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Βρίσκω απαράδεκτο το 
γεγονός ότι ανέλαβε μόνον 
η κυρία Τασία την ευθύνη. Ο 
μπαμπάς, ο καλοκάγαθος κυρ-
Θοδωρής τίποτε.

Δέσποινα Χαραλαμπίδου
Δηλητηριώδης η τέως συρι-

ζαία και νυν ΛΑΕ, αλλά ποιος 
θα της δώσει άδικο;

Τα μέτρα που ψηφίσαμε 
και όσα θα ανακοινώσουμε 
τις επόμενες βδομάδες είναι 
πλήρως κοστολογημένα και 
εντός του δημοσιονομικού 
χώρου που δημιουργήσαμε. 
Η δουλειά της Κομισιόν είναι 
να ανησυχεί και να είναι συ-
ντηρητική στις εκτιμήσεις της, 
ενώ η δικιά μας, όπως έχουμε 
αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια 
είναι να πιάνουμε τους στό-
χους και να εφαρμόζουμε και 
μέτρα ελάφρυνσης της κοινω-
νικής πλειοψηφίας.

Αλέξης Χαρίτσης
Ο υπουργός αδειάζει τον 

πρωθυπουργό που δήλωσε 
ότι η Εκθεση της Κομισιόν 
δείχνει αναθάρρηση των συ-
ντηρητικών-νεοφιλελεύθερων 
κύκλων, λόγω Μητσοτάκη.

Ο πρόεδρος έχει ένα στόχο 
αυτή τη στιγμή, να γίνει το γή-
πεδο. Θα διαφωνήσω ότι δεν 
βάζει το χέρι στην τσέπη. Εχει 
νοικοκυρέψει την ΑΕΚ σε όλα 
τα επίπεδα, δεν παρασύρεται 
από τις φωνές. Πάει βήμα-βή-
μα. Οι επιλογές του προπονητή 
ήταν λανθασμένες.

Γιάννης Βούρος
Κακώς τον κατηγορείτε ως 

«τσάτσο». Ως νέος δήμαρχος 
έχει την άποψη ότι «το άλσος 
πρέπει να γίνει ο κήπος του 
γηπέδου»! Πώς να  μη γλείψει 
πατόκορφα τον «πρόεδρο»;

Δεν υπάρχει κανένα ντέρ-
μπι, το ματς έχει κριθεί υπάρ-
χει μεγάλη διαφορά ανάμεσα 
στο ΣΥΡΙΖΑ και στη ΝΔ, όσο 
και αν επιχειρήσουν, όπως 
επιχείρησαν, να στήσουν ψευ-
τοδημοσκοπήσεις οι οποίες θα 
δείχνουν ότι υπάρχει εκκρεμό-
τητα.

Παύλος Χρηστίδης
Κι εμείς, το ΚΙΝΑΛ, παρακα-

λάμε να πάρει η ΝΔ αυτοδυνα-
μία, για να μας βγάλει από τη 
δύσκολη θέση.

Δεν αισθάνομαι απολογού-
μενος για όλα αυτά που έχουν 
γραφτεί για ορυμαγδό τακτο-
ποιήσεων.

Νίκος Βούτσης
Οταν ο κόσμος το 'χει τού-

μπανο και συ κρυφό καμάρι, 
ο λογαριασμός σου 'ρχεται το 
βράδυ των εκλογών.

Το γεγονός ότι το κεντρικό 
δελτίο της ΕΡΤ, αντί ειδήσεων, 
μετέδωσε σήμερα το σύνολο 
της προεκλογικής εκδήλωσης 
του ΣΥΡΙΖΑ, θα μνημονεύεται 
ως μνημείο δημοσιογραφικής 
ντροπής για τη δημόσια τηλε-
όραση.

Nέα Δημοκρατία
Σιγά μη στάξει η ουρά του 

γαϊδάρου…

Κορυφαία, όπως πάντοτε, 
η υπουργός Γεμιστών Θε-

ανώ Φωτίου, εξέφρασε στον 
κομματικό ραδιοσταθμό «την 
ανησυχία της για την τύχη του 
νέου συστήματος υιοθεσίας 
και αναδοχής σε περίπτωση 
που βγει κυβέρνηση η Νέα 
Δημοκρατία, που δεν το έχει 
ψηφίσει», όπως μας πληροφό-
ρησε η «Αυγή» υπό τον δρα-
ματικό τίτλο: «Θεανώ Φωτίου: 
Ανησυχώ για την τύχη του νέ-
ου συστήματος υιοθεσίας και 
αναδοχής». Τι άλλο θα σκαρ-
φιστούν μέσα στην απελπι-
σία τους για την επερχόμενη 
εκλογική ήττα; Η στρατηγική 
του φόβου, για να αποδώσει, 
πρέπει να έχει και μια φινέτσα. 
Οταν γίνεται με τόσο χοντρο-
κομμένο τρόπο, παράγει το 
αντίθετο από το επιδιωκόμενο 
αποτέλεσμα.

Δεν συναντιούνται για 
πρώτη φορά Πάιατ και Μη-

τσοτάκης. Αυτή η συνάντηση, 
όμως, δεν έμοιαζε με τις άλ-
λες. Εγινε την Πέμπτη 6 Ιούνη 

και όπως ανακοινώθηκε, ο αμε-
ρικανός πρέσβης συναντήθηκε 
με τον πρόεδρο της ΝΔ προ-
κειμένου να τον συγχαρεί για 
τα αποτελέσματα των εκλογών 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και για να συζητήσουν για τις 
περιφερειακές εξελίξεις και 
τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ. 
Προτού ακόμα γίνουν οι εθνι-
κές εκλογές, οι Αμερικανοί, 
που έχουν κατηγορηθεί ότι 
έριχναν το βάρος τους υπέρ 
του Τσίπρα, φρόντισαν να 
ανακηρύξουν το νέο πρωθυ-
πουργό. Γι' αυτούς, άλλωστε, 

τα πρόσωπα δεν έχουν σημα-
σία. Η σκυταλοδρομία γίνεται 
με πολλούς αθλητές.

Ο Τσίπρας απηύθυνε αυ-
στηρή προειδοποίηση 

στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
να μη τολμήσουν να σπάσουν 
το εμπάργκο στον ΣΚΑΙ, απει-
λώντας τους ότι όποιοι δε συμ-
μορφωθούν θα μείνουν εκτός 
υποψηφιοτήτων. Οπως έγραψε 
η κυβερνητική ΕφΣυν, αφορμή 
για την αυστηρή προειδοποίη-
ση Τσίπρα ήταν η εμφάνιση 
στον ΣΚΑΙ των βουλευτών 

Σάκη Παπαδόπουλου (Τρικά-
λων) και Δημήτρη Σεβαστάκη 
(Σάμου). Οταν εμφανιζόταν η 
Θοδώρα η Μεγαλοοικονόμου 
σε διάφορες εκπομπές του 
ΣΚΑΙ, κομπορρημονώντας 
μάλιστα ότι αυτηνής κανένας 
δεν τολμάει να της πει πού θα 
εμφανιστεί και πού όχι, γιατί 
δεν υπήρξε προειδοποίηση; 
Γιατί τη Θοδώρα την ενέτα-
ξαν μεν στην κοινοβουλευτική 
ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά την 
είχαν μόνο για μπούγιο, καθώς 
ήταν η 151η ψήφος. Την είχαν 
προγραμμένη, γι' αυτό και δεν 
ασχολούνταν μαζί της. Κι όταν 
αυτή κατάλαβε ότι δε θα τη 

βάλουν υποψήφια, ανεξαρτη-
τοποιήθηκε και πάλι. Οσο να 
'ναι, δεν το λες και πολιτική αρ-
χών αυτό το πράγμα. Από την 
άλλη, για τον ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε, 
χώρο όπου οι αρχές είναι είδος 
εν πλήρη ανεπαρκεία.

«Αν πάμε καλά, όλοι θα 
μας χειροκροτήσουν. Αν 

πάμε άσχημα, θα μας βρίσουν. 
Πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια 
από ψηλά και ό,τι πει ο Θεός. 
Είναι πολύ απλά τα πράγμα-
τα». Αγγελος Αναστασιάδης. 
Προπονητής εθνικής ομάδας. 
Ελλάδα, 2019!

15/6: Ημέρα ανέμου, ημέρα γονιμότητας, ημέρα 
κατά κακομεταχείρισης ηλικιωμένων 15/6/1972: 
Σύλληψη Ουλρίκε Μάινχοφ και Γκέρχαρντ Μίλερ 
(RAF) 15/6/1972: Σύλληψη τεσσάρων μελών «Κι-
νήματος 20ής Οκτώβρη» 15/6/1978: Δολοφονι-
κή απόπειρα εναντίον βουλευτή ΚΚΕ Λυκούργου 
Καλλέργη 15/6/2000: Ο συνοριοφύλακας Γ. Πι-
στόλας σκοτώνει τον 25χρονο Πακιστανό Γιο-
βάλ Μπατζάρ (Μεγάλο Δέρειο Εβρου) 16/6: Ημέρα 
συμπαράστασης στους μαύρους Νότιας Αφρικής 
16/6/1945: Θάνατος Αρη Βελουχιώτη 
16/6/1955: Αποτυχημένο πραξικόπημα στην Αργε-
ντινή, 160 νεκροί 16/6/1960: 20.000 αριστεροί 
καταλαμβάνουν με έφοδο την ιαπωνική βουλή, 870 
τραυματίες 17/6: Ημέρα κατά ερημοποίησης και 
ξηρασίας, Ισλανδία: Ημέρα ανεξαρτησίας (1944) 
17/6/1907: Ενας νεκρός και δεκατέσσερις τραυ-

ματίες σε επεισόδια λόγω εκλογών (Πειραιάς) 
17/6/1988: Αποφυλάκιση Κλάουζ Γίνσχκε (RAF) 
μετά από δεκαέξι χρόνια φυλάκιση και αποκή-
ρυξη της τρομοκρατίας 18/6: ΗΠΑ, Βρετανία, 
Χιλή: Ημέρα πατέρα, Σεϊχέλες: Εθνική εορτή 
18/6/1863: Συγκρούσεις «Πεδινών» (Βούλγαρης) 
και «Ορεινών» (Κανάρης, Γρίβας) στην περιοχή 
Ομόνοιας («Ιουνιακά»), περίπου διακόσιοι νε-
κροί 19/6: Ημέρα δρεπανοκυττάρωσης, Κουβέιτ: 
Ημέρα ανεξαρτησίας (1961), Τρινιδάδ-Τομπά-
γκο: Ημέρα εργασίας, ΗΠΑ: «Juneteenth» (ημέ-
ρα απελευθέρωσης σκλάβων, 1865) 19/6/1933: Η 
Γαλλία προσφέρει πολιτικό άσυλο στον Λέοντα 

Τρότσκι 19/6/1990: Κατάργηση φυλετικού 
διαχωρισμού σε δημόσιους χώρους (Νό-
τια Αφρική) 20/6: Ημέρα προσφύγων, ημέρα 

surfing, Σενεγάλη: Ημέρα ανεξαρτησίας (1960), 
Αργεντινή: Ημέρα σημαίας 20/6/1923: Δολο-
φονία Πάντσο Βίγια (Μεξικό) 20/6/1928: 
Βουλευτής πυροβολεί μέσα στη γιουγκοσλαβική 
Βουλή σκοτώνοντας δύο ομολόγους του και τραυ-
ματίζοντας άλλους δύο 20/6/1962: Το ΚΚΕ απο-
καθιστά τον Αρη Βελουχιώτη που είχε αποκηρύξει 
το 1945 20/6/1963: Εγκατάσταση «κόκκινου τη-
λεφώνου» Ουάσινγκτον-Μόσχας 20/6/1978: Βόμβα 
ακροδεξιών στον κινηματογράφο «Ρεξ» σε προβο-
λή σοβιετικής ταινίας, δεκαπέντε τραυματίες 
21/6: Ημέρα μουσικής, ημέρα skateboard, ημέρα 
ανθρωπιστή, ήμερα υδρογραφίας 21/6/1945: 
Εθνικόφρονες επιτίθενται εναντίον 
αριστερών ηθοποιών στα θέατρα «Ερμής» 
και «Λυρικόν», δέκα τραυματίες.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u «Οι κάλπες το πρωί της 7ης Ιουλίου 
θα είναι άδειες» u Το εμπνεύστηκαν οι 
campaign managers, το είπε ο Τσίπρας, 
το επαναλαμβάνουν έκτοτε διάφοροι 
συριζαίοι u Βρείτε, ρε σεις, κάτι πιο 
έξυπνο u Γιατί αυτό προκαλεί τη rapid 
follow up ερώτηση u «Και περιμένετε 
ότι θα γεμίσουν με ψηφοδέλτια του 
ΣΥΡΙΖΑ;» u Ακολουθούν χάχανα από 
όλη την ομήγυρη u Οπως είδατε, η 
στήλη ομιλεί αμερικανικά u Λογικό, 
αφού εκεί έχει γίνει επιστήμη η προε-
κλογική απάτη μέσω καμπάνιας-σόου 

u Κι εκεί που περιμέναμε το νέο κλιπ 
του κανίς Thanassis, πίκρα u Δεν κα-
τεβαίνουν οι ΑΝΕΛ στις εκλογές u 

Κι ο πρόεδρος Πάνος τραγουδά με 
θλίψη u «Πάει έφυγε το τρένο, έφυγες 
κι εσύ…» u Ο μικρός Αλέξης πήρε το 
τρενάκι του κι έφυγε u Και κάνει κάτι 
παράξενες χειρονομίες με ένα χέρι και 
ένα δάχτυλο στον θείο Πάνο u Κατά-

λαβες, φίλε μου; u Και ο Κατσανέβας 
υποψήφιος με τον Βελόπουλο u Εμείς 
τώρα ως τι πρέπει να τον θυμόμαστε; u 

Ως γαμπρό του Ανδρέα Παπανδρέου, 
ιδιότητα με την οποία έκανε πολιτική 
καριέρα ως πασόκος; u'Η ως πρώην 
γαμπρό, ιδιότητα που τον έριξε στα χα-
μηλά; u Στο κόμμα  «Δραχμή, Ελληνική 
Δημοκρατική Κίνηση Πέντε Αστέρων» 

u Το οποίο στις ευρωεκλογές του 2014 
πήρε 8.724 ψήφους (0,15%) u Πριν προ-
λάβει, όμως, να αυτοανακοινώσει την 
υποψηφιότητά του, ο Βελόπουλος τον 
έκοψε u Γιατί δε θέλει, λέει, «το παλιό 
να μπει στο κάδρο με το νέο» u Ωιμέ! 
Αλί (και τρισαλί) u Η Φώφη πρότεινε 
στη Μπάρμπα να είναι υποψήφια του 
ΚΙΝΑΛ ή η Μπάρμπα αυτοπροτείνεται 
διά του Τύπου; u Για την Μπάρμπα δεν 
ξέρουμε, αλλά ο Στάθης Παναγούλης 
ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος 
με το ΚΙΝΑΛ u Κατηγορεί Τσίπρα και 

ΣΥΡΙΖΑ για «άνευ όρων ρεσάλτο στην 
εξουσία» u Οταν έφευγε από το ΠΑ-
ΣΟΚ για να πάει στον Περισσό, τον Συ-
νασπισμό, την ΠΟΛΑ του Σαμαρά, τον 
ΣΥΡΙΖΑ, τα ίδια έλεγε u Η κυρία Τασία 
και ο κύριος Θοδωρής φρόντισαν να 
μεταταγεί η κόρη τους στη Βουλή u 

Κανείς μας όμως δεν πρέπει να ξεχνά 
τον πρωτοπόρο Ιάσονα Σχινά-Παπαδό-
πουλο u Που για κάτι διορισμούς στο 
Δημόσιο επικαλέστηκε την επονίτισσα 
γιαγιά του, τον αντάρτη παππού του 
και τον εαμικό δικαστή προπάππο του 

u «Το κόμμα μάς ζήτησε να βάλουμε 
πλάτη και βάλαμε, γιατί αυτό είναι το 
σωστό, γιατί πάντα στην αριστερά χρω-
στάμε και δεν μας χρωστάει», έγραφε 
ο Ιάσονας u Οχι σαν την κυρία Τασία 
που μίλησε για γνωριμίες και διασυν-
δέσεις u Και σ' αυτήν πάντως πρέπει 
να δώσουμε τα εύσημα u Σήκωσε 
μόνη της τα οικογενειακά βάρη u Ο 

Θοδωρής μούγκα u Σουπιά κανονικό-
τατη u Εκτός αν υπήρξε οικογενειακός 
προγραμματισμός u Μη μείνουν και οι 
δύο πολιτικά (και όχι μόνο) άνεργοι u 

Λοιπόν, «παλιό πολιτικό σύστημα» είναι 
όταν κάνεις ρουσφέτια και τα θάβεις 
όπως η γάτα τα σκατά της u «Νέο 
πολιτικό σύστημα» είναι να βολεύεις 
παιδιά, συγγενείς, φίλους και να καμα-
ρώνεις γι' αυτό u Το λένε και… ηθικό 
πλεονέκτημα u Ραγκούσης, Μαριλίζα 
και Μπίστης συμμετέχουν, λέει, στον 
πρωινό καφέ του Μαξίμου u Μιλάμε 
για τον ορισμό των… νικητών! u Ούτε 
ο Λοβέρδος μπήκε στη Βουλή για ν' 
αποχαιρετίσει τον Μπένι u Βλέπετε, 
η Φώφη είχε προειδοποιήσει u «Αυ-
τό είναι μόνο η αρχή» u Ετσι, ο Μπένι 
περιορίστηκε στο χειροκρότημα καμιά 
εικοσαριά συριζαίων u Οι οποίοι, φυσι-
κά, κρατιόνταν για να μη σκάσουν στα 
γέλια u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Το Εθνος, την τελευταία δεκαετία, υπήρξε αντικείμενο μιας 
σταθερά δομημένης κρίσης. Ηταν αποστολή δική μου και των 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ να αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο, 
την κρίση αυτή. (…) Αφού σας υπηρέτησα ως ενεργό μέλος 
του Κοινοβουλίου και της Κυβέρνησης για 27 χρόνια, ξέρω 

ότι σήμερα, μπορώ να σας είμαι περισσότερο χρήσιμος εκτός 
Κοινοβουλίου παρά εντός.

Πάνος Καμμένος

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Καμμένος στηρίζει Μητσοτάκη!
Οι χίλιες εκατόν δώδεκα λέξεις με τις οποίες ο Καμμένος 

ανακοίνωσε ότι δε θα κατέβει στις εκλογές της 7ης του Ιούλη 
δεν προσφέρονται για πολιτική ανάλυση. Ηταν ο γνωστός πα-
ραληρηματικός λόγος με τα γνωστά «ατού»: συνωμοσιολογία, 
Σόρος, αντι-γερμανισμός, φιλοαμερικανισμός, πατριδοκαπηλία 
ακροδεξιάς κοπής κτλ. Υπήρχει, όμως, και πολιτική ουσία. Ο 
Καμμένος παραμερίζει, καλώντας το 0,8% που τον ψήφισε στις 
ευρωεκλογές (αλλά και ευρύτερα το ακροδεξιό ακροατήριο) να 
στηρίξει στις εκλογές τον Μητσοτάκη και τη ΝΔ!

«Εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή στην ελληνική πολιτική, ο 
ελληνικός λαός εξέφρασε την άποψή του. Εχει ψηφίσει για πο-
λιτική αλλαγή», είπε ο Καμμένος. Και συνέχισε: «Αναγνωρίζω τη 
νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη και του κόμματος της Νέας Δημο-
κρατίας στις Ευρωεκλογές και ειλικρινά ελπίζω ότι θα μπορέσει 
να επιφέρει την πολιτική αλλαγή που ψήφισε ο ελληνικός λαός». 
Αμέσως μετά, εξήγησε ότι γι' αυτόν το λόγο δε θα κατέβει στις 
εκλογές: «Πάντα πίστευα ότι η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα 
και το ανέδειξα πριν από τις εκλογές. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
καριέρας μου, εργάστηκα ακούραστα για να οικοδομήσω εθνική 
ομοψυχία και να συμβάλω στη σταθερότητα της χώρας, ιδιαίτερα 
αυτές τις στιγμές».

Ολοι γνωρίζουμε, βέβαια, ότι ο Καμμένος δεν παραμερίζει 
οικειοθελώς, αλλά από ανάγκη. Από το φόβο ότι στις εθνικές 
κάλπες μπορεί να μην έβρισκε ούτε αυτό το 0,80%. Ο τρόπος 
που επέλεξε να επενδύσει την αποχώρησή του, όμως, είναι ενδει-
κτικός για τις προθέσεις του: Ο τόπος χρειάζεται σταθερότητα, 
ο λαός θέλει πολιτική αλλαγή, την πολιτική αλλαγή θα τη φέρει 
ο Μητσοτάκης, άρα εμείς σ' αυτή τη φάση περισσεύουμε και 
παραμερίζουμε για να μη χαθεί ούτε μία ψήφος.

Ο Καμμένος στην πραγματικότητα ανακοίνωσε τη διάλυση των 
ΑΝΕΛ. Ο ίδιος θα παραμείνει ενεργός, είπε, όχι το κόμμα. Φυσι-
κά, όσα είπε, για συνεργασία «με άλλες πατριωτικές δυνάμεις» 
ώστε να δημιουργήσουν «μια κίνηση αδιάκοπης διαρκούς αλ-
λαγής» (;) είναι η συνήθης μπουρδολογία. Στόχος του Καμμένου 
είναι να επιστρέψει στη ΝΔ. Δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρει 
(από τις συγκυρίες εξαρτάται), όμως αυτός είναι ο στόχος του. 
Πριν απ' αυτό, όμως, θέλει να εξασφαλίσει και ασυλία για την 
περίοδο που ήταν υπουργός, γιατί φοβάται μην τον πλακώσουν 
στις εξεταστικές επιτροπές, κατ' απαίτηση εκείνων που ο ίδιος 
προσπαθούσε να κυνηγήσει (ποιος ξεχνάει τις νυχτερινές τηλε-
φωνικές συνομιλίες με τον Γιαννουσάκη, ώστε να «δέσουν» την 
εμπλοκή του Μαρινάκη για το ναρκεμπόριο του Νοοr-1;). Μένει 
να δούμε τι θα καταφέρει και σ' αυτό.

ΥΓ. Ο Καμμένος είχε άριστες σχέσεις με τον πατέρα Μητσοτά-
κη. Αρα και με την ευρύτερη «οικογένεια». Συγκρούστηκε, βέβαια, 
άγρια και με τον Κούλη και με τη Ντόρα («κότα μακροπουπουλά-
τη» τον έχει αποκαλέσει η τελευταία), αλλά για την αστική πολιτι-
κή αυτά είναι λεπτομέρειες. Θα μπορούσε κάλλιστα ο Καμμένος 
να χρησιμοποιηθεί ως πρέσα (καμιά σχέση με το βάρος του) για 
την ακινητοποίηση του Σαμαρά.

Μαγαζί γωνία;
Με το σταριλίκι και τη γκλαμουριά, από τη μια, και με το 3% 

των ευρωεκλογών, από την άλλη, ο Μπαρουφάκης παρουσιάζει 
το ΜέΡΑ25 σαν μαγαζί γωνία και ανακοινώνει σε δόσεις ονόματα 
που κάνουν αυτό το μαγαζί να μοιάζει με κάτι το ξεχωριστό σε 
σχέση με τα υπόλοιπα «ορφανά του ΣΥΡΙΖΑ». Οι έξι που ανακοί-
νωσε για το Επικρατείας είναι «επώνυμοι», ενώ ταυτόχρονα δεν 
έχουν φθαρεί σε πολιτικές συνάφειες με τα κόμματα εξουσίας. 
Είναι η ομότιμη καθηγήτρια Πέπη Ρηγοπούλου, η τραγουδίστρια 
Νένα Βενετσάνου, ο θεατρικός συγγραφέας Γιώργος Μανιώτης, 
ο νεοφιλελεύθερος (αλλά και αντι-εθνικιστής ως εκπρόσωπος 
του αστικού κοσμοπολιτισμού) δημοσιογράφος Τάκης Μίχας, η 
καθαρίστρια του υπουργείου Οικονομικών Λίτσα Αλεξάκη και 
ο Ψαραντώνης. Ολοι τους άτομα με καλή δημόσια εικόνα και 
χαμηλού προφίλ, που σημαίνει ότι δε θα αμφισβητήσουν την κυ-
ριαρχία του Μπαρουφάκη και το «one man show» με το οποίο θα 
πορευτεί προς τις κάλπες.

Οι δύο πρώτοι εκτός Επικρατείας, που ανακοίνωσε, δείχνουν 
ότι ποντάρει στη δίψα κάποιων να γίνουν βουλευτές. Ο γνωστός 
σκιτσογράφος Στάθης Σταυρόπουλος, με πορεία από τον Περισ-
σό στον ΣΥΡΙΖΑ, βρήκε την… Ιθάκη του στο μόρφωμα του Μπα-
ρουφάκη, φιλοδοξώντας να εκλεγεί με σταυρό στην Α' Αθήνας.  
Ο Κρίτων Αρσένης εκλέχτηκε ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ το 
2009, συμβολίζοντας την «πράσινη ανάπτυξη» του Γιωργάκη. 
Εφυγε από το ΠΑΣΟΚ το 2013 και το 2014 επανεμφανίστηκε ως 
υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ (συνεργαζόμενος). Δεν 
εκλέχτηκε (μολονότι πήρε 113.000 σταυρούς). Μετά την ψήφιση 
του τρίτου μνημόνιου, στο οποίο εξέφρασε αντίθεση, καλώντας 
τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να το καταψηφίσουν, εξαφανίστηκε 
από την πολιτική επικαιρότητα και ασχολήθηκε με την ελαιοκαλλι-
έργεια. Επανακάμπτει ως υποψήφιος του Μπαρουφάκη στη Δυτι-
κή Αθήνα, ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά θα καταφέρει να εκλεγεί.

Πες το, ρε αγόρι μου, με 
δικά σου λόγια! Τι προ-

σπαθείς να παραστήσεις τον 
διανοούμενο; «Πράγμα το 
οποίο έχω την ευθύνη να θεω-
ρήσω ότι μπορεί να εγκυμονεί 
κινδύνους». Αυτά δεν είναι ελ-
ληνικά, άλλη γλώσσα είναι. Σαν 
αυτή που έγραφε ο μακαρίτης 
ο Κακουλίδης για κάποιους 
ήρωες που ενσάρκωνε ο επί-
σης μακαρίτης Χάρρυ Κλυνν.

Aκόμα και η εμφάνισή του 
ενώπιον του Παυλόπουλου, 
στον οποίο θα ανήγγειλε τυπι-
κά ότι αποφάσισε να διαλύσει 
τη Βουλή και να πάει σε εκλο-
γές, αποκάλυπτε τον προσωπι-
κό εκνευρισμό του Τσίπρα. Πέ-
ντε κουβέντες έπρεπε να πει κι 
έψαχνε τον τρόπο να τις βάλει 
στη σειρά. Και να πεις ότι δεν 
τις είχε προβάρει; Αυτά παθαί-
νει, όμως, ένας νάρκισσος που  
κομπορρημονούσε προεκλο-
γικά ότι δεν υπάρχει ούτε μία 
πιθανότητα στο εκατομμύριο 
να χάσει και όχι μόνο έχασε 
αλλά βρέθηκε και στην ανάγκη 
να προκηρύξει πρόωρες εκλο-
γές, επειδή η ήττα ήταν τόσο 
συντριπτική που δεν μπορούσε 
να την αντέξει.

Οσο για τη δικαιολογία 
των πρόωρων εκλογών, ήταν 
σίγουρος ότι κανένας δε θα 
του πει τίποτα. Δυο φορές, μία 
το 2007 και μία το 2009, είχε 
προκηρύξει πρόωρες εκλογές 
ο Καραμανλής επικαλούμε-
νος την οικονομία. Η επίκλη-
ση ενός ανύπαρκτου «εθνικού 
θέματος» είναι το συνταγμα-
τικό τρικ ώστε τις εκλογές να 
τις κάνει η απερχόμενη κυ-
βέρνηση, όχι υπηρεσιακή. Το 
έχουν κάνει κατ' επανάληψη το 
ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ, δε θα μπο-
ρούσαν να το αρνηθούν στον 
ΣΥΡΙΖΑ, που άλλαξε κι αυτός 
τον υπουργό Εσωτερικών, βά-
ζοντας στη θέση του Χαρίτση 
τον Διόσκουρο του Κουβέλη, 
Αντώνη Ρουπακιώτη (τάχαμου 
υπηρεσιακό).

Αφού έφυγε από του Παυ-
λόπουλου, ο Τσίπρας πήγε 
στο Μέγαρο Μουσικής για 
να παρουσιάσει το νέο πρό-
γραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Από πού 
κι ως πού νέο; Πριν από μερι-
κές εβδομάδες κατέβαιναν 
στις ευρωεκλογές, τις οποίες 
οι ίδιοι είχαν μετατρέψει σε 
εκλογές με διακύβευμα -όπως 
έλεγε χαρακτηριστικά ο ίδιος 
ο Τσίπρας- «ποιος θέλετε να 
σας κυβερνήσει;». Κατέβαι-
ναν επομένως στις ευρωεκλο-
γές με το κυβερνητικό τους 
πρόγραμμα. Πώς προέκυψε η 
ανάγκη για νέο πρόγραμμα; Τι 
μεσολάβησε στις δυο εβδο-
μάδες που πέρασαν από τις 
ευρωεκλογές; Είχαν… ξεχάσει 
κάτι και… θυμήθηκαν να το συ-
μπληρώσουν;

Το μόνο που μεσολάβησε 

ήταν η κατραπακιά των 9,5 μο-
νάδων. Αποφάσισαν, λοιπόν, 
να κάνουν ανανέωση σε όλα 
τα επίπεδα. Και «προγραμμα-
τική» και σε επίπεδο εικόνας. 
Ξεκινώντας από το δεύτερο, 
είδαμε τον Τσίπρα να εγκατα-
λείπει το «one man show» και 
να εμφανίζεται ως… «επικεφα-
λής ομάδας» ανεβάζοντας στη 
σκηνή και τους Τσακαλώτο, 
Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλο, Ξε-
νογιαννακοπούλου, Τζανακό-
πουλο. Αν δεν υπήρχαν τα ψη-
λά σκαμπό και τα τραπεζάκια 
τύπου καφετέριας, θα νόμιζες 
ότι βρίσκεσαι σε σεμινάριο 
στελεχών μεγάλης καπιταλι-
στικής επιχείρησης.

Και τι είπαν; Σ' ένα τεστ 
που κάναμε στο καφενείο της 
γειτονιάς, το μόνο που θυμό-
ντουσαν οι θαμώνες ήταν ότι 
θα μειώσουν τον ΦΠΑ και θα 
δημιουργήσουν 500.000 νέες 
θέσεις εργασίας. Τα υπόλοιπα 
δεν τα θυμόντουσαν καν, ενώ 
και σ' αυτά που θυμόντουσαν 
δεν έδωσαν ιδιαίτερη σημα-
σία. «Τα ίδια λένε όλοι», ήταν 
η μόνιμη επωδός.

Βέβαια, οι συριζαίοι επι-
μένουν ότι μ' αυτό το… πρό-
γραμμα θα γυρίσουν το ματς 
και θα το πάρουν στα πέναλτι. 
«Εξηγώντας το κυβερνητικό 
πρόγραμμα, που έχουμε για 
την επόμενη τετραετία, οι πο-
λίτες θα μας εμπιστευτούν και 
πάλι», δήλωσε ο βουλευτής Α' 
Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ και 
πρώην υφυπουργός Γιάννης 
Αμανατίδης. Φαίνεται πως 
στις ευρωεκλογές δεν… πρό-
καναν να το εξηγήσουν καλά 
και ο κόσμος ψήφισε ΝΔ. Τώ-
ρα, όμως, που θα του το εξηγή-
σουν, όλα θ' αλλάξουν!

Είναι κι αυτό κομμάτι της 
κοροϊδίας. Οχι μόνο από 
πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από 
πλευράς όλων των μνημονια-
κών κομμάτων. Μέχρι το 2015, 
είχαν την ευκολία τους. ΝΔ και 
ΠΑΣΟΚ ήταν κόμματα που εί-
χαν υπογράψει Μνημόνια, 
οπότε ο πολιτικός τους λόγος 
περιστρεφόταν γύρω απ' αυ-
τά: Θα κάνουμε αναδιαπραγ-
μάτευση, θα φτιάξουμε άλλο 
μείγμα οικονομικής πολιτικής, 
θα μειώσουμε τον ΦΠΑ στην 
εστίαση, θα μειώσουμε τον 
ΕΝΦΙΑ, θα μειώσουμε τους 
φορολογικούς συντελεστές 
για να δώσουμε ώθηση στην 
ανάπτυξη κτλ.

Από την άλλη μεριά ήταν οι 
λεγόμενοι αντιμνημονιακοί, 
για τους οποίους τα πράγμα-
τα ήταν πανεύκολα: θα κα-
ταργήσουμε τα Μνημόνια και 
όλους τους εφαρμοστικούς 
τους νόμους, με ένα νόμο, σε 
ένα άρθρο, θα επιβάλουμε 
σεισάχθεια ώστε οι πολίτες 
να απαλλαγούν από τα χρέη 
τους, θα διαγράψουμε το με-

γαλύτερο μέρος του κρατικού 
χρέους και το υπόλοιπο θα το 
ξεπληρώσουμε όπως θα ευκο-
λυνόμαστε, θα επαναφέρουμε 
με τη μία τον κατώτατο μισθό 
στα 751 ευρώ κτλ.

Αυτά, το καλοκαίρι του 2015 
«μας τελείωσαν». Εκτοτε, είναι 
όλοι εξίσου μνημονιακοί, οπό-
τε η δήθεν προγραμματική 
αντιπαράθεση αναπτύσσεται 
στο πλαίσιο του μετα-Μνη-
μόνιου και των βασικών του 
δεσμεύσεων. Ολοι συμφω-
νούν ότι πρέπει να μειωθεί ο 
στόχος για το «πρωτογενές 
πλεόνασμα» μέχρι και το 
2022, από 3,5% σε 2,5%. Ολοι 
μιλούν για μείωση του ΦΠΑ. 
Ολοι υπόσχονται νέες θέσεις 
εργασίας. Κι εκεί πάνω αρχίζει 
η πλειοδοσία. Δύο συντελε-
στές ΦΠΑ, 22% και 11%, λέει 
ο Μητσοτάκης. Κάνει αμέσως 
ρελάνς ο Τσίπρας από το σκα-
μπό στο αίθριο του Μεγάρου 
Μουσικής. Μείωση του ΕΝ-
ΦΙΑ κατά 30% εντός διετίας, 
λέει ο Μητσοτάκης. Τα βλέπω 
και επαυξάνω, απαντά ο Τσί-
πρας: μείωση 30% με τη μία, 
το 2020. Θα δημιουργήσουμε 
240.000 νέες θέσεις εργασί-
ας εντός της τετραετίας, λέει ο 
Μητσοτάκης. Τι λέτε, ρε γατά-
κια, απαντάει ο Τσίπρας, εμείς 
θα δημιουργήσουμε 500.000 
θέσεις εργασίας την τετραε-
τία! Κι όχι σαν τις δικές σας, 
οι δικές μας θα είναι καλές 
θέσεις εργασίας.

Η πλάκα είναι ότι τέτοιου εί-
δους… κυβερνητικό πρόγραμ-
μα έχει και το ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, 
λες και διεκδικεί να σχηματίσει 
κυβέρνηση! Αυτή είναι, όμως, 
η λογική του κοινοβουλευτικού 
κρετινισμού. Πρέπει να παρου-
σιάσεις στον κόσμο νούμερα. 
Δεν έχει σημασία το ότι ελά-
χιστοι τους δίνουν σημασία ή 
τα συγκρατούν, σημασία έχει 
να παρουσιάζεις νούμερα και 
να καταγγέλλεις τους άλλους 
ότι τα δικά τους νούμερα είναι 
χειρότερα από τα δικά σου ή 
ότι είναι τυχάρπαστα, ανεπε-
ξέργαστα, μη κοστολογημέ-
να. Ενα είδος ανατολίτικου 
παζαριού, δηλαδή, όπου οι 
πωλητές σε κάθε πάγκο ξελα-
ρυγγιάζονται διαφημίζοντας 
την πραμάτεια τους και το 
απογευματάκι, όταν κλείνει η 
αγορά, πάνε και πίνουν παρέα 
τσάι στο καφενείο.

Δε χρειάζεται να πούμε πό-
σο προσβλητικά είναι όλ' αυτά 
για τον ελληνικό λαό. ΝΔ και 
ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται στην 
προεκλογική πιάτσα λες και 
προήλθαν από παρθενογένε-
ση. Λες και δεν υπέγραψαν 
μνημόνια, λες και δεν ψήφισαν 
μνημονιακούς νόμους, λες και 
δεν έχουν αλυσοδέσει τη χώρα 
στα κάγκελα των ματωμένων 
«πρωτογενών πλεονασμάτων» 

μέχρι και το 2060. Παριστά-
νουν τους ταχυδακτυλουργούς 
που βγάζουν λαγούς μέσα από 
το καπέλο τους και περιστέρια 
μέσα από το βρακί τους.

Ο Τσίπρας, στην εμφάνι-
σή του στην τηλεόραση του 
Αlpha, περισσότερο έδειξε να 
ενδιαφέρεται για την εκλογική 
αριθμητική. Τόσοι έκαναν απο-
χή, τόσοι ψήφισαν μικρότερα 
αριστερά κόμματα, αν γυρί-
σουν όλοι αυτοί στον ΣΥΡΙΖΑ, 
κερδίσαμε χαλαρά, γιατί η ΝΔ 
δεν έχει άλλη δεξαμενή για 
ν' αντλήσει ψήφους, έπιασε 
ταβάνι. Αυτή είναι η εκλογική 
στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυ-
τό ο Τσίπρας τα «έχωσε» στον 
Μπαρουφάκη (το asset για τον 
τόπο, όπως τον αποκαλούσε το 
2015, όταν τον έδιωχνε από την 
κυβέρνηση). Γι' αυτό ο Τσακα-
λώτος μέμφεται τον Περισσό 
επειδή δεν καλεί τον κόσμο 
της Αριστεράς να ψηφίσει ΣΥ-
ΡΙΖΑ! Γι' αυτό όλοι οι συριζαίοι 
λένε με νόημα ότι ο Βενιζέλος 
έφυγε από το ΚΙΝΑΛ, αλλά η 
γραμμή Βενιζέλου παρέμεινε, 
προειδοποιώντας έτσι τους 
ψηφοφόρους του ΚΙΝΑΛ ότι 
ψηφίζοντας αυτό το κόμμα 
είναι σαν να ψηφίζουν τη ΝΔ. 

Στόχος τους είναι να πάρουν 
κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, ν' 
αφήσουν τον Μπαρουφάκη 
εκτός Βουλής, να περιορίσουν 
κι άλλο τον Περισσό για να μην 
τους ενοχλεί από τ' αριστερά 
τους και να κρατήσουν το ΚΙ-
ΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο φθο-
ράς, που θα του προκαλέσει 
εσωτερική κρίση και θα εμπο-
δίσει τυχόν αντίστροφη κίνηση 
όσων διάβηκαν τις διάφορες 
κεντροαριστερές «γέφυρες» 
που έχτισε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους 
Τζουμακοραγκούσηδες.

Το ίδιο παιχνίδι παίζει και 
η ΝΔ με το χώρο της πολυδι-
ασπασμένης Ακροδεξιάς και 
των νεοναζιστών. Επισείοντας 
τον κίνδυνο της ακυβερνησί-
ας και της αστάθειας (μεγάλο 
όπλο έναντι των συντηρητικών 
ψηφοφόρων), θέλει να μαζέ-
ψει «όλο το χαρτί» και να περι-
ορίσει κάτω από το 3% (έστω 
και οριακά) νεοναζιστές και 
Βελόπουλο, ώστε να εξασφα-
λίσει μια άνετη αυτοδυναμία 
(που μπορεί να ξεπεράσει και 
τις 160 έδρες).

Και βέβαια, αυτές οι εκλο-
γές διακρίνονται από… πολι-
τικό πολιτισμό. Ο Κούλης το 
εφάρμοσε πρώτος: Αδωνη 
και σία, πριν καθήσετε στο 
τηλεοπτικό πάνελ, να πάρετε 
τα βάλιουμ που σας έδωσε ο 
Τάκης. Οι νέοι επικοινωνιολό-
γοι του ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησαν 
(μόνο ο Σκουρλέτης εμφανίζε-
ται ζοχαδιασμένος στα πάνελ, 
χαλώντας τη γραμμή). Ακόμα 
και οι κοκορομαχίες τους είναι 
στημένες, σκηνοθετημένες.

Στημένη κοκορομαχία στην αρένα 
της μνημονιακής πολιτικής
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Το γαρ πολύ της θλίψεως
«Λίγοι, δυστυχώς, γνωρίζουν σε αυτήν την χώρα ότι ο Γ. Βαρου-

φάκης ήταν ο πρώτος, πριν ακόμα και τον Τσίπρα, που έσπευσε 
από την πρώτη στιγμή της πρώτης διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, 
να συνθηκολογήσει με την Τρόϊκα», δήλωσε ο (παραιτηθείς από 
την ηγεσία της ΛΑΕ) Παναγιώτης Λαφαζάνης.

Ελπίζουμε σ' αυτούς τους λίγους να συγκαταλέγει εμάς και 
σίγουρα… όχι τον εαυτό του. Ο Λαφαζάνης αναφέρεται προφα-
νώς στη συμφωνία στο Eurogroup της 20ής Φλεβάρη του 2015. 
Εμείς τα είχαμε γράψει από τότε, αναλυτικότατα, προβλέποντας 
ότι είναι ζήτημα χρόνου το νέο Μνημόνιο. Ο Λαφαζάνης, όμως, 
πού ήταν τότε; Αν… δεν κάνουμε λάθος, ήταν ένας από τους υπε-
ρυπουργούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, εποπτεύοντας παρα-
γωγικά υπουργεία. Υπουργεία διαχειρίζονταν και άλλοι μετέπειτα 
ανελίτες (Στρατούλης, Βαλαβάνη, Ησυχος κ.ά.). Δεν πήραν χα-
μπάρι τι προέβλεπε η συμφωνία της 20ής του Φλεβάρη; 'Η μήπως 
πείστηκαν από την παπάρα της «δημιουργικής ασάφειας», που 
είχε επινοήσει ο Μπαρουφάκης; 

Το να βγαίνει και να μας λέει σήμερα τι έκανε ο Μπαρουφάκης 
στις αρχές του 2015 (έχοντας την έγκριση και του Τσίπρα και του 
Λαφαζάνη) είναι απλώς απόδειξη της βαθιάς θλίψης στην οποία 
έχει βυθιστεί ο Λαφαζάνης. Η βαθιά θλίψη προξενεί απόσπαση 
από την πραγματικότητα και εμποδίζει να δεις αυτό που έχει δει 
όλος ο κόσμος: «μαζί τα κάνατε»!

«Πάει γι' άλλα» ο Κοτζιάς
«Το ΠΡΑΤΤΩ από τις 17 Ιανουαρίου του 2019 διατύπωσε στον 

ΣΥΡΙΖΑ πρόταση συνεργασίας ενόψει των επερχόμενων βουλευ-
τικών εκλογών. Πρόταση που δεν απαντήθηκε επί μήνες, παρά 
μόνο μετά από μια νέα συνάντηση στις 3.6.19. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέρρι-
ψε ουσιαστικά όλες τις προτάσεις υποψηφιοτήτων του ΠΡΑΤΤΩ, 
σ’ αυτές ασφαλώς και δεν συμπεριλαμβανόταν ο Πρόεδρός του. 
Αυτή η συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ δεν ανταποκρίνεται στην κοινή 
δράση και τις μάχες που έδωσαν οι δύο πλευρές τα τελευταία 
οκτώ χρόνια.

Σε επιστολή της ΠΓ του ΠΡΑΤΤΩ προς την ΚΠΕ του ΣΥΡΙΖΑ 
εκφράζεται η λύπη μας για τον τρόπο που αντιμετωπιστήκαμε τον 
τελευταίο χρόνο από το κυβερνών κόμμα: ευλυγισία απέναντι σε 
“νεοαποκτηθέντες“ συνεργαζόμενους, εχθρότητα απέναντί μας. 
Η αριστερά δεν είναι υπόθεση της μίας ή άλλης παρέας, που την 
μετατρέπει σε πρόβλημα. Οφείλει να είναι, και είναι, η λύση».

Αυτό είναι το «ζουμί» στη μακροσκελή ανακοίνωση με την 
οποία ο Κοτζιάς ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με 
τον ΣΥΡΙΖΑ. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι «το ΠΡΑΤΤΩ δεν θα 
μετάσχει στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Καλούμε μέλη και στελέχη 
μας, φίλες και φίλους, συμμαχήτριες και συμμαχητές να ψηφί-
σουν στις εκλογές του Ιουλίου δημοκρατικά, πατριωτικά, προο-
δευτικά και αριστερά, σύμφωνα με τη συνείδησή τους». Μ' άλλα 
λόγια, να ψηφίσουν όχι υποχρεωτικά ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ΚΙΝΑΛ.

Στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, τα οποία ανακοινώθηκαν 
την ίδια μέρα, οι τρεις από τους τέσσερις βουλευτές που είχε 
το ΠΡΑΤΤΩ είναι εκ νέου υποψήφιοι: Νίκος Τόσκας στο Δυτικό 
Τομέα Αθηνών, Γεωργία Γεννιά στην Α' Πειραιώς και Ιωάννης 
Καραγιάννης στα Γιάννενα. Ο τέταρτος, ο απόστρατος Γιώργος 
Ντζιμάνης, ήταν βουλευτής Κοζάνης, για την οποία δεν έχει ανα-
κοινωθεί το ψηφοδέλτιο, επειδή προσπαθούν να βγάλουν έναν 
άνδρα για να μπει μια γυναίκα. Η σχετική δυστοκία στη συμπλή-
ρωση του συριζαϊκού ψηφοδελτίου Κοζάνης, πάντως, δείχνει πως 
και ο Ντζιμάνης επιθυμεί να είναι υποψήφιος.

Μ' άλλα λόγια, ο Κοτζιάς λέει ότι τα έσπασε με τον ΣΥΡΙΖΑ 
επειδή δε δέχτηκε τις υποψηφιότητες που ζήτησε το ΠΡΑΤΤΩ (χω-
ρίς να αναφέρει ποιες είναι αυτές), οι δε βουλευτές του ΠΡΑΤΤΩ 
ξανακατεβαίνουν ως υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ, εγκαταλείποντας 
τον Κοτζιά. Προφανώς υπάρχει παρασκήνιο, το οποίο έχει να 
κάνει με γενικότερα ζητήματα. Ο Κοτζιάς παραιτήθηκε από την 
κυβέρνηση καταγγέλλοντας τον Καμμένο. Οι συριζαίοι έπλεξαν 
το εγκώμιο στον ίδιο και στην εξωτερική πολιτική που άσκησε. Ο 
Καμμένος έφυγε, όμως ο Κοτζιάς δεν επανέκαμψε. Τον κράτησαν 
σε απόσταση και τον πέταξαν σαν τρίχα από το ζυμάρι.

Σύμφωνα με μυστικά έγγραφα της 
Παλαιστινιακής Αρχής, που δόθηκαν 

στην δημοσιότητα από το  Associated 
Press, ο Αμπάς έδωσε εντολή για αύξηση 
67% στους μισθούς των στελεχών της ΠΑ 
και άλλα οικονομικά οφέλη με τη μορφή 
επιδομάτων και μπόνους, ενώ η οικονομία 
της Δυτικής Οχθης καταρρέει και η συ-
ντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων της 
ΠΑ, ανάμεσά τους δάσκαλοι και ιατρικό 
προσωπικό, λαμβάνουν εδώ και πολλούς 
μήνες μισθό μειωμένο στο μισό.

Τα μυστικά έγγραφα, που κυκλοφόρη-
σαν παράλληλα και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, αποκαλύπτουν ότι οι συγκεκρι-
μένες αυξήσεις ισχύουν ήδη από το 2017, 
με τους μισθούς πολλών στελεχών να 
αυξάνονται από 3.000 δολάρια το μήνα 
σε 5.000, ενώ σύμφωνα με την ισραηλινή 
εφημερίδα Times of Israel, ο μισθός του 
πρωθυπουργού φτάνει τις 6.000 δολάρια.

Σαν να μην έφταναν αυτά, οι αυξήσεις 

ισχύουν αναδρομικά για τους μισθούς 
από το 2014, χρονιά που σχηματίστηκε η 
τελευταία κυβέρνηση εθνικής ενότητας 
στη Δυτική Οχθη, απόφαση που οδηγεί 
στην καταβολή δεκάδων χιλιάδων ευρώ 
στα στελέχη της ΠΑ.

Παράλληλα, οι υπουργοί της ΠΑ που 
ζουν εκτός Ραμάλα λαμβάνουν επιπλέ-
ον 10.000 δολάρια το μήνα ως επίδομα 
στέγασης για να νοικιάζουν σπίτι στην 
πρωτεύουσα, ενώ με τη μετατροπή συ-
ναλλάγματος από δολάρια σε ισραηλινά 
σέκελ, τα υπουργικά στελέχη παίρνουν 
17% περισσότερα χρήματα. Δεν είναι 
λοιπόν απορίας άξιο γιατί έμειναν επτα-
σφράγιστο μυστικό για πάνω από δυο 
χρόνια οι κυβερνητικές αποφάσεις για 
σκανδαλώδεις αυξήσεις των ήδη υψηλών 
οικονομικών απολαβών των στελεχών της 
κυβέρνησης Αμπάς.

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν τη λαϊκή 
οργή, απόλυτα δικαιολογημένα αν λάβει 

κανείς υπόψη την οικονομική κατάστα-
ση του παλαιστινιακού λαού της Δυτικής 
Οχθης, τα τεράστια ποσοστά ανεργίας 
που φτάνουν το 19% στο σύνολο του εργα-
τικού δυναμικού και το 40% στους νέους 
κάτω των 30 ετών, τις τεράστιες μειώσεις 
των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, τη 
μείωση του ετήσιου κατά κεφαλήν εισοδή-
ματος τις τελευταίες χρονιές, αλλά και το 
γεγονός ότι περίπου το 9% του πληθυσμού 
της Δυτικής Οχθης ζει σε συνθήκες ακραί-
ας φτώχειας με λιγότερα από 5,5 δολάρια 
τη μέρα.

Μπορεί οι κρατικές υπηρεσίες στη 
Δυτική Οχθη να καταρρέουν, όμως ο μη-
χανισμός εξουσίας του Αμπάς πρέπει να 
κρατιέται σε φόρμα, προκειμένου να υλο-
ποιεί χωρίς γκρίνιες και ταλαντεύσεις τη 
συνεργασία ασφαλείας με τους σιωνιστές, 
που τόσα δεινά έχει προκαλέσει στον πα-
λαιστινιακό λαό.

Μπουκωμένοι στο χρήμα ο Αμπάς 
και τα στελέχη του

Νέες κόντρες Ιταλίας-
Κομισιόν

Ο Μπαρουφάκης πρέπει να αισθάνεται πολύ πε-
ρήφανος. Τα θυμόσαστε τα IOUs (I Owe You, κάτι 
σαν συναλλαγματική), που θα εξέδιδε το ελληνικό 
κράτος ως ένα είδος παράλληλου νομίσματος; Η 
ιταλική Βουλή, μετά από πρόταση της νεοφασι-
στικής Λέγκα, που μετά από τις ευρωεκλογές κα-
μαρώνει ως πρώτο σε ψήφους κοινοβουλευτικό 
κόμμα, ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα την 
εισαγωγή ενός παράλληλου νομίσματος, των mini-
ΒOTs. Δεν ξέρουμε τι σημαίνουν τα αρχικά, όμως 
η λογική είναι ίδια με τα IOUs του Μπαρουφάκη. 
Πρόκειται, λένε, για ένα εργαλείο χρέους, που θα 
έχει αντίκρυσμα σε μελλοντικά φορολογικά έσο-
δα, θα αυξάνει βραχυπρόθεσμα τη ρευστότητα 
του ιταλικού κράτους (αφού θα πληρώνει μέρος 
των δαπανών του σε mini-ΒOTs) και θα είναι απο-
δεκτό ως μέσο πληρωμής.

Με τη χαρακτηριστική ψυχρότητά του ο Μάριο 
Ντράγκι της ΕΚΤ δήλωσε απευθυνόμενος στους 
συμπατριώτες του: «Τα mini-ΒOTs είτε είναι άλλο 
νόμισμα, οπότε είναι παράνομα, είτε είναι χρέος 
και τότε το συνολικό χρέος θα αυξηθεί. Δεν νομίζω 
ότι υπάρχει τρίτη δυνατότητα».

Βέβαια, και η απόφαση της ιταλικής Βουλής 
για τα mini-ΒOTs δεν είχε δεσμευτικό αλλά συμ-
βουλευτικό χαρακτήρα. Δε θα ξεκινήσει σε λίγες 
μέρες το ιταλικό κράτος να κόβει mini-ΒOTs, να 
πληρώνει μ’ αυτά προμηθευτές του κι αυτοί με τη 
σειρά τους να πληρώνουν άλλους προμηθευτές, 
οπότε θα έχουμε μια παράλληλη νομισματική κυ-
κλοφορία. Ενα καραγκιοζιλίκι του Σαλβίνι είναι, 
που λέει ότι μ’ αυτόν τον τρόπο θα στριμώξει την 
Κομισιόν που θέλει και πάλι να βάλει την Ιταλία 
στο στενό κορσέ της διαδικασίας υπερβολικού 
ελλείμματος.

Η Κομισιόν έχει ήδη ξεκινήσει τη σχετική δια-
δικασία, αλλά φημολογείται ότι το Eurogroup θα 
την παγώσει. Τον Σεπτέμβρη, όμως, που η Ιταλία 
θα παρουσιάσει το προσχέδιο Κρατικού Προϋπο-
λογισμού για το 2020, το πρόβλημα θα αναζωπυ-
ρωθεί. Ο Σαλβίνι επιμένει για σημαντικές μειώσεις 
στη φορολογία, που θα αυξήσουν το έλλειμμα 
του Προϋπολογισμού κατά 1-2 μονάδες. Είναι πο-
λύ πιθανό να σπρώχνει σκόπιμα τα πράγματα σε 
σύγκρουση με την Κομισιόν, ώστε να προκληθεί 
πολιτική κρίση στην Ιταλία και η χώρα να οδεύ-
σει σε νέες εκλογές, από τις οποίες φιλοδοξεί να 
βγάλει τη Λέγκα σημαντικά ενισχυμένη σε κοινο-
βουλευτική δύναμη και –γιατί όχι;- να γίνει ο ίδιος 
πρωθυπουργός.

Μπόνους για τα στελέχη του ΟΤΕ, 
απολύσεις για τους εργαζόμενους!

Μεταφέρουμε, χωρίς κανένα δικό 
μας σχόλιο, ανακοίνωση της Αγωνιστι-
κής Συσπείρωσης Εργαζόμενων ΟΤΕ, 
που εκδόθηκε μετά την πανηγυρική γε-
νική συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ.

Πραγματοποιήθηκε χθες, η ετήσια  
γενική συνέλευση μετόχων του ΟΤΕ 
στο Δ. Μέγαρο.

Η συνέλευση αυτή όπως και η προη-
γούμενη, κινήθηκε στα ίδια πλαίσια χω-
ρίς να βγάλει κάποιες ιδιαίτερες ειδή-
σεις για την στρατηγική, την μελλοντική 
πορεία και την πραγματική κατάσταση 
του οργανισμού.

Οι μοναδικές ειδήσεις που βγήκαν 
είναι:

Α) Η αύξηση των αποδοχών του Δι-
ευθύνοντος Συμβούλου του ΟΤΕ Τσα-
μάζ, οι οποίες ανέρχονται πλέον στο 
ποσό του 1.665.524 € το χρόνο!

Β) Του Chief Officer Χρηματοοικο-
νομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ  Χ. Μα-
ζαράκη* ο οποίος παίρνει έξτρα 19,69 
μηνιαίους μισθούς  σαν πριμ, συν (Spot 
Bonus) ύψους 10.000 € επειδή όπως 
αναφέρουν στην εισήγηση «επέδειξε 
εξαιρετική απόδοση, ειδικότερα όσον 
αφορά στην περιοχή «αύξηση των εσό-
δων»!

Η εισήγηση δεν διευκρινίζει αν στα 
επιπλέον μπόνους για τα δυο στελέχη 
του ΟΤΕ, συμπεριλαμβάνεται και η επί-
δοσή τους στις τελευταίες απολύσεις 
των φυλάκων του ΟΤΕ και των άλλων 
πρόσφατων «εθελούσιων» απομα-
κρύνσεων εκατοντάδων υπαλλήλων 
του. 

Υποθέτουμε ότι αυτά θα μεταφερ-
θούν στην επόμενη χρήση μαζί με τις 
επόμενες απολύσεις που έχουν προ-
αποφασιστεί με το κλείσιμο των υπό-
λοιπων καταστημάτων, την μεταφορά 
του τεχνικού έργου σε εργολαβικές 
εταιρείες κ.λ.π.

Οπως διαπιστώνουμε, το μέλλον 
επιφυλάσσει και άλλα… μεγαλύτερα 
μπόνους για τα προαναφερόμενα αλλά 
και όλα τ’ άλλα στελέχη του ΟΤΕ που 
μ’ αυτούς τους πρωτότυπους τρόπους 

αυξάνουν τα έσοδα και την κερδοφορία 
του οργανισμού. 

Οπως καταλαβαίνετε συνάδελφοι - 
εργαζόμενοι του ΟΤΕ, πάρτε μαζί σας 
πολύ νερό γιατί στο δικό μας μέλλον 
προβλέπεται μεγάλη ξηρασία**. 

Με την εργοδοτική συνδικαλιστική 
ηγεσία της ΟΜΕ-ΟΤΕ και των άλλων 
σωματείων που έχουμε τοποθετήσει πά-
νω από τα κεφάλια μας, θα συνεχίσουμε 
να πορευόμαστε με μισθούς  600 €… 
περικοπές… εργατικά ατυχήματα… και 
απολύσεις!

.…Εκτός αν αφυπνιστούμε και διεκ-
δικήσουμε ΟΛΑ όσα μας ανήκουν από 
τον πλούτο που παράγουμε και προς το 
παρόν τον αρπάζει η κερδοφορία της 
Deutsche Telekom και η αστείρευτη 
βουλιμία των πολυποίκιλων στελεχών 
– μανδαρίνων του ΟΤΕ. 

ΑΣΕ
Αθήνα: 13-06-2019
* Την «εξαιρετική απόδοση» την εμπε-

δώσαμε δεκάδες συνδικαλιστικά στελέ-
χη του ΟΤΕ όταν κατά την διάρκεια της 
απεργίας μας ο «εν λόγω» γκάζωσε το 
αυτοκίνητό του και πήγε να πέσει επάνω 
στους εργαζόμενους για να τους τρομο-
κρατήσει… Άξιος ο μισθός του.

**Μιχάλης Κατσαρός
ΥΓ: Προς τα Μέσα Μαζικής Εξαπά-

τησης:
Δεν κατανοούμε γιατί επιμένετε κάθε 

χρόνο να στέλνετε δεκάδες εκπροσώ-
πους σας για να κάνουν ρεπορτάζ στην 
γενική συνέλευση μετόχων του ΟΤΕ 
αφού είναι βέβαιο ότι τις πραγματικές 
ειδήσεις θα τις αποκρύψουν και φέτος 
όπως έκαναν και τα προηγούμενα χρό-
νια.      

Εκκληση… μην ταλαιπωρείτε άλλο 
τους δημοσιογράφους σας. Πάρτε το 
δελτίο τύπου του ΟΤΕ και βγάλτε την 
είδηση… τουλάχιστον να έβρισκαν ένα 
καλό μπουφέ θα το καταλαβαίναμε… 
δυστυχώς όμως ακόμα και αυτό εξα-
φανίζεται προς χάρη της κερδοφορίας 
και των μπόνους των μεγαλοστελεχών 
του ΟΤΕ. 
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Αλβανία: Οι δύο όψεις 
του ίδιου νομίσματος

Το διάταγμα για την αναβολή των δημοτι-
κών εκλογών της 30ής Ιούνη, που υπέγρα-

ψε ο πρόεδρος της Αλβανίας, Ιλίρ Μέτα, με 
το αιτιολογικό ότι δεν υπάρχουν οι συνθήκες 
για να διεξαχθούν χωρίς να αποφευχθούν 
ανεξέλεγκτες καταστάσεις και κοινωνικές 
συγκρούσεις, μεγάλωσε το χάσμα που έχει 
δημιουργηθεί με τον πρωθυπουργό Εντι Ρά-
μα. Η αντιπολίτευση, που προσπαθεί να τον 
ρίξει υποκινώντας αντικυβερνητικές διαδη-
λώσεις, θεώρησε την αναβολή μία «πρώτη 
νίκη» και ζήτησε για μια ακόμα φορά την πα-
ραίτηση του Ράμα. Ο τελευταίος, αντίθετα, 
όχι μόνο δεν το κουνάει ρούπι από την καρέ-
κλα του, αλλά ζήτησε να παραιτηθεί ο Μέτα, 
υποστηρίζοντας ότι δεν έχει θέση πλέον στο 
γραφείο του προέδρου, την ίδια στιγμή που 
εκτόξευσε απειλές σε όποιον τολμήσει να 
παρεμποδίσει τις εκλογές, λέγοντας ότι θα 
δει αυτό που δεν έχει δει ούτε στα χειρότερα 
όνειρά του!

Η αντικυβερνητική διαδήλωση του πε-
ρασμένου Σαββάτου οδήγησε ξανά σε σύ-
γκρουση με την αστυνομία, οξύνοντας την 
αντιπαράθεση των δύο πλευρών που δυ-
στυχώς αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου 
νομίσματος, της καθεστωτικής εξουσίας σε 
καθαρά καπιταλιστική βάση.

Χονγκ Κονγκ

Βίαιες διαδηλώσεις 
αγκάθι για το Πεκίνο
Μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις από τότε που το Χονγκ 

Κονγκ πέρασε στον έλεγχο της Κίνας (το 1997) έγινε την 
περασμένη Κυριακή. Σύμφωνα με τη δυτικόφιλη αντιπολίτευση, 
οι διαδηλωτές ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο (παραπάνω από 
το ένα όγδοο του πληθυσμού!), ενώ η αστυνομία «μέτρησε» 240 
χιλιάδες, κάνοντας τη διαδήλωση ανάλογου όγκου με αυτή που 
έγινε το 2003, που είχε ως αποτέλεσμα η κυβέρνηση να πάρει 
πίσω το νόμο για την «εθνική ασφάλεια».

Ο λόγος της τωρινής διαδήλωσης ήταν το νομοσχέδιο της το-
πικής κυβέρνησης που δίνει τη δυνατότητα έκδοσης όσων έχουν 
καταδικαστεί για αδικήματα στην ηπειρωτική Κίνα. H εκτελεστική 
διευθύντρια της τοπικής κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, Κάρι Λαμ, 
δήλωσε ότι δεν προτίθεται να εκδώσει τους αντιφρονούντες στην 
Κίνα, αλλά θέλει να σταματήσει το να γίνεται το Χονγκ Κονγκ 
άντρο φυγόδικων. Οπως είπε, αυτό δεν υποβλήθηκε από την κε-
ντρική κινέζικη κυβέρνηση. Οποιος θέλει το πιστεύει, αλλά οι 
εκατοντάδες χιλιάδες που διαδήλωσαν κατά του νομοσχεδίου 
φαίνεται ότι δεν πείστηκαν. Η τοπική κυβέρνηση φαίνεται απο-
φασισμένη να περάσει το νομοσχέδιο, καταστέλλοντας τους πιο 
«άτακτους» διαδηλωτές (με ρόπαλα και σπρέι πιπεριού), την ίδια 
στιγμή που υποστηρίζει ότι ο μεγάλος όγκος της διαδήλωσης 
αποδεικνύει την ελευθερία έκφρασης που υπάρχει στη χώρα!

Από αποικία του βρετανικού ιμπεριαλισμού (επί 156 χρόνια), 
το Χονγκ Κονγκ έχει γίνει «ημιαυτόνομη» επαρχία της Κίνας, στο 
πλαίσιο του σλόγκαν «μια χώρα – δυο συστήματα». Ουσιαστικά, 
όμως, η Κίνα θέλησε να χρησιμοποιήσει το Χονγκ Κονγκ για να 
προωθήσει τις μπίζνες με τον υπόλοιπο καπιταλιστικό κόσμο. 
Μπορεί να μην πέτυχε το στόχο της να καθιερωθεί το κινέζικο 
νόμισμα (γιουάν) ως διεθνές συναλλαγματικό απόθεμα έναντι 
του δολαρίου, όμως πήρε υπό την κατοχή της μία περιοχή που 
ποτέ  δε σταμάτησε να είναι σημαντικό διεθνές χρηματιστηρια-
κό κέντρο και φορολογικός παράδεισος για τους καπιταλιστές, 
με τις κινεζικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισαχθούν σε 
χρηματιστήριο στο εξωτερικό να περνάνε αναγκαστικά μέσα 
από αυτό.  Αρκεί και μόνο να έχετε υπόψη σας ότι η βρετανική 
HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited), 
που ιδρύθηκε το 1865 από τη βρετανική αποικιοκρατία, λειτουργεί 
και σήμερα, όντας η έβδομη μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο. 
Στην ουσία, το «μία χώρα – δύο συστήματα» ήταν μια σκέτη ανο-
ησία, αφού η Κίνα έχει τόση σχέση με τον κομμουνισμό, όσο ο… 
μολυσμένος αέρας του Πεκίνου με τον καθαρό βουνίσιο αέρα. 

Οι τωρινές διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ, δυστυχώς, δεν 
έχουν ταξικό πρόσημο. Δεν αντιτίθενται στην καπιταλιστική 
πραγματικότητα της χώρας, ούτε στα μεροκάματα πείνας με τα 
ελάχιστα ωρομίσθια των 37.5 δολαρίων Χονγκ Κονγκ (ισοδυνα-
μούν με 4.2 ευρώ), που θεσπίστηκαν τον περασμένο Μάη, σε 
μία χώρα που ο ελάχιστος μισθός για να ζήσει ένα άτομο είναι 
1.200 ευρώ το μήνα (αντιστοιχεί σε ωρομίσθιο 7 ευρώ περίπου), 
σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που συνιστούσε την αύξηση του 
ελάχιστου ωρομίσθιου στα 54.7 δολάρια Χονγκ Κονγκ (6.1 ευρώ)  
(βλ. https://www.hugillandip.com/2019/01/hong-kong-reviews-
the-minimum-wage-amount-taking-effect-from-1-may-2019/). 

Ωστόσο, οι διαδηλώσεις αυτές προκαλούν πονοκέφαλο στους 
κρατούντες, γιατί υπάρχει πάντα ο φόβος να «εκτραχηλιστούν» 
σε μη ελεγχόμενες καταστάσεις, ανοίγοντας τον ασκό του Αιό-
λου για ευρύτερες κοινωνικές συγκρούσεις. Το σκηνικό των επα-
ναλαμβανόμενων συγκρούσεων (όπως στη δεύτερη διαδήλωση, 
που έγινε την Τετάρτη και οδήγησε σε αναστολή της συζήτησης 
για το νομοσχέδιο στο τοπικό κοινοβούλιο) αποτελεί ένα πρό-
βλημα που δε θα λυθεί εύκολα για τους κρατούντες στο Χονγκ 
Κονγκ αλλά και τη «μητέρα» Κίνα, η οποία το παίζει άσχετη με 
το θέμα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για εσωτερικό θέμα του 
Χονγκ Κονγκ.

Brexit με ψευτομαγκιές δε γίνεται!
Μετά από σχεδόν τρία 

χρόνια στην εξουσία, η 
βρετανίδα πρωθυπουργός Τε-
ρίζα Μέι υπέβαλε κι επίσημα 
την προηγούμενη Παρασκευή 
την παραίτηση που είχε εξαγ-
γείλει μόλις βγήκαν τα αποτε-
λέσματα των ευρωεκλογών, τα 
οποία επισφράγισαν τον κα-
ταποντισμό των Τόρηδων που 
βρέθηκαν στην πέμπτη θέση 
χάνοντας τους 11 από τους 15 
ευρωβουλευτές τους!

Η παταγώδης αποτυχία του 
σχεδίου της Μέι για το Brexit 
δεν μπορούσε να την οδηγήσει 
πουθενά αλλού εκτός από την 
παραίτηση. Τώρα ξεκινά και 
επίσημα η κούρσα της διαδο-
χής, που θα κρατήσει μέχρι τις 
22 Ιούλη, οπότε η Μέι θα πα-
ραδώσει την πρωθυπουργία 
στο διάδοχο που θα εκλεγεί 
από τα 124 χιλιάδες μέλη του 
συντηρητικού κόμματος, η 
πλειοψηφία των οποίων ανήκει 
στην ανώτερη εισοδηματικά 
τάξη και είναι άνω των 55 ετών.

Από τους έντεκα «μνηστή-
ρες» της πρωθυπουργικής 
θέσης, αυτοί που φαίνεται 
να αναδεικνύονται περισσό-
τερο είναι ο 54χρονος πρώ-
ην υπουργός Εξωτερικών 
Μπόρις Τζόνσον, φανατικός 
υποστηρικτής του «σκληρού» 
Brexit, και o 51χρονος υπουρ-
γός Περιβάλλοντος Μάικ Γκό-
ουβ που αν και ένας από τους 
επικεφαλής της καμπάνιας 
υπέρ του Brexit, είναι κάθετα 
αντίθετος στην έξοδο χωρίς 
συμφωνία. Αλλοι υποψήφιοι 
έχουν πέσει σε γκάφες που εν-
δεχομένως τους στοιχίσουν τη 
θέση τους ως «μη σοβαρών», 
όπως ο 52χρονος υπουργός 
Εξωτερικών Τζέρεμι Χαντ, ο 

οποίος από υπέρμαχος της 
παραμονής στην ΕΕ έφτασε 
στο σημείο να την παρομοιά-
σει με την πρώην ΕΣΣΔ (τόσο 
άσχετος είναι που δε γνωρίζει 
ότι η ΕΣΣΔ οικοδομήθηκε στην 
εθελοντική ένωση των κρατών 
της), ή ο 45χρονος πρώην 
υπουργός Εξωτερικών Ντόμι-
νικ Ράαμπ, που έγινε περίγελος 
όταν εμφανίστηκε να μην κα-
τανοεί τη σημαντικότητα του 
περάσματος Ντόβερ-Καλέ για 
τα βρετανικά εμπορεύματα!

Ανεξάρτητα από το άτομο 
που θα επιλεγεί τελικά για 
την ηγεσία του συντηρητικού 
κόμματος και κατά συνέπεια 
την πρωθυπουργία, ο γόρδιος 
δεσμός του Brexit δε θα λυθεί 
εύκολα. Αν ο διάδοχος της 
Μέι δεν κατορθώσει μέχρι 
τον Οκτώβρη να πετύχει μια 
συμφωνία για το Brexit που 
να ψηφιστεί στο Κοινοβούλιο, 
τότε η χώρα θα οδηγηθεί σε 
βουλευτικές εκλογές. 

Με τη βρετανική οικονομία 
να βρίσκεται σε πολύ άσχημη 
κατάσταση, πράγμα που απο-
τυπώθηκε στη μείωση κατά 
0.4% του βρετανικού ΑΕΠ τον 
Απρίλη, κυρίως λόγω προσωρι-
νού κλεισίματος εργοστασίων 
ενόψει Brexit, και τη βιομηχα-
νική παραγωγή να συρρικνώνε-
ται κατά 3.9% τον Απρίλη, εξαι-
τίας της μεγάλης κατρακύλας 
της αυτοκινητοβιομηχανίας 
(που συρρικνώθηκε κατά 24% 
μέσα στο μήνα και συνολικά 
44.5% σε σχέση με ένα χρόνο 
πριν!), δεν υπάρχουν και πολλά 
περιθώρια για τις «ψευτομα-
γκιές» του Μπόρις Τζόνσον, 
που απείλησε ότι θα αποχω-
ρήσει χωρίς καμία συμφωνία, 
ή εκβιασμούς όπως αυτός που 

εκστόμισε ο ίδιος, απειλώντας 
να μη δώσει η Βρετανία τα 
χρήματα που της αναλογούν 
στον κοινοτικό προϋπολογισμό 
αν η ΕΕ δεν ευθυγραμμιστεί με 
τις βρετανικές θέσεις για τη 
Βόρεια Ιρλανδία!

Ο εκβιασμός του Τζόνσον 
σχολιάστηκε έντονα από τη 
γαλλική προεδρία, η οποία 
τον χαρακτήρισε ως «αθέτη-
ση διεθνών συμφωνιών», που 
ισοδυναμεί με επιλεκτική στά-
ση πληρωμών, δείχνοντας την 
εικόνα που θα δημιουργηθεί 
αν επικρατήσει ο Τζόνσον.

Ο Γκόουβ εμφανίζεται διαλ-
λακτικότερος απέναντι στην 
ΕΕ, χωρίς κι αυτός να αποκλεί-
ει το ενδεχόμενο «σκληρού 
Brexit» (μάλλον για να προσεγ-
γίσει τους «σκληρούς»), επιζη-
τώντας όμως μια συμφωνία 
στο πρότυπο της εμπορικής 
συμφωνίας ΕΕ-Καναδά, απο-
κλείοντας νέο δημοψήφισμα 
ή πρόωρες εκλογές και δίνο-
ντας «εγγύηση» για το ξεπέ-
ρασμα του προβλήματος του 
backstop μέσω της εγγύησης 
της ενότητας της Βρετανίας 
με τη Βόρεια Ιρλανδία και του 
διορισμού ειδικού υπουργού 
που θα αναλάβει να λύσει το 
πρόβλημα με τα σύνορα για τη 
Βόρεια Ιρλανδία (χωρίς κανείς 
να γνωρίζει πώς θα γίνει αυτό). 
Ως γνωστόν, αυτό ήταν κι ένα 
από τα δυσκολότερα προβλή-
ματα, με την ΕΕ να απαιτεί την 
αποφυγή «σκληρών συνόρων» 
Βόρειας και Νότιας Ιρλανδίας 
(πράγμα που οδηγεί σε τελω-
νειακή ένωση μεταξύ τους) 
και τη Βρετανία να δείχνει ότι 
θέλει να αποφύγει μία μόνιμη 
τελωνειακή ένωση με την ΕΕ, 
αλλά δε δέχεται διαφορετικό 

καθεστώς της Βόρειας Ιρλαν-
δίας με την ΕΕ από αυτό που 
θα ισχύει στην υπόλοιπη χώρα.

Τι θα επικρατήσει στο συ-
ντηρητικό εκλογικό σώμα των 
Τόρηδων, ο άκρατος ιμπε-
ριαλιστικός εθνικισμός ή η 
διαλλακτικότερη προσέγγιση 
με γνώμονα το να μη διατα-
ραχθούν τα συμφέροντα του 
βρετανικού κεφαλαίου από 
μία άτακτη υποχώρηση, μένει 
να το δούμε. 

Το σίγουρο είναι ότι το 
βρετανικό κεφάλαιο δε θέλει 
«σκληρό Βrexit», όπως το έχει 
τονίσει επανειλημμένα ο βρε-
τανικός «ΣΕΒ» (ο Σύνδεσμος 
Βρετανικής Βιομηχανίας – CBI 
που περιλαμβάνει 190 χιλιάδες 
βρετανικές επιχειρήσεις). Το 
έκανε ξανά με την ανοιχτή επι-
στολή της Γενικής Γραμματέα 
του CBI, Καρολίν Φέιρμπεϊρν, 
στους διαδόχους της Μέι, στην 
οποία υπογραμμίζει: «Οι μεγά-
λες και μικρές επιχειρήσεις εί-
ναι ξεκάθαρες ότι αφήνοντας 
την ΕΕ με μία συμφωνία είναι ο 
καλύτερος τρόπος για να πάμε 
μπροστά. Αν φύγουμε χωρίς 
αυτήν, η βραχυπρόθεσμη ανα-
ταραχή και η μακροπρόθεσμη 
ζημιά στη βρετανική ανταγωνι-
στικότητα θα είναι σοβαρή. Η 
συντριπτική πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων δε θα μπορέσει 
ποτέ να προετοιμαστεί για μη-
συμφωνία, ειδικά οι μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις μας, που 
δε μπορούν να αντέξουν πολύ-
πλοκα και κοστοβόρα σχέδια 
έκτακτης ανάγκης» (βλ. https://
www.cbi.org.uk/articles/
open-letter-from-the-cbi-to-
all-conservative-leadership-
candidates/).

Συνεχίζονται τα παρασκηνιακά 
παζάρια για τα ευρωόργανα

Είτε το πάρει κανείς ως εκδήλωση 
αβροφροσύνης είτε ως έκφραση 

μύχιων πόθων, το σίγουρο είναι ότι η δή-
λωση Μακρόν πως θα στήριζε τη Μέρκελ 
αν έθετε υποψηφιότητα ως πρόεδρος 
της Κομισιόν, δε φαίνεται να έχει με-
γάλη επαφή με την πραγματικότητα. Η 
Μέρκελ έχει δηλώσει ότι θα αποσυρθεί 
από την πολιτική όταν ολοκληρώσει τη 
θητεία της ως καγκελάριος το 2021 και 
δε νομίζουμε ότι θα ικανοποιούσε τις 
φιλοδοξίες της η θέση που σήμερα κα-
τέχει ο Γιούνκερ. Σε μια άλλη Κομισιόν, 
με αρμοδιότητες ευρωπαϊκής κυβέρνη-
σης, μπορεί να μην έλεγε όχι, όμως με 
το σημερινό θεσμικό στάτους της ΕΕ, δε 
νομίζουμε ότι θα την ικανοποιούσε ένας 
ρόλος εισηγητή, για αποφάσεις που θα 
πάρει το Συμβούλιο.

Ο Μακρόν δε θα είχε πρόβλημα (γι' 
αυτό μιλάμε για μύχιους πόθους) να δει 
τη Μέρκελ στην προεδρία της Κομισιόν. 
Το θεσμικό πλαίσιο είναι τέτοιο που δεν 
επιτρέπει στον πρόεδρο της Κομισιόν να 
«πουλήσει μαγκιά» παρά μόνο στις κυ-
βερνήσεις κάποιων εξαρτημένων κρα-
τών. Ο Μακρόν, ως πρόεδρος της Γαλ-

λίας, θα ήταν ανώτερος από τη Μέρκελ, 
ως πρόεδρο της Κομισιόν. Από την άλλη, 
με τη Μέρκελ στη θέση του Γιούνκερ, η 
Γαλλία θα μπορούσε να διεκδικήσει μια 
από τις άλλες δύο κορυφαίες θέσεις, αυ-
τές που σήμερα κατέχουν ο Τουσκ και ο 
Ντράγκι.

Προς το παρόν, τα πράγματα βρίσκο-
νται στο ίδιο σημείο που βρίσκονταν 
αμέσως μετά από τις ευρωεκλογές. Δη-
μόσια, όλες οι πλευρές υποστηρίζουν 
τις ίδιες θέσεις. Η Μέρκελ επιμένει στο 
σύστημα του «σπίτσεν καντιτάτ», διεκδι-
κώντας την προεδρία της Κομισιόν για 
τον Βέμπερ, ως αρχηγό του ΕΛΚ που 
αναδείχτηκε πρώτο κόμμα. Ο Μακρόν 
απορρίπτει αναφανδόν τον Βέμπερ και 
αντιπροτείνει κάποιον από τους Βεστά-
γκερ, Μπαρνιέ, Τίμερμανς.

Αν η Μέρκελ «θυσιάσει» τον Βέμπερ 
(μάλλον γι' αυτόν το ρόλο τον προόριζε 
εξαρχής), τότε κανένας δε θα μπορεί να 
αρνηθεί στη Γερμανία τη διοίκηση της 
ΕΚΤ. Ο «σκληροπυρηνικός» Γενς Βάι-
ντμαν της Μπούντεσμπανκ είναι έτοιμος 
να εγκατασταθεί στο μέγαρο της Φραν-
φούρτης, αλλά το παζάρι συνεχίζεται.
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Ωριμη σκέψη
Ας σκεφτούμε λογικά. Για ποιο λόγο να επιλέξει 

κάποιος να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ ή ΝΔ; Επειδή την 
επόμενη τετραετία θα δημιουργήσουν εκατοντάδες 
χιλιάδες θέσεις εργασίας, φέρνοντας την ανάπτυξη;

Θυμόσαστε, μήπως, πότε η ανάπτυξη έγινε 
ανέκδοτο; Ηταν επί Σαμαροβενιζέλων. Εκτοτε 
πέρασαν πάνω από τέσσερα χρόνια κι όταν ήρθε 
κάποια στιγμή η ανάπτυξη (πάντοτε έτσι συμβαίνει 
μετά από μια παρατεταμένη καπιταλιστική ύφεση), 
διαπιστώσαμε ότι ήταν ασθμαίνουσα, αναιμική, 
ανίκανη να κατεβάσει τον επίσημο δείκτη της 
ανεργίας κάτω από το 18%-19%. Πρέπει μάλιστα να 
σημειωθεί ότι ο δείκτης κατέβηκε περισσότερο λόγω 
της μετανάστευσης εκατοντάδων χιλιάδων νέων 
παρά λόγω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Κι αυτή η αναιμική ανάπτυξη, όμως, έχει ως 
προϋπόθεση τη διατήρηση της κινεζοποίησης: 
εξευτελιστικά μεροκάματα, αποσαθρωμένες 
εργασιακές σχέσεις, «ευελιξία» στη μίσθωση 
εργατικής δύναμης κτλ. κτλ.

Και βέβαια, η αναιμική ανάπτυξη έχει ως 
προϋπόθεση την απόλυτη ασυδοσία των 
καπιταλιστών σε ζητήματα προστασίας του 
περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, την 
αυθαιρεσία τους έναντι κάθε στοιχειώδους ελέγχου 
από τα αρμόδια όργανα της δημόσιας διοίκησης 
(αυτό σημαίνει η «εξάλειψη των γραφειοκρατικών 
εμποδίων»).

Δε χρειάζεται και τόσο… ώριμη σκέψη για να 
κατανοήσει κάποιος ότι επιλέγοντας ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ, 
ΣΥΡΙΖΑ ή ΝΔ, επιλέγει μεταξύ Σκύλλας και 
Χάρυβδης. Εκτός αν έχει προσχωρήσει πλήρως στη 
λογική του κοινοβουλευτικού κρετινισμού, μια λογική 
μοιρολατρική, που λέει: έτσι παίζεται το παιχνίδι, 
κάποιος θα κυβερνήσει, επιλέγω αυτόν που μου 
φαίνεται ως το μικρότερο κακό.

Ναι, αλλά υπάρχουν και οι εναλλακτικές, λέει 
ο αντίλογος. Δεν έχει σημασία ποιες είναι αυτές, 
πάντως είναι στ' αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, αν 
θέλουμε να είμαστε συνεπείς με την κοινοβουλευτική 
λογική, θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας και τη 
«χαμένη ψήφο», η οποία μάλιστα -στο πλαίσιο του 
ισχύοντος εκλογικού συστήματος- ενισχύει την 
πορεία του πρώτου κόμματος προς την αυτοδυναμία 
(όσο μεγαλώνει το ποσοστό των ψήφων που μένει 
εκτός βουλευτής τόσο χαμηλώνει το ποσοστό που 
θέλει το πρώτο κόμμα για την αυτοδυναμία του). 
Ας το παραβλέψουμε, όμως, και ας μείνουμε στην 
έκκληση για αριστερή, ριζοσπαστική, ανατρεπτική 
(και δε συμμαζεύεται) ψήφο.

Η επιχειρηματολογία όσων ζητούν αυτή την ψήφο 
έχει προ πολλού πάψει να εκφέρει κάτι πρωτότυπο. 
Οι ίδιες αφόρητες κοινοτυπίες, περί ενδυνάμωσης 
των λαϊκών αγώνων και τα παρόμοια. 

Κανένας τους, ποτέ, δεν μπόρεσε να δείξει πειστικά 
την αιτιώδη σχέση που έχει η θέληση για ενδυνάμωση 
των εργατικών και λαϊκών αγώνων με τη δική του 
εκλογική ενδυνάμωση. Ούτε αυτοί που καταφέρνουν 
να εκπροσωπηθούν κοινοβουλευτικά ούτε αυτοί που 
παραμένουν σταθερά εξωκοινοβουλευτικοί.

Ενα παιχνίδι εντυπώσεων παίζεται. Αν αυξήθηκαν 
ή μειώθηκαν οι ψήφοι από εκλογή σε εκλογή. Τίποτα 
πέραν αυτού. Αυτό το παιχνίδι εντυπώσεων, όμως, 
αναγορεύεται σε ύψιστο πολιτικό καθήκον. Γεγονός 
που υποδηλώνει την πλήρη προσχώρηση στη λογική 
του κοινοβουλευτικού κρετινισμού, η οποία κρίνει -αν 
όχι τα πάντα, τουλάχιστον τα περισσότερα- με βάση 
το εκλογικό αποτέλεσμα.

Γι' αυτό και λέμε ότι είναι καιρός να ξεφύγουμε απ' 
αυτή την παγίδα, κινούμενοι -και διά της ΑΠΟΧΗΣ- 
στην κατεύθυνση της πλήρους ρήξης με τον αστισμό 
και τους θεσμούς του.

στο ψαχνό

Δυο φορές αλήτες
Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για 

τον κυνισμό με τον οποίο η Τασία Χριστο-
δουλοπούλου περιέγραφε on camera πώς 
βόλεψε την κόρη της στη Βουλή, χάρη σε 
γνωριμίες και διασυνδέσεις. Περιγραφή 
για την οποία δεν αισθάνθηκε την ανά-
γκη της παραίτησης. Εκανε την κυνική 
περιγραφή της σαν να μην έτρεχε τίποτα. 
Την επομένη… αισθάνθηκε την ανάγκη να 
ανακοινώσει ότι δε θα είναι υποψήφια 
στις επόμενες εκλογές. Προφανώς, της 
διαμηνύθηκε από την ηγετική ομάδα να 
το κάνει. Και έκανε την ανάγκη φιλοτιμία. 
Αν ήταν ζήτημα προσωπικής ευθιξίας, θα 
το είχε κάνει από την πρώτη στιγμή. Και 
βέβαια, με τις δηλώσεις της ότι δε θα είναι 
υποψήφια έδειξε καθαρά το… ηθικό πλεο-
νέκτημα των συριζαίων. Ζήτησε συγγνώμη 
από τους συριζαίους, όχι από τον ελληνικό 
λαό, που προφανώς τον έχει χεσμένο. Ζή-
τησε συγγνώμη από τους συριζαίους γιατί 
τους δημιούργησε προεκλογικό πρόβλη-
μα, σε μια δύσκολη γι' αυτούς συγκυρία, 
όχι για τίποτ' άλλο.

Ακολούθησε η δεύτερη αλητεία. Ο 
ένας μετά τον άλλο οι συριζαίοι άρχισαν 
να περιδιαβαίνουν τα ραδιοκάναλα και να 
καμαρώνουν για την… πολιτική ευθιξία της 
Χριστοδουλοπούλου. Εμείς δεν είμαστε 
σαν τους άλλους, οι δικοί μας παραιτού-
νται, ήταν η επωδός τους! Λες και υπήρχε 
περίπτωση να κάνει στην άκρη η Χριστο-
δουλοπούλου, αν δε γινόταν η υπόθεση 
με την κόρη της βούκινο. Δεν νομίζουμε, 
πάντως, να έπεισαν κανέναν. Χειρότερα 
έκαναν τα πράγματα γι' αυτούς.

Την πάτησαν
Εννοείται πως με τις μετατάξεις που 

έκαναν στη Βουλή οι συριζαίοι βολεύ-
τηκαν και οι άλλοι. Δεν αποκλείεται να 
τους άνοιξαν τα μάτια κάποιοι σαν τον 
Τραγάκη, που είναι παλιές καραβάνες. 
Ομως τι να βγουν να πουν; «Τα ίδια 
έκαναν και οι άλλοι»; Υποτίθεται ότι 
«αυτοί» δεν είναι σαν τους «άλλους». 
Υποτίθεται ότι «αυτοί» έχουν το «ηθι-
κό πλεονέκτημα» και ανέβηκαν στην 
εξουσία για να εξαφανίσουν κάθε 
φαυλότητα των «άλλων». Δεν μπο-
ρούσαν να πουν «τα ίδια έκαναν κι οι 
άλλοι». Κοινώς, την πάτησαν. Οι «άλ-
λοι» βόλεψαν μια χαρά τα δικά τους 
ρουσφέτια κι «αυτοί» εισέπραξαν όλο 
το πολιτικό κόστος. Οπως θα 'λεγε και 
η Δούρου, «τους έκατσε μια στραβή 
στη βάρδια τους».

Βρίζοντας το λαό…
Οι συριζαίοι το ξεκίνησαν, οι λαε-

τζήδες το συνεχίζουν. Για ό,τι συμβεί 
από δω και πέρα, θα φταίει η λαϊκή 
ψήφος! Από το στέλεχος της ΛΑΕ 
(και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ) 
Θανάση Πετράκο λάβαμε κείμενο 
με τίτλο «Οταν η λαϊκή ψήφος απο-
θρασύνει τον θύτη-Κομισιόν». Στα 
ζητήματα της ΔΕΗ αναφέρεται ο 
Πετράκος και το βάζει γενικότερα: 
«Ας προσέξει λοιπόν ο λαός στις 
επερχόμενες εκλογές διότι όταν επι-
βραβεύει με την ψήφο του την ΝΔ, 
τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ οι οποίοι 
ψήφισαν όλα τα παραπάνω και απο-
δοκιμάζει αυτούς που όχι μόνο δεν 

Καθόλου αθώα
«Και μετά από αυτό δίνω το λόγο στην -κατά την άποψή μου– καλύτερη μεταγρα-φή στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τη Μαρι-λίζα Ξενογιαννακοπούλου». Ετσι έκλεισε ο Τσακαλώτος την ομιλία του στη φιέστα του Μεγάρου Μουσικής, στην οποία πα-ρουσιάστηκε το (λέμε τώρα) εκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν, βέ-βαια, μια αθώα αναφορά, για λόγους πο-λιτικής αβροφροσύνης. Αλλωστε, η χρήση του ποδοσφαιρικού όρου «μεταγραφή» μάλλον υποτιμητική είναι.

Ηταν καταρχάς ένα καρφί για όλους τους άλλους πασόκους που βρίσκονται στον ΣΥΡΙΖΑ εδώ και χρόνια. Από Σπίρ-τζη μέχρι Κουρουμπλή και Κοτσακά. Η φρέσκια στον ΣΥΡΙΖΑ Ξενογιαννακοπού-λου αξιολογείται από τον Τσακαλώτο ως ανώτερη απ' όλους αυτούς, αλλά και από τις επίσης νέες μεταγραφές (Ραγκούσης, Μπίστης, Τσόλκας, Μωραΐτης και λοιποί «γεφυροποιοί»).
Αυτή η αξιολόγηση, όμως, δεν στερείται εκλογικίστικης κουτοπονηριάς. Τσακαλώ-τος και Ξενογιαννακοπούλου έχουν φαί-νεται συμφωνήσει ν' αποτελέσουν δίδυμο στο Βόρειο Τομέα της Β' Αθήνας. Οσοι ξέρουν από σταυρομαχία ξέρουν ότι τα δίδυμα είναι βασικό όπλο της. Δυο υπο-ψήφιοι συμφωνούν να αλληλοσταυρώνο-νται, παραμερίζοντας τους άλλους. Ετσι, η εκλογική δύναμη του ενός προστίθεται άκοπα στην εκλογική δύναμη του άλλου, αφήνοντας εκτός νυμφώνος τους άλλους υποψήφιους. Σε μια εκλογική μάχη που αναμένεται ν' αφήσει εκτός Βουλής τους μισούς από τους σημερινούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ένα καλό δίδυμο αξίζει πε-ρισσότερο από το κομματικό πρόγραμμα.

ΚΟΝΤΡΕΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΗΝΙΚΟΥ. Η μέρα είχε μέγαρα. Μόνο μέγαρα. Μαξίμου, Προεδρικό, Μουσικής. Ούτε μια ενδιάμεση στάση στην Καισα-
ριανή με κόκκινα γαρύφαλα. Αυτή η σπέκουλα δεν προσφέρεται σήμερα, γιατί τροφοδοτεί σχόλια κάθε άλλο παρά κολακευτικά για τον 
Τσίπρα και την κλίκα του. Ασε που θα ξανάβγαιναν εκείνες οι φωτογραφίες με τον Μανώλη τον Πετσίτη στο φόντο. Οπότε, η Καισαριανή 
μας τελείωσε. Ισως αργότερα, όταν κάποια πράγματα θα έχουν ξεχαστεί. Ο πανδαμάτωρ χρόνος είναι ο καλύτερος σύμμαχος των 
αστών πολιτικών. Ο κοινοβουλευτικός κρετινισμός λειτουργεί όπως το ποινικό μητρώο. Μετά την πάροδο κάποιων ετών παύουν να 
εμφανίζονται οι καταδίκες. Μέγαρο και ξερό ψωμί, λοιπόν. Και πρωτοτυπία. Τέρμα το one man show, με τον αρχηγό ολομόναχο στην 
αχανή εξέδρα (ένθετη φωτογραφία), τα κορυφαία στελέχη στην πρώτη γραμμή από κάτω κι από πίσω το πλήθος των μελών και των 
οπαδών σε διατεταγμένη υπηρεσία παραληρήματος. Τώρα, μια εξάδα στελεχών ανέβηκε στην εξέδρα, πήρε το λόγο. Κι ο αρχηγός 
ανάμεσά τους, ως primus inter paris (πρώτος μεταξύ ίσων). Τι έγινε, ρε παιδιά; Επαψε ο Τσίπρας να είναι «το βαρύ χαρτί του ΣΥΡΙΖΑ», 
ο «άχαστος», ο iron man που μόνο κερδίζει; Αυτά δε λέγατε μέχρι και την παραμονή των ευρωεκλογών; Δεν ανεβάζατε τον Τσίπρα στην 
εξέδρα ολομόναχο, για να μη θολώσουν οι υπόλοιποι το μεγαλείο του; Κάποιοι κακεντρεχείς έγραψαν ότι ανεβάζοντάς τους στη σκηνή 
δίπλα του, τους παίρνει μαζί του, καθιστώντας τους συνένοχους για την επερχόμενη ήττα. Μπορεί να είναι κι έτσι. Το βέβαιο, πάντως, 
είναι ότι οι νέοι «επικοινωνιολόγοι» του ΣΥΡΙΖΑ αλλάζουν τη διαχείριση των εικόνων και στη θέση του Τσίπρα-παντοκράτορα βάζουν 
τον Τσίπρα-επικεφαλής συλλογικότητας, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να κλείσουν -έστω- την ψαλίδα με τη ΝΔ. Αποκαλυπτικό κι 
αυτό του πώς αντιλαμβάνονται την πολιτική. Ως «διαχείριση συμβόλων», όπως έλεγε ο Μιτεράν, ως κατασκευή ψευδαισθήσεων μέσω 
της εικόνας. Να πούμε, μήπως, ότι αυτές οι «αμερικανιές» δεν έχουν καμιά σχέση με την αριστερή παράδοση;
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ψήφισαν το 3ο μνημόνιο αλλά στήθηκαν με αγώνες τέσσερα χρό-
νια τώρα δίπλα στα φτωχά λαϊκά στρώματα για να: «Μην υπάρχει 
κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα και για ρεύμα φτηνό για όλο το λαό», 
τότε δίνει το δικαίωμα στο θύτη που λέγεται Κομισιόν να απο-
θρασύνεται. Ας σκεφθεί λοιπόν καλά στις επερχόμενες εκλογές 
της 7ης Ιουλίου διότι μετά την απομάκρυνση από τη κάλπη ουδέν 
λάθος αναγνωρίζεται».

Αλήθεια, όταν ο λαός ψήφιζε τον Πετράκο και την παρέα του 
στον ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει τη σωστή επιλογή; 'Η απαλλάσσονται 
ο Πετράκος, ο Λαφαζάνης και οι υπόλοιποι, επειδή απλά δεν 
ψήφισαν το τρίτο Μνημόνιο; Μέχρι την τελευταία στιγμή κορό-
ιδευαν τον κόσμο παρέα με τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και 
όταν ο Τσίπρας έκανε το «όχι» του δημοψηφίσματος «ναι». Το 
μόνο που τους ενδιέφερε ήταν το πολιτικό μέλλον της φράξιας 
τους. Εισέπραξαν το αντίτιμο στην κάλπη και τώρα κουνάνε το 
δάχτυλο στον κόσμο.

Μαγκιά και κακομοιριά
Ως γνωστόν, ο Γιάννης Μπαλάφας «δεν είναι καμιά λουλού». 

Γι' αυτό τους τα έσουρε… παντελονάτα των δημοσιογράφων της 
ΕΡΤ. Αφεντικό είναι, δεν μπορεί ν' αυθαδιάζουν μπροστά του οι 
δούλοι και να χρησιμοποιούν λέξεις που δεν έχουν την έγκριση 
του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί οι δημοσιογράφοι, όμως, που αντί να του ζη-
τήσουν αμέσως να φύγει, κάθονταν και απολογούνταν και χρειά-
στηκαν κάμποση ώρα μέχρι να συνέλθουν και να ψελλίσουν κάτι 
περί ανεξαρτησίας, πώς πρέπει να χαρακτηριστούν;

Τσιφλίκι
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μετατρέψει την ΕΡΤ σε κομματικό του τσι-

φλίκι. Εχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, θυμίζοντας τα πρώτα 
μεταδικτατορικά χρόνια, όταν η ΕΡΤ, σύμφωνα με το «δόγμα 
Καραμανλή», μετέδιδε μόνο ειδήσεις που αφορούσαν τη δράση 
της κυβέρνησης. Εντάξει, πάντοτε η ΕΡΤ ήταν όργανο προπαγάν-
δας της εκάστοτε κυβέρνησης. Από ένα σημείο και μετά, όμως, 
άρχισε να κρατάει κάποια προσχήματα, να δείχνει ότι τηρεί τη 
δημοσιογραφική δεοντολογία (άλλη έννοια-λάστιχο αυτή). Τώρα, 
έχουν την Ακριβοπούλου αμέσως μετά τα μεσάνυχτα να λειτουρ-
γεί απροκάλυπτα σαν ντουντούκα του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να το κρύ-
βει. Και φτάνουν στο σημείο να καταργούν το δελτίο ειδήσεων 
για να μεταδώσουν τη φιέστα που οργάνωσαν στο Μέγαρο Μου-
σικής οι Τσιπραίοι για να παρουσιάσουν το «πρόγραμμά» τους.

Τιτανοτεράστιος
Μπορεί ο Καμμένος να ανακοίνωσε ότι παραμένει «ενεργός», 

όμως αυτό αφορά μόνο τον ίδιο και όχι τα στελέχη που τον ακο-
λούθησαν μέχρι το τέλος στον πάτο. Ο Κατσίκης, λοιπόν, επα-
νήλθε δηλώνοντας ότι ο ίδιος θέλει να γυρίσει στη ΝΔ, όμως 
αυτό είναι θέμα της ΝΔ. Προειδοποίησε μάλιστα τον Κούλη να 
βιαστεί, γιατί υπάρχουν και άλλοι υποψήφιοι αγοραστές. Οπως 
είπε, «είναι θέμα ολίγων εικοσιτετραώρων προκειμένου να απο-
φασίσω και να ανακοινώσω τη νέα πολιτική στέγη την οποία θα 
έχω και στην οποία θα μεταφέρω τους χιλιάδες ψηφοφόρους που 
αποτελούν την εκλογική μου δύναμη»! Θα πρέπει να κόντεψαν να 
πλαντάξουν από τα γέλια στο γαλάζιο κτίριο της Πειραιώς, ανα-
λογιζόμενοι ότι ο Κατσίκης… έκρυψε την εκλογική του δύναμη κι 
έτσι αυτή δε φάνηκε στις ευρωεκλογές.

Αχ, αυτές οι «αγορές»
Κερδίζει ο Κούλης τις ευρωεκλογές και τις περιφερειακές πέ-

φτουν τα «σπρεντ». Ανακοινώνει ο Τσίπρας ότι θα πάει σε βου-
λευτικές εκλογές, ανεβαίνει το Χρηματιστήριο. Θυροκολλείται 
το διάταγμα διάλυσης της Βουλής, ξαναπέφτουν τα «σπρεντ», 
ξανανεβαίνει το Χρηματιστήριο. Οι «αγορές» ψήφισαν, λέει η 
ΝΔ. Πριν από τις ευρωεκλογές, είχε υπάρξει πάλι αποκλιμάκω-
ση των «σπρεντ», την οποία η ΝΔ απέδιδε στο ότι οι «αγορές» 
προεξοφλούσαν τη νίκη της. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ειρωνευόταν τη ΝΔ, 
υποστηρίζοντας ότι τα «σπρεντ» πέφτουν επειδή οι «αγορές» δεν 
έχουν καμιά ανησυχία από τα μέτρα που ψήφισε και τα μέτρα 
που εξήγγειλε για τα επόμενα χρόνια ο Τσίπρας. Τώρα, που το 
σενάριο της ΝΔ επιβεβαιώνεται από τις «αγορές», στο συριζαίικο 
προπαγανδιστικό επιτελείο επικρατεί μούγκα.

Οι περιβόητες «αγορές», δηλαδή οι σπεκουλάντες του διεθνούς 
χρηματιστικού κεφάλαιου, που κάνουν το παιχνίδι και στο ελληνι-
κό Χρηματιστήριο, έχουν κάθε λόγο να αντιδρούν θετικά από τις 
πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Οχι επειδή κερδίζει η ΝΔ (ίδια 
θα ήταν η αντίδρασή τους και αν κέρδιζε ο ΣΥΡΙΖΑ), αλλά επειδή 
όλα γίνονται ομαλά, χωρίς πολιτικές αναταράξεις και κυρίως χωρίς 
κοινωνικές αναταράξεις. Μέσα σ' ένα δίμηνο γίνονται τέσσερις 
εκλογικές αναμετρήσεις και όλα δείχνουν ότι από την τελευταία, 
την αναμέτρηση στις εθνικές βουλευτικές κάλπες, θα προκύψει 
σταθερή κυβέρνηση. Εκλογικά κυριαρχούν δύο κόμματα εξίσου 
μνημονιακά, που ακόμα κι όταν κάνουν προεκλογικές εξαγγελίες, 
προσέχουν τη δοσολογία της παροχολογίας τους και φροντίζουν 
να δηλώσουν ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και πλήρως ενταγ-
μένα στις δημοσιονομικές υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί 
έναντι των δανειστών. Γιατί, λοιπόν, να μη χαίρονται οι «αγορές»;

«Ra ra Rasputin /Russia's greatest 
love machine» τραγουδούσε κά-

ποτε το ποπ συγκρότημα Boney M. Κα-
μιά σχέση με τον δικό μας «Ρασπούτιν», 
τον οποίο όλοι φωτογραφίζουν, αλλά 
κανένας δεν ονοματίζει. Γιατί άραγε; 
Φοβούνται μήπως δεχτούν κάποια μή-
νυση και αγωγή, χωρίς να μπορούν να 
επιβεβαιώσουν τα όσα καταγγέλλουν; 
'Η απλώς εφαρμόζουν κάποιο επικοι-
νωνιακό σχέδιο, που προβλέπει αρχικά 
να γίνει παιχνίδι εντυπωσιασμού με το… 
καλλιτεχνικό ψευδώνυμο και μετά να μας 
πουν το πλήρες ονοματεπώνυμο του «Ρα-
σπούτιν», επιβεβαιώνοντας αυτό για το 
οποίο όλοι είμαστε σίγουροι;

Ο,τι και να ισχύει, σημασία έχει πως το 
άγριο πολιτικο-δικαστικό ξεκατίνιασμα 
συνεχίζεται. Αν πρέπει να σημειώσουμε 
κάτι προκαταρκτικά είναι πως ο ΣΥΡΙΖΑ 
προόριζε την υπόθεση Novartis («το με-
γαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του 
ελληνικού κράτους», για να θυμηθούμε 
τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης 
Δ. Παπαγγελόπουλο) για βαρύ πυροβο-
λικό του στο δρόμο προς τις πολλαπλές 
κάλπες, αλλά αναγκάστηκε να το εγκα-
ταλείψει, με αποτέλεσμα να πάρουν τη 
σκυτάλη οι πολιτικοί του αντίπαλοι, και 
να μετατρέψουν την αδυναμία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ σε δική τους δύναμη, επισείοντας 
ως τεκμήρια σκευωρίας σε βάρος τους, 
όσα αποκαλύπτει το ξεκατίνιασμα μετα-
ξύ κορυφαίων δικαστικών.

Το κυριότερο, όμως, είναι ότι ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ κατάφερε να υποβιβάσει στο επίπεδο 
της «σκευωρίας» ένα πραγματικό σκάν-
δαλο, ασχολούμενος μόνο με κατηγορίες 
περί χρηματισμού (χωρίς να έχει αποδεί-
ξεις, πέρα από κάποιες καταθέσεις προ-
στατευόμενων μαρτύρων), επειδή έτσι 
πίστευε ότι θα πλήξει ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, και 
αφήνοντας απέξω την ουσία, δηλαδή τη 
ληστρική συμπεριφορά φαρμακευτικών 
μονοπωλίων όπως η Novartis.

Την περασμένη βδομάδα είχαμε μείνει 
στη δημοσιοποίηση των αναφορών που 
είχε υποβάλει Γενάρη-Φλεβάρη στην 
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο αντει-
σαγγελέας Ι. Αγγελής, τον οποίο η ίδια η 
Δημητρίου είχε τοποθετήσει ως επόπτη 
στην εισαγγελία κατά της Διαφθοράς, 
και στο εξώδικο που έστειλε στο «Πρώτο 
Θέμα» η επικεφαλής της εισαγγελίας 
κατά της Διαφθοράς Ε. Τουλουπάκη, 
απαιτώντας επανόρθωση και συγγνώμη, 
διότι η φυλλάδα δεν ανέφερε ότι «όλα 
τα εξιστορούμενα από τον κ. Αγγελή, 
έχουν ήδη κριθεί και αξιολογηθεί από τα 
αρμόδια πειθαρχικά όργανα ως απολύ-
τως αβάσιμα και αναξιόπιστα», ενώ η ίδια 
και οι συνεργάτες της κλήθηκαν «σε πα-
ροχή εγγράφων εξηγήσεων, στο πλαίσιο 
πειθαρχικής έρευνας που διενεργήθηκε 
από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, 
μετά το πέρας της οποίας η υπόθεση 
αρχειοθετήθηκε, δικαιώνοντας πλήρως 
τη δική μας πλευρά για τα όσα αναληθή 
και συκοφαντικά ανέφερε ο κ. Αγγελής 
σε βάρος μου, για τα οποία έχω επιφυ-
λαχθεί να ασκήσω όλα τα νόμιμα δικαι-
ώματά μου».

Από μεριάς κυβέρνησης δεν είχαμε 
καμιά αντίδραση, μολονότι ο Ι. Αγγελής 
φωτογράφιζε τον «Ρασπούτιν» ως κυβερ-
νητικό στέλεχος που εργάζεται με τρόπο 

σχεδόν μαφιόζικο.
Πέρασε περισσότερο από μια βδο-

μάδα για να υπάρξουν αντιδράσεις και 
από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
και από την κυβέρνηση. 

Η Ξ. Δημητρίου διέταξε τη διεξαγωγή 
ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης για 
να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί 
και από ποια πρόσωπα αυτεπαγγέλτως 
διωκόμενες αξιόποινες πράξεις και 
ανέθεσε την υπόθεση στον αρχαιότερο 
αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Προ-
καλεί, όμως, εντύπωση το γεγονός ότι η 
Ξ. Δημητρίου μιλά και για «διαδικασία 
πειθαρχικής προκαταρκτικής εξέτασης 
για τα καταγγελλόμενα από τον ίδιο (σ.σ. 
τον Ι. Αγγελή) ζητήματα»! Οι αναφορές 
Αγγελή έγιναν τον Γενάρη και τον Φλε-
βάρη. Σύμφωνα με όσα έγραψε η Του-
λουπάκη, έγινε προκαταρκτική εξέταση 
και ο φάκελος μπήκε στο αρχείο, γιατί 
δε βρέθηκε τίποτα το μεμπτό σε βάρος 
της ίδιας και των βοηθών της. Τι κάνει τώ-
ρα η Ξ. Δημητρίου, δυο βδομάδες πριν 
συνταξιοδοτηθεί; Βγάζει το φάκελο από 
το αρχείο ή διέταξε καινούργια προκα-
ταρκτική εξέταση; Βάσει ποιου νέου 
στοιχείου; Επειδή οι αναφορές Αγγελή 
δημοσιεύτηκαν (εν μέρει) στον Τύπο; 
Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Ο κα-
θένας δικαιούται να σκεφτεί ότι αρχικά 
έθαψαν τις αναφορές Αγγελή και τώρα, 
μετά τη δημοσιοποίηση τμημάτων τους, 
αναγκάζονται να (ξανα)κάνουν προκα-
ταρκτική εξέταση.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Μ. Καλο-
γήρου, από τη μεριά του, παρήγγειλε 
πειθαρχική προκαταρκτική εξέταση κα-
τά του Ι. Αγγελή, τόσο για τη διαρροή 
των αναφορών του στον Τύπο όσο και 
για τους χειρισμούς του στην υπόθεση 
Novartis.

Πριν καλά-καλά γίνει ευρέως γνωστή 
η άσκηση προκαταρκτικών εξετάσεων 
από την Ξ. Δημητρίου και από τον Μ. 
Καλογήρου, ο Ι. Αγγελής είχε συγγράψει 
ανακοίνωση-ποταμό (2.058 λέξεις), με 
την οποία γνωστοποίησε ο ίδιος όλους 
τους ισχυρισμούς του. Τα βασικά σημεία 
αυτής της ανακοίνωσης είναι τα εξής:

u Οτι ενημέρωνε σχεδόν επί καθημε-
ρινής βάσης την Ξ. Δημητρίου «για την 
πορεία των ερευνών  και για τις άστοχες 
δικονομικές ενέργειες των διενεργού-
ντων την ποινική έρευνα εισαγγελικών 
λειτουργών».

u Οτι μαζί με τη Δημητρίου είχαν 
ενημερώσει τον υπουργό Καλογήρου 
«σχετικά με “τον δικονομικώς στραβό 
δρόμο“, που είχε λάβει η ανακριτική 
πορεία της υπόθεσης NOVARTIS, αλλά 
και για το εν γένει “αλαλούμ“, που επι-
κρατούσε στην λεγομένη “Εισαγγελία 
καταπολέμησης διαφθοράς“, λόγω της 
ανεπάρκειας των διενεργούντων αυτήν 
(έρευνα NOVARTIS)».

u Οτι αμέσως μόλις γύρισε από τη 
Βιέννη, όπου είχε πάει «ύστερα από επι-
μονή της κας Εισαγγελέως Αρείου Πά-
γου, προκειμένου να μάθει  από εμένα “τι 
τέλος πάντων γίνεται με τη NOVARTIS“», 
την ενημέρωσε προσωπικά «με κάθε λε-
πτομέρεια για ό,τι έλαβε χώρα», ενώ ενη-
μέρωσε και τον υπουργό Δικαιοσύνης!

u Καταγγέλλει ότι οι καταγγελίες του 

«ουδόλως ερευνήθηκαν από την κα Ει-
σαγγελέα Αρείου Πάγου, τέθηκαν δε στο 
Αρχείο (γιατί άραγε), όπου παρέμειναν 
για πέντε περίπου μήνες και θα παρέμει-
ναν “στον αιώνα τον άπαντα“, εάν δεν 
ερχόταν ένα δημοσίευμα  εφημερίδος 
να ταράξει “τον μακάριο ύπνο τους“».

u Σε ό,τι αφορά τον «Ρασπούτιν» λέει 
ότι το όνομα τού το γνωστοποίησε η Ει-
σαγγελέας του Αρείου Πάγου, όταν ήταν 
«το πλέον “αγαπημένο της παιδί στην Ει-
σαγγελία του Αρείου Πάγου“ και οι από-
ψεις μας ταυτίζονταν, μέχρι βαθμού πα-
ρεξηγήσεως, ότι δηλαδή δεν ήμουν μόνο 
το αγαπημένο της, αλλά και το “υπάκουο 
παιδί της“»! Ο «Ρασπούτιν», λέει ο Ι. Αγ-
γελής, «είναι μέλος της κυβέρνησης και 
έχει την δυνατότητα να διορίζει “παιδιά 
και νύφες“ ατόμων που βρίσκονται στις 
ανώτερες βαθμίδες της δικαιοσύνης, 
“ενδεχομένως δε και ατόμων της Εισαγ-
γελίας του Αρείου Πάγου“»!

Πρόκειται, φυσικά, για πρωτοφανές 
γεγονός, καθώς ένας ανώτατος δικαστι-
κός δε στρέφεται απλά κατά κάποιων 
συναδέλφων του, αλλά αποκαλύπτει 
ένα παρασκήνιο, με τη συμμετοχή και 
του ίδιου, που φτάνει μέχρι την εισαγγε-
λέα του Αρείου Πάγου και τον υπουργό 
Δικαιοσύνης.

Πώς αντέδρασε η Ξ. Δημητρίου σ' αυ-
τή την ανακοίνωση-καταπέλτη; Σύστησε… 
«επίδειξη εμπιστοσύνης στα αρμόδια 
ανεξάρτητα δικαστικά όργανα που έχουν 
αναλάβει να ρίξουν φως σε όλα τα πα-
ραπάνω, και η επίδειξη αυτοσυγκρά-
τησης, προκειμένου να μην αφήνονται 
περιθώρια για παρερμηνείες από όσους 
θα ήθελαν να προσβάλουν το κύρος της 
Δικαιοσύνης»!

Οσο για τον υπουργό Δικαιοσύνης, 
επιβεβαίωσε ότι συναντήθηκε με τον 
Αγγελή, δίνοντας άλλη εκδοχή για το 
περιεχόμενο της συζήτησής τους. «Τα 
μόνα ζητήματα που μου είχε θέσει ήταν 
η άποψή του σε σχέση με δημοσιεύματα, 
καθώς και η προσωπική του νομική άπο-
ψη σχετικά με τη μελλοντική συγχώνευση 
των ειδικών εισαγγελιών», ισχυρίζεται ο 
Καλογήρου. Πόσοι θα βρεθούν να τον 
πιστέψουν; Και γιατί συναντήθηκε ως 
υπουργός με έναν αντεισαγγελέα και όχι 
με την αρμόδια εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου;

Υπάρχει και άλλη μια λεπτομέρεια. Στη 
δήλωσή του, ο Καλογήρου έγραψε ότι 
ζήτησε «τη διενέργεια προκαταρκτικής 
εξέτασης για τις καταγγελίες του αντει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ι. Αγγελή» 
(και όχι κατά του Αγγελή)! Ποιες καταγ-
γελίες;  Αυτές που διέρρευσαν στον Τύπο 
τέσσερις-πέντε μήνες μετά την πραγμα-
τοποίησή τους;

Η λέξη βόρβορος που χρησιμοποι-
ήσαμε στο προηγούμενο φύλλο είναι 
μάλλον… εξωραϊστική.

ΥΓ. Τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ ανα-
κοινώθηκαν χωρίς να περιλαμβάνουν τον 
«Ρασπούτιν». Αποφάσισε να αποσυρθεί, 
ξέροντας ότι δεν έχει ελπίδα εκλογής; 'Η 
θα τον δούμε σε κάποια μη εκλόγιμη θέ-
ση στο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να 
έχει πολιτική κάλυψη για το ενδεχόμενο 
ρεβανσιστικού τύπου στοχοποίησής του 
από ΝΔ και ΚΙΝΑΛ;

Αστική Δικαιοσύνη - αστική πολιτική

Ξεκατινιάσματα και χτυπήματα 
κάτω από τη ζώνη
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Ορίζομαι ως επαναστάτης 
κομμουνιστής.
Επειδή τίποτα στην υπάρχουσα 
πραγματικότητα δεν δείχνει 
αλλαγή προς το καλύτερο, επειδή 
το κρίσιμο ερώτημα της εποχής 
μας εξακολουθεί να παραμένει 
το ερώτημα «κομμουνισμός ή 
βαρβαρότητα», δεν παραιτούμαι 
από την πολιτική δουλειά.
Οταν είμαι ελεύθερος και στο 
βαθμό που μπορώ, συμμετέχω στο 
κίνημα αλληλεγγύης προς τους 
πολιτικούς κρατούμενους και σε 
όσες μαζικές κινητοποιήσεις μου 
επιτρέπει η υγεία μου και η ηλικία 
μου.
Οπως πολλοί άλλοι στην Ιστορία 
και στη γενιά μου, έκανα επιλογές 
που δέσμευσαν ολοκληρωτικά τη 
ζωή μου.
Καθόλου δεν μετανιώνω γι' αυτό.
Εχουμε δίκιο να επαναστατούμε!
Τολμάμε να αγωνιζόμαστε, γιατί θα 
νικήσουμε!

Χρήστος Τσιγαρίδας: πάντα παρών!
μετοχή του στον ΕΛΑ. Μετά τον 
Δημήτρη Κουφοντίνα, που μερικούς 
μήνες πρωτύτερα είχε αναλάβει την 
πολιτική ευθύνη για τη συμμετοχή 
του στη 17Ν, ήταν ο δεύτερος που 
όρθωσε ανάστημα, υπερασπιζόμε-
νος τη δράση των οργανώσεων του 
ένοπλου.

Αυτή του η στάση υπήρξε κατα-
λυτική και λόγω του προσωπικού 
του στάτους που έκανε σκόνη ένα 
κομμάτι της τρομοϋστερικής προ-
παγάνδας, το οποίο είχαν στήσει 
με μαεστρία οι αμερικάνικες και 
βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, με 
τη βοήθεια των εξωνημένων ΜΜΕ. 
Προσπάθησαν να  απαξιώσουν 
σε προσωπικό επίπεδο όσους εί-
χαν συλληφθεί για ένοπλη δράση, 
ώστε μέσω αυτής της απαξίωσης 
να απαξιώσουν τις ιστορικές οργα-
νώσεις του ένοπλου. Στο πρόσωπο 
του 65χρονου Τσιγαρίδα, ενός επι-
τυχημένου μηχανικού με τεράστιο 
κύκλο, με πέντε παιδιά και αρκετά 
εγγόνια, αυτή η απαξίωση σε προ-
σωπικό επίπεδο δεν μπορούσε να 
σταθεί. Ο Χρήστος κέρδισε την 
πρώτη μάχη «άμα τη εμφανίσει 
του».

O ίδιος εξήγησε αργότερα ως 
εξής τη στάση του:

«Οταν ανέλαβα την πολιτική ευθύ-
νη της συμμετοχής μου στον ΕΛΑ, 
αρκετοί αναρωτήθηκαν γιατί το έκα-
να. Oι περισσότεροι αναρωτήθηκαν 
καλοπροαίρετα, ακόμα και η οικογέ-
νειά μου και σχεδόν το σύνολο των 
γνωστών μου. Ελεγαν: “δικαστήριο 
είναι, μπορεί να αθωωθείς“. Αυτή η 
τοποθέτηση είχε προσωπικά κίνη-
τρα. Αγνοούσαν ή ήθελαν να αγνο-
ούν την πολιτική πραγματικότητα.. 
(…) Είχα αποφασίσει να αναλάβω 
την πολιτική ευθύνη. Το είχα ήδη 
ανακοινώσει στην οικογένειά μου, 
για να την προετοιμάσω για τη θύ-
ελλα που έρχεται. Η απόφασή μου 
αυτή ήταν προϊόν μιας εσωτερικής 
διαδικασίας. Ηταν μια ώριμη από-
φαση. Κάθε άτομο δεν έχει απλώς 
δικαίωμα, αλλά έχει υποχρέωση να 
πράξει ανάλογα με τις ηθικές του 
αξίες. Και οι δικές μου ηθικές αξίες, 
ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνο-
μαι τα καθήκοντα ενός κομμουνιστή, 
μου επέβαλαν να ενεργήσω έτσι. Το 
γιατί είναι αυτονόητο.

Υπήρχε ένα κλίμα. Κλίμα όχι μόνο 
τρομολαγνείας και τρομοϋστερίας, 
αλλά και απαξίωσης των οργανώ-
σεων του ένοπλου και συνολικά 
της επαναστατικής Αριστεράς. Oι 
επαναστατικές οργανώσεις παρου-
σιάζονταν σαν μαφιόζικες συμμο-
ρίες, που διέπρατταν εγκλήματα σε 
βάρος του λαού μας. Τα μέλη τους 
παρουσιάζονταν σαν γκάνγκστερ. 
Διακυβεύονταν, λοιπόν, πράγματα 
πολύ πιο σημαντικά από την προσω-
πική μου ελευθερία.

Η συνείδησή μου δεν μου επέτρε-
πε να μην υπερασπιστώ την επανα-
στατική τιμή του ΕΛΑ, της οργάνω-
σής μου. Στον κυρίαρχο λόγο, στα 
μυθεύματα των διάφορων συγγρα-
φέων της δεκάρας, που τους έγραφε 
τα βιβλία η ίδια η Αντιτρομοκρατική, 
στα κοράκια των ΜΜΕ που έκραζαν 
ανενόχλητα, έπρεπε να υπάρξει 
αντίλογος.

Ταυτόχρονα, έπρεπε να σταλεί το 
μήνυμα σε όλο τον κόσμο, που είχε 
περάσει από τον ΕΛΑ ή συμμετείχε 
στον ευρύτερο επαναστατικό χώρο 
μέσα στον οποίο κινούνταν ο ΕΛΑ, 
ότι τα μέλη του ΕΛΑ δεν αφήνουν 
την οργάνωσή τους ανυπεράσπιστη. 
Κι επίσης, ότι τα μέλη του ΕΛΑ ξέ-
ρουν να σφραγίζουν το στόμα τους 
και να μη καταδίδουν ή εμπλέκουν 
άλλους ανθρώπους. 

Αυτά τα διλήμματα μπήκαν μπρο-
στά μου, μήνες πριν τη σύλληψή μου 
και έδωσα την απάντηση που η προ-
σωπική μου ηθική και η επαναστα-
τική μου συνείδηση μου επέβαλαν: 
Αν με συλλάβουν, θα αναλάβω την 
πολιτική ευθύνη της συμμετοχής 
μου, για να μπορέσω να υπερασπι-
στώ δημόσια την ιστορία του ΕΛΑ 
και να μην αφήσω να πετιέται στα 
σκυλιά και να σπιλώνεται η τιμή και 
το μεγαλείο των δολοφονημένων συ-
ντρόφων μου, του Χρήστου Κασίμη 
και του Χρήστου Τσουτσουβή. 

Υστερα από μισό αιώνα πολιτικής 
δράσης ως κομμουνιστής, αισθάν-
θηκα ότι αυτό είναι το χρέος μου 
και έτσι έπραξα».

Οταν άρχισε η πρώτη δίκη για την 
υπόθεση του ΕΛΑ, όσοι είχαν γνω-
ρίσει τον Χρήστο μόνο από κάποιες 
δηλώσεις και κάποιες συνεντεύξεις, 
είχαν την ευκαιρία να τον δουν σε 
ώρες μάχης. Παρά την κλονισμέ-
νη υγεία του, δεν έλειψε ούτε μια 
στιγμή από τη δίκη (και από τις δύο 
δίκες που ακολούθησαν). Ηξερε 
κάθε λεπτομέρεια της δικογραφί-
ας, παρενέβαινε συνεχώς, έκανε 
δηλώσεις, ερωτήσεις στους μάρτυ-
ρες, αξιολογήσεις των καταθέσεών 
τους, συγκρουόταν με την έδρα και 
τους εισαγγελείς, δεν άφηνε τίποτα 
να πέσει κάτω.

Μολονότι βασικός στόχος του 
Χρήστου ήταν η υπεράσπιση του 
ΕΛΑ και της δράσης του, ως δράση 
στην υπηρεσία του ελληνικού λαού, 
στο πλαίσιο του ευρύτερου επανα-
στατικού κινήματος, δεν παρέλει-
ψε να δίνει σε καθημερινή βάση τη 
μάχη ενάντια στις νομικές αυθαι-
ρεσίες και τα τερατουργήματα με 
τα οποία διεξαγόταν αυτή η δίκη. 
Κι ήταν αυτή η συνεχής συμμετοχή 
και παρέμβασή του στη δίκη, καθο-
ριστική για τη νομική υπεράσπιση 
των συγκατηγορουμένων του.

Μετά από μια πρώτη τρομο-από-
φαση, που καταδίκασε όλους τους 
κατηγορούμενους με βάση τη ναζι-
στική αρχή της συλλογικής ευθύνης, 
περάσαμε από μια δεύτερη δίκη, 
που κατέληξε σε νομική ανατροπή, 
για να επικυρωθεί αυτή η ανατροπή 
από το τρομοδικείο του δεύτερου 
βαθμού, που απάλλαξε τους συγκα-
τηγορούμενους γιατί δεν βρέθηκε 
τίποτα σε βάρος τους, αλλά απάλ-
λαξε και τον Χρήστο Τσιγαρίδα, πε-
τώντας στα σκουπίδια τη ναζιστική 
αρχή της συλλογικής ευθύνης: 
υπήρξε μέλος του ΕΛΑ (η σχετική 
κατηγορία είχε παραγραφεί), όμως 
δεν υπήρξε καμιά απόδειξη για συμ-
μετοχή του σε οποιαδήποτε από τις 
ενέργειες του ΕΛΑ, γι’ αυτό απαλ-
λάχτηκε.

Ολα αυτά έχουν καταγραφεί 
αναλυτικά από τα ρεπορτάζ της 

«Κόντρας» και αποτελούν ένα κομ-
μάτι Ιστορίας πλέον. Ηταν μια δι-
καστική νίκη που έφερε σε μεγάλο 
βαθμό την προσωπική σφραγίδα 
του Χρήστου. Πάλεψε και βγήκε 
νικητής, την ίδια ώρα που το κίνη-
μα αλληλεγγύης «είχε ανακρούσει 
πρύμναν» και ειδικά από τη δίκη 
στο Εφετείο, που ήταν η πιο καθο-
ριστική, απουσίασε, πλην ελάχιστων 
εξαιρέσεων.

Ο Χρήστος, μολονότι αυτό τον 
πίκρανε, δεν εξάρτησε την παρα-
πέρα στάση του, τη συμμετοχή 
του στο κίνημα απ' αυτό. Δεν επα-
ναπαύτηκε στις δάφνες αυτής της 
μεγάλης νίκης. Δεν τον ενδιέφερε 
η αναγνωρισιμότητα που είχε στο 
μεταξύ αποκτήσει, το γεγονός ότι 
όλες οι αστικές εφημερίδες του ζη-
τούσαν συνεντεύξεις. Και βέβαια, 
δεν ασχολήθηκε με τα «κνώδαλα», 
όπως είχε χαρακτηρίσει εκείνους 
που προσπάθησαν να του ρίξουν 
λάσπη, να λεκιάσουν την επανα-
στατική του τιμή. Είχε πειστεί πλέον, 
από την εκτίμηση που του εξέφραζε 
ο κόσμος σε κάθε δημόσια παρου-
σία του, ότι αυτά τα «κνώδαλα» πνί-
γηκαν στη λάσπη που προσπάθησαν 
να του πετάξουν.

Απαλλαγμένος πια από την «ανω-
νυμία» που επέβαλε η συμμετοχή 
στον ΕΛΑ, ο Χρήστος «βούτηξε» 
στο κίνημα. Οχι επιδεικνύοντας 
«παράσημα», αλλά ως απλός αγω-
νιστής, πρόθυμος να προσφέρει 
βοήθεια όποτε και όπου του ζητού-
νταν. Αγνοούσε τις συμβουλές των 
γιατρών και ταξίδευε από τη μια 
άκρη της χώρας μέχρι την άλλη, 
για να συμμετάσχει σε μια εκδή-
λωση αλληλεγγύης σε πολιτικούς 
κρατούμενους ή σε μια συζήτηση 
για την ιστορία του ένοπλου. Ηταν 
μέλος σε κάθε συλλογικότητα αλ-
ληλεγγύης που δημιουργήθηκε όλ' 
αυτά τα χρόνια. Ηταν μέλος της 
Πρωτοβουλίας «Ενα Καράβι για 
τη Γάζα» και μετά της «Δικτύωσης 
Αλληλεγγύης στην Παλαιστινια-
κή Αντίσταση». Επιβιβάστηκε στα 
πλοία του Στόλου της Ελευθερίας 
που προσπάθησαν να σπάσουν τον 
αποκλεισμό της Γάζας. Δεν ήθελε 
ν' ακούσει κουβέντα για τους κιν-
δύνους που εγκυμονούσε γι' αυτόν, 
με τόσα προβλήματα υγείας, αυτό 
το ταξίδι. Θεωρούσε χρέος ζωής να 
εκφράσει και μ' αυτόν τον τρόπο την 
αλληλεγγύη του στον αντάρτη πα-
λαιστινιακό λαό, χωρίς να λογαριά-
ζει τους κινδύνους για τη ζωή του. Κι 
όταν γύρισε, καμάρωνε με εφηβικό 
ενθουσιασμό για το γεγονός ότι, 
εκτός από τις ελληνικές, γνώρισε 
για λίγες μέρες και τις σιωνιστικές 
φυλακές.

Κάθε κομμάτι του αντικαπιταλι-
στικού κινήματος έχει να θυμηθεί 
κάτι από τη συντροφική του σχέση 
με τον Χρήστο όλα αυτά τα χρόνια 
της δικής του νόμιμης δράσης. Η 
αγωνιστική σεμνότητά του, η απου-
σία κάθε επιτήδευσης και κάθε ναρ-
κισσισμού, το πηγαίο χιούμορ του, 
η γλυκύτητα του χαρακτήρα του, 
κέρδιζαν όσους έρχονταν σε επα-
φή μαζί του. Ιδιαίτερα τα νέα παιδιά 
που διαπίστωναν ότι ο «παππούς» 
έχει καρδιά εφήβου. Πρόκειται για 
τα ίδια χαρακτηριστικά που τον έκα-

ναν αξιαγάπητο σε τόσο κόσμο, την 
εποχή που ήταν παράνομος ως μέ-
λος του ΕΛΑ. Δεν είναι τυχαίο που 
η αγάπη τόσων ανθρώπων, στην 
Κάλυμνο, στο Μπιλέτσι (σημερινό 
Παλαιομονάστηρο) Τρικάλων, στην 
Αθήνα, δεν κάμφθηκε μετά τη σύλ-
ληψή του, όταν αποκαλύφθηκε η ιδι-
ότητά του ως μέλος του ΕΛΑ. Θαρ-
ραλέα στάθηκαν στο πλευρό του 
«δικού τους Χρήστου». Υπέγραψαν 
κείμενα υπέρ της αποφυλάκισής 
του, κατέθεσαν ως μάρτυρες στο 
δικαστήριο, χωρίς να εκφέρουν τον 
παραμικρό υπαινιγμό ενάντια στη 
συνωμοτική επαναστατική δράση 
του Χρήστου. Ολοι αυτοί οι άνθρω-
ποι, υπερασπιζόμενοι τον Χρήστο 
Τσιγαρίδα, κατέθεσαν τη δική τους 
συμβολή στο σπάσιμο της τρομο-
ϋστερίας.

Ο Χρήστος Τσιγαρίδας, αν και 
ήταν ένας εξαιρετικά μορφωμένος 
άνθρωπος κι ένα κοφτερό μυαλό, 
ουδέποτε διεκδίκησε δάφνες θε-
ωρητικού του κινήματος. Είχε από-
ψεις και τις υπερασπιζόταν (πάντο-
τε με διαλεκτική προσέγγιση, ανοι-
χτός ν' ακούσει τον αντίλογο και να 
προσχωρήσει σ' αυτόν), όμως ήταν 
περισσότερο ο επαναστάτης της 
πράξης. Ανήκε σ' εκείνη τη γενιά 
των αγωνιστών που βίωσε όχι μό-
νο την ήττα της ελληνικής επανά-
στασης, αλλά και τη ρεβιζιονιστική 
αντεπανάσταση και τη μετάλλαξη 
των κομμουνιστικών κομμάτων σε 
ρεφορμιστικά κόμματα. Εκεί που 
οι επαναστάτες αυτής της γενιάς 
αναζητούσαν τις απαντήσεις στα 
τεράστια «γιατί», ήρθε η χούντα 
και  αποκάλυψε όλη τη γύμνια του 
ρεφορμισμού, που διέλυσε το κίνη-
μα, αφήνοντάς το ανυπεράσπιστο 
απέναντι στους καραβανάδες. 
Ενα κίνημα που είχε δώσει μάχες 
ενάντια σε μεγαλύτερους και πιο 
σκληρούς εχθρούς, τους ναζιφα-
σίστες κατακτητές, τους αγγλοα-
μερικανούς ιμπεριαλιστές και τους 
αναβαπτισμένους δωσίλογους, 
στο τρομοκρατικό και δολοφονικό 
μοναρχοφασιστικό κράτος μετά 
τον εμφύλιο. Αγωνιστές σαν τον 
Χρήστο, που δεν ήθελαν να κάνουν 
κοινοβουλευτική καριέρα μετά την 
πτώση της χούντας, έκαναν την 
επιλογή της πολιτικοστρατιωτικής 
δράσης. Ο ίδιος την έχει περιγρά-
ψει πολύ παραστατικά στις πολιτι-
κές τοποθετήσεις που έκανε αντί 
απολογίας στα τρομοδικεία.

Ο Χρήστος Τσιγαρίδας, ο άν-
θρωπος που έδωσε φωνή στον 
ΕΛΑ όταν αυτό απαιτήθηκε από 
την ιστορική συγκυρία, αγνοώντας 
κάθε προσωπικό κόστος, έκλεισε το 
βιολογικό του κύκλο, καταλείποντάς 
μας μια παρακαταθήκη: «Ο μόνος 
χαμένος αγώνας είναι αυτός που 
δεν έγινε». Αυτή την παρακαταθήκη 
την υπερασπίστηκε μέχρι το τέλος. 
Ξέροντας ότι «τα στερνά τιμούν 
τα πρώτα», ο Χρήστος μας άφησε 
ως κληρονομιά το παράδειγμα της 
ανιδιοτελούς ανάληψης της πολιτι-
κής ευθύνης, με πλήρη γνώση των 
συνεπειών της. Αν και δεν το επε-
δίωξε ποτέ, αυτό τον καθιστά αθά-
νατο στη μνήμη μας ως αγωνιστή, 
ως επαναστάτη κομμουνιστή, ως 
άνθρωπο.

Την περασμένη Πέμπτη, στις 3 μετά το μεσημέρι, 
έγινε στο Α’ Νεκροταφείο της Αθήνας η πολιτική 

κηδεία του Χρήστου Τσιγαρίδα, που άφησε την τελευ-
ταία του πνοή τη Δευτέρα 10 Ιούνη, σε ηλικία 80 ετών.

Οπως γράψαμε όταν ανακοινώσαμε το θάνατό του, 
η ευγενική του μορφή, η συντροφικότητα, η ανιδιοτέ-
λεια και η ταπεινότητά του θα συνοδεύουν πάντοτε 
την ανάμνηση αυτού του σεμνού αγωνιστή. Ας μας 
επιτραπεί να τον αποχαιρετίσουμε με μερικές ανα-
φορές στη δημόσια δράση του κατά τα τελευταία 15 
χρόνια και στη σημασία που είχε αυτή η δράση για το 
επαναστατικό κίνημα.

Ο Χρήστος Τσιγαρίδας «εισέβαλε» στη δημόσια 
σφαίρα τον Φλεβάρη του 2003 και συνέδραμε τα 
μέγιστα στο σπάσιμο της τρομοϋστερίας, όταν συνε-
λήφθη και ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για τη συμ-

Την επομένη των ευρωε-
κλογών, οι αρθρογράφοι 

στη φασιστοφυλάδα των νεο-
ναζιστών της ΧΑ απέδιδαν το 
Βατερλό που έπαθαν, εν μέρει 
στον Βελόπουλο. Αυτό δεν 
ίσχυε, γιατί στις περιφερειακές 
εκλογές (που είναι πιο κοντά 
στις βουλευτικές), στις οποίες 
ο Βελόπουλος δεν κατέβασε 
συνδυασμούς, οι χρυσαυγίτες 
έχασαν 260 χιλιάδες ψήφους.

Την 1η Ιούνη, ο φιρερίσκος 
τους, συνεντευξιαζόμενος σε 
εθνικοφασιστικό μπλοκ, ομολό-
γησε ότι το εκλογικό πατατράκ 
το έπαθαν από τη ΝΔ που χρη-
σιμοποίησε εθνικιστικό λόγο. Το 
ομολόγησε γιατί αντιλαμβάνε-
ται ότι η επίθεση που η ΧΑ θα 
δεχτεί στις βουλευτικές εκλογές 
από τη ΝΔ θα είναι σημαντικά 
μεγαλύτερη και θα είναι από 
πολύ δύσκολο μέχρι αδύνατο 
να πιάσουν το πολυπόθητο 3%.

Στις 5 Ιούνη, Μιχαλολιάκος, 
Μάστορας και άλλοι αρθρο-
γράφοι στη φασιστοφυλλάδα 
τους έκαναν έκκληση στον… πα-
τριωτισμό του σκληρού πυρήνα 
της ΧΑ, ζητώντας να μη παγι-
δευτούν ξανά κατά χιλιάδες οι 
«αγνοί έλληνες πατριώτες» στην 
«πατριδοκάπηλη Νέα Δημοκρα-
τία». Στο άρθρο του με τίτλο 
«Ενωμένοι για την νίκη, απένα-
ντι στον ολοκληρωτικό πόλεμο 
του συστήματος», ο φιρερίσκος 
έγραψε ανάμεσα στ’ άλλα:

«Ενας βρώμικος πόλεμος με 
απώτερο σκοπό την καλλιέργεια 
ενός κλίματος ηττοπάθειας προς 
τους ψηφοφόρους της Χρυσής 
Αυγής ώστε στις εθνικές εκλογές 
να αποδυναμώσουν την φωνή 
της Εθνικής Αντίστασης… Το τε-
λευταίο όπλο που τους απομένει, 
είναι η υπονόμευση εκ των έσω, 
όμως για να συμβεί κάτι τέτοιο 
θα πρέπει να φέρουμε και εμείς 
ευθύνη.

Οι εποχές που οι Εθνικιστές 
και οι αγνοί Ελληνες Πατριώτες 
παγιδεύονταν κατά χιλιάδες 
στους κόλπους της πατριδο-
κάπηλης Νέας Δημοκρατίας 
έχουν περάσει. Οι Εθνικιστές 
του Σήμερα δεν θα επιτρέψουν 
να επιστρέψουμε σε εκείνες τις 
εποχές και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα δώ-
σουμε ΕΝΩΜΕΝΟΙ την πολιτική 
μάχη των επόμενων εκλογών… 
Οι αγνοί Ελληνες Πατριώτες και 
οι Εθνικιστές… δεν έχουν άλλη 
επιλογή παρά να στηρίξουν τον 
Αγώνα μας»…

Ο Μιχαλολιάκος, εμμέσως 
πλην σαφώς, ομολογεί ότι μοι-
ραία οι χρυσαυγίτες θα επι-
στρέψουν στην εποχή που κατά 
χιλιάδες οι «έλληνες πατριώτες» 
ψήφιζαν τη ΝΔ και όχι αυτούς, 
στην εποχή που η ΧΑ ήταν 
μια μικρή εθνικοσοσιαλιστική 
γκρούπα. Προσπαθεί, λοιπόν, 
να χρεώσει με ευθύνες το σκλη-
ρό πυρήνα της ΧΑ, γιατί βλέπει 
καθαρά ότι αυτός έχει παροπλι-

στεί και οι εκκλήσεις του δεν ει-
σακούγονται. Ο σκληρός πυρή-
νας της ΧΑ έχει αποκαρδιωθεί 
από τη στάση του φίρερ στους 
ανακριτές και έχει πανικοβληθεί 
από την αναμενόμενη καταδίκη 
της ως εγκληματική οργάνωση. 

Ο φίρερ έγραψε και δεύτερο 
άρθρο, στην ίδια σελίδα της φα-
σιστοφυλλάδας, στο οποίο επί-
σης καταλήγει με έκκληση προς 
το σκληρό πυρήνα να δώσει τις 
επόμενες τέσσερις εβδομάδες 
τον καλύτερο εαυτό του για να 
παραμείνει δυνατή η ΧΑ. Γνωρί-
ζει, βέβαια, ότι και αυτή η έκκλη-
ση θα πέσει στο κενό, αλλά δεν 
έχει άλλη επιλογή.

Στην ίδια γραμμή κινείται 
και ο ιδεολογικός ινστρού-
κτορας των νεοναζιστών, που 
υπογράφει με το ψευδώνυμο 
Μάστορας. Αυτός ανέλαβε να 
εκλαϊκεύσει στους «τίμιους πα-
τριώτες», ότι δεν έχουν να κερ-
δίσουν τίποτα από την ενίσχυση 
της ΝΔ. Στο άρθρο του με τίτλο 
«Ιούλιος και 7, Χρυσή Αυγή ξα-
νά» γράφει ανάμεσα στ’ άλλα ο 
Μάστορας: «Οσο πλησιάζουμε 
προς τις βουλευτικές εκλογές 
της 7ης Ιουλίου, τόσο περισσό-
τερο το επικοινωνιακό επιτελείο 
της ΝΔ θα προωθεί την άποψη 
περί “αριστερού κινδύνου του 
ΣΥΡΙΖΑ“… Ενδυνάμωση της ΝΔ 
και αποδυνάμωση του Λαϊκού 
Εθνικιστικού Κινήματος της 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ σημαίνει συ-

νέχιση της σημερινής φαύλης 
κατάστασης…» (η έμφαση δική 
μας).

Είναι φως φανάρι ότι ο ιδε-
ολογικός ινστρούκτορας των 
νεοναζιστών φοβάται ότι η ΝΔ 
θα τους ξεπουπουλιάσει και 
στις βουλευτικές εκλογές, με 
αποτέλεσμα να βρεθούν έξω 
από το «ναό της δημοκρατίας», 
με συνέπεια -εκτός των άλλων- 
να πάψουν να σιτίζονται από 
τον κρατικό κορβανά ο ίδιος, 
οι μετακλητοί υπάλληλοι και οι 
επιστημονικοί συνεργάτες του 
νεοναζιστικού μορφώματος και 
ο φίρερ της ΧΑ να στερηθεί σο-
βαρών εσόδων.

Αλλος αρθρογράφος της 
φασιστοφυλλάδα, ο Ν. Λιόκος, 
ανέλαβε να εκφράσει το πα-
ράπονo που οι ψηφοφόροι της 
Μακεδονίας γύρισαν την πλάτη 
στους νεοναζιστές και να τρο-
μοκρατήσει το σκληρό πυρήνα, 
χρεώνοντάς του την ευθύνη για 
το νέο εκλογικό Βατερλό που 
έρχεται στις 7 Ιούλη. Ο τίτλος 
του άρθρου είναι: «Πατριωτικό 
καθήκον η στράτευση με την 
Χρυσή Αυγή» και μεταξύ των 
άλλων γράφει:

«Αποτελεί όμως τραγική δι-
απίστωση πως ένα κομμάτι του 
εκλογικού σώματος της τάξης 
του 20%, εμπιστεύθηκε τους 
νεοαριστερούς ολετήρες στην 
καρδιάς της Μακεδονίας. Η 
επιλογή αυτή αποδεικνύει πως 

υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά 
μας που δεν έχουν αντιληφθεί 
το παραμικρό και το χειρότερο 
από όλα, πως έχουν την δύναμη 
με την ψήφο τους να διαμορφώ-
νουν καταστάσεις που απειλούν 
τα εθνικά μας ζητήματα» (η έμ-
φαση δική μας).

Περιττεύει να σημειώσουμε 
ότι ο Λιόκος δε γράφει προσω-
πικές απόψεις, ερήμην του φί-
ρερ, αλλά γράφει κατά παραγ-
γελίαν. Μιλώντας για «τραγική 
διαπίστωση» μετά το εκλογικό 
αποτέλεσμα στη Μακεδονία, 
ομολογεί ότι οι χρυσαυγίτες ξα-
φνιάστηκαν, γιατί είχαν επενδύ-
σει πολλά στους ψηφοφόρους 
της Μακεδονίας. Κατηγορεί 
κομμάτι των ανθρώπων της ΧΑ 
ότι με την ψήφο τους διαμόρφω-
σαν καταστάσεις που απειλούν 
δήθεν τα εθνικά ζητήματα. Τους 
«κράζει», νομίζοντας ότι θα τους 
αναγκάσει να επιστρέψουν στην 
αγκαλιά του νεοναζιστικού μορ-
φώματος και να κινητοποιηθούν 
στις βουλευτικές εκλογές για να 
ενισχυθεί η εκλογική δύναμή 
του. Η εκτίμησή μας είναι ότι 
αυτές οι επιθέσεις θα φέρουν 
το αντίθετο αποτέλεσμα, τόσο 
σε επίπεδο σκληρού πυρήνα 
όσο και σε επίπεδο πρώην ψη-
φοφόρων της ΧΑ. Με τέτοιες 
επιθέσεις το μόνο που θα κα-
ταφέρουν θα είναι άλλη μια 
εκλογική συρρίκνωση, που θα 
τους βγάλει έξω από το «ναό 
της δημοκρατίας».

Ο Λιόκος δεν περιορίζε-
ται μόνο σε διαπιστώσεις σε 
βάρος πρώην στελεχών και 
ψηφοφόρων της ΧΑ, που την 
εγκατέλειψαν γυρίζοντάς της 
την πλάτη. Προχωρεί παραπέ-
ρα εκστομίζοντας απειλές: 
«Οι όποιες φυγόκεντρες δυνά-
μεις εγκαταλείπουν το κίνημα με 
κάθε είδους πιθανή και απίθανη 
δικαιολογία θα κριθούν και η 
συμβολή τους στην επικράτη-
ση των φαύλων θα είναι μεγά-
λη». Και κλείνει με πανεθνικό 
κάλεσμα στον σκληρό πυρήνα 
της ΧΑ: «Το πανεθνικό κάλεσμα 
του Λαϊκού Συνδέσμου προς 
κάθε συνειδητοποιημένο Εθνι-
κιστή και Πατριώτη είναι πρώτα 
από όλα κάλεσμα συμμετοχής σε 
ένα τιτάνιο αγώνα. Η συμμετοχή 
προϋποθέτει πειθαρχία, σεβα-
σμό στην ιστορία του κινήματος, 
κατανόηση της πολιτικής πραγ-
ματικότητας, πίστη, γνώση και 
ανιδιοτελή προσφορά σε όλα 
τα επίπεδα».

Ακόμα και σ’ αυτό το κατά 
διαταγήν του φίρερ κάλεσμα 
φαίνεται η απελπισία της ηγε-
τικής ομάδας των νεοναζιστών, 
που βρίσκεται στην ανάγκη να 
καλέσει το σκληρό πυρήνα σε 
πανεθνικό συναγερμό, με την 
προϋπόθεση ότι θα πειθαρχήσει 
υπάκουα στη γραμμή και δε θ’ 
αρχίσει τη γκρίνια για το επικεί-
μενο νέο Βατερλό στις βουλευ-
τικές εκλογές της 7ης Ιούλη.

Φίρερ και ινστρούκτορες προσπαθούν 
απεγνωσμένα να αποτρέψουν το μοιραίο

Ολα για το κεφάλαιο
Η τελευταία συνεδρίαση της 

Βουλής έφτανε στο τέλος 
της. Ο προεδρεύων Γ. Μαυ-
ρωτάς έδωσε το λόγο στον 
υφυπουργό Εργασίας Μπάρκα 
«για να υποστηρίξει την τελευ-
ταία τροπολογία που κατατέ-
θηκε».  Με το που ολοκλήρωσε 
ο Μπάρκας, ο μπαϊλντισμένος 
Μαυρωτάς ανακοίνωσε: «Τώρα 
θα δώσω τον λόγο στον κ. Πι-
τσιόρλα, αναπληρωτή υπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης για 
να υποστηρίξει μία τροπολογία 
που κατατέθηκε στις 15.25΄».

Μισή ώρα πριν από την τε-
λευταία ψηφοφορία της υπό 
διάλυση Βουλής, η κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ντροπο-
λογία για να σβηστεί το χρέος 
της ΣΕΚΑΠ του Σαββίδη! Μα 
δεν είχε λυθεί αυτό το ζήτημα; 
Πράγματι, στο νόμο 4469/17 
είχαν καταθέσει ντροπολογία, 
αλλά επειδή είχε γίνει ντόρος 
και ήθελαν να την παρουσιά-
σουν σαν μια… αθώα διάταξη 
που δεν αφορά την εταιρία του 
Σαββίδη, δεν είχαν προβλέψει 
να έχει αναδρομική ισχύ. Τώ-
ρα, κατέθεσαν ντροπολογία 
της ντροπολογίας, ώστε η 
διαγραφή των προστίμων να 

έχει αναδρομική ισχύ και έτσι 
ο Σαββίδης να μην πληρώσει 
το πρόστιμο για τελωνειακή 
παράβαση, ύψους 44 εκατ. 
ευρώ, που είχε επιβληθεί το 
2009, πριν η ΣΕΚΑΠ περάσει 
στα χέρια του.

Φυσικά, οι συριζαίοι ισχυ-
ρίστηκαν και πάλι ότι «δεν εί-
ναι δώρο στον επιχειρηματία, 
έγινε για την τοπική κοινωνία» 
(Παπανάτσιου). Ο επιχειρημα-
τίας θα γλιτώσει 44 εκατ. ευρώ, 
όχι η τοπική κοινωνία. Οσο για 
τον ωμό εκβιασμό, «ή μου σβή-
νετε το πρόστιμο ή βάζω λου-
κέτο», δεν είναι η πρώτη φορά 
που γίνεται από καπιταλιστή. 
Είναι το συνηθισμένο κόλπο, 

για να δώσουν άλλοθι στις 
κυβερνήσεις να τους κάνουν 
το χατίρι. Αυτό που έχει ήδη 
συμφωνηθεί μεταξύ τους στο 
παρασκήνιο.

Τον Μάρτη του 2018, ο 
Σκουρλέτης είχε ταχθεί δημό-
σια υπέρ των ιταμών απαιτήσε-
ων του Σαββίδη, λέγοντας ότι 
τον… εξαπάτησε ο Σαμαράς. 
Συγκεκριμένα, δήλωνε στην 
τηλεόραση της ΕΡΤ: «Η ΣΕ-
ΚΑΠ είναι μια αγοραπωλησία 
που έγινε επί κυβερνήσεως 
Σαμαρά. Εκεί υπήρξε προφα-
νώς ενσυνείδητα ένα θέμα 
ενός προστίμου που αφορούσε 
την παλαιά διοίκηση, το οποίο 
είχε αφεθεί αναπάντητο ως 

πρόβλημα, με κίνδυνο σήμερα 
η εταιρία να υποστεί τις συνέ-
πειες. (…) Διότι από ό,τι λέγεται, 
δεν ήμασταν εμείς τότε στην 
κυβέρνηση, κατά τη διαδικα-
σία της μεταβίβασης της εται-
ρίας, είχαν γίνει προσπάθειες 
απόκρυψης του συγκεκριμένου 
προστίμου».

Αλήθεια,  πώς ήξερε ο 
Σκουρλέτης ότι η προηγού-
μενη κυβέρνηση κορόιδεψε 
τον Σαββίδη; Επειδή το λέει ο 
Σαββίδης; Ακόμα κι ένας πρω-
τάρης ξέρει πως ένας καπιτα-
λιστικός όμιλος, όταν θέλει να 
αγοράσει μια επιχείρηση, κά-
νει το λεγόμενο due diligence, 
έναν εξονυχιστικό έλεγχο, με 
δικούς του λογιστές και οικο-
νομολόγους, και βρίσκει τα 
πάντα. Μια τελωνειακή πα-
ράβαση και το πρόστιμο που 
επιβλήθηκε γι' αυτήν δεν μπο-
ρεί να κρυφτεί με τίποτα. Είναι 
από τα «ευκολάκια» για τους 
ελεγκτές που κάνουν το due 
diligence. Αν του είχαν υπο-
σχεθεί ότι θα του το σβήσουν 
είναι άλλο ζήτημα. Δεν του το 
έσβησαν, πάντως, οι Σαμαρο-
βενιζέλοι, άφησαν την… καλή 
πράξη στους Τσιπραίους.

Ξεσάλωσε ο Στουρνάρας

Ο Στουρνάρας δεν κρατιόταν όταν 
ακόμα τα πράγματα ήταν ρευ-

στά και η εξέλιξη άγνωστη, υπάρχει 
περίπτωση να κρατηθεί τώρα που εί-
ναι βέβαιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται σε 
μεγάλη εκλογική ήττα και η ΝΔ ενδε-
χομένως σε αυτοδύναμη κυβέρνηση; 
Απασφάλισε και χτυπάει με ριπές, για 
να ενισχύσει κι αυτός όπως και όσο 
μπορεί την πορεία της ΝΔ προς την 
εκλογική νίκη.

Μιλώντας την περασμένη Τρίτη σε 
συνέδριο για τις άμεσες ξένες επεν-
δύσεις, ο Στουρνάρας είπε πως με βά-
ση τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, 
το «πρωτογενές πλεόνασμα» για το 
2019 διαμορφώνεται σε 2,9%, έναντι 
στόχου για 3,5% του ΑΕΠ. Ο Στουρ-
νάρας δεν είπε τίποτα ενάντια στην 
κυβέρνηση Τσίπρα. Απλώς παρέθεσε 
τους αριθμούς «του», πλήττοντας την 
αξιοπιστία της κυβέρνησης που ισχυ-
ρίζεται ότι τα μέτρα που αποφάσισε 
λίγο πριν από τις ευρωεκλογές ήταν 
κοστολογημένα και απολύτως εντός 
του λεγόμενου δημοσιονομικού χώ-
ρου.

Από την άλλη, ο Στουρνάρας μί-
λησε για την ανάγκη να μειωθούν οι 
στόχοι για τα «πρωτογενή πλεονά-
σματα» μέχρι το 2022 (3,5% του ΑΕΠ 
κάθε χρόνο), επαναλαμβάνοντας το 
ίδιο που λέει και ο Μητσοτάκης (ενώ 
οι συριζαίοι υποτίθεται ότι το έχουν 
λύσει με το… μεγαλοφυές κόλπο του 

εγγυοδοτικού λογαριασμού). Μ' αυ-
τόν τον τρόπο, ο Στουρνάρας τάσσε-
ται με το «μέτωπο της λογικής» του 
Κούλη, που περνάει μέσα από την 
«αναδιαπραγμάτευση με τους δα-
νειστές».

Χρειάζεται, λέει ο Στουρνάρας, 
ένα διαφορετικό μείγμα δημοσιο-
νομικής πολιτικής με χαμηλότερους 
φορολογικούς συντελεστές και 
χαμηλότερες εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης. Τι σημαίνει χαμηλότε-
ρες εισφορές κοινωνικής ασφάλι-
σης; Χαμηλότερες «ανταποδοτικές» 
συντάξεις. Ποιος θα ωφεληθεί απ' 
αυτό; Οχι, βέβαια, οι εργαζόμενοι, 
αλλά οι καπιταλιστές. Θα γλιτώσουν 
τμήμα από τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές που πρέπει να πληρώνουν οι ίδιοι 
(λεφτά των εργατών είναι κι αυτά, να 
μην το ξεχνάμε) και την ίδια στιγμή 
θα παρουσιάζουν τις σχετικά χαμη-
λότερες ασφαλιστικές εισφορές που 
θα πληρώνουν οι εργαζόμενοι σαν… 
αύξηση του μισθού. Μ' ένα σμπάρο 
δυο τρυγόνια, δηλαδή. Και χαμηλότε-
ρες «εργοδοτικές» ασφαλιστικές ει-
σφορές θα πληρώνουν και την πίεση 
για αυξήσεις μισθών θα χαλαρώσουν. 
Κι όλ' αυτά σε βάρος της σύνταξης 
που θα πάρει στο μέλλον ο εργαζό-
μενος, αλλά και σε βάρος του ΕΦ-
ΚΑ, τη «μαύρη τρύπα» του οποίου θα 
κληθούν να καλύψουν, με μειώσεις 
μισθών, οι συνταξιούχοι.
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Το Πανεπιστήμιο συμμορφώνεται με τις νέες 
προτεραιότητες της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης
Την Παρασκευή, 7 Ιουνίου, 

πραγματοποιήθηκε στο 
ΕΚΠΑ η εκδήλωση – συζήτηση 
με θέμα: «Συγχωνεύσεις σε 
ΑΕΙ-ΤΕΙ και αναδιάρθρωση 
στην Εκπαίδευση. Ιδιωτικοποί-
ηση και επέλαση του κεφαλαί-
ου, επίθεση στα δικαιώματα 
φοιτητών και εργαζομένων, 
εντατικοποίηση, επισφάλεια 
και ελαστικές σχέσεις εργασί-
ας σε ένα εντεινόμενο νεοφι-
λελεύθερο πολιτικό σκηνικό», 
που οργάνωσε το σχήμα δι-
οικητικών υπαλλήλων Πρωτο-
βουλία Εργαζομένων Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

Η εκδήλωση ανέδειξε τους 
κύριους στόχους των αντι-
δραστικών αναδιαρθρώσεων 
στην εκπαίδευση και ειδικά 
στην τριτοβάθμια (που υλο-
ποιούνται μέσω του νόμου Γα-
βρόγλου για τις συγχωνεύσεις 
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), τις χα-
ρακτηριστικότερες ομοιότητες 
των πεπραγμένων του ΣΥΡΙΖΑ 
και του προγράμματος της ΝΔ 
για την Παιδεία, καθώς και το 
απέραντο μπάχαλο που επι-
κρατεί στα ενοποιημένα πλέον 
ιδρύματα, που κάνουν δύσκο-
λη τη ζωή και εργασία στους 
εργαζόμενους σε αυτά, καθώς 
και στους φοιτητές τους (κυρί-
ως τους φοιτητές των πρώην 
ΤΕΙ).

Κοινός τόπος όλων των 
ομιλητών ήταν ότι οι αναδι-
αρθρώσεις πραγματοποιού-

νται για να ικανοποιήσουν τις 
κατευθύνσεις της κακόφημης 
Μπολόνια, τις υποδείξεις ΕΕ 
και ΟΟΣΑ και τις επιδιώξεις 
του ντόπιου και ξένου κεφα-
λαίου. Μέσω των συγχωνεύ-
σεων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, 
οι κατευθύνσεις της Μπολόνια 
για τρεις κύκλους σπουδών (3 
χρόνια προπτυχιακός-2 μετα-
πτυχιακός-3 διδακτορικός), η 
υποβάθμιθση των πανεπιστη-
μιακών σπουδών, οι πολλαπλές 
ταχύτητες προγραμμάτων 
σπουδών και πτυχίων, παίρ-
νουν σάρκα και οστά.

Κύριοι στόχοι είναι:
u Η απαλλαγή του αστικού 

κράτους από το κόστος λει-
τουργίας των Ιδρυμάτων. Τα 
ιδρύματα οφείλουν να μειώ-
σουν τις «περιττές» δαπάνες 
για προσωπικό, φοιτητική μέ-
ριμνα, υγιεινή και ασφάλεια, 
κ.λπ.

u Η «αυτοχρηματοδότηση» 
των ΑΕΙ μέσω πώλησης εκπαι-
δευτικών και ερευνητικών υπη-
ρεσιών και μέσω κερδοφόρων 
δομών (ΠΕΚ, προγράμματα 
διεθνών σπουδών, πιστοποιή-
σεις).

u Η τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση οφείλει να ικανοποιεί τις 
«αναπτυξιακές ανάγκες της 
εθνικής οικονομίας», δηλαδή 
τις περιστασιακές ανάγκες 
της καπιταλιστικής αγοράς, 
χάνοντας κάθε ψήγμα ακαδη-

μαϊκού χαρακτήρα. Παρέχεται 
δυνατότητα παρέμβασης των 
«κοινωνικών εταίρων» στη δια-
μόρφωση των προγραμμάτων 
σπουδών, στην κατεύθυνση 
της έρευνας, στον καθορισμό 
των ειδικοτήτων, των πτυχίων, 
κ.ά.

u Τα διετή προγράμματα 
σπουδών, που απευθύνονται 
στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ 
και είναι τα νέα «καθρεφτάκια 
για τους ιθαγενείς», να αποτε-

λέσουν «συνειδητή επιλογή» 
για τα παιδιά του «κατώτε-
ρου θεού». Υπηρετούν την 
κατεύθυνση η τριτοβάθμια 
εκπαίδευση να αποτελέσει 
μηχανισμό πιστοποίησης «ειδι-
κοτήτων» σύμφωνα με τις πρό-
σκαιρες ανάγκες της αγοράς.

u Η γενίκευση της μαθητεί-
ας που θα εξασφαλίσει τσά-
μπα εργατικό δυναμικό στις 
καπιταλιστικές γαλέρες.

u Η παραγωγή φθηνού και 

πειθαρχημένου εργατικού 
δυναμικού. Διασπάται η ενό-
τητα της επιστήμης, η γνώση 
κατακερματίζεται. Στόχος η 
διαμόρφωση ανθρώπων με 
γνώσεις φθηνές, μιας χρή-
σης, χωρίς καμιά δυνατότητα 
κατανόησης των στόχων και 
των συνεπειών του προϊόντος 
(ή της υπηρεσίας) που παρά-
γουν, «ευέλικτων» και αναλώ-
σιμων και όχι προσωπικοτήτων 
με στέρεες γνώσεις, σφαιρική 
αντίληψη και κριτική σκέψη.

Η στρατηγική των συγχω-
νεύσεων δεν συνοδεύτηκε από 
καμιά πρόσληψη του αναγκαί-
ου προσωπικού.Το υπάρχον 
διοικητικό προσωπικό, που 
έτσι κι αλλιώς είναι λειψό, δεν 
επαρκεί για την κάλυψη των 
αυξανόμενων αναγκών (τα 
τμήματα από 445 γίνονται 612). 
Η υποστελέχωση θα οδηγήσει 
στην εντατικοποίηση της δου-
λειάς, στις υποχρεωτικές μετα-
κινήσεις προσωπικού και στην 
ελαστικοποίηση των εργασια-
κών σχέσεων (οι συμβασιούχοι 
εργαζόμενοι αποτελούν πλειο-
ψηφία στα ΑΕΙ).

Οι αλλαγές στην τριτοβάθ-
μια συνδέονται με ένα κόκκινο 
νήμα με όσα προωθούνται στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(υποβάθμιση γενικής μόρ-
φωσης έναντι της πρώιμης 
ειδίκευσης, περιορισμός δα-
πανών με κάθε μέσο, αξιολό-
γηση σχολικών μονάδων  και 

εκπαιδευτικών, νέο Λύκειο με 
ένταση των ταξικών φραγμών, 
κατηγοριοποίηση μαθητών, 
Τμημάτων και Σχολών μέσα 
από το σύστημα πρόσβασης 
στα ΑΕΙ).

Οι ομιλητές επεσήμαναν 
την τραγική κατάσταση που 
επικρατεί στα ενοποιημένα 
ιδρύματα, όσον αφορά στις 
συνθήκες εργασίας, στα δικαι-
ώματα (και τα επαγγελματικά 
δικαιώματα) των φοιτητών των 
πρώην ΤΕΙ, που είναι στον αέ-
ρα, στις συνθήκες καθαριότη-
τας, φύλαξης, κ.λπ.

Υπογράμμισαν ότι προκύ-
πτουν νέα δεδομένα (ιδρύ-
ματα που καλύπτουν μεγάλες 
γεωγραφικές εκτάσεις, είναι 
διασπαρμένα σε πόλεις και 
νησιά και οργανώνονται ανά 
Περιφέρεια), που ουσιαστικά 
δημιουργούν  συνθήκες (και 
με δεδομένη την υποχώρηση 
γενικά του κινήματος) αδυνα-
μίας του συνδικαλίζεσθαι.

Τόνισαν επίσης ότι το αντι-
δραστικό σχέδιο των συγχω-
νεύσεων πραγματοποιήθηκε 
λίγο πολύ «αβρόχοις ποσί», 
καθώς δεν υπήρξε η απαιτού-
μενη αντίσταση. Οι φοιτητές 
των ΤΕΙ «τσίμπησαν» στην πα-
νεπιστημιοποίηση των σχολών 
τους και έκλεισαν τα αυτιά 
τους στις συνέπειες που τους 
επεσήμαναν αυτοί που αντι-
στέκονταν. 

Γιούλα Γκεσούλη

Ενα Πρόγραμμα λουσμένο στο νεοφιλελεύθερο άρωμα
Το Πρόγραμμα της ΝΔ για την 

εκπαίδευση, μείγμα άγριων νεο-
φιλελεύθερων πολιτικών που εφαρ-
μόστηκαν τα τελευταία χρόνια στην 
εκπαίδευση, στρατηγικών επιλογών 
του ευρωπαϊκού, ντόπιου και διεθνούς 
κεφαλαίου (προτάσεις ΕΕ, ΟΟΣΑ, 
ΣΕΒ), αλλά και πρακτικών που εφαρ-
μόστηκαν ήδη από την κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ, το αναλύσαμε διεξοδικά 
στην Κόντρα, αρ. φύλ. 1008 (αναδη-
μοσίευση από φύλ. 986).

Με τον αέρα της επερχόμενης 
νίκης, η Νίκη Κεραμέως τομεάρχης 
Παιδείας της ΝΔ, ανέλαβε να μας 
«ξεδιαλύνει» όλες τις πτυχές του, με 
άρθρο στο alfavita.gr, τονίζοντας ότι 
το πρόγραμμα θα τηρηθεί απαρέγκλι-
τα από την κυβέρνηση της ΝΔ.

Σημειώνουμε, χωρίς να επαναλαμ-
βάνουμε την ανάλυση, τα χαρακτηρι-
στικότερα σημεία.

u Το δημόσιο σχολείο απελευθε-
ρώνεται από τον ασφυκτικό εναγκα-
λισμό του Υπουργείου Παιδείας σε 
επίπεδο οργανωτικό και διοικητικό, 
αλλά και σε επίπεδο παιδαγωγικό. 

u Το πρόγραμμα σπουδών εμπλου-
τίζεται με νέες εκπαιδευτικές θεμα-
τικές, όπως επιχειρηματικότητα, 
συμπεριφορά οδικής κυκλοφορίας, 

εθελοντισμός, κ.λπ.
u Εχοντας εντοπίσει τη μεγαλύ-

τερη, ίσως, παθογένεια του εκπαι-
δευτικού μας συστήματος που είναι 
το χάσμα μεταξύ εκπαιδευτικής δι-
αδικασίας και αναγκών της αγοράς 
εργασίας, καθιερώνουμε τον σχολικό 
επαγγελματικό προσανατολισμό από 
το Γυμνάσιο, ώστε να αναδεικνύονται 
οι κλίσεις και οι δεξιότητες όλων των 
παιδιών. Επιπλέον, εστιάζουμε στο 
θεσμό της «άσκησης» σε επιχειρή-
σεις...

u Δημιουργούμε ένα Πρότυπο 
και ένα Πειραματικό σχολείο σε 
κάθε Περιφερειακή Ενότητα, φρο-
ντίζοντας παράλληλα το εργασιακό 
καθεστώς των εργαζόμενων σε αυτά. 

u Η Νέα Δημοκρατία δεν σκοπεύει 
να αιφνιδιάσει κανέναν. Η δική μας 
λογική είναι ότι πριν από οποιαδήπο-
τε αλλαγή, χρειάζεται λεπτομερής 
- πρωτίστως στρατηγικός - σχεδια-
σμός, χρειάζεται να έχει προηγηθεί 
ουσιαστικός διάλογος με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, να έχουν 
υποβληθεί υλοποιήσιμες προτάσεις 
και, φυσικά, ένα μεταβατικό στά-
διο προσαρμογής. Ως εκ τούτου, το 
ισχύον σύστημα εισαγωγής δεν θα 
αλλάξει συθέμελα για τους μαθητές 

που ετοιμάζονται να ξεκινήσουν την 
γ’ Λυκείου. Ωστόσο, θα προβούμε 
σε βελτιωτικές κινήσεις, στην προ-
σπάθειά μας να καταστήσουμε πιο 
λειτουργικό το ισχύον σύστημα που 
χαρακτηρίζεται από πλήθος στρε-
βλώσεων.

u Ανάκτηση του αυτόνομου παιδα-
γωγικού ρόλου του Λυκείου. Σε αυτό 
το πλαίσιο, δίνουμε μεγάλη βαρύτητα 
στην απόκτηση Εθνικού Απολυτηρί-
ου, στο οποίο θα οδηγεί η επιτυχής 
ολοκλήρωση του Λυκείου. Για τον 
προσδιορισμό του βαθμού του Εθνι-
κού Απολυτηρίου θα συνυπολογίζο-
νται οι βαθμοί και των 3 τάξεων του 
Λυκείου με ειδικό συντελεστή ανά 
τάξη. Παράλληλα, σε αυτή τη διαδι-
κασία, και για την επίτευξη μεγαλύ-
τερου βαθμού αντικειμενικότητας, 
θα αξιοποιηθεί ο ανανεωμένος και 
βελτιωμένος θεσμός της Τράπεζας 
Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολί-
ας, κατά τη διεξαγωγή των γραπτών 
προαγωγικών εξετάσεων από τάξη 
σε τάξη, για όλες τις τάξεις του Λυ-
κείου.

u Στην ανώτατη εκπαίδευση, τα 
Ιδρύματα... συνδιαμορφώνουν τη 
βάση εισαγωγής στις Σχολές, αλλά 
και ορίζουν τον αριθμό των εισακτέ-

ων... Επιπλέον, καθιερώνεται ανώτα-
το χρονικό όριο ολοκλήρωσης των 
προπτυχιακών σπουδών, πλην αιτι-
ολογημένων εξαιρέσεων.

u Τα Ιδρύματα απελευθερώνο-
νται από τον ασφυκτικό έλεγχο του 
Υπουργείου, γίνονται εξωστρεφή και 
ανταγωνιστικά. Προς αυτή την κα-
τεύθυνση, διευρύνεται η δυνατότητα 
δημιουργίας ξενόγλωσσων προπτυ-
χιακών προγραμμάτων, εξορθολο-
γίζεται το ισχύον περιοριστικό θε-
σμικό πλαίσιο για τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα και καθιερώνεται ένα 
εσωτερικό πρόγραμμα κινητικότητας 
για φοιτητές μεταξύ ελληνικών Πανε-
πιστημίων, στα πρότυπα του Erasmus.

u Η κρατική χρηματοδότηση προς 
τα Ιδρύματα θα γίνεται βάσει αντι-
κειμενικών κριτηρίων και δεικτών, 
και, σε ένα βαθμό, θα συνδέεται με 
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. 
Επιπλέον της κρατικής χρηματοδό-
τησης, τα Ιδρύματα ενθαρρύνονται 
προς την προσέλκυση νέων πόρων, 
για παράδειγμα μέσω της αξιοποί-
ησης σχημάτων ΣΔΙΤ ή των εσόδων 
από επιχειρήσεις έντασης γνώσης 
(spin-off).

u Προχωρούμε σε απλοποίηση 
του δυσκίνητου και βαριά γραφειο-

κρατικού πλαισίου λειτουργίας των 
ΕΛΚΕ. 

u Η διασφάλιση ενός ασφαλούς 
ακαδημαϊκού περιβάλλοντος είναι 
βασική προϋπόθεση για την ανάπτυ-
ξη του Πανεπιστημίου. Προς τούτο, 
προχωρούμε στην κατάργηση του 
ασύλου. Οι δημόσιες αρχές θα μπο-
ρούν να επεμβαίνουν αυτεπαγγέλτως 
για κάθε αξιόποινη πράξη που λαμ-
βάνει χώρα στα Ιδρύματα, και θα 
αποδίδονται πειθαρχικές ευθύνες 
στις Πρυτανικές Αρχές για τη μη 
έγκαιρη κλήση και ενημέρωση των 
αρμοδίων δημοσίων οργάνων.

u Σε μία εποχή ραγδαίων αλ-
λαγών, κυρίως ως αποτέλεσμα της 
τεχνολογικής ανάπτυξης, η Παιδεία 
συνιστά κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης 
και καταλύτη για το παραγωγικό μο-
ντέλο που έχει ανάγκη η χώρα για να 
βγει από το τέλμα...

ΥΓ. Σημειώνουμε ότι δεν γίνεται 
νύξη για τις συγχωνεύσεις Πανεπι-
στημίων και ΤΕΙ. Θυμίζουμε ότι στο 
πρόγραμμά της η ΝΔ ανέφερε ότι 
«Συνεχίζεται η διαμόρφωση του 
Ακαδημαϊκού Χάρτη (συγχωνεύσεις/
ενοποιήσεις Πανεπιστημίων-ΤΕΙ) με-
τά από αξιολόγηση από την ΑΔΙΠ. 
Ενίσχυση του Τεχνολογικού Τομέα».
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Φασίστες! Μηχανεύονται νέο κόλπο για να 
κόψουν την άδεια του Δημήτρη Κουφοντίνα

Αυτό ξεπερνά κάθε όριο! Με-
τά την απόφαση του Αρείου 

Πάγου, που καθιστά μονόδρομο 
για το Δικαστικό Συμβούλιο του 
Βόλου τη χορήγηση άδειας στον 
Δημήτρη Κουφοντίνα, μετά τη 
δημόσια τοποθέτηση του προέ-
δρου της Ενωσης Δικαστών και 
Εισαγγελέων, εφέτη Χριστόφο-
ρου Σεβαστίδη, που ξεκαθάρισε 
με σαφή τρόπο όλα τα σχετικά 
ζητήματα, βγάζουν από την 
καβάτζα ένα καινούργιο τρικ, 
επιδιώκοντας να κόψουν την 
άδεια στον Δ. Κουφοντίνα. Τον 
καθιστούν υπόδικο για αδίκημα 
που ουδέποτε τελέστηκε και με 
το οποίο ο Κουφοντίνας δεν είχε 
καμιά σχέση!

Μιλάμε για φασισμό, ο οποί-
ος ενεργεί όπως του γουστά-
ρει, χωρίς να δίνει λογαριασμό 
σε κανένα.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγ-
ματα με τη σειρά.

Ανύπαρκτο αδίκημα
Την Πέμπτη, 6 Ιούνη του 2019, 

στάλθηκε στον Κορυδαλλό έγ-
γραφο της εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Πειραιά Βικτωρίας Μαρσιώ-
νη, το οποίο ενημερώνει τη διεύ-
θυνση της Φυλακής ότι εναντίον 
20 κρατούμενων έχει ασκηθεί 
ποινική δίωξη για τα αδικήματα 
της στάσης, της διακεκριμμένης 
φθοράς πραγμάτων που χρησι-
μεύουν σε κοινό όφελος και της 
ηθικής αυτουργίας στα δύο αυ-
τά αδικήματα. Πρόκειται για πο-
λιτικούς κρατούμενους, μεταξύ 
των οποίων και ο Δ. Κουφοντίνας 
(το εισαγγελικό έγγραφο έχει 
ήδη σταλεί και στη Φυλακή της 
Κασσαβέτειας, όπου κρατείται 
τώρα ο Δ. Κουφοντίνας). Αρκε-
τοί από αυτούς τους πολιτικούς 
κρατούμενους είναι πρώην, κα-
θώς έχουν στο μεταξύ αποφυλα-
κιστεί, ενώ άλλοι βρίσκονται στα 
πρόθυρα της αποφυλάκισης.

Πρόκειται για μια υπόθεση 
των αρχών του 2018, η οποία με-
τατράπηκε σε ποινική υπόθεση 
από την εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου Ξένη Δημητρίου, με απο-
κλειστικό σκοπό να κοπεί και τό-
τε η άδεια στον Δ. Κουφοντίνα.

Στις 24 Φλεβάρη του 2018, 
την ώρα που οι κρατούμενοι 
στον Κορυδαλλό βρίσκονταν 
ακόμα στα κελιά τους, τα ΕΚΑΜ 
εισέβαλαν στη Φυλακή και άρ-
παξαν τον πολιτικό κρατούμενο 
Ντίνο Γιαγτζόγλου, ο οποίος 
βρισκόταν σε απεργία πείνας, 
και τον μετήγαγαν με καθαρά 
γκανγκστερικό τρόπο. Αμέσως 
ξεκίνησε κινητοποίηση των 
συγκρατουμένων του, η οποία 
κράτησε πέντε περίπου ώρες 
και ολοκληρώθηκε μετά από 
συνάντησή τους με τον γενικό 
διευθυντή του υπουργείου Δι-
καιοσύνης Παύλο Δουλάμη, ο 
οποίος σε συνεννόηση με την 
πολιτική ηγεσία, δεσμεύτηκε 

προφορικά ότι ο Γιαγτζόγλου 
θα μεταφερθεί πάλι στον Κορυ-
δαλλό (όπως και έγινε).

Η εισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου, όμως, πίεζε να γίνει ποι-
νική δικογραφία, έχοντας στο 
στόχαστρό της τον Δ. Κουφο-
ντίνα, ο οποίος δεν είχε καμιά 
συμμετοχή στην κινητοποίηση 
των κρατούμενων, καθότι κρα-
τούνταν σε άλλο κτίριο της Φυ-
λακής (στο υπόγειο παράρτημα 
της ΣΤ' πτέρυγας, κάτω από τις 
γυναικείες φυλακές). Παρά ταύ-
τα, η εισαγγελέας Μαρσιώνη, 
στην οποία ανατέθηκε η διεξα-
γωγή προκαταρκτικής εξέτασης, 
κάλεσε τον Δ. Κουφοντίνα να 
απαντήσει αν, «από κοινού και 
με πρόθεση» με τους συγκρα-
τούμενούς του Γουρνά, Πετρα-
κάκο και Πολύδωρο, με τους 
οποίους συνυπέγραψε μια ανα-
κοίνωση συμπαράστασης στην 
κινητοποίηση των κρατούμενων, 
«παρείχε ψυχική συνδρομή και 
ενίσχυσε την ειλημμένη από-
φαση» στους κρατούμενους που 
ανήκουν «στην ομάδα ΣΠΦ», 
προκειμένου να οργανώσουν 
εξέγερση στις φυλακές!

Η ίδια η φυλακή δεν αξιο-
λόγησε το συμβάν ούτε ως 
πειθαρχικό παράπτωμα! Οπως 
προκύπτει από έγγραφα, στις 
27 Φλεβάρη του 2018, η διεύ-
θυνση της φυλακής διαβίβασε 
στο υπουργείο Δικαιοσύνης 
αναφορές δύο αρχιφυλάκων 
και τριών φυλάκων «σχετικά με 
διαμαρτυρία των κρατουμένων 
της Α, Β, Γ και Δ πτέρυγας του 
Καταστήματός μας». Στις ανα-
φορές γίνεται λόγος για «γενι-
κευμένη διαμαρτυρία» και για 
αντικείμενα που αφαιρέθηκαν 
από τους φύλακες «τα οποία 
επεστράφησαν λίγο αργότερα 
κατόπιν συνεννόησης».

Στις 2 Μάρτη του 2018, προ-
σωπικά η εισαγγελέας του Αρεί-
ου Πάγου (όχι κάποιος αντει-
σαγγελέας) έστειλε εντολή στη 
διευθύνουσα την Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Πειραιά και της 
ζητούσε «όπως διενεργήσετε 
αυτοπροσώπως ή με κάποιον 
εισαγγελικό λειτουργό της υπη-
ρεσίας σας, ποινική προκαταρ-
κτική εξέταση για τη διακρίβωση 
τέλεσης ή μη αυτεπαγγέλτως 
διωκόμενων πράξεων εντός του 
Καταστήματος Κράτησης Κορυ-
δαλλού», επικαλούμενη δημοσι-
εύματα σε τέσσερις ιστοσελίδες 
(tovima,gr, matrix24.gr, capital.
gr και news247.gr).

Στις 5 Μάρτη του 2018, ο ει-
σαγγελέας επόπτης στις φυλα-
κές Κορυδαλλού Δ. Σαββαΐδης 
ζήτησε από τη διεύθυνση της 
Φυλακής συμπληρωματική ανα-
φορά, «προκειμένου, ει δυνατόν, 
να διευκρινισθεί ονομαστικά και 
συγκεκριμένα ποιοι εκ των κρα-
τουμένων των ανωτέρω πτερύ-
γων βγήκαν από αυτές αν και 
όφειλαν να συμμορφωθούν στις 

νόμιμες εντολές των υπευθύνων 
του καταστήματος». Η φυλακή 
απέστειλε συμπληρωματικές 
αναφορές, στις οποίες όλοι οι 
φύλακες αναφέρουν ότι ο αριθ-
μός των κρατούμενων που κι-
νητοποιήθηκαν ήταν μεγάλος 
και δεν μπορούν να αναγνωρί-
σουν κανέναν κρατούμενο.

Κατασκευή
Η προκαταρκτική εξέταση 

που παρήγγειλε η εισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου ανατέθηκε 
στην εισαγγελέα Β. Μαρσιώνη, 
η οποία έχει διατελέσει και επό-
πτρια στον Κορυδαλλό (ήταν 
αυτή που έκοψε για τελευταία 
φορά τότε την άδεια του Κου-
φοντίνα). Πήρε ένορκες κα-
ταθέσεις από τουλάχιστον 
11 αρχιφύλακες και φύλακες. 
Ολοι αποδραματοποίησαν τα 
γεγονότα και δήλωσαν πως 
δεν μπορούν να αναγνωρίσουν 
κανέναν κρατούμενο από τους 
πάρα πολλούς που κινητοποιή-
θηκαν. Η εισαγγελέας επέμενε 
να ρωτάει αν οι κρατούμενοι 
ήταν αναρχικοί, αν ανήκουν στη 
ΣΠΦ κι αν οι φύλακες αναγνω-
ρίζουν κάποιον από τους Ασπι-
ώτη, Πολίτη, Μιχαηλίδη, Σακκά, 
Σεϊσίδη, Σταμπούλο, που είχαν 
κάνει δήλωση αλληλεγγύης στην 
απεργία πείνας του Γιαγτζόγλου. 
Οι φύλακες δεν αναγνώρισαν 
κανέναν.

Ο αρχιφύλακας Λ.Β. ανα-
φέρει χαρακτηριστικά ότι οι 
κρατούμενοι πήραν κάποια 
κλειδιά «και τρεις ασυρμάτους 
(CB) τους οποίους επέστρεψαν 
όταν γύρισαν στις πτέρυγές τους 
πριν φθάσει ο εκπρόσωπος του 
Υπουργείου (…) Οι κρατούμενοι 
συμμορφώθηκαν, επέστρεψαν 
στις πτέρυγές τους περιμένο-
ντας τον εκπρόσωπο του Υπουρ-
γείου». Οσο για τις υποτιθέμενες 
φθορές αναφέρει: «Γύρισαν μια 
κάμερα προς τα επάνω για να 
μην καταγράφει και την άλλη κά-

μερα την ξεβίδωσαν, κατά συνέ-
πεια δεν προκλήθηκαν φθορές 
ούτε στις κάμερες ή σε κάποιο 
άλλο αντικείμενο».

Ιδιαίτερη σημασία έχει η κα-
τάθεση του εκπροσώπου του 
υπουργείου. Ο γενικός διευθυ-
ντής Π. Δουλάμης είναι ένας 
υπηρεσιακός παράγοντας με 
μεγάλη πείρα από φυλακές. Το 
2009, ο τότε υπουργός Δικαιο-
σύνης Ν. Δένδιας τον τοποθέ-
τησε διευθυντή στον Κορυδαλ-
λό και στην ανακοίνωση του 
διορισμού του τόνιζε ότι «καθ' 
όλη τη διάρκεια της υπαλληλικής 
σταδιοδρομίας του κ. Δουλάμη, 
δεν του έχει επιβληθεί ποτέ πει-
θαρχική ποινή και δεν υπάρχει 
εις βάρος του καμία πειθαρχι-
κή εκκρεμότητα».  Ο γενικός 
διευθυντής Π. Δουλάμης, στην 
κατάθεσή του, περιγράφει τη 
μετάβασή του στον Κορυδαλλό, 
όπου οι δύο αρχιφύλακες και ο 
διευθυντής τού έφεραν πολυ-
πληθή ομάδα κρατουμένων, με 
τους οποίους συνομίλησε, ενώ 
αργότερα έφτασε και ο εισαγ-
γελέας επόπτης Α. Σπηλιώτης. 
Αναφέρει ότι βρήκαν σημείο 
συμφωνίας για την επαναμε-
ταγωγή του Γιαγτζόγλου στον 
Κορυδαλλό, δηλώνει ότι δε 
γνωρίζει αν έγιναν ζημιές και 
πως αρμόδια για τυχόν παρα-
πτώματα είναι η διοίκηση της 
Φυλακής και ότι δεν ζήτησε τα 
ονόματα των κρατούμενων, ούτε 
γνωρίζει κάποιον από όσους του 
ονομάτισε η εισαγγελέας που 
έκανε την προκαταρκτική εξέ-
ταση. Ούτε δραματοποιήσεις, 
ούτε αναφορές σε εξεγέρσεις, 
αλλά μεταφορά ενός πνεύματος 
συζήτησης του ίδιου με δεκάδες 
κρατούμενους, η οποία μάλιστα 
κατέληξε σε συμφωνία.

Παρά ταύτα, για μια υπόθεση 
που έπρεπε να τεθεί αμέσως στο 
αρχείο, η εισαγγελέας ζήτησε 
ανωμοτί καταθέσεις από μια 
σειρά πολιτικούς κρατούμενους 

(και μόνον απ' αυτούς), με προ-
φανή στόχο να τους καταστήσει 
κατηγορούμενους. Κι ας μην 
περιγράφουν κανένα αδίκημα 
οι καταθέσεις των υπεύθυνων 
της φυλακής!

Ο στόχος
Και ο Κουφοντίνας, ο Γουρ-

νάς, ο Πετρακάκος, ο Πολύδω-
ρος, πού κολλάνε σ' αυτή την 
ιστορία; Κρατούνταν, όπως 
προειπώθηκε, σε άλλο κτίριο 
(στο υπόγειο των γυναικείων 
φυλακών), δεν είχαν καμιά φυ-
σική επαφή με τις πτέρυγες 
των ανδρικών φυλακών και δεν 
συμμετείχαν στην κινητοποίηση, 
την οποία πληροφορήθηκαν αρ-
γότερα. Κανένας δεν ονομάτισε 
τους ίδιους ή έστω την πτέρυγα 
όπου κρατούνταν. Αυτοί μια 
ανακοίνωση συμπαράστασης 
εξέδωσαν, η οποία μάλιστα δη-
μοσιεύτηκε όταν η κινητοποίηση 
των κρατούμενων είχε λήξει ή 
κόντευε να λήξει!

Μα το ζήτημα της εισαγγε-
λέα του Αρείου Πάγου ήταν 
κυρίως ο Κουφοντίνας και οι 
άδειες που δικαιούται. Εστησαν 
μια ολόκληρη ποινική υπόθεση, 
ποινικοποίησαν μια κινητοποίη-
ση την οποία η διεύθυνση της 
φυλακής δεν αξιολόγησε ούτε 
σε επίπεδο  πειθαρχικού παρα-
πτώματος (το ίδιο και ο αναπλη-
ρωτής επόπτης εισαγγελέας, 
που ήταν παρών στη διαδικασία 
και συνεργάστηκε με τον Π. Δου-
λάμη για την υλοποίηση της επα-
ναμεταγωγής του Γιαγτζόγλου), 
κατέστησαν υπόδικους μια σει-
ρά πολιτικούς κρατούμενους και 
στο τέλος, κάνοντας ένα σάλτο 
στην άλλη πλευρά του δρόμου 
και φτάνοντας στο υπόγειο όπου 
κρατούνταν ο Κουφοντίνας, τον 
κατηγορούν για… ηθική αυτουρ-
γία, μέσω… ψυχικής συνδρομής, 
σε μια κινητοποίηση που έτσι κι 
αλλιώς ήταν αυθόρμητη, δεν 
ήταν σχεδιασμένη.

Ο Κουφοντίνας και οι άλλοι 
τρεις τότε συγκρατούμενοί του 
δεν ήξεραν ότι τα ΕΚΑΜ θα 
εισβάλουν χαράματα και θα 
αρπάξουν τον απεργό πείνας Γι-
αγτζόγλου, ώστε να μπορεί κα-
νείς να τους προσάψει κατηγο-
ρία συμμετοχής –με οποιονδή-
ποτε τρόπο- στην κινητοποίηση.

Κουρελόχαρτο
Γνωρίζαμε και είχαμε αρθρο-

γραφήσει κατ’ επανάληψη γι’ αυ-
τή τη βρόμικη υπόθεση, η οποία 
έπρεπε να έχει πάει στο αρχείο 
εδώ κι ένα περίπου χρόνο. Γι’ αυ-
τό και αντιλαμβανόμαστε γιατί 
βγάζουν τώρα από την καβάτζα 
αυτή την ανύπαρκτη ιστορία. Το 
κάνουν για να κόψουν την άδεια 
στον Δημήτρη Κουφοντίνα, κα-
θιστώντας τον υπόδικο για… 
κακούργημα.

Πρέπει να σημειωθεί, ακόμα, 
ότι προκειμένου να χτυπήσουν 

τον Κουφοντίνα, χτυπούν το 
σύνολο σχεδόν των πολιτικών 
κρατούμενων, κάποιοι από τους 
οποίους βρίσκονται στα πρό-
θυρα της αποφυλάκισης και με 
την άσκηση δίωξης η σχετική δι-
αδικασία μπορεί να ανασταλεί, 
μέχρι να κλείσει αυτή η εντελώς 
κατασκευασμένη ποινική υπό-
θεση.

Προκειμένου να κόψουν τις 
άδειες από τον Δημήτρη Κου-
φοντίνα δε διστάζουν να κάνουν 
κουρέλι τον ίδιο το «νομικό πολι-
τισμό» τους, για τον οποίο τόσο 
καμαρώνουν. Και το κάνουν με 
τρόπο εντελώς απροκάλυπτο, 
καθαρά φασιστικό.

Μιλώντας νομικά, το έγγραφο 
Μαρσιώνη είναι ένα κουρελό-
χαρτο που δεν έχει καμιά νομι-
κή ισχύ, διότι δεν προσωποποιεί 
τις κατηγορίες για τις οποίες 
ανακοινώνει ότι άσκησε ποινική 
δίωξη. Αναφέρει συγκεκριμέ-
να ότι σε βάρος 20 πολιτικών 
κρατούμενων (τυχαίο είναι ότι 
δεν υπάρχει ούτε ένας ποινικός 
κρατούμενος υπό κατηγορία, 
πλην του Γ. Πετρακάκου, μολο-
νότι οι υπεύθυνοι της φυλακής 
είχαν μιλήσει για γενικευμένη 
διαμαρτυρία και για μεγάλο 
αριθμό κρατούμενων που πήρε 
μέρος σ' αυτή;), των Κ. Γουρνά, 
Γ. Πολύδωρου, Δ. Κουφοντίνα, 
Γ. Πετρακάκο, Θ. Μαυρόπου-
λου, Μ. Σεϊσίδη, Χρ. Τσάκαλου,  
Γερ. Τσάκαλου, Ι. Μιχαηλίδη, Π. 
Ασπιώτη, Δ. Πολίτη, Μ. Νικολό-
πουλου, Γ. Νικολόπουλου, Ντ. 
Μπολάνο, Π. Αργυρού, Κ. Σακκά, 
Ν. Ρωμανού, Α. Σταμπούλου, Χ. 
Χατζημιχελάκη και Δ. Χαρίση, 
ασκήθηκε ποινική δίωξη για 
στάση κρατουμένων, ηθική αυ-
τουργία στη στάση κατά συναυ-
τουργία και κατά συρροή, απλή 
συνέργεια στη στάση κατά συ-
ναυτουργία και κατά συρροή, δι-
ακεκριμένη περίπτωση φθοράς 
πραγμάτων που χρησιμεύουν 
για το κοινό όφελος κατά συ-
ναυτουργία και ηθική αυτουργία 
στη διακεκριμένη φθορά κατά 
συναυτουργία.

Για ποιο ή ποια αδικήματα 
κατηγορείται καθένας από τους 
είκοσι; Με βάση τον παλιό Ποι-
νικό Κώδικα, στα αδικήματα 
που αναφέρει η εισαγγελέας 
υπάρχουν πλημμελήματα (που 
δεν επηρεάζουν τις άδειες των 
κρατούμενων) και κακουργήμα-
τα (που καθιστούν τις άδειες 
απαγορευτικές). Οταν τα αδι-
κήματα δεν προσωποποιούνται, 
δεν έχουμε να κάνουμε με ένα 
νόμιμο έγγραφο, αλλά με ένα 
κουρελόχαρτο, που μοναδικό 
σκοπό έχει να ασκήσει πίεση 
για να κόψουν μ' αυτόν τον τρό-
πο την άδεια του Δημήτρη Κου-
φοντίνα. Αυτό το κουρελόχαρτο 
πρέπει να πάει εκεί που του ται-
ριάζει: στα σκουπίδια.

Από την άλλη, έχει ψηφιστεί 
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Νίκας τοις βασιλεύσι…
Το ότι η οικογένεια Κοκού πραγματοποίησε μνημόσυνο του 

Παύλου και της Φρίκης στο Τατόι δεν είναι είδηση. Ούτε είναι 
είδηση ότι μαζεύτηκαν καμιά εικοσαριά βασιλόφρονες (ανάμε-
σά τους διακρίναμε τον Λυκουρέζο και τον τέως βουλευτή και 
υπουργό της ΝΔ Παπαδόγκωνα).  Είδηση είναι ότι το μνημόσυνο 
τέλεσε ο Ιερώνυμος, συνοδευόμενος από άλλους τουλάχιστον 
τέσσερις δεσποτάδες (απ' όσο μπορέσαμε να διακρίνουμε από 
τις φωτογραφίες) και από ένα τσούρμο παπάδες και διάκους.

Μη μας πει κανείς ότι ήταν μια ιδιωτική τελετή, στην οποία ο 
Ιερώνυμος πήγε ως… καλός ποιμένας. Σε πόσες ιδιωτικές τελετές 
παρευρίσκεται ολόκληρη κουστωδία δεσποτάδων με επικεφαλής 
τον αρχιεπίσκοπο; Σε πολιτική εκδήλωση της έκπτωτης μοναρχίας 
χοροστάτησε ο Ιερώνυμος, γιατί υπάρχει εκλεκτική συγγένεια 
ανάμεσα στο ιερατείο και τη μοναρχική καμαρίλα. Ολ' αυτά δεν 
επηρεάζουν την πολιτική ζωή σήμερα, όμως ποτέ δεν ξέρεις. Γι' 
αυτό και η τέως μοναρχική οικογένεια, που επί τόσες δεκαετίες 
παρασιτεί με τα λεφτά που άρπαξε από τον ελληνικό λαό,  μπορεί 
και χρηματοδοτεί την προβολή της.

Εγκαίνια και στο κλειστό τζαμί
Εδώ στη Θεσσαλονίκη εγκαινίασαν σταθμούς με ντεκόρ ζω-

γραφισμένους μουσαμάδες και βαγόνια που θα κυκλοφορήσουν 
μετά από πέντε χρόνια, στο τζαμί που θα λειτουργήσει μετά από 
κάνα τρίμηνο θα κώλωναν; Ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων Κ. Γαβρόγλου έκανε, λέει, την επίσκεψη για να ενημερωθεί 
για την εξέλιξη του έργου. Εκτός του ότι αυτό θα μπορούσε να το 
μάθει και από το γραφείο του, χωρίς να χρειαστεί να κουβαληθεί 
στο Βοτανικό, αν πραγματοποίησε μια επίσκεψη εργασίας, τι τις 
ήθελε τις κάμερες και τους φωτογράφους και τους εκπροσώπους 
των διάφορων μουσουλμανικών κοινοτήτων;

Δεν έκοψε κορδέλα ο Γαβρόγλου, αλλά οργάνωσε μια φιέστα 
εγκαινίων. Το είπε, άλλωστε: «Σας καλέσαμε σήμερα εδώ για να 
δείτε με τα μάτια σας πως το τζαμί δεν είναι μια υπόσχεση γενική 
και αόριστη, αλλά μια πραγματικότητα»! Και μη μας πει κανένας 
ότι οι μετανάστες μουσουλμάνοι το θρήσκευμα δεν ψηφίζουν. 
Ψηφίζουν οι μουσουλμάνοι της Θράκης. Και υπάρχουν και οι «δι-
καιωματικοί», στους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ φροντίζει να υπενθυμίσει 
ότι αυτός άρχισε να χτίζει και τελειώνει το τζαμί, που επί χρόνια 
είχε καταντήσει γεφύρι της Αρτας.

Το τζαμί θ' αρχίσει να λειτουργεί -καλώς εχόντων των πραγμά-
των- από τον Σεπτέμβρη. Και τα εγκαίνια θα τα κάνει ο υπουργός 
της επόμενης κυβέρνησης. Παρουσία του καινούργιου δημάρ-
χου Κ. Μπακογιάννη. Γι' αυτό και ο Γαβρόγλου έτρεξε να κάνει… 
προ-εγκαινιακή προπαγάνδα. Στη μάχη της ψηφοθηρίας ισχύει 
το «μάζευε κι ας είναι και ρώγες».

Φασίστες! Μηχανεύονται νέο κόλπο για να κόψουν την άδεια του Δ. Κουφοντίνα

πλέον νέος Ποινικός Κώδικας, 
με βάση τον οποίο το αδίκημα 
της «στάσης κρατουμένων» (174 
ΠΚ) δεν είναι κακούργημα, αλλά 
πλημμέλημα. Επομένως, ο ανα-
κριτής που θα χειριστεί αυτή 
την ποινική δίωξη θα υπαγάγει 
υποχρεωτικά τα αδικήματα στο 
νέο Ποινικό Κώδικα, αντιμετω-
πίζοντας τη «στάση κρατουμέ-
νων» ως πλημμέλημα και όχι ως 
κακούργημα.

Αυτή η υπόθεση δεν μπορεί 
να σταθεί σε κανένα δικαστήριο. 
Οχι μόνο κατά των Κουφοντίνα, 
Γουρνά, Πολύδωρου και Πετρα-

κάκου, που δεν είχαν συμμετοχή 
στην κινητοποίηση, αλλά και των 
υπόλοιπων. Μέχρι τότε, όμως, 
εξακολουθεί να παρατείνεται η 
εκκρεμότητα με την άδεια του 
Δ. Κουφοντίνα, με αποκλειστι-
κή ευθύνη του Πρωτοδικείου 
Βόλου.

Πέρασαν τόσες μέρες από τό-
τε που το προκλητικό βούλευμα 
του Δικαστικού Συμβουλίου Βό-
λου αναιρέθηκε από τον Αρειο 
Πάγο. Από τις 6 Ιούνη τα δικα-
στήρια λειτουργούν κανονικά, 
μετά τη διακοπή λόγω εκλογών 
(το Δικαστικό Συμβούλιο θα 
μπορούσε να συγκληθεί και 

στη διάρκεια της διακοπής). Θα 
έπρεπε να έχουν ήδη κλείσει το 
ζήτημα, συγκαλώντας το Δικα-
στικό Συμβούλιο με νέα σύνθε-
ση και συμμορφωνόμενοι με τη 
νομολογία του Αρείου Πάγου, 
όμως ούτε φωνή ούτε ακρόαση. 
Η εξέταση ζητήματος που αφο-
ρά άδεια κρατούμενου είναι 
επείγουσας σημασίας. Οταν 
ήταν να κάνουν δεκτό το βέτο 
του εισαγγελέα και να κόψουν 
την άδεια του Κουφοντίνα συ-
γκάλεσαν το Δικαστικό Συμβού-
λιο αμέσως. Τώρα γιατί δεν το 
συγκαλούν; Μαγειρεύουν κάτι;

ΥΓ. Η εισαγγελέας Μαρσιώ-

νη, η οποία «θυμήθηκε» τώρα 
να ασκήσει ποινικές διώξεις και 
έστειλε τη σχετική ενημέρωση 
στον Κορυδαλλό, είναι ήδη πει-
θαρχικά ελεγχόμενη από την ει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου για 
άλλα ζητήματα (και τι ζητήμα-
τα!). Τα δημοσιεύματα που προ-
κάλεσαν τον πειθαρχικό έλεγχο 
δεν αποκαλύπτουν μόνο ότι η εν 
λόγω εισαγγελέας είναι… «Ολυ-
μπιακάρα» (και φουλ «μαρινακι-
κιά», γεγονός που προκάλεσε τα 
δημοσιεύματα από το «αντίπαλο 
στρατόπεδο»). Αποκαλύπτουν 
και το ειλικρινές ενδιαφέρον 
της για τον… αδίκως διωκόμενο 

Κασιδιάρη, την απέχθειά της 
για την περίθαλψη των παιδιών 
των μεταναστών και άλλα «ζου-
μερά», τα οποία υπέγραφε με… 
καλλιτεχνικό ψευδώνυμο στο 
facebook και στο Instagram (δεί-
τε τα σχετικά δημοσιεύματα στο 
https://www.documentonews.
gr/article/h-eisaggeleas-h-
ypokloph-kai-h-mhnysh-poy-
pagwse και στο https://www.
documentonews.gr/article/
eisaggelikh-parembash-
meta-tis-apokalypseis-toy-
documento-gia-ta-erga-kai-
tis-hmeres-ths-eisaggelews-
peiraia-marsiwnh).
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Από τον εκλεκτό του ΣΥΡΙΖΑ Αθ. Μπακαλέξη

Σημεία και τέρατα στον ΕΛΓΟ
Μια ηχηρή παραίτηση έγι-

νε την περασμένη Πα-
ρασκευή από το ΔΣ του ΕΛ-
ΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Ο γεωπόνος 
Αθανάσιος Μπαντής, που είχε 
τοποθετηθεί στο ΔΣ του ΕΛ-
ΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ως εκπρόσω-
πος του υπουργού Παιδείας, 
Ερευνας και Θρησκευμάτων 
(από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ δηλαδή), παραιτήθηκε, 
καταγγέλλοντας τον διευθύ-
νοντα σύμβουλο του Οργανι-
σμού Αθανάσιο Μπακαλέξη 
για σκανδαλώδεις χειρισμούς 
υπέρ συγκεκριμένης γαλακτο-
βιομηχανίας.

 Την επιστολή παραίτησης 
του κ. Μπαντή, η οποία πρω-
τοαναρτήθηκε στο blog του 
Συλλόγου Εργαζομένων ΕΛ-
ΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, μπορείτε να 
διαβάσετε στο http://www.
eksegersi.gr/ckeditor_assets/
attachments/2930/1_paraithsh_
mpanth.pdf.

Αβάντα στην 
αβάντα

 Τα γεγονότα, όπως τα κα-
ταγγέλλει ο κ. Μπαντής, έχουν 
ως εξής.

 Στην εταιρία (για να λέμε 
τα πράγματα με τ’ όνομά τους, 
πρόκειται για τη «Μπαταγιάν-
νης food Μονοπρόσωπη ΕΠΕ») 
είχε επιβληθεί από τον ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ ποινή προσωρινής 
ανάκλησης της πιστοποίησης 
για την παραγωγή Φέτας 
ΠΟΠ, διάρκειας ενός μήνα.

 Ο διευθύνων σύμβουλος 
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ εισηγή-
θηκε την άρση της ανάκλησης, 
με το επιχείρημα ότι η εταιρία 
είχε συμμορφωθεί. Στη συ-
νεδρίαση του ΔΣ του Οργα-
νισμού στις 30 Μάη, όμως, ο 
διευθύνων σύμβουλος βρέθη-
κε μόνος έναντι όλων των υπο-
λοίπων μελών του ΔΣ. Αυτός 
πρότεινε την άμεση άρση της 
ανάκλησης που είχε επιβληθεί 
στην τυροκομική εταιρία, όμως 
το ΔΣ, μετά από πρόταση του 
Αθ. Μπαντή, αποφάσισε δια-
φορετικά.

 Συγκεκριμένα αποφάσισε: 
«Πριν τη λήψη απόφασης από 
το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΕΛΓΟ, για την άρση ή μη της 
προσωρινής ανάκλησης της 
Πιστοποίησης που επιβλήθηκε 
στην επιχείρηση ΜΠΑΤΑΓΙΑΝ-
ΝΗΣ FOOD ΜΟΝ ΕΠΕ (με την 
αριθ. 35/132η/28.03.2019 Από-
φαση Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΕΛΓΟ), να διενεργηθεί 
αμέσως έκτακτος επιτόπιος 
έλεγχος στην επιχείρηση από 
μικτό κλιμάκιο των διευθύν-
σεων του ΕΛΓΟ (Διεύθυνση 
Πιστοποίησης & Διεύθυνση 
Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος 
και Κρέατος) προκειμένου να 
διαπιστωθεί εάν στο διάστημα 
της προσωρινής ανάκλησης 
της πιστοποίησης η επιχείρηση 
παρήγαγε φέτα, με παράλληλο 
έλεγχο αποθεμάτων, ισοζύγιο 
κλπ.».

 Ολόκληρη την απόφαση του 
ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ μπο-
ρείτε να διαβάσετε στο http://
www.eksegersi.gr/ckeditor_
assets/attachments/2931/2_
apofash_ds_elgo.pdf.

Τι είχε συμβεί; Πέραν των 
όσων είχαν διαπιστώσει παλαι-
ότερα οι ελεγκτές του ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ (δείτε στο http://
www.eksegersi.gr/Επικαιρότη-
τα/32867. Κυβέρνηση-ΣΥΡΙΖΑ-
Ασπίδα-προστασίας-μπροστά-
από), η συγκεκριμένη εταιρία 
πιάστηκε και από τις υπηρε-

σίες της Γενικής Διεύθυνσης 
Κτηνιατρικής να έχει εισαγάγει 
34 τόνους νωπό πρόβειο γάλα 
προέλευσης ΕΕ, το οποίο ψευ-
δώς ισχυρίστηκε ότι το έστειλε 
σε χοιροτροφική μονάδα, ενώ 
είχε αποστείλει τυρόγαλο!

Τη συγκεκριμένη υπόθεση 
είχαμε αποκαλύψει εμείς, 
δίνοντας στη δημοσιότητα 
και την Εκθεση Ελέγχου, την 
οποία ζητήσαμε με αίτη-
σή μας και πήραμε από την 
αρμόδια υπηρεσία (http://
www.eksegersi.gr/ckeditor_
assets/attachments/2814/
mpatagiannhs_1.pdf).

Κι ενώ το ΔΣ του ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ είχε αποφασίσει 
κόντρα στην εισήγηση του δι-
ευθύνοντα συμβούλου Μπα-
καλέξη, να γίνει πρώτα εξονυ-
χιστικός έλεγχος στην τυρο-
κομική επιχείρηση, από μικτό 
κλιμάκιο των διευθύνσεων του 
ΕΛΓΟ και μετά να συζητηθεί 
το αν θα γίνει ή όχι άρση της 
ανάκλησης, ο Μπακαλέξης 
επανήλθε με νέα εισήγηση 
προς το ΔΣ που θα συνερχό-
ταν στις 6 Ιούνη, να άρει την 
ανάκληση πιστοποίησης για 
παραγωγή Φέτας ΠΟΠ από το 
τυροκομείο του Μπαταγιάννη, 
με το επιχείρημα ότι είχε γίνει 
έλεγχος.

 Ομως, όπως καταγγέλ-
λει ο κ. Μπαντής, ούτε μικτό 

κλιμάκιο συνεστήθη, ούτε 
επιτόπιος έλεγχος από μικτό 
κλιμάκιο διεξήχθη, ούτε ου-
σιαστικός έλεγχος αποθεμά-
των πραγματοποιήθηκε. Ο 
Μπακαλέξης επικαλείται μια 
εισήγηση της Διεύθυνσης Πι-
στοποίησης του ΕΛΓΟ, ενώ η 
κατεξοχήν ελεγκτική υπηρε-
σία του Οργανισμού, η Διεύ-
θυνση Διαχείρισης Ελέγχων 
Γάλακτος και Κρέατος (που 
είχε κάνει τους παλαιότερους 
ελέγχους και είχε βρει σωρεία 
παρανομιών) αποκλείστηκε 
από τον έλεγχο! Ομως, ακόμα 
και η «πιστή» στον Μπακαλέ-
ξη Διεύθυνση Πιστοποίησης 
έγραφε στην έκθεση ελέγχου 
ότι «η παραγωγή Απριλίου 2019 
βρίσκεται στις εγκαταστάσεις 
της επιχείρησης στην Αθήνα», 
δηλαδή σε άλλη αποθήκη από 
αυτή που το κλιμάκιο, μόνο της 
Διεύθυνσης Πιστοποίησης, 
έλεγξε!

 Οπως σημειώνει ο παραι-
τηθείς Αθ. Μπαντής, «ενώ με 
βάση τα πραγματικά δεδομέ-
να θα ανέμενε κανείς ο ΕΛΓΟ 
να επιβάλει νέα ποινή (με νέα 
ανάκληση της άδειας παρα-
γωγής φέτας), ο διευθύνων 
σύμβουλος καλούσε το ΔΣ να 
αποφασίσει για ανάκληση της 
ποινής, πλήττοντας το κύρος 
και την αξιοπιστία του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ, προσβάλλοντας 
ουσιαστικά και τους ελεγκτές 
υπαλλήλους της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος 
και Κρέατος του ΕΛΓΟ, που 
είχαν διενεργήσει όλους τους 
προηγούμενους ελέγχους στην 
επιχείρηση, αλλά και τη Διεύ-
θυνση Κτηνιατρικής, η οποία 
με την έκθεση ελέγχου της 
κατέρριψε τον ισχυρισμό της 
επιχείρησης πως “το πρόβειο 
γάλα προέλευσης Ευρωπαϊκής 
Ενωσης οδηγήθηκε σε χοιρο-
τροφική μονάδα“!».

Πραξικόπημα
 Η συνεδρίαση του ΔΣ που 

θα αποφάσιζε επί της εισήγη-
σης Μπακαλέξη θα γινόταν 
την Πέμπτη 6 Ιούνη, αλλά μα-
ταιώθηκε μετά από παρέμβα-
ση των εργαζόμενων του ΕΛ-
ΓΟ (για θέμα που αφορά τη 
σύναψη Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας). Aκολούθησαν από 
τον διευθύνοντα σύμβουλο 
του ΕΛΓΟ πρωτοφανείς πρα-
ξικοπηματικές διαδικασίες.

 Το ζήτημα θα πήγαινε κανο-
νικά στο επόμενο ΔΣ, στις 14 
Ιούνη. Ο Μπακαλέξης, όμως, 
βρήκε την ευκαιρία να υφαρ-
πάξει τη σύμφωνη γνώμη της 
πλειοψηφίας των μελών του 
ΔΣ με τηλεφωνικές επικοινω-
νίες και έχοντας την πλειοψη-
φία να άρει την ανάκληση της 
άδειας της «Μπαταγιάννης 
Food» με δική του απόφαση 
(η οποία θα μετεγκρινόταν 
στο ΔΣ)!
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Ναζάκια τέρμα
Η αγωνία που είχε καταλάβει το πανελλήνιο για το αν οι Οικο-

λόγοι Πράσινοι θα κατέβουν και πάλι στις εκλογές μαζί με τον 
ΣΥΡΙΖΑ, έλαβε τέλος. Οπως θα θυμόσαστε, η αγωνία άρχισε όταν 
ο μεν Τσίπρας (με τον Τσιρώνη να τον χειροκροτεί) ανακοίνωσε 
ότι οι Οικολόγοι Πράσινοι θα κατέβουν μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ, οι 
δε Οικολόγοι Πράσινοι έσπευσαν με ανακοίνωση να τον διαψεύ-
σουν, δηλώνοντας ότι την απόφαση θα πάρει το συνέδριό τους. 
Την περασμένη Τρίτη, λοιπόν, ανακοινώθηκε ότι την Κυριακή έγινε 
το συνέδριό τους και «αποφάσισε τη στήριξη των ψηφοδελτίων 
του ΣΥΡΙΖΑ με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Οικολόγων ΠΡΑ-
ΣΙΝΩΝ στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019». Συμφωνήθηκε, λέει, 
και θα πραγματοποιηθεί άμεσα και συνάντηση με τον Τσίπρα. Το 
δελτίο Τύπου περιλάμβανε και «συνοπτική αναφορά στο θετικό 
αποτύπωμα της συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ - Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ 
2015 -2019», την οποία -φυσικά- δεν πρόκειται να σχολιάσουμε. 
Δεν μας εξήγησαν, όμως, στις ευρωεκλογές γιατί κατέβηκαν χώ-
ρια από τον ΣΥΡΙΖΑ; Ηθελαν απλώς να… μετρηθούν, ήθελαν να 
δείξουν στους ευρωπαίους Πράσινους ότι υπάρχουν κι αυτοί ή 
προσέβλεπαν στην κρατική χρηματοδότηση; Το τελευταίο, πά-
ντως, με 49 χιλιάδες ψήφους και 0,87% δεν το πέτυχαν.

Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια
Ο Παπαχρήστος των «Νέων» έγραψε ότι τον Βενιζέλο τον «κα-

θάρισαν» Φώφη, Γιωργάκης και Λαλιώτης, που ταξίδεψαν μαζί 
στις πρωτεύουσες των νομών της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
μπας και καταφέρουν να βγάλουν τον Κατσιφάρα. Ο Λαλιώτης, 
σε εκτενή επιστολή του στη φυλλάδα του Μαρινάκη, διέψευσε 
ότι συνταξίδεψε με Φώφη και Γιωργάκη στη Δυτική Ελλάδα, διέ-
ψευσε ανάμιξή του στο «καθάρισμα» Βενιζέλου και σημείωσε με 
νόημα: ««Δυστυχώς κάποιοι θέλησαν να σας παγιδεύσουν για να 
αποσείσουν τις βαρύτατες ευθύνες που έχουν για την προμελε-
τημένη “παράδοση“ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Δεξιά 
και τον εκλεκτό της ΝΔ».

Πόσο πιο καθαρά να το πει; Δε δέχεται την άποψη ότι ο Κατσι-
φάρας δεν έχασε από την κάθοδο του Σπηλιόπουλου, «κολλητού» 
του Βενιζέλου και μιλάει για προμελετημένη παράδοση της πε-
ριφέρειας στη Δεξιά. Ποιος την έκανε αυτή την παράδοση; Δε 
χρειάζεται να πει «γάτα» ο Λαλιώτης. Λέει «τι κάνει νιάου-νιάου 
στα κεραμίδια» και όλοι καταλαβαίνουν τι εννοεί.

Παραλήρημα
Πίνουν τίποτα τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ; Δε νομίζου-

με. Απλά, έχουν χάσει τη μπάλα και κάποιες φορές κυριολεκτικά 
δεν ξέρουν τι λένε. Εχουν και το γνωστό κωλοπαιδισμό που δεν 
τους επιτρέπει να αυτοπροστατευθούν όταν θυμώνουν. Βγήκε για 
παράδειγμα ο Τσακαλώτος στη Βουλή και κατηγόρησε τον Περισ-
σό ότι θα φταίει αυτός άμα κερδίσει τις εκλογές η ΝΔ! Ακουσε, 
λέει τον Καραθανασόπουλο να λέει «ότι θα πουν στους ανθρώ-
πους να μην ψηφίσουν και να μην τους επηρεάσει το λιγότερο 
κακό, το ποιος θα κόψει περισσότερο». Και συνέχισε: «Αν ο μη 
γένοιτο κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, θα είναι άλλο ένα τεράστιο 
λάθος του ΚΚΕ. Γιατί όταν το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας 
ξεδιπλωθεί -και δεν είναι ανάγκη να κάνουμε εικασίες, μπορούμε 
να δούμε ακριβώς τι είπε ο κ. Στουρνάρας για το ασφαλιστικό, 
μπορούμε να δούμε ακριβώς τι είπαν για τον φόρο πάνω στην 
ενέργεια με την ανακοίνωση που έκαναν, μπορούμε να δούμε 
ακριβώς τι έχουν έρθει για το 1 προς 5 όσον αφορά τη δημόσια 
διοίκηση, τον δημόσιο τομέα, δηλαδή να φεύγουν πέντε και να 
έρχεται ένας-, όλος ο δικός μας κόσμος και όλος ο δικός σας 
κόσμος θα υποφέρει απ’ αυτό. Πολλές φορές έχει κάνει το λάθος 
το ΚΚΕ. Πολλές φορές έχει κάνει το λάθος και η Αριστερά».

Μιλάμε για μεγάλο θράσος. Δηλαδή τι περιμένει από τον Πε-
ρισσό, να απόσχει από τις εκλογές και να καλέσει τον κόσμο 
να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ; Εχουν τόσο πολύ καβαλήσει το καλάμι που 
απαιτούν οι πάντες (από ΚΙΝΑΛ μέχρι Περισσό) να διαλύσουν τα 
κόμματά τους και να στοιχηθούν πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ, τάχα για 
να μη βγει η ΝΔ! Ειδικά ο Περισσός δεν εμφάνισε κάποια εκλογι-
κή ενίσχυση. Αδυνατισμένος εκλογικά έχει βγει. Πώς λοιπόν του 
φορτώνουν την επερχόμενη νίκη της ΝΔ, όταν αποδεδειγμένα 
ψηφοφόροι φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και πάνε στη ΝΔ και όχι 
στον Περισσό;

Οι συριζαίοι δε θέλουν να παρα-
δεχτούν ότι είναι η δική τους πολι-
τική που παραδίδει τη σκυτάλη στη 
ΝΔ. Την ίδια πολιτική εφαρμόζουν, 
τη μνημονιακή πολιτική, γι' αυτό 
και μια μάζα ψηφοφόρων ψηφίζει 
πότε τους μεν και πότε τους δε. 
Επειδή δε θέλουν να το παραδε-
χτούν αυτό, προσπαθούν αλήτικα 
να φορτώσουν τις ευθύνες στις 
πλάτες άλλων κομμάτων.

 Για να υπάρξει πλειοψηφία 
χρειάζονται τέσσερις ψήφοι 
(το ΔΣ είναι επταμελές). Ενας 
ο Μπακαλέξης και ένας ο πρό-
εδρος του ΔΣ Ν. Κατής, δύο. 
Πήρε τη σύμφωνη γνώμη του 
προέδρου του ΓΕΩΤΕΕ και εκ-
προσώπου του στο ΔΣ του ΕΛΓΟ 
(!), αλλά χρειαζόταν μία ακόμα 
ψήφο. Για να τη βρει, παρέκαμ-
ψε ένα τακτικό μέλος του ΔΣ, που 
ήξερε ότι δε θα ψήφιζε αυτή την 
εξοργιστική απόφαση, και έβαλε 
στη σύνθεση το αναπληρωματικό 
μέλος, που ψήφισε υπέρ της εισή-
γησης Μπακαλέξη!

 Ερχόμαστε τώρα εμείς να ρω-
τήσουμε.

u Τι πρεμούρα είχε ο Μπακα-
λέξης να άρει την ανάκληση της 
άδειας παραγωγής φέτας του 
συγκεκριμένου τυροκομείου με 
το τόσο «αμαρτωλό» ιστορικό;

u Γιατί δεν υλοποίησε την από-
φαση του ΔΣ, στέλνοντας μικτό 
κλιμάκιο ελέγχου για επιτόπιο 
εξονυχιστικό έλεγχο;

u Γιατί δεν περίμενε μια βδο-
μάδα για να γίνει το ΔΣ και να 
συζητήσει το ζήτημα, αλλά έκανε 
ψηφοφορία… δι’ αλληλογραφίας;

u Με ποιο δικαίωμα αντικατέ-
στησε ένα μέλος του ΔΣ με τον 
αναπληρωματικό του, προκειμέ-
νου να εξασφαλίσει την οριακή 
πλειοψηφία των τεσσάρων στους 
επτά; 

Πανικός
 Λίγες ώρες μετά τη δημοσι-

οποίηση της παραίτησης Μπα-
ντή και αφού μεσολάβησαν και 
άλλα γεγονότα (τα γνωρίζου-
με και θα μιλήσουμε γι’ αυτά 
στην ώρα τους), ο Μπακαλέξης 
εξέδωσε νέα απόφαση με την 
οποία ανέστειλε την ισχύ της 
προηγούμενης μέχρι την Παρα-
σκευή 14.06.2019, που θα ξανα-
συνεδριάσει το ΔΣ του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ «προκειμένου το συ-
γκεκριμένο θέμα να συζητηθεί 
και να ληφθεί οριστική απόφαση 
στη συνεδρίαση αυτή» (http://
www.eksegersi.gr/ckeditor_
assets/attachments/2932/3_
anastolh_apofash_ds_gia_arsh_
mpatagiannh.pdf).

 Η κίνηση αυτή προδίδει πανι-
κό και είναι σίγουρο ότι έγινε με 
εντολή Αραχωβίτη, καθώς ο πα-
νικός είχε απλωθεί και στο έκτο 
όροφο του κτιρίου της Πλατείας 
Βάθη. Ο Μπακαλέξης έβγαλε 
την Παρασκευή απόφαση άρ-
σης της ανάκλησης της άδειας 
της «Μπαταγιάννης FOOD» και 
τη Δευτέρα ανέστειλε την ισχύ 
της απόφασής του!

 Το σκάνδαλο είναι δεδομένο. 
Το άμεσο ξωπέταγμα του διευ-
θύνοντος συμβούλου του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ είναι το ελάχιστο 
που πρέπει να κάνει ο υπουργός 
Αραχωβίτης. Το ελάχιστο!

 Τα μέλη του ΔΣ του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ έχουν υποχρέωση 
να μην εγκρίνουν την απόφαση 
Μπακαλέξη και να υλοποιήσουν 
άμεσα τη δική τους προηγούμενη 
απόφαση της 30ής του Μάη: να 
συγκροτήσουν μικτό κλιμάκιο 
ελέγχου και να πραγματοποιή-
σουν εξονυχιστικό έλεγχο στο 
τυροκομείο.

Προσφορά
Η συντρόφισσα Ελλη 

Αβραμίδου, στη μνήμη 
της μητέρας της Αννας, 
που πέθανε την Τρίτη 11 
Ιούνη, προσφέρει στην 
«Κόντρα» 200 ευρώ.

Τα πιο θερμά μας 
συλλυπητήρια.

Μήνυμα του Δημήτρη 
Κουφοντίνα στην πολιτική 
κηδεία του Χρ. Τσιγαρίδα

Σήμερα αποχαιρετάμε τον Χρήστο Τσιγαρίδα.
Τον «Κοσμά» που πρωτογνώρισα πριν από 41 χρόνια.
Μέλος του ΕΛΑ από την αρχή μέχρι το τέλος, πάντα συ-

νεπής στις ιδέες του, έβαλε καθοριστική την προσωπική του 
σφραγίδα στην πορεία και στη στρατηγική της οργάνωσής 
του.

Ο θάνατος του Χρήστου είναι μια απώλεια για την Ιστορία 
του δυναμικού μεταπολιτευτικού κινήματος.

Προπάντων, είναι βαριά η απώλεια για τους δικούς του 
ανθρώπους, για τους αγαπημένους του.

Αυτές τις δύσκολες ώρες, στέκομαι κι εγώ δίπλα τους, 
εκφράζω την πιο βαθιά μου λύπη και συμπαράσταση.

Δημήτρης Κουφοντίνας
Φυλακές Κασσαβέτειας

ελληνικού τύπου». Αυτό ακρι-
βώς γράψαμε κι εμείς. Κι αυτή 
είναι η ουσία. Τα υπόλοιπα είναι 
ζήτημα ερμηνείας και ζήτημα… 
ιστορίας.

Ο ΣΕΒΓΑΠ μας γράφει ότι 
αναγκαστικά και οι ελληνικές 
γαλακτοβιομηχανίες που λει-
τουργούν στο εξωτερικό θα 
γράφουν στις ετικέτες των 
προϊόντων τους «γιαούρτι ελ-
ληνικού τύπου», για να μπορέ-
σουν να αντιμετωπίσουν τον 
ανταγωνισμό από ξένες γαλα-
κτοβιομηχανίες που πωλούν 
ίδια προϊόντα. Αυτός είναι ο 
«ρεαλισμός» του κέρδους και 
αφορά τους καπιταλιστές, όχι 
εμάς που μαχόμαστε για την 
αλήθεια και για τα συμφέροντα 
της ελληνικής κτηνοτροφίας 
και των φτωχών κτηνοτρόφων.

Ο ΣΕΒΓΑΠ προσπαθεί να 
μας πείσει ότι μόνον αυτός 
δίνει μάχη στην ΕΕ για να πε-
τύχει θεσμικά να απαγορευτεί 
και η χρήση των όρων «γιαούρτι 
ελληνικού τύπου/στιλ/συντα-
γής». Παρά ταύτα, ομολογεί 
ότι η «σκληρή πραγματικότη-
τα» είναι πως για την Κομισιόν 
και τις υπηρεσίες της αυτό το 
ζήτημα είναι τελειωμένο. Ποιος 
το αποκάλυψε αυτό το ζήτημα, 
κύριοι του ΣΕΒΓΑΠ; Οχι εσείς, 
αλλά εμείς. Εμείς αποκαλύ-
ψαμε και δημοσιεύσαμε την 
επιστολή του επιτρόπου Αντρι-
ουκάιτις, την οποία λογόκρινε 
πρόστυχα ο πρώην υπουργός 
Αποστόλου.

Οταν εμείς αποκαλύψαμε 
την επιστολή Αντριουκάιτις κι 
αφού το σχετικό δημοσίευμά 
μας γνώρισε ευρεία προβολή 
και αναπαραγωγή, αναγκά-
στηκε και ο ΣΕΒΓΑΠ να βγει 
και να ψέξει τον Αποστόλου. 
Αυτά έγιναν πριν από τριάμισι 
σχεδόν χρόνια. Επειδή είχαμε 
διαπιστώσει ότι ο υποτιθέμε-
νος αγώνας του ΣΕΒΓΑΠ ήταν 
πλέον καθαρά υποκριτικός και 
γινόταν «για τα μάτια του κό-
σμου», τους απαντήσαμε τότε 
με ένα δημοσίευμα που είχε 
τίτλο «Γαλακτοβιομήχανοι κα-
τά Αποστόλου για το γιαούρτι: 

Με την απληστία τους άνοιξαν 
το δρόμο στο “greekyogurt“».

Θυμίσαμε τότε, ότι επί σει-
ρά ετών (τουλάχιστον από το 
2009) οι γαλακτοβιομήχανοι 
χρησιμοποιούσαν ευρέως συ-
μπυκνωμένο (εβαπορέ) γάλα 
στην παραγωγή γιαουρτιού 
(και όλων των γαλακτοκομικών 
προϊόντων, ακόμα και του γά-
λακτος που πωλείται ως νωπό), 
ενώ αυτό απαγορευόταν ρητά 
και κατηγορηματικά από τον 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

Δεν περιορίστηκαν μόνο 
στην πολύχρονη παρανομία, 
αλλά απαίτησαν και να νομιμο-
ποιηθεί, ζητώντας να περάσει 
στην περιβόητη εργαλειοθήκη 
του ΟΟΣΑ εντολή αλλαγής 
του Κώδικα Τροφίμων και Πο-
τών, ώστε να επιτρέπεται στην 
παραγωγή γιαουρτιού η χρήση 
συμπυκνωμένου (εβαπορέ) 
γάλακτος και πρωτεΐνης γάλα-
κτος. Ετσι, το 2016 εκδόθηκε 
η επαίσχυντη, καταστροφική 
ΚΥΑ των Μπόλαρη-Αλεξιάδη, 
με την οποία νομιμοποιήθηκε 
η χρήση συμπυκνωμένου (εβα-
πορέ) γάλακτος και πρωτεΐνης 
γάλακτος στην παραγωγή 
γιαουρτιού. Θέλησαν και την 
πίτα ολόκληρη και το σκύλο 
χορτάτο.

Γράφαμε τότε και ισχύει στο 
ακέραιο και σήμερα, τριάμισι 
χρόνια μετά: Το «ελληνικό για-
ούρτι» το πούλησαν οι ίδιοι οι 
έλληνες γαλακτοβιομήχανοι, 
με την απληστία τους και με 
το φαταουλισμό τους. Ας μη 
διαμαρτύρονται τώρα που θα 
τους φέρνουν οι άλλοι απέξω 
«γιαούρτι ελληνικού τύπου». 
Με το ίδιο γάλα θα φτιάχνεται, 
άλλωστε. Οσο για τη συγκυ-
βέρνηση των Τσιπροκαμμένων, 
προκειμένου να κάνει το χατίρι 
των άπληστων γαλακτοβιομή-
χανων, υπέγραψε το θάνατο 
της ελληνικής κτηνοτροφίας 
και άνοιξε το δρόμο για να 
χαθούν σιγά-σιγά όλα τα Προϊ-
όντα Ονομασίας Προέλευσης 
(ΠΟΠ) και Γεωγραφικής Ενδει-
ξης (ΠΓΕ).

Την ώρα που το προηγούμε-
νο φύλλο της «Κόντρας» 

βρισκόταν στο τυπογραφείο, 
λάβαμε με e-mail επιστολή 
από τον ΣΕΒΓΑΠ (Σύνδεσμος 
Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλα-
κτοκομικών Προϊόντων), που 
αναφέρεται σε ανάλυση που 
δημοσιεύτηκε στην ιστοσελί-
δα μας την Τετάρτη 5 Ιούνη, με 
τίτλο «Επιχείρηση εξαπάτησης 
των κτηνοτρόφων: Κυβέρνηση 
και ΣΕΒΓΑΠ επιτρέπουν στην 
“Ολυμπος“ να παράγει γιαούρτι 
“ελληνικού τύπου“ με ρουμάνι-
κο γάλα».

Δημοσιεύσαμε στην ιστο-
σελίδα μας την επιστολή του 
ΣΕΒΓΑΠ και αναλυτική απά-
ντησή μας σ' αυτή. Ο χώρος 
δεν επιτρέπει να μεταφέρου-
με όλο αυτό το υλικό (μπο-
ρείτε να το βρείτε στο http://
www.eksegersi.gr/Επικαιρό-
τητα/33254. Μια-επιστολή-
του-ΣΕΒΓΑΠ-και-η-απάντησή-
μας-στο), παρά μόνο μερικά 
αποσπάσματα.

Ο ΣΕΒΓΑΠ ισχυρίζεται ότι το 
δημοσίευμά μας «όχι μόνο πε-
ριλαμβάνει ανακρίβειες αλλά 
δυστυχώς διαστρεβλώνει και 
τα γεγονότα, τουλάχιστον όσον 
αφορά τον ΣΕΒΓΑΠ». Ομως, η 
ίδια η επιστολή του επιβεβαιώ-
νει πλήρως το ρεπορτάζ και τις 
αποκαλύψεις μας.

Από την επιστολή φαίνεται 
μια αγωνία του ΣΕΒΓΑΠ να 
πείσει ότι στο ζήτημα με το 
ρουμάνικο «ελληνικό γιαούρ-
τι» ΟΛΥΜΠΟΣ αυτός ενήργη-
σε «αυτοβούλως» και όχι καθ’ 
υπόδειξη ή μετά από ενημέρω-
ση από το ΥΠΑΑΤ. Ετσι «διά-
βασε» λάθος τα όσα γράψαμε. 
Γιατί εμείς γράψαμε ότι είναι η 
υφυπουργός Τελιγιορίδου αυ-
τή που απευθύνθηκε στον ΣΕ-
ΒΓΑΠ για να ζητήσει ενημέρω-
ση και ο ΣΕΒΓΑΠ της απάντησε 
ότι έλυσε το πρόβλημα. Και ως 
προς το «ποιος ενήργησε πρώ-
τος», όμως, ο ΣΕΒΓΑΠ γράφει 
ανακρίβειες στην επιστολή του. 
Του απαντήσαμε, λοιπόν, ότι κι-
νήθηκε μια μέρα αργότερα από 
την ημερομηνία που αναφέρει 
στην επιστολή του (και να μην 
τολμήσει να μας διαψεύσει). 
Κινήθηκε μόνο όταν κατέθεσε 
στη Βουλή μια κουτσουρεμένη 
Ερώτηση ο νεοδημοκράτης 
Στύλιος.  Δεν είχε κινηθεί όταν 
έλαβε το έγγραφο της ελληνι-
κής πρεσβείας στο Βουκουρέ-
στι (φέρει ημερομηνία 22 Μάρ-
τη), ούτε μετά την αποκάλυψη 
αυτού του εγγράφου από εμάς 
(στις 9 Απρίλη). Από τη στιγμή 
που το θέμα έφτασε στη Βουλή 
και αφορούσε «εμφύλιο» ανά-
μεσα σε εταιρίες μέλη του στη 
ρουμάνικη αγορά, ο ΣΕΒΓΑΠ 
αργά ή γρήγορα (το έκανε 
αργά) ήταν αναγκασμένος να 
παρέμβει ως «κυανόκρανος».

Επί της ουσίας, ο ΣΕΒΓΑΠ 
γράφει στην επιστολή του ότι 
αποδέχτηκε ως λύση να γρά-
φουν τα γιαούρτια της «Ολυ-
μπος» στη Ρουμανία «γιαούρτι 

Η απάντησή μας σε μια επιστολή 
των γαλακτοβιομήχανων
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Οι τραγικές εμφανίσεις της εθνικής ομά-
δας ποδοσφαίρου κόντρα σε Ιταλία και 

Αρμενία για τα προκριματικά του Ευρωπα-
ϊκού Πρωταθλήματος ήταν το βασικό θέμα 
της αθλητικής επικαιρότητας τη βδομάδα 
που πέρασε και είναι σίγουρο ότι θα μας 
απασχολήσουν και στο άμεσο μέλλον. Με-
τά τις δυο ήττες και ειδικότερα μετά την 
ήττα από την Αρμενία, που περιορίζει στο 
ελάχιστο τη δυνατότητα για πρόκριση στην 
τελική φάση, το κλίμα στην ομάδα θυμίζει 
το «κλουβί με τις τρελές», αφού όλοι είναι 
εναντίον όλων. 

Μετά την πρώτη ήττα, από την Ιταλία, η 
πλειοψηφία των αθλητικών συντακτών αλλά 
και των φιλάθλων που συμμετείχαν στις  συ-
ζητήσεις των αθλητικών ιστοσελίδων για τα 
τεκταινόμενα στην εθνική ομάδα, θεωρού-
σε ως βασικό υπεύθυνο τον προπονητή της 
Εθνικής, Αγγελο Αναστασιάδη. Η διοίκηση 
της ΕΠΟ στήριξε τον προπονητή, προσπάθη-
σε να αποδώσει την ήττα στην ανωτερότητα 
της Ιταλίας και μετέφερε τη συζήτηση για 
τις εξελίξεις στην ομάδα μετά τον αγώνα με 
την Αρμενία. 

Οι παίχτες της Εθνικής, από την πλευ-
ρά τους, έδειξαν να συμπορεύονται με τη 
«γραμμή» της ΕΠΟ και δημιούργησαν μια 
ασπίδα προστασίας γύρω από τον Αναστα-
σιάδη. Αυτό που προσδοκούσαν (κυρίως ο 
Γραμμένος και η παρέα του) ήταν μια νίκη 
κόντρα στην Αρμενία, που θα διατηρούσε 
την ομάδα σε τροχιά πρόκρισης και θα επέ-
τρεπε την παραμονή του Αναστασιάδη στον 
πάγκο της.  Μετά την ήττα από την Αρμενία, 
τα δεδομένα άλλαξαν άρδην, η κατακραυ-
γή και οι ευθύνες για την ήττα πέφτουν επί 
δικαίων και αδίκων και πλέον στο κάδρο, 
εκτός από τον Αναστασιάδη, έχουν μπει και 
ορισμένοι από τους βασικούς παίχτες της 
ομάδας.

Μετά τη λήξη του παιχνιδιού με την Αρ-
μενία, ο αρχηγός της Εθνικής, Σωκράτης 
Παπασταθόπουλος, μιλώντας εκ μέρους 
των «παλιών» παιχτών, διαφοροποιήθηκε 
από τον προπονητή του, όσον αφορά την 
υπόθεση  πρόκριση, με τη δήλωση ότι «δεν 
έχουμε τύχη, δεν αξίζαμε έτσι κι αλλιώς 
να πάμε στα τελικά». Ζήτησε να υπάρξουν 
άμεσα εξελίξεις, έβαλε ανοιχτά θέμα πα-
ραμονής του «Ευχαριστώ την Παναγιά» και 
ξεκαθάρισε ότι διαφορετικά θα σταματήσει 
αυτός από την ομάδα.

Με βάση την άποψη της συντριπτικής 
πλειοψηφίας  των φιλάθλων, όπως εκφρά-
στηκε στις συζητήσεις στις αθλητικές ιστο-
σελίδες, αυτό που φαντάζονταν ο Σωκράτης 
και η παρέα του ήταν ότι ο κόσμος θα στεκό-
ταν στο πλευρό τους και θα ζητούσαν όλοι 
μαζί την αποπομπή Αναστασιάδη. Ομως, 
από την πρώτη αντίδραση του κόσμου 
φάνηκε ότι τα αποτελέσματα της «παρέμ-
βασης» Παπασταθόπουλου δεν είναι όπως 
τα περίμεναν. Η πρεμούρα των παιχτών να 
διώξουν τον προπονητή τους δείχνει να τους 
γυρίζει «μπούμερανγκ», αφού μια σημαντική 
μερίδα των φιλάθλων θεωρεί ότι οι παίχτες 
έκατσαν να χάσουν επίτηδες από την Αρ-
μενία για να διώξουν τον «Ευχαριστώ την 
Παναγιά». Η τραγική αγωνιστική εικόνα της 
ομάδας χρεώνεται περισσότερο στους παί-
χτες, που θύμιζαν παλαίμαχους σε αγώνα 
για φιλανθρωπικούς σκοπούς, και λιγότερο 
στην έλλειψη αγωνιστικού πλάνου και τακτι-

κής, που έχουν σχέση με τις οδηγίες και τις 
κατευθύνσεις του προπονητή.  Αλλωστε, δεν 
έχει περάσει πολύς καιρός από τις ήττες της 
Εθνικής από τα Νησιά Φερόε, που είχαν ως 
αποτέλεσμα την αλλαγή προπονητή στον πά-
γκο της ομάδας, και για πολλούς η σημερινή 
κατάσταση αποτελεί μια επανάληψη της τό-
τε κατάστασης, στην οποία οι παίχτες είχαν 
πρωτοστατήσει για να δρομολογηθεί η αλ-
λαγή της τεχνικής ηγεσίας (Αναστασιάδης 
αντί Σκίμπε).

Για να πολιτικοποιήσουμε λίγο τα πράγ-
ματα, η κατάσταση στην Εθνική ομάδα μας 
θυμίζει τον τρόπο που αντέδρασε ο Βαγγέ-
λης Βενιζέλος μετά την εκλογική ήττα του 
ΠΑΣΟΚ το 2007 και τις δηλώσεις του στο 
Ζάππειο, με τις οποίες αυτοανακηρύχθηκε 
αρχηγός του κόμματος. Το αποτέλεσμα εί-
ναι γνωστό. Με τη «βιασύνη» του  πέτυχε το 
αντίθετο από το προσδοκώμενο γι’ αυτόν 
αποτέλεσμα και από σίγουρος αρχηγός είδε 
την πλάτη του Γιωργάκη. Οσον αφορά τον 
Αναστασιάδη, εκτός από την «άγαρμπη» κί-
νηση των παιχτών, που τον έκανε συμπαθή 
σε μια μερίδα φιλάθλων, στα υπέρ του είναι 
και η στήριξή του από τον Αγγελο Μπασινά, 
ο οποίος στήριξε τον προπονητή και άφησε 
εμμέσως πλην σαφώς αιχμές εναντίον του 
Παπασταθόπουλου. Ο Μπασινάς έχει ακό-
μα θετική εικόνα στις κρίσεις των φιλάθλων, 
εξαιτίας της συμμετοχής του στην ομάδα 
που κατέκτησε το Euro 2004 και ο λόγος 
του επηρεάζει. Τασσόμενος στο πλευρό 
του Αναστασιάδη, ενισχύει την άποψη που 
θεωρεί βασικούς υπεύθυνους τους παίχτες, 
βαθαίνοντας το χάσμα ανάμεσα στις δυο 
πλευρές.

Βεβαίως, όσο και αν προσπαθεί ο Μπασι-
νάς, όσα λάθη και αν κάνουν ο Παπασταθό-
πουλος και η παρέα του, ο «Ευχαριστώ την 
Παναγιά» με τις δηλώσεις του καταφέρνει 
να κάνει ολοένα και πιο δύσκολη τη θέση του 
και να μειώνει τις πιθανότητες «επιβίωσής» 
του. Οταν έχεις χάσει με κάτω τα χέρια από 
μια ομάδα της δυναμικότητας της Αρμενίας 
και δηλώνεις ικανοποιημένος από την προ-
σπάθεια της ομάδας και στεναχωρημένος 
από την ήττα, θεωρώντας ότι η ομάδα έχασε 
γιατί «δεν τη θέλει ο Θεός»  και ότι υπάρχουν 
ελπίδες πρόκρισης, χάνεις κάθε ίχνος σοβα-
ρότητας. Πλέον, όπως έχει διαμορφωθεί η 
κατάσταση, η διοίκηση της ΕΠΟ θα πρέπει 

να πάρει άμεσα δραστικές αποφάσεις και 
να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.

Στην περίπτωση μιας σοβαρής ποδοσφαι-
ρικής Ομοσπονδίας τα πράγματα θα ήταν 
πολύ απλά. Θα «τέλειωναν» τον Αναστασι-
άδη, θα επέλεγαν ένα σοβαρό προπονητή, 
θα προχωρούσαν σε ριζική ανανέωση του 
έμψυχου δυναμικού της ομάδας και θα χά-
ραζαν ένα αγωνιστικό πλάνο σε βάθος δυο-
τριών χρόνων. Οταν όμως αναφερόμαστε 
στο ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο 
και την ΕΠΟ, δεν μπορούμε να είμαστε σί-
γουροι ούτε για τα αυτονόητα, ούτε για σο-
βαρές και για προγραμματισμένες κινήσεις. 
Αλλωστε, τα πρώτα δείγματα γραφής από 
την πλευρά της ΕΠΟ δεν αφήνουν περιθώ-
ρια αισιοδοξίας.

Χωρίς να έχει συνεδριάσει το ΔΣ της 
Ομοσπονδίας, ο αναπληρωτής πρόεδρος 
της ΕΠΟ, Νίκος Βακάλης,  με ανάρτησή 
του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, πήρε 
σαφέστατη θέση σε βάρος του Αναστασι-
άδη, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες που του 
αναλογούν για τη συνεργασία της Ομοσπον-
δίας με τον έλληνα τεχνικό. Προφανώς, 
εναρμονίστηκε με την άποψη Παπαστα-
θόπουλου και προσπάθησε να αυξήσει τις 
μετοχές του στα ποδοσφαιρικά δρώμενα, 
όμως από τα σχόλια για την ανάρτησή του 
φαίνεται πως έχει την ίδια αντιμετώπιση με 
τους παίχτες. Ο Βακάλης επί της ουσίας 
καλεί τον Αναστασιάδη να διευκολύνει την 
κατάσταση και να παραιτηθεί, λέγοντας:  
«Οταν δεν υπάρχει ούτε ένας Ελληνας (κυ-
ριολεκτικά), που να στηρίζει την λογική σου, 
τότε κάτι δεν πάει καλά (δεν ψιχαλίζει) και η 
αξιοπρέπεια πρέπει να υπερισχύσει του εγω-
ισμού». Τόνισε, ακόμα, ότι όλοι κρίνονται από 
το αποτέλεσμα, το οποίο στην προκειμένη 
περίπτωση είναι συντριπτικά σε βάρος του 
Αναστασιάδη.

Με διαφορετική ταχύτητα από τον Βακά-
λη κινούνται τα υπόλοιπα μέλη της παρέας 
Γραμμένου. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής 
δεδομένα, το ΔΣ της ΕΠΟ θα ασχοληθεί 
με το θέμα «προπονητής εθνικής ομάδας» 
στις 19 Ιούνη, αφού το επόμενο παιχνίδι της 
Εθνικής θα γίνει το Σεπτέμβρη και η διοί-
κηση της ΕΠΟ δε θέλει να κάνει βιαστικές 
κινήσεις, παρά τις πληροφορίες από κύ-
κλους της διοίκησης της ομοσπονδίας που 
αναφέρουν ότι τα περισσότερα μέλη του ΔΣ 
κλείνουν υπέρ της λύσης της συνεργασίας 
με το σημερινό προπονητή. Ολα δείχνουν ότι 
ο «Ευχαριστώ την Παναγιά» θα αποτελέσει 
παρελθόν από την ομάδα, αλλά θα πρέπει 
να περιμένουμε μέχρι να επιβεβαιωθούν τα 
δεδομένα, αφού στο ελληνικό ποδόσφαιρο 
δεν υπάρχει λογική και τίποτα δεν μπορεί να 
θεωρηθεί σίγουρο.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
ΥΓ. Ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ κατά 

της αθλητικής ιστοσελίδας SDNA και του 
«Εθνους» (Μελισσανίδης εναντίον Σαββί-
δη), για σκόπιμη παραπληροφόρηση. Το δη-
μοσίευμα αναφέρεται σε διαφωνία τεχνικού 
διευθυντή (Λυμπερόπουλος) και προπονητή 
(Καρντόσο) για τις μεταγραφές της ομάδας, 
η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ το διαψεύδει, όμως 
στη συνείδηση των φιλάθλων πετυχαίνει το 
αντίθετο, αφού αν δεν υπάρχει  διαφωνία δε 
θα είχαν κανένα λόγο να ασχοληθούν με το 
συγκεκριμένο δημοσίευμα.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Μπερδεύτηκε η Παναγιά, είναι και οι 
Αρμένιοι χριστιανοί oρθόδοξοι...

Δύο χιλιάδες δεκαεννιά
πού είσαι, της ανατροπής γενιά;

Για να έχουμε ένα μπούσουλα στη μάχη κατά των αστικών 
μέσων εξημέρωσης, να υπενθυμίσουμε ότι τέτοιες μέρες (17 
του Ιούνη) του 1952 
ιδρύθηκαν στη Λάρι-
σα δύο εργοστάσια 
κατασκευής δημοσι-
ογραφικού χαρτιού 
από το άχυρο του 
θεσσαλικού κάμπου 
(τι γελάτε ρε; Δεν 
πάλευαν από τότε οι 
καπιταλιστές και οι 
μπάτλερς τους για 
περιορισμό του κό-
στους;)… Ωστόσο, 
μέγιστο γεγονός του 
επετειολογίου των ημερών, είναι η συμπλήρωση την Τρίτη (18 
του Ιούνη) μιας δεκαπενταετίας που κατέχει τον θρόνο του 
ο 127ος μητροπολίτης της συμβασιλεύουσας Ανθιμος. Εστω 
πλέον και χωρίς τους δύο εκ δεξιών παραστάτες Πανίκα και 
Φτερωτογιατρόπουλο.

Τέτοια χαρά στα σκέλια της δεν ξαναείδε η κάλπη
με τη σχισμή της να κοσμεί τάξεις κάθε σχολείου.

Τρεις οργασμοί (έστω λειψοί) σε τρεις μονάχα μήνες!
Σεξιστικό; Ε όχι δα! Δικαίωμα στους κηφήνες.

Κι επειδή δεν προκάναμε να αναφερθούμε στο προηγού-
μενο φύλλο, το κάνουμε τώρα για λόγους καταγραφής ενός 
σπουδαίου και ιστορικού γεγονότος:

Χάσαμε ένα κεφάλαιο οι αριστεροί και κλαίμε
τέτοιο αδάμα ηθικής δεν είδε ο τόπος λέμε!

Δε στέγνωσε το δάκρυ μας, χάσαμε την ουσία
και την αξιοπρέπεια. Χάσαμε την Τασία!

Ας επιστρέψουμε όμως στα καθημερινά, που δεν υπολείπο-
νται σοβαρής σημασίας –τουλάχιστον αυτό τον μήνα- αφού 
έχουμε πραγματική κοσμογονία σε άστεα, κώμες και χωριά:

Αντιλαλούν οι ρεματιές, αχολογά η φύση
κάτω από κάθε πλάτανο μαζεύεται μελίσσι

και συγκροτεί την κλίκα του και φτιάχνουν πλάνα ούλοι
με την κουτάλα σύμβολο για τις εφτά του Ιούλη.

Αντώνης, Φώφη και λοιποί, ο Αλέξης και ο Κούλης
κάθε αντιπαθητικός ή συμπαθητικούλης

κουκιά μετράει, κούνελους βγάζει απ' το καπέλο
για να βρεθεί μ' αυτούς που θα διοικήσουν το μπουρδέλο.
Εχουμε βέβαια και τα παρασκηνιακά, που καμιά φορά οι 

κουρελιασμένες κουρτίνες της αστικής τάξης και οι άγαρμπες 
υπηρέτριές της που δεν τις μαντάρουν, αφήνουν να βγουν 
στη φόρα:

Του Νίκου ο πρωτοξάδερφος, του Γιάννη η κουνιάδα,
ο μπατζανάκης της Θεανώς με βλέμμα σα γελάδα,

η κόρη του διευθυντή, του γραμματέα η νύφη
σπρώχνονται, διορίζονται όσο προφταίνουν. Στίφη!

Είναι το «διαφορετικό», «δίκαιο που 'γινε πράξη»
γελοίοι, απόντος του χεριού που θα τους ξετινάξει.

Ολα εκείνα με τα οποία μπολιάζονται από… κάποιους οι 
Ελληνες, η «εξυπνάδα» (κουτοπονηριά), βλαχομαγκιά μα και 
ραγιαδισμός, η ξενομανία, η ξιπασιά και τα στερεότυπα που 
έγιναν ανέκδοτα, όλα όσα τους έκαναν δακτυλοδεικτούμενους 
από την Ευρώπη και τον πολιτισμένο κόσμο, στην απάντηση 
του εστιάτορα που πήρε 591 ευρώ για έξι μερίδες καλαμαρά-
κια! Την παραθέτουμε αυτούσια, όπως δόθηκε στο «Open» και 
αναδημοσιεύτηκε από πάμπολλα μέσα ενημέρωσης: «Απευ-
θυνόμαστε σε συγκεκριμένο κοινό, το οποίο έρχεται από το 
εξωτερικό και κυρίως δουλεύουμε με ξένο πελατολόγιο. Αυ-
τή τη στιγμή, δυστυχώς, ένας απλός Ελληνας δεν μπορεί να 
το πληρώσει το κόστος. Οχι μόνο ένας απλός, αλλά το 90%. 
Μπροστά στο μαγαζί έχουμε ενυδρεία με ζωντανούς αστα-
κούς, οι οποίοι άλλοι έρχονται από εισαγωγή από τον Καναδά 
και άλλοι είναι ελληνικοί. Τα όστρακά μας είναι από τα καλύ-
τερα που υπάρχουν στον κόσμο καθώς έρχονται απευθείας 
από τη Γαλλία με αεροπλάνο».

Ερχονται! Κι έχουν στα μυαλά πλίνθους μαζί με στόκο.
Θα 'χει η στήλη υλικό, τέλος η ξηρασία.

Εχει κάποιος καμιά πειστική απάντηση για το τι ακριβώς 
το εθνικό έχουν η μετεωρολογική υπηρεσία, οι μεγάλες οδοί 
της χώρας, το Κτηματολόγιο, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και 
το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αστεροσκοπείο, 
τα ομώνυμα λαχείο, θέατρο, αρχαιολογικό μουσείο, τυπογρα-
φείο, ίδρυμα ερευνών και κέντρο τεκμηρίωσης, το συμβούλιο 
ραδιοτηλεόρασης και πολλά άλλα ων ουκ εστί αριθμός;

Πάρε τα μπογαλάκια σου, φόρτωσε τις βαλίτσες
κι αντί να πω κάτι βαρύ, βάζω εδώ τελείτσες…

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Ο παπα-ΠΑΟΚ πήρε σαφέστατες απο-
στάσεις από τον Αγγελο Αναστασιάδη 
και επί της ουσίας συντάσσεται με αυτούς 
που ζητούν να απομακρυνθεί από τον 
πάγκο της Εθνικής. Ολα δείχνουν ότι τον 
ομοσπονδιακό τεχνικό δεν μπορεί να τον 
σώσει ούτε ο Αγιος Σώστης και πλέον για 
να αλλάξουν τα πράγματα θα πρέπει να 
βάλει το χέρι της η Παναγία, η Χώρα του 
Αχωρήτου.
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> Αν είναι ένα δέντρο ματο-
βαμμένο στην 
Ισπανία
Είναι το δέντρο της Λευτεριάς.
Αν είναι ένα λάλο στόμα στην 
Ισπανία
Μιλά για Λευτεριά.
Αν είναι μια κούπα άκρατο
Κρασί
Ο λαός θα το πιει.
Πωλ Ελυάρ
«Στην Ισπανία»

> «Σιωνισμός: Εθνικιστικό 
αντιδραστικό ρεύμα που εί-
χε οπαδούς ανάμεσα στους 
εβραίους κεφαλαιοκράτες, 
διανοούμενους και τα πιο κα-
θυστερημένα στρώματα των 
εβραίων εργατών. Οι σιωνι-
στές προσπαθούσαν ν’ απο-
μονώσουν τις εβραϊκές μάζες 
απ’ τον κοινό αγώνα του προ-
λεταριάτου». Σημείωση 3 στο 
έργο του Στάλιν «Ο μαρξισμός 
και το εθνικό ζήτημα».

> Ετσι στην ψύχρα, η προσα-
γωγή μαθητών από μπάτσους 
στην Καλαμαριά.

> «Το κράτος είστε εσείς».

> Ή το κράτος έχει συνέχεια.

> Ιδού και ο… ενεργός Κινέζος.

> «Χορτάσαμε» ΕΡΤ χωρίς ει-
δήσεις αλλά φουλ προεκλογι-
κό Σύριζα.

> Θυμάστε το «αίτημα» «όχι 
μαύρο στην ΕΡΤ»;

> Λες και θα μπορούσε να 
υπάρχει ΕΡΤ χωρίς κυβερνητι-
κή προπαγάνδα.

> Πριν και τώρα.

> Το «μαύρο» για τους αφελείς.

> Και τους διπλοτριπλοκοψο-
χέρηδες.

> Δεν «πράττει» εκλογές το 
ΠΡΑΤΤΩ του Κοντζιά.

> Επιφυλάσσεται;

> Αμερικάνικα αεροπλάνα 
στον Βόλο:  ήταν δίκαιο, έγινε 
πράξη.

> Pink Floyd: «On The Turning 
Away».

> Τον είδανε να περπατά (οι 
κάνες των όπλων τους άγγιζαν 
τα πλευρά του)
να παίρνει το μεγάλο δρόμο
Και να σταματά στο κρύο χω-
ράφι
Ακόμη σπαρμένο με τ’ άστρα 
της αυγής.
Σαν έφεξε

Σκοτώσανε το Federico.
Οι άνδρες του εκτελεστικού 
αποσπάσματος
Δεν τόλμησαν να τον κοιτά-
ξουν καταπρόσωπο.
Ολοι τους είχαν κλείσει τα μά-
τια και προσεύχονταν.
– Ούτε ο θεός δε σας γλυτώνει 
τώρα.
– Ο Federico έπεσε νεκρός.
– Αίμα στο μέτωπό του και μο-
λύβι στα σπλάχνα του.
…Ακούτε; Το κρίμα γίνηκε στη 
Γρανάδα.
Μάθετέ το! Στη φτωχή Γρανά-
δα, ναι, στη Γρανάδα του…
Αντόνιο Ματσάδο, «Το κρίμα 
γίνηκε στη Γρανάδα»

> Καλά, πώς συναγελάζεται ο 
Περισσός στη «Διεθνή Διάσκε-
ψη Κομμουνιστικών και Εργα-
τικών Κομμάτων» με κόμματα 
όπως το Γαλλικό Κ.Κ. και το 
Ισπανικό Κ.Κ., τα οποία χαρα-
κτηρίζει ως «μεταλλαγμένα»; 
Το κλου, βέβαια, είναι το «Κ.Κ. 
Κίνας» με το οποίο ασμένως 
συναντιέται σε τέτοιου είδους 
μαζώξεις…

> Η «εξωκοινοβουλευτική» και 
πάλι συνηρπασμένη από τον 
κρετινισμό του κοινοβουλίου.

> Ή πώς τα παθήματα δε γίνο-
νται μαθήματα.

> Ενας ήταν Λεβέντης.

> Ξεπουπουλιασμένος.

> Τατόι και «βασιλική οικογέ-
νεια» προσφάτως. Στο παρελ-
θόν: «Δια το οικονομικόν έτος 1 
Ιουλίου 1943 – 30 Ιουνίου 1944 η 
πίστωσις δια την χορηγίαν του 
βασιλέως ανήρχετο εις 36.227 
λίρας στερλίνας και του δια-
δόχου 16.983 λίρας στερλίνας. 
Προσετίθετο ότι δια τα προ-
ηγούμενα έτη ούτε κατηρτί-
σθησαν ούτε εδημοσιεύθησαν 
προϋπολογισμοί διά να υπάρ-
χουν σχετικά στοιχεία», Γρηγ. 
Δαρνή, «Σοφοκλής Βενιζέλος», 
σελ. 285. Παρατίθεται στο βι-

βλίο του Σόλωνα Γρηγοριάδη 
«Ιστορία της σύγχρονης Ελλά-
δας 1941-1974 – Από το Λίβανο 
στη Βάρκιζα». Ενώ ο ελληνικός 
λαός λιμοκτονούσε, η βασιλική 
οικογένεια αμειβόταν περίπου 
σαν να μην υπήρχε πόλεμος.

> Ταμάμ

> Σεμνά και ταπεινά.

> Χωρίς σημαίες και ταμπούρ-
λα.

> Καληνύχτα, κύριε ρεβιζιονι-
στή. Καλημέρα, κύριε αστέ.

> Παγκόσμιες μέρες από δω, 
παγκόσμιες μέρες από κει. 
Εχουμε πήξει στην… παγκο-
σμιότητα.

> Απαγορευμένη από τις ειδή-
σεις (έντυπες και ηλεκτρονι-
κές) η λέξη καύσωνας…

> Ανοίγει ο δρόμος για «εργο-
λαβικούς» εργαζόμενους στον 
ΟΛΠ.

> Η ΣΣΕ προβλέπει μείωση 
βασικού ημερομίσθιου κατά 
5,63 ευρώ…

> Και στον Ριζοσπάστη της 
13/6/2019 – πάνω δεξιά γωνία, 
πρώτη σελίδα – «ΕΤΕΡΟΔΗ-
ΜΟΤΗ Μάθε πού ψηφίζεις!»

> Αυτό μας μάρανε.

> Οπως και η… Ευρώπη.

> Θα περίμενε κανείς να αντι-
δράσει (λέμε τώρα) η Κ.Ο. 
Ναυτεργατών του Περισσού 
στα όσα συμβαίνουν (=αντερ-
γατική «καταιγίδα της ερή-
μου») στο λιμάνι. Ομως: «Κά-
λεσμα της Κ.Ο. Ναυτεργατών 
του ΚΚΕ για τις εκλογές».

> «Χωρίς καμιά ντροπή τσα-
κώνονται οι συνοδηγοί του 
αντεργατικού οδοστρωτήρα» 
- Ριζοσπάστης, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 
13/6/2019. Δηλαδή είναι θέμα 
ηθικό;

> Εν μέσω «άπνοιας» κάτι τέ-

τοια βγαίνουν στην επιφάνεια.

> Και η καραμέλα της «κλιμά-
κωσης» συνεχίζεται (Ριζοσπά-
στης, 13/6/2019).

> Μια αέναη κλιμάκωση.

> Ιδεαλιστική.

> «Η Φώφη Γεννηματά  είναι 
ένας άνθρωπος που σε όλη 
της  τη ζωή παίρνει μεγάλα 
ρίσκα. Παίρνει αποφάσεις οι 
οποίες έχουν ως στόχο να μας 
φέρουν  κοντά στους πολίτες 
οι οποίοι έχουν προοδευτικά  
και πατριωτικά χαρακτηριστι-
κά». Παύλος Χρηστίδης. Από 
μικρός στο γλείψιμο…

> Λακωνική δήλωση του (πά-
ντοτε χασκογελαστού) Σταθά-
κη: «Η κυρία Κατερίνα Μπού-
μπα είναι μόνιμη δημόσιος 
υπάλληλος (ΠΕ Μηχανικών), 
πρώην υπάλληλος του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης και πρώην σύμβουλός μου, 
που από τον Οκτώβριο του 
2018 αποσπάστηκε στην τε-
χνική υπηρεσία του Κοινοβου-
λίου. Τον Ιανουάριο του 2019, η 
Διάσκεψη των Προέδρων (δια-
κομματικό όργανο) αποφάσισε 
ομόφωνα να μετατρέψει τις 
αποσπάσεις δημοσίων υπαλ-
λήλων σε μετατάξεις». Ολα 
καλά, δηλαδή, αφού η απόφα-
ση πάρθηκε από διακομματικό 
όργανο της Βουλής. Οταν το 
ρουσφέτι είναι διακομματικό, 
εξαγνίζεται.

> Το μήλο πέφτει (όχι πάντο-
τε) κάτω από τη μηλιά. Υιός 
Σκαλούμπακας: «Ο,τι δεν σας 
έκανε ο πατέρας μου το ’47 – ’48 
θα σας κάνω εγώ ανθελληνικά 
καθίκια».

> Η ΝΔ διέγραψε το γιο του 
βασανιστή της Μακρονήσου, 
όταν η Ακρίτα δημοσίευσε αυ-
τές τις αναρτήσεις του.

> Κι εμείς ρωτάμε: προηγού-
μενα, όλα ήταν καλά και ο 
Σκαλούμπακας ήταν πούρος 
δημοκράτης, γι' αυτό ήταν πε-
ρήφανο μέλος της ΝΔ;

> Η Ζωή απέρριψε την πρό-
ταση συνεργασίας της (χωρίς 
Λαφαζάνη) ΛΑΕ και παίζει σό-
λο και στις εθνικές εκλογές, με 
το ίδιο οφθαλμολογικού χαρα-
κτήρα σύνθημα: «δεν κοιτάμε 
ούτε αριστερά ούτε δεξιά».

> Η ΛΑΕ μετά τη χυλόπιτα πού 
θα ρίξει δίχτυα; Ο Μπαρούφ 
αποκλείεται. Ποιος μένει; Η 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Λέτε;

Βασίλης

«Δεν είναι μαρξιστής, δεν είναι καν δημοκράτης όποιος δεν 
αναγνωρίζει την ισοτιμία των εθνών και των γλωσσών, όποιος 

δεν αγωνίζεται ενάντια σε κάθε εθνική καταπίεση ή ανισοτιμία». 
Λένιν, «Κριτικά σημειώματα πάνω στο εθνικό ζήτημα»

  Dixi et salvavi animam meam

u Τη φωτογραφία από τις… παλιές καλές μέρες μας θύμισε 
πρόσφατα ο Ν. Μπογιόπουλος σε σχόλιό του στον «Ημερο-
δρόμο» (εμείς, σε αντίθεση με άλλους, δεν κλέβουμε, αλλά 
αναφέρουμε την πηγή). Ο Τσακαλώτος, με ύφος Αρσακειάδας, 
κρατάει με άλλους συριζαίους το πανό που γράφει: «Αμεση 
κατάργηση του ΕΝΦΙΑ - Φορολόγηση του πλούτου και της 
μεγάλης περιουσίας - ΣΥΡΙΖΑ». Οπως αντιλαμβάνεστε, είναι 
από τις περιπτώσεις που καθιστούν περιττό κάθε σχόλιο.

u Τα σφιχταγκαλιάσματα Τσίπρα-Καμμένου, υπό τις ιαχές 
των εκστασιασμένων συριζαίων, το βράδυ των εκλογών της 
20ής Σεπτέμβρη του 2015, τα θυμόμαστε όλοι. Ξαναρίχνο-
ντας, όμως, μια ματιά σ' εκείνες τις φωτογραφίες, θέλουμε να 
πληροφορήσουμε τον πρόεδρο Πάνο ότι ο Τσίπρας του την 
είχε στημένη. Τι γράφει το σύνθημα ακριβώς πάνω από το κε-
φάλι του προέδρου Πάνου; «Ξεμπερδεύουμε με το παλιό». Κι 
από κάτω: «Κερδίζουμε το αύριο». Αυτός (ο πρόεδρος Πάνος) 
ήταν το παλιό, με το οποίο ήθελε να ξεμπερδέψει ο ΣΥΡΙΖΑ, 
προκειμένου να κερδίσει το δικό του αύριο. Νομίζουμε ότι 
μια μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, 
η οποία θα ζητά να διερευνηθεί η διαπραχθείσα συνωμοσία 
για τη διάλυση νομίμου κοινοβουλευτικού κόμματος, είναι 
απολύτως επιβεβλημένη. Διότι με τις ανάποδες κωλοτούμπες 
και τις «ντροπαλές» εκκλήσεις υπέρ της ΝΔ και του Κούλη, 
δε νομίζουμε ότι μπορεί ο πρόεδρος Πάνος να ακυρώσει το 
«ξεμπέρδεμα» και να «ξανακερδίσει το μέλλον».

u Χρώματα, βέβαια, δε βλέπετε (ας όψεται η σκληρή λιτότητα 
που μας επέβαλαν τα Μνημόνια και τα νταβατζιλίκια των καπι-
ταλιστών της διανομής), όμως το καινούργιο στο νέο σήμα του 
ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το πράσινο (αυτό υπήρχε και στο προηγούμε-
νο), αλλά το άφθονο μπλε. Δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε 
ποια ήταν η κατεύθυνση που δόθηκε στους γραφίστες: «βάλτε 
και μπόλικο μπλε για να δείχνουμε ότι είμαστε και πατριωτικό 
κόμμα». Εμείς, πάντως, ποτέ δεν πιστέψαμε στις κατηγορίες των 
δεξιών, των ακροδεξιών και των νεοναζιστών, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 
«εθνομηδενιστικό» κόμμα. Αντίθετα, πιστεύαμε και πιστεύουμε 
ότι ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα γνήσιο «εθνικό» κόμμα. Διότι 
τι σημαίνει εθνικισμός στην Ελλάδα; «Ανήκομεν εις την Δύσιν», «οι 
Αμερικανοί είναι οι μεγάλοι φίλοι και προστάτες μας», «συμμαχία 
με το Ισραήλ ενάντια στην Τουρκία», «η ΕΕ εξασφαλίζει την εθνική 
μας ακεραιότητα, γιατί τα σύνορά μας είναι ευρωπαϊκά σύνορα». 
Ε, αυτά τα στοιχεία ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει. Και με το παραπάνω.

οι τοίχοι έχουν φωνή



Συγγνώμες
Η Τασία Χριστοδουλοπούλου, όταν την ανάγκασαν 

να δηλώσει ότι δε θα κατέβει στις βουλευτικές εκλογές, 
μετά την αποκάλυψη για το ρουσφέτι της κόρης της, 
αισθάνθηκε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από το 
κόμμα της και τους συντρόφους της, επειδή τους προ-
κάλεσε πρόβλημα.

Αυτή η στάση, που αποκαλύπτει έναν πρόστυχο ελιτι-
σμό και μια φεουδαλική αντίληψη για την πολιτική, σχο-
λιάστηκε δυσμενέστατα, όχι μόνο από τους πολιτικούς 
αντιπάλους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από μέλη και οπα-
δούς του. Στα δε social media έγινε πραγματικό πάρτι. 
Βοήθησαν και τα «τρολ» της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ και η 
απαξία για τον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του μεγάλωσε.

Ουδέν πρόβλημα! Βγήκε ο Τσίπρας στον Σρόιτερ και 
σε αντίθεση με την Τασία που είχε ζητήσει συγγνώμη 
μόνο από τους κολλητούς της, ζήτησε συγγνώμη από 
τον ελληνικό λαό ειδικά γι' αυτό το θέμα, λες και ήταν 
το μέγιστης σπουδαιότητας θέμα που απασχολεί αυτή 
την προεκλογική περίοδο.

Ο Τσίπρας δεν πάει ούτε για κατούρημα αν δε ρω-
τήσει τους «επικοινωνιολόγους» του. Σε αντίθεση με 
τους προηγούμενους, που του έλεγαν να εμφανίζεται 
με τον αέρα του νικητή, του ανθρώπου που τα έχει κά-
νει όλα σωστά, που ο ελληνικός λαός του χρωστάει 
χάρη, που πρέπει ν' αντιμετωπίζει τον Μητσοτάκη αφ' 
υψηλού, ειρωνικά και αλαζονικά, οι καινούργιοι «επι-
κοινωνιολόγοι», που τους προσέλαβε άρον-άρον μετά 
το στραπάτσο με τις 9,5 μονάδες διαφορά, του έχουν 
συστήσει να είναι προσηνής, χαμηλών τόνων, να δείχνει 
κατανόηση στη λαϊκή δυσαρέσκεια και να εγκαταλείψει 
το «one man show», δείχνοντας συλλογικό πνεύμα.

Αυτοί, λοιπόν, έχοντας διαπιστώσει -είτε εμπειρικά 
είτε από κρυφές δημοσκοπικές ρυθμίσεις- ότι η ιστορία 
της Τασίας μπορεί να κοστίσει περισσότερο και από 
το κότερο της Παναγοπουλίνας, του σύστησαν να βγει 
αυτός και να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, 
περιθωριοποιώντας το «φαινόμενο Τασία» ως κάτι ξένο 
προς το ήθος του ΣΥΡΙΖΑ.

Δε χρειάζεται να πούμε ότι η συγγνώμη του Τσίπρα 
ήταν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο γράμμα υποκρι-
τική. Οτι έγινε καθ' υπαγόρευση (γι' αυτό και με τόση 
καθυστέρηση), με μοναδικό σκοπό να υπηρετήσει την 
προεκλογική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ, να φιλοτεχνήσει το 
πορτρέτο ενός Τσίπρα ευαίσθητου, με ηθικές αξίες. 
Μ' άλλα λόγια, αυτό που εμφανίστηκε ως αλήθεια δεν 
ήταν παρά ένα ακόμα ψέμα.

Μέχρι τώρα, τη συγγνώμη δεν την είχαν στο ρε-
περτόριό τους. Είχαν μόνο τις… ηρωικές διηγήσεις: ο 
Τσίπρας έδωσε 17ωρη μάχη στο συμβούλιο κορυφής, 
αντιμέτωπος με τη Μέρκελ που του είχε βάλει το πι-
στόλι στον κρόταφο. Ο Τσακαλώτος έδωσε μάχη με τη 
Βελκουλέσκου και κάποια στιγμή τα πήρε στο κρανίο 
και της είπε πως αν την είχε φοιτήτρια θα της έβαζε 
Γ. Και άλλα τέτοια ηρωικά, μετά από το κλείσιμο κάθε 
διαπραγμάτευσης. Εκαναν το καλύτερο, τα έδιναν όλα 
και πετύχαιναν τον καλύτερο δυνατό συμβιβασμό, ανά-
λογα με τη συγκυρία και τους συσχετισμούς.

Αυτό ήταν το αφήγημά τους μέχρι τώρα, οπότε δεν 
υπήρχε λόγος να ζητήσουν συγγνώμη για τίποτα. Αυτοί 
που μάχονται μέχρις εσχάτων δε ζητούν συγγνώμη, γι-
ατί κανείς δεν τους κατηγορεί.

Δεν ξέρουμε αν πίστευαν ότι μ' αυτό το αφήγημα 
θα μπορέσουν να συνεχίσουν να παραμυθιάζουν τους 
ψηφοφόρους (η συμπεριφορά τους μέχρι τις ευρωε-
κλογές αυτό έδειχνε - ιδιαίτερα η συμπεριφορά του 
«άχαστου» Τσίπρα), όμως πλέον συνειδητοποίησαν ότι 
πρέπει στο τρέχον προεκλογικό αφήγημα να βάλουν 
και «συγγνώμες» και «αυτοκριτικές» και ό,τι άλλο χρει-
άζεται για να πείσουν ότι «πήραν το μήνυμα».

Μάλλον το θυμήθηκαν αργά, όμως στόχος τους δεν 
είναι να κερδίσουν, αλλά να «μαζέψουν» τη διαφορά, 
για να ξεκινήσουν με καλύτερες προϋποθέσεις την 
αντεπίθεσή τους ως αντιπολίτευση. Είτε με αλαζονεία 
είτε με… ταπεινοφροσύνη, έχουμε να κάνουμε με μια 
αδίστακτη εξουσιαστική κλίκα.

Π.Γ.

Γραφτείτε συνδρομητές 
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Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινοΣτις 5 Ιούνη, ψηφίστηκε στην 
ολομέλεια της Βουλής από 

τον ΣΥΡΙΖΑ μια επαίσχυντη 
ντροπολογία, με την οποία επι-
χειρείται η νομιμοποίηση εκα-
τομμυρίων στρεμμάτων δασών 
που ξεπατώθηκαν δήθεν για 
αγροτική εκμετάλλευση, από 
ανθρώπους που δεν είναι καν 
αγρότες. Αυτό δεν το λέμε 
μόνο εμείς. Επισημάνθηκε και 
στην απόφαση 645/2019 του Ε’ 
Τμήματος του ΣτΕ.

Οι καταπατητές, που εκμε-
ταλλεύονται την πάγια πρα-
κτική των κυβερνήσεων όλων 

χωρίς εξαίρεση των χρωμάτων, 
να νομιμοποιούν βαθμιαία το 
μαζικό ξεχέρσωμα εκατομ-
μυρίων στρεμμάτων δασών, 
γνωρίζουν ότι η νομιμοποίηση 
της δράσης τους, δηλαδή του 
παράνομου ξεχερσώματος για 
την κατασκευή κατοικιών, δεν 
μπορεί να γίνει άμεσα, αλλά 
πρέπει να προηγηθούν μερικά 
στάδια. Ενα απ’ αυτά είναι το 
ξεχέρσωμα δασών δήθεν για 
αγροτική εκμετάλλευση. Γι’ 
αυτό και πρέπει να είναι ικα-
νοποιημένοι μετά απ’ αυτή την 
αντισυνταγματική και παράνο-
μη απόφαση των Τσιπραίων.

Λέμε ότι αυτή η διάταξη εί-
ναι παράνομη και αντισυνταγ-
ματική, γιατί ήδη, με την από-
φαση 645 του Ε’ Τμήματος του 
ΣτΕ, κρίθηκε ότι το ξεχέρσωμα 
δασών δήθεν για αγροτική 
εκμετάλλευση είναι αντισυ-
νταγματικό. Την προηγούμενη 
εβδομάδα αναφερθήκαμε σ’ 
αυτή την απόφαση, σε άρθρο 
μας με τίτλο «Προσπαθούν 
να νομιμοποιήσουν βίλες σε 
δάση και μαζικά ξεχερσώμα-
τα, κόντρα σε αποφάσεις του 
ΣτΕ» (http://www.eksegersi.
gr/issue/1009/ Περιβάλλον), 
και παραθέσαμε αρκετές από 
τις σκέψεις της. Τις επαναλαμ-
βάνουμε για να καταδειχτεί το 
μέγεθος της πολιτικής αγυρ-
τείας του ΣΥΡΙΖΑ και προσω-
πικά των Φάμελλου, Σταθάκη 
και Δημαρά, που έσπευσαν να 
καταθέσουν την επαίσχυντη 
ντροπολογία για να μαζέψουν 
ψηφαλάκια από τους καταπα-
τητές.

Για τα ξεχερσώματα που έγι-
ναν παράνομα πριν το 1975, που 
ψηφίστηκε το Σύνταγμα, και 
νομιμοποιήθηκαν με το άρθρο 
47 του νόμου 998 του 1979, το 

ΣτΕ σημειώνει:
 «Υπό τα δεδομένα αυτά, κα-

τά την άποψη που επικράτησε 
στο Τμήμα, η εξαγορά δασών/
δασικών εκτάσεων που εκχερ-
σώθηκαν προ του 1975 αυτο-
γνωμόνως, προκειμένου να καλ-
λιεργηθούν, και η μεταβίβαση 
κυριότητας, έναντι τιμήματος, 
στους κατόχους αυτών, υπό 
την προϋπόθεση ότι η αγροτι-
κή χρήση συνεχίζεται έως την 
έκδοση της πράξης εξαγοράς 
και θα συνεχιστεί στο μέλλον 
(άρθρο 47 παρ. 5 επ. του νόμου 
998/1979) αντίκεινται προς τα 
άρθρα 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 
του Συντάγματος, όπως βασί-
μως προβάλλεται».

«Στην κρινόμενη όμως περί-
πτωση, η επίκληση της ενίσχυ-
σης της εθνικής οικονομίας και 
της απασχόλησης γίνεται όλως 
αορίστως, ενώ η αυθαίρετη 
εκχέρσωση και εν συνεχεία 
αγροτική εκμετάλλευση δασών 
και δασικών εκτάσεων - και μά-
λιστα από πρόσωπα μη ασχο-
λούμενα κατ’ επάγγελμα με τη 
γεωργία… δεν συνιστούν, επ’ 
ουδενί, επίκληση εξαιρετικής 
ανάγκης με ιδιαίτερη κοινωνι-
κή, εθνική ή, έστω, οικονομική 
σημασία, που θα δικαιολογού-
σε την έγκριση των, αυθαιρέ-
τως πραγματοποιηθεισών προ 
του 1975 εκχερσώσεων δασών 
και δασικών εκτάσεων… Από 
τη φύση δε του πράγματος, οι 
εκχερσώσεις αυτές έχουν γίνει 
ανεπιλέκτως και ασυνδέτως 
προς κρατικούς αναπτυξια-
κούς σκοπούς ή άλλους λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, δημι-
ουργούν τετελεσμένες κατα-
στάσεις και εμποδίζουν το σχε-
διασμό αγροτικής πολιτικής, σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, 
με αποτέλσμα να μην μπορεί να 
θεωρηθεί ότι η ρύθμιση επιδι-

ώκει θεμιτό σκοπό εξ εκείνων 
που περιγράφονται στο άρθρο 
106 του Συντάγματος».

«Ως εκ τούτου η αντίθεση 
προς το Σύνταγμα της γενικευ-
μένης “νομιμοποίησης“ εκχερ-
σώσεων χιλιάδων στρεμμάτων 
δασικής γης δεν θεραπεύεται 
από την υποχρέωση συνέχισης 
της αγροτικής καλλιέργειας στο 
διηνεκές, επί ποινή ανάκλησης 
της παραχώρησης, ή από την 
καταβολή πέραν του τιμήματος 
απόκτησης της έκτασης (που 
καθορίστηκε σε ιδιαιτέρως 
χαμηλά επίπεδα)… χρηματικού 
ανταλλάγματος που θα χρησι-

μοποιηθεί για την “αναδάσωση“ 
ή “δάσωση“ αντίστοιχων εκτά-
σεων» (οι εμφάσεις δικές μας).

Αυτή η επιχειρηματολογία 
του ΣτΕ είναι καταπέλτης και 
δεν αφήνει σε κανέναν περι-
θώρια να ανατρέψει την από-
φαση. Θεωρούμε ως δεδομένο 
ότι και η Ολομέλεια του ΣτΕ, 
στην οποία θα κριθεί η από-
φαση 645 του Ε’ Τμήματος, θα 
την επικυρώσει με συντριπτική 
πλειοψηφία. Μολονότι, όμως, 
είναι δεδομένη αυτή η εξέλι-
ξη, οι Μαυρογιαλούροι καλούν 
τους καταπατητές δασών να 
προχωρήσουν στη νομιμοποί-
ηση της παρανομίας τους με 
ευτελή ποσά, προκειμένου να 
αποσπάσουν την ψήφο τους.

Ο Φάμελλος εξέδωσε μέχρι 
τώρα δύο Δελτία Τύπου για να 
διαφημίσει την παρανομία του, 
ενημερώνοντας τους καταπα-
τητές δασών για το δώρο που 
τους προσφέρει η κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο Δελτίο 
Τύπου το εξέδωσε στις 5 Ιού-
νη, λίγες ώρες μετά την ψή-
φιση του νόμου 4617/2019, και 
το δεύτερο στις 10 Ιούνη, μετά 
τη δημοσίευση του νόμου στο 
ΦΕΚ (Τεύχος Α).

Στις 10 Ιούνη, Δελτίο Τύπου 
εξέδωσε και ο Αραχωβίτης 
(μερικές ώρες νωρίτερα από 
τον Φάμελλο), χωρίς να έχει 
καμία εμπλοκή στη συγκεκρι-
μένη ντροπολογία για τη νομι-
μοποίηση του ξεχερσώματος 
εκατομμυρίων στρεμμάτων 
δάσους. Εσπευσε κι αυτός να 
διαφημίσει τη νομιμοποίηση 
των ξεχερσωμάτων για να ει-
σπράξει ψηφαλάκια από τους 
καταπατητές.

Στην περίπτωση του Αρα-
χωβίτη, όμως, είχαμε κι ένα 

ευτράπελο, σημάδι της βιασύ-
νης για ψηφοθηρία. Ο δημοσι-
ογράφος του Γραφείου Τύπου 
που ανέλαβε να συντάξει το 
Δελτίο δε γνώριζε ποια διάτα-
ξη του βασικού δασικού νόμου 
(998/1979) τροποποιήθηκε με 
τη ντροπολογία. Ετσι, ενώ με 
τη ντροπολογία Φάμελλου 
τροποποιήθηκε το άρθρο 67 
παρ. 1 του νόμου 998/1979, ο 
παπαρολόγος αναφέρθηκε 
στα άρθρα 47 και 47Β. Ομως 
ακριβώς αυτά τα άρθρα έχουν 
κριθεί ως αντισυνταγματικά 
από το ΣτΕ με την απόφαση 
645/2019! 

Αναφέρει το Δελτίο Τύπου 
του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας: «Με τρο-
ποποίηση του άρθρου 67 του ν. 
998/79 για τους δασωμένους 
αγρούς, η οποία ψηφίστηκε την 
Τετάρτη στη Βουλή και δημοσι-
εύεται σήμερα (σ.σ. Δευτέρα 10 
Ιούνη) σε ΦΕΚ…».

Και το Δελτίο Τύπου του 
υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων: «Με τη 
χρήση των εργαλείων της Δα-
σικής Νομοθεσίας (των διατά-
ξεων άρθρων 47 και 47β του ν. 
998/79 των εκτάσεων αυτών) 
οι αγρότες μπορούν να φέρουν 
τις εκχερσωμένες εκτάσεις σε 
νόμιμο καθεστώς αλλαγής χρή-
σης».

Ο φέρελπις δημοσιογράφος 
έσπευσε να υλοποιήσει την 
εντολή του υπουργού-αφε-
ντικού του («να το βγάλουμε 
πρώτοι εμείς») και έγραψε την 
παπάρα. Αυτά έχει η χυδαία 
ψηφοθηρία, όταν καλούνται 
άνθρωποι άσχετοι να διαχειρι-
στούν ειδικά ζητήματα.

Ομως, ο διαγωνισμός μετα-
ξύ των ροζ Μαυρογιαλούρων 
επεκτάθηκε και σε στελέχη 
εκτός κυβέρνησης (αλλά με 
την ίδια δίψα για ψήφους κα-
ταπατητών). Με καθυστέρηση 
δύο ημερών έσπευσε και ο 
πρώην υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Β. Αποστόλου (που 
έχει τελειώσει τη Δασολογική 
Σχολή Θεσσαλονίκης, τρομά-
ρα του) να εκδώσει κι αυτός 
Δελτίο Τύπου για να μαζέψει 
ψηφαλάκια στην Εύβοια όπου 
θα είναι και πάλι υποψήφιος 
βουλευτής. Ο… δασολόγος 
Αποστόλου μεταμορφώθηκε 
σε παλαιάς κοπής Μαυρογια-
λούρο.

Φάμελλος, Αραχωβίτης και Αποστόλου ως Μαυρογιαλούροι

Διαφημίζουν το ξεπάτωμα εκατομμυρίων 
στρεμμάτων δασών για να μαζέψουν 

ψηφαλάκια από καταπατητές


