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Εγώ δεσμεύομαι ότι όλοι οι 
αστυνομικοί θα προμηθευτούν 
εντός εξαμήνου νέα αλεξί-
σφαιρα γιλέκα… Δεσμεύομαι 
ότι εντός ενός έτους θα προ-
χωρήσουμε στην προμήθεια 
χιλίων καινούργιων περιπο-
λικών…. Δεσμεύομαι ότι θα 
επαναφέρουμε τάχιστα την 
ομάδα “Δέλτα” και θα ενισχύ-
σουμε και την ομάδα “Δίας”. 
Και ναι, δεσμεύομαι ότι στα 
πλαίσια των προσλήψεων… θα 
προσλάβουμε και 1.500 νέους 
αστυνομικούς.

Kυριάκος Μητσοτάκης
Πάντα ψηλά στην ατζέντα 

της ΝΔ το δόγμα «νόμος και 
τάξη».

Γιατί όλη μέρα ασχολούνται 
με το τι λέει ο κ. Μητσοτάκης;
Αννα-Μισέλ Ασημακοπούλου

Οταν τους δίνει πάσες, θα 
ήταν βλάκες να μην ασχολού-
νται. Τι δεν καταλαβαίνεις;

Ο Ορμπαν είναι αξιοσέβα-
στος, σκληρός και έχει κάνει 
το σωστό, όπως λένε αρκετοί, 
σχετικά με την αντιμετώπιση 
του Μεταναστευτικού.

Ντόναλντ Τραμπ
Κύλησε ο τέντζερης και βρή-

κε το καπάκι.
Ο κομμουνιστής έχει ιδεο-

λογία. Εχει τις δικές του αρχές 
και τους δικούς του κανόνες. 
Σωστούς ή λάθος. Οι κομ-
μουνιστές για μια υπογραφή 
στεκόντουσαν στο εκτελεστι-
κό απόσπασμα. Οι «κομμου-
νιστές» του ΣΥΡΙΖΑ δεν προ-
λαβαίνουν να υπογράφουν. 
Μνημόνια και ρουσφέτια.

Κώστας Καίσαρης
Σας πήρανε χαμπάρι. (Και 

δεν ήταν δύσκολο, άμα ο άλ-
λος θέλει να πει αλήθειες).

Η ελληνική Μακεδονία εί-
ναι δική μας… Η γεωγραφική 
Μακεδονία είναι μια πολύ με-
γαλύτερη περιοχή, το ξέρουμε 
όλοι, αλλά εμείς οφείλουμε να 
τιμάμε, να σεβόμαστε και να 
κάνουμε κάθε κίνηση που χρει-
άζεται για να διαφυλάξουμε 
τα συμφέροντα της Ελλάδας 
στην αγαπητή μας, την ξεχω-
ριστή και ιστορική Μακεδονία.

Γιώργος Κουμουτσάκος
Αρχισαν τα στρογγυλέματα, 

με αποδέκτες εκτός Ελλάδας. 
Για το ελληνικό «πόπολο» εξα-
κολουθεί να ισχύει το σαμαρι-
κό «Η Μακεδονία είναι μία και 
ελληνική».

Αν το επιτελείο του κ. Μη-
τσοτάκη του εισηγείται όξυνση 
του πολιτικού κλίματος, εγώ το 
θεωρώ μείζον λάθος. Με τις 
κραυγές ο κόσμος απομακρύ-
νεται.

Βαγγέλης Μεϊμαράκης
Ξέρει κάτι παραπάνω ο Βαγ-

γέλας ή απλά έχει σκουριάσει; 
Την (πρώτη) απάντηση θα τη 
μάθουμε το βράδυ της 26ης 
του Μάη.

Η φάτσα του Μεταξά, που 
ξέφυγε στο προεκλογικό 

σποτ των Τσιπραίων, επιβεβαι-
ώνει την πολιτική αγραμματο-
σύνη των συριζαίων της προ-
παγάνδας. 'Η δεν αναγνώρισαν 
το φασίστα δικτάτορα ή τον 
πέρασαν για κάποιον άλλο. Τον 
Πετσίτη δεν τον πρόσεξαν ότι 
στεκόταν πίσω από τον Τσίπρα 
στο Σκοπευτήριο της Καισαρια-
νής. Μόλις άρχισε το πάρτι στα 
«social media», αφαίρεσαν και 
τις δύο φωτογραφίες. Ομως η 
χυδαιότητα και η πρόκληση πα-
ρέμειναν. Γιατί το μήνυμα του 
σποτ είναι ότι ο Τσίπρας αποτε-
λεί συνέχεια του… Κολοκοτρώ-
νη και του… Μπελογιάννη, του… 
Βάρναλη και του… Λοΐζου!

Ας το πουν επιτέλους οι 
Τσιπραίοι: έστειλε ή όχι ο 

Τσίπρας επιστολή στη ΔΟΕ, 
προτείνοντας τη… συνεργά-
τιδά του Παναγοπούλου για 
τη χηρεύουσα ελληνική θέση 
«αθανάτου»; Επιμένουν οι της 
αντιπολίτευσης ότι επιστολή 
έχει σταλεί, όμως ούτε ο Τσί-

πρας, ούτε η λαλίστατη (στα 
λεγόμενα social media) συνερ-
γάτιδά του λένε κάτι επ' αυτού. 
Η μη διάψευση σημαίνει επιβε-
βαίωση. Η υποψηφιότητα μάλ-
λον έχει «καεί» (αν και με τα 
μεγαλολαμόγια της ΔΟΕ ποτέ 
δεν ξέρεις τι γίνεται), όμως το 
πολιτικό ζήτημα παραμένει. Και 
δε χρειάζεται να κάνουμε καμιά 
ανάλυση. Στους καφενέδες της 
επικράτειας δε χρειάζονται 
εξηγήσεις για να στήσουν την 
κουβέντα.

Την εικόνα την έχουμε συ-
νηθίσει την τελευταία πε-

νταετία. Στο βήμα ο πραγματι-

κός δήμαρχος (Μαρινάκης), με 
ύφος παντοκράτορα που τον 
υμνούν οι υπήκοοι, μεταξύ των 
οποίων και ο τυπικός δήμαρχος 
(Μώραλης).

Το είδαμε κι αυτό. Το Γρα-
φείο του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου στην Ελλάδα έγινε 
διαφημιστής εκδήλωσης του 
ΣΕΒ. Ο πρόεδρος του συνδι-
κάτου των καπιταλιστών Θ. 
Φέσσας και ο αντιπρόεδρός 
του Ε. Μυτιληναίος έδωσαν 
στα γραφεία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Αθήνα συνέ-
ντευξη Τύπου με θέμα «Ευρωε-
κλογές 2019: Για μια Ευρώπη 

με ευκαιρίες για όλους: Προτε-
ραιότητες της επιχειρηματικής 
κοινότητας για την επόμενη 
κοινοβουλευτική περίοδο 2019-
2024» και το Γραφείο του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου ανέλαβε 
την προβολή της, πετώντας στα 
σκουπίδια κάθε ντροπή και κά-
θε πρόσχημα ουδετερότητας.

Εξήντα τέσσερις «προσωπι-
κότητες από τον χώρο του 

Πολιτισμού και της Οικονομίας, 
καθώς και των Πανεπιστημίων» 
συνυπέγραψαν επιστολή κατά 
της κυβέρνησης και προσωπικά 

κατά του Τσίπρα, δείχνοντας 
ότι πρέπει να υποστηριχτεί ο 
Μητσοτάκης. Οχι πως μπορεί 
να έχει καμιά ιδιαίτερη λαϊκή 
απήχηση αυτό το κείμενο, αλ-
λά το γεγονός ότι κάποιοι νυν 
και πρώην πανεπιστημιακοί, 
εκπρόσωποι του πνεύματος 
υποτίθεται, συνυπογράφουν 
μαζί με καπιταλιστές και μανα-
τζαραίους, είναι αξιοσημείωτο 
για το ποιόν αυτών των «πνευ-
ματικών ανθρώπων». Δεν πήγαν, 
ας πούμε , να βρουν και κάποιον 
εργάτη να συνυπογράψει μαζί 
τους. Δικό τους έστω…

18/5: Ημέρα μουσείων, ημέρα ενημέρωσης για 

εμβόλιο κατά του AIDS, Αϊτή: Ημέρα σημαί-

ας 1969: Βόμβα στο ΡΧ Συγγρού (ΚΕΑ) 1994: 

Ρουκέτα κατά γραφείων IBM (17Ν) 19/5: Ημέ-

ρα γενοκτονίας Ποντίων, Τουρκία: Γιορτή 

νεολαίας-αθλητισμού 1947: Εκτελούνται 
δεκαεπτά κομμουνιστές στις φυλακές 
της Αίγινας 20/5: Ημέρα θάλασσας, ημέ-
ρα μετρολογίας, ημέρα κατά άσθματος και αλ-

λεργίας, Κούβα, Αραβία: Ημέρα ανεξαρτησίας 

1972: Διαλύονται εννιά φοιτητικοί 
σύλλογοι Θεσσαλονίκης 21/5: Ημέρα πολι-
τισμού 1973: Σύλληψη δέκα ατόμων, εξάρθρωση 

ΕΑΝ, αποκαλύπτονται οπλοστάσια σε Σπάτα και 
Παλαιό Φάληρο 22/5: Ημέρα βιοποικιλότητας, 

Σρι Λάνκα: Ημέρα δημοκρατίας (1972) 1908: 
Αθώωση Γιάννη Κυριακού για τη δολο-
φονία του Μαρίνου Αντύπα 1963: Δο-
λοφονική επίθεση κατά βουλευτή ΕΔΑ 
Γρηγόρη Λαμπράκη (Θεσσαλονίκη) 1967: 
Σε παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το 
πτώμα του Νικηφόρου Μανδηλαρά 1969: 
Βόμβα (ΔΑ) στο χολ 8ου ορόφου «Χίλτον» 1969: 

Καταδίκες πέντε μελών ΔΑ 1973: Σύλληψη-
βασανισμός αξιωματικού Σπύρου Μου-
στακλή 1998: Βόμβα σε υποκατάστημα Alpha 

Bank Αχαρνών (17Ν) 23/5: Ημέρα χελώνας, Τζα-

μάικα: Ημέρα εργασίας 1979: Ο γενικός γραμ-

ματέας του ΝΑΤΟ Αλεξάντερ Χέιγκ διαφεύγει 

«τρομοκρατικής» επίθεσης όταν εκρήγνυται το 

παγιδευμένο αυτοκίνητό του (Βέλγιο) 24/5: 

Ημέρα γυναικών για αφοπλισμό, ημέρα πάρκων, 

Βουλγαρία: Ημέρα παιδείας-πολιτισμού 1972: 
Δύο παγιδευμένα αυτοκίνητα ανατινά-
ζονται στο αρχηγείο στρατού των ΗΠΑ 
στη Γερμανία, τρεις νεκροί και πέντε 
τραυματίες (RAF) 1972: Σύλληψη πέντε ερ-
γατών στη Ν. Ιωνία για αναγραφή κομμουνιστι-

κών συνθημάτων στο εργοστάσιο που δούλευαν.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Ο Κούλης υπόσχεται ότι θα επανα-
διαπραγματευθεί τα «πρωτογενή πλε-
ονάσματα» u Ο Τσίπρας τα μείωσε 
κιόλας u Χωρίς επαναδιαπραγμάτευ-
ση u Με το τρικ του 2,5%+1% u Που 
προκάλεσε χάχανα στους πρωτοετείς 
των Οικονομικών Σχολών u (Δευτε-
ροετείς και μεγαλύτερα έτη απλώς 
οργίστηκαν) u Φάε κουτόχορτο, λαέ 

u Και ψήφισέ μας u Πιστή σ' αυτό το 
δόγμα, η ΕΡΤ θυμίζει ένδοξες μέρες 
της χουντοστρατιωτικής ΥΕΝΕΔ u 

Ούτε τα προσχήματα δεν τηρούν πια 

u Εχουν ξεπεράσει τον όρο «κυβερ-
νητική ντουντούκα» u Σου έρχεται να 
ξεράσεις με την εμετική προπαγάνδα 
των ρεπόρτερ και των παρουσιαστών u 

Περιττεύει να σημειώσουμε πόσο υπο-
κριτές είναι όλοι αυτοί που θλίβονται 
για την «έκπτωση του πολιτικού λόγου 
στη Βουλή» u Λες και πρώτη φορά γί-
νονται τέτοιου τύπου ξεκατινιάσματα 

u Εδώ κάποτε ο Καλογιάννης πήρε 
την κάλπη της Βουλής στην πλάτη και 
την πήγε στα γραφεία της ΝΔ! u Εξ ου 
και το Καλπογιάννης u Επειδή έχουμε 
χάσει λίγο τη μπάλα, μήπως μπορεί κά-
ποιος να μας πληροφορήσει; u Η Πα-
τούλαινα κατεβαίνει τελικά υποψήφια 
δημοτική σύμβουλος στον Μαρούσι 
με τον «αντάρτη» της Δεξιάς; u Αμα 
χάσει ο Πατούλης, χάσει και ο αντάρ-
της, το γκλαμουράτο ζεύγος θα μπει σε 
τροχιά πτώσης u Ο Τσίπρας δεν έχει 
πρόβλημα αν οι υπουργοί του συχνά-
ζουν στα κότερα u Λογικό u Δεν είναι 
μοναχοφάης u Για την ακρίβεια, κάνει 
την ανάγκη φιλοτιμία u Του Κούλη του 
βγαίνει αυθόρμητα ο νεοφιλελευθερι-
σμός u Του είπαν να «συγκρατιέται», 
αλλά δεν τα καταφέρνει πάντοτε u 

Οι άλλοι τον περιμένουν στη γωνία u 

Πανέτοιμοι να κάνουν την τρίχα τριχιά 

u Κι ο Κούλης τρέχει να κάνει εκ των 

υστέρων διαψεύσεις, διευκρινίσεις και 
καταγγελίες u Τι σκέφτεται τότε ο τα-
λαντευόμενος ψηφοφόρος; u Οτι δεν 
υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά u Οσοι 
ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει και με 
τους δύο δεν έχουμε ταλαντεύσεις u 

Ούτε μετεωρίσεις μεταξύ «κακών» και 
«λιγότερο κακών» u Εχουμε πάρει την 
απόφασή μας u Δαγκωτό… ΑΠΟΧΗ u 

Τι ακριβώς εννοεί ο Κούλης όταν λέει 
στον Τσίπρα, «ακόμα και με μια ψήφο 
να χάσεις, πρέπει να φύγεις»; u Οτι 
το σενάριο της διαφοράς με διψήφιο 
νούμερο είναι προπαγανδιστικό τρικ; 
u Οτι δε θα υπάρξει συντριπτική δι-
αφορά, αλλά μια μικρή διαφορά υπέρ 
της ΝΔ; u Τότε, όμως, το πρόβλημα θα 
το έχουν ο Κούλης και το επιτελείο του 
και όχι ο Τσίπρας u Γιατί άλλη εικόνα 
φιλοτεχνούν εδώ και τόσο καιρό u «Μ' 
αρέσει το γκομενάκι» έγραψε για την 
Αχτσιόγλου ο Ψαριανός στο Twitter u 

Εννοείται πως άλλοι χρήστες τον ξέσκι-
σαν u Στην ευαίσθητη ΝΔ, της οποίας 
ο Ψαριανός είναι υποψήφιος βουλευ-
τής, μούγκα u Μόνον η χυδαιότητα του 
Πολάκη τους ενοχλεί u Να σχολιάσου-
με τον Ψαριανό; u Σας παρακαλούμε 

u Για κοπρολάγνους μας περάσατε; u 

Στέρεψε από ιδέες ο Καμμένος u Το 
Thanassis part two δεν πρόκειται να 
συζητηθεί u Ισως οι ευρωεκλογές να 
είναι το κύκνειο άσμα του u Και σαν 
να μην του έφτανε η γκίνια, βλέπει και 
τον Ερντογάν ντυμένο με στρατιωτικά 
να σουλατσάρει στο Αιγαίο u Χωρίς 
ο ίδιος να μπορεί να απαντήσει u Να 
φορέσει το αμπέχωνο, να στηρίξει τα 
Rayban στο παρήφανο μέτωπό του, ν' 
αρπάξει το «Σινούκ» και να σκορπίσει 
τον τρόμο στην τουρκιά u Είναι να μην 
πάθει κατάπληξη ο άνθρωπος; u Και ο 
Χριστός είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ! u Τι άλλο 
θέλετε για να πιστέψετε; u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Δυστυχώς, πέσαμε πάλι -όχι με ευθύνη δική μας- σε έναν 
διάλογο- μονόλογο, ο οποίος κυριαρχείται αυτή την περίοδο 

από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Κυριαρχείται τόσο που εγώ 
τουλάχιστον θεωρώ ότι μέσα από αυτές τις τεχνικές δεν μου 
δίνεται η δυνατότητα να ξανασκεφτώ και να μπορώ να κάνω 

δεύτερη και τρίτη σκέψη, την οποία θα πρέπει να αποτυπώσω. 
Ετσι όπως τρέχουν τα πράγματα όμως, νομίζω ότι αυτό δεν κάνει 

μόνο κακό στην πολιτική, αλλά κάνει κακό και στην τέχνη, στον 
πολιτισμό, στη συνολική λειτουργία της κοινωνίας.

Αλέκος Φλαμπουράρης

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Πάρε κόσμε…
Σύμφωνα με τον Τσακαλώτο, η κατάργηση του ΕΚΑΣ ήταν 

«μια από τις μεγάλες ήττες του ΣΥΡΙΖΑ». Γι' αυτό και η κυβέρ-
νηση ετοιμάζει «την επαναφορά του με διαφορετική μορφή, πιο 
στοχευμένο». Προς το παρόν, πάντως, δεν έγινε καμιά κίνηση 
επαναφοράς του ΕΚΑΣ. Το μόνο που είδαμε είναι, στους χαμη-
λοσυνταξιούχους που τους έκοψαν ακόμα κι αυτά τα ψίχουλα 
του ΕΚΑΣ, να μοιράζουν προεκλογικά πεντακοσάρικα, που δεν 
ισοδυναμούν ούτε με το 10% των χρημάτων που θα έπαιρναν αν 
δεν τους είχαν κόψει το ΕΚΑΣ.

Η επαναφορά του ΕΚΑΣ «πιο στοχευμένου» είναι μία ακόμα 
προεκλογική παροχολογία που έρχεται να προστεθεί στο «πα-
κέτο» Τσίπρα για το 2020, το 2021 και το 2022. Χρονιές που ξε-
περνούν τον ορίζοντα της σημερινής κυβέρνησης. Οπως είπε ο 
Τσακαλώτος, «στον Προϋπολογισμό του 2020 θα έχουμε και τις 
προτάσεις μας για τη μείωση του αφορολόγητου και για τα μέτρα 
που έχουμε ανακοινώσει, αλλά και επιπλέον μέτρα».

Μόνο που ο Προϋπολογισμός του 2020 θα κατατεθεί στη 
Βουλή τον Νοέμβρη και κανένας δεν ξέρει ποιοι θα είναι τότε 
στην κυβέρνηση. Βέβαια, αν οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβρη, οι 
συριζαίοι δε θα διστάσουν να πετάξουν ένα Προσχέδιο Προϋ-
πολογισμού στην κορύφωση της προεκλογικής περιόδου. Μετά, 
το ξέρουν το κόλπο. Το έχουν ξαναεφαρμόσει και αυτοί και τα 
άλλα αστικά κόμματα εξουσίας. Αν σχηματίσει κυβέρνηση ο 
Μητσοτάκης, θα τον κατηγορούν ότι δεν εφαρμόζει τα μέτρα 
που αυτοί είχαν προγραμματίσει να εφαρμόσουν. Αν σχηματί-
σει κυβέρνηση ο Τσίπρας, θα επαναληφθεί το σκηνικό του 2015 
και του 2016, με την «κακή» τρόικα και την «καλή» κυβέρνηση 
που αναγκάζεται να κάνει «συμβιβασμό». Πόσες φορές δεν το 
έχουμε δει αυτό το έργο.

Οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις από το στόμα ανθρώπων 
όπως ο Τσίπρας και ο Τσακαλώτος δεν έχουν καμιά αξία. Τι να 
πρωτοθυμηθεί κανείς απ' όσα είχαν «δεσμευτεί» στο παρελθόν; 
Ειδικά για τον Τσακαλώτο, ο οποίος εμφανίζεται ως επισπεύδων, 
αρκεί να θυμίσουμε αυτά που έλεγε το 2016: ότι θα παραιτηθεί 
αν η κυβέρνηση συμφωνήσει σε μείωση του αφορολόγητου. Και 
μείωση έγινε (τσουχτερή για μισθωτούς και συνταξιούχους) και ο 
Τσακαλώτος παρέμεινε καμαρωτός στον υπουργικό θώκο.

ΥΓ. Στο κρεσέντο της προεκλογικής παροχολογίας, ο Τσακα-
λώτος δήλωσε ότι «εξετάζεται» η χορήγηση έκπτωσης φόρου 2% 
στους φορολογούμενους που εξοφλούν εφάπαξ τους φόρους. 
Αλήθεια, γιατί δεν το θέσπισαν από τώρα; Πάνε τουλάχιστον δυο 
χρόνια από τότε που άρχισε η σχετική φιλολογία και τα στελέχη 
του οικονομικού επιτελείου διέρρεαν ότι το «εξετάζουν».

Τζάμπα μαγκιά
Τα ίδια ισχύουν, φυσικά, και για τη ΝΔ, που αναπτύσσει τη δική 

της προεκλογική παροχολογία. Βαρύ πυροβολικό αυτής της πα-
ροχολογίας είναι η πρόταση για κατάργηση της προ-νομοθετημέ-
νης νέας μείωσης του αφορολόγητου, την οποία η ΝΔ κατέθεσε 
ως τροπολογία στο κυβερνητικό προεκλογικό νομοσχέδιο. Με 
τη βεβαιότητα, φυσικά, ότι η κυβέρνηση δε θα την κάνει δεκτή, 
αφού δεν την έχει συμφωνήσει με την τρόικα.

Εκανε και άλλη ανάλογης στόχευσης κίνηση η ΝΔ. Οταν εί-
δε ότι η κυβέρνηση μετέφερε στο συντελεστή ΦΠΑ 13% τους 
χυμούς και τα ροφήματα, αλλά μόνο στο ράφι και όχι όταν σερ-
βίρονται, η ΝΔ κατέθεσε τροπολογία για την καθολική μείωση 
όλων των προϊόντων της εστίασης.

Η… νεκροψία μετά τις εκλογές
«Επίδειξη ενότητας από το Κίνημα Αλλαγής», ήταν ο τίτλος στη 

ναυαρχίδα του Συγκροτήματος Μαρινάκη στα μέσα της τρέχου-
σας εβδομάδας. Παπανδρέου και Βενιζέλος, έλεγε το ρεπορτάζ, 
παραμέρισαν τις διαφορές τους και πλαισιώνουν τη Γεννηματά 
στην προεκλογική εκστρατεία. Ο Βενιζέλος θα μιλήσει τη Δευ-
τέρα στο Περιστέρι, ενώ ο Γιωργάκης συνόδευσε τη Φώφη στην 
Πάτρα και το Αίγιο, πόλεις της εκλογικής περιφέρειας στην οποία 
θα είναι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές.

Οπως ακριβώς το λέει ο τίτλος είναι: επίδειξη. Βενιζέλος και 
Παπανδρέου δε θέλουν να βλέπουν ο ένας τον άλλο. Οσο για τη 
Γεννηματά, έχουν και οι δύο (και όχι μόνον αυτοί) την… καλύτερη 
γνώμη. Από τη στιγμή, όμως, που αποφάσισαν να πάνε στις ευρω-
εκλογές με το ΚΙΝΑΛ, είναι υποχρεωμένοι να παριστάνουν τους 
αγαπημένους συντρόφους που δίνουν τον κοινό αγώνα. Αυτά εί-
ναι συνηθισμένα πράγματα στην αστική πολιτική. Το blame game 
αρχίζει μετά τις εκλογές και κανένας δε θέλει να του φορτώσουν 
την ευθύνη για ένα κακό αποτέλεσμα.

Για το ΚΙΝΑΛ οι ευρωεκλογές της άλλης Κυριακής έχουν κομ-
βική σημασία. Από το εκλογικό ποσοστό που θα πάρει και από 
τη σχέση αυτού του ποσοστού με το ποσοστό που θα πάρει ο 
ΣΥΡΙΖΑ θα καθοριστούν οι κινήσεις της επόμενης μέρας. Που 
σίγουρα δε θα είναι συγκλίνουσες, αλλά αποκλίνουσες, καθώς 
θα επανέλθει το γνωστό δίλημμα που ταλανίζει αυτόν τον ενδι-
άμεσο χώρο: με τη ΝΔ ή με τον ΣΥΡΙΖΑ; Εν αναμονή των νέων 
επεισοδίων του σίριαλ, λοιπόν…

Ο άνθρωπος είναι καθαρό-
αιμος νεοφιλελεύθερος, 

αλλά η εποχή δε σηκώνει νε-
οφιλελεύθερη προπαγάνδα 
τύπου δεκαετίας του '90. Εχει 
υποστεί τόσα ο ελληνικός λαός 
και ιδιαίτερα η εργατική τάξη 
των πόλεων την τελευταία δε-
καετία, έχει επιβληθεί τέτοια 
εργασιακή και δημοσιονομική 
βαρβαρότητα, που οποιοδήπο-
τε νεοφιλελεύθερο ιδεολόγη-
μα προκαλεί ανατριχίλα. «Δεν 
τους φτάνουν όσα μας έκαναν, 
θέλουν και άλλα;», είναι η σκέ-
ψη που προκαλείται σε κάθε 
εργαζόμενο, ο οποίος προσ-
δοκά μια κάποια ελάφρυνση 
του μνημονιακού φορτίου και 
όχι αύξησή του.

Γι' αυτό και οι σύμβουλοι του 
Μητσοτάκη του έχουν πει να 
εγκαταλείψει τη νεοφιλελεύ-
θερη ρητορική, αυτή με την 
οποία είχε γίνει γνωστός όταν 
ο μπαμπάς του τον πρωτοέ-
βαλε στην αστική πολιτική και 
την οποία διατυμπάνιζε όταν 
ο Σαμαράς τον έκανε υπουρ-
γό με αρμοδιότητα να «ξε-
σκαρτάρει» τους δημόσιους 
υπάλληλους, και να το παίζει 
κοινωνικά ευαίσθητος, περίπου 
σοσιαλδημοκράτης, με ρητορι-
κή αριστερότερη απ' αυτή των 
«εκσυγχρονιστών» του Σημίτη. 
Αλλο τι θα κάνει ως πρωθυ-
πουργός, άλλο τι πρέπει να 
λέει ως αντίπαλος του Τσίπρα, 
ο οποίος υπερτερεί σε ρητορι-
κή, σε δημόσια παρουσία και 
σε ικανότητα προς δημαγωγία.

Το πασχίζει ο δόλιος, αλλά 
δεν τα καταφέρνει πάντοτε. 
Οταν έρχεται η κουβέντα σε 
ζητήματα εργασιακών σχέ-
σεων, βγαίνει από μέσα του 
ο νεοφιλελεύθερος Κούλης, 
που ακόμα και ο όρος «εργα-
τικά δικαιώματα» του προκα-
λεί αλλεργία. Είναι κάποιες 
στιγμές που θυμίζει αρσενικιά 
Ντέλια Βελκουλέσκου. Ομως η 
Βελκουλέσκου δεν κατεβαίνει 
για πρωθυπουργός, οπότε την 
παίρνει να λέει αυτά που λέει, 
σε αντίθεση με τον Κούλη που 
θέλει να γίνει πρωθυπουργός.

Οι Τσιπραίοι τον περιμέ-
νουν στη γωνία και μόλις ξε-
στομίσει τη νεοφιλελεύθερη 
παπάρα ανοίγουν σαμπάνιες. 
Εχουν ένα καλά δομημένο 
σύστημα προπαγάνδας που 
σε μηδενικό χρόνο έχει κάνει 
βούκινο τις θέσεις του Κούλη, 
οικοδομώντας πάνω σ' αυτές 
τη στρατηγική του φόβου για 
το χειρότερο, με την οποία 
προσπαθούν να κρατηθούν 
στην κυβερνητική εξουσία (ή 
να χάσουν με ασήμαντη δια-
φορά, που θα τους επιτρέψει 
να πάνε με καλύτερους όρους 
στις εθνικές εκλογές).

Ο Κούλης τρέχει να τα 
μαζέψει, η ΝΔ βγάζει «διευ-
κρινιστικά» δελτία Τύπου και 

όλοι μαζί καταγγέλλουν τη 
«μονταζιέρα του Μαξίμου» 
και τα «τρολ του ΣΥΡΙΖΑ», ότι 
διαστρεβλώνουν τις θέσεις της 
αρχηγάρας, χωρίς να συνειδη-
τοποιούν ότι έτσι ρίχνουν κάρ-
βουνο στην ατμομηχανή του 
ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μεγάλο μέρος 
και από εκείνους που βλέπουν 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «κάνει την τρίχα 
τριχιά», όταν βλέπει τις «δι-
ευκρινίσεις» και το «μάζεμα», 
σκέφτεται πως ο Μητσοτάκης 
κάτι προσπαθεί να κρύψει, ότι 
έχει κρυφή ατζέντα. 

Οι παλιότεροι θυμούνται 
και τον πατέρα του Κούλη, 
που ανάλωσε το μεγαλύτερο 
μέρος του πολιτικού κεφαλαί-
ου που με κόπο είχε καταφέρει 
να συγκεντρώσει, στην προ-
σπάθεια να ιδιωτικοποιήσει 
την ΕΑΣ (αστικές συγκοινωνίες 
της Αθήνας), παραδίνοντας τα 
λεωφορεία στους «νοικοκυραί-
ους» και πετώντας χιλιάδες ερ-
γάτες στο δρόμο, και σκέφτο-
νται ότι και ο Κούλης τα ίδια 
θέλει να κάνει στα νοσοκομεία 
και περιγράφει το σχέδιο με 
τους νοσοκομειακούς που θα 
δουλεύουν σε ιδιωτικούς το-
μογράφους μέσα στα δημόσια 
νοσοκομεία, περιμένοντας να 
εισπράξουν κάποιο μπόνους 
από τα αφεντικά, αν αυτά μεί-
νουν ευχαριστημένα από τη 
δουλειά τους.

Βγαίνει ο Κούλης και δηλώ-
νει: «Η κυβέρνηση αυτή δεν 
έμαθε τίποτα από τα λάθη του 
παρελθόντος. Και με πάσα 
ειλικρίνεια, δεν θέλω μια κοι-
νωνία η οποία στηρίζεται στα 
δώρα των Χριστουγέννων. Οι 
νέοι Ελληνες δε θα έπρεπε 
να περιμένουν το δώρο των 
Χριστουγέννων στο τέλος της 
χρονιάς. (…) Επομένως, εάν 
χρειάζεται να κάνουμε κάποια 
εξισορρόπηση στην κοινωνική 
μας πολιτική, θα πρέπει να 
επικεντρωθούμε στην στήριξη 
των μακροχρόνια ανέργων με 
ευκαιρίες αντί για ένα δώρο, 
το οποίο δεν μπορούμε να 
είμαστε σίγουροι ότι θα είναι 
διαθέσιμο για πάντα». Ο τύ-
πος δεν έχει ιδέα τι σημαίνει 
δώρο Χριστουγέννων για τον 
εργαζόμενο και τον συντα-
ξιούχο. Το θεωρεί επίδομα 
προνοιακού τύπου! Πώς να 
μη σηκωθούν οι τρίχες από 
τα κεφάλια των εργαζόμενων 
του ιδιωτικού τομέα, που ακό-
μα παίρνουν τα δώρα, και των 
εργαζόμενων του δημόσιου 
τομέα και των συνταξιούχων, 
που ελπίζουν ότι κάποια στιγμή 
μπορεί να τα ξανακερδίσουν, 
έστω και σταδιακά;

Σαν να μην έφτανε αυτό, 
βγαίνει μετά ως υπερασπι-
στής των «ευέλικτων» εργα-
σιακών σχέσεων, με βάση το 
νεοφιλελεύθερο δόγμα ότι 
«στο νέο κόσμο που έρχεται 

οι άνθρωποι θα δουλεύουν 
με διαφορετικό τρόπο απ’ 
ό,τι δούλευαν μέχρι σήμερα». 
Και εξηγεί: «Το να δώσουμε 
σε μια γυναίκα τη δυνατότη-
τα να δουλεύει από το σπίτι 
της, είναι καλό, δεν είναι κακό 
-μπορεί να πηγαίνει κόντρα 
στην παραδοσιακή εργασία 8 
ώρες, 5 μέρες την εβδομάδα- 
αλλά είναι καλό»! Το ότι αυτή 
η γυναίκα θα παίρνει 200-300 
ευρώ και δυο-τρία ένσημα, εί-
ναι επίσης καλό για τον Κούλη. 
Συνεχίζει αναφερόμενος στο 
επταήμερο, χωρίς να εξηγεί αν 
εννοεί επταήμερο λειτουργίας, 
που ήδη ισχύει, ή επταήμερο 
εργασίας, αλλά υπονοώντας 
σαφώς ότι εννοεί το δεύτερο 
(αλλιώς δε θα αναφερόταν σε 
συμφωνία μέσω επιχειρησια-
κής σύμβασης). Και καταλήγει 
στο νεοφιλελεύθερο δόγμα: 
«Δεν κάνουμε τίποτε άλλο 
από το να αναγνωρίζουμε ότι 
είμαστε σε έναν κόσμο που 
αλλάζει. Και πρέπει οι εργα-
ζόμενοι και οι επιχειρήσεις 
να προσαρμοστούν -και το 
Κράτος βέβαια- σε αυτήν τη 
νέα πραγματικότητα. Τώρα, 
κάποιοι που τα βλέπουν αυτά 
και κυνηγούν σκιές, είναι άν-
θρωποι -λυπάμαι που θα το 
πω έτσι ωμά- που δεν έχουν 
ιδέα, που δεν καταλαβαίνουν 
τίποτα για τον κόσμο ο οποίος 
ξημερώνει μπροστά μας και 
εξακολουθούν να νομίζουν ότι 
μπορούμε να γυρίσουμε στην 
Ελλάδα της δεκαετίας του ’80. 
Αυτή η Ελλάδα τελείωσε. Η Ελ-
λάδα του 2021 η οποία ξημε-
ρώνει μπροστά μας, είναι μια 
άλλη Ελλάδα και οι άνθρωποι 
αυτοί οι οποίοι τα ισχυρίζονται 
αυτά, φοβάμαι ότι δεν έχουν 
το βασικό πλαίσιο κατανόησης 
να αντιληφθούν πού πηγαίνει ο 
σύγχρονος κόσμος»!

Δε θα του τη χάριζαν, φυσι-
κά, οι συριζαίοι που είδαν ως 
«μάννα εξ ουρανού» τις δηλώ-
σεις του και έβαλαν μπροστά 
την προπαγανδιστική τους 
μηχανή. Ο Κούλης αναγκά-
στηκε να κάνει διευκρινιστική 
δήλωση: «Σε ό,τι αφορά την 
αθλιότητα του ΣΥΡΙΖΑ περί 
δήθεν επταήμερης εργασίας, 
οι εργαζόμενοι στην εταιρία 
που αναφέρθηκα δουλεύουν 
κανονικά πενθήμερο και αντί 
40 ώρες την εβδομάδα, 37 
με καλύτερες απολαβές». Η 
ΝΔ έβγαλε ανακοίνωση με 
το ίδιο περιεχόμενο. Και το 
υπουργείο Εργασίας εξέδωσε 
δελτίο Τύπου, στο οποίο έλεγε: 
«Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε κα-
θαρά για θέσπιση επταήμερης 
εργασίας. Αυτό είναι σαφές 
από τη συνέντευξη Τύπου που 
παραχώρησε. Στη συνέχεια το 
επικοινωνιακό επιτελείο της 
ΝΔ επιδόθηκε σε μια αστεία 
προσπάθεια με στόχο να συμ-

μαζέψει τα ασυμμάζευτα. 
Κατανοούμε την ανάγκη τους 
να διαψεύσουν τα όσα ο ίδιος 
ο αρχηγός τους είπε, όμως η 
πραγματικότητα είναι συγκε-
κριμένη. Η δυνατότητα συνε-
χούς επταήμερης λειτουργίας 
επιχειρήσεων, βιομηχανιών 
και εταιρειών ισχύει διαχρο-
νικά και δεν έχει καμία σχέση 
με την επταήμερη εργασία για 
την οποία μίλησε ο κ. Μητσο-
τάκης».

Η συνέχεια παίζεται στις 
τηλεοπτικές οθόνες και το Δι-
αδίκτυο. Οι συριζαίοι μάζεψαν 
όλες τις σχετικές δηλώσεις του 
Μητσοτάκη σ' ένα σποτ με τίτ-
λο «Δεν γυρίζουμε πίσω», το 
οποίο αποτελεί βασικό όπλο 
της προεκλογικής τους προ-
παγάνδας. Το μήνυμά τους 
είναι καθαρό και… τρομοκρα-
τικό: «Ακόμα κι αν έχετε χίλιες 
διαφωνίες μ' εμάς, ΑΥΤΟΝ θα 
ψηφίσετε;».

Ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, έχει 
διατηρήσει αλώβητο όλο το 
μνημονιακό καθεστώς της 
πλήρους αποσάθρωσης των 
εργασιακών σχέσεων, το οποίο 
είχε διαμορφωθεί επί των κυ-
βερνήσεων Παπανδρέου, 
Παπαδήμου και Σαμαρά. Σε 
κάποιες περιπτώσεις το έκανε 
χειρότερο, όπως στο εμπόριο, 
που διατήρησε τη ρύθμιση των 
Σαμαροβενιζέλων για άνοιγμα 
των μαγαζιών οχτώ Κυριακές 
το χρόνο (από δύο που ήταν 
πριν από τα Μνημόνια), και 
την επεξέτεινε στις 32 Κυρια-
κές στις τουριστικές περιοχές 
(δηλαδή στη μισή Ελλάδα).

Από το 2011 μέχρι το 2015, 
κυριαρχούσε το ψευτοδίλημμα 
«μνημόνιο-αντιμνημόνιο», που 
εγκλώβισε ζωντανές δυνάμεις 
του κοινωνικού κινήματος σε 
μια λογική αναζήτησης εκλο-
γικών λύσεων. Μια λογική η 
οποία φούσκωσε τα πανιά του 
ΣΥΡΙΖΑ και από κόμμα του 4% 
τον μετέτρεψε σε κόμμα εξου-
σίας. Τώρα, που όλα τα αστικά 
κόμματα έχουν γίνει μνημονια-
κά και υπηρετούν με συνέπεια 
την πολιτική της συντηρητικής 
ανασυγκρότησης του ελληνι-
κού καπιταλισμού, την πολιτική 
της σκληρής δημοσιονομικής 
λιτότητας και των μεσαιωνικών 
εργασιακών σχέσεων, οι συρι-
ζαίοι προσπαθούν να καλλιερ-
γήσουν νέα ψευτοδιλήμματα: 
«με τη νεοφιλελεύθερη ΝΔ ή 
με τον ΣΥΡΙΖΑ της βαθμιαίας 
επούλωσης των πληγών του 
Μνημονίου»; Το πλαίσιο του 
μετα-Μνημόνιου, όμως, είναι 
δεδομένο, φέρει την υπογρα-
φή του ΣΥΡΙΖΑ και σηματοδο-
τείται από τα εφιαλτικά «πρω-
τογενή πλεονάσματα» (μέχρι 
και το 2060). Η απάντηση στα 
νέα ψευτοδιλήμματα είναι η 
ΑΠΟΧΗ από τις σημαδεμένες 
κάλπες τους.

Σκιαμαχία υπηρετών του 
κεφαλαίου
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Εβδομήντα ένα χρόνια από τη Νάκμπα
Την Τετάρτη 15 Μάη, συμπληρώ-

θηκαν 71 χρόνια από τη μεγάλη 
καταστροφή για τον παλαιστινιακό 
λαό, από την ίδρυση της σιωνιστικής 
οντότητας στα εδάφη της ιστορικής 
Παλαιστίνης, που κατασκευάστηκε 
για να παίξει το ρόλο φύλακα των 
γεωστρατηγικών συμφερόντων του 
αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Η Παλαιστινιακή Στατιστική Υπηρε-
σία (ΠΣΥ) αποκάλυψε τη Δευτέρα 13 
Μάη ότι το Ισραήλ έχει δολοφονήσει 
περισσότερους από 100.000 Παλαι-
στίνιους και Αραβες από τη Νάκμπα 
μέχρι τώρα, ενώ από το 1967 μέχρι 
σήμερα έχει συλλάβει και φυλακίσει 
ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους. Από 
τις 29 Σεπτέμβρη του 2000 μέχρι τις 
7 Μάη του 2019, οι σιωνιστές δολοφό-
νησαν 10.853 Παλαιστίνιους. Το 2014 
ήταν η πιο φονική χρονιά, με 2.240 
νεκρούς Παλαιστίνιους, από τους 
οποίους οι 2.181 δολοφονήθηκαν στη 
Γάζα κατά την διάρκεια της ισραηλι-
νής εισβολής το καλοκαίρι του 2014. 
Το 2018, οι σιωνιστές δολοφόνησαν 
312 Παλαιστίνιους. Ανάμεσά τους 57 
παιδιά και τρεις γυναίκες. 

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει 
να κρατά τα νεκρά σώματα 15 πα-
λαιστίνιων μαρτύρων. Ούτε νεκροί 
δε δικαιούνται να είναι ελεύθεροι οι 
Παλαιστίνιοι.

Οι παλαιστίνιοι πολιτικοί κρατούμε-
νοι ξεπερνούν τους 5.700. Ανάμεσά 
τους 250 παιδιά και 57 γυναίκες. Μό-
νο το 2018, το Ισραήλ συνέλαβε 6.500 
Παλαιστίνιους, μεταξύ των οποίων 
1.063 παιδιά και 140 γυναίκες, ενώ 
από τον Οκτώβρη του 2015, 300 παι-

διά από την κατεχόμενη Ιερουσαλήμ 
έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό. 
Τριάντα έξι απ’ αυτά παραμένουν σε 
αυτό το καθεστώς μέχρι σήμερα.

Οι τακτικές εθνοκάθαρσης που 
εφάρμοσαν οι πολιτοφυλακές των 
Σιωνιστών κατά τη διάρκεια της 
Νάκμπα μετέτρεψαν σε πρόσφυγες 
800.000 με 1,4 εκατομμύρια Παλαι-
στίνιους. Ταυτόχρονα, κατέλαβαν 774 
παλαιστινιακά χωριά και πόλεις, από 
τα οποία κατάστρεψαν εκ θεμελίων 
τα 531, ενώ έκαναν 70 μαζικές σφαγές 

αμάχων, δολοφονώντας περισσότε-
ρους από 15.000 Παλαιστίνιους. Η 
έκθεση της ΠΣΥ αποκαλύπτει ότι ο 
πληθυσμός της Παλαιστίνης το 1914 
ήταν 690.000, εκ των οποίων μόλις 
το 8% ήταν Εβραίοι. Το 1948, ο πλη-
θυσμός ήταν περισσότερος από 2 
εκατομμύρια, ενώ το ποσοστό των 
Εβραίων ήταν 31,5%. Αυτή η μεγάλη 
αύξηση του εβραϊκού πληθυσμού της 
περιοχής προκλήθηκε από τη μαζική 
μεταφορά Εβραίων στην περιοχή υπό 
την αιγίδα των βρετανών αποικιοκρα-
τών. Παρά την εθνοκάθαρση που υπέ-

στη ο παλαιστινιακός λαός, ο συνολι-
κός πληθυσμός των Παλαιστίνιων έχει 
ξεπεράσει τα 13,1 εκατομμύρια μέχρι 
το τέλος του 2018, από τους οποίους 
τα 6,48 εκατομμύρια ζουν στα εδάφη 
της ιστορικής Παλαιστίνης.

Εβδομήντα ένα χρόνια μετά τη 
Νάκμπα, παρά την κτηνώδη κατα-
στολή των σιωνιστών, ο παλαιστινι-
ακός λαός συνεχίζει να αντιστέκεται 
πληρώνοντας καθημερινά βαρύτατο 
φόρο αίματος. Δεκάδες χιλιάδες πα-
λαιστίνιοι διαδηλωτές συνεχίζουν να 
αψηφούν για πάνω από ένα χρόνο την 
τρομοκρατία των σιωνιστών, διεκδι-
κώντας το δικαίωμα της επιστροφής 
στις πατρογονικές τους εστίες, από 
τις οποίες οι ίδιοι ή οι πρόγονοί τους 
ξεριζώθηκαν με τη βία. Διαδηλώνουν 
στο πλαίσιο  της «Μεγάλης Πορείας 
της Επιστροφής», στη «νεκρή ζώνη» 
που το Ισραήλ έχει επιβάλει εδώ και 
χρόνια στην πολιορκημένη Γάζα.

Παράλληλα, τα ένοπλα τμήματα 
των οργανώσεων της Αντίστασης βελ-
τιώνουν συνεχώς τις επιχειρησιακές 
τους δυνατότητες, αυξάνοντας έτσι 
το άγχος και την αβεβαιότητα των Σι-
ωνιστών που βλέπουν να αυξάνονται 
συνεχώς οι πιθανότητες να μετατρα-
πεί σε Βατερλό μια νέα εισβολή τους 
στη Γάζα. Οι εξελίξεις στο πεδίο της 
μάχης κατά τη διάρκεια της εισβολής 
του ισραηλινού στρατού στη Γάζα το 
καλοκαίρι του 2014, όταν οι ρουκέ-
τες της Αντίστασης έφτασαν μέχρι 
το Τελ Αβίβ, αλλά και πρόσφατα, με 
τους βομβαρδισμούς της Γάζας από 
τα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη 
και τις μαχητικές απαντήσεις της 

Αντίστασης, δείχνουν ότι πλέον η 
Αντίσταση καθορίζει τους όρους της 
σύγκρουσης με τον κατακτητή και 
έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τον 
ισραηλινό ακαδημαϊκό και αρθρο-
γράφο στο ακροδεξιό ισραηλινό 
ειδησεογραφικό πρακτορείο Ynet, 
Γιοράμ Γιουβάλ, που θεωρεί ότι ο 
Νετανιάχου δε δίνει εντολή για μια 
νέα εισβολή στη Γάζα, γιατί ο στρα-
τός είναι εξαιρετικά απρόθυμος για 
κάτι τέτοιο. Δώδεκα χρόνια μετά 
την ανάληψη της εξουσίας στη Γά-
ζα από τη Χαμάς, η Αντίσταση έχει 
οχυρωθεί καλά στη Λωρίδα και κάθε 
νέα σιωνιστική εισβολή θα είχε σαν 
αποτέλεσμα εκατοντάδες νεκρούς 
ισραηλινούς στρατιώτες.

Το φιλοσιωνιστικό μέτωπο συμπλη-
ρώνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που 
ενισχύει συνεχώς τους οικονομι-
κούς, στρατιωτικούς, πολιτικούς και 
πολιτιστικούς δεσμούς με το Ισραήλ, 
έχοντας μετατραπεί στον πιο πιστό 
σύμμαχο των Σιωνιστών, ενώ η αμερι-
κανοδουλεία της έχει ξεπεράσει κατά 
πολύ αυτή των προκατόχων της, θυμί-
ζοντας αυτή του μοναρχοφασιστικού 
καθεστώτος της περιόδου 1946-49 και 
μετέπειτα.

Ο παλαιστινιακός λαός, αψηφώ-
ντας τις σφαίρες των σιωνιστών, 
παραδίδει μαθήματα θάρρους, αυ-
τοθυσίας και αποφασιστικότητας 
στους καταπιεσμένους λαούς όλου 
του κόσμου, είτε αυτοί ζουν στα δε-
σμά της κατοχής είτε στα δεσμά του 
καπιταλισμού και του Μνημονίου, 
όπως εμείς.

Η μπόχα της διαστροφής πνίγει το Βατικανό

Τελειωμό δεν έχει ο… Γολ-
γοθάς που αναγκάζεται να 

ανέβει το Βατικανό, εξαιτίας 
των σεξουαλικών σκανδάλων 
στα οποία εμπλέκονται καθολι-
κοί ιερείς ανά τον κόσμο. Αυτή 
τη φορά το χτύπημα ήρθε από 
ένα δίωρο ντοκιμαντέρ που 
αναρτήθηκε το περασμένο 
Σάββατο στο YouTube (βλ. 
https://www.youtube.com/
watch?v=BrUvQ3W3nV4), συ-
γκεντρώνοντας πέντε εκατομ-
μύρια προβολές σε διάστημα 
μόλις 32 ωρών! Τη στιγμή που 
γράφονται αυτές οι γραμμές 
οι προβολές έχουν ξεπεράσει 
τα 13 εκατομμύρια! 

Το ντοκιμαντέρ, με τίτλο 
«Απλώς μην το πεις σε κανέ-
να», του ανεξάρτητου δημο-
σιογράφου Τόμας Σελίνσκι, 
παρουσιάζει συγκλονιστικές 
μαρτυρίες θυμάτων παιδόφι-
λων καθολικών ιερέων στην 
Πολωνία, πολλοί από τους 
οποίους είναι τώρα σε βαθιά 
γεράματα. Κάποιοι ζητούν 
συγγνώμη και κάποιοι άλλοι 
προτίθενται να δώσουν λεφτά 
στα θύματά τους.

Ενας απ’ αυτούς, αν και 
μπήκε φυλακή για δυο χρόνια 
και με δικαστική απόφαση του 

απαγορεύτηκε να ασχολείται 
με παιδιά, μόλις βγήκε από τη 
φυλακή ξανάρχισε να κάνει 
κήρυγμα σε ανήλικους! Αυτό 
συμβαίνει σήμερα και ο ιερέ-
ας κυκλοφορεί ανενόχλητος!

Στο ντοκιμαντέρ μιλάει κι 
ένας δικηγόρος θυμάτων παι-
δοφιλίας, ο οποίος είχε πέσει 
κι αυτός θύμα στο παρελθόν, 
ενώ ένας άλλος περιγράφει 
το βιασμό του από καθολικό 
ιερέα, o οποίος τον έβαλε να 
ορκιστεί ότι δε θα του ξεφύγει 
λέξη ούτε κατά την εξομολό-
γησή του! Λίγους μήνες μετά, ο 
ιερέας αυτός έγινε καθηγητής 
Θρησκευτικών του θύματος 
και συνέχισε να τον βιάζει στο 
σπίτι του, με αποτέλεσμα το 
θύμα να φτάσει στο σημείο να 
κάνει απόπειρα αυτοκτονίας! 
Ενα άλλο θύμα σεξουαλικής 
κακοποίησης από τον ίδιο ιε-
ρέα ανέφερε ότι κατέληξε να 
γίνει ανορεξικός μέχρι και να 
σταματήσει εντελώς να τρώει, 
προκειμένου να γίνει πιστευ-
τός από τη βαθιά θρησκευό-
μενη μητέρα του, η οποία τον 
έστειλε σε σανατόριο στο Γκ-
ντανσκ! Ο παιδόφιλος ιερέας 
(ονόματι Αντρέι Σρεμπρζίνσκι) 
έφερνε συχνά ανηλίκους στο 
σπίτι του για να τους κακοποι-

ήσει. Κι όλα αυτά συνέβαιναν 
στη… «σοσιαλιστική» Πολωνία 
το 1987! 

Το θύμα που είχε κάνει 
απόπειρα αυτοκτονίας, όπως 
αναφέραμε παραπάνω, μί-
λησε τελικά στο γιατρό του 
νοσοκομείου που νοσηλεύτη-
κε (το 1988), ο οποίος έστειλε 
επιστολή στον τότε Επίσκοπο 
της περιοχής γνωστοποιώντας 
του το γεγονός. Προς έκπληξη 
όλων, ο Επίσκοπος δήλωσε 
ότι γνώριζε «το θλιβερό περι-
στατικό» και απομάκρυνε τον 
Σρεμπρζίνσκι από τη θέση του, 
προειδοποιώντας τον ότι αν το 
ξανακάνει θα αποπεμφθεί! Για 
τέτοια… τιμωρία μιλάμε! Ξέρε-
τε πότε πήρε πόδι ο Σρεμπρ-
ζίνσκι; Το 2016 (σχεδόν τριάντα 
χρόνια μετά)!

Πριν από οκτώ μήνες είχε 
κυκλοφορήσει ανάλογη ταινία, 
με τίτλο «Ο κλήρος», προκαλώ-
ντας σοκ στη θρησκευόμενη 
Πολωνία. Την ίδια περίοδο, ο 
77χρονος Κάρλο Μαρία Βι-
γκανό, που διετέλεσε και πρε-
σβευτής του Βατικανό στις 
ΗΠΑ, υποστήριξε ότι επικρα-
τούσε «μία συνομωσία σιωπής 
όχι τόσο διαφορετική από αυ-
τή που επικρατεί στη μαφία», 

αναφορικά με τα κρούσματα 
παιδοφιλίας στις ΗΠΑ, και κά-
λεσε τον πάπα να παραιτηθεί, 
γιατί φέρει προσωπική ευθύνη 
για το κουκούλωμα των σκαν-
δάλων. Ταυτόχρονα, ο 88χρο-
νος πρώην αρχιεπίσκοπος της 
Ουάσινγκτον, Θίοντορ Μακ 
Κάρικ, παραιτούνταν κάτω από 
την πίεση των καταγγελιών για 
σεξουαλική κακοποίηση ενός 
11χρονου αγοριού και ορισμέ-
νων φοιτητών, την ίδια στιγμή 
που στην Πενσιλβάνια ένας 
δικαστής απήγγειλε κατηγο-
ρίες σε 300 ιερωμένους για 
πάνω από 1.000 παιδιά που 
αποτέλεσαν θύματα σεξουα-
λικής κακοποίησης, ενώ ένας 
καρδινάλιος ονόματι Τζορτζ 
Πελ περνούσε από δίκη στην 
Αυστραλία για σεξουαλικές 
κακοποιήσεις.

Το… σπορ της σεξουαλικής 
διαστροφής είναι διαδεδομέ-
νο στην Καθολική Εκκλησία 
και έχει βγει στην επιφάνεια, 
δημιουργώντας πλέον ένα μό-
νιμο πονοκέφαλο στους πω-
λητές φρούδων ελπίδων στο 
«λαουτζίκο», προκειμένου να 
μείνει υποταγμένος στο υπάρ-
χον κοινωνικό και οικονομικό 
καθεστώς. Ομορφος κόσμος, 
ηθικός, αγγελικά πλασμένος!

ΗΠΑ-Κίνα: Κλιμακώνεται ο 
εμπορικός πόλεμος

Η αύξηση των δασμών (από 10% σε 25%) σε εισαγόμενα κινέζι-
κα προϊόντα συνολικής αξίας 200 δισ. δολαρίων, που εφάρ-

μοσε η αμερικάνικη κυβέρνηση από τις 10 Μάη, δεν μπορούσε 
να μείνει αναπάντητη από την κινέζικη πλευρά. Τρεις μέρες μετά, 
η Κίνα ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς, ύψους 
από 10% μέχρι 25% (ανάλογα με το προϊόν) σε 5.140 αμερικάνικα 
προϊόντα συνολικής αξίας 60 δισ. δολαρίων, από την 1η Ιούνη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κινέζικου υπουργείου Εξωτερικών δή-
λωσε ότι η Κίνα δε θα ενδώσει ποτέ στις εξωτερικές πιέσεις, ενώ 
ο εκδότης της εφημερίδας Global Times (ελέγχεται από το «Κ»Κ 
Κίνας) δήλωσε στο Twitter ότι το Πεκίνο σκέφτεται να προχωρήσει 
και σε άλλα μέτρα, όπως μειώσεις παραγγελιών αεροπλάνων της 
Boeing, σταμάτημα αγοράς αγροτικών προϊόντων από τις ΗΠΑ ή 
ξεπούλημα αμερικάνικων ομολόγων.

Το παραμύθι του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να πάθουν τίπο-
τα από την Κίνα καταρρέει. Μέχρι και ένας από τους οικονομικούς 
του συμβούλους (Larry Kudlow) παραδέχτηκε στο Fox News ότι θα 
πληρώσουν και οι δυο πλευρές τις συνέπειες του εμπορικού πολέ-
μου που ξεκίνησε το περσινό καλοκαίρι, όταν ο Τραμπ αύξησε τους 
δασμούς στα κινέζικα προϊόντα, κατηγορώντας την Κίνα για αθέμιτο 
ανταγωνισμό και κλοπή της τεχνολογικής γνώσης από τις δυτικές 
εταιρίες που λυμαίνονται το φτηνό κινέζικο εργατικό δυναμικό.

Συνέπεια των παραπάνω ήταν η κατρακύλα των μετοχών πολλών 
αμερικάνικων επιχειρήσεων που έχουν εργοστάσια στην Κίνα, όπως 
η Caterpillar (-4.3%), η General Motors (-3.2%), η Apple (-5.3%) και 
η Deere & Company (-5.2%). Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones 
έπεσε κατά 2%.

Δέκα χρόνια από την τελευταία μεγάλη οικονομική κρίση και εν 
αναμονή μίας ακόμα μεγαλύτερης, που κανείς δε γνωρίζει πότε θα 
ξεσπάσει, ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ – Κίνας ανατρέπει τις αερολο-
γίες περί  «παγκόσμιας συνεργασίας στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποι-
ημένης οικονομίας», που πλάσαραν ανά τον κόσμο τα παπαγαλάκια 
του κεφαλαίου. Ο άγριος ανταγωνισμός είναι στη φύση του καπι-
ταλισμού κι όταν πρόκειται για μονοπωλιακές ενώσεις με τεράστια 
συμφέροντα, αυτός γίνεται ανελέητος.
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Αλβανία: Στη δίνη 
καθεστωτικών συγκρούσεων

Με βόμβες μολότοφ στο κοινοβούλιο και στο πρωθυπουργικό 
γραφείο εξέφρασαν οι διαδηλωτές την οργή τους το περασμένο 
Σάββατο στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, Τίρανα, κατά της κυ-
βέρνησης του «σοσιαλιστή» Εντι Ράμα, κατόπιν προτροπής της 
αντιπολίτευσης για συνέχιση των αντικυβερνητικών διαδηλώσε-
ων. Οι διαδηλώσεις είχαν ξεκινήσει από τα τέλη του περασμένου 
χρόνου, με πρώτους τους φοιτητές, τους οποίους ακολούθησαν 
ευρύτερα λαϊκά στρώματα, διαδηλώνοντας κατά της ακρίβειας, 
των φόρων, της ανεργίας και της εκτεταμένης διαφθοράς. Η δε-
ξιά αντιπολίτευση δεν μπορούσε να μην αδράξει την ευκαιρία, 
ρίχνοντας το φταίξιμο για την όλη κατάσταση στον Ράμα και 
επικεντρώνοντας στη «λύση» της ανατροπής του, όπως είχε κάνει 
και ο Ράμα κατά του Μπερίσα το 2013. 

Δυστυχώς, η πλήρης απουσία ταξικής πολιτικής στην Αλβανία 
έχει οδηγήσει τον αλβανικό λαό να σέρνεται, χρόνια τώρα, πίσω 
από καθεστωτικές κλίκες που εναλλάσσονται στην εξουσία χωρίς 
να δικαιώνουν τους πόθους του. Ο μικροαστικός εθνικισμός (που 
καλλιεργήθηκε από την εποχή του Ενβέρ Χότζα) και η ιδεολογική 
προσκόλληση στην «ευρωπαϊκή» υποτέλεια, κάνει εύκολο το παι-
χνίδι για τις καθεστωτικές δυνάμεις. Γι’ αυτό και οι διαδηλώσεις 
αυτές δεν μπορούν να έχουν κανένα θετικό αποτέλεσμα, πέρα 
από μία ενδεχόμενη εναλλαγή στην εξουσία από τους «Σοσια-
λιστές» στο «Δημοκρατικό Κόμμα». Αλλωστε, ήταν η Αμερικάνι-
κη Πρεσβεία και το γραφείο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ενώπιον 
της οποίας η Αλβανία τον Ιούνη θα περάσει… εξετάσεις για να 
ικανοποιηθεί το αίτημά της να γίνει μέλος), που εξέφρασαν τη 
δυσαρέσκειά τους για τις μολότοφ, πράγμα που σημαίνει ότι η 
αστική αντιπολίτευση δε θα θελήσει να τραβήξει το σκοινί για να 
μην τις δυσαρεστήσει. Αυτό δε σημαίνει ότι μπορεί να ελέγξει 
τα πάντα, αλλά ότι τα γεγονότα του περασμένου Σαββάτου δεν 
είναι τίποτα περισσότερο από εκτονωτικές «ντουφεκιές» για να 
εκτονωθεί η λαϊκή οργή.

Νέα βάσανα
Αν επαληθευτούν τα προγνωστικά των δημοσκοπήσεων και το 

κόμμα Brexit του Νάιτζελ Φάρατζ πάρει στην ευρωκάλπη περισ-
σότερες ψήφους από το άθροισμα των Τόρις και των Εργατικών, 
νέα βάσανα περιμένουν το βρετανικό πολιτικό σύστημα. Οσο 
χοντρόπετση κι αν είναι η Τερίζα Μέι (και έχει αποδείξει ότι είναι), 
πώς θα μπορέσει να αντέξει πολιτικά την κατρακύλα των Τόρις 
σε ιστορικά χαμηλά εκλογικά ποσοστά;

Και τι θα γίνει με το Brexit, που υποτίθεται ότι μέχρι τις αρ-
χές του φθινοπώρου θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί; Η λύση που 
αρχίζει να διαγράφεται ολοένα και πιο καθαρά στον ορίζοντα 
είναι ένα νέο δημοψήφισμα, με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα 
πάρουν οι ψηφοφόροι την ευθύνη να απορρίψουν το Brexit, έστω 
και οριακά, έστω και με αμφισβήτηση της διαδικασίας από ένα 
μεγάλο ποσοστό αποχής.

Ο καπιταλισμός καταστρέφει 
τον πλανήτη

Εκθεση-καταπέλτης για τη 
ζωή στον πλανήτη, δημο-

σιεύτηκε την προηγούμενη 
εβδομάδα από τη Διακυβερνη-
τική Επιστημονική και Πολιτική 
Πλατφόρμα για τη Βιοποικιλό-
τητα και τις Υπηρεσίες Οικοσυ-
στημάτων (IPBES), μία ομάδα 
από 145 εμπειρογνώμονες από 
50 χώρες του ΟΗΕ. Η έκθεση 
εγκρίθηκε στην έβδομη σύνο-
δο της IPBES, που έγινε στο 
Παρίσι (μεταξύ 29 Απρίλη και 
4 Μάη), και βασίστηκε σε συ-
στηματική παρακολούθηση 
15 χιλιάδων επιστημονικών 
και κυβερνητικών πηγών την 
τελευταία τριετία, καταγρά-
φοντας τις αλλαγές που έχει 
υποστεί ο πλανήτης τις τελευ-
ταίες πέντε δεκαετίες.

Το συμπέρασμα είναι απί-
στευτα ανησυχητικό: τις επό-
μενες δεκαετίες κινδυνεύουν 
με εξαφάνιση γύρω στο ένα 
εκατομμύριο είδη από τα 
οκτώ εκατομμύρια που υπάρ-
χουν στον πλανήτη! Η έκθεση 
αναφέρει ότι κινδυνεύει το 
40% των αμφίβιων, το 33% 
των κοραλλιών και πάνω από 
το ένα τρίτο όλων των θαλάσ-
σιων θηλαστικών.

Οι αιτίες συνδέονται με τον 
τρόπο οικονομικής ανάπτυξης 
που σύμφωνα με την έκθεση 
είναι κατά σειρά: 

1. Αλλαγές στη χρήση γης 
και θαλασσών.

2. Απευθείας εκμετάλλευση 
των οργανισμών (υπεραλίευση, 
κτλ).

3. Κλιματική αλλαγή (λόγω 
του διπλασιασμού των εκπο-
μπών ρύπων από το 1980).

4. Μόλυνση.
5. Είδη που επεκτείνονται εις 

βάρος άλλων.

Ορισμένα ακόμα συμπερά-
σματα της έκθεσης αναφέ-
ρουν ότι:

• Τα τρία τέταρτα των γαιών 
και το 66% περίπου των παρά-
κτιων περιοχών έχουν υποστεί 
ανθρώπινες παρεμβάσεις. 

• Πάνω από το ένα τρίτο 
της γης και το 75% των πηγών 
νερού χρησιμοποιούνται στις 
καλλιέργειες ή τη ζωϊκή παρα-
γωγή.

• Η καταστροφή των παρά-
κτιων βιοτόπων οδηγεί στον 
αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών 
και τυφώνων σε κατοικημένες 
περιοχές με πληθυσμό πάνω 
από εκατό εκατομμύρια άτο-
μα. 

• To 2015, η υπεραλίευση 
έπιασε επίπεδα-ρεκόρ. Μόλις 
το 7% των ψαριών αλιεύτηκε 
σε  επιτρεπόμενα επίπεδα. Το 
60% αλιεύτηκε στο μέγιστο 

επιτρεπόμενο όριο και το 33% 
ξεπέρασε το όριο αυτό.  

• Από το 1992, οι αστικές 
περιοχές του πλανήτη έχουν 
διπλασιαστεί.

• Η συσσώρευση πλαστικών 
στις θάλασσες έχει δεκαπλα-
σιαστεί από τη δεκαετία του 
1980, δημιουργώντας 400 
«νεκρές ζώνες» στους Ωκεα-
νούς, συνολικής επιφάνειας 
μεγαλύτερης από τη Μεγάλη 
Βρετανία.

• Αν δεν παρθούν ριζοσπα-
στικά μέτρα, η αρνητική πο-
ρεία θα συνεχιστεί μέχρι το 
2050.

Ακόμα και να πιαστεί ο στό-
χος της διάσκεψης του Παρισι-
ού για αποτροπή της αύξησης 
της θερμοκρασίας κατά δύο 
βαθμούς Κελσίου (στόχος 
που οι επιστήμονες χαρακτη-
ρίζουν ανεπαρκή), ο κίνδυνος 

θα εξακολουθήσει να υπάρχει, 
γιατί δεν αφορά μόνο την κλι-
ματική αλλαγή αλλά τον τρόπο 
οικονομικής ανάπτυξης που 
σήμερα υπάρχει στον πλανήτη.

Για όσους πιστεύουμε ότι ο 
καπιταλισμός καταστρέφει τον 
πλανήτη, η έκθεση αυτή δεν 
αποτελεί τόσο μεγάλη έκπλη-
ξη. Εχουμε συνηθίσει, άλλω-
στε, να διαβάζουμε εκθέσεις 
που κρούουν τον κώδωνα του 
κινδύνου, χωρίς οι ηγέτες των 
καπιταλιστικών χωρών να νοιά-
ζονται ιδιαίτερα. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα η έκθεση 
του Διακυβερνητικού Πάνελ 
για την Κλιματική Αλλαγή 
(IPCC), που απλά… χαιρετίστη-
κε από την 24η διάσκεψη του 
OHE για το κλίμα (COP24), 
που έγινε στο Κατοβίτσε της 
Πολωνίας τον περσινό Δεκέμ-
βρη, χωρίς όμως οι 196 χώρες 
να συμφωνήσουν στη μείωση 
στον 1.5 βαθμό (αντί για 2) του 
ορίου αύξησης της θερμοκρα-
σίας του πλανήτη. 

Το ζήτημα, όμως, είναι να μη 
μείνουμε μόνο στις διαπιστώ-
σεις, αλλά να κάνουμε πράξη 
την αντίσταση στην περιβαλ-
λοντική καταστροφή, αποτρέ-
ποντας περαιτέρω παρεμβά-
σεις και νομοθετήματα που 
την αυξάνουν. Γνωρίζοντας 
πάντοτε, ότι όποιος επιμέρους 
αγώνας και να γίνει, αν δεν 
ανατραπεί ο καπιταλιστικός 
τρόπος παραγωγής, το περι-
βάλλον δε θα σωθεί τελικά και 
τα χειρότερα μας περιμένουν. 
Κι αυτό γιατί ο καπιταλισμός 
παράγει με βάση το κέρδος 
και όχι το περιβάλλον ή τις αν-
θρώπινες ανάγκες. Αυτό μας 
το υπενθυμίζει καθημερινά και 
σε μαζική κλίμακα!

Πολεμικά παιχνίδια με διαβεβαιώσεις περί ειρήνης

Την ίδια στιγμή που οι Αμε-
ρικάνοι συγκεντρώνουν 

στρατιωτικές δυνάμεις στη 
Μέση Ανατολή και το Ιράν δι-
αμηνύει ότι δε θα εφαρμόσει 
όλες του τις δεσμεύσεις που 
απορρέουν από το Κοινό Ολο-
κληρωμένο Σχέδιο Δράσης 
(JCPOA) για τα πυρηνικά του, 
μια συμφωνία που συνήφθη 
το 2015 από την οποία οι ΗΠΑ 
αποσύρθηκαν πριν από ένα 
χρόνο, οι δυο πλευρές διαβε-
βαιώνουν ότι δεν πρόκειται να 
γίνει πόλεμος.

Το δήλωσε σε ανακοίνωσή 
του το υπουργείο Πολέμου των 
ΗΠΑ (ότι δεν επιζητά τον πόλε-
μο). Το ίδιο είπε κι ο ανώτατος 
ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ 
Αλί Χαμενεΐ, προσθέτοντας ότι 
το Ιράν κάνει μόνο «αντίστα-
ση». Ο δε Τραμπ διέψευσε τις 
φήμες ότι σκοπεύει να στείλει 
120 χιλιάδες στρατιώτες στην 

περιοχή, χαρακτηρίζοντάς τες 
«fake news» (παραπληροφόρη-
ση), χωρίς όμως να αποκλείει 
ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σε 
περίπτωση που το Ιράν απει-
λήσει τα αμερικάνικα συμφέ-
ροντα στην περιοχή. Την ίδια 
στιγμή, οι ΗΠΑ έστελναν ένα 
ακόμα αεροπλανοφόρο και 
σύστημα πυραύλων «Πάτριοτ» 
στην περιοχή, πέρα από το αε-
ροπλανοφόρο που ήδη πλέει 
στην Ερυθρά Θάλασσα (το 
«Αβραάμ Λίνκολν», με τουλά-
χιστον 50 μαχητικά και 6.000 
στρατιώτες).

Η Ρωσία στήριξε για μία 
ακόμα φορά το Ιράν στην από-
φασή του για αναστολή ορι-
σμένων από τις υποχρεώσεις 
της JCPOA, υποστηρίζοντας 
ότι έχει αυτό το δικαίωμα από 
τη στιγμή που η Ουάσινγκτον 
όχι μόνο αποσύρθηκε από τη 
συμφωνία αλλά βάζει εμπόδια 

στις εξαγωγές πετρελαίου του 
Ιράν, απειλώντας τις χώρες 
που εισάγουν ιρανικό πετρέ-
λαιο με κυρώσεις. Αυτό ισχύει 
από την Πρωτομαγιά. Ετσι, οι 
οκτώ μεγαλύτεροι αγοραστές 
ιρανικού πετρελαίου (Τουρκία, 
Κίνα, Ελλάδα, Ινδία, Ιταλία, Ια-
πωνία, Νότια Κορέα και Ταϊ-
βάν) θα βρεθούν αντιμέτωπες 
με αμερικάνικες κυρώσεις, αν 
συνεχίσουν τις περιορισμένες 
εισαγωγές που επιτρέπονταν 
μέχρι τώρα. Ηδη, οι εξαγωγές 
ιρανικού πετρελαίου έχουν 
μειωθεί κάτω από το μισό σε 
σχέση με πέρσι (από 2.8 εκα-
τομμύρια βαρέλια στο ένα), 
όμως το Ιράν θέτει ως προϋ-
πόθεση να τις αυξήσει στο 1.5 
εκατομμύριο βαρέλια, προ-
κειμένου να παραμείνει στη 
συμφωνία για τα πυρηνικά του.

Είναι σίγουρο ότι ένας πό-
λεμος κατά του Ιράν (για τον 

οποίο πολλές εικασίες έχουν 
γραφτεί την τελευταία δεκαπε-
νταετία) δεν είναι εύκολη υπό-
θεση. Οπως δεν ήταν εύκολη 
υπόθεση ένας πόλεμος κατά 
του Ιράκ, ο οποίος τελικά δεν 
αποφεύχθηκε την προηγούμε-
νη δεκαετία. 

Ομως τώρα οι Αμερικάνοι 
έχουν ένα ακόμα εμπόδιο σε 
σχέση με παλαιότερα. Την αυ-
ξημένη ρωσική ανάμιξη στη 
Μέση Ανατολή. Η εμπλοκή της 
Ρωσίας στον πόλεμο με τη Συ-
ρία της έδωσε το προβάδισμα 
που επιζητούσε μετά από χρό-
νια συνεχών υποχωρήσεων. 

Μπορούν όμως τα εμπόδια 
αυτά να αποτελέσουν εγγυ-
ήσεις για την αποτροπή του 
πολέμου; Σε καμία περίπτωση. 
Μπορεί να τον καθυστερή-
σουν, αλλά όχι να αποτρέψουν 
τελεσίδικα το ξέσπασμά του. 
Εμείς μάντεις δεν μπορούμε 

να γίνουμε, ούτε αναμιχθή-
καμε ποτέ σε εικασίες και σε-
νάρια για τον «επικείμενο πό-
λεμο με το Ιράν», που πολλοί 
τον περίμεναν αλλά ποτέ δεν 
ξέσπασε. Ενα όμως έχουμε να 
σημειώσουμε. Οτι οι ιμπεριαλι-
στικοί πόλεμοι δεν τελείωσαν. 
Οσο υπάρχει ιμπεριαλισμός 
και οικονομικές κρίσεις, που εί-
ναι απόρροια του καπιταλιστι-
κού τρόπου παραγωγής, τόσο 
υπάρχει η πιθανότητα ξεσπά-
σματος μεγάλων πολέμων. Στη 
Μέση Ανατολή ήδη έχουν ξε-
σπάσει τρεις αιματηροί πόλε-
μοι (Ιράν, Συρία, Υεμένη), πέρα 
από τη μόνιμη πολεμική κατά-

σταση στην Παλαιστίνη και το 
ευαίσθητο πεδίο του Λιβάνου 
(με τη Χεζμπολά να θεωρείται 
μόνιμο αγκάθι για τους Σιωνι-
στές και τους Αμερικάνους). Η 
περιοχή είναι μια πυριτιδαπο-
θήκη, με πολλά αντικρουόμε-
να συμφέροντα, πράγμα που 
την κάνει ευάλωτη σε πολε-
μικά ξεσπάσματα. Αλλωστε, 
οι περισσότερες χώρες «κο-
λυμπούν στο πετρέλαιο», για 
να θυμηθούμε και τον πρώην 
υφυπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, 
Πολ Γούλφοβιτς, σε μία από τις 
λίγες στιγμές ειλικρίνειας για 
τον πόλεμο του Ιράκ.
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ΑΠΟΧΗ… δαγκωτό!
Ο ένας συμπεριφέρεται ως φιλεύσπλαχνος 

φεουδάρχης που μπαίνει στην εκκλησιά μοιράζοντας  
φιλοδωρήματα στους δουλοπάροικους, οι οποίοι 
υποκλίνονται και δοξάζουν το μεγαλείο του.

Ο άλλος προσπαθεί να κρύψει την πίστη του στο 
νεοφιλελευθερισμό, αλλά του ξεφεύγουν κάποιες 
εργασιακές αγριότητες και τρέχει μετά να τις 
μαζέψει κλαψουρίζοντας ότι τον διαστρεβλώνουν.

Κι αφού περάσουν από διάφορα γαργαλιστικά (από 
κότερα μέχρι μεσοτοιχίες), δείγμα της προσωπικής 
σαπίλας των αστών πολιτικών, πλακώνονται για το 
ποιος είναι περισσότερο ευαίσθητος κοινωνικά, για 
το ποιος έχει καλύτερο σχέδιο για «τους πολλούς».

Κάποιοι άλλοι διαγωνίζονται στις κατηγορίες και 
τις καταγγελίες κατά του ευρωοικοδομήματος, ενώ  
την ίδια στιγμή εκλιπαρούν για ψήφους. Εχουν έτοιμη 
και την απάντηση στο σχετικό ερώτημα: Ψηφίζοντάς 
μας, θα δυναμώσουμε και θα εμποδίσουμε τα νέα 
αντιλαϊκά μέτρα.

Δεν εξηγούν, όμως, γιατί δεν κατάφεραν να 
αποτρέψουν τα παλιά, αφού -όπως λένε- έχουν την… 
αποτρεπτική ικανότητα. Ούτε εξηγούν πώς μια έδρα 
στην ευρωβουλή παραπάνω ή μερικές χιλιάδες 
ψήφοι παραπάνω (για εκείνους που δε θα βγάλουν 
έδρα) μπορεί να σχετίζεται με την ισχυροποίηση των 
εργατικών και λαϊκών αγώνων.

Στην πραγματικότητα, όλοι προβάλλουν 
την ίδια μεσσιανική πολιτική, ανάλογα με τη 
θέση που βρίσκεται ο καθένας. Μια λογική 
αντιπροσώπευσης. Οι μεν θα αντιπροσωπεύσουν 
το λαό από θέσεις διαχείρισης της εξουσίας, 
οι δε θα αντιπροσωπεύσουν το λαό από θέσεις 
αντιπολίτευσης, μέσα ή έξω από τη Βουλή.

Ολοι μαζί συναποτελούν το κοινοβουλευτικό 
πολιτικό σύστημα. Ακόμα κι εκείνοι που δεν έχουν 
κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, καθώς έχουν 
αναγάγει σε ύψιστο πολιτικό σκοπό αυτή την 
εκπροσώπηση.

Κανένας δεν μπαίνει στον κόπο να μας εξηγήσει 
πώς η ψήφος μπορεί να επηρεάσει έστω και στο 
ελάχιστο, όχι μόνο την άσκηση της κρατικής 
πολιτικής, αλλά και την πορεία του κοινωνικού 
κινήματος, τις διεκδικήσεις, τους αγώνες του.

Δεν το κάνουν, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι η 
ψήφος δεν έχει την παραμικρή συνάφεια με την 
άσκηση της κρατικής πολιτικής, δεν την επηρεάζει 
καθ' οιονδήποτε τρόπο. Αυτό το έχουν βιώσει 
με δραματικό τρόπο την τελευταία δεκαετία 
όσοι πίστεψαν ότι με την ψήφο τους μπορούν να 
επηρεάσουν την πορεία των πραγμάτων. Η ψήφος 
δημιούργησε τους πιο απίθανους κυβερνητικούς 
συνδυασμούς (οι δυο μονομάχοι του παρελθόντος, 
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, στην ίδια κυβέρνηση - ο «αριστερός» 
ΣΥΡΙΖΑ με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ στην ίδια 
κυβέρνηση), όμως η κρατική πολιτική δεν άλλαξε 
ούτε κατά κεραία. Παρέμεινε το ίδιο βάρβαρη και 
επιθετική. 

Η τελευταία δραματική εμπειρία ήταν το κάλπικο 
δημοψήφισμα του 2015. Την επόμενη φορά που 
στήθηκαν κάλπες, τον Σεπτέμβρη του 2015, η αηδία, 
η οργή, η απόγνωση αποτυπώθηκαν σ' ένα τεράστιο 
ρεύμα αποχής.

Ζητούμενο είναι αυτό το ρεύμα να κάνει την 
εμφάνισή του και πάλι. Ως διαμαρτυρία, φυσικά. Με 
την προοπτική να αποκτήσει σάρκα και οστά σε μια 
νέα αγωνιστική ανάταση της εργαζόμενης κοινωνίας 
και της νεολαίας της. Για να μπει στην εξίσωση 
πολιτικής εξουσίας - κεφαλαιοκρατικής ασυδοσίας 
- κοινωνίας, ο καθοριστικός εκείνος παράγοντας 
που μπορεί να οδηγήσει σε -προσωρινές και μερικές 
έστω- λύσεις ενάντια στη βαρβαρότητα.

στο ψαχνό

Τσογλαναρία
Ο συριζαίος Μπαλαούρας είπε το αυ-

τονόητο. Οτι ο Δ. Κουφοντίνας δικαιού-
ται άδεια, διότι «είναι συνεπής στις άδειες 
που έχει πάρει». Οταν δε του είπαν ότι ο 
Κουφοντίνας είναι αμετανόητος, απάντη-
σε με το επίσης αυτονόητο: «Δεν μπορεί 
να βάλεις κανέναν να κάνει δήλωση με-
τάνοιας».

Ανάμεσα σ' αυτούς που «ξεσηκώθηκαν» 
με όσα δήλωσε ο Μπαλαούρας ήταν και 
ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Χρηστί-
δης, που δήλωσε με θράσος: «Ο κ. Κουφο-
ντίνας είναι ένας ισοβίτης, ο οποίος δεν 
μετάνιωσε ποτέ για όσα διέπραξε. Και 
τώρα ακούμε για λιγότερο και περισσότε-
ρο αθώα θύματα. Θεωρώ απαράδεκτη τη 
δήλωση που έκανε ο κ. Μπαλαούρας και 
πρέπει να την πάρει πίσω»! Εδωσε και… 
νομική εξήγηση, μάλιστα: «Οπως το Δικα-
στικό Συμβούλιο αποφάσισε παλιότερα να 
δώσει άδεια στον κ. Κουφοντίνα έτσι τώ-
ρα το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε να 
μην δώσει άδεια. Γιατί μάλλον έκριναν και 
οι δικαστές ότι ο κ. Κουφοντίνας την προη-
γούμενη φορά προκάλεσε περνώντας από 
τα μέρη στα οποία δολοφόνησε ανθρώ-
πους, προκάλεσε το κοινό αίσθημα»!

Οι αντιδραστικοί δικαστές δε θα μπο-
ρούσαν ποτέ να επικαλεστούν τέτοια 
επιχειρηματολογία. Δεν υπάρχει απαγό-
ρευση κυκλοφορίας σε έναν αδειούχο 
κρατούμενο, όταν κινείται μέσα στα όρια  
που ορίζει η άδειά του. Αλλα, αντιδραστι-
κά και «μαύρα» επιχειρήματα επικαλέ-
στηκαν. Ο Χρηστίδης, όμως, ερμήνευσε 
τη στάση των δικαστών με τρόπο που να 
ευθυγραμμίζει τη Γεννηματά και το ΠΑ-
ΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ με την τρομολαγνική και 
φασιστική προπαγάνδα της οικογένειας 
Μητσοτάκη, της αμερικάνικης πρεσβείας 
και των μίντια που αυτή ταΐζει.

Πάντα ταξικός
Στην περιβόητη διακαναλική συνέντευ-

ξή του ο Μητσοτάκης θέλησε να ανα-
φερθεί και στους νέους, οι οποίοι -όπως 
όλοι γνωρίζουμε- έχουν στενή σχέση με 
το εκπαιδευτικό σύστημα. Αναφέρθηκε, 
λοιπόν, «στην καλή δημόσια παιδεία και 
στις δυνατότητες οι νέοι να έχουν ευκαι-
ρίες καλής απασχόλησης με το που θα 
τελειώσουν το πανεπιστήμιο». Κι αμέσως 
φρόντισε να αποδείξει ότι αυτά που μό-
λις είπε δεν αφορούν τους νέους γενικά, 
αλλά τους νέους της αστικής τάξης. Για 
τους νέους από τα φτωχά λαϊκά στρώμα-
τα έχει άλλο… πρόγραμμα και το παρου-
σίασε αμέσως μετά την αναφορά στους 
απόφοιτους των πανεπιστημίων: «Σκέφτο-
μαι όμως και το νέο παιδί στο Περιστέρι 
που είναι 20 χρονών και θέλει να πάει σε 
μια τεχνική σχολή και θέλει να έχει μια 
καλή επαγγελματική εκπαίδευση για να 
βρει αύριο δουλειά ως ψυκτικός ή ως ένα 
παιδί που μπορεί να επισκευάζει ανελ-
κυστήρες. Δουλειές που μπορούν υπό 
προϋποθέσεις να είναι καλές και να του 
δώσουν ένα καλό εισόδημα. Δεν αφορά 
αυτή η συζήτηση μόνο τους αριστούχους 
των πανεπιστημίων. Αφορούν και τα νέα 
παιδιά τα οποία δεν θα πάνε στο πανε-
πιστήμιο, από επιλογή, και σήμερα δεν 
έχουν καμία εναλλακτική για το πώς θα 
χτίσουν τη ζωή τους».

Το παιδί από το Περιστέρι, λοιπόν, το 
παιδί της εργατικής τάξης, το πολύ που 
πρέπει να ελπίζει είναι να γίνει ψυκτικός 
ή τεχνίτης ανελκυστήρων! Το πανεπιστή-
μιο δεν πρέπει να είναι στον ορίζοντά 
του.

Δυστυχώς για τον Μητσοτάκη, ακόμα 
και στα χρόνια της κρίσης, η τάση της 
ελληνικής κοινωνίας να αναζητά πανε-
πιστημιακή μόρφωση για τα παιδιά της 

δεν αντιστράφηκε. Μπορεί να μειώθηκε 
λίγο η ορμή της, δεν εξαφανίστηκε όμως.

Στημένα σόου
Ο Τσίπρας πήγε στα Γιάννενα με αε-

ροπλάνο της γραμμής.  Για να στηθεί το 
σόου του… οικονόμου πρωθυπουργού 
που δε βάζει το κράτος σε έξοδα.  «Δεν 
συνηθίζω να παίρνω το κυβερνητικό αε-
ροσκάφος για εσωτερικές πτήσεις. Κυ-
ρίως το χρησιμοποιώ σε συναντήσεις με 
αρχηγούς κρατών για λόγους πρεστίζ της 
χώρας. Δεν υπάρχει λόγος να γίνονται τό-
σα έξοδα για ένα ταξίδι», φέρεται να απά-
ντησε (σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του μη-
χανισμού προπαγάνδας του Μαξίμου), σε 
επιβάτες που τον ρώτησαν «πώς και με το 
αεροπλάνο της γραμμής; Χάλασε το δικό 
σας;». Πριν στεγνώσει το μελάνι των εμετι-
κών ρεπορτάζ, ήρθαν οι φωτογραφίες από 

πρόσφατη (16 Απρίλη) επίσκεψη 

Μνήμη
Στο πλεόνασμα κρύβονται όλες οι 

αμαρτίες, όλες οι πληγές, όλη η σήψη, 
όλη η απάτη της σημερινής πολιτικής.

Σ' αυτό κρύβεται το δράμα εκα-
τομμυρίων ανθρώπων, η καταστροφή 
των νοικοκυριών και επιχειρήσεων, οι 
λιποθυμίες παιδιών από ασιτία, τα εκα-
τομμύρια των ανέργων, η ζωή εν τάφω 
στα νοσοκομεία, στα ψυχιατρεία και 
στα άσυλα ανιάτων, οι παγωμένες νύ-
χτες και οι πεινασμένες μέρες και οι 
παγωμένες νύχτες εκατομμυρίων συ-
νταξιούχων. Πρόκειται για πλεόνασμα 
δυστυχίας, ακόμα και αίματος. Πρόκει-
ται όμως και για πλεόνασμα θράσους 
και απάτης.

Αλέξης Τσίπρας
21.3.2014

ΚΟΝΤΡΕΣ

ΝΑΚΜΠΑ. Εκατοντάδες αγωνιστές, Ελληνες και 
Παλαιστίνιοι, τίμησαν και φέτος τη Νάκμπα, την επέ-
τειο της μεγάλης καταστροφής, του εξανδραποδι-
σμού του παλαιστινιακού λαού από τις πατρογονικές 
του εστίες το 1948.

Την περασμένη Τετάρτη, επέτειο της Νάκμπα, 
οργανώθηκε διαδήλωση στην πλατεία του Μετρό 
στην Πανόρμου, η οποία κατευθύνθηκε στην πρε-
σβεία της σιωνιστικής οντότητας, η οποία ήταν και 
πάλι αποκλεισμένη από κλούβες και από άφθονες 
διμοιρίες των ΜΑΤ (μολονότι φαινόταν να υπάρχει 
εντολή για «αυτοσυγκράτηση», κάποια ένστολα 
γουρούνια δεν απέφυγαν τις προκλήσεις προς δι-
αδηλωτές, κυρίως με υβρεολόγιο αντίστοιχο της 
προσωπικότητάς τους).

Οι διαδηλωτές παρέμειναν αρκετή ώρα έξω από 
την πρεσβεία των σιωνιστών, νεαροί Παλαιστίνιοι 
φώναξαν συνθήματα στη γλώσσα τους, έκαψαν σι-
ωνιστικές σημαίες και πέταξαν κάμποσες πέτρες 
προς την κατεύθυνση της πρεσβείας (πάνω από τις 
κλούβες). Στη συνέχεια, ξεκίνησε και πάλι πορεία 
που κατέληξε στο σταθμό της Πανόρμου.
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του Τσίπρα στην Κοζάνη με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος.
Εχει δει κανένας τον Τσίπρα σε αεροπλάνο της γραμμής για 

πτήσης εσωτερικού ή εξωτερικού, μετά το πρώτο τρίμηνο του 
2015, που ταξίδευε με το αεροπλάνο της γραμμής για τις Βρυξέλ-
λες, παριστάνοντας τον απλό και λιτό πρωθυπουργό; Εκτοτε, και 
αυτός και οι υπουργοί του (με πρώτο και καλύτερο τον Καμμένο) 
χρησιμοποιούν συστηματικά τα τρία κρατικά αεροσκάφη, πραγ-
ματοποιώντας ακόμα και πανάκριβα υπερατλαντικά ταξίδια. Δεν 
το κάνουν για το… πρεστίζ της χώρας, αλλά για να απολαμβάνουν 
οι ίδιοι τη χλιδή της εξουσίας.

Ποιον κοροϊδεύετε;
Ο ΕΦΕΤ εξέδωσε δελτίο Τύπου με τίτλο «Οταν ζητάω φέτα, 

θέλω φέτα, κατάλαβες;». «Οταν ζητάω “ΦΕΤΑ“, θέλω να μου σερ-
βίρεις “ΦΕΤΑ“ και όχι οποιοδήποτε άλλο λευκό τυρί άλμης. Και 
όταν οι ξένοι τουρίστες ζητούν cheese, να δοκιμάζουν, για μια 
τουλάχιστον φορά στην Ελλάδα, την Ελληνική “ΦΕΤΑ“. Θα γί-
νουν οι καλύτεροι διαφημιστές της στο εξωτερικό. Κατάλαβες;», 
αναφέρει η διαφημιστική καμπάνια με τον οποίο ο εκλεκτός του 
Αραχωβίτη μας φτύνει κατάμουτρα. Ο λόγος; Ξέρουμε (και ξέ-
ρουν) πολύ καλά τι γίνεται με τη φέτα και πώς ο υπουργός και 
οι άνθρωποί του καλύπτουν με χάδια την εκτεταμένη νοθεία με 
εισαγόμενο γάλα, που κάνουν οι γαλακτοβιομήχανοι.

Η εφημερίδα μας είναι περήφανη για τις αποκαλύψεις που έχει 
κάνει και θα συνεχίσει να κάνει γι' αυτό το τεράστιο σκάνδαλο, 
που δε συνίσταται μόνο σε κοροϊδία σε βάρος των καταναλωτών, 
αλλά έχει χαντακώσει και την ελληνική κτηνοτροφία.

Δυο μέτρα και δυο σταθμά
Ο Κώστας Πάσαρης καταδικάστηκε από το Μεικτό Ορκωτό 

Δικαστήριο της Αθήνας σε τέσσερις φορές ισόβια, χωρίς να του 
αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Στην αγόρευσή της, η εισαγ-
γελέας της έδρας πρότεινε να μην του αναγνωριστεί το ελαφρυ-
ντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς, γιατί «δεν αρκεί η καλή 
διαγωγή στη φυλακή, δεν είναι μεταμέλεια οι εκθέσεις ζωγρα-
φικής. Απαιτείται θετική δράση και ο κατηγορούμενος δεν έχει 
αποκαλύψει κανένα στοιχείο για την υπόθεση, όπως πού βρήκε 
το πιστόλι, με τη βοήθεια του οποίου απέδρασε». 

Το σκεπτικό της εισαγγελέα  έγινε δεκτό από το ΜΟΔ και επα-
ναλήφθηκε η πάγια νομολογία των ποινικών δικαστηρίων που δεν 
αναγνωρίζουν ελαφρυντικό μετέπειτα καλής συμπεριφοράς σε 
καταδικασμένους οι οποίοι είναι κρατούμενοι. Εκτός αν οι κατα-
δικασμένοι είναι χρυσαυγίτες δολοφόνοι, όπως συνέβη με τους 
δολοφόνους του Σαχζάτ Λουκμάν, στους οποίους αναγνωρίστη-
κε το συγκεκριμένο ελαφρυντικό, λόγω «καλής διαγωγής» που 
επέδειξαν στη φυλακή! Γράψαμε αναλυτικά στο προηγούμενο 
φύλλο γι' αυτή τη σκανδαλώδη απόφαση.

Λες κι έχει πανούκλα
Τι το 'θελε ο Σκουρλέτης να βγάλει κομματική ανακοίνωση ανα-

φέροντας ποιους υποψήφιους δημάρχους στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ; 
Βροχή έπεσαν οι διαψεύσεις από τη μια άκρη της Ελλάδας μέχρι 
την άλλη: «Δεν έχουμε καμιά σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ». Λες και ο 
ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποιο μεταδοτικό νόσημα που κολλάει με την υπο-
στήριξη και οδηγεί στην ήττα. Νυχτιάτικα, ο Σκουρλέτης υποχρε-
ώθηκε να εκδώσει διορθωτική ανακοίνωση: «Η χτεσινή κεντρική 
ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές  καλεί 
τους πολίτες να υπερψηφίσουν συγκεκριμένους συνδυασμούς 
στη βάση των διεργασιών και των προγραμματικών συγκλίσεων 
που έχουν διαμορφωθεί στις τοπικές κοινωνίες. Το κάλεσμα αυτό 
δηλώνει την εκτίμηση στα πρόσωπα των υποψηφίων και των προ-
γραμματικών τους θέσεων  και δεν δηλώνει σε καμία περίπτωση 
σχέση κομματικής εξάρτησης. Εξάλλου, στη δική μας αντίληψη 
για την αυτοδιοίκηση είναι εντελώς ξένες οι παλαιοκομματικές 
αντιλήψεις κομματικών χρισμάτων σε συνδυασμούς και η προ-
σπάθεια καπελώματός τους»!

Ανάμεσα σ' εκείνους που αντέδρασαν είναι και δυο προβε-
βλημένοι αντιπεριφερειάρχες της Δούρου, που δεν έχουν και 
τόση εμπιστοσύνη στην επανεκλογή τους και αποφάσισαν να 
διεκδικήσουν δήμους. Ο Καραμέρος το Μαρούσι και ο Φιλίππου 
τον δήμο Σαρωνικού, στον οποίο είχε διατελέσει και παλαιότε-
ρα δήμαρχος. «Απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ για τα περί κομματικής 
στήριξης του συνδυασμού μας», ήταν ο χαρακτηριστικός τίτλος 
της ανακοίνωσης του Καραμέρου, που τόνιζε: «Η αγωνία των κομ-
ματικών επιτελείων να απλώσουν τα δίχτυα τους στο Μαρούσι 
δεν μας αφορά»!

Γιατί, όμως, τέτοια επιδημία «απεταξάμην τον ΣΥΡΙΖΑ»; Κάπο-
τε οι υποψήφιοι έκαναν πώς και πώς να πετύχουν μια δήλωση στή-
ριξης από κόμμα εξουσίας. Κι όσοι δεν κατάφερναν να πάρουν 
τέτοια στήριξη, αναφέρονταν ως «αντάρτες». Είναι προφανές 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν αρέσει» όσο στο παρελθόν. Από την άλλη, οι 
υποψήφιοί του δεν έχουν ρίζες στις περιοχές τους, ούτε έχουν 
προλάβει να στήσουν δίκτυα και μηχανισμούς. Γι' αυτό και προ-
σπαθούν να εμφανιστούν ως δήθεν ανεξάρτητοι, μαζεύοντας 
κάθε καρυδιάς καρύδι στα ψηφοδέλτιά τους, με μοναδικό κρι-
τήριο την ψηφοθηρία.

Πολλοί μιντιάνθρωποι της Δεξιάς 
έσπευσαν να βγάλουν την απογοή-

τευσή τους, γράφοντας ή λέγοντας ότι 
ο Στουρνάρας λειτούργησε και πάλι ως 
ο καλύτερος διαφημιστής του Τσίπρα. 
Κι έχουν δίκιο από τη στενή προεκλογι-
κή σκοπιά. Γιατί όταν ο Στουρνάρας (όχι 
όποιος κι όποιος, ο μνημονιακός υπουρ-
γός Στουρνάρας) βγαίνει και «τη λέει» 
στον Τσίπρα για τις «παροχές» που μοιρά-
ζει ή υπόσχεται, στο μυαλό του ταλαντευ-
όμενου ψηφοφόρου δε σφηνώνεται απλά 
η αμφιβολία αλλά η βεβαιότητα: «ρε, αυ-
τοί θα κάνουν χειρότερα, ρίξε Τσίπρα, να 
ξέρουμε τουλάχιστον τι μας γίνεται».

Υπάρχει ένα ερώτημα: λειτούργησε ο 
Στουρνάρας αυθόρμητα, επιδεικνύοντας 
τα εξαρτημένα αντανακλαστικά του αν-
θρώπου που βλέπει να του «ξηλώνουν το 
Μνημόνιο», ή λειτούργησε με προτροπή 
Ντράγκι; Μπορεί να ισχύουν και τα δύο. 
Αν ήταν μόνο το προσωπικό του θυμικό, 
ίσως ο Στουρνάρας να επεδείκνυε «αυ-
τοσυγκράτηση», όταν όμως πρέπει να 
υπηρετήσει την ΕΚΤ, χάρη στην οποία 
έχει διασωθεί στο πόστο του κεντρικού 
τραπεζίτη, τότε είναι υποχρεωμένος να 
παρέμβει, ακόμα κι αν ξέρει ότι η ρητο-
ρική του θα κάνει ζημιά στη ΝΔ.

Η παρέμβαση Στουρνάρα δεν ήταν δι-
αφορετική στο περιεχόμενό της απ' όσα 
λέει αυτές τις μέρες στους δημοσιογρά-
φους «αξιωματούχος των Βρυξελλών» 
(λέγε με Μαργαρίτη Σχοινά). «Αν η τάση 
που έχει δημιουργηθεί από τις αρχές του 
έτους δεν αντιστραφεί, για εφέτος δεν 
θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για 
πρόσθετες παροχές, πλέον εκείνων που 
περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό 
του 2019», είπε ο Στουρνάρας συμπλη-
ρώνοντας ότι «η μη επίτευξη του στόχου 
για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% θα οδη-
γήσει στην επιβολή νέων μέτρων, όπως 
περικοπή των δαπανών και μείωση του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων, η οποία μάλιστα θα έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στον ρυθμό ανάπτυξης της 
οικονομίας».

Δεδομένου ότι τα προεκλογικά μέτρα 
(επίδομα στους συνταξιούχους και μετά-
ταξη τροφίμων από το 24% στο 13% ΦΠΑ) 
δεν περιλαμβάνονταν στον Προϋπολογι-
σμό του 2019, εκείνο που είπε ο Στουρ-
νάρας ήταν πως όχι μόνο δεν υπάρχουν 
περιθώρια και για άλλα «θετικά μέτρα» 
μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως υπό-
σχεται ο Τσίπρας, αλλά και ότι θα χρεια-
στούν οπωσδήποτε νέα μέτρα (περικοπή 
δαπανών και μείωση του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων), προκειμένου να 
«πιαστεί» το συμφωνημένο «πρωτογενές 
πλεόνασμα» του 3,5% του ΑΕΠ.

H κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που υπό 
άλλες συνθήκες θα ξεσήκωνε «επανά-
σταση» κατά του Στουρνάρα, επέλεξε 
(απολύτως λογικά από τη μεριά της) να 
εντάξει το ζήτημα στην προεκλογική της 
καμπάνια, με τον Τσακαλώτο να δηλώνει 
ότι «ο Γιάννης» διάβασε άλλους Προϋπο-
λογισμούς (εννοώντας τους Προϋπολογι-
σμούς της περιόδου των Σαμαροβενιζέ-
λων, όταν ο Στουρνάρας ήταν υπουργός 
Οικονομικών). Ταυτόχρονα, διαβεβαίωσε 
ότι όχι μόνο ο δημοσιονομικός χώρος εί-
ναι επαρκής, αλλά «έχουμε και καβάτζα», 
γιατί θα υπάρξει παράλληλη θετική επί-
πτωση στα έσοδα, ύψους 200 εκατ. ευρώ, 
από τις ρυθμίσεις οφειλών σε δόσεις.

Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις που ανώ-
νυμα έκανε ο Σχοινάς στις Βρυξέλλες, 
το υπουργείο Οικονομικών απάντησε με 
δελτίο Τύπου που υποστήριζε ότι «για το 
έτος 2019, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν 
και κατατέθηκαν προς ψήφιση είναι πλή-
ρως συμβατά με το διαθέσιμο δημοσιο-
νομικό χώρο, όπως αυτός αποτυπώθηκε 
στο Πρόγραμμα Σταθερότητας 2019», 
συμπληρώνοντας ότι «εκτός από το προ-
καλούμενο κόστος των εν λόγω μέτρων, 
προκύπτουν θετικές δημοσιονομικές επι-
πτώσεις από το σχέδιο ρύθμισης οφειλών 
προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης 
και τη φορολογική διοίκηση».

Οι Τσιπραίοι είναι σίγουροι ότι σ' αυτή 
τη φάση δεν πρόκειται ν' αντιμετωπίσουν 
προβλήματα σε επίπεδο Eurogroup. Κα-
νένας δε θέλει να δημιουργήσει προβλή-
ματα στο «χρυσό αγόρι» της ευρωπαϊκής 
ιμπεριαλιστικής τάξης, όπως επίσης κανέ-
ναν δε συμφέρει ν' ανοίξει προεκλογικά 
μια συζήτηση περί αποτυχίας του «ελληνι-
κού πειράματος». Μετά τις ευρωεκλογές, 
θα αναλάβει η τρόικα. Καθώς θα περνούν 
οι μήνες του 2019, θα διαμορφώνεται η 
δημοσιονομική εικόνα για το τέλος της 
χρονιάς. Τότε είναι που θα κριθεί αν θα 
καταργηθεί η προ-νομοθετημένη νέα μεί-
ωση του αφορολόγητου ή αν θα παραμεί-
νει, επειδή το «πρωτογενές πλεόνασμα» 
του 3,5% δε βγαίνει.

Οπως έχουμε ξανατονίσει, οι προεκλο-
γικές «παροχές» του Τσίπρα κάθε άλλο 
παρά ασύμβατες με τη μνημονιακή πο-
λιτική είναι. Και άλλη φορά έχουν δοθεί 
επιδόματα (θυμίζουμε το προεκλογικό 
«κοινωνικό μέρισμα» των Σαμαροβενιζέ-
λων το Πάσχα του 2014, λίγο πριν από τις 
ευρωεκλογές), ενώ μετατάξεις προϊόντων 
από ένα συντελεστή ΦΠΑ σε χαμηλότε-
ρο έχουν γίνει και άλλη φορά κατά τη 
μνημονιακή περίοδο. Δεν πρέπει να ξε-
χνάμε ότι και οι Σαμαροβενιζέλοι είχαν 
μειώσει τον ΦΠΑ στην εστίαση στο 13% 
και είχαν και τα τρόφιμα σ' αυτόν το συ-
ντελεστή, για να έρθουν οι Τσιπροκαμμέ-
νοι, με το τρίτο Μνημόνιο, και να τα πάνε 
όλα στο 24%, για να τα ξανακατεβάσουν 
τώρα. Αν στο μέλλον δεν πιάνονται τα 
έσοδα, δε θα έχουν καμιά δυσκολία να 
τα ξαναπάνε όλα στο 24%.

u Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό 
είναι πως το βάθρο της μνημονιακής πολι-
τικής είναι τα «πρωτογενή πλεονάσματα». 
Αυτά είναι συμφωνημένα: 3,5% του ΑΕΠ 
μέχρι και το 2022, 2,2% του ΑΕΠ μέχρι και 
το 2060. Για να πιαστούν αυτοί οι στόχοι 
σε μια τόσο μεγάλη χρονική περίοδο, η 
δημοσιονομική πολιτική θα είναι πολιτι-
κή σκληρής λιτότητας, ανεξάρτητα από 
τα μικρομερεμέτια που κατά καιρούς θα 
γίνονται. Θα υπάρξουν και περίοδοι που 
τα μέτρα θα γίνονται ακόμα πιο σκληρά, 
όπως συνέβη με τον ΦΠΑ από το 2015. 
Θα υπάρξουν μέτρα κάποιας μικρής ελά-
φρυνσης των χαρατσιών, που σε επόμενη 
φάση θα επανέλθουν στην προηγούμενη 
σκληρότητα, επειδή δε θα βγαίνουν τα 
νούμερα για το «πρωτογενές πλεόνα-
σμα». 

Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι ευρωπαίοι 
αξιωματούχοι αρνούνται κατηγορηματι-
κά οποιαδήποτε συζήτηση για μείωση των 
«πρωτογενών πλεονασμάτων» και όταν 
τους τίθεται σχετικό ερώτημα υπενθυμί-
ζουν το pacta sunt servanta (οι συμφω-
νίες πρέπει να τηρούνται). Εχοντας ως 

θεμέλιο τους στόχους για τα «πρωτογενή 
πλεονάσματα», ξέρουν ότι η δημοσιονο-
μική πολιτική δεν μπορεί να αποκλίνει 
από τη σκληρή λιτότητα, όσες πρόσκαι-
ρες προεκλογικές «παροχές» κι αν κάνουν 
οι κυβερνήσεις για να εξυπηρετήσουν τις 
στενές κομματικές ανάγκες τους.

Οσο για τη… μεγαλοφυή ιδέα των 
Τσιπραίων, να καταρτίζουν Προϋπο-
λογισμούς τα επόμενα χρόνια με 2,5% 
«πρωτογενές πλεόνασμα» και να δίνουν 
το υπόλοιπο 1% μέσω ειδικού καταπι-
στευτικού λογαριασμού, στον οποίο θα 
βάλουν 5,5 δισ. ευρώ από τα ταμειακά 
διαθέσιμα, γελούν και οι πρωτοετείς των 
Οικονομικών Σχολών, όπως γράψαμε. 
Αυτό δεν πρόκειται να περάσει. Επεσε 
ήδη και η πρώτη απειλή από τον «ανώ-
νυμο αξιωματούχο των Βρυξελλών», ο 
οποίος δεν απέκλεισε «να συνδεθεί το 
θέμα της τήρησης των δεσμεύσεων με 
την αποπληρωμή του ΔΝΤ, να το θέσουν 
μια σειρά από κοινοβούλια, αν δεν έχει 
ήδη γίνει». Αυτό, όμως, ποσώς ενδιαφέρει 
τους Τσιπραίους σ' αυτή τη φάση. Αυτοί 
κάνουν προεκλογική δημαγωγία. Αν ποτέ 
τεθεί τέτοιο θέμα, θα το θέσει ή επόμενη 
κυβέρνηση. Αν είναι του Μητσοτάκη, αυ-
τοί θα βγουν και θα τον καταγγείλουν. Αν 
είναι δική τους, μια ακόμα κωλοτούμπα 
δε θα τους στενοχωρήσει καθόλου. Τις 
δικαιολογίες τις έχουν ήδη έτοιμες.

u Θεμέλιο της μνημονιακής πολιτικής 
είναι και η αποσάθρωση των εργασιακών 
σχέσεων. Τυχαίο είναι που οι Τσιπραίοι 
δεν τόλμησαν να εντάξουν οποιαδήποτε 
τέτοια αλλαγή στην προεκλογική τους 
δημαγωγία; Εθιξαν μήπως το νόμο Κα-
τρούγκαλου που εξαφανίζει την ίδια την 
έννοια της κοινωνικής ασφάλισης; Εθιξαν 
μήπως το καθεστώς της «ελαστικοποίη-
σης» του χρόνου εργασίας; Εθιξαν το 
νόμο Βρούτση, που έχει πάρει τον κατώ-
τατο μισθό από το πεδίο των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και τον έχει αναγάγει 
σε αποκλειστικό προνόμιο του υπουργού 
Εργασίας; Ορισαν τον κατώτατο μισθό 
στα 650 ευρώ (από 751 που ήταν μέχρι το 
2010) και ζητούν από την εργατική τάξη 
να τους δοξάσει! Επανέφεραν μήπως τα 
δώρα Χριστουγέννων-Πάσχα και το επί-
δομα άδειας στους εργαζόμενους στο 
δημόσιο και στους συνταξιούχους; Μοι-
ράζουν μόνο ένα προεκλογικό επίδομα 
(μόνο στους συνταξιούχους) και το βαφτί-
ζουν προκλητικά «13η σύνταξη».

Η προεκλογική περίοδος για τις ευρωε-
κλογές εξελίσσεται σαν πρόβα τζενεράλε 
για τις εθνικές εκλογές, που δεν μπορούν 
ν' αργήσουν πάνω από ένα πεντάμηνο. Γι' 
αυτό και κανένας δεν ασχολείται με τα 
«θέματα της Ευρώπης». Πετάνε καμιά 
κουβέντα (που μοιάζει με «ξεκάρφωμα») 
και μετά γυρίζουν στα εσωτερικά θέματα. 
Οι Τσιπραίοι εγκατέλειψαν τη σκανδαλο-
λογία (μετά το φιάσκο με το σκάνδαλο 
Novartis δεν τους παίρνει για πολλά) και 
το 'ριξαν αναγκαστικά στη «μάχη των δυ-
νάμεων του φωτός με τις δυνάμεις του 
σκότους» (για να θυμηθούμε το ΠΑΣΟΚ 
του Κουτσόγιωργα). Ο μόνος τρόπος για 
να μείνουν στο παιχνίδι είναι να πείσουν 
ότι αυτοί είναι «λιγότερο κακοί» από τον 
Μητσοτάκη. Ομως, το μετα-Μνημόνιο, 
που οι ίδιοι έχουν ψηφίσει, δεν αφήνει 
καμιά αμφιβολία περί του «τι μέλλει γε-
νέσθαι».

Προεκλογικά παιχνίδια και 
μνημονιακή βαρβαρότητα



www.eksegersi.gr

8 18 ΜΑΗ 2019

www.eksegersi.gr

18 ΜΑΗ 2019 9

Ολοκληρώθηκε το πρωί της περασμένης 
Πέμπτης, στην Πλήρη Ολομέλεια του 

Αρείου Πάγου, η εκδίκαση της αναίρεσης για 
την υπόθεση της καθαρίστριας του Βόλου. Η 
αντεισαγγελέας του ΑΠ Ολγα Σμυρλή επανέ-
λαβε την εμπεριστατωμένη εισήγηση που εί-
χε κάνει και όταν η υπόθεση εκδικάστηκε στο 
Ζ’ Ποινικό Τμήμα του ανώτατου ακυρωτικού 
δικαστηρίου (στις 6 του περασμένου Φλεβά-
ρη), προτείνοντας όχι απλώς την αναίρεση της 
υπόθεσης, αλλά και την αθώωση της εργάτρι-
ας (σύμφωνα με το άρθρο 518 του Κώδικα Ποι-
νικής Δικονομίας), ώστε να μην υποστεί την 
ταλαιπωρία μιας νέας δίκης στο Πενταμελές 
Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Πράγματι, η συγκεκριμένη διάταξη προβλέ-
πει ότι αν ασκηθεί αναίρεση, επειδή έχει γίνει 
εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία ουσιαστικής 
ποινικής διάταξης, ο Αρειος Πάγος δεν παρα-
πέμπει την υπόθεση, αλλά εφαρμόζει τη σωστή 
ποινική διάταξη και, αν δεν υπάρχει αξιόποινη 
πράξη, κηρύσσει αθώο τον κατηγορούμενο.

Εν προκειμένω, με την καταδίκη σε δεκαετή 
κάθειρξη της καθαρίστριας, έχουμε τον ορισμό 
της εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινι-
κής διάταξης. Η πλαστογραφία έγινε άπαξ, το 
1996, και έχει παραγραφεί. Απάτη -και μάλιστα 
κατ' εξακολούθηση, σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις περί καταχραστών του Δημοσίου- δεν 
υπάρχει, δεδομένου ότι η γυναίκα εργαζόταν 
κανονικά, δεν εισέπραττε μισθούς χωρίς να 
εργάζεται. Ούτε η προσφερόμενη εργασία της 
καθαρίστριας υπολειπόταν από την εργασία που 
θα προσέφερε αν είχε τελειώσει την ΣΤ' Δημο-
τικού και όχι την Ε'. Δε χρειάζονται γραμματι-
κές 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 αντεισαγ-
γελέας Σμυρλή δε χρειάστηκε να κάνει νομικούς 
ή λογικούς ακροβατισμούς. Πήρε τα πραγματικά 
περιστατικά (αυτά που δεν τα αμφισβήτησε κα-
νένας) και τα υπήγαγε στους σωστούς νομικούς 
κανόνες. Εκανε, δηλαδή, αυτό που δεν έκαναν 
τα δυο Εφετεία Κακουργημάτων (Τριμελές και 
Πενταμελές), που καταδίκασαν την εργάτρια σε 
εξοντωτικές ποινές (10 χρόνια κάθειρξη η ποινή 
στο δεύτερο βαθμό).

Μιλήσαμε τότε για ταξικό μίσος. Το οποίο θα 
είχε στείλει την καθαρίστρια οριστικά στη φυ-
λακή, καταστρέφοντάς της τη ζωή, αν δεν είχε 
πλημμυρίσει η Ελλάδα από ένα τεράστιο κύμα 
αγανάκτησης και κατακραυγής για την αδικία.

Παρά την εμπεριστατωμένη πρόταση της ει-
σαγγελέα, το Ζ' Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πά-
γου επέλεξε να μη βάλει οριστικά τέρμα  στην 
περιπέτεια της εργάτριας, αλλά παρέτεινε την 
αγωνία της, παραπέμποντας την υπόθεση στην 
Ολομέλεια. Η επιχειρηματολογία της απόφασης 
(ΑΠ Ζ' Ποινικό Τμήμα 466/2019) ήταν ότι έχουν 
εκδοθεί αντιφατικές αποφάσεις από τα Ποινι-
κά Τμήματα του Αρείου Πάγου ως προς το αν 
το αδίκημα της απάτης, με τη χρήση πλαστού 
τίτλου σπουδών, διαπράττεται άπαξ, με τη χρή-
ση 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 αποτελεί προϋπόθεση για τη στοι-
χειοθέτηση της απάτης), όταν αυτός που χρη-
σιμοποίησε πλαστό τίτλο σπουδών προσέφερε 
πραγματικά τις υπηρεσίες του και είχε τα απαι-
τούμενα ουσιαστικά προσόντα για να προσφέρει 
αυτές τις υπηρεσίες, ή αν η ζημία του Δημοσίου 
ισοσταθμίζεται πλήρως από την εργασία που 
παρέσχε ο εργαζόμενος.

«Και τα δύο ως άνω νομικά ζητήματα», ανέφε-
ρε η απόφαση, «ενόψει του ότι απασχολούν τα 
ποινικά Δικαστήρια της χώρας πολλές παρόμοι-
ες περιπτώσεις προσλήψεως σε θέσεις εργασίας 
στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ με τη χρήση πλαστού 
τίτλου σπουδών, κατά την ομόφωνη γνώμη του 
παρόντος Τμήματος, είναι εξαιρετικής σημασίας 
και παρουσιάζουν γενικότερο ενδιαφέρον» και 
γι' αυτό «πρέπει να παραπεμφθούν στην Πλήρη 
Ολομέλεια».

 Η αντεισαγγελέας του Α.Π. Ολγα Σμυρλή πα-
ρουσίασε μια καθαρή νομική βάση για να υπα-
χθούν σ' αυτή τα πραγματικά περιστατικά που 
αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση. Χωρίς 
ανατριχιαστικές γενικεύσεις, μέσω των οποίων 
μια καθαρίστρια θα ταυτιστεί με κάποιον που κα-
ταθέτει πλαστούς επιστημονικούς τίτλους για να 
πάρει μια περίοπτη θέση στο Δημόσιο.

Η εισαγγελική πρόταση πρέπει να γίνει δεκτή 
από την Πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. 
Η εργάτρια πρέπει να αθωωθεί, για να μπει ένα 
τέλος στο μαρτύριο που υφίσταται. Η απόφαση 
αναμένεται το προσεχές χρονικό διάστημα.

Εκδικάστηκε η αναίρεση στον Αρειο Πάγο

Βάλτε τέλος στο διωγμό 
της καθαρίστριας

Πλάκωσαν και τους Οικολόγους!

Οι περιοδείες του Τσίπρα 
δεν πρέπει να αμαυρω-

θούν με τίποτα. Ιδιαίτερα όταν 
η σκηνοθεσία περιλαμβάνει 
κοριτσάκια που προσφέρουν 
λουλούδια και γιαγιάδες που 
πέφτουν με ηρωισμό μπροστά 
στο πρωθυπουργικό αυτοκίνητο 
για ν' αγκαλιάσουν το «καμάρι» 
τους. Αυτό δεν το κατάλαβε το 
κυβερνητικό κόμμα «Οικολόγοι 
Πράσινοι» (μάλλον δε θέλησαν 
να το καταλάβουν κάποια τοπι-
κά στελέχη αυτού του κόμμα-
τος) και γι' αυτό βρέθηκε στην 
ανάγκη να εκδώσει ηχηρή ανα-
κοίνωση καταγγελίας με τίτλο: 
«Απαράδεκτες και προκλητι-
κές οι εκφοβιστικές ενέργειες 
κατά μελών μας και ενεργών 

πολιτών σε Λευκάδα και Ιωάν-
νινα». Το ανώτερο ιερατείο το 
γλύκανε, βέβαια, δηλώνοντας 
«ιδιαίτερα προβληματισμένο» 
και διευκρινίζοντας ότι «κοινο-
ποιεί την απόφαση - ψήφισμα 
της Τοπικής και Περιφερειακής 
Οργάνωσης των Οικολόγων 
Πράσινων Ιωαννίνων και ζητούν 
δημόσιες απαντήσεις και απο-
κατάσταση για όσα συνέβησαν 
σε Λευκάδα και Ιωάννινα στις 
δράσεις κατά των εξορύξεων 
υδρογονανθράκων».

Τι συνέβη; Στη Λευκάδα προ-
σήγαγαν χωρίς λόγο στο ΑΤ τον 
Μ. Μαραγκάκη το πρωί, ενώ το 
απόγευμα, όταν δοκίμασε να δι-
αμαρτυρηθεί στη συγκέντρωση, 
τσούρμο ασφαλίτες τον άρπα-

ξαν, τον έσυραν σαν τσουβάλι 
(υπάρχει σχετικό βίντεο) και του 
απαγόρευσαν να εμφανιστεί σε 
οποιονδήποτε χώρο εστίασης 
στην πόλη, υπό την απειλή δεύ-
τερης προσαγωγής!

Την ίδια τύχη είχαν και τρεις 
υποψήφιοι ευρωβουλευτές του 
ίδιου κόμματος, τους οποίους 
έδιωξαν από τη Λευκάδα, με 
την απειλή ότι αν εμφανιστούν 
σε οποιονδήποτε μαζικό χώρο 
θα τους προσαγάγουν! Στα Γι-
άννινα, άλλα δύο στελέχη των 
Οικολόγων Πρασίνων, που πή-
γαν στο ξενοδοχείο όπου θα 
μιλούσε ο Τσίπρας, πιάστηκαν 
από ασφαλίτες και προσήχθη-
σαν στην Ασφάλεια για… εξα-
κρίβωση στοιχείων!

Σε Βατερλό των νεοναζιστών εξελίσσονται οι 
καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισής τους
Σε Βατερλό εξελίσσονται οι 

καταθέσεις των μαρτύρων 
υπεράσπισης των νεοναζιστών 
της ΧΑ, καθώς αποδεικνύεται ότι 
καταθέτουν ψέματα για όλα τα βα-
σικά στοιχεία του κατηγορητήριου, 
ύστερα από μαθήματα που τους 
γίνονται πριν παρουσιαστούν στο 
δικαστήριο για να καταθέσουν.

Γελοία μυθεύματα
Στις 19 Απρίλη, κατέθεσε ως 

μάρτυρας υπεράσπισης κάποια 
Μ. Νιαούρη. Ανάμεσα στ’ άλλα, 
ρωτήθηκε από την εισαγγελέα και 
την πρόεδρο για το ναζιστικό χαι-
ρετισμό. Ισχυρίστηκε, ότι τα δύο 
παιδιά της, που παλαιότερα ήταν 
αθλητές στη ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ, χαιρε-
τούσαν ναζιστικά στο σωματείο, το 
οποίο αυτό δεν υφίσταται πλέον.

Επειδή καταλάβαμε ότι η μάρτυ-
ρας ψεύδεται ασύστολα, ψάξαμε 
το ζήτημα. Πρώτη μας ενέργεια 
ήταν να έρθουμε σε επαφή με 
εκπρόσωπο του αθλητικού σωμα-
τείου, στον οποίο στείλαμε το εξής 
e-mail:

«Λέγομαι Γεράσιμος Λιόντος, 
είμαι δημοσιογράφος και από τον 
Απρίλη του 2015 παρακολουθώ τη 
δίκη των νεοναζιστών της ΧΑ, κά-
νοντας ρεπορτάζ. Στις 19 Απρίλη 
του 2019, η κ. Μ. Νιαούρη κατέθε-
σε ως μάρτυρας υπεράσπισης του 
Παναγιώταρου και δήλωσε ότι είναι 
υποστηρίκτρια της ΧΑ. Στην κατά-
θεσή της ενέπλεξε το αθλητικό σας 
σωματείο λέγοντας, ότι οι αθλητές 
σας χαιρετούν “αρχαιοελληνικά“.

Σας μεταφέρω τα σχετικά απο-
σπάσματα των ερωτήσεων και απα-
ντήσεων της κ. Μ. Νιαούρη:

Εισαγγελέας: Για τάγματα εφό-
δου έχετε ακούσει;

Μ. Νιαούρη: Τάγματα εφόδου…
αχ. Δεν υπάρχουν τάγματα εφόδου 
στην ΧΑ. Οπως είναι και παρεξηγή-
σιμος ο χαιρετισμός. Προέρχεται 
από την αρχαιότητα και δεν έχει 
σχέση με το ναζισμό.

...
Πρόεδρος: Σε ερώτηση για το 

χαιρετισμό είπατε “χαιρετάμε“, 
πρώτο πληθυντικό. Πριν πάτε για 
πρώτη φορά, χαιρετάγατε έτσι;

Μ. Νιαούρη: Βεβαίως και χαιρε-
τούσα έτσι.

Πρόεδρος: Πού πήγατε και χαι-
ρετήσατε έτσι;

Μ. Νιαούρη: Θα απαντήσω. Εχω 
δύο παιδιά που στο παρελθόν ήταν 
αθλητές και χαιρετούσαν σ’ αυτόν 
το χώρο με αυτόν τον τρόπο.

Πρόεδρος: Εν έτει;
Μ. Νιαούρη: 2008-2005
Πρόεδρος: Και τα παιδιά χαιρε-

τούσαν έτσι;
Μ. Νιαούρη: Ναι.
Πρόεδρος: Σας παραξένεψε;
Μ. Νιαούρη: Μου είπε ο προπο-

νητής να ανοίξω βιβλία και να μάθω 
ότι προέρχεται από την αρχαιότητα.

…
Θ. Θεοδωρόπουλος (συνήγο-

ρος πολιτικής αγωγής): Είπατε για 
ένα σύλλογο αθλητικό που χαιρε-
τάνε αρχαιοελληνικά. Πώς λέγεται;

Μ. Νιαούρη: Δεν υπάρχει πια. 
Λεγόταν Νίκη Ρέντη!

Εδώ σταματώ με τις ερωτήσεις 
και απαντήσεις της κ. Νιαούρη και 
ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη για 
την ταλαιπωρία που σας έβαλα από 
την ανάγνωση αυτών των διαλόγων. 
Ομως αυτή η κυρία θέτει ένα πο-
λύ σοβαρό ζήτημα με αυτούς τους 
ισχυρισμούς για τα τεκταινόμενα 
στο αθλητικό σας σωματείο. Οτι 
δήθεν στο σωματείο σας οι αθλη-
τές χαιρετούν αρχαιοελληνικά, κάτι 
που είναι ισχυρισμός των χρυσαυ-
γιτών προκειμένου να κρύψουν 
τον νεοναζιστικό τους χαρακτήρα 
και την εγκληματική τους δράση. 
Ισχυρίστηκε ακόμη ότι δήθεν ένας 
προπονητής σας της πρότεινε να 
διαβάσει βιβλία και να μάθει ότι ο 
χαιρετισμός αυτός προέρχεται από 
την αρχαιότητα.

Ευελπιστώ, ότι όλοι αυτοί οι ισχυ-
ρισμοί της κ. Νιαούρη ανήκουν στη 
σφαίρα της φαντασίας της και ότι 
δεν έχουν καμία σχέση με τα τεκται-
νόμενα στο σύλλογό σας. Περιμένω 
την απάντησή σας. Γιατί δεν μπορεί 
αυτή η κυρία να σας διαβάλλει μ’ 
αυτόν τον αισχρό τρόπο.

Γεράσιμος Λιόντος 
26 Απρίλη του 2019».
Στις 9 Μάη, το ΔΣ του αθλητικού 

σωματείου ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ, που κά-
θε άλλο παρά διαλύθηκε (αντίθε-
τα, από τη Β’ κατηγορία Πειραιά 
ανέβηκε στην Α’ κατηγορία) μας 
απάντησε εγγράφως ως εξής:

«Καλησπέρα Κύριε Λιόντο
Το σωματείο μας καταδικάζει 

τα λεγόμενα της κυρίας Νιαούρη, 
διαβεβαιώνουμε πως πρόκειται για 
αναληθή και ότι προέρχονται από 
τη σφαίρα της φαντασίας! 

Το σωματείο μας είναι καθαρά 
αθλητικός σύλλογος και δεν έχει 
καμία σχέση με πολιτικές πεποι-
θήσεις. 

Το σωματείο μας ουδέποτε γνώ-
ριζε την εν λόγω κυρία και ποτέ δεν 
έχει σταματήσει να συμμετάσχει 
στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα 
από το 1972 έως και σήμερα.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ 
ΟΜΑΔΟΣ ΜΑΣ».

Η μάρτυρας υπεράσπισης των 
νεοναζιστών έστησε, προφανώς, 

αυτή την ψεύτικη ιστορία για να 
κρύψει το πραγματικό γεγονός, 
ότι οι χρυσαυγίτες, ως νεοναζιστι-
κό μόρφωμα, χρησιμοποιούν στις 
εκδηλώσεις τους το ναζιστικό χαι-
ρετισμό. Επειδή και οι μάρτυρες 
υπεράσπισης που προηγήθηκαν 
της Νιαούρη ισχυρίζονταν ότι ο 
χαιρετισμός αυτός δεν είναι να-
ζιστικός αλλά αρχαιοελληνικός, 
χωρίς όμως να πείσουν, σκέφτη-
καν να βάλουν τη Νιαούρη να 
παρουσιάσει έναν πιο… εμπλουτι-
σμένο ισχυρισμό, για να φανεί ότι 
υπάρχουν ακόμα και αθλητικά σω-
ματεία -όπως η Νίκη Ρέντη, στην 
οποία υποτίθεται ότι πήγαιναν τα 
παιδιά της- τα οποία διδάσκουν 
τους αθλητές τους να χαιρετούν… 
αρχαιοελληνικά.

Οπως αντιλαμβάνεστε, η επί-
κληση τόσο γελοίων μυθευμάτων, 
αποκαλύπτει την απόλυτη σύγχυ-
ση, αποτέλεσμα του πανικού των 
νεοναζιστών.

Ρατσισμός για τα 
ΑΜΕΑ

Οι θέσεις του ναζισμού για τα 
ΑΜΕΑ είναι γνωστές. Μισούν κάθε 
άτομο με προβλήματα αναπηρίας, 
διότι δεν ταιριάζει στο πρότυπο 
της αρίας φυλής. Τέτοιες είναι 
και οι θέσεις των χρυσαυγιτών. 
Μετά την άσκηση της δίωξης για 
εγκληματική οργάνωση, προκειμέ-
νου να συσκοτίσουν το ναζιστικό 
τους χαρακτήρα, οι χρυσαυγίτες 
άρχισαν (συγκεκριμένα από τον 
Γενάρη του 2014) να υποβάλλουν 
Ερωτήσεις για ΑΜΕΑ, να βάζουν 
στην ηλεκτρονική έκδοση της φα-
σιστοφυλλάδας τους άρθρα για 
τα ΑΜΕΑ και τον Απρίλη του 2016 
να ανακοινώνουν την ίδρυση της 
«Εθνικής Ενωσης ΑΜΕΑ».

Σύμφωνα με στοιχεία που συλ-
λέξαμε από την ηλεκτρονική έκ-
δοση της φασιστοφυλλάδας τους, 
εμφάνιζαν τέσσερα ΑΜΕΑ, τρεις 
γυναίκες και έναν άνδρα που τώρα 
δεν είναι εν ζωή. Σύμφωνα με δη-
μοσίευμα της φασιστοφυλλάδας 
ΕΜΠΡΟΣ, οι τρεις γυναίκες είναι 
η κόρη του ευρωβουλευτή των νε-
οναζιστών Φουντούλη, η μάρτυ-
ρας υπεράσπισης Μ. Νιαούρη και 
η δημοτική σύμβουλος στο δήμο 
Θεσσαλονίκης Κ. Ασλανίδου (ο 
άνδρας ονομαζόταν Κυζιράκος). 
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, 

αυτοί οι τέσσερις ήταν τα ιδρυτι-
κά μέλη της περιβόητης «Εθνικής 
Ενωσης ΑΜΕΑ». Για να κρύψουν 
τότε τη γύμνια τους, όσον αφο-
ρά τον πραγματικό αριθμό των 
μελών αυτού του παραμάγαζού 
τους, ανέφεραν ότι ιδρυτικά μέλη 
της Ενωσης είναι «μεταξύ άλλων»… 
Η πραγματικότητα είναι ότι εκείνη 
την στιγμή είχαν μόνο τέσσερα μέ-
λη ΑΜΕΑ και δεν μπορούσαν να 
φτιάξουν σωματείο μ’ αυτά!

Στο ίδιο το άρθρο ομολογούν, 
εμμέσως πλην σαφώς, ότι ήταν η 
δίκη που άρχισε να διεξάγεται από 
τον Απρίλη του 2015, που τους ανά-
γκασε να φτιάξουν αυτό το παρα-
μάγαζο, προκειμένου να συγκαλύ-
ψουν τις ρατσιστικές θέσεις τους 
για τα ΑΜΕΑ. Ιδού αποκαλυπτικό 
απόσπασμα από αυτό το άρθρο:

«Η ίδρυση της Εθνικής Ενωσης 
Α.Μ.Ε.Α. έρχεται να επιβεβαιώσει 
το ενδιαφέρον της Χρυσής Αυγής 
για άτομα με αναπηρία και να ακυ-
ρώσει την λάσπη των ανθελλήνων 
και την παραπληροφόρηση για την 
θέση των ΑΜΕΑ στο Πρόγραμμα 
της Χρυσής Αυγής».

Στην κατάθεσή της στο δικαστή-
ριο, η μάρτυρας υπεράσπισης Νια-
ούρη, μετά από ερώτηση που της 
υποβλήθηκε, ανέβασε τον αριθμό 
των μελών της «Εθνικής Ενωσης 
ΑΜΕΑ» στα 60 έως 70, προσπα-
θώντας να δημιουργήσει στο δι-
καστήριο την αίσθηση ότι αυτή η 
Ενωση κάνει πολύ σοβαρή δουλειά 
στα ΑΜΕΑ και πως είναι παραπλη-
ροφόρηση ότι οι νεοναζιστές της 
ΧΑ είναι ενάντια στα ΑΜΕΑ.

Στις 15 Μάη, οι συνήγοροι υπε-
ράσπισης του φίρερ έφεραν να 
καταθέσει έναν άνδρα ΑΜΕΑ. Σε 
σχετική ερώτηση της προέδρου 
για το πόσα είναι τα μέλη αυτής 
της Ενωσης (ο ίδιος τη βάφτισε 
Τοπική Οργάνωση), απάντησε ότι 
είναι πενήντα, από τα οποία ενερ-
γά είναι μόνο τα δέκα!

Οι χρυσαυγίτες παίζουν με τα 
νούμερα αυτού του παραμάγαζου, 
τα μέλη του οποίου δε φτάνουν 
ούτε τον αριθμό των δακτύλων 
του ενός χεριού. Προσπαθούν να 
κρύψουν το ρατσισμό τους έναντι 
των ΑΜΕΑ, που είναι το πραγματι-
κό γεγονός, και να εμφανίσουν ένα 
ανύπαρκτο κοινωνικό έργο.

Καμένο χαρτί
Και δυο λόγια για το θόρυβο που 

κάνουν ο φίρερ και οι άλλοι χρυ-

σαυγίτες για το περιβόητο βίντεο 
της συνομιλίας Μπαλτάκου-Κασι-
διάρη. Το παρουσιάζουν σαν απο-
δεικτικό στοιχείο, για τον πολιτικό 
χαρακτήρα του σε βάρος τους 
κατηγορητήριου, ισχυριζόμενοι 
ότι στην ογκώδη δικογραφία δή-
θεν δεν υπάρχουν στοιχεία. Εχει 
αποδειχτεί, από τη μέχρι τώρα 
ακροαματική διαδικασία, ότι η ΧΑ 
είναι μια εγκληματική νεοναζιστι-
κή οργάνωση. Επειδή εμφανίζουν 
τα λεγόμενα του Μπαλτάκου στον 
Κασιδιάρη σαν σοβαρό αποδεικτι-
κό στοιχείο, για τη σε βάρος τους 
«πολιτική δίωξη», θα παραθέσουμε 
ένα απόσπασμα από ομιλία του φί-
ρερ στις 4 Ιούνη του 2014:

«Εγώ γνωρίζω προσωπικά ότι 
αυτά που είπε ο Μπαλτάκος στον 
συναγωνιστή μου Κασιδιάρη είναι 
αληθινά, για τα είχε πει και εμένα 
διά ζώσης. Τον Μπαλτάκο δεν 
τον ξέρει κανείς σας νωρίτερα 
απ’ ό,τι τον ξέρω εγώ. Εγώ γνώρι-
σα τον Μπαλτάκο ως μαθητής σε 
εθνικιστικούς αγώνες το 1973 -το 
1973!- στο γραφείο της ΕΟΚΑ Β’ 
που αντιπροσώπευε τον Στρατηγό 
Διγενή Γρίβα και μετά στο εθνικι-
στικό κίνημα… Χαρακτηριστικό μά-
λιστα είναι ότι όποτε ήθελε να μου 
πει κάτι ο Τάκης Μπαλτάκος, για 
λόγους ασφαλείας, μου έλεγε να 
βγούμε στο μπαλκόνι, γιατί φοβό-
ταν κοριούς και κάμερες».

Ο φίρερ μας λέει ότι και ο Μπαλ-
τάκος είναι εθνικιστής αλά ΧΑ και 
ότι τα ίδια που είπε στον Κασιδιά-
ρη τα είχε πει και σε αυτόν, στα 
μπαλκόνια όπου έβγαιναν για να 
μιλήσουν (για λόγους ασφάλει-
ας), κατά τις συχνές επαφές τους. 
Από την οικειότητα που έχει ο Κα-
σιδιάρης έναντι του Μπαλτάκου, 
πανίσχυρου τότε γραμματέα της 
κυβέρνησης Σαμαρά, φαίνεται 
ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που 
συναντήθηκαν. Από την ομολογία 
του φίρερ καθίσταται βέβαιο ότι 
ο Μπαλτάκος είπε αυτά που είπε 
για να βοηθήσει τη ΧΑ, εν γνώσει 
του ότι ο Κασιδιάρης τον βιντεο-
σκοπούσε. Ηθελε να δημοσιοποιη-
θούν αυτά που έλεγε, προκειμένου 
να βοηθήσει τη ΧΑ, εναντίον της 
οποίας είχε ασκηθεί ποινική δίωξη 
σε βαθμό κακουργήματος. Αυτό το 
βίντεο, λοιπόν, είναι καμένο χαρτί .

Είναι καμένο το βίντεο του 
Μπαλτάκου ως υπερασπιστικό 
στοιχείο για τους νεοναζιστές της 
ΧΑ.

Γεράσιμος Λιόντος

Στις 5 Απρίλη του 2019, η Ολομέλεια 
του ΣτΕ σε μείζονα σύνθεση εξέδωσε 

τέσσερις αποφάσεις με τις οποίες έκρινε 
ότι η υπουργική απόφαση που νομιμοποιεί 
τις λεγόμενες οικιστικές πυκνώσεις είναι 
αντισυνταγματική και πρέπει να καταργη-
θεί. Από την πρώτη στιγμή επισημάναμε 
ότι το ΣτΕ δεν εξέδωσε τις συγκεκριμένες 
αποφάσεις επειδή θέλει να προστατεύσει 
το δασικό πλούτο της χώρας, αλλά γιατί 
δεν μπορούσε να υποστηρίξει ότι η δό-
μηση μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις 
εξυπηρετεί το λεγόμενο δημόσιο συμφέ-
ρον.

Στις 24 Απρίλη, η ΠΕΔΔΥ (Πανελλήνια 
Ενωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλή-
λων) έστειλε στους υπουργούς Σταθάκη 
και Φάμελλο και στον προϊστάμενο της 
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος (ΓΔΔΔΠ) την απόφαση 

688/2019 του ΣτΕ και ζήτησε να προχωρή-
σουν στην άμεση εφαρμογή της. Λάβαμε 
γνώση αυτής της παρέμβαση της ΠΕΔΔΥ 
και επικοινωνήσαμε με τον προϊστάμενο 
της ΓΔΔΔΠ, από τον οποίο ζητήσαμε να 
μας ενημερώσει, ως όφειλε, για τις ενέρ-
γειες που έγιναν ή πρόκειται να γίνουν. 
Μας απάντησε, ότι έθεσε, προφορικά, 
το θέμα στον αναπληρωτή υπουργό Πε-
ριβάλλοντος Φάμελλο και αυτός του 
συνέστησε να περιμένει!

Του επισημάναμε ότι με την ενέργειά 
του να θέσει το θέμα στην πολιτική ηγεσία 
προφορικά και όχι γραπτά έχει σοβαρές 
ευθύνες-που άπτονται και του ποινικού 
δικαίου. Οτι δεν μπορεί να διαιωνίζεται 
αυτή η παράνομη κατάσταση σε βάρος 
του δασικού πλούτου της χώρας.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος «τρενάρει» σκόπιμα την 

εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ, γιατί 
θα πρέπει να προχωρήσει στο γκρέμισμα 
πολυτελών βιλών και στην ένταξη στους 
δασικούς χάρτες όλων των ξεχερσωμένων 
δασών και δασικών εκτάσεων, που αρχικά 
είχαν εξαιρεθεί.

Οι συριζαίοι είχαν φουσκώσει τα μυαλά 
των ιδιοκτητών των βιλών στις οικιστικές 
πυκνώσεις, ότι θα μπορέσουν να πείσουν 
τους δικαστές του ΣτΕ να κρίνουν σύμφω-
νη με το Σύνταγμα την υπουργική απόφα-
ση για τις οικιστικές πυκνώσεις. Τώρα τι 
θα πάνε να τους πουν; Και βρισκόμαστε 
σε προεκλογική περίοδο.

Η νομιμοποίηση των οικιστικών πυκνώ-
σεων δεν πέρασε, υπάρχει όμως μπόλικη 
νομοθεσία που νομιμοποιεί τα μαζικά 
ξεχερσώματα. Και αυτή την κατάσταση 
δεν πρέπει να την αφήσουμε να νομιμο-
ποιηθεί.

Ο Φάμελλος αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ, που καταργεί 
την υπουργική απόφαση νομιμοποίησης των οικιστικών πυκνώσεων

Με την απόφαση για τις φρυγανικές εκτάσεις

Τρίβουν τα χέρια τους οι 
καπιταλιστές του τουρισμού

Σημαντικό πλήγμα στο δασικό πλούτο 
της χώρας κατάφερε το Τεχνικό Συμ-

βούλιο Δασών με τη γνωμοδότησή του για 
τα φρύγανα, αφού στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία τα έβγαλε εκτός δασικής προ-
στασίας. Το πλήγμα είναι μεγάλο ιδιαίτερα 
στα νησιά, όπου έχει καταργηθεί το τεκ-
μήριο του δημοσίου. Μιλάμε για τα νησιά, 
όπου οι οικοπεδοφάγοι είχαν βάλει στο 
στόχαστρο δασικές εκτάσεις, προκειμένου 
να χτίσουν πολυτελείς βίλες και τουριστικά 
καταλύματα. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει 
η εξαίρεση εκτάσεων από την προστασία 
της δασικής νομοθεσίας, σε νησιά όπως η 
Μύκονος.

Η επίθεση αυτή ενάντια στις φρυγανικές 
εκτάσεις είναι παλιά ιστορία και πέρασε 
από πολλά κύματα, μιας και ο στόχος ήταν 
η δόμηση πολυτελών βιλών για τουριστική 
αξιοποίηση. Κάποια στιγμή και αφού χρει-
άστηκε να περάσουν πολλά χρόνια, το ΣτΕ 
εξέδωσε την ιστορική απόφαση 32/2013, η 

οποία αναγνώριζε τον επιστημονικό ορι-
σμό του δάσους και περιλάμβανε πλέον 
τα φρύγανα στην κατηγορία των δασικών 
εκτάσεων. Η τότε πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Περιβάλλοντος μαζί με αρ-
μόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες έκανε 
τα πάντα για να μην εφαρμοστεί αυτή η 
απόφαση του ΣτΕ.

Ιδιαίτερα ο υπηρεσιακός παράγοντας, 
που προΐστατο του αρμόδιου τμήματος 
για τους δασικούς χάρτες έκανε τα πάντα 
για να μη σταλεί η απόφαση 32/2013 του 
ΣτΕ, με στόχο να μη καταγράφονται στους 
δασικούς χάρτες τα φρύγανα ως δασική 
έκταση. Η καθυστέρηση αυτή διήρκησε 
αρκετό καιρό προκειμένου να εκδοθεί νέο 
Προεδρικό Διάταγμα που θα ακύρωνε στην 
ουσία την απόφαση 32/2013 του ΣτΕ. Ο ίδι-
ος υπηρεσιακός παράγοντας, αναβαθμι-
σμένος πια από προϊστάμενος Τμήματος σε 
προϊστάμενο Διεύθυνσης, έλαβε μέρος στο 
Τεχνικό Συμβούλιο Δασών -όπως δικαιού-

νταν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία- και 
με την ψήφο του έδωσε τη χαριστική βολή.

Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε στους δα-
σολόγους που γνωρίζουν καλά τη δασική 
νομοθεσία το γεγονός ότι ο Φάμελλος 
έσπευσε να εκδώσει απόφαση με την οποία 
αποδέχτηκε τη γνωμοδότηση του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δασών. Προκάλεσε αίσθηση 
γιατί κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τη 
νομοθεσία. Εκείνο που όφειλε να κάνει ο 
Φάμελλος ήταν να φροντίσει να έχει κα-
ταρχάς εξουσιοδοτική πράξη για την έκδο-
ση υπουργικής απόφασης. Επέλεξε, όμως, 
σκόπιμα αυτή την τακτική για να χρεώσει με 
ευθύνες τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου 
Δασών.

Μετά απ’ αυτή την απροκάλυπτη γνω-
μοδότηση του ΤΣΔ, την οποία επικύρωσε 
ο Φάμελλος, θα φουντώσει η άναρχη δό-
μηση στα νησιά με τον πολύ και ακριβό 
τουρισμό, επιφέροντας καταστροφικές 
συνέπειες στο περιβάλλον.

Το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ, με την 
απόφαση 645 που δημοσι-

εύτηκε στις 3 Απρίλη του 2019, 
έκρινε ότι οι διατάξεις των 
άρθρων 47 και 47Β του νόμου 
998/1979 είναι αντισυνταγμα-
τικές και παρέπεμψε την υπό-
θεση στην Ολομέλεια, όπως 
προβλέπεται.

Με βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 47 νομιμοποιούνταν 
παράνομα ξεχερσώματα δα-
σών, πριν το Σύνταγμα του 
1975, για δήθεν αγροτική εκ-
μετάλλευση και στη συνέχεια 
η εξαγορά των εκχερσωμένων 
δασών και δασικών εκτάσεων. 
Οι διατάξεις του άρθρου αυ-
τού κρίθηκαν αντισυνταγματι-
κές με πλειοψηφία 6 προς 1, με 
διαφωνία του προέδρου του Ε’ 
Τμήματος Αθ. Ράντου.

Με βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 47Β νομιμοποιούνταν 
ξεχερσώματα δασών και δασι-
κών εκτάσεων, μετά την ψήφι-
ση του Συντάγματος του 1975, 
για δήθεν αγροτική εκμετάλ-
λευση. Οι διατάξεις κρίθηκαν 
ομόφωνα αντισυνταγματικές.

Ολες αυτές οι διατάξεις κρί-
θηκαν αντισυνταγματικές γιατί 
το ΣτΕ δεν τόλμησε να προβά-
λει τον ισχυρισμό ότι αυτά τα 
ξεχερσώματα εξυπηρετούν 
δήθεν το δημόσιο συμφέρον, 
επειδή η αγροτική τους εκμε-
τάλλευση υπάγεται σε κάποιο 
αναπτυξιακό πρόγραμμα.

Ο ισχυρισμός ότι τα παρά-
νομα ξεχερσώματα έγιναν για 
αγροτική εκμετάλλευση είναι 
προσχηματικός, γιατί ως συνέ-
πεια της αντιαγροτικής πολιτι-

κής που ασκήθηκε από την ΕΕ 
και τις κυβερνήσεις όλων των 
χρωμάτων, παρατηρήθηκε το 
φαινόμενο της εγκατάλειψης 
της αγροτικής εκμετάλλευσης 
ακόμα και σε πεδινές εκτάσεις 
που καλλιεργούνταν επί χρό-
νια. Η επίκληση της αγροτικής 
εκμετάλλευσης ήταν προσχη-
ματική και άνοιγε το δρόμο 
ακόμα και για την αλλαγή χρή-
σης σε μεταγενέστερο στάδιο. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι εί-
ναι πάγια τακτική των αστικών 
κυβερνήσεων να αποχαρακτη-
ρίζουν δάση και δασικές εκτά-
σεις σταδιακά, με σκοπό στο 
τέλος να παραδοθούν στην 
οικοπεδοποίηση.

Δεν πρέπει, αλήθεια, να στα-
ματήσουν οι μεταβιβάσεις πα-
ράνομα ξεχερσωμέων δασών, 

μέχρις ότου η υπόθεση κριθεί 
στην Ολομέλεια του ΣτΕ, ώστε 
να μη δημιουργηθούν τετελε-
σμένες και μη αναστρέψιμες 
καταστάσεις; Ρωτάμε γιατί θε-
ωρούμε δεδομένο ότι η Ολο-
μέλεια του ΣτΕ δε θα τολμήσει 
να ανατρέψει την απόφαση 
του Ε’ Τμήματος.

Θα επιμένουμε πολύ σ’ αυ-
τό το ζήτημα και δε θα είμαστε 
μόνοι. Μάθαμε ότι η ΠΕΔΔΥ πι-
έζει πολύ για να εφαρμοστούν 
οι αποφάσεις του ΣτΕ με τις 
οποίες κρίθηκε ότι η υπουργική 
απόφαση που νομιμοποίησε τις 
περιβόητες οικιστικές πυκνώ-
σεις είναι αντισυνταγματική. 
Εκτιμούμε ότι το ίδιο θα κάνει 
και για τις αντισυνταγματικές 
διατάξεις των άρθρων 47 και 
47Β του Ν. 998/1979.

Να σταματήσουν αμέσως οι μεταβιβάσεις παράνομα 
ξεχερσωμένων δασών, δήθεν για αγροτική εκμετάλλευση
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Εξανδραποδισμός 
νεανικών 
συνειδήσεων

Και οι συριζαίοι, οπαδοί της «υγιούς επι-
χειρηματικότητας», συνεχίζουν το έργο 

όλων των προηγούμενων αστικών κυβερνή-
σεων. 

Η υφυπουργός Παιδείας Μερόπη Τζούφη 
συμμετείχε στην τελετή απονομής βραβείων 
του 14ου Πανελλαδικού Διαγωνισμού «Καλύ-
τερη Μαθητική Εικονική Επιχείρηση 2019», 
τον οποίο διοργάνωσε το Σωματείο Επιχει-
ρηματικότητας Νέων (Junior Achievement 
Greece) και από κοινού με τον (εξαιρετικά 
δραστήριο σε στυλ Πιουριφόι) αμερικανό 
πρέσβη Τζέφρυ Πάιατ, απένειμαν το 3ο Βρα-
βείο στην ομάδα Count-IT του αμερικανικού 
Κολλεγίου Ανατόλια (Θεσσαλονίκη). 

Η Τζούφη ανέφερε πως «πρωτοβουλίες 
σαν αυτή, προσφέρουν κίνητρα σε μαθητές 
και μαθήτριες ώστε να καλλιεργούν ιδέες 
και όνειρα, να αντιλαμβάνονται τις κοι-
νωνικές ανάγκες και να δίνουν λύσεις σε 
πραγματικά προβλήματα» και ότι «τα παιδιά 
αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιό-
τητες, λαμβάνουν πρωτοβουλίες και μαθαί-
νουν να χρησιμοποιούν εργαλεία που θα 
αποδειχθούν χρήσιμα στην μετέπειτα πο-
ρεία τους ως ενήλικες και επαγγελματίες».

Από καιρό τώρα οι καπιταλιστές (ΣΕΒ) 
έχουν παρέμβει ώστε η «Επιχειρηματική 
Παιδεία» να εισαχθεί ως κανονικό μάθημα 
σε όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων της 
εκπαίδευσης. Ο όμιλος των καπιτα-ληστών 
της Βόρειας Ελλάδας (Εμπορικό και Βιομη-
χανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης) μάλι-
στα, με ένα πολυτελές βιβλίο 165 σελίδων, 
που φέρει τον τίτλο «Ξεκινώντας τη δική σου 
επιχείρηση», έχει επιχειρήσει παρέμβαση 
στα Λύκεια του νομού Θεσσαλονίκης, ενώ 
από το 2002 η «επιχειρηματικότητα των νέ-
ων» διδάχτηκε σε σχολεία σ’ όλη την Ελλάδα, 
με βιβλία που συνέγραψε ο ίδιος ο ΣΕΒ, στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελ-
ματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ) της Ευρωπαϊ-
κής Ενωσης και με δασκάλους…στελέχη των 
επιχειρήσεων.

Προφανώς ο στόχος δεν είναι να γίνουν τα 
παιδιά -και ειδικά των φτωχοσυνοικιών (στο 
πρόγραμμα συμμετείχαν και σχολεία των 
φτωχών και υποβαθμισμένων συνοικιών)- 
μεγαλώνοντας καλοί επιχειρηματίες. Γιατί 
τότε ποιοι θα γίνουν εργάτες;

Στόχος είναι να αφομοιώσουν οι μαθητές 
ως φυσιολογική και κοινωνικά αναγκαία την 
εκμετάλλευση των εργατών και εργαζόμε-
νων για τη «μείωση του εργατικού κόστους». 
Στόχος είναι να γίνουν μεθαύριο, στην «επαγ-
γελματική τους ζωή» πειθήνιοι δούλοι των 
αφεντικών. Κοινώς να εξανδραποδιστούν 
πριν καλά καλά αντιληφθούν τον κόσμο.

ΥΓ1. Το πρόγραμμα «Μαθητική Εικονική 
Επιχείρηση 2019» έχει τις ευλογίες σύσ-
σωμου του αστισμού, που εκπροσωπήθηκε 
στο ανώτατο επίπεδο από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, ο οποίος και απένειμε το 1ο 
βραβείο στην ομάδα SAVeat του Λυκείου 
Κολλεγίου Ψυχικού.

ΥΓ2. Το Σωματείο Επιχειρηματικότητας 
Νέων Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/
JA Greece) είναι μια μπίζνα που έχει στή-
σει το κεφάλαιο, ώστε να παρεμβαίνει στην 
εκπαίδευση, αποτρέποντας τη δημιουργία 
ταξικής συνείδησης στους νέους. Είναι, 
λέει, «μη-κερδοσκοπικός οργανισμός», που 
ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2005 και είναι 
παράρτημα του παγκόσμιου οργανισμού 
εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας Junior 
Achievement Worldwide (JA Worldwide), 
μιας καπιταλιστικής ΜΚΟ που εδρεύει στη 
Βοστώνη των ΗΠΑ.

Συνδικαλιστική γραφειοκρατία

Δούρειος Ιππος για την εφαρμογή 
της αξιολόγησης

Πλάτη για το πέρασμα της αξιο-
λόγησης στην εκπαίδευση βά-

ζει η συνδικαλιστική γραφειοκρατία 
της ΔΟΕ με την εισήγησή της προς 
την 88η τακτική Γενική Συνέλευση 
της Ομοσπονδίας.

Με πολλές περικοκλάδες περί 
«παιδαγωγικής αξιολόγησης», «μη 
τιμωρητικής», «ανατροφοδοτικής», 
για ένα «αξιολογικό σύστημα δη-
μοκρατικό, αντικειμενικό, σαφές, 
(που) να εμπνέει εμπιστοσύνη και 
να μην αφήνει ανοικτό το ενδεχό-
μενο σύνδεσής του με την κατηγο-
ριοποίηση», η πλειοψηφία του ΔΣ 
της ξεπουλημένης συνδικαλιστικής 
γραφειοκρατίας [ΔΑΚΕ, ΔΥΣΗ/
ΠΑΣΚ, ΕΡΑ(δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ) και  
ΑΕΕΚΕ (πρώην κομμάτι της ΠΑΣΚ 
και τώρα σημαιοφόρος του τάχα 
«ανεξάρτητου» και «ακηδεμόνευ-
του» συνδικαλισμού), προσπαθεί 
να παγιδεύσει τους εκπαιδευτικούς.

Εχει σβήσει από το κάδρο κάθε 
νύξη που μπορεί να ενεργοποιήσει 
τους συλλογισμούς των εκπαιδευ-
τικών και να τους οδηγήσει σε μια 
στάση άρνησης εφαρμογής του 
σχεδίου της κυβέρνησης και απο-
τροπής εφαρμογής της αξιολόγη-
σης, με μαζικούς όρους ανυπακοής 
και μαχητικής αντίστασης.

Δεν υπάρχει καμιά αναφορά 
στον αισχρό και ύπουλο ισχυρισμό 
του Γαβρόγλου, ότι αυτήν τη στιγμή 
προέχει η δημιουργία «κουλτούρας 
αξιολόγησης» στους εκπαιδευτι-
κούς, επειδή όλες οι προηγούμενες 
άμεσες και χωρίς φιοριτούρες προ-
σπάθειες εφαρμογής της αξιολόγη-
σης συνάντησαν σθεναρή αντίστα-
ση και απέτυχαν παταγωδώς.

Δεν υπάρχει καμιά αναφορά στο 
γεγονός ότι υπάρχει σαφής δέσμευ-
ση στο Μνημόνιο-3 για εφαρμογή 
της αξιολόγησης:  «Οι αρχές, σε 
συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, 
θα επικαιροποιήσουν, έως τον 
Απρίλιο του 2016, την αξιολόγηση 
του ελληνικού εκπαιδευτικού συ-
στήματος που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ 
το 2011... Η επανεξέταση θα προ-
τείνει συστάσεις σύμφωνα με τις 
βέλτιστες πρακτικές των χωρών 
του ΟΟΣΑ...» και θα καλύπτει κα-
τευθύνσεις, μεταξύ των οποίων «την 
αξιολόγηση των σχολείων και των 
εκπαιδευτικών, καθώς και τη δια-
φάνεια σε όλα τα επίπεδα».

Η αναφορά επαναλαμβάνεται 
και στο Συμπληρωματικό Μνη-
μόνιο (προαπαιτούμενα για την 
τέταρτη αξιολόγηση): «Η Ελλάδα 
θα εκσυγχρονίσει περαιτέρω το 
εκπαιδευτικό της σύστημα σε όλα 
τα επίπεδα για να βελτιώσει σημα-
ντικά τα εκπαιδευτικά αποτελέσμα-
τα... Σε συμφωνία με τους θεσμούς, 
οι Αρχές, μέχρι τον Μάιο του 2018, 
θα πρέπει (βασικά παραδοτέα): Να 
περάσουν νόμο για την αξιολόγηση 
του ανώτερου εκπαιδευτικού προ-
σωπικού, την αυτοαξιολόγηση των 
σχολείων και την ορθολογική χρή-

ση των πόρων».
Οι αστογραφειοκράτες της ΔΟΕ 

καμουφλάρονται και αυτοί πίσω 
από τον παραπλανητικό τίτλο του 
νόμου 4547/2018 «Αναδιοργάνωση 
των δομών υποστήριξης της πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 
Κρύβουν το γεγονός ότι αυτός νο-
μοθετεί τα προεόρτια της αξιολόγη-
σης και «με τη βούλα».

«Ξεχνούν» ότι η διαδικασία που 
θεσμοθετείται αποτελεί αντίγραφο 
της αξιολόγησης του Αρβανιτόπου-
λου και ότι οι ποσοτικοί-ποιοτικοί 
δείκτες που υιοθετούν ο νόμος 
4547/2018 και η Υπουργική Από-
φαση 1816/ΓΔ4 (11 Γενάρη 2018), με 
την οποία  εξειδικεύονται οι «θεμα-
τικοί άξονες» (κριτήρια) βάσει των 
οποίων θα καταρτίζονται ο «προ-
γραμματισμός και η αποτίμηση του 
εκπαιδευτικού έργου» των σχολικών 
μονάδων, καθώς και τα σχετικά 
υποδείγματα εκθέσεων που δίνο-
νται, αποδεικνύουν περίτρανα τον 
ισχυρισμό ότι πρόκειται για πατε-
νταρισμένη αξιολόγηση των σχολι-
κών μονάδων και κατ’ επέκταση των 
εκπαιδευτικών τους. 

Δεν κάνουν τη παραμικρή νύξη 
ότι και το γνωστό προσοντολόγιο 
για τους δήθεν μόνιμους διορι-
σμούς -που περιλαμβάνει και τη 
ρύθμιση για τον δόκιμο εκπαιδευ-
τικό- αποτελεί στην ουσία εφαρμο-
γή της αξιολόγησης όχι μόνο «από 
το παράθυρο», αλλά και «από την 
πόρτα». 

Στην ουσία ισχυρίζονται και αυτοί 
ότι τάχα  μπορεί να υπάρξει «απο-
πολιτικοποιημένη, διαφανής και αξι-
οκρατική διαδικασία» (ισχυρισμός  
που αναφέρεται στα προαπαιτού-
μενα της τέταρτης αξιολόγησης 
από τους ιμπεριαλιστές δανειστές), 
ενώ είναι δεδομένο ότι η αξιολόγη-
ση στον καπιταλισμό θα έχει πάντα 
ταξικό πρόσημο. Θα πλήττονται 
ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί που ση-
κώνουν κεφάλι, που αμφισβητούν, 
που αρνούνται να εφαρμόσουν τα 
προγράμματα, τις πρακτικές και τις 
υποδείξεις που πραγματώνουν το 
ρόλο του αστικού σχολείου.

Τέλος, δεν προετοιμάζουν τους 

εκπαιδευτικούς για όλα τα ενδεχό-
μενα. Για το γεγονός ότι και η επό-
μενη κυβέρνηση (όποια κι αν είναι 
αυτή) θα κινηθεί στο ίδιο πλαίσιο. 
Αλλωστε, υπάρχει εκπεφρασμένη 
θέση και της ΝΔ και του Κυριάκου 
Μητσοτάκη επανειλημμένα, ότι η 
αξιολόγηση θα εφαρμοστεί επιτα-
κτικά σε όλα τα επίπεδα (επ’ αυτού 
υπάρχει και συγκεκριμένο έργο, οι 
απολύσεις εκπαιδευτικών εν μια νυ-
κτί και οι διαθεσιμότητες δημοσίων 
υπαλλήλων).

Αντί όλων των παραπάνω, η συν-
δικαλιστική γραφειοκρατία περιο-
ρίζει την κριτική της σε επιμέρους 
σημεία, ασκώντας μια «ανώδυνη» 
αντιπολίτευση στις μεθοδεύσεις 
της κυβέρνησης και του υπουργείου 
Παιδείας. Διαβλέπει «αξιολόγηση-
χειραγώγηση» μόνον όσον αφορά 
την αξιολόγηση των στελεχών της 
εκπαίδευσης. Η αντίθεση έγκειται 
ουσιαστικά στο γεγονός του «μοιρά-
σματος των κουκιών» στα εν λόγω 
πόστα της διοικητικής πυραμίδας.

Στο ίδιο πνεύμα, επίσης ζητά: 
1) «την άμεση τροποποίηση του 

άρθρου 47 του ν. 4547 ώστε να συ-
μπεριλάβει τόσο τους άξονες όσο 
και τον τύπο των εκθέσεων (και να 
μην είναι αντικείμενο υπουργικής 
απόφασης)... και να αποφευχθεί 
κάθε κίνδυνος σύνδεσης της διαδι-
κασίας προγραμματισμού – αποτί-
μησης με μια νέα αξιολόγηση – χει-
ραγώγηση».

2) «να διασαφηνιστεί ότι δεν θα 
υπάρχει εμπλοκή του σχολικού 
συμβουλίου (σ.σ. συμμετέχουν 
σύλλογος γονέων και τοπική αυτο-
διοίκηση) στο παιδαγωγικό έργο της 
σχολικής μονάδας». 

3) «αποσαφήνιση και τροποποίη-
ση, όπου χρειαστεί, των όσων προ-
βλέπει η Υπουργική Απόφαση σε 
σχέση με τον ρόλο του συντονιστή 
εκπαιδευτικού έργου (σ.σ. πρώην 
σχολικός σύμβουλος), με την οποία 
να διασφαλίζεται ότι η τελική από-
φαση, τόσο για τον προγραμματι-
σμό όσο και για την αποτίμηση, ανή-
κει στο σύλλογο διδασκόντων...».

Σημειώνουμε ότι ο Γαβρόγλου, 
κερδίζοντας το ουσιαστικό, τη 
στήριξη δηλαδή στην αξιολόγηση, 
δεν είχε θέμα να αποδεχθεί, κατά 
τη συνάντηση που είχε με τη ΔΟΕ 
στο υπουργείο Παιδείας, την πρό-
ταση της συνδικαλιστικής γραφει-
οκρατίας (τη «βλέπει θετικά») για 
συζήτηση πάνω στους θεματικούς 
άξονες (δείκτες) επί των οποίων 
θα συντάσσονται οι εκθέσεις των 
σχολείων, ενώ έδωσε και τη δική 
του ερμηνεία στην ΥΑ για το ρόλο 
των συντονιστών του εκπαιδευτικού 
έργου.

Κοντολογίς, με τη στάση τους οι 
αστογραφειοκράτες συνδικαλιστές 
της ΔΟΕ δίνουν για πολλοστή φορά 
εξετάσεις στο σύστημα και επιβε-
βαιώνουν το βρόμικο ρόλο τους, ως 
μακρύ χέρι του συστήματος μέσα 
στο κίνημα.

Η φράση που αναφέρεται στην 
εισήγηση προς την 88η ΓΣ τα λέει 
όλα και δε χρειάζονται επεξηγή-
σεις: «Θα πρέπει να αξιολογούνται 
όλοι οι παράγοντες και συντελε-
στές της εκπαιδευτικής λειτουργί-
ας (Υπουργείο Παιδείας, υπηρεσίες 
και δομές της εκπαίδευσης, υλικο-
τεχνική υποδομή, υποστηρικτικές 
δομές, αναλυτικά προγράμματα, 
βιβλία, διοικητικό και εποπτικό 
δυναμικό, σχολικές μονάδες, μα-
θητές και εκπαιδευτικοί κλπ.) στο 
πλαίσιο ενός ενιαίου συστήματος 
αλληλοϋποστηριζόμενων και αλ-
ληλοεξαρτώμενων διαδικασιών».

Γιούλα Γκεσούλη

Το ύφος του δελτίου Τύπου θύ-
μιζε εκδήλωση μητρόπολης και 

όχι πανεπιστημίου: «Με λαμπρότη-
τα και συγκίνηση εγκαινιάστηκαν 
στο ΑΠΘ το Αρχείο του Κέντρου 
Μελέτης και Ανάπτυξης του Ελληνι-
κού Πολιτισμού Μαύρης Θάλασσας 
και το Κέντρο Ποντιακών Ερευνών».

Χαιρετισμούς απέστειλαν ο 
πρωθυπουργός Τσίπρας, ο αρχιεπί-
σκοπος Ιερώνυμος, ο υφυπουργός 
Κουίκ, ενώ χαιρέτισαν η υφυπουρ-
γός Χατζηγεωργίου, εκπρόσωπος 
της μητρόπολης Θεσσαλονίκης, 
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης και ο 
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-

δονίας.
Και βέβαια, εκτός από τον πρύ-

τανη του ΑΠΘ, δήλωση έκανε ο 
πρόεδρος του «Φιλανθρωπικού 
Ιδρύματος Ιβάν Σαββίδη», Ιβάν 
Σαββίδης (χωρίς το κουμπούρι στη 
ζώνη, όπως φαίνεται από τις φωτο-
γραφίες). Μια ολόκληρη πόλη και το 
δεύτερο σε μέγεθος πανεπιστήμιο 
της χώρας έχουν μετατραπεί σε 
εξάρτημα της οικονομικής δρα-
στηριότητας ενός ρώσου «ολιγάρ-
χη» δεύτερης κατηγορίας, ο οποίος 
προσπαθεί να στήσει μια δυναστεία 
στη Βόρεια Ελλάδα.

Αφέντες και λακέδες
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«Η σχέση της σημερινής 
Περιφέρειας με την 

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, 
τις υπόλοιπες δεκατρείς Μη-
τροπόλεις και τις Μονές της 
Αττικής δεν είναι ευκαιριακή 
αλλά βασίζεται από την πρώτη 
στιγμή σε γόνιμη και σταθερή 
συνεργασία», τόνισε η Δούρου, 
«μετά από την τελετή του αγι-
ασμού και της κατάθεσης του 
θεμέλιου λίθου για την έναρξη 
των εργασιών για την υλοποί-
ηση του “Ιωνικού Κέντρου“ 
της Ιεράς Μητρόπολης Νέας 
Ιωνίας και Φιλαδελφείας». 
Κι άρχισε να απαριθμεί το… 
παραδάκι: «Πάνω από 100 
εκατομμύρια ευρώ έχουμε 
διαθέσει για το φιλανθρωπικό 
έργο της Εκκλησίας μας, για 
υποδομές που αφορούν στον 
συνάνθρωπο, κατασκηνώσεις, 
για τη διάσωση και ανάδειξη 
του βυζαντινού πολιτισμού 
αλλά και την επικοινωνία του 
θρησκευτικού τουρισμού. Χρη-
ματοδοτούμε με 5 εκατομμύ-
ρια ευρώ το Ιωνικό Κέντρο και 
μαζί με τα Προσφυγικά στην 
Αλεξάνδρας, όπου δημιουρ-
γούμε Μουσείο Μικρασιατών, 
ολοκληρώνουμε τη διαφύλαξη 
και την προβολή της ιστορικής 
μνήμης των Ελλήνων της Μι-
κράς Ασίας».

Ηταν εκεί όλος… ο καλός 
ο κόσμος. Από τον Ιερώνυμο, 
που ευχαρίστησε ονομαστικά 
τη Δούρου για την καταλυτική 
της προσφορά στο διατηρη-
τέο αρχιτεκτονικό συγκρότη-
μα της Δεινοκράτους, όπου 
γίνεται μεγάλη ανάπλαση με 
14 εκατομμύρια ευρώ αρχική 
χρηματοδότηση, και συνολικά 
για τη συνεργασία της με την 
Εκκλησία, τον τοπικό δεσπό-

τη («πνευματικό τέκνο» του 
Ιερώνυμου) και εκπροσώπων 
Μονών του Αγίου Ορους, μέ-
χρι τον Σαμαρά (!) και τους 
δημάρχους της περιοχής 
(Νέας Ιωνίας Γκότσης, Φιλα-
δέλφειας-Χαλκηδόνας Βασι-
λόπουλος, Ηρακλείου Αττικής 
Μπάμπαλος). Μόνον ο Πάιατ 
και ο Μελισσανίδης έλειπαν. 
Ομως, ο μεν πρώτος είχε 
ήδη «ευλογήσει» το έργο με 
επίσκεψή του στη μητρόπολη 
Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφεί-
ας, ο δε δεύτερος έπρεπε να 
βοηθήσει στην απόκρυψη της 
μεγάλης μπίζνας.

Γιατί το «Ιωνικό Κέντρο» του 
δεσποταριάτου είναι ο κρίκος 
που θα ενώσει το φαραωνικό 
γήπεδο του Μελισσανίδη στο 
άλσος της Νέας Φιλαδέλφει-
ας με τα οικόπεδα που ο ίδιος 
καπιταλιστής έχει αγοράσει 
στην περιοχή Προμπονά και 
στα οποία σχεδιάζει να κατα-
σκευάσει εμπορικά κέντρα, 
χώρους εστίασης, ίσως και 
ξενοδοχεία, δημιουργώντας 
έτσι έναν τεράστιο εμπορικό 
χώρο από τον Προμπονά (εκεί 
που βρίσκεται το παλιό εργο-
στάσιο της Columbia) μέχρι 

το άλσος.
Τα σχέδια αυτά αποκαλύ-

ψαμε με αρθρογραφία μας το 
2017 (http://www.eksegersi.gr/
issue/908/Περιβάλλον/28118. 
Και-σε-Ριζούπολη-Προμπο-
νά-επεκτείνεται-το και http://
www.eksegersi.gr/issue/909/
Περιβάλλον/28174. Το-δίδυ-
μο-σχέδιο-του-Μελισσανίδη). 
Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς 
μπήκε στο κόλπο το ιερατείο, 
όμως αποτελεί έναν κρίσιμο 
κρίκο για την υλοποίηση του 
σχεδίου, λόγω της επιρροής 
που διαθέτει, όχι μόνο στους 
εκάστοτε διαχειριστές της 
κρατικής εξουσίας, αλλά και 
στους κατοίκους των περιοχών 
που δέχονται την επίθεση των 
πλιατσικολόγων καπιταλιστών 
του real estate.

Το «Ιωνικό Κέντρο» των δε-
σποτάδων και το γήπεδο Με-
λισσανίδη θα ολοκληρωθούν 
ταυτόχρονα. Ηδη, η διοίκηση 
Καμίνη έχει βάλει μπροστά 
την πολεοδομική μελέτη στην 
περιοχή του «ΒΙΟ.ΠΑ. Προ-
μπονά προς εξυγίανση» και 
την τροποποίηση του εγκεκρι-
μένου ρυμοτομικού σχεδίου 
στην περιοχή, περιφρονώντας 

τους κατοίκους που έχουν 
αποδυθεί σε έναν μακρόχρονο 
δικαστικό (κυρίως) αγώνα, για 
να προστατευθούν από τα κα-
ταστροφικά σχέδια. Δεν είναι 
καθόλου τυχαίο ότι μόλις εμείς 
αρχίσαμε να «σκαλίζουμε» τη 
συγκεκριμένη υπόθεση, ο Κα-
μίνης επέβαλε «σιγή ασυρμά-
του» στις υπηρεσίες του Δή-
μου (δείτε σχετικά στο http://
www.eksegersi.gr/issue/911/
Περιβάλλον/28280. Ταραχή-
στο-επιτελείο-Καμίνη). Ολα, 
λοιπόν, θα είναι έτοιμα για να 
μπει μπροστά το σχέδιο της 
ανάπτυξης εμπορικών κέντρων 
στα οικόπεδα του Μελισσανί-
δη και του Μάτσα στον Προ-
μπονά, τα οποία -χάρη στις 
αβάντες του κράτους- απέ-
κτησαν τεράστια τιμή σε σχέ-
ση μ' αυτή που αγοράστηκαν. 
Και βέβαια, θα πέσει κι άλλο 
κρατικό χρήμα για την εξυπη-
ρέτηση των καπιταλιστών, σε 
έργα υποδομής κυρίως.

Δε χρειάζεται να αναρωτη-
θούμε τι γύρευαν οι δήμαρχοι 
της περιοχής στη φιέστα των 
δεσποτάδων. Ολοι τους είναι 
και υποψήφιοι δήμαρχοι και 
δεν μπορούν να διανοηθούν 
ότι θα βρεθούν απέναντι στο 
ιερατείο, που μπορεί να επηρε-
άσει τους εκλογείς σε τοπικό 
επίπεδο. Εσπευσαν, λοιπόν, να 
πάρουν θέση δίπλα στους δε-
σποτάδες, τον Σαμαρά και τη 
Δούρου, που οι δεσποτάδες 
της έδωσαν την πρώτη θέση 
(βλέπετε, η Περιφέρεια έβα-
λε και λεφτά, όχι μόνο καλά 
λόγια). Φυσικά και ξέρουν τι 
«παίζει» (έτσι δεν είναι, Αρη 
Βασιλόπουλε;), αλλά το μόνο 
που τους ενδιαφέρει είναι η 
επανεκλογή τους.

Η μεγάλη μπίζνα

Ολα τα μωρά στην πίστα…
Ενεφανίσθη, επιτέλους (ή, μάλλον, την κατάλληλη στιγμή), και 

ο «φίλος Θύμιος» σε προεκλογική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Στο 
Αιγάλεω, για να λειτουργήσει ο συμβολισμός της λαϊκής συνοικί-
ας. Ο Τσίπρας τον καλωσόρισε από το βήμα του ομιλητή (για να 
μην περάσει απαρατήρητη η παρουσία του ως εκπροσώπου της… 
«λαϊκής Δεξιάς» κι όταν τελείωσε την ομιλία του έσπευσε να τον 
αγκαλιάσει. Ο δε «φίλος Θύμιος», εξήγησε αργότερα στην εκπο-
μπή του μαρινακοκάναλου One Direct, ότι ακόμα και υποψήφιος 
με τον ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβαινε «για να σώσει τα ταξί». «Πήγα στο 
Αιγάλεω», είπε, «γιατί υπάρχουν δύο επιλογές για μένα: Η Νέα 
Δημοκρατία του Μητσοτάκη με το Διεθνές Ταμείο και ο Αλέξης 
Τσίπρας και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο».

Τι εστί Θύμιος Λυμπερόπουλος; Η επιτομή του εργατοπατερι-
σμού και της κοινωνικής χυδαιότητας. Ρωτήστε αριστερούς τα-
ξιτζήδες να σας πουν. Ομως για ένα κόμμα χωρίς αρχές, όπως ο 
ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι μπορεί να φέρει ψήφους είναι ευπρόσδεκτο.

Τι δημοψήφισμα, τι 
δημοσκόπηση

Πριν από μερικές μέρες στη Βουλή, ο Τσίπρας έλεγε με τη 
γνωστή του έπαρση ότι ζητά ψήφο εμπιστοσύνης από τους βου-
λευτές (είχε ήδη στο τσεπάκι την ψήφο 153) και στις 26 του Μάη 
την ψήφο εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού, δίνοντας στις ευ-
ρωεκλογές δημοψηφισματικό χαρακτήρα. Το άρπαξε στον αέρα 
το επιτελείο του Κούλη και το έκανε σημαία του: έστω και με μια 
ψήφο να χάσεις, πρέπει να φύγεις, σύμφωνα με αυτά που είπες. 
Ο Τσίπρας συνηθισμένος στις κωλοτούμπες, δεν είχε δυσκολία να 
κάνει μία ακόμα: τι είναι οι ευρωεκλογές; Μια δημοσκόπηση είναι.

Το γαϊτανάκι συνεχίζεται, όμως πίσω απ' αυτό κρύβονται οι 
υπολογισμοί των κομματικών επιτελείων. Ο Μητσοτάκης λέει 
ότι το 2014 ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις ευρωεκλογές με 3,5 μονάδες 
και ο Τσίπρας ζήτησε εκλογές. «Ξεχνάει», όμως, ότι ο Σαμαράς 
δεν παραιτήθηκε. Ο μηχανισμός προπαγάνδας της ΝΔ λέει ότι 
όποιος έχασε ευρωεκλογές, έχασε και τις εθνικές εκλογές, με 
μεγαλύτερη διαφορά. Και θυμίζει το 2014, όταν μετά τις ευρωε-
κλογές η υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ διαφορά διευρυνόταν συνεχώς, για 
να φτάσει τις 8,5 μονάδες στις εθνικές εκλογές του Γενάρη του 
2015. Μόνο που το 2014 λειτουργούσε ακόμα το ψευτοδίλημμα 
«μνημόνιο-αντιμνημόνιο», που φούσκωνε τα πανιά του ΣΥΡΙΖΑ 
(ακόμα και του Καμμένου). Αντίθετα, το 2019 αυτό το ψευτοδί-
λημμα έχει παραμεριστεί. Ολοι είναι εξίσου μνημονιακοί, γι' αυτό 
και η αντιπαράθεση (πέρα από τη λασπομαχία) γίνεται για το 
ποιος είναι «περισσότερο κοινωνικά ευαίσθητος» και «οικονομικά 
κατηρτισμένος».

Γι' αυτό και είναι πολύ πιθανό, αν το προβάδισμα της ΝΔ στις 
ευρωκάλπες δεν ξεπεράσει ένα «διαχειρίσιμο» όριο (γίνεται λό-
γος για 4%), οι Τσιπραίοι να πάνε αμέσως σε εθνικές εκλογές, 
προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν την κατήφεια που θα επικρα-
τήσει στη ΝΔ και τη γκρίνια που θ' αρχίσει, ώστε να μηδενίσουν 
το κοντέρ.

Τέσσερα ακροδεξιά σχήματα 
και οι νεοναζί της ΧΑ πέντε

Τέσσερα ακροδεξιά σχήματα διαγκωνίζονται για τις ψήφους 
του «χώρου» στις ευρωεκλογές της ερχόμενης Κυριακής. Είναι 
η «Νέα Δεξιά» του Κρανιδιώτη, το μόρφωμα του Βελόπουλου, 
οι ΑΝΕΛ του Καμμένου, με τους οποίους έχει συνταχθεί και ο 
Μπαλτάκος, και το ΛΑΟΣ του Καρατζαφέρη, που διαφημίζει ως 
μεγάλη μεταγραφή τον απόστρατο Συναδινό, ευρωβουλευτή της 
νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής ως τώρα.

Οπως αντιλαμβάνεστε θα γίνει σφαγή, καθώς και τα πέντε 
μορφώματα παίζουν τα ίδια… μουσικά μοτίβα: «Μακεδονικό», 
«ευρωσκεπτικισμός», «έξω οι μετανάστες», προσπαθώντας να 
ευθυγραμμιστούν με τον άτυπο άξονα Σαλβίνι-Λεπέν-Ορμπαν. 
Δεν είναι καθόλου απίθανο να αλληλοεξουδετερωθούν, προκα-
λώντας πάντως απώλειες ψήφων στη ΝΔ.

Στα σκουπίδια το σκάνδαλο 
Novartis

Ολοι περιμέναμε ότι το σκάνδαλο Novartis θα σφράγιζε την προε-
κλογική περίοδο, αποτελώντας το «βαρύ πυροβολικό» της προπαγάν-
δας του ΣΥΡΙΖΑ. Ομως, «το μεγαλύτερο σκάνδαλο από ιδρύσεως του 
ελληνικού κράτους, όπως το είχε χαρακτηρίσει ο Παπαγγελόπουλος 
έξω από το Μαξίμου, βγαίνοντας από εκείνη την περιβόητη νυχτερινή 
σύσκεψη με τον Τσίπρα, δεν «παίζει» καθόλου στην προεκλογική αντι-
παράθεση. Τη λέξη Novartis δεν την ακούς από τα χείλη του Τσίπρα και 
των άλλων συριζαίων. Στην πρόσφατη σύγκρουση Τσίπρα-Μητσοτάκη 
στη Βουλή αναφέρθηκαν στα πάντα, στα κότερα, στις μεσοτοιχίες, 
στους πατεράδες και τις γυναίκες τους, όμως για τη Novartis δεν ακού-
στηκε κουβέντα. Ούτε ο Τσίπρας μίλησε για σκάνδαλο με εμπλοκή πολι-
τικών προσώπων ούτε ο Μητσοτάκης μίλησε για σκευωρία με σκοπό το 
λάσπωμα πολιτικών αντιπάλων. Σαν να υπήρξε μια «συμφωνία κυρίων» 
ν’ αφήσουν αυτό το θέμα έξω από την προεκλογική αντιπαράθεση (που 
κατά τα άλλα είναι γεμάτη από βρομιά).

Είναι φανερό ότι οι Τσιπραίοι την πάτησαν. Ο Παπαγγελόπουλος 
τους διαβεβαίωσε ότι η υπόθεση είναι δεμένη και τελικά κατέληξαν 
να μην έχουν ούτε ένα στοιχείο, πέρα από τις καταθέσεις ελάχιστων 
προστατευόμενων μαρτύρων (ένας από τους οποίους, μάλιστα, άλλαξε 
στρατόπεδο και έχει καταστεί από μάρτυρας κατηγορούμενος), οι οποί-
οι απλώς καταθέτουν τι άκουσαν ή τι εκτιμούν, χωρίς κανένα χειροπια-
στό στοιχείο που θα μπορούσε να ισχυροποιήσει τις καταθέσεις τους.

Γι’ αυτό και άφησαν εκτός προεκλογικής αντιπαράθεσης το σκάν-
δαλο Novartis, καθώς οι μισοί πολιτικοί έχουν ήδη απαλλαγεί, οι άλλοι 
μισοί θα απαλλαγούν σύντομα (για ευνόητους λόγους η Τουλουπάκη 
κράτησε τις σχετικές ανακοινώσεις για μετά τις εκλογές) και μόνο ο 
Λοβέρδος κλήθηκε για «παροχή εξηγήσεων», παίρνοντας κι αυτός 
αναβολή για μετά τις εκλογές, ενώ απειλεί με μηνύσεις τους προστα-
τευόμενους μάρτυρες.

Νεοφιλελές μέχρι το μεδούλι
«Eγώ δεν θα είχα καμία αντίρρηση να δοκιμάσουμε σε ένα 

μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας να διοικηθεί το νοσοκομείο 
αυτό σε σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα. Μια μακροχρόνια 
σύμβαση με ξεκάθαρα μετρήσιμα αποτελέσματα. Ξέρω ότι θα 
βγουν τώρα τα τρολ του ΣΥΡΙΖΑ -το λέω- και θα πουν ότι ιδιωτι-
κοποιώ την υγεία και όλες αυτές τις σαχλαμάρες. Το προεξοφλώ 
ότι θα ειπωθούν όλα αυτά. Αλλά αν υπάρχει τεχνογνωσία στον 
ιδιωτικό τομέα για τη σχέση κόστους-οφέλους στον τρόπο με 
τον οποίο διοικείται ένα νοσοκομείο, και εμένα με ενδιαφέρει 
τελικά το παρεχόμενο αποτέλεσμα, δεν με νοιάζει το νοσοκο-
μείο να είναι κρατικό, με νοιάζει η υγεία να είναι δημόσια, αυτό 
με ενδιαφέρει, το δημόσιο δεν είναι κατ’ ανάγκη κρατικό. Και αν 
ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να παρέχει μία υπηρεσία με καλύτερη 
ποιότητα και σε χαμηλότερο κόστος από ό,τι το Κράτος, δεν 
βλέπω κανένα λόγο γιατί αυτό να μην γίνει. Να σας δώσω πάλι 
ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Τι μας ενοχλεί, παραδείγματος 
χάριν, αν αντί να αγοράζουμε εμείς ως Κράτος μαγνητικούς 
τομογράφους, να συνεργαζόμαστε με μία εταιρία και να αγο-
ράζουμε, όχι μαγνητικούς τομογράφους, αλλά τις υπηρεσίες; Σε 
αυτή τη δομή θα εργάζονται δημόσιοι υπάλληλοι. Και μπορώ 
να σας πω και κάτι ακόμα; Η ιδιωτική εταιρία θα μπορεί να έχει 
και τη δυνατότητα, αν κάνουν καλά τη δουλειά τους, να τους 
δώσει και ένα πρόσθετο μπόνους στους δημόσιους υπαλλή-
λους οι οποίοι θα εργάζονται εντός του ακτινοθεραπευτικού 
κέντρου μέσα σε ένα νοσοκομείο. Γιατί το Κράτος δεν θα αγο-
ράζει πια μηχανήματα, θα αγοράζει υπηρεσίες, θα αγοράζει 
αριθμό εξετάσεων».

Το ότι η ιδιωτική εταιρία θα μπει σ' αυτή την μπίζνα για να 
βγάλει το μέγιστο κέρδος δεν υπάρχει στην προβληματική του 
νεοφιλελεύθερου Κούλη. Κι ύστερα, του φταίνε «τα τρολ του 
ΣΥΡΙΖΑ».



www.eksegersi.gr

12 18 ΜΑΗ 2019

Προκαλούν κι από πάνω τα 
τσιράκια των καπιταλιστών

Τη μέρα του μεγάλου καυγά, με τα κότερα, τα πούρα και τις 
οικογενειακές… παραδόσεις, ο Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα 
ραντεβού που κάνει ο Φλαμπουράρης με «ημέτερους» καπιταλι-
στές, φωτογραφίζοντας τον Μελισσανίδη. Δυο μέρες μετά, ανέ-
λαβε να του απαντήσει ο ίδιος ο Φλαμπουράρης, εξηγώντας  ότι 
«έχει συναντήσεις ανοιχτές, φανερές, με όλους που το ζητούν, 
με στόχο να λύνει τα προβλήματα». Κι αράδιασε μια σειρά περι-
πτώσεις, φροντίζοντας να δείξει ότι όλα τα ραντεβού του είχαν 
να κάνουν με την προστασία θέσεων εργασίας.

Κι αφού έφτιαξε με κουτοπονηριά το ιδεολόγημα του υπουρ-
γού που πασχίζει να σώσει εργατικές θέσεις εργασίας, πέρασε 
και στο ζουμί: «Θα μπορούσε πολλά να πει κανείς για (…) την 
ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ χωρίς λεφτά 
δικά μας, με δικά τους - εγώ διευκόλυνα να βγει πιο γρήγορα η 
άδεια, εκτός αν δεν θέλετε, να το πείτε».

Το «χωρίς λεφτά δικά μας, με δικά τους» είναι, φυσικά, ψέμα, 
αν αναλογιστούμε ότι όχι μόνο έδωσαν (με το γνωστό κόλπο) 
ένα οικόπεδο-φιλέτο (στο οποίο προσέθεσαν και μερικά στρέμ-
ματα δάσους), ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου, σε μια εταιρία 
του Μελισσανίδη, αλλά έδωσαν και μέσω Περιφέρειας 20 εκα-
τομμύρια απευθείας για την κατασκευή του γηπέδου και άλλα 
17 εκατομμύρια για μια υπογειοποίηση δρόμου που εξυπηρετεί 
αποκλειστικά το γήπεδο. Ενα οικόπεδο ανυπολόγιστης αξίας και 
37 εκατομμύρια ζεστό χρήμα είναι το «χωρίς λεφτά δικά μας».

Και βέβαια, δεν περιμέναμε να πει ο Φλαμπουράρης πώς ακρι-
βώς «διευκόλυνε να βγει πιο γρήγορα η άδεια». Το γνωρίζουμε 
όλοι, φυσικά, χάρη στις αποκαλύψεις της «Κόντρας», για τις αφό-
ρητες πιέσεις που ασκήθηκαν στους αρμόδιους υπηρεσιακούς 
παράγοντες για να κλείσουν τα μάτια μπροστά στην παράνομη 
παραχώρηση του οικοπέδου στην εταιρία του Μελισσανίδη και 
την έκδοση μιας διάτρητης οικοδομικής άδειας, που ακόμα και 
τώρα το Διοικητικό Εφετείο δεν τολμά να την κηρύξει νόμιμη και 
αναβάλλει την εκδίκαση της προσφυγής που έχουν υποβάλει 
μέλη της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, για το 2020, με γελοίο πρόσχημα, 
όπως αποκαλύψαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Φλαμπου-
ράρης δεν είχε καμιά αρμοδιότητα για τα ζητήματα του γηπέδου, 
πέραν της αρμοδιότητας του «τσάτσου» του Μελισσανίδη και του 
πανίσχυρου «παρά τω Τσίπρα» υπουργού.

Οταν ο Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις συναντήσεις του Φλα-
μπουράρη με τον Μελισσανίδη, δεν αναφέρθηκε τόσο στο γήπε-
δο (ο σχετικός νόμος ψηφίστηκε επί Σαμαρά και η ΝΔ ουδέποτε 
ήγειρε οποιοδήποτε ζήτημα και έχει ψηφίσει «τα πάντα όλα» και 
σε επίπεδο Βουλής και σε επίπεδο περιφέρειας) όσο στον ΟΠΑΠ 
και στις φωτογραφικές υπέρ Μελισσανίδη διατάξεις. Επ' αυτού ο 
κουτοπόνηρος κυρ-Αλέκος δεν είπε κουβέντα. Μούγκα…

Χαϊδεύει τους «αντάρτες» ο 
Μητσοτάκης

Στην περιβόητη διακαναλική του συνέντευξη ο Μητσοτάκης 
δήλωσε: «Θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερες Περιφέρει-
ες και σίγουρα δεν θέλουμε καμία Περιφέρεια στα χέρια του 
ΣΥΡΙΖΑ». Βέβαια, κάνοντας επίθεση στον Αρναουτάκη, με τη 
σημείωση ότι «τον στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ με μεγάλη καθυστέρηση», 
ουσιαστικά χαρίζει μια Περιφέρεια (έστω και κατά το ήμισυ στον 
ΣΥΡΙΖΑ.

Ξεκαθάρισε, ακόμα ότι το ίδιο ισχύει και για τους τρεις μεγά-
λους Δήμους, όπου η ΝΔ έχει δώσει «ξεκάθαρη πολιτική στήριξη 
στον κύριο Μπακογιάννη, στον κύριο Ταχιάο, στον κύριο Βλαχά-
κο». Στον Πειραιά, βέβαια, θα κερδίσει ο Μαρινάκης, αλλά για 
ευνόητους λόγους ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να τον εντάξει στη 
ΝΔ. Αξίζει να σημειωθεί, όμως, το γεγονός ότι αμέσως μετά την 
αναφορά στους τρεις «επίσημους» υποψήφιους της ΝΔ έσπευσε 
να συμπληρώσει: «Αλλά από εκεί και πέρα στις τοπικές κοινωνίες 
-απευθύνομαι και σήμερα σε όλους τους συμπολίτες μας οι οποί-
οι στη δημοτική κάλπη θα κάνουν την επιλογή την οποία θέλουν, 
γιατί αναγνωρίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Δήμοι, όπου έχουμε 
πολλά ψηφοδέλτια προερχόμενα από τη Νέα Δημοκρατία- οποι-
αδήποτε επιλογή σε αυτές, είναι σεβαστή. Μπορεί να έχουμε 
εμείς τις προτιμήσεις μας, αλλά σεβόμαστε απόλυτα τις επιλογές 
των πολιτών. Κάντε την επιλογή σας στη δημοτική κάλπη, αλλά 
παρακαλώ στην κάλπη των ευρωεκλογών και στην κάλπη των 
Περιφερειών να στηρίξετε τη Νέα Δημοκρατία και τις επιλογές 
της Νέας Δημοκρατίας».

Το γεγονός ότι τοπικές εκλογές και ευρωεκλογές γίνονται 
ταυτόχρονα υποχρεώνει τον Μητσοτάκη να χαϊδέψει τους λεγό-
μενους «αντάρτες», να τους θεωρήσει κι αυτούς «σάρκα εκ της 
σαρκός» της Δεξιάς. Φοβάται, βλέπετε, ότι αν κηρύξει κομματι-
κό πόλεμο σ' αυτούς τους συνδυασμούς, οι επικεφαλής τους θα 
σπρώξουν (δεν είναι ανάγκη να το κάνουν δημόσια) κάποιους 
ψηφοφόρους στην αποχή κι αυτό θα το πληρώσει η ΝΔ στην 
κάλπη της Περιφέρειας και στην ευρωκάλπη.

Οταν υπηρετείς το κεφάλαιο, θα 
φιλοξενηθείς στα κότερά του

Οταν ανέλαβαν την εξουσία 
οι συριζαίοι, μαζί με τα 

υπόλοιπα καραγκιοζιλίκια, ανέ-
λαβαν και εκστρατεία «κάθαρ-
σης» του πολιτικού προσωπικού 
του αστικού κοινοβουλευτι-
σμού, το κύρος του οποίου είχε 
πέσει στα τάρταρα στη διάρκεια 
των Μνημονίων. Υποτίθεται ότι 
αυτοί έφερναν το νέο, το αδι-
άφθορο, το ηθικό, κόντρα στη 
σαπίλα, τη διαπλοκή, τις μίζες 
κτλ. Ετσι, έφτιαξαν το 2016 κι 
έναν Κώδικα Δεοντολογίας των 
μελών του Ελληνικού Κοινο-
βουλίου, η θέσπιση του οποίου 
-όπως γράφεται στο προοίμιο- 
«συμβάλλει στην ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης του λαού προς 
το θεσμό του Κοινοβουλίου» 
και «απαντά στην απαίτηση των 
σύγχρονων κοινωνιών να υφί-
σταται διαφάνεια και αξιοπιστία 
κατά την άσκηση της δημόσιας 
εξουσίας και λογοδοσία των φο-
ρέων της».

Πρόκειται, φυσικά, για ένα 
υποκριτικό κατασκεύασμα. 
Στα κοινοβούλια των παραδο-
σιακών αστικών δημοκρατιών 
υπάρχουν εδώ και πολλές δε-
καετίες τέτοιοι κώδικες δεο-
ντολογίας, οι όποιοι φυσικά δεν 
εμποδίζουν τη διαφθορά και 
τη διαπλοκή. Είναι ο φερετζές 
πίσω από τον οποίο κρύβονται 
οι σχέσεις συναλλαγής του πο-
λιτικού προσωπικού με τα καπι-
ταλιστικά συμφέροντα και τους 
εκπροσώπους τους.

Πού να φαντάζονταν, όμως, 
οι συριζαίοι ότι τόσο σύντομα 
θα βρισκόταν ο ίδιος ο πρωθυ-
πουργός τους αντιμέτωπος με 
τον Κώδικα Δεοντολογίας που 
κατασκεύασαν,  ο οποίος στο 
άρθρο 4 προβλέπει ότι «οι Βου-
λευτές οφείλουν να μην αποδέ-
χονται δώρα ή παροχές ή άλλα 
ωφελήματα, των οποίων η φύση 
ή η χρηματική αξία εγείρουν ζη-
τήματα μεροληπτικής άσκησης 
των κοινοβουλευτικών τους κα-
θηκόντων. Χρηματική αξία με-
γαλύτερη των διακοσίων (200) 
ευρώ θεωρείται, κατά τεκμήριο, 
και σύμφωνα με τη διεθνή πρα-
κτική, ικανή να εγείρει ζητήματα 
αμεροληψίας».

Μια κρουαζιέρα με την πολυ-
τελή θαλαμηγό του Παναγόπου-
λου κοστίζει, βέβαια, πολύ πάνω 
από 200 ευρώ. Δεκάδες χιλιά-
δες ευρώ για κάθε βδομάδα 
νοικιάζονται αυτά τα σκάφη. Κι 
ο Τσίπρας ήταν σαν να το νοίκι-
ασε, αφού ο Παναγόπουλος και 
η Παναγοπουλίνα δεν ήταν στη 
θαλαμηγό, την οποία ο εφοπλι-
στής διέθεσε (μαζί με το ναυ-
τικό και υπηρετικό προσωπικό) 
για να κάνει την κρουαζιέρα της 
η πρωθυπουργική οικογένεια. 
Οσο για την πιθανή μεροληψία, 
τόσο ο διορισμός της Πανα-
γοπούλου ως συμβούλου του 
Τσίπρα και πρέσβειρας επί τιμή 
όσο και η θρυλούμενη προώθη-
σή της για να καταλάβει τη χη-

ρεύουσα ελληνική θέση μεταξύ 
των «αθανάτων» της ΔΟΕ, αρ-
κούν για να εγείρουν υπόνοιες.  

Εμείς, βέβαια, πιστεύουμε 
ότι σ' αυτές τις περιπτώσεις η 
διαπλοκή είναι πιο βαθιά. Δεν 
μπορούμε να πιστέψουμε ότι ο 
Τσίπρας έκανε συνεργάτιδά του 
την Παναγοπούλου εκτιμώντας 
τις… τεράστιες ικανότητές της. 
Ο Παναγόπουλος ήταν ένας 
πανίσχυρος καπιταλιστής και 
παρέμεινε τέτοιος και όταν 
πούλησε τα καράβια του. Αυτό, 
άλλωστε, τον χαρακτήριζε ως 
καπιταλιστή. Πουλούσε τις επι-
χειρήσεις του όταν ήταν στην 
ακμή τους, έπαιρνε καλά λεφτά 
και ξεκινούσε άλλη επιχείρηση. 
Δεν πρόκειται, λοιπόν, για τον 
Παναγόπουλο ως πρόσωπο, 
αλλά για τον Παναγόπουλο ως 
κρίκο που συνδέει με διάφορες 
μερίδες της αστικής τάξης, στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η πο-
λιτική άνοδος της συζύγου του 
από τον Τσίπρα και η δωρεάν 
κρουαζιέρα με τη θαλαμηγό, 
είναι οι εμφανείς πλευρές μιας 
αφανούς -και πολύ βαθιάς- σχέ-
σης.

Ας μείνουμε, όμως, μόνο στην 
κρουαζιέρα-δώρο. Τι προβλέ-
πεται σ' αυτές τις περιπτώσεις; 
Μας το λέει το έγγραφο «Διευ-
κρινήσεις ως προς την εφαρμο-
γή του Κώδικα Δεοντολογίας 
των Μελών του Ελληνικού Κοι-
νοβουλίου», που είναι ανηρτη-
μένο στην επίσημη ιστοσελίδα 
της Βουλής: «Ο κανόνας που 
τίθεται με την παράγραφο 1 
είναι ότι δώρα αξίας άνω των 
διακοσίων (200) ευρώ θεω-
ρούνται, κατά κανόνα και κατά 
τεκμήριο, ικανά να εγείρουν 
ζητήματα αμεροληψίας. Επο-
μένως, εάν η χρηματική αξία 
ενός δώρου ξεπερνά τα δια-
κόσια (200) ευρώ, η Επιτροπή 
Κοινοβουλευτικής Δεοντολογί-
ας εκκινεί από το τεκμήριο ότι 
τίθεται ζήτημα αμεροληψίας και 
απαγόρευσης αποδοχής του. 

Εναπόκειται στον Βουλευτή, με 
έγγραφη δήλωσή του, κατά την 
παράγραφο 2, να αντιστρέψει 
το τεκμήριο ως προς την απο-
δοχή του με ειδική αιτιολογία, η 
οποία υπόκειται στην κρίση της 
Επιτροπής Κοινοβουλευτικής 
Δεοντολογίας ή της Ολομέλει-
ας της Βουλής, εάν φτάσει σε 
αυτήν το ζήτημα».

Σ' αυτά πατάει η ΝΔ και κρα-
τάει ζεστό το ζήτημα, με δηλώ-
σεις στελεχών της, με ανακοι-
νώσεις του Γραφείου Τύπου και 
με δημοσιεύματα του Τύπου του 
Μαρινάκη, ο οποίος «ανακάλυ-
ψε» ότι και κορυφαίος υπουργός 
έκανε κρουαζιέρα με το κότερο 
του Παναγόπουλου.  Το πιθανό-
τερο είναι ότι το ήξεραν από 
την αρχή και εφαρμόζουν την 
τακτική των βήμα-βήμα αποκα-
λύψεων, για να συντηρούν στην 
επικαιρότητα το ζήτημα. Τώρα 
έχουμε ερωτήσεις του τύπου 
«ποιος είναι ο υπουργός;», σε 
λίγες μέρες θα μάθουμε και τ' 
όνομά του.

Το θέμα για τον Τσίπρα είναι 
πως βρίσκεται στην ανάγκη 
να απαντά γι' αυτό το ζήτημα. 
Αναγκάστηκε να το κάνει στην 
τελευταία τηλεοπτική του συ-
νέντευξη, γιατί δεν μπορούσε 
να κάνει διαφορετικά. Αφού 
είπε τα γνωστά για τον εαυτό 
του («έχω το δικαίωμα κάποιες 
οικογενειακές και προσωπικές 
στιγμές να τις κρατήσω για 
μένα»), κατέληξε να πετάξει το 
αμίμητο (δείγμα έλλειψης αυτο-
κυριαρχίας): «Εγώ δεν θα έχω 
κανένα πρόβλημα αν κάποιοι 
υπουργοί έχουν ταξιδέψει με 
σκάφη. Δεν είναι αυτό το πρό-
βλημα. Δεν γνωρίζω, όμως, δεν 
μπορώ να απαντήσω. Δεν με 
αφορά η προσωπική ζωή των 
υπουργών μου»!

Ψεύτης και υποκριτής από 
την αρχή μέχρι το τέλος. Οπως 
γράψαμε στο προηγούμενο 
φύλλο, όταν ήταν στην αντι-
πολίτευση και φιλοτεχνούσε 

την εικόνα του απλού λαϊκού 
παιδιού, φρόντιζε να στέλνει 
φωτογραφίες και βιντεάκια 
από παραλίες όπου πήγαινε με 
την οικογένειά του για μπάνιο, 
κουβαλώντας ο ίδιος τα συ-
μπράγκαλα και καρφώνοντας 
την ομπρέλα στην άμμο, όπως 
κάνει κάθε απλός άνθρωπος. 
Τότε έκανε βούκινο τις προσω-
πικές και οικογενειακές στιγμές. 
Αρχισε να τις κρύβει όταν αυτές 
διαδραματίζονται στις πολυτε-
λείς θαλαμηγούς εφοπλιστών. 
Οσο για την προσωπική ζωή 
των υπουργών του, φυσικά και 
(θα έπρεπε να) τον αφορά, όταν 
μπορεί να εγερθούν «υπόνοιες 
μεροληψίας», όπως αναφέρει ο 
Κανονισμός Δεοντολογίας της 
Βουλής, που οι ίδιοι οι συριζαίοι 
έφτιαξαν και φέρει την υπογρα-
φή του Βούτση.

Ολ' αυτά προδίδουν αμηχα-
νία και προσπάθεια απόκρυψης. 
Ενα μύθευμα καταρρέει και ο 
Τσίπρας με τους συνεργάτες 
του δεν ξέρουν πώς να το δια-
χειριστούν. Το να λέει στον Μη-
τσοτάκη ότι είναι ζάμπλουτος 
δεν είναι λύση, γιατί οι Μητσο-
τάκηδες πάντοτε έκαναν αυτή 
τη ζωή. Ο ίδιος προσπάθησε να 
φιλοτεχνήσει ένα άλλο προφίλ, 
ενώ μέσα του διψούσε για τη 
χλιδή της εξουσίας. Κι αυτό θα 
το πληρώσουν. Η πολιτική είναι 
η τέχνη της διαχείρισης των 
συμβόλων, έλεγε ο Μιτεράν 
και ο Τσίπρας με την κλίκα του 
ακολούθησαν κατά γράμμα τη 
συμβουλή του γάλλου σοσιαλ-
δημοκράτη. Με τα μπάνια στην 
παραλία της Μουτσούνας στη 
Νάξο και τα λουλούδια στο 
σκοπευτήριο της Καισαριανής 
έχτιζαν προσεκτικά μια εικόνα 
πολιτικών που είναι σάρκα από 
τη σάρκα του λαού και θέλουν 
να παραμείνουν τέτοιοι. Μια 
εικόνα που να ταιριάζει στους 
παλιούς κομμουνιστές και 
αριστερούς, αρκετοί από τους 
οποίους προέρχονταν από 
πλούσια τζάκια ή είχαν χτίσει 
επιφανείς καριέρες (Ηλέκτρα 
Αποστόλου, Δημήτρης Γληνός, 
Πέτρος Κόκκαλης και άλλοι, για 
να μείνουμε μόνο στην Ελλάδα) 
και τα βρόντηξαν όλα για να 
στρατευθούν στον αγώνα της 
επαναστατικής αλλαγής του κό-
σμου, εν γνώσει τους ότι αυτός 
ο αγώνας θα τους προσφέρει 
στερήσεις, διώξεις, βασανιστή-
ρια, ακόμα και το θάνατο.

«Αλλο Τουπαμάρος κι άλλο 
το πιπί της Μάρως», λένε στην 
Πρέβεζα (μπορεί να το έχει 
ακούσει ο Τσακαλώτος). Η δι-
αχείριση των συμβόλων γίνεται 
μπούμερανγκ. Τα σύμβολα της 
μπουρζουάδικης ζωής χτυπούν 
ανελέητα την τσογλαναρία που 
λέρωσε το ήθος της Αριστεράς. 
Οι διακοπές στις θαλαμηγούς 
των εφοπλιστών είναι η φυσική 
κατάληξη για όσους διαχειρίζο-
νται την αστική εξουσία.
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Αθλιότητες ελεεινών
Αλλοι καιροί, άλλες ανάγκες. Πριν από δυο χρόνια, ο Πολάκης 

γιόρταζε τα γενέθλιά του στη βίλα του Πάνου Καμμένου, υπό 
τους ήχους της ορχήστρας της Αεροπορίας και τις υλακές του 
ακροδεξιού α(η)δού Γονίδη. Το επιβεβαίωνε ο ίδιος, με τη δημο-
σίευση μιας selfie του αγκαλιά με τον Καμμένο και το απαραίτητο 
συνοδευτικό σχόλιο (το παραθέτουμε με την πολάκεια σύνταξη 
και ορθογραφία): «Στα γενέθλια του Πανου .(εχουμε δυο μέρες 
διαφορα) .....Κι απου θελει το κακό μας να καβαλικευει το μελίτακα 
και να μην ακουμπούν τα πόδια του χάμω…».

Φέτος, από τη μια δεν υπάρχει Καμμένος για να το κάψουν 
παρέα, από την άλλη έπρεπε να σταλεί το μήνυμα ότι η κοτερο-
λογία δεν ακουμπάει τον Πολάκη που παραμένει λιτός, ταπεινός 
και παραδοσιακός. «Σημερα στο υπουργείο υγείας ,γιόρτασα τα 
54 μου χρονια με φίλους μπιστικους και συνεργάτες μοναδικούς», 
έγραψε (το μεταφέρουμε και πάλι αυτούσιο), συνοδεία «μπου-
κέτου» φωτογραφιών.

Πλαστικά πιάτα και ποτήρια, κουτιά με μεζέδες από σουβλατζί-
δικα, μερικά μπουκάλια κρασί και ρακή σε πλαστικά απλώθηκαν 
πάνω στο τραπέζι της αίθουσας συσκέψεων του υπουργείου. 
Ούτε τραπεζομάντιλα, ούτε μετρ, ούτε σερβιτόροι, σελφ σέρ-
βις κατάσταση, σαν να τρώνε στο σχόλασμα οι εργάτες ενός 
μηχανουργείου στο Βοτανικό.

Μα καλά, θα ρωτήσει κάποιος, ήταν ανάγκη να στρώσουν τρα-
πέζι στην αίθουσα συσκέψεων του υπουργείου; Δεν μπορούσε 
να τους πάει σ' ένα σουβλατζίδικο να τους κεράσει, αφού είναι 
φτωχός και απλός και δεν έχει λεφτά, ούτε γουστάρει τα γκουρμέ 
εστιατόρια; Αφελής ερώτηση απρόσεχτου. Στο σουβλατζίδικο 
δε θα υπήρχε το τεράστιο πορτρέτο του Βελουχιώτη να τους 
βλέπει στοργικά και να τους καμαρώνει. Το πολύ να υπήρχε η 
εικόνα κανενός μπεκρή της παλιάς Αθήνας ή τίποτα ηθοποιών 
του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Αλλο να σε «βλέπει» ο 
Σταυρίδης, όμως, και άλλο να σε «βλέπει» ο Αρης.  Γι' αυτό έγινε 
όλο αυτό το άθλιο το στήσιμο.

Και μη ρωτήσετε τι γυρεύει ο Βελουχιώτης στο γραφείο ενός 
αστικού υπουργείου. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Από την 
εποχή του ΠΑΣΟΚ. Η μόνη διαφορά είναι ότι οι πασόκοι έβαζαν 
τα πορτρέτα του Μαρξ και του Αρη μόνο στα κομματικά γραφεία, 
ενώ οι Πολάκηδες τις βάζουν και στα υπουργεία.

ΥΓ. Ο υπουργός Ξανθός δε φαίνεται πουθενά στις φωτογρα-
φίες. Δεν τον κάλεσε ή επέλεξε να μην πάει; 'Η μήπως πέρασε, 
ευχήθηκε και έφυγε αρνούμενος να φωτογραφιστεί;

Γιατί στο ντούκου;
Το έγραψε προ δεκαημέρου ο Πρετεντέρης στα «Νέα» 

(7.5.2019) και πέρασε στο ντούκου. Κανένας δεν αισθάνθηκε να 
θίγεται, μολονότι αυτό που γράφηκε ήταν πολύ χοντρό.

Αναφερόμενος στον Θεοχαρόπουλο και τα παζάρια του με 
τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Πρετεντέρης έγραψε: «Και δεν έχουμε ακόμη την 
πλήρη εικόνα. Αγνοούμε τι περιέχει η συμφωνία Τσίπρα-Θεοδω-
ράκη για το Μακεδονικό, τι συγκεκριμένα ανταλλάγματα έχουν 
πάρει οι “Γέφυρες“ και οι “Προοδευτικές Συμμαχίες“, τι έταξαν 
οι ξένες πρεσβείες και τα ξένα ταμεία για να κρατηθεί ζωντανή η 
κυβέρνηση Τσίπρα και να ψηφιστούν οι Πρέσπες».

Εδώ δε γίνεται λόγος για πολιτική συναλλαγή, αλλά για συ-
ναλλαγή (και) με λεφτά, με την ανάμιξη ξένων πρεσβειών και 
ξένων ταμείων (που δεν κατονομάζονται). Κανένας απ' αυτούς 
που κατονομάζονται (Θεοδωράκης, Ραγκούσης, Τζουμάκας και 
σία) δεν έκανε κάποια καταγγελία. Γιατί άραγε; Φοβούνται ότι 
έχουν διαρρεύσει στοιχεία;

Η δικαιολογία ότι δε θέλουν ν' ανοίξουν διάλογο με τον Πρε-
τεντέρη δεν μπορεί να σταθεί. Στη μεγαλύτερης κυκλοφορίας 
εφημερίδα γράφηκαν όσα γράφηκαν, δεν ειπώθηκαν σε κάποια 
παρέα. Κι όταν τέτοιες κατηγορίες μένουν αναπάντητες, σ' έναν 
κόσμο αποτελεί σημάδι επιβεβαίωσής τους. Οι άνθρωποι του 
Μαρινάκη τη δουλεύουν καλά αυτή τη «μηχανή», θέλοντας να 
ενισχύσουν κυρίως το ΚΙΝΑΛ σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πετάνε 
κουβέντες, χωρίς καμιά απόδειξη, όντας σίγουροι ότι σ' έναν 
κόσμο πιάνουν, γιατί είναι ευρέως γνωστό ότι αυτές οι δουλειές 
δε γίνονται τζάμπα.

Οταν ο Μητσοτάκης ανα-
φέρθηκε στη Βουλή σε 

σχέσεις της οικογένειας Τσί-
πρα με τη χούντα, ο Τσίπρας 
επέλεξε να μην απαντήσει 
(όπως δεν απαντούσαν ο 
ίδιος, ο ξάδερφός του και τ' 
αδέρφια του σε διάφορα που 
γράφονταν κατά καιρούς). Θα 
μπορούσε να πει στον Μητσο-
τάκη το αυτονόητο: «Τι σχέση 
έχω εγώ με τον πατέρα μου, 
ο οποίος δεν ήταν πολιτικό 
πρόσωπο; Αντίθετα, εσύ έχεις 
σχέση με τον πατέρα σου, που 
ήταν πολιτικό πρόσωπο και 
έβαλε και τα δύο παιδιά του 
στην πολιτική, κληρονομικώ 
δικαίω». Κανένας δε θα τον 
αδικούσε, αν απαντούσε έτσι.

Ο Τσίπρας, όμως, επέλεξε 
να απαντήσει την επομένη 
μέσω facebook, κάνοντας μια 
αγιογραφία του πατέρα του 
και του θείου του, παρουσιά-
ζοντάς τους σαν αριστερούς, 
κυνηγημένους από τη χούντα, 
οι οποίοι αναγκάστηκαν να 
μεταναστεύσουν, επειδή στην 
Ελλάδα δεν μπορούσαν να πά-
ρουν δουλειές από το κράτος. 
Η δε ΕΡΤ διατάχτηκε να ορ-
γανώσει ολόκληρη μεταμεσο-
νύχτια εκπομπή (με τη γνωστή 
Ακριβοπούλου, που από διευ-
θυντικό στέλεχος του ομίλου 
Αλαφούζου έγινε υπάλληλος 
του προπαγανδιστικού μηχα-
νισμού του ΣΥΡΙΖΑ), με καλε-
σμένο στο στούντιο τον ξάδερ-
φο του Τσίπρα και πρωθυπουρ-

γικό σύμβουλο και επικοινωνία 
με την αδελφή του Τσίπρα. Οι 
Τσιπραίοι εμφανίστηκαν ως 
οικογένεια, δίνοντας μόνοι 
τους συνέχεια στο ζήτημα. Για 
ν' ακολουθήσουν στη συνέχεια 
αποκαλύψεις που τους εξέθε-
σαν ανεπανόρθωτα.

Ο Φοίβος Ιωαννίδης, μέ-
λος της νεολαίας της Ενωσης 
Κέντρου (μετέπειτα βουλευ-
τής του ΠΑΣΟΚ), που απο-
δεδειγμένα είχε προχωρήσει 
σε ένοπλη ενέργεια κατά 
της χούντας, είχε συλληφθεί, 
είχε βασανιστεί και είχε φυ-
λακιστεί, έγραψε στα «Νέα», 
αφού πρώτα διευκρίνισε ότι 
«κανένας γιος δεν φταίει για 
όσα έκανε ο πατέρας του ή 
οποιοδήποτε άλλο μέλος της 
οικογένειάς του, ιδίως μάλι-
στα πριν γεννηθεί»: «Εχω ανα-
φερθεί δημόσια, ερωτώμενος, 
στον ρόλο του Ηρακλή Τσίπρα 
θείου του πρωθυπουργού, επί 
δικτατορίας.

Εν συντομία, συμμετείχε στη 
δράση της οργάνωσης ΔΕΚΑ 
Κρήτης που είχα ιδρύσει μαζί 
με άλλους αγωνιστές, διέφυγε 
τη σύλληψη, απέκτησε ρόλο επί 
Ασλανίδη στον Παναθηναϊκό, 
καταδικάστηκε μεν σε ποινή 
φυλάκισης δύο ετών, αλλά 
έμεινε μόνο την παραμονή της 
δίκης μας στη φυλακή, αφού 
του χορηγήθηκε παρανόμως 
αναστολή, δοθέντος ότι είχε 
καταδικαστεί προδικτατορικά 
δύο φορές για απάτη σε ποινή 
πάνω από έξι μήνες η κάθε μία.

Μετά, μαζί με τον αδερφό 
του, Παύλο Τσίπρα (σσ: πατέ-
ρας του πρωθυπουργού) που 
είχε συλληφθεί για λίγο διάστη-
μα, αλλά αφέθηκε ελεύθερος, 
πράγματι από εκείνο το σημείο 
και μετά ανελάμβαναν δημόσια 
έργα στην Κρήτη, πιθανόν και 
αλλού.

Αυτή είναι η αλήθεια και 
μόνο η αλήθεια. Τα άλλα που 
λέγονται και γράφονται είναι 
ωραιοποιήσεις ή υπερβολές».

Κανένας δε δοκίμασε να 
διαψεύσει τον Φ. Ιωαννίδη, 
που είχε πει τα ίδια, με περισ-
σότερες λεπτομέρειες στο πα-
ρελθόν: «Είναι μια μπερδεμένη 
ιστορία. Η περίπτωση ωστόσο 
του Ηρακλή Τσίπρα είναι 
υπαρκτή. Ηταν ενεργό μέλος 
της οργάνωσής μας. Εμένα με 
συνέλαβαν σ’ ένα μοναστήρι 
στο ανατολικότερο μέρος της 
Κρήτης, ενώ ο Ηρακλής Τσί-
πρας δεν συνελήφθη. Ηταν 
φυγόδικος, ήρθε στην Αθήνα, 
τα βρήκε με τον Ασλανίδη και 
απέκτησε κορυφαίο ρόλο στον 
Παναθηναϊκό. Το μυστήριο εί-
ναι ότι ενεφανίσθη την παρα-
μονή στο Στρατοδικείο και ενώ 
είχε βαρύτατες κατηγορίες 
απηλλάγη». 

Οι ρεπόρτερ του Μαρινάκη 
δε δυσκολεύτηκαν να βρουν 
τους ισολογισμούς της εται-
ρίας των αδελφών Τσίπρα 
(«Ηρακλής» ΑΕΤΕ) επί δικτα-
τορίας, που κάθε άλλο παρά 
αποκλεισμό από δημόσια έρ-

γα δείχνουν. Το 1971, το 1972 
και το 1973 τα «κέρδη προς δι-
άθεση» της εταιρίας έφτασαν 
συνολικά τα 34 εκατ. δραχμές 
(την εποχή εκείνη ο μισθός 
ενός μέσου δημόσιου υπάλ-
ληλου ήταν 4.000 δραχμές). 
Από τους ίδιους ισολογισμούς 
προκύπτει ότι τα «έργα υπό 
εκτέλεσιν» το 1972 και το 1973 
έφταναν τα 378 εκατ. δραχμές, 
ποσό τεράστιο.

Το ότι πήγαν στη Μέση Ανα-
τολή δε σημαίνει αδυναμία 
επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας στην Ελλάδα, αλλά επέ-
κταση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στη Μέση 
Ανατολή, πράγμα σύνηθες για 
τις οικονομικά ισχυρές ελληνι-
κές κατασκευαστικές εταιρίες 
εκείνη την περίοδο.

Ούτε ο Τσίπρας ούτε ο ξά-
δερφός του, κανένας από τους 
οποίους δεν είχε γεννηθεί την 
περίοδο της χούντας, δεν έχει 
καμιά ευθύνη για το τι έκαναν 
οι γονείς τους εκείνη την πε-
ρίοδο. Αν τηρούσαν τη στάση 
σιωπής που τηρούσαν τα προ-
ηγούμενα χρόνια, κανένας δε 
θα μπορούσε να τους κατηγο-
ρήσει. Αυτή τη φορά, όμως, 
επέλεξαν να φτιάξουν ένα 
αφήγημα, οι βασικοί πυλώνες 
του οποίου (αντίσταση και εξ 
αυτής οικονομικό κυνηγητό 
από τη χούντα) κατέρρευσαν 
από μαρτυρίες και ντοκουμέ-
ντα που έβγαλαν οι πολιτικοί 
τους αντίπαλοι.

Ξύστηκαν στη γκλίτσα του τσοπάνη

Ελεύθεροι όλοι οι αγωνιστές από την Τουρκία

Θα πληρώσει κανείς γι' αυτή τη σκευωρία;
Ελεύθεροι είναι από την περασμένη Τε-

τάρτη οι αγωνιστές από την Τουρκία, 
που είχαν συλληφθεί και προφυλακιστεί 
σαν τρομοκράτες που σχεδίαζαν να ανα-
τινάξουν το αυτοκίνητο του Ερντογάν. Το 
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τους 
απάλλαξε όλους ομόφωνα (ίδια ήταν και η 
εισαγγελική πρόταση) από την κατηγορία 
της συγκρότησης και ένταξης σε τρομο-
κρατική οργάνωση (το περιβόητο άρθρο 
187Α του Ποινικού Κώδικα), που ήταν η σο-
βαρότερη κατηγορία που αντιμετώπιζαν.

Τρεις από τους κατηγορούμενους αγω-
νιστές απαλλάχθηκαν και από κάθε άλλη 
κατηγορία, ενώ οι υπόλοιποι έξι καταδικά-
στηκαν για τρία πλημμελήματα: παράνομη 
κατοχή κροτίδας (για το πλημμέλημα αυτό 
καταδικάστηκε και ένας ακόμα αγωνιστής 
που δεν ήταν παρών στη δίκη), οπλοκατο-
χή και πλαστογραφία.

Θυμηθείτε πώς παρουσιάστηκαν από 
τα παπαγαλάκια της Αντιτρομοκρατικής 
οι συλλήψεις των εννιά αγωνιστών, στα 
τέλη Νοέμβρη του 2017. Ηταν, έλεγαν, κο-
μάντο του DHKP-C, επιφορτισμένο με την 
εκτέλεση του Ερντογάν, βάσει πολεμικού 
σχεδίου που έφερε την κωδική ονομασία 
«επιχείρηση Σκορπιός». Υποτίθεται ότι εί-
χαν βρει χαρτιά με όλες τις λεπτομέρειες 
του σχεδίου, με τις ομάδες που θα επιτί-
θεντο από δυο πλευρές στο αυτοκίνητο 
του Ερντογάν και μια τρίτη ομάδα που 
θα ενεργούσε ως κάλυψη για την αποχώ-
ρηση των δύο άλλων, ότι τους είχαν δει 

να θάβουν βαρύ οπλισμό στην Πάρνηθα 
κτλ. κτλ.

Τους συνέλαβαν, τους σάπισαν στο ξύλο 
κατά τη σύλληψη, κατασκεύασαν ανύπαρ-
κτο επιχειρησιακό σχέδιο, βάφτισαν όπλα 
ακόμα και τα μαχαίρια της κουζίνας, τους 
σκόρπισαν σε όλες τις φυλακές της χώρας 
όπου έμειναν κρατούμενοι για ενάμιση 
σχεδόν χρόνο, με τρομερές δυσκολίες 
επικοινωνίας με τους συνηγόρους τους, 
και τώρα ήρθε το δικαστήριο να τους 
αθωώσει.

Αυτό που δε λένε τα δικαστήρια σ' αυ-
τές τις περιπτώσεις είναι ότι επρόκειτο για 
σκευωρία. Εχουμε χρέος να το πούμε όλοι 
εμείς και κανείς να μη μπορεί να μας αντι-
γυρίσει κάτι. Οι ασφαλίτες που έστησαν 
αυτή τη σκευωρία πήραν παράσημα και 
προαγωγές. Κανένας δεν τους ζήτησε λο-
γαριασμό και ξέρουμε γιατί. Γιατί οι ασφα-
λίτες δεν ενήργησαν αυτοβούλως, αλλά 
εκτελούσαν πολιτικές εντολές. Ολα ξεκί-
νησαν από τον Τσίπρα και τους υπουργούς 
του, που θέλησαν μ' αυτόν τον τρόπο να 
εξευμενίσουν τον «σουλτάνο» Ερντογάν 
που θα επισκεπτόταν την Αθήνα.

Με αδίστακτο τρόπο έπαιξαν μπιλιάρ-
δο πάνω στις πλάτες αγωνιστών, πολιτικών 
προσφύγων, που έχουν καταφύγει στην 
Ελλάδα, ρίχνοντάς τους για ενάμιση χρό-
νο στη φυλακή με βαρύτατες κατηγορίες 
και ενορχηστρώνοντας -με τα γνωστά δη-
μοσιογραφικά παπαγαλάκια- μια ολόκλη-
ρη τρομολαγνική εκστρατεία, που θα τη 

ζήλευε και η ναζιστική Χρυσή Αυγή.
Η υπεράσπιση των εννιά αγωνιστών ζή-

τησε να τους αναγνωριστούν τα ελαφρυ-
ντικά των μη ταπεινών αιτίων (η δράση 
τους εντάσσεται στο πλαίσιο του εθνικο-
απελευθερωτικού αγώνα του κουρδικού 
λαού) και της καλής συμπεριφοράς. Το 
δικαστήριο δέχτηκε την απορριπτική 
πρόταση της εισαγγελικής έδρας και δεν 
τους αναγνώρισε τα ελαφρυντικά! Τα 
ελαφρυντικά είναι μόνο για κάτι χρυσαυ-
γίτες εγκληματίες, όπως οι δολοφόνοι του 
Σαχζάτ Λουκμάν, που με την αναγνώριση 
ελαφρυντικού «έσπασαν» τα ισόβια.

Οι ποινές που επέβαλε το δικαστήριο 
για τα πλημμελήματα ήταν υψηλότερες 
από την εισαγγελική πρόταση (παρατίθε-
ται σε παρένθεση). Συγκεκριμένα επέβα-
λε:

- Φυλάκιση δύο χρόνων και 800 ευρώ 
πρόστιμο για οπλοκατοχή (15 μήνες και 
500 ευρώ).

- Φυλάκιση ενός χρόνου για πλαστο-
γραφία (ίδια).

- Φυλάκιση τριών μηνών και πρόστιμο 
500 ευρώ για παράνομη κατοχή κροτίδας 
(8 μήνες και 300 ευρώ).

Η τελική ποινή, μετά τη συγχώνευση 
ήταν φυλάκιση δύο χρόνων και επτά μη-
νών, με τριετή αναστολή. Ετσι, αφέθηκαν 
όλοι ελεύθεροι. Για έναν από τους έξι, που 
είχε προηγούμενη καταδίκη με αναστολή, 
η ποινή μετατράπηκε και έγινε εξαγορά-
σιμη.
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Οι εικόνες με τους «VIP φι-
λάθλους» του ΠΑΟΚ να 

παίζουν ξύλο με τα ΜΑΤ, πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά τη 
λήξη του ποδοσφαιρικού τελι-
κού για το Κύπελλο ήταν η πιο 
ξεκάθαρη απόδειξη για την 
ανικανότητα κυβέρνησης και 
ΕΠΟ. Σε ένα παιχνίδι με μόλις 
1.040 θεατές, οι οποίοι είχαν 
επιλεγεί από τις ομάδες και 
την ΕΠΟ και η πρόσκληση που 
τους εξασφάλισε την είσοδο 
στο ΟΑΚΑ ήταν ονομαστική, 
τα επεισόδια στις εξέδρες συ-
ζητήθηκαν περισσότερο από 
την αγωνιστική δράση και την 
προσπάθεια των ποδοσφαιρι-
στών.

Παρά το γεγονός ότι για 
την ομαλή διεξαγωγή του 
αγώνα είχαν επιστρατευθεί 
3.000 μπάτσοι (σύμφωνα 
με τα στοιχεία που δόθηκαν 
από την αστυνομία), ο κακός 
σχεδιασμός της ΕΠΟ είχε ως 
αποτέλεσμα οι οπαδοί των δυο 
ομάδων να βρεθούν σε από-
σταση αναπνοής μεταξύ τους. 
Ο «σχεδιασμός» της ΕΠΟ, σε 
συνδυασμό με την απόφαση 
των ομάδων να μοιράσουν 
τις προσκλήσεις που τους 
αναλογούσαν σε οργανωμέ-
νους οπαδούς τους, είχε ως 
αποτέλεσμα να αρχίσουν τα 
παρατράγουδα πριν την έναρ-
ξη της αναμέτρησης. Αν η ανι-
κανότητα ΕΠΟ, μπάτσων και 
κυβέρνησης να διασφαλίσουν 
την ομαλή διεξαγωγή ενός 
ποδοσφαιρικού αγώνα χωρίς 
θεατές ήταν το σημαντικότερο 
γεγονός του τελικού, ίσως και 
να μην αναφερόμασταν στο 
συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό 
που κατά την ταπεινή γνώ-
μη της στήλης θα πρέπει να 
κρατήσουμε από όσα έγιναν 
στις εξέδρες του ΟΑΚΑ είναι 
αφενός η δράση των οπαδικών 
στρατών και η άρρηκτη σχέση 
που έχουν με τις διοικήσεις 
των ομάδων και αφετέρου η 
ανοχή και η «αφωνία» της πλει-
οψηφίας του εσμού που πα-
ρασιτεί γύρω από το ελληνικό 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Είναι κοινό μυστικό ότι για 
τους καπιταλιστές που δρα-
στηριοποιούνται στο χώρο του 
επαγγελματικού αθλητισμού 
πρώτη προτεραιότητα είναι οι 
επιχειρηματικές τους μπίζνες 
και έπεται το συμφέρον της 
ομάδας, η οποία στην πράξη 
είναι το «μέσο» για την επίτευ-
ξη των επιχειρηματικών τους 
σχεδίων. Από τον κανόνα αυτό 
δε διαφοροποιούνται ο Σαβ-
βίδης και ο Μελισσανίδης, οι 
οποίοι χρησιμοποιούν συχνά-
πυκνά τη «δυναμική» των ομά-
δων τους και τους οπαδικούς 
στρατούς για να πιέσουν τις 
κυβερνήσεις και να προχωρή-
σουν τις μπίζνες τους. Για να εί-
ναι όμως «ετοιμοπόλεμοι» και 

στη διάθεση του αφεντικού, 
οι στρατοί ή καλύτερα αυτοί 
που έχουν την ευθύνη για τη 
δράση τους (εντός και εκτός 
γηπέδων), θα πρέπει να έχουν 
και τα «δωράκια» τους. Εκτός 
λοιπόν από το χαρτζιλίκι, σε 
ειδικές περιπτώσεις, όπως ο 
τελικός του κυπέλλου,  οι διοι-
κήσεις των ομάδων θα πρέπει 
να εξασφαλίζουν και την πα-
ρουσία τους στους αγώνες.

Οταν οι αγώνες γίνονται πα-
ρουσία θεατών, είναι εύκολο 
να εξασφαλιστεί η παρουσία 
τους στις εξέδρες και κανέ-
νας δεν μπορεί να κατηγορή-
σει τις ΠΑΕ και τις διοικήσεις 
τους. Στις ειδικές περιπτώσεις, 
όμως, όπως ο φετινός τελικός, 
οι διοικήσεις των ομάδων 
αναγκάζονται να αφήσουν 
στην άκρη τα προσχήματα και 
ρισκάρουν να χρεωθούν τη 
δράση τους, βαπτίζοντας VIP 
τους σκληροπυρηνικούς οπα-
δούς για να εξασφαλίσουν τη 
«συμμετοχή» τους στον αγώνα. 
Και αν τα καλόπαιδα δεν μπο-
ρέσουν να συγκρατηθούν και 
ξεφύγουν, τότε οι προεδράρες 
θα χρεωθούν τη δράση τους 

και ο εσμός των παρατρεχάμε-
νων θα προσπαθήσει να μαζέ-
ψει τα «απόνερα».

Πρέπει να τονιστεί ότι ου-
δείς από τους «ευαίσθητους» 
και τους δήθεν πολέμιους 
του χουλιγκανισμού και της 
οπαδικής βίας δε ζήτησε την 
παραδειγματική τιμωρία των 
πρωταγωνιστών στα επεισόδια 
του ΟΑΚΑ. Πώς εξηγείται αυ-
τό; Πολύ εύκολα, αν λάβουμε 
υπόψη μας ότι αυτοί που συμ-
μετείχαν στα δρώμενα ήταν 
τα αγαπημένα παιδιά του προ-
έδρου. Στο συγκεκριμένο αγώ-
να δεν υπήρχε η μεγάλη μάζα 
οπαδών για να βρουν κάποιους 
από το σωρό και να τους φορ-
τώσουν το «μπάχαλο», οπότε η 
οποιαδήποτε σύλληψη θα αφο-
ρούσε τους «συνεργάτες» του 
προέδρου.

Εχουμε τονίσει αρκετές φο-
ρές ότι ο τρόπος που έχει στη-
θεί το ποδοσφαιρικό «οικοδό-
μημα» στην Ελλάδα και η λο-
γική της αρπαχτής που χαρα-
κτηρίζει την πλειοψηφία των 
καπιταλιστών που «επενδύουν» 
στις ΠΑΕ κάνει απαραίτητους 
τους οπαδικούς στρατούς. Οι 

καπιταλιστές που αγοράζουν 
μια ομάδα δεν αποσκοπούν 
να βγάλουν κέρδος από αυτή, 
αφού  επί της ουσίας τη χρειά-
ζονται για να προωθήσουν τα 
επιχειρηματικά τους συμφέρο-
ντα. Συνεπώς «επενδύουν» στη 
δυναμική της και στο πλήθος 
των οπαδών  της.

Εκτός από τους «ποδοσφαι-
ρικούς» λόγους, θα πρέπει 
να δούμε και άλλες παραμέ-
τρους, που αφορούν τον τρό-
πο διαχείρισης των γεγονότων 
στο ΟΑΚΑ. Η κυβέρνηση εί-
ναι σε ανοιχτή αντιπαράθεση 
με τον Μαρινάκη και δε θέλει 
να ανοίξει νέο μέτωπο με τον 
Σαββίδη και τον ΠΑΟΚ. Οπως 
και στην περίπτωση της ΑΕΚ 
και του γηπέδου στη Νέα Φι-
λαδέλφεια, έτσι και για τον 
ΠΑΟΚ, οι συριζαίοι φρόντισαν 
να τακτοποιήσουν το θέμα της 
παραχώρησης της αναγκαίας 
έκτασης για να γίνει το νέο 
γήπεδο της ομάδας και φιλο-
δοξούν να κρατήσουν «ουδέ-
τερο» τον Σαββίδη και τον ΠΑ-
ΟΚ (η Συμφωνία των Πρεσπών 
δεν τους επιτρέπει να ελπίζουν 
σε ανοιχτή στήριξη) στην προ-
εκλογική μάχη. Φρόντισαν, 
λοιπόν, να πέσουν αμέσως οι 
τόνοι, δόθηκε εντολή το θέμα 
να υποβαθμιστεί, τα επεισόδια 
τα φόρτωσαν στο λάθος σχεδι-
ασμό της ΕΠΟ και εκτός από 
δυο-τρεις «αναλύσεις» για την 
κατάντια του ποδοσφαίρου 
και την ανικανότητα της ΕΠΟ 
(με στόχο να προωθήσουν τα 
ερυθρόλευκα συμφέροντα), 
την επαύριο του τελικού το θέ-
μα μπήκε στο «αρχείο». Η μια 
από τις δυο φωτογραφίες που 
υπάρχουν στη στήλη δείχνει 
τη δυναμική του ΠΑΟΚ και 
του Σαββίδη και απεικονίζει 
τους λόγους για τους οποίους 
η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί 
για να τα έχει καλά μαζί του. 
Ο μπάτσος στέκεται «κλαρί-
νο»  μπροστά στον Σαββίδη 
και τον χαιρετάει λες και είναι 
ο… πρωθυπουργός της Νότιας  
Μακεδονίας. 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
ΥΓ. Ενα ατελείωτο μπάχαλο  

τα έχουν κάνει στο μπάσκετ 
Βασιλειάδης, ΕΣΑΚΕ, Αγγε-
λόπουλοι και Γιαννακόπουλος. 
Δεν έφταναν τα άλλα βάσανα 
στον Τσίπρα, θα έχει να βρει 
λύση και για το μπάσκετ, αφού 
κανένας στην κυβέρνηση δε 
θα ήθελε παραμονή των εκλο-
γών να δρομολογηθούν εξελί-
ξεις που έχουν ως αποτελέσμα 
να οδηγήσουν τον μπασκετικό 
Ολυμπιακό σε υποβιβασμό 
στην Α2. Αν η στήλη ήταν στη 
θέση του Τσίπρα, θα τηλεφω-
νούσε στον «Σωλήνα» και θα 
τον παρακαλούσε να βρει λύ-
ση στο αδιέξοδο.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Μόνο ο «Σωλήνας» μπορεί να βρει λύση
Δύο χιλιάδες δεκαεννιά

πού είσαι, της ανατροπής γενιά;
Δηλαδή, τι μπορεί να περιμένεις; Με «cut» αρχίζει το όνομά 

σου και με «no top» το επώνυμο!
Δήμοι και περιφέρειες, βουλή και Ευρωλάνδη

στους δρόμους κωλοσέρνονται ζητώντας ψηφαλάκια
και δώσ' του τα ταξίματα, κεράσματα και τούμπες
για να βρούνε συνένοχους, ερείσματα να βρούνε.

Μέσ' στην πολλή τη φούρια τους πάν' και στον Αρχιμήδη
μα κείνος που τους γνώριζε, δεν στρέφει να κοιτάξει

μασάει κάτι γαλλικά και λέει χειρονομώντας
«μη μου τους κύκλους τάραττε, μη μου τους όρχεις πρήζε».

Τη βαρύγδουπη 
δήλωση ότι «λέγε-
ται εκλογικό σώμα 
επειδή ακριβώς του 
λείπει το κεφάλι 
που επιτελεί τη θε-
μελιώδη λειτουργία 
της νόησης» υπο-
γράφουν τριακό-
σιοι επιστήμονες, 
στο περιθώριο του 
συνεδρίου με θέμα 
«Καταλαβαίνεις ή κατ' άλλα βαίνεις;».

Πένες αποκαλυπτικές με χρόνια στο κουρμπέτι
δεν μας ξεκαθαρίσατε: το κότερο είχε Μπέτυ;

Κυκλοφόρησε το νέο, πολύτομο, χρηστικό ευρετήριο με 
πρόσωπα της εργατικής τάξης που προσχώρησαν στους 
αστικούς μηχανισμούς εξουσίας με σκοπό «να γλείψουν κα-
νένα κοκαλάκι». Τον πρόλογο κοσμούν τα ακόλουθα λόγια του 
Λένιν: «Η μικροαστική τάξη είναι εκείνη που τραβιέται προς 
το μέρος της μεγαλοαστικής τάξης και σε σημαντικό βαθμό 
υποτάσσεται σ’ αυτήν μέσω του μηχανισμού που προσφέρει 
στα ανώτερα στρώματα της αγροτιάς, των χειροτεχνών, των 
εμπόρων κ.α. σχετικά βολικές, ήσυχες και τιμητικές θεσούλες, 
που τοποθετούν τους κατόχους τους πάνω από τον λαό».

Ακούγεται ανώμαλο, θα λέν' είμαι βιτσιόζα
μα θα το πω: Πεθύμησα λίγη Διαμαντοπούλου

λίγο Ραγκούση, το «παιντί», την Αννα του Νταλάρα
τον Goldon τον διασκεδαστή, Σημίτη και Τσουκάτο.

Πού είναι οι καλοί καιροί και τα ωραία χρόνια;
Μείναμε με κακέκτυπα και… αναβαθμισμένους.

Την ίδια ώρα η λαϊκή μούσα στρέφει το βλέμμα της στο 
παγκόσμιο χωριό και κοιτάζοντας δεξιά κι αριστερά, γράφει:

Ο Ντόναλντ στη Λιμνούπολη κι ο Κιμ στο Μίκυ Σίτυ
όλο κοιτάζουν το κουμπί, λένε να το πατήσουν

μα μπαίνει η Νταίζη απ' τη μια κι η Μίνι από την άλλη
κι όλο το αναβάλλουνε και το ξανακοιτάνε.

Το «Χρυσό Φίδι» στο φεστιβάλ των καννών οπλοπολυβόλου, 
βραβείο πρωτότυπου σεναρίου και βραβείο κενού κυνού κέρ-
δισε η ταινία «Τοξικά απορρίμματα» που παρακολουθεί την 
ιστορία ενός πτώματος χρυσαυγίτη σε αποσύνθεση (λέσι) σε 
κάδο απορριμμάτων του Αγίου Παντελεήμονα. Αρχικά, ένας 
σκύλος έρχεται σε επαφή μαζί του, δηλητηριάζεται και πεθαί-
νει με φριχτούς πόνους (οι μάρτυρες στη δίκη που ακολού-
θησε, μίλησαν για φόλα). Στη συνέχεια, ένας ρακοσυλλέκτης 
πιάνει το πτώμα και επαναφέρει στην Ευρώπη το φάντασμα 
της (φασιστικής και όχι μόνο) πανούκλας. Τέλος, το πτώμα 
καταλήγει στον Χ.Υ.Τ.Α. επιμολύνοντας τον υδροφόρο ορίζο-
ντα. Το φινάλε της ταινίας επιφυλάσσει τη μεγάλη ανατροπή, 
καθώς αποδεικνύεται ότι το πτώμα προέρχεται από συνέλλη-
να-συναγωνιστή που δάγκωσε τη γλώσσα του και πέθανε, με 
τον ιατροδικαστή να κάνει λόγο για πρωτοφανή τοξικότητα 
στα σπλάχνα του.

- Γκόλφω τι κουρελόχαρτα είν' τούτα στην αυλή μας;
Γέμισε ο τόπος απ' αυτά, τα παίρνει ο αέρας.

- Του «νομικού πολιτισμού» και του «κράτους δικαίου»
τ' απάρτια είναι Τάσο μου. Τώρα θα τα μαζέψουν

να κάνουν ανακύκλωση γιατί είν' πολιτισμένοι
και να τα ξαναφέρουμε -τι θαύμα!- σαν καινούργια.

Κι η λαϊκή μούσα κοιτάζει ολόγυρα σα χαμένη και μουρ-
μουρίζει:

Κάθονται παρακολουθούν άκριτα μετ' ανίας
το τέρας που απροκάλυπτα δηλώσεις μετανοίας
ζητάει χωρίς να νοιάζεται αν όλοι πια το ξέρουν
γιατί το συνηθίσανε και πλέον δεν διαφέρουν.

Τι θα γίνει με τον Μήτσο ρεεεεε;
Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Η ήπια καταστολή (τη λες και νιρβάνα) 
συνεχίστηκε και στην Ξάνθη

Οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να απόσχουμε από τις κάλ-
πες στις επικείμενες εκλογές αναλύονται διεξοδικά στις πολιτικές 
στήλες της Κόντρας. Οταν όμως συνειδητοποιείς ότι η ψήφος σου 
έχει την ίδια αξία με τη ψήφο του Γρήγορη Ψαριανού, του πολι-
τικού φελλού που το παίζει εναλλακτικός και αντισυμβατικός και 
γυρίζει από κόμμα σε κόμμα, τότε σε πιάνουν τα νεύρα σου και λες 
αυθόρμητα «άντε να γα@@@@@@τε όλοι». Ομως, εκτός από 
τις πολιτικές της πτυχές, η περίπτωση Ψαριανού έχει και αθλη-
τικό ενδιαφέρον. Ο τύπος θυμίζει ορισμένους ποδοσφαιριστές 
που κάποια στιγμή είχαν κάνει μια καλή χρονιά και στη συνέχεια 
ξέπεσαν, αλλά με τη βοήθεια των μάνατζερ καταφέρνουν να κά-
νουν μεταγραφή σε πρωταθλήματα τριτοκλασάτων χωρών και να 
εξασφαλίσουν το μεροκάματο.  Για να ξαναγυρίσουμε στην πολι-
τική, ελπίζουμε ότι ο Κούλης έκανε τη συγκεκριμένη μεταγραφή 
γνωρίζοντας ότι ο Ψαριανός, εκτός από τη δική του, δε θα φέρει 
άλλη ψήφο. Γιατί αν ελπίζει να κερδίσει τον Τσίπρα με μεταγραφές 
τύπου Ψαριανού, τότε πολύ φοβόμαστε ότι θα έχουμε για πολλά 
χρόνια τους συριζαίους στο σβέρκο. Εμάς ποσώς μας ενδιαφέρει, 
αλλά ο Κούλης είναι σίγουρο ότι δε θα ήθελε να κάνει παρέα στον 
Εβερτ, στη λίστα των δεξιών αρχηγών που δεν κατάφεραν ποτέ να 
γίνουν πρωθυπουργοί.
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> «Μέσα σ’ αυτή την κατάστα-
ση (σ.σ: κατοχή) το ΚΚΕ επω-
φελούμενο από τις διαιρέσεις 
και τη δυσκινησία των ηγετών 
των αστικών κομμάτων και 
αποβλέποντας στην απώτε-
ρη επιβολή του, αναπτύσσει 
μεγάλη δραστηριότητα. Είναι 
άλλωστε το μόνο κόμμα που 
διαθέτει διοικητικό μηχανισμό 
δοκιμασμένο στη συνωμοτική 
δράση». (Απ. Ε. Βακαλόπου-
λος, « Νέα ελληνική ιστορία», 
σ.424,1997). Βραβευμένος ο 
συγγραφέας (από Ακαδημία 
Αθηνών, 1970… και διεθνές 
βραβείο Herder, 1979). Αλλά… 
αδιάβαστος: «Η κατοχή έβρι-
σκε  το ΚΚΕ σε πολύ άσχημη 
κατάσταση. Ενιαίο κόμμα δεν 
υπήρχε. Και δεν έφτανε η ορ-
γανωτική του εξάρθρωση , που 
είχε καταφέρει να πετύχει η 
δικτακτορία του Μεταξά. Ηταν 
και στην κορυφή του διασπα-
σμένο. Στο εξαρθρωμένο κόμ-
μα υπήρχαν δύο ηγεσίες. Από 
το ένα μέρος ήταν η Κεντρική 
Επιτροπή… Από το άλλο μέρος 
ήταν η “Προσωρινή Διοίκη-
ση“». (Θ. Χατζή, «Η νικηφόρα 
επανάσταση που χάθηκε», Δω-
ρικός, 1983, τόμος Α, σελ. 83). 
Ο (ΚΑΙ πανεπιστημιακός…) 
Α.Ε. Βακαλόπουλος ΩΦΕΙΛΕ 
να γνωρίζει. Και μία σημαντική 
σημείωση: «Στη διάρκεια της 
Κατοχής ο Α.Ε. Βακαλόπουλος 
συνεργάστηκε ως ιστορικός με 
τους υπηρεσιακούς παράγο-
ντες της Γενικής Διοικήσεως 
Βορρείου (sic!) Ελλάδος για 
την απόκρουση των ξένων 
προπαγανδών (βουλγαρική, 
ιταλική, ρουμανική) (sic!) στην 
περιοχή της Μακεδονίας δημο-
σιεύοντας εργασίες σχετικά με 
την ελληνικότητα της Δυτικής 
Μακεδονίας». Λίρα εκατό, δη-
λαδή…

> Παρίζια, ο ΥΠΕΞ της Κούβας.

> Ω δαίμων…

> «Πληρωμένη απάντηση του 
Τσακαλώτου σε Στουρνάρα» - 
efsyn.gr, 15/5/2019. Πόσα (πή-
ρε);

> Αντικυβερνητική η (ημι)επί-
σημη του Τσίριζα; «Προβάδι-
σμα της Νέας Δημοκρατίας 
σε νέα δημοσκόπηση» - efsyn.
gr, 15/5/2019.

> Ευκλείδιος λόγος: «Πορευ-
όμαστε με πρόγραμμα και 

αριθμούς» - Παράφραση: «Με 
λογισμό και μ’ όνειρο». (Μόνο 
που οι αριθμοί στάζουν αίμα, 
πείνα, εκμετάλλευση).

> Τι δεν αναφέρει η δήμαρχος 
Ζωγράφου στο προεκλογικό 
της φυλλάδιο (πλήρες έρ-
γων…); Τη δολοφονία της εργά-
τριας καθαριότητας Ντανιέλας 
Πρελορέντζου.

> ΚΑΙ 74 χρονών (το 2013), ΚΑΙ 
τον συνέλαβαν, ΚΑΙ τον ακινη-
τοποίησαν, ΚΑΙ τον έσπασαν 
στο ξύλο, ΚΑΙ τον πήγαν στο 
δικαστήριο, ΚΑΙ τον καταδίκα-
σε το δικαστήριο. Ανευ (περε-
ταίρω) σχολίου.

> Σχόλια, σχολεία, σχόλη, σχο-
λιανά.

> Οι μπάτσοι: ή (κατά Περισ-
σόν) οι «εργαζόμενοι των σω-
μάτων ασφαλείας».

> Των οποίων όμως (όπως κάθε 
αστικό κόμμα) ζητάει (ΚΑΙ) την 
ψήφο.

> Πόσο έχουμε (ήδη) πληρώσει 
τις «παροχές» της Κυβέρνησης; 
«1,461 δισ. ευρώ το πρωτογενές 
πλεόνασμα του τετραμήνου». 
Κι αυτό μόνο για το 2019.

> «Det finns bättre saker att 
göra pα valdagen» = «Υπάρχουν 
καλύτερα πράγματα να κάνεις 
την ημέρα των εκλογών» - υπο-
γραφή: kommunisterna.org.

> Δηλαδή, ρε Κούλη (στα Τρί-
καλα), θα ευχόσουν «καλή επι-
τυχία» στους Συριζαίους;

> Δυσπιστία στο «παροχολό-
γιο» Τσίπρα. Το ζητούμενο (η 
κίνηση) παραμένει.

> «Επτά τροφές που κάνουν 
καλό στην καρδιά» - εμείς δι-
αλέγουμε από το «διατροφο-
λόγιο του φτωχού» τέσσερις: 
πατάτες, ρύζι, κριθαράκι, μα-
καρόνια.

> «Αλλαγές» χαρακτηρίζουν 
την υπουργική απόφαση για 
το Λύκειο (το «νέο») αρκετές 
φυλλάδες. Συνιστούμε να δια-
βάζουν ΚΟΝΤΡΑ…

> «Γρήγορο» τρένο για Σαλονί-
κη: ένα κατοστάρι ευρώπουλα 
πήγαιν’ – έλα (η τσέπη άδεια, 
άρα, άσε…).

> Το τουίτ του Notis έγραφε: 
«Μόλις αναρχικοί έσπασαν 

το αυτοκίνητό μου στη Συγ-
γρού,!!».  Και, θαυμασμός 
απλώθηκε για τη σύνταξη και 
τη στίξη του κειμένου…

> «Θα κάνω γραφείο μου τις 
γειτονιές της Αθήνας» - Παύ-
λος Γερουλάνος. Και το Κολω-
νάκι Αθήνα είναι…

> Για «να κλείσει το αίσχος της 
Φυλής», κ. Πρωτούλη, μπορεί 
και να χρειαστεί χρήση της 
λαϊκής αντιβίας. Οπότε;

> Με την δρακουμελίστικη έν-
νοια είπε η θαυμάστρια στον 
Κούλη: «Είστε πολύ ωραίος 
από κοντά».

> Εναρξη αντιπυρικής περιό-
δου: με κύρια λέξη το «χωρίς»…

> Υπερ (ΚΑΙ) της αστυνόμου 
Μίνας Καραμήτρου ο Περισ-
σός.

> Γειά σου, ρε Κιμούλη, είδωλο 
σταθερότητας…

> Ρε, απομακρύνεται ο (πρώην 
γενίτσαρος) Μπογιόπουλος 
από την (εκλογική) θαλπωρή 
της μήτρας που τον εξέθρεψε;

> Τις… καθαρίστριες θυμήθη-
κε (10 μέρες πριν τις εκλογές) 
ο Τσίπρας.

> Τι κι αν η διαδρομή Αθήνα- 
Σαλονίκη είναι 3 ώρες και πε-
νήντα εφτά λεπτά; Ο Σπίρτζης 
τη… μίκρυνε κι άλλο: «Σε 3 ώρες 
και 15’ το Αθήνα- Θεσσαλονίκη 
με τρένο»- avgi.gr,15/5/2019.

> Βιαστικός ο… συριζοπασό-
κος.

> Στην προεκλογική προπα-
γάνδα του Περισσού χρησιμο-
ποιείται (και) η λέξη «μεγάλο». 
Θαύμα, ίσως;

> Τον Χαρίλαο (Φλωράκη) θυ-
μήθηκε ο Μάκης Κοψίδης (στο 
avgi.gr, 15/5/2019). Τον εκ των 
«πρωθιερέων» της «πολιτικής 
ομόνοιας» και των «οικουμενι-
κών κυβερνήσεων».

> Επί των τρεχόντων θεμάτων: 
απαγόρευση 7ήμερης εργασί-
ας (= ψάρεμα σε θολά νερά). 
Μισθοί: απαγορευτικοί για ζωή: 
«571 χιλ. εργαζόμενοι έχουν 
μισθό κάτω από 500 ευρώ, 
271.000 κάτω από 250 ευρώ».

> Hic Rhodus, hic saltus!

> Σία Αναγνωστοπούλου: «Δι-
αχρονικά η Ελλάδα είναι υπέρ 
της ειρήνης…»- μαζί με τις κυ-
βερνήσεις των ΗΠΑ και των 
ναζισιωνιστών του Ισραήλ.

> Η Γαϊδούρου αναφέρει «κα-
τομύργια» και προκαλεί (συνέ-
ντευξη στον 9.84).

> Αμφισβητούμενες.

> Το μικρό το μητσοτάκι θέλει 
να βγει πρωθυπουργάκι.

> Και η Ν.Δ. θα κάνει τη «μεγά-
λη αλλαγή».

> Νααα! μια αλλαγή, με το συ-
μπάθειο.

> Πορ(ν)ευόμεθα εις εκλογάς.

> Και οι μπάτσοι συνεχίζουν να 
κάνουν τη δουλειά τους: όπως 
στη Λευκάδα, την οποία επι-
σκέφθηκε ο Τσίπρας.

> Νόμος και τάξις, κύριοι!

> Νόμος και ηθική, κύριοι!

> Ο νόμος θα σας πατάξει!! 
(σε κάθε γωνία υπάρχει αστυ-
νομία…).

> Αίτηση για «επιδότηση» θέρ-
μανσης κάναμε. Λεφτά πήρα-
με;

> Χρήση ημιαυτόματων όπλων 
(νόμιμη) στην Ελβετία; Ωιμέ!

> Το θέμα δεν είναι αν χόρεψε 
ο Μικ Τζάγκερ μετά την εγχεί-
ρηση καρδιάς που έκανε, αλλά 
το πόσο κόστισε η αντικατά-
σταση της βαλβίδας…

> «Η μείωση του ενεργειακού 
κόστους στη βιομηχανία ενώ-
νει τα κόμματα» - ( ΣΥΡΙΖΑ, 
ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, ΠΟΤΑΜΙ). Ενώ οι 
μισθοί πείνας των εργαζομέ-
νων σ’ αυτήν τα χωρίζουν;

> Ειδύλλιο (πολιτικό) Φώφης - 
Γιωργάκη.

> Να ψηφίσουμε (για το καλύ-
τερο προεκλογικό σποτ) μας 
παροτρύνει το «Εθνος». Η ψή-
φος πριν τις εκλογές (με ολίγη 
από αρ νουβώ…).

> Ο Πακίτο στην Κίνα…

> «Αξιοπρέπεια»: λέξη από 
σποτ του Συριζα. Πως το λέει 
το τραγούδι; «Αξιοπρέπειά μου 
καταδικασμένη»…

Βασίλης

Για να παραφράσουμε τον Ντάριο Φο,
«Δεν ψηφίζω – δεν ψηφίζω» 

Εγώ που σου τον σφύριζα, σου πήρα δέκα
σου 'δωσα ένα, υπογραφή, ο σύριζα 

12,5 κιλά έχει χάσει ο Μήτσος!

Το διακινδυνεύουν; 

Ακρωτηριασμός εργάτη στο Σταυροχώρι Κιλκίς

Work: 24-7

  Dixi et salvavi animam meam

u Στην πλατεία Ολγας στην Πάτρα έχει αναρτηθεί το πανό 
αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα. Πα-
ράταιρο μέσα στην προεκλογική ατμόσφαιρα, καίριο ως προς 
το πολιτικό του μήνυμα. Αλλοι επιδεικνύουν την επιλεκτική 
ευαισθησία τους ως προς τα δικαιώματα, άλλοι μένουν συνε-
πείς σε έννοιες όπως αλληλεγγύη, αξιοπρέπεια, αγωνιστική 
περηφάνεια.

u Κορυφαίος δημαγωγός και κορυφαίος ηθοποιός. Ο Πούτιν 
πήρε το πιο θλιμμένο ύφος του και κρατώντας ένα πλακάτ 
με τη φωτογραφία του πατέρα του, βετεράνου του Μεγάλου 
Πατριωτικού Πολέμου, συμμετείχε (ίσα-ίσα για να τον δουν και 
για να βγουν οι απαραίτητες φωτογραφίες) στην πορεία του 
Συντάγματος των Αθανάτων. Πορεία που κάνουν οι συγγενείς 
όσων πήραν μέρος στην αντιφασιστική εποποιία του 1941-45.  
Μ' αυτόν τον τρόπο, ο ηγέτης της ιμπεριαλιστικής Ρωσίας, προ-
σπαθεί να εντάξει στο εθνικό αφήγημα εκείνη την εποποιία, 
που έγινε υπό την καθοδήγηση του ΚΚΣΕ και του ηγέτη του 
Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς Στάλιν.

u Nάτη και η 
προεκλογική 
«Εποχή». Με 
στιλ, βέβαια, 
όχι με κραυ-
γαλαίους τίτ-
λ ο υ ς  τ ύ π ο υ 
«Documento» 
και «ΕφΣυν». 
Ανακάλυψε 
το «φάντασμα 
των πολλών» 
να πλανιέται 
πάνω από τη 
Βουλή! Το κάλεσε, φυσικά, ο Τσίπρας και, θέλοντας και μη, 
ακολούθησε και ο Μητσοτάκης, που άλλα είχε στο νου του. Ο 
Τσίπρας που ξεδιπλώνει την κυβερνητική προεκλογική τακτική 
«στο ευνοϊκό για την κυβέρνηση πεδίο της οικονομίας και της 
σταδιακής αποκατάστασης των απωλειών που υπέστησαν οι 
πολλοί στη δεκαετία της κρίσης». Μια δύσκολη δεκαετία ήταν, 
ρε παιδιά. Στο χέρι μας είναι να βγούμε οριστικά απ' αυτή. 
Φτάνει να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ (και να βάλουμε σταυρό στον 
Λάμπρου, εκλεκτό στέλεχος της ομάδας των 53+ και της «Επο-
χής». Να μιλήσουμε για… βρεμένη σανίδα;

u Σ’ αγαπώ μικιό μου (σύνθημα στην εθνική Ηρακλείου-
Αγίου Νικολάου)
Να γελάσει και λίγο το χειλάκι μας, γιατί πολλή μαυρίλα έχει 
πλακώσει. Ο καψούρης κρητικός δεν καταλαβαίνει από τσι-
πραίικες υποσχέσεις για τον περιβόητο ΒΟΑΚ. Αυτός έχει τον 
νταλκά του και τον έγραψε φαρδύ-πλατύ, στο τοπικό ιδίωμα. 
Και θα το ξαναγράψει, ας είναι να πληρώσει και διόδια…

οι τοίχοι έχουν φωνή



…εμείς μιλάμε για ζωές!
Σοκαρίστηκε η ευαίσθητη «κοινή γνώμη» από το σπά-

σιμο μερικών βιτρινών πολυτελών καταστημάτων στη 
Βουκουρεστίου, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον απεργό 
πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα.

Αυτή η «κοινή γνώμη» δεν ξεπερνά, βέβαια, τα γνω-
στά παπαγαλάκια των αστικών ΜΜΕ, τα επιφορτισμένα 
με το καθήκον να ξερνούν την «ευαισθησία» τους, συν 
τον Κούλη, που έτρεξε επί τόπου για να παραδώσει on 
camera μια ακόμα διάλεξη με αντικείμενο το δόγμα 
«νόμος και τάξις», συν τον εσμό της μπουρζουαζίας.

Είναι βέβαιο ότι οι ψυκτικοί και οι συντηρητές ανελ-
κυστήρων από το Περιστέρι δε συγκινήθηκαν καθό-
λου από το μεγάλο κακό που βρήκε τον εμπορικότερο 
δρόμο της χώρας, με τα επώνυμα ρούχα, αξεσουάρ και 
κοσμήματα, ο οποίος είναι έτοιμος να υποδεχτεί την 
υψηλή κοινωνία των τουριστών, συμβάλλοντας με το 
τζίρο του τα μέγιστα στην ανάπτυξη της εθνικής μας 
οικονομίας.

Είμαστε σίγουροι ότι την επόμενη κιόλας μέρα (το 
πιθανότερο την ίδια νύχτα) τα χοντρά τζάμια των πο-
λυτελών βιτρινών αντικαταστάθηκαν. Και πλήρωσαν 
οι ασφαλιστικές εταιρίες. Αυτό δε μειώνει σε τίποτα, 
βέβαια, τη σημασία της μαχητικής αυτής ενέργειας, 
που φάνηκε από τον αντίκτυπό της. Για άλλο λόγο το 
σχολιάζουμε.

Ολοι αυτοί που έπαθαν ντελίριο αγανάκτησης από 
τη μαχητική ενέργεια, μας έδωσαν το μέτρο της δικής 
τους ευαισθησίας. Γι' αυτούς, κάποια σπασμένα τζάμια 
μετρούν πολύ περισσότερο στη ζυγαριά από τη ζωή 
ενός ανθρώπου. Το «δικαίωμα του επιχειρείν ανενοχλή-
τως» είναι πιο σημαντικό από το δικαίωμα ενός φυλακι-
σμένου στην κανονική άδεια, το οποίο τραμπούκικα και 
ετσιθελικά του το αφαιρεί η αστική εξουσία, ωθώντας 
τον στο έσχατο μέσο πάλης, την απεργία πείνας.

Με τις αντιδράσεις τους, μας πρόσφεραν την τρα-
νότερη ίσως επιβεβαίωση του δίκιου της μαχητικής 
ενέργειας. Είμαστε δυο διαφορετικοί κόσμοι, κύριοι 
και κυρίες της μπουρζουαζίας. Οπως το έλεγε ένα πα-
λιό σύνθημα, εσείς μιλάτε για ζημιές, εμείς μιλάμε για 
ζωές. Μας χωρίζει άβυσσος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Υστερα, είχαμε άλλη τραγωδία. Εθνική αυτή τη φορά. 
Μερικές κόκκινες μπογιές στο μαντρότοιχο της βίλας 
του αμερικανού πρέσβη προκάλεσαν μεγάλη ταραχή 
στους εθνικά σκεπτόμενους. Μα να λερώσουν το μα-
ντρότοιχο του πρέσβη, πού ακούστηκαν τέτοια πράγ-
ματα;

Ο ίδιος ο πρέσβης προσπάθησε να το παίξει «κουλ», 
μιλώντας για «παιδιάστικο βανδαλισμό». Ποιος να κρα-
τήσει όμως τον Σταύρο Θεοδωράκη, που έκανε σαν να 
έφαγε στην κεφάλα του τις μπογιές εκεί που βολτάρι-
ζε  στην Κύθνο, με άσπρο σαλβάρι, άσπρο βαμβακερό 
πουκάμισο και χίπικα χαϊμαλιά. Δεν παρέλειψε να στιγ-
ματίσει και «κάθε κατακάθι της δημοσιογραφίας» και 
να μας θυμίσει ότι ο Πάιατ είναι «φίλος της Ελλάδας» 
κι αυτό κανένας «δεν μπορεί να το αλλάξει». Ολα τα 
κόμματα έβγαλαν, φυσικά, ανακοινώσεις για να στιγμα-
τίσουν τον εθνομηδενισμό του λερώματος της μάντρας 
του πρέσβη.

«Ο βανδαλισμός δεν είναι ειρηνική διαμαρτυρία», 
δήλωσε ο πρέσβης. Ειρηνική διαμαρτυρία είναι, προ-
φανώς, οι βόμβες στη Γιουγκοσλαβία και το Ιράκ, το 
Γκουαντάναμο και το Αμπού Γκράιμπ και γενικώς όλη 
η ανά την υφήλιο αμερικανική δράση…

Π.Γ.

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

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

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινο«Ο ανωτέρω ασθενής 
απέχει από τη σίτιση 

από 2/5/2019. Σε αυτό το χρο-
νικό διάστημα παρουσιάζει 
μείωση σωματικού βάρους 12,5 
Kg - ποσοστιαία 15%. Παρουσι-
άζει γενικευμένη αδυναμία και 
καταβολή, ορθοστατική υπό-
ταση. Επίσης εμφανίζει σημεία 
αφυδάτωσης και απίσχνασης. 
Με βάση τα ανωτέρω η κατά-
στασή του κρίνεται σταθερά 
επιβαρυμένη».

Πίσω από τη στεγνή υπηρε-
σιακή γλώσσα του επιμελητή 
Α' Παθολογίας Χαράλαμπου 
Μάνδρου, μπορεί κανείς να 
διακρίνει τα σημάδια από το 
βασανιστήριο της πείνας, στο 
οποίο η αστική εξουσία υπο-
βάλλει τον πολιτικό κρατούμε-
νο Δημήτρη Κουφοντίνα. Αυτά 
τα συμπτώματα θα ήταν ανη-
συχητικά ακόμα και για έναν 
νέο άνθρωπο. Πόσω μάλλον 
για έναν άνθρωπο 61 χρόνων, 
με βεβαρυμένη μάλιστα υγεία, 
καθώς πριν από ένα χρόνο είχε 
αναγκαστεί να πραγματοποιή-
σει άλλη μια πολυήμερη απερ-
γία πείνας, για τον ίδιο λόγο.

Και δεν είναι μόνον αυτά 
που κατέγραψε ο παθολόγος 
στην Ιατρική Βεβαίωση-Γνω-
μάτευση, η οποία -σημειωτέον- 
εκδόθηκε μετά από έγγραφο 
αίτημα της οικογένειας του Δ. 
Κουφοντίνα, καθόσον η Διοί-
κηση του Νοσοκομείου, εκτε-
λώντας κυβερνητικές εντολές, 
δεν εκδίδει, ούτε προτίθεται να 
εκδώσει, ιατρικά ανακοινωθέ-
ντα για την κατάσταση της 
υγείας ενός απεργού πείνας, η 
υπόθεση του οποίου αποτελεί 
μια από τις πρώτες ειδήσεις σε 
όλα τα ΜΜΕ!

Ο νεφρολόγος Παύλος 
Μαλινδρέτος ενημέρωσε την 
οικογένεια του Δ. Κουφοντίνα, 
ότι ο απεργός πείνας παρουσι-
άζει υπεροξέωση (αυξημένη 
παρουσία οξέος  στο αίμα) και 
πτώση του Ph, συμπτώματα 
που είναι επικίνδυνα για την 
πρόκληση νεφρικής ανεπαρ-
κείας  και  βλαβών που μπορεί 
να είναι μη αναστρέψιμες.

Την προηγούμενη μέρα, ο 
ίδιος γιατρός, που είναι και 
πρόεδρος της Ενωσης Ιατρών 
Νοσοκομείου και Κέντρων 
Υγείας Μαγνησίας, είχε δη-
λώσει στην Κόντρα ότι η κατά-
σταση της υγείας του Δημήτρη 
Κουφοντίνα είναι κρίσιμη, ενώ 
απαντώντας σε ερώτημά μας 
για το αν υπάρχει κίνδυνος μη 

αναστρέψιμων βλαβών στην 
υγεία του απεργού πείνας, 
είπε πως αν περάσουν μερι-
κές μέρες ακόμα μπορεί να 
υπάρξουν μη αναστρέψιμες 
βλάβες.

Από την Τετάρτη που δόθη-
καν αυτά τα ιατρικά στοιχεία 
μέχρι το πρωί της Παρασκευής 

που κλείνει η ύλη της εφημερί-
δας μας πέρασαν δύο ακόμα 
μέρες. Ο Δ. Κουφοντίνας βρί-
σκεται στη 16η μέρα απεργίας 
πείνας και είναι προφανές ότι 
η υγεία του έχει επιβαρυνθεί 
περαιτέρω (αρκεί να σκεφτού-
με ότι με βάση τα ιατρικά στοι-
χεία χάνει περίπου ένα κιλό 

βάρους ημερησίως!).
u Η εισαγγελέας του Αρεί-

ου Πάγου Ξένη Δημητρίου 
ζήτησε από την Παρασκευή 
10 του Μάη το βούλευμα του 
Δικαστικού Συμβουλίου του 
Βόλου, την έκθεση της κοινω-
νικής λειτουργού της φυλακής 
και τον ιατρικό φάκελο του Δ. 
Κουφοντίνα, για να δει αν θα 
ασκήσει αναίρεση κατά της 
απόφασης που απέρριψε την 
αίτηση του πολιτικού κρατού-
μενου για άδεια. Τα έλαβε αυ-
θημερόν. Πέρασε μια βδομά-
δα και δεν έκανε τίποτα!

u Ο υπουργός Δικαιοσύνης 
Μιχάλης Καλογήρου είχε όλη 
την άνεση να καταθέσει μια 
απλή τροπολογία (στο νομο-
σχέδιο για τις 120 δόσεις, που 
έγινε σουρωτήρι από κάθε 
είδους κυβερνητικές τροπο-
λογίες), για να καταργήσει το 
έκτρωμα Δένδια που θεσπί-
ζει το εισαγγελικό βέτο στις 
άδειες των κρατούμενων, και 
να τελειώσει έτσι το ζήτημα 
οριστικά, με την επαναφορά 
του καθεστώτος που ίσχυε για 
χρόνια και που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 

δεσμευτεί ότι θα επαναφέρει. 
Δεν το έκανε, αποδεικνύοντας 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε και σ' αυτό 
ψέματα. Η κυβέρνηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ δε θέλει την παραμικρή 
σύγκρουση με τους σταυρο-
φόρους της τρομοϋστερίας, 
με την οικογένεια Μητσοτάκη 
και τον εσμό της Ακροδεξιάς, 
με την αμερικάνικη πρεσβεία, 
με τα λυσσασμένα σκυλιά των 
αστικών ΜΜΕ.

Θέλουν τον Κουφοντίνα νε-
κρό; Πιστεύουν ότι θα βρουν 
επίορκους γιατρούς που θα 
προχωρήσουν σε υποχρεωτι-
κή σίτιση, παρά την εκπεφρα-
σμένη προφορικά και γραπτά 
θέληση του απεργού πείνας 
να μη του παρασχεθεί καμιά 
ιατρική βοήθεια σε περίπτω-
ση που χάσει τη συνείδηση; 
Ας δώσουν οι ίδιοι τις απαντή-
σεις. Εκείνο που είναι πέραν 
κάθε αμφιβολίας είναι ότι αυ-
τή τη στιγμή βασανίζουν τον 
Δ. Κουφοντίνα, μη δίνοντας 
καμιά απάντηση στο αίτημά 
του. Οπως γράψαμε στο προ-
ηγούμενο φύλλο, θυμίζουν 
τους γιατρούς που παρίσταντο 
στα άντρα βασανιστηρίων της 
χούντας και εξέταζαν τους βα-
σανιζόμενους για να δουν τις 
αντοχές τους, δίνοντας οδηγί-
ες στους βασανιστές για την 
εξέλιξη των βασανιστηρίων.

Δεν λειτούργησαν ως δικαστές δημοκρατίας, αλλά ως 
πρωτοδίκες εμφυλίου. Ανέλαβαν, ως απρόσωπος κρατικός 
μηχανισμός, την εκτέλεση της εντολής από την κυβέρνηση, 
τη γνωστή οικογένεια και την πρεσβεία που διαφεντεύει τη 
χώρα.

Το θέμα δεν αφορά πια μια ατομική άδεια, αλλά την επίθε-
ση στο δικαίωμα του λόγου και της έκφρασης, στα δικαιώματα 
του κρατούμενου, στα δικαιώματα του λαού. Πέραν αυτών, 
είναι και ζήτημα αγωνιστικής αξιοπρέπειας.

Η απεργία πείνας είναι ύστατο μέσο πάλης, είναι το μέσο 
που τίμησαν με τους αγώνες και τις θυσίες τους τόσοι και 
τόσοι αγωνιστές, παλεύοντας μέχρι το τέλος. Θα ήμουν πολύ 
μικρός αν δεν ακολουθούσα μέχρι το τέλος αυτόν τον μεγάλο 
δρόμο.

Γι’ αυτό συνεχίζω την απεργία πείνας, μέχρι τη δικαίωση 
ή μέχρι το τέλος.

Αρνούμαι κάθε ιατρική βοήθεια και απαλλάσσω τους αγα-
πημένους μου από την ευθύνη της απόφασης να με επανα-
φέρουν οι γιατροί σε περίπτωση που χάσω τη συνείδηση.

Ευχαριστώ τις συντρόφισσες και τους συντρόφους και κά-
θε προοδευτικό άνθρωπο που στέκεται κοντά όχι σε εμένα 
αλλά σε μια δίκαιη υπόθεση.

Δημήτρης Κουφοντίνας
2ο υπόγειο Νοσοκομείου Βόλου

10 Μάη του 2019

SS, SS, βασανιστές,
αστοί πολιτικοί και δικαστές


