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Ανεξάρτητη πολιτική ή υπο-
δουλωμένη πολιτική, είναι το 
δίλημμα. Τσίπρας ή Μαρινά-
κης; Δημοκρατία ή Ολιγαρχία 
είναι το δίλημμα των εκλογών.

Γιάννης Ραγκούσης
Η είδηση δεν είναι ότι τα 

παραπάνω ελέχθησαν από τον 
κηπουρό του Γιωργάκη, αλλά 
ότι από τις πρώτες σειρές στο 
κλειστό του Γαλατσίου χειρο-
κροτούσε ο Πέτρος Κόκκαλης!

[Ο Τσίπρας] επιστρατεύει 
γυρολόγους, ακροδεξιούς και 
δεξιούς, νομίζοντας ότι μπο-
ρεί ακόμη να κοροϊδεύει τους 
πολίτες. Είναι σε πανικό και 
απελπισία.

ΚΙΝΑΛ
Επειδή οι γυρολόγοι έφυγαν 

από το ΚΙΝΑΛ και πήγαν στον 
ΣΥΡΙΖΑ, ποιος είναι σε πανικό 
και απελπισία;

Από μια άποψη ο πρωθυ-
πουργός κι ο ΣΥΡΙΖΑ επιτε-
λούν κοινωνικό έργο μαζεύο-
ντας ό,τι περισσεύει. Νομίζω 
ότι ποτέ άλλοτε τόσες Σάρες 
και τόσες Μάρες δεν έχουν 
επιστρατευτεί σε πολιτικό 
σχέδιο.

Ι.Κ. Πρετεντέρης
Οταν χύνει χολή ο Πρετε-

ντεράκος, σημαίνει ότι κάτι 
τον πονάει.

Μακάρι να συμβεί μια αλ-
λαγή με τον κ. Μητσοτάκη. 
[…] Εκείνο που δεν μου αρέσει 
είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης υπό-
σχεται στον ελληνικό λαό ότι 
δεν θα απολύσει κανέναν. Δεν 
υπάρχει μεγαλύτερη πρόκλη-
ση από αυτό.

Στέφανος Μάνος
Ο λύκος κι αν εγέρασε…
Και τώρα, που στο τραπέζι 

είναι η σύγκλιση της ριζοσπα-
στικής (δήθεν) αριστεράς με 
την κεντροαριστερά, η υπό-
θεση φυσικά μαζεύεται, αφού 
δεν βολεύει πια την κυβέρνη-
ση. Πώς θα γίνει το φλερτ με 
τους οπαδούς του ΚΙΝΑΛ, 
με κατηγορούμενα τα μισά 
του στελέχη; Και μένει μονα-
δικός κατηγορούμενος, για 
τον οποίο ζητείται η άρση της 
ασυλίας του, ο Ανδρέας Λο-
βέρδος. Το  στέλεχος εκείνο 
του ΚΙΝΑΛ, που και τις λιγότε-
ρες πλάτες διαθέτει και βλέπει 
προς την πλευρά του Κυριάκου 
Μητσοτάκη. Oλως τυχαίως…

Mανώλης Καψής
Το κατάλαβε ακόμα και ο 

Μανώλης!
Αν κυβερνούσαμε εμείς την 

Ευρώπη, αυτή η καινούργια 
οικογένεια, θα σώζαμε όλους 
τους πρόσφυγες στη θάλασσα 
κι ύστερα θα τους στέλναμε 
όλους στα σπίτια τους.

Ματέο Σαλβίνι
Δε λέει τίποτα το διαφο-

ρετικό ο φασίστας απ' αυτό 
που αποτελεί την κυρίαρχη 
πολιτική στην επικράτεια της 
ΕΕ. Απλά, το λέει με ωμότητα, 
εν γνώσει του ότι οι μαζικές 
απελάσεις δεν είναι και τόσο 
εύκολο να εφαρμοστούν.

Οι της αντιπολίτευσης δε 
δυσκολεύτηκαν να βρουν 

ακόμα και πρόσφατες δηλώ-
σεις του Θεοχαρόπουλου, 
με τις οποίες περνούσε τον 
ΣΥΡΙΖΑ «γενεές δεκατέσσε-
ρις». Κανένας Θεοχαρόπου-
λος, όμως, δε δίνει σημασία 
σ' αυτά. Εχουν γίνει κανόνας 
στην αστική πολιτική. Εκείνοι 
που έβαζαν και ξαναέβαζαν 
τα βίντεο και τα ηχητικά με 
τον Μπουμπούκο, ως βουλευ-
τή του ΛΑΟΣ, να βρίζει τον 
Καραμανλή, τον Σαμαρά, τον 
Μητσοτάκη, θα σταματήσουν 
να τα βάζουν.

Γιατί θα τους βάζουν οι 
άλλοι τα βίντεο με τον Ρα-

γκούση να βρίζει τον Τσίπρα: 
«Τσίπρας, ο πιο ανέντιμος πρω-
θυπουργός της μεταπολίτευ-
σης». «Αρρωστημένα εγωπα-
θής ο Τσίπρας». «Σε αντίθεση 
με εσάς, κ. Τσίπρα, ο Ανδρέας 
δεν έγινε πρωθυπουργός κάνο-
ντας αντιπολίτευση σε μια πτω-
χευμένη πατρίδα». Και άλλα 
τέτοια, απείρου κάλλους. Βλέ-

πετε, στην εποχή του Ιντερνετ 
όλα αυτά είναι ελεύθερα προ-
σβάσιμα και η έρευνα ανακά-
λυψής τους είναι πανεύκολη. 
Βάζεις δυο-τρεις λέξεις σε μια 
μηχανή αναζήτησης και σε λι-
γότερο από ένα λεπτό τα έχεις 
μπροστά σου. Πανεύκολη και 
ανέξοδη είναι και η εκ νέου 
αναπαραγωγή τους.

Δε νομίζουμε ότι υπάρχει 
γραφίδα που να μπορεί 

να περιγράψει το αηδιαστικό 
θέαμα και ακρόαμα που μας 
προσέφεραν ο Τσίπρας και 
κάποιοι πρώην πασόκοι το 
περασμένο Σάββατο. Ο Τζου-
μάκας (ναι, ο Τζουμάκας!) ανα-
γορεύτηκε σε φορέα νέας και 
ελπιδοφόρας πολιτικής! Μόνο 

που το φαγητό είναι ξινισμένο 
και ξαναζεσταμένο. Γιατί ο 
Τζουμάκας ήταν καλεσμένος 
και στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, 
καθόταν στην πρώτη σειρά 
και είχε ανταλλάξει τις ίδιες 
χειραψίες με τον Τσίπρα. Δεν 
αλλάζει τίποτα το γεγονός ότι 
τώρα συναντήθηκε με τον Τσί-
πρα στο γραφείο του στη Βου-
λή. Το μόνο νέο που αποκάλυ-
ψε αυτή η συνάντηση είναι ότι 
οι Τσιπραίοι έχουν πρόβλημα 
στην ανεύρεση «βαριών» ονο-
μάτων και κατέληξαν και πάλι 
στον Τζουμάκα.

«Ο,τι και να πει ο αγαπη-
τός Τζουμάκας τώρα πια, 

θα καταταχτεί στη σφαίρα του 
γραφικού. Στέφανε 20 χρόνια 
σαχλαμάρας δεν σβήνονται 
έτσι», έγραφε στο twitter ο 
Βερναρδάκης το 2012!

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
u Η συντρόφισσα Ε.Α. προ-
σέφερε στην «Κόντρα» 35 
ευρώ στη μνήμη της Βασι-
λικής Βοργιά και της Αλίκης 
Μαλάμη
u Σύντροφος προσέφερε 
στην «Κόντρα» 50 ευρώ.

13/4/1863: Κ. Κανάρης, Θ. Ζαΐμης και Δ. Γρίβας 
στην Κοπεγχάγη προσφέρουν ελληνικό στέμμα στον 
Γεώργιο Α' 13/4/1970: Τέλος δίκης «Δημοκρατικής 
Αμυνας», καταδίκη 26 εκ των 34 κατηγορουμέ-
νων 14/4/1925: Βόμβα μπολσεβίκων κατά βασιλιά 
Βουλγαρίας Μπόρις, 150 νεκροί 14/4/1928: Βόμβα 
κατά βασιλιά Ιταλίας Βίκτωρα Εμμανουήλ Γ', δε-

καεπτά νεκροί, τριάντα τραυματίες 14/4/1930: 
Αυτοκτονία Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι 
14/4/1942: Απεργία δημοσίων υπαλλήλων 
στην Ελλάδα, η μεγαλύτερη σε κατεχό-
μενη ευρωπαϊκή περιοχή 14/4/1967: Συ-
γκρούσεις απεργών οικοδόμων-αστυνομί-
ας (Ομόνοια), 75 τραυματίες 14/4/1979: 
Βόμβες στα γραφεία ΣΕΒ (ΕΛΑ) 14/4/1985: Θάνατος 

Ενβέρ Χότζια 15/4: Ημέρα δράσης κατά στρατιω-
τικών δαπανών 16/4: Ημέρα φωνής, Συρία: Ημέρα 
ανεξαρτησίας (1946), Ιαπωνία: Ημέρα προστασί-
ας παιδιών 16/4/1973: Διαδήλωση κατά ανάμιξης 
αστυνομίας στις αρχαιρεσίες συνδικάτων (Αγρί-
νιο) 17/4: Ημέρα αλληλεγγύης στους πολιτικούς 
κρατουμένους, ημέρα αγροτικής πάλης, ημέρα αι-
μορροφιλίας, ημέρα διαμαρτυρίας για γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς 17/4/1965: Αρση 
όλων των έκτακτων μέτρων εμφύλιου, αποφυλάκι-
ση τελευταίων πολιτικών κρατούμενων 17/4/1981: 
Βόμβα στο αυτοκίνητο λιβανέζου φαλαγγίτη επι-
χειρηματία Σουλεϊμάν (ΕΛΑ) 17/4/1999: Ρουκέ-
τα εναντίον κατοικίας γερμανού πρέσβη (17Ν) 
17/4/2007: Δύο ένοπλοι ακινητοποιούν φρουρό 
οικίας αρεοπαγίτη εισαγγελέα Ρωμύλου Κεδίκο-
γλου και αφαιρούν πιστόλι και ασύρματο (Επα-

ναστατικός Αγώνας) 18/4: Ημέρα πολιτιστικής 
κληρονομιάς, Ζιμπάμπουε: Ημέρα ανεξαρτησίας 
18/4/1974: Εκτέλεση δικαστή Μάριο Σόσι (πρώτο 
χτύπημα Ερυθρών Ταξιαρχιών) 19/4: Ημέρα φιλελ-
ληνισμού, Βενεζουέλα: Διακήρυξη ανεξαρτησίας, 
ημέρα Ινδιάνων, Σιέρα Λεόνε: Ημέρα δημοκρατίας 
(1971) 19/4/1931: Αγρότες επιτίθενται σε χωρο-
φύλακες, παίρνουν όπλα τους και απελευθερώνουν 
συλληφθέντες (Μεταλλικό Κιλκίς), ένοπλες συ-

γκρούσεις με πολλούς τραυματίες 19/4/1944: 
Εκτέλεση 35 κομμουνιστών ως αντίποινα 
για δολοφονία έξι ευζώνων κι ενός χω-
ροφύλακα 19/4/1968: Συλλήψεις νέων «Ρήγα Φερ-
ραίου» και ΠΑΜ 19/4/1969: Βόμβα (ΔΑ) στην οδό 
Αιόλου (Αθήνα) 19/4/1972: Ανατίναξη προτομής 
Μεταξά στη Νίκαια (ΑΑΑ).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Πρωτοσέλιδο της ΕφΣυν την περα-
σμένη Δευτέρα u «Με συνταγή Αν-
δρέα στις κάλπες» u Θέλει η πουτάνα 
να κρυφτεί, μα η χαρά δεν την αφήνει 
u Κατά τα άλλα, «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πα-
σοκοποιείται»! u Πόσες «εκλόγιμες 
θέσεις στο Επικρατείας» έχει τάξει ο 
Τσίπρας; u Πρέπει να έχει χάσει τον 
αριθμό u Και πώς θα τους βολέψει 
όλους αυτούς τους «γεφυροποιούς»; 
u Δε θα τους βολέψει όλους u Κι άμα 
τον καταγγείλουν; u Πανεύκολο u Θα 
τους καταγγείλει ως θεσιθήρες u Και 
θα πει ότι αυτός ποτέ δεν έταξε τίπο-
τα σε κανέναν u Γιατί συζητά πάντοτε 
στη βάση αρχών u Και όχι στη βάση 
ανταλλαγμάτων u Χα! u Ο γίγαντας 
Βασίλης Παϊτέρης, μετά το ΠΑΣΟΚ, το 
ΔΗΚΚΙ και τη ΝΔ (κατά σειρά), βρήκε 
φιλόξενο καταφύγιο στην «προοδευτι-
κή συμμαχία» του ΣΥΡΙΖΑ u Δύσκολοι 
καιροί για πρίγκηπες u Ακόμα και Τσιγ-

γάνους u Δεν είναι δα και Μανώλης 
Αγγελόπουλος ο Παϊτέρης u Ούτε καν 
Μάκης Χριστοδουλόπουλος u Με τον 
Τζουμάκα γιατί γελάτε, παρακαλώ; u 

Δηλαδή, δέχεστε την Παπακώστα ως 
αρχηγό κόμματος και όχι τον Τζουμά-
κα; u Στο κάτω-κάτω, το κόμμα της Πα-
πακώστα ουδέποτε δοκιμάστηκε στις 
κάλπες u Ενώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα 
του Τζουμάκα δοκιμάστηκε u Κοτζάμ 
0,19% πήρε στις ευρωεκλογές του 2014 
u 11.062 καυτές ψήφους u Κι αυτές εί-
ναι ψήφοι, όχι τζουμακίες u Στο «ΠΑ-
ΣΟΚ του κ. Μητσοτάκη και του Σαμαρά, 
που σήμερα ονομάζεται ΚΙΝΑΛ» ανα-
φέρθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης, από το 
βήμα του Γαλατσίου u Να ρωτήσω u 

Αλλος Γιάννης Ραγκούσης ήταν αυτός 
που διεκδίκησε την προεδρία αυτού 
του κόμματος, τον Νοέμβρη του 2017; 
u Και πήρε 3,5%, βγαίνοντας έκτος 
μεταξύ εννέα υποψηφίων; u Κοίτα, ρε 

παιδί μου, τι κάνουν οι… συνωνυμίες u 

Κόσμος και κοσμάκης φώτισε με την 
παρουσία του το πανηγύρι του Γαλα-
τσίου u Αστραφταν τα φλας, έβγαιναν 
με ρυθμό πολυβόλου οι σέλφι u Μόνο 
ένας έλαμψε με την απουσία του u Ο 
Μανώλης ο Πετσίτης u Τώρα, θέλω και 
πάλι να παρακαλέσω να σοβαρευτείτε 
u Οι PES Activists φαίνεται ότι δια-
σπάστηκαν! u Κάποιοι πήγαν με τον 
ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι πήγαν με το ΚΙΝΑΛ u 

Τι θα πει «ποιοι είναι αυτοί;», ρε άσχετοι; 
u Είναι οι Ακτιβιστές των Ευρωπαίων 
Σοσιαλιστών στην Ελλάδα u Δεν είναι 
όλα για χαβαλέ u Καλά, μη βαράτε, μια 
τρολιά έγραψα κι εγώ u Τα πρώτα αμε-
ρικάνικα ελικόπτερα «Καϊόβα» ετοιμά-
ζονται να φτάσουν στην Ελλάδα u Κι ο 
άνθρωπος που υπέγραψε τη συμφωνία 
δε θα είναι στην τελετή υποδοχής u 

Δε θα μπορέσει να φορέσει το τζάκετ 
και τα Ρέιμπαν, να μπει σ' ένα απ' αυτά 

και να παραστήσει τον συγκυβερνήτη 
u Κατάθλα! u Πρόεδρε Πάνο, συμπά-
σχουμε u Ο καθένας με τον πόνο του 
u Ο Νίκος Παππάς δεν έκανε τίποτ' άλ-
λο στο Γαλάτσι από το να βγάζει σέλφι 
και να τις δημοσιεύει στο twitter u Με 
τον Σκουρλέτη, με τον Τζανακόπουλο 
και άλλους u Για να δείξει ότι ακόμα 
«μετράει» στον ΣΥΡΙΖΑ u Αμ δε, όλοι 
ξέρουν ότι πλέον δε μετράει u Είπε κι 
ο Πανίκας να πάει στο συλλαλητήριο 
των παοκτσήδων για τη «Μακεδονία» 
u Και τον έδιωξαν κακήν-κακώς u Για 
να επιβεβαιωθεί  ότι αυτά τα συλλαλη-
τήρια ελέγχονται απόλυτα από τους αν-
θρώπους του big boss u «Ο πρόεδρος 
δε θα παραδώσει ποτέ τις φορολογικές 
δηλώσεις στους Δημοκρατικούς», ανα-
κοίνωσε ο Λευκός Οίκος u Στην Αμερι-
κή το φορολογικό απόρρητο καλύπτει 
και τους πολιτικούς u Δεν έχουν ανά-
γκη την ευρωπαϊκή υποκρισία u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

ΣΥΡΙΖΑ και ΔΗΜΑΡ αποφασίσαμε να συμπορευτούμε σε 
προγραμματική βάση με όρους πολιτικής και οργανωτικής 

αυτονομίας.
Θανάσης Θεοχαρόπουλος

Καλωσορίζουμε τη ΔΗΜΑΡ στο κοινωνικό και πολιτικό 
μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων. Ενώνουμε δυνάμεις 

απέναντι στην οπισθοδρόμηση, τον νεοφιλελευθερισμό και την 
ακροδεξιά. Για την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία.

Αλέξης Τσίπρας

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Για το διαμοιρασμό των ιματίων 
του άλλοτε κραταιού ΠΑΣΟΚ

Η εκδήλωση στο κλειστό 
του Γαλατσίου είχε οργα-

νωθεί από επαγγελματίες της 
«επικοινωνίας». Το μήνυμα που 
ήθελε να περάσει ήταν απλό: 
«ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης της 
Δημοκρατικής Παράταξης, ο 
νέος Ανδρέας Παπανδρέου, 
και γι' αυτό πρέπει γύρω του να 
συσπειρωθούν όλοι οι κεντρο-
αριστεροί, σοσιαλδημοκράτες, 
σοσιαλιστές ή όπως αλλιώς αυ-
τοπροσδιορίζονται».

Εγινε ευρεία αφισοκόλληση 
(από εταιρία, φυσικά, που χρη-
σιμοποιεί φτηνή και ανασφά-
λιστη εργασία), με μια αφίσα 
που είχε μόνο το πρόσωπο του 
Τσίπρα. Κι επειδή δεν υπήρχε 
κάτι καινούργιο (πέραν της 
ΔΗΜΑΡ του Θεοχαρόπουλου), 
έπρεπε το παλιό να σερβιρι-
στεί σε νέο αμπαλάζ. 

Αντε να δεχτούμε ότι ο Θε-
οχαρόπουλος με τον Χατζη-
σωκράτη, οι μοναδικές «νέες 
μεταγραφές», αντιπροσωπεύ-
ουν κάποιο υπαρκτό πολιτικό 
ρεύμα, οπότε έπρεπε να ορ-
γανωθεί συνάντηση αντιπρο-
σωπειών ΣΥΡΙΖΑ και ΔΗΜΑΡ 
και να υπογραφεί συμφωνία… 
ισότιμης συνεργασίας. Οι υπό-
λοιποι, όμως, που έγιναν δεκτοί 
από τον Τσίπρα στο γραφείο 
του στη Βουλή για να βγουν 
και να διανεμηθούν οι σχετικές 
φωτογραφίες; Ο Τζουμάκας 
«κωλοτρίβεται» με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ εδώ και πολύ καιρό. Πρώτη 
σειρά καθόταν στο συνέδριο 
του ΣΥΡΙΖΑ, αντάλλαξε φιλά-
κια με τον Τσίπρα και έκτοτε το 
όνομά του «έπαιζε» κάθε φορά 
που γινόταν λόγος για ανασχη-
ματισμό. Ο Ραγκούσης, αφό-
του μέτρησε την επιρροή του 
στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και ήρ-
θε έκτος και καταϊδρωμένος, 
χωρίς να πιάσει ούτε το 3%, 
έριξε γέφυρα προς τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ (κάνοντας γαργάρα όσα 
έσουρνε, με ιδιαίτερη επιμονή 
στις προσωπικές επιθέσεις 
κατά Τσίπρα) και τους τελευ-
ταίους μήνες δρούσε ανοιχτά 
ως στρατολόγος του ΣΥΡΙΖΑ. 
Εκτός αν η συνάντηση έγινε 
για τον γίγαντα Παϊπουτλίδη, 
που συνόδευε τον Τζουμάκα. 
Τι εστί Παϊπουτλίδης μη μας 
ρωτήσετε. Εμείς θυμόμαστε 
έναν Παϊπουτλίδη (δεν ξέρου-
με αν είναι ο ίδιος) που ανήκε 
στην ομάδα των «Ιταλών», με 
τις ακραίες εθνικιστικές θέ-
σεις και αρχηγό τον Μιχάλη 
Χαραλαμπίδη. Γραφικότητες 
του «πρώιμου» ΠΑΣΟΚ.

Μιας που μιλήσαμε για εθνι-
κισμό, να μην παραλείψουμε 
να σημειώσουμε την υποψηφι-
ότητα με το ευρωψηφοδέλτιο 
του ΣΥΡΙΖΑ του Βλάση Αγτζί-
δη (ως «ιστορικός του Ποντια-
κού και μικρασιατικού Ελληνι-
σμού» παρουσιάστηκε), ενός 
σκληρού εθνικιστή και εξίσου 

σκληρού αντικομμουνιστή. Σί-
γουρα θα σηκώθηκαν οι τρίχες 
πολλών συριζαίων «του 4%» (ο 
Ελεφάντης -ευτυχώς γι' αυτόν- 
πέθανε νωρίς), όμως κανένας 
δεν μιλάει. Η εξουσία τους 
ενώνει όλους, όπως ένωσε στο 
συριζαϊκό ευρωψηφοδέλτιο 
τον Αγτζίδη με τον Λάμπρου 
της «δικαιωματικής Αριστε-
ράς». Ετσι είναι, ο καλός ο μύ-
λος όλα τ' αλέθει.

Στο ευρωψηφοδέλτιο βρή-
καν, φυσικά, θέση η Κουντου-
ρά και ο Δανέλλης, για χάρη 
των οποίων ψηφίστηκε διάτα-
ξη που αίρει το ασυμβίβαστο 
βουλευτή - υποψήφιου ευρω-
βουλευτή. Ετσι, πιάστηκε όλο 
το φάσμα: από την Ακροδεξιά 
μέχρι τη (με το συμπάθειο) 
ριζοσπαστική Αριστερά. Υπο-
ψήφιοι για όλα τα γούστα κι 
όποιος τσιμπήσει τσίμπησε. 

Τον ελληνικό λαό τον αντιμε-
τωπίζουν ως λαό Χαχόλων. 
Οχι μόνον ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το 
σύνολο των αστικών κομμά-
των (ακόμα και ο Περισσός, 
που δεν ανήκει στο μνημονι-
ακό τόξο, προσπαθεί να κάνει 
ψηφοθηρία με κάτι Σεμίνες και 
κάτι Πομάσκι - γράψαμε σχε-
τικά στο προηγούμενο φύλλο 
της «Κόντρας»).

Η φιέστα του Γαλατσίου εμ-
φανίστηκε ως επιθετική πολιτι-
κή κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όμως, 
στην πραγματικότητα ήταν 
μια αμυντική κίνηση, μια κίνη-
ση θωράκισης μιας πτέρυγας. 
Συγκεκριμένα, της πτέρυγας 
που συγγενεύει με το ΠΑΣΟΚ.  
Οι Τσιπραίοι φοβούνται διαρ-
ροές προς αυτή την κατεύθυν-
ση, από την οποία προήλθε 
το μεγαλύτερο ποσοστό των 
ψηφοφόρων που τους εκτίνα-

ξε εκλογικά από το 2012 και 
μετά. Με τους Ραγκούσηδες, 
τους Τζουμάκες, τους Μπί-
στηδες, τους Θεοχαρόπουλος 
και τους Χατζησωκράτηδες, 
προσπαθούν να φτιάξουν ένα 
ανάχωμα για να εμποδίσουν 
τωρινές και μελλοντικές διαρ-
ροές προς το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. 
Το πόσο θα τα καταφέρουν θα 
φανεί από το αποτέλεσμα της 
κάλπης, όμως αυτή την περί-
οδο είναι φανερό ότι φοβού-
νται.

Και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ φο-
βάται, φυσικά. Γι' αυτό και οι 
τόσο υστερικές αντιδράσεις. 
Οσοι πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ 
έγιναν ξαφνικά «γυρολόγοι», 
«αμοραλιστές», «θεσιθήρες», 
ενώ όσο βρίσκονταν στο ΚΙ-
ΝΑΛ ήταν «αγωνιστές της Κε-
ντροαριστεράς». Ο συγκεκρι-
μένος χώρος δε δείχνει καμιά 
δυναμική. Δε χρειάζεται να 
δούμε τα γκάλοπ, βλέπουμε τη 
δημόσια παρουσία των στελε-
χών του. Ο κόσμος γελάει με 
τη Φώφη, ενώ από τους υπό-
λοιπους ο καθένας έχει σηκώ-
σει το δικό του μπαϊράκι και 
δουλεύει μόνο για την πάρτη 
του. Οπως έχουμε ξαναγρά-
ψει, οι ευρωεκλογές θα είναι 
το πρώτο ισχυρό crash test γι' 
αυτό το υπόλειμμα του άλλοτε 
κραταιού ΠΑΣΟΚ. Αν το απο-
τέλεσμα είναι απογοητευτικό, 
δεν πρέπει να αποκλείσουμε 
διαλυτικές τάσεις και πριν τις 
εθνικές εκλογές. Σ' αυτό φαί-
νεται να ποντάρουν πολλά και 
οι Τσιπραίοι.

Ολο αυτό το αλισβερίσι 
προκαλεί σε πολύ κόσμο αη-
δία. Πρέπει όμως να παραμε-
ρίσουμε τη φυσική αποστροφή 
και να βάλουμε στη μπάντα 
κάθε ηθικολογική προσέγγι-
ση. Αυτή είναι η αστική πο-
λιτική, τέτοια ήταν πάντοτε. 
Διαφορές έχουμε μόνο στο 
φαίνεσθαι, όχι στην ουσία. 
Το συμπέρασμα είναι ότι δεν 
πρέπει να ψάχνουμε ηθική σ' 
αυτή την πολιτική, αλλά να κά-
νουμε πράξη την πλήρη ρήξη 
μαζί της.

ΥΓ. Η συνάντηση του Κου-
ρουμπλή με τον Αμβρόσιο 
και η φωτογράφιση μαζί του 
δεν είναι καμιά εξαίρεση στον 
κανόνα. Είναι απλώς ένα σύ-
μπτωμα του πολιτικού αμορα-
λισμού και της απόλυτης ηθι-
κής κατάπτωσης του ΣΥΡΙΖΑ. 
Ο Κουρουμπλής δεν είναι και-
νούργιος στον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε 
καινούργιος στην πολιτική. Πη-
γαίνοντας στον Αμβρόσιο και 
εξαίροντας το φιλανθρωπικό 
του έργο, πήγε να μαζέψει ψή-
φους και προσωπικούς σταυ-
ρούς. Το ότι τον αποδοκίμασε 
ο Σκουρλέτης (με διαρροή, όχι 
με ανακοίνωση ή δήλωση) δε 
σημαίνει τίποτα. Δεν είδαμε να 
τον βγάζουν από το ευρωψη-
φοδέλτιο λόγω φλερτ με έναν 
φασίστα.

Γνήσιο τέκνο του κυρ-Φώτη
Ο Θεοχαρόπουλος αποδεικνύεται γνήσιο τέκνο του κυρ-Φώτη 

του Κουβέλη. Κατάφερε να τον βγάλει βουλευτή το ΠΑΣΟΚ τον Σε-
πτέμβρη του 2015 (όταν η ΔΗΜΑΡ του τον Γενάρη της ίδιας χρονιάς 
είχε πάρει μόλις 0,48%). Τι «πούλησε» στο ΠΑΣΟΚ για να εξασφα-
λίσει μια έδρα άκοπα (επικεφαλής στο Επικρατείας); Την ταμπέλα 
ΔΗΜΑΡ, την οποία τόση ανάγκη είχε το ΠΑΣΟΚ εκείνη την περίοδο. 
Και την «πούλησε» ακριβά, αν σκεφτούμε ότι εκτός από την έδρα που 
πήρε άκοπα, επέβαλε και την αλλαγή του ονόματος του συνδυασμού 
σε «Δημοκρατική Συνεργασία ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ».

Τώρα, «πουλάει» το ίδιο όνομα στον ΣΥΡΙΖΑ, σε μια περίοδο που 
ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει μπροστά το «πρότζεκτ Προοδευτική Συμμαχία» 
και χρειάζεται κάποια ονόματα. Θα υποτιμούσαμε τη νοημοσύνη 
σας αν ασχολούμασταν με την… «προγραμματική συμφωνία ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΔΗΜΑΡ». Αυτά είναι κωλόχαρτα για προπαγανδιστική χρήση. 
Μένει να μάθουμε αν η συμφωνία προβλέπει και μια εκλόγιμη θέση 
στο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ για τον Θεοχαρόπουλο. Γιατί με σταυ-
ρό δεν τον βλέπουμε να ξαναμπαίνει στη Βουλή.

Εννοείται πως η συμφωνία δεν έγινε τις τελευταίες μέρες. Εχει 
γίνει πριν από καιρό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ισχυροί παράγο-
ντες του παρασκηνίου (από τις γνωστές πρεσβείες μέχρι ισχυρούς 
καπιταλιστές) έδωσαν εντολή στον Θεοχαρόπουλο να ψηφίσει υπέρ 
της Συμφωνίας των Πρεσπών. Οι επαφές με τον ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να 
είχαν γίνει από τότε, γι' αυτό και η Γεννηματά έσπευσε να τον δια-
γράψει, αφήνοντας υπαινιγμούς ότι υπάρχει κομπρεμί. Στη συνέ-
χεια, ο Θεοχαρόπουλος με τον Χατζησωκράτη έστησαν τη «Νέα 
Αρχή», παρέα με τον Λυκούδη, για να επανεκκινήσουν υποτίθεται 
την «ανανεωτική Αριστερά». Ηταν ένα διαπραγματευτικό χαρτί για 
ν' ανεβάσουν την τιμή πώλησής τους στον ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις εξασφά-
λισαν την πώληση, παράτησαν στα κρύα του λουτρού τον Λυκούδη, 
που τώρα «σκούζει» (με… αξιοπρέπεια, όμως, όπως ταιριάζει σ' έναν 
παλιό «εσωτερικάκια»), μιλώντας για «δυσάρεστο θέαμα πολιτικής 
συναλλαγής» (μένει να μάθουμε τι θα κάνει ο ίδιος - οι πόρτες του 
ΚΙΝΑΛ είναι πάντοτε ανοιχτές).

Ολ' αυτά αναδεικνύουν μιαν αφόρητη μπόχα. Αυτή η μπόχα, όμως, 
είναι παλιά. Πάντοτε μ' αυτόν τον τρόπο κυλούσε η αστική πολιτική. 
Ετσι διέλυσε ο Καραμανλής ο πρεσβύτερος την Ενωση Κέντρου, 
«αγοράζοντας» έναν-έναν τους βουλευτές της, έτσι βρέθηκαν κάτι 
πρωτοκλασάτοι δεξιοί (Μπούτος και σία) στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα, 
έτσι βρέθηκαν οι νεοφιλελεύθεροι Μάνος και Ανδριανόπουλος στο 
ΠΑΣΟΚ του Γιωργάκη, έτσι διέλυσε το ΛΑΟΣ ο Καραμανλής ο νεό-
τερος, «αγοράζοντας» τα γκεσέμια του (Βορίδη, Γεωργιάδη, Πλεύρη) 
κτλ. κτλ. Οσο για τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την τετράχρονη κυβερνητική 
συνεργασία με το ακροδεξιό κόμμα του Καμμένου, που κατέληξε 
με το «ξεψείρισμα» τόσων βουλευτών και στελεχών του (Κουντου-
ρά, Κουίκ, Κόκκαλης, Παπαχριστόπουλος, τώρα και ο πρώην γενικός 
γραμματέας των ΑΝΕΛ Μοίρας, που ορίστηκε από τη Δούρου εκ-
πρόσωπος Τύπου της προεκλογικής της εκστρατείας), οι τελευταίες 
«μεταγραφές» μπορεί να θεωρηθούν και παρονυχίδα.

ΥΓ. Ο «ειδικών αποστολών» Παπαχρήστος των «Νέων» έγραψε 
την περασμένη Δευτέρα πως ο Θεοχαρόπουλος, μετά την εκλογή 
του ως επικεφαλής της ΔΗΜΑΡ το καλοκαίρι του 2015, του ζήτησε 
συνάντηση, στην οποία -εκτός των άλλων- του είπε να τον βοηθήσει 
να συναντήσει τον Ψυχάρη. «Με την υπόλοιπη διαπλοκή έχεις κάνει 
τίποτε; του έριξα το δόλωμα», γράφει ο Παπαχρήστος. Και συνεχίζει: 
«Τσίμπησε - Ναι αμέ. Την Τρίτη που μας πέρασε, συναντήθηκα με 
τον κύριο Βαρδή». Και καταλήγει: «Το παλικάρι είχε βάλει πλώρη για 
μεγάλα πράγματα. Αν δύο ημέρες μετά την εκλογή του ως πρόεδρος 
της ΔΗΜΑΡ είχε επιζητήσει, και επιτύχει, μια συνάντηση με τον κ. 
Βαρδή, ήταν φανερό ότι δεν θα τον σταματούσε τίποτε πλέον…».

Αρμόδιος για να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει (λέμε τώρα) τον 
Παπαχρήστο είναι ο Θεοχαρόπουλος. Εμείς απλώς ρωτάμε: γιατί 
ο Παπαχρήστος «αποκαλύπτει» αυτόν τον διάλογο τέσσερα χρόνια 
μετά; Οσο ο Θεοχαρόπουλος ήταν στη ΔΗΣΥ και στο ΚΙΝΑΛ ήταν 
καλός και τώρα που πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ έγινε ένας πουλημένος στη 
«διαπλοκή» αριβίστας;

Σιχαμάρα
Ο Αμυράς, ακολουθώντας τη «γραμμή Κούλη», παραιτήθηκε 

από βουλευτής για να αναγορευτεί υποψήφιος βουλευτής στη 
ΝΔ. «Παραιτούμαι από τη θέση του βουλευτή και παραδίδω την 
έδρα μου στο Ποτάμι με το οποίο είχα πρωτοεκλεγεί τον Ιανουά-
ριο του 2015», ανακοίνωσε. Και ο Θεοδωράκης τον ευχαρίστησε 
και τον παρουσίασε ως υπόδειγμα πολιτικής συνέπειας!

Για μια έδρα (που θα την πάρει το πολύ για μερικούς μήνες η 
Λυμπεράκη) ξέχασαν το ξεκατίνιασμα, με τη δημοσίευση του 
ηχητικού που ο Αμυράς διαβεβαίωνε ότι δεν πρόκειται να εγκα-
ταλείψει το Ποτάμι, για να το εγκαταλείψει δυο μέρες μετά και 
να τον κράζουν όλοι οι ποταμίσιοι με πρώτον τον Θεοδωράκη. Αν 
ο Αμυράς δεν εξασφάλιζε θέση στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ, δε 
θα παρέδιδε την έδρα στην ελληνική Βουλή. Θα την κρατούσε 
για πάρτη του, όπως έκανε μέχρι τώρα. Αν ο Μητσοτάκης (για 
να τη «σπάσει» στον ΣΥΡΙΖΑ) δεν έβαζε όρο να παραιτηθούν οι 
βουλευτές που θα είναι υποψήφιοι ευρωβουλευτές, και πάλι δε 
θα παρέδιδε την έδρα ο Αμυράς, για να έχει ένα «απάγκιο» αν τυ-
χόν και δεν εκλεγεί. Πόση υποκρισία ν' αντέξει πια ο ψηφοφόρος;

Να τον χαίρεστε τον ψευδομάρτυρα
Δε θα μιλήσουμε για την πολύχρονη θητεία του Τζουμάκα στα 

ανώτερα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ. Ούτε για τη θητεία του στο υπουρ-
γείο Γεωργίας, όταν αντιμετώπισε την οργή των αγροτών (η ατάκα 
«τζουμακίες» έμεινε να τον συνοδεύει από τότε). Δε θ' αναφερθούμε 
στο αηδιαστικό γλείψιμο που έριξε στον Τσίπρα από το βήμα του 
κλειστού του Γαλατσίου, αυτός που κάποτε μόστραρε τον εαυτό 
του ως… αντιηγετικό του ΠΑΣΟΚ (πέρασαν τα χρόνια και τώρα τον 
κατατρύχει το σύνδρομο της τελευταίας ευκαιρίας).

Θα μιλήσουμε για την επαίσχυντη παρουσία του ως ψευδομάρ-
τυρα στη δίκη του απατεώνα Φλαούνα. Του γνωστού δημοσιογρά-
φου της «Αυριανής» και μετέπειτα καναλάρχη της Μεσσηνίας, που 
επί δεκαετίες ήταν «μαϊμού» υπάλληλος του υπουργείου Γεωργίας, 
εισπράττοντας μισθούς, χωρίς ποτέ να πατήσει το πόδι του στην 
υπηρεσία. Η «Κόντρα» αποκάλυψε το σκάνδαλο, οι αρμόδιες υπηρε-
σίες το πιστοποίησαν, ο Φλαούνας καταδικάστηκε σε κάθειρξη για 
κακούργημα. Στο δεύτερο βαθμό, έσπευσε να καταθέσει ως ψευδο-
μάρτυρας ο Τζουμάκας, ότι τάχα ο Φλαούνας ήταν αποσπασμένος 
στο Γραφείο του με προφορική εντολή (ενώ όλες οι αποσπάσεις -και 
αυτές που υπέγραψε ο Τζουμάκας- γίνονταν με απόφαση υπουργού 
που δημοσιευόταν στο ΦΕΚ).

Το Πενταμελές Εφετείο, με μια κατάπτυστη απόφαση (με οριακή 
πλειοψηφία 3-2) αθώωσε τον Φλαούνα, κάνοντας αναφορά κυρίως 
στη μαρτυρική κατάθεση του Τζουμάκα, επικαλούμενο «ορισμένες 
αμφιβολίες καθόσον αφορά την αντικειμενική και υποκειμενική υπό-
σταση της αξιόποινης πράξης της απάτης σε βάρος του Ελληνικού 
Δημοσίου»!

Εχει ο καιρός γυρίσματα, όμως. Το Ζ' Ποινικό Τμήμα του Αρείου 
Πάγου, το οποίο εξέτασε αναίρεση που ασκήθηκε κατά της αθωω-
τικής απόφασης, έκανε φύλλο και φτερό την απόφαση του Πεντα-
μελούς και αναίρεσε την αθωωτική απόφαση, διότι το δικαστήριο 
«δεν έλαβε υπόψη του και δεν αξιολόγησε στο σύνολό τους όλα 
ανεξαιρέτως τα αποδεικτικά μέσα που είχε στη διάθεσή του για να 
διαμορφώσει την κρίση του, αλλά επιλεκτικά έλαβε υπόψη του και 
συνεκτίμησε μερικά μόνο από αυτά, καθώς και περικοπές κάποιων 
από αυτά». Ετσι, ο Φλαούνας ξαναδικάζεται σε δεύτερο βαθμό και 
προσμένει τον ψευδομάρτυρα να τον αθωώσει. Θα ξαναπάει, άραγε;
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Σουδάν

Ξανά στο δρόμο της εξέγερσης
Τρίζει η καρέκλα του δικτά-

τορα του Σουδάν, Ομάρ Αλ 
Μπασίρ, που έχει κάτσει στο 
σβέρκο του σουδανέζικου λα-
ού εδώ και τρεις δεκαετίες και 
έχει θεωρηθεί υπεύθυνος για 
τη γενοκτονία στο Νταρφούρ 
το 2003. Οι αντικυβερνητικές 
διαδηλώσεις ξεκίνησαν στα 
τέλη του περασμένου Δεκέμ-
βρη, λόγω του τριπλασιασμού 
της τιμής του ψωμιού από 
την κυβέρνηση. Ακολούθησε 
άγρια καταστολή, με επιβολή 
καθεστώτος έκτακτης ανάγκης 
για ένα χρόνο, φυλακίσεις και 
απαγόρευση διαδηλώσεων, 
την ίδια στιγμή που καθαρά 
υποκριτικά ο Μπασίρ αναγνώ-
ριζε τα «δίκαια αιτήματα» των 
διαδηλωτών! Ταυτόχρονα, αντι-
κατέστησε τον πρωθυπουργό 
και ανέβαλε τη συνταγματική 
αναθεώρηση που θα του έδινε 
τη δυνατότητα να παρατείνει 
τη θητεία του και μετά από το 
2020. Επιτέθηκε δε στους επι-
κριτές του κατηγορώντας τους 
ότι θέλουν να οδηγήσουν τη 
χώρα στο χάος. Μέχρι τα τέλη 
Γενάρη (που επιβλήθηκε το κα-
θεστώς «έκτακτης ανάγκης»), 
είχαν ήδη σκοτωθεί τουλάχι-
στον 38 άτομα, σύμφωνα με 
την κυβέρνηση (51, σύμφωνα 
με άλλες πηγές).

Εκεί που φαινόταν ότι η κα-
ταστολή έπιασε τόπο, με τις 
διαδηλώσεις να περιορίζο-
νται, η φωτιά ξαναφούντωσε 
το περασμένο Σάββατο. Ηταν 
η επέτειος της εξέγερσης του 
1985 που είχε ρίξει τον τότε δι-
κτάτορα, Τζαφάρ Νιμέιρι, με 
αποτέλεσμα την εγκαθίδρυση 
μιας σύντομης αστικής δημο-
κρατίας στη χώρα, η οποία με 
τη σειρά της ανατράπηκε από 
το σημερινό δικτάτορα με πρα-
ξικόπημα το 1989.

Ομως, τα άδεια στομάχια 
νίκησαν την καταστολή. Το 
περασμένο Σαββατοκύριακο, 
οι διαδηλωτές περικύκλωσαν 
το αρχηγείο του στρατού στην 

πρωτεύουσα Χαρτούμ καθώς 
και το σπίτι του δικτάτορα, προ-
καλώντας ξανά την επέμβαση 
της αστυνομίας, που απάντη-
σε με βροχή δακρυγόνων και 
πλαστικές σφαίρες κατά του 
πλήθους, με αποτέλεσμα του-
λάχιστον οκτώ νεκρούς. Οι 
διαδηλωτές, όμως, δεν το έβα-
λαν κάτω και οι συγκρούσεις 
συνεχίστηκαν και τη Δευτέρα. 
Τμήματα του στρατού πέρα-
σαν με τους διαδηλωτές και 
αναφέρθηκαν συγκρούσεις 
μεταξύ στρατιωτών που προ-
στάτευαν τους διαδηλωτές και 
αστυνομίας.

Οι αντιπολιτευτικές ομάδες 
ζητούν από το στρατό να συμ-
φωνήσει μαζί τους για  μεταβα-
τική κυβέρνηση που θα θέσει 
τέλος στην εξουσία του 75χρο-
νου Μπασίρ. Η πτώση του 
82χρονου Μπουτεφλίκα στην 
Αλγερία σίγουρα τους κάνει 
να πιστεύουν ότι αυτό πλέον 
μπορεί να είναι εφικτό. Για μία 
ακόμα φορά ο λαός ελπίζει σε 
μία καθεστωτική αλλαγή μέσω 
του στρατού. Από δίπλα, η βρε-
τανική πρεσβεία εμφανίζεται 
κι αυτή σαν «υποστηρικτής του 
λαού», ευελπιστώντας σε ομα-
λή μετάβαση σε ένα άλλο κα-
θεστώς που δε θα αμφισβητεί 
την ιμπεριαλιστική κυριαρχία 
στο Σουδάν.

Η κυριαρχία αυτή επισφρα-
γίστηκε με τις ευλογίες του 
ΔΝΤ, λίγους μήνες μετά από 

την άρση των αμερικάνικων κυ-
ρώσεων στη χώρα. Το νόμισμα 
υποτιμήθηκε πάνω από δυο 
φορές σε σχέση με το δολάριο 
και ο πληθωρισμός κινείται σε 
επίπεδα του 25%. Ταυτόχρονα, 
η κυβέρνηση κατήργησε διά-
φορες επιδοτήσεις προϊόντων, 
με αποτέλεσμα την εκτίναξη 
των τιμών.  

Δεν είναι η πρώτη φορά που 
το Σουδάν γίνεται θέατρο σφο-
δρών συγκρούσεων λόγω της 
εκτίναξης των τιμών. Το 2012-
13 είχαν σκοτωθεί 183 άτομα 
(σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνη-
στία) στις σφοδρές συγκρού-
σεις που ξέσπασαν εξαιτίας 
της δραματικής αύξησης των 
τιμών βασικών ειδών πλατιάς 
κατανάλωσης και των καυσί-
μων, μετά από την κατάργηση 
των κρατικών επιδοτήσεων. 
Η εξέγερση του 2012-13 ανέ-
στειλε την πλήρη κατάργηση 
των κρατικών επιδοτήσεων, οι 
οποίες τον περσινό Νοέμβρη 
αυξήθηκαν κατά 40%, προκει-
μένου να αποφευχθεί η εκτί-
ναξη των τιμών του ψωμιού. 
Πράγμα όμως που τελικά δεν 
αποφεύχθηκε, εξαιτίας άλλων 
παραγόντων (όπως θα δούμε 
παρακάτω), οδηγώντας στις 
διαδηλώσεις του περασμένου 
Δεκέμβρη.

Το Σουδάν αποτελεί μία χώ-
ρα πραγματικό χρυσορυχείο 
για τα δυτικά μονοπώλια που 
σπεύδουν να λεηλατήσουν τον 

φυσικό πλούτο της. Είναι η δεύ-
τερη μεγαλύτερη παραγωγός 
χρυσού στην Αφρική και η ένα-
τη στον κόσμο. Η απόσχιση του 
Νότιου Σουδάν (στο οποίο βρί-
σκεται το 70% του πετρελαίου 
της χώρας) το 2011, οδήγησε 
στην επέκταση της παραγω-
γής χρυσού που αυξήθηκε κατά 
1.200% μέσα σε μία δεκαετία, 
φτάνοντας τους 105 τόνους το 
2017 και ισοδυναμώντας με το 
57% των εξαγωγών της χώρας. 
Η έκρηξη της παραγωγής χρυ-
σού δεν οδήγησε σε οικονομι-
κή ευμάρεια, ούτε σε βελτίωση 
των άθλιων συνθηκών ζωής στη 
χώρα, στην οποία το προσδόκι-
μο ζωής είναι μόλις 66 χρόνια. 
Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκε 
το εξής «παράλογο». Η κεντρι-
κή τράπεζα της χώρας, αδυνα-
τώντας να καλύψει τα συναλ-
λαγματικά της αποθέματα που 
μειώνονταν, αγόρασε χρυσό 
από τη ντόπια αγορά. Επειδή 
όμως δεν έφτανε το ρευστό 
που είχε στα χέρια της, ανα-
γκάστηκε να τυπώσει νόμισμα, 
με αποτέλεσμα την εκτίναξη 
του πληθωρισμού στο 63% και 
τον τριπλασιασμό των τιμών 
βασικών ειδών κατανάλωσης 
(για περισσότερα βλ. «Χρυσός 
στο Σουδάν: Ευλογία ή κατά-
ρα;», άρθρο του ολλανδικού 
πρακτορείου Fanack, 13/12/18,  
https://fanack.com/sudan/
economy/gold-in-sudan/).

Οσο λείπει μια πραγματικά 
λαϊκή εξουσία που θα απελευ-
θερώσει το λαό από την καπι-
ταλιστική εκμετάλλευση και 
την ιμπεριαλιστική κυριαρχία, 
ο σουδανέζικος λαός θα περ-
νά το μαρτύριο του Σισύφου, 
με αιματηρές εξεγέρσεις και 
καθεστωτικές ανακατατάξεις. 
Αυτή δυστυχώς είναι η πικρή 
αλήθεια που θα πρέπει να μην 
την ξεχνάμε, όταν βλέπουμε 
τα καραβάνια των προσφύγων 
από χώρες σαν το Σουδάν να 
ζητούν μία καλύτερη ζωή στην 
«πολιτισμένη Δύση».

Μνημείο θριάμβου, 
περιβαλλοντικής καταστροφής 
και εργασιακού μεσαίωνα!

Το φαραωνικό αεροδρόμιο της Ιστανμπούλ είναι πλέον 
γεγονός! Το καμάρι του Ερντογάν αναμένεται να αποτελέσει 
το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο εξυπηρετώντας από 
90 (σε πρώτη φάση) μέχρι και 200 εκατομμύρια επιβάτες το 
χρόνο, τους διπλάσιους από αυτούς που εξυπηρετεί το μέχρι 
σήμερα μεγαλύτερο αεροδρόμιο παγκόσμια, το Hartsfield-
Jackson στην Ατλάντα των ΗΠΑ.

Οι αφίσες στους τερματικούς σταθμούς για το νέο αερο-
δρόμιο το περιγράφουν ως «μνημείο θριάμβου». Τον ίδιο χαρα-
κτηρισμό έδωσε στο νέο αεροδρόμιο και ο υπουργός Μεταφο-
ρών Μεχμέτ Τουρχάν, στην τελευταία πτήση από το Ατατούρκ 
με προορισμό τη Σιγκαπούρη, ανακοινώνοντας στους επιβάτες 
ότι κατά την επιστροφή τους θα προσγειωθούν στο νέο αερο-
δρόμιο της Ιστανμπούλ.

Ο «θρίαμβος» ολοκληρώθηκε το περασμένο Σαββατοκύ-
ριακο με την κολοσσιαία κινητοποίηση για τη μεταφορά 47 
χιλιάδων τόνων εξοπλισμού με 686 φορτηγά και εκατοντάδες 
άλλα οχήματα από την παλιά τους βάση (το αεροδρόμιο Ατα-
τούρκ) στη νέα, σε απόσταση 40 χιλιομέτρων. Η μετακίνηση 
ολοκληρώθηκε εντός 45 ωρών και χαρακτηρίζεται ως «η μεγα-
λύτερη στην ιστορία της αεροπλοΐας»! Τρεις αυτοκινητόδρομοι 
έκλεισαν και για 12 ώρες σταμάτησε η εναέρια κυκλοφορία 
τόσο στο Ατατούρκ όσο και στο νέο αεροδρόμιο, στο οποίο 
προσγειώθηκαν 337 αεροσκάφη.

Πάνω από οκτώ δισεκατομμύρια δολάρια κόστισε το νέο 
αεροδρόμιο (ενδεχομένως πάνω από δέκα). Η τούρκικη κυβέρ-
νηση έχει σκοπό να το επεκτείνει μέχρι το 2028, ώστε να λει-
τουργούν έξι αεροδιάδρομοι και τέσσερις τερματικοί σταθμοί 
καλύπτοντας μία έκταση 76 τετραγωνικών χιλιομέτρων (σχεδόν 
δύο φορές σαν το Δήμο Αθήνας) για να πιάσει το στόχο των 
200 εκατομμυρίων επιβατών το χρόνο.

Ομως, πίσω από τα μεγάλα λόγια και τις διθυραμβικές κραυ-
γές των κρατούντων κρύβεται μία περιβαλλοντική καταστρο-
φή.

Η έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ετοιμάστηκε 
για λογαριασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος της Τουρκί-
ας (βλ. http://www.i-sem.info/PastConferences/ISEM2014/
ISEM2014/papers/A3-ISEM2014ID128.pdf) είχε καταγράψει 
τις μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές καταστροφές που θα 
προκληθούν με το έργο αυτό. Η περιοχή που σχεδιάζεται να 
κατασκευαστεί το τρίτο αεροδρόμιο –αναφέρει η έκθεση– εί-
ναι 7.650 εκτάρια εκ των οποίων 6.172 εκτάρια αποτελούνται 
από δασική έκταση (το 80%). Στην περιοχή υπήρχαν 2.513.341 
δέντρα, μεταξύ των οποίων, πεύκα, δρυς, κέδροι κτλ,. ενώ στο 
δάσος που καταστράφηκε ζούσαν 70 είδη ζώων! 

Ολα αυτά καταστράφηκαν στο βωμό της «ανάπτυξης», που 
δεν είναι τίποτε άλλο παρά το εμπόριο. Κι αυτό γιατί το νέο 
αεροδρόμιο θα είναι βασικό εμπορικό διαμετακομιστικό κέ-
ντρο, ικανότητας 2.5 εκατομμυρίων τόνων φορτίου το χρόνο, 
με στόχο να φτάσει τα 5.5 εκατομμύρια, που θα αποτελέσει το 
μεγαλύτερο φορτίο παγκόσμια! 

Φυσικά, όπως κάθε «φαραωνικό» έργο, έτσι και το αεροδρό-
μιο της Ιστανμπούλ χτίστηκε με το αίμα των εργατών. Νεκροτα-
φείο εργατών το χαρακτήρισε συνδικαλιστικό στέλεχος και δεν 
έχει άδικο, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της Cumhuriyet 
τον περασμένο Φλεβάρη (βλ. https://thearabweekly.com/
mega-airport-project-turkeys-istanbul-rocked-deaths-dozens-
workers), οι νεκροί εργάτες στα τέσσερα χρόνια κατασκευής 
του νέου αεροδρομίου (από τα μέσα του 2015) φτάνουν τους 
400! Αριθμός που φυσικά διαψεύδεται από το τουρκικό υπουρ-
γείο Μεταφορών που κάνει λόγο για μόλις 27 νεκρούς εργάτες, 
λόγω «προβλημάτων υγείας και κυκλοφοριακών ατυχημάτων»!

Η έκθεση που δημοσιεύτηκε στην Cumhuriyet αναφέρει ότι 
πολλοί θάνατοι «κουκουλώθηκαν» με λεφτά προς τις οικογένει-
ες των θυμάτων, ενώ τα συνδικάτα καταγγέλλουν μεσαιωνικές 
συνθήκες δουλειάς με μπόλικη εντατικοποίηση για να πιαστούν 
οι προθεσμίες. Τα λεφτά βλέπετε είναι πολλά για να κωλώσει 
η εταιρία που κατασκεύασε το αεροδρόμιο σε… λεπτομέ-
ρειες όπως οι ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Το εργοτάξιο 
που ήταν απομονωμένο από τον υπόλοιπο κόσμο αποτέλεσε 
πρώτης τάξης πεδίο για την εφαρμογή συνθηκών σκλαβιάς 
επιπέδου στρατοπέδων συγκέντρωσης! Ανυπαρξία μέτρων 
ασφαλείας, απίστευτος συνωστισμός στα υπνοδωμάτια, ανε-
παρκής διατροφή και μεγάλες καθυστερήσεις στις καταβολές 
των δεδουλευμένων, είναι ορισμένα από τα «επιτεύγματα» της 
κατασκευάστριας εταιρίας σύμφωνα με καταγγελίες ορισμέ-
νων από τους 36 χιλιάδες εργάτες που δούλεψαν εκεί, οι οποίοι 
κατήγγειλαν ότι δουλεύουν σαν σκλάβοι του 19ου αιώνα! Και τι 
μ’ αυτό; Η «ανάπτυξη» πάνω απ’ όλα!

Είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ εντάσσουν 
στον κατάλογο των «τρομοκρατικών οργα-

νώσεων» τμήμα του στρατού μιας άλλης χώρας. 
Ο Τραμπ έκανε πράξη αυτό που δεν είχε κάνει 
ο Μπους ακόμα κι όταν διεκήρυττε ότι το Ιράν 
ανήκει στον περιβόητο «άξονα του κακού». Κατέ-
ταξε τους «Φρουρούς της επανάστασης» στον 
κατάλογο με τις «τρομοκρατικές οργανώσεις» 
καμαρώνοντας για την πίεση που ασκεί σε βάρος 
της Τεχεράνης!

Αυτή η πράξη έχει όμως περισσότερο συμβο-
λικό παρά ουσιαστικό χαρακτήρα. Κι αυτό γιατί η 
Τεχεράνη θα συνεχίσει να στηρίζεται από τη Ρω-
σία, που δε θα πάψει να την ενισχύει οικονομικά 
και στρατιωτικά επειδή του Τραμπ του κάπνισε να 
χαρακτηρίσει «τρομοκράτες» το επίλεκτο στρατι-
ωτικό σώμα της ιρανικής κυβέρνησης! Οπως έγινε 
και με τη Χεζμπολά, που για χρόνια την έχει βάλει 
στη λίστα των «τρομοκρατών», αλλά αυτό δεν την 
εμπόδισε ούτε να συμμετάσχει στην κυβέρνηση 
του Λιβάνου ούτε να συμμετάσχει στον πόλεμο 

της Συρίας στο πλευρό της Ρωσίας και του Ιράν.
Από τη μεριά τους οι Ιρανοί κατέταξαν κι αυ-

τοί τις αμερικάνικες στρατιωτικές δυνάμεις στη 
λίστα των «τρομοκρατών», αν και αυτό δεν τους 
εμπόδισε την περασμένη δεκαετία να συνεργα-
στούν με αυτές για την αποκατάσταση της «ομα-
λότητας» στο Ιράκ. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν τρέ-
χει και τίποτα, αφού οξύνονται οι αντιπαραθέσεις, 
αλλά στην παρούσα φάση κανείς δε μπορεί να 
κάνει βήμα από εκεί που είναι. Ούτε οι Αμερικά-
νοι να επιτεθούν στο Ιράν (πράγμα που συζητιέται 
εδώ και πάνω από μία δεκαετία) ούτε οι Ιρανοί να 
κηρύξουν τον πόλεμο σε ΗΠΑ και Ισραήλ. Ενας 
πόλεμος με το Ιράν θα ανατρέψει κατά πολύ τα 
δεδομένα στην περιοχή και θα βάλει σε κίνδυ-
νο την αμερικάνικη πολιτική, με δεδομένο ότι η 
Ρωσία δε βρίσκεται πλέον στη θέση που ήταν 
την περασμένη δεκαετία (όταν οι Αμερικάνοι 
κατακτούσαν το Ιράκ), αλλά έχει βάλει πόδι στη 
Συρία διεκδικώντας την ικανοποίηση των δικών 
της ιμπεριαλιστικών συμφερόντων στην περιοχή.

Ποιοι είναι οι τρομοκράτες;
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Δεν είναι είδηση η αποπομπή ή αποχώρη-
ση ενός υπουργού της κυβέρνησης Τραμπ ή 
στελέχους του Λευκού Οίκου. Ούτε η ανακοί-
νωση της αποπομπής από το Twitter είναι εί-
δηση. Ετσι κυβερνά ο Τραμπ. Από το Twitter, 
λοιπόν, ανακοίνωσε και την αποπομπή της 
υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κίρστεν 
Νίλσεν, με την οποία βρισκόταν σε σύγκρου-
ση εδώ και καιρό, γιατί η Νίλσεν κινούνταν 
σε γραμμή νομιμότητας και δεν έκανε στα 
σύνορα τις «εξαλλότητες» που της ζητούσε 
ο Τραμπ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ψυχρά ότι «η υπουρ-
γός Εσωτερικής Ασφάλειας Κίρστεν Νίλσεν 
θα αφήσει το πόστο της, και θα ήθελα να την 
ευχαριστήσω για τις υπηρεσίες της. Βρίσκο-
μαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι 
ο Κέβιν Μακαλίναν, σημερινός επίτροπος Τε-
λωνείων και Προστασίας Συνόρων θα είναι ο 

νέος υπουργός. Είμαι σίγουρος ότι ο Κέβιν θα 
κάνει σπουδαία δουλειά!».

Η Νίλσεν απάντησε με εξίσου ψυχρές 
ανακοινώσεις στο Twitter, μέσω του οποίου 
έδωσε στη δημοσιότητα και τη μακροσκελή 
επιστολή παραίτησής της, στην οποία δε 
βρήκε ούτε έναν καλό λόγο να πει για τον 
Τραμπ. Τον ευχαριστεί μόνο που της έδωσε 
την ευκαιρία να διευθύνει ως υπουργός τις 
γυναίκες και τους άνδρες της συνοριοφυλα-
κής, των οποίων πλέκει το εγκώμιο, ενώ αυτο-
εγκωμιάζεται κάνοντας απολογισμό του έρ-
γου της. Είναι χαρακτηριστική η κατακλείδα 
της επιστολής: «Σας ευχαριστώ και πάλι για 
το προνόμιο να υπηρετήσω τον αμερικάνικο 
λαό και να ηγηθώ των εξαιρετικών ανδρών 
και γυναικών του υπουργείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας. Το να υποστηρίξω αυτούς τους 
πατριώτες αποτελεί παράσημο ζωής».

Σε απεργία πείνας εκατοντάδες 
παλαιστίνιοι πολιτικοί κρατούμενοι
Απεργία πείνας διαρκεί-

ας ξεκίνησαν την Τρίτη 9 
Απρίλη εκατοντάδες παλαιστί-
νιοι πολιτικοί κρατούμενοι στις 
ισραηλινές φυλακές, διεκδικώ-
ντας βελτίωση των συνθηκών 
φυλάκισης. Οι κρατούμενοι 
έχουν ονομάσει την απεργία 
πείνας «Μάχη για Αξιοπρέπεια 
2» με σαφή αναφορά στην πο-
λυήμερη απεργία πείνας των 
παλαιστίνιων πολιτικών κρα-
τούμενων με παρόμοια αιτή-
ματα, τον Μάη του 2017.

Σύμφωνα με τον επικεφα-
λής του Γραφείου Τύπου των 
Παλαιστίνιων Κρατούμενων, 
της οργάνωσης για την υπε-
ράσπιση των δικαιωμάτων των 
παλαιστίνιων κρατούμενων, οι 
κρατούμενοι διαπραγματεύο-
νταν με τη διοίκηση των φυλα-
κών για δυο μέρες, έχοντας κα-
ταλήξει σε συμφωνία, από την 
οποία η διοίκηση τελικά υπα-
ναχώρησε την τελευταία στιγ-
μή, απορρίπτοντας όλα όσα 
αρχικά είχε συμφωνήσει. Στό-
χος της ήταν να καθυστερήσει 
την έναρξη της απεργίας, ώστε 
να μην πέσει πάνω στην κορύ-
φωση της προεκλογικής περι-
όδου στο Ισραήλ, τραβώντας 
τα φώτα της δημοσιότητας και 
τσαλακώνοντας την εικόνα του 
Νετανιάχου.

Τα βασικά αιτήματα της 
απεργίας πείνας είναι να επι-
τρέπεται στους κρατούμενους 
να έρχονται σε τηλεφωνική 
επαφή με τους συγγενείς τους, 
με την εγκατάσταση τηλεφώ-
νων στις πτέρυγες που βρίσκο-
νται φυλακισμένοι οι παλαιστί-
νιοι κρατούμενοι, όπως γίνεται 
στις πτέρυγες των ισραηλινών 
κρατούμενων, η αφαίρεση του 
καρκινογόνου συστήματος 
διακοπής σήματος κινητής 
τηλεφωνίας από τα κελιά των 
παλαιστίνιων κρατούμενων, 
που τους προκαλεί επίπονους 
πονοκεφάλους, να επιτρέπεται 
στους κρατούμενους από τη 
Γάζα να δέχονται επισκέψεις 
από τους συγγενείς τους του-
λάχιστον δυο φορές το μήνα 

και να παύσουν όλες οι πειθαρ-
χικές ποινές που έχουν επιβλη-
θεί σε παλαιστίνιους κρατού-
μενους από τις διοικήσεις.

Η απεργία πείνας είναι κυ-
λιόμενη, ενώ υπολογίζεται ότι 
οι κρατούμενοι που θα συμ-
μετάσχουν θα ξεπεράσουν 
τους 1.500. Η πρώτη ομάδα 
κρατούμενων ξεκίνησε την 
Τρίτη 9 Απρίλη, η δεύτερη θα 
ξεκινήσει το Σάββατο 13 Απρί-
λη (σήμερα) και η τρίτη την Τε-
τάρτη 17 Απρίλη, τη «Μέρα των 
Παλαιστίνιων Πολιτικών Κρα-
τούμενων». Οι απεργοί πείνας 
δηλώνουν αποφασισμένοι να 
συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι 
να ικανοποιηθεί το σύνολο των 
αιτημάτων τους. Στην απεργία 
πείνας συμμετέχουν δεκάδες 
ηγετικά στελέχη του κινήματος 
των παλαιστίνιων κρατούμε-
νων από όλες τις οργανώσεις 
της Αντίστασης.

Σύμφωνα με την παλαιστι-
νιακή ιστοσελίδα Asra, στην 
απεργία πείνας συμμετέχουν 
κρατούμενοι της Χαμάς, της 
Τζιχάντ, του Λαϊκού Μετώπου 
και του Δημοκρατικού Μετώ-
που, καθώς και λίγοι από τη 
Φατάχ. Αυτή την στιγμή, πά-
νω από 6.000 Παλαιστίνιοι 
κρατούνται στις ισραηλινές 
φυλακές, ενώ 750 από αυτούς 
πάσχουν από σοβαρές ασθέ-
νειες, χωρίς οι διοικήσεις των 
φυλακών να τους προσφέρουν 
την απαιτούμενη ιατρική περί-
θαλψη, τακτική που ισοδυνα-

μεί με βασανιστήριο αφού κα-
ταδικάζει πολλούς από αυτούς 
σε αργό θάνατο.

Με ανακοίνωσή του το Λα-
ϊκό Μέτωπο δήλωσε ότι κατά 
τη διάρκεια της απεργίας πεί-
νας θα κινητοποιήσει όλα τα 
μέλη και τα στελέχη του που 
βρίσκονται φυλακισμένα στις 
ισραηλινές φυλακές, ενώ ανα-
κοίνωσε ότι ηγετικά στελέχη 
του, όπως ο Καμίλ Αμπού Χα-
νίς και ο ηγέτης της πτέρυγας 
φυλακών του ΛΜΑΠ έχουν 
ξεκινήσει ήδη απεργία πεί-
νας. Παράλληλα, κάλεσε τον 
παλαιστινιακό λαό και τους 
Παλαιστίνιους της Διασποράς 
καθώς και το διεθνές κίνημα 
αλληλεγγύης στον αγώνα του 
παλαιστινιακού λαού να οργα-
νώσει δράσεις αλληλεγγύης 
στον αγώνα των κρατούμενων.

Ταυτόχρονα, ο εκπρόσω-
πος τύπου των Ταξιαρχιών 
Αλ Κασάμ της Χαμάς, Αμπού 
Ομπέιντα δήλωσε στα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης ότι ο 
αγώνας των παλαιστίνιων πο-
λιτικών κρατούμενων αποτελεί 
το πιο σημαντικό ζήτημα αυτή 
την στιγμή και οι Ταξιαρχίες 
σκοπεύουν να σταθούν αλ-
ληλέγγυες στον αγώνα τους 
με πράξεις και όχι με λόγια. 
Γι’ αυτό η καλή μεταχείριση 
που είχε ο ισραηλινός λοχίας 
Γκιλάντ Σαλίτ, όσο ήταν αιχ-
μάλωτος των Ταξιαρχιών, δε 
θα επαναληφθεί με τους τωρι-
νούς ή τους μελλοντικούς ισ-

ραηλινούς αιχμάλωτους, όσο 
οι σιωνιστές συνεχίζουν να 
μεταχειρίζονται με αυτόν το 
βάρβαρο τρόπο τους παλαι-
στίνιους κρατούμενους.

Η νέα απεργία πείνας των 
παλαιστίνιων πολιτικών κρα-
τούμενων στα κάτεργα των 
σιωνιστών δεν έρχεται ως κε-
ραυνός εν αιθρία. Αποτελεί 
μέρος της κλιμάκωσης του 
αγώνα των παλαιστίνιων κρα-
τούμενων, μαζί με την πυρπό-
ληση της φυλακής Ραμόν πριν 
λίγες μέρες και τις συχνές συ-
γκρούσεις μεταξύ δεσμοφυ-
λάκων και κρατούμενων από 
τη στιγμή που οι διοικήσεις 
των φυλακών αποφάσισαν να 
εγκαταστήσουν το σύστημα 
διακοπής σήματος κινητής τη-
λεφωνίας στα κελιά τους. Οι 
κινητοποιήσεις των παλαιστί-
νιων κρατούμενων έχουν ήδη 
δεχτεί τη βάρβαρη σιωνιστική 
καταστολή, με συνεχείς εισβο-
λές των ειδικών δυνάμεων της 
ισραηλινής αστυνομίας στις 
πτέρυγες όπου κρατούνται 
και την επίθεση με δακρυγόνα 
και σκυλιά εναντίον τους, με 
αυστηρές πειθαρχικές ποινές 
και ανελέητο ξυλοδαρμό των 
κρατούμενων από τους δε-
σμοφύλακες.

Το ζήτημα των πολιτικών 
κρατούμενων κατέχει ιδιαίτε-
ρη θέση στον αγώνα του πα-
λαιστινιακού λαού για εθνική 
απελευθέρωση. Ο ένας στους 
δυο Παλαιστίνιους έχει φυλα-
κιστεί τουλάχιστον μια φορά 
στη ζωή του στις ισραηλινές 
φυλακές, ενώ πολλά από τα 
πιο δυναμικά μέλη και στε-
λέχη της Αντίστασης βρίσκο-
νται έγκλειστα στα ισραηλινά 
κολαστήρια, καταδικασμένα 
σε ισόβια ή πολυετείς ποινές 
φυλάκισης. Ο αγώνας των πο-
λιτικών κρατούμενων αποτελεί 
ένα σχολείο για τους παλαιστί-
νιους αγωνιστές που βγαίνουν 
από εκεί με ατσάλινη θέληση 
και πείσμα για να συνεχίσουν 
τον αγώνα τους μέχρι τη νίκη 
και τη δικαίωση.

Απολύσεις από το Twitter

Βρετανικός εξευτελισμός και 
ανακύκλωση αδιεξόδων

Ποιος το περίμενε, η βρετανίδα πρωθυπουργός να εκλιπαρεί 
την ΕΕ να δώσει μια παράταση στην έξοδο της Βρετανίας 

από την ΕΕ; Η «υπερήφανη» βρετανική πολιτική έγινε σκόνη στην 
έκτακτη σύνοδο κορυφής της περασμένης Τετάρτης, με τη Μέι 
να δέχεται ακόμα και την παράταση του Brexit πέρα από την 
30ή Ιούνη, ημερομηνία που η ίδια είχε ζητήσει από την ΕΕ ως 
καταληκτική του Brexit.

Μια μέρα πριν, η Μέι είχε πάει να… προσκυνήσει τη Μέρκελ, 
η οποία την άφησε να περιμένει (δεν ξέρουμε αν ήταν σκόπιμα, 
είχε όμως τη σημασία του αυτό το στήσιμο). 

Στη συζήτηση που ακολούθησε στη σύνοδο κορυφής, μόλις 
τελείωσε η Μέι την ομιλία της, εμφανίστηκαν δύο τάσεις. Η μία 
ήταν της Μέρκελ, που ζητούσε μια μεγαλύτερη παράταση του 
Brexit (ενδεχομένως μέχρι τα τέλη του χρόνου ή τις αρχές του 
επόμενου), με συμμετοχή της Βρετανίας στις Ευρωεκλογές (αυτό 
κι αν είναι εξευτελισμός για την βρετανική πολιτική!). Η άλλη 
ήταν η πιο «σκληρή» του Μακρόν, που ζητούσε «εγγυήσεις» από 
τη Βρετανία ότι δε θα βάλει εμπόδια στην «ενότητα» της ΕΕ και 
υποστήριζε την αποχώρηση της Βρετανίας πριν από την πρώτη 
Ιούλη, μέρα που ξεκινά η θητεία του νέου Ευρωκοινοβουλίου που 
θα προκύψει από τις ευρωεκλογές. Σε περίπτωση μεγαλύτερης 
παράτασης, ο Μακρόν ζήτησε επανεκτίμηση της στάσης της 
Βρετανίας τον Οκτώβρη, για να εξασφαλιστεί ότι η Βρετανία δε 
δυναμιτίζει την ευρωπαϊκή πολιτική.

Τελικά, όπως συμβαίνει πάντοτε στα ιμπεριαλιστικά διαβούλια, 
μετά από παζάρια οχτώ ωρών κατέληξαν σε μια συμβιβαστική 
λύση, την οποία ανακοίνωσαν χαράματα οι Τουσκ και Γιούνκερ. 
Η συμφωνία προβλέπει παράταση της ημερομηνίας του Brexit, 
από τις 22 Μάη που ήταν η προηγούμενη παράταση, στις 31 Οκτώ-
βρη. Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να αποχωρήσει νωρίτερα, αν 
το επιθυμεί. Αν όμως η Βουλή των Κοινοτήτων δεν εγκρίνει τη 
συμφωνία αποχώρησης (η οποία παραμένει χωρίς καμιά αλλα-
γή) πριν από τις Ευρωεκλογές, τότε θα πρέπει να στήσει κάλπες 
για ευρωεκλογές και να εκλέξει ευρωβουλευτές, οι οποίοι θα 
παραμείνουν στο Ευρωκοινοβούλιο μέχρι την έξοδο της χώρας.

Πρόκειται, φυσικά, για ξεφτίλα για τη Μέι, αλλά και για όλο 
το βρετανικό πολιτικό σύστημα. Να έχουν αποφασίσει να φύ-
γουν από την ΕΕ και ταυτόχρονα να πρέπει να στήσουν κάλπες 
για ευρωεκλογές. Αυτό όμως δημιουργεί προβλήματα και στο 
υπόλοιπο ευρωενωσίτικο σύστημα. Αν οι αποφάσεις που αφο-
ρούν τις εκλογές στα κοινοτικά όργανα (προεδρίες Κομισιόν 
και Ευρωκοινοβούλιο) ληφθούν με συμμετοχή και των βρετα-
νών ευρωβουλευτών, αυτά τα όργανα δε θα αντιστοιχούν στους 
συσχετισμούς που θα διαμορφωθούν μετά την αποχώρηση των 
βρετανών ευρωβουλευτών. Γι' αυτό άρχισε ήδη μια συζήτηση για 
παράταση της Κομισιόν Γιούνκερ μέχρι τον Οκτώβρη. Η συζήτη-
ση είναι προς το παρόν άτυπη, αλλά αντιλαμβάνεστε τι πρόκειται 
να γίνει αν παρατείνουν τη θητεία της Κομισιόν Γιούνκερ μέχρι 
τον Οκτώβρη (η καλύτερη του Αβραμόπουλου, η χειρότερη του 
Τσίπρα) και τον Οκτώβρη χρειαστεί να δώσουν νέα παράταση 
για το Brexit! Kάτι ήξερε η Μέρκελ και πρότεινε η παράταση να 
φτάσει μέχρι τις 31 Δεκέμβρη.

Αλλη ξεφτίλα για τη Μέι και το βρετανικό πολιτικό σύστημα: 
Οπως είπε ο Τουσκ, στη διάρκεια της παράτασης το Ηνωμένο 
Βασίλειο θα παραμείνει ένα πλήρες κράτος μέλος με όλα τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Παράλληλα, όμως, οι «27» θα 
κάνουν και δικές τους διαδικασίες (σε επίπεδο Συμβουλίου και 
Κομισιόν) χωρίς τη συμμετοχή του ΗΒ, πράγμα που αποδέχτηκε 
η Μέι. Δηλαδή, τα δικαιώματα του ΗΒ δεν είναι και τόσο πλήρη, 
σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις.

Ο Γιούνκερ είπε ότι η Μέι έδωσε επαρκείς διαβεβαιώσεις ότι 
στη διάρκεια της παράτασης το ΗΒ δε θα εμποδίσει τη λήψη 
αποφάσεων που έχουν σχέση με το μέλλον της Ευρώπης ή άλ-
λα σημαντικά ζητήματα. Φυσικά, αυτές οι εγγυήσεις δεν έχουν 
καμιά νομικά δεσμευτική ισχύ, ωστόσο Γιούνκερ και Τουσκ δή-
λωσαν ότι έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στη Μέι που έδωσε τις 
διαβεβαιώσεις. Μόνο που δε συμβαίνει το ίδιο με τη βρετανική 
Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η ίδια η Μέι, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στις Βρυξέλλες,  
δήλωσε ότι «συμφώνησε στην παράταση» και εξέφρασε την πίστη 
της στο ότι η Συμφωνία Αποχώρησης μπορεί να επικυρωθεί μέσα 
στις τρεις πρώτες εβδομάδες του Μάη, ώστε το ΗΒ να αποφύγει 
να κάνει ευρωεκλογές. Δεν μπόρεσε, όμως, να παρουσιάσει τα 
στοιχεία που την κάνουν αισιόδοξη. Παρέπεμψε απλά σε νέες 
συζητήσεις με την αντιπολίτευση με στόχο να συγκεντρωθεί μια 
πλειοψηφία, ενώ δεν παρέλειψε και πάλι να βγάλει τον εαυτό της 
έξω από το κάδρο των ευθυνών, επιρρίπτοντας την ευθύνη στο 
Κοινοβούλιο. «Θα έπρεπε να είχαμε ήδη φύγει», είπε και κάλεσε 
το Κοινοβούλιο «να επικυρώσει τη συμφωνία προς όφελος του 
έθνους».

Η συνέχεια… στις οθόνες μας (γιατί θα υπάρξει συνέχεια).
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Εξουσιαστικός πολτός
Σε κάποιους συριζαίους δεν αρέσει, λέει, που 

το κόμμα τους μαζεύει διάφορους πασόκους 
(Τζουμάκα, Ραγκούση και σία). Φοβούνται ότι θα… 
πασοκοποιηθεί ή θα… σοσιαλδημοκρατικοποιηθεί. 
Ο Τσακαλώτος σπεύδει να διαβεβαιώσει (ή να 
προειδοποιήσει, ανάλογα με τον παραλήπτη) ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ δε θα γίνει κόμμα-σούπα.

Αυτοί οι ίδιοι συριζαίοι γκρίνιαζαν και όταν 
έμπαινε στον ΣΥΡΙΖΑ η πρώτη φουρνιά πασόκων 
(Κουρουμπλής, Κοτσακάς, Μιχελογιαννάκης και 
σία) και μετά η δεύτερη φουρνιά (η σικάτη Τζάκρη, 
ο μερακλής Μπόλαρης, ο εργολάβος Σπίρτζης). 
Και κατέβασαν ρολά στα μαγαζιά που ήλεγχαν 
(τις οργανώσεις μελών ΣΥΡΙΖΑ). Ετσι, παρά τις 
καμπάνιες των Τσιπραίων για «άνοιγμα του κόμματος 
στην κοινωνία», ο ΣΥΡΙΖΑ ως κομματικός μηχανισμός 
παρέμεινε στο 4%.

Σκασίλα τους των Τσιπραίων, όμως, για το 
κατέβασμα των ρολών στις κομματικές οργανώσεις. 
Αν υπήρχε καμιά κοσμοσυρροή, μπορεί και να το 
«κοίταζαν», αλλά με την πλήρη απουσία διάθεσης για 
οργάνωση, βρήκαν τη λύση: εσείς το κόμμα, εμείς την 
εξουσία.

Ποιος ορίζει τους υποψήφιους βουλευτές; Η στενή 
ηγετική ομάδα, μετά από παρασκηνιακό παζάρι με 
τους επικεφαλής των φραξιών, οι οποίοι παίρνουν 
το «κατιτίς» τους και το βουλώνουν. Ποιος ορίζει 
την κυβέρνηση; Ο Τσίπρας με τον Φλαμπουράρη 
κι άλλους δυο-τρεις. Φροντίζει, βέβαια, να τηρεί 
κάποιες ισορροπίες, γιατί κάθε αστικό κόμμα 
χρειάζεται και το μηχανισμό των νεροκουβαλητών 
και χειροκροτητών, όσο συρρικνωμένος κι αν είναι.

Η κυβερνητική συμμαχία με τον Καμμένο είχε 
κλειστεί καιρό πριν από την εκλογική νίκη του 
Γενάρη του 2015. Γιατί με τον Καμμένο; Γιατί 
εκτιμήθηκε ότι θα είναι ο σύμμαχος με τις λιγότερες 
«τσιριτσάντζουλες». Το Αμυνας για την πάρτη 
μου, μερικά υφυπουργεία για τα στελέχη μου και… 
κάντε ό,τι θέλετε. Τον Σεπτέμβρη του 2015 η νέα 
συγκυβέρνηση κρίθηκε αυτονόητη. Ο Καμμένος 
κλήθηκε το βράδυ των πανηγυρισμών στο εκλογικό 
κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ, για να πανηγυρίσει αγκαλιά με 
τον Τσίπρα στην εξέδρα τη νέα νίκη.

Το ότι ο Καμμένος και το κόμμα του είναι η επιτομή 
της εθνικιστικής Ακροδεξιάς δεν τους ενόχλησε 
καθόλου. Ηταν η καλύτερη λύση για την εξασφάλιση 
της κυβερνητικής εξουσίας. Φόβο να φύγει «κόσμος» 
προς το ΠΑΣΟΚ δεν είχαν. Απέκτησαν στην πορεία, 
όταν είδαν κινήσεις όπως η δημιουργία του ΚΙΝΑΛ 
(στην πρώτη φάση του), που σε συνδυασμό με τη δική 
τους πολιτική φθορά θα μπορούσε να τους βάλει σε 
μια πορεία επιστροφής στα προ του 2012 επίπεδα.

Δε δίστασαν, λοιπόν, να πετάξουν τον Καμμένο 
σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Αφού φρόντισαν 
προηγουμένως να του «ξεψειρίσουν» τη μισή 
κοινοβουλευτική ομάδα και άλλα στελέχη. Και ν' 
αναζητήσουν συμμάχους από το χώρο του ΠΑΣΟΚ (ή 
ευρύτερα της λεγόμενης Κεντροαριστεράς).

Δεν είναι και τόσο δύσκολο για ένα κόμμα εξουσίας 
να βρει συμμάχους στις σημερινές συνθήκες. Οι 
μεγάλες πολιτικές αναταράξεις της τελευταίας 
δεκαετίας, απότοκο της κρίσης και της βάρβαρης 
διαχείρισής της, δημιούργησαν νέα δεδομένα 
και πολλά «ορφανά» του παλαιού δικομματισμού 
(ΠΑΣΟΚ-ΝΔ). Χτες ήταν ο Καμμένος, σήμερα είναι ο 
Τζουμάκας.

Πέρα από τα πρόσωπα, όμως, αυτές οι διαδικασίες 
έρχονται να αποκαλύψουν τη δημιουργία ενός 
εξουσιαστικού πολτού στον οποίο κάθε αστικό κόμμα 
μπορεί να βουτάει την κουτάλα του. Γιατί όλα τα 
αστικά κόμματα υπηρετούν την ίδια πολιτική.

στο ψαχνό

Δεκανίκια
Ο Μάριο Σεντένο αποκλείει κάθε επα-

ναδιαπραγμάτευση για μείωση των στό-
χων των «πρωτογενών πλεονασμάτων», 
αδειάζοντας έτσι όλη την προπαγάνδα 
του Μητσοτάκη. Την ίδια στιγμή, αφήνει 
για πρώτη φορά ανοιχτό το ζήτημα της μη 
εφαρμογής της μείωσης του αφορολόγη-
του, ζήτημα που εγείρουν οι συριζαίοι. Αν 
μια τέτοια συμφωνία ανακοινωθεί πριν 
από τις βουλευτικές εκλογές (που μάλλον 
πάνε για το φθινόπωρο), θα είναι το πιο 
«πλούσιο» δώρο που οι ευρωπαίοι ιμπερι-
αλιστές κάνουν στον Τσίπρα, προσφέρο-
ντάς του δεκανίκια για να βαδίσει προς 
την εκλογική μάχη.

Καθαρματίδια
«Λαθρεμπόριο ελπίδας στην πλάτη προ-

σφύγων» κατήγγειλε με το πρωτοσέλιδό 
της την περασμένη Κυριακή η «Εποχή». Να 
συμφωνήσουμε ότι έγινε εμπόριο ελπίδων. 
Κάποιος όμως εμπορεύεται μόνο κάτι που 
έχει αξία. Η συρροή τόσων προσφύγων 
στα σύνορα δείχνει ότι η ελπίδα τους εί-
ναι να φύγουν από την Ελλάδα που είναι 
γι' αυτούς μια τεράστια ανοιχτή φυλακή. 
Το κύριο ζήτημα για τους πρόσφυγες δεν 
είναι ότι κάποιος τους κορόιδεψε, αλλά το 
περιεχόμενο της κοροϊδίας. Η ελπίδα ότι 
μπορούν να δραπετεύσουν από τη φυλα-
κή Ελλάδα. Γι' αυτό δεν μας λένε τίποτα 
οι συντάκτες της «Εποχής», που άλλοτε 
χειροκροτούσαν με πάθος το κίνημα No 
Border και ζητούσαν «σύνορα ανοιχτά για 
πρόσφυγες και μετανάστες».

Περιττεύει να πούμε ότι αυτός που κρα-
τάει τα σύνορα κλειστά είναι η κυβέρνηση 
που στηρίζει η «Εποχή». Η οποία ξέχασε 
τα (όχι και τόσο) παλιά και αναφέρει… 

κομψά ότι «οι αστυνομικοί τους απώθη-
σαν» και λίγο παρακάτω ότι «σημειώθη-
καν συγκρούσεις, έγινε χρήση χημικών και 
βομβίδων κρότου-λάμψης στις στιγμές 
μεγάλης έντασης». Κομψή περιγραφή, 
χωρίς ίχνος καταγγελίας της κρατικής κα-
ταστολής και της αστυνομικής βαρβαρό-
τητας. Κάποιοι άγνωστοι κάνουν εμπόριο 
ελπίδων (για λόγους που δε γνωρίζουμε) 
και κάποιοι άλλοι, που τους γνωρίζουμε 
πολύ καλά, λειτουργούν ως συνοριοφύ-
λακες, χωροφύλακες και δεσμοφύλακες 
της Ευρώπης-φρούριο. Σ' αυτούς τους 
τελευταίους ανήκει και η «Εποχή». Οπως 
θα 'λεγε και η Δούρου, «τους έκατσε η 
στραβή στη βάρδια τους». Και αποκαλύ-
φθηκε η υποκρισία και η εξουσιαστική 
παλιανθρωπιά τους.

Αθλιότητα
Στις 1 και 2 Απρίλη, κλιμάκιο της ΑΔΕ-

ΔΥ επισκέφτηκε τη Σάμο, μαζί με το ΔΣ 
της ΔΟΕ και τους αιρετούς του ΚΥΣΠΕ, 
υλοποιώντας σχετική ομόφωνη απόφα-
ση του γενικού συμβούλιου της ΑΔΕΔΥ 
στις 19 του Μάρτη. Σημειώνει η σχετική 
ανακοίνωση:

«Το κλιμάκιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μαζί με 
το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και τους αιρετούς 
του ΚΥΣΠΕ επισκέφτηκε καταρχήν το 
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
(Κ.Υ.Τ.), όπου διαπίστωσε τις άθλιες 
συνθήκες διαμονής και διαβίωσης των 
προσφύγων και των παιδιών τους. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της Διοικήτριας 
του Κ.Υ.Τ. σε έναν χώρο με δυνατότητα 
φιλοξενίας 800, περίπου, ατόμων “φι-
λοξενούνται“ 3.800 (κατ' άλλους περισ-
σότεροι από 5.500) ταλαιπωρημένοι 
άνθρωποι, εκ των οποίων 813 παιδιά, 
όλα εμβολιασμένα σύμφωνα με την 

ενημέρωση της Διοικήτριας.
Στο χώρο του Κ.Υ.Τ. λειτουργεί παράρ-

τημα νηπιαγωγείου, στο οποίο φοιτούν 25 
παιδιά. Πρόκειται για μία απαράδεκτη προ-
κάτ κατασκευή, χωρίς αύλειο χώρο, χωρίς 
την ύπαρξη καν τουαλέτας. Το νηπιαγωγείο 
λειτουργεί χάρη στο φιλότιμο και τις υπε-
ράνθρωπες προσπάθειες των νηπιαγωγών, 
οι οποίες καταβάλλουν, γι' αυτό, κάθε αν-

Μπουρδολογία
   «Αξίζουν έπαινοι στην Ελλάδα, διότι 

είναι από τις πρώτες χώρες της Ευρω-
παϊκής Ενωσης που συνέταξε Εθνική 
Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία, 
που είναι καίριας σημασίας για τη βιώ-
σιμη ανάπτυξη της χώρας. Η αποφασι-
στικότητα στην εφαρμογή της Κυκλικής 
Οικονομίας θα είναι το κλειδί για την 
επιτυχία της οικονομίας σας. Τώρα εί-
ναι η ώρα», τόνισε ο αντιπρόεδρος της 
Κομισιόν Φραντς Τίμερμανς, στο βι-
ντεοσκοπημένο μήνυμά του την πρώτη 
ημέρα των εργασιών του 1ου Φόρουμ 
Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα, φι-
έστα που συνδιοργάνωσαν το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ).

Τι είναι η «κυκλική οικονομία»; Κάτι 
σαν την «πράσινη ανάπτυξη» του Γιωρ-
γάκη. Αρκεί και μόνο το γεγονός ότι 
η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες 
στην ΕΕ σ' αυτό το πράγμα είναι ενδει-
κτικό της σημασίας του! Το ευτύχημα 
είναι ότι αυτές οι μπούρδες δεν απα-
σχολούν πλέον κανέναν άλλο εκτός 
από αυτούς που ανακατεύονται στην 
προπαγάνδα τους.

ΚΟΝΤΡΕΣ

ΠΡΩΤΑ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΕΣ. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 28 Γενάρη του 2016 στο Μιλάνο. Από δεξιά προς τ' αριστερά, ο Σαλβίνι, 
η Λεπέν και ο Στράχε (του αυστριακού φασιστικού κόμματος που κυβερνά με την επίσημη δεξιά) χαμογελούν πλατιά και υψώνουν 
τους αντίχειρες, στο τέλος της συνάντησης της «Ευρώπης των Εθνών και της Ελευθερίας» (ναι, οι φασίστες μιλούν για ελευθερία). Την 
περασμένη Δευτέρα, όμως, παρά τις εργώδεις προσπάθειες που κατέβαλε, ο Σαλβίνι ήταν μόνος του στο Μιλάνο. Στο ξεκίνημα της 
προεκλογικής του εκστρατείας παρέστησαν μόνο κάτι δευτεροκλασάτοι φασίστες από τρεις άλλες χώρες. Ούτε η Λεπέν πήγε, ούτε 
ο Στράχε, ούτε κάποιος από το κόμμα του Κατσίνσκι (Πολωνία). Κανένας δε θέλει ν' αναγνωρίσει την πρωτοκαθεδρία στον υπερφιλό-
δοξο ηγέτη της ιταλικής Λέγκα, που μπορεί να καταγράψει το καλύτερο αποτέλεσμα απ' όλους τους στις ευρωεκλογές. Από την άλλη, 
οι σύγχρονοι φασίστες είναι πάνω απ' όλα ιμπεριαλιστές. Ο καθένας τους δίνει αγώνα για να γίνει αποδεκτός από τη μονοπωλιακή 
αστική τάξη της χώρας του και δε θα ήθελε ποτέ να περάσει η ιδέα πως βάζει πάνω από το ιμπεριαλιστικό συμφέρον της χώρας του 
την ιδεολογική συγγένεια με τους ομοϊδεάτες του σε άλλες ιμπεριαλιστικές χώρες. Πρώτα θα δουν «τι ψάρια θα πιάσουν» ο καθένας 
στη χώρα του» και μετά θα διαμορφώσουν τη συμμαχία τους σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου.
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θρωπίνως δυνατή προσπάθεια».
Γι' αυτή την αθλιότητα ποιος ευθύνεται, κύριοι της ΑΔΕΔΥ; Οι 

έμποροι ψεύτικων ελπίδων; Μήπως είναι και αυτή (και όχι μόνον 
αυτή) η αθλιότητα που επιτρέπει σε κάποιους να κάνουν εμπόριο 
ελπίδων;

Γαργάρες
«Παρά ταύτα, από την πρώτη μέρα, μικρότεροι, μεσαίοι και 

μεγαλύτεροι Ελληνες επιχειρηματίες έσπευσαν στα Σκόπια για 
μπίζνες. Μέσα σε λίγο χρόνο δημιούργησαν δουλειές, ευκαιρίες 
και κέρδη για όλες τις πλευρές. Σιγά μην περίμεναν τον κ. Τσί-
πρα. Υπήρχαν όμως γκρίζες ζώνες. Οπως η ονομασία προέλευσης 
και το trademark “Μακεδονία“. Αυτό ήταν το κύριο θέμα που 
έπρεπε να έχει ρυθμίσει η Ελλάδα προτού δεχθεί να κάνει τον 
νονό των Σκοπίων», έγραψε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου «φόλα» 
νεοφιλελεύθερος, φαν του Κούλη και ενδεχομένως υποψήφιος 
βουλευτής της ΝΔ.

Καλά, αυτοί δεν έλεγαν ότι ο Τσίπρας διέπραξε εθνικό έγκλη-
μα «δίνοντας εθνική ταυτότητα και γλώσσα»; Τώρα όλ’ αυτά τα 
κάνουν γαργάρα και μιλούν μόνο για το trademark «Μακεδονία». 
Μάλλον τους έκατσε βαριά στο στομάχι η εικόνα του «ανφάν 
γκατέ» της ελληνικής κεφαλαιοκρατίας να πλαισιώνει τον Τσίπρα 
στο πρώτο ταξίδι έλληνα πρωθυπουργού στα Σκόπια.

Για τα πανηγύρια
Κορυφαία απάντηση των τσιτορίδειων «Ελλήνων Ριζοσπα-

στών» στον Μητσοτάκη: «Ο πρόεδρος της ΝΔ σε συνέντευξή 
του στην κ. Στάη και στον τηλεοπτικό σταθμό Open, αναφερόμε-
νος μεταξύ των άλλων στον πρόεδρο των Ελλήνων Ριζοσπαστών 
Σάββα Τσιτουρίδη δήλωσε πως “δε μιλάμε για ιδιαιτέρως σοβα-
ρά πρόσωπα“. Οι Ελληνες Ριζοσπάστες δε θα ακολουθήσουν τον 
αυτοδημιούργητο κ. Μητσοτάκη στον κατήφορο που έχει πάρει.
Θέτουν μόνο ένα ερώτημα: Δεν ντρέπεται ο κ. Μητσοτάκης;».

Αυτοδημιούργητος ο Μητσοτάκης; Κάτι άλλο ήθελε να πει ο… 
ποιητής, αλλά φαίνεται ότι δεν τα πάει και τόσο καλά με την ελ-
ληνική γλώσσα. Κι ήταν η πρώτη ανακοίνωσή τους, τρομάρα τους.

«Λαμόγια» και «αθώοι»
«Τα “λαμόγια“ στην πυρά, αλλά και οι αθώοι λευκοί στην κοι-

νωνία», έγραψε ο Μανώλης Κοττάκης στη «Δημοκρατία», αναφε-
ρόμενος στο σκάνδαλο Novartis. Η επίσημη θέση της ΝΔ είναι 
ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο Novartis σε ό,τι αφορά τα πολιτικά 
πρόσωπα και πως όλα είναι μια κατασκευή του ΣΥΡΙΖΑ που χρη-
σιμοποίησε κουκουλοφόρους μάρτυρες. Ο Κοττάκης, ίσως ο πιο 
προβεβλημένος δημοσιογράφος της Δεξιάς αυτή την περίοδο 
και με γνωστούς δεσμούς με τη φαμίλια Καραμανλή, έχει τη γνώ-
μη πως δεν πρόκειται για κατασκευή, αλλά για υπαρκτό σκάν-
δαλο, στο οποίο όμως μπλέχτηκαν και αθώοι που η Δικαιοσύνη 
πρέπει να τους «καθαρίσει» από τη λάσπη.

Κάνει και ένα ακόμα βήμα ο αρθρογράφος, γράφοντας: «Εναν 
χρόνο τώρα έχω μιλήσει με όλους σχεδόν τους φερόμενους ως 
συμμετέχοντες στο σκάνδαλο της Novartis και έχω παρατηρήσει 
ποιοι μου μίλησαν με θράσος και ποιοι με την περηφάνια προσβε-
βλημένη. Μερικών τα γραπτά μηνύματα ή τα e-mails τα κρατώ στο 
αρχείο μου. Θέλω να ελπίζω ότι η δικαστική έρευνα σε αυτή την 
υπόθεση θα αποδώσει δικαιοσύνη. Θα “πυροβολήσει“ στη βάση 
των αποδείξεων αυτούς που τους αξίζει να πυροβοληθούν, αλλά 
και θα αποδώσει λευκούς στην κοινωνία τους αδάμαντες». Το μόνο 
που δε γράφει είναι ονόματα!

Εμπλεξε τις βούρτσες με τις…
Το βρήκε ο Πρετεντέρης το επιχείρημα: «ΝΔ και ΠΑΣΟΚ να 

επιστρέψουν στις Τράπεζες τα δάνεια που πήραν. Περίπου 400 
εκατομμύρια, αν δεν απατώμαι. Πότε θα συμβεί αυτό; Μόλις ο 
ΣΥΡΙΖΑ επιστρέψει όσα λεφτά κόστισε το πρώτο εξάμηνο του 
2015. Περίπου 100 δισ., στους πιο επιεικείς υπολογισμούς, διότι 
κάποιοι τα βγάζουν και περισσότερα. Επιπροσθέτως να επιστρέ-
ψει το 97% της αξίας των τραπεζικών μετοχών που χάθηκε από το 
2015 ως σήμερα. Καθώς και το 50% (περίπου) της κεφαλαιοποίη-
σης (9,7 δισ.) που πλήρωσε το Δημόσιο το φθινόπωρο του 2015».

Πρέπει να είναι κανείς σε μεγάλη απελπισία για να επιστρα-
τεύει τέτοια επιχειρήματα. Τι σχέση έχουν οι απώλειες που χρε-
ώνει κάποιος στην οικονομική πολιτική μιας κυβέρνησης (που 
δεν τις τσέπωσε το κόμμα που κυβερνά), με το ζεστό χρήμα που 
τσέπωσαν κόμματα εξουσίας ως δανεικά κι αγύριστα από τρά-
πεζες που τις διοικούσε το κράτος; Ακόμα και ο πιο φανατικός 
νεοδημοκράτης ή πασόκος, όσο και να μισεί τον ΣΥΡΙΖΑ, σκάει 
στα γέλια όταν διαβάζει τέτοια γελοία σοφίσματα.

Γελοιότητα
Τι κρίμα, ρε γαμώτο. Να μην μπορέσει ο Πολάκης ν' ακούσει τον 

Τζουμάκα (είχε επείγον τηλεφώνημα), να τον βαθμολογήσει κι 
αυτόν! Ευτυχώς που πρόλαβε να βαθμολογήσει τους υπόλοιπους. 
Ραγκούσης Νο1, Παναγιωτόπουλος (;) Νο2, Μαριλίζα Νο3. «Προ-
χωράμε και τα σκυλιά ουρλιάζουν…» ήταν η νικητήρια κραυγή του 
(από το facebook, φυσικά).

Την προηγούμενη εβδομάδα, πρόσφυ-
γες συγκεντρώθηκαν στα Διαβατά 

Θεσσαλονίκης, με σκοπό να προχωρή-
σουν μαζικά προς τα σύνορα. Πλήθος 
ανθρώπων συνέρρευσε στο σημείο, τόσο 
από τα κοντινά camps της Θεσσαλονίκης 
όσο και από τα υπόλοιπα της ηπειρωτικής 
Ελλάδας (π.χ. Μαλακάσα και Θήβα). Πή-
ραν μαζί τους τα λιγοστά τους υπάρχο-
ντα και σκηνές για να κατασκηνώσουν. 
Μετέβαιναν στα τρένα με σκοπό να με-
τακινηθούν προς τη βόρεια Ελλάδα και 
να ενωθούν με τους υπόλοιπους. Μια νέα 
Ειδομένη, γεννιόταν.

Οι αστικές φυλλάδες έσπευσαν να 
βγάλουν την είδηση, υπογραμμίζοντας 
ένα κάλεσμα που είχε αναρτηθεί σε σχε-
τική σελίδα του facebook και που, κατά 
τα λεγόμενά τους, παραπληροφορούσε 
τους πρόσφυγες ότι άνοιξαν τα σύνορα 
και πλέον η διέλευσή τους γινόταν άνευ 
εμποδίων. Η κυβέρνηση τόνιζε πως οι 
πρόσφυγες εξαπατήθηκαν από κάποι-
ους κακοπροαίρετους. Αμεσα οι σταθμοί 
των τρένων έκλεισαν και ανακοινώθηκε 
ότι κανένα δρομολόγιο δεν πραγματο-
ποιούνταν. Οι πρόσφυγες που εγκλωβί-
στηκαν στους διάφορους σταθμούς του 
ΟΣΕ (ακόμα και στο Σταθμό Λαρίσης) 
παρέμεναν στις γραμμές των τρένων 
ζητώντας επιτακτικά να μεταφερθούν 
στα Διαβατά.

Οσοι κατάφεραν να φτάσουν βρέ-
θηκαν αντιμέτωποι με τα ΜΑΤ. Απω-
θήθηκαν με ξύλο και χημικά ακόμα και 
γυναίκες με μωρά παιδιά στην αγκαλιά. 
Την ίδια στιγμή, οι εγκλωβισμένοι στους 
διάφορους σταθμούς του ΟΣΕ απειλού-
νταν με συλλήψεις από την αστυνομία 
που τους είχε περικυκλώσει.

Ο «βραχνάς» αυτός έληξε γρήγορα 
για την κυβέρνηση. Ο υπεύθυνος του 
υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
Ν. Ράγκος, μετέβη στο σημείο και έκανε 
τις απαιτούμενες δηλώσεις, τονίζοντας 
ότι η δουλειά της κυβέρνησης είναι να 
«αποκόπτει» το κύμα των προσφύγων 
προς τα σύνορα, διάφορες Μη Κυβερ-
νητικές Οργανώσεις «μερίμνησαν», ως 
γνήσιοι καλοί Σαμαρείτες, να μεταφερ-

θούν ξανά οι πρόσφυγες σε δομές, ενώ 
ταυτόχρονα η αστυνομία προχώρησε 
στις προσαγωγές των «ζωηρότερων». 
Μια συνολική επιχείρηση στέφθηκε με 
επιτυχία. Μια συνολική επιχείρηση οξεί-
ας αντιμεταναστευτικής πολιτικής.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να στα-
θούμε στο ποιος έκανε το κάλεσμα αυτό 
και γιατί. Είτε έγινε από παραπληροφό-
ρηση είτε έγινε από τους ίδιους τους πρό-
σφυγες, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Για-
τί αυτό που στην πραγματικότητα συνέβη 
ήταν άλλη μια εκδήλωση απελπισίας και 
απόγνωσης από αυτούς τους βασανισμέ-
νους ανθρώπους.

Αραγε τι περιμένουν οι διάφοροι κυ-
βερνώντες να πράξουν οι πρόσφυγες 
που έχουν αγγίξει εδώ και πολύ καιρό 
τα όριά τους; Που κάθε μέρα που περνά 
είναι ένας ακόμη αγώνας για την εύρε-
ση των βασικών βιοτικών αγαθών, όπως 
φαγητό, ρούχα και στέγη; Που μένουν με-
τέωροι, άγνωστο για πόσο, αλλά σίγουρα 
μεγάλο χρονικό διάστημα, σ’ ένα μόνιμο 
καθεστώς ανασφάλειας; Που δε βλέπουν 
από πουθενά μια αχτίδα ελπίδας σε μια 
Ελλάδα βυθισμένη και αποχαυνωμένη 
από τα απανωτά στραπάτσα των Μνη-
μονίων; Που δε βλέπουν μέλλον σε μια 
Ευρώπη που φασιστικοποιείται όλο και 
περισσότερο;

Οι άνθρωπο αυτοί φυσικά και θα αντι-
δράσουν. Και θα αντιδράσουν πιθανότα-
τα και βίαια. Γιατί απλούστατα δεν έχουν 
άλλο δρόμο.

Οπότε, είτε η είδηση ότι άνοιξαν τα σύ-
νορα ήταν προϊόν παραπληροφόρησης 
είτε ήταν μια προσπάθεια να οργανώ-
σουν τη φυγή τους στην Ευρώπη οι ίδιοι 
οι πρόσφυγες, το ζήτημα παραμένει το 
ίδιο: οι άνθρωπο αυτοί έχουν πεταχτεί 
στην Ελλάδα και παραμένουν σαν φυ-
λακισμένοι, με μηδενική πρόσβαση σε 
υπηρεσίες και αγαθά και μ’ ένα ζοφερό 
μέλλον να διαγράφεται μπροστά τους 
γι’ αυτούς και τα παιδιά τους. Γλίτωσαν 
τη ζωή τους από έναν βίαιο θάνατο στις 
πατρίδες τους και αργοπεθαίνουν κάθε 
μέρα στις υπαίθριες φυλακές και στα 
camp της Ελλάδας, στα διαμερίσματα 
που στοιβάζονται και που πλέον θα διώ-
χνονται με συνοπτικές διαδικασίες, στις 
καταλήψεις κτιρίων, στα πάρκα και τους 
δρόμους.

Οι κύριοι της κυβέρνησης έδειξαν για 
πολλοστή φορά τις πραγματικές τους 
διαθέσεις. Είναι καιρός πια και οι ίδιοι οι 
πρόσφυγες να πάρουν την κατάσταση 
στα χέρια τους. Είναι καιρός πια οι ίδιοι 
να αγωνιστούν και να διεκδικήσουν κα-
λύτερες συνθήκες.

Διαβατά: μια νέα Ειδομένη

Την περασμένη βδομάδα έγινε στην 
Ανδραβίδα η καθιερωμένη άσκηση 

εκγύμνασης της σιωνιστικής αεροπορίας, 
με τη συμμετοχή ελληνικών και αμερικανι-
κών πολεμικών αεροσκαφών. Παρόντες ο 
υπουργός Αμυνας Αποστολάκης, ο πολυ-
πράγμων αμερικανός πρέσβης Πάιατ και 
η πρέσβειρα της σιωνιστικής οντότητας 
Μπεν-Αμπα. Ο Αποστολάκης «ξεφούρνι-
σε» ότι ως χώρα «είμαστε σε διαδικασία» 
για αγορά αεροσκάφους νέας γενιάς. 
Εννοούσε, φυσικά, τα F-35. Ο Πάιατ πήρε 
την πάσα (συνεννοημένοι ήταν) και χαρα-
κτήρισε «καλοδεχούμενο το ενδιαφέρον 
της Ελλάδας για τα F-35». Εξήγησε, μάλι-
στα, ότι η αναβάθμιση των F-16 (που ήδη 
υλοποιείται με συμβόλαιο της ελληνικής 
κυβέρνησης με τη General Dynamics) εί-
ναι ένα αναγκαίο βήμα για να γίνει το πέ-
ρασμα στα F-35 (που τα κατασκευάζει το 
άλλο αμερικάνικο μονοπώλιο, η Lockheed 
Martin). Μ' άλλα λόγια, να βολευτούν όλα 
τα αμερικάνικα μονοπώλια.

Τις ίδιες μέρες αναπτυσσόταν η κόντρα 
αμερικάνικης-τουρκικής κυβέρνησης για 
την παραγγελία από τη δεύτερη ρωσικών 

πυραύλων S-400 και στο πλαίσιο αυτής 
της αντιπαράθεσης το αμερικάνικο Πε-
ντάγωνο μπλοκάρισε την πώληση στην 
Τουρκία τμημάτων των  F-35 (η Τουρκία 
συμμετέχει από την αρχή στο πρόγραμμα 
παραγωγής αυτών των αεροσκαφών) και 
άρχισε να γίνεται λόγος ότι η τουρκική 
συμμετοχή μπορεί να αντικατασταθεί από 
τη συμμετοχή άλλων χωρών, μεταξύ των 
οποίων και η Ελλάδα. Φυσικά, ακόμα και 
αν τα βρουν ΗΠΑ-Τουρκία, οι Αμερικανοί 
δε θα έχουν κανένα πρόβλημα να φορτώ-
σουν μερικά F-35 στις πλάτες του ελληνι-
κού λαού. Αυτό ήταν που δημοσιοποίησαν 
Πάιατ και Αποστολάκης (ο δεύτερος με 
έγκριση Τσίπρα, φυσικά).

Την επομένη, είχαμε τα 70χρονα του 
ΝΑΤΟ και ο Πάιατ φρόντισε να συγγρά-
ψει άρθρο για να μας ενημερώσει ότι «το 
ΝΑΤΟ συνέβαλε στη δημιουργία της πιο 
ασφαλούς, σταθερής και ευημερούσας 
περιόδου στην ευρωπαϊκή ιστορία» και 
πως «ο Ψυχρός Πόλεμος έχει τελειώσει, 
αλλά το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να είναι τό-
σο σημαντικό σήμερα, όσο ήταν το 1949». 
Δότι «η Ρωσία παραμένει η μεγαλύτερη 

απειλή για την κυριαρχία και την ανεξαρ-
τησία ευρωπαϊκών εθνών-κρατών και για 
τις κοινές αξίες που ενώνουν τη Δύση», 
ενώ και «η Κίνα επιδιώκει να οικοδομήσει 
οικονομική και πολιτική επιρροή στην Ευ-
ρώπη». Ο Πάιατ δεν παρέλειψε να εξάρει 
το ρόλο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, χωρίς 
να παραλείψει να εξάρει τη Συμφωνία 
των Πρεσπών, μετά την οποία η Ελλάδα 
«θα είναι ο καλύτερος εταίρος της Βόρει-
ας Μακεδονίας στην ένταξη της χώρας 
αυτής ως ο 30ός Σύμμαχος του ΝΑΤΟ». 

«Η Ελλάδα έχει αυξήσει τις δεσμεύσεις 
της έναντι του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, στις 
αποστολές μας για την αστυνόμευση της 
Βαλτικής, με την κοινή διοίκηση στο Κέντρο 
Ταχείας Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στη Θεσσα-
λονίκη και μέσω του αυξημένου ρόλου της 
στις ετήσιες ασκήσεις μας. Διατηρεί σταθε-
ρά το 2% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες 
όπως έχει ορίσει το ΝΑΤΟ και οι αμερικανοί 
στρατιώτες μου λένε συνεχώς πόσο επαγ-
γελματίες και φιλόξενοι είναι οι έλληνες 
ομόλογοί τους. Είμαστε πολύ ευγνώμονες 
για τις συνεργασίες μας με την Ελλάδα, δι-
μερώς και στο ΝΑΤΟ», κατέληξε.

Οι καλύτεροι πελάτες του ΝΑΤΟ
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ΜΟΤΟΠΟΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αδεια τώρα στον Δημήτρη Κουφοντίνα

Να καταργηθεί το εισαγγελικό βέτο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/4, 6μμ ΕΞΑΡΧΕΙΑ

Εχουμε μιλήσει πολλές φο-
ρές για τα αδιέξοδα που 

βιώνουν οι πρόσφυγες και οι 
αιτούντες άσυλο στην Ελλά-
δα. Για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν, από τη στιγμή 
της εισόδου τους στη χώρα, τα 
οποία δε σταματούν ακόμα κι 
όταν λάβουν στα χέρια τους τα 
πολυπόθητα χαρτιά. Αυτά που, 
θεωρητικά, τους ανοίγουν τις 
πύλες στη νόμιμη διαμονή και 
μετακίνησή τους στην Ευρώπη.

Δε χρειάζεται παρά να σκε-
φτούμε τους κινδύνους ενός 
παράνομου ταξιδιού από τις 
χώρες τους, τις άθλιες συνθή-
κες διαβίωσής τους στα διάφο-
ρα «camps» ανά την ελληνική 
επικράτεια (επί της ουσίας, 
ανοιχτές φυλακές), τις ελάχι-
στες και κουτσουρεμένες πα-
ροχές που λαμβάνουν από το 
ελληνικό κράτος, σε συνεργα-
σία με τη «φιλεύσπλαχνη» Ευ-
ρώπη, πράγματα που τα ζει στο 
πετσί του και ο ελληνικός λαός 
στην Ελλάδα των μνημονίων. 
Ισως όχι σ’ αυτό το επίπεδο 
αλλά, ας πούμε, κατ’ αναλογία.

Πολλοί θα πίστευαν ότι η 
απόκτηση νόμιμων εγγράφων 
θα έβαζε ένα τέρμα στα προ-
βλήματα, θα δημιουργούσε 
συνθήκες για να ξαναρχίσουν 
αυτοί οι άνθρωποι τη ζωή τους 
από την αρχή. Ωστόσο αυτό 
δεν ισχύει.

Μέχρι πρότινος, οι αιτού-
ντες άσυλο που παρουσίαζαν 
κάποια ευαλωτότητα (π.χ. ένα 
σοβαρό πρόβλημα υγείας) με-
τακινούνταν από τα camp της 
χώρας και τοποθετούνταν σε 
διαμερίσματα. Παράλληλα μ’ 
αυτό, τους χορηγούνταν κι ένα 
μικρό χρηματικό ποσό για τις 
ανάγκες του νοικοκυριού τους. 
Ολα αυτά, φυσικά, «έτρεχαν» 
ως παροχές μέσω των διαφό-
ρων προγραμμάτων, απ’ όσα 
ευκαιριακά λειτουργούν με 
αφορμή την εμφάνιση του 
προσφυγικού. 

Αυτοί οι ίδιοι ευάλωτοι άν-
θρωποι, που από αιτούντες 
άσυλο είχαν την τύχη να λά-
βουν την αναγνώριση στο 
πρόσωπό τους του περιβόητου 
«προσφυγικού» καθεστώτος, 
τώρα πετιούνται στυγνά στο 
δρόμο. Οι «υπεύθυνοι» των 
προγραμμάτων για τη στέγαση 
των προσφύγων αποφάσισαν 

ότι ήρθε η ώρα να «διωχτεί» η 
πρώτη φουρνιά των αναγνωρι-
σμένων (πρόκειται για όσους 
έχουν λάβει προσφυγικό κα-
θεστώς μέχρι το καλοκαίρι 
του 2017) και να μπουν στη θέ-
ση τους άλλοι, για να διωχτούν 
κι αυτοί στη συνέχεια και πάει 
λέγοντας. Φυσικά, όλα τα πα-
ραπάνω με τις «ευλογίες» και 
τη στήριξη του υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Η λογική πάνω στην οποία 
ερείδεται το σκεπτικό τους 
είναι ότι πρώτον η διαμονή και 
παροχή χρηματικού βοηθήμα-
τος ήταν προσωρινή για τους 
ανθρώπους αυτούς μέχρι να 
βρουν μια δουλειά και να κα-
ταφέρουν να νοικιάσουν ένα 
σπίτι μόνοι τους και δεύτερον 
ότι μετά απ’ αυτό το χρονικό 
διάστημα (ένα εξάμηνο για αρ-
χή, με δυνατότητα ανανέωσης) 
οι πρόσφυγες κρίνονται ενταγ-
μένοι, σε ικανοποιητικό βαθμό, 
στην ελληνική κοινωνία!

Πώς όμως θεωρείται ότι κα-
τάφερε να ενταχθεί στην ελλη-
νική κοινωνία ένας άνθρωπος 
που στην πραγματικότητα 
έχει ελλιπέστατη έως μηδα-
μινή πρόσβαση στη δημόσια 
παιδεία, γνωρίζει ανεπαρκώς 
(κομψός χαρακτηρισμός) την 
ελληνική γλώσσα και ως εκ 
τούτου δεν έχει τη δυνατότη-
τα να βρει ένα μεροκάματο για 
να βιοποριστεί και να στηρίξει 
την οικογένειά του; Πώς άραγε 
έκριναν οι κύριοι των προγραμ-
μάτων αυτών ότι κάτι τέτοιο 
ισχύει και είναι εφικτό στις πα-
ρούσες συνθήκες; Μα φυσικά 
με γνώμονα το συμφέρον τους. 
Το δικό τους και των αφεντικών 
που εκπροσωπούν. Ασχετα με 
το αν φορούν τη μάσκα των 
«ανθρωπιστών». Δεν ασχολού-
νται με το ουσιαστικό ζήτημα 
της ανάγκης στέγασης των αν-
θρώπων αυτών. Περιορίζονται 
στο να παίρνουν εγκρίσεις για 
τα διάφορα προγράμματα.

Ετσι λοιπόν, μερικές Μη Κυ-
βερνητικές Οργανώσεις ξεκί-
νησαν ήδη με τη σειρά τους, 
«πιεσμένες» από τους «αν-
θρωπιστές» που προσφέρουν 
τα παχυλά κονδύλιά τους, να 
ανακοινώνουν στους ανθρώ-
πους αυτούς ότι πρέπει να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. 
Για πολλοστή φορά. Σε ορι-
σμένες μάλιστα περιπτώσεις 

δεν υπήρξε καν προηγούμενη 
ενημέρωση στους πρόσφυγες, 
ώστε -αν μη τι άλλο- να προ-
ετοιμαστούν και να αναζητή-
σουν έστω μια προσωρινή στέ-
γη ως λύση ανάγκης. Εγινε το 
αντίθετο. Υπήρξαν περιστατικά 
που ανακοινώθηκε σε πρόσφυ-
γες ότι πρέπει να «αδειάσουν» 
τα σπίτια μέσα σε λίγες ώρες, 
ενώ παράλληλα υπήρξαν εκ-
βιασμοί ότι αν αρνηθούν να 
αποχωρήσουν, θα διακοπεί το 
χρηματικό βοήθημα, που υπό 
άλλες συνθήκες θα το λάμβα-
ναν για τρεις μήνες ακόμα!

Οι άνθρωποι των γνωστών 
εισπρακτικών εταιριών μοιά-
ζουν με άκακα αρνιά μπροστά 
στους «ανθρωπιστές» που δια-
χειρίζονται το προσφυγικό.

Δε χρειάζεται να πούμε ότι 
το όλο ζήτημα προσεγγίζεται 
με μια κυνική και απάνθρω-
πη λογιστική λογική. Εχουμε 
τόσα λεφτά, μπορούμε να 
στεγάσουμε τόσους, άρα «να 
φεύγουν οι πρωινοί για να έρ-
θουν οι βραδινοί». Και πού θα 
πάνε αυτοί οι άνθρωποι; Αυτό 
είναι δικό τους πρόβλημα. Ας 
κόψουν το λαιμό τους. 

Πρόκειται για ένα ακόμα χα-
στούκι από τη σκληρή πραγμα-
τικότητα που αγγίζει τόσο τον 
ελληνικό όσο και τον προσφυ-
γικό πληθυσμό. Μην ξεχνάμε, 
άλλωστε, και το φαινόμενο των 
πλειστηριασμών και τη μόνιμη 
απειλή να πεταχτούν στο δρό-
μο εκατοντάδες άνθρωποι, 
ανεξάρτητα τελικά από το πού 
κατάγονται. Αν είναι ντόπιοι ή 
πρόσφυγες. Για άλλη μια φορά 
οι μη έχοντες πληρώνουν το 
τίμημα μιας απάνθρωπης πο-
λιτικής. Μιας πολιτικής που το 
μόνο που κάνει είναι να εκμε-
ταλλεύεται αυτούς που μπορεί 
χωρίς ενδοιασμούς.

Το μόνο που μπορεί να στα-
ματήσει τη διολίσθηση σε όλο 
και χειρότερες συνθήκες είναι 
η κινητοποίηση των ίδιων των 
ανθρώπων που τη ζουν. Αυ-
τοί είναι που πρέπει να βγουν 
μπροστά και να διεκδικήσουν 
τα ελάχιστα, τα βασικά για τις 
ζωές των ίδιων και των παιδιών 
τους. Να διεκδικήσουν να μη 
μείνει κανένας άνθρωπος στο 
δρόμο. Και στο πλάι τους να 
έχουν όλη την εργατική τάξη 
της χώρας.

Πετάνε αναγνωρισμένους 
πρόσφυγες στο δρόμο!

Το χορό σέρνουν τώρα τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών

Λύσσαξαν να αποχαρακτηρίσουν το 
δάσος στο Παλιούρι Χαλκιδικής

Εδώ και δύο χρόνια, με συνεχή δη-
μοσιεύματα αποκαλύπτουμε τις 

μεθοδεύσεις της πολιτικής ηγεσίας 
του υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας προκειμένου να πετύχει τον 
αποχαρακτηρισμό πευκοδάσους 125,44 
στρεμμάτων, ηλικίας 25-40 χρόνων και 
με 100% κάλυψη, στο Παλιούρι Χαλκιδι-
κής, όπως απαιτεί εταιρία συμφερόντων 
Ιβάν Σαββίδη, που θέλει να χτίσει στο 
δάσος πολυτελείς βίλες. 

Στη μεθόδευση αυτή πρωταγωνιστικό 
ρόλο έπαιξε ο πρώην προϊστάμενος της 
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος Κ. Δημόπουλος, ο οποί-
ος για τις υπηρεσίες του ως «γιέσμαν» 
προήχθη σε γενικό διευθυντή Περιβαλ-
λοντικής Πολιτικής, παρά το γεγονός ότι 
το επιστημονικό του πεδίο υπολείπεται 
αυτού που απαιτείται για την κατάληψη 
της συγκεκριμένης θέσης.

Από τις 29 Μάρτη του 2019, που συ-
γκλήθηκε το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών 
(ΤΣΔ), το χορό του αποχαρακτηρισμού 
σέρνουν τα πέντε μέλη του, με πρωτα-
γωνιστές την πάρεδρο του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) Αφ. Ιω-
σηφίδου, η οποία υπηρετεί στο γραφείο 
του Νομικού Συμβούλου του υπουργού 
Περιβάλλοντος, και ο προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Δασικών Εργων και 
Υποδομών Σ. Τσιλίκουνας. Ο δεύτερος 
υπογράφει την εισήγηση που συνέταξε 
δασοπόνος που υπηρετεί στη Διεύθυνσή 
του, κύριο περιεχόμενο της οποίας είναι 
η προσπάθεια αποχαρακτηρισμού του 
πευκοδάσους, με επίκληση διατάξεων 
του νόμου 248/1976 και του δασοκτόνου 
νόμου 3208/2003, οι οποίες όμως έχουν 
καταργηθεί με την παράγραφο 5α του 
άρθρου 29 του νόμου 3937/2011 (για τη 
βιοποικιλότητα). Επίσης, με επίκληση 
του ΕΣΧΑΔΑ (Ειδικό Σχέδιο Χωρικής 
Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου). Το 
ΕΣΧΑΔΑ στηρίχτηκε στις καταργημένες 
διατάξεις του δασοκτόνου νόμου, με τις 
οποίες νομιμοποιούνταν ο προσωρινός 
κτηματικός χάρτης του νόμου 248/1976, 
σύμφωνα με τον οποίο το δάσος των 
125,44 στρεμμάτων είχε χαρακτηριστεί 
αγροτική γη.

Η πάρεδρος του ΝΣΚ προσπάθησε, εκ-
μεταλλευόμενη την ιδιότητα της νομικού, 
να πείσει τα υπόλοιπα μέλη του ΤΣΔ, ότι 
είναι σωστές οι απόψεις που διατύπωσαν 
η δασοπόνος και ο Τσιλίκουνας.

Επειδή πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή 
υπόθεση και δεν είμαστε διατεθειμένοι 
να αφήσουμε να περάσει ο προκλητικός 
αποχαρακτηρισμός αυτού του πευκόδα-
σος, που είναι δίπλα σχεδόν στη θάλασ-
σα επικοινωνήσαμε με μέλη του ΤΣΔ, 
συζητήσαμε μαζί τους και διαβάσαμε 
την εισήγηση. Διαπιστώσαμε ότι μέλη 
του ΤΣΔ εντυπωσιάστηκαν από τα λεγό-
μενα της νομικού, την οποία θεώρησαν 
σοβαρή μελετήτρια του προβλήματος. 
Δυστυχώς, τα μέλη αυτά δεν έχουν όλο 
το φάκελο και δε μελέτησαν τα στοιχεία. 
Τους εφοδιάσαμε με όλο το υλικό και 
σταθήκαμε ιδιαίτερα στις διατάξεις του 
νόμου 3937/2011 για τη βιοποικιλότητα, 
με τις οποίες καταργήθηκε ο αποχαρα-
κτηρισμός του δάσους και νομιμοποι-
ήθηκε για μια ακόμη φορά -εμμέσως 

πλήν σαφώς- η Πράξη Χαρακτηρισμού 
που είχε κάνει ο Δασάρχης Κασσάνδρας 
στις 20 Σεπτέμβρη του 2010, η οποία είχε 
τελεσιδικήσει.

Η Πράξη Χαρακτηρισμού δεν προσ-
βλήθηκε. Και η 20ή Σεπτέμβρη του 2010, 
που εκδόθηκε η Πράξη Χαρακτηρισμού, 
με τις 29 Μάρτη του 2011, που δημοσιεύ-
τηκε ο νόμος 3937 για τη βιοποικιλότητα, 
είναι πολύ κοντά.

Στην αρχική συζήτησή μας, τα μέλη 
του ΤΣΔ επικαλούνταν ταυτόχρονα το 
νόμο 248/1976, με τον οποίο είχε απο-
χαρακτηριστεί αυτό το δάσος και το ΠΔ 
για το ΕΣΧΑΔΑ, βάσει του οποίου στη 
συνολική έκταση των 330 στρεμμάτων το 
δάσος ήταν μόνο 7,5 στρέμματα! Οταν 
όμως ενημερώθηκαν ότι οι διατάξεις του 
νόμου 248/1976 καταργήθηκαν, έπαψαν 
να υποστηρίζουν ότι αυτό το πευκόδα-
σος, με δασοκάλυψη 100%, δεν είναι 
δάσος. Διαπιστώσαμε, ακόμα, ότι κλονί-
στηκε η αρχική καλή εντύπωση που είχαν 
σχηματίσει για την πάρεδρο του ΝΣΚ. 
Δύο φορές επισημάναμε στους συνομι-
λητές μας ότι η δικηγόρος εκτελεί εντο-
λές της πολιτικής ηγεσίας και ότι θέλει να 
τους παγιδεύσει, για να γνωμοδοτήσουν 
ότι είναι αγροτική γη και να εισηγηθούν 
στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων 
(ΕΕΑ) να προχωρήσει στον αποχαρακτη-
ρισμό του δάσους. Την πρώτη φορά εξέ-
φρασαν τη διαφωνία τους, τη δεύτερη, 
όμως, που έλαβαν γνώση των διατάξεων 
που προαναφέραμε, δεν επανέλαβαν τη 
διαφωνία τους.

Σημειώνουμε τις διατάξεις του νόμου 
3208/2003 που καταργήθηκαν με την 
παρ. 5α του άρθρου 29 του νόμου για τη 
βιοποικιλότητα:

Παράγραφος 10, του άρθρου 21, του 
δασοκτόνου νόμου 3208/2003: «Ο χαρα-
κτήρας των εκτάσεων που εμφανίζονται 
στον προσωρινό ή οριστικό κτηματικό 
χάρτη που καταρτίστηκε με τις διατάξεις 
του Ν. 248/1976 ως μη δασικές, καθώς και 
ο χαρακτήρας των εκτάσεων που κρίθη-
καν με αμετάκλητες δικαστικές αποφά-
σεις, κατά την διαδικασία των άρθρων 12 
επ. του ίδιου νόμου ότι δεν αποτελούν δά-
σος ή δασική έκταση, παραμένει έγκυρος 
και ισχυρός και δεν επανεξετάζεται από 
τον οικείο δασάρχη ή τις, κατά το άρθρο 
10 παράγραφος 3 του Ν. 998/1979, Επι-
τροπές Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητή-
σεων, ή άλλο αρμόδιο όργανο προβλε-
πόμενο από τις διατάξεις της δασικής 
νομοθεσίας. Το Δημόσιο δεν δικαιούται 
να προβάλει εμπράγματα δικαιώματα επί 
των εκτάσεων, που με τις διατάξεις του 
παραπάνω νόμου κρίθηκε ότι δεν ανή-
κουν στην κυριότητά του».

Κάποιοι από τους δασολόγους υπη-
ρεσιακούς παράγοντες είδαν πού οδη-
γεί αυτή η καταστροφική διάταξη και 
διαμόρφωσαν την παράγραφο 5α του 
άρθρου 29 του νόμου 3937/2011, με την 
οποια καταργήθηκε η διάταξη της πα-
ραγράφου 10 του άρθρου 221 του νόμου 
3208/2003 που προαναφέραμε. Την 
παραθέτουμε: «5.α Καταργείται το δεύ-
τερο εδάφιο… και η παράγραφος 10 του 
άρθρου 21 του ίδιου νόμου» (δηλαδή του 
Ν. 3208/2003).

Παραπέρα, και ο πρώην προϊστάμενος 

της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και 
Αγροπεριβάλλοντος Α. Καπετάνιος (που 
οι συριζαίοι τον χρησιμοποίησαν στις 
βρωμοδουλιές του αποχαρακτηρισμού 
και της νομιμοποίησης των δασοκτόνων 
νόμων των Σαμαροβενιζέλων, όπως οι 
δασοκτόνοι νόμοι 4280 και 4315 του 
2014, και στη συνέχεια τον πέταξαν σαν 
στυμμένη λεμονόκουπα) είχε παραδε-
χτεί ότι δεν ισχύει πλέον η διάταξη του 
νόμου 248/1976, με την οποία είχε αποχα-
ρακτηριστεί το δάσος των 125,44 στρεμ-
μάτων στο Παλιούρι. 

O εν λόγω υπηρεσιακός παράγοντας 
είχε σαμποτάρει τις προσπάθειες των δα-
σολόγων του Δασαρχείου Κασσάνδρας, 
της Διεύθυνσης Δασών Χαλκιδικής, της 
Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρη-
σης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης, της Γενικής Διεύθυν-
σης Δασών και Αγροπεριβάλλοντος της 
ίδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς 
και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών 
της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δα-
σικού Περιβάλλοντος να υπερασπιστούν 
το δασικό χαρακτήρα της έκτασης των 
125,4 στρεμμάτων και να αναγκάσουν την 
εταιρία του Σαββίδη να δεχτεί ότι είναι 
δάσος και να στείλουν τον Ιούνη του 2017 
σχέδιο δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 
49 παράγραφος 4 του νόμου 998/1979.

Σε κείμενο που έστειλε στις 18 Μάη του 
2017 ο Α. Καπετάνιος αναφέρει ανάμεσα 
στ’ άλλα: «Επιπροσθέτως και σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ. 2972/20-9-2010 τελεσίδικη 
Πράξη Χαρακτρισμού… για την εναπομεί-
νασα έκταση των 313,927,48 τ.μ. από το 
συνολικό εμβαδό των 322.572.00… είχε 
αρχικώς εκδοθεί το υπ’ αριθ. 3075/23-9-
2009 απαντητικό έγγραφό σας, κατά το 
οποίο η υπόψη έκταση χαρακτηρίσθηκε 
στον προσωρινό κτηματικό χάρτη του 
ν. 248/1976 ως μη δασική, κατά τα ισχύ-
οντα της διάταξης του άρθρου 21 παρ. 10 
του ν. 3208/2003. Η σχετική διάταξη 
καταργήθηκε σύμφωνα με την διάταξη 
της παρ. 5α του άρθρου 29 ν. 3937/2011… 
Εν συνεχεία, και σύμφωνα με τον αναρ-
τημένο και θεωρημένο δασικό χάρτη Π.Ε. 
Χαλκιδικής,  έκταση εμβαδού 125.436,31 
τ.μ. ευρισκόμενη εντός της έκτασης των 
313.927,48 τ.μ., περιγράφεται ως ΑΔ, ήτοι: 
άλλης μορφής το έτος 1945, σήμερα σύμ-
φωνα με τους ορθοφωτοχάρτες έτους 
2007-2009 της ΕΚΧΑ ως δάσος». Είναι, 
λοιπόν, ξεκάθαρη η τοποθέτηση του Α. 
Καπετάνιου, τόσο για τις διατάξεις του 
νόμου 248/1976 όσο και για το χαρακτή-
ρα της έκτασης των 125,44 στρεμμάτων 
ως δάσους.

Παραπέρα, όσον αφορά την Πράξη 
Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Κασσάν-
δρας, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ι. Τσιρώ-
νης, με εγκύκλιο απόφασή του στις 4 
Οκτώβρη του 2016, αποφάνθηκε ότι ένας 
δασάρχης μπορεί να κάνει Πράξη Χαρα-
κτηρισμού σύμφωνα με τα νέα δεδομέ-
να που υπάρχουν στην περιοχή και να μη 
βασιστεί στα δεδομένα του απώτερου 
παρελθόντος. Με την εγκύκλιο αυτή, που 
ο Τσιρώνης εξέδωσε για άλλα ζητήματα, 
δικαίωνε τον Δασάρχη Κασσάνδρας που 
είχε επιλέξει να κάνει Πράξη Χαρακτηρι-
σμού. Παραθέτουμε ένα απόσπασμα απ’ 

αυτή την απόφαση:
«Σ’ ό,τι αφορά τη μορφή της έκτασης, 

και σύμφωνα με την διαμορφωθείσα νο-
μολογία του ΣτΕ, όταν μεσολαβεί μεγάλο 
χρονικό διάστημα από την έκδοση πρά-
ξης χαρακτηρισμού, ενδέχεται η πράξη 
χαρακτηρισμού που εμφανίζει την έκτα-
ση ως μη δασική, να μην ανταποκρίνεται 
στην υφιστάμενη πραγματική κατάστα-
ση να έχει αποκτήσει επιγενομένως δα-
σική μορφή.

Στις περιπτώσεις αυτές ο Δασάρχης 
δύναται να χαρακτηρίσει την έκταση με 
βάση τα πραγματικά δεδομένα, αναφε-
ρόμενος στην υφιστάμενη κατάσταση. 
Η επάνοδος του δασάρχη με την έκδοση 
πράξης χαρακτηρισμού, δεν αποτελεί 
ανεπίτρεπτη ανάκληση ή τροποποίηση 
της προγενέστερης πράξης, εφόσον η 
διαπίστωση για τον δασικό ή μη χαρα-
κτήρα της εκτάσεως δεν γίνεται με βάση 
τα πραγματικά δεδομένα του χρόνου εκ-
δόσεως της προγενέστερης πράξης χα-
ρακτηρισμού, αλλά με την υφιστάμενη 
κατά το χρόνο υποβολής του νέου αιτή-
ματος πραγματική κατάσταση».

Με την απόφαση αυτή του Τσιρώνη 
δικαιώνεται απόλυτα ο Δασάρχης Κασ-
σάνδρας που τον Σεπτέμβρη του 2010 
προχώρησε στην έκδοση Πράξης Χαρα-
κτηρισμού με τα νέα δεδομένα, δηλαδή 
ότι πρόκειται για πευκόδασος με δασο-
κάλυψη 100%, ηλικίας από 25 έως 40 
χρόνων.

Η σθεναρή υπεράσπιση του δάσους 
από πέντε Διευθύνσεις, δύο στη Χαλ-
κιδική, δύο στη Θεσσαλονίκη και μία 
στην Αθήνα, ανάγκασε την εταιρία του 
Σαββίδη να παραδεχτεί εμμέσως πλην 
σαφώς ότι η έκταση των 125,4 στρεμμά-
των είναι δάσος και να υποβάλει σχέδιο 
δόμησης στο δάσος, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 του άρθρου 49 του νόμου 
998/1979. Το σχέδιο δεν έγινε αποδεκτό 
από τις δασικές υπηρεσίες του νομού 
Χαλκιδικής, γιατί με αυτό η εταιρία του 
Σαββίδη ήθελε να δομήσει μέσα στο δά-
σος επιπλέον 12.000 τετραγωνικά μέτρα 
απ’ αυτά που δικαιούνταν νομίμως.

Υπηρεσιακός παράγοντας που συνηθί-
ζει να παραθερίζει στο Παλιούρι έκανε 
καταγελία στο Δασαρχείο Κασσάνδρας, 
ότι η εταιρία του Σαββίδη κατέστρεψε 
στην παραλία μπροστά από το εγκα-
τελελειμένο ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ θίνες 
(αμμόλοφους) πλάτους 30 εκατοστών, 
ύψους 1,5 με 2 μέτρα και μήκους 200 
μέτρων. Μετά την καταγγελία υποβλή-
θηκε μήνυση που πήρε το δρόμο της 
προκαταρκτικής εξέτασης. Και από αυ-
τό το περιστατικό καταδεικνύεται πόσο 
αδίστακτη είναι η εταιρία του Σαββίδη. 
Αν το ΤΣΔ τολμήσει να γνωμοδοτήσει 
για τον αποχαρακτηρισμό του δάσους 
των 125,44 στρεμμάτων και να εισηγηθεί 
στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων 
να αποφασίσει τον αποχαρακτηρισμό 
του, όπως εισηγούνται η συντάξασα την 
εισήγηση δασοπόνος και ο Σ. Τσιλίκου-
νας που την υπέγραψε, θα προχωρήσει 
σε μια καταστροφική απόφαση. Αυτό 
δεν πρέπει να συμβεί. Πρέπει να κάνου-
με τα πάντα για να μη συμβεί, να «φάμε 
σίδερα» που λέει ο λόγος.

Γεράσιμος Λιόντος

Την Παρασκευή, 5 Απρίλη του 2019, το 
ΣτΕ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με το οποίο 

γνωστοποίησε ότι η Ολομέλειά του σε μεί-
ζονα σύνθεση έβγαλε τέσσερις αποφάσεις 
(685, 686, 687 και 688/2019), όσες ήταν οι 
προσφυγές κατά της υπουργικής απόφασης 
του ΥΠΕΝ (Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας) που νομιμοποιούσε τις περιβόη-
τες Οικιστικές Πυκνώσεις. Με τις αποφάσεις 
αυτές το ΣτΕ, αν και «δικαστήριο του μονάρ-
χη», έκρινε αντισυνταγματική την υπουργική 
απόφαση και την ακύρωσε.

Το ΣτΕ δεν εξέδωσε αυτές τις αποφάσεις 
επειδή θέλει να προστατεύσει το δασικό 
πλούτο της χώρας (την ίδια στιγμή νομιμοποι-
εί την εκχέρσωση δασών και δασικών εκτάσε-
ων στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, 
που τη βαφτίζει δημόσιο συμφέρον), αλλά 
γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Δεν εί-
χε καμιά νομική βάση για να ισχυριστεί ότι οι 
περιβόητες Οικιστικές Πυκνώσεις εξυπηρε-
τούν το δημόσιο συμφέρον (στο όνομα του 
οποίου γίνονταν και γίνονται εγκλήματα σε 
βάρος του δασικού πλούτου της χώρας). Στο 
Δελτίο Τύπου το ΣτΕ ομολογεί αυτό που ανα-
φέρουμε. Παραθέτουμε το σχετικό απόσπα-
σμα: «Ουδέποτε αποτελεί προέχουσα χρήση η 
αξιοποίηση δασικού χαρακτήρα εκτάσεων για 
οικιστικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν συνιστούν 
λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, 
που θα δικαιολογούσαν τη μεταβολή του πε-
ριορισμού του δάσους».

Τόσο η κυβέρνηση Τσίπρα όσο και αυτή 
που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές, 
δε θα εφαρμόσουν αυτές τις αποφάσεις του 
ΣτΕ, γιατί θα πρέπει όλα τα δάση και οι εκ-
χερσωμένες δασικές εκτάσεις να ενταχθούν 
στους δασικούς χάρτες, ενώ θα πρέπει να ξε-
κινήσει η διαδικασία γκρεμίσματος όλων των 
παράνομων οικισμών μέσα στα δάση και των 
παράνομων πολυτελών βιλών.

Το τελευταίο δε θα συμβεί σίγουρα στις πε-
ριπτώσεις των βιλών που οι ιδιοκτήτες τους 
κατόρθωσαν να βγάλουν παράνομες οικοδο-
μικές άδειες. Γιατί η κυβέρνηση των Σαμαρο-
βενιζέλων φρόντισε να εισαγάγει στο άρθρο 
28 του νόμου 4280/2014 την παράγραφο 41 
που προβλέπει:

«41. Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 
3889/2010 (Α΄ 182), όπως ισχύει, μετά το τρίτο 
εδάφιο προστίθενται εδάφια ως εξής: 

“Στις περιπτώσεις ακινήτων εκτός σχεδί-
ου για τα οποία εκδόθηκε νόμιμη οικοδομική 
άδεια προ της 11.6.1975, η οποία δεν έχει ανα-
κληθεί ή ακυρωθεί, δεν χαρακτηρίζεται ως 
δάσος ή δασική έκταση, κατά τη διαδικασία 
του άρθρου 14 του ν. 998/1979, και δεν κη-
ρύσσεται αναδασωτέα επιφάνεια αυτών ίση 
με την απολύτως αναγκαία για την εφαρμογή 
της συγκεκριμένης διοικητικής πράξης - οικο-
δομικής άδειας και δεν απαιτείται βεβαίωση 
του δασαρχείου για κάθε έννομη συνέπεια. 
Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται για ακίνητα 
ή τμήματα αυτών που πληρούν τους όρους 
αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς 
κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. 
Ως όρια αρτιότητας λαμβάνονται υπόψη και οι 
κατά παρέκκλιση όροι δόμησης για την εγκα-
τάσταση λυομένων κατασκευών κατά τις ειδι-
κότερες διατάξεις του β.δ. 7.8.1967.

Για τις οικοδομικές άδειες οι οποίες 
έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 
4030/2011, οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί ή 
ακυρωθεί, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις του άρθρου 13 της παρ. 2 του ν. 
3889/2010 (Α΄ 182), όπως ισχύει, και μόνον για 
ακίνητα ή τμήματα αυτών που πληρούν τους 
όρους αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον κα-
θεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής 
άδειας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται 
η εκ νέου έκδοση βεβαίωσης της οικείας δασι-
κής αρχής για την έκδοση έγκρισης δόμησης 

και άδειας δόμησης κατά τις διατάξεις του ν. 
4030/2011“».

Προσέξτε τι δρόμους άνοιξαν οι Σαμα-
ροβενιζέλοι, προκειμένου οι καταπατητές 
δασών και δασικών εκτάσεων, που είχαν κα-
τορθώσει με πλάγια μέσα να βγάλουν οικο-
δομικές άδειες από τις πολεοδομίες, χωρίς 
να προσκομίσουν βεβαιώσεις από τα κατά 
τόπους δασαρχεία, να νομιμοποιήσουν το 
πλιάτσικό τους σε βάρος του δάσους. Προέ-
βλεψαν ότι οι άδειες που είχαν εκδοθεί πριν 
τις 11-6-1975 (τότε ψηφίστηκε το Σύνταγμα του 
1975) και αυτές που είχαν εκδοθεί μέχρι τη δη-
μοσίευση του νόμου 4030 (25 Νοέμβρη του 
2011) και δεν έχουν ακυρωθεί, ισχύουν, και οι 
εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί αυτές 
οι οικοδομικές άδειες δεν υπάγονται πλέον 
στη δασική νομοθεσία και δεν κηρύσσονται 
αναδασωτέες!

Επισημαίνουμε το εξής: επειδή η φράση 
ότι οι οικοδομικές άδειες που είχαν εκδοθεί 
πριν τις 11-6-1975 δεν προσδιορίζει μέχρι ποια 
χρονική στιγμή, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε 
καταπατητή να νομιμοποιήσει και άδεια που 
είχε εκδοθεί πολλά χρόνια πριν την ψήφιση 
του Συντάγματος, τον Ιούνη του 1975. Ετσι, η 
περίοδος 1975-2011, που είναι έτσι κι αλλιώς 
μεγάλη, διευρύνθηκε ακόμα περισσότερο και 
έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς μεγαλοκα-
ταπατητές να νομιμοποιήσουν τις βίλες τους 
και σε μικροκαταπατητές να νομιμοποιήσουν 
τα λυόμενά τους.

Ετσι, ναι μεν οι περιβόητες οικιστικές πυ-
κνώσεις δε νομιμοποιούνται με τις αποφάσεις 
του ΣτΕ, όμως την ίδια στιγμή οι βίλες που οι 
ιδιοκτήτες τους είχαν βγάλει πλαγίως οικοδο-
μική άδεια δε θα κατεδαφιστούν. Τι θα γίνει, 
όμως, με τις βίλες που δεν έχουν οικοδομι-
κές άδειες; Θα κατεδαφιστούν; Και μέχρι να 
κατεδαφιστούν, θα πληρώνουν πρόστιμα οι 
ιδιοκτήτες τους;  

Το ΣτΕ δεν τόλμησε να νομιμοποιήσει τις Οικιστικές Πυκνώσεις

Χαστούκι στην κυβέρνηση Τσίπρα

Ο «ασθενής» Φλαούνας υποχρεώθηκε να εμφανιστεί στη δίκη του

Την περασμένη Πέμπτη, 11 Απρί-
λη, είχε οριστεί να διεξαχθεί 

στο Α’ Πενταμελές Εφετείο Κα-
κουργημάτων, μετά από διακοπή 
που έγινε στις 20 Φλεβάρη, η 
δίκη του πρώην δημόσιου υπάλ-
ληλου-μαϊμού και πρώην κανα-
λάρχη Μεσσηνίας Ν. Φλαούνα. 
Ο Φλαούνας ξαναδικάζεται, κα-
θώς ο Αρειος Πάγος έκανε δεκτή 
την αναίρεση που ασκήθηκε και 
έσβησε την προκλητική απόφαση 
αθώωσής του σε δεύτερο βαθμό.

Στις 20 Φλεβάρη, όταν πρω-
τοεισήχθη η υπόθεση μετά την 
αναιρετική απόφαση του Αρείου 
Πάγου, ο Φλαούνας δεν εμφα-
νίστηκε, επικαλούμενος για μια 
ακόμα φορά ασθένεια. Εχει βρει 
κάποιον γιατρό στο νοσοκομείο 
Ερρίκος Ντυνάν, που την παρα-
μονή κάθε δίκης του του κάνει ει-
σαγωγή στο νοσοκομείο. Σε εκεί-
νη τη συνεδρίαση εμφανίστηκε ο 
δικηγόρος του Α. Καβουρίνος, ο 
οποίος υπέβαλε αίτημα αναβολής 
της δίκης, γιατί ο «ασθενής» κατη-
γορούμενος επιθυμεί να παραστεί 
αυτοπροσώπως. Το δικαστήριο δε 
δέχτηκε το αίτημα αναβολής και 
διέκοψε για τις 11 Απρίλη (διακοπή 
σημαίνει ότι την υπόθεση θα εκδι-
κάσει η ίδια σύνθεση).

Και την Πέμπτη, όμως, ο Φλα-
ούνας δεν εμφανίστηκε στο δικα-
στήριο, προφασιζόμενος και πάλι 
ασθένεια. Ο γνωστός γιατρός τού 
είχε κάνει εισαγωγή στο νοσοκο-
μείο. Στο δικαστήριο δεν εμφα-
νίστηκε ο Α. Καβουρίνος, αλλά ο 
δικηγόρος Α. Βαγγόπουλος. Ενώ 
Καβουρίνος και Βαγγόπουλος εί-
ναι συνήγοροι υπεράσπισης του 
Φλαούνα, ο Βαγγόπουλος δεν 
εμφανίστηκε ως συνήγορος υπε-
ράσπισης, αλλά ως «άγγελος», για 
να δηλώσει ότι ο Φλαούνας είναι 
πάλι ασθενής και νοσηλεύεται 
στο Ερρίκος Ντυνάν. Και, φυσικά, 
ζήτησε αναβολή της δίκης. Εγινε 
έτσι προφανές ότι επιδιώκουν να 
πετύχουν ευνοϊκή σύνθεση δικα-
στηρίου, γιατί αντιλαμβάνονται 
ότι δεν μπορούν να πετύχουν 
αθωωτική απόφαση.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου 
Μ. Παγουτέλη, απευθυνόμενη 
στον «άγγελο» Βαγγόπουλο, επε-
σήμανε με δηκτικό τρόπο ότι ο 
Φλαούνας εφαρμόζει την τακτι-
κή να μπαίνει στο Ερρίκος Ντυ-
νάν την παραμονή των δικών του. 
Με αυτή την επισήμανση έστελνε 
στον Φλαούνα το μήνυμα να στα-
ματήσει το παιχνίδι της εισαγωγής 
στο νοσοκομείο την παραμονή 

της δίκης.
Μετά από διακοπή, το δικαστή-

ριο αποφάσισε να προσέλθει στο 
δικαστήριο ο Φλαούνας. Οπως 
δήλωσε ο αντεισαγγελέας Εφε-
τών Σοφ. Λογοθέτης, περίμενε να 
έρθουν στο δικαστήριο οι δικηγό-
ροι με εξουσιοδότηση, προκειμέ-
νου να γίνει η δίκη. Ο Φλαούνας 
δεν είχε άλλη επιλογή. Εμφανί-
στηκε στο δικαστήριο υποβαστα-
ζόμενος από τη σύζυγό του, με πυ-
τζάμες, με πεταλούδα στο χέρι και 
θλιμμένο ύφος, για να υπογραμμί-
σει το «σοβαρό πρόβλημα υγείας» 
που αντιμετωπίζει. Το δικαστήριο 
αποφάσισε να διακόψει για τις 25 
Ιούνη του 2019 και να του διορίσει 
συνήγορο από τον κατάλογο. Ετσι, 
η δίκη θα γίνει υποχρεωτικά, γιατί 
η διορισμένη συνήγορος δε θα 
μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν έχει 
εξουσιοδότηση, ούτε να ζητήσει 
τρίτη διακοπή για να μελετήσει 
την υπόθεση. Εχει όλο το χρόνο 
να το κάνει.

Ο Φλαούνας βρίσκεται σε πα-
νικό, γιατί με ομόφωνη απόφασή 
του (2039/2018), το Ζ' Ποινικό 
Τμήμα του Αρείου Πάγου, που συ-
νεδρίασε στις 14 Νοέμβρη, αναί-
ρεσε την απόφαση του Πενταμε-

λούς Εφετείου Κακουργημάτων 
που αθώωσε κατά πλειοψηφία σε 
δεύτερο βαθμό τον απατεώνα. Σε 
πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί 
ομόφωνα σε κάθειρξη δώδεκα 
ετών για απάτη σε βάρος του Ελ-
ληνικού Δημοσίου σε βαθμό που 
η ποινή που αντιμετώπιζε έφτανε 
μέχρι τα ισόβια, δεδομένου ότι 
του καταλογίστηκε ποσό 235.000 
ευρώ.

Ο Αρειος Πάγος έκανε φύλλο 
και φτερό την αθωωτική απόφαση, 
σημειώνοντας ότι το Πενταμελές 
Εφετείο (η πλειοψηφία) «δεν έλα-
βε υπόψη του και δεν αξιολόγησε 
στο σύνολό τους όλα ανεξαιρέτως 
τα αποδεικτικά μέσα που είχε στη 
διάθεσή του για να διαμορφώσει 
την κρίση του, αλλά επιλεκτικά 
έλαβε υπόψη του και συνεκτίμη-
σε μερικά μόνο από αυτά, καθώς 
και περικοπές κάποιων από αυτά»!

Η αρεοπαγιτική απόφαση ανα-
φέρει χαρακτηριστικά στοιχεία 
του αποδεικτικού υλικού, που ανα-
τρέπουν αυτά που επιστράτευσε 
το Πενταμελές για να αθωώσει 
τον Φλαούνα. Σημειώνει ακόμα 
ο Αρειος Πάγος ότι «περαιτέρω, 
η προσβαλλόμενη απόφαση πε-
ριέχει αντιφάσεις», τις οποίες και 
καταγράφει.
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Νομοσχέδιο-σκούπα Γαβρόγλου

Οδοστρωτήρας στην εκπαίδευση
Πριν από λίγο καιρό, κατά τη δια-

δικασία της συνταγματικής ανα-
θεώρησης, ο ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε υπο-
κριτικά την αναθεώρηση του άρθρου 
16 του Συντάγματος, όπως πρότειναν 
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Με το νομοσχέδιο-
σκούπα του Γαβρόγλου, έρχεται να 
καταργήσει στην πράξη το άρθρο 16, 
βαφτίζοντας τα κολλέγια πανεπιστή-
μια, υλοποιώντας με ξεδιαντροπιά 
αυτό που δεν τόλμησαν να κάνουν οι 
προηγούμενες αστικές κυβερνήσεις.

Μετά από συνεχή ράβε-ξήλωνε 
για δύο και πλέον έτη, το υπουργείο 
Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα 
το τελικό σχέδιο νόμου (369 σελί-
δων!), που ολοκληρώνει το γαϊτανάκι 
των «συγχωνεύσεων-συνεργειών-
συνεργασιών» Πανεπιστημίων και 
ΤΕΙ, επιφέρει αλλαγές στο Λύκειο, 
σε αντιεκπαιδευτική-αντιδραστική 
κατεύθυνση, και προσδιορίζει τον 
τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, επιλέγοντας μια καρι-
κατούρα ελεύθερης πρόσβασης για 
να παραμυθιάσει τους μαθητές -τους 
οποίους ουσιαστικά κατατάσσει σε 
κατηγορίες- και να ικανοποιήσει το 
εσωτερικό ακροατήριο του «ΣΥΡΙΖΑ 
του 4%». 

Το πολυνομοσχέδιο φέρει τον τίτλο 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, 
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές δια-
τάξεις».

«Ενιαίος Χώρος 
Ανώτατης 
Εκπαίδευσης και 
Ερευνας»

Το πολυνομοσχέδιο ολοκληρώνει 
τον κύκλο της «ενοποίησης» Πανεπι-
στημίων και ΤΕΙ. Τα ΤΕΙ ουσιαστικά 
καταργούνται και τα Τμήματά τους 
εντάσσονται στα Πανεπιστήμια. Η 
διαμόρφωση του «Ενιαίου Χώρου 
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνας» 
με «αναδιάταξη του ακαδημαϊκού 
χάρτη», η «ακόμα μεγαλύτερη ενοποί-
ηση του τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού 
τομέα», αποτελούν κατεύθυνση που 
υποδεικνύει ο ιμπεριαλιστικός οργα-
νισμός ΟΟΣΑ στην έκθεσή του για 
το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
Υποκρύπτει τη δραστική μείωση των 
δαπανών (οι ελλείψεις σε υποδομές, 
υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό 
θα καλυφθούν με αλληλοκαλύψεις, 
ενώ θα έχουμε και μείωση του αριθ-
μού των φοιτητών στο μέλλον), την 
ανακοπή της τάσης της νεολαίας της 
εργαζόμενης κοινωνίας για πανεπι-
στημιακή εκπαίδευση και την υλοποί-
ηση της κακόφημης Διακήρυξης της 
Μπολόνια.

Θυμίζουμε ότι στην αιτιολογική 
έκθεση του νομοσχέδιου για τις «συ-
νέργειες» του ΕΚΠΑ, του Γεωπονικού 
Πανεπιστήμιου, του Πανεπιστήμιου 
Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδας, οι συριζαίοι 
αναφέρονται στη Μπολόνια «και τη 
συγκρότηση κατόπιν του Ευρωπαϊ-
κού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(ΕΧΑΕ) που άνοιξε διάπλατα την πόρ-
τα στη μείωση των σπουδών στα πα-
νεπιστήμια από τέσσερα σε τρία χρό-
νια» ως μια προσπάθεια επιτάχυνσης 
των εξελίξεων που δρομολογήθηκαν 

από το 1990 στην «‘’ανώτερη τεχνική’’ 
εκπαίδευση σε πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες», χωρίς να αρνούνται τον πυ-
ρήνα αυτής της διαδικασίας, επειδή 
«ήταν αδιανόητο να μέναμε στο κα-
θεστώς απομονωτισμού των ιδρυμά-
των». Η συνέχεια ήταν η «ενοποίηση» 
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, αφού πρώτα 
τα ΤΕΙ «ανωτατοποιήθηκαν» με δια-
δικασίες «ψεκάστε-σκουπίστε-τελει-
ώσατε» το 2001 από την κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ.

Το αποτέλεσμα όλης αυτής της 
ιστορίας είναι αναμφίβολα η υποβάθ-
μιση των πανεπιστημιακών σπουδών 
και πτυχίων, η υποταγή όλων στο τι 
είναι χρήσιμο για τις «αγορές». Η 
αυτεξούσια σημασία της μόρφωσης, 
της προαγωγής της επιστήμης για το 
γενικό καλό και τον Ανθρωπο πετιέται 
στα σκουπίδια.

Η ουσιαστική κατάργηση των ΤΕΙ 
μηδενίζει και την παραμικρή πιθα-
νότητα που είχαν οι απόφοιτοι των 
ΕΠΑΛ, που κατά κανόνα είναι παιδιά 
της εργατικής τάξης και των φτωχών 
λαϊκών στρωμάτων, να φοιτήσουν 
σε αυτά. Γι’ αυτά τα «παιδιά ενός κα-
τώτερου θεού» προορίζονται -στην 
καλύτερη περίπτωση- μόνο τα διετή 
προγράμματα σπουδών που θα υλο-
ποιούνται υπό την αιγίδα των Πανε-
πιστημίων, ώστε να αποκτήσουν το 
κατάλληλο ιλουστρασιόν περιτύλιγμα 
για να τα προσελκύσουν. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι το νομοσχέδιο-σκούπα του 
Γαβρόγλου δεν έχει την παραμικρή 
αναφορά σε σχετικές ρυθμίσεις για 
τον τρόπο πρόσβασης στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση αυτών των απο-
φοίτων.

Στην έκθεση ιδεών που είχαν συ-
ντάξει οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και στην οποία 
είχαν προσδώσει το βαρύγδουπο τίτ-
λο «ολιστικό πρόγραμμα ανάπτυξης» 
σημειώνεται ότι «το ελληνικό κράτος 
έχει αναγνωρίσει τη σημασία του 
αναπροσανατολισμού των εκπαιδευ-
τικών συστημάτων προς μια προετοι-
μασία για την αγορά εργασίας», ενώ 
γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σ’ αυτά τα 
διετή προγράμματα κατάρτισης «που 
θα οργανωθούν και θα επιτηρούνται 
από τα ΑΕΙ σε συνεργασία με άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς από την 
αγορά και τις τοπικές αρχές. Με αυ-
τόν τον τρόπο... και η αγορά μπορεί 
εύκολα να συμμετέχει στην διαμόρ-
φωση των προγραμμάτων σπουδών 
των συγκεκριμένων μαθημάτων 
ώστε να βρίσκει εργαζόμενους με 
ανώτερο επίπεδο ετοιμότητας να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
σε πεδία-κλειδιά για την ελληνική 
οικονομία».

Από τη μια, λοιπόν, προωθείται η 
επιχειρηματική λειτουργία των πα-
νεπιστημιακών ιδρυμάτων, που τώρα 
ανοίγεται και στην αγορά της κατάρ-
τισης και από την άλλη οι «τοπικές 
κοινωνίες», τα επιχειρηματικά συμ-
φέροντα θα έχουν λόγο στην επιλογή 
και το περιεχόμενο των προγραμμά-
των σπουδών, ενώ η εκμετάλλευση 
των μελλοντικών εργατών βαφτίζεται 
«προσφορά υπηρεσιών σε πεδία-κλει-
διά για την ελληνική οικονομία».

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο-σκού-
πα:

u Τα ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, 
το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης και το Αλεξάνδρειο Τεχνο-
λογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσα-
λονίκης (Α.ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) κα-
ταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρό-
σωπα και εντάσσονται στο Διεθνές 
Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) 
Συνιστάται Πανεπιστημιακό Κέντρο 
Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών, 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ως ακα-
δημαϊκή μονάδα του ιδρύματος, στο 
οποίο εντάσσονται οι υφιστάμενες 
σχολές του Διεθνούς Πανεπιστήμιου 
Ελλάδας.

u Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
καταργείται ως αυτοτελές νομικό 
πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανε-
πιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

u Η άρνηση της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και του 
Πολυτεχνείου Κρήτης να υπακούσουν 
στο σχέδιο Γαβρόγλου και να «συνερ-
γαστούν» με το οικείο ΤΕΙ οδήγησε 
τον υπουργό Παιδείας σε πράξεις γε-
λοιότητας. Αφού πρώτα ο Γαβρόγλου 
βάφτισε το εν λόγω ΤΕΙ «το καλύτερο 
της χώρας», στη συνέχεια με το νο-
μοσχέδιο το πανεπιστημιοποίησε! Για 
το λόγο αυτό ίδρυσε το Μεσογειακό 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο οποίο ενέ-
ταξε το ΤΕΙ Κρήτης.

u Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας έσπασε 
σε δυο μέρη και ένα μέρος εντάχθη-
κε στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ένα 
άλλο στο Πανεπιστήμιο Πελοποννή-
σου.

u Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννή-
σου εντάχθηκε και το ΤΕΙ Πελοπον-
νήσου.

u Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγεί-
ας (Ε.Σ.Δ.Υ.) καταργείται ως αυτοτε-
λές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Συνολικά πάνω από 100 νέα τμήμα-
τα ιδρύονται στη θέση όσων καταρ-
γούνται.

u Σε όλα τα παραπάνω Πανεπιστή-
μια, καθώς επίσης και στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Αττικής (συγχώνευση 
ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά) ιδρύονται 
Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Κέντρα, 
ώστε να ενισχυθεί η επιχειρηματική 
λειτουργία των Ιδρυμάτων. Σκοπός 
είναι και η ικανοποίηση «των ανα-
πτυξιακών αναγκών της χώρας» και 
«η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς». Το Π.Ε.Κ. αξι-
οποιεί οικονομικά τα ερευνητικά απο-
τελέσματα των συνεργασιών του με 
«παραγωγικούς φορείς της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής», κ.λπ.

Σχολές Μηχανικών 
Πανεπιστημίων 

Το απόλυτο μπάχαλο με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται στα επαγγελματικά 
δικαιώματα των αποφοίτων, στις κα-
τηγορίες πτυχίων πολλών ταχυτήτων, 
στις αντιδράσεις ισχυρών επαγγελ-
ματικών ενώσεων, που αποτελούν και 
κορμό των μηχανισμών και θεσμών 
του αστικού κράτους, στην ακαδημα-
ϊκότητα των τίτλων σπουδών και κυρί-
ως στην ποιότητα των παρεχόμενων 
σπουδών, των οποίων αναπόφευκτα 
θα σηματοδοτήσει την υποβάθμιση, 
είναι η δυνατότητα με Υπουργική Από-
φαση τα Τμήματα Σχολών Μηχανικών 
Πανεπιστημίων (τα Τμήματα των πρώ-
ην ΤΕΙ δηλαδή) να ορίζουν τη διάρ-
κεια του πρώτου κύκλου σπουδών 
σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (5 
έτη), κατόπιν, λέει, πρότασης της οι-
κείας Συγκλήτου. Να γίνουν, δηλαδή, 
Πολυτεχνεία! Επίσης, με ΥΑ καθορί-
ζεται η αντιστοιχία αυτών των Τμημά-
των Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημί-
ου με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
ύστερα από πρόταση επταμελούς 
επιτροπής! Για το λόγο αυτό, επίσης 
με Υ.Α. ιδρύεται στο οικείο Α.Ε.Ι. Πο-
λυτεχνική Σχολή και εντάσσονται σε 
αυτήν τα Τμήματα της Σχολής Μηχα-
νικών που έχουν οριστεί αντίστοιχα 
με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής.

Διατάξεις για το Λύκειο 
και την πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

u Διατηρούνται οι δυο τύποι Λυ-
κείου, το Γενικό Λύκειο και το Επαγ-
γελματικό Λύκειο. Τα παιδιά ενός 
κατώτερου θεού, οι απόφοιτοι των 
ΕΠΑΛ υποχρεώνονται, με τα έως 
τώρα δεδομένα, να οδηγηθούν στην 
ανεργία ή τα καπιταλιστικά κάτεργα, 
μέσω και του θεσμού της Μαθητείας 
ή να αποδεχθούν τα νέα καθρεφτάκια 
που προορίζονται για τους ιθαγενείς, 
τα διετή προγράμματα των Πανεπι-
στημίων (πανεπιστημιακά ΙΕΚ). 

u Ο πολυδιαφημισμένος αυτόνο-
μος ρόλος του Λυκείου κουρελιάζε-
ται. Το Λύκειο υποτάσσεται απολύτως 
στην προσπάθεια εισαγωγής στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα όποια 
ψήγματα γενικής μόρφωσης έχουν 
απομείνει σταματούν να προσφέ-
ρονται με το τέλος της Β΄ Λυκείου. 

Το Λύκειο αποκτά χαρακτηριστικά 
σχολείου ειδίκευσης. Η κατεύθυνση 
που ακολουθούν οι συριζαίοι είναι η 
υποταγή στις ανάγκες της αγοράς. 
Ανθρώπους-μερικά εργαλεία, με 
γνώσεις μιας χρήσης απαιτεί η κα-
πιταλιστική αγορά, τέτοιους σπεύδει  
να δημιουργήσει το «νέο Λύκειο».

Στο τελικό προσχέδιο που είχε 
δώσει το υπουργείο Παιδείας ισχυ-
ριζόταν ότι «με πέντε χρόνια δευτε-
ροβάθμιας που έχουν προηγηθεί, ο 
μαθητής έχει αποκτήσει τη γνώση που 
χρειάζεται ως μελλοντικός πολίτης, 
κοινωνός κοινωνίας». Ο ισχυρισμός 
αυτός εξοργίζει, όταν τεράστιος είναι 
πλέον ο πλούτος της συσσωρευμένης 
γνώσης και του πολιτισμού. Αντί να 
πορευτούμε στο 14χρονο υποχρεω-
τικό σχολείο για όλους, στην ουσία 
γυρίζουμε δεκαετίες πίσω.

u Η Α΄ Τάξη και η Β΄ Τάξη Γενικού 
Λυκείου αποτελούν τάξεις αποκλει-
στικά γενικής παιδείας, στις οποίες 
εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων 
γενικής παιδείας τριάντα πέντε (35) 
συνολικά ωρών εβδομαδιαίως για τα 
ημερήσια και είκοσι πέντε (25) συνο-
λικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως 
για τα εσπερινά.

u Η Γ΄ Λυκείου τυπικά μόνον ανή-
κει στο Λύκειο. Ουσιαστικά αποκό-
πτεται, γίνεται «προπαρασκευαστική» 
τάξη για την εισαγωγή στα ΑΕΙ-ΤΕΙ, 
δηλαδή τάξη φροντιστήριο. Οι συρι-
ζαίοι ακολουθούν τη λογική «πονάει 
κεφάλι, κόβει κεφάλι». Πικραίνονται 
δήθεν που ειδικά η Γ΄ Λυκείου αντι-
μετωπίζεται ως πάρεργο από τους μα-
θητές, οι οποίοι δείχνουν «αντίστοιχη 
προσήλωση στην παραπαιδεία» και 
αγωνιούν για την εισαγωγή τους στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και αντί τα 
μέτρα που παίρνουν να ενισχύουν τον 
αυτόνομο μορφωτικό χαρακτήρα του 
Λυκείου, μετατρέπουν ουσιαστικά το 
Λύκειο και ειδικά την τελευταία τάξη 
του σε τάξη φροντιστήριο. Το επιχεί-
ρημα ότι έτσι θα αντιμετωπίσουν τη 
γάγγραινα της παραπαιδείας είναι 
για γέλια.

u Η Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου έχει 
μαθήματα γενικής παιδείας και προ-
σανατολισμού τριάντα δύο (32) συνο-
λικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως 
για τα ημερήσια και είκοσι πέντε (25) 
συνολικά διδακτικών ωρών εβδομα-
διαίως για τα εσπερινά. Τα μαθήματα 
προσανατολισμού χωρίζονται σε τέσ-
σερεις Ομάδες (Ομάδες Μαθημάτων 
Προσανατολισμού): Ανθρωπιστικών 
Σπουδών, Θετικών Σπουδών, Σπου-
δών Υγείας και Σπουδών Οικονομίας 
και Πληροφορικής.

u Η μείωση των μαθημάτων, η δι-
δασκαλία τους σε μεγαλύτερες χρο-
νικές ενότητες (εξάωρα μαθήματα), η 
ένταξή τους σε ευρύτερες επιστημο-
νικές περιοχές δεν έχουν ουσιαστικό 
περιεχόμενο από τη στιγμή που δεν 
αμφισβητείται ο ρόλος του αστικού 
σχολείου και της κυρίαρχης ιδεολο-
γίας.

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» 
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και την Ομάδα Προσανατολισμού 
«Σπουδές Υγείας». Η πρώτη οδηγεί 
στο δεύτερο και η δεύτερη στο τρίτο 
Επιστημονικό Πεδίο.

u Τα Τμήματα των Ιδρυμάτων τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσο-
νται σε τέσσερα επιστημονικά πεδία: 
1ο επιστημονικό πεδίο: ανθρωπιστι-
κές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες 
2ο επιστημονικό πεδίο: θετικές και τε-
χνολογικές επιστήμες 3ο επιστημονι-
κό πεδίο: επιστήμες υγείας και ζωής 
4ο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες 
οικονομίας και πληροφορικής. 

Η πρόσβαση σε συγκεκριμένο επι-
στημονικό πεδίο γίνεται ανάλογα με 
την ομάδα προσανατολισμού που 
έχει επιλέξει ο κάθε μαθητή ως εξής: 

α) Οι υποψήφιοι της ομάδας προ-
σανατολισμού ανθρωπιστικών σπου-
δών έχουν πρόσβαση στις σχολές και 
τα τμήματα του 1ου Επιστημονικού 
Πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία 
εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νε-
οελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία τα 
Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία και η Κοι-
νωνιολογία. β) Οι υποψήφιοι της ομά-
δας προσανατολισμού θετικών σπου-
δών έχουν πρόσβαση στις σχολές και 
τα τμήματα του 2ου επιστημονικού 
πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία 
εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νε-
οελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η 
Φυσική, η Χημεία και τα Μαθηματικά. 
γ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσα-
νατολισμού σπουδών υγείας έχουν 
πρόσβαση στις σχολές και τα τμήμα-
τα του 3ου επιστημονικού πεδίου και 
τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται 
υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική 
Γλώσσα και Λογοτεχνία, η Φυσική, η 
Χημεία και η Βιολογία. δ) Οι υποψή-
φιοι της ομάδας προσανατολισμού 
σπουδών οικονομίας και πληροφορι-
κής έχουν πρόσβαση στις σχολές και 
τα τμήματα του 4ου επιστημονικού 
πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία 
εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νε-
οελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα 
Μαθηματικά, η Πληροφορική και η 
Οικονομία.

Εισαγωγή στην 
Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση

u Οι μαθητές της Β΄ Τάξης ΓΕ.Λ. 
που επιθυμούν να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση μέχρι τις τριάντα (30) Ιουνί-
ου κάθε έτους συμπληρώνουν Α΄ δή-
λωση προτίμησης με περιορισμένο 
αριθμό προτιμήσεων Τμημάτων στα 
οποία επιθυμούν να εισαχθούν. 

Το νομοσχέδιο, «διά τον φόβον των 
Ιουδαίων» (προεκλογική περίοδος 
γαρ), αποφεύγει να ορίσει τον περι-
ορισμένο αριθμό προτιμήσεων, που 
σύμφωνα με όλα τα προσχέδια ανέρ-
χονταν το ανώτερο σε 10 προτιμήσεις 
και αναφέρει ότι αυτές θα ορίζονται 
με Υπουργική Απόφαση.

u Αν το σύνολο των προτιμήσεων 
των υποψήφιων μαθητών για ένα Τμή-
μα είναι μικρότερο ή ίσο με τις διαθέ-
σιμες θέσεις του Τμήματος αυτού, το 
Τμήμα αυτό ορίζεται για την επόμενη 
ακαδημαϊκή χρονιά ως «Τμήμα με θέ-
σεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ). 
Τα υπόλοιπα Τμήματα, δηλαδή εκείνα  
στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων 

υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις, 
ονομάζονται «Τμήματα πρόσβασης 
με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠ-
ΠΕ). Τα ΤΕΠ και τα ΤΠΠΕ μεταβάλλο-
νται κάθε ακαδημαϊκό έτος ανάλογα 
με τις δηλώσεις των υποψηφίων που 
προκύπτουν κάθε φορά.

-Οι απόφοιτοι του ημερήσιου γενι-
κού λυκείου (ΓΕ.Λ.) και του εσπερινού 
ΓΕ.Λ. εισάγονται στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση (οι απόφοιτοι εσπερινού 
ΓΕ.Λ. σε ποσοστό θέσεων επιπλέον 
του αριθμού εισακτέων, το οποίο 
ορίζεται με ΥΑ) ως εξής:

α) μέσω πανελλαδικών εξετάσε-
ων, για τα «Τμήματα πρόσβασης 
με πανελλαδικές εξετάσεις». Τα 
θέματα προέρχονται από την εξετα-
στέα ύλη της Γ΄ τάξης και τα ορίζει 
αποκλειστικά η Κεντρική Επιτροπή 
Εξετάσεων 

β) με την προϋπόθεση της από-
κτησης του απολυτηρίου του Λυκεί-
ου στα «Τμήματα με θέσεις ελεύ-
θερης πρόσβασης» (ΤΕΠ), με την 
επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν 
απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρα-
κτική δοκιμασία.

u Για τους μαθητές, στις Α΄ Δη-
λώσεις προτίμησης των οποίων δεν 
έχουν προκύψει ΤΕΠ, η εισαγωγή 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται 
μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι μαθητές στις Α΄ Δηλώσεις προ-
τίμησης των οποίων έχει προκύψει 
τουλάχιστον ένα ΤΕΠ, τον Φεβρου-
άριο της Γ΄ Λυκείου δηλώνουν ορι-
στικά και αμετάκλητα αν θα συμμε-
τέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 
ή αν επιθυμούν να εισαχθούν σε ΤΕΠ 
το οποίο είχαν συμπεριλάβει στην αρ-
χική δήλωση Α΄. 

Αν ο μαθητής επιλέξει ένα από τα 
Τμήματα που είχε συμπεριλάβει στην 
αρχική δήλωση Α΄ και χαρακτηρίστη-
κε ΤΕΠ, εισάγεται στο Τμήμα αυτό με 
μόνη προϋπόθεση την απόκτηση του 
απολυτήριου της Γ΄ Λυκείου και με 
την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν 
απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτι-
κές δοκιμασίες. 

Οι θέσεις των ΤΕΠ που δεν επιλέ-
γονται τελικά τον Φεβρουάριο της Γ΄ 
Λυκείου αποδεσμεύονται και προστί-
θενται στις θέσεις που διεκδικούν οι 
υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετά-
σεων για τα Τμήματα αυτά.

Κοντολογίς, οι μαθητές κατηγορι-
οποιούνται. Με τη βοήθεια της ανα-
συγκρότησης της όλης μορφωτικής 
διαδικασίας και στη Β΄Λυκείου (εκτε-
ταμένα δοκίμια, εξετάσεις, κ.λπ.) και 
μπροστά στο μηχανογραφικό μετά 
το πέρας της Β΄ Τάξης, κάποιοι θα 
αποδεχθούν (;) ότι είναι «άχρηστοι» 
και δε θα συμπληρώσουν το πρώτο 
μηχανογραφικό των περιορισμένων 
(10;) επιλογών, κάποιοι θα το συμπλη-
ρώσουν με στόχο στο δεύτερο μηχα-
νογραφικό, το Φεβρουάριο της Γ΄ 
Λυκείου, να επιλέξουν οριστικά ένα 
Τμήμα που ήδη βρίσκεται στα αζήτη-
τα (με τα μέχρι σήμερα δεδομένα) 
και το οποίο με βάση την αγοραία 
λογική της προσφοράς και ζήτησης 
θα ορισθεί σε Τμήμα ελεύθερης πρό-
σβασης 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.

Οι Σχολές, τα Τμήματα κατηγορι-
οποιούνται με τη βούλα του νόμου. 
Κατατάσσονται σε σχολές πρώτης 
(υψηλής ζήτησης με πανελλαδικές) 
και δεύτερης κατηγορίας (χαμηλής 
ζήτησης και άρα ελεύθερης πρόσβα-
σης).

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 πιθανόν, σχολές και τμήματα 
που προσελκύουν μικρό αριθμό εισα-
κτέων (κατά κανόνα τμήματα των ΤΕΙ) 
στο επόμενο διάστημα να κλείσουν.

u Οσοι μαθητές δεν υποβάλουν 
την Α΄ Δήλωση προτίμησης χάνουν 
το δικαίωμα εισαγωγής στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση με ή χωρίς πα-
νελλαδικές εξετάσεις για το αμέσως 
επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το 
σχολικό έτος αποφοίτησής τους από 
το Λύκειο. 

u Αν ο μαθητής αλλάξει την ομάδα 
προσανατολισμού που έχει δηλώσει, 
χάνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα 
ΤΕΠ που προέκυψαν σύμφωνα με την 
Α΄ δήλωση προτίμησης που υπέβαλε 
και τα οποία δεν αντιστοιχούν στην 
νέα ομάδα προσανατολισμού. 

u Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου που 
συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξε-
τάσεις, μετά την ολοκλήρωση των 
εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των 
βαθμών της τελικής τους επίδοσης, 
συμπληρώνουν το μηχανογραφικό. Σε 
αυτό επιλέγουν όσα Τμήματα επιθυ-
μούν από το επιστημονικό πεδίο στο 
οποίο έχουν πρόσβαση, ανεξάρτητα 
από τις επιλογές τους στην αρχική Α΄ 
δήλωση προτίμησης. 

u Για την εισαγωγή μέσω πανελ-
λαδικών εξετάσεων ισχύουν τα εξής: 
προσμετράται σε ποσοστό ενενήντα 
τοις εκατό (90%) ο μέσος όρος των 
βαθμών στα τέσσερα (4) πανελλα-
δικά εξεταζόμενα μαθήματα του 
οικείου επιστημονικού πεδίου, και 
σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) 
ο βαθμός του απολυτήριου της Γ΄ 
Τάξης ΓΕ.Λ.

u Κατ’ εξαίρεση, για την εισαγω-
γή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

α) δεν προσμετράται σε ποσοστό 
10% ο βαθμός του απολυτήριου της 
Γ΄ Τάξης ΓΕ.Λ. αλλά μόνο ο μέσος 
όρος των βαθμών στα τέσσερα (4) 
πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθή-
ματα του οικείου επιστημονικού 
πεδίου, 

β) η Α΄ δήλωση προτίμησης δεν 
υποβάλλεται έως τις τριάντα (30) 
Ιουνίου, αλλά έως τις τριάντα μία 
(31) Οκτωβρίου από τους μαθητές 
της Γ΄ Τάξης ΓΕ.Λ.

u Για την προαγωγή και την από-
λυση των μαθητών στο Γενικό Λύκειο 
απαιτείται Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον 9,5.

u Για καθαρά δημαγωγικούς λό-
γους που έχουν να κάνουν με την προ-
εκλογική περίοδο, οι συριζαίοι διατη-
ρούν θολό τοπίο όσον αφορά τον τρό-
πο απόκτησης του απολυτήριου του 

Λυκείου. Οι αντιδράσεις των μαθητών 
(αν και περιορισμένες προς το παρόν) 
και η εξαγγελθείσα 24ωρη απεργία 
της ΟΛΜΕ για τις 12 του Απρίλη, ως 
αντίδραση στο νέο Λύκειο και τον 
τρόπο πρόσβασης στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, ανάγκασαν το υπουργείο 
Παιδείας να κρύψει τις πραγματικές 
προθέσεις του. Σε αντίθεση με όλα τα 
προσχέδια, όπου η «αναβάθμιση» του 
απολυτήριου του Λυκείου συνδεόταν 
με την καθιέρωση ενός πρόσθετου 
ταξικού εξεταστικού  φραγμού μέσω 
μίνι πανελλαδικών εξετάσεων (Εξετά-
ζονται γραπτώς τα τέσσερα εξάωρα 
μαθήματα, τα ίδια που θα δώσουν οι 
μαθητές στις πανελλαδικές εξετάσεις 
για την εισαγωγή στα ΑΕΙ-ΤΕΙ. Το 40% 
του βαθμού του απολυτήριου προκύ-
πτει από τις εξετάσεις αυτές, στις 
οποίες τα θέματα μπαίνουν από τους 
καθηγητές της ομάδας σχολείων, ανά 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Επιτηρητές 
είναι καθηγητές άλλων σχολείων και 
διαφορετικής ειδικότητας από την 
ειδικότητα των καθηγητών του εξε-
ταζόμενου μαθήματος, τα γραπτά 
των μαθητών έχουν καλυμμένα τα 
ονόματα και βαθμολογούνται από 
καθηγητή άλλου σχολείου), το νομο-
σχέδιο-σκούπα «ταυτίζει» τον τρόπο 
διεξαγωγής των προαγωγικών και 
απολυτήριων εξετάσεων.

Στη συνέχεια, όμως, αναφέρεται 
ότι με Υπουργική Απόφαση καθορί-
ζονται «ο τρόπος υπολογισμού του 
συνολικού αριθμού μορίων εισαγω-
γής με βάση τους γραπτούς βαθμούς 
των Πανελλαδικών Εξετάσεων και το 
βαθμό απολυτηρίου όπου απαιτείται» 
και «η κατανομή των μαθημάτων σε 
ομάδες και κλάδους και ο τρόπος 
και ο χρόνος εξέτασης και βαθ-
μολόγησης, ο τρόπος ορισμού και 
οι υποχρεώσεις των επιτηρητών, οι 
υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος δι-
ατύπωσης των θεμάτων, ο τρόπος φύ-
λαξης των γραπτών, η βαθμολόγηση 
των γραπτών δοκιμίων των προαγω-
γικών και απολυτηρίων εξετάσεων, οι 
προϋποθέσεις και ο τρόπος αναβαθ-
μολόγησης των γραπτών δοκιμίων 
των προαγωγικών και απολυτηρίων 
εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, ο 
τρόπος διαβίβασης των θεμάτων 
στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ 
Λυκείου, ο τρόπος κατανομής των 
σχολικών μονάδων σε ομάδες σχο-
λείων για τη διεξαγωγή των απολυ-
τηρίων εξετάσεων, η συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων για τη διενέρ-
γεια των απολυτηρίων εξετάσεων 
και οι αρμοδιότητες αυτών, η δια-
δικασία κατάρτισης βαθμολογικών 
πινάκων απολυτηρίων εξετάσεων, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

Πειραματικά και 
Πρότυπα Σχολεία

Σταγόνα στον ωκεανό είναι οι ρυθ-
μίσεις σε προοδευτική κατεύθυνση 
για τα Πειραματικά σχολεία, που 
επαναφέρουν το παλιό καθεστώς. Οι 
δεξιές φυλλάδες αγανακτούν και το 
έχουν κάνει κύριο θέμα, καθότι οπα-
δοί της «αριστείας» (της κατηγοριο-
ποίησης δηλαδή των μαθητών) επειδή 
οι μαθητές θα εισέρχονται αποκλει-
στικά με κλήρωση, το διδακτικό προ-
σωπικό θα επιλέγεται από το αρμό-

διο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, όπου συμμετέχουν και 
οι αιρετοί των εκπαιδευτικών και επει-
δή οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρε-
τούν με θητεία στα σχολεία αυτά κα-
τά την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
μπορεί να τοποθετηθούν σε οργανική 
θέση με απόφαση του αρμοδίου Κε-
ντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, 
που εκδίδεται μετά από αίτησή τους.

Αγανακτούν επίσης που δεν εφαρ-
μόζεται από τώρα η αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών των σχολείων αυτών 
αντί της καμουφλαρισμένης αξιολό-
γησής τους μέσω «της αποτίμησης 
του εκπαιδευτικού έργου», όπως σε 
όλα τα υπόλοιπα σχολεία.

Οι συριζαίοι διατηρούν επίσης για 
να κρατούν ισορροπίες και να μη χά-
νουν το δυνατόν ψηφαλάκια, αν και 
σε περιορισμένο αριθμό (9 Πρότυπα), 
το θεσμό των Πρότυπων σχολείων.

Τα κολλέγια γίνονται 
Πανεπιστήμια   

Οι ρυθμίσεις που αφορούν την 
περίπτωση των κολλεγίων έχουν ξε-
περάσει σε προκλητικότητα κάθε 
προηγούμενο. Στην ουσία καταργεί-
ται και το Συμβούλιο Αναγνώρισης 
Επαγγελματικών Προσόντων του Αρ-
βανιτόπουλου γιατί, σύμφωνα με τις 
δηλώσεις Γαβρόγλου, δεν υλοποιούσε 
αυστηρά τις επιταγές της ευρωπαϊκής 
οδηγίας.

Ο,τι δεν μπόρεσαν να κάνουν όλες 
οι προηγούμενες αστικές κυβερνή-
σεις, να ανωτατοποιήσουν ουσιαστι-
κά τα κολλέγια, να τα ισοτιμήσουν με 
τα Πανεπιστήμια, καταργώντας από 
την πίσω πόρτα το άρθρο 16 του Συ-
ντάγματος, το κάνουν τώρα οι ξεδιά-
ντροποι συριζαίοι. 

Ο τίτλος «Συγκρότηση και λει-
τουργία του Συμβουλίου Αναγνωρί-
σεως Επαγγελματικών Προσόντων» 
αντικαθίσταται με τον τίτλο «Αρμό-
δια αρχή για την εφαρμογή του π.δ. 
38/2010». Τώρα  το Αυτοτελές Τμήμα 
Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθε-
σίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) αποφαίνεται επί των 
αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελ-
ματικών προσόντων των αποφοίτων 
κολλεγίων.

Σύμφωνα με τον Γαβρόγλου, οι 
απόφοιτοι κολλεγίων προσκομίζουν 
το «πτυχίο» του κολλεγίου και επειδή 
η συντριπτική πλειοψηφία των κολλε-
γίων συνεργάζονται με πανεπιστήμια 
του εξωτερικού, προσκομίζουν και 
ένα έγγραφο από την Αρχή Πιστο-
ποίησης της χώρας του Πανεπιστη-
μίου με το οποίο συνεργάζεται το 
κολλέγιο. Μόλις το φέρουν και αυτό 
το υπουργείο θα πει ότι «δεν είναι 
ένα πλαστό χαρτί, πάρτε το και είτε 
ασκήστε το επάγγελμα είτε πηγαίνετε 
στο αντίστοιχο επιμελητήριο για να 
σας δώσει άδεια ασκήσεως εργασί-
ας. Είναι τόσο απλό και με τόσο απλό 
τρόπο θα γίνει».

Ολα αυτά τα κάνουν οι συριζαίοι 
όχι μόνο γιατί είναι βαμμένοι οπαδοί 
της ιμπεριαλιστικής ΕΕ, αλλά και για 
να κερδίσουν και επ’ αυτού την εύνοιά 
της και να εμπλουτίσουν τη δεξαμενή 
των επίδοξων ψηφοφόρων. Γνωρίζουν 
πολύ καλά τι ισχύει με τα πανεπιστή-
μια του εξωτερικού που επιδίδονται 
μετά μανίας στις συμφωνίες «δι-
καιόχρησης» και ενοικίασης τίτλων 
σπουδών για να επιβιώσουν, όπως 
γνωρίζουν ότι η επαγγελματική ισο-
τιμία υποκρύπτει και την ακαδημαϊκή 
ισοτιμία, πλην, όμως, σφυρίζουν κλέ-
φτικα.

Γιούλα Γκεσούλη

l Ενιαίος Χώρος σαλαμοποίησης Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
l Ταξικό Λύκειο, υποβάθμιση γενικής μόρφωσης, με Γ΄Λυκείου-τάξη φροντιστήριο
l Καρικατούρα ελεύθερης πρόσβασης
l Ανωτατοποίηση των Κολλεγίων
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Αποκαλυπτικό έγγραφο της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι

«Ελληνικό γιαούρτι» παραγωγής Ρουμανίας!
«Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών, 

σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν 
έρευνας σε καταστήματα πώλησης 
τροφίμων και στις μεγαλύτερες αλυ-
σίδες supermarket στη Ρουμανία, 
εντοπίσαμε 7 εταιρίες που παράγουν 
γιαούρτι με την ένδειξη “ελληνικό“ ή 
“ελληνικού τύπου“.

Σε αυτές περιλαμβάνεται και η ελλη-
νικών συμφερόντων εταιρία Olympus 
που διαθέτει ιδιόκτητο εργοστάσιο 
στην περιοχή του Brasov και παράγει 
προϊόντα που διανέμονται στην τοπική 
αγορά με την επωνυμία “Stragghisto“ 
και “ελληνικό γιαούρτι“. Εάν δεχθού-
με ότι ελληνικό γιαούρτι δύναται να 
χαρακτηρισθεί μόνο το γιαούρτι που 
παρασκευάζεται στην Ελλάδα, τότε 
θα πρέπει να ζητήσουμε και από την 
ελληνική εταιρία να μετονομάσει τα 
προϊόντα της.

Επιπλέον, η Lidl εισάγει και διανέμει 
“ελληνικό γιαούρτι“, το οποίο παράγε-
ται στην Πολωνία.

Επισημαίνουμε επίσης, ότι στην 
ρουμανική αγορά εισάγονται τα προϊ-
όντα των ελληνικών εταιριών Κρι Κρι, 
Κολιός και Φάγε.

Θα πρέπει, πιστεύουμε, να εξετα-
στεί και το κατά πόσο οι μέθοδοι πα-
ραγωγής και οι χρησιμοποιούμενες 
πρώτες ύλες ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές του ελληνικού γιαουρ-
τιού.

Στην περίπτωση της Τσεχίας το ανά-
λογο ζήτημα φαίνεται να διευθετήθη-
κε και με παρέμβαση της Ε. Επιτροπής. 
Μπορεί να γίνει το ίδιο και στην περί-
πτωση της Ρουμανίας;

Παραθέτουμε κατωτέρω αναλυτικές 
πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό 
για κάθε ένα από τα εν λόγω προϊόντα 
και παρακαλούμε για οδηγίες σας».

Αυτά αναφέρει η ελληνική πρε-
σβεία στο Βουκουρέστι, σε έγγρα-
φό της προς την Β8 Διεύθυνση του 
υπουργείου Εξωτερικών («αρμόδια 
για την υποστήριξη ανάπτυξης δρα-
στηριοτήτων των ελληνικών επιχειρή-
σεων στις αγορές του εξωτερικού», 
όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα 
του ΥΠΕΞ). Το έγγραφο υπογράφεται 
από τον προϊστάμενο του Γραφείου 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέ-
σεων της πρεσβείας και κοινοποιείται 
στην πολιτική ηγεσία και τη διοικητι-
κή ιεραρχία του ΥΠΕΞ (διπλωματικά 
γραφεία υπουργού και ΑΝΥΠΕΞ, 
γενικούς γραμματείς, γενικούς διευ-
θυντές και διευθυντές), στην πολιτι-
κή ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Αραχωβίτη, 
Τελιγιορίδου, Αντώνογλου, Κασσίμη) 
και στο συνδικάτο των γαλακτοβιομή-
χανων (ΣΕΒΓΑΠ). 

Το έγγραφο έχει ημερομηνία 22 
Μάρτη του 2019 (φρέσκο-φρέσκο δη-
λαδή) και όπως φαίνεται από τα «σχε-
τικά», έχει προηγηθεί αλληλογραφία 
από τον Αύγουστο του 2018. Δε γνωρί-
ζουμε το περιεχόμενο της προηγηθεί-
σας αλληλογραφίας, αλλά υποπτευό-
μαστε πως υπήρξαν καταγγελίες κατά 
της «Ολυμπος» από ανταγωνίστριες 
ελληνικές εταιρίες που εξάγουν για-
ούρτι στη Ρουμανία και βρέθηκαν με 
την πλάτη στον τοίχο, καθώς η εταιρία 
των αδελφών Σαράντη παράγει «ελ-

ληνικό γιαούρτι» στη Ρουμανία και 
επομένως απέκτησε ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στην εσωτερική αγορά 
της γειτονικής χώρας.

Σημασία, όμως, δεν έχει το πώς 
ξεκίνησε αυτή η υπόθεση (ο ανταγω-
νισμός ανάμεσα στις γαλακτοβιομη-
χανίες μάς αφήνει παγερά αδιάφο-
ρους). Σημασία έχουν αυτά που απο-
καλύπτει. Ας τα κωδικοποιήσουμε:

1 Μια ελληνική εταιρία, η «Ολυμπος», 
έχει στήσει επιχειρήσεις στη Ρου-

μανία και στη Βουλγαρία. Δεν ξέρου-
με τι προϊόντα παράγει και πουλάει 
στη Βουλγαρία (η ιστοσελίδα της 
είναι σε κυριλλικό αλφάβητο και θα 
χρειαστούμε λίγο χρόνο μέχρι να 
την «ξεψαχνίσουμε»), όμως στη Ρου-
μανία, στις 29 Ιούλη του 2018, ανακοί-
νωσε ότι παρουσιάζει στην αγορά μια 
νέα μάρκα (brand) γιαουρτιού, με μια 
επένδυση 20 εκατ. ευρώ. Υπάρχουν 
δημοσιεύματα σε μια μεγάλη γκάμα 
ιστοσελίδων, γεγονός που δείχνει ότι 
πρόκειται για καμπάνια της εταιρίας. 
Πρόκειται για το νέο «Stragghisto 
Greek yogurt» (φωτογραφία 1).

«Μ’ αυτή τη νέα γραμμή παρα-
γωγής εμπλουτίζουμε τη γκάμα των 
προϊόντων μας και διανέμουμε το 
Στραγγιστό στους καταναλωτές, ένα 
πλήρως νέο και αυθεντικό προϊόν, που 
παρασκευάζεται σύμφωνα με μια πα-
ραδοσιακή συνταγή από την καρδιά 
της Ελλάδας. Είμαστε στην ευχάρι-
στη θέση να ανακοινώσουμε τη δια-
νομή του στη ρουμανική αγορά και το 
αφιερώνουμε σε όλους τους εραστές 
των ποιοτικών προϊόντων διατροφής», 
δήλωσε ο Αθανάσιος Γιαννούσης, 
εμπορικός διευθυντής της Olympus 
Romania.

Δεν είναι τυχαίο ότι λίγες μέρες 
μετά απ’ αυτή την ανακοίνωση (στις 
9 Αυγούστου του 2018) αρχίζει η αλ-
ληλογραφία της Β8 Διεύθυνσης του 
ΥΠΕΞ με την ελληνική πρεσβεία στο 
Βουκουρέστι. Οι άλλες ελληνικές 
γαλακτοβιομηχανίες που εξήγαγαν 
γιαούρτια στη Ρουμανία, προφα-
νώς άρχισαν να «τρώνε πόρτα» από 
τα σούπερ μάρκετ και τις αλυσίδες, 
αφού η «Ολυμπος» παρήγαγε το για-
ούρτι στη Ρουμανία και μπορούσε να 
το πουλάει φτηνότερα (φτηνότερο 
γάλα, χαμηλότερα μεροκάματα, λι-

γότερα μεταφορικά κτλ.).
Την ίδια περίοδο, ο ΣΕΒΓΑΠ, μέλος 

του οποίου είναι η «Ολυμπος», καταγ-
γέλλει στην Κομισιόν την παραγωγή 
και κυκλοφορία «ελληνικού γιαουρτι-
ού» στην Τσεχία. Δε δέχεται ούτε καν 
τους όρους «γιαούρτι ελληνικού τύ-
που» ή «ελληνικού στιλ» ή «ελληνικής 
συνταγής»! Πρόκειται για πρόκληση. 

Υπάρχει και ουσία, όμως, σ’ αυτή 
την πρόκληση. Τι δήλωνε με καμάρι ο 
εμπορικός διευθυντής της «Ολυμπος» 
στη Ρουμανία; Οτι το προϊόν είναι 
αυθεντικό, γιατί παράγεται σύμφωνα 
με ελληνική παραδοσιακή συνταγή. 
Γι’ αυτό και το ονομάζουν «ελληνικό 
γιαούρτι». Μ’ άλλα λόγια, ο όρος «ελ-
ληνικό γιαούρτι» δεν παραπέμπει σε 
γιαούρτι που παρασκευάζεται στην 
Ελλάδα, με ελληνικό γάλα, από ελ-
ληνικές φυλές προβάτων, αλλά πα-
ραπέμπει σε μια συνταγή, σε έναν 
τρόπο παρασκευής! Γιατί τότε να 
μην ονομάζεται και το γιαούρτι που 
παρασκευάζεται στην Τσεχία, μ’ αυ-
τόν τον τρόπο παρασκευής, «ελληνικό 

γιαούρτι»; ‘Η έστω «ελληνικού τύπου/
στιλ/συνταγής», όπως αποφάσισε τε-
λικά η Κομισιόν (παρά τα ψέματα που 
λένε εδώ και καιρό πρώτα ο Αποστό-
λου και μετά ο Αραχωβίτης);

Ο ΣΕΒΓΑΠ, μέλος του οποίου είναι 
και η εταιρία των αδελφών Σαράντη, 
δε δέχεται ούτε το «ελληνικό γιαούρ-
τι» ούτε το «γιαούρτι ελληνικού τύ-
που/στιλ/συνταγής», η ίδια εταιρία, 
όμως, ως καπιταλιστική επιχείρηση, 
παρασκευάζει και πουλάει «ελληνικό 
γιαούρτι» που το παρασκευάζει στη 
Ρουμανία, με ρουμάνικο γάλα! «Τα 
καλά και συμφέροντα ταις ψυχαίς 
ημών»…

2Σύμφωνα με το έγγραφο της 
ελληνικής πρεσβείας στο Βου-

κουρέστι, υπάρχει και ρουμάνικη 
γαλακτοβιομηχανία που παράγει και 
πουλάει «ελληνικό γιαούρτι από βου-
βαλίσιο γάλα». Πράγματι, η εταιρία 
«Transilvania Lactate» παράγει και 
πουλάει στη Ρουμανία «ελληνικό για-
ούρτι» (μπορείτε να το διαπιστώσετε 
από την ιστοσελίδα της: http://www.
transilvanialactate.ro/en/produs/
yoghurt/greek-yoghurt-5/).

3Πάντα σύμφωνα με το έγγραφο 
της πρεσβείας, η Lidl εισάγει και 

πουλάει στη Ρουμανία γιαούρτια 
«ελληνικού στιλ» (φωτογραφίες 2 και 
3). Οπως έχουμε ξαναγράψει, όμως, 
τέτοια γιαούρτια παράγονται και κυ-
κλοφορούν εδώ και χρόνια σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα μάθαμε ότι 
«γιαούρτι ελληνικού στιλ» παράγει η 
Lidl στην Πολωνία και το πουλάει στη 
Ρουμανία (και ποιος ξέρει σε ποιες 
άλλες χώρες)!

4Yπάρχει και μια βρετανική εται-
ρία, η Muller, που πουλάει «για-

ούρτι ελληνικού στιλ» στη Ρουμανία 
(φωτογραφία 4). O υπάλληλος της 
πρεσβείας προφανώς δεν ξέρει ποια 
είναι η απόφαση της Κομισιόν για 
το «γιαούρτι ελληνικού τύπου/στιλ/
συνταγής», γι’ αυτό και ζητάει να επι-

διωχτεί η παρέμβαση της Κομισιόν.
Ο Αποστόλου ξεκίνησε μια προπα-

γανδιστική «φάμπρικα», προκειμένου 
να εξαπατήσει τους έλληνες κτηνο-
τρόφους που στενάζουν από την κα-
τρακύλα των τιμών που επιβάλλουν 
οι γαλακτοβιομήχανοι (με εργαλείο 
τους τις αθρόες εισαγωγές φρέσκου 
και συμπυκνωμένου γάλακτος όλων 
των ειδών, το οποίο χρησιμοποιούν 
για την παραγωγή όλων των γαλα-
κτοκομικών προϊόντων – ακόμα και 
προϊόντων ΠΟΠ). Θα ζητήσουμε από 
την Κομισιόν να αναγορεύσει το ελ-
ληνικό γιαούρτι σε προϊόν ΠΓΕ κι έτσι 
θ’ αποκτήσουμε αποκλειστικότητα σε 
όλη την Ευρώπη και οι κτηνοτρόφοι 
θ’ ανασάνουν, έλεγε σε γενικές γραμ-
μές η προπαγάνδα του Αποστόλου. 
Ομως, το πόρισμα στο οποίο κατέ-
ληξε η ομάδα εργασίας που έστησε 
προέβλεπε ότι το «ελληνικό γιαούρτι 
ΠΓΕ» μπορεί να παράγεται και με ει-
σαγόμενο γάλα!

Ο Αραχωβίτης, πιεσμένος από τις 
δικές μας αποκαλύψεις και προκειμέ-
νου να κατασιγάσει την οργή των κτη-
νοτρόφων, κατασκεύασε άρον-άρον 
ένα δεύτερο πόρισμα, το οποίο ανα-
φέρει ότι το «ελληνικό γιαούρτι ΠΓΕ» 
μπορεί να παράγεται μόνο από ελλη-
νικό γάλα. Ολα αυτά τα έχουμε γρά-
ψει αναλυτικά (δείτε για παράδειγμα: 
http://www.eksegersi.gr/issue/994/
Αγροτικά/32316. Η-Κομισιόν-έχει-δε-
χτεί-ότι-η-Τσεχία-μπορεί-να).

Αν επανερχόμαστε είναι πρώτο για 
να δώσουμε στη δημοσιότητα το έγ-
γραφο της ελληνικής πρεσβείας στο 
Βουκουρέστι (ολόκληρο το έγγραφο 
έχει ανέβει στην ιστοσελίδα μας 
www.eksegersi.gr), το οποίο είμαστε 
σίγουροι ότι δεν πρόκειται να δημοσι-
οποιήσει ο Αραχωβίτης. Για να ξέρουν 
οι κτηνοτρόφοι ποια είναι η αλήθεια 
και πόσο χοντρά τους δουλεύουν. Και 
δεύτερο, για να καταδείξουμε την 
υποκρισία γαλακτοβιομήχανων και 
κυβέρνησης.

Η υπόθεση θα μπορούσε να είναι 
για γέλια. Δελτίο Τύπου τετρακο-

σίων δέκα λέξεων, συνοδευόμενο από 
δύο φωτογραφίες εξέδωσε το υπουρ-
γείο Ψηφιακής Πολιτικής για να μας 
ενημερώσει ότι ο υπουργός Παππάς 
ταξίδεψε στις ΗΠΑ, συνοδευόμενος 
από τον διευθύνοντα σύμβουλο της 
Hellas Sat και από τον διευθύνοντα 
σύμβουλο του Ελληνικού Διαστημι-
κού Οργανισμού (ΕΛΔΟ), προκειμέ-
νου να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις 
της Lockheed Martin και να ενημε-
ρωθεί από τον επικεφαλής μηχανικό 
της εταιρίας, Barry Noakes, για την 
πορεία που ακολουθεί ο δορυφόρος 
Hellas Sat 4! Οπως μας ενημερώνει 
ο ίδιος ο υπουργός, ο δορυφόρος 
«αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 21.000 
χλμ από την επιφάνεια της Γης και στα 
μέσα Μαΐου στην ελληνική τροχιακή 
θέση (39 μοίρες ανατολικά)»! Δηλα-
δή, έπρεπε να ταξιδέψει ο υπουργός 
στις ΗΠΑ για να τον ενημερώσουν 
για κάτι που θα μπορούσε να μάθει μ' 
ένα απλό e-mail ή με μια διαδικτυακή 
σύνδεση;

Εντάξει, είχε και συνέχεια η δήλω-
ση: «Η Ελλάδα, με δύο δορυφόρους 
στην ελληνική τροχιακή θέση, δια-
ψεύδει παταγωδώς όσους έλεγαν ότι 
η χώρα μας δεν μπορεί να αξιοποιήσει 
τις τεχνολογίες διαστήματος. Σκεφτεί-
τε μόνο ότι πριν από δύο χρόνια, δεν 
είχαμε δικούς μας δορυφόρους, ενώ 
κινδυνεύαμε να χάσουμε την ελληνική 
τροχιακή θέση. Η Ελλάδα ανακάμπτει, 
αναβαθμίζεται και τα καταφέρνει σε 
ένα πεδίο που αφορά την τεχνολογική 
αιχμή».

Ποια Ελλάδα; Εχει «η Ελλάδα» κά-
ποιο δορυφόρο και δεν το ξέρουμε; Η 
Ελλάδα έχει πράγματι την τροχιακή 
θέση 39, η οποία της έχει εκχωρηθεί 
βάσει διεθνών συνθηκών, όμως ως 
κράτος δε διαθέτει ούτε ένα δορυ-
φόρο. Ούτε ως ελληνικός καπιτα-
λισμός διαθέτει δορυφόρο, διότι η 
εταιρία Hellas Sat, που είχε ιδρυθεί 
το 2001 από την κρατική ΕΑΒ και 
τον ημικρατικό ΟΤΕ, πουλήθηκε σε 
αραβικά συμφέροντα. Οι Γερμανοί 
της Deutsche Telekom δεν είχαν τέ-

τοια σχέδια στο επιχειρηματικό τους 
πλάνο και ξεφορτώθηκαν την εταιρία, 
την οποία αγόρασε ένα κονσόρτσιουμ 
αραβικών εταιριών (Σαουδάραβες 
έχουν τη δεσπόζουσα θέση). Οι άρα-
βες καπιταλιστές έχουν στήσει μια 
πολύ καλή μπίζνα, διαθέτοντας πλέ-
ον δύο δορυφόρους και πουλώντας 
υπηρεσίες σε πελάτες τους (από 
κράτη μέχρι τηλεοπτικά κανάλια και 
εταιρίες τηλεπικοινωνιών) σε όλες τις 
χώρες της Μέσης Ανατολής και της 
Βόρειας Αφρικής. Το ελληνικό κρά-
τος εκχωρεί σ' αυτή την εταιρία τα 
δικαιώματα που έχει στην τροχιακή 
θέση και παίρνει σε αντάλλαγμα κά-
ποιες υπηρεσίες (χρησιμοποιούνται 
κυρίως από τα υπουργεία Εξωτερικών 
και Αμυνας).

Είχε και συνέχεια το ταξίδι Παππά 
στις ΗΠΑ. Πάντα στο Κολοράντο, 
όπου βρίσκεται η έδρα της Lockheed 
Martin και στο περιθώριο του «35th 
Space Symposium», μέγας σπόνσο-
ρας του οποίου είναι (ποιος άλλος;) 
η Lockheed Martin, υπογράφηκε 

Ταξίδια προσωπικής προβολής ή και κάτι παραπέρα;
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Ραψωδία… γιατί στον πυρήνα της υπάρχει το έπος. Με τη 
μορφή της εστίασης πάνω σε γεγονότα ιστορικά, με πρωταγωνι-
στές ανθρώπους ξεχωριστούς, που η διακριτότητά τους δεν τους 
αποσπά από τους συντρόφους τους, αλλά τους αναγορεύει σε 
παραδείγματα/υποδείγματα μιας συλλογικής δράσης. .

Σε κόκκινο… όπως το κόκκινο του αίματος, το κόκκινο της 
ελπίδας, το κόκκινο της επανάστασης. Οπως η «κόκκινη παρ-
θένα της Μονμάρτρης» και η «κόκκινη Ρόζα».  Οπως «Το Κόκκινο 
Γαρύφαλλο» που έγραψε η Λουίζ Μισέλ, όταν εκτελέστηκε ο 
ποιητής Τεοφίλ Φερέ, ο κομμουνάρος σύντροφός της. Οπως τα 
κόκκινα γαρύφαλλα που συνήθιζε να βάζει στο γραφειάκι της η 
Ηλέκτρα  Αποστόλου, σ’ ένα τενεκεδάκι από κονσέρβα. Οπως το 
κόκκινο νήμα που συνδέει τους αιώνες και τις γενιές των ανθρώ-
πων που αγωνίζονται για να περάσουμε από την προϊστορία στην 
Ιστορία, πληρώνοντας το βαρύ τίμημα που πάντοτε πληρώνουν 
αυτοί που βγαίνουν μπροστά.

Τέσσερις γυναίκες: Λουίζ Μισέλ, Ρόζα Λούξεμπουργκ, Ηλέ-
κτρα Αποστόλου, Ουλρίκε Μάινχοφ. Μια ιστορική διαδρομή 
ενός αιώνα. Από την Κομμούνα του Παρισιού μέχρι τα «μολυ-
βένια χρόνια» της Γερμανίας τη δεκαετία του ‘70, περνώντας 
από την επανάσταση στο Βερολίνο το 1918-19 και την αντικα-
τοχική αντίσταση στην Ελλάδα το 1941-44. Αγωνίστριες για την 
κοινωνική απελευθέρωση, σε διαφορετικές εποχές, σε διαφορε-
τικά μήκη και πλάτη της Γης. Με διαφορετικές προσωπικότητες, 
με διαφέρουσες ιδεολογικοπολιτικές απόψεις, σε διαφορετικά 
κοινωνικά περιβάλλοντα. Αλλά με το κόκκινο νήμα να συνδέει την 
παρουσία τους, τη δράση τους, τη στάση ζωής τους.

Αυτές οι επώνυμες επαναστάτριες μιλούν και για λογαριασμό 
όλων των «ανώνυμων». Των γυναικών των λεύτερων βουνών και 
των αποκλεισμένων πόλεων, της φυλακής, της εξορίας και του 
εκτελεστικού αποσπάσματος. Αυτών που βρέθηκαν στην πρώτη 
γραμμή των απελευθερωτικών μαχών κι αυτών που έμειναν πίσω 
και στήριξαν αυτές τις μάχες.

Ενα υβρίδιο επικού θεάτρου και θεάτρου-ντοκουμέντο. Θε-
ατρικός λόγος, ντοκουμέντα, μαρτυρίες, λογοτεχνικά κείμενα 
συντίθενται σε ένα παλίμψηστο που ανιχνεύει τις συνδέσεις 
και ενσαρκώνονται για να επαναφέρουν στην προσοχή μας 
την επίμονη διαχρονικότητα του επαναστατικού οράματος.

Υπό τους ήχους του σπουδαίου Μπιλ Ντίξον (και όχι μόνο).
Μια βουτιά στην Ιστορία, όχι ως μνημόσυνο, αλλά ως διε-

ρεύνηση κρίσιμων σημερινών ερωτημάτων.
Παραστάσεις που απομένουν:
Σαββατoκύριακα 13-14, 20-21 Απρίλη
                                         4-5, 11-12 Μάη.

Στο κτίριο της ΚΟΝΤΡΑΣ, Αγαθουπόλεως 65 και Αχαρνών.
Ωρα έναρξης: 20.30.
Είσοδος ελεύθερη

(Μετά την έναρξη η είσοδος δεν είναι δυνατή)
Απαιτείται κράτηση στο 6973930419

Μετά την παράσταση ακολουθεί 
συζήτηση με τους συντελεστές

Trailer: http://www.anoikeiosi.gr/yliko/videos/videos-rapsodia.html
Περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση: www.anoikeiosi.gr

κοινή Δήλωση Συνεργασίας μεταξύ του 
ΕΛΔΟ και της NASA. Θα συνεργαστούν, 
λέει, στο πλαίσιο του προγράμματος της 
NASA: «Advanced Human and Robotic 
Exploration ON and AROUND the 
MOON», που προβλέπει την «αποστολή 
του πρώτου ελληνικού ρομποτικού οχήμα-
τος στη Σελήνη το 2022 (συμμετοχή της 
Ελλάδας υπό την ονομασία «Hellas to the 
Moon») για την εξερεύνηση του εδάφους 
αυτής και την απόκτηση δεδομένων που 
θα ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο και θα 
αξιοποιηθούν από ελληνικά Πανεπιστήμια 
και ερευνητές».

Φυσικά, ο Παππάς ξεσπάθωσε (μόνο ότι 
αισθάνεται ως άλλος… Γιούρι Γκαγκάριν 
δεν μας είπε): «Η χώρα εισέρχεται στον 
παγκόσμιο διαστημικό χάρτη ως ισότιμος 
εταίρος»! «Η Ελλάδα δηλώνει παρούσα 
στην αιχμή του δόρατος της διαστημικής 
τεχνολογίας»! «Αναπτύσσεται ένας νέος 
κλάδος για την ελληνική οικονομία, με τα 
ανάλογα οφέλη»! «Ενισχύεται η προσπά-
θεια ανάσχεσης του brain drain, αλλά και 
της προσέλκυσης εγνωσμένου κύρους 
ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό»! 
«Με την αποστολή “H Ελλάδα στη Σελή-
νη”, η χώρα μας μπαίνει στην κατηγορία 
των ελάχιστων χωρών, οι οποίες έχουν 
πατήσει στο έδαφος της Σελήνης με δικό 
τους όχημα»! «Η ελληνική Κυβέρνηση και 

ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός, 
με πάρα πολλή, επιμονή και συστηματική 
δουλειά, αναβαθμίζουν τη χώρα και την 
κατατάσσουν στην πρωτοπορία της έρευ-
νας για το σύνολο της ανθρωπότητας».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Χριστό-
δουλος Πρωτοπαπάς, υπό τη διπλή του 
ιδιότητα: και διευθύνων σύμβουλος της 
Hellas Sat (μιας ιδιωτικής καπιταλιστικής 
επιχείρησης αποκλειστικά αραβικών συμ-
φερόντων) και πρόεδρος του ΕΛΔΟ (ενός 
ελληνικού κρατικού οργανισμού - μιλάμε 
για παγκόσμια πρωτοτυπία): «Η σημερινή 
μέρα είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα 
και τον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό,  
κι αυτό γιατί η χώρα συγκαταλέγεται πλέ-
ον μεταξύ των πολύ λίγων διακεκριμένων 
χωρών που θα έχουν εγκατάσταση στη 
Σελήνη»!

Δεν αξίζει, βέβαια, ν' ασχοληθεί κα-
νείς στα σοβαρά μ' αυτή την ακατάσχετη 
μπουρδολογία. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι 
ο Παππάς έχει διδακτορικό στη μπουρδο-
λογία, το οποίο επεδείκνυε και τότε που 
ήταν πολιτικά ισχυρός και τώρα που είναι 
ο «εκπεσών άγγελος» του μεγάρου Μαξί-
μου. Να ενημερώσουμε μόνο ότι η ΝΑSA, 
από την περίοδο του Ομπάμα ακόμα, είχε 
βρεθεί σε μεγάλη οικονομική ένδεια και 
δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει τα 
προγράμματά της. Τότε οι μανατζαραί-

οι της αποφάσισαν να δημιουργήσουν 
μια «παγκόσμια συμμαχία». Δηλαδή, να 
μαζέψουν λεφτά απ' όπου μπορούν να 
μαζέψουν, έναντι κάποιων ισχνών ανταλ-
λαγμάτων προς τους χρηματοδότες-δο-
ρυφόρους. 

Η Lockheed Martin, όμως, είναι ένα 
μονοπώλιο κατασκευής πολεμικών εξοπλι-
σμών. Το μεγάλο project της τα τελευταία 
χρόνια, το οποίο υποστηρίζει ιδιαίτερα η 
κυβέρνηση Τραμπ, είναι η παραγωγή του 
μαχητικού αεροσκάφους πέμπτης γε-
νιάς F-35. Αν η αμερικάνικη κυβέρνηση 
μπλοκάρει (για απροσδιόριστο χρονικό 
διάστημα) τη συμμετοχή της Τουρκίας 
στην παραγωγή του F-35 (για 100 αερο-
πλάνα «πηγαίνει» η Τουρκία), η Lockheed 
Martin πρέπει να βρει άλλους αγοραστές. 
Οι πρώτες αναγνωριστικές κρούσεις 
στην Ελλάδα έχουν ήδη γίνει, μολονότι 
η Ελλάδα έχει υπογράψει σύμβαση με 
τη μεγάλη ανταγωνίστρια της Lockheed 
Martin, την General Dynamics, για την 
αναβάθμιση των F-16 σε κατηγορία Viper. 
Τα μονοπώλια σ' αυτές τις περιπτώσεις 
κάνουν «λόμπινγκ». Υποψιαζόμαστε, λοι-
πόν, ότι ο Παππάς δεν πήγε στην έδρα της 
Lockheed Martin για να δει αν ο Hellas Sat 
4 κινείται κανονικά στην τροχιά του, αλλά 
στο πλαίσιο του «λόμπινγκ» που κάνει το 
αμερικάνικο μονοπώλιο.

Οι αρεοπαγίτες του Ζ' Ποινικού Τμή-
ματος δεν είχαν τελικά το θάρρος 

να υιοθετήσουν την πρόταση της αντει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου Ολγας 
Σμυρλή, που πρότεινε την άμεση αθώω-
ση της καθαρίστριας από το Βόλο,  αλ-
λά αποφάσισαν να παραπέμψουν την 
υπόθεση στην Ολομέλεια του ανώτατου 
ακυρωτικού δικαστηρίου, η οποία θα συ-
νεδριάσει στις 16 του Μάη.

Στις 6 Φλεβάρη που έγινε η συνεδρί-
αση του Ζ' Ποινικού Τμήματος, η αντει-
σαγγελέας Σμυρλή, σε μια εκτενή και 
εμπεριστατωμένη αγόρευση, υιοθέτησε 
τον πυρήνα της επιχειρηματολογίας της 
υπεράσπισης (Θόδωρος Θεοδωρόπου-
λος) και ζήτησε να γίνει δεκτή η αναίρε-
ση, γιατί η απόφαση δεν είναι αιτιολογη-
μένη. Εκανε, όμως, και ένα βήμα παρα-
πέρα. Εισηγήθηκε στο δικαστήριο τη μη 
επιστροφή της υπόθεσης για νέα δίκη 
από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργη-
μάτων Λάρισας, αλλά την αθώωσή της, 
σύμφωνα με το άρθρο 518 του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας.

Πράγματι, η συγκεκριμένη διάταξη 
προβλέπει ότι αν ασκηθεί αναίρεση 
επειδή έχει γίνει εσφαλμένη εφαρμογή 
ή ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διά-
ταξης, ο Αρειος Πάγος δεν παραπέμπει 
την υπόθεση αλλά εφαρμόζει τη σωστή 
ποινική διάταξη και, αν δεν υπάρχει αξι-
όποινη πράξη, κηρύσσει αθώο τον κατη-
γορούμενο.

Εν προκειμένω, με την καταδίκη σε 
δεκαετή κάθειρξη της καθαρίστριας, 
έχουμε τον ορισμό της εσφαλμένης 
εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διά-
ταξης. Η πλαστογραφία έγινε άπαξ, το 
1996, και έχει παραγραφεί. Απάτη -και 
μάλιστα κατ' εξακολούθηση, σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις περί καταχραστών 

του Δημοσίου- δεν υπάρχει, δεδομένου 
ότι η γυναίκα εργαζόταν κανονικά, δεν 
εισέπραττε μισθούς χωρίς να εργάζεται. 
Ούτε η προσφερόμενη εργασία της κα-
θαρίστριας υπολειπόταν από την εργασία 
που θα προσέφερε αν είχε τελειώσει την 
ΣΤ' Δημοτικού και όχι την Ε'. Δε χρειάζο-
νται γραμματικές γνώσεις για τη δουλειά 
της καθαρίστριας. Επομένως, δεν έχει 
προκληθεί καμιά ζημιά στο Δημόσιο. Δεν 
υπάρχει αδίκημα και επομένως ο Αρειος 
Πάγος πρέπει να κηρύξει αθώα την κα-
θαρίστρια και να μην παραπέμψει την 
υπόθεση στο Πενταμελές για νέα δίκη. 

Για να φτάσει σ' αυτή την πρόταση η 
αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου δε 
χρειάστηκε να κάνει νομικούς ή λογικούς 
ακροβατισμούς. Πήρε τα πραγματικά πε-
ριστατικά (αυτά που δεν τα αμφισβήτησε 
κανένας) και τα υπήγαγε στους σωστούς 
νομικούς κανόνες. Γιατί άραγε δεν έκα-
ναν το ίδιο τα δυο Εφετεία Κακουργημά-
των (Τριμελές και Πενταμελές), που κα-
ταδίκασαν την εργάτρια σε εξοντωτικές 
ποινές (10 χρόνια κάθειρξη η ποινή στο 
δεύτερο βαθμό);

Γι' αυτό μιλάμε για ταξικό μίσος. Το 
οποίο θα είχε στείλει την καθαρίστρια 
οριστικά στη φυλακή, καταστρέφοντάς 
της τη ζωή, αν δεν είχε πλημμυρίσει η 
Ελλάδα από ένα τεράστιο κύμα αγανά-
κτησης και κατακραυγής για την αδικία.

Παρά την πρόταση της εισαγγελέα, 
όμως, το Ζ' Ποινικό Τμήμα του Αρείου 
Πάγου επέλεξε να μη βάλει οριστικά τέρ-
μα  στην περιπέτεια αυτής της εργάτριας, 
αλλά παρέτεινε την αγωνία της, παραπέ-
μποντας την υπόθεση στην Ολομέλεια. Η 
επιχειρηματολογία της απόφασης (ΑΠ Ζ' 
Ποινικό Τμήμα 466/2019) είναι ότι έχουν 
εκδοθεί αντιφατικές αποφάσεις από 
τα Ποινικά Τμήματα του Αρείου Πάγου 

ως προς το αν το αδίκημα της απάτης, 
με τη χρήση πλαστού τίτλου σπουδών, 
διαπράττεται άπαξ, με τη χρήση του 
πλαστού τίτλου, ή αν διαπράττεται κατ' 
εξακολούθηση, δηλαδή κάθε φορά που 
αυτός ο υπάλληλος εισπράττει το μισθό 
του. Κι ακόμα, ότι ανακύπτει το ζήτημα αν 
υπάρχει ζημία του Δημοσίου (που απο-
τελεί προϋπόθεση για τη στοιχειοθέτηση 
της απάτης), όταν αυτός που χρησιμοποί-
ησε πλαστό τίτλο σπουδών προσέφερε 
πραγματικά τις υπηρεσίες του και είχε τα 
απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα για 
να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες, ή αν η 
ζημία του Δημοσίου ισοσταθμίζεται πλή-
ρως από την εργασία που του παρέσχε ο 
εργαζόμενος.

«Και τα δύο ως άνω νομικά ζητήματα», 
αναφέρει η απόφαση, «ενόψει του ότι 
απασχολούν τα ποινικά Δικαστήρια της 
χώρας πολλές παρόμοιες περιπτώσεις 
προσλήψεως σε θέσεις εργασίας στο Δη-
μόσιο ή σε ΝΠΔΔ με τη χρήση πλαστού 
τίτλου σπουδών, κατά την ομόφωνη γνώ-
μη του παρόντος Τμήματος, είναι εξαιρε-
τικής σημασίας και παρουσιάζουν γενικό-
τερο ενδιαφέρον» και γι' αυτό «πρέπει να 
παραπεμφθούν στην Πλήρη Ολομέλεια».

Ελπίζουμε η γενίκευση (η οποία έδωσε 
και τη νομική βάση για να καταδικαστεί 
δυο φορές η καθαρίστρια από Εφετεία 
Κακουργημάτων) να μη βάλει μια ερ-
γάτρια στην ίδια μοίρα με κάποιον που 
καταθέτει πλαστούς επιστημονικούς τίτ-
λους και οδηγήσει έτσι στην απόρριψη 
της αναίρεσης. Η αντεισαγγελέας Σμυρ-
λή παρουσίασε μια καθαρή νομική βάση 
για να υπαχθούν σ' αυτή τα πραγματικά 
περιστατικά που αφορούν τη συγκεκριμέ-
νη περίπτωση (χωρίς ανατριχιαστικές γε-
νικεύσεις), η οποία πρέπει να γίνει δεκτή 
από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

Στις 16 Μάη στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου

Νέα δίκη για την υπόθεση της 
καθαρίστριας από το Βόλο
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Επαιξαν και έχασαν οι αφοί 
Αγγελόπουλοι στην κόντρα 

τους με τον Βασιλακόπου-
λο. Οι αφοί προσπαθήσαν να 
φορτώσουν την εντός Ελλάδα 
κυριαρχία του Παναθηναϊ-
κού στη βοήθεια που έχουν 
οι πράσινοι από τη διαιτησία, 
την οποία ελέγχει απόλυτα ο 
Βασιλακόπουλος. Εκείνη την 
περίοδο ο Ολυμπιακός έκανε 
στην Euroleague τη μια νίκη 
μετά την άλλη, σε αντίθεση με 
τους πράσινους που έτρωγαν 
συνεχώς «σφαλιάρες» στις ευ-
ρωπαϊκές τους διοργανώσεις. Η 
σκέψη των Αγγελόπουλων απλή. 
Στην Ελλάδα, με τη βοήθεια της 
Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας 
(ΚΕΔ) και του Βασιλακόπουλου, 
ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 
κορυφή, ενώ στην Ευρώπη που 
οι διαιτητές σφυρίζουν αντικει-
μενικά, ο Ολυμπιακός «πετάει» 
και οι πράσινοι σέρνονται.

Για να καταφέρουν να πετύ-
χουν τη συσπείρωση των ερυ-
θρόλευκων οπαδών γύρω τους 
και για να σταματήσουν τις 
μουρμούρες για τη μείωση του 
μπάτζετ και τις λανθασμένες 
επιλογές παιχτών, αποφάσισαν 
να αποσυρθεί η ομάδα στο δεύ-
τερο ημίχρονο του ντέρμπι με 
τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, 
σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη 
διαιτητική σφαγή της ομάδας. 
Δήλωσαν μάλιστα ότι δε θα ξα-
ναπαίξουν κόντρα στους πράσι-
νους με έλληνες διαιτητές, αδι-
αφορώντας για τις συνέπειες.

Δυστυχώς γι’ αυτούς, η αγω-
νιστική κατάρρευση της ομά-
δας τους στα παιχνίδια της 
Euroleague και ο αποκλεισμός 
από την τελική φάση (οι ερυ-
θρόλευκοι έμειναν ένατοι στην 
κατάταξη), σε συνδυασμό με την 
ξέφρενη πορεία των πράσινων 
(τερμάτισαν στην έκτη θέση), 
ανέτρεψε τα σχέδιά τους και 
τους έκανε ρεζίλι το σκυλιών. 
Τα αγωνιστικά αποτελέσματα 
σε Ελλάδα και Ευρώπη έδειξαν 
με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι 
ο τρόπος που διαχειρίστηκαν 
οι Αγγελόπουλοι τα θέματα της 
ομάδας ήταν καταστροφικός. 
Τα εξωαγωνιστικά τερτίπια της 
ερυθρόλευκης διοίκησης σε 
συνδυασμό με τα οικονομικά 
προβλήματα που είχε η ομάδα 
(οι παίχτες του Ολυμπιακού 
ήταν απλήρωτοι για αρκετό διά-
στημα), είχαν ως αποτέλεσμα να 
χάσουν οι παίχτες τον «προσα-
νατολισμό» τους και να μην μπο-
ρέσουν να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις που έχουν οι αγώνες 
της Euroleague. Στα παραπάνω 
προστέθηκε και η «αδιαφορία» 
της Ρεάλ Μαδρίτης που κατέ-
βηκε με τα «δεύτερα» στον τε-
λευταίο αγώνα κόντρα στη Ζαλ-
γκίρις, δίνοντας τη δυνατότητα 
στους Λιθουανούς να κερδίσουν 
και να πάρουν την όγδοη θέση 
από τους ερυθρόλευκους.

Πλέον, στις τάξεις των ερυ-

θρόλευκων οπαδών επικρατεί 
αναβρασμός και η συντριπτική 
πλειοψηφία ζητάει από τους 
Αγγελόπουλους να ξεκαθαρί-
σουν τα πράγματα και είτε να 
βάλουν το χέρι στην τσέπη και 
να δημιουργήσουν μια δυνατή 
ομάδα που να μπορεί να πρω-
ταγωνιστήσει είτε να βρουν τη 
διάδοχη κατάσταση και να απο-
χωρήσουν από την ηγεσία της 
ομάδας. Υπάρχουν βέβαια και 
τα ερυθρόλευκα παπαγαλάκια 
που προσπαθούν να πείσουν τον 
κόσμο του Ολυμπιακού ότι η λύ-
ση είναι να μην παίξει ο Ολυμπι-
ακός στο ελληνικό πρωτάθλημα 
αλλά στην Αδριατική Λίγκα, για 
να δρομολογηθούν εξελίξεις και 
να αναγκαστεί να φύγει από την 
ΕΟΚ ο Βασιλακόπουλος. Το επι-
χείρημά τους είναι ότι χωρίς τον 
Ολυμπιακό δεν μπορεί να γίνει 
πρωτάθλημα, οπότε η κυβέρ-
νηση και οι υπόλοιπες ομάδες 
θα αναγκαστούν να «συμβιβα-
στούν» με τους ερυθρόλευκους 
και η διοίκηση της ομάδας θα 
μπορέσει να πετύχει τη βασική 
της επιδίωξη που είναι η απο-
μάκρυνση του Βασιλακόπουλου 
από την ηγεσία του ελληνικού 
μπάσκετ.

Με απλά λόγια, οι ερυθρόλευ-
κοι ρίχνουν το γάντι στις υπόλοι-
πες ομάδες και εμμέσως πλην 
σαφώς ζητούν να απομακρυν-
θεί ο πρόεδρος της ΕΟΚ για 
να παραμείνουν στο ελληνικό 
πρωτάθλημα. Δεν μπορούμε να 
γνωρίζουμε αν θα πάνε την κό-
ντρα μέχρι το τέλος (υπάρχουν 
φήμες που θέλουν σημαντικούς 
ερυθρόλευκους παράγοντες να 
μη συμφωνούν με τη λογική της 
«μετωπικής» σύγκρουσης, οι 
οποίοι είναι έτοιμοι να αναλά-
βουν δράση), όμως θα πρέπει 
κάποιος να τους θυμίσει τη λαϊ-
κή ρήση «λογαριάζουν χωρίς τον 
ξενοδόχο». Ο Βασιλακόπουλος 
έχει αποδείξει ότι ελέγχει από-
λυτα τις εξελίξεις στο ελληνικό 
μπάσκετ και πολύ δύσκολα θα 
μπει στο περιθώριο, ιδιαίτερα 
όταν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ δε 
δείχνουν διάθεση να στηρίξουν 
τους ερυθρόλευκους.

Το ενδιαφέρον για τα αγω-
νιστικά δρώμενα στο πο-

δοσφαιρικό πρωτάθλημα είναι 
μειωμένο, αφενός γιατί έχει 
ξεκαθαρίσει ο τίτλος (μονα-

δικό ερωτηματικό είναι αν ο 
ΠΑΟΚ θα καταφέρει να πάρει 
το πρωτάθλημα αήττητος) και 
αφετέρου γιατί το θέαμα που 
παρουσιάζουν οι ομάδες στη 
συντριπτική πλειοψηφία των 
αγώνων είναι από απαράδεκτο 
ως μέτριο. Σε αντίθεση όμως με 
το αγωνιστικό μέρος, τα δρώμε-
να στο διοικητικό επίπεδο δεν 
περνούν απαρατήρητα. Στο ΔΣ 
της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής 
Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) της περα-
σμένης Τρίτης 9/4, ο Χέρμπερτ 
Χούμπελ επικεφαλής της παρα-
κολούθησης των ΟΥΕΦΑ και 
ΦΙΦΑ στο ελληνικό ποδόσφαι-
ρο, έριξε και πάλι στο τραπέζι το 
θέμα του ποδοσφαιρικού Grexit, 
αφού σύμφωνα με την εκτίμησή 
του η ΕΠΟ δεν έχει καταφέρει 
να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις 
της απέναντι στις διεθνείς Ομο-
σπονδίες.

Ο Χούμπελ μετέφερε στο ΔΣ 
της ΕΠΟ επιστολή της Γενικής 
Γραμματέα της ΦΙΦΑ, Φάτμα 
Σαμούρα, η οποία αναγνωρίζει 
ότι έχουν γίνει ορισμένα βήμα-
τα προς τη σωστή κατεύθυνση, 
αλλά ταυτόχρονα τονίζει ότι σε 
βασικά θέματα υπάρχουν σοβα-
ρές καθυστερήσεις. Χαρακτηρι-
στικό είναι ένα απόσπασμα από 
την επιστολή της: «Θέματα όπως 
η επικοινωνία και ο τρόπος που 
βγαίνει προς τα έξω η εικόνα 
του ποδοσφαίρου, το VAR, η 
αντιμετώπιση του προβλήματος 
της βίας, το Match fixing και η 
δομή της ΕΠΟ δεν λειτουργούν 
ικανοποιητικά. Θα εξετάσουμε 
τη λήψη περαιτέρω μέτρων».

Εκτός όμως από τη Σαμού-
ρα, και ο Χούμπελ έστειλε το 
δικό του μήνυμα στη διοίκηση 
της ΕΠΟ για δυο σημαντικά 
θέματα: την αντιμετώπιση της 
αθλητικής βίας και την παρα-
μονή του Γκαγκάτση στη θέση 
του διευθύνοντος συμβούλου 
της Super League. Η αναφορά 
του Χούμπελ στο θέμα του Γκα-
γκάτση έχει ιδιαίτερη σημασία, 
αφού άπαντες τη συσχέτισαν με 
την καταγγελία του Ολυμπιακού 
προς την ΦΙΦΑ. Οι ερυθρόλευ-
κοι ενημέρωσαν για το θέμα τη 
διεθνή Ομοσπονδία, μετά την 
απόφαση της πλειοψηφίας των 
ομάδων της Super League να 
παραμείνει ο Γκαγκάτσης στη 
θέση του, παρά το γεγονός ότι 

υπάρχει σε βάρος του καταδι-
καστική απόφαση από ποινικό 
δικαστήριο. Η ποινή που του 
επιβλήθηκε είναι κάθειρξη πέ-
ντε ετών, λόγω της εμπλοκής 
του στο σκάνδαλο με τις κάρτες 
υγείας των ποδοσφαιριστών. 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νο-
μοθεσία (άρθρο 3 του νόμου 
2725 περί κωλυμάτων), μετά την 
καταδίκη του ο Γκαγκάτσης θα 
έπρεπε να έχει αποπεμφθεί από 
τη θέση του. Ομως όλοι κάνουν 
τα στραβά μάτια. Ο πρόεδρος 
της Λίγκας «κρύβεται» πίσω από 
την απόφαση της πλειοψηφίας, 
παραγνωρίζοντας το γεγονός 
ότι έχει την ευθύνη για τον έλεγ-
χο της νομιμότητας των μελών 
του ΔΣ της Λίγκας και συμπερι-
λαμβάνει τον Γκαγκάτση στους 
συμμετέχοντες στις διάφορες 
συσκέψεις με την κυβέρνηση, 
την ΕΠΟ, τους χορηγούς κτλ.

Ενδιαφέρον έχει και το γεγο-
νός ότι ο πρόεδρος της Λίγκας, 
Βαγγέλης Μπαταγιάννης,  «προ-
στατεύει» τον Γκαγκάτση, παρά 
το γεγονός ότι είναι προσκείμε-
νος στην ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Η 
διοίκηση του Ολυμπιακού έχει 
κηρύξει «ανένδοτο» και προσπα-
θεί με κάθε τρόπο να τον απομα-
κρύνει από τη θέση του, όμως ο 
δικός της άνθρωπος στην ηγε-
σία της Λίγκας λειτουργεί σε 
διαφορετικό μήκος κύματος και 
εμποδίζει να πραγματοποιηθεί ο 
στόχος της ΠΑΕ από την οποία 
προτάθηκε. Ολα δείχνουν ότι 
για μια ακόμη φορά οι εξελίξεις 
στο ελληνικό επαγγελματικό πο-
δόσφαιρο θα καθοριστούν από 
τις διαθέσεις της ΦΙΦΑ και της 
ΟΥΕΦΑ. Ο Χούμπελ εμμέσως 
πλην σαφώς ξεκαθάρισε ότι 
δε θα ανεχτεί για πολύ καιρό 
τη σημερινή κατάσταση και ότι 
θα πρέπει σε σύντομο χρονικό 
διάστημα να απομακρυνθεί 
από τη Λίγκα ο Γκαγκάτσης και 
να γίνουν συγκεκριμένες ενέρ-
γειες για την καταπολέμηση της 
αθλητικής βίας, διαφορετικά θα 
υπάρξουν κυρώσεις για το ελλη-
νικό ποδόσφαιρο. 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
ΥΓ1. Από τον Βασιλειάδη αλλά 

και από την αντιπολίτευση δεν 
έχει ακουστεί το παραμικρό για 
την υπόθεση Γκαγκάτση. Είναι 
φανερό ότι στην Ελλάδα κανέ-
νας δε θέλει να δυσαρεστήσει 
τον θείο Ιβάν, αλλά όσον αφορά 
τη ΦΙΦΑ το μέγεθος του ΠΑΟΚ 
και η «επιρροή» του Σαββίδη σε 
σχέση με τους καπιταλιστές-ιδι-
οκτήτες των μεγάλων ευρωπαϊ-
κών ομάδων είναι σαν να συγκρί-
νουμε συνοικιακό περίπτερο με 
κεντρικό super market.

ΥΓ2. Τη στιγμή που έκλεινε η 
στήλη ανακοινώθηκε η παραί-
τηση του Μπαταγιάννη από την 
προεδρία της Super League. 
Από ερυθρόλευκες «διαρροές» 
η κατηγορία είναι ότι έκανε τα 
χατίρια του Σαββίδη.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο
Δύο χιλιάδες δεκαεννιά

πού είσαι, της ανατροπής γενιά;

Τέτοιες μέρες (8 και 9 Απριλίου) του 1941, οι παππούδες των 
σημερινών φασιστών, νεοναζί και λοιπών σφουγγοκωλάριων 
κάθε ισχυρού που πουλάνε πατριωτισμό, έστρωναν χαλιά 
στους γερμανούς κατακτητές και οι «απάτριδες και προδό-
τες» έκαναν τα πάντα για να αντισταθούν. Παραθέτουμε (άλλο 
ένα) ενδεικτικό χρονικό: Στις 8 Απριλίου του 1941 (και ενώ οι 
Γερμανοί ήταν έτοιμοι να εισέλθουν στη Θεσσαλονίκη, κάτι 
που έκαναν το πρωί της επόμενης μέρας), δραπετεύουν από 
το σανατόριο του Ασβεστοχωρίου για να συμμετάσχουν στην 
αντίσταση δώδεκα μέλη του ΚΚΕ, που είχαν μεταφερθεί εκεί 
από την Ακροναυπλία λόγω φυματίωσης! Την απόδραση ορ-
γάνωσαν τρία ηγετικά στελέχη του Μακεδονικού Γραφείου 
του (επαναστατικού τότε, καμία σχέση με το σημερινό) ΚΚΕ, 
οι Απόστολος Τζανής, Σίμος Κερασίδης και Μωυσής Πασχαλί-
δης. Την επόμενη μέρα οι… πατριώτες παρέδιδαν και επίσημα 
την πόλη στις χιτλερικές ορδές. Η τελετή έγινε στην οδό Μο-
ναστηρίου, με τον δοτό δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο 
Μερκουρίου (είχε διοριστεί από τη δικτατορία Μεταξά το 1937) 
να προσφωνεί περιχαρής τον γερμανό στρατηγό, λέγοντας ότι 
με τους ναζί κατακτητές στην πόλη «η εν γένει ασφάλεια και η 
ησυχία αυτής θα είναι εγγυημέναι και ο βίος των πολιτών ομα-
λός και άνετος». Την ίδια ώρα οι… «προδότες κομμουνιστές» 
διακινούσαν ήδη στην πόλη την πρώτη προκήρυξη ενάντια 
στους γερμανούς κατακτητές…

Ολα τ' αποδημητικά γύρισαν στις φωλιές τους
μόν' ένας πετροκότσυφας φεύγει απ' το ποτάμι

τηράει δεξά, τηράει ζερβά και ψάχνει νέα τρύπα
κει να λουφάξει και ν' αρχίσει το γνωστό τροπάρι.
Τ' άλλα πουλιά τον κράζουνε και τον περιγελούνε
που φαφλατάς και χαβαλές είναι και μαξυλάκας
μα κείνος δεν ζορίζεται, τ' αυτί του δεν ιδρώνει
σούργελο ήταν μια ζωή, γιατί ν' αλλάξει τώρα

που 'χει τα φράγκα τα χρυσά, μικρόφωνα και δόξες
και έχει πιάσει την καλή δουλεύοντας τους πάντες;

Αλλοτε με επίχρισμα πολιτικού «πολιτισμού» και άλλοτε 
με απόλυτη, ανελέητη επίθεση κατά πάντων (Ερντογάν), ο 
φασισμός είναι ευδιάκριτος παρά τα όποια προσωπεία του. 
Ορμπάν, Σαλβίνι, Μπολσονάρο και λοιποί, δεν είναι παρά η 
κορυφή ενός παγόβουνου που πλέει περήφανα πλέον προς 
το μοιραίο λιώσιμο, το δικό του και της ανθρωπότητας. Οχι 
χωρίς τη (μικρή ή μεγαλύτερη) συνενοχή της τελευταίας. Κι 
ας μην πέρασαν παρά μόνο εφτά δεκαετίες από το τελευταίο 
παγκόσμιο αιματοκύλισμα, πριν καν εκλείψουν εκείνοι που το 
έζησαν! Εχει πολλά όπλα η αστική τάξη, μα υπάρχει ένα κάποιο 
κενό στο «διά ταύτα» από τις αγόμενες και φερόμενες μάζες 
και τη στήριξη που της προσφέρουν…

Βρε fashion victim κούφιο και ρηχό, βρε Κατερίνα
θυμάσαι που τα σάλια σου τρέχανε απ' την πείνα;

Αναρωτιέμαι πού θα πας μετά από τον Ιούνη
τότε που θα ξεκουμπιστούν οι κλέφτες και οι Ούννοι.

Προς τι η έκπληξη για την αγάπη του Πάπα προς τον Τσίπρα; 
Ολο το ιερατείο τον αγαπάει. Αποδεδειγμένα. Ο Πάπας γιατί 
ν' αποτελεί εξαίρεση;

Μερικά δύστυχα δίστιχα της λαϊκής μούσας για τους εγχώ-
ριους: «Πρεζόνι ήσουν τελικά! Δεν εξηγείται τόση / πρεμούρα 
κάθε τρεις και λίγο για μια δόση». «Εχω να μάθω νέα της απ' τις 
αρχές Μαρτίου / και δεν σας κρύβω ανησυχώ για τη Θεανώ 
Φωτίου». «Νέστορα της πολιτικής, σοφέ Φώτη Κουβέλη ω/ 
αναρωτιέμαι ανήσυχη τι άραγε σου μέλλει». «Αντιλαλούν οι 
ρεματιές, αντιλαλούν κι οι λόφοι / χρυσή αφορμή οι εκλογές 
ν' ανασυρθεί η Φώφη».

Κι ένα τετράστιχο προς την αλλοδαπήν:
Τι φόβος, τι συμπλέγματα, τι πανικός και βρώμα!

Ολο γκρινιάζεις, κλαίγεσαι, τα βάζεις με τους πάντες
Γονάτισες ένα λαό, φαλίρισες τη μπάνκα

Δεν σκέφτεσαι; Η κηδεία σου θα 'ναι ίδια με της Θάτσερ.
Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Στην τελευταία αγωνιστική της Euroleague η Ρεάλ έχασε από τη 
Ζαλγκίρις. Βασική θέση στην πεντάδα της ισπανικής ομάδας είχε ο 
«Σωλήνας» (αδιάψευστος μάρτυρας η φωτογραφία), που έκανε τα 
πάντα για να χάσει η ομάδα του και να αποκλειστούν οι ερυθρόλευκοι.
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> Βαθιές οι ρίζες…

> Του οπορτουνισμού. 

> «Εκ παλαιόθεν» που θάλεγαν 
και κάποιοι πανεπιστημιοκαρε-
κλοκένταυροι.

> Αμ, ο άλλος, ο «πνευματικός 
μπροστάρης», που δεν ήξερε 
ότι η αλβανική γλώσσα χρησι-
μοποιεί τη λέξη «αγάπη». Φιλό-
λογος κιόλας… Και του στέκο-
νταν προσοχή οι τρεχάμενοι 
και οι παρατρεχάμενοι.

> Διότι έτσι και έχεις το όνομα, 
τσουπ!, ταυτόχρονα έρχεται 
και η χάρη.

> Κενή περιεχομένου.

> Και σαφώς στρατευμένη (με 
την «Μακεδονία που είναι μία» 
και άλλα απείρου κάλλους δη-
μοσιεύματα).

> Παθητικός, λοιπόν, ο Λοβέρ-
δος.

> Μάααστα.

> Από την efsyn: «Κυβέρνηση 
vs αντιπολίτευση στη Βουλή για 
τον αιγιαλό». Ο γιαλός δεν είν’ 
στραβά: αυτοί στραβά (από 
ταξική σκοπιά ευθέως, καρα-
ευθέως) αρμενίζουν.

> Πευκοδάσος Παλιουρίου: γι-
ούργια στα Παλιούρια…

> «Εντονο παρασκήνιο πριν τη 
σύνοδο κορυφής για το Brexit». 
Ο κόσμος τόχει τούμπανο…

> Από κάποιο σημείο και μετά 
η Novartis θα γίνει Oldartis…

> «“Πόλεμος“ Καμμένου-Ρή-
γα». Ναι. Τα πιάσαμε τα λεφτά 
μας πάλι.

> Κούλης ο… μεσαίος.

> Υπέρμαχος της μεσαίας τά-
ξης.

> Ντούρος. Αδιάφθορος. Ακα-
τανίκητος.

> efsyn: «Αυτά που ενώνουν 
ψάχνει η ΑΕΚ». Η φωτογραφία 
«Τίγρη» και Ιβάν (όχι του Τρομε-
ρού). Η κυβερνητική φυλλάδα 
πάντα προοδευτική… (το δημο-
σίευμα από την έντυπη έκδοση 
στις 9/4/2019).

> Μπρόοδος.

> Βράβευση (Best Workplaces 
2019) καπιταλιστικών (τι άλλο;) 
επιχειρήσεων με «ανώνυμα 
ερωτηματολόγια», στηρίζεται 
κατά κύριο λόγο στην άποψη 
που έχουν οι εργαζόμενοι για 
την εταιρία τους. (Η σχετι-
κή… διαφήμιση στην efsyn.gr, 
9/4/2019).

> Οι «καλοί καπιταλιστές».

> Οι αγροτοσυνδικαλιστές 
του Περισσού ετοιμάζουν την 
επόμενη «κλιμάκωση» που φαί-
νεται να μην περιλαμβάνει την 
κτηνοτρόφο Δ. Κινικλή.

> «Θερμική δυσφορία και 
στρες τις επόμενες δεκαετίες 
για τους Αθηναίους». Μην ανη-
συχείτε. Οι δημοτικοί άρχοντες 
θα μεριμνήσουν (κοινώς, μείνε-
τε ανήσυχοι).

> Και όμως υπάρχει (ακόμα) η 
|Χριστιανική Δημοκρατία». Τι 
σου είναι οι εκλογές…

> «Η κακή διατροφή σκοτώνει 
περισσότερο από το κάπνι-
σμα». Δηλαδή, αλοζανφάν α 
λα φυμέ;

> Αστειάκια…

> Αλγερία: Το καζάνι εξακο-
λουθεί να βράζει.

> Κάργα φασιστικό το καθε-
στώς στην Πολωνία. Εμπρά-
κτως.

> Εκλογές στο Ισραήλ. So 
what?

> Ο ναζισιωνισμός κραταιός 
και η «κοινή γνώμη» (διάβαζε 
σιωνιστικός όχλος) σε μόνιμο 
ντοπάρισμα. 

>  Δικαιώματα των Ρομά 

(gitanos) στην Ισπανία: 37% 
μόνο έχουν μισθωτή εργασία.

> Περνώντας απ’ την πόρτα 
σας  κι απ’ την ψυχή σας τρα-
γουδώ:
Δεν ειν’ εδώ η Πατρίδα μου 
μήτ’ η χαρά μου είν’ εδώ.
Εγώ είμαι ξένος και περνώ. Εγώ 
είμ’ αλήτης, δεν ποθώ
κανέναν απ’ τους πόθους σας 
κι απ’ τις χαρές σας δεν μεθώ.
Κι αν τραγουδώ καμμιά φορά, 
σαν από μια χαρά τρελλή,
είναι γιατί, γι’ αντί καρδιά, κλεί-
νω στα στήθια ένα βιολί.
(Φ. Αγγουλές, «Εγώ είμ’ αλή-
της»).

> Τα μάθατε: έγιναν φοιτητικές 
εκλογές (ελλείψει φοιτητικού 
κινήματος…).

> «Wohnen ist kein Ware-
Stopp Mietenwahsinn».

> Κοινωνική βουβαμάρα: κοι-
νωνική βαρβαρότητα (;).

> Τόσοι πολλοί Ποταμίσιοι που 
χωράνε σ’ ένα βανάκι.

> Ηγουν ο Σταύραξ και ο Μαυ-
ρωτάς.

> Ενας δήμαρχος του Περισ-
σού απλά βάζει φόρους. Πέ-
ραν τούτου ουδέν.

> Οπως ΟΛΟΙ οι δήμαρχοι.

> Εκτός κι αν διεκδικούν (οι 
Περισσοδήμαρχοι) την δόξαν 
μιας ελληνικής Μαριναλέδα. 

> Το «τρις εξαμαρτείν» ουκ αν-
δρός γενικώς…

> Το συνέδριο της ΓΣΕΕ, το 
ΠΑΜΕ, η ΟΙΥΕ και ο ρυθμι-
στής στον οποίον προσκυνούν 

οι πάντες: η αστική δικαιοσύνη.

> Προσφέρεται θέαμα.

> Με θεατή την εργατική τάξη.

> Και ιδού: «Αρχειοθέτηση 
σκανδάλου Novartis μέχρι τέ-
λη Απριλίου».

> Too much ado about nothing.

> ‘H: too much ado about 
votes…

> Στην πασαρέλα των εκλογών 
υποψήφιοι, ανθυποψήφιοι, 
υποϋποψήφιοι. Πολυψήφιοι οι 
αριθμοί των εκλογικών δαπα-
νών.

> Τσίπρας: Η Προοδευτική 
Συμμαχία θα πάρει σάρκα και 
οστά (κυρίως με την αρωγή της 
κυβέρνησης που έχει φροντί-
σει να «ξεκοκκαλίσει» μισθούς 
και συντάξεις).

> Κούλης και Τσακαλώτος ερί-
ζουν. Για τη μεσαία τάξη, ρε 
γαμώτο.

> Το καμάρι του έθνους.

> Ο δισέγγονος κάτω από 
τον προπάππο θα πέσει. Και 
ο Τζούλιο Τσέζαρε Μουσολί-
νι (ακροδεξιά) του Μπενίτο 
«Ντούτσε» Μουσολίνι.

> Κοπριά.

> Φυσικά και κάνει τη δουλειά 
της η αστυνομία: αυτή τη φορά 
το θύμα που «καραπαρανόμη-
σε» ήταν 82 χρόνων. Τη νεολαία 
τη δέρνουν και την πυροβο-
λούν όταν αγωνίζεται (και ξε-
φεύγει από την αστική νομιμό-
τητα), τους (πολύ)ηλικιωμένους 
τους/τις συλλαμβάνουν.

> Γραμμή Μπακογιάννη (από) 
το κύριο άρθρο της Καθημε-
ρινής (7/4/2019): «Τα πανεπι-
στήμια, χώρος άνθησης του 
παρεμπορίου».

> Ψηφίζει το Reuters Κούλη;

> Ακούει ο  Σημίτης Μητρο-
πάνο;

> Ερωτήματα που θα απασχο-
λήσουν το εκλογικό κοινό τις 
προσεχείς μέρες και εβδομά-
δες. Διότι οι νύχτες βαθιές…

> Wunderbar!
Βασίλης

Ξένος ο κόσμος· σύνορα παντού· για να σταθείς,
δεν έμεινε γωνιά
Φωτιά είν’ ο πόνος· μα μπορείς μ’ αυτόν να ζεσταθείς
σε τόση παγωνιά;
Ξένος ο κόσμος και κακός, κι ούτε φελά, ούτ’ αξίζει
ή σιάξτε τον, ή κάψτε τον, να μη μας βασανίζει
Φώτης Αγγουλές, «Ξένος ο κόσμος»

«Αγαπητοί σύντροφοι, αντιπρόσωποι του 20ού Συνέδριου της Κομσομόλ,
…την έκθεση δράσης που παρουσίασε ο σ. Μιρονένκο… 

και την καθοδηγητική ομιλία του σ. Γκορμπατσόφ και είμαστε σίγουροι… 
πως το Συνέδριό σας, στηριγμένο στις αποφάσεις του ιστορικού 27ου Συνέδριου του ΚΚΣΕ για την επιτά-
χυνση της… ανάπτυξης της χώρας σας, αποκτά ξεχωριστή σημασία στην πορεία της σοβιετικής νεολαίας 
προς τα μπρος». (Γ. Γράψας, γραμματέας του ΚΣ της «Κ»ΝΕ, ομιλία στο 20ό συνέδριο της «Λενινιστικής 

Κομσομόλ», «20ό συνέδριο Κομσομόλ-Ντοκουμέντα-Εκδόσεις Οδηγητής, 1987»)

  Dixi et salvavi animam meam

u Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συ-
νεργαστεί ισότιμα με 
τη ΔΗΜΑΡ και τους  
κάθε είδους «γεφυ-
ροποιούς». Ετσι λένε. 
Για του λόγου το αλη-
θές, ρίξτε μια ματιά 
στην αφίσα που κυ-
κλοφόρησε για τη 
συγκέντρωση του Γα-
λατσίου. Ο Τσίπρας 
δεσπόζει, ενώ σε 
δεύτερο πλάνο βρί-
σκεται το σήμα του 
ΣΥΡΙΖΑ. Οι άλλοι 
στριμώχνονται στη… 
σεμνή προσθήκη 
«πατριωτική συμμα-
χία», που χρειάζεται 
μεγεθυντικό φακό 
για να διαβαστεί. Ακόμα και σ' αυτό το επίπεδο, το επίπεδο 
της προπαγάνδισης μιας εκδήλωσης -που υποτίθεται  ότι δεν 
ήταν στενά του ΣΥΡΙΖΑ- φρόντισαν να δείξουν ότι τα περί 
ισοτιμίας είναι κουτόχορτο για αφελείς και πως κεντρικό τους 
σύμβολο θα είναι ο Τσίπρας και όχι κάτι που θα υποδηλώνει το 
πρόγραμμά τους. Ακολουθούν πιστά τους κανόνες του αστικού 
πολιτικού μάρκετινγκ.

u  Η  ι δ έ α  ε ί -
ναι έξυπνη. Και 
άκρως… ιντερνε-
τική. Ενόψει της 
α περγ ίας  των 
ντελιβεράδων 
(την περασμένη 
Πέμπτη) κάποιος 
ανέβασε μια συ-
νταγή για πρόχει-
ρη μακαρονάδα, 
καταλήγοντας 
στην προτροπή: 
«Με σχεδόν 4 
ευρώ και σε λι-
γότερο από 20 
λεπτά, μπορείς κι 
εσύ να μην είσαι 
μαλάκας». Πράγ-
ματι, είναι ζήτημα 
ταξικής αξιοπρέπειας να μην παραγγείλεις τίποτα «απέξω» 
τη μέρα που οι εργάτες ενός κλάδου από τους πιο εκμεταλ-
λευόμενους και εργαζόμενους υπό τις χειρότερες συνθήκες 
απεργούν. Εστω κι αν πέρασες από το μαγαζί απ' όπου παραγ-
γέλνεις και είδες ότι τα μηχανάκια είναι εκεί μαζί με τους αν-
θρώπους που τα οδηγούν. Δεν έχει σημασία πόσοι απεργούν. 
Αυτό συχνά δεν εξαρτάται από την προσωπική τους βούληση, 
αλλά και από άλλους παράγοντες (αυτούς που ονομάζουμε 
«κινηματική κατάσταση»). Σημασία έχει εσύ, ως άτομο έστω, 
εκείνη τη μέρα να κάνεις… καταναλωτική απεργία. Οπως έχει 
σημασία να μην πατάς το πόδι σου σε μαγαζί τις Κυριακές.

u Κοιτάζεις την πρώτη σελίδα και εισπράττεις το κάλεσμα: «Κά-
νε τη διαφορά! Δυνατό ΚΚΕ παντού για τη λαϊκή αντεπίθεση». 
Γυρίζεις στην τελευταία σελίδα και εισπράττεις τη διαφήμιση 
ενός από τους ισχυρότερους καπιταλιστικούς ομίλους, με με-
γάλη παράδοση στη λεγόμενη διαπλοκή. Και σιγουρεύεσαι 
απόλυτα ότι το κεφάλαιο κάθε άλλο παρά ενοχλείται από μια 
τέτοια ψήφο. Είναι ο καλύτερος φερετζές για την κυριαρχία του.

οι τοίχοι έχουν φωνή



Παροξυσμός εθνικισμού
Μερικές πράσινες πινελιές στην άκρη του τεράστιου 

κατακόκκινου φόντου που δέσποζε στην εξέδρα στο 
κλειστό του Γαλατσίου ήταν η κιτς εικαστική παρέμβα-
ση των συριζαίων για να δείξουν την αντιπροσώπευση 
του ΠΑΣΟΚ. Τόσα χρόνια με Κουρουμπλή, Σπίρτζη, 
Μπόλαρη, Τζάκρη και λοιπούς πασόκους δεν εδέησαν 
να βάλουν και λίγο πρασινάκι. Ούτε ο Κοτσακάς, επί 
σειρά ετών μέλος του ΠΓ του ΠΑΣΟΚ, δεν άξιζε αυτή 
την προσθήκη. Επρεπε να ενταχθεί κοτζάμ Τζουμάκας 
για να μπει το πράσινο.

Πώς να μιλήσει, όμως, μια κουτσουλιά χρώμα στην 
ψυχή του πασόκου; Χρειάζονταν άλλα, δραστικότερα 
μέσα. Ο Τσίπρας έπρεπε να μιλήσει στην καρδιά του 
«πατριωτικού ΠΑΣΟΚ». Και το έκανε.

Πρώτα αναφέρθηκε στη «στήριξη της Ευρωπαϊκής 
Αριστεράς και της Σοσιαλδημοκρατίας αλλά και των 
ευρωπαίων Πρασίνων», με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ «κρά-
τησε την Ελλάδα στην ευρωζώνη και την έβγαλε από τα 
μνημόνια». Και μετά «περιέλαβε» την ευρωπαϊκή Δεξιά, 
αντάμα με την Ακροδεξιά.

«Το αντικοινωνικό όραμά τους εκφράζεται σήμερα 
σε μια υποψηφιότητα, σ’ αυτήν που με πάθος υποστη-
ρίζει στην Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης, που κατάφερε να 
έχει έναν φίλο στην Ευρώπη και μας το έκανε βούκινο. 
Ποιος είναι αυτός; Ο κ. Βέμπερ. (…) Ο κ. Βέμπερ, ο οποί-
ος έχει χτίσει την πολιτική του καριέρα στη Γερμανία 
προσβάλλοντας και απαξιώνοντας τον ελληνικό λαό 
και τις θυσίες του».

Το «πατριωτικό ΠΑΣΟΚ», όμως, θέλει κι άλλα πράγ-
ματα για ν' ανέβει. Οι λογογράφοι του Τσίπρα το ξέ-
ρουν αυτό και του έγραψαν τις κατάλληλες ατάκες: 
«Φίλες και φίλοι, δεν μου προκαλεί έκπληξη που τον 
στηρίζει ο κ. Μητσοτάκης, διότι, βεβαίως, έχουν συγγε-
νικές απόψεις. Θέλω όμως, με βάση αυτό το γεγονός, 
και θυμίζοντας ότι ήταν ο υπ’ αριθμόν ένα υποστηρι-
κτής της εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ το 2015, 
υποστηρικτής του Grexit, να πω ότι για μας είναι σα-
φές, στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές, ψήφος στην 
Ελλάδα στη ΝΔ σημαίνει και ψήφος στον ανθέλληνα, 
θα το πω, υποψήφιο για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που ήθελε την έξοδο της Ελλάδας από το 
ευρώ, ψήφος στον κ. Βέμπερ σημαίνει».

Αν έδινες σε κάποιον γραπτό το συγκεκριμένο από-
σπασμα και τον ρωτούσες «ποιος το είπε;», θα σου 
απαντούσε «ο Καμμένος». Πράγματι, ο διαχωρισμός 
της ιμπεριαλιστικής πολιτικής σε «ανθελληνική» και 
«φιλελληνική» είναι ίδιον των ακροδεξιών συνωμοσι-
ολόγων. Είναι ο ευτελισμός της πολιτικής, η αποπολιτι-
κοποίησή της, η μετατροπή της σε προσωπικό «βίτσιο» 
του ενός ή του άλλου αστού πολιτικού.

Μ' αυτόν τον τρόπο καλλιεργούν στον κόσμο μια 
αντίληψη της πολιτικής που ξεκινά και σταματά στα 
πρόσωπα, τα οποία αντιμετωπίζει με «ζήτω» ή «γιού-
χα», ανάλογα την περίπτωση, χωρίς να αναζητά την 
ταξική ουσία πίσω από την προσωπική συμπεριφορά. 
Πίσω από αυτόν τον απόλυτο ευτελισμό της πολιτικής 
κρύβεται πάντοτε η προσπάθεια να μετατραπεί ο λαός 
σε ένα κοπάδι που θα το «σαλαγάει» ο κάθε λαοπλάνος 
«τσοπάνης».

Ο Τσίπρας, για παράδειγμα, ξέρει πολύ καλά ότι τον 
Βέμπερ δεν τον όρισε ο Μητσοτάκης ως υποψήφιο του 
ΕΛΚ για την προεδρία της Κομισιόν, αλλά η Μέρκελ. 
Ξέρει ότι Βέμπερ και Μέρκελ διαφέρουν μόνο ως προς 
το στιλ, τη δημόσια παρουσία, τον τρόπο που χρησιμο-
ποιούν το λόγο, και όχι στην ουσία. Η Μέρκελ, όμως, 
έχει τοποθετηθεί στη χορεία των «φιλελλήνων», γιατί 
ακόμα και τώρα κάνει πλάτες στον Τσίπρα, ενώ αρνείται 
να πει έστω έναν καλό λόγο για τον Μητσοτάκη, μολο-
νότι ανήκουν στο ίδιο κόμμα.

Ετσι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε το διαχωρισμό 
«ανθελλήνων» και «φιλελλήνων», ο οποίος στο εγχώ-
ριο επίπεδο μετατρέπεται στο δίλημμα Μητσοτάκης 
ή Τσίπρας. «Η πάλη των δυνάμεων του φωτός με τις 
δυνάμεις του σκότους», όπως έλεγαν στο… παλιό καλό 
ΠΑΣΟΚ, το οποίο «υιοθέτησε» ο Τσίπρας.

Π.Γ.

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

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινοΑρκεί να θέσουμε ένα απλό 
ερώτημα, για να αντιλη-

φθούμε τη μεθόδευση. Αφού 
η δικαστική έρευνα για πέντε 
πολιτικά πρόσωπα (Σαμαρά, Γε-
ωργιάδη, Αβραμόπουλο, Στουρ-
νάρα, Σαλμά) συνεχίζεται και 
πολύ σύντομα (μπορεί και μέσα 
στον Απρίλη, όπως διαρρέει η 
εισαγγελία Διαφθοράς) θα έχει 
ολοκληρωθεί, γιατί η Τουλουπά-
κη δεν περίμενε να ολοκληρώ-
σει την έρευνα για τους πάντες 
και μετά να απευθυνθεί στη 

Βουλή ζητώντας άρση ασυλίας 
για όσους κρίνει υπόπτους, ενώ 
παράλληλα θα έθετε στο αρχείο 
τις υποθέσεις όσων έκρινε αθώ-
ους; Ποιος λόγος επέβαλε το 
πέντε-πέντε (πέντε ολοκληρω-
μένες υποθέσεις με έναν ύποπτο 
και τέσσερις αθώους και πέντε 
εκκρεμείς υποθέσεις);

Είναι φανερό ότι αυτή η επι-
λογή-κουρελού υπαγορεύτηκε 
από πολιτικούς λόγους. Πέρα-
σαν σχεδόν τρεις μήνες από 
τότε που άρχισαν οι διαρροές 
για την ολοκλήρωση της εισαγ-
γελικής έρευνας και τις επικεί-
μενες κινήσεις της Τουλουπάκη 
(με υπόπτους και αθώους), όμως 
«φως» δε φαινόταν. Στο μεταξύ, 
η αντιπολίτευση βρήκε την ευ-
καιρία να ρίξει στην πολιτική πιά-
τσα μπόλικο Πετσίτη (με σος Ξε-
παπαδέα τις τελευταίες μέρες) 
και να πάρει αυτή κεφάλι στη 
σκανδαλολογία. Επρεπε να γί-
νει κάποια κίνηση με τη Novartis, 
για να πάρει την πρωτοβουλία 
πάλι η κυβέρνηση. Μπορούμε 
να φανταστούμε τη σκηνή, με 
την υφισταμένη να λέει ότι δεν 
είναι ακόμα έτοιμη για όλους και 
με τον μέντορά της να απαιτεί 
«στείλε ό,τι έχεις και κράτα τα 
υπόλοιπα σε εκκρεμότητα».

Ετσι και έγινε. Η δικογραφία 
ολοκληρώνεται σε δυο δόσεις. 
Και η πρώτη δόση συνέπεσε 
-όλως τυχαίως!- με τη φιέστα του 
Γαλατσίου για την «προοδευτική 
συμμαχία». Οπως -όλως τυχαί-
ως!- ο μοναδικός μέχρι στιγμής 
ύποπτος είναι ο Λοβέρδος. Ο 
πιο φανατικός υποστηρικτής 
της κυβερνητικής συνεργασίας 
ΝΔ-ΚΙΝΑΛ και ταυτόχρονα αδύ-
νατος κρίκος, καθώς δε διαθέτει 
δική του (άξια λόγου) ομάδα, 
ούτε συνδέεται με το «παλιό 
ΠΑΣΟΚ». Αν αναλογιστούμε ότι 
με την ίδια δικαστική απόφαση  
βγαίνουν αθώες περιστερές ο 
Βενιζέλος με τον Κουτρουμάνη, 
δημιουργείται το έδαφος για 

να λειτουργήσει το δόγμα «δεν 
υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά». 

«Εγινε η αρχή και έπεται η 
συνέχεια... Δικαιοσύνη και Δι-
καίωση!», βρυχήθηκε από το 
facebook ο Πολάκης. Ποια θα 
είναι η συνέχεια; Θα υπάρξει 
κάποιος ακόμα ύποπτος από την 
πεντάδα των «μετέωρων»; Ισως. 
Οταν όμως βιάζεται να το προ-
εξοφλήσει ο Πολάκης (όπως είχε 
κάνει και παλαιότερα, μιλώντας 
για κάποιους που πιάστηκαν 
στα πράσα και αναγκάστηκαν 
να μετατραπούν σε μάρτυρες 
κατηγορίας), τότε επιβεβαιώνει 
πως ο δικαστικός χειρισμός εί-
ναι απόλυτα ελεγχόμενος από 
την κυβέρνηση. 

Δηλαδή δεν υπάρχει σκάνδα-
λο με ανάμιξη πολιτικών προ-
σώπων; Φυσικά και υπάρχει. 
Και είναι διαχρονικό. Μέχρι σή-
μερα κρατάει (αλήθεια, μήπως 
μπορούν οι συριζαίοι να μας 
πουν πόσο έριξαν την τιμή στα 
πανάκριβα αντικαρκινικά φάρ-
μακα της Novartis και άλλων 
εταιριών;). Αυτό το σκάνδαλο, 
όμως, δεν πρόκειται να οδηγή-
σει σε κάθαρση. Και γιατί τα ίχνη 
έχουν καθαριστεί και γιατί δεν 
υπάρχει πολιτική βούληση για 
κάθαρση. Δεν έχουμε διαδικα-
σία κάθαρσης, αλλά σκανδαλο-
λογία με εργαλειοποίηση των 
ποινικών διαδικασιών.

Δείτε την εξέλιξη. Η Τουλου-
πάκη καλεί ως ύποπτο τον Λο-
βέρδο για παθητική δωροδοκία. 
Η ίδια, όμως, είχε στείλει τη δι-
κογραφία στη Βουλή κρίνοντας 
ότι η Βουλή είναι αποκλειστικά 
αρμόδια για το συγκεκριμένο 
αδίκημα. Δηλαδή, τότε έκρινε 
ότι το αδίκημα ήταν αρμοδιότη-
τας Βουλής, ενώ τώρα κρίνει ότι 
είναι αρμοδιότητας τακτικής Δι-
καιοσύνης. Ερμηνείες αλά καρτ! 
Η Βουλή (δηλαδή η πλειοψηφία 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ) έστησε μεν 
επιτροπή προκαταρκτικής εξέ-
τασης, αλλά δεν μπήκε στην ου-

σία. Εστειλε την υπόθεση στην 
Εισαγγελία. Για ποιο λόγο; Για 
να μην αναγκαστεί, υποτίθεται, 
να διαπιστώσει παραγραφή. Μα 
την παραγραφή θα τη διαπιστώ-
σει οπωσδήποτε οποιοδήποτε 
δικαστικό συμβούλιο επιλη-
φθεί. Το αδίκημα της δωροδο-
κίας έχει παραγραφεί. Υπάρχει 
ήδη νομολογία για την υπόθεση 
Τσοχατζόπουλου, ο οποίος πα-
ραπέμφθηκε για ξέπλυμα χρή-
ματος (αδίκημα για το οποίο δε 
βρήκαν τίποτα στην υπόθεση 
Novartis). Αυτό, όμως, είναι το 
τελευταίο που ενδιαφέρει τους 
συριζαίους. Πολιτικό κέρδος θέ-
λουν να βγάλουν και τίποτ' άλλο.

Αν η «προανακριτική» της 
Βουλής έμπαινε στην ουσία, δε 
θα έβρισκε τίποτα διαφορετικό 
απ' αυτά που βρήκε η Τουλου-
πάκη. Γιατί, λοιπόν, δεν έκαναν 
την προανακριτική διαδικασία 
στη Βουλή, όπου θα μπορούσαν 
να βγουν τουλάχιστον κάποια 
πολιτικά συμπεράσματα για το 
πώς δουλεύει το κύκλωμα, αλλά 
την έστειλαν στην Τουλουπάκη; 
Αν την έκαναν στη Βουλή, θα 
έπρεπε να καλέσουν τους προ-
στατευόμενους μάρτυρες, οι 
οποίοι θα «βογγούσαν» υπό την 
πίεση των έμπειρων νομικών της 
αντιπολίτευσης. Και ό,τι θα λε-
γόταν στην «προανακριτική» θα 
έβγαινε αμέσως στον Τύπο «με 
το νι και με το σίγμα», με αποτέ-
λεσμα η αντιπολίτευση να απο-
δομεί την κατηγορία κάθε μέρα, 
με τη βοήθεια των φιλικών της 
ΜΜΕ. Αντίθετα, τα εισαγγελικά 
γραφεία -όταν το θέλουν- είναι 
στεγανά. Αυτή τη στεγανοποίη-
ση επεδίωκαν όταν έστελναν την 
υπόθεση στην Τουλουπάκη. Κα-
τά τα άλλα, από ποινική άποψη 
δεν αλλάζει τίποτα. Τα στοιχεία 
που επικαλείται η Τουλουπάκη 
θα μπορούσε να τα έχει ή να τα 
βρει και η Βουλή, η οποία διαθέ-
τει νομικούς κλάσεις ανώτερους 
από την Τουλουπάκη.

Η αντιπολίτευση ουρλιάζει 
πιο δυνατά από πριν για σκευ-
ωρία, χρησιμοποιώντας και το 
γεγονός ότι αθωώθηκαν ήδη 
τέσσερις από τους παραπεμ-
φθέντες. Και θυμίζει τη δήλωση 
Παπαγγελόπουλου ότι πρόκειται 
για «το μεγαλύτερο σκάνδαλο 
από συστάσεως του ελληνικού 
κράτους». Ο Λοβέρδος, όπως 
αναμενόταν, ακολούθησε την 
τακτική «η καλύτερη άμυνα είναι 
η επίθεση». Πήρε και τη στήριξη 
του ΠΑΣΟΚ. Στους βουλευτές 

που τον πλαισίωναν στη συνέ-
ντευξη Τύπου, όμως, δεν βρι-
σκόταν και ο Βενιζέλος. Στη δε 
δήλωση που έκανε ο τελευταίος 
μετά τη διαβίβαση της δικογρα-
φίας στη Βουλή, αναφέρθηκε 
στην «πιο μεγάλη και την πιο κα-
κοφτιαγμένη πολιτική σκευωρία 
των τελευταίων δεκαετιών», η 
οποία «αποτελεί προσβολή του 
πολιτεύματος», αλλά τη λέξη 
«Λοβέρδος» δεν την έγραψε. 
Κι αυτές οι παραλείψεις και οι 
απουσίες δεν είναι, φυσικά, τυ-
χαίες.

Η ΝΔ, φοβούμενη ότι στον 
Λοβέρδο μπορεί να προστεθεί 
και κάποιο δικό της στέλεχος 
(από τους «μετέωρους»), ανέ-
βασε επίσης τους τόνους, ισχυ-
ριζόμενη ότι σκάνδαλο είναι 
μόνο αυτό που η ίδια αποκαλεί 
σκευωρία και καταγγέλλοντας 
ότι «στο σκάνδαλο αυτό, ηθελη-
μένα ή μη, φαίνεται να συμπράτ-
τουν και δικαστικοί λειτουργοί, 
οι οποίοι δέχθηκαν να ανακοι-
νώσουν σε… δόσεις το πόρισμά 
τους για την υπόθεση Novartis, 
εξυπηρετώντας έτσι τις επι-
κοινωνιακές σκοπιμότητες του 
Μαξίμου».

Η κυβέρνηση, αφήνοντας 
έξω την ποινική εξέλιξη, η οποία 
δεν επιβεβαιώνει το ντόρο που 
έκανε αρχικά μ' αυτή την υπό-
θεση (εκτός αν πιστέψουμε ότι 
«το μεγαλύτερο σκάνδαλο από 
συστάσεως ελληνικού κράτους» 
είναι διακόσια χιλιάρικα που φέ-
ρεται ότι πήρε ο Λοβέρδος!), το 
γύρισε στο… σκληρό ροκ: «Είχαν 
και έχουν τους λόγους να είναι 
πανικόβλητοι, καθώς όλος ο λα-
ός γνωρίζει ότι έστηναν δουλει-
ές, ότι έβαζαν χέρι στο δημόσιο 
χρήμα παρασιτώντας σε βάρος 
του ελληνικού λαού, ότι υπηρε-
τούσαν και συνεχίζουν να υπη-
ρετούν δουλικά τα επιχειρημα-
τικά συμφέροντα από τα οποία 
εξαρτώνται». Ετσι θα πάει το 
πράγμα από τώρα και μετά.

Σκάνδαλο Novartis

Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι 
το πολιτικό κόστος ή όφελος


