαρακτήριζε ο Μαρξ, 
για να τον χρησιμοποιεί το κε-
φάλαιο με στόχο την υπερεκ-
μετάλλευση της εργατικής 
δύναμης). Η εγκληματικότητα 
φορτώνεται συλλήβδην στους 
μετανάστες, ανεξάρτητα από 
την καταπίεση και το ξεζούμι-
σμα που αυτοί υφίστανται, που 
όπως επισημάναμε στο προη-
γούμενο φύλλο (βλ. http://
www.eksegersi.gr/issue/973/
Διεθνή/31274.Σύγχρονη-δου-
λεία-με-μοντέρνο-περιτύλιγ-
μα) ορισμένες φορές φτάνει 
στο βαθμό της πρωταρχικής 
συσσώρευσης του κεφαλαίου, 
τότε που η εκμετάλλευση βρι-
σκόταν στον υπέρτατο βαθμό 

της. 
Γι’ αυτό και η  αντιφασιστική 

πάλη δεν μπορεί να ξεχωριστεί 
από την αντικαπιταλιστική. Δι-
αφορετικά, καταντά υποκρι-
σία -ανεξάρτητα προθέσεων- 
και ρίχνει νερό στο μύλο της 
αστικής δημοκρατίας, στην 
αγκαλιά της οποίας μια χαρά 
συντηρούνται τα φασιστικά 
κτήνη. Μπορεί ορισμένες φο-
ρές κάποια απ’ αυτά να τρώνε 
και ξύλο ή να μπαίνουν φυλα-
κή, γιατί ξεπερνούν τα όρια 
που τους επιτρέπει το σύστη-
μα, σε καμία περίπτωση όμως 
δεν τσακίζονται, γιατί υπάρχει 
πάντα μερίδα του κεφαλαίου 
που τα στηρίζει, τα χρηματο-
δοτεί κι αν χρειαστεί τα φέρ-
νει στην εξουσία (όπως έγινε 
στην Ιταλία με τη Λέγκα ή στη 
Γαλλία που οι νεοφασίστες της 
Λεπέν εμφανίζονται σαν «κα-
θωσπρέπει» κι ετοιμάζονται να 
γλύψουν κι αυτοί το κοκαλάκι 
της εξουσίας). 

Οι χιλιάδες που κατέβηκαν 
στην αντιφασιστική συναυ-
λία δεν είναι φυσικά το ίδιο 
συνυπεύθυνοι γι’ αυτή την 
υποκρισία. Σίγουρα όμως θα 
έχουν κι αυτοί το δικό τους 
μερίδιο στην υποκρισία, αν 
δεν αγωνιστούν να τσακιστεί 
εκ θεμελίων το νεοναζιστικό 
φίδι κι αν δεν οργανωθούν κι 
αυτοί στον αντικαπιταλιστικό 
αγώνα, ο καθένας ανάλογα 
με τις δυνατότητές του και τις 
δυνάμεις του. Οι καιροί δε χω-
ρούν ούτε καθυστερήσεις ούτε 
δικαιολογίες.

Ο πάπας έκανε την… πάπια και τώρα τρέχει και δεν προλαβαίνει!
Ανω-κάτω έχει γίνει το Βατικανό με τα 

σεξουαλικά σκάνδαλα! Στα τέλη του Αυγού-
στου, ένας συνταξιούχος πρώην αρχιεπίσκο-
πος, ο 77χρονος Κάρλο Μαρία Βιγκανό, που 
διετέλεσε και πρεσβευτής του Βατικανό στις 
ΗΠΑ, υποστήριξε ότι επικρατούσε «μια συ-
νομωσία σιωπής, όχι τόσο διαφορετική από 
αυτή που επικρατεί στη μαφία» και κάλεσε 
τον πάπα να παραιτηθεί, γιατί φέρει προσω-
πική ευθύνη για το κουκούλωμα των σκαν-
δάλων (βλ. https://www.theguardian.com/
world/2018/aug/26/pope-francis-failed-to-
act-on-abuse-claims-says-former-vatican-
envoy)!

Τον περασμένο μήνα, ο πάπας αποδέχτη-
κε την παραίτηση του 88χρονου καρδινάλιου 
και πρώην αρχιεπισκόπου της Ουάσινγκτον, 
Θίοντορ Μακ Κάρικ, που παρά το ότι δήλω-
σε «αθώος», αναγκάστηκε να παραιτηθεί 
κάτω από την πίεση των καταγγελιών για 
σεξουαλική κακοποίηση ενός 11χρονου 
αγοριού και ορισμένων φοιτητών. Ο πάπας 
Φραγκίσκος του διεμήνυσε να διάγει βίον 
προσευχής και μετάνοιας μέχρι οι κατηγορί-
ες να εξεταστούν από κάποιο εκκλησιαστικό 
δικαστήριο.

Ο Βιγκανό κατηγορεί τον σημερινό πάπα 
ότι γνώριζε για τη διαφθορά του, αλλά τον 
κάλυψε, ακόμα κι όταν το 2013 ο Βιγκανό 
του παρουσίασε ένα χοντρό φάκελο με 
στοιχεία που ενοχοποιούσαν τον Μακ Κά-
ρικ! Ο πάπας τότε έκανε την… πάπια και ο 
Μακ Κάρικ συνέχισε κανονικά το… θεάρεστο 
έργο του! Στο 11σέλιδο κείμενο του Βιγκανό, 

που δημοσιεύτηκε σε συντηρητική καθολι-
κή εφημερίδα, περιγράφονται λεπτομέρειες 
για την ομοφυλοφιλία μέσα στην Καθολική 
Εκκλησία και τη διαφθορά που έχει φτάσει 
μέχρι την κορυφή της ιεραρχίας της. 

Σαν να μην έφταναν αυτά, ο πάπας έχει να 
αντιμετωπίσει και την πρόσφατη απόφαση 
δικαστή της Πενσιλβάνια, ο οποίος απήγγει-
λε κατηγορίες σε 300 ιερωμένους για σε-
ξουαλική κακοποίησηση περισσότερων από 
1.000 παιδιών. Η έκθεση του δικαστηρίου 
της Πενσιλβάνια περιέχει ανατριχιαστικές 
λεπτομέρειες για παπά που βίασε 7χρονο 
κοριτσάκι στο νοσοκομείο (!) ή άλλον που 
βίαζε κοριτσάκια και τα έστελνε για έκτρω-
ση σε περίπτωση εγκυμοσύνης! Ολα αυτά 
τα εγκλήματα γίνονταν με την κάλυψη του 
συστήματος της σιωπής που επικρατούσε 
για δεκαετίες! 

Τα παπαγαλάκια του πάπα, υποστηρίζουν 
ότι η Εκκλησία έχει αλλάξει από τότε, αφού 
η έκθεση του δικαστηρίου βασίζεται σε δη-
μοσίευμα της εφημερίδας BostonGlobe προ 
δεκαπενταετίας. Ομως, η βροχή καταγγελι-

ών για σεξουαλικές κακοποιήσεις από καθο-
λικούς ιερείς δεν προέρχεται μόνο από τις 
ΗΠΑ, αλλά και από άλλες χώρες. Πρόσφατα, 
καθολικοί επίσκοποι παραιτήθηκαν μαζικά 
όταν αποκαλύφθηκαν σεξουαλικά σκάνδαλα 
που είχαν κουκουλώσει στη χώρα τους. Ενας 
καρδινάλιος ονόματι Τζορτζ Πελ αντιμετω-
πίζει δίκη στην Αυστραλία για σεξουαλικές 
κακοποιήσεις, ενώ πριν από τέσσερα χρό-
νια η ιρλανδική κυβέρνηση αναγκάστηκε να 
ζητήσει συγνώμη για την κακοποίηση περισ-
σότερων από 10.000 γυναικών και παιδιών 
σε καθαριστήρια ρούχων της Καθολικής 
Εκκλησίας, μετά από τη δημοσιοποίηση έκ-
θεσης καταπέλτη (πάνω από 1.000 σελίδες) 
πάνω στο θέμα (βλ. http://www.eksegersi.
gr/issue/764/Διεθνή/20917.Σεξουαλική-κα-
κοποίηση-με…-καθολική-προστασία).

Ο μόνος που ίσως καταλαβαίνει καλύτε-
ρα το μαρτύριο που περνά ο… καημένος ο 
πάπας Φραγκίσκος είναι ο προκάτοχός του 
Βενέδικτος, ο οποίος το Σεπτέμβρη του 2011 
λίγο έλειψε να συρθεί στο Διεθνές Δικαστή-
ριο της Χάγης για τα ανά τον κόσμο σεξουα-
λικά σκάνδαλα που ταλάνιζαν την Καθολική 
Εκκλησία. Επιζώντες κακοποιημένοι από 
ιερείς οργάνωσαν δίκτυο με έδρα στο Σικά-
γο και καταφέρθηκαν κατά του τότε πάπα 
μέσω δικηγόρων από το Κέντρο Συνταγμα-
τικών Δικαιωμάτων, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. 
Ο Βενέδικτος, όμως, παραιτήθηκε ξαφνικά 
τον Φλεβάρη του 2013, πράγμα που λέει 
πολλά, γιατί είχε έξι αιώνες (από το 1415) να 
παραιτηθεί πάπας!



www.eksegersi.gr

6 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2018

Κοινωνικός έλεγχος 
μέσω φιλανθρωπίας

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, διεξάγεται η «μάχη 
της ΔΕΘ». Τα κομματικά επιτελεία εφοδιάζουν 
τους αρχηγούς με ηχηρά προγράμματα, με έντονο 
κοινωνικό άρωμα, τα οποία αυτοί εκφωνούν στη 
διάρκεια ενός διήμερου που διάγουν ο ένας μετά τον 
άλλο στη Θεσσαλονίκη.

Οταν η χρονιά είναι προεκλογική, τότε η «μάχη της 
ΔΕΘ» παίρνει χαρακτήρα «ζωής ή θανάτου». Η πιο 
πρόσφατη τέτοια χρονιά ήταν το 2014. Σφραγίστηκε 
από το «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης», το οποίο 
εκφώνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο τον συνόδευε ως 
«λάιτ μοτίφ» μέχρι την εκλογική του νίκη τον Γενάρη 
του 2015.

Δε χρειάζεται, βέβαια, να θυμίσουμε τι απέγινε 
το «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης». Πρέπει να 
το θυμόμαστε, όμως, για να έχουμε ένα μέτρο 
αξιολόγησης των όσων ακούγονται σήμερα. Πόσες 
πιθανότητες υλοποίησης έχουν όλα όσα τάζουν τα 
κομματικά επιτελεία στο εξαθλιωμένο πόπολο.

Από την άλλη -και ανεξάρτητα από το δημαγωγικό 
τους χαρακτήρα- αυτά που τάζουν σήμερα έχουν 
μια βασική διαφορά από εκείνα που έταζαν το 
2014. Τότε, βρισκόμασταν ακόμα στη χρονιά του 
αντι-Μνημόνιου, που θα επανέφερε τα πάντα 
στα δεδομένα πριν από το Μνημόνιο, το οποίο θα 
το καταργούσαν (μαζί με τους εφαρμοστικούς 
του νόμους) με ένα νόμο σε ένα άρθρο. Τώρα, 
βρισκόμαστε στη χρονιά του μετα-Μνημόνιου. 
Δηλαδή του Μνημόνιου με… ψευτομερεμέτια.

Τι σημαίνει αυτό; Οτι οι «κατακτήσεις» της 
μνημονιακής περιόδου (ναι, ναι, σε τέτοιες 
αναφέρεται η πιο πρόσφατη απόφαση του Eurogroup 
για την Ελλάδα) πρέπει να παραμείνουν, και οι 
όποιες παρεμβάσεις δεν πρέπει να πειράξουν αυτές 
τις «κατακτήσεις», είτε αφορούν τη δημοσιονομική 
πολιτική είτε αφορούν τις σχέσεις κεφάλαιου-
εργασίας. Με απλά λόγια, το μετα-Μνημόνιο έχει ως 
στόχο την παγίωση της κινεζοποίησης του ελληνικού 
λαού, όπως αυτή διαμορφώθηκε τα τελευταία οχτώ 
χρόνια.  Ακόμα και στο σύνολό τους να υλοποιούνταν 
αυτά που θα τάξει σήμερα και αύριο ο Τσίπρας, 
πάλι δε θα υπήρχε έξοδος από την κινεζοποίηση. 
Δε θα υπήρχε ούτε καν ανακούφιση από τις πιο 
δυσβάστακτες πληγές της.

Ομως, τα περισσότερα απ' αυτά που τάζουν 
θα έχουν την τύχη του «προγράμματος της 
Θεσσαλονίκης». Ο,τι δεν είναι συμβατό με τις άμεσες 
προτεραιότητες του κεφαλαίου θα παραπέμπεται 
στις ελληνικές καλένδες. Γι' αυτό υπάρχει ο μετα-
μνημονιακός μηχανισμός σκληρής επιτήρησης, 
ο οποίος δεν είναι φιλολογικού χαρακτήρα, αλλά 
διαθέτει ως εργαλεία του την επιστροφή κάποιων 
τόκων (κέρδη ΕΚΤ και κεντρικών τραπεζών από 
ελληνικά ομόλογα). Αν η όποια ελληνική κυβέρνηση 
δεν υπακούει στις εντολές της τρόικας, η επιστροφή 
αυτών των τόκων θα ακυρώνεται. Και βέβαια, υπάρχει 
πάντοτε το εργαλείο του χρέους, το οποίο σε μερικά 
χρόνια θα χρειαστεί να ρυθμιστεί εκ νέου.

Το κυριότερο όμως είναι άλλο. Είναι η πλήρης 
υποταγή στην αστική εξουσία και η «ντε φάκτο» 
κατάργηση της ταξικής πάλης. Η αστική εξουσία, ως 
όργανο άσκησης της δικτατορίας του κεφαλαίου, 
μπορεί με συνοπτικές διαδικασίες να αφαιρεί ό,τι 
κατακτήθηκε σε πολλές δεκαετίες εργατικών αγώνων. 
Και η εργατική τάξη πρέπει να περιοριστεί στο ρόλο 
του ζητιάνου που προσβλέπει στα φιλανθρωπικά 
αισθήματα της αστικής εξουσίας. 'Η θα το 
αποδεχτούμε μοιρολατρικά ή θα ξαναπιάσουμε το 
σπασμένο νήμα της ταξικής πάλης.

στο ψαχνό

Τραγουδιάρες
Ο ένας (Σπίρτζης) έχει εξασφαλίσει -μέ-

σω του εν εργολαβίαις συναδέλφου του 
Φλαμπουράρη- το πόστο του υπουργού 
Εργολαβιών και Εργολάβων, που όσο ήταν 
στο ΠΑΣΟΚ μόνο στα τρελά του όνειρα 
θα πρέπει να το είχε δει. Εχει κάθε λόγο, 
λοιπόν, να κάνει… γλειψιματικούς παραλ-
ληλισμούς: «ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ με τον Αλέξη 
να προχωρήσουμε από εκεί που το άφη-
σε ο Ανδρέας. Ηρθε η ώρα να αλλάξουμε 
πραγματικά την Ελλάδα και την Ευρώπη 
με προοδευτικές συγκλίσεις, συνεργασία 
και όραμα» (άρθρο στη «Νέα Σελίδα» του 
-επίσης πρώην πασόκου- Λιβάνη).

Ο άλλος (Ραγκούσης) από κηπουρός 
του Γιωργάκη και πανίσχυρος υπουργός 
του ξαναξέπεσε στο πόστο του μπιφτεκά 
της Πάρου, έφαγε ένα μεγαλοπρεπέστα-
το «μαύρο» στις εκλογές για πρόεδρο του 
ΚΙΝΑΛ και προσπαθεί να σώσει την παρ-
τίδα μέσω ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας το αγροτικό 
του με μπινελίκια γι' αυτούς των οποίων 
πριν από μερικούς μήνες ήθελε να γίνει 
αρχηγός: «Αν ήθελαν να τιμήσουν την 3η 
του Σεπτέμβρη ειλικρινά και με σεβασμό 
στις αρχές της, τότε δεν θα είχαν υποτα-
χθεί στη δεξιά και τη διαπλοκή, θα είχαν 
ενσυναίσθηση πως δεν γίνεται να είναι υπε-
ρήφανοι που έγιναν υπουργοί του Σαμαρά. 
Το ΠΑΣΟΚ του ‘74 ήταν αξιακά το αντίθετό 
τους…» (ανάρτηση στο Twitter).

Ομολογία
Μια άλλη πρώην πασόκα, που από το 

τίποτα βρέθηκε υπουργός του Τσίπρα, η 
Ξενογιαννακοπούλου, δεν ασχολείται τό-
σο με τους πρώην συντρόφους της. Περισ-
σότερο ασχολείται με τη δικαιολόγηση της 
δικής της συμμετοχής στη συγκυβέρνηση 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, στην οποία προσπαθεί 
να δώσει ιδεολογικό στίγμα. Οταν ρωτή-
θηκε (συνέντευξη στα «Νέα», 1-2.9.2018) αν 
ο Καμμένος και η Παπακώστα «θολώνουν 
την εικόνα μιας κυβέρνησης που θέλει 
να εμφανίζεται με αριστερό  πρόσημο», 
απάντησε: «Το προοδευτικό-αριστερό 
πρόσημο της κυβέρνησης είναι σαφές και 

αποτυπώνεται καθαρά στις πολιτικές της 
προτεραιότητες και κατευθύνσεις. Στην 
Ευρώπη, όπου υπάρχουν κυβερνήσεις συ-
νεργασίας, τα κόμματα που τις συγκροτούν 
διατηρούν την ιδεολογική και πολιτική τους 
φυσιογνωμία, ενώ σε κυβερνητικό επίπεδο 
υλοποιούν το προγραμματικό πλαίσιο 
που έχουν συμφωνήσει».

Το πρώτο μισό της απάντησής της 
δε σηκώνει σχολιασμό, γιατί είναι μια 
ιταμή πρόκληση, καθώς μετατρέπει το 
ζητούμενο («είναι αριστερή η κυβέρ-
νηση;») σε δεδομένο. Και μάλιστα, 
για μια κυβέρνηση που εφαρμόζει 
την ίδια σκληρή αντιλαϊκή πολιτική 
με τις προκατόχους της, σε αγαστή 
συνεργασία με τους ιμπεριαλιστές 
δανειστές. Η Ξενογιαννακοπούλου 
μας λέει ότι η κυβέρνηση έχει «προο-
δευτικό-αριστερό πρόσημο» και πως 
είναι αυτό το πρόσημο που τράβηξε 
τον Καμμένο και τους ΑΝΕΛ και πλέ-
ον και την Παπακώστα!

Το δεύτερο μισό της απάντησης 
αποτελεί μια κυνική ομολογία (που 
η Ξενογιαννακοπούλου κάνει πως 
δεν καταλαβαίνει).  Μας λέει ότι 
η ιδεολογική και πολιτική φυσιο-
γνωμία, που κάποτε διαχώριζε τα 
αστικά κόμματα (συντηρητικοί και 
σοσιαλδημοκράτες με τα παρακλά-
δια τους ήταν τα δύο στρατόπεδα 
στην Ευρώπη) δεν έχει πια καμιά 
σημασία από άποψη πρακτικής 
πολιτικής. Γι' αυτό και όλα τα κόμ-
ματα μπορούν να συνεργάζονται 
κυβερνητικά. Πράγματι, έτσι είναι.

Κουτοπονηριές (1)
Γιατί ο Τσίπρας πήρε τη Γεροβα-

σίλη από το υπουργείο Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και έβαλε σ' αυ-
τό την Ξενογιαννακοπούλου (εκβι-
άζοντας μάλιστα την πρώτη: ή το 
Προ-Πο ή τίποτα); Δεν νομίζουμε 
ότι η Ξενογιαννακοπούλου ήταν 
σε θέση να διαπραγματευθεί. 
Οπου κι αν την έστελνε, θα πήγαι-

νε. Ομως οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι μια 
κρίσιμη εκλογική μάζα. Και η Γεροβασίλη, 
με την αλαζονεία της και τη συμπεριφο-
ρά της στο θέμα της «αξιολόγησης», που 
έφτασε ακόμα και σε ωμούς εκβιασμούς, 
είχε γίνει κόκκινο πανί. Η Ξενογιαννακο-
πούλου είναι «καθαρή» από τέτοια «αμαρ-

Πλερέζες εξαπάτησης
Δεν το λες και αισιόδοξο το πρωτοσέλιδο της συριζαίικης «Εποχής» την προηγούμενη Κυριακή. Κάτι παραπάνω από υπαινικτικός ο κεντρικός τίτλος: «Κινήσεις υπό το βλέμ-μα των αγορών». Και το editorial κανονική «κηδεία». Εχει μεν την πρόθεση η κυβέρνη-ση «να ασκήσει φιλολαϊκή πολιτική», όμως «καθώς οργανώνεται η αντίπαλη πλευρά», από ΝΔ μέχρι ΔΝΤ και από ΣΕΒ μέχρι αντι-κυβερνητικό Τύπο «η κυβέρνηση φαίνεται να γίνεται ιδιαίτερα προσεκτική, διαβεβαι-ωτική».

Το ιδεολόγημα προωθήθηκε λαθραία, όπως το συνηθίζουν οι ευρω-αναθεωρη-τές: το ΔΝΤ και ο ΣΕΒ είναι αντίπαλοι της κυβέρνησης! Δεν έχει σημασία που η πραγ-ματικότητα αποδεικνύει το αντίθετο. Τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα.
Αφού ορίστηκαν οι… ταξικοί αντίπαλοι, κατέβηκαν οι πλερέζες: «Εν όψει των εξαγ-γελιών στη ΔΕΘ, με την καθημερινή τρομο-κρατία που ασκούν οι αντίπαλοι της κυβέρ-νησης, με τον -πραγματικό- μπαμπούλα των αγορών είναι αναμενόμενο αυτή να είναι προσεκτική και να μετρά τα λόγια της».

Δεν είναι που δε θέλουμε, είναι που δεν μπορούμε. Δεν μας αφήνουν οι «αγορές», που είναι πραγματικός μπαμπούλας. Αυτές οι ίδιες αγορές που μέχρι τις εκλογές του 2015 υποβιβάζονταν σε ρόλους… μπαλέτου οριεντάλ, που θα χόρευε στο ρυθμό που θα έπαιζε ο Τσίπρας με το νταούλι και με τη λύρα! Συμπέρασμα; Να μην περιμένουμε και πολλά από την κυβέρνηση τώρα, αλλά να ξέρουμε πως θα απαιτηθεί μια «δεύτερη φάση», στην οποία θα πρέπει «να αμφισβη-τηθούν κάποιες από τις παραμέτρους που έχουν επιβάλει οι δανειστές μας»!

ΚΟΝΤΡΕΣ
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τήματα» και μπορεί, χάρη και στο χαμηλών τόνων προφίλ της, να  
χρησιμεύσει ως γέφυρα επαναπροσέγγισης. Βοηθάει σ' αυτόν 
και ο Μητσοτάκης με τις συνεχείς νεοφιλελεύθερες απειλές που 
εκτοξεύει, οι οποίες τον έχουν καταστήσει φόβητρο των δημόσι-
ων υπάλληλων. Δεν πρέπει, άλλωστε, να ξεχνάμε ότι σ' αυτό το 
χώρο υπάρχει κόσμος που παραδοσιακά ήταν ενταγμένος στο 
ΠΑΣΟΚ ή ψήφιζε ΠΑΣΟΚ. Επομένως, η Ξενογιαννακοπούλου 
επελέγη ως ο κατάλληλος άνθρωπος για την κατάλληλη θέση.

Κουτοπονηριές (2)
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δήλωση Καμμένου για το «Μα-

κεδονικό», όταν ο Τσίπρας καταθέσει για έγκριση από την ελληνι-
κή Βουλή τη Συμφωνία των Πρεσπών, αυτός (ο Καμμένος) θα πάει 
στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα του πει ότι η κυβέρνηση 
δεν έχει την εμπιστοσύνη του, οπότε θα γίνουν εκλογές και η 
Συμφωνία δε θα επικυρωθεί. Τι δουλειά έχει, όμως ο ΠτΔ σε μια 
κοινοβουλευτική διαδικασία; Το Σύνταγμα δεν του επιτρέπει να 
προκηρύξει εκλογές παρά μόνο αν η κυβέρνηση «πέσει» μετά 
από πρόταση δυσπιστίας ή αν ο πρωθυπουργός παραιτηθεί. Ούτε 
δημοψήφισμα (όπως ερμήνευσαν κάποιοι τη δήλωση Καμμένου) 
μπορεί να προκηρύξει ο ΠτΔ, αν δεν το ζητήσει η κυβέρνηση. 
Ο,τι είναι να γίνει μπορεί να γίνει μόνο στη Βουλή. Κι αυτό είναι 
το μόνο που δεν ανέφερε ο Καμμένος, που αναφέρθηκε μόνο 
στον παντελώς αναρμόδιο ΠτΔ. Και μη μας πείτε «Καμμένος είν' 
αυτός». Τα στοιχειώδη συνταγματικά τα ξέρει πολύ καλά. Εχει 
πολλά χρόνια στο κουρμπέτι.

Μαλλιοκούβαρα
Πρέπει να είναι πολύ σημαντικό «μαγαζί» η ΕΡΤ για να ξεκατι-

νιάζονται (πάντοτε… πολιτικά) οι άνθρωποι που τοποθέτησε επι-
κεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γ. Θαλασσινός, αναπληρωτής διευθύνων 
σύμβουλος αρμόδιος για τη Ραδιοφωνία, «κράζει» τον διευθύ-
νοντα σύμβουλο Β. Κωστόπουλο και τον γνωστό Καλφαγιάννη 
της ΠΟΣΠΕΡΤ, επειδή τον παραμέρισαν και θέλουν να επιλέ-
ξουν αυτοί τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Ραδιοφωνίας. 
«Οδηγούμαστε σε μία ΕΡΤ που -επιτέλους- οι συνδικαλιστές και 
η ομήγυρις δεν εργάζεται, αλλά διοικεί, οι γενικοί διευθυντές δεν 
έχουν απαραίτητα πτυχία ΑΕΙ, αλλά μπάρμπα στην Κορώνη, οι 
συνταξιούχοι διοικούν επιτροπές, ενώ οι υπεύθυνοι σημαντικών 
διευθύνσεων δεν γνωρίζουν αγγλικά», κατήγγειλε ο Θαλασσινός, 
για τον οποίο πολλοί προεξοφλούν ότι οδηγείται σε παραίτηση.

Καλά ξεμπερδέματα στον αγώνα για την… αξιοκρατία.

Τραγωδός
«Ζήτω η Μακεδονία μας!» αναφώνησε η απερχόμενη από το 

υφυπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, Κόλλια-Τσαρουχά, και έβα-
λε τα κλάματα, καθώς παρέδιδε τον άνευ αρμοδιοτήτων θώκο 
στην  Κ. Νοτοπούλου. Προς τι η συγκίνηση; Φεύγει από ένα 
υφυπουργείο με μοναδική αρμοδιότητα την παρουσία σε αγι-
ασμούς, παρελάσεις, εγκαίνια και ετήσιες πανηγύρεις, και πάει 
στο Πεντάγωνο, δίπλα στην προεδράρα της, που όλο και κάποια 
αρμοδιότητα θα της αφήσει. Εμείς νομίζουμε πως η ανελίτισσα 
πολιτικός αδικείται από τη δουλειά που κάνει. Τραγωδός στην 
Επίδαυρο θα έπρεπε να έχει γίνει. Φεύγοντας για μια πιο ανα-
βαθμισμένη θέση, κατάφερε ν' αφήσει το δάκρυ ως ανάμνηση 
στους ψηφοφόρους της (εκλέγεται στις Σέρρες). Μεγάλη υπό-
θεση, μεγάλη ικανότητα.

Μπάζα
Αυτόν τον Κυρανάκη πού τον πέτυχε ο Κούλης; Είναι δυνατόν 

κοτζάμ ΝΔ να στέλνει αυτόν τον τύπο να την εκπροσωπήσει σε 
«εχθρικό» τηλεοπτικό τοκ σόου; Η χαρά του Κοτρώτσου ήταν στη 
βραδινή εκπομπή της ΕΡΤ την περασμένη Δευτέρα. Δεν αναφε-
ρόμαστε τόσο στο γεγονός ότι συνεχώς γκρίνιαζε ότι δεν τον 
αφήνουν να ολοκληρώσει (στάση καθαρά αντιτηλεοπτική), όσο 
στις παπάρες που πέταγε. Οταν πήγε η κουβέντα στην κόντρα 
Βαξεβάνη-Ζαχαράκη, ο Κοτρώτσος του είπε ότι ο Βαξεβάνης 
αθωώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Μπορεί αυτό να έγινε επί κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε ατάραχος ο Κυρανάκης (υπονοώντας 
ότι η κυβέρνηση ελέγχει τα δικαστήρια). Και η καταδίκη σε πρώτο 
βαθμό έγινε επί ΝΔ, πέταξε ο Κοτρώτσος. Κόκκαλο ο Κυρανάκης. 
Μιλάμε για πραγματικό Βατερλό.

Κύκλοι φίλων γιοκ;
Οργίαζε η φημολογία πριν από τις οργανωτίστικες κινήσεις 

Τσίπρα, με τη μετακίνηση Σκουρλέτη στη γραμματεία του κόμ-
ματος και τον ανασχηματισμό: ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιχειρήσει να δια-
μορφώσει ένα νέο μοντέλο οργάνωσης, με τις οργανώσεις του να 
πλαισιώνονται από «κύκλους φίλων». Δεν ακούσαμε να ανακοινώ-
νεται κάτι σχετικό, προφανώς γιατί ο μηχανισμός αντέδρασε. Και 
γιατί αντέδρασε; Γιατί φοβάται πως θα χάσει το μονοπώλιο της 
πρόσβασης στον κρατικό μηχανισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 
Σε κάθε περίπτωση, οι «κύκλοι φίλων» δε θα ήταν παρά μηχανι-
σμοί διεκπεραίωσης κάθε είδους ρουσφετιών, με στόχο την άγρα 
ψήφων για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα ως μηχανισμός 
εξακολουθεί να παραμένει στα επίπεδα του «ΣΥΡΙΖΑ του 4%».

Την πρώτη φορά ήταν νύ-
χτα και το σόου στο Συ-

ντονιστικό Κέντρο της Πυρο-
σβεστικής μεταδιδόταν λάιβ. 
Ο Τσίπρας ρωτούσε πότε θα 
σηκωθούν τα αεροπλάνα, την 
ώρα που ο κόσμος είχε καεί 
ζωντανός, ενώ μεγάλο μέρος 
από τους επιζήσαντες αγωνι-
ούσε αν θα πάει κάνα πλεού-
μενο να τους μαζέψει από τη 
θάλασσα.

Τη δεύτερη φορά πήγε 
χαράματα, απροειδοποίητα, 
μόνο με τον φωτογράφο του 
Μαξίμου. Ηταν η περίοδος 
που προσπαθούσαν να απο-
ποιηθούν κάθε ευθύνη για 
το θάνατο τόσων ανθρώπων. 
Η περίοδος που έστηναν συ-
νεντεύξεις, υπό τη διεύθυν-
ση του Τζανακόπουλου, στις 
οποίες οι αρχηγοί της Αστυ-
νομίας και της Πυροσβεστι-
κής «απεδείκνυαν» ότι έγιναν 
όλα όσα έπρεπε και μπορού-
σαν να γίνουν και ο Τόσκας 
έπεφτε σε… βαθύ λογισμό και 
δεν έβρισκε κανένα λάθος.

Ολα αυτά, όπως είναι γνω-
στό, κατέληξαν σε επικοινωνι-
ακό Βατερλό. Κι αυτό ήταν το 
μόνο που έτσουξε τον Τσίπρα 
και την κλίκα του. Δεκάρα 
τσακιστή δεν έδιναν για τους 
νεκρούς, τους τραυματίες, 
τις καταστροφές. Μόνο η δι-
κή τους εικόνα τους ένοιαζε. 
Ετσι, άρχισαν να ξεφορτώνο-
νται τον ένα μετά τον άλλο 
τους «αλάνθαστους». Πάει ο 
Τόσκας, πάει ο γενικός γραμ-
ματέας Πολιτικής Προστα-
σίας, πάνε οι αρχηγοί Πυρο-
σβεστικής και Αστυνομίας. 
Ακόμα και ο Σκουρλέτης, που 
όσο κι αν το προσπάθησε δεν 
κατάφερε να φύγει τελείως 
από το κάδρο, μετακινήθηκε 
από την κυβέρνηση στο κόμ-
μα.

Μετά την παρέλευση του 
καλοκαιριού, λοιπόν, με τη 
«μάχη των ευθυνών» να έχει 
εξελιχθεί πλέον σε «μάχη για 
την αποκατάσταση», ο Τσί-
πρας ξαναπήγε στο Μάτι. Με 
όλα τα τηλεοπτικά συνεργεία 
αυτή τη φορά και χωρίς τις 
«μουτζούρες» να του χαλάνε 
το κάδρο. Δεν είχε μαζί του 
τον Τόσκα και τους λοιπούς 
«παραιτηθέντες», αλλά τον 
Σπίρτζη, τον Φλαμπουράρη, 
τον Χαρίτση. Δηλαδή, τους 
υπουργούς που «έχουν τα 
λεφτά», με τα οποία προσπα-
θούν τώρα να εκμαυλίσουν 
τον κόσμο της περιοχής.

Στην τρίτη επίσκεψη Τσί-
πρα κόλλησε και η Δούρου, η 
οποία είχε φροντίσει να είναι 
μόνιμα έξω από το κάδρο την 
περίοδο της «μάχης των ευ-
θυνών» (όπως έλεγε, όταν της 
επεσήμαιναν την απουσία 
της, δούλευε εντατικά με τις 
υπηρεσίες της Περιφέρειας 
και δεν είχε καιρό για… επικοι-
νωνιακές εμφανίσεις). Φαίνε-
ται πως τώρα… χαλάρωσε από 
την πολλή δουλειά και είπε να 

κάνει κι αυτή την εμφάνισή 
της στα καμένα. Κι επειδή… 
δε δίνει σημασία στα επικοι-
νωνιακά, φρόντισε να εμφανι-
στεί με «στολή εργασίας» αλά 
Ομπάμα (όπως και ο Τσίπρας, 
άλλωστε): το μαλλί πιασμένο 
πίσω με λάστιχο, σκούρο πα-
ντελόνι, λευκό πουκάμισο με 
σηκωμένα τα μανίκια! Ευκαι-
ρία να κολλήσει βρήκε και ο 
Ψινάκης, με «στολή εργασί-
ας» αλά Ομπάμα κι αυτός, 
στην οποία είχε προσθέσει 
και γραβάτα (χωρίς περαιτέ-
ρω σχόλια).

Το σόου ήταν άψογα σκη-
νοθετημένο. Περιλάμβανε 
περιοδεία στα καμένα (με 
τα πρόσωπα παγωμένα σε 
έκφραση θλίψης), στρατιά 
ασφαλιτών και κλακαδόρων 
(ώστε να εξουδετερώσουν 
με τα χειροκροτήματα τυχόν 
διαμαρτυρίες πληγέντων - οι 
οποίες δεν αποφεύχθηκαν, 
όμως κρατήθηκαν σε ελεγχό-
μενο πλαίσιο) και μετά «σύ-
σκεψη» σε καφενείο, όπου 
έγιναν οι ανακοινώσεις. Ο 
στόχος ήταν να δειχτεί πρώτο 
ότι ο πρωθυπουργός ενδιαφέ-
ρεται και εποπτεύει προσωπι-
κά τους υπουργούς του και τις 
υπηρεσίες και δεύτερο ότι ο 
Τσίπρας δε φοβάται την επα-
φή με το λαό, δεν έχει λόγο 
να πηγαίνει κρυφά οπουδήπο-
τε. Επρεπε, δηλαδή, να σβη-
στούν οι καταστροφικές για 
την εικόνα της κυβέρνησης 
εντυπώσεις του πρώτου και-
ρού και ν' αντικατασταθούν 
με καινούργιες.

Ενα «γλωσσικό ολίσθημα» 
του Τσίπρα αποκάλυψε την 
αλήθεια: «Είμαι εδώ για να 
δώσω το μήνυμα ότι το Μάτι 
δεν θα ξεχαστεί μετά το πέ-
ρας της θλιβερής δημοσιό-
τητας των πρώτων ημερών», 
είπε ο πρωθυπουργός. Ενε-
νήντα οχτώ (μέχρι στιγμής) 
νεκροί δεν είναι βέβαια μια 
θλιβερή δημοσιότητα, αλλά 
μια φρικτή πραγματικότητα. 
Ομως ο Τσίπρας έχει στο μυ-
αλό του μόνο τη δημοσιότη-
τα, δηλαδή την αντανάκλαση 
της φρικτής πραγματικότητας 
στα ΜΜΕ και την επίδρασή 
της στο «εκλογικό πορτοφόλι» 
της κυβέρνησης. Γι' αυτό και 
πήγε στο Μάτι για να «τάξει 
λεφτά».

Ξέρουμε, βέβαια, τι γίνε-
ται σ' αυτές τις περιπτώσεις. 
Κι έχει φανεί ήδη και στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, 
καθώς ακόμα και το επίδο-
μα άμεσης βοήθειας που 
ανακοίνωσε η κυβέρνηση τις 
πρώτες μέρες, η πλειοψηφία 
των πυρόπληκτων δεν το πήρε 
(οι Δήμοι που θα το μοίραζαν 
επικαλούνται τώρα γραφει-
οκρατικά προβλήματα). Για 
την περιοχή που επλήγη από 
την πυρκαγιά, όμως, εγείρο-
νται άλλα τεράστια ζητήμα-
τα. Και δεν αναφερόμαστε 
μόνο στην καθυστέρηση κα-
τασκευής των απαραίτητων 
αντιπλημμυρικών έργων ή 
στις επεμβάσεις καταστρο-
φικού χαρακτήρα που έγιναν 
στο Μεγάλο Ρέμα της Ραφή-
νας (για το θεαθήναι άφησαν 
τον Καμμένο να βάλει τις 
μπουλντόζες της ΜΟΜΚΑ, 
ρίχνοντας το σύνθημα «γαία 
πυρί μειχθήτω»). Αναφερό-
μαστε σε κομβικά ζητήματα 
που έχουν να κάνουν με τον 
περιορισμό στην αναδάσωση 
και με τον αποχαρακτηρισμό 
εκτάσεων στα οποία είχαν χτι-
στεί αυθαίρετες κατασκευές. 
Αντιγράφουμε από την εκτενή 
ανάλυση που δημοσιεύτηκε 
στο προηγούμενο φύλλο μας:

Μιλώντας στις 8 Αυγού-
στου στο Λαύριο, ο Τσίπρας 
-εμμέσως πλην σαφώς- δη-
μοσιοποίησε την πρόθεσή του 
να νομιμοποιήσει όλες αυτές 
τις παράνομες οικοδομικές 
άδειες, λέγοντας χαρακτηρι-
στικά: «Για τον λόγο αυτό, ανα-
λαμβάνουμε δράση άμεσα. Η 
πρόθεσή μας είναι σαφής. Οι 
περιοχές που έχουν πληγεί θα 
οικοδομηθούν τάχιστα, αλλά 
σε νέα βάση. Σε νέα βάση που 
θα εγγυάται τη νομιμότητα, το 
σεβασμό στο περιβάλλον, και 
-δεν θα κουραστώ να το επα-
ναλαμβάνω- το σεβασμό στη 
ζωή των κατοίκων τους» (η 
έμφαση δική μας).

Στις περιοχές αυτές χτίστη-
καν βίλες και άλλου τύπου 
κατοικίες, το 50% περίπου 
χωρίς οικοδομικές άδειες 
(σύμφωνα με κυβερνητικές 
ανακοινώσεις) και το άλλο 
50% με οικοδομικές άδειες 
που εκδόθηκαν παράνομα και 
που στη συνέχεια τις νομιμο-
ποίησε η κυβέρνηση των Σα-
μαροβενιζέλων με το άρθρο 
28 παράγραφο 41 του νόμου 
4280/2014. Οταν λοιπόν ο 
Τσίπρας δηλώνει ότι οι περι-
οχές θα οικοδομηθούν τάχι-
στα, ομολογεί ότι θα εφαρ-

μόσει τη δασοκτόνα διάταξη 
των Σαμαροβενιζέλων και 
επιπλέον θα νομιμοποιήσει 
και το άλλο 50% των βιλών 
και κατοικιών που κατασκευ-
άστηκαν χωρίς καν την έκδο-
ση οικοδομικών αδειών. Ετσι, 
η κυβέρνηση των Τσιπροκαμ-
μένων, με την απόφασή της 
να νομιμοποιήσει και τις βί-
λες χωρίς οικοδομικές άδειες, 
παρατείνει το χρόνο ισχύος 
της δασοκτόνας διάταξης 
των Σαμαροβενιζέλων.

Η δεύτερη δασοκτόνα δι-
άταξη αφορά τις περιβόητες 
οικιστικές πυκνώσεις. Την 
εισήγαγε η κυβέρνηση των 
Τσιπροκαμμένων με το άρ-
θρο 153 του νόμου 4389/2016 
και στη συνέχεια πασχίζει να 
την περάσει ως συνταγματική, 
καταφεύγοντας στη βοήθεια 
του ΣτΕ.

Αυτά γράφαμε στο προ-
ηγούμενο φύλλο, θέτοντας 
το ζήτημα στην ευρύτερη 
διάστασή του, αυτή της πλή-
ρους εγκατάλειψης του δα-
σικού πλούτου της χώρας, 
από τη μια, και της διαχρο-
νικής νομιμοποίησης κάθε 
είδους καταπατήσεων και 
αυθαίρετης δόμησης στα 
καταπατημένα, από την άλ-
λη. Η φονική πυρκαγιά στο 
Μάτι και η καταστροφή που 
προκάλεσε, γίνεται εργαλείο 
για την παγίωση και επέκτα-
ση της δασοκτόνας πολιτικής 
(όπως έχει συμβεί στο παρελ-
θόν και με άλλες πυρκαγιές). 
Γι' αυτό και η προσοχή μας 
δεν πρέπει να στραφεί μόνο 
στα ζητήματα στήριξης των 
πληγέντων, αλλά και σ' αυτά 
τα ευρύτερα ζητήματα. Δεν 
πρέπει να επιτρέψουμε, στο 
όνομα της αποκατάστασης 
των πληγέντων που είχαν χτί-
σει σε δάσος, να παγιωθεί η 
δασοκτόνα διάταξη των Σα-
μαροβενιζέλων, όπως την πε-
ριγράψαμε παραπάνω. 'Η να 
περάσει το προκλητικό σχέδιο 
για τις περιβόητες οικιστικές 
πυκνώσεις, που επίσης νο-
μιμοποιεί καταπατήσεις και 
αυθαίρετες οικοδομές και 
κατασκευές σε δάση και δασι-
κές εκτάσεις, υπό τη συνοδεία 
του ήχου από τις μπουλντόζες 
που για λόγους προπαγάνδας 
γκρεμίζουν κάποια εγκαταλε-
λειμμένα αυθαίρετα, τροφο-
δοτώντας με εικόνες την κυ-
βερνητική προπαγάνδα.

* Μια διόρθωση: στο προ-
ηγούμενο φύλλο, στην ανά-
λυση για τις δημαγωγικές 
εξαγγελίες Τσίπρα σχετικά 
με τις κατεδαφίσεις παράνο-
μων κτισμάτων και μαντρών 
σε δάση, δασικές εκτάσεις 
αιγιαλό και ρέματα, αναφερ-
θήκαμε στις επισημάνσεις 
του αρχιτέκτονα Αντώνη 
Μαούνη, βαθύ γνώστη του 
θέματος, γράφοντας ότι 
έγιναν στο πλαίσιο έρευνας 
των «Νέων». Το σωστό είναι 
ότι έγιναν στην ΕφΣυν, στις 9 
Αυγούστου.

Σόου Τσίπρα στον τόπο του εγκλήματος
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Προπαγάνδα απάτης με τις Κλαδικές 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Ενόψει ΔΕΘ και στο πλαίσιο 
προεκλογικών σχεδιασμών, 

οργιάζει η  κυβερνητική προπα-
γάνδα για την τεράστια αξία που 
αποκτούν οι Κλαδικές Συλλογι-
κές Συμβάσεις Εργασίας, για το 
άνοιγμα του δρόμου στην αύξηση 
του κατώτατου μισθού και γενικά 
των αποδοχών των εργαζόμενων. 

Σύμφωνα με τους κυβερνητι-
κούς ισχυρισμούς, μετά την 21η 
Αυγούστου του 2018 ολοκληρώθη-
κε το καταστροφικό Πρόγραμμα 
Οικονομικής Συνεργασίας. Οπως 
έχουμε αποκαλύψει, αυτό είναι 
μεγάλο ψέμα. Ο έλεγχος από τις 
κυβερνήσεις των ιμπεριαλιστικών 
κρατών της ΕΕ, που διαφεντεύουν 
την Ελλάδα θα εξακολουθήσει 
να είναι πολύ ασφυκτικός και η 
μνημονιακή πολιτική, η πολιτική 
της σκληρής δημοσιονομικής λι-
τότητας και της κινεζοποίησης, 
θα παραμείνει αλώβητη (εκτός 
αν αναλάβει δράση ο ελληνικός 
λαός). Εδώ θα ασχοληθούμε 
αποκλειστικά με τη σημασία των 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας 
(ΣΣΕ) και με τη δυνατότητα αύξη-
σης του κατώτατου μισθού και των 
μισθών γενικά.

Στις 3 του Σεπτέμβρη, η υπουρ-
γός Εργασίας Αχτσιόγλου ορ-
γάνωσε ολόκληρη φιέστα (με 
κλακαδόρους υπηρεσιακούς πα-
ράγοντες) για να φωτογραφιστεί 
την ώρα που υπογράφει την κή-
ρυξη ως υποχρεωτικών τεσσάρων 
ΣΣΕ, που είχαν συμφωνηθεί στις 
16 Μάρτη του 2016,  την 1η Ιούνη 
του 2017, στις 21 Νοέμβρη του 
2017 και στις 19 Απρίλη του 2018. 
Η υπουργός έχει αυτή τη δυνατό-
τητα, γιατί οι εργοδότες καπιτα-
λιστές που υπέγραψαν αυτές τις 
ΣΣΕ απασχολούν πάνω από το 51% 
των εργαζόμενων των αντίστοιχων 
κλάδων. Αυτή η ενέργεια ονομά-
ζεται επεκτασιμότητα, γιατί με 
την υπουργική απόφαση αυτές 
οι ΣΣΕ γίνονται υποχρεωτικές για 
όλες τις επιχειρήσεις των κλάδων 
που αφορούν. Η επεκτασιμότητα 
μπορούσε να εφαρμοστεί μόνο με 
την τυπική λήξη του Προγράμμα-
τος Οικονομικής Συνεργασίας.

Μετά από τις υπογραφές, η 
Αχτσιόγλου βγήκε να πανηγυρί-
σει ισχυριζόμενη ότι «η συλλογική 
διεκδίκηση των εργαζόμενων για 
κατώτερους μισθούς και όρους 
εργασίας αποκτά και πάλι τη ση-
μασία που της αρμόζει στη χώρα 
μας» και ότι «δρομολογούμε την 
αύξηση του μισθού ο οποίος θα 
ισχύσει χωρίς ηλικιακές  διακρί-
σεις» (οι εμφάσεις δικιές μας).

Θα της χαλάσουμε λίγο το 
άθλιο πανηγύρι, σημειώνοντας 
καταρχάς ότι δεν τόλμησε να 
ψελλίσει -έστω φραστικά- ότι θα 
καταργήσει την 6η Πράξη Υπουρ-
γικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) της 28ης 
Φλεβάρη του 2012, που ενσωμα-
τώθηκε και στον μνημονιακό νόμο 
4046/2012. Αναφερόμαστε σ’ αυ-
τή την Πράξη, γιατί, πέραν των άλ-

λων, με αυτή απαγορεύεται ρητά 
οποιαδήποτε αύξηση σε μισθούς, 
επιδόματα κτλ., ακόμα και μέσω 
ΣΣΕ. Ας θυμηθούμε το άρθρο 4 
της 6ης ΠΥΣ:

«Από 14−2−2012 και μέχρι το 
ποσοστό της ανεργίας να δια-
μορφωθεί σε ποσοστό κάτω 
του 10%, αναστέλλεται η ισχύς 
διατάξεων νόμων, κανονιστικών 
πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων 
ή Διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποί-
ες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή 
ημερομισθίων, περιλαμβανομένων 
και εκείνων περί υπηρεσιακών ωρι-
μάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την 
πάροδο συγκεκριμένου χρόνου 
εργασίας, όπως ενδεικτικά το επί-
δομα πολυετίας, το επίδομα χρό-
νου εργασίας, το επίδομα τριετίας 
και το επίδομα πενταετίας. Για την 
εφαρμογή του προηγούμενου εδα-
φίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος 
όρος του εθνικού ποσοστού ανερ-
γίας των τελευταίων τεσσάρων τρι-
μήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται 
στην Ερευνα Εργατικού Δυναμικού 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ».

Δεν επιτρέπονται, λοιπόν, αυ-
ξήσεις στους μισθούς και στα 
επιδόματα, μέσω ΣΣΕ, νόμων, κα-
νονιστικών πράξεων και Διαιτητι-
κών Αποφάσεων, εάν το ποσοστό 
ανεργίας δεν πέσει κάτω από το 
10%! Περιττεύει να θυμίσουμε ότι 
σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η ανερ-
γία κινείται γύρω από το 20% (οι 
Τσιπροκαμμένοι πιστώνουν στις 
αφεντιές τους και στην πολιτική 
απασχόλησης που άσκησαν τη 
μείωση από το 27% στο 20%). Και 
βέβαια, δε χρειάζεται να πούμε 
πόσα χρόνια (καλύτερα δεκαετί-
ες) θα χρειαστούν για να πέσει η 
ανεργία κάτω από 10%.

Οταν απαγορεύονται «διά 
ροπάλου» οι αυξήσεις στους 
μισθούς και μέσω ΣΣΕ, πώς «η 
συλλογική διεκδίκηση για κατώ-
τερους μισθούς αποκτά και πάλι 
την σημασία που της αρμόζει 
στη χώρα μας»;

Κι ακόμα, αφού απαγορεύεται η 
αύξηση του κατώτατου μισθού με 
νόμο, δεν είναι φανερό πως όταν 
η υπουργός Εργασίας λέει αυτά 
που παραθέσαμε παραπάνω, χω-
ρίς να ψελλίζει ότι θα δρομολο-
γήσει και την κατάργηση της 6ης 
ΠΥΣ, ψεύδεται ασύστολα;

Με την 6η ΠΥΣ της 28ης Φλε-
βάρη του 2012 μειώθηκαν σε τέσ-
σερα τα επιδόματα που έπαιρναν 
οι εργαζόμενοι με τις ΣΣΕ: επίδο-
μα ωρίμανσης, επίδομα τέκνων, 
επίδομα σπουδών και επικινδύνου 
εργασίας. Τα επιδόματα αυτά πά-
γωσαν καθ’ όλη την διάρκεια του 
Προγράμματος Οικονομικής Συ-
νεργασίας και ο χρόνος του παγώ-
ματος δε θα υπολογιστεί μετά την 
ολοκλήρωση του Προγράμματος. 
Το αναφέρουμε, γιατί στις τέσσε-
ρις ΣΣΕ που κηρύχτηκαν υποχρεω-
τικές από την υπουργό Εργασίας, 
τα επιδόματα που προβλέπονται 
είναι περισσότερα από τέσσερα. 

Επειδή όμως οι ΣΣΕ συμφωνήθη-
καν στο χρονικό διάστημα που 
ίσχυε το κακόφημο Πρόγραμμα 
Οικονομικής Συνεργασίας, δεν 
ισχύουν τα άλλα επιδόματα που 
προβλέπονται σε αυτές. Αυτό ας 
το κρατήσουμε στα υπόψη, για 
τη στιγμή που θα αξιολογήσουμε 
συνολικά τις τέσσερις αυτές ΣΣΕ.

Η διαδικασία που απαιτείται 
προκειμένου να κηρυχτεί από τον 
υπουργό Εργασίας υποχρεωτι-
κή μια ΣΣΕ δεν είναι τόσο απλή 
όπως την παρουσίασε η Αχτσιό-
γλου. Σύμφωνα με εγκύκλιο της 
ίδιας της υπουργού Εργασίας, οι 
καπιταλιστές εργοδότες πρέπει 
να παραδώσουν το μητρώο μελών 
τους, γιατί διαφορετικά δεν είναι 
δυνατή η επέκταση της συλλογι-
κής σύμβασης. Η εγκύκλιος αυτή 
εκδόθηκε στις 13 Ιούνη του 2018 
με θέμα: «Ελεγχος συνδρομής των 
προϋποθέσεων του άρθρου 11 παρ. 
2 του ν. 1876 του 1990» και αναφέ-
ρει: «Σε περίπτωση μη υποβολής 
από την εργοδοτική οργάνωση του 
μητρώου μελών της και της συνα-
κόλουθης αδυναμίας της προβλε-
πόμενης διαδικασίας, η επέκταση 
της συλλογικής σύμβασης δεν εί-
ναι δυνατή» (η έμφαση δική μας).

Γίνεται λοιπόν φανερό, ότι για 
να κηρύξει υποχρεωτικές αυτές 
τις τέσσερις ΣΣΕ η υπουργός Ερ-
γασίας, προηγήθηκε η αποστολή 
του μητρώου μελών από τους 
εργοδότες-καπιταλιστές. Στις 
αποφάσεις, όμως, που υπέγραψε 
η Αχτσιόγλου δεν κάνει την παρα-
μικρή αναφορά (για να δείξει ότι 
τάχα πρόκειται για αποκλειστικά 
κυβερνητική πρωτοβουλία). 

Δε χρειάζεται να πούμε ότι, αν 
αυτές οι τέσσερις ΣΣΕ αύξαναν 
τους μισθούς των εργαζόμενων, 
όπως ισχυρίστηκαν η Αχτσιόγλου 
και τα συριζοπαπαγαλάκια, τότε 
οι εργοδότες δε θα έστελναν το 
μητρώο μελών και θα μπλόκαραν 
τη διαδικασία κήρυξής τους ως 
υποχρεωτικών για όλους τους 
εργαζόμενους. Στη συνέχεια θα 
αποκαλύψουμε με στοιχεία ότι 
αυτές οι ΣΣΕ δεν αυξάνουν τους 
μισθούς των εργαζόμενων κι αυτό 
εξηγεί τη στάση συνεργασίας των 
καπιταλιστών.

Εκρηξη Ειδικών 
Επιχειρησιακών ΣΣΕ

Αντλώντας στοιχεία από την 
ιστοσελίδα του υπουργείου Ερ-
γασίας για τις Κλαδικές / Εθνικές 

Ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ και τις 
Επιχειρησιακές ΣΣΕ που υπογρά-
φηκαν από εργοδότες–καπιταλι-
στές και συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις, από τον Μάρτη του 2012 
μέχρι τώρα φτιάξαμε τον Πίνακα 
που δημοσιεύουμε.

Οι ΣΣΕ των δύο αυτών τύπων 
δεν μπορούν να αθροιστούν για 
να βγάλουμε συνολικό αριθμό, 
γιατί δεν είναι όλες ετήσιας διάρ-
κειας. Πολλές απ’ αυτές, ειδικά 
επιχειρησιακές ΣΣΕ, είναι τριε-
τούς διάρκειας. Το 2012 έχουμε 
έκρηξη στις επιχειρησιακές ΣΣΕ, 
γιατί με βάση τροποποίηση στο 
νόμο 1876/1990 (για τη σύναψη 
ΣΣΕ) δόθηκε η δυνατότητα στους 
καπιταλιστές-εργοδότες να επι-
βάλουν τις επιχειρησιακές ΣΣΕ 
και μέσω αυτών να γκρεμίσουν 
τις αποδοχές των εργαζόμενων 
από το ύψος των κλαδικών ΣΣΕ 
στο ύψος της Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασί-
ας (ΕΓΣΣΕ).

Δεν μπορούμε λοιπόν να τις 
αθροίσουμε όλες και να πούμε 
ότι τόσες κλαδικές ΣΣΕ και τόσες 
επιχειρησιακές ΣΣΕ υπογράφηκαν 
την περίοδο 2012-2018. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι δεν υπογράφηκαν 
σε όλους τους κλάδους ΣΣΕ, γιατί 
οι καπιταλιστές χρησιμοποίησαν 
μαζικά τις Ατομικές Συμβάσεις 
Εργασίας (ΑΣΕ), μέσω των οποί-
ων μείωσαν τις αποδοχές των ερ-
γαζόμενων  από το επίπεδο των 
κλαδικών ΣΣΕ στο επίπεδο της 
ΕΓΣΣΕ.

Ισχύς των 
Επιχειρησιακών ΣΣΕ

Στο νόμο 1876/1990 προστέθη-
κε με το άρθρο 37 του μνημονια-
κού νόμου 4024/2011 (ψηφίστηκε 
από την κυβέρνηση Γ. Παπανδρέ-
ου και διατηρήθηκε απ’ όλες τις 
κυβερνήσεις που τη διαδέχτηκαν) 
διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι 
Επιχειρησιακές ΣΣΕ μπορούν να 
ψαλλιδίζουν τις αποδοχές των 
Κλαδικών ΣΣΕ μέχρι το επίπε-
δο της ΕΓΣΣΕ. Αναφέρει αυτή η 
διάταξη: «Εως το τέλος του Προ-
γράμματος Οικονομικής Προσαρ-
μογής η επιχειρησιακή συλλογική 
σύμβαση εργασίας υπερισχύει σε 
περίπτωση Συρροής με κλαδική 
συλλογική σύμβαση εργασίας και 
πάντως δεν επιτρέπεται να παρέ-
χει όρους εργασίας δυσμενέστε-
ρους για τους εργαζόμενους από 
τους όρους εργασίας  των εθνι-
κών συλλογικών συμβάσεων» (η 
έμφαση δική μας).

Αυτή τη διάταξη εκμεταλλεύτη-
καν μαζικά οι καπιταλιστές εργο-
δότες, ακόμα και σε επιχειρήσεις 
με λίγο προσωπικό, και γκρέμισαν 
τις αποδοχές των Κλαδικών ΣΣΕ 
στο επίπεδο της ΕΓΣΣΕ. Μετά δε 
από τις 28 Φλεβάρη του 2012, που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η 6η ΠΥΣ, 
οι εργοδότες χρησιμοποίησαν και 
την παράγραφο 4 του άρθρου 2 
της ΠΥΣ, σύμφωνα με την οποία 

τα επιδόματα μειώθηκαν στα τέσ-
σερα (παιδιών, ωρίμανσης, σπου-
δών και επικινδύνου εργασίας) και 
πάγωσαν τις αποδοχές για όλο το 
διάστημα ισχύος του Προγράμ-
ματος Οικονομικής Συνεργασίας.

Ετσι, οι καπιταλιστές εργο-
δότες, με την αξιοποίηση της 
διάταξης για υπεροχή της Επι-
χειρησιακής ΣΣΕ σε σχέση με 
την Κλαδική ΣΣΕ και με τη μαζική 
χρησιμοποίηση της τακτικής να 
εξαναγκάζουν τους εργαζόμε-
νους να υπογράφουν νέες Ατομι-
κές Συμβάσεις Εργασίας, πέτυχαν 
να κατεβάσουν τις αποδοχές των 
εργαζόμενων στο επίπεδο της 
ισχύουσας ΕΓΣΣΕ και μάλιστα 
στο επίπεδο της ΕΓΣΣΕ όπως κα-
θορίστηκε με την 6η ΠΥΣ: μισθός 
586 ευρώ για τους εργαζόμενους 
από 25 ετών και πάνω και 511 ευρώ 
για τους νέους, ηλικίας μικρότε-
ρης των 25 ετών.

Μπορεί να 
ανατραπεί αυτή η 
κατάσταση;

Η κατάσταση που έχει διαμορ-
φωθεί δεν μπορεί να αλλάξει με 
την υπογραφή νέων ΣΣΕ, γιατί 
το εργατικό κίνημα σήμερα είναι 
πολύ αδύναμο. Πρέπει να υπο-
γραμμιστεί πως ό,τι πέτυχε στο 
παρελθόν το εργατικό κίνημα 
(και μέσω των ΣΣΕ) το πέτυχε 
χάρη στη δύναμη που είχε και 
μπορούσε να επιβάλει μερικούς 
από τους όρους και τα αιτήματά 
του. Αυτή την εποχή το εργατικό 
κίνημα δεν έχει την δύναμη εκείνη 
που απαιτείται για να ανατρέψει 
την κατάσταση που διαμορφώθη-
κε στους μισθούς του, όταν μάλι-
στα διατηρείται σε ισχύ η 6η ΠΥΣ 
του 2012, την οποία δε θέλει να 
καταργήσει η κυβέρνηση των 
Τσιπροκαμμένων.

Μπορεί μήπως να ανατραπεί η 
κατάσταση που έχει διαμορφω-
θεί σε ό,τι αφορά τους μισθούς 
μέσω προσφυγών στα δικαστή-
ρια; Οι αστογραφειοκράτες συν-
δικαλιστές ίσως επιχειρήσουν να 
σπρώξουν τους εργαζόμενους 
να προσφύγουν στα δικαστήρια. 
Αυτή η διαδικασία είναι καταρχάς 
πολύ χρονοβόρα. Από την άλλη, οι 
εργαζόμενοι που θα προσφύγουν 
στα δικαστήρια θα στοχοποιη-
θούν. Το κυριότερο: τα δικαστήρια 
θα απορρίψουν αυτές τις αγωγές, 
γιατί αυτή είναι η πάγια πρακτική 
τους όταν εκδικάζουν υποθέσεις 
αυτής της φύσης, ενώ θα έχουν ως 
οδηγό τους την 6η ΠΥΣ του 2012, 
που απαγορεύει κάθε αύξηση μι-
σθών και επιδομάτων όσο η ανερ-
γία είναι μεγαλύτερη από 10%.

Προϋπόθεση για να αρχίσει να 
βελτιώνεται, έστω και υποτυπώ-
δικα, η θέση των εργαζόμενων 
και να έχουν κάποια αξία οι ΣΣΕ,  
είναι –τουλάχιστον- να καταργη-
θεί η κατάπτυστη 6η Πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου της 
28ης Φλεβάρη του 2012.

Κλαδικές 
Ομοιοεπ.

ΣΣΕ
23
14
14
12
10
15
15

Ετος

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Ειδικές 
Επιχειρησ.

ΣΣΕ
976
409
286
263
318
244
155

Ελληνική καπιταλιστική οικονομία

Εξαρτημένη, αναιμική, εύθραυστη
Οι καλόγεροι βαφτίζουν το 

κρέας ψάρι και το χλαπακιά-
ζουν τη Σαρακοστή και οι προπα-
γανδιστές του ΣΥΡΙΖΑ λένε με την 
ίδια άνεση τα πιο χοντρά ψέματα, 
ακόμα κι όταν τα ίδια τα επίσημα 
στοιχεία τους διαψεύδουν. «Είδατε 
χθες, μάλιστα, ότι, παρά το γεγονός 
ότι έχουμε υψηλά πρωτογενή πλε-
ονάσματα ως στόχο, η ελληνική 
οικονομία επιτυγχάνει και αρκετά 
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης», δή-
λωνε την περασμένη Τρίτη ο Τζανα-
κόπουλος σε ραδιοφωνική του συ-
νέντευξη. Και συνέχιζε ακάθεκτος: 
«Δηλαδή, χθες, είχαμε αναθεώρηση 
από την Ελληνική Στατιστική Υπηρε-
σία των ρυθμών ανάπτυξης για το 
πρώτο τρίμηνο, είχαμε πολύ καλές 
ειδήσεις για το δεύτερο τρίμηνο, 
αναμένουμε ακόμα καλύτερες για 
το τρίτο τρίμηνο». Για να καταλήξει 
σ' αυτό που από την αρχή είχε σχε-
διάσει να καταλήξει: «Επομένως, θα 
μπορούσε κανείς να εκτιμήσει ότι ο 
δημοσιονομικός χώρος μπορεί να 
είναι ακόμη και μεγαλύτερος από 
αυτόν τον οποίο αρχικά είχαμε υπο-
λογίσει». Μ' άλλα λόγια, ετοιμάστε 
τα κουτάλια, γιατί θα φάτε καλά. 
Και μην ξεχάσετε να ευχαριστήσε-
τε τον Τσίπρα και τ' άλλα παιδιά γι' 
αυτή την ευλογία.

Τι είχε ανακοινώσει την προηγού-
μενη μέρα η ΕΛΣΤΑΤ; Οτι το δεύτε-
ρο τρίμηνο του 2018 το ΑΕΠ έκανε 
μια μεγαλοπρεπή βουτιά. Από +2,5% 
που ήταν το πρώτο τρίμηνο, έπεσε 
στο +1,8%. Αυτή την τόσο σημαντική 
μείωση του ρυθμού μεγέθυνσης του 
ΑΕΠ, ο Τζανακόπουλος τη βάφτισε 
«πολύ καλές ειδήσεις για το δεύτε-
ρο τρίμηνο». Νομίζουμε ότι θα τον 

ζήλευε ακόμα και ο Γκέμπελς.
Το υπουργείο Οικονομικών, σε 

δελτίο Τύπου που εξέδωσε μετά 
από μια σειρά αρνητικά-καταστρο-
φολογικά δημοσιεύματα (η αντιπο-
λίτευση προσπάθησε να εκμεταλ-
λευτεί το γεγονός για τους δικούς 
της αντιπολιτευτικούς λόγους), 
δεν επανέλαβε τα χοντροκομμένα 
ψέματα του Τζανακόπουλου, αλλά 
προσπάθησε να μεταφέρει αλλού 
τη συζήτηση. Απέφυγε να σχολιάσει 
τη μείωση του ρυθμού μεγέθυνσης 
του ΑΕΠ, σημείωσε ότι «το ΑΕΠ 
αυξάνεται για έκτο συνεχόμενο 
τρίμηνο για πρώτη φορά από την 
περίοδο 2005-2006» και τόνισε ότι 
«ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης 
του 1ου εξαμήνου ανήλθε σε 2,2% 
και είναι συμβατός με τη σχετική 
πρόβλεψη του βασικού μακροοι-
κονομικού σεναρίου του Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2019-2022».

Ως προς το τελευταίο, θυμίζου-
με ότι ο στόχος για το 2018 είναι να 
αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,3%. Δεδομέ-
νου ότι το πρώτο εξάμηνο το «σκορ» 
έγραψε 2,15% (ο Τσακαλώτος το 
στρογγύλεψε σε 2,2%, ακολουθώ-
ντας την τακτική του Ταμτάκου στην 
αναγραφή της τιμής του καρπουζι-
ού), πράγμα που σημαίνει ότι για να 
πιαστεί ο στόχος το δεύτερο εξά-
μηνο θα πρέπει να γράψει +2,5%. 
Αν και φαίνεται εξαιρετικά δύσκο-
λο να πιαστεί αυτός ο στόχος (τα 
ίδια έγιναν και πέρυσι και ο στόχος 
αναθεωρήθηκε δυο φορές προς τα 
κάτω), δε θα μείνουμε σ' αυτό. Θα 
αναφερθούμε στο γεγονός μιας 
σχετικής ανάκαμψης (μετά από μια 
δεκαετία καταστροφικής κρίσης, 

που έριξε το ΑΕΠ πολύ χαμηλά), η 
οποία όχι μόνο δεν είναι ορμητική, 
αλλά αντίθετα είναι αναιμική και 
εύθραυστη, με συνεχή σκαμπανε-
βάσματα, ακόμα και από τρίμηνο 
σε τρίμηνο μέσα στο ίδιο έτος.

Από αυτή την οικονομία «περιμέ-
νουν» να έχει υψηλά «πρωτογενή 
πλεονάσματα» συνεχώς, για μια 
περίοδο μεγαλύτερη των σαράντα 
ετών! Υψους 3,5% του ΑΕΠ το χρό-
νο μέχρι και το 2022 και 2,2% του 
ΑΕΠ από το 2023 μέχρι το 2060! 
Μας δουλεύουν, φυσικά. Ολοι μαζί. 
Ελληνική κυβέρνηση και ιμπεριαλι-
στές επικυρίαρχοι. Τα «πρωτογενή 
πλεονάσματα» (όποιου ύψους) δεν 
μπορούν να βγουν από την όποια 
ανάπτυξη (η οποία από την αρχή 
ακόμα της σχετικής καπιταλιστικής 
ανάκαμψης δείχνει τον αναιμικό, 
ασταθή και εύθραυστο χαρακτήρα 
της), αλλά θα βγουν μόνο μέσα από 
την υπερφορολόγηση και την κινε-
ζοποίηση του ελληνικού λαού.

Κι επειδή το «καλό πράγμα» 
φαίνεται από την αρχή, δείτε τον… 
λάιτ γκεμπελισμό του Τσακαλώτου: 
«Εδραιώνεται η ανάκαμψη της κα-
ταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυ-
ριών ως συνέπεια της αύξησης της 
απασχόλησης και της βελτίωσης 
της καταναλωτικής εμπιστοσύνης». 
Στο δεύτερο τρίμηνο του 2018, η κα-
τανάλωση των νοικοκυριών αυξήθη-
κε κατά 1%! Εκτός του ότι πρόκειται 
για στατιστικά αμελητέο μέγεθος, 
ως ποσοστό είναι το μισό της αύξη-
σης του ΑΕΠ την ίδια περίοδο. Μ' 
άλλα λόγια, η όποια ανάπτυξη δεν 
οδηγεί και σε βελτίωση της κατά-
στασης των λαϊκών στρωμάτων.

Στις 4 Σεπτέμβρη του 2018 συνεδρί-
ασε στο Δασαρχείο Κασσάνδρας 

Χαλκιδικής η 10η Επιτροπή Εξέτασης 
Αντιρρήσεων, προκειμένου να εξετά-
σει τις αντιρρήσεις που υπέβαλε το 
ΤΑΙΠΕΔ (για λογαριασμό της εταιρίας, 
«PREMIUM DEVELOΡMENT ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», συμφερόντων Σαββίδη), 
ισχυριζόμενο ότι το πευκοδάσος των 135 
στρεμμάτων, ηλικίας 25-40 ετών και με 
κάλυψη 100% στο Παλιούρι Χαλκιδι-
κής, δημιουργήθηκε τεχνητά και ήταν 
γεωργική γη (προκειμένου η εταιρία 
του Σαββίδη να εκτελέσει ανενόχλητη 
το καταστροφικό οικοδομικό της σχέδιο 
και στο πευκοδάσος, χτίζοντας πολυτε-
λείς βίλες μέσα σ’ αυτό).

Επειδή τα στοιχεία είναι αδιάψευστα, 
η Επιτροπή δεν τόλμησε να κάνει δεκτές 
τις αντιρρήσεις που υπέβαλε το ΤΑΙΠΕΔ 
και να αποχαρακτηρίσει το δάσος αυτό. 
Αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθε-
ση στον υπουργό Περιβάλλοντος, προ-
κειμένου να αποφασίσει αυτός για τον 
αποχαρακτηρισμό ή μη του δάσους. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 18 του νόμου 3889/2010 για 
τους δασικούς χάρτες, σε περίπτωση 
που μια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσε-
ων υποβάλει αίτηση για επίλυση νομι-
κών ή τεχνικών ζητημάτων, ο υπουργός 
Περιβάλλοντος στέλνει την υπόθεση 
στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή 
στο Τεχνικό Συμβούλιο Δασών.

Επειδή η βούληση της κυβέρνησης 
των Τσιπροκαμμένων είναι να αποχαρα-
κτηριστεί το συγκεκριμένο δάσος, προς 
όφελος των «επενδυτικών» (κερδοσκο-
πικών) σχεδίων του Σαββίδη, εκτιμούμε 
ότι κατά πάσα πιθανότητα θα επιλέξει 
το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών ως το όρ-
γανο που θα δεχτεί να γνωμοδοτήσει 
για τον αποχαρακτηρισμό του πευκο-
δάσους των 135 στρεμμάτων. 

Τα τέσσερα από τα πέντε μέλη του 
Τεχνικού Συμβουλίου Δασών είναι δα-
σολόγοι. Ενα απ’ αυτά είναι διευθυντής 
της Διαχείρισης Δασών και μ’ αυτή την 
ιδιότητα γνωμοδότησε στις 7 Νοέμβρη 
του 2017 ότι συμφωνεί με τη θέση του 
Δασάρχη Κασσάνδρας για τον δασικό 
χαρακτήρα αυτής της έκτασης. Τι θα 
κάνει ο εν λόγω υπηρεσιακός παράγο-
ντας; Θα κάνει «χαρακίρι» ή θα υπερα-
σπιστεί τη θέση του ότι πρόκειται για 
δάσος και ότι η εταιρία του Σαββίδη 
είναι υποχρεωμένη να χτίσει σ’ αυτό το 
δάσος όπως προβλέπει το άρθρο 49 του 
νόμου 998/1979, όπως γνωμοδότησε ο 
Δασάρχης Κασσάνδρας και συμφώνη-
σαν όλοι οι (δασολόγοι στην ειδικότη-
τα) αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης;

Το ερώτημα αφορά και τα άλλα τρία 
τακτικά μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου 
Δασών: θα υπερασπιστούν το δασικό 
πλούτο της χώρας και θα τιμήσουν την 
ειδικότητά τους ή θα γνωμοδοτήσουν 
καθ’ υπαγόρευση της πολιτικής ηγεσίας 

του υπουργείου Περιβάλλοντος προ-
κειμένου να κρατήσουν τα διευθυντικά 
τους πόστα;

Θυμίζουμε ότι η εταιρία του Σαββί-
δη, στις 23 Ιούνη του 2017, ύστερα από 
απαίτηση του Δασάρχη Κασσάνδρας να 
στείλει το σχέδιό της για την έκταση που 
θέλει να οικοδομήσει μέσα στο πευκο-
δάσος των 135 στρεμμάτων, όπως προ-
βλέπεται από το άρθρο 49 του νόμου 
998/1979, έστειλε σχέδιο με το οποίο 
ζητούσε να οικοδομήσει 12.000 τετρα-
γωνικά μέτρα περισσότερα από αυτά 
που επιτρέπει ο νόμος! Ο Δασάρχης 
Κασσάνδρας δεν μπορούσε να δεχτεί 
την παρανομία και απέρριψε το σχέδιο 
της εταιρίας. Εκτός των άλλων, θυμίζου-
με αυτό το γεγονός για να σημειώσουμε 
ότι και η εταιρία του Σαββίδη είχε απο-
δεχτεί ότι το πευκοδάσος είναι δάσος 
και όχι γεωργική έκταση, όπως θέλει να 
το βαφτίσει τώρα, έχοντας τη βοήθεια 
του ΤΑΙΠΕΔ και της πολιτικής ηγεσίας 
του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Κατά την άποψή μας, κακώς η Επι-
τροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων δε συμ-
φώνησε με τη θέση του Δασάρχη Κασ-
σάνδρας και όλων των συναρμόδιων Δι-
ευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Αν τα 
μέλη αυτής της Επιτροπής Εξέτασης 
Αντιρρήσεων αδυνατούσαν να αντιμε-
τωπίσουν τις υπουργικές πιέσεις, όφει-
λαν να παραιτηθούν.

Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων στη Χαλκιδική

Δεν τόλμησε να αποχαρακτηρίσει 
το πευκοδάσος στο Παλιούρι 

Αλλη μια πρωτιά για την κυβέρνηση 
των Τσιπροκαμμένων συνιστά η ωμή 

παραβίαση του άρθρου 16 του Συντάγ-
ματος. Με εκπρόθεσμη τροπολογία, που 
κατατέθηκε την 1η Αυγούστου ως άρθρο 
46 στο νόμο 4559/2018, το ΜΑΙΧ (Μεσο-
γειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων) 
θα μπορεί να εκδίδει μεταπτυχιακούς 
τίτλους σπουδών ισότιμους με τους με-
ταπτυχιακούς τίτλους που εκδίδουν τα 
Πανεπιστήμια!

Στην προκλητική αυτή τροπολογία, 
που συζητήθηκε και ψηφίστηκε την 1η 
Αυγούστου, όπως όλα τα άρθρα και οι 
τροπολογίες, δεν έγινε η παραμικρή ανα-
φορά ούτε από τους εισηγητές των δύο 
κυβερνητικών κομμάτων ούτε από τους 
βουλευτές της αντιπολίτευσης. Ο ειση-
γητής του Σύριζα είχε λόγο να μην κάνει 
την παραμικρή αναφορά σ’ αυτή τη διά-
ταξη. Ηθελε να περάσει στα μουλωχτά. 
Οι εισηγητές της αντιπολίτευσης, όμως; 

Ιδιαίτερα ο Ι. Δελής του Περισσού, 
γιατί σιώπησε και ψήφισε «παρών» στην 
ψηφοφορία; Δεν το πήρε χαμπάρι ή το 
κόμμα του έκρινε ότι το ΜΑΙΧ μπορεί να 
δίνει ισότιμους με τα ΑΕΙ μεταπτυχια-
κούς τίτλους; Σε κάθε περίπτωση, αυτό 
είναι μεγάλο πολιτικό φάλτσο και οφείλει 
να δώσει εξηγήσεις στη φοιτητική νεο-
λαία που το 2006 είχε ματώσει για να 
μην περάσει η τροποποίηση του άρθρου 
16 του Συντάγματος. 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 
3528/2005, ο Διεπιστημονικός Οργα-
νισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημα-

ϊκών και Πληροφόρησης ελέγχει τους 
μεταπτυχιακούς τίτλους που εκδίδουν 
τα ΑΕΙ. Για την αναγνώριση, οι μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να 
καταθέσουν στον οργανισμό φάκελο 
προκειμένου να ελεγχθεί ο τίτλος και στη 
συνέχεια να εγκριθεί. Αυτή τη διαδικα-
σία, όμως, οι «μεταπτυχιακοί» του ΜΑΙΧ 
την αποφεύγουν, σύμφωνα με τη διάταξη 
που ψηφίστηκε και έχει ως εξής:

«Αρθρο 46
Μεταπτυχιακά διπλώματα διεθνών 

οργανισμών
Τα μεταπτυχιακά διπλώματα που χο-

ρηγεί το Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Με-
σογειακών Γεωπονικών Σπουδών, είναι 
ισότιμα προς τα μεταπτυχιακά διπλώματα 
των ελληνικών δημοσίων ανώτατων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων. Κατά τα λοιπά εφαρ-
μόζεται το άρθρο 11 του ν. 3328/2005 (Α’ 
80)»

Είχε επιχειρηθεί και άλλη φορά να ει-
σαχθεί διάταξη για να μπορεί το ΜΑΙΧ 
να χορηγεί ισότιμους με τα ΑΕΙ μεταπτυ-
χιακούς τίτλους. Συνέβη τον Απρίλη του 
2001 επί κυβέρνησης Σημίτη με υπουργό 
Γεωργίας τον Γ. Ανωμερίτη, σε νομοσχέ-
διο-σκούπα του υπουργείου Γεωργίας 
με τίτλο «Εθνικό Σύστημα Προστασίας 
της Αγροτικής Δραστηριότητας και άλ-
λες ρυθμίσεις», που είχε κατατεθεί στην 
ΟΚΕ (Οικονομική και Κοινωνική Επιτρο-
πή) στις 9 Απρίλη του 2001, προκειμένου 
αυτή να εκφράσει τις απόψεις της πριν το 
νομοσχέδιο πάει στη Βουλή. Με τρία δη-

μοσιεύματά μας τότε (16 και 30 Ιούνη και 
28 Ιούλη του 2001, φύλλα 206, 208 και 212 
της «Κόντρας») είχαμε αποκαλύψει την 
απόπειρα του τότε υπουργού Γεωργίας 
Γ. Ανωμερίτη να μετατρέψει το ΜΑΙΧ σε 
πανεπιστημιακό ίδρυμα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 37 εκείνου του 
νομοσχεδίου, το ΜΑΙΧ αναγνωριζόταν 
ως εκπαιδευτικό ίδρυμα μεταπτυχιακού 
επιπέδου ομοταγές προς τα ελληνικά 
ΑΕΙ, αλλά μόνο σε ό,τι αφορά τη χορή-
γηση μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδί-
κευσης! Μετά από δική μας παρότρυνση 
και πίεση οι πρυτάνεις του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου και του ΕΜΠ, με επιστο-
λές τους στον υπουργό Παιδείας στις 26 
Ιούνη και στις 23 Ιούλη του 2001 αντίστοι-
χα, είχαν αντιδράσει σ’ αυτή τη διάταξη 
και απαιτούσαν την απόσυρσή της. Τελι-
κά, ο Ανωμερίτης, αφού και οι αγροτικοί 
συντάκτες όλων σχεδόν των εφημερίδων 
κατέδειξαν και κατήγγειλαν την παρανο-
μία του, αναγκάστηκε να αποσύρει τη δι-
άταξη και έτσι αποφεύχθηκε ένα έγκλη-
μα κατά του δημόσιου πανεπιστημίου. 

Επικοινωνήσαμε με τη γραμματέα του 
πρύτανη του ΕΜΠ, την ενημερώσαμε και 
ζητήσαμε να έχουμε μια επικοινωνία με 
τον πρύτανη, για να του ζητήσουμε να 
κινητοποιηθεί και το ΕΜΠ και έτσι να 
αναγκαστεί η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ να πάρει πίσω αυτή τη διάταξη. Θα 
συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και με 
τον πρύτανη του ΕΜΠ και με πρυτάνεις 
άλλων πανεπιστημίων προκειμένου να 
καταργηθεί αυτή η διάταξη.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι από το ΜΑΙΧ

Κουρέλιασαν το άρθρο 16 του Συντάγματος

Μετά την επίσκεψή του στο Μάτι 
στις 4 Σεπτέμβρη, ο Σ. Φάμελ-

λος  επανέλαβε για μια ακόμα φο-
ρά ότι η καμένη έκταση στο Μάτι 
θα κηρυχτεί αναδασωτέα, αλλά 
παράλληλα θα πολεοδομηθεί σε 
συνεργασία με το ΕΜΠ. Ο πρωθυ-
πουργός δεσμεύτηκε ότι μέχρι την 
άνοιξη το Μάτι θα πρασινίσει και 
πάλι, είπε ο αναπληρωτής υπουργός 
με το γνωστό ύφος Μαυρογιαλού-
ρου που έχουν όλοι οι συριζαίοι.

Αυτό που σκοπίμως συσκοτίζει ο 
λαλίστατος Φάμελλος είναι ότι δε 
συμβιβάζεται η κήρυξη μιας καμέ-
νης δασικής έκτασης (με πευκόδα-
σος) με την παράλληλη πολεοδόμη-
σή της. Οταν μια έκταση κηρυχτεί 
αναδασωτέα, αυτή δεν μπορεί να 
πολεοδομηθεί, γιατί απαγορεύεται 
ρητά οποιαδήποτε επέμβαση στις 
αναδασωτέες εκτάσεις. Καλά θα 
κάνουν οι δασολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ 
να πουν στους άσχετους της πολιτι-
κής ηγεσίας ότι η περιοχή δεν μπο-
ρεί να πρασινίσει την άνοιξη, γιατί 
ήταν πευκοδάσος και σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις μια καμένη περιοχή 
πρασινίζει μόνο με φυσική αναγέν-
νηση που θέλει χρόνια και όχι με-
ρικούς μήνες. Και βέβαια, η φυσική 
αναγέννηση μπορεί να γίνει μόνο αν 
σταματήσει οποιαδήποτε επέμβαση 

στην περιοχή.
Η δήλωση Φάμελλου ότι η καμέ-

νη έκταση θα κηρυχτεί αναδασωτέα 
δεν έχει καμία βάση, γιατί σύμφωνα 
με το νόμο 4280/2014 (άρθρο 28 
παρ. 4) των Σαμαροβενιζέλων, στις 
περιοχές που έχουν εκδοθεί οικοδο-
μικές άδειες (οι περιοχές αυτές είναι 
πολλές, δεν είναι μόνο το Μάτι) τα 
δάση παύουν να είναι δάση και οι πε-
ριοχές που καλύπτουν οι παράνομες 
βίλες, σπίτια, τροχόσπιτα δεν κηρύσ-
σονται αναδασωτέες.

Σύμφωνα με κυβερνητικές ανα-
κοινώσεις, το 50% περίπου των κα-
τασκευών στο Μάτι έχουν οικοδομι-
κές άδειες (που φυσικά εκδόθηκαν 
παράνομα). Ετσι, αυτή η περιοχή δεν 
μπορεί να κηρυχτεί αναδασωτέα. Τι 
θα γίνει με την κήρυξη ως αναδασω-
τέας της υπόλοιπης καμένης γης, 
όπου χτίστηκε το υπόλοιπο 50% 
των κατασκευών; Ούτε αυτή θα κη-
ρυχτεί αναδασωτέα, από τη στιγμή 
που υπάρχει κυβερνητική βούληση 
να πολεοδομηθεί και αυτή η περιοχή.

Την περασμένη Πέμπτη επικοινω-
νήσαμε με τον Δασάρχη Πεντέλης, 
γνωστό μας από το 2008, όταν ήταν 
σύμβουλος του τότε υφυπουργού Γε-
ώργιου Κιλτίδη. Είναι αυτός που ως 
αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας 
θα ετοιμάσει την απόφαση για την 

κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέ-
ας, η οποία πρέπει να δημοσιευτεί 
στο ΦΕΚ μέχρι τις 23 Σεπτέμβρη. 
Αφού του αναλύσαμε όλα τα ζητήμα-
τα που προαναφέραμε, τον ρωτήσα-
με αν έχει κάνει έρευνα για το πόσες 
είναι οι κατοικίες χωρίς οικοδομικές 
άδειες και πόσες οι κατοικίες με πα-
ράνομες άδειες.

Μας έκανε εντύπωση το γεγονός 
ότι στην αναφορά μας σε παράνο-
μες οικοδομικές άδειες ο Δασάρ-
χης ξαφνιάστηκε. Μας απάντησε 
ότι δεν έχει εικόνα για τις άδειες 
και ότι αυτές τις μέρες ζήτησε από 
την Πολεοδομία να τον ενημερώσει. 
Τον ρωτήσαμε ακόμα πώς θα κάνει 
(όπως είναι υποχρεωμένος) το το-
πογραφικό της έκτασης που πρέπει 
να κηρυχτεί αναδασωτέα, όταν δε 
διαθέτει στοιχεία και τι θα γίνει με 
την περιοχή στο Μάτι που χτίστηκε 
χωρίς να υπάρχουν –παράνομες 
έστω- οικοδομικές άδειες; Θα κη-
ρυχτεί αναδασωτέα; Μας απάντησε 
ότι δεν γνωρίζει τι θα κάνει!

Προφανώς, η απόφαση για κήρυξη 
έκτασης ως αναδασωτέας θα υπαγο-
ρευτεί  από την πολιτική ηγεσία του 
ΥΠΕΝ και θα αφορά μια πολύ μικρή 
έκταση, νομιμοποιώντας έτσι όλες 
τις παράνομες κατασκευές, κατοικί-
ες, βίλες και λυόμενα.

Ετοιμάζουν δασικό έγκλημα στο Μάτι
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Αφού επί χρόνια δημαγωγούσαν 
με την ελεύθερη πρόσβαση, η 

«παιδική χαρά» του Μαξίμου και το 
υπουργείο Παιδείας, με τη δημοσιο-
πίηση της πρότασης για την «αναμόρ-
φωση» του Λυκείου και το νέο τρόπο 
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, έκαναν μια μεγαλοπρεπέστα-
τη κωλοτούμπα. Παρουσίασαν μια 
καρικατούρα ελεύθερης πρόσβασης, 
επειδή και σ’ αυτόν τον τομέα, της εκ-
παίδευσης, έχουν απόλυτα ταυτιστεί 
με τις κεφαλαιοκρατικές αντιλήψεις 
και πρακτικές (ρεαλισμός αποκαλεί-
ται), καθαρά για να προσφέρουν μια 
στοιχειώδη ικανοποίηση στο εσωτερι-
κό ακροατήριο του «ΣΥΡΙΖΑ του 4%».

Ταυτόχρονα, εισάγουν ένα νέο 
Λύκειο, αυστηρά προσανατολισμέ-
νο στην ειδίκευση και όχι στη γενι-
κή μόρφωση, στο οποίο οι ταξικές 
ανισότητες με τη βούλα του νόμου 
αποθεώνονται (και δεν υποβόσκουν 
καθορίζοντας ουσιαστικά τη μορφω-
τική πορεία των μαθητών), ενώ ενι-
σχύονται και οι εξεταστικοί φραγμοί.

Ο υπαρκτός ισχυρισμός του υπουρ-
γείου Παιδείας ότι «η Γ΄ Λυκείου, 
αδυνατεί πλέον να παίξει τον παιδα-
γωγικό και εκπαιδευτικό της ρόλο» 
και «οι πανελλαδικές εξετάσεις, όπως 
έχουν διαμορφωθεί και λειτουργούν, 
ισοπεδώνουν την εκπαιδευτική διαδι-
κασία στην Γ΄ και σε μεγάλο βαθμό 
στη Β΄ Λυκείου, απαξιώνουν το σχο-
λείο και στην πράξη καταργούν τη 
λειτουργία του», γίνεται για λόγους 
υποκριτικής δημαγωγίας. Στην πρά-
ξη το υπουργείο κάνει ακριβώς αυτό 
για το οποίο κατηγορεί το σημερινό 
σύστημα. Και μάλιστα σε πολύ χειρό-
τερο βαθμό. Ο οποίος ενισχύεται και 
από το ήδη βεβαρυμένο μνημονιακό 
περιβάλλον, που έχει πετσοκόψει ση-
μαντικά τις δαπάνες και επέβαλε τον 
«κόφτη» με κάθε μέσο.

Με την πρόταση του υπουργείου:
u Τα Επαγγελματικά Λύκεια, προς 

το παρόν, δεν υφίστανται αλλαγές. 
Η πρόταση αφορά μόνο στα Γενικά 
Λύκεια. Διατηρούνται, δηλαδή, οι δυο 
τύποι Λυκείου, ώστε να ξεχωρίζει η 
ήρα από το σιτάρι, να λειτουργεί ο 
αυστηρός κανόνας του ταξικού δια-
χωρισμού. Τα παιδιά του κατώτερου 
θεού, η συντριπτική πλειοψηφία (με 
λίγες εξαιρέσεις) των παιδιών της ερ-
γατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών 
στρωμάτων, που φοιτούν στα ΕΠΑΛ, 
έχουν έτσι κι αλλιώς διέξοδο είτε τη 
μεγάλη στρατιά των ανέργων είτε τα 
καπιταλιστικά κάτεργα της αγοράς 
εργασίας είτε τη Μαθητεία, την κα-
λυμμένη δηλαδή σύγχρονη μορφή 
άγριας εκμετάλλευσης είτε τις διε-
τείς δομές στα Πανεπιστήμια, που θα 
προσφέρουν πιστοποίηση επιπέδου 
5 (όπως τα ΙΕΚ, μόνο που τώρα θα 
έχουν τη σφραγίδα του Πανεπιστή-
μιου), είτε κάποια Τμήματα ΤΕΙ κα-
τόπιν πανελλαδικών, στην καλύτερη 
περίπτωση.

u Η Γ΄ Τάξη μόνο τυπικά ανήκει 
στον ενιαίο κορμό του Λυκείου. Ου-
σιαστικά αποκόπτεται από το Λύκειο 

και μετατρέπεται και με τη βούλα σε 
τάξη φρροντιστήριο προετοιμασίας 
για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση.

Τα όποια ψήγματα γενικής μόρ-
φωσης έχουν απομείνει στο σχολείο, 
περιορίζονται κατά πολύ στη Β΄ Λυ-
κείου και εξαφανίζονται στη Γ΄ Τάξη, 
που έχει ένα μάθημα γενικής Παιδεί-
ας (Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμμα-
τεία) και τα υπόλοιπα τρία (3) επιλο-
γής. Πετιέται στα σκουπίδια η αρχή 
που πρεσβεύει κάθε προοδευτικός 
άνθρωπος, κάθε άνθρωπος που θέλει 
το σχολείο να μην είναι υποχείριο της 
αγοράς, αλλά να έχει στο κέντρο τον 
Ανθρωπο και τις ανάγκες του. Να του 
ανοίγει ορίζοντες, να διαμορφώνει 
μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα 
με ευρύτητα πνεύματος και κριτική 
σκέψη, εφοδιασμένη με το συσσω-
ρευμένο πλούτο της γνώσης και του 
πολιτισμού. 

Το σλόγκαν των συριζαίων είναι το 
μότο της καπιταλιστικής αγοράς: Αν-
θρωποι - μερικά εργαλεία, με γνώσεις 
στενές που απαιτεί η αγορά, φθηνοί 
και «ευέλικτοι». 

Στα υποχρεωτικά μαθήματα συ-
γκαταλέγονται και τα Θρησκευτικά 
(1 διδακτική ώρα) και η Φυσική Αγω-
γή (2 ώρες). Το ιερατείο, αφού πρώτα 
«έφαγε» έναν υπουργό, τον Φίλη, 
επέβαλε τη θέλησή του και οι «πολλά 
βαρείς» συριζαίοι περί του διαχωρι-
σμού Εκκλησίας-κράτους ανέκρου-
σαν πρύμναν. 

u Η απόκτηση του απολυτήριου 
του Λυκείου δεν είναι εύκολη υπόθε-
ση. Το απολυτήριο «αναβαθμίζεται» 
μέσω μίνι πανελλαδικών εξετάσεων 
στα τέσσερα εξάωρα μαθήματα των 
πανελλαδικών, που βαφτίζονται ενδο-
σχολικές εξετάσεις. Το 40% του βαθ-
μού του απολυτήριου θα προκύπτει 
από τις εξετάσεις αυτές, στις οποίες 
τα θέματα δε θα μπαίνουν από τον 
καθηγητή του σχολείου που γνωρίζει 
το επίπεδο γνώσης των μαθητών του, 
αλλά από τους καθηγητές της ομά-
δας σχολείων, ανά Δήμο ή Νομό. Τα 
γραπτά των μαθητών θα έχουν καλυμ-
μένα τα ονόματα και θα βαθμολογού-
νται από καθηγητή άλλου σχολείου.

Πρόκειται, δηλαδή για πρόσθετο 

εξεταστικό ταξικό φραγμό. 
u Οι μαθητές από τη Β΄Λυκείου 

μαθαίνουν να εσωτερικεύουν «τη 
μοίρα» τους, να αποδέχονται «το ρι-
ζικό» τους. Αυτόν το χαρακτήρα έχει 
η συμπλήρωση του πρώτου μηχανο-
γραφικού στο τέλος της Β΄ Τάξης 
και μάλιστα σε πολύ περιορισμένο 
αριθμό επιλογών (10 επιλογές). Τέρ-
μα τα όνειρα. Οι μαθητές κατηγοριο-
ποιούνται και ο τελικός διαχωρισμός 
επέρχεται στη Γ΄ Λυκείου.

Με τη βοήθεια της ανασυγκρότη-
σης της όλης μορφωτικής διαδικα-
σίας και στη Β΄Λυκείου (εκτεταμένα 
δοκίμια, εξετάσεις, κ.λπ.) και μπροστά 
στο μηχανογραφικό στο τέλος της Β΄ 
Τάξης, κάποιοι θα αποδεχθούν (;) ότι 
είναι «άχρηστοι» και δε θα συμπλη-
ρώσουν το πρώτο μηχανογραφικό 
των 10 επιλογών, κάποιοι θα το συ-
μπληρώσουν με στόχο στο δεύτερο 
μηχανογραφικό, το Φεβρουάριο της 
Γ΄ Λυκείου, να επιλέξουν οριστικά 
ένα Τμήμα που ήδη βρίσκεται στα 
αζήτητα (με τα μέχρι σήμερα δεδο-
μένα) και το οποίο με βάση την αγο-
ραία λογική της προσφοράς και ζήτη-
σης θα ορισθεί σε Τμήμα ελεύθερης 
πρόσβασης και να εισαχθούν σε αυτό 
και κάποιοι θα επιλέξουν να δώσουν 
πανελλαδικές εξετάσεις, ξανά στα 4 
εξάωρα μαθήματα (κοινά και για το 
απολυτήριο, με την προϋπόθεση ότι 
θα το έχουν πάρει), δηλώνοντας σχο-
λές όπως σήμερα. Ο βαθμός του απο-
λυτήριου συμμετέχει στη διαμόρφω-
ση του βαθμού πρόσβασης στα ΑΕΙ 
σε ποσοστό 10%. Το υπόλοιπο 90% 
του βαθμού πρόσβασης στα ΑΕΙ δια-
μορφώνεται από τους βαθμούς στα 
4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθή-
ματα χωρίς συντελεστές βαρύτητας. 

u Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 
παίξουν βρόμικο ρόλο. Καλούνται να 
συμβουλεύουν τους μαθητές τους 
από τη Β΄ Λυκείου,  να παραιτηθούν 
από τα όνειρα και τις προσδοκίες 
τους, άρα και από την προσπάθεια και 
τη επιστράτεση όλων των εσωτερικών 
δυνάμεων για μια θέση στο όνειρο, 
και να πορευτούν με «ρεαλισμό».

u Οι Σχολές, τα Τμήματα κατηγορι-
οποιούνται με τη βούλα του νόμου και 
σύμφωνα με την αγοραία λογική της 

προσφοράς και ζήτησης. Κατατάσ-
σονται σε σχολές πρώτης (υψηλής 
ζήτησης με πανελλαδικές) και δεύ-
τερης κατηγορίας (χαμηλής ζήτησης 
και άρα ελεύθερης πρόσβασης). Ηδη 
από το Νοέμβρη του 2017, ο Γαβρό-
γλου ξεκίνησε τη σχετική φιλολογία 
(για να μπει κανείς στην Ιατρική και 
το Πολυτεχνείο πρέπει «να είναι πο-
λύ καλός στα μαθήματα», «να έχει 
υψηλό βαθμό απολυτηρίου», ενώ το 
υπουργείο μελετά «και κάποιους πρό-
σθετους τρόπους». Ολο αυτό «δεν θα 
είναι τόσο απλό, θα είναι πιο απαιτητι-
κό»: δηλώσεις Γαβρόγλου στο Πρώτο 
Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφω-
νίας, στην εκπομπή  «Ναι μεν, αλλά»).

Υψηλή βαθμολογία για την εισα-
γωγή σ’ αυτές τις περιζήτητες σχο-
λές απαιτείται και σήμερα, έτσι όπως 
διαμορφώνονται οι βάσεις με βάση 
τη ζήτηση (τον αριθμό και το μορφω-
τικό προφίλ των υποψήφιων) και την 
προσφορά θέσεων.

Είναι άλλο πράγμα, όμως, τι προκύ-
πτει εκ του αποτελέσματος και άλλο 
να αναγορεύονται αυτές οι σχολές, 
που τώρα δεν θα είναι σχολές ελεύ-
θερης πρόσβασης, από το ίδιο το 
υπουργείο Παιδείας, με νομοθετική 
ρύθμιση, σε σχολές «αριστείας», σε 
σχολές που προορίζονται για την 
ελίτ των μαθητών, που κατά κανόνα 
προέρχονται από υψηλά κοινωνικο-
οικονομικά και μορφωτικά στρώματα.

Ο διαχωρισμός αυτός, που στη ζωή 
θα είναι και διαχωρισμός απόφοιτων 
από σχολές ελεύθερης πρόσβασης 
και από σχολές που απαιτούν συμ-
μετοχή σε πανελλαδικές εξετάσεις, 
σίγουρα θα έχει ανάλογο αντίχτυπο 
και στην αγορά εργασίας.

Είναι δε, πολύ πιθανό, σχολές και 
τμήματα που προσελκύουν μικρό 
αριθμό εισακτέων (κατά κανόνα τμή-
ματα των ΤΕΙ) στο επόμενο διάστημα 
να κλείσουν. 

u Η μείωση των μαθημάτων, η δι-
δασκαλία τους σε μεγαλύτερες χρο-
νικές ενότητες (6ωρα μαθήματα), η 
ένταξή τους σε ευρύτερες επιστημο-
νικές περιοχές δεν έχουν ουσιαστικό 
περιεχόμενο από τη στιγμή που δεν 
αμφισβητείται ο ρόλος του αστικού 
σχολείου (διαμόρφωση και εκπαί-
δευση «χεριών» για την καπιταλιστι-
κή μηχανή και όχι ολοκληρωμένων 
προσωπικοτήτων με κριτική σκέψη, 
εμπέδωση της κυρίαρχης ιδεολογίας), 
που λειτουργεί μέσα στο συγκεκριμέ-
νο σύστημα, τον καπιταλισμό. 

u Το νέο σύστημα εισαγωγής, 
εκτός από σκληρά ταξικό, ένα παι-
χνίδι survivor για τους μαθητές, με 
σχολές και τμήματα που θα αλλά-
ζουν κατηγορία, αφού κάθε φορά θα 
αλλάζει ο χωρισμός τους σε τμήματα 
υψηλής ζήτησης (με πανελλαδικές) 
και χαμηλής ζήτησης (με βάση τον 
αριθμό των προσφερόμενων θέσε-
ων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και τις δηλώσεις 
των μαθητών στο μηχανογραφικό 
των δέκα επιλογών στο τέλος της Β΄ 
Λυκείου), θα έχει πολλά προβλήματα 
εφαρμογής (αν τελικά «περπατήσει» 

και προλάβουν να το εφαρμόσουν οι 
συριζαίοι). Δε γνωρίζει κανείς εκ των 
προτέρων πώς θα συμπεριφερθούν οι 
μαθητές στις επιλογές τους με βάση 
τα καθιερωμένα κοινωνικά πρότυπα, 
τους ασφυκτικούς περιορισμούς της 
οικονομικά εξαντλημένης εργαζόμε-
νης οικογένειας, τις διεξόδους στην 
αγορά εργασίας (με βάση την κατη-
γοριοποίηση των σχολών). Ενα είναι 
σίγουρο: Στο τέλος, οι συριζαίοι, όταν 
το πολυδιαφημισμένο σύστημά τους 
εισαγωγής στα ΑΕΙ-ΤΕΙ αποτύχει, θα 
φορτώσουν την αποτυχία στην ερ-
γαζόμενη κοινωνία και τη νεολαία. 
Εμείς, θα πουν, θεσμοθετήσαμε την 
ελεύθερη πρόσβαση, όλοι αυτοί δεν 
ήταν ούτε έτοιμοι, ούτε ικανοί να την 
αποδεχτούν.

Η πρόταση του 
υπουργείου Παιδείας  

u Οι εγκύκλιες σπουδές ολοκλη-
ρώνονται στη Β΄ Λυκείου. Η μόνη 
αλλαγή για τη Β΄ Λυκείου, που μάλι-
στα θα εφαρμοστεί από το έτος 2018-
19, αφορά το μάθημα της Πολιτικής 
Παιδείας που αντικαθίσταται από το 
μάθημα Πολίτης και Δημοκρατία.

u Η Γ΄ Λυκείου παίζει το ρόλο προ-
παρασκευαστικής τάξης για εισαγω-
γή στα ΑΕΙ. 

Τα μόνα μαθήματα που θα είναι 
υποχρεωτικά για όλους είναι η Νε-
οελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 
Θρησκευτικά, Φυσική Αγωγή και μα-
θήματα επιλογής οι Ξένες Γλώσσες 
και το Σχέδιο.

Αύξηση των ωρών διδασκαλίας στα 
μαθήματα των Επιστημονικών Πεδίων 
(6 ώρες ανά μάθημα).

Αντικατάσταση του μαθήματος των 
Λατινικών από το μάθημα της Κοινω-
νιολογίας στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο.

u Οι τρεις Ομάδες Προσανατο-
λισμού, γίνονται τέσσερις, κάθε μία 
από τις οποίες αντιστοιχεί σε ένα 
Επιστημονικό Πεδίο. Η σημερινή 
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών 
Σπουδών διαιρείται σε δύο Ομάδες 
Προσανατολισμού, την Ομάδα Προ-
σανατολισμού «Θετικές Σπουδές» 
και την Ομάδα Προσανατολισμού 
«Σπουδές Υγείας». Η πρώτη οδηγεί 
στο δεύτερο και η δεύτερη στο τρίτο 
Επιστημονικό Πεδίο.

Δυνατότητα πρόσβασης σε άλλα 
Επιστημονικά Πεδία με την εξέταση 
σε 5ο μάθημα ή με αντικατάσταση 
ενός μαθήματος του Επιστημονικού 
Πεδίου από μάθημα γενικής παιδείας 
δεν είναι επιτρεπτή.

u Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού 
περιλαμβάνει μόνο τα μαθήματα στα 
οποία οι υποψήφιοι θα εξεταστούν 
τόσο για το απολυτήριο όσο και για 
την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Οι συντελεστές βαρύτη-
τας καταργούνται και όλα τα μαθήμα-
τα έχουν την ίδια βαρύτητα. 

u Οι βαθμοί των τετραμήνων θα 
διαμορφώνονται για όλα τα μαθήμα-
τα εκτός της Φυσικής Αγωγής, από 
ωριαία διαγωνίσματα και εργασίες. 

Ελεύθερη πρόσβαση - καρικατούρα

Λύκειο ταξικών ανισοτήτων και ισχυρών 
εξεταστικών φραγμών
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Οι γραπτές ενδοσχολικές απολυτή-
ριες εξετάσεις του Ιουνίου θα γίνονται 
στα τέσσερα εξάωρα μαθήματα, τα 
ίδια στα οποία θα εξετάζονται στη 
συνέχεια όσοι επιλέξουν να συμμετά-
σχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. 

Τα σχολεία θα χωριστούν σε ομάδες, 
ανά Δήμο στις μεγάλες πόλεις και ανά 
Νομό στην επαρχία. Τα θέματα σε κάθε 
εξεταζόμενο μάθημα θα προετοιμά-
ζονται από ομάδα διδασκόντων όλων 
των σχολείων ανά ομάδα και το τελικό 
διαγώνισμα θα προκύπτει μετά από 
κλήρωση ομάδας θεμάτων μέσα από 
ένα μεγαλύτερο πλήθος. Τα θέματα θα 
στέλνονται ηλεκτρονικά στους μαθη-
τές των σχολείων της συγκεκριμένης 
ομάδας και η εξέταση θα είναι δίωρη. 
Επιτηρητές θα είναι οι καθηγητές των 
δημόσιων σχολείων αλλά διαφορετι-
κής ειδικότητας από την ειδικότητα των 
καθηγητών του εξεταζόμενου μαθήμα-
τος. Στα ιδιωτικά σχολεία οι επιτηρητές 
θα είναι ένας από το δημόσιο σχολείο 
και ένας από το ιδιωτικό σχολείο. Τα 
γραπτά των μαθητών, αφού καλυφθούν 
τα ονόματα, θα βαθμολογούνται από 
καθηγητή άλλου σχολείου. Ο βαθμός 
για κάθε γραπτώς εξεταζόμενο μά-
θημα θα προκύπτει με βαρύτητα 40% 
για την τελική ενδοσχολική εξέταση και 
60% για τον βαθμό των δύο τετραμή-
νων. Για τα άλλα μαθήματα, ο τελικός 
βαθμός θα προκύπτει κατά 100% από 
τον βαθμό των δύο τετραμήνων. 

u Ο βαθμός του απολυτηρίου θα 
προκύπτει από τον μέσο όρο όλων των 
μαθημάτων που θα διδάσκονται στην 
Γ΄ Λυκείου.

u Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 
Β’ Λυκείου (τον Ιούλιο), όλοι οι μαθητές 
που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπου-
δές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
υποχρεούνται να συμπληρώσουν Α’ δή-
λωση προτίμησης (μηχανογραφικό) με 
τις 10 προτιμήσεις Τμημάτων στα οποία 
επιθυμούν να φοιτήσουν. Να σημειωθεί 
ότι οι μαθητές που δε θα υποβάλουν 
την Α΄ δήλωση του Ιουλίου χάνουν το 
δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, με ή χωρίς πανελλαδικές 
εξετάσεις για τη χρονιά αυτή. 

u Σ' αυτή τη διαδικασία συμπλήρω-
σης του μηχανογραφικού πρωτεύοντα 
ρόλο θα διαδραματίσουν οι εκπαι-
δευτικοί, οι οποίοι, γνωρίζοντας τις 
επιδόσεις και κλίσεις των μαθητών, θα 
μπορούν να τους προσανατολίσουν 
καταλλήλως.

u Με βάση τις προτιμήσεις των μα-
θητών και τον αριθμό εισακτέων που 
θα έχει αποφασιστεί ανά Τμήμα, θα 
προκύψει ένας αριθμός Τμημάτων για 
τα οποία ο αριθμός των προτιμήσεων 
θα είναι ίσος ή μικρότερος από τον 
αριθμό εισακτέων. Αυτά τα Τμήματα, 
στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων 
υπολείπεται των διαθέσιμων θέσε-
ων, ονομάζονται «Τμήματα ελεύθε-
ρης πρόσβασης» (ΤΕΠ). Τα υπόλοιπα 
Τμήματα, δηλαδή εκείνα στα οποία ο 
αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις 
διαθέσιμες θέσεις, ονομάζονται «Τμή-
ματα πρόσβασης μόνο με πανελλαδι-
κές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ). 

Λίγες μέρες αργότερα, ο μαθητής 
ενημερώνεται για το ποιες από τις 
προτιμήσεις του αντιστοιχούν σε ΤΠ-
ΠΕ και ποιες σε ΤΕΠ. Από το σύνολο 
των δηλώσεων θα προκύψουν: (1) Αυτές 
στις οποίες θα συμπεριλαμβάνεται ένα 
τουλάχιστον ΤΕΠ και, (2) Αυτές στις 
οποίες όλα τα Τμήματα είναι ΤΠΠΕ. 
Οι μαθητές της κατηγορίας (2), θα 
διαγωνιστούν στις πανελλαδικές για 
την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκ-

παίδευση μιας και από τις προτιμήσεις 
τους στη δήλωση του Ιουλίου δεν έχει 
προκύψει κανένα ΤΕΠ. 

u Τον Φεβρουάριο, οι μαθητές της 
κατηγορίας (1) δηλώνουν αν θα συμμε-
τάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 
ή αν προτιμούν να εισαχθούν σε ένα 
από τα ΤΕΠ που είχαν συμπεριλάβει 
στην αρχική τους δήλωση. Η δήλωση 
του Φεβρουαρίου είναι οριστική και 
δεσμευτική. Συγκεκριμένα, ένας μα-
θητής που είχε τουλάχιστον ένα ΤΕΠ 
στη δήλωση του Ιουλίου μπορεί: (α) να 
επιλέξει εισαγωγή σε ΑΕΙ μέσω πανελ-
λαδικών εξετάσεων, χάνοντας το δικαί-
ωμα πρόσβασης σε κάποιο από τα ΤΕΠ 
που είχε δηλώσει ή, (β) να επιλέξει ένα 
από τα ΤΕΠ που είχε συμπεριλάβει στη 
δήλωση του Ιουλίου, οπότε εισάγεται 
στο Τμήμα αυτό, με μόνη προϋπόθεση 
την απόκτηση του απολυτηρίου της Γ΄ 
Λυκείου. 

u Για τους μαθητές που θα διαγω-
νιστούν στις πανελλαδικές, ο βαθμός 
των πανελλαδικών εξετάσεων θα δια-
μορφωθεί κατά 90% από τον μέσο όρο 
των βαθμών τους στα πανελλαδικώς 
εξεταζόμενα μαθήματα και κατά 10% 
από τον βαθμό του απολυτηρίου. 

u Μετά την οριστικοποίηση των επι-
λογών του Φεβρουαρίου δε μπορεί να 
γίνει καμιά περαιτέρω αλλαγή. Για τους 
μαθητές που διάλεξαν να εισαχθούν σε 
ΤΕΠ χωρίς πανελλαδικές δε θα υπάρ-
χει δυνατότητα μετεγγραφής. 

u Οι μαθητές που επέλεξαν τις πα-
νελλαδικές, μετά τις εξετάσεις και τη 
δημοσιοποίηση των βαθμών τους της 
τελικής επίδοσης, υποχρεούνται τον 
Ιούλιο του 2020, μετά τις πανελλα-
δικές, να συμπληρώσουν εκ νέου το 
μηχανογραφικό και να θέσουν όσες 
επιλογές Τμημάτων επιθυμούν, ασχέ-
τως του περιεχομένου του πρώτου 
μηχανογραφικού και θα εισαχθούν σε 
αυτά με βάση τις επιδόσεις τους, όπως 
ακριβώς ισχύει στο υπάρχον σύστημα 
εισαγωγής, συνυπολογίζοντας και τον 
βαθμό του απολυτηρίου. 

u Για τους παλαιότερους αποφοί-
τους δεν προτείνεται να λογίζεται το 
απολυτήριο, δεδομένου ότι όταν απο-
φοίτησαν δεν υπήρχε αντίστοιχη πρό-
βλεψη. Συνεπώς οι υποψήφιοι αυτοί 
συμμετέχουν κανονικά στις πανελλα-
δικές εξετάσεις όπως και σήμερα. 

u Στα Τμήματα που απαιτούν την 
εξέταση κάποιου ειδικού μαθήματος 
(ξένες φιλολογίες, Τμήματα με σχέδιο, 
ΤΕΦΑΑ κτλ.) η εξέταση του ειδικού 
μαθήματος θα γίνεται μόνο σε πανελ-
λαδικές εξετάσεις ανεξαρτήτως αν ο 
υποψήφιος έχει επιλέξει την εισαγωγή 
του μέσω ΤΕΠ ή πανελλαδικών εξετά-
σεων.

u Οι θέσεις που θα παρέχει ένα Τμή-
μα που ανήκει στην κατηγορία των Τμη-
μάτων Ελεύθερης Πρόσβασης στους 
μαθητές που δίνουν πανελλαδικές εξε-
τάσεις είναι αυτές που απέμειναν μετά 
και την οριστική απόφαση των μαθητών 
που το είχαν αρχικά δηλώσει και απο-
φάσισαν να εισαχθούν σε αυτό χωρίς 
πανελλαδικές εξετάσεις τον Φεβρου-
άριο. Π.χ. αν το Τμήμα «Ψ» διαθέτει 100 
θέσεις, τον Ιούλιο της Β΄ Λυκείου, το 
δήλωσαν 40 μαθητές στο πρώτο μηχα-
νογραφικό, αλλά τελικά τον Φεβρου-
άριο της Γ’ Λυκείου το επέλεξαν οι 25, 
αυτό συνεπάγεται ότι στο Τμήμα αυτό 
25 θέσεις καταλήφθηκαν με ελεύθερη 
πρόσβαση μέσω του απολυτηρίου και 
75 θα διατεθούν σε όσους εξεταστούν 
στις πανελλαδικές.

Γιούλα Γκεσούλη

Πέρα από την κυβερνητική προ-
παγάνδα περί ανοίγματος νέων 

διαύλων Ελλάδας-Τουρκίας, μετά τη 
μετάβαση του Κοτζιά στη Σμύρνη και 
την παρουσία και του Τσαβούσογλου 
στα εγκαίνια του ανακαινισμένου 
Ελληνικού Προξενείου, πέρα από τα 
«πονηρά» αντιπολιτευτικά ερωτήμα-
τα του Κουμουτσάκου για το αν η κυ-
βέρνηση συμφώνησε σε «άνευ όρων 
διάλογο με την Τουρκία» (κάτι πρέπει 
να πει και η ΝΔ για να δείξει πως κά-
νει αντιπολίτευση και στην εξωτερική 
πολιτική), πέρα από τα δραματοποιη-
μένα ρεπορτάζ των ελληνικών κανα-
λιών για τα… βαβουριάρικα τουρκικά 
μαχητικά που πέταξαν πάνω από τα 
κεφάλια των επίσημων την ώρα που 
ετοιμαζόταν να μιλήσει ο Κοτζιάς, ας 
ψάξουμε την ουσία στα όσα δήλωσε 
ο Κοτζιάς στη Σμύρνη. Δημόσια, βέ-
βαια, γιατί όσα συζήτησε κατ' ιδίαν 
με τον Τσαβούσογλου δεν μπορούμε 
να τα γνωρίζουμε.

Το «η Ελλάδα δεν φιλοξενεί τρο-
μοκράτες» δε σημαίνει πρακτικά 
τίποτα. Ηταν μια έμμεση απάντηση 
στα όσα είχε πει ο Τσαβούσογλου 
στα «Νέα» για την υπόθεση των οχτώ 
φυγάδων τούρκων στρατιωτικών. Ση-
μασία έχουν τα όσα είπε δημόσια ο 
Κοτζιάς για τις ευρωπαϊκές προο-
πτικές της Τουρκίας. «Μια Τουρκία 
κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης θα είναι το μέγιστο κέρδος για 
την Ελλάδα», είπε. Και συμπλήρωσε: 
«Δεν μπορώ να φανταστώ το μέλλον 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης χωρίς αυτή 
την ειδική σύνδεση με την Τουρκία. 
Αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε 
εκείνη την ημέρα». Ετσι, τάχθηκε 
υπέρ της κατάργησης της βίζας για 
τους τούρκους πολίτες που ταξιδεύ-
ουν στις χώρες της ΕΕ. «Η Τουρκία 
δικαιούται την υλοποίηση των συμ-
φωνιών με την Ευρωπαϊκή Ενωση. 
Ο,τι συμφωνούμε πρέπει να υλοποι-
είται κι από τις δύο πλευρές», είπε 
με νόημα, στηλιτεύοντας εμμέσως 
την άρνηση του γαλλο-γερμανικού 
άξονα να υλοποιήσει την κατάργηση 
της βίζας για τους τούρκους πολίτες, 
όπως ζητά επίμονα εδώ και χρόνια ο 
Ερντογάν.

Δεν είναι, βέβαια, ο Κοτζιάς που 
θ' αποφασίσει γι' αυτό το θέμα, ού-
τε μπορεί η εξαρτημένη Ελλάδα 
να επιβάλει την άποψή της στους 
ιμπεριαλιστές «εταίρους». Αυτή η 
δημόσια τοποθέτηση του Κοτζιά, 
όμως, σε μια περίοδο που οι ελληνο-
τουρκικές σχέσεις χαρακτηρίζονται 
από συνεχή ένταση, γίνεται ευεξήγη-
τη αν τοποθετηθεί υπό το φως των 
αμερικάνικων απαιτήσεων. Ο Τζέφρι 
Πάιατ, στη συνέντευξη-ποταμό στην 
«Καθημερινή» (γράφουμε αναλυτικά 
στη σελίδα 3) υπήρξε αποκαλυπτι-
κός:

«Είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα και 
οι ΗΠΑ μοιράζονται πολύ παρόμοια 
συμφέροντα ως προς την Τουρκία. 
Αυτό ήταν εμφανές όταν, ευρισκό-
μενος στην Ουάσιγκτον, ο πρωθυ-
πουργός Τσίπρας, σε ερώτηση αμε-
ρικανού δημοσιογράφου περί του αν 
η Τουρκία ήταν ακόμα δημοκρατία 
και αν θα έπρεπε να είναι μέρος του 
ΝΑΤΟ, υπερασπίστηκε την ανάγκη 
διατήρησης της δέσμευσης με την 
Τουρκία, κάτι που είναι παρόμοιο με 
την αμερικανική σχετική θέση. Οι 
αμερικανοτουρκικές διμερείς σχέ-
σεις διέρχονται δύσκολη φάση, αλλά 
πρέπει να σταθούν αυτοτελώς. Σίγου-
ρα όμως βοηθάει τις ΗΠΑ, να έχου-
με την Ελλάδα ως ισχυρό συνήγορο 
εντός της ΕΕ ώστε να κρατηθούν 
ανοιχτές οι πόρτες της Ευρώπης 
στην Τουρκία και να συνεχιστεί ο δι-
άλογος επί ζητημάτων όπως το πώς 
θα στηριχθεί η συμφωνία σύνδεσης 
με την ΕΕ».

Εξάρτημα της αμερικάνικης εξω-
τερικής πολιτικής είναι η ελληνική. 
Τις υποδείξεις των Αμερικανών 
υλοποίησε ο Κοτζιάς κάνοντας στη 
Σμύρνη τις δηλώσεις για την «ευ-
ρωπαϊκή προοπτική» της Τουρκίας 
και για την ανάγκη να υλοποιηθεί η 
κατάργηση της βίζας για τους τούρ-
κους πολίτες που ταξιδεύουν στην 
ΕΕ. Δηλώσεις που τόσο ευχάριστα 
ακούγονται στ' αυτιά του Ερντογάν 
και της κλίκας του, που θέλουν να 
έχουν κάτι να «πουλάνε» στον τουρ-
κικό λαό, ιδιαίτερα τώρα που η Τουρ-
κία πλήττεται από την κρίση.

Κόσμος πάει κι έρχεται
Δεν ξέρουμε αν τον εκβίασε ο Κούλης ότι θα τον βγάλει από τα ψηφο-

δέλτια της ΝΔ ή αν και ο ίδιος κουράστηκε και δε γουστάρει να τρέχει να 
μαζεύει σταυρούς σε κάποιο από τα (τρία πλέον) κομμάτια της ΝΔ, γεγονός 
όμως είναι ότι ο Βαγγέλας μετακομίζει στις Βρυξέλλες. Εκεί θ' αράξει και θα 
κάνει παρέα με τον Μανόλο τον Κεφαλογιάννη, άλλον πρώην υπουργό που 
προτίμησε τον… ευρωπαϊκό αέρα. Γνωστοί για τις… επίγειες απολαύσεις και 
οι δύο, μπορούν να φτιάξουν ωραίο δίδυμο.

Σε αντίθεση με τον Βαγγέλα, που δύσκολα θα μπορούσε να τον πετάξει στο 
σκουπιδοτενεκέ, τον Μαρκογιαννάκη ο Κούλης τον καθάρισε σαν πασχαλινό 
αυγό. Το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Μαρκογιαννάκης με μια φορτισμένη ανάρτη-
ση στο facebook, δηλώνοντας πικραμένος και εξοργισμένος και απειλώντας 
με αποκάλυψη «λεπτομερειών» «πολύ σύντομα». «Ψηλά το κεφάλι. Μπόρα 
είναι θα περάσει» ήταν η ακροτελεύτεια φράση της ανάρτησης Μαρκογιαν-
νάκη, που περισσότερο θύμιζε παιδικό πείσμα παρά σοβαρή απειλή πολιτι-
κού. Ο Μαρκογιαννάκης έχει προφανώς καταλάβει ότι ο Κούλης του έδειξε 
την πόρτα για να γίνει χώρος για τη μετακόμιση της Ντόρας στα Χανιά. Αλλά 
δεν του πάει το χέρι να καταγγείλει τη Ντόρα, στην οποία υπήρξε πάντοτε 
πιστός (όπως και στον πατριάρχη του μητσοτακαίικου). Προτιμά λοιπόν να τα 
βάλει με τους «άκαπνους συμβουλάτορες του προέδρου της ΝΔ». Σκέφτεται 
-και δικαίως- ότι ο μητσοτακικός μηχανισμός θα μπορούσε να βγάλει και 
δυο βουλευτές στα Χανιά, αν η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα, όμως προτιμήθηκαν 
κάποιοι άλλοι, έμπιστοι του Κούλη και όχι της Ντόρας. Αυτά έχει όμως η 
αστική πολιτική και ο Μαρκογιαννάκης το ξέρει καλά.

Μαυρογιαλούροι 
(και όχι μόνο)

Εμείς δεν κάνουμε εξαγγελίες για 
να τις «πουλήσουμε» και να τις εκμε-
ταλλευτούμε πολιτικά και δημόσια, 
δήλωσε ο Φάμελλος. Και για… του 
λόγου το αληθές έσπευσε να ανα-
κοινώσει ότι μέσα σ' ένα χρόνο θα 
έχουν τελειώσει όλες οι διαδικασίες 
για το χτίσιμο του γηπέδου του ΠΑ-
ΟΚ στην Τούμπα (στην καρδιά μιας 
πυκνοκατοικημένης περιοχής) και 
πως ο Τσίπρας τους έδωσε εντολή 
«να βρεθεί άμεση λύση, ακόμη και 
με νομοθετική ρύθμιση, ώστε να 
υπάρχει ξεκάθαρη λύση του θέματος 
της γης, με τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο, ώστε να μην έχουμε μακρο-
χρόνιες, γραφειοκρατικές και οικο-
νομικές εκκρεμότητες». «Μας ζήτη-
σε να ολοκληρώσουμε την πρόταση 
μέχρι την ομιλία του το Σάββατο στη 
ΔΕΘ», συμπλήρωσε με νόημα.

Εμείς θυμίζουμε ότι το «θέμα της 
γης» αφορά την παραχώρηση κρα-
τικής γης (από το Ταμείο Εθνικής 
Αμυνας» στην εταιρία του Σαββίδη 
που θα χτίσει το νέο γήπεδο του ΠΑ-
ΟΚ. Το μοντέλο Μελισσανίδη μετα-
φέρεται και στη Θεσσαλονίκη. Κι ο 
Φάμελλος ανέλαβε να το ανακοινώ-
σει πριν το πει ο Τσίπρας στη ΔΕΘ, 
με προφανή σκοπό να αποθαρρύνει 
τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να συμ-
μετάσχουν στα «μακεδονομαχικά» 
συλλαλητήρια τα οποία ανακοινώ-
θηκαν για το διήμερο του Τσίπρα 
στην πόλη.

Κοτζιάς-Τσαβούσογλου

Οπως προστάζουν οι ΗΠΑ
Υπηκοότητες για 
δημαγωγία

Κατά την τρίτη επίσκεψη του Τσί-
πρα στο Μάτι, οι ψαράδες της περι-
οχής τού ζήτησαν να δώσει ελληνική 
υπηκοότητα σε τρεις αλλοδαπούς 
ψαράδες, δυο Αιγύπτιους και έναν 
Αλβανό, οι οποίοι μαζί με τους έλλη-
νες συναδέλφους τους πήραν μέρος 
στην επιχείρηση διάσωσης του κό-
σμου που είχε αποκλειστεί στις πα-
ραλίες (την ώρα που δεν κινούνταν 
κανένα κρατικό σκάφος). Ο Τσίπρας 
δεν είχε άλλη επιλογή από το να δε-
χτεί το αίτημα, το οποίο ενέταξε αμέ-
σως στην κυβερνητική προπαγάνδα. 
Ετσι, ο Χαρίτσης εξέδωσε non paper, 
στο οποίο έγραψε για την «άμεση κι-
νητοποίηση» της Ειδικής Γραμματεί-
ας Ιθαγένειας, μετά από εντολή του, 
για να δοθεί η ελληνική υπηκοότητα 
στους τρεις μετανάστες ψαράδες 
και πως ο ίδιος «ήδη συνέταξε την 
προβλεπόμενη πρόταση προς τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την 
τιμητική πολιτογράφηση των τριών 
ψαράδων, επειδή, όπως προβλέπει 
ο νόμος, προσέφεραν στην Ελλάδα 
εξαιρετικές υπηρεσίες».

«Και οι τρεις μετανάστες ζουν νό-
μιμα στη χώρα μας επί σειρά ετών», 
κατέληγε το non paper Χαρίτση. Και 
γιατί δεν πήραν υπηκοότητα, μολο-
νότι -όπως έγινε γνωστό- ζουν για 
περισσότερα από είκοσι χρόνια στην 
Ελλάδα; Τσίπρας και Χαρίτσης ενήρ-
γησαν όπως ο Μακρόν, που έδωσε 
υπηκοότητα σ' ένα μετανάστη χωρίς 
χαρτιά που ρίσκαρε τη ζωή του για 
να σώσει ένα παιδάκι, ενώ την ίδια 
στιγμή απεύλανε εκατοντάδες άλ-
λους μετανάστες χωρίς χαρτιά. Δί-
νουν υπηκοότητες για δημαγωγία.
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Υπόθεση Φλώρου

Πέρα από τη σκανδαλολογία
Πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμέ-

νοι οι νεοδημοκράτες με την υπό-
θεση Φλώρου. Γιατί, όπως αποδείχτηκε, 
όποια πέτρα κι αν σηκώσεις θα βρεις 
από κάτω κάποιο μέλος της ευρύτερης 
οικογένειας Μητσοτάκη. Κι εκεί που όλοι 
μιλούσαν για την αποφυλάκιση Φλώρου, 
πλέον μιλούν για τη σχέση που είχε με 
τον μεγαλοαπατεώνα ο σύμβουλος και 
ανιψιός (γιος της αδερφής του) του 
Κούλη,  Γρηγόρης Δημητριάδης. Κι άντε 
τώρα να αποδείξει η ΝΔ ότι «υπάρχει 
καπνός χωρίς φωτιά». 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, επιδεικνύοντας 
καλά αντανακλαστικά, κατάφερε να ξα-
ναστείλει τον Φλώρο στη φυλακή, οπότε 
έφτιαξε εύκολα το «αφήγημά» του: τον 
Φλώρο τον έβγαλαν τα κυκλώματα, 
εμείς τον ξαναστείλαμε μέσα σε λίγες 
μέρες στη φυλακή, πείτε μας όμως εσείς 
για τις σχέσεις του ανιψιού και συμβού-
λου του αρχηγού σας με τον Φλώρο. 
Μπορεί να λένε ό,τι θέλουν ο Δημητρι-
άδης και η ΝΔ, μπορεί να κάνουν τη μια 
μήνυση μετά την άλλη, όμως μπορεί κα-
νείς να φανταστεί τι συζητούν στα καφε-
νεία και στις κοινωνικές συναναστροφές.

Πριν, όμως, ασχοληθούμε με τη σκαν-
δαλολογική πλευρά του θέματος, ας 
ασχοληθούμε με τη σκανδαλώδη. Το 
Συμβούλιο Εφετών Χαλκίδας αποφά-
σισε την επαναφυλάκιση του Φλώρου, 
μετά από έφεση που άσκησε ο εισαγ-
γελέας, στον οποίο στάλθηκε έγγραφο 
του  αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
Χ. Βουρλιώτη, ο οποίος ζητούσε να επα-
νεξεταστεί στο σύνολό της η υπόθεση, 
γιατί το ιατρικό πιστοποιητικό αναπηρίας 
«είναι προδήλως αόριστο, ασαφές και 
ως εκ τούτου ατεκμηρίωτο ως προς τη 
συνδρομή του διαλαμβανόμενου ποσο-
στού αναπηρίας 70%».

Αυτό το «προδήλως» βγάζει μάτι. Πώς 
οι δικαστές του Συμβουλίου Πλημμελει-
οδικών, που αποφυλάκισε τον Φλώρο, 
δεν είδαν αυτό που ήταν πρόδηλο, ολο-
φάνερο δηλαδή; Το μόνο βέβαιο είναι 
ότι δεν τους έφταιγε ο νόμος Παρα-
σκευόπουλου, όπως έσπευσαν να πουν 
οι δικαστικές συντεχνίες. Η απλή λογική 
λέει πως οι δικαστές που δεν είδαν το 
«πρόδηλο», είτε είναι αρπακολλατζήδες 
(η καλύτερη γι' αυτούς εκδοχή) είτε ήταν 
στο «κόλπο». Διαλέγουν και παίρνουν…

Βέβαιο είναι, επίσης, πως αν δεν ξε-
σπούσε πολιτικός θόρυβος για την απο-
φυλάκιση Φλώρου, αυτός θα έκανε τώρα 
τη ζωάρα του (παρά την… επιληψία και 
την… ψυχική νόσο).  Ομως, έπαιξε και 
έχασε. Εκείνο που επιβεβαιώθηκε -πέ-
ραν κάθε αμφιβολίας πλέον- είναι αυτό 
που επισημαίναμε την προηγούμενη 
βδομάδα: τα κυκλώματα λειτουργούν, 
«οριζοντίως» και «καθέτως» κι όποιος 
έχει λεφτά έχει και πρόσβαση σ' αυτά. 
Εμείς δε θα κάνουμε τους ντετέκτιβ για 
να βρούμε πόσοι και ποιοι ακριβώς ήταν 
στο «κόλπο» αποφυλάκισης του Φλώρου. 
Ούτε θα δεχτούμε άκριτα τους ισχυρι-
σμούς όσων τρέχουν εκ των υστέρων να 
δώσουν συνεντεύξεις και καταθέσεις 
«δίνοντας» υφισταμένους ή συνεργάτες 
τους. Δε διαφεύγει της προσοχής μας το 
γεγονός ότι όλοι αυτοί άφησαν μερικές 
μέρες να περάσουν και μίλησαν μόνο 
όταν είδαν ότι υπάρχει πολιτική εντολή 
να «ψαχτεί» η δουλειά.

Οπως δε διαφεύγει της προσοχής 
μας ότι και μετά την εισαγγελική έφεση 
και την απόφαση του Συμβουλίου Εφε-

τών, ο Φλώρος επέστρεψε στη φυλακή 
με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 
55%! Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Πως «εν 
καιρώ το δέοντι» (όχι «αύριο το πρωί»), 
το ποσοστό μπορεί να «τσιμπήσει» με-
ρικές μονάδες, να φτάσει το 67% και 
να αποφυλακιστεί πάλι. Γιατί βέβαια τα 
κυκλώματα δεν εξαφανίστηκαν. Το σύ-
στημα είναι σάπιο, το σύστημα είναι σου-
ρωτήρι, το σύστημα είναι φτιαγμένο έτσι 
που να «εξυπηρετεί» όποιον έχει λεφτά 
να πληρώσει. Κι αυτό είναι ένα διαρκές 
σκάνδαλο, σύμφυτο με τον καπιταλισμό 
και το «κράτος δικαίου» που τον διέπει.

Πηγαίνοντας στη σκανδαλολογική 
πλευρά της υπόθεσης, διαπιστώνουμε 
ότι η ΝΔ πήγε για μαλλί και βγήκε κου-
ρεμένη. Ηταν από την πρώτη στιγμή 
προφανές ότι οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν είχαν 
εμπλοκή στην αποφυλάκιση Φλώρου. 
Ηταν μια κλασική περίπτωση λειτουργί-
ας κυκλωμάτων. Η αντιπολίτευση, όμως, 
με προεξάρχουσα τη ΝΔ, προσπάθησε 
να εκμεταλλευτεί πολιτικά το γεγονός, 
στοχοποιώντας ως υπεύθυνο το νόμο 
Παρασκευόπουλου, που «απελευθερώνει 
εγκληματίες». Μετά την εκ νέου φυλά-
κιση του Φλώρου, αυτή η προπαγάνδα 
έπεσε στο κενό. Αφού οι δικαστές τον 
ξαναέβαλαν στη φυλακή, θα μπορούσαν 
να μην τον είχαν αποφυλακίσει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επέδειξε καλά αντανακλα-
στικά, μάλλον επειδή τα ηγετικά του κλι-
μάκια ήξεραν ότι στην υπόθεση Φλώρου 
δεν αναμιγνύονται δικοί τους άνθρωποι. 
Ο Πολάκης πλάκωσε στα μπινελίκια «τα 
λαμόγια», ο Κοντονής ζήτησε το φάκελο 
βάσει του οποίου αποφάσισε την απο-
φυλάκιση το Συμβούλιο, η Αχτσιόγλου 
ζήτησε από τον ΕΦΚΑ επανεξέταση 
της απόφασης για το ποσοστό αναπηρί-
ας. Κι ενώ όλες αυτές οι κινήσεις είχαν 
το χαρακτήρα άμυνας της κυβέρνησης 
στις επιθέσεις που δεχόταν, έφτασε στα 
χέρια της ο μποναμάς: ο σύμβουλος και 
ανιψιός του Μητσοτάκη υπήρξε δικηγό-
ρος του Φλώρου (όπως και ο Βορίδης 
μέχρι τη στιγμή που έγινε υπουργός), 
συνεταίρος του Φλώρου σε εταιρία με 
φωτοβολταϊκά και ο άνθρωπος που για 
λογαριασμό του Φλώρου έφτιαξε δυο 
off shore εταιρίες, οι οποίες μάλλον χρη-
σιμοποιήθηκαν ως όχημα αρπαγής των 
χρημάτων από το χαράτσι στους λογα-
ριασμούς της ΔΕΗ, το οποίο εισέπραττε 
η Energa του Φλώρου και δεν απέδιδε 
στο ελληνικό κράτος.

Η είδηση σερβιρίστηκε στον Βαξε-
βάνη κι αυτός έδρασε με τον δικό του… 
απαράμιλλο τρόπο. Οι ρόλοι άλλαξαν 
αμέσως. Η κυβέρνηση πέρασε στην 
επίθεση και η ΝΔ βρέθηκε σε άμυνα. Το 
Μαξίμου, με επίσημη ανακοίνωση του 
Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, 
έδωσε συνέχεια στην αρθρογραφία 
Βαξεβάνη, υπό μορφή… ερωτημάτων 
προς τον Μητσοτάκη. Παραθέτουμε τα 
δύο τελευταία, που δείχνουν την κυβερ-
νητική στόχευση: «4. Είναι αλήθεια ότι ο 
κ. Φλώρος είναι στενός οικογενειακός 
φίλος της οικογένειας Μητσοτάκη; 5. 
Και τέλος, ο κ. Μητσοτάκης θα τολμήσει 
να απομακρύνει από σύμβουλό του τον 
κ. Δημητριάδη ή συντρέχουν λόγοι που 
δεν του το επιτρέπουν;». Στο στόχαστρο 
δεν μπήκε μόνο ο Δημητριάδης, αλλά 
ολόκληρη η οικογένεια Μητσοτάκη και 
φυσικά πρωτίστως ο Κούλης.

Η ΝΔ προσπάθησε να αμυνθεί, με 
ανακοινώσεις που έλεγαν πως ο Δη-

μητριάδης ήταν μεν συνεργάτης του 
Φλώρου, αλλά μόλις πήρε χαμπάρι την 
απάτη έσπευσε να τον καταγγείλει και 
κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας ενα-
ντίον του και στην προδικασία και στη 
δίκη. «Στην υπόθεση της Εnerga η αλή-
θεια είναι μία: ο Αριστείδης Φλώρος δι-
ώχθηκε, καταδικάστηκε και φυλακίστηκε 
επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με τη 
συνδρομή και του στενού συνεργάτη του 
προέδρου της ΝΔ κ. Γρηγόρη Δημητρι-
άδη», έλεγε η ανακοίνωση της ΝΔ, που 
κατέληγε σε αναγγελία μηνύσεων κατά 
του «επαγγελματία λασπολόγου Κώστα 
Βαξεβάνη». Στην αστική πολιτική, όμως, 
σε τέτοιες περιπτώσεις, ισχύει το «όσο 
μιλάς τόσο επιβαρύνεις τη θέση σου». Τα 
«συριζοτρόλ» ανέλαβαν δράση στο Δια-
δίκτυο. Ομως και χωρίς τα «συριζοτρόλ» 
δεν είχαν δυσκολία να βγάλουν πόρισμα  
οι «αναλυτές» στα καφενεία: «Σιγά μην 
δεν ήξερε ο ανιψιός του Μητσοτάκη τι 
κουμάσι ήταν ο Φλώρος. Απλά, όταν 
κατάλαβε ότι ετοιμάζονται χειροπέδες, 
πήγε και τον “έδωσε“ για να γλιτώσει ο 
ίδιος». Και τα λοιπά και τα λοιπά…

Δε βοηθάει, βλέπετε, και ο προηγού-
μενος «έντιμος βίος» της οικογένειας 
Μητσοτάκη. Ιδιαίτερα εκείνη η υπόθεση 
Siemens, με τον Χριστοφοράκο που ήταν 
φίλος της Ντόρας επειδή υπήρξαν συμ-
μαθητές και με τον Κούλη να έχει αγο-
ράσει ένα τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο 
είχε ξεχάσει να πληρώσει και το θυμή-
θηκε μόλις ξέσπασε το σκάνδαλο, οπότε 
έτρεξε να ξοφλήσει όλες τις δόσεις, τις 
πρώην και τις επόμενες και γενικώς (που 
τραγουδούσε και ο Μούτσης, αν και δεν 
αναφερόταν σε δόσεις). Οταν, λοιπόν, 
βλέπει ο κόσμος ότι ένας πρωτανιψιός 
του Μητσοτάκη, τον οποίο η ΝΔ σε ανα-
κοίνωσή της αποκαλεί «στενό συνεργάτη 
του προέδρου της ΝΔ», έχει διατελέσει 
στενός συνεργάτης του Φλώρου, κου-
νάει με νόημα το κεφάλι του. Γι' αυτό 
λέμε ότι η ΝΔ πήγε για μαλλί και βγήκε 
κουρεμένη. Μπορεί η προπαγάνδα για 
το νόμο Παρασκευόπουλου να έπιασε 
στους «νοικοκυραίους», όμως σε επίπε-
δο πολιτικής ηθικής δεν μπόρεσαν να 
καταμαρτυρήσουν κάτι στον ΣΥΡΙΖΑ, 
ο οποίος -αφού ξαναέβαλε τον Φλώρο 
στη φυλακή- πέρασε στην αντεπίθεση με 
την υπόθεση Δημητριάδη.

Γι' αυτό και η ΝΔ προσπάθησε να βρει 
καταφύγιο στη μήνυση του Βαξεβάνη 
κατά της Ζαχαράκη με την αυτόφωρη 
διαδικασία. Ο Κούλης φώναξε τη Ζαχα-
ράκη στα κομματικά γραφεία και μετά 
τηλεφώνησε στη Γεροβασίλη και της 
είπε ότι η Ζαχαράκη βρίσκεται στα γρα-
φεία της ΝΔ, «για την περίπτωση κατά 
την οποία η κυβέρνηση την αναζητεί». Η 
Γεροβασίλη του απάντησε ότι η κυβέρ-
νηση δεν αναζητεί κανέναν, γιατί δεν 
είναι δουλειά της, συμπλήρωσε ότι δεν 
εμπλέκεται «στη διένεξη ενός ιδιώτη με 
την αναπληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου 
του κόμματος της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης» και, φυσικά, έδωσε εντολή 
στους μπάτσους να μη διανοηθούν να 
συλλάβουν τη Ζαχαράκη. Ετσι, η Ζαχα-
ράκη έφυγε χωρίς κανείς να την ενο-
χλήσει και η σεμνή τελετή της «ηρωικής 
αντίστασης» Σοφίας και Κούλη έλαβε 
τέλος μέσα σ' ένα κλίμα γενικής ιλαρό-
τητας. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο της 
σκανδαλολογίας, η οποία είναι φυσικά 
σίριαλ. Οταν ταυτίζονται στην πρακτική 
πολιτική, με κάτι τέτοια θα προσπαθούν 
να τα βγάλουν πέρα.

«Καθυστέρηση» και όπου βγει
Για μια ακόμα φορά, ο Σταύρος Θεοδωράκης δήλωσε ότι «το 

Ποτάμι θα συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του κρίνοντας με αυστη-
ρότητα τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που επαναλαμβάνουν, πολλές φορές με 
τον χειρότερο τρόπο, τα λάθη των προηγούμενων κυβερνήσεων». Σε 
άλλη συνέντευξή του, αφού επανέλαβε τα περί «αυτόνομης πορείας», 
άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό για συνεργασία με τη ΝΔ. Οχι όμως 
πριν από τις εκλογές αλλά μετεκλογικά. Το 'χει δηλαδή σίγουρο ότι 
θα είναι στην επόμενη Βουλή!

Είναι φανερό ότι ο Θεοδωράκης παίζει «καθυστέρηση» μέχρι τον 
Νοέμβρη που έχει ανακοινώσει συνέδριο στο οποίο θα καλέσει να 
συμμετάσχουν και διάφοροι τύποι που ο ίδιος θα διαλέξει και θα τους 
στείλει… ηλεκτρονική πρόσκληση. Φυσικά, αυτό είναι μια μπούρδα. 
Σιγά μη βρεθούν άνθρωποι να ποντάρουν τις όποιες πολιτικές φι-
λοδοξίες τους σ' ένα μπατιρημένο μαγαζί. Εχει άραγε κάνει κάποια 
συμφωνία με τον Τσίπρα, που έχει ανάγκη τις ψήφους του Ποταμιού 
(όσες απέμειναν, τέλος πάντων), ή πορεύεται στο άγνωστο με βάρ-
κα την ελπίδα; Κομματάκι δύσκολο μας φαίνεται να έχει διαλύσει 
τη συμμαχία με το ΚΙΝΑΛ χωρίς εγγυήσεις που θα διασφαλίζουν 
τουλάχιστον το δικό του πολιτικό μέλλον (άντε και καναδυό ακόμα). 
Στη θέση που βρίσκεται, το καλύτερο που μπορεί να διεκδικήσει είναι 
μια θέση σίγουρης εκλογής για την πάρτη του (στο Επικρατείας) και 
θέσεις στα συριζαίικα ψηφοδέλτια για τους υπόλοιπους.

Κάλλιο γαϊδουρόδενε…
Οι πληροφορίες επιμένουν το τελευταίο διάστημα, ότι η ΝΔ θα 

πάει στις τοπικές εκλογές με το δίδυμο Κ. Μπακογιάννη για τον 
Δήμο Αθήνας και Γ. Πατούλη για την Περιφέρεια  Αττικής. Ποιος 
διαρρέει αυτές τις πληροφορίες; Μάλλον ο μηχανισμός του μπακο-
γιανναίικου, που θέλει να αναγκάσει τον Πατούλη να τους αδειάσει 
τη γωνιά, οδηγώντας τον σε δήλωση ότι «μεταπηδά» από τον Δήμο 
στην Περιφέρεια. Και μετά, ας τα βρει με τον Κούλη, αναζητώντας 
απ' αυτόν το χρίσμα. Ο Πατούλης δεν τσίμπησε. Επανήλθε την περα-
σμένη Τρίτη με δήλωση που έλεγε ότι θα είναι υποψήφιος στον Δήμο 
Αθήνας. Φυσικά, αν ο Κούλης του είχε προτείνει το χρίσμα για την 
Περιφέρεια Αττικής, θα έκανε κωλοτούμπες μαζί με την Πατούλαινα. 
Οσο όμως αυτό δε γίνεται, θα δηλώνει υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας, 
εκβιάζοντας με την απειλή ότι μπορεί να κόψει κάποιο ποσοστό από 
τον ανιψιό και να του στερήσει ακόμα και το πέρασμα στο δεύτερο 
γύρο. Μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Κούλης που βρίσκεται 
μπροστά σε διπλό εκβιασμό. Και καλά, να τον εκβιάζουν η αδερφή 
και ο ανιψιός μπορεί να το ανεχτεί (τους έχει, άλλωστε, στερήσει -με 
δημόσια τοποθέτηση- κάθε συμμετοχή στη μελλοντική του κυβέρ-
νηση). Ομως να τον εκβιάζουν και ο Πατούλης με την Πατούλαινα;

Καλύτερα να τρως παρά να 
μιλάς…

Η καλύτερή της της Κατερίνας Παπακώστα. Τέτοια προβολή δεν 
την είχε κατά τη σχετικά σύντομη θητεία της ως υφυπουργός στην 
κυβέρνηση των Σαμαροβενιζέλων. Οσο για παλιότερα, καλούνταν 
στα τηλεοπτικά πάνελ όχι ως ξεχωριστή περίπτωση βουλευτή της 
ΝΔ, αλλά γιατί είχε αποκτήσει «όνομα» ως «γλωσσοκοπάνα» και οι 
εκπομπάρχες προσδοκούσαν ότι «κάτι» μπορεί να κάνει και να τους 
φέρει τηλεθέαση. Οταν είδαν ότι «το καρπούζι βγήκε μάπα», έπαψαν 
να την καλούν. Γι' αυτό και τώρα δε λέει όχι σε καμιά ραδιοτηλεοπτική 
πρόσκληση. Ούτε στα πιο τρελά της όνειρα δε φανταζόταν ότι λίγους 
μήνες μετά τη διαγραφή της από τον Μητσοτάκη, θα φιγουράριζε ως 
υφυπουργός των Τσιπροκαμμένων.

Η προβολή κάνει οπωσδήποτε καλό στην Παπακώστα, δεν ξέρουμε 
όμως αν κάνει το ίδιο καλό και στον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον «διαολίζει» 
τους παραδοσιακούς συριζαίους όταν την ακούνε να κάνει δηλώσεις 
σαν κι αυτή: «Ο τόπος γύρισε σελίδα, η Ελλάδα γύρισε σελίδα και εκεί 
προσκλήθηκαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου ανεξαιρέτως, 
αυτό αντιληφθήκαμε στο ΝΕΟ και αντιλήφθηκα κι εγώ [...] Ανταπο-
κριθήκαμε ως ΝΕΟ κι εγώ προσωπικά ως βουλευτής του ΝΕΟ, ως 
κοινοβουλευτικός, στην πρόσκληση του πρωθυπουργού της χώρας 
να μπορέσουμε την άλλη μέρα στην προσπάθεια που κάνει η χώρα να 
σταθεί μόνη της πια στα πόδια της και όχι με δάνειες δυνάμεις και με 
δανεικά, στην προσπάθεια να συνεννοηθούμε κι επειδή ακριβώς ήταν 
θέση του ΝΕΟ ένα εθνικό σύμφωνο, ένα εθνικό σχέδιο δράσης, το 
οποίο θα τηρήσουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου -είχαμε πει 
ως ΝΕΟ για μία δεκαετία- πάνω σε συγκεκριμένους άξονες πολιτικής, 
εκεί ακριβώς πάνω ήλθε η πρόσκληση, προκειμένου να μπορέσουμε να 
συνεννοηθούμε προγραμματικά, σε συγκεκριμένους άξονες πολιτικής, 
μεταξύ των οποίων είναι και η ασφάλεια και η έννομη τάξη»!

Οπως λέει η Παπακώστα, «πλέον στη νέα κυβέρνηση, η οποία ανα-
σχηματίστηκε υπάρχουν εκτός από τους Ανεξάρτητους Ελληνες και 
τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι ο κορμός, υπάρχει η Νέα Ελληνική Ορμή 
και υπάρχουν και οι Οικολόγοι, άρα μιλάμε για μια διαφορετικού τύ-
που κυβέρνηση, η οποία έχει ως σκοπό να εκπληρώσει αυτό το εθνικό 
σύμφωνο δράσης για τη χώρα». Μπορείτε, λοιπόν, να φανταστείτε πώς 
αισθάνεται ο… παραδοσιακός συριζαίος. Αυτόν όμως ο Τσίπρας τον 
έχει… χεσμένο, αφού πλέον «παίζει στο Κέντρο».
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Μοιρασιά με πολιτικά 
παρελκόμενα

Πολλούς μπορεί να τους εξέπληξε -εμάς όχι- η τοποθέτηση του 
υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στη συ-
νέντευξή του στα «Νέα», σχετικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων 
στην κυπριακή ΑΟΖ. Ο Τσαβούσογλου υπήρξε σαφέστατος: «Εκείνο 
που χρειάζεται είναι ένας μηχανισμός ο οποίος θα επιτρέπει στους 
Τουρκοκύπριους να συμμετέχουν επί ίσοις όροις στη λήψη αποφάσε-
ων από την πρώτη φάση, όσον αφορά την έρευνα και την εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων. Αυτός είναι ο πυρήνας του θέματος». Κι έγινε στη 
συνέχεια ακόμα πιο σαφής: «Δεν είναι σωστό ότι συνδέουμε το θέμα 
των υδρογονανθράκων με το ευρύτερο ζήτημα της επίλυσης του Κυ-
πριακού. Αντιθέτως, δεν χρειάζεται να περιμένουμε για την επίλυση 
προκειμένου να καθιερώσουμε μηχανισμούς λήψης αποφάσεων για 
τους υδρογονάνθρακες μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. 
Ας θυμηθούμε ότι, για τον σκοπό αυτόν, η τουρκοκυπριακή πλευρά πρό-
τεινε την καθιέρωση ad hoc επιτροπής χρόνια πριν, το 2011».

Η τουρκική πρόταση φαίνεται φαινομενικά αθώα. Δεν πρέπει να έχει 
και η τουρκοκυπριακή πλευρά μερίδιο από ό,τι έχει η κυπριακή ΑΟΖ; 
Είναι σίγουρο ότι ο Αναστασιάδης βρίσκει συνεχώς αυτό το ερώτημα 
μπροστά του, όταν επισκέπτεται τις ιμπεριαλιστικές πρωτεύουσες ή 
δέχεται απεσταλμένους τους. Κι είμαστε σίγουροι ότι στο παρασκήνιο 
έχουν ξεκινήσει ήδη οι σχετικές συζητήσεις. Υπάρχει, όμως, ένα πρό-
βλημα μεγάλης πολιτικής σημασίας. Ποιος θα διαθέσει στην τουρκο-
κυπριακή πλευρά το μερίδιο που της αναλογεί; Κι όχι μόνο αυτό, αλλά 
ποιος θα την εκπροσωπήσει από τώρα, από τη φάση της έρευνας, όπως 
ζητά ο Τσαβούσογλου;

O OHE (και η πλειοψηφία των κρατών-μελών του) αναγνωρίζει μόνο 
μια κρατική οντότητα στην Κύπρο (την Κυπριακή Δημοκρατία). Επομέ-
νως, τυπικά, αυτή έχει την ευθύνη να διαχειριστεί τις συμφωνίες με τα 
ενεργειακά μονοπώλια (για έσοδα δεν μπορεί να γίνεται ακόμα λόγος, 
θα αργήσουν πολύ ακόμα, αν υπάρξουν). Ομως, στις συζητήσεις που 
γίνονται εδώ και χρόνια στο πλαίσιο των διάφορων πρωτοβουλιών του 
ΟΗΕ, δεν υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Υπάρχουν εκπρόσωποι των 
δύο κοινοτήτων, οι οποίες μάλιστα έχει συμφωνηθεί να αναγνωριστούν 
ως «συνιστώντα κράτη» σε μια πιθανή συμφωνία για το Κυπριακό. 
Υπάρχει, τέλος, το προηγούμενο με τα κονδύλια των διαρθρωτικών 
ταμείων της ΕΕ, τα οποία στον τουρκοκυπριακό τομέα δε διανέμονται 
από την κυβέρνηση της Λευκωσίας, αλλά απευθείας από την ΕΕ.

Αυτό ακριβώς το καθεστώς, το διαμορφωμένο de facto, έχει υπό-
ψη του ο Τσαβούσογλου και ζητά τη δημιουργία μεικτής επιτροπής 
Ελληνοκυπρίων-Τουρκοκυπρίων, η οποία θα αποφασίζει για όλα τα 
σχετικά με την έρευνα και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Αν 
η Λευκωσία αποδεχτεί τη δημιουργία μιας τέτοιας επιτροπής (και οι 
ιμπεριαλιστές θα πιέσουν για να την αποδεχτεί), τότε θα αυξηθούν οι 
πιέσεις για μια «άρον-άρον» συμφωνία για το Κυπριακό. Το επιχείρη-
μα όσων θέλουν μια τέτοια συμφωνία (που είναι η πλειοψηφία στον 
ελληνοκυπριακό αστικό πολιτικό κόσμο) θα είναι ότι υπάρχει κίνδυνος 
να χαθούν «τα πάντα», δεδομένου ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά θα 
έχει γίνει ήδη «συγκύριος» στα σχετικά με τους υδρογονάνθρακες.

Δικαστική ασπίδα στον Αθανασίου
Μπορεί να έχει κανείς όποια γνώμη θέλει για τον Βαξεβάνη (τη δική 

μας την ξέρετε, δε χρειάζεται να την επαναλάβουμε), όμως η δίωξη 
που του ασκήθηκε για παραβίαση της μυστικότητας της ανάκρισης, 
επειδή δημοσίευσε μια κατάθεση, ξεπερνά κάθε προηγούμενο! Δεν 
υπάρχει υπόθεση γενικότερου ενδιαφέροντος που τα ΜΜΕ να μην 
έχουν δημοσιεύσει καταθέσεις, από το στάδιο της ανάκρισης ήδη. 
Συχνά οι καταθέσεις διοχετεύονται από κανάλια της Αστυνομίας (π.χ. 
σε υποθέσεις κατηγορούμενων για συμμετοχή σε οργανώσεις ένοπλου 
αγώνα), άλλες φορές διοχετεύονται από δικαστικούς και άλλες από 
τους διαδίκους. Και οι εφημερίδες τις δημοσιεύουν, καλυμμένες και 
από το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ που προβλέπει ότι ο Τύπος έχει καθήκον 
να ενημερώνει για θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος.

Εν προκειμένω, ο Βαξεβάνης δημοσίευσε την κατάθεση κάποιου 
Αβατάγγελου, που φυλακίστηκε για το σκάνδαλο των εξοπλιστικών. Ο 
«μεσάζοντας» κατέθεσε στους εισαγγελείς διαφθοράς ότι ένας από 
τους δικηγόρους του τού ζήτησε οχτακόσια χιλιάρικα για να τον καθα-
ρίσει, διότι είχε πρόσβαση σε δύο δικαστικούς, στενούς συνεργάτες 
του υπουργού Δικαιοσύνης των Σαμαροβενιζέλων Χ. Αθανασίου. Δε 
χρειάζεται δυσκολία για ν' ανακαλύψουμε ποιος και για ποιο λόγο σέρ-
βιρε στον Βαξεβάνη την κατάθεση Αβατάγγελου στους εισαγγελείς 
διαφθοράς. Η άσκηση δίωξης, όμως, ήρθε ύστερα από επιστολή του 
Χ. Αθανασίου προς τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Αθηνών. Η εισαγγελέας που άσκησε τη δίωξη, μάλιστα, δεν κάλεσε 
για μάρτυρα ούτε τον Αθανασίου ούτε κάποιον άλλο!

Είναι προφανές ότι ο εισαγγελικός μηχανισμός κινήθηκε για να βου-
λώσει το στόμα του Βαξεβάνη ως προς τη συγκεκριμένη υπόθεση. Για 
χάρη του Αθανασίου, φυσικά, και των δύο δικαστικών που ενέπλεξε ο 
Αβατάγγελος. Το μόνο που κατάφεραν, όμως, είναι να ξαναζεστάνουν 
τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο Βαξεβάνης δύσκολα θα καταδικαστεί, 
όμως το θέμα δεν είναι ο Βαξεβάνης, αλλά το γενικότερο ζήτημα που 
κρύβεται πίσω από την άσκηση αυτής της δίωξης.

Σκυλάκια των καναλαρχών
«Habemus άδειες». Μ' αυτό το σλό-

γκαν σχολίασε από το Twitter ο 
Νίκος Παππάς τη δημοσίευση της τελι-
κής απόφασης του ΕΣΡ για τη χορήγηση 
πέντε τηλεοπτικών αδειών πανελλαδικής 
εμβέλειας.

Ποιοι πήραν τις άδειες; Οι παραδοσι-
ακοί καναλάρχες των ΣΚΑΪ, Star, Alpha, 
Antenna, συν ο Σαββίδης (Epsilon). Δεν 
πήρε άδεια μόνο το Mega, αφού οι ιδι-
οκτήτες του το εγκατέλειψαν και δεν 
έδειξαν κανένα ενδιαφέρον. Εξακο-
λουθεί όμως να εκπέμπει, μ' άλλα λόγια 
εξακολουθεί να έχει εξοπλισμό και τε-
χνικό προσωπικό, γεγονός που το κάνει 
«ξερολούκουμο» για τον Μαρινάκη, που 
σ' αυτή τη φάση δεν έκανε καμιά κίνηση. 
Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δυο ακό-
μα άδειες προς διάθεση και πως ο Μα-
ρινάκης, ο υπ' αριθμόν ένα εχθρός της 
κυβέρνησης σήμερα, ήταν ο υπ' αριθμόν 
ένα αγαπημένος «υπερθεματιστής» του 
Παππά, μετά την πραγματοποίηση του 
αλήστου μνήμης διαγωνισμού, ο οποίος 
ακυρώθηκε μετά από την απόφαση του 
ΣτΕ που έκρινε το νόμο Παππά αντισυ-
νταγματικό.

Αλήθεια, γιατί πανηγυρίζει ο Παππάς; 
Επειδή οι καναλάρχες που προσπάθησε 
να πετάξει έξω από το «κόλπο», προωθώ-
ντας τον Σαββίδη, τον Καλογρίτσα και 
τον Μαρινάκη, διατηρούν τα κανάλια 
τους; 'Η μήπως επειδή παίρνουν κανονι-
κές άδειες τζάμπα;

Μια μέρα πριν από την ανακοίνωση 
του ΕΣΡ, ο Παππάς κομπορρημονούσε: 
«Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν 
πληρώσει 150 εκατ. από τον φόρο διαφή-
μισης από τις αρχές του 2015». Στοιχεία 
όμως δεν έδωσε. «Δεσμεύτηκε» και πάλι 
ότι θα καταθέσει στη Βουλή τα στοιχεία 
από την ΑΑΔΕ, μέχρι να ολοκληρωθεί η 
συζήτηση του νομοσχεδίου για την τη-
λεοπτική πρόσβαση μόνιμων κατοίκων 
στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθ-
μούς ελεύθερης λήψης τηλεοπτικής 
εμβέλειας. Βλέπετε, εκεί κάνει μονόλο-
γο. Δε βγαίνει κανένας να του πει ότι η 
ΑΑΔΕ, με εντολή του ίδιου, έχει βάλει 
εμπάργκο στη δημοσιοποίηση στοιχείων 
για το πόσος φόρος καταλογίστηκε και 
πόσος πληρώθηκε από τους καναλάρ-
χες. Κι όταν εμείς -που ήμασταν αυτοί 
που ζήτησαν επίσημα τα συγκεκριμένα 
στοιχεία από την ΑΑΔΕ- πήραμε εισαγ-
γελική εντολή, η ΑΑΔΕ όχι μόνο δεν υπά-
κουσε στην εισαγγελική εντολή, αλλά με 
επί της ουσίας εκβιαστικές κινήσεις υπο-
χρέωσε τον εισαγγελέα σε μια εξευτελι-
στική ανάκληση της εντολής του. Ετσι, 
τα στοιχεία που τώρα «δεσμεύεται» ότι 
θα καταθέσει ο Παππάς, παραμένουν 
επτασφράγιστο μυστικό, μετά από διαδι-
κασίες που θυμίζουν λατινοαμερικάνικη 
δικτατορία και όχι αστική κοινοβουλευ-
τική δημοκρατία (σχετικά μ' αυτό το ζή-
τημα δείτε στο http://www.eksegersi.gr/
Επικαιρότητα/30338. Ποιον-καλύπτει-η-
ΑΑΔΕ---Τους-καναλάρχες-ή-και-τον και 
στο http://www.eksegersi.gr/issue/955/
Πολιτικη/30415.aυταρχισμός-πρόκληση-
γελοιότητα…).

Κάθε φορά που ο Παππάς καλείται να 
απαντήσει πόσα πλήρωσαν οι καναλάρ-
χες για φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων, 
πετάει ένα νούμερο, χωρίς να δίνει στοι-
χεία. Πρώτα μιλούσε για «πάνω από 90 
εκατ. ευρώ», μετά τα έκανε «140 εκατ. 
ευρώ», τώρα μιλάει για 150 εκατ. ευρώ. 
Ποια είναι η αλήθεια; Την έχουμε αποκα-
λύψει και θα την ξαναθυμίσουμε.

Από το 2010 μέχρι το 2015, οι κανα-
λάρχες δεν είχαν πληρώσει ούτε σεντ γι' 
αυτόν το φόρο (20% επί των τηλεοπτι-
κών διαφημίσεων), γιατί οι μνημονιακές 
κυβερνήσεις Παπανδρέου-Παπαδή-
μου-Σαμαρά, με τη σύμφωνη γνώμη της 
τρόικας, έδιναν συνεχώς αναβολή στην 
πρακτική εφαρμογή του νόμου. Τον εί-
χαν ψηφίσει για δημαγωγικούς λόγους 
(για να 'χουν να λένε ότι βάζουν φόρο 
και στο κεφάλαιο), όμως δεν τον εφάρ-
μοζαν. Οταν αποφασίστηκε να εφαρμο-
στεί επιτέλους ο νόμος, το 2015, σύμφω-
να με στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή 
ο τότε αναπληρωτής υπουργός Οικονο-
μικών Τρ. Αλεξιάδης, βεβαιώθηκε την 
πρώτη χρονιά φόρος 39,3 εκατ. ευρώ και 
εισπράχτηκαν 19,228 εκατ. ευρώ. Δηλα-
δή, οι καναλάρχες δεν πλήρωσαν ούτε 
τα μισά! Αφησαν ένα τεράστιο φέσι.

Οταν εμείς αρχίσαμε να ψάχνουμε το 
θέμα, φτάνοντας μέχρι την εισαγγελία, 
από την οποία ζητήσαμε να διατάξει 
την ΑΑΔΕ να μας χορηγήσει τα σχετικά 
στοιχεία, ο Παππάς κατέθεσε στη Βουλή 
ένα έγγραφο της ΑΑΔΕ που αναφερό-
ταν στον βεβαιωθέντα και καταβληθέ-
ντα φόρο για το 2016 και μέχρι τις 28 
Ιούλη του 2017 (άφησε έξω το 2015 με 
το μεγάλο «φέσι» των καναλαρχών). Από 
αυτό το έγγραφο φαινόταν ότι το 2016 
βεβαιώθηκε φόρος 42,48 εκατ. ευρώ 
και οι καναλάρχες πλήρωσαν σχεδόν 
36 εκατ. ευρώ, ενώ στο εφτάμηνο του 
2017 βεβαιώθηκαν 28,49 εκατ. ευρώ (με 
αναγωγή σε ετήσια βάση ο φόρος του 
2017 κυμαίνεται στα 48,84 εκατ. ευρώ) 
και καταβλήθηκαν 18,05 εκατ. ευρώ.

Από τα στοιχεία που είχε καταθέ-
σει στη Βουλή ο Αλεξιάδης και από το 
έγγραφο της ΑΑΔΕ που κατέθεσε ο 
Παππάς, έβγαινε ότι ο μέσος όρος για 
την τριετία 2015-2017 ήταν 43,52 εκατ. 
ευρώ το χρόνο (και με αυξητική τάση). 
Ο Παππάς, όμως, λειτουργώντας πια 
σαν σκυλάκι των καναλαρχών, είχε κα-
ταθέσει στη Βουλή ρύθμιση με την οποία 
από 1.4.2018 ο φόρος τηλεοπτικών δια-
φημίσεων μειωνόταν από 20% σε 5%! Για 
να δείξει ότι δε θα υπάρξει μείωση στα 
κρατικά έσοδα, που θα αντισταθμιστούν 
από τα λεφτά που θα πληρώσουν οι κα-
ναλάρχες για τις άδειες, εξαπάτησε τη 
Βουλή, βάζοντας το Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους να γράψει στην έκθεσή του  
ότι ο φόρος υπολογίζεται σε 26,67 εκατ. 
ευρώ το χρόνο. Ετσι, η απώλεια του φό-
ρου εμφανιζόταν σε ύψος 20 εκατ. ευρώ 
το χρόνο. Οπότε, με εφτά άδειες αξίας 
35 εκατ. ευρώ η καθεμιά για δέκα χρό-
νια, θα έμπαιναν υποτίθεται στα κρατικά 
ταμεία 24,5 εκατ. ευρώ το χρόνο, οπότε 
το κράτος θα έβγαινε κερδισμένο κατά 
4,5 εκατ. ευρώ το χρόνο, έλεγε ο Παπ-
πάς.

Ομως, μ' εκείνα τα δεδομένα, οι απώ-
λειες από το φόρο έφταναν στα 32,64 
εκατ. ευρώ. Ετσι, με τη μείωση του φό-
ρου από τον Παππά, οι εφτά καναλάρχες 
όχι μόνο θα έπαιρναν τζάμπα τις άδειες, 
αλλά θα έβγαζαν και κέρδος 8,14 εκατ. 
ευρώ το χρόνο. Τώρα που οι άδειες έγι-
ναν πέντε, το κράτος θα εισπράττει από 
τις άδειες 17,5 εκατ. ευρώ το χρόνο και 
θα χάνει από τη μείωση του φόρου τηλε-
οπτικών διαφημίσεων 32,64 εκατ. ευρώ 
το χρόνο! Δηλαδή, οι πέντε καναλάρχες 
που μοιράζονται την τηλεοπτική διαφή-
μιση, θα κερδίζουν κάθε χρόνο περισ-
σότερα από 15 εκατ. ευρώ!

Καταλαβαίνετε το μέγεθος της απά-

της που με περισσό θράσος διαπράττει 
ο Παππάς. Και βέβαια, λέει ψέματα όταν 
ισχυρίζεται ότι «οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί 
σταθμοί έχουν πληρώσει 150 εκατ. από 
τον φόρο διαφήμισης» από τις αρχές του 
2015. Οπως είδαμε, από στοιχεία που η 
ίδια η κυβέρνηση έχει καταθέσει στη 
Βουλή, από το 2015 μέχρι και το επτάμη-
νο του 2017 οι καναλάρχες είχαν πληρώ-
σει 73,28 εκατ. ευρώ. Λέτε να πλήρωσαν 
άλλα τόσα μέσα σ' ένα χρόνο, όταν μά-
λιστα από 1.4.2018 ο φόρος έχει μειωθεί  
στο ένα τέταρτο (από 20% σε 5%); 

Και κάτι ακόμα. Σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση του ΕΣΡ, οι πέντε καναλάρχες 
που παίρνουν άδεια «οφείλουν να προ-
βούν στην καταβολή της πρώτης δόσε-
ως της αδείας τους (ύψους 3.500.000 
ευρώ) εντός δεκαπέντε ημερών από τη 
δημοσίευση της παρούσας». Δηλαδή, 
μέχρι τις 20 Σεπτέμβρη. Πόσο φόρο 
γλίτωσαν για τους έξι μήνες (από την 1η 
Απρίλη) που ισχύει ο μειωμένος φόρος; 
Για να μη σας κουράζουμε με πράξεις, 
σας λέμε κατευθείαν το αποτέλεσμα. 
Γλίτωσαν τουλάχιστον 18,3 εκατ. ευρώ. 
Επομένως, τα 17,5 εκατ. ευρώ που θα 
εισπράξει το κράτος ως πρώτη δόση 
για τις άδειες, τα έχει ήδη χάσει και με 
το παραπάνω, με τη μείωση του φόρου 
τηλεοπτικών διαφημίσεων από 20% σε 
5%. Περιττεύει να πούμε ότι μένει ακόμα 
ένα τρίμηνο για να ολοκληρωθεί το 2018, 
οπότε οι απώλειες κρατικών εσόδων θα 
είναι μεγαλύτερες. Και από του χρόνου 
και για τα επόμενα χρόνια ακόμα μεγα-
λύτερες (γύρω στα 20 εκατ. ευρώ κάθε 
χρόνο, που φυσικά θα πάνε στα ταμεία 
των καναλαρχών, για να μπορούν να λει-
τουργούν τα μαγαζιά τους και να αυξά-
νουν την κερδοφορία τους).

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει 
ακόμα και ο φίλα διακείμενος προς τον 
ΣΥΡΙΖΑ τι έχει γίνει. Στον Παππά ταιριά-
ζει ο τίτλος του σεξπιρικού έργου: «Η 
στρίγγλα που έγινε αρνάκι» (ή αλλιώς, 
το ντόπερμαν που έγινε κανίς). Πλέο-
ντας σε πελάγη αλαζονείας, το δίδυμο 
Τσίπρα-Παππά επιχείρησε να διαμορφώ-
σει ένα καινούργιο τηλεοπτικό τοπίο, το 
οποίο θα δούλευε για λογαριασμό του. 
Ηταν τότε που ο Μαρινάκης μπαινόβγαι-
νε στο Μαξίμου, όπου συναντιόταν με 
τον Παππά (ενδεχομένως και με τους 
Τσίπρα-Φλαμπουράρη), που ο Καλο-
γρίτσας έβγαινε από τη ναφθαλίνη και 
μοστράριζε σαν υποψήφιος καναλάρχης 
(με εγγύηση κάποια… βοσκοτόπια στην 
Κεφαλονιά) και ο Σαββίδης μπινελίκωνε 
τον Μητσοτάκη και αποθέωνε τον Τσί-
πρα. Στον πόλεμο που ξέσπασε οι παλι-
οί καναλάρχες νίκησαν κατά κράτος το 
αλαζονικό δίδυμο του Μαξίμου, κατα-
φέρνοντας να πάρουν την πλειοψηφία 
στο ΣτΕ και να «ρίξουν» το νόμο Παππά 
με τις τέσσερις άδειες. Ο Βούτσης ανέ-
λαβε ρόλο διαμεσολαβητή, ο Παππάς 
πήρε πόδι από το Μαξίμου και πήγε 
«εξορία» στην Καλλιθέα (του έφτιαξαν 
κι ένα υπουργείο, πάντως), για να γίνει 
σύντομα το «γιουσουφάκι» των κανα-
λαρχών.

Η υπόθεση είχε κλείσει προ πολλού. 
Το ΕΣΡ έβαλε απλώς την τυπική τελεία 
με την απόφασή του την περασμένη 
Τετάρτη. Το τηλεοπτικό τοπίο δεν άλλα-
ξε (προστέθηκε μόνο ο Σαββίδης, που 
πλέον δεν είναι και τόσο φανατικός «συ-
ριζαίος»), ο Τσίπρας μπορεί να ελπίζει 
μόνο σε «ίση μεταχείριση» από κάποια 
κανάλια κι ο Παππάς χαίρεται που δεν 
τον εξαφάνισαν πολιτικά.
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Η καλή μέρα από το πρωί 
φαίνεται λέει η λαϊκή ρήση 

και όλα δείχνουν ότι θα βρει 
εφαρμογή στο ελληνικό πρω-
τάθλημα, με τη μεταφορική της 
έννοια, αφού τα μηνύματα από 
τις δυο πρώτες αγωνιστικές δεν 
αφήνουν περιθώρια αισιοδο-
ξίας. Δεν αναφερόμαστε στα 
δρώμενα εντός των αγωνιστικών 
χώρων (και σε αυτό το επίπεδο 
τα μηνύματα δεν είναι ελπιδο-
φόρα), αλλά στη διαμάχη για 
τον έλεγχο του παρασκηνίου.

ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπια-
κός έχουν ήδη αρχίσει πόλεμο 
ανακοινώσεων σχετικά με τις 
αποφάσεις της διαιτησίας, 
αφήνοντας ο ένας για τον άλ-
λον αιχμές για «ιδιαίτερη» με-
ταχείριση από την ποδοσφαιρι-
κή «παράγκα». Είναι μάταιο να 
προσπαθήσει κάποιος να βρει 
ποια ομάδα έχει δίκιο, αφού και 
οι τρεις έχουν πάρει τα σφυρίγ-
ματα που χρειάζονται για να 
βγουν από το «αδιέξοδο» κατά 
τη διάρκεια των αγώνων. Αυτό 
όμως που πρέπει να τονιστεί εί-
ναι ότι στο φετινό πρωτάθλημα 
τα «όργανα» έχουν ξεκινήσει 
από νωρίς και το επίπεδο της 
αντιπαράθεσης είναι αρκετά 
υψηλό για την εποχή.

Επί της ουσίας συνεχίζεται 
η κόντρα από τις τελευταίες 
αγωνιστικές του περσινού πρω-
ταθλήματος. Ο Σαββίδης, που 
ήταν ο μεγάλος χαμένος της 
περσινής περιόδου, εκτός από 
την ενίσχυση του έμψυχου δυ-
ναμικού του ΠΑΟΚ, έχει κάνει 
ξεκάθαρο ότι θα χρησιμοποι-
ήσει κάθε θεμιτό και αθέμιτο 
μέσο για να πάρει η ομάδα του 
το πρωτάθλημα. Από τον τη-
λεοπτικό σταθμό που έχει και 
από τις αθλητικές ιστοσελίδες 
που ελέγχει έχει ξεκινήσει την 
προσπάθεια αποδόμησης των 
αντιπάλων του και ιδιαίτερα του 
Μελισσανίδη. Από την πλευρά 
του, ο ισχυρός άντρας της κιτρι-
νόμαυρης ΠΑΕ στηρίζεται στις 
πολύ καλές σχέσεις που έχει με 
την κυβέρνηση και χρησιμοποιεί 
το χαρτί του ΟΠΑΠ για να μην 
υπάρχει κριτική εναντίον του. 
Στα υπέρ του τη δεδομένη χρο-
νική περίοδο είναι και οι αγωνι-
στικές επιτυχίες της ομάδας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και η συμ-
μετοχή της στους ομίλους του 
Champions League. Προς το 
παρόν ο κόσμος της ομάδας δεν 
έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά 
του για την έλλειψη σοβαρών 
μεταγραφών (το κενό των Αρα-
ούχο και Χριστοδουλόπουλου 
δεν έχει καλυφθεί), όμως είναι 
σίγουρο ότι στο πρώτο στραβο-
πάτημα θα αρχίσει η γκρίνια.

Από την πλευρά της ΑΕΚ εί-
χαμε και την πρώτη σοβαρή και 
επώνυμη επίθεση στο σύστημα 
Σαββίδη, αφού με μια ασυνή-
θιστη για τα ήθη και έθιμα του 
ελληνικού ποδοσφαίρου ανα-
κοίνωσή της, η κιτρινόμαυρη 
ΠΑΕ έβαλε στη μαύρη λίστα 
την αθλητική ιστοσελίδα SDNA, 
κατηγορώντας την ότι είναι φε-
ρέφωνο του Σαββίδη και ασκεί 
επιλεκτική και μεροληπτική κρι-
τική σε βάρος της ΑΕΚ.

Στο ίδιο μήκος κύματος με 

την περσινή πολιτική του είναι 
ο Ολυμπιακός που έχει κηρύξει 
«ανένδοτο» σε Σαββίδη και Με-
λισσανίδη κατηγορώντας τους 
ότι προσπαθούν να χειραγωγή-
σουν το ποδόσφαιρο. Αυτό δεν 
εμποδίζει τον Μαρινάκη να συμ-
μαχεί ευκαιριακά με τον έναν ή 
τον άλλο για να ενισχύσει τη θέ-
ση του. Οι φήμες λένε ότι αυτή 
την περίοδο υπάρχει «συνεργα-
σία» με τον Σαββίδη για να αντι-
μετωπιστεί ο Μελισσανίδης. Οι 
ερυθρόλευκοι διαθέτουν ακόμα 
ερείσματα στο παρασκήνιο και 
θα προσπαθήσουν να εκμεταλ-
λευτούν προς όφελός τους την 
κόντρα ΑΕΚ - ΠΑΟΚ για να τους 
«κλέψουν» το φετινό πρωτάθλη-
μα. Στα μείον του Μαρινάκη οι 
πολύ κακές σχέσεις που έχει με 
την κυβέρνηση.

Οσον αφορά την κυβέρνηση 
και τον υφυπουργό Αθλητισμού 
Γιώργο Βασιλειάδη, προς το πα-
ρόν κρατάει ίσες αποστάσεις 
από τις αντιμαχόμενες πλευρές 
και χρησιμοποιεί τη δύναμη που 
του δίνει η χορήγηση «στέγης» 
στις εφτά ΠΑΕ από την κρατική 
τηλεόραση για να δρομολογή-
σει εξελίξεις. Ολα δείχνουν ότι 
από την πλευρά της κυβέρνησης 
ενθαρρύνεται η άποψη για εξω-
αγωνιστική «βοήθεια» και προς 
τις τρεις ΠΑΕ, προκειμένου να 
μην έχουν απώλειες κόντρα  
στις μικρομεσαίες ομάδες, και 
ο τίτλος να κριθεί στα μεταξύ 
τους ντέρμπι. Με άλλα λόγια, 
θα αφήσει Σαββίδη, Μελισσα-
νίδη και Μαρινάκη να κοντα-
ροχτυπηθούν μέχρι τελευταίας 
ρανίδας του αίματός τους και 
να εκτεθούν στα μάτια των φι-
λάθλων ώστε στη συνέχεια να 
φροντίσει ο Βασιλειάδης για να 
καθαριστούν τα αίματα. 

Η διαμάχη μεταξύ Ελληνικής 
Ποδοσφαιρικής Ομοσπον-

δίας (ΕΠΟ) και Super League 
συνεχίστηκε στο Διαιτητικό Δι-
καστήριο της ΕΠΟ, στο οποίο 
συζητήθηκε την Τετάρτη 5 Σε-

πτέμβρη η προσφυγή της Λί-
γκας κατά της απόφασης της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Ομοσπονδίας να μην επικυρώ-
σει στο σύνολό της την προκή-
ρυξη για τον τρόπο διεξαγωγής 
του πρωταθλήματος 2018-19. Τα 
μέλη της Super League, προκει-
μένου να εξασφαλιστεί η τηλε-
οπτική στέγαση των εφτά ΠΑΕ 
στην ΕΡΤ, αναγκάστηκαν να 
έρθουν σε συμβιβασμό με την 
κυβέρνηση και να συμφωνή-
σουν στη μείωση των ομάδων 
του πρωταθλήματος από 16 σε 
14 τη σεζόν 2019-20. Για να γί-
νει η μείωση των ομάδων στην 
προκήρυξη του φετινού πρωτα-
θλήματος, το ΔΣ αποφάσισε να 
υποβιβαστούν τρεις ομάδες και 
να ανέβει μία. Η προκήρυξη της 
Λίγκας ήταν σε αντιπαράθεση 
με την προκήρυξη της Football 
League, η οποία προέβλεπε την 
άνοδο δυο ομάδων στη μεγάλη 
κατηγορία, οπότε η Εκτελεστική 
Επιτροπή της ΕΠΟ κλήθηκε να 
δώσει τη λύση. Η Επιτροπή, μια 
μέρα πριν την έναρξη του πρω-
ταθλήματος, κατέληξε σε μια 
συμβιβαστική λύση, αποφασί-
ζοντας να υποβιβαστούν τρεις 
ομάδες και να ανέβει μία (όπως 
ήθελε η Λίγκα), αλλά να δοθεί 
και ένας αγώνας μπαράζ μετα-
ξύ της 13ης ομάδας της Super 
League με τη 2η της Football 
League για μία θέση στην πρώτη 
τη τάξει κατηγορία (για να χρυ-
σώσει το χάπι στις ομάδες της 
Football League).

Αν και η απόφαση της ΕΠΟ 
επί της ουσίας τάσσεται υπέρ 
της Super League, αφού οι 
πιθανότητες η 2η ομάδα της 
Football League να επικρατή-
σει σε διπλούς αγώνες στην κό-
ντρα με ομάδα της μεγαλύτερης 
κατηγορίας είναι ελάχιστες, το 
ΔΣ της Λίγκας αποφάσισε να 
κοντραριστεί με την ΕΠΟ. Κατά 
τη διάρκεια της εκδίκασης της 
υπόθεσης, οι εκπρόσωποι της 
Λίγκας τόνισαν ότι η απόφαση 

της Ομοσπονδίας είναι «πρα-
ξικοπηματική», επειδή ελήφθη 
24 ώρες πριν την έναρξη του 
πρωταθλήματος, και έθεσαν 
υπό αμφισβήτηση ακόμα και 
την αρμοδιότητα της Εκτελε-
στικής της ΕΠΟ για τη λήψη 
τέτοιας απόφασης. Οι νομικοί 
της Λίγκας υποστήριξαν ότι η 
Επιτροπή δικαιούται να κάνει 
μόνο έλεγχο νομιμότητας στις 
προκηρύξεις και όχι έλεγχο σκο-
πιμότητας, αφήνοντας υπόνοιες 
ότι ΕΠΟ και κυβέρνηση είναι σε 
συνεννόηση και προσπαθούν 
να αλλάξουν τα δεδομένα στο 
ποδόσφαιρο. Οι εκπρόσωποι 
της Λίγκας στάθηκαν ιδιαίτερα 
στο ότι η απόφαση της ΕΠΟ λή-
φθηκε μια μέρα πριν την έναρξη 
του πρωταθλήματος, παραβιά-
ζοντας την άτυπη συμφωνία 
μεταξύ Super League, ΕΠΟ και 
υφυπουργού Αθλητισμού για τον 
τρόπο μείωσης του αριθμού των 
ομάδων, τονίζοντας ότι «αν ξέ-
ραμε ότι θα γινόταν αυτό, μπο-
ρεί να μην πηγαίναμε σε μείωση 
των ομάδων σε 14 και να μέναμε 
στις 16».

Ο αντίλογος των εκπροσώπων 
της ΕΠΟ ήταν ότι υπεύθυνη για 
τη χρονική καθυστέρηση της 
προκήρυξης του πρωταθλήμα-
τος ήταν η Λίγκα, η οποία υπέ-
βαλλε συνεχώς αιτήματα ανα-
βολής μέχρι να συμφωνήσουν 
τα μέλη της και να βρουν λύση 
στο θέμα των εφτά «άστεγων» 
ΠΑΕ. Υπερασπίστηκαν το δικαί-
ωμα της ΕΠΟ να κρίνει, εκτός 
από τη νομιμότητα, και τη σκο-
πιμότητα της προκήρυξης του 
πρωταθλήματος, για να διασφα-
λίσει την ομαλή διεξαγωγή του, 
και χαρακτήρισαν την απόφαση 
της επιτροπής «δημοκρατική», 
γιατί σέβεται τόσο τη συμφωνία 
Ομοσπονδίας, κυβέρνησης και 
Λίγκας όσο και την πρόταση των 
ομάδων της Football League.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο, εκ-
μεταλλευόμενο τη διακοπή του 
πρωταθλήματος εξαιτίας των 
υποχρεώσεων της εθνικής ομά-
δας, έδωσε στις δύο πλευρές 
προθεσμία ως την Παρασκευή 
το μεσημέρι προκειμένου να 
καταθέσουν υπομνήματα και η 
απόφαση αναμένεται προς το 
τέλος της εβδομάδας. Το γεγο-
νός ότι το δικαστήριο δε δέχτη-
κε το αίτημα να καταθέσει ως 
μάρτυρας ο διευθύνων σύμβου-
λος της Λίγκας, Βασίλης Γκαγκά-
τσης, αξιολογείται από κάποια 
δημοσιεύματα αθλητικών ιστο-
σελίδων ως ένδειξη απόρριψης 
της προσφυγής. Δε χρειάζεται 
να έχει κάποιος ειδικές γνώσεις 
για να καταλάβει ότι η κόντρα 
δεν έχει να κάνει με τον αριθμό 
των ομάδων που υποβιβάζονται 
και προβιβάζονται, αλλά είναι 
μια προσπάθεια για να δείξει η 
κάθε πλευρά ότι έχει τον πρώτο 
λόγο στα δρώμενα στο ελληνι-
κό επαγγελματικό ποδόσφαιρο. 
Ενα ακόμη παιχνίδι εξουσίας 
στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Σκληρό ροκ για τρειςΔύο χιλιάδες δεκαοχτώ
παρόν και μέλλον: σκότος πηχτό

Γιατί γελάτε με την του Αδώνιδος παραδοχή της δεξιάς υπο-
κρισίας, αμορφωσιάς και ανεπάρκειας και του μέγιστου πολιτι-
κού και κοινωνικού συμπεράσματος ότι η κοινωνιολογία οδηγεί 
αριστερά; Κανονικά θα έπρεπε να πανηγυρίζουμε μετά από μια 
τέτοια δήλωση, από την οποία απορρέει ότι και μόνο η στοιχειώ-
δης μελέτη του κόσμου αρκεί φυσικά για να σε κάνει αριστερό!

Την είπες πάλι Αδωνι τη μέγιστη παπάρα
που αν είχες μια σταλιά μυαλό δεν θα τηνε πετούσες.
Πάντως, γνωρίζω πού το πας και συμφωνώ μαζί σου:

Μακριά από διαβάσματα και κοινωνιολογίες
μάλιστα, λέω να καούν τα σχετικά βιβλία

να γίνουν κατηχητικά παντού και παιδουπόλεις
και κούρεμα, μα και ποδιά. Ολα όπως και τότε

που ο μοναρχοφασισμός έδερνε και γάμους, ε.
Οι μέρες που ακολουθούν είναι γεμάτες από πολιτικά γεγονό-

τα που βέβαια 
μπορείς άνετα 
να τα πεις και 
κοσμικά (κό-
σμια, πάντα): 
Τα 96 χρόνια 
του κλείνει αύ-
ριο (9 Σεπτεμ-
βρίου) ο Μα-
νώλης Γλέζος 
και τα 55 την 
Πέμπτη ο εξα-
φανισθείς Θο-
δωρής Ρουσό-
πουλος. Ωστό-
σο, η μέρα που άνοιξαν οι ουρανοί και έβρεχαν μεγάλους μα και 
τοπικούς ηγέτες και σωτήρες (τι γελάτε ρε;) είναι αναμφίβολα η 
14η Σεπτεμβρίου. Αυτή τη μέρα του 1956 γεννήθηκαν ο Κώστας 
Καραμανλής και ο Λευτέρης Ζαγορίτης, για να συμπληρωθεί 
το γαλάζιο τρίο το 1969 με τη γέννηση του Κώστα Κουκοδήμου 
(άπαντες εξαφανισμένοι και σιωπηλοί στο χρονοντούλαπο). Τι 
ανατριχιάσατε ρε; Δε φτάνει που σας ενημερώνουμε να 'ουμ…

Δεν είναι καινούργια αυτή η ιστορία/υστερία με το κάπνι-
σμα και τους παθητικούς ή αντιπαθητικούς (αντι)καπνιστές. Το 
ξαναείπαμε, δεδομένου βέβαια ότι και η Κοκκινοσκουφίτσα 
καπνίζει αρειμανίως. Οπως αναφέρει και το επετειολόγιο της 
εβδομάδας, ήταν 11 Σεπτεμβρίου μόλις του 1907 (τότε που ο 
Κωνσταντίνος Καραμανλής θείος ήταν μόλις έξι μηνών και ο 
Ξενοφών Ζολώτας τριάμισι ετών) όταν η δημοσιογράφος Lucy 
Gaston ξεκίνησε την πρώτη εκστρατεία κατά του καπνίσματος, 
βγάζοντας και σχετικό περιοδικό. Η κίνησή της να γίνει πρώτα 
εκδότρια, βάζει βέβαια σε κάποιες σκέψεις…

Τρία πουλάκια κάθονται στο πέτο του Αλέξη
το 'να κοιτάει τη Ζορμπά, τ' άλλο τη Μαριλίζα
το τρίτο το σεξιστικό βλέπει την Παπακώστα
κι όλα μαζί την κεφαλή με νόημα κουνάνε.

Καιρός ήταν να ενισχυθεί αποφασιστικά η παρουσία σκυλιών 
στο υπουργείο Πολιτείας του Προστάτη (ποιος υπαστυνόμος 
Ρεξ ρε;).

«Ο φασισμός είναι το πιο ενθουσιαστικό κίνημα στον κόσμο. 
Κι αυτό επειδή υπόσχεται στους οπαδούς του την πιο απλή και 
άμεση λύση σε όλα τα κοινωνικά προβλήματα: όλα μπαίνουν 
στη θέση τους ρίχνοντας μερικές σφαλιάρες σε ορισμένους 
ανθρώπους» (Walter Benjamin).

Πέσανε να τον φάνε οι ζηλόφθονες, οι καλοντυμένες… κάρχι-
ες κι οι ανέραστες ηλιοκαμένες, που κακό χρόνο να 'χουνε… Βρε 
(vrais γαλλιστί, γιατί λέμε αλήθειες) άμα δεν κοιτάει οπίσθια ο 
πιο σέξι (και με τη βούλα! Ξεχάσατε;), ποιος θα κοιτάξει; Η αρ-
σενική Κοκκινοσκουφίτσα; Για να τη λέει «άρρωστη» και «ανώ-
μαλη» ο Αιγιαλείας Αμβρόσιος ή ο Βαλεαρίδων Θεσπέσιος;

Α, μια και είπαμε για κατ' όνομα παπάδες, να μη λησμονούμε 
και τους κατά παρώνυμο:

Βολεύτηκε ο μικρός παπάς, βολεύτηκε ο μεγάλος
βολεύτηκε η παπαδιά και το παπαδολόι
γιατί ήτανε δίκαιο, γι' αυτό έγινε πράξη

ξεμπέρδεψαν με το παλιό και πάνε για καινούργια.
Ημέρα πένθους για την Πολεμική Αεροπορία, την Ελλάδα 

και τους οικείους του αδικοχαμένου επισμηναγού Νικόλαου 
Βασιλείου, άταφος επί οκταήμερο ο εργάτης Αγγελος Φιλιπ-
πόπουλος που έπεσε σε δεξαμενή επεξεργασίας λυμάτων στα 
Λεχαινά όπου εργαζόταν, καθώς παραμένει στα ψυγεία του 
νεκροτομείου επειδή δεν υπάρχει ιατροδικαστής για την τυπική 
διαδικασία. Μηνύματα από παντού για τον πρώτο, σιωπή για 
τον δεύτερο…

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Περί ηρώων, «εθνικού πένθους» και τιμητικών 
συντάξεων…

Το φαινόμενο πρόσδεσης των μικρομεσαίων ομάδων στο άρμα μιας 
εκ των μεγάλων, προκειμένου να έχουν κάποια εξωαγωνιστικά οφέλη, 
εκμεταλλευόμενες τη δύναμη του «προστάτη» τους, είναι διαχρονικό 
στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ενας από τους τρόπους που χρησιμοποι-
είται για να «δεθούν» οι ομάδες στο άρμα είναι οι δανεικοί παίχτες. 
Οι οπαδοί του Παναιτωλικού, για να τονίσουν την «ανεξαρτησία» της 
ομάδας τους και τη μοναχική της πορεία στο πρωτάθλημα, στο παι-
χνίδι με τον ΟΦΗ σήκωσαν ένα πανό με το σύνθημα: «Ολη η Ελλάδα 
βρίσκεται υπό κατοχή... Ολη; Οχι. Μια πόλη ανυπότακτων αντιστέκε-
ται και θα αντιστέκεται για πάντα». Ευχόμαστε στους οπαδούς του 
Παναιτωλικού να συνεχίσουν να καμαρώνουν για την ανεξαρτησία 
της ομάδας τους, πρέπει όμως να ξέρουν ότι η εξάρτηση από τους 
μεγάλους και η πρόσδεση στο άρμα τους έχει και άλλες πτυχές, εκτός 
από τους δανεικούς παίχτες.
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> ΚΑΙ με τον Κολιγιάννη ΚΑΙ με 
τον Ζαχαριάδη; Δεν παίζεται ο 
Περισσός.

> «Στοίχημα να αναγεννηθεί 
το Μάτι» - πέρα απ’ τις «ελλη-
νικούρες» του πρωθυπουργού 
Alexis, μια ματιά στο άρθρο 
με τίτλο «Κατεδαφίσεις παρά-
νομων κτισμάτων και μαντρών 
σε δάση, δασικές εκτάσεις, 
αιγιαλό και ρέματα- Ασύστολη 
δημαγωγία Τσίπρα», φ. 973, θα 
σας διαφωτίσει για τις «προθέ-
σεις» του συριζανελαλέξη.

> «Επιστρέφουν οι θεσμοί» - 
ΕφΣυν. Μα δε βγήκαμε από 
την επιτήρηση;

> Με την «ευμενή» στάση του 
γερμανικού αστικού κράτους 
πώς να μη σηκώνει κεφάλι η 
ακροδεξιά της χώρας αυτής;

> Nazis ‘raus!

> 902.gr (Περισσός) speaking: 
«Δικαίωμα της Δαμασκού η 
εκκαθάριση της Ιντλίμπ, δη-
λώνει η Μόσχα» (31/8/2018). 
Το χρήμα και ο έρωτας δεν 
κρύβονται…

> Ριζοσπάστης, 31/8/2018: 
«Αγροτικοί σύλλογοι-ομο-
σπονδίες. Δίνουν αγωνιστική 
συνέχεια…». Σε τι;

> «Νέος πρύτανης, νέος άνε-
μος» - ΕφΣυν (online, 4/9/2018) 
για τον νέο πρύτανη του ΠΑ-
ΜΑΚ Στ. Κατρανίδη, ο οποίος 
(όπως μας πληροφορεί η εφη-
μερίδα) προέρχεται από τον 
πολιτικό χώρο της Κεντροαρι-
στεράς. Χαράς ευαγγέλια (για 
μελλοντικές συνεργασίες;).

> Πολύ συμπαθής η αναπλη-
ρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της 
ΝΔ Σ. Ζαχαράκη: από τη ΝΔ 
στον Σύριζα και τούμπαλιν στη 
ΝΔ. Τα μεγάλα πηδήματα…

> «Θα κάνουμε ό,τι περνάει 
από το χέρι μας, ούτως ώστε 
να μην υπάρξει περικοπή συ-
ντάξεων» - Δραγασάκης. Μα 
δε βγήκαμε από τα μνημόνια; 
Ποιος κυβερνάει αυτήν τη χώ-
ρα;

> Εκδόσεις των Συναδέλφων, 
τόσο, μα τόσο κοντά με τον 

Σύριζα.

> Αυτά τα «άνω των 500 συνδι-
κάτα» μήπως και κάποια απερ-
γία πέρα από τις καθιερωμένες 
περατζάδες;

> Εδώ σε θέλω κάβουρα…

> Πυρόπληκτοι: δωρεάν συσσί-
τιο που κοστίζει 6 ευρώ…

> Η «Πανελλαδική Επιτροπή 
των μπλόκων» που δεν υπάρ-
χουν…

> Το φροντιστήριο (στην Κέρ-
κυρα) μετονομάστηκε σε «μα-
θήματα αλληλεγγύης» (βλ. 
Ριζοσπάστη, 4/9/2018, «Για 
τέταρτη χρονιά τα μαθήματα 
αλληλεγγύης»).

> Προκλητική (το λιγότερο) η 
«Ριζοσπαστική Παράταξη Μη-
χανικών» του Σύριζα (δες και 
avgi.gr/article/10810/9137806/
poleodomia-kai-chorotaxia-
me-aristero-prosimo).

> M. Ζορμπά (όπως ΠΑΣΟΚ…).

> ΑΥΓΗ (4/9/2018): «Πρώτο 
βήμα για τη στήριξη της ερ-
γασίας» - κοινώς η συγκυβέρ-
νηση θα (τη) στη-ρίξει (σ)την 

εργασία…

> Η Εφη με το χαμόγελο και 
γύρω της πρόσωπα γελαστά 
(λες και είναι επίτηδες στημέ-
να…).

> Α. Ξανθός: «ΕΣΥ στην υπη-
ρεσία του λαού» - ΕΣΥ, κυρ-Αν-
δρέα, ουδόλως στην υπηρεσία 
του λαού.

> Οι Πανελλαδικές είναι εδώ.

> Και δε μιλάμε για τη Β’ Πα-
νελλαδική.

> Στην «πολιτική εξουσία» 
απευθύνεται η έκκληση υπερ-
διακοσίων καλλιτεχνών και 
διανοούμενων από όλον τον 
κόσμο για «να σωθεί ο πλανή-
της». Ευκολοχώνευτες «ευαι-
σθησίες» εκατομμυριούχων…

> «Επανίδρυση» του ΕΚΕΒΙ (εν 
όψει εκλογών). Θέσεις υπάρ-
χουν πολλές…

> Ε, όχι και κομμουνιστής ο 
συριζοδημοσιογράφος Α. Πε-
τρόπουλος.

> Ο Δ. Καμμένος στη συγκυ-
βέρνηση δεν ήταν;

> Υπάρχει ΠΑΣΟΚ;

> Είναι εδώ;

> Ενωμένο – δυνατό;

> Ονειρο ήτανε και πάει.

> Τα όνειρά μου έχουνε ταυ-
τότητα.

> Πόσοι βουλευτές έμειναν 
του Σταύρου;

> Αδειες τηλεοπτικών σταθ-
μών: πέστε έναν καλό λόγο για 
την κυβέρνηση. 

> Εικονομία.

> Οπως Ιππουργείο.

> Συνετρίβην: απώλειες 2,19% 
στο χρηματιστήριο.

> Το Ε.Κ. Θεσσαλονίκης ασχο-
λείται με τον… τουρισμό στην 
Κεντρική Μακεδονία. Οι εργα-
τικές ανάγκες έχουν «αναχω-
ρήσει» εδώ και χρόνια. 

> Το 2017 το ποσοστό ανεργίας 
στην περιοχή Ξάνθης ξεπερ-
νούσε το 45%.

> Σέρρες: ανεργία 31%.

> Γι’ αυτά τα στοιχεία η υπουρ-
γός Εφη, τσιμουδιά.

> Η κυρία με τα γεμιστά – μυθι-
στόρημα του Συρίζου Ανέλου.

> Πλειστηριασμοί εν τάχει.

> Η λύση είναι μία – μπακλα-
βάς γωνία.

> «Νόμος είναι το δίκιο του 
αριστοκράτη» - Κουτί Πανδώ-
ρας. Ακριβώς αυτό κάνει και ο 
Γαβρόγλου.

> 11/9/2001.

> Για σκεφτείτε: 911 (άμεση 
δράση), 9/11…

> Εν τω μεταξύ σε μια μακρινή 
χώρα του πλανήτη η εργατι-
κή τάξη είχε βραχυκυκλωθεί 
με αποτέλεσμα να υφίσταται 
μόνιμα επαναλαμβανόμενο 
βιασμό.

> Η μειωμένη (2,2%) ανάπτυξη 
είναι Ο.Κ. κατά το υπουργείο 
Οικονομικών. 

> Κι εμείς που «ελπίζαμε»…
Βασίλης

ΔΕΘα πάρουμε (Nein, danke)

Η ζωή δεν είναι παίξε-γέλασε
Πρέπει να τήνε πάρεις σοβαρά
Τόσο μα τόσο σοβαρά
Που έτσι, να πούμε, ακουμπισμένος σ’έναν τοίχο, 
με τα χέρια σου δεμένα
Ή μέσα στ’ αργαστήρι
Με λευκή μπλούζα και μεγάλα ματογυάλια
Θε να πεθάνεις, για να ζήσουνε οι άνθρωποι,
Οι άνθρωποι που ποτέ δε θα ́ χεις δει το πρόσωπό τους 
και θα πεθάνεις ξέροντας καλά
Πως τίποτα πιο ωραίο, πως τίποτα πιο αληθινό
απ’ τη ζωή δεν είναι.

Ναζίμ Χικμέτ: «Για τη ζωή» (απόδοση: Γ. Ρίτσος)

  Dixi et salvavi animam meam

u Πόση ξεφτίλα πια. Ξεπέρασαν τις τσατσάδες και τους ντα-
βατζήδες των δεκαετιών του '60 και του '70. Για «τα ναυτάκια 
τα ζουμπουρλούδικα» μιλούσε η τσατσά (Αννα Καλουτά) σε 
μια άθλια παλιά ελληνική κωμωδία που μοναδικό σκοπό είχε 
να μετριάσει το αντιαμερικάνικο κλίμα στον ελληνικό λαό. Σε 
ρόλο δημοσιογραφικής τσατσάς η ΕφΣυν, διαστρέφει το σύν-
θημα της μεταπολίτευσης (Yankees go home), σύνθημα που 
δονούσε κάθε ελληνικό λιμάνι στο οποίο έπιανε πλοίο του 6ου 
στόλου και επιχειρούνταν να κατέβουν ναύτες και αξιωματικοί 
απ' αυτό, σε θερμό καλωσόρισμα των Yankees στη Θεσσαλο-
νίκη. Με μια αμερικάνικη σημαία ν' ανεμίζει στο φόντο του 
Λευκού Πύργου, εικαστική σύνθεση ασορτί με την ξενοδου-
λεία του τίτλου. Κανονικά δε θα έπρεπε να μας εκπλήξει, μετά 
το ταξίδι του Τσίπρα στην Ουάσινγκτον και τις τόσες ενδείξεις 
απόλυτης προσαρμογής στην αμερικάνικη εξωτερική πολιτική. 
Ομολογούμε ότι μας εξέπληξε. Εκτιμούσαμε ότι θα υπήρχε 
κάποια συγκράτηση, προσαρμοσμένη στις αντιλήψεις (τις 
αισθητικές έστω) του παραδοσιακού συριζικού ακροατήριου. 
Κάναμε λάθος. Οι πόρνες της πολιτικής είναι ασυγκράτητες. 
Και ανακράζουν «κορίτσια ο στόλος», όπως την παλιά εποχή 
της απροκάλυπτης αμερικανοδουλείας.

u «Οχι άλλη πείνα» γράφει το χαρτόνι που σηκώνει ο αργε-
ντινός διαδηλωτής. Η φωτογραφία είναι από το -όχι και τόσο 
μακρινό- 2009. Σύντομα θα ξαναδούμε πλακάτ με παρόμοια 
συνθήματα στην πολύπαθη λατινοαμερικάνικη χώρα. Γιατί το 
ΔΝΤ επιστρέφει δριμύτερο, όπως μπορείτε να διαβάσετε στην 
επόμενη σελίδα. Μπορεί διάφοροι πολιτικοί απατεώνες (σαν 
τον Τσίπρα, που παρουσίαζε την Αργεντινή ως υπόδειγμα) να 
αναγγέλλουν κατά καιρούς την οριστική έξοδο από την κρίση, 
όμως στον καπιταλισμό η κρίση κάνει κύκλους. Και ο λαός πλη-
ρώνει πάντοτε τα σπασμένα. Και στην πτώση και στην άνοδο.

u Ο εθνικο-
φασισμός 
εκσυγχρονί-
ζεται. Αερο-
πανό στις γέ-
φυρες, στέν-
σιλ στους τοί-
χους και στα 
πλακάκια, 
μέσα που πα-
ραδοσιακά 
χρησιμοποι-
ούσε μόνο 
η Αριστερά. 
Και χρώματα. Μαύρο-κόκκινο το αεροπανό για τον «προδότη» 
Τσίπρα, κατακόκκινο το στένσιλ για τον «ανεπιθύμητο» Τσίπρα. 
Η συμμετοχή χουλιγκάνων του ΠΑΟΚ, που ξέρουν από τέτοια, 
είναι προφανής. Το δηλητήριο του εθνικοφασισμού έχει μολύ-
νει πολλούς, πάρα πολλούς.

οι τοίχοι έχουν φωνή

Aλιευμένο από το Διαδίκτυο



Ο καλός ο μύλος
«Στο πλαίσιο των 100 χρόνων από την ίδρυση και τη 

δράση του ΚΚΕ, διοργανώνουμε σε όλη την Ελλάδα 
εκδηλώσεις σε τόπους θυσίας. Τιμούμε ήρωες του κομ-
μουνιστικού κινήματος, ηγετικές φυσιογνωμίες, όπως 
ήταν ο Κώστας Κολιγιάννης, Α’ Γραμματέας της Κεντρι-
κής Επιτροπής του ΚΚΕ. Και αυτό το νόημα, τιμώντας 
αυτή τη μνήμη και αντλώντας σήμερα διδάγματα από το 
παρελθόν, μέσα από αυτή την με άλματα ηρωική πορεία 
και τα θετικά της, αλλά ταυτόχρονα και με αδυναμίες, 
ελλείψεις και λάθη, να διδαχτούμε για το σήμερα και να 
χαράξουμε καλύτερα το αύριο αυτού του τόπου για το 
συμφέρον του λαού μας».

Αυτά δήλωσε ο επικεφαλής του Περισσού Δ. Κου-
τσούμπας που πήρε μέρος σε εκδήλωση του κόμματός 
του στην Ελλοπία Θήβας, προς  τιμήν  του Κώστα Κο-
λιγιάννη, του εγκάθετου των ρώσων σοσιαλιμπεριαλι-
στών, που έχει τα χέρια του βαμμένα με το αίμα του 
Νίκου Ζαχαριάδη, τον οποίον εξόρισαν στη Σιβηρία 
και στη συνέχεια δολοφόνησαν. Οταν δολοφόνησαν 
τον Ζαχαριάδη, βέβαια, γραμματέας από επταμήνου 
είχε γίνει ο Φλωράκης, που διαδέχτηκε τον Κολιγιάννη, 
όμως ο τελευταίος δε συμβόλιζε μόνο τη στροφή του 
ΚΚΕ στον αναθεωρητισμό, αλλά και το σχέδιο εξόντω-
σης του ηγέτη του Νίκου Ζαχαριάδη. Γι' αυτό και υπήρξε 
πρόσωπο μισητό ανάμεσα στους κομμουνιστές και ιδι-
αίτερα ανάμεσα στους πολιτικούς πρόσφυγες.

Εχουμε υποστηρίξει και άλλη φορά πως για τη ση-
μερινή αστική ηγεσία του Περισσού η επαναστατική 
ιστορία του κόμματος είναι ένα πουκάμισο αδειανό. 
Μια ιδεολογική στολή, ίδια με τη στολή που φοράνε 
οι εκπρόσωποι των θρησκευτικών δογμάτων ή -για να 
βρούμε καλύτερες αναλογίες- ίδια με τη στολή που 
φορούν οι ιμπεριαλιστές της Κίνας, που αυτοονομά-
ζονται… κομμουνιστές.

Στα υλικά αυτής της στολής μπορούν να χωρέσουν 
ο επαναστάτης κομμουνιστής Νίκος Ζαχαριάδης και 
ο ρεβιζιονιστής και δολοφόνος του Κώστας Κολιγιάν-
νης.  Η σημερινή ηγεσία υποτίθεται ότι έχει μελετήσει 
και έχει βγάλει συμπεράσματα και από τα λάθη του 
Ζαχαριάδη και από τα λάθη του Κολιγιάννη. Στο ίδιο 
τσουβάλι μπαίνουν η επανάσταση και η αντεπανάστα-
ση, που περιγράφονται ως «στιγμές» μιας ηρωικής, 
επαναστατικής πορείας. Ο καλός ο μύλος όλα τ' αλέθει.

Ετσι διαμορφώνεται το ιδεολογικό αφήγημα του Πε-
ρισσού, που αυτοπαρουσιάζεται σαν ένα είδος πολιτι-
κού Ανταίου που πέφτει αλλά παίρνει δύναμη από τη 
γη και ξανασηκώνεται ακόμα πιο δυνατός. Πρόκειται 
για αφήγημα καθαρά μεταφυσικό, που όμως ανοίγει 
μια συζήτηση μεγάλου εύρους, παρελθοντολογικού 
χαρακτήρα, ιστοριολογίας και όχι Ιστορίας, πίσω από 
την οποία η ηγεσία του Περισσού κρύβει τον αστικό-
αντεπαναστατικό χαρακτήρα της.

«Λάθη δεν κάνει και αδυναμίες δεν έχει, μόνο όποιος 
απλά παραμένει απαθής παρατηρητής των εξελίξεων 
και δεν αγωνίζεται για τίποτα. Τα λάθη που γίνονται στη 
σκληρή πάλη για να ανθρωπέψει ο άνθρωπος μας δίνουν 
μόνο πείρα για το μέλλον. Ακριβώς αυτή την πείρα αξι-
οποιούμε, για αυτό και τιμάμε όλους όσους έδωσαν τον 
καλύτερο εαυτό τους για υψηλά ιδανικά παρά τα λάθη 
και τις αδυναμίες. Στα πλαίσια αυτά τιμάμε και τον Κώστα 
Κολιγιάννη όπως και άλλα στελέχη του Κόμματος»,  είπε 
ο κεντρικός ομιλητής του Περισσού στην εκδήλωση για 
τον Κολιγιάννη.

Αντε τώρα να κάνεις συζήτηση πάνω σ' αυτή τη γε-
νικολογία που στηρίζεται σε ένα λογικό τρικ: θεωρεί 
δεδομένο τον επαναστατικό χαρακτήρα του Περισσού. 
Αυτό, όμως, είναι ζητούμενο, όχι δεδομένο. Γι' αυτό και 
η συζήτηση για τον ταξικό χαρακτήρα αυτού του κόμ-
ματος δεν πρέπει να γίνεται με βάση τις παρελθοντο-
λογικές αναφορές του, με βάση τη λαμπρή στολή που 
φορά, με βάση τον επαναστατικό βερμπαλισμό (με τον 
οποίο το σύστημα δεν έχει κανένα πρόβλημα), αλλά με 
βάση την πολιτική που εφαρμόζει σε όλο το εύρος της 
πολιτικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Πολιτική που 
ουδέποτε προκάλεσε δυσκολίες στο σύστημα…

Π.Γ.

Γραφτείτε συνδρομητές 
στην «Κόντρα» 
ετήσια συνδρομή 85 €
εξάμηνη συνδρομή 45€
λογαριασμός ΕΤΕ: 
10087804638

ΚΟΝΤΡΑ
ΑΘΗΝΑ: Αγαθουπόλεως 65, ΤΚ 112 52, τηλ. 2108675243, fax 2108663100

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

http://www.eksegersi.gr, e-mail: kontra@eksegersi.gr

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινο

Σάλος έχει ξεσπάσει στην 
Αργεντινή μετά από την 

προσφυγή της κυβέρνησης 
στο ΔΝΤ για να αντιμετωπίσει 
τη ραγδαία οικονομική κρίση 
που πλήττει τη χώρα. Ο δεξιός 
πρόεδρος Μαουρίτσιο Μάκρι, 
που ανήλθε στην εξουσία το 
2015, μετά από την εκλογική 
ήττα της σοσιαλδημοκρατίας, 
δηλώνει έτοιμος να εφαρμόσει 
ό,τι απαιτείται για να ξεκινήσει 
να παίρνει τις δόσεις από το 
δάνειο των 50 δισ. δολαρίων 
που έχει συνάψει με το ΔΝΤ 
από τον περασμένο Ιούνη. 
Ετσι, ανακοίνωσε περικοπές 
στο Δημόσιο, με καταργή-
σεις υπουργείων (που φυσικά 
συνεπάγονται απολύσεις και 
επιδείνωση των δημόσιων 
υπηρεσιών) και αύξηση της 
φορολογίας στις εξαγωγές, 
προκειμένου να συσσωρευτεί 
χρήμα στα κρατικά ταμεία για 
να αποκτήσουν εμπιστοσύνη οι 
«αγορές» και να σταματήσει η 
κατρακύλα του πέσο που έχει 
χάσει το 50% της αξίας του 
μέσα στο 2018.

Είναι τέτοια η «καούρα» που 
έχει πιάσει την κυβέρνηση της 
Αργεντινής, ώστε υπόσχεται 
να ισοσκελίσει τον προϋπολο-
γισμό (δηλαδή να μηδενίσει 
το έλλειμμα) μέσα στο 2019, 
αντί της υπόσχεσης που έδω-
σε στο ΔΝΤ μόλις πριν από 
τρεις μήνες, να το μειώσει στο 
1.3% (από περισσότερο από 3% 
του ΑΕΠ που ήταν πέρσι). Αυτό 
σημαίνει ότι θα πέσει τσεκούρι 
στις λεγόμενες κοινωνικές πα-

ροχές, παρά τις διαβεβαιώσεις 
της κυβέρνησης για δίχτυ προ-
στασίας των αδυνάτων (κάτι 
ξέρουμε κι εμείς στη χώρα μας 
για την αξία τέτοιων υποσχέσε-
ων). Στόχος, να κατορθώσει το 
δημόσιο να έχει πλεονάσματα 
τουλάχιστον 1% του ΑΕΠ μέ-
σα στο 2020, για να μπορεί η 
χώρα να συνεχίσει να πληρώ-
νει τα χρέη της στο διεθνές 
χρηματιστικό κεφάλαιο (που 
εντελώς ψευδεπίγραφα έχει 
καθιερωθεί να ονομάζεται με 
τον άχρωμο τίτλο «αγορές»).

Ομως το τελευταίο δε φαί-
νεται να πείθεται από τα μέτρα 
που ανακοινώθηκαν, με αποτέ-
λεσμα το εθνικό νόμισμα (πέ-
σο) να συνεχίσει την κατρα-
κύλα του, χάνοντας άλλο ένα 
4% μετά από την ανακοίνωση 
των κυβερνητικών μέτρων, και 
ο επίσημος πληθωρισμός να 
εκτιναχτεί πάνω από το 30%. 
Το χρηματιστικό κεφάλαιο δεν 
πείστηκε ούτε από την αύξη-
ση των επιτοκίων δανεισμού 
στο 60% (τα υψηλότερα στον 
κόσμο!) από την κεντρική τρά-
πεζα της χώρας. Βλέποντας 
την Αργεντινή στριμωγμένη 
στη γωνία, ζητά ακόμα περισ-
σότερα για να συνεχίσει να τη 
δανείζει.

Δεν είναι η πρώτη φορά που 
η Αργεντινή πέφτει στα πλο-
κάμια των πιστωτών. Εχοντας 
κηρύξει πτώχευση πέντε φο-
ρές στη νεότερη Ιστορία της, 
τους τελευταίους δύο αιώνες, η 
Αργεντινή αποτελεί κατεξοχήν 
θύμα των βλέψεων του χρημα-

τιστικού κεφαλαίου. Μόνο που 
την τελευταία φορά που κήρυ-
ξε πτώχευση, τα πράγματα δεν 
ήταν όπως πριν. Ο λαός βγήκε 
στους δρόμους και οι πρόεδροι 
έπεφταν ο ένας μετά τον άλλο 
στις αρχές της νέας χιλιετίας, 
με ορισμένους να το σκάνε με 
ελικόπτερα από τις ταράτσες. 
Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια 
για να σταθεροποιηθεί η πολι-
τική κατάσταση και να τιθασευ-
τεί ο λαός, που έστω και ανορ-
γάνωτος πολιτικά, υπέσκαπτε 
την πολιτική σταθερότητα στη 
χώρα. Η σοσιαλδημοκρατική 
διακυβέρνηση του ζεύγους 
Κίρχνερ (πρώτα του Νέστορ 
και μετά το θάνατό του της 
συζύγου του Κριστίνα) έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο στο να διο-
χετευτεί η λαϊκή οργή σε ήπια 
μονοπάτια. Τώρα, ήρθε η σειρά 
της Δεξιάς να πάρει τα μέτρα 
που η Κίρχνερ δε φοβόταν να 
πάρει. 

Θα πρέπει να θεωρείται 
δεδομένο ότι το ΔΝΤ (και οι 
«αγορές» μαζί) δε θα χαρι-
στούν στην κυβέρνηση της 
Αργεντινής, όσα μηνύματα 
συμπαράστασης κι αν αυτή 
πάρει από τον Τραμπ κι όσο 
δεξιός κι αν είναι ο πρόεδρός 
της. Αυτό δεν το έχει δείξει 
μόνο η παγκόσμια πείρα, αλλά 
η πείρα της δράσης του ΔΝΤ 
στην ίδια την Αργεντινή. Ακόμα 
και τότε που έκανε την «αυτο-
κριτική» του, το ΔΝΤ δεν την 
έκανε για να υποστηρίξει ότι 
δεν έπρεπε να παρθούν σκλη-
ρά μέτρα, αλλά για να υποστη-

ρίξει ακριβώς το αντίθετο. Οτι 
τα μέτρα που πάρθηκαν στα 
τέλη της δεκαετίας του ’90 
δεν ήταν τόσο σκληρά από την 
αρχή κι ότι έφταιγαν οι… συν-
δικαλιστές που δε θέλησαν να 
δεχτούν την κατάργηση των 
συλλογικών συμβάσεων και τα 
πετσοκόμματα στα επιδόματα 
ανεργίας και τις αποζημιώσεις 
απόλυσης (για περισσότερα 
βλ. http://www.eksegersi.
gr/issue/595/Διεθνή/2376.
Από-τα-πλοκάμια-των-πιστω-
τών-στην-«προστασία»-του 
και http://www.eksegersi.gr/
issue/596/Διεθνή/2463.Από-
τα-πλοκάμια-των-πιστωτών-
στην-«προστασία»-του)!

Με αυτό τον τρόπο συνεχί-
ζεται και θα συνεχίζεται στο 
διηνεκές το γαϊτανάκι της απο-
μύζησης του εθνικού πλούτου 
της χώρας και της υπερεκμε-
τάλλευσης του εργατικού της 
δυναμικού από το χρηματιστι-
κό κεφάλαιο, μέσω του χρέους 
που αποτελεί το κυριότερο ερ-
γαλείο «νόμιμης» κλεψιάς, που 
φέρνει τεράστια κέρδη στους 
αφεντάδες του παγκόσμιου 
πλούτου. Λυτρωμός δεν υπάρ-
χει εκτός από την κοινωνική 
επανάσταση που θα καταργή-
σει και τα χρέη και αυτούς που 
τα καρπώνονται. Οσο αυτή κα-
θυστερεί τόσο θα ξεσαλώνουν 
οι πιστωτές με τις σκληρές 
απαιτήσεις τους, δημιουργώ-
ντας όμως έτσι τις συνθήκες 
για να ξαναφουντώσει η λαϊκή 
οργή και το αυθόρμητο κίνημα 
των μαζών.

Αργεντινή

Ξανά το φάντασμα του ΔΝΤ

«Υποστηρίζω την υποψηφιότητα του 
Μάνφρεντ Βέμπερ για την προε-

δρία της Κομισιόν». Μετά τη συνάντησή 
τους πριν από δύο εβδομάδες και τη δι-
αρροή ότι η Μέρκελ θα υποστηρίξει την 
υποψηφιότητα του Βέμπερ, ήρθε η ώρα 
και για την επισημοποίηση. Την περασμένη 
Τετάρτη ο Βέμπερ ανακοίνωσε την υποψη-
φιότητά του και η Μέρκελ τη στήριξή της.

Τι εστί Βέμπερ; Είναι ο επικεφαλής του 
ΕΛΚ στο Ευρωκοινοβούλιο, προέρχεται 
από το CSU (τη βαυαρική Ακροδεξιά, 
ιστορικό σύμμαχο της γερμανικής Χρι-
στιανοδημοκρατίας) και διακρίνεται για 
τις σκληρές νεοφιλελεύθερες θέσεις του 
(μια μικρή γεύση είχε πάρει ο Τσίπρας, 
στην πρώτη του παρουσία ως πρωθυ-
πουργός στο Ευρωκοινοβούλιο το 2015). 
Διαφέρει, όμως, από την ηγεσία της CSU 
(τον ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών 
Χορστ Ζεεχόφερ και τον πρωθυπουργό 
της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ) στις θέ-
σεις για το Προσφυγικό. Ο Βέμπερ στήρι-
ξε ανεπιφύλακτα την πολιτική της Μέρκελ. 
Διαφέρει, επίσης από την ακροδεξιά AfD 

στο ζήτημα του λεγόμενου ευρωσκεπτικι-
σμού. Ο Βέμπερ εμφανίζεται ως «φεντε-
ραλιστής», όπως η Μέρκελ.

Το πακετάκι είναι ομολογουμένως ελ-
κυστικό: ακροδεξιός μεν, μερκελιστής δε. 
Για ν' αποδειχτεί για μια ακόμα φορά ότι 
οι ιδεολογίες στην αστική πολιτική αποτε-
λούν απλώς τη λεοντή που φορούν πολιτι-
κοί και κόμματα.  'Η, για να το θέσουμε δι-
αφορετικά, ότι η Ακροδεξιά, ακόμα και τα 
ανοιχτά φασιστικά παρακλάδια της, υπη-
ρετεί το ίδιο σύστημα με τα παραδοσιακά 
αστικά πολιτικά ρεύματα: τον καπιταλισμό.

Η στήριξη της Μέρκελ δε σημαίνει, 
βέβαια, ότι ο Βέμπερ έχει καπαρώσει την 
καρέκλα του Γιούνκερ, μόλις αυτός ολο-
κληρώσει τη θητεία του. Το είπε η ίδια η 
Μέρκελ: «Ο επικεφαλής του ΕΛΚ φυσικά 
μπορεί επί της αρχής να γίνει και πρόεδρος 
της Κομισιόν, αλλά μέχρι τότε θα πρέπει 
να γίνουν ακόμα πολλά βήματα». Θα πρέ-
πει να εκτεθούν όλες οι υποψηφιότητες και 
να επιλέξει το ΕΛΚ τον επικεφαλής του ευ-
ρωψηφοδελτίου του, να βγει το ΕΛΚ πρώτη 
δύναμη στις ευρωεκλογές του προσεχούς 

Μάη και «μετά θα ακολουθήσουν περαι-
τέρω συνομιλίες και διαπραγματεύσεις». 
Με το τελευταίο, η Μέρκελ άφησε ανοιχτά 
πόρτες και παράθυρα για να κάνει τα τελι-
κά παζάρια με τους άλλους ιμπεριαλιστές 
ηγέτες. Ως γνωστόν, η ψήφος των πολιτών 
σε όλη την ΕΕ παίζει μόνο συμβουλευτικό 
ρόλο. Το Συμβούλιο δε δεσμεύεται ποιον 
θα επιλέξει για την προεδρία της Κομισιόν.

Μέχρι τότε, η Μέρκελ οχυρώνει τη δεξιά 
πλευρά της στη γερμανική πολιτική σκηνή 
και ταυτόχρονα προτείνει στους υπόλοι-
πους συντηρητικούς της ΕΕ μια λύση η 
οποία μπορεί να ανακόψει την άνοδο της 
πέραν του ΕΛΚ Ακροδεξιάς στις επερχό-
μενες ευρωεκλογές. Με έναν πατενταρι-
σμένο ακροδεξιό όπως ο Βέμπερ επικε-
φαλής του ΕΛΚ (η σύγκριση του Βέμπερ 
με τον Γιούνκερ, που ήταν ο προηγούμενος 
υποψήφιος του ΕΛΚ είναι χαρακτηριστική) 
εκτιμά ότι μπορεί να συγκρατήσει τη διαρ-
ροή ψήφου προς τα ακροδεξιά κόμματα. 
Kαι βέβαια, την ενδιαφέρει κυρίως να ανα-
κόψει την άνοδο της AfD στη Γερμανία.

Ενας… μετριοπαθής ακροδεξιός


