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Μου κάνει τεράστια εντύπω-
ση που εδώ και ένα χρόνο όσοι 
γράφουν για ένα ψευδώνυμο 
κανείς δεν έχει πει ποιος είναι 
αυτός. Να μας εξηγήσουν αυ-
τοί που ομιλούν με ψευδώνυμα 
και να τους ονομάσουν.

Αλέξης Τσίπρας
Ολοι ξέρουμε ποιος είναι 

ο Ρασπούτιν, το ξέρει και ο κ. 
Τσίπρας. Δύο υπουργοί που 
έχουν σχέση με τη Δικαιοσύ-
νη υπάρχουν στην κυβέρνησή 
του. Βγάλτε τα συμπεράσματά 
σας.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Εξακολουθούν να παίζουν 

την κολοκυθιά. Ιδιαίτερα ο 
Τσίπρας.

Σκέφτομαι ότι μάλλον είναι 
καιρός να αρχίσω να γράφω 
όσα ξέρω – ή τουλάχιστον πολ-
λά από αυτά που έζησα. Γιατί 
μερικοί παρανοούν την επιλε-
κτική σιωπή μου ως αδυναμία. 
Ε, ξέρουν ότι ξέρω κι ότι είδα 
κι ότι άκουσα. Ας το θυμούνται. 
Γιατί πολύ… ξεσάλωσαν τον τε-
λευταίο καιρό…

Ευάγγελος Αντώναρος
Είδατε τι παθαίνει ο άν-

θρωπος άμα δεν τον παίζει 
κανένας κι αυτός ψοφάει για 
δημοσιότητα;

Τα βίντεο, οι απαντήσεις και 
οι ανταπαντήσεις, οι δηλώσεις 
και οι αντιδηλώσεις δεν προ-
σφέρουν στην αναβάθμιση 
της ήδη απαξιωμένης ποιότη-
τας του πολιτικού λόγου μέσα 
στην προεκλογική περίοδο και 
γι’ αυτό προτείνω τα κόμματα 
να έχουν καθαρές θέσεις, έτσι 
ώστε να γίνει εύκολα αντιλη-
πτό από τους πολίτες, από την 
κοινωνία τι ακριβώς προτεί-
νουμε.

Κατερίνα Παπακώστα
Πω, πω, τι είπε πάλι ο στό-

μας της; Με μια μόνο δήλω-
ση καθάρισε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ 
αντάμα.

Οι θεσμοί οφείλουν να σέ-
βονται και να προστατεύουν 
το ρόλο τους. Ο κ. Στουρνά-
ρας, με τις χθεσινές δηλώσεις 
του, προσφέρει μικροεκδου-
λεύσεις στον κ. Μητσοτάκη.

Γιάννης Δραγασάκης
Τώρα, του 'κανε τα μούτρα 

κρέας του Στουρνάρα. Τον έπι-
ασε μια ντροπή…

Δεν θα είμαι υποψήφιος, αλ-
λά δεν αποχωρώ από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ο οποίος, κατά τη γνώμη 
μου, πρέπει να ολοκληρωθεί 
ως ο συνθετικός μηχανισμός 
των κληροδοτημάτων της 
Αριστεράς, του ΠΑΣΟΚ, του 
δημοκρατικού Κέντρου και να 
ενσωματώσει πλευρές μιας φι-
λελεύθερης κουλτούρας.

Δημήτρης Σεβαστάκης
Αυτό δεν είναι κόμμα, αλ-

λά… μπριάμ με ό,τι διαθέτει ο 
πάγκος του μανάβη.

«Είναι αδιανόητο να πι-
στέψω ότι ο Σαξώνης και 

οι διευθυντές της Ταμειακής 
Υπηρεσίας έκαναν όλη αυτή 
την ιστορία, χωρίς να είναι 
σε γνώση των πολιτικών προ-
ϊσταμένων τους», κατέθετε 
ο Μπουτάρης στη δίκη του 
Παπαγεωργόπουλου και των 
λαμόγιων του δήμου Θεσσα-
λονίκης. Κατηγορηματικός 
ήταν και για τον ίδιο τον Πα-
παγεωργόπουλο: «Πιστεύω 
ότι συμμετείχε (…) Παρασύρ-
θηκε. Το χρήμα είναι κακός 
σύμβουλος». Αυτά το 2013. 
Εξι χρόνια αργότερα, με τον 
Παπαγεωργόπουλο εκτός φυ-
λακής και τον ίδιο τον Μπου-
τάρη συνταξιούχο δήμαρχο, 
αυτός δηλώνει: « Μου καταλο-
γίζουν ότι εγώ τον έστειλα στη 
φυλακή, είναι λάθος αυτό. Ο 
Παπαγεωργόπουλος πήγε φυ-
λακή μόνος του. Ας πρόσεχε. 
(…) Είμαι σίγουρος ότι ο Πα-
παγεωργόπουλος δεν έκλεψε, 
δεν έβαλε λεφτά στην τσέπη. 
Δεν πιστεύω ότι ο ίδιος ήταν ο 
εγκέφαλος, ούτε καρπώθηκε 
χρήματα»!

Μπορεί η γραμμή του 
επιτελείου Κούλη να είναι 

«χαμηλοί τόνοι, όχι προκλή-
σεις, όχι ρεβανσιστικές δηλώ-
σεις», όμως ορισμένοι -ακόμα 
και μέλη του επιτελείου, όπως 
ο Κυρανάκης- δεν κρατιούνται. 
Φροντίζουν με κάθε ευκαιρία 
να βγάλουν από μέσα τους 
τον πιο επιθετικό δεξιό. Μπο-
ρεί αυτό να μην τους κοστίσει 
εκλογικά, όμως μετεκλογικά θ' 
αναγκαστούν να βάλουν την 
ουρά στα σκέλια. Πας στοίχη-
μα, Κυρανάκη, για το τι θα γίνει 

έτσι και δοκιμάσετε να κάνετε 
πράξη αυτά που λέτε για το 
άσυλο;

Την περασμένη Δευτέρα 
συμπληρώθηκε ένας χρό-

νος από την υπογραφή της 
Συμφωνίας των Πρεσπών. Ο 
Ζάεφ τη θυμήθηκε, φυσικά, 
αφού μετά τις Πρέσπες γεν-
νούν και τα κοκόρια του. Ο 
Τσίπρας την ξέχασε. Το ίδιο 
και οι υπόλοιποι συριζαίοι. Τη 
θυμήθηκε μόνο ο Κοτζιάς. Που 

τα έχει σπάσει με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Και οι νεοδημοκράτες δεν 
έκαναν κάποιο ντόρο. Δε 

δοκίμασαν να (ξανα)βάλουν 
τις Πρέσπες στο εσωτερικό 
πολιτικό παιχνίδι, στην ατζέ-
ντα της προεκλογικής αντι-
παράθεσης. Κορόιδα είναι; 
Αφού αυτοί θα διαχειριστούν 
πλέον τις εκκρεμότητες για 
την εφαρμογή της συμφωνίας. 
Οπως έγραψε ο καθηγητής Α. 
Συρίγος, υποψήφιος βουλευ-
τής της ΝΔ και σύμβουλος του 
Μητσοτάκη,  «αυτό που θα κά-
νει η κυβέρνηση της ΝΔ, αν ο 

ελληνικός λαός 

της δώσει την εξουσία, είναι 
να παρακολουθεί στενά ότι οι 
γείτονες τηρούν όλα τα άρθρα 
όπως πρέπει και επιβάλλεται»!

«Ο έμπειρος πολιτικός 
Φώτης Κουβέλης έχει τη 

σιγουριά του Δούναβη και την 
ευελιξία του Σηκουάνα». Ο 
Βασίλης Βασιλικός, όταν ήταν 
επικεφαλής στο Επικρατείας 
της ΔΗΜΑΡ και δικαιολογού-
σε τη συγκυβέρνηση με τους 
Σαμαροβενιζέλους. Για τον 
Τσίπρα τι να έχει ετοιμάσει, 
άραγε, ο συγγραφέας; Ταπει-
νοφρόνως τολμούμε να προ-
τείνουμε Λούρο και Αραχθο.

22/6: Ημέρα σκαραβαίου, ημέρα των Στρουμφ, 
Κονγκό: Ημέρα στρατού, Ελ Σαλβαδόρ: Ημέρα 
δασκάλων 22/6/1929: Επεισόδια εργατών 
και χωροφυλακής έξω από το ιταλικό 
εργοστάσιο Θεσσαλονίκης 22/6/1936: Αυ-
τοκτονία Αλεξάντερ Μπέργκμαν 22/6/1943: Ρα-
τσιστικές ταραχές στο Ντιτρόιτ (ΗΠΑ), 29 νε-
κροί 23/6: Ημέρα δημόσιας υπηρεσίας, ολυμπι-
ακή ημέρα, ημέρα χηρών 23/6/1971: Δυο κατα-
δίκες μελών ΟΜΛΕ (Θεσσαλονίκη) 23/6/1978: 29 
καταδίκες και δεκαέξι αθωώσεις στη δίκη των 
Ερυθρών Ταξιαρχιών 23/6/1996: «Αυτοκτο-
νία» Χριστόφορου Μαρίνου στο πλοίο 
«Πήγασος» 24/06: Βενεζουέλα: Ημέρα στρατού 
(1821), Περού: Ημέρα Ινδιάνων 24/6/1984: Οι 
Μαχητικοί Κομμουνιστικοί Πυρήνες απαλλοτριώ-

νουν 850 κιλά εκρηκτικών και πυροκροτητές από 
λατομείο κοντά στις Βρυξέλλες 24/6/1991: Εξι 
αστυνομικοί τραυματίες από βόμβα σε παγκάκι 
(ΕΛΑ-1η Μάη) 24/6/1994: Βόμβα στο νέο κτίριο 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΛΑ-1η Μάη) 25/6: Ημέ-
ρα θαλασσοπόρου, Μοζαμβίκη: Ημέρα ανεξαρτη-
σίας, Σλοβενία, Κροατία: Εθνική εορτή (1991) 
25/6/1936: Συγκρούσεις απεργών κα-
πνεργατών και αστυνομίας (Πειραιάς), 
πολλοί τραυματίες, πολλές συλλήψεις 
25/6/1943: Γενική απεργία στην κα-
τεχόμενη Αθήνα, διακόσιες χιλιάδες 
διαδηλωτές εναντίον γερμανικών τανκς 
26/6: Ημέρα κατά βασανιστηρίων, ημέρα ομοφυ-
λοφίλων, ημέρα κατά ναρκωτικών, Μαδαγασκάρη: 
Ημέρα ανεξαρτησίας (1960) 26/6/1969: Δεκα-

τέσσερις καταδίκες μελών ΚΟΘ και ΠΑΜ (Θεσ-
σαλονίκη) 26/6/1969: Βόμβα (ΠΑΜ) στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης 26/6/1994: Επιστροφή του 
Γιάσερ Αραφάτ στη Γάζα μετά από 27 χρόνια 
εξορίας 27/6/1869: Γέννηση Εμα Γκόλντμαν 
27/6/1905: Ανταρσία στο θωρηκτό «Πο-
τέμκιν» 27/6/1999: Θάνατος πραξικοπηματία 
Γεώργιου Παπαδόπουλου 28/6/1956: 53 νεκροί 
και 300 τραυματίες σε εξέγερση εργαζομένων 
Πόζεν (Πολωνία) 28/6/1957: Θεομηνία στον Αη 
Στράτη πλημμυρίζει το στρατόπεδο κρατουμέ-
νων, κινδύνεψαν πολλοί 28/6/1988: Εκτέλεση 
αμερικανού πλοίαρχου, στρατιωτικού ακόλου-
θου της πρεσβείας των ΗΠΑ, Γουίλιαμ Νορντίν 
(17Ν) 28/6/1998: Πυροβολισμός στα γραφεία 
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών στα δικαστήρια 
της πρώην Σχολής Ευελπίδων (Κόκκινη Γραμμή).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Συγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι προ-
εκλογική περίοδος u Ξενύχτισμα 
νεκρού είναι u Οπου οι συμπεθέρες 
κρατιούνται και δεν μαλλιοτριαβιού-
νται u Οχι από σεβασμό στον νεκρό, 
αλλά από το φόβο του Θεού u Αμα το 
πάνε έτσι μέχρι το τέλος, θα τα κλεί-
σουμε εμείς τα μαγαζιά u Κανένα ξε-
κατίνιασμα περιμένουν οι στήλες σαν 
τη δική μας για να βγάλουν το ψωμάκι 
τους u «Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα 
πολιτικό κεφάλαιο για αυτόν τον τόπο», 
δήλωσε η Αχτσιόγλου u Να τα προσέ-
χουμε αυτά u Την προηγούμενη φορά 
που ακούσαμε για πολιτικό κεφάλαιο το 
είπε ο Τσίπρας για τον Μπαρουφάκη u 

Και ξέρουμε τη συνέχεια u Ο Κούλης, 
λέει, θα οργανώσει το Μαξίμου με δο-
μή καγκελαρίας u Σιγά τον Βίσμαρκ! 
u Κούλης, ο σιδηρούς καγκελάριος u 

«Σε θέλω για Πρόεδρο Δημοκρατίας», 
φέρεται να είπε ο Μητσοτάκης στον 

Καραμανλή u Ο δάμαλος τον ευχαρί-
στησε, λέει, και απλώς χαμογέλασε u Τι 
σκαρφίζονται τα επιτελεία για να «κολ-
λήσουν» τα ψηφαλάκια u Αυτή είναι 
πολιτική είδηση u Τι είδηση, σεισμός 
κανονικός u Λεβέντης-Νικολόπουλος 
ενώνουν δυνάμεις u Αλλά ο Νικολό-
πουλος κύριος u Πρώτα συναντήθηκε 
με τον Λεβέντη, συμφώνησαν, έβγα-
λαν φωτογραφίες u Αυτό όμως ήταν 
ανεπίσημο u Επρεπε να το εγκρίνει 
η κεντρική επιτροπή, που συγκλήθηκε 
την επομένη u Τι γελάτε ρε; u Είναι 
δυνατόν να μην έχει κεντρική επιτροπή 
κοτζάμ Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα 
Ελλάδος; u Εμένα άλλο με ανησυχεί u 

Που χάσαμε την Κατερίνα Παπακώστα 

u Πότε θα συνεδριάσει η κεντρική επι-
τροπή του ΝΕΟ, να μάθουμε κάνα νέο; 
u Αλλο η γάτα, άλλο τα γατάκια u Τον 
«έσφαξε» τον Βελόπουλο η Στάη u Κι 
αυτός το ‘βαλε στα πόδια για να γλιτώ-

σει τα χειρότερα u «Αρχοντας» της Ση-
τείας ήταν ο Μιχάλης ο Καρχιμάκης u 

Ο και Κάλαχαν αποκαλούμενος u Κό-
σμο και κοσμάκη έχει «τακτοποιήσει» 
στην ευρύτερη περιοχή u Εγκατέλει-
ψε, όμως, το Λασίθι και κατεβαίνει στα 
Δυτικά της Β' Αθήνας u Μπας και τα 
καταφέρει να εκλεγεί με το ΚΙΝΑΛ u 

Γιατί στο Λασίθι δεν έχει ελπίδα u «Θα 
προσπαθήσουν να επιτεύξουν συγκλί-
σεις» u Απαράδεκτη η ΕΡΤ u Πήγε και 
έκοψε αυτό το σημείο από την ομιλία 
Τσίπρα u Λεξιπλάστης είναι ο άνθρω-
πος, ρε άσχετοι u Οχι μαντάμ Σουσού 
που πετάει ελληνικούρες u Σκοτωμός 
στην Αχαΐα u Συνάντηση γιγάντων u 

Ο Γιωργάκης κατεβαίνει δικαιωματι-
κά u Ο Μητσοτάκης ακολούθησε για 
να στηρίξει το γαλάζιο ψηφοδέλτιο σ' 
έναν μη γαλάζιο νομό u Ο Τσίπρας γι-
ατί μετακόμισε εκεί; u Για να σώσει ό,τι 
μπορεί να σωθεί για το ροζ ψηφοδέλτιο 

u Κάτι τρέχει με τα επώνυμα σε -άκης 
στον ΣΥΡΙΖΑ u Και δεν έχει να κάνει 
με την Κρήτη u «Πριτς» ο Γραμματικά-
κης u Εξω ο Αποστολάκης u Αποχώ-
ρησε κι ο Σεβαστάκης u Ευτυχώς που 
επιμένει ο Πολάκης u Δε φτάνει που 
τους «πούλησε» την τελευταία στιγμή, 
φεύγοντας τους άφησε και συμβου-
λές u «Ο ΣΥΡΙΖΑ να συμφιλιωθεί με 
τον ήπιο λόγο» u Με συνέντευξη στα 
αγαπημένα του «Νέα» u Του μεγάλου 
εχθρού του ΣΥΡΙΖΑ, Μαρινάκη u Ο 
λόγος για τον βουλευτή Σάμου Δ. Σε-
βαστάκη u Που δεν αντέχει να χάσει 
την έδρα της μονοεδρικής Σάμου u 

Δεν του το επιτρέπει η ιδέα που έχει για 
τον εαυτό του u Δε θα πούμε, φυσικά, 
ότι λυπούμαστε u Απ' όλα τα φρούτα 
έχει ο μπαξές της Κουμουνδούρου u 

Ριζικές αλλαγές ετοιμάζει στο κανάλι 
του ο Σαββίδης u Λογικό u Αφού θα 
αλλάξει η κυβέρνηση… u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Εχω μάθει να δίνω κρίσιμες μάχες. Δεν αισθάνομαι ότι έχω να 
αποδείξω τίποτε. Σε πολύ μικρή ηλικία έχω κατακτήσει πράγματα 

που δεν γεννήθηκα για να τα κατακτήσω, δεν γεννήθηκα σε 
πρωθυπουργικό περιβάλλον. Γνώμονα έχω να είμαι χρήσιμος 

για την παράταξή μου και όταν προέκυψαν οι συνθήκες για 
την πατρίδα. Είχα τη τύχη και την ατυχία να βρεθώ σε κρίσιμες 

αποφάσεις και το καλοκαίρι του 2015 και στο Μακεδονικό
Αλέξης Τσίπρας

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Πολύ στριμωγμένο το ΚΙΝΑΛ
Οι βουλευτικές εκλογές της 7ης του Ιούλη είναι για το ΚΙΝΑΛ/

ΠΑΣΟΚ πολύ πιο δύσκολες από τις ευρωεκλογές. Ευρισκόμενο 
ανάμεσα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, θα δεχτεί την πίεση και των δύο. 
Της μεν ΝΔ που κυνηγάει την αυτοδυναμία, του δε ΣΥΡΙΖΑ που 
κυνηγάει τη μείωση της διαφοράς με την οποία θα χάσει. Σε τέ-
τοιες συνθήκες η παράδοση δεν είναι καλή για το ΠΑΣΟΚ. Το 
2012, στις εκλογές του Μάη πήρε 833.452 ψήφους και 13,18%. 
Στις επαναληπτικές εκλογές του Ιούνη πήρε 756.024 ψήφους και 
12,28%. Οι 436.726 ψήφοι (ποσοστό 7,72%) των ευρωεκλογών της 
26ης του Μάη είναι λίγο περισσότερες από τις μισές ψήφους του 
2012, οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν υπάρχουν περιθώρια 
για απώλειες.

Οποιος μπαίνει στον κόπο να παρατηρήσει την προεκλογική 
τακτική του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ θα έχει διαπιστώσει ότι εκείνα τα 
αλαζονικά περί «τρίτης εντολής» έχουν περάσει σε δεύτερη 
μοίρα. Προφανώς, ο ισχυρισμός ότι η Φώφη θα πάρει την τρίτη 
εντολή και θα αναγκάσει τον Κούλη και τον Αλέξη να μπουν στην 
ίδια κυβέρνηση, θεωρήθηκε γελοίος ως εργαλείο σε προεκλογική 
περίοδο. Οπως σωστά έγραψε ο Πρετεντέρης την περασμένη 
Τρίτη, αν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ διατίθενται να συνεργαστούν στην ίδια 
κυβέρνηση, μπορούν να το κάνουν μόνοι τους, χωρίς να χρειά-
ζονται το ΚΙΝΑΛ.

Πλέον, μετά και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, το ΚΙΝΑΛ/
ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ως μια δεξαμενή για όσους ψηφοφόρους 
έχουν σιχαθεί τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είναι έτοιμοι να ψηφίσουν 
ΝΔ. Κάτι σαν χώρος υποδοχής δυσαρεστημένων αντιδεξιών ψη-
φοφόρων. Μ' αυτόν τον τρόπο, το ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ ετεροπροσδι-
ορίζεται πολιτικά και αυτό το γεγονός αποτελεί τη μείζονα δυσκο-
λία του. Μπορεί το κλίμα να μην είναι εμφανώς πολωτικό, είναι 
όμως επί της ουσίας, καθώς ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ δουλεύουν πολύ με 
τη λογική της χαμένης ψήφου, η οποία αφορά κυρίως το ΚΙΝΑΛ 
(αλλά και τα ακροδεξιά-ναζιστικά μορφώματα, σε ό,τι αφορά τη 
ΝΔ, και τον Περισσό, σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ). Μένει να δούμε, 
λοιπόν, πόσο θα μπορέσει ν' αντέξει το ΚΙΝΑΛ από την πίεση των 
δύο μεγάλων αστικών κομμάτων. 

Αν κρίνουμε, πάντως, από ένα άρθρο του Σκανδαλίδη στα 
«Νέα» της περασμένης Τρίτης, οι πασόκοι ανησυχούν πολύ. Ο 
Σκανδαλίδης, επιστρατεύοντας διάφορα σοφίσματα της συμ-
φοράς (δείγμα αμηχανίας, αν όχι απελπισίας) προσπάθησε να 
αποδείξει ότι η ψήφος στο ΚΙΝΑΛ δεν είναι χαμένη ψήφος, 
απευθυνόμενος στους επίδοξους ψηφοφόρους της ΝΔ ή του 
ΣΥΡΙΖΑ, που προέρχονται από την «Κεντροαριστερά», οι οποίοι 
έλκονται, οι μεν από την αυτοδυναμία της ΝΔ που θα προσφέρει 
σταθερότητα, οι δε από την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να 
κησει τον Μητσοτάκη «δεξιά παρένθεση».

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μετά από μια αρχική δυστοκία, 
το ΚΙΝΑΛ άρχισε να δημοσιοποιεί με πολύ γοργό ρυθμό τα ψη-
φοδέλτιά του σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Είναι οι υπο-
ψήφιοι που θα σηκώσουν το βάρος, με τη δουλειά πόρτα-πόρτα 
που θα κάνουν. Προγράμματα και τα συναφή δεν έχουν καμιά 
σημασία. Το μπούστο της Μπάρμπα, το όνομα του Παναγούλη 
και η ψηφοθηρία του άλφα, του βήτα, του γάμα σε χωριά και κω-
μοπόλεις είναι τα μοναδικά όπλα που διαθέτει το ΠΑΣΟΚ σ' αυτή 
την εκλογική μάχη. Ούτε είναι τυχαίο ότι η ηγετική ομάδα του 
ΣΥΡΙΖΑ παραμέρισε τις αραχνιασμένες κομματικές οργανώσεις 
και στήνει εκλογικές επιτροπές σε κάθε νομό, δίνοντας τον πρώτο 
ρόλο στους παλιούς πασόκους, υπό την κεντρική καθοδήγηση του 
Κοτσακά. Πασοκοκιναλίστες και πασοκοσυριζαίοι θα συγκρου-
στούν παντού και η αποτελεσματικότητα της μιας ή της άλλης 
ομάδας θα κρίνει το τελικό σκορ μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ.

Με την ίδια λογική σχεδιάστηκαν και οι κινήσεις της Γεννημα-
τά. Την κρατάνε σ' αυτή τη φάση στην Αθήνα και τη γυρνάνε από 
γειτονιά σε γειτονιά, σε μικρού όγκου συγκεντρώσεις, οι οποίες 
δίνουν τη δυνατότητα επαφής με ψηφοφόρους. Μοναστηράκι, 
Μενίδι, Νέα Σμύρνη, Αργυρούπολη (για να παρακολουθήσει λει-
τουργία και λιτανεία), Συνομοσπονδία Πολυτέκνων, «Κιβωτός του 
Κόσμου» στον Κολωνό είναι μερικοί από τους σταθμούς της πε-
ριοδεύουσας Φώφης το τελευταίο δεκαήμερο.

«Εγώ θυμάμαι χαρακτηρι-
στικά όταν η Μπαρτσε-

λόνα κέρδισε 3-0 τη Λίβερ-
πουλ και είπαμε ότι τελείωσε. 
Κέρδισε στο Καμπ Νου 3-0, 
έβαλε και μια γκολάρα ο Μέσι 
με φάουλ προς το τέλος, απί-
στευτο γκολ, είπαμε τελείωσε, 
τώρα θα πάει η Λίβερπουλ να 
παίξει… Και όμως, έβαλε τέσ-
σερα γκολ η Λίβερπουλ και το 
γύρισε. Λοιπόν, στο ποδόσφαι-
ρο και στην πολιτική και στη 
ζωή ανατροπές υπάρχουν. Μία 
προϋπόθεση. Να το πιστέψου-
με όχι εμείς, να το πιστέψει και 
ο κόσμος ο οποίος θα έρθει 
στην κάλπη στις 7 του Ιούλη».

Στο πρωινάδικο του Σαββι-
δοκάναλου ο Τσίπρας κατα-
φεύγει στο ποδόσφαιρο για 
να πείσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί 
να κερδίσει τις εκλογές της 
7ης του Ιούλη! Και γελάνε και 
τα τσιμέντα. Ακόμα και οι μη 
ποδοσφαιρόφιλοι ξέρουν πως 
«επιστροφές» σαν αυτή της Λί-
βερπουλ γίνονται σπανιότατα. 
Γίνονται όμως, γι' αυτό και το 
ποδόσφαιρο είναι μακράν το 
πιο δημοφιλές άθλημα. Ομως, 
η πολιτική δεν είναι ποδόσφαι-
ρο. Εξάλλου, κάθε ποδοσφαι-
ρόφιλος μπορεί να σου πει ότι 
η Κουμουνδούρου δεν είναι 
Ανφιλντ και πως τα ροζ φα-
νελάκια των συριζαίων δε συ-
γκρίνονται ούτε κατά διάνοια 
με τη «βαριά» κόκκινη φανέλα 
της Λίβερπουλ.

Η ποδοσφαιρογενής πα-
παρολογία δείχνει σε όλους 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύει 
ότι μπορεί να κερδίσει και ότι 
τα στελέχη του απλά βρήκαν 
κάποιες παπάρες να λένε, γι-
ατί δεν μπορούν φυσικά να 
παραδεχτούν ότι θα χάσουν. 
Εκτός από την παπάρα περί 
Λίβερπουλ, υπάρχει η παπάρα 
των αριθμών: «Εγώ έχω το πα-
ράδειγμα του ’14. Το ΄14 στις 
ευρωεκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 
26%. Αμέσως μετά πήρε 36%. 
670 χιλιάδες ψήφους παρα-
πάνω μέσα σε πέντε μήνες. Η 
διαφορά μας με τη ΝΔ είναι 
500 χιλιάδες ψήφοι. Δεν είναι 
αδύνατο, λοιπόν, να συμβεί η 
ανατροπή. Θα είναι, βέβαια, 
η μεγαλύτερη πολιτική ανα-
τροπή που έχει συμβεί ποτέ, 
και εκλογική ανατροπή, στη 
σύγχρονη μεταπολιτευτική 
ιστορία, θα είναι αντίστοιχη 
της Λίβερπουλ, αλλά δεν είναι 
απίθανο να συμβεί» (Τσίπρας, 
με λογική Αλέφαντου)! Το γε-
γονός ότι το 2014-15 ο ΣΥΡΙΖΑ 
ήταν ένα κόμμα σε διαρκή 
άνοδο, που κάλπαζε πάνω στη 
ράχη του «αντιμνημόνιου», 
ενώ το 2019 είναι ένα κόμμα 
σε πτώση, που δεν έχει κανέ-
να «αντιμνημόνιο» να κουνήσει 
ως προεκλογικό πρόγραμμα, 
είναι… προφανώς ασήμαντη 
λεπτομέρεια!

Ο ίδιος ο Τσίπρας χτυπιόταν 
στα προεκλογικά μπαλκόνια 
των ευρωεκλογών θέτοντας 
διλήμματα δημοψηφισματικού 

χαρακτήρα: «ή αυτοί ή εμείς».  
Οταν έφαγε τη σφαλιάρα των 
9,5 μονάδων, στην πρώτη δή-
λωσή του, τα μεσάνυχτα της 
Κυριακής 26 Μάη, άρχισε να 
μπινελικώνει τον ελληνικό λαό, 
που στην πλειοψηφία του δεν 
επέλεξε «το δρόμο της οριστι-
κής εξόδου από τα μνημόνια, 
με τους πολλούς στο προσκή-
νιο, με τους πολλούς και για 
τους πολλούς», αλλά «το δρό-
μο της επιστροφής στο σκοτά-
δι της λιτότητας, στο σκοτάδι 
της κρίσης, των ολιγαρχών και 
του ΔΝΤ»!

Οταν συνήλθαν από το σοκ 
της μεγάλης ήττας και συνει-
δητοποίησαν ότι βρίζοντας το 
λαό (δεν ήταν μόνο ο Τσίπρας, 
ήταν και ο Φλαμπουράρης και 
άλλοι) θα φέρουν το αντίθετο 
από το επιδιωκόμενο αποτέ-
λεσμα, άλλαξαν τακτική και 
το έριξαν στη μαλαγανιά: «Το 
έχω πει και άλλες φορές, η 
κάλπη αυτή είναι τελείως δια-
φορετική από τις ευρωπαϊκές 
εκλογές. Διότι, τώρα αποφα-
σίζουμε για το ποια θα είναι η 
κυβέρνηση και αποφασίζου-
με και για τη ζωή μας. Ξέρω, 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε ένα ποσο-
στό 24%, κυρίως γιατί ένας 
κόσμος ήθελε να δείξει τη 
δυσαρέσκειά του. Μας πιστώ-
νει ότι βγάλαμε τη χώρα από 
τα μνημόνια, αλλά σου λέει 
το κάνατε με πόνο και εσείς. 
Και το κάνατε και με λάθη και 
με παραλείψεις και διήρκησε 
πολύ. Ελπίζαμε να βγούμε πιο 
γρήγορα. Αλλά ο κόσμος τώρα 
έχει να συγκρίνει το πού είμα-
στε τώρα και  το πού ήμασταν 
χθες. Και θα πάρει την επιλο-
γή» (Τσίπρας). 

Πρόκειται επίσης για πα-
παρολογία. Ο Τσίπρας που 
έλεγε ότι στις ευρωεκλογές 
ο κόσμος  ψήφισε «το δρόμο 
της επιστροφής στο σκοτάδι 
της λιτότητας, στο σκοτάδι 
της κρίσης, των ολιγαρχών 
και του ΔΝΤ», τώρα λέει ότι 
ο κόσμος ήθελε απλά «να 
δείξει τη δυσαρέσκειά του» 
και τώρα θα ψηφίσει αλλιώς, 
θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ! Αυτό το 
σόφισμα μπορεί να είναι καλό 
για να «ψηθούν» οι συριζαίοι 
και να μην τα παρατήσουν, 
ενδεχομένως να φέρει και κά-
ποιους ψηφοφόρους σε σχέση 
με τις ευρωεκλογές, δε φτάνει 
όμως… για να ρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ 
τέσσερα γκολ στη ΝΔ.

Εκαναν και άλλη αλλαγή 
προεκλογικής τακτικής οι 
συριζαίοι. Αποφάσισαν να 
κατεβάσουν τους τόνους και 
να κάνουν… προγραμματι-
κή αντιπαράθεση με τη ΝΔ. 
Σκάρωσαν τσάτρα-πάτρα ένα 
προεκλογικό «πρόγραμμα» 
(έβαλαν όλα όσα έταζαν το 
προηγούμενο διάστημα), το 
πασπάλισαν με μπόλικη ανα-
πτυξιολογία και το παρουσί-
ασαν στη γνωστή φιέστα του 
Μεγάρου Μουσικής, όπου 
για πρώτη φορά δεν εμφανί-
στηκε μόνος του ο Τσίπρας, 
αλλά ως επικεφαλής ομάδας 
(με Τσακαλώτο, Αχτσιόγλου, 
Ηλιόπουλο, Τζανακόπουλο και 
Ξενογιαννακοπούλου).

Τις επόμενες μέρες η «ομά-
δα» διαλύθηκε εις τα εξ ων 
συνετέθη (τα μέλη της -πλην 
Ηλιόπουλου- πρέπει να τρέ-
ξουν να μαζέψουν σταυρούς), 
το πρόγραμμα μπήκε στο ρά-
φι (κάπου-κάπου θυμούνται να 
αναφέρουν κάτι απ' αυτό) και ο 
Τσίπρας ξανάρχισε το one man 
show, με καθημερινές συνε-
ντεύξεις στα ΜΜΕ. Ακόμα και 
σε αθλητικό ραδιοσταθμό πή-
γε, για να δείξει ότι ξέρει από 
μπάλα και να ταχθεί υπέρ της 
κατασκευής του γηπέδου του 
Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, 
φτύνοντας τα μέλη της δημο-
τικής του παράταξης που είχαν 
κάνει και κερδίσει τη γνωστή 
προσφυγή στο ΣτΕ. Εκανε και 
μια ανοιχτή συγκέντρωση στο 
Θησείο (για να φαίνεται γεμά-
τος ο μικρός χώρος της πλα-
τείας Ασωμάτων), που θύμιζε 
περισσότερο κηδεία, με τον 
ίδιο τον Τσίπρα να ζορίζεται 
φανερά για να εκφωνήσει τα 
καταληκτικά νικητήρια σαλ-
πίσματα (σαν ηθοποιός που 
ακόμα δεν έχει μάθει καλά τα 
λόγια του ήταν).

Και τι μπήκε στη θέση του 
«θετικού προγραμματικού λό-
γου»; Η γνωστή κινδυνολογία 
για το τι θα κάνει η ΝΔ (αυτή 
που δεν έπιασε μπάζα στις 
ευρωεκλογές). «Τώρα καλού-
μαστε να αποφασίσουμε αν 
από αύριο θα συνεχίσουμε να 
βαδίζουμε μπροστά όλοι μαζί 
σε αυτή τη χώρα ή αν θα γυρί-
σουμε πίσω, ο καθένας μόνος 
του και όποιος αντέξει. Τώρα 
καλούμαστε να αποφασίσου-
με αν επιθυμούμε να συνεχί-
σουμε όλοι μαζί στο δρόμο 
της ανάκαμψης, της ανάπτυ-

ξης, της οριστικής εξόδου 
από την κρίση, με δικαιοσύνη 
για όλους, με δικαιώματα για 
όλους, με προστασία για όλους 
ή θα γυρίσουμε πίσω στα χρό-
νια της χρεοκοπίας και του αυ-
ταρχισμού. Τα χρόνια της κυ-
βέρνησης του κ. Σαμαρά, που 
κανείς δεν έχει ξεχάσει. Στα 
χρόνια της σκληρής λιτότητας, 
του κυνισμού και του αυταρχι-
σμού» (Τσίπρας στο Θησείο). 
«Ξέρετε τι λέει η Ν.Δ.; Περι-
κοπές δαπανών. Τι σημαίνει οι 
δαπάνες; Για να καταλάβει κι 
ο κόσμος. Ποιες είναι οι δαπά-
νες. Δαπάνες είναι οι μισθοί, 
δαπάνες είναι οι συντάξεις, 
δαπάνες είναι ο προϋπολογι-
σμός για την Παιδεία, δαπάνες 
είναι ο προϋπολογισμός για 
την Παιδεία και το κοινωνικό 
κράτος και τα επιδόματα. Ποια 
είναι τα επιδόματα; Το Κοινω-
νικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 
που παίρνουν όλοι οι συμπολί-
τες μας με χαμηλό εισόδημα. 
Είναι τα επιδόματα αναπηρίας. 
Αυτά είναι επιδόματα. Είναι το 
επίδομα το οικογενειακό, που 
δεν παίρνει μόνο τρίτο παιδί, 
αλλά πρώτο και δεύτερο παιδί. 
Είναι το επίδομα στέγης που 
δίνουμε σε 420.000 νοικοκυ-
ριά. Ρωτάω εγώ τώρα. Ποια 
από όλα αυτά τα επιδόματα 
θα περικοπούν;» (Τσίπρας στο 
πρωινάδικο του ΟΡΕΝ).

Το επιτελείο του Μητσοτά-
κη, από την άλλη, δεν άλλα-
ξε την τακτική του. Συνεχίζει 
όπως στις ευρωεκλογές. Το 
μόνο καινούργιο είναι ότι δεν 
αφήνει αναπάντητες τις κα-
τηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει 
το πρωί ο Τσίπρας στο ΟΡΕΝ 
ότι ο Μητσοτάκης θα κόψει τα 
επιδόματα; Απαντά το βράδυ 
ο Μητσοτάκης από το STAR: 
Οχι μόνο δε θα κόψουμε επι-
δόματα, αλλά σκοπός μας 
είναι, εφόσον έχουμε τη δη-
μοσιονομική άνεση, να επα-
ναφέρουμε τα πολυτεκνικά 
επιδόματα. Λένε οι συριζαίοι 
ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει 
απολύσεις ή θα επαναφέρει 
τον κανόνα 1:5; Απαντά αμέ-
σως ο Μητσοτάκης: Θα κάνου-
με προσλήψεις εκεί που έχου-
με ανάγκη, ξεκινώντας από το 
νοσηλευτικό προσωπικό, την 
Παιδεία και την ειδική αγωγή 
και 1.500 αστυνομικούς για να 
αισθανθούν και πάλι ασφαλείς 
οι πολίτες.

Και για τη μείωση των δα-
πανών «διευκρινίζει»: Εχουμε 
εξηγήσει  πώς θα γίνει. Γίνεται 
και σήμερα σπατάλη. Νομίζε-
τε, για παράδειγμα, ότι τα νο-
σοκομεία διοικούνται σωστά; 
Δεν υπάρχουν περιθώρια π.χ. 
για περισσότερη διείσδυση 
των γενόσημων;  Δεν θα ανε-
χθώ άσκοπες προσλήψεις, 
ούτε συμβασιούχων. Δεν θα 
απολυθεί κανείς δημόσιος 
υπάλληλος, αλλά αυτό δεν ση-
μαίνει ότι θα προσλαμβάνουμε 
άκριτα σε ένα κρεσέντο ρου-

«Ματσάκι» μεταξύ μνημονιακών

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 8



www.eksegersi.gr

4 22 ΙΟΥΝΗ 2019

Νεκρός ο εκλεγείς και ανατραπείς από το στρατό Μοχάμεντ Μόρσι

Εξουσιαστικές κλίκες στην πλάτη του λαού

Την περασμένη Τετάρτη ξεκίνησαν 
οι εμπορικές διαπραγματεύσεις 

ΗΠΑ-Κίνας, ενόψει της συνάντησης 
του Τραμπ με τον Σι στην Οσάκα 
της Ιαπωνίας, στο πλαίσιο της συ-
νόδου των G20 στα τέλη του μήνα. 
Τα αποτελέσματα των παζαριών θα 
τα μάθουμε μετά από τη συνάντηση 
των δύο ηγετών, ωστόσο μπορούμε 
να κάνουμε ορισμένες επισημάνσεις 
βάσει της μέχρι τώρα πορείας των 
εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο 
χωρών. 

Εχει περάσει ένας χρόνος από 
τότε που η κυβέρνηση Τραμπ ανακοί-
νωσε ότι θα επιβάλει δασμούς στα 
εισαγόμενα κινέζικα προϊόντα. Οι 
δασμοί επιβλήθηκαν σταδιακά, από 
τις αρχές Ιούλη και μέχρι τον Αύγου-
στο του 2018. Πάνω από το ένα τρίτο 
των εισαγόμενων στις ΗΠΑ κινέζικων 
προϊόντων, αξίας 250 δισ. δολαρίων, 
υπόκεινταν σε δασμούς. Οι δασμοί 
για εμπορεύματα αξίας 200 δισ. δο-
λαρίων ήταν 10%, ενώ για τα υπόλοιπα 
50 δισ. δολάρια (στα οποία συγκατα-
λέγονταν το αλουμίνιο και ο χάλυβας) 
οι δασμοί έφταναν στο 25%. Από τον 
περασμένο Μάη, οι ΗΠΑ αποφάσι-
σαν να αυξήσουν το ποσοστό των 
δασμών σε εμπορεύματα αξίας 200 
δισ. δολαρίων από το 10% στο 25% 
και ξεκίνησαν οι απειλές για επιβολή 
δασμών 25% και σε άλλα εισαγόμενα 
προϊόντα από την Κίνα, αξίας 325 δισ. 
δολαρίων, δηλαδή σε όλα σχεδόν τα 

εισαγόμενα κινέζικα προϊόντα.
Η απάντηση της Κίνας ήταν η επι-

βολή δασμών στο 90% των εισαγόμε-
νων αμερικάνικων προϊόντων (αξίας 
110 δισ. δολαρίων). Από την πρώτη Ιού-
νη, τα ποσοστά των δασμών στα μισά 
από αυτά αυξήθηκαν, φτάνοντας σε 
ορισμένα στο 25%.

Η επιβολή των αμερικάνικων δα-
σμών δε μείωσε το εμπορικό έλλειμ-
μα των ΗΠΑ σε σχέση με την Κίνα, το 
οποίο (όπως φαίνεται στο γράφημα, 
βάσει των επίσημων στοιχείων του 

αμερικάνικου γραφείου στατιστικής, 
που αναδημοσιεύουμε από το βρε-
τανικό BBC, https://www.bbc.com/
news/business-48196495) το 2018 
έφτασε στο επίπεδο ρεκόρ των 419 
δισ. δολαρίων. Από τη στιγμή που 
ένας μεγάλος όγκος εμπορευμάτων 
εισάγεται από την Κίνα (όπως το 75% 
των κινητών τηλεφώνων και το 90% 
των τάμπλετ και λάπτοπ), αυτό ήταν 
εν μέρει αναμενόμενο, αλλά καθόλου 
υπέρ της επιχειρηματολογίας Τραμπ 
για τα «κέρδη» της αμερικάνικης 
αγοράς. Ας μην ξεχνάμε ότι πολλές 

αμερικάνικες (και όχι μόνο) εταιρί-
ες έχουν σπεύσει εδώ και χρόνια να 
επενδύσουν στην Κίνα, με το σύνολο 
των περιουσιακών στοιχείων των αμε-
ρικάνων επενδυτών στην Κίνα από το 
1990 μέχρι το 2018 να φτάνει σχεδόν 
στα 270 δισ. δολάρια (βλ. https://
www.us-china-fdi.com/us-china-
foreign-direct-investments/data).
Το 2018 οι αμερικάνικες επενδύσεις 
αυξήθηκαν κατά 124.6%, παρά τους 
δασμούς!

Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι από 
τα 6 τρισ. δολάρια των άμεσων επεν-
δύσεων το 2017, τα 107.5 δισ. ήταν 
στην Κίνα, δηλαδή ποσοστό μόλις 
1.8% του συνόλου (βλ. https://apps.
bea.gov/international/xls/usdia-
current/usdia-detailedcountrybys
electedindustry-2010-2017.xlsx). Το 
2010, από τα 3.74 τρισ. δολάρια των 
αμερικάνικων άμεσων επενδύσεων 
στο εξωτερικό, τα 59 δισ. περίπου 
ήταν στην Κίνα, δηλαδή ποσοστό μό-
λις 1.6% του συνόλου.

Αντίθετα, οι κινέζικες επενδύσεις 
στις ΗΠΑ καταποντίστηκαν, από τα 
29.4 δισ. δολάρια το 2017 στα 4.8 δισ. 
δολάρια το 2018 (μείωση 84%)!

Ποιο είναι το σημαντικότερο απο-
τέλεσμα των δασμών; Η αύξηση των 
τιμών των προϊόντων, που μεταφέρε-
ται στις τσέπες του αμερικάνου κατα-
ναλωτή αλλά και αμερικάνων καπιτα-
λιστών που βλέπουν να ακριβαίνουν 

τα εξαρτήματα που εισάγουν από την 
Κίνα για να κατασκευάσουν τα δικά 
τους εμπορεύματα.

Θα αναγκαστεί ο Τραμπ να καταλή-
ξει σε μία εμπορική συμφωνία με την 
Κίνα; Αυτό θα το δούμε το επόμενο 
διάστημα. Ομως, ανεξάρτητα με την 
όποια λύση βρουν, οι εμπορικές κό-
ντρες δεν πρόκειται να σταματήσουν.

Οι δασμοί είναι μόνο ένα μέρος 
του εμπορικού πολέμου. Υπάρχουν 
και άλλα μέτωπα, όπως τα εμπορικά 
εμπόδια, σαν αυτά που επέβαλε τον 
περασμένο μήνα η αμερικάνικη κυ-
βέρνηση στις εταιρίες που πουλούν 
εξαρτήματα στην κινέζικη εταιρία 
τηλεπικοινωνιών Huawei (που ανα-
πτύσσει το ταχύτατο δίκτυο σύνδε-
σης της κινητής τηλεφωνίας 5G). Η 
Huawei μπήκε στη «μαύρη λίστα» του 
αμερικάνικου υπουργείου Εμπορίου, 
πράγμα που σημαίνει ότι οι αμερικά-
νικες εταιρίες απαγορεύεται να συ-
ναλλάσσονται μαζί της χωρίς κυβερ-
νητική άδεια! Οι ΗΠΑ κατηγορούν 
την Κίνα για κλοπή τεχνολογικής 
γνώσης και αθέμιτες επιχορηγήσεις 
που σπάνε τον «υγιή ανταγωνισμό» 
και σε συνδυασμό με το υποτιμημένο 
κινέζικο νόμισμα, οδηγεί σε πιο φτη-
νά κινέζικα εμπορεύματα. Η Κίνα από 
τη μεριά της κατηγορεί τις ΗΠΑ για 
εμπορικό «μπούλινγκ». Αυτό είναι το 
«ελεύθερο εμπόριο» στην εποχή του 
ιμπεριαλισμού!

ΗΠΑ-Κίνα

Αρχισαν τα παζάρια εν μέσω εμπορικού πολέμου

Το θάνατο μέσα στη δικαστική 
αίθουσα, ύστερα από έξι χρόνια 

φυλάκισης, βρήκε ο ανατραπείς από 
τη στρατιωτική χούντα της Αιγύπτου 
πρόεδρος Μοχάμεντ Μόρσι, ηγετικό 
στέλεχος της Μουσουλμανικής Αδελ-
φότητας. Οι συγγενείς του δήλωσαν 
ότι δε γνωρίζουν πού βρίσκεται το 
σώμα του, ενώ καταγγέλλουν ότι οι 
Αρχές αρνήθηκαν να τους επιτρέ-
ψουν να θάψουν το νεκρό στον οι-
κογενειακό τους τάφο, φοβούμενες 
ότι θα αποτελέσει τόπο λατρείας για 
τους οπαδούς της Αδελφότητας.

Ο Μόρσι έπασχε από σοβαρά χρό-
νια νοσήματα, όπως διαβήτη και ηπα-
τική και νεφρική ανεπάρκεια, ενώ κα-
τά τη διάρκεια της φυλάκισής του οι 
Αρχές της χούντας αρνήθηκαν να του 
παράσχουν την απαιτούμενη ιατρική 
περίθαλψη, οδηγώντας τον σε αργό 
και βέβαιο θάνατο. Δεκάδες είναι οι 
μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν επα-
φή μαζί του, ότι κατά τη διάρκεια της 
φυλάκισής του είχε υποστεί βασανι-
στήρια και μακροχρόνια απομόνωση, 
συνθήκες κράτησης που βιώνει εξάλ-
λου το σύνολο των δεκάδων χιλιάδων 
πολιτικών κρατούμενων της χούντας.

Η συντριπτική πλειοψηφία των αι-
γυπτιακών ΜΜΕ έθαψε το γεγονός 
και μόνο η εφημερίδα «Αλ Μάσρι 
Αλ Γιουμ» το έκανε πρωτοσέλιδο. 
Η χούντα του Σίσι ασκεί ασφυκτικό 
έλεγχο στα ΜΜΕ, ενώ ο στρατός και 
οι μυστικές υπηρεσίες κατέχουν ένα 

μεγάλο κομμάτι των τηλεοπτικών 
καναλιών της χώρας. Στελέχη του 
Τύπου περνούν εντατικά σεμινάρια 
εκπαίδευσης από το στρατό, ενώ οι 
δημοσιογράφοι κινδυνεύουν με φυ-
λάκιση αν δημοσιεύσουν ειδήσεις 
που αμφισβητούν ή είναι αντίθετες 
με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, 
σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική 
νομοθεσία.

Ποια ήταν όμως η κυβέρνηση Μόρ-
σι; Ο Μοχάμεντ Μόρσι εκλέχτηκε 
πρόεδρος της Αιγύπτου στις εκλογές 
του Ιούνη του 2012, κερδίζοντας ορι-
ακά των Αχμέντ Σαφίκ, τον τελευταίο 
πρόεδρο του δικτάτορα Μουμπάρακ 

που γκρέμισε η λαϊκή εξέγερση των 
αρχών του 2011. Η μεγάλη αποχή από 
τις εκλογές, που έφτασε το 48%, απο-
τύπωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο 
την απογοήτευση του λαού από την 
κατάσταση που είχε διαμορφωθεί 
εκείνη την περίοδο στη χώρα και τη 
διάψευση των προσδοκιών που γέν-
νησε η εξέγερση και η ανατροπή του 
λαομίσητου Μουμπάρακ. Ο ένας 
στους δύο ψηφοφόρους αρνήθηκε να 
επιλέξει μεταξύ της Μουσουλμανικής 
Αδελφότητας, που κράτησε εχθρική 
στάση απέναντι στην εξέγερση, και 
τον υποψήφιο του προηγούμενου κα-
θεστώτος, που βρήκε ευκαιρία να δι-
ασωθεί μέσα από τις εκλογές. Οπως 

σχολιάσαμε τότε, ο λαός ξέφυγε από 
το βάλτο της δικτατορίας για να πα-
γιδευτεί εκ νέου στον βάλτο της «δη-
μοκρατίας».

Η κυβέρνηση Μόρσι δεν άργησε 
να δείξει το αντιλαϊκό της πρόσω-
πο. Εξι μήνες μετά από την εκλογή 
του, ο Μόρσι εξέδωσε διάταγμα που 
πέρναγε όλες τις βασικές εξουσίες 
της χώρας, με εξαίρεση το στρατό, 
υπό τον έλεγχό του. Αυτή η απόφα-
ση ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων 
μέσα στον αιγυπτιακό λαό, με τις 
διαδηλώσεις ενάντια στην κυβέρνη-
ση και τις συγκρούσεις των διαδηλω-
τών με τις δυνάμεις καταστολής και 
τους οπαδούς της Μουσουλμανικής 
Αδελφότητας να πυκνώνουν συνεχώς. 
Λίγο πριν από το στρατιωτικό πραξι-
κόπημα, οι οδομαχίες είχαν φτάσει 
μέχρι την πυρπόληση γραφείων της 
Μουσουλμανικής Αδελφότητας, ενώ 
το Δεκέμβρη του 2012 ο λαός πολιόρ-
κησε το Προεδρικό Μέγαρο. Παράλ-
ληλα, το ΔΝΤ κλήθηκε και εισέβαλε 
στην χώρα, συνάπτοντας δανειακή 
σύμβαση με την κυβέρνηση ύψους 
4,8 δισ. δολαρίων.

Ο Μόρσι κατόρθωσε να επικρα-
τήσει, πνίγοντας στο αίμα τις διαδη-
λώσεις και υποβάλλοντας πολλούς 
συλληφθέντες σε σκληρά βασανι-
στήρια που καταγγέλθηκαν από σω-
ρεία μαρτύρων που κατέθεσαν στη 
Διεθνή Αμνηστία. Αγριοι ξυλοδαρμοί, 
βιασμοί, ηλεκτροσόκ, κρέμασμα με 

δεμένα τα χέρια (προσφιλές βασανι-
στήριο επί Μουμπάρακ), έκθεση επί 
ώρα κρατούμενων γυμνών στο κρύο 
και στη βροχή το χειμώνα, εξευτελι-
σμοί κάθε είδους, όπως να δένουν 
σχοινί στο λαιμό των κρατούμενων 
και να τους αναγκάζουν να βαδίζουν 
στα τέσσερα και να γαυγίζουν, ενώ 
οι βασανιστές τους φωτογράφιζαν 
καγχάζοντας, ήταν ορισμένα από 
τα «κατορθώματα» της κυβέρνησης 
Μόρσι που πήρε τη σκυτάλη από το 
καθεστώς Μουμπάρακ, συνεχίζοντας 
την καταπίεση του λαού με δημοκρα-
τικό μανδύα.

Την Παρασκευή 25 Γενάρη του 
2013, στη δεύτερη επέτειο της λαϊ-
κής εξέγερσης ενάντια στο καθεστώς 
Μουμπάρακ, χιλιάδες διαδηλωτές 
πυρπόλησαν κυβερνητικά κτίρια και 
γραφεία της Μουσουλμανικής Αδελ-
φότητας, εισέβαλαν σε αστυνομικά 
τμήματα, απέκλεισαν κεντρικές οδι-
κές και σιδηροδρομικές αρτηρίες και 
συγκρούστηκαν για ώρες με τις δυ-
νάμεις ασφαλείας του καθεστώτος. 
Το καθεστώς εφάρμοσε ξανά την 
προσφιλή του τακτική της άγριας κα-
ταστολής, με τους μπάτσους να πυρο-
βολούν τους διαδηλωτές με αληθινά 
πυρά, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 60 
νεκρούς και πάνω από δύο χιλιάδες 
τραυματίες μέσα σε δύο βδομάδες, 
σύμφωνα με τους αριθμούς που δη-
μοσίευσε το ίδιο το καθεστώς. Προ-
κειμένου να προετοιμαστεί για τα 
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Σαν ερωτευμένοι 
πιγκουίνοι…

Νετανιάχου και Τραμπ ανταλλάσσουν μηνύ-
ματα από το Twitter  σαν ερωτευμένο ζευγαράκι. 
Ο πρώτος, όπως το είχε υποσχεθεί, ξαναπήγε 
στα κατακτημένα από τη Συρία Υψίπεδα του Γκο-
λάν και βάφτισε έναν εποικισμό με το όνομα του 
Τραμπ, φροντίζοντας να  το διατυμπανίσει από 
το Twitter («Εγκαινιάζοντας μια νέα κοινότητα 
στα Υψίπεδα του Γκολάν με το όνομα ενός φίλου 
του Ισραήλ, του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ 
Τραμπ. Ιστορική μέρα!») για να εισπράξει το απα-
ντητικό τιτίβισμα του Τραμπ («Ευχαριστώ, κύριε 
πρωθυπουργέ, μεγάλη τιμή!»).

Δεν ξέρουμε πόσο μέτρησε η στήριξη του 
Τραμπ για να ξανακερδίσει -έστω και οριακά- 
τις πρόσφατες εκλογές το «Λικούντ» του Νετα-
νιάχου, πρωθυπουργό όμως δεν τον έκανε. Οι 
ακροδεξιοί πρώην σύμμαχοι του Νετανιάχου 
αρνήθηκαν να υλοποιήσουν τη δημόσια προ-
τροπή του Τραμπ να σχηματίσουν κυβέρνηση 
με πρωθυπουργό ξανά τον «Μπίμπι» κι έτσι το 
σιωνιστικό μόρφωμα βαδίζει προς νέες εκλογές 
το φθινόπωρο. Γι' αυτό και ο Νετανιάχου ξανάπι-
ασε δουλειά, ποντάροντας και πάλι στη στήριξη 
του Τραμπ. 

Θέατρο πολέμου ξανά ο Περσικός;
Αυτοί που βρίσκονται ψηλά λένε:
Πόλεμος και Ειρήνη
Είναι δυο πράγματα ολότελα διαφο-
ρετικά.
Ομως η ειρήνη τους κι ο πόλεμός τους
Μοιάζουν όπως ο άνεμος κι η θύελλα.
Ο πόλεμος γεννιέται απ’ την ειρήνη 
τους
καθώς ο γιος από τη μάνα.
Εχει τα δικά της
απαίσια χαρακτηριστικά.
Ο πόλεμός τους σκοτώνει
ό,τι άφησε όρθιο
η ειρήνη τους.
Οταν αυτοί που είναι ψηλά
μιλάνε για ειρήνη
ο απλός λαός ξέρει
πως έρχεται ο πόλεμος.
Οταν αυτοί που είναι ψηλά καταριού-
νται τον πόλεμο
οι διαταγές για επιστράτευση έχουν 
υπογραφεί
 Μπέρτολτ Μπρεχτ, Γερμανικό Εγχει-
ρίδιο Πολέμου» (απόσπασμα)

Το απόσπασμα από το μνημειώδες 
ποίημα του κομμουνιστή Μπρεχτ 

μας ήρθε στο μυαλό, διαβάζοντας 
το δελτίο Τύπου της αμερικάνικης 
κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης 
την προηγούμενη Πέμπτη (13/6/19), 
με το οποίο  γνωστοποιούσε τις επι-
θέσεις σε δύο δεξαμενόπλοια στον 
κόλπο του Ομάν (ένα ιαπωνικών 
συμφερόντων κι ένα νορβηγικών) 14 
ναυτικά μίλια από τις ιρανικές ακτές. 
Το δελτίο Τύπου, αφού περιέγραφε 
τα δύο συμβάντα (βλ. https://www.
centcom.mil/MEDIA/STATEMENTS/
Statements-View/Article/1875666/us-
central-command-statement-on-june-

13-limpet-mine-attack-in-the-gulf-of-
oman/utm_source/hootsuite/), κα-
τέληγε στο εξής δια ταύτα: «Οι ΗΠΑ 
δεν έχουν κανένα συμφέρον σε μία 
νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. 
Ωστόσο, θα υπερασπιστούμε τα συμ-
φέροντά μας».

Ακολουθώντας την πάγια «αποδει-
κτική» τακτική, η αμερικάνικη κεντρι-
κή στρατιωτική διοίκηση δημοσίευσε 
και τις σχετικές φωτογραφίες, που 
δείχνουν τα σημεία που πιθανώς το-
ποθετήθηκαν οι νάρκες που προκά-
λεσαν τις ζημιές στα δεξαμενόπλοια. 
Λίγες μέρες αργότερα, η «πιθανότη-
τα» έγινε «βεβαιότητα»!

Το παιχνίδι με τα «αποδεικτικά 
στοιχεία» του Πενταγώνου το έχου-
με ξαναδεί. Ηταν τότε που ο Κόλιν 
Πάουελ (υπουργός Πολέμου των 
ΗΠΑ) παρουσίαζε τα «όπλα μαζικής 
καταστροφής» του Ιράκ με φωτογρα-
φίες και βίντεο, για να αποδειχτούν 
σκέτη απάτη μετά από μερικά χρόνια, 
πράγμα που και ο ίδιος ο Πάουελ πα-

ραδέχτηκε!
Εδώ όμως έχουμε την ανακοίνωση 

του ίδιου του διευθύνοντα συμβούλου 
της γιαπωνέζικης εταιρίας, Yutaka 
Katada, που δήλωσε ότι το πλήρωμα, 
πριν από την επίθεση, είδε να εκτο-
ξεύονται ιπτάμενα αντικείμενα κατά 
του πλοίου και μετά να ακούγεται η 
έκρηξη. Ο Katada ήταν κατηγορημα-
τικός: «Οταν χτυπήθηκε το κέλυφος 
(σ.σ. του πλοίου), ήταν πάνω από την 
επιφάνεια του νερού (σ.σ. το χτύπημα) 
κατά πολύ. Γι αυτό, δεν υπάρχει αμφι-
βολία ότι δεν ήταν τορπίλη» (https://
www.washingtonpost.com/world/
japanese-ship-owner-contradicts-
us-account-of-how-tanker-was-
attacked/2019/06/14/7ea347d0-
8eba-11e9-b6f4-033356502dce_story.
html?utm_term=.d6ef942c532b). Ο 
Katada απέκλεισε και την περίπτωση 
της νάρκης, αδειάζοντας το Πεντά-
γωνο που κάνει λόγο για νάρκες που 
τις έβαλαν οι ιρανοί Φρουροί της 
Επανάστασης!

Λίγες μέρες αργότερα (την πε-
ρασμένη Δευτέρα), ο εκτελών χρέη 
υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ Πάτρικ 
Σάναχαν (παραιτήθηκε την περασμέ-
νη Τετάρτη για να επιστρέψει στην… 
οικογένειά του) ανακοίνωνε ότι θα 
στείλει άλλους 1.000 στρατιώτες 
στη Μέση Ανατολή, εξαιτίας των ιρα-
νικών απειλών και των πρόσφατων 
επιθέσεων στα δύο δεξαμενόπλοια, 
για τις οποίες δεν υπάρχουν αποδεί-
ξεις που να τις χρεώνουν στο Ιράν! 
Το μόνο που υπάρχει είναι κάποιες 
φωτογραφίες Ιρανών που έχουν προ-
σεγγίσει τα πλοία για να σώσουν τα 
πληρώματα, πράγμα που κανείς δεν 
το αρνείται! Κι όμως, για τις ΗΠΑ, η 
ενοχή του Ιράν είναι «δεδομένη»! 
Αφού πήρε την απόφαση να στείλει 
και άλλους στρατιωτικούς στην πε-
ριοχή, ο Σάναχαν συμπλήρωσε ότι 
οι ΗΠΑ δεν επιζητούν πόλεμο με 
το Ιράν, πράγμα που δήλωσε και ο 
υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο!

Ομως, οι πολεμικές προετοιμασίες 
έχουν κιόλας αρχίσει. Οι Αμερικάνοι 
ανεβάζουν διαρκώς εδώ και μήνες 
τους τόνους κατά του Ιράν. Πρώτα 
αποχώρησαν από τη συνθήκη για 
τα πυρηνικά του Ιράν. Στη συνέχεια, 
επέβαλαν κυρώσεις απειλώντας να 
τις επεκτείνουν και σ’ αυτούς που δε 
θα ευθυγραμμίζονταν με την αμερι-
κάνικη πολιτική. Μετά, άρχισαν να 
στέλνουν κι άλλα αεροπλανοφόρα 
στην περιοχή και στρατιωτικό προ-
σωπικό. Την ίδια στιγμή λένε ότι δεν 
προετοιμάζονται για πόλεμο! Αυτό 
πια καταντά γελοίο!

Σε πλήρη ευθυγράμμιση, το νού-
μερο δύο πιόνι των Αμερικανών 
στην περιοχή, η Σαουδική Αραβία, 
έσπευσε να κατηγορήσει το Ιράν για 
τις επιθέσεις στα δεξαμενόπλοια. Ο 

Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, πρίγκιπας 
διάδοχος του θρόνου στη Σαουδική 
Αραβία, αφού πρώτα είπε κι αυτός 
ότι δε θέλει πόλεμο με το Ιράν, συ-
μπλήρωσε με νόημα ότι δε θα διστά-
σει να αντιμετωπίσει κάθε απειλή για 
τα ζωτικά του συμφέροντα. Πράγμα 
που έκανε και στην Υεμένη, ματοκυ-
λώντας τη χώρα! Δε μιλάμε για το 
νούμερο ένα πιόνι των Αμερικάνων, 
το Ισραήλ, που πετάει τη σκούφια του 
για μια επίθεση κατά του Ιράν. Τώρα 
μάλιστα που το Ιράν ανακοίνωσε ότι 
θα αυξήσει τον εμπλουτισμό ουρα-
νίου, το πρόσχημα για μια επίθεση 
γίνεται ακόμα πιο «τεκμηριωμένο»!

Εχουμε ξαναγράψει ότι ένας πόλε-
μος κατά του Ιράν δεν είναι καθόλου 
εύκολη υπόθεση. Εύκολη υπόθεση 
δεν ήταν και ο πόλεμος στο Ιράκ, 
όμως ξέσπασε. Σε μια εποχή που οι 
αγορές είναι περιορισμένες και οι 
σφαίρες επιρροής ήδη μοιρασμέ-
νες, με τη Ρωσία να κερδίζει έδαφος 
στη Μέση Ανατολή (ιδιαίτερα μετά 
τον πόλεμο της Συρίας) και την Κί-
να να αποτελεί μείζονα οικονομικό 
ανταγωνιστή της Ουάσινγκτον, ένας 
πόλεμος κατά του Ιράν θα ήταν μία 
κάποια «λύση» για τον αμερικάνικο 
ιμπεριαλισμό. Αυτό είναι κάτι που 
ενδεχομένως να πάρει μήνες, ίσως 
όμως και όχι. Τα σίγουρο είναι ότι το 
Πεντάγωνο σχεδιάζει την αντεπίθεσή 
του και αυτό δεν οφείλεται στον «πο-
λεμοκάπηλο» Τραμπ, αλλά στην ίδια 
την πεμπτουσία του ιμπεριαλισμού 
που δε μπορεί να επιβάλλει τη θέση 
του στη διεθνή σκακιέρα παρά μόνο 
με πολέμους. Το τελευταίο που ενδια-
φέρει τους κάθε λογής ιμπεριαλιστές 
είναι η ανθρώπινη ζωή, στο όνομα της 
οποίας υποτίθεται ότι κάνουν αυτούς 
τους πολέμους.

χειρότερα, το υπουργείο Εσωτε-
ρικών της Αιγύπτου φρόντισε να 
παραγγείλει από τις ΗΠΑ 140 χι-
λιάδες κάνιστρα δακρυγόνων χω-
ρίς σήμανση (για να μη φαίνεται 
η χώρα προέλευσης), αξίας 2.55 
εκατομμυρίων δολαρίων!

Η μαζικότητα της νέας εξέ-
γερσης και ο δυναμικός της 
χαρακτήρας δεν άφηναν περι-
θώρια στον Μόρσι, γι’ αυτό και 
τη λύση ανέλαβε να δώσει σαν 
«από μηχανής θεός» ο στρατός, 
ο οποίος κινήθηκε ταχύτατα για 
να γλιτώσει το σύστημα από μια 
ακόμα εξέγερση. Υπό την ηγεσία 
του στρατηγού Σίσι, διορισμένου 
τυπικά από τον Μόρσι, σάρωσε 
με ένα φύσημά του τον Ιούλη 
του 2013 την κυβέρνηση της 
Μουσουλμανικής Αδελφότητας. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι υπήρ-
ξαν παρασκηνιακά παζάρια του 
Μόρσι με το στρατό (πριν από 
μια μέρα είχαν γίνει συναντήσεις 
του Μόρσι με τον Αλ Σίσι), στις 
οποίες ο Μόρσι παζάρεψε τη ζωή 
του, για να μην έχει την τύχη του 
Μουμπάρακ. 

Τα πεπραγμένα της κυβέρνη-
σης Μόρσι αλλά και οι αυταπά-
τες που έσπειραν στον αιγυπτι-
ακό λαό οι διάφορες αστικές 
ηγεσίες της λαϊκής εξέγερσης 
ενάντια στον Μόρσι, έστειλαν το 
λαό στην αγκαλιά της χούντας, 
καλλιεργώντας την εικόνα του 

απελευθερωτή για το στρατό και 
τον Σίσι.

Ομως, η πραγματικότητα για 
το λαό ήταν αμείλικτη και διέλυ-
σε γρήγορα και με οδυνηρό τρό-
πο αυτές τις αυταπάτες. Η είσο-
δος του ΔΝΤ στη χώρα το 2012, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η ρα-
γδαία περικοπή των κοινωνικών 
επιδομάτων και η αύξηση των 
φόρων, η τερατώδης καταπίεση 
του λαού, η στρατιωτικοποίηση 
της δημόσιας ζωής, οι δεκάδες 
χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι 
και η αυξανόμενη ένταση της 
σύγκρουσης μεταξύ του αιγυπτι-
ακού στρατό και των ισλαμιστών 
ανταρτών στο Σινά, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για τους ντόπι-
ους πληθυσμούς, δημιουργούν 
τις συνθήκες για μια νέα λαϊκή 
εξέγερση. Οσο όμως ο λαός δε 
συγκροτεί μια επαναστατική ηγε-
σία, αλλά συνεχίζει να ακολουθεί 
τους ηγέτες των διαφόρων αστι-
κών αντιπολιτευόμενων μπλοκ, 
παλεύοντας κάτω από ξένες ση-
μαίες, θα είναι καταδικασμένος 
στο μαρτύριο του Σίσυφου. Να 
χύνει ποτάμια αίματος γκρεμίζο-
ντας τον ένα δικτάτορα μετά τον 
άλλον, με την ελπίδα ότι ο επόμε-
νος θα είναι καλύτερος από τον 
προηγούμενο, ενώ αυτό που συμ-
βαίνει στην πραγματικότητα είναι 
μια δυναστική σκυταλοδρομία.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα 
υγείας που αντιμετωπίζει, το 

αντιδραστικό τουρκικό καθεστώς 
αρνείται να αποφυλακίσει την 
36χρονη δικηγόρο Μπαρκίν Τιμτίκ, 
μέλος του Νομικού Γραφείου του 
Λαού και του Συλλόγου Σύγχρονων 
Νομικών, που έχει προφυλακιστεί  
(όχι για πρώτη φορά), στο πλαίσιο 
των μαζικών αυθαίρετων φυλακί-
σεων στις οποίες έχει προχωρήσει 
η κυβέρνηση του Ερντογάν.

Στην Τιμτίκ διαγνώστηκαν δύο 
διαφορετικού μεγέθους ωοθηκι-
κές κύστεις. Η μία απ' αυτές εξαι-
ρετικά διογκωμένη, μεγέθους 14 
εκατοστών. Κι ενώ ξεκίνησε μια 
καμπάνια απελευθέρωσής της, 

προκειμένου να αντιμετωπίσει το 
σοβαρό πρόβλημα υγείας, γνω-
στοποιήθηκε ότι η Μπαρκίν χει-
ρουργήθηκε, χωρίς να ενημερω-
θούν οι δικηγόροι της και οι οικείοι 
της, χωρίς να γίνουν οι απαραίτη-
τες εξετάσεις, χωρίς η ίδια να έχει 
τη δυνατότητα να επιλέξει τους 
θεράποντες γιατρούς της, να κάνει 
όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις 
και να επιλέξει τη μέθοδο θεραπεί-
ας που θ' ακολουθήσει.

Αυτή η μεταχείριση συνιστά 
έγκλημα εκ μέρους του τουρκικού 
κράτους, όπως καταγγέλλουν τούρ-
κοι νομικοί. Ηδη οργανώνεται μια 
διεθνής καμπάνια για την άμεση 
αποφυλάκιση της Μπαρκίν Τιμτίκ.

Λευτεριά στη Μπαρκίν Τιμτίκ
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Ενάντια στο 
μιθριδατισμό της ήττας

Αν οι εκλογές μπορούσαν ν’ αλλάξουν τον κόσμο, 
θα ήταν παράνομες! Η γνωστή φράση του Ενγκελς 
παραμένει πάντα επίκαιρη, όμως δεν μπορούμε 
να «καθαρίζουμε» μόνο μ’ αυτή. Οι εκλογές είναι 
πάντοτε ένα πολιτικό γεγονός και η στάση σ’ αυτές 
πρέπει να αιτιολογείται συγκεκριμένα.

Τι κρίνεται, λοιπόν, στις εκλογές της 7ης του Ιούλη;
Κρίνεται η ζωή μας, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κρίνεται το 

μέλλον, λέει η ΝΔ. Παραλλαγές απ' αυτά τα σλόγκαν 
βομβαρδίζουν σε καθημερινή βάση τον ελληνικό 
λαό. Από τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, από 
διαδικτυακές αναρτήσεις, από τα εκλογικά περίπτερα 
που έχουν μείνει στημένα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε 
πλατεία, από το στόμα του Τσίπρα, του Μητσοτάκη 
και των ηγετικών στελεχών των δύο μονομάχων, 
στους οποίους πέφτει κανείς αναγκαστικά εκεί που 
κάνει ζάπινγκ.

Με τους σημερινούς συσχετισμούς, με τις 
διαμορφωμένες πολιτικές τάσεις, ό,τι και να ρίξετε 
στην κάλπη, αυτή θα βγάλει κινεζοποίηση, λέγαμε το 
2015. Οχι μόνο τον Σεπτέμβρη, που οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
είχαν ήδη υπογράψει το τρίτο Μνημόνιο, αλλά και 
τον Γενάρη, που ακόμα βάραγαν τα αντιμνημονιακά 
νταούλια (για να χορέψουν στο χαβά τους οι 
«αγορές»).

Οι εξελίξεις μας επιβεβαίωσαν. Σε πείσμα της 
πολιτικής αφέλειας. Σε πείσμα ακόμα και των 
μειωμένων προσδοκιών («και δυο-τρία απ' όσα λένε 
αν κάνουν, εγώ ευχαριστημένος θα είμαι»).

Τα ίδια λέγαμε και πριν από το δημοψήφισμα του 
Ιούλη του 2015. Οτι είναι κάλπικο, ότι δεν πρόκειται ν' 
αλλάξει τίποτα, ότι θα πάνε βουρ για νέο Μνημόνιο. 
Και πάλι μας δικαίωσαν οι εξελίξεις. Σε πείσμα 
όσων (και όχι μόνο συριζαίων) έστησαν χορούς με 
αντάρτικα στο Σύνταγμα.

Μετά από την εμπειρία δέκα χρόνων, με κόμματα 
και κυβερνήσεις να εναλλάσσονται, σε όλους τους 
δυνατούς συνδυασμούς, είναι ν' απορείς πώς είναι 
δυνατόν να υπάρχουν εργαζόμενοι (δε μιλάμε για 
τους αστούς) που θα ψηφίσουν το ένα ή το άλλο 
κόμμα, επειδή ακούνε ηχηρά συνθήματα και βλέπουν 
λαμπερά βίντεο.

Οχι, κανένας δεν έχει ξεχάσει. Ολοι την ίδια 
εμπειρία έχουμε. Δεν την αξιολογούμε, όμως, με 
τον ίδιο τρόπο. Η λογική του κοινοβουλευτικού 
κρετινισμού έχει βαθιές ρίζες. Είναι πολλοί αυτοί που 
αισθάνονται ότι η ψήφος είναι το ύψιστο δικαίωμά 
τους. Ακόμα κι όταν ξέρουν ότι τίποτα δεν πρόκειται 
ν' αλλάξει. Επιλέγουν με άλλα, εντελώς ασήμαντα 
κριτήρια, όπως «αυτός μου φαίνεται καλύτερος» ή 
«αυτόν πρέπει να τον τιμωρήσω».

Υπάρχει, όμως, και κάτι άλλο, που ενισχύει τον 
κοινοβουλευτικό κρετινισμό. Η απόγνωση του 
ηττημένου. Η μετατροπή της ήττας σε ηττοπάθεια. 
Κοινωνικά παθολογική κατάσταση. Και ο 
συνακόλουθος μιθριδατισμός: συνηθίσαμε να ζούμε 
σε συνθήκες κινεζοποίησης. Κι αφού το συνηθίσαμε, 
ακόμα και κάποιες εντελώς ασήμαντες βελτιώσεις 
γίνονται καλοδεχούμενες.

Οταν δεν μπορείς να κατακτήσεις «με το σπαθί 
σου» αυτά που δικαιούσαι, καλλιεργείς προσδοκίες 
για ψίχουλα που μπορεί να σου πετάξουν οι 
κυβερνώντες, προκειμένου να σε κρατήσουν στη 
θέση του απαθούς ηττημένου.

Αυτή η λογική είναι που πρέπει να σπάσει. Εξω 
από το θεσμικό θερμοκήπιο. Στον καθαρό αέρα 
του ελεύθερου στοχασμού, που οδηγεί στην ταξική 
οργάνωση και στην ταξική αντίσταση.

στο ψαχνό

Κράτα πισινή
Απώλεια χαρακτήρισε ο Τσίπρας την 

απόφαση του ΠΡΑΤΤΩ να μην κατέβει 
με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Και εξήγησε 
γιατί μιλά για απώλεια: «Η απώλεια έχει να 
κάνει με την απόφαση του Νίκου Κοτζιά 
να μην είναι στην επόμενη βουλή. Ηταν δι-
κή του απόφαση. Πάντα θα μιλώ με τα κα-
λύτερα λόγια για τον Νίκο Κοτζιά. Εχουμε 
πετύχει κάτι σημαντικό και θα του πιστώνω 
πάντα μεγάλο μέρος». Είπε ακόμα ότι δεν 
κατάφερε να τον μεταπείσει. «Υπήρξαν 
προστριβές, εκείνος πρότεινε κάποιους 
υποψηφίους στους οποίους αντέδρασαν 
οι τοπικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα 
έχουμε την απόφαση, αλλά είμαι βέβαιος 
ότι θα βρεθούμε σε κοινά μετερίζια στο 
μέλλον».

Τα ίδια έλεγε και για τον Μπαρουφάκη, 
όταν τον ξαπόστειλε από το υπουργείο Οι-
κονομικών: «Ο Γιάνης Βαρουφάκης είναι 
ένα σημαντικό asset για την κυβέρνηση 
και για τη χώρα. Είναι ένας οικονομολόγος 
που έχει ενοχλήσει γιατί μιλάει τη γλώσσα 
τους καλύτερα απ' ό,τι την μιλάνε αυτοί». 
Τη συνέχεια την ξέρουμε. Τι λέει ο Μπα-
ρουφάκης για τον Τσίπρα και ο Τσίπρας 
για τον Μπαρουφάκη (λουλούδι που μυρί-
ζει άσχημα τον χαρακτήρισε σε πρόσφατη 
συνέντευξή του). Γι' αυτό ας κρατάει πισι-
νή και για τον Κοτζιά.

Κονσιλιέρε
Σύμφωνα με πληροφορίες, που διέρ-

ρευσαν από το επιτελείο του Μπακογιάν-
νη, γενικό γραμματέα του δήμου Αθήνας 
θα διορίσει τον Αλέξανδρο Τσιατσάμη. 
Η κάρτα του γράφει «επιχειρηματίας – 
σύμβουλος επιχειρήσεων», δείτε όμως 

το βιογραφικό του για να κα-
ταλάβετε τους δεσμούς του 
με την «οικογένεια». Διευθύ-
νων σύμβουλος του Κέντρου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης 
και της Αναπτυξιακής Εταιρί-
ας του Δήμου Αθηναίων επί 
δημαρχίας Ντόρας. Ειδικός 
Γραμματέας Αξιοποίησης Δι-
εθνών Προγραμμάτων και στη 
συνέχεια Γενικός Γραμματέας 
Διεθνών Οικονομικών Σχέ-
σεων και Αναπτυξιακής Συ-
νεργασίας του υπουργείου 
Εξωτερικών επί υπουργίας 
Ντόρας. Γενικός διευθυντής 
στη «Δημοκρατική Συμμα-
χία» της Ντόρας, όταν την 
έδιωξε ο Σαμαράς από τη 
ΝΔ. Και μετά, όταν η Ντόρα 
επέστρεψε στη ΝΔ ως απλή 
βουλευτής, ο Τσιατσάμης 
άρχισε να δραστηριοποιεί-
ται στον ιδιωτικό τομέα ως 
σύμβουλος επιχειρήσεων 
και φορέων του Δημοσίου 
και ΟΤΑ, κυρίως σε ευρω-
παϊκά προγράμματα και σε 
θέματα χρηματοδοτήσεων 
και ανάπτυξης.

Κελεπούρι
Τελικά δεν αυτοπροτάθη-

κε η Βάνα Μπάρμπα. Ανα-
κοινώθηκε εν χορδαίς και 
οργάνοις υποψήφια του ΚΙ-
ΝΑΛ στο νομό Ιωαννίνων.  
Γνωστή για άλλου είδους 
προσόντα (καμιά σχέση με 
την τέχνη), το έχει απωθη-

Ξεπεσμένος σόουμαν
Ο Τσίπρας πιστεύει ακράδαντα ότι είναι πολύ καλός σόουμαν. Τόσο καλός που μπορεί μ' ένα σόου να αιχμαλωτίσει τα πλήθη και να τα σέρνει πίσω του. Μ' αυτή τη λογική οργάνωσε και το σόου της περασμένης Κυριακής. Βρισκόταν στην Τήλο κι ετοιμαζόταν να πάει σε άλλο νησί, όταν διέκοψε την περιοδεία και επέστρεψε βιαστικά στην Αθή-να. Μάζεψε τους στρατηγούς και τον Κατρούγκα-λο, έκανε συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ και μετά βγήκε ο ίδιος στην αυλή του Μαξίμου για να προσφέρει στον ελληνικό λαό σιγουριά και ασφάλεια. Αν υπήρχε Καμμένος στην κυβέρνηση, θα έδινε το δικό του σόου («πίσω παλιότουρκοι», «αν τολμάτε ελάτε» κτλ.). Ομως, ο Τσίπρας υπήρξε καθησυχα-στικός (κι ακόμα πιο καθησυχαστικός ο Κατρού-γκαλος στις δικές του -ουκ ολίγες- παρεμβάσεις). Ηταν σαν να 'λεγε: «Μην ανησυχείτε, όσο είμαι εγώ οι Τούρκοι δεν κοτάνε να κάνουν τίποτα»!

Το μόνο που δεν έχει αντιληφθεί ο Τσιπράκος εί-ναι ότι πλέον είναι ένας ξεπεσμένος σόουμαν. Σαν κάτι αστέρες του παλιού ελληνικού κινηματογρά-φου που κατάντησαν να δίνουν παραστάσεις σε αναψυκτήρια της Παιανίας και των Γλυκών Νερών. Κύκνειο άσμα του ήταν εκείνο το σόου που έστη-σε στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, παριστάνοντας τον… στρατάρχη Ζούκοφ και ρω-τώντας πότε θα σηκωθούν τ' αεροπλάνα, την ώρα που είχαν βρεθεί οι πρώτοι απανθρακωμένοι και ήταν ζήτημα χρόνου να βρεθούν και οι υπόλοιποι, την ώρα που άνθρωποι πνίγονταν λίγα μέτρα από την ακτή σε μια χώρα που διαθέτει χιλιάδες σκάφη σε κάθε λιμάνι της. «Αυτοί δεν ήταν ικανοί να ειδο-ποιήσουν τον κόσμο να φύγει από το Μάτι και το Νέο Βουτζά, αυτοί δεν ήταν ικανοί να στήσουν μια γρήγορη επιχείρηση διάσωσης από τη θάλασσα, θα γίνουν ικανοί ν' αντιμετωπίσουν πολεμικές προ-κλήσεις;». Αυτό σκέφτονται οι πολλοί βλέποντας τον σόουμαν με το ήρεμο ύφος και τη μειλίχια φω-νή να τους καθησυχάζει, αφού προηγουμένως μό-νος του δημιούργησε κλίμα δραματικής έντασης.

ΚΟΝΤΡΕΣ

ΒΑΣΤΑΤΕ ΤΟΥΡΚΟΙ Τ' ΑΛΟΓΑ… Αντιλαμβάνεστε τώρα γιατί έχουν ξεσαλώσει «οι Τούρκοι» και κάνουν γεωτρήσεις στην κυπριακή 
ΑΟΖ. Διότι δεν υπάρχει συμπαγής και μάχιμη πολιτική ηγεσία. Δείτε τη φωτογραφία, που δεν είναι και τόσο παλιά. Αρχιστράτηγος ο 
Τσίπρας, αρχηγός του επιτελείου ο Καμμένος, με μπουφάν ιπτάμενων ο Παππάς και ο άλλος Καμμένος. Κι ο κανονικός στραταίος να 
κουβαλάει περίφροντις την τσάντα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κουβαλάει τους κωδικούς των πυρηνικών (το σακάκι του Καμμένου 
κουβαλούσε, αλλά πού να το ξέρουν αυτό «οι Τούρκοι»;). Σαφές το μήνυμα προς την άλλη πλευρά του Αιγαίου: «άμα τολμάτε ελάτε, θα 
σας λιώσουμε!». Ενώ τώρα, μιζέρια. Οι στρατηγοί βγαίνουν και μπαίνουν στο Μαξίμου σαν κλέφτες. Ο Αποστολάκης, αν και «βατράχι», 
πέταξε τη στολή λες και τον βάραινε και εμφανίζεται μόνο με κοστούμι. Κι ο Τσίπρας βγαίνει μόνος του, χωρίς καν ένα τζάκετ παραλ-
λαγής, και κάνει δηλώσεις έξω από το Μαξίμου. Μπορεί να τον φοβηθούν; Μπορεί να τον πάρουν στα σοβαρά;

Ο εθνικισμός αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της αστικής κρατικής πολιτικής. Με ή χωρίς τη γελοιότητα των στολών παραλλαγής, 
η ουσία παραμένει η ίδια. Κι αυτή την ουσία ξαναζούμε τούτες τις μέρες, με τον Τσίπρα να προσπαθεί να εντάξει στην προεκλογική 
εκστρατεία του ΣΥΡΙΖΑ μερικές γερές εθνικιστικές δόσεις, εκτιμώντας ότι κάπως μπορούν κι αυτές να βοηθήσουν να «μαζέψει» τη 
διαφορά από τη ΝΔ.
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μένο να βγει στη Βουλή. Το πρωτοδοκίμασε με το ΛΑΟΣ στη Β' 
Αθήνας το 2012, αλλά δεν είχε καμιά τύχη. Το ΛΑΟΣ έμεινε εκτός 
Βουλής και η ίδια βγήκε τέταρτη σε σταυρούς. Απογοητευμένη 
άλλαξε πίστα και στρατόπεδο. Κατέβηκε στο δήμο Γλυφάδας με 
τον υποψήφιο της ΝΔ. Εκλέχτηκε, ο δήμαρχος Παπανικολάου  
την έκανε τομεάρχη Πολιτισμού (sic!), αλλά ένα χρόνο πριν τη 
λήξη της θητείας της δημοτικής αρχής παραιτήθηκε, εκτοξεύ-
οντας βαριές κατηγορίες κατά του  δημάρχου (κακοδιαχείριση, 
αδιαφάνεια, διοίκηση με κλίκα εξωθεσμικών κολλητών του κτλ.). 
Της πήρε τέσσερα χρόνια για να το καταλάβει!

Οι κακές γλώσσες έλεγαν ότι ήθελε να πάρει αυτή το χρίσμα 
της υποψήφιας δημάρχου από τη ΝΔ, όμως δεν τα κατάφερε. 
Αλλωστε, ο Παπανικολάου κέρδισε από τον πρώτο γύρο, με πο-
σοστό που άγγιξε το 80%. Ετσι, η Βασιλική (κατά κόσμον Βάνα) 
Μπάρμπα ολοκληρώνει (…) την περιδιάβασή της από το μαύρο, 
στο γαλάζιο, στο πράσινο, ελπίζοντας αυτή τη φορά να τα κα-
ταφέρει να κοσμήσει με την πληθωρική παρουσία της τη Βουλή, 
προς μεγάλη ικανοποίηση των κάθε είδους σατιρικών εκπομπών 
και στηλών.

Γι' άλλες πολιτείες
Δυσκολεύεται κανείς να πιστέψει ότι ο Σγουρός ανακοίνωσε 

ότι δε θα είναι υποψήφιος με το ΚΙΝΑΛ, επειδή η Φώφη καθυ-
στερούσε να απαντήσει στο αίτημά του να τον τοποθετήσει σε 
μη εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Αλλο είναι το 
πρόβλημα. Η Φώφη ήθελε να τον βάλει κανονικό υποψήφιο σε 
κάποια εκλογική περιφέρεια της Αττικής, δεδομένου ότι στις πε-
ριφερειακές τα πήγε μια χαρά, απέχοντας λίγο από τη Δούρου. Ο 
Σγουρός, όμως, μάλλον γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση 
να εκλεγεί βουλευτής, έχει άλλα σχέδια. Γι' αυτό ήθελε μια τυπική 
θέση στο Επικρατείας. Θέλει να μείνει εκτός Βουλής, να έχει λυ-
μένα τα χέρια του για παζάρια με τον Πατούλη στην περιφέρεια 
κι αν του δοθεί μια καλή ευκαιρία, να την κάνει γι' άλλες πολιτείες.

Απατεώνες
Διάφοροι αναπαράγουν καθημερινά αποσπάσματα από τις 

εκπομπές του Βελόπουλου που πουλούσε θαυματουργά χαπά-
κια που εξαλείφουν κάθε πόνο, ενώ άμα πίνεις δύο την ημέρα 
καταπολεμάς την κατάθλιψη, το αλτσχάιμερ και κάθε άλλη ασθέ-
νεια. Μάλιστα. Τα ίδια όμως δεν πουλούσε και ο αντιπρόεδρος 
Μπουμπούκος της ΝΔ; Νανογιλέκα διά πάσαν νόσον και πάσαν 
μαλακίαν, ζώνες που εξαφανίζουν την οσφυαλγία και την ισχυαλ-
γία, νανο… μπαντάνες που εξαφανίζουν τους πονοκεφάλους κτλ.

Το ζήτημα δεν είναι για πλάκα. Δεν μπορείς να κάνεις πλάκα με 
απατεώνες που κοροϊδεύουν τον κοσμάκη, αγοράζοντας τηλεο-
πτικό χρόνο και πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Γιατί 
δεν παρενέβη ένας εισαγγελέας να τους απαγγείλει κατηγορίες; 
Γιατί δεν παρενέβη το υπουργείο Εμπορίου, το υπουργείο Υγείας, 
οι Ιατρικοί Σύλλογοι;

Εκλεισε το καρέ
Οσοι είχαν ανησυχήσει ησύχασαν: μετά την Κουντουρά, που 

εκλέχτηκε ευρωβουλευτίνα, και τους Κόκκαλη, Χρυσοβελώνη και 
Παπαχριστόπουλο, που ανακοινώθηκαν ως υποψήφιοι βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ, και ο Τέρενς Σπένσερ Κουίκ θα είναι υποψήφιος στο 
βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Δύσκολα θα εκλεγεί, βέβαια, αλλά 
θα έχει τουλάχιστον την ευκαιρία να το παλέψει, σε αντίθεση 
με τους ανελίτες που παρέμειναν δίπλα στον Καμμένο και τώρα 
παρακαλάνε τον Βελόπουλο και τον Λεβέντη να τους βάλουν 
στις λίστες τους. 

Κάποιοι θυμήθηκαν τι έσερνε ο Κουίκ στον ΣΥΡΙΖΑ παλαιότε-
ρα: «Ο ένας λέει έτσι και ο άλλος αλλιώς. Ο ένας μας λέει εμάς 
τους ΑΝΕΛ ότι είμαστε μια κολλητική νόσος, ο άλλος θέλει να 
κατεβάσουμε τα θρησκευτικά σύμβολα, ο τρίτος αναφέρεται στα 
Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Ε, αυτός είναι κίνδυνος-θάνατος. 
Θα εκχωρήσω εγώ τη Θράκη;». Αυτά όμως είναι… περασμένα 
ξεχασμένα. Αλλωστε, από τότε που ειπώθηκαν μεσολάβησαν 
τεσσεράμισι χρόνια κοινής κυβερνητικής πορείας. Και στο κάτω-
κάτω, δεν υπάρχει αστικό κόμμα που να μην έχει τον Τέρενς του. 
Τουλάχιστον ένα στέλεχος που παλαιότερα χρησιμοποιούσε τις 
πιο ονειδιστικές λέξεις ενάντια στο κόμμα και την ηγεσία του. Για 
τον Κουίκ τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, όχι τόσο επειδή 
οι ψηφοφόροι θα θυμηθούν τι έσουρνε παλιά κατά του ΣΥΡΙΖΑ, 
αλλά επειδή έχει να παλέψει με Τσακαλώτους, Μαριλίζες και σία.

Για λαίμαργα μάτια
Ο Κικίλιας παντρεύτηκε τη Μπαλατσινού σε στενό κύκλο, λέ-

ει. Και χωρίς να δώσει την καθιερωμένη μετά το γάμο δεξίωση. 
Φρόντισε, πάντως, να διοχετεύσει άφθονες φωτογραφίες στα 
ΜΜΕ, καθώς και λεπτομέρειες για το νυφικό και τις γόβες που 
φορούσε η νύφη και τα παρόμοια. Ο,τι έπρεπε για την Espresso 
και τις ιστοσελίδες της γκλαμουριάς. Να τρέφονται τα λαίμαργα 
μάτια. Αλλωστε, και ο γάμος τμήμα της προεκλογικής γκλαμουρι-
άς ήταν. Οπως και η επίσκεψη στον αρχιεπίσκοπο που έδωσε την 
ευχή του στο ζεύγος. Η αμερικανιά κυριαρχεί πλέον στην αστική 
πολιτική, δικαιούται και ο Κικίλιας το μερίδιό του.

Τρελό πανηγύρι έστησαν τα παπαγα-
λάκια του «καταλληλότερου», που 

ακόμα δεν έχουν ξεχάσει ότι την εποχή 
του «φτιάχτηκαν» και του χρωστούν ευ-
γνωμοσύνη: «Στο αρχείο ο φάκελος για 
τον Σημίτη», «Κατέρρευσε η σκευωρία», 
«Πνίγονται στη λάσπη τους οι σκευωροί». 
Ακολουθούν ύμνοι για τον «καλύτερο 
πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης», για 
τον «άνθρωπο που έβαλε τη χώρα στην 
ΟΝΕ» κτλ. Ο ίδιος ο Σημίτης δεν έκανε 
καμία δήλωση. Το ξέρει καλά το παιχνίδι 
της προπαγάνδας. Οταν οι πολιτικοί του 
αντίπαλοι το έχουν βουλώσει ντροπια-
σμένοι, γιατί να μιλήσει αυτός; Αφήνει 
να μιλήσουν τα «γεγονότα».

Μ' αυτά που διαβάζουμε και ακόμα τις 
τελευταίες μέρες, από τότε που διέρρευ-
σε ότι η επικεφαλής της Αρχής κατά του 
ξεπλύματος, εισαγγελέας Ζαΐρη, έβαλε 
στο αρχείο το φάκελο της υπόθεσης του 
Σημίτη, της συζύγου του, του αδελφού 
του και των υπουργών του, Χρυσοχοΐδη 
και Μαλέσιου, επειδή δεν προέκυψε τί-
ποτα ύποπτο μετά το άνοιγμα των λογα-
ριασμών τους, κοντεύουμε να ξεχάσουμε 
(λέμε τώρα) το χορό των σκανδάλων της 
σημιτικής περιόδου, στα οποία αποδε-
δειγμένα έχουν εμπλακεί υπουργοί του 
(Μαντέλης, Παπαντωνίου) και στενοί του 
συνεργάτες (Τσουκάτος).

Σκανδαλολογία υπήρχε και την οχτα-
ετία της πρωθυπουργίας Σημίτη. Ο «κα-
ταλληλότερος», όμως, απαντούσε πάντο-
τε με μία ατάκα: «όποιος έχει στοιχεία να 
πάει στον εισαγγελέα». Εκ των υστέρων, 
μετά την αποκάλυψη τόσων σκανδάλων, 
τις δίκες και τις καταδίκες, δεν πρέπει 
να μένει σε κανέναν η παραμικρή αμ-
φιβολία ότι ήξερε τα πάντα (αυτό είναι 
το πιο επιεικές που μπορούμε να πούμε) 
και γι' αυτό παρίστανε τον «ανεύθυνο 
άρχοντα».

Οταν έγινε γνωστό ότι η Αρχή κατά 
του ξεπλύματος ζήτησε να ανοίξουν οι 
λογαριασμοί του Σημίτη και των υπόλοι-
πων στις ελληνικές συστημικές τράπεζες, 
καγχάσαμε. Υπήρχε περίπτωση να βρουν 
τίποτα σ' αυτούς τους λογαριασμούς; 
Υπήρχε περίπτωση ο Σημίτης, για παρά-
δειγμα, να έστελνε τον υπηρέτη του να 
πάρει τη μίζα και να την καταθέσει στο 
λογαριασμό του στην Εθνική; Και μετά 
να έβαζε τη γραμματέα του να τηλεφω-
νήσει στο διευθυντή του υποκαταστήμα-
τος και να του ζητήσει να μεταφέρει τα 
λεφτά σε κάποιο λογαριασμό του στην 
Ελβετία; Ετσι γίνονται αυτές οι δουλειές; 
Γράψαμε τότε: «Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, 
ότι η κίνηση της Αρχής Καταπολέμησης 
της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκλη-
ματικές Δραστηριότητες να ζητήσει το 
άμεσο άνοιγμα των λογαριασμών του Ση-
μίτη, της συζύγου του, του αδελφού του, 
του Χρυσοχοΐδη, του Μαλέσιου και της 
συζύγου του κι ενός αντιπροσώπου μο-
νοπωλίων όπλων, είναι σκέτο καραγκιο-
ζιλίκι. Δεν πρόκειται να βρουν τίποτα και 
δεν πρέπει να βρήκαν τίποτα, δεδομένου 
ότι άνοιξαν τους λογαριασμούς στις 30 
Οκτώβρη» (του 2018).

Τότε γιατί οι Τσιπραίοι άνοιξαν αυτή 
την ιστορία και έβαλαν τις φυλλάδες 
τους να γράφουν διάφορα κατά του Ση-
μίτη; Είναι η λογική του «Ρασπούτιν» (τη 
σπούδασε, φαίνεται, όταν θήτευε στις 
μυστικές υπηρεσίες), την οποία έχουν 
περιγράψει κάποιοι αντίπαλοί του εντός 

του δικαστικού μηχανισμού: «Ανοίξτε 
εσείς τις υποθέσεις, κάντε διώξεις όπου 
μπορείτε κι αφήστε τους μετά να καθα-
ρίσουν». Λογική την οποία ασπάστηκε 
και ο Τσίπρας, γι' αυτό και την άφησε να 
εξελίσσεται, μολονότι στο τέλος γύρισε 
μπούμερανγκ. Οπως στην περίπτωση του 
Σημίτη, που τώρα τα παπαγαλάκια του 
τον παρουσιάζουν ως δικαιωμένο ήρωα.

Μάταια προειδοποιούσε τότε ο Φίλης 
από τις στήλες του «Βήματος»: «Πιστεύω 
ότι η απόφαση της ανεξάρτητης αρχής 
για έλεγχο στους λογαριασμούς του κ. 
Σημίτη έχει στοιχεία υπερβολής και εί-
μαι βέβαιος, με βάση τη δημόσια εικόνα 
του, ότι τίποτα το επιλήψιμο δεν υπάρχει. 
Αλλο οι πολιτικές διαφωνίες με τον κ. Ση-
μίτη και οι αδιαμφισβήτητες ευθύνες του 
για τους υπερεξοπλισμούς και τα “έργα“ 
υπουργών του, άλλο η αμφισβήτηση της 
προσωπικής εντιμότητας και ακεραιότη-
τάς του». Η προπαγάνδα των υπογείων 
του Μαξίμου παρουσίαζε τότε αυτή τη 
διαφοροποίηση του Φίλη από την «τα-
κτική Ρασπούτιν» ως αποτέλεσμα της 
δυσαρέσκειάς του επειδή βρέθηκε εκτός 
κυβέρνησης. Ακόμα κι αυτό να ίσχυε (που 
ασφαλώς ίσχυε σε κάποιο βαθμό), ο Φί-
λης σήμερα εμφανίζεται δικαιωμένος, 
ενώ ο «Ρασπούτιν» ψάχνει τρύπα για να 
κρυφτεί.

Η κούφια σκανδαλολογία (και όχι 
«κάθαρση») αποτέλεσε για μια μεγάλη 
περίοδο βασικό πολιτικό εργαλείο των 
Τσιπραίων στην αντιπαράθεσή τους με 
τα άλλα αστικά κόμματα. Εκτός των συρι-
ζαίικων μικροκομματικών σκοπιμοτήτων, 
υπήρχε και ένα ιδεολογικό υπόβαθρο σ' 
όλο αυτό το πανηγύρι. Ο ΣΥΡΙΖΑ επε-
δίωκε να εμπεδώσει στη συνείδηση του 
ελληνικού λαού τη στρεβλή αντίληψη ότι 
για την κρίση δε φταίει ο καπιταλισμός 
ως σύστημα, αλλά φταίει το «παλιό πο-
λιτικό σύστημα» (από το οποίο έχουν 
εξαιρέσει τον Κώστα Καραμανλή, μο-
λονότι αυτός έγινε πρωθυπουργός μετά 
τον Σημίτη), με τις μίζες που έπαιρναν οι 
πολιτικοί του, με αποτέλεσμα να κατα-
χρεώσουν και να χρεοκοπήσουν τη χώρα. 
Μίζες φυσικά έπεφταν (και δεν πρόκειται 
να σταματήσουν να πέφτουν, γιατί έτσι 
δουλεύει ο καπιταλιστικός ανταγωνι-
σμός), δεν είναι όμως αυτές που προκά-
λεσαν την κρίση, αλλά η λειτουργία του 
καπιταλιστικού συστήματος.

Και τότε ακόμα, το άμεσο αποτέλεσμα 
ήταν να συσπειρώσουν «το όλον ΠΑ-
ΣΟΚ», που -όπως γράφαμε- αντέδρασε 
με το σύνδρομο του σκαντζόχοιρου. 
Ολοι έσπευσαν να στηρίξουν τον Ση-
μίτη. Η Φώφη συναντήθηκε μαζί του, ο 
Γιωργάκης του τηλεφώνησε, ο Θεοχαρό-
πουλος (ο σημερινός υπουργός του Τσί-
πρα) τον επισκέφτηκε στο γραφείο του, ο 
παλιός φιλοπασοκικός Τύπος (κυρίως το 
συγκρότημα Μαρινάκη) έβαλε μπροστά 
τους αρθρογράφους του ν' αρχίσουν να 
υμνούν τον Σημίτη (όπως το έκαναν και 
τότε που ήταν πρωθυπουργός), η Χαρι-
λάου Τρικούπη μοίρασε αναλυτικό non 
paper, το οποίο μιλούσε για «αναβίωση 
του βρώμικου '89» και για εφαρμογή 
από τον Τσίπρα του «δόγματος Πολάκη» 
και για δημιουργία ενός «ορατού παρα-
θεσμικού συστήματος, ενός ιστού αρά-
χνης φτιαγμένου από λάσπη, συκοφα-
ντία και διαβολή, έδρα του οποίου είναι 
τα υπόγεια του Μαξίμου» κτλ. κτλ. Υπέρ 

του Σημίτη τάχθηκε με δημόσια δήλωση 
και ο παλιός του φίλος Νίκος Μουζέλης, 
διαπρύσιος υπερασπιστής του ΣΥΡΙΖΑ 
πλέον και στέλεχος κάποιας εκ των «γε-
φυρών» με την Κεντροαριστερά.

Από τότε πέρασε ένα εξάμηνο (τόσο 
πολύ χρειάζονταν η περιβόητη Αρχή για 
να ελέγξει τους λογαριασμούς πεντέξι 
ανθρώπων;) και το κλείσιμο της υπόθε-
σης ανακοινώθηκε παραμονές εκλογών. 
Ανακοινώθηκε από τους ανθρώπους του 
Σημίτη, που το είχαν μάθει πριν από ένα 
μήνα, προφανώς όμως περίμεναν το 
φούντωμα της προεκλογικής περιόδου 
για να καρφώσουν ένα ακόμα κεντρί στο 
πληγωμένο σώμα του ΣΥΡΙΖΑ.

Το μεγάλο κεντρί, βέβαια, είναι το 
σκάνδαλο Novartis, το μεγάλο κατόρ-
θωμα του «Ρασπούτιν», το «μεγαλύτερο 
σκάνδαλο από ιδρύσεως του ελληνικού 
κράτους». Δύο πρώην πρωθυπουργούς 
και οχτώ πρώην υπουργούς έβγαλαν «στη 
σέντρα» και τώρα, δεύτερη στη σειρά 
προεκλογική περίοδο, ούτε που θέλουν 
να θυμούνται όσα έλεγαν. Τα θυμούνται 
όμως οι άλλοι. Τυχαία νομίζετε έβαλε ο 
Μητσοτάκης επικεφαλής στο Επικρατεί-
ας της ΝΔ τον Πικραμμένο; Φρόντισε ο 
ΣΥΡΙΖΑ να τον κάνει «φίρμα». Ο λυγμός 
του πάνω στο βήμα της Βουλής ήταν το 
διαβατήριό του για την ενεργό πολιτική 
σε ηλικία 74 ετών. Δεν το λες και επιτυ-
χία του Τσίπρα και του «Ρασπούτιν» αυ-
τό. Και δεν μπορούν να οχυρωθούν πίσω 
από την «ανεξάρτητη Δικαιοσύνη», γιατί 
τον Πικραμμένο δεν τον παρέπεμψε ο 
δικαστικός μηχανισμός, τον παρέπεμ-
ψαν αυτοί με την ψήφο τους. Ο δικαστι-
κός μηχανισμός τον απάλλαξε (μαζί με 
άλλους τρεις). Οπως θα απαλλάξει και 
όλους τους υπόλοιπους, μην έχετε καμιά 
αμφιβολία γι' αυτό.

Η σκανδαλολογία χρησιμοποιήθηκε 
πάντοτε ως εργαλείο πολιτικής αντιπα-
ράθεσης ανάμεσα στα αστικά κόμματα. 
Και είναι δίκοπο μαχαίρι για όλους. Ο 
Μητσοτάκης, παρέα με τους Κυρκοφλω-
ράκηδες, παρέπεμψε τον Α. Παπανδρέου 
το 1989. Το Ειδικό Δικαστήριο τον απάλ-
λαξε (με εντελώς οριακή πλειοψηφία) 
και οι πασόκοι ακόμα και τώρα μιλούν 
για το «βρώμικο '89». Ο ενιαίος Συνα-
σπισμός την πλήρωσε σκληρά  αυτή την 
ιστορία. Ο Μητσοτάκης όμως κατάφερε 
να γίνει πρωθυπουργός, ξεπερνώντας τα 
εμπόδια που του έβαζε ο εκλογικός νό-
μος Κουτσόγιωργα (πλησίαζε την απλή 
αναλογική). Κι όταν έπεσε, δεν έπεσε για 
λόγους που είχαν να κάνουν με την παρα-
πομπή του Παπανδρέου, αλλά εξαιτίας 
της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. Πιο 
πονηρός ο Παπανδρέου, έδωσε εντολή 
να ανασταλεί η δίωξη Μητσοτάκη, που 
τον είχε παραπέμψει η Βουλή για το 
σκάνδαλο της πώλησης της ΑΓΕΤ. Μπο-
ρεί ο Μητσοτάκης να μιλούσε για «τα-
πεινωτική υποχώρηση» και να ζητούσε 
να δικαστεί «για να λάμψει η αλήθεια», 
όμως ο Παπανδρέου δεν του έκανε αυτή 
τη χάρη. Τον άφησε με το στίγμα.

Οι συριζαίοι βγαίνουν τελικά εντελώς 
χαμένοι από τη σκανδαλολογία που ορ-
γάνωσαν. Οπως και σε άλλα ζητήματα, 
φέρθηκαν εντελώς ερασιτεχνικά, κυνη-
γώντας τις πρόσκαιρες εντυπώσεις και 
αδιαφορώντας για την κατάληξη. Αυτή 
τους τη λαιμαργία πληρώνουν τώρα (μαζί 
με όλα τα υπόλοιπα).

Σκάνδαλα, σκανδαλολογία και 
επίλυση πολιτικών διαφορών
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Το σκηνικό στήθηκε με όλη την 
απαραίτητη δραματικότητα. 

Ο πρωθυπουργός άλλαξε το πρό-
γραμμα των προεκλογικών του 
περιοδειών, ο υπουργός Αμυνας 
δε θα πολιτευθεί λόγω της κρισι-
μότητας της κατάστασης, για να 
μπορέσει απερίσπαστος, ως πολι-
τικός προϊστάμενος των Ενόπλων 
Δυνάμεων, να επιτελέσει το εθνι-
κό του καθήκον (αλήθεια, άμα 
τον έβαζαν σε εκλόγιμη θέση 
στο Επικρατείας, τι πρόβλημα θα 
υπήρχε;), οι στρατηγοί κλήθηκαν 
να συνεδριάσουν κυριακάτικα 
επί τρίωρο στο Μαξίμου με τον 
Τσίπρα και τον Κατρούγκαλο. Και 
όταν τελείωσε  το ΚΥΣΕΑ, βγήκε 
ο Τσίπρας να κάνει δηλώσεις στις 
κάμερες.

Για να γίνει πιο δραματικό το 
σκηνικό, προηγήθηκε τηλεφωνι-
κή επικοινωνία του Τσίπρα με τον 
Αναστασιάδη, την οποία δημοσι-
οποίησε με γραπτή ανακοίνωσή 
του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Οι 
δυο ηγέτες», κατέληγε η ανακοί-
νωση, «από κοινού παρακολου-
θούν στενά τα τεκταινόμενα και 
με ψυχραιμία και προχωρούν σε 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες, 
προκειμένου να υπάρξει η κατάλ-
ληλη αντίδραση στις μεθοδεύ-
σεις και την παράνομη επέμβαση 
της Τουρκίας».

Την τηλεφωνική επικοινωνία με 
τον Αναστασιάδη επιβεβαίωσε 
και ο Τσίπρας. «Συμφωνήσαμε», 
είπε, «να κινηθούμε το επόμενο 
διάστημα ώστε να προετοιμά-
σουμε το έδαφος, την επόμενη 
εβδομάδα, η σύνοδος κορυφής 
να λάβει τις κατάλληλες αποφά-
σεις, ακόμα και την υιοθέτηση 
κυρώσεων εάν επιβεβαιωθεί ότι 
έγινε γεώτρηση εντός της κυπρι-
ακής ΑΟΖ».

Η πρώτη αντίδραση των ΜΜΕ 
ήταν… πολεμική. Αν δεν ήταν Κυ-
ριακή, μπορεί να είχαμε και ει-
σβολή καταναλωτών σε σούπερ 
μάρκετ για να στοκάρουν ρύζια, 
μακαρόνια και γάλατα κονσέρ-
βα. Μετά ήρθε η γραμμή από τα 
κόμματα της αντιπολίτευσης: ο 
Τσίπρας παίζει θέατρο, μην ανε-
βάζετε το θέμα.

Οταν άρχισαν οι μπηχτές από 
την αντιπολίτευση και τα φιλικά 
της ΜΜΕ, αποφάσισαν και οι 
Τσιπραίοι να κατεβάσουν τους 
δραματικούς τόνους. Πρώτος το 
έκανε ο Κατρούγκαλος, ίσως και 
με δική του πρωτοβουλία. Είπε 
ότι «η κατάσταση σήμερα είναι 
ριζικά διαφορετική» (σε σχέση 
με την περίοδο των Ιμίων), ότι το 
διεθνές κύρος της χώρας είναι 
«πολύ πιο αναβαθμισμένο» και 
οι διπλωματικές συμμαχίες πολύ 
πιο ισχυρές, ενώ «η Τουρκία είναι 
εντελώς απομονωμένη», καθώς 
«οι ενέργειές της καταδικάζονται 
ως παράνομες και προκλητικές 
από ΗΠΑ και ΕΕ». Το καλύτερο το 
φύλαγε για το τέλος: «Και σε κάθε 
περίπτωση, επειδή δεν αφήνουμε 

τίποτα στην τύχη, συνεχίζουμε 
τις συζητήσεις για τα μέτρα οι-
κοδόμησης εμπιστοσύνης ώστε 
να αποκλιμακωθεί η ένταση και 
να μην προκύψει “ατύχημα“ απ’ 
αυτήν»! Τότε φάνηκε καθαρά 
πως όλα ήταν ένα σόου του Τσί-
πρα, αποφασισμένο από τους 
νέους «επικοινωνιολόγους» του 
Μαξίμου. Την Κυριακή σύγκληση 
του ΚΥΣΕΑ σε άκρως δραματικό 
φόντο και τη Δευτέρα αξιωματι-
κοί και διπλωμάτες να ταξιδεύουν 
για την Αγκυρα προκειμένου να 
συνεχίσουν τις συζητήσεις για τα 
Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστο-
σύνης! Δεν κόλλαγε με τίποτα το 
πράγμα.

Ακολούθησε ο Αποστολάκης. 
Πρώτα με δηλώσεις του στον 
ΑΝΤ1, στις οποίες τόνισε ότι δεν 
υπάρχει ενδεχόμενο θερμού επει-
σοδίου με την Τουρκία και υπο-
γράμμισε ότι η ελληνική πλευρά 
προσπαθεί ώστε οι προκλητικές 
ενέργειες να σταματήσουν εδώ 
και τώρα. Δεν παρέλειψε, βέ-
βαια, να πετάξει και την εθνική 
μαγκιά: οι ένοπλες δυνάμεις είναι 
σε ετοιμότητα σε περίπτωση που 
οι Τούρκοι προχωρήσουν σε μια 
ενέργεια παρόμοια με όσα κά-
νουν στην Κυπριακή ΑΟΖ. Μετά 
το έκανε πιο επίσημο, μιλώντας 
στην τελετή παραλαβής αμερικά-
νικων ελικοπτέρων στη βάση του 
Στεφανοβίκειου στο Βόλο: «Ηθε-
λα επ' ευκαιρία να πω ότι δεν θα 
πρέπει να έχουμε ανησυχία για 
όλα αυτά τα θέματα που γίνονται 
γύρω μας. Ο ελληνικός λαός θα 
πρέπει να είναι ήρεμος και να μην 
ανησυχεί για τίποτα».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινή-
θηκε και ο… Τσίπρας την Τετάρτη 
στο πρωινάδικο του ΟΡΕΝ. Εκτί-
μησε ότι η Τουρκία δε θα προχω-
ρήσει σε γεώτρηση στην ελληνική 
ΑΟΖ, όπως έκανε στην κυπριακή, 
συμπληρώνοντας ότι σε κάθε 
περίπτωση η Ελλάδα έχει σχέδιο 
αποτροπής και δε επιτρέψει στην 
Τουρκία να κάνει κάτι τέτοιο αν το 
τολμήσει.

Προς τι όλ' αυτά τα «πάνω-κά-
τω»; Δημιουργήθηκε η δραματι-
κή ένταση με το ΚΥΣΕΑ για να 
«στριμωχτούν» οι Ευρωπαίοι και 
να βγάλει μια καταγγελτική ανα-
κοίνωση το Συμβούλιο Γενικών 
Υποθέσεων, καλώντας την Επι-
τροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρε-
σία Εξωτερικής Δράσης να προε-
τοιμάσουν επιλογές για μέτρα σε 

βάρος της Τουρκίας;
Καταρχάς, οι ευρωπαίοι ιμπε-

ριαλιστές έχουν τους δικούς 
τους μηχανισμούς ενημέρωσης 
και διαμόρφωσης εξωτερικής 
πολιτικής και δε θα ξεγελιόνταν 
ποτέ από μια κατασκευασμένη 
δραματική κατάσταση στην Αθή-
να. Δεύτερο, η παραγγελία στην 
Κομισιόν και στην Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
είναι απλώς λόγια. Τα οποία απέ-
χουν πολύ από τα πρακτικά μέτρα 
κατά της Τουρκίας. Θυμηθείτε με 
πόση αποφασιστικότητα πήραν 
μέτρα κατά της Ρωσίας μετά την 
προσάρτηση της Κριμαίας και θα 
καταλάβετε τι εννοούμε.

Οι σχέσεις της Τουρκίας με 
την ΕΕ δε βρίσκονται στο καλύ-
τερο σημείο τους εδώ και καιρό. 
Κι αυτό δεν έχει να κάνει με τη 
συμπεριφορά της Τουρκίας στο 
Κυπριακό ή στο ενεργειακό και 
γεωστρατηγικό παιχνίδι που παί-
ζεται στην Ανατολική Μεσόγειο.  
Εχει να κάνει με τον πόλεμο της 
Συρίας και με το παιχνίδι που κά-
νει ο Ερντογάν με τη Ρωσία, με 
παραγγελίες ποπλικών συστημά-
των που θέλουν τα γερμανογαλ-
λικά μονοπώλια κ.ά. Επομένως, η 
όποια ένταση μεταξύ Τουρκίας 
και Ελλάδας-Κύπρου εντάσσεται 
από τους ευρωπαίους ιμπερια-

λιστές στο «πακέτο» βάσει του 
οποίου θα διαπραγματευθούν με 
τον Ερντογάν.

Ο Ερντογάν, από την άλλη, δεν 
«καίγεται» σ' αυτή τη φάση για τις 
σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ. Η περιβόη-
τη προπαρασκευαστική διαδικα-
σία για την ένταξη της Τουρκίας 
έχει σταματήσει εδώ και καιρό, 
οπότε απ' αυτή την πλευρά δεν 
έχει να φοβηθεί τίποτα. Αντίθε-
τα, αν ποτέ κληθεί σε τραπέζι 
διαπραγματεύσεων με την ΕΕ, 
το πρώτο που θα βάλει πάνω στο 
τραπέζι θα είναι το άνοιγμα κά-
ποιων κεφαλαίων της παγωμένης 
προενταξιακής διαδικασίας.

Οι επιδιώξεις της Τουρκίας, τις 
οποίες υλοποιεί με τις (υπαρκτές 
ή ανύπαρκτες) γεωτρήσεις σε οι-
κόπεδα της κυπριακής ΑΟΖ είναι 
σαφείς και συμπυκνώνονται σ' αυ-
τό που εδώ και καιρό έχει διακη-
ρύξει ο Ερντογάν και επαναλαμ-
βάνει σε κάθε ευκαιρία: η Τουρκία 
έχει δικαιώματα στη Νοτιοανατο-
λική Μεσόγειο, οι Τουρκοκύπριοι 
έχουν δικαιώματα στην κυπριακή 
ΑΟΖ και η Τουρκία, ως εγγυήτρια 
δύναμη, υπερασπίζεται τα δικαι-
ώματα των Τουρκοκυπρίων.

Οι κινήσεις του τουρκικού κρά-
τους είναι ιδιαίτερα προσεκτικές 
και σχεδιασμένες στην κάθε τους 
λεπτομέρεια. Δεν έστειλε τα πλω-
τά γεωτρύπανά του σε οικόπεδα 
που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει 
εκχωρήσει σε αμερικάνικα και 
ευρωπαϊκά μονοπώλια, τα οποία 
πραγματοποιούν εκεί έρευνες, 
αλλά σε οικόπεδα ανεκχώρητα, 
τα οποία η Τουρκία υποστηρίζει 
ότι ανήκουν στην τουρκοκυπρια-
κή κοινότητα. Η λογική είναι απλή: 
όλοι (και η κυπριακή κυβέρνηση) 
αναγνωρίζουν ότι και οι Τουρκο-
κύπριοι δικαιούνται μερίδιο από 
τα κοιτάσματα φυσικού αέριου 
που τυχόν θα βρεθούν. Η τουρ-

κοκυπριακή κοινότητα δε δέχεται 
να εκχωρήσει τα δικαιώματά της 
στην κυβέρνηση της Λευκωσίας, 
αλλά θέλει τα δικά της θαλάσσια 
οικόπεδα, για να τα διαχειριστεί 
όπως αυτή κρίνει συμφερότερο 
για τα συμφέροντά της. Αν είχε 
λυθεί το Κυπριακό, θα είχε λυθεί 
και αυτό το ζήτημα. Μέχρι να λυ-
θεί το Κυπριακό και δεδομένου 
ότι η κυβέρνηση της Λευκωσίας 
έχει ήδη υπογράψει συμφωνίες 
εκχωρήσεων, η τουρκοκυπριακή 
κοινότητα θα πάρει αυτό που της 
ανήκει με τη χρήση της κρατικής 
δύναμης της Τουρκίας. Κι οποια-
νού δεν του αρέσει, ας προχωρή-
σει για να δούμε ποιος θ' αντέξει.

Ο αντίλογος από την ελληνι-
κή-ελληνοκυπριακή πλευρά είναι 
γνωστός: η κυβέρνηση της Λευ-
κωσίας είναι ο μόνος νόμιμος εκ-
πρόσωπος ολόκληρου του κυπρι-
ακού λαού. Αυτό ισχύει μόνο στα 
χαρτιά. Ηδη, στους απανωτούς 
γύρους διαπραγματεύσεων για 
το Κυπριακό υπό την αιγίδα του 
ΟΗΕ, έχει γίνει αποδεκτή η αρχή 
των «συνιστώντων κρατών». Τα 
δε κονδύλια της ΕΕ δε διοχετεύ-
ονται στην τουρκοκυπριακή επι-
κράτεια από την κυβέρνηση της 
Λευκωσίας, αλλά απευθείας από 
τις υπηρεσίες της Κομισιόν. Το 
ίδιο πρέπει να γίνει και για τα θα-
λάσσια οικόπεδα, λέει η τουρκική 
πλευρά. Δε θα περιμένουμε πότε 
θα λυθεί το Κυπριακό και στο με-
ταξύ η Λευκωσία θα διαχειρίζεται 
μόνη της τα οικόπεδα της ΑΟΖ.

Αυτό είναι το παιχνίδι που παί-
ζει ο Ερντογάν, ο οποίος σε λίγες 
μέρες θα έχει μια συνάντηση με 
τον Τραμπ, στο περιθώριο της 
συνόδου των G20 και στο τραπέ-
ζι θα μπουν τα πάντα. Από τους 
ρωσικούς S-400 και τα αμερικά-
νικα F-35 μέχρι τα οικόπεδα της 
κυπριακής ΑΟΖ. Δημιουργώντας 
τετελεσμένα στην ΑΟΖ της Κύ-
πρου, ο Ερντογάν βάζει περισ-
σότερα πράγματα μπροστά του 
στο τραπέζι, στην έτσι κι αλλι-
ώς ετεροβαρή (υπέρ των ΗΠΑ, 
φυσικά) διαπραγμάτευση που 
θα κάνει με τον Τραμπ (η οποία, 
φυσικά, βρίσκεται σε εξέλιξη, σε 
επίπεδο υπουργών και κρατικών 
στελεχών).

Γι' αυτό το λόγο ο «ρεαλιστής» 
Σημίτης μίλησε για ενδεχόμενο 
«νέων Ιμίων», «εάν δεν βρούμε 
λύσεις, όχι πάντα ευχάριστες». 
Τέτοιος κίνδυνος δεν υπάρχει 
για τους καλοκαιρινούς μήνες 
(έχει και η Τουρκία τουρισμό στα 
αιγαιατικά παράλιά της), κανείς 
όμως δεν μπορεί να τον αποκλεί-
σει το φθινόπωρο. Οσο τις «όχι 
πάντα ευχάριστες» λύσεις που 
προτείνει ο Σημίτης, δε χωρά 
παρερμηνεία: ή λύνουμε το Κυ-
πριακό, βάσει του νέου «σχεδίου 
Ανάν» ή παραχωρούμε οικόπεδα 
στους Τουρκοκύπριους. Η επίκλη-
ση των «διεθνών συμμαχιών», που 
κάνουν ο Τσίπρας και ο Μητσοτά-
κης, είναι αέρας κοπανιστός.

Μετά από δύο αποτυχημένες 
απόπειρες σε προηγούμενες 

συνεδριάσεις του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ, ο διευθύνων σύμβουλος του 
φορέα Αθ. Μπακαλέξης κατάφερε 
στη συνεδρίαση της 14ης Ιούνη να 
επιτραπεί στην εταιρία «Μπαταγι-
άννης Food Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» να 
παράγει ξανά φέτα ΠΟΠ. Η απόφαση 
πάρθηκε με πλειοψηφία 5 προς 1. Στη 
συνεδρίαση αυτή, όμως, δεν πήραν 
μέρος η κτηνίατρος Ε.Δ., η οποία εί-
χε ζητήσει εξηγήσεις από το διευθύ-
νοντα σύμβουλο, επειδή δεν την είχε 
ενημερώσει για την απόφασή του να 
άρει την απαγόρευση στην εταιρία 
του Μπαταγιάννη να παράγει φέτα 
ΠΟΠ, και το παραιτηθέν μέλος Αθ. 
Μπαντής που αντικαταστάθηκε.

Η πρώτη απόπειρα του Μπακαλέ-
ξη να άρει την απαγόρευση στη συ-
γκεκριμένη τυροκομική επιχείρηση 
έγινε στις 30 Μάη. Η δεύτερη στις 7 
Ιούνη. Αυτή τη φορά ο Μπακαλέξης 
πέτυχε πλειοψηφία 4 προς 1 υπέρ της 
άρσης της απαγόρευσης. Ομως, στις 
10 Ιούνη, το μέλος του ΔΣ Αθ. Μπα-
ντής έστειλε σε όλα τα μέλη του ΔΣ 
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ πολυσέλιδη 
επιστολή παραίτησης, στην οποία 
κατήγγειλε αναλυτικά όλες τις παρα-
νομίες του Μπακαλέξη (την επιστο-
λή παραίτησης δημοσιεύσαμε στο 
http://www.eksegersi.gr/Επικαιρό-
τητα/33257. Σημεία-και-τέρατα-στον-
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ-από-τον).

Η επιστολή ήταν τόσο αποκαλυ-
πτική που ανάγκασε τον Μπακαλέξη 
να αναστείλει την παράνομη από-
φασή του. Και ήταν παράνομη γιατί 
ο Μπακαλέξης είχε παρακάμψει τη 
σύμβουλο κτηνίατρο Ε.Δ. και είχε 
ενημερώσει την αναπληρωματική 
της, γεωπόνο Α.Φ., η οποία ψήφισε 
υπέρ της άρσης της απαγόρευσης 
στην εταιρία του Μπαταγιάννη να 
παράγει φέτα ΠΟΠ.

Η κτηνίατρος Ε.Δ., μετά από την 
ενημέρωσή της για την παραίτηση 
του Αθ. Μπαντή, απευθύνθηκε στον 
Μπακαλέξη του εξέφρασε την έκπλη-
ξή της για την παραίτηση Μπαντή και 
του ζήτησε να της εξηγήσει για ποιο 
λόγο δεν την ενημέρωσε για την από-
φασή του στις 7 Ιούνη. Συνάρτησε δε 
όλα τα παραπάνω με την απόφασή 
της να παραμείνει ή όχι μέλος του 
ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Η Ε.Δ. είχε δηλώσει από τις 6 Ιούνη 
ότι δε θα παραστεί στην συνεδρίαση 
του ΔΣ της 14ης Ιούνη. Ομως, μετά τα 
όσα μεσολάβησαν και ιδιαίτερα μετά 
τη διαμαρτυρία της στον Μπακαλέξη-
το πιο φυσιολογικό και συνάδον με τη 
δήλωσή της θα ήταν να παραστεί στη 
συνεδρίαση της 14ης Ιούνη.

Προκειμένου να διαμορφωθεί η 
πλειοψηφία 5 προς 1 στη συνεδρίαση 
του ΔΣ στις 14 Ιούνη, υπέρ της πρότα-
σης Μπακαλέξη ψήφισαν ο ίδιος και 
ο πρόεδρος του φορέα Ν. Κατής, ο 
αναπληρωτής του παραιτηθέντος Αθ. 
Μπαντή, γεωπόνος Μ.Κ., το μέλος του 
ΔΣ Α.Χ. (που για την πλειοψηφία 4-1 
δεν είχε καν ερωτηθεί από τον Μπα-
καλέξη, που αρκέστηκε στον πλειοψη-
φικό αριθμό 4) και ο πρόεδρος του 
ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ και στέλεχος της 

ΝΔ Σ. Μάμαλης (είχε ψηφίσει υπέρ 
της πρότασης Μπακαλέξη και στην 
πραξικοπηματική διαδικασία του 4-1).

Η περίπτωση του συγκεκριμένου 
στελέχους της ΝΔ, που με την ψήφο 
του επέτρεψε στον Μπαταγιάννη να 
συνεχίσει να παράγει φέτα ΠΟΠ, δε 
συνιστά πρωτοτυπία. Θυμίζουμε ότι 
ο βουλευτής της ΝΔ Γ. Στύλιος, με-
τά από δικό μας δημοσίευμα στις 9 
Απρίλη, στο οποίο αποκαλύπταμε ότι 
στη Ρουμανία η εταιρία «Ολυμπος», 
συμφερόντων της οικογένειας Σαρά-
ντη, παρήγαγε «ελληνικό γιαούρτι» με 
ρουμάνικο γάλα, υπέβαλε Ερώτηση, 
στην οποία όμως δεν έκανε καμία 
αναφορά στην «Ολυμπος». Τα σημει-
ώνουμε αυτά για να πούμε ότι και η 
επόμενη κυβέρνηση, που θα είναι της 
ΝΔ, θα εφαρμόσει την ίδια τακτική. 
Να υπερασπίζεται τα συμφέροντα 
των γαλακτοβιομηχάνων και να να 
περιχαρακώνει την υπεράσπισή τους 
σε βάρος των κτηνοτρόφων και της 
ελληνικής κτηνοτροφίας.

Ο εκπρόσωπος των εργαζόμενων 
στο ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Π. 
Κάτσαρης πρότεινε, για μια ακόμα 
φορά, να αφαιρεθεί από την εταιρία 
του Μπαταγιάννη η άδεια παραγω-
γής φέτας ΠΟΠ για ένα χρόνο. 

Αβάντα από καιρό
Στην συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ στις 14 Ιούνη έλαβε μέρος 
και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης και Ελέγχων Γάλακτος 
και Κρέατος (ΔΔΕΓΚ) Ε.Ν. Χωρίς να 
μπει σε λεπτομέρειες, πρότεινε να 
συνεχιστεί η αφαίρεση της άδειας 
παραγωγής φέτας ΠΟΠ από την 
εταιρία του Μπαταγιάννη. Ο Μπακα-
λέξης, μαζί με τον πρόεδρο και τους 
τρεις πλειοψηφίσαντες συμβούλους, 
«τον έγραψαν κανονικά». 

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπα-
καλέξης αγνοεί τις εισηγήσεις του 
προϊσταμένου Ε.Ν. Αυτό συνέβη και 
στις 11 Δεκέμβρη του 2018, όταν πάλι 
ο συγκεκριμένος υπηρεσιακός παρά-
γοντας είχε προτείνει την αφαίρεση 
της άδειας παραγωγής φέτας ΠΟΠ 
από την εταιρία του Μπαταγιάννη. 
Και τότε ο Μπακαλέξης «τον έγραψε 
κανονικά» και περιορίστηκε στην επι-
βολή προστίμου.

Στις 16 Νοέμβρη του 2018 ο προϊ-
στάμενος της ΔΔΕΓΚ ανέφερε, ανά-
μεσα στ’ άλλα σε εισηγητικό έγγραφό 
του:

«Η επιχείρηση απέφυγε τον έλεγχο 
από τον Σεπτέμβρη του 2017 με ανα-
βολές και όταν μετά από ειδοποίηση 
τον Μάιο 2018 κλιμάκιο ελέγχου επι-
σκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της επι-
χείρησης στη Λαζαρίνα Καρδίτσας, 
αρνήθηκε να το δεχτεί. Κατά συνέπεια 
η επιχείρηση ξεκάθαρα αρνήθηκε 
τον έλεγχο από κλιμάκιο του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ. Ακολούθησε επίσκεψη 
με την οικονομική Αστυνομία και πάλι 
χρειάστηκε η απειλή ότι θα κληθεί ει-
σαγγελέας με κλειδαρά για να μπούμε 
στο εργοστάσιο. Εκεί δε δόθηκε ΚΑ-
ΝΕΝΑ παραστατικό, μόνο χειρόγρα-
φα Βιβλία Ημερήσιας Παραγωγής, 
ελλιπή και μετά από αρκετή αναμονή».

Και κατέληγε εισηγούμενος:

«Συνεκτιμώντας τη σοβαρότητα και 
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές απο-
τελεσματικότητας και αποτρεπτικό-
τητας θεωρούμε ότι τεκμηριώνεται η 
άμεση άρση του δικαιώματος πώλη-
σης ΦΕΤΑΣ και τα όποια αποθέματα 
πρέπει να πωληθούν ως λευκό τυρί.
Σε διαφορετική περίπτωση η κάθε 
επιχείρηση ΑΠΛΩΣ δε θα μας αφήνει 
να ελέγξουμε και θα εξακολουθεί να 
παράγει και να πουλά ΦΕΤΑ με όποια 
πρώτη ύλη έλει!!!!!! Κάθε μέρα που 
περνά και η επιχείρηση αυτή παράγει 
ΦΕΤΑ είναι πλήγμα για την αξιοπιστία 
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και την αίσθηση 
δικαίου».

Η χρήση εισαγόμενου γάλακτος 
στην παραγωγή φέτας ΠΟΠ δεν ήταν 
η μοναδική παρανομία της εταιρίας 
του Μπαταγιάννη. Μόλυνε ανεξέλε-
γκτα το περιβάλλον, καθώς λειτουρ-
γούσε χωρίς να διαθέτει βιολογικό 
καθαρισμό! Το εν λόγω τυροκομείο 
πήρε άδεια λειτουργίας στις 2 Δε-
κέμβρη του 2015 χωρίς να διαθέτει 
βιολογικό καθαρισμό! Στις 2 Νοέμ-
βρη του 2017, υπέβαλε αίτηση για 
τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης 
βιολογικού καθαρισμού και σύμφω-
να με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς 
παράγοντες, μέχρι τα μέσα Απρίλη 
του 2019 ο βιολογικός καθαρισμός 
λειτουργούσε ακόμα δοκιμαστικά! 
Δε γνωρίζουμε αν τώρα ο βιολογικός 
καθαρισμός λειτουργεί κανονικά. 
Το αναφέρουμε, γιατί έχουμε παρα-
δείγματα επιχειρήσεων που έχουν 
βιολογικό καθαρισμό, όμως δεν τον 
λειτουργούν για να κάνουν οικονομία 
σε καύσιμα.

Το 2017 και το 2018, ο περιφερειάρ-
χης Θεσσαλίας, μετά από εισήγηση 
της αρμόδιας Διεύθυνσης Ανάπτυ-
ξης, είχε επιβάλει διοικητικά πρόστι-
μα και στις 22 Μάη του 2018 είχε απο-
φασίσει το προσωρινό κλείσιμο της 
εταιρίας του Μπαταγιάννη, επειδή 
συνέχιζε να μολύνει το περιβάλλον. 
Το κλείσιμο αυτό διήρκησε μέχρι τις 
9 Αυγούστου του 2018. Η απόφαση 
για άρση του κλεισίματος «μπάζει» 
κατά τη γνώμη μας, γιατί δεν είχαν 
εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους εί-
χε επιβληθεί το κλείσιμο. Σ’ αυτό θα 
επανέλθουμε. 

Οπως αναφέραμε παραπάνω, υπη-
ρεσιακοί παράγοντες του ΕΛΓΟ ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ είχαν επιχειρήσει να ελέγ-
ξουν την εταιρία του Μπαταγιάννη 
την περίοδο κατά την οποία την είχε 
κλείσει ο περιφερειάρχη Θεσσαλί-
ας, και οι υπεύθυνοι της επιχείρησης 
είχαν αρνηθεί να τους επιτρέψει την 
είσοδο σ’ αυτή. Προκαλεί εντύπωση 
το γεγονός ότι οι υπηρεσιακοί παρά-
γοντες και ο διευθύνων σύμβουλος 
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είχαν δεχτεί 
αυτόν τον αποκλεισμό. Κι ακόμα, το 
γεγονός ότι οι υπηρεσιακοί παράγο-
ντες δεν είχαν εντοπίσει τη μόλυνση 
του περιβάλλοντος χώρου γύρω από 
το τυροκομείο του Μπαταγιάννη.

Το σημειώνουμε, γιατί υπηρεσιακοί 
παράγοντες της Διεύθυνσης Ανά-
πτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Καρδίτσας έκαναν αυτοψία στις 2 
Απρίλη του 2018 και απαθανάτισαν 
τη μόλυνση του περιβάλλοντος χώ-

ρου σε φωτογραφίες, τις οποίες μας 
έστειλαν μετά από αίτηση που υπο-
βάλαμε στην υπηρεσία (μαζί με τις 
φωτογραφίες πήραμε αντίγραφα 
της έκθεσης αυτοψίας και άλλων εγ-
γράφων).

Ο Μπαταγιάννης δεν τους άνοιξε, 
γιατί απλούστατα θα αποδεικνυόταν 
ότι αυτός συνέχιζε να παράγει φέτα 
ΠΟΠ (και με εισαγόμενο γάλα) ενώ 
ήδη ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας με 
απόφασή του τον είχε κλείσει.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ Μπακαλέξης ενημερώ-
θηκε από τον προϊστάμενο της Διεύ-
θυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ Καρδίτσας 
στις 11 Γενάρη του 2019, μετά από ερώ-
τημα που είχε αποστείλει.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης κοινοποίησε την απόφασή 
του στην προϊσταμένη της Υποδιεύ-
θυνσης Κτηνιατρικής ΠΕ Καρδίτσας, 
η οποία την κοινοποίησε στην προϊ-
σταμένη της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Θεσσαλίας του ΕΦΕΤ στις 
22 Ιούνη του 2018. Στις 28 Μάη του 
2019, υποβάλαμε αίτηση στην προ-
ϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης του ΕΦΕΤ και της ζητήσαμε 
να μας απαντήσει πότε ενημέρωσε τα 
ΔΣ του ΕΦΕΤ και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ, ως όφειλε. Ακόμα δεν μας έχει 
απαντήσει!

Ιδού, λοιπόν, ένα ακόμα από τα 
πολλά παραδείγματα που δείχνουν 
ότι με την τακτική των κυβερνήσεων 
να διασπούν τις αρμοδιότητες και να 
βάζουν στο παιχνίδι πολλούς ελεγκτι-
κούς μηχανισμούς, όπως ο ΕΦΕΤ, ο 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και οι ΔΑΟΚ (Δι-
εύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής) των Περιφερειακών 
Ενοτήτων των 13 περιφερειών της 
χώρας, ουσιαστικά ακυρώνουν το 
ελεγκτικό έργο που πρέπει να κάνουν 
αυτοί οι φορείς του Δημοσίου.

Ας επιστρέψουμε, όμως, στον Μπα-
καλέξη. Αυτός, για το προσωρινό κλεί-
σιμο της εταιρίας του Μπαταγιάννη 
ενημέρωσε το ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ στις 28 Μάρτη του 2019. Δηλα-
δή, μετά από δυόμισι μήνες! Κι ενώ ο 
Μπαταγιάννης παρήγαγε φέτα ΠΟΠ, 
όντας κλεισμένος, χρησιμοποιώντας 
προφανώς και εισαγόμενο γάλα, ο 
Μπακαλέξης δεν πρότεινε να του 
αφαιρεθεί η άδεια παραγωγής φέτας 
ΠΟΠ! Ο εκπρόσωπος των εργαζόμε-
νων στο ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Π. 
Κάτσαρης πρότεινε να αφαιρεθεί από 
την εταιρία του Μπαταγιάννη η άδεια 
παραγωγής φέτας ΠΟΠ για ένα χρό-
νο, όμως όλα τα υπόλοιπα μέλη του 
ΔΣ δε συμφώνησαν μ’ αυτή την πρό-
ταση και αποφάσισαν (μειοψηφού-
ντος του Μπακαλέξη!) την αφαίρεση 
της άδειας για ένα μήνα.

Το σκάνδαλο, όμως, έχει και συ-
νέχεια. Η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρι-
κής ΠΕ Καρδίτσας της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, στις 5 Μάρτη του 2019, 
πραγματοποίησε έλεγχο στην εταιρία 
του Μπαταγιάννη για το πού εναπο-
θέτει το παραγόμενο τυρόγαλο. Την 
1η Απρίλη ολοκληρώθηκε η Εκθεση 
Ελέγχου και στις 2 Απρίλη στάλθηκε 
στον Γενικό Διευθυντή Κτηνιατρικής 

Θ. Αλεξανδρόπουλο, ο οποίος στις 3 
Απρίλη (αμέσως δηλαδή) την έστειλε 
στον Μπακαλέξη. 

Τι αφορούσε η Εκθεση Ελέγχου; Η 
εταιρία του Μπαταγιάννη παρήγαγε 
φέτα ΠΟΠ με εισαγόμενο πρόβειο 
γάλα, πράγμα που απαγορεύεται, 
γιατί η φέτα ΠΟΠ πρέπει να παράγε-
ται μόνο από ελληνικό νωπό πρόβειο 
γάλα, το οποίο μάλιστα να προέρχε-
ται από πρόβατα ελληνικών φυλών. 
Η ποσότητα του γάλακτος που είχε 
εισάγει η εταιρία του Μπαταγιάννη 
ήταν 34.155 κιλά. Η εταιρία ισχυρί-
στηκε ότι δεν το χρησιμοποίησε στην 
παραγωγή φέτας ΠΟΠ, αλλά ότι το 
πούλησε στην εταιρία ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ 
ΕΠΕ. Από τον έλεγχο όμως που έκα-
ναν οι υπηρεσιακοί παράγοντες διαπί-
στωσαν ότι η εταιρία του Μπαταγιάν-
νη πούλησε στη ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ ΕΠΕ 
για ζωοτροφή τυρόγαλο και όχι νωπό 
γάλα! Αντιλαμβάνεστε τι έγιναν οι 
34 τόνοι εισαγόμενου γάλακτος, που 
δεν πουλήθηκαν στη χοιροτροφική 
μονάδα.

Εμείς δημοσιεύσαμε την Εκθεση 
Ελέγχου, την οποία πήραμε μετά από 
αίτησή μας, στις 18 Απρίλη (http://
www.eksegersi.gr/ckeditor_assets/
attachments/2814/mpatagiannhs_1.
pdf). Ο Μπακαλέξης, όμως, την είχε 
αποκρύψει από τα μέλη του ΔΣ του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Στις 30 Μάη, ενη-
μερώθηκε ο σύμβουλος Αθ. Μπαντής, 
ο οποίος -όπως ήταν φυσικό- εξοργί-
στηκε. 

Οπως προαναφέραμε, την ίδια 
μέρα ο Μπακαλέξης αποπειράθηκε 
να πάρει απόφαση του ΔΣ του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ, με την οποία να αίρεται η 
αφαίρεση της άδειας παραγωγής φέ-
τας ΠΟΠ. Ο Αθ. Μπαντής αντέδρασε 
άμεσα, έστειλε την Εκθεση Ελέγχου 
σε όλα τα μέλη του ΔΣ και πρότεινε 
να παραταθεί η ανάκληση της άδειας 
μέχρι να διενεργηθεί επιτόπιος έλεγ-
χος στην εταιρία του Μπαταγιάννη 
από μεικτό κλιμάκιο δύο Διευθύνσε-
ων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Η πρόταση 
του Μπαντή έγινε δεκτή από την πλει-
οψηφία των μελών του ΔΣ του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Αυτή την απόφαση, όπως προανα-
φέραμε, ακύρωσε πραξικοπηματικά 
ο Μπακαλέξης με πλειοψηφία του 
4-1 στις 7 Ιούνη του 2019, και στη συ-
νέχεια, στις 10 Ιούνη την πήρε πίσω, 
μετά την επιστολή παραίτησης του 
Αθ. Μπαντή και τη διαμαρτυρία της 
κτηνιάτρου Ε.Δ. για να την περάσει 
τελικά στις 14 Ιούνη με 5-1, μετά από 
αλλαγή της σύνθεσης του ΔΣ του ΕΛ-
ΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Τα συμπεράσματα τ’ αφήνουμε σ’ 
εσάς, γιατί δεν είναι καθόλου δύσκο-
λο να τα βγάλετε. Εμείς θα επιση-
μάνουμε για πολλοστή φορά, ότι οι 
κυβερνήσεις όλων των χρωμάτων 
έχουν παροπλίσει και μπαχαλοποι-
ήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, 
επειδή θέλουν να λειτουργούν οι 
καπιταλιστικές επιχειρήσεις των 
τροφίμων (και όχι μόνο) ανεξέλε-
γκτα για να αποκομίζουν ανώτατο 
καπιταλιστικό κέρδος σε βάρος και 
της δημόσιας υγείας.

Γεράσιμος Λιόντος

Λίγη… πολεμική απειλή ποτέ δεν έβλαψε 
μια παραπαίουσα κυβέρνηση

«Ματσάκι» 
μεταξύ 
μνημονιακών
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3
σφετιών όπως αυτό που είδαμε 
πρόσφατα. Ακόμα και αύξηση του 
κατώτατου μισθού τάζει ο Μητσο-
τάκης, ανάλογα με την ανάπτυξη. 
Διότι, η αύξηση του κατώτατου μι-
σθού «πρέπει να είναι αντανάκλαση 
της καλής πορείας της οικονομίας».

Το βασικό προεκλογικό μοτίβο 
της ΝΔ, όμως, είναι η αναπτυξιο-
λογία. Επειδή τουλάχιστον από το 
2013 ο κόσμος ακούει συνέχεια 
για ανάπτυξη (ανέκδοτο είχε κα-
ταντήσει η λέξη), ο Μητσοτάκης 
εμφανίζεται ως ο… ειδικός. Ο άν-
θρωπος που ξέρει οικονομικά, έχει 
διεθνείς διασυνδέσεις και είναι 
αποφασισμένος να περάσει σαν 
οδοστρωτήρας πάνω από οτιδή-
ποτε θα εμποδίσει τις επενδύσεις. 
Κι άπαξ και φέρει την ανάπτυξη 
(η οποία, βέβαια, έχει αρχίσει επί 
ΣΥΡΙΖΑ, μόνο που είναι -και θα 
εξακολουθήσει να είναι- αναιμική 
και εύθραυστη), όλα τα προβλή-
ματα θα λυθούν ψς διά μαγείας. 
Ολη αυτή η αναπτυξιολογία είναι 
απολύτως συμβατή με την κινεζο-
ποίηση που έφεραν τα Μνημόνια 
και μπορεί να πιάσει σ' έναν κόσμο 
μπαϊλντισμένο, που απλά περιμένει 
«κάτι». Επειδή την αναπτυξιολογία 
χρησιμοποιεί (όχι μόνο τώρα) και 
ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Μητσοτάκης και οι 
επιτελείς του θεωρούν ότι είναι το 
δυνατό σημείο της ΝΔ, διότι ένας 
κόσμος σκέφτεται: «αφού η ανά-
πτυξη είναι το παν, καλύτερα θα τα 
καταφέρει η ΝΔ, που ήταν πάντοτε 
κόμμα με ιδιαίτερους δεσμούς με 
το κεφάλαιο». Μ' άλλα λόγια, όποι-
ος έχει αποδεχτεί την κινεζοποίηση 
ως «αναγκαίο κακό», θα ρίξει πιο 
εύκολα ψήφο στη ΝΔ.

Κι επειδή ξέρουν ότι ελάχιστοι 
δίνουν σημασία στην κούφια προ-
γραμματική αντιπαράθεση, άρχι-
σαν και το σόου με τις «προσωπικό-
τητες». Βασιλικό εσείς; Πικραμμένο 
εμείς. Ραλλία εσείς; Μαρκουλάκη 
εμείς. Σιχασιά…

Ετσι θα πορευτούν τις επόμενες 
βδομάδες, με τη ΝΔ να προσπαθεί 
να αφήσει εκτός Βουλής Βελόπου-
λο και νεοναζί, ώστε να εξασφαλί-
σει την αυτοδυναμία, και τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ να προσπαθεί να μειώσει -έστω 
και ελάχιστα- τη διαφορά, για να 
έχει να λέει ότι κέρδισε τη μάχη 
του «προοδευτικού χώρου

ΥΓ. Μέχρι και πριν από ένα μήνα, 
οι φωτογράφοι του Κούλη «έπαι-
ζαν ξύλο» για να καταφέρουν να 
τον φωτογραφήσουν σε κάποια 
στιγμιαία χειραψία με τη Μέρκελ 
σε σύνοδο του ΕΛΚ. Την περα-
σμένη Πέμπτη, είχαμε την πρώτη 
μετά από πολύ καιρό συνάντηση 
Μέρκελ-Κούλη, στο περιθώριο της 
συνόδου του ΕΛΚ. Εχουν και οι 
Γερμανοί την πληροφόρησή τους 
και δίνουν το δικό τους χρίσμα, 
προτού ο Κούλης χρισθεί επίσημα 
πρωθυπουργός της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας. Βοηθούν -όσο περνάει 
από το χέρι τους- για να μπορέσει ο 
Κούλης να σχηματίσει μια αυτοδύ-
ναμη κυβέρνηση και να έχουν έναν 
σταθερό «συνομιλητή», όπως είχαν 
τα τελευταία χρόνια τον Τσίπρα.

Κρατικές υπηρεσίες καλύπτουν απροκάλυπτα 
την ασυδοσία των γαλακτοβιομήχανων

Λόγια, λόγια, λόγια…
Μολονότι από κυβερνητικής πλευράς καταβλήθηκε προσπάθεια να 

παρουσιαστεί το ανακοινωθέν της συνόδου κορυφής της ΕΕ ως δι-
πλωματικός θρίαμβος των Τσίπρα-Αναστασιάδη, στην πραγματικότητα 
αυτό δεν εισέφερε τίποτα παραπάνω σε σχέση με την απόφαση του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων.

Το ανακοινωθέν αναφέρεται σε προηγούμενα κείμενα «που καταδι-
κάζουν έντονα τις συνεχιζόμενες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας 
στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος». Οπως αναφέρει, «το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει τις σοβαρές ανησυχίες του αναφορικά 
με τις εν εξελίξει παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική 
Μεσόγειο και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Τουρκία δεν 
έχει ακόμη απαντήσει στις επανειλημμένες εκκλήσεις της ΕΕ να στα-
ματήσει αυτές τις δραστηριότητες… υπογραμμίζει τις σοβαρές άμεσες 
αρνητικές επιπτώσεις που έχουν αυτές οι παράνομες ενέργειες σε ολό-
κληρο το φάσμα των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας… (και)  καλεί την Τουρκία 
να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της 
Κύπρου και να απέχει από τέτοιου είδους ενέργειες». Τέλος «εγκρίνει 
την πρόσκληση προς την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να υποβάλουν χωρίς 
καθυστέρηση επιλογές για κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων 
των στοιχειοθετημένων μέτρων».

Φαίνεται πως ήταν η Γαλλία που πίεσε για να εκδοθεί αυτό το κεί-
μενο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες Γερμανία και Ολλανδία ήθελαν 
ένα πιο χαλαρό κείμενο. Οπως αντιλαμβάνεστε, η Γερμανία έκανε πίσω 
στο ζήτημα της ρητορικής, με τη βεβαιότητα ότι όλα θα παραμείνουν 
σε επίπεδο ρητορικής.
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Απελπισμένη προεκλογική δημαγωγία
Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να 

ανατρέψει τα εις βάρος του 
ΣΥΡΙΖΑ δυσμενή προγνωστικά, το 
υπουργείο Παιδείας (στο βαθμό που 
του αναλογεί) προβαίνει σε κινήσεις 
προεκλογικής δημαγωγίας.

u Δυο μήνες μετά την ψήφιση 
του νόμου με τον οποίο τα ΤΕΙ εν-
σωματώθηκαν στα Πανεπιστήμια, ο 
Γαβρόγλου υπέγραψε την Υπουργική 
Απόφαση, με την οποία τα τετραετή 
πολυτεχνικά τμήματα του Πανεπι-
στήμιου Δυτικής Αττικής (προέκυψε 
από την ενσωμάτωση ΤΕΙ Αθήνας και 
Πειραιά) και του Μεσογειακού Πανε-
πιστήμιου Κρήτης (προέκυψε από την 
πανεπιστημιοποίηση του ΤΕΙ Κρήτης) 
μετατρέπονται σε πενταετή… με την 
προοπτική να γίνουν Πολυτεχνεία!

[Σύμφωνα με το νόμο για τις συνέρ-
γειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ δίνεται η 
δυνατότητα, με Υπουργική Απόφαση, 
τα Τμήματα Σχολών Μηχανικών Πανε-
πιστημίων (τα Τμήματα των πρώην ΤΕΙ 
δηλαδή) να ορίζουν τη διάρκεια του 
πρώτου κύκλου σπουδών σε δέκα (10) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα (5 έτη), κατόπιν 
πρότασης της οικείας Συγκλήτου. Επί-
σης, με ΥΑ καθορίζεται η αντιστοιχία 
αυτών των Τμημάτων Σχολών Μηχα-
νικών Πανεπιστημίου με Τμήματα 
Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτατων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων ύστερα από 
πρόταση επταμελούς επιτροπής! Για 
το λόγο αυτό, επίσης με Υ.Α. ιδρύεται 
στο οικείο Α.Ε.Ι. Πολυτεχνική Σχολή 
και εντάσσονται σε αυτήν τα Τμήμα-
τα της Σχολής Μηχανικών που έχουν 
οριστεί αντίστοιχα με Τμήματα Πολυ-
τεχνικής Σχολής].

Κι ενώ στο πολυδιαφημισμένο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δεν 
έχουν λυθεί καν τα στοιχειώδη (οι 
φοιτητές καταγγέλλουν ότι επικρα-
τεί το απόλυτο μπάχαλο), εκκρεμούν 
τα επαγγελματικά δικαιώματα των 
τετραετών -πανεπιστημιοποιημένων 
πλέον- πολυτεχνικών τμημάτων του 
και δεν έχει διευκρινιστεί τι θα γίνει 
με τους ήδη αποφοίτους των πρώην 
ΤΕΙ, οι αδίστακτοι συριζαίοι συνεχί-
ζουν να πουλούν ελπίδες σε χιλιάδες 
νέους να φοιτήσουν σε Πολυτεχνικές 
Σχολές που είχαν κοινωνική προβολή, 
επαγγελματική αποκατάσταση και 
απορρόφηση από την αγορά εργασί-
ας (όλα αυτά προ κρίσης γιατί τώρα οι 
απόφοιτοι Πολυτεχνείων μαστίζονται 
πλέον από την ανεργία).

Η ψηφοθηρία μπαίνει πάνω απ’ 
όλα ακόμη κι αν απέναντι βρίσκεται 
το σύνολο των Πολυτεχνείων και το 

ΤΕΕ (θεσμοί και μηχανισμοί που απο-
τελούν ισχυρούς παράγοντες του συ-
στήματος).

Θυμίζουμε ότι οι πρυτάνεις των 
Πολυτεχνείων και οι κοσμήτορες 
των Πολυτεχνικών Σχολών σε κοινή 
συνέντευξη Τύπου, κατήγγειλαν ότι 
πρόκειται για αντιγραφή τίτλων από 
καθιερωμένα τμήματα που οδηγεί 
σε εξαπάτηση των μαθητών και ότι 
προωθείται η μαζική παραγωγή νέων 
πανεπιστημιακών τμημάτων μηχανι-
κών χωρίς προγράμματα σπουδών 
με το απαραίτητο εύρος και βάθος, 
χωρίς εργαστηριακές υποδομές και 
το απαραίτητο (σε αριθμό και επιστη-
μονικά προσόντα) διδακτικό προσω-
πικό. Κατήγγειλαν ότι πρόκειται για 
μια τεχνητή πανεπιστημοποίηση, 
που παραβιάζει τις βασικές ακαδη-
μαϊκές αρχές και οδηγεί αναπόφευ-
κτα σε υποβάθμιση του συνόλου των 

πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών του 
μηχανικού.

u Την ίδια στιγμή, ο Γαβρόγλου, 
υπέβαλε αίτημα στο ΣτΕ, ζητώντας να 
υπάρξει εξαίρεση από τις προβλέψεις 
του νόμου, ώστε να εξακολουθήσει η 
διαδικασία του ΑΣΕΠ για το μόνιμο 
διορισμό εκπαιδευτικών. Η εξαίρεση 
αφορά τους 4.500 διορισμούς στην 
ειδική αγωγή για το σχολικό έτος 
2019-2020 και 10.500 εκπαιδευτικών 
της γενικής εκπαίδευσης για τα έτη 
2020-2021 και 2021-2022.

(σ.σ.: Κατά την προεκλογική περί-
οδο παγώνουν όλες οι διαδικασίες 
επιλογής προσωπικού του ΑΣΕΠ και 
κάθε διαδικασία -προθεσμίες υποβο-
λής αιτήσεων συμμετοχής ή ενστά-
σεων που είχαν ανακοινωθεί πριν την 
προκήρυξη των εκλογών- που οδηγεί 
σε αυτήν)

Πρόκειται για μια ακόμη κίνηση 
προεκλογικής δημαγωγίας. Οπως 
πολλές φορές έχουμε επισημάνει οι 
μόνιμοι διορισμοί είναι στον αέρα. Η 
μόνη διαδικασία που έχει ξεκινήσει 
είναι η δημοσίευση της προκήρυξης 
του ΑΣΕΠ, με την οποία ξεκινάει η 
«διαδικασία κατάταξης με σειρά 
προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαι-
δευτικών πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης» «για την πλήρωση 
των κενών θέσεων εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(ΕΑΕ), καθώς και για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθ-
μιας και της δευτεροβάθμιας Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης» (οι εμφά-

σεις δικές μας).
Από την προκήρυξη είναι φανερό 

ότι πουθενά δε γίνεται λόγος για 
μόνιμους διορισμούς στην Ειδική 
Αγωγή και επ’ αυτού δεν υπάρχει 
καμιά νομική δέσμευση. Επιπλέον η 
αναγραφή του σχετικού κονδυλίου 
στον Προϋπολογισμό του 2019 δεν 
προσφέρει καμιά κατοχύρωση, καθώς 
πολλές φορές ο κρατικός προϋπολο-
γισμός έχει ανατραπεί λόγω του ότι 
δεν έχουν πιαστεί οι προβλεπόμενοι 
«δημοσιονομικοί στόχοι». 

Η δε εξαγγελία Γαβρόγλου και 
Τζούφη για μόνιμους διορισμούς 
στη γενική εκπαίδευση με μια διαδι-
κασία που επρόκειτο να ανοίξει μέσα 
στον Ιούνιο για να ολοκληρωθεί, λέει, 
μέσα στο 2020 (!), πραγματικά εξορ-
γίζει για το απύθμενο θράσος. Οχι 
μόνο γιατί από πουθενά δεν τεκμαί-
ρεται η απαραίτητη χρηματοδότηση, 
όχι μόνο γιατί αφορά μια μελλοντική 
κυβέρνηση (που όπως όλα δείχνουν 
δε θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ), αλλά γιατί 
πρωτίστως η υπόθεση των διορισμών 
είναι υπόθεση της θέλησης των ιμπε-
ριαλιστών δανειστών, που έχουν επι-
βάλει Μνημόνια και έχουν προβλέψει 
διαρκή αυστηρή επιτροπεία για την 
εφαρμογή των μνημονιακών στόχων.

Γι’ αυτό και η ΝΔ φυλάει από τώ-
ρα τα νώτα της και με συνεχείς δη-
λώσεις επιφανών στελεχών της (π.χ. 
Χατζηγάκης) αρνείται να δεσμευτεί 
σε μια τέτοια προοπτική (πέρα από τις 
εμμονές του νεοφιλελευθερισμού για 
λιγότερο δημόσιο). 

Γιούλα Γκεσούλη

Καπιταλιστικά 
κάτεργα

Η κρίση είναι χρυσή ευκαιρία για τους κε-
φαλαιοκράτες (συνολικά ως τάξης και όχι για 
μεμονωμένους καπιταλιστές, κυρίως μικρούς, 
που καταστράφηκαν) και μαρτύριο για τους 
εργαζόμενους, που χάνουν ακόμη και τα στοι-
χειώδη δικαιώματά τους που κατακτήθηκαν 
με πολύχρονους αιματηρούς αγώνες.

Το παράδειγμα κάποιων εργοδοτών των Χα-
νίων είναι χαρακτηριστικό. Αρνήθηκαν ακόμη 
και αυτήν την αλλαγή βάρδιας σε τέσσερις 
από τους έξι μαθητές του Εσπερινού Λυκείου 
της πόλης, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν 
στις Πανελλήνιες εξετάσεις! Μεταφερόμα-
στε, λοιπόν, στην εποχή της δουλείας, όταν 
οι δούλοι δεν είχαν ανθρώπινη υπόσταση και 
υποβιβάζονταν σε res (πράγμα), σε αντικεί-
μενα δηλαδή προς χρήση.

Είναι τέτοια η εργοδοτική τρομοκρατία, 
που οι νέοι δεν θέλησαν ούτε καν την παρέμ-
βαση της διευθύντριας του σχολείου στην ερ-
γοδοσία «φοβούμενοι μη χάσουν τη δουλειά 
τους ή τα αρνητικά σχόλια από τους συναδέλ-
φους τους» (από την καταγγελία της ΟΛΜΕ).

Το τελευταίο, «τα αρνητικά σχόλια από τους 
συναδέλφους» προκαλεί θλίψη, γιατί φανερώ-
νει ένα κλίμα άκρατου ατομισμού, που δυστυ-
χώς, έχει δημιουργήσει η βαθιά απογοήτευση, 
η απουσία ταξικής συνείδησης και μαζικού 
διεκδικητικού κινήματος.

ΥΓ: Το υπουργείο Παιδείας κατήγγειλε το 
γεγονός, πλην, όμως, δεν πήρε κανένα μέτρο 
για να λυθεί το πρόβλημα τόσο στην προκει-
μένη περίπτωση, όσο και διαχρονικά, ώστε να 
αποτρέψει την αυθαιρεσία των εργοδοτών σε 
ανάλογες περιπτώσεις. 

Κίνδυνος για τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση
Το υπουργείο Παιδείας και η 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ φέρουν 
ακέραιη την ευθύνη. Η ΚΕΔΕ (Κε-
ντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος) και 
ο Πατούλης έρχονται δεύτεροι και 
πατούν πάνω σε δεδομένα που τους 
πρόσφεραν οι πρώτοι.

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη 
σειρά:

Πρόκειται για την ομόφωνη 
απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ με την 
οποία ζητά από το υπουργείο Παι-
δείας την αναστολή του νόμου για 
την εφαρμογή της δίχρονης προ-
σχολικής εκπαίδευσης σε όλους 
τους Δήμους (τους υπόλοιπους 27 
μεταξύ των οποίων η Αθήνα, η Θεσ-
σαλονίκη, το Ηράκλειο, κ.λπ. για το 
σχολικό έτος 2020-2021).

Οι δημαρχαίοι προφασίζονται 
την ανυπαρξία κατάλληλων κτιρι-

ακών υποδομών που «θα μπορούν 
να φιλοξενηθούν με ασφάλεια  τα 
νήπια». Δεδομένης της σαμποταρι-
στικής τακτικής των δήμων και του 
βρόμικου ρόλου της ΚΕΔΕ στο συ-
γκεκριμένο ζήτημα, που αναζητούν 
ψηφαλάκια για τα εξουσιαστικά 
τους παιχνίδια και «πελάτες» για 
τις δομές τους (οι δήμοι υλοποιούν 
το πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών  
μέσω ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της Οι-
κογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής» στους παιδικούς σταθμούς, 
αποκομίζοντας ευρωπαϊκό παραδά-
κι, χώρια τα «τροφεία» που πληρώ-
νουν οι γονείς), ο ισχυρισμός αυτός, 
αν και υπαρκτός, είναι κάλπικος και 
αφορμή για να μην εφαρμοστεί ο 
νόμος για την επέκταση της δίχρο-
νης προσχολικής εκπαίδευσης.

Το δρόμο όμως, τον άνοιξε δι-
άπλατα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και 

το υπουργείο Παιδείας. Ψήφισε 
το νόμο για το διετές υποχρεωτικό 
νηπιαγωγείο (άρθρο 33, παράγ. 3γ 
του νόμου 4521 «Ιδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής»), κάτω από 
την πίεση των πολύχρονων αγώνων 
του εκπαιδευτικού κινήματος, στην 
προμετωπίδα των διεκδικήσεων του 
οποίου το σχετικό αίτημα κατείχε 
πάντα σπουδαία θέση. Η ρύθμιση, 
όμως, που έκανε ήταν μια «κολοβή» 
ρύθμιση, που έβαλε τρικλοποδιά 
στην επέκταση της υποχρεωτικό-
τητας. Πρώτον γιατί η υποχρεωτικό-
τητα εφαρμόζεται σταδιακά κατά 
Δήμους και σε βάθος τριετίας, σε 
ένα ρευστό τοπίο, όπου η ικανοποί-
ηση των «δημοσιονομικών στόχων» 
είναι το πρωτεύον. Δεύτερον γιατί 
αναγόρευσε τους Δήμους σε συν-
διαμορφωτές της εκπαιδευτικής 
πολιτικής, ανοίγοντας επικίνδυ-
νους δρόμους για το μέλλον του 

Νηπιαγωγείου και γενικά της εκ-
παίδευσης, δεδομένων των νόμων 
της αποκέντρωσης. Τρίτον, γιατί 
με την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ, 
η «γνώμη» για την εφαρμογή της 
υποχρεωτικότητας, που εκφράζουν 
οι τριμελείς επιτροπές, έγινε «ομό-
φωνη γνώμη» και μάλιστα απέκτησε 
και αποφασιστικό χαρακτήρα στο 
σχεδιασμό του υπουργείου Παιδεί-
ας. Τέταρτον, γιατί δεν πρόβλεψε 
κανένα σχετικό κονδύλι για την ανέ-
γερση κατάλληλων σχολικών κτιρί-
ων, όταν το πρόβλημα της σχολικής 
στέγης είναι ήδη εκρηκτικό και βε-
βαίως δεν προέβη και σε μόνιμους 
διορισμούς νηπιαγωγών.

Ετσι δημιουργείται το επικίνδυ-
νο πλαίσιο για τη μη εφαρμογή του 
νόμου, που θέτει σε κίνδυνο το Νη-
πιαγωγείο και ΚΕΔΕ και Πατούλης 
βρίσκουν και κάνουν.

Γιούλα Γκεσούλη

Φασισμός –ρατσισμός
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Βαθέος 

Σάμου έχει βίο και πολιτεία. Αφού πρώτα επέβαλε πολυήμερη αποχή 
από τα μαθήματα στους μαθητές του σχολείου επειδή σε αυτό θα πραγ-
ματοποιούνταν τα γνωστά απογευματινά προγράμματα ένταξης των 
προσφυγόπουλων, τώρα με αγωγή που έκανε σε δασκάλα του σχολείου 
που με σθένος υπερασπίστηκε έμπρακτα το δικαίωμα των προσφυγό-
πουλων στην εκπαίδευση, ζητά την τιμωρία της και την οικονομική της 
εξόντωση, αφού απαιτεί αποζημίωση 50.000 ευρώ!

Ο φασισμός έχει πολλά πρόσωπα και ο ρατσισμός είναι απλά μια 
υποδιαίρεσή του.
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Πίνουν κάτι;
«Κλίμα ανατροπής του αποτελέσματος των ευρωεκλογών, 

συσπείρωσης γύρω από το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευ-
τική Συμμαχία και φόβου μη τυχόν και γίνει κυβέρνηση η Νέα 
Δημοκρατία, συναντούν οι υποψήφιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-
Προοδευτική Συμμαχία στη Β΄ Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλο-
νίκης, όπως είπε ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του 
κυβερνώντος κόμματος, Παναγιώτης Ερμείδης». Το διαβάσαμε 
στο left.gr και αμέσως αναρωτηθήκαμε τι πίνουν οι συριζαίοι και 
έχουν τόσο αχαλίνωτη φαντασία και τόσο μεγάλη απόσπαση από 
το κοινωνικό περιβάλλον.

Ζήλεψε και ο Τσίπρας τους θεσσαλονικείς συντρόφους, γι' 
αυτό και πήγε στο Θησείο ντυμένος… Μέσι, προκειμένου να 
διακηρύξει: «Μπορούμε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη εκλογική 
ανατροπή στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Αν όχι εμείς, ποιοι; 
Αν όχι τώρα, πότε; Εμείς, λοιπόν, εδώ και τώρα, θα γυρίσουμε το 
παιγνίδι»!

Η αγωνία του τερματοφύλακα 
πριν από το πέναλτι…

Ο Τσίπρας δεν πήγε στη φετινή γενική συνέλευση του ΣΕΒ. 
Εκεί που πήγαινε ανελλιπώς τουλάχιστον από το 2014. Αρχικά 
ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετά ως πρω-
θυπουργός. Εχοντας οικοδομήσει ήδη από την περίοδο της αντι-
πολίτευσης παρασκηνιακές σχέσεις με μεγάλα τζάκια (π.χ. Αγγε-
λόπουλος, Βαρδινογιάννης) και με παράγοντες του ΣΕΒ (όπως ο 
προηγούμενος πρόεδρος Δασκαλόπουλος).

Ο Τσίπρας δεν πήγε στη φετινή γενική συνέλευση του ΣΕΒ, για-
τί είχε -λέει- προγραμματισμένη ομιλία στο Θησείο. Η οργάνωση 
της οποίας αποφασίστηκε πολύ μεταγενέστερα από τον ορισμό 
της γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ. 'Η μάλλον ορίστηκε σκόπιμα 
την ίδια μέρα με τη γενική συνέλευση του ΣΕΒ, η πρόσκληση για 
την οποία είχε φτάσει σίγουρα εδώ και καιρό στη γραμματεία του 
πρωθυπουργού και η παρουσία του εκεί, όπως κάθε χρόνο, είχε 
περιληφθεί στο πρόγραμμά του.

Οι φωστήρες του Μαξίμου έκαναν το μεγαλοφυή συνδυασμό: 
ο Μητσοτάκης στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ, αγκαλιά με τους 
καπιταλιστές, ο Τσίπρας στο Θησείο, αγκαλιά με το λαό! Τόσο 
απελπισμένοι είναι που δε σκέφτηκαν ότι αυτός ο φωτογραφι-
κός -και μόνο- διαχωρισμός θα παρήγαγε το αντίθετο από το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Γιατί υπάρχουν οι φωτογραφίες από 
όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κι όλοι σκέφτηκαν: πάλι να μας κο-
ροϊδέψει προσπαθεί ο Τσίπρας. Να παραστήσει τον αντίπαλο 
των καπιταλιστών του ΣΕΒ, με τους οποίους κωλοτριβόταν όλα 
τα προηγούμενα χρόνια.

Αυτά παθαίνουν εκείνοι που νομίζουν ότι αρκεί να «πουλάς» 
αγιογραφίες για να κοροϊδέψεις τον κόσμο. Θα το κάνεις μία, 
δύο, τρεις, στο τέλος θα σου γυρίσει μπούμερανγκ.

ΥΓ1. Μόλις χάσουν τις εκλογές και βρεθούν στην αντιπολί-
τευση, θα ξαναντύσουν τον Τσίπρα ακόμα και με παλαιστινιακή 
κουφίγια και θ' αρχίσουν να τον κατεβάζουν στις διαδηλώσεις για 
να παριστάνει τον ακτιβιστή (ακόμα και χημικά μπορεί να ρουφή-
ξει - το 'χει κάνει κι ο Γιωργάκης). Ασε που θα κόψει τις διακοπές 
στα κότερα των εφοπλιστών και μπορεί να τον ξαναδούμε ως 
οικογενειάρχη στη Μουτσούνα και το Ροδάκινο.

ΥΓ2. Αλλά τι να πεις και για τον Μητσοτάκη! Αφού ανακοίνωσε 
ένα σωρό μέτρα υπέρ των καπιταλιστών, που θα εφαρμόσει η 
κυβέρνησή του (φοροπαλλαγές κ.ά.), στο τέλος τους είπε ότι κι 
αυτοί θα πρέπει να φροντίζουν τους εργαζόμενούς τους, για να 
περνάμε όλοι καλά!

ΥΓ3. Ο Μητσοτάκης «ψωνίζει» από το μαγαζί του ΣΕΒ. Ο επί 
σειρά ετών γενικός διευθυντής του ΣΕΒ Ακης Σκέρτσος παραι-
τήθηκε από το πόστο του (συνοδευόμενος από τα θερμά σχόλια 
των καπιταλιστών) και ετοιμάζεται να αναλάβει κεντρικό ρόλο 
στο Μαξίμου (συγνώμη, στην καγκελαρία θέλαμε να πούμε) του 
Κούλη. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Εχει και 
προηγούμενη εμπειρία, άλλωστε. Εχει διατελέσει διευθυντής του 
γραφείου του Χρυσοχοΐδη, διευθυντής του γραφείου του Στουρ-
νάρα όταν αυτός ήταν υπουργός Οικονομικών και διευθυντής 
του γραφείου του Πικραμμένου, όταν αυτός ήταν υπηρεσιακός 
πρωθυπουργός.

Παρά τον υποκριτικό θυμό του Σπίρτζη

Ασύδοτοι οι εργολάβοι
Πλακώθηκε στο Τwitter o Σπίρτζης και 

ζήλεψε ακόμα και ο τσάμπιον Τραμπ: 
«Eνώ διαπραγματευόμασταν τη μείωση των 
διοδίων, η Αττική Οδός ΑΕ ανακοίνωσε, 
μονομερώς, αυξήσεις των διοδίων, επιχει-
ρώντας να υλοποιήσουν προεκλογικά ό,τι 
προσδοκούν μετεκλογικά. Ντροπή τους…». 
Και ξανά μανά: «Η Αττικη Οδός και οι μέ-
τοχοι της, πρέπει να απαντήσουν γιατί ενώ 
13 χρόνια δεν προχώρησαν σε αύξηση της 
τιμής των διοδίων, το αποφάσισαν μονομε-
ρώς πριν τις εκλογές ; Η λογική της αρπα-
χτής συγκεκριμένων οικ. συμφερόντων δεν 
θα γίνει αποδεκτή ούτε απο εμας ούτε απο 
τον ελληνικό λαό» (δεν τολμάμε να διανοη-
θούμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη σύ-
νταξη, την ορθογραφία και τη στίξη ενός 
Σπίρτζη, γι’ αυτό τ’ αφήνουμε ως είχαν).

Στην αρχή ανησυχήσαμε λίγο για την… 
ψυχική υγεία του πρώην εργολάβου 
υπουργού. Αφού το έχουν σίγουρο ότι 
μετεκλογικά θα έχουν ό,τι προσδοκούν 
(από τον Μητσοτάκη), γιατί να επιχειρή-
σουν να το υλοποιήσουν προεκλογικά, 
ρισκάροντας να τους πάρει ο διάολος διά 
χειρός Σπίρτζη; ‘Η μήπως είναι σίγουροι 
ότι δε ρισκάρουν, γιατί «έχουν δεμένο το 
γάιδαρό τους» με την αποικιοκρατική σύμ-
βαση παραχώρησης;

Μετά ησυχάσαμε, γιατί διαβάσαμε ότι η 
λογική της αρπαχτής δε θα γίνει αποδεκτή 
από την υπουργάρα. Για τον ελληνικό λαό 
δεν είχαμε αμφιβολία, αλλά αυτός δεν 
μπορεί να κάνει τίποτα. Ενώ ο υπουργός 
μπορεί, όπως λέει ο ίδιος.

Ακολούθησε συνέντευξη Σπίρτζη στο 
ΑΠΕ/ΜΠΕ, από την οποία πειστήκαμε 
ότι απλώς λέει ηχηρά λόγια, λες και είναι 
βουλευτής ή στέλεχος της αντιπολίτευσης 
και όχι ο αρμόδιος υπουργός. Καταγγέλ-
λει την «απαράδεκτη και μονομερή αύξηση 
των διοδίων της Αττικής οδού, μέσα στην 
προεκλογική περίοδο», τη βαφτίζει «από-
δειξη ότι δεν θέλουν κυβέρνηση του Αλέξη 
Τσίπρα, γιατί δεν τους έκανε τα “χατίρια“», 
τη θεωρεί «απόδειξη ότι τους έχει ανοίξει 
η όρεξη, για επαναφορά των λογικών και 
των πρακτικών αρπαχτής», αλλά δεν μας 
λέει αν προτίθεται να κάνει κάτι. Αντίθετα, 
με έμμεσο τρόπο μας λέει ότι δε θα κάνει 
τίποτα, γιατί οι αυξήσεις που ανακοίνω-
σαν οι εργολάβοι της Αττικής Οδού «εί-
ναι η απόδειξη των συμβάσεων που έκανε 
ο παλαιοκομματισμός, δεσμεύοντας τον 
ελληνικό λαό για δεκαετίες»! Στο τέλος 
φωνάζει ένα υστερικό «ντροπή τους», σαν 
γριά χωριάτισσα που μαλώνει με τη νεαρή 
γειτόνισσα. Λες και οι μεγαλοεργολάβοι 
καταλαβαίνουν από κατάρες και από ηθι-
κές απαξιώσεις.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, όμως, δεν 
κυβερνά ο παλαιοκομματισμός. Κυβερνά 
ο… μοντερνισμός του ΣΥΡΙΖΑ. Τι έκανε ο 
Σπίρτζης για να επαναδιαπραγματευτεί με 
τους εργολάβους; Η μόνη επαναδιαπραγ-
μάτευση που έκανε αφορούσε τα τμήματα 
των εθνικών οδών και το αποτέλεσμα είναι 
γνωστό: ικανοποιήθηκαν όλα τα αιτήματα 
των εργολάβων. Ο Σπίρτζης μας λέει ότι 
διαπραγματεύονταν τη μείωση των διοδί-

ων. Πότε ακριβώς έγινε αυτό (αν έγινε); 
Λίγο πριν η κυβέρνηση Τσίπρα αποχωρή-
σει από την κυβερνητική εξουσία; Γιατί δεν 
ξεκινούσε την υποτιθέμενη διαπραγμά-
τευση έγκαιρα, ώστε να προλάβει να την 
ολοκληρώσει πριν αποχωρήσει;

Και μ’ εκείνο το ηλεκτρονικό σύστημα 
διοδίων, που θα διαφοροποιούσε την τιμή 
και δε θα διατηρούσε τη σημερινή ληστρι-
κή πολιτική (ίδια τιμή πληρώνει όποιος κά-
νει τη διαδρομή αεροδρόμιο-Ελευσίνα και 
όποιος κάνει τη διαδρομή από την εθνική 
οδό μέχρι την Κηφισίας) τι ακριβώς έκανε 
ο Σπίρτζης; Τίποτα απολύτως. Δεν έφτα-
ναν τέσσερα χρόνια;

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι εργολάβοι 
της Αττικής Οδού την έφεραν στους συρι-
ζαίους. Ανακοίνωσαν τις αυξήσεις πακέτο 
(μια αύξηση από 1.7.19 και άλλη μία από 
1.1.20), λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, 
για να μην τις χρεωθεί η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη που θα ακολουθήσει. Κι αυτό εί-
ναι που ενοχλεί τους συριζαίους και κάνει 
τον Σπίρτζη… τούρμπο. Τον ελληνικό λαό, 
όμως, τον ενδιαφέρει η τσέπη του. Αυτήν, 
λοιπόν, οι εργολάβοι την αδειάζουν ανε-
ξαρτήτως κυβέρνησης. Γιατί καμιά κυβέρ-
νηση δε θέλησε να βάλει τέρμα στην ασυ-
δοσία τους. Αλλωστε, οι εργολάβοι έχουν 
και γερές πλάτες στις Βρυξέλλες, καθώς 
στα νταβατζιλίκια των εθνικών δρόμων 
συμμετέχουν και ξένες εταιρίες, ακόμα 
και κολοσσοί του επιπέδου της γαλλικής 
Vinci. 

Ντιμπέι(τ) ανίας

Ακόμα και ο Χατζηνικολάου τους 
βαρέθηκε και δήλωσε ότι δε 

θα συμμετάσχει στο ντιμπέιτ των 
παράλληλων μονολόγων που απο-
φάσισε η διακομματική επιτροπή. 
Προτιμά να είναι πρώτος στο χω-
ριό (στην εκπομπή του, στην οποία 
θα σχολιάσει το ντιμπέιτ αμέσως 
μετά την ολοκλήρωσή του), παρά 
τελευταίος στην πόλη (ένας δημοσι-
ογράφος που θα κάνει μια-δυο ερω-
τήσεις στο ντιμπέιτ, χωρίς δικαίωμα 
να επανέλθει με follow up ερώτηση 
σ' αυτά που θα πουν οι «συνεντευ-
ξιαζόμενοι»).

Αφού απέκλεισαν τη νεοναζιστι-
κή ΧΑ, αποφάσισαν στο ντιμπέιτ να 
συμμετάσχουν οι Τσίπρας, Μητσο-
τάκης, Γεννηματά, Κουτσούμπας 
και Λεβέντης (!), αποκλείοντας 
Βελόπουλο και Μπαρουφάκη. Τον 
Βελόπουλο τον απέκλεισε η ΝΔ 
(για ευνόητους λόγους) με τη σύμ-
φωνη γνώμη του εκπροσώπου του 
ΣΥΡΙΖΑ. Μετά από τον αποκλεισμό 
του Βελόπουλου, που έχει εκλεγεί 
ευρωβουλευτής, ο Μπαρουφάκης 
δεν είχε καμιά τύχη, προς μεγάλη 
ικανοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο 
Τσίπρας θα ήταν αυτός που θα υπέ-
φερε από τις επιθέσεις του «ροκ 
σταρ». Ετσι, την 1η του Ιούλη, οι τη-
λεθεατές (όσοι θα έχουν την υπομο-
νή να το παρακολουθήσουν από την 
αρχή μέχρι το τέλος), θα περάσουν 
ένα δίωρο ανίας. Μεγαλύτερο εν-
διαφέρον θα έχουν τα πάνελ των 
τηλεοπτικών «τοκ σόου», στα οποία 
δημοσιογράφοι και πολιτικά στελέ-
χη θα προσπαθούν να πείσουν ποι-
ος νίκησε και ποιος έχασε.

Ο Σαρίδης του κόμματος Λεβέντη δεν 
ήταν αυτός που διαβεβαίωνε ότι δεν 

πρόκειται να πάει στον ΣΥΡΙΖΑ, λόγω της 
Συμφωνίας των Πρεσπών, την οποία δεν 
ψήφισε; Δεν ήταν αυτός που διαβεβαίωνε 
ότι ψήφισε τον Προϋπολογισμό επειδή τον 
βρήκε σωστό και όχι γιατί έχει κάποια συμ-
φωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ; Δεν ήταν αυτός που 
παρέμεινε στο λεβεντοκόμμα μέχρι και την 
τελευταία μέρα της Βουλής, για να μη χάσει ο 
Λεβέντης το στάτους του αρχηγού κοινοβου-
λευτικής ομάδας; Αυτός είναι. Ο ίδιος που τον 
βρίσκουμε τώρα υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ στην 
Α' Θεσσαλονίκης! Η ντροπή δεν είναι, βέβαια, 
για τον Σαρίδη. Για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι, αλλά τέ-
τοια ώρα τέτοια λόγια. Κάτι λίγα ψηφαλάκια 
τα έχει ο Σαρίδης, οπότε τον έβαλαν κι αυτόν 
υποψήφιο. Απορούμε, όμως, γιατί έδιωξαν τη 
Θοδώρα τη Μεγαλοοικονόμου, η οποία -σε 
αντίθεση με τον Σαρίδη- δόθηκε ψυχή τε και 
σώματι στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ανακοίνωσαν, όμως, και τη Νανά Παλαι-
τσάκη (στο Νότιο Τομέα της Β' Αθήνας), η 
οποία δε γουστάριζε κι έτσι αναγκάστηκαν 
να κάνουν διόρθωση και να αφαιρέσουν 
το όνομά της, ισχυριζόμενοι ότι μπήκε… εκ 
παραδρομής. Τους «έφτυσε» ακόμα και μια 
ξεπεσμένη ντίβα των lifestyle εκπομπών! Δεν 
τραβάει το μαγαζί πια. Και μια που βρισκόμα-
στε στο συγκεκριμένο «χώρο», θα προτείνα-
με να αντικαταστήσουν την Παλαιτσάκη με 
την πιστή Αντζυ Σαμίου («Υποκλίνομαι στον 
Πρωθυπουργό, τον Ανδρα, τον Ηγέτη, τον 
Ανθρωπο»), η οποία προσφέρει αφειδώλευτα 
τη στήριξή της στον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς ποτέ να 
ζητήσει ανταλλάγματα. 

Σημειώνουμε, τέλος, ότι ο Γιώργος Ντζι-
μάνης είναι υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στην 
Κοζάνη (εκτός έμεινε τελικά ο Αδαμίδης της 
ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ) και έτσι και οι τέσσερις βουλευ-
τές του ΠΡΑΤΤΩ ξανακατεβαίνουν με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, αφήνοντας τον Κοτζιά έρημο και μόνο.

Ναι από Σαρίδη, όχι από… Παλαιτσάκη

Ζητάει και τα ρέστα

Αλήθεια, γιατί η ΝΔ καλύπτει αυτόν τον 
πολιτευτή της, τον Τρομπούκη, που πιά-

στηκε από το ΣΕΠΕ να απασχολεί αδήλωτη 
καθαρίστρια στο διαγνωστικό του κέντρο στη 
Χίο και καταγγέλλεται ότι παρεμπόδισε τον 
έλεγχο και επιτέθηκε στον επιθεωρητή Εργα-
σίας που έκανε τον έλεγχο;

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 
προσπαθεί να βγάλει από τη μύγα ξύγκι με 
την υπόθεση του Τρομπούκη. Να βάλουμε 
όσα ερωτηματικά θέλουν σε ό,τι αφορά την 
καταγγελία του επιθεωρητή ότι ο Τρομπού-
κης του επιτέθηκε με βρισιές, απειλές και 
εκσφενδονίζοντας αντικείμενο. Αυτά θα τα 
βρουν τα δικαστήρια, όπως συνηθίζεται να 
λέγεται. Η αδήλωτη εργάτρια, όμως, είναι 

γεγονός.
Ο Τρομπούκης ζητάει και τα ρέστα, δη-

λώνοντας ότι ασφάλιζε την καθαρίστρια με 
εργόσημο! Ομως, η ασφάλιση με εργόσημο 
προβλέπεται μόνο για δουλειά στο σπίτι, όχι 
για τις επιχειρήσεις που οφείλουν να ασφα-
λίζουν κανονικά τους εργαζόμενους (έχουν, 
άλλωστε, στη διάθεσή τους ένα σωρό αντερ-
γατικά εργαλεία για τη μειωμένη ασφάλιση 
των εργατών). Και το εργόσημο, όπως αποκά-
λυψε το ΣΕΠΕ, αγοράστηκε μετά τη χρονική 
στιγμή του ελέγχου. Φως φανάρι ότι η καθα-
ρίστρια υποχρεωνόταν να δουλεύει ανασφά-
λιστη στην επιχείρηση του εν λόγω πολιτικού 
στελέχους. Αν του την είχαν στημένη ή όχι 
είναι, φυσικά, αδιάφορο.
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Τα ποντίκια εγκαταλείπουν 
πρώτα το βυθιζόμενο σκάφος

Με οριακή πλειοψηφία (43-37, 5 λευκά και 9 αποχές) εγκρίθηκε 
η απόφαση του έκτακτου εκλογικού συνεδρίου των Οικολόγων 
Πρασίνων για ένταξη (για τρίτη φορά) στα ψηφοδέλτια του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Ακολούθησαν αποχωρήσεις όπως αυτή 31 μελών και στε-
λεχών από τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, μεταξύ 
των οποίων και ολόκληρη η οργάνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Εφαγαν στη μάπα Μνημόνια και εφαρμοστικούς νόμους, οι 
υπουργοί τους (Τσιρώνης, Δημαράς) ψήφισαν τα πάντα και εφάρ-
μοσαν μερικά κραυγαλαία αντιπεριβαλλοντικά μέτρα κι αυτοί 
θυμήθηκαν να φύγουν (και να καταγγείλουν) μόνο όταν φάνηκε 
ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβερνητι-
κή εξουσία. Ηδη, αυτοί που είχαν αποχωρήσει παλιότερα (ομάδα 
Χρυσόγελου), κάποιοι «ξέμπαρκοι» και αυτοί που αποχωρούν τώ-
ρα από τους Οικολόγους Πράσινους αποφάσισαν να κατέβουν 
όλοι μαζί στις βουλευτικές εκλογές ως ΠΡΑΣΙΝΟΙ.

Εχουν ελπίδες; Μάλλον όχι, όμως θα αποκοπούν από τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, θα συγκροτήσουν ένα κοινό πολιτικό μαγαζί και θα μπορούν 
να λειτουργούν τα άλλα μαγαζιά που έχουν (διάφορες ΜΚΟ) και 
να συνεργάζονται με τη νέα κυβέρνηση όπως είχαν μάθει να συ-
νεργάζονται και στο παρελθόν. Σε τελευταία ανάλυση, ο ΣΥΡΙΖΑ 
δεν τους προσέφερε κάτι ιδιαίτερο, πέρα από το βόλεμα λίγων 
στελεχών που είχαν χτίσει τις δικές τους προνομιακές σχέσεις. 
Οι άλλοι, λοιπόν, θέλουν να μπορούν να κάνουν αυτό που είχαν 
μάθει να κάνουν επί δεκαετίες. Να «βουτάνε» στα διάφορα ευρω-
παϊκά προγράμματα, συνεργαζόμενοι με τα αρμόδια υπουργεία. 
Γι' αυτό και γυρίζουν την πλάτη στον ΣΥΡΙΖΑ, εγκαταλείποντας 
πρώτοι το βυθιζόμενο σκάφος.

Ασε που ορισμένοι προσπαθούν να δουν και πιο μακριά. Σε όλη 
σχεδόν την ΕΕ, οι Πράσινοι δείχνουν να μπαίνουν σ' ένα νέο κύ-
κλο ανόδου, κινούμενοι μεταξύ Δεξιάς και Σοσιαλδημοκρατίας. 
Γιατί όχι και εδώ, σκέφτονται ορισμένοι.

Σε δουλειά να βρισκόμαστε…
Οπως πληροφορηθήκαμε από δελτίο Τύπου, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ 

εκτιμά ότι «δεν υπάρχουν οι πολιτικοί όροι και η προγραμματική 
συμφωνία πολιτικής/εκλογικής συνεργασίας ούτε με την ΛΑΕ, με 
βάση και την απόφαση του πρόσφατου Πανελλαδικού Συμβου-
λίου της, αλλά ούτε με άλλες δυνάμεις της μαχόμενης Αριστε-
ράς, όπως φάνηκε και από τις τοποθετήσεις τους στην ανοιχτή 
εκδήλωση-συζήτηση που κάλεσε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ τη Δευτέρα 10 
Ιουνίου στην Αθήνα». Γι' αυτό θα κατέβει μόνη της στις εκλογές, 
«με στόχο να συσπειρώσει μέσα από μια πλατιά απεύθυνση όλον 
τον μαχόμενο κόσμο του κινήματος και της Αριστεράς».

Εμάς λόγος δεν μας πέφτει, αναρωτιόμαστε όμως γιατί η 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ οργάνωσε την εκδήλωση-συζήτηση στις 10 Ιούνη, 
όταν οι θέσεις όλων των άλλων οργανώσεων είναι γνωστές; Σε 
μια ανοιχτή εκδήλωση θα γινόταν αυτό που δεν κατέστη εφικτό 
στις μη δημόσιες συζητήσεις μεταξύ των οργανώσεων; 'Η ήταν 
απλά μια εκδήλωση… ζύμωσης της ιδέας ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι 
ενωτική ενώ οι άλλοι είναι αντιενωτικοί; Η υποταγή στον κοινο-
βουλευτικό κρετινισμό περιλαμβάνει και τέτοια κολπάκια. Μόνο 
που και σ' αυτόν τον τομέα τα όποια επιχειρήματα έχουν εξαντλη-
θεί, καθώς «όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους». Τώρα, περιμένουν να 
μετρήσουν τα «κουκιά» που θα πάρουν στις 7 του Ιούλη.

ΥΓ. Η «Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας», που δεν είναι ο 
επίσημος συνδυασμός στο δήμο της Αθήνας, αλλά ένας από τους 
δύο συνδυασμούς της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, πανηγυρίζει διότι εκτός από 
έναν δημοτικό σύμβουλο εξέλεξε και έξι διαμερισματικούς συμ-
βούλους (έναν σε κάθε διαμέρισμα, πλην του τρίτου), γεγονός 
που θεωρεί «επιβράβευση της ενωτικής δράσης μας με τον κό-
σμο της αριστεράς και των κινημάτων» κτλ. Οργανώνει, μάλιστα 
και γλέντι για να το γιορτάσει, το βράδυ της Κυριακής. Ισως γι' 
αυτό, η ανακοίνωση για τις βουλευτικές εκλογές καταλήγει με 
τη φράση ότι «σ' αυτή τη μάχη οι οργανώσεις και το ανένταχτο 
δυναμικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα χρειαστεί να δώσουν όλες τους τις 
δυνάμεις σε συντροφικό κλίμα»…

Το πράσινο μίλι…
Ο Χουντής ως επικεφαλής και οι Στρατούλης, Λεουτσάκος και 

Τσίχλη ως υποστηρικτική τρόικα αναλαμβάνουν για τη ΛΑΕ «την 
εκπροσώπηση του κόμματος και την οργάνωση του προεκλογικού 
αγώνα». Στη σχετική ανακοίνωσή της η ΛΑΕ καλεί τα στελέχη, τα 
μέλη και τους φίλους του κόμματος να «βγουν μπροστά και να 
δώσουμε όλοι μαζί αποφασιστικά την εκλογική μάχη».

Η διαδρομή από τώρα μέχρι τις 7 του Ιούλη μοιάζει με το πράσι-
νο μίλι που διανύουν οι καταδικασμένοι σε θάνατο στις ΗΠΑ από το 
κελί μέχρι το θάλαμο της εκτέλεσης. Θυμίζουμε ότι στις πρόσφα-
τες ευρωεκλογές η ΛΑΕ πήρε 31.674 ψήφους και ποσοστό 0,56%. 
Λίγο πάνω ή λίγο κάτω απ' αυτό το σκορ, πάλι τίποτα θα είναι γι' 
αυτούς που φιλοδόξησαν να γίνουν ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τον ανακοίνωσε ως υποψήφιο, αλ-
λά ο βουλευτής Σάμου Δημήτρης Σεβαστάκης 
είχε άλλη γνώμη: άφησε να περάσει μια βδομά-
δα και ανακοίνωσε ότι δε θα είναι υποψήφιος, 
διότι «οι κεντρικές επιλογές του είναι η ζωγρα-
φική, η τέχνη του, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο, η συγγραφή». Τα οποία, προφανώς, δεν 
ήταν «οι κεντρικές επιλογές» τα προηγούμενα 
τεσσεράμισι χρόνια που ήταν βουλευτής. Η πλά-
κα είναι πως «οι κεντρικές επιλογές» του Σεβα-
στάκη δε θα πήγαιναν πίσω, γιατί απλούστατα 
δε θα εκλεγόταν στη μονοεδρική περιφέρεια 
της Σάμου (στις ευρωεκλογές η ΝΔ πήρε 27,46% 
και ο ΣΥΡΙΖΑ 21,43%). Θα μπορούσε, λοιπόν, να 
βοηθήσει το κόμμα του και μετά να επιστρέψει 
στις… «κεντρικές επιλογές» του.

Μα αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα του 
Σεβαστάκη. Οτι δε θέλει να χάσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
πέρασε πρώτος στη Σάμο τον Ιούνη του 2012 και 
εξέλεξε βουλευτίνα την Αγνή Καλογερή. Ο Σε-
βαστάκης εμφανίστηκε τον Γενάρη του 2015 και 
πήρε την έδρα από την Καλογερή με διαφορά 

200 σταυρών. Τον Σεπτέμβρη του 2015, ξαναπή-
ρε την έδρα άκοπα (οι εκλογές έγιναν με λίστα). 
Τώρα που τα πράγματα ήρθαν τούμπα, αφήνει 
να φάνε άλλοι την κρυάδα κι αυτός επιστρέφει 
στις «κεντρικές επιλογές» του, ακολουθώντας 
το παράδειγμα που έχουν δώσει ο Καραμαν-
λής ο πρεσβύτερος και ο Σημίτης. Ο πρώτος, 
τη δεκαετία του '60 την έκανε για το Παρίσι κι 
άφησε την κρυάδα του 1963 και του 1964 στον 
Π. Κανελλόπουλο. Οταν επανήλθε, μετά την 
πτώση της χούντας, φρόντισε να μεταπηδήσει 
στην προεδρία της Δημοκρατίας, αφήνοντας 
την κρυάδα του 1981 στον Ράλλη. Ο Σημίτης το 
ίδιο. Κέρδισε τις εκλογές του 1996 (άνετα) και 
του 2000 (στο νήμα) και λίγο πριν από την ήττα 
του 2004 φρόντισε να δώσει το δαχτυλίδι στον 
Γιωργάκη Παπανδρέου για να φάει αυτός την 
κρυάδα. Αλλα, βέβαια, τα μεγέθη (Καραμανλής 
και Σημίτης ήταν αρχηγοί κομμάτων και πρω-
θυπουργοί, ενώ ο Σεβαστάκης έφτασε μέχρι 
απλός βουλευτής), όμως η ναρκισσιστική και 
ελιτίστικη λογική είναι η ίδια.

Εζήλωσεν δόξαν Καραμανλή και Σημίτη

Ξεπεσμός, 
γενικώς…

Τι τον ήθελαν ο Τσίπρας και 
η παρέα του τον Γραμματικάκη 
ως επικεφαλής του  ψηφοδέλ-
τιου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ; 
Ο μόνος λόγος που μπορεί να 
βρει κανείς είναι η σχέση του 
με το Ποτάμι. Να δείξουν ότι οι 
«γέφυρες» προς τη λεγόμενη 
Κεντροαριστερά έχουν πέσει 
και προς τη μεριά του Ποτα-
μιού και από μια απ' αυτές τις 
«γέφυρες» διάβηκε ένα από 
τα γκεσέμια του διαλυμένου 
πια κόμματος του Θεοδωρά-
κη. Γκεσέμι μόνο ως όνομα 
και όχι εξαιτίας της πολιτικής 
του δράσης, η οποία είναι 
ανύπαρκτη. Ενας πανεπιστη-
μιακός που είχε μάθει -χρόνια 
τώρα- να πλασάρει τον εαυτό 
του ως «σταρ», αυτό -και μόνον 
αυτό- ήταν ο Γραμματικάκης, 
όταν έκανε το πέρασμα στην 
αστική πολιτική.

Για τον Γραμματικάκη, η 
πρώτη θέση στο ψηφοδέλτιο 
Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν 
το διαβατήριο για να παραμεί-
νει στον αφρό της αστικής πο-
λιτικής. Απαξ και εξασφάλιζε 
το βουλευτικό έδρανο, ήξερε 
μετά τι να κάνει. Δε θα του 
έβαζαν καπίστρι οι συριζαίοι, 
αλλά θα έπαιζε το δικό του 
παιχνίδι. Το είχαν κάνει και 
άλλοι πριν απ' αυτόν, με χαρα-
κτηριστικότερο παράδειγμα 
τον Τατσόπουλο.

Τελικά, η σχέση έμεινε στον 
αρραβώνα. Ηταν τέτοια τα 
«μπινελίκια» που ρίχτηκαν από 
συριζαίους που ο Γραμματικά-
κης έκανε πίσω. Ετσι τουλάχι-
στον υποστηρίζει ο ίδιος σε 
ανάρτησή του στο facebook. 
Αποψη που αναγκαστικά πρέ-
πει να δεχτούμε, γιατί δεν 
έχουμε κάτι το διαφορετικό 
από μεριάς ΣΥΡΙΖΑ. Μολο-
νότι ο Γραμματικάκης στάζει 
μέλι για τον Τσίπρα και αφήνει 
όλες τις πόρτες ανοιχτές, γεγο-
νός είναι ότι με τον τρόπο του 
«έφτυσε» τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο οποίος τον αντικατέστη-
σε με τον Βασίλη Βασιλικό. 
Παλαιό πασόκο και αργότερα 
επικεφαλής στο Επικρατείας 
της ΔΗΜΑΡ. Δε νομίζουμε ότι 
ο Βασιλικός το σκέφτηκε δεύ-
τερη φορά. Ηταν όνειρο ζωής 
γι' αυτόν να καθήσει κάποια 
στιγμή -έστω και σε μεγάλη 
ηλικία- στα βουλευτικά έδρα-
να. Ως συγγραφέας, άλλωστε, 
έχει «κλείσει» εδώ και χρόνια 
και μόνο κάτι τηλεοπτικές εκ-
πομπές του είχαν απομείνει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως, τι προσ-
δοκεί από τον Βασιλικό; Ο,τι 
προσδοκούσε και από τον 
Γραμματικάκη. Ενα όνομα, κι 
ας είναι κενό από πολιτικό πε-
ριεχόμενο. Εδώ δεν λειτουργεί 
η πολιτική, τα προγράμματα 
και άλλα τέτοια… πεζά. Λει-
τουργεί το πολιτικό lifestyle, το 
φαίνεσθαι. Ενα αστικό κόμμα 
σε ελεύθερη εκλογική πτώση 
αναγκαστικά θα κάνει «αγο-
ρές» από το «πανέρι», στην 
προσπάθεια «ανανέωσής» του.

Ανθ' ημών Μπαρουφάκης
Πρώτος το ξεκίνησε ο Λα-

φαζάνης. «Ο Βαρουφάκης 
ήταν αυτός που άνοιξε το δρόμο 
για το τρίτο Μνημόνιο Τσίπρα. 
Πριν κλείσουμε δεκαπέντε μέ-
ρες από την ανάληψη της κυβέρ-
νησης, πήγε και έβαλε φαρδιά 
πλατιά την υπογραφή του στην 
επέκταση της δανειακής σύμ-
βασης του δεύτερου Μνημονί-
ου του Σαμαρά». Και ξανά: «Διέ-
πραξε ανεπίτρεπτο έγκλημα σε 
βάρος του τόπου και του λαού 
μας, σε ευθεία αντίθεση με την 
πιο θεμελιώδη δέσμευση της 
πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ: 
Να καταργήσει τα Μνημόνια 
και όχι να σπεύσει, μόλις ανέλα-
βε, να τα προσυπογράψει, να τα 
ανανεώσει και να τα επεκτείνει». 
«Τα μνημόνια», λέει ο Λαφαζά-
νης, «δεν τεμαχίζονται σε καλά 
τμήματα και κακά τμήματά τους. 
Το τοξικό τμήμα του μνημονίου 
δεν ήταν απλώς το 30% και το 
υπόλοιπο ήταν καλό». Στο τέλος, 
τον αποκάλεσε «παθολογικά μυ-
θομανή».

Εξίσου μυθομανής είναι ο ίδι-
ος ο Λαφαζάνης που ισχυρίζεται 
ότι σ' εκείνη τη φάση η Αριστερή 
Πλατφόρμα είχε καταγγείλει και 
τον Βαρουφάκη και τον Τσίπρα. 
Πότε έγινε αυτό, ρε παιδιά, κι 
εμείς δεν το πήραμε χαμπάρι; 
Στην ίδια κυβέρνηση δεν ήταν 
μέχρι και τον Ιούλη του 2015; Και 
μάλιστα, ο Μπαρουφάκης είχε 
φύγει πρώτος από την κυβέρνη-
ση, υπηρετώντας με συνέπεια 
την προσωπική του στρατηγική.

Ακολούθησε η Κωνσταντο-
πούλου. «Εμείς δεν είμαστε του 
είπα-ξείπα, όπως είναι ο συγκε-
κριμένος πολιτικός, και προσω-
πικά θα πω ότι δεν εξαργύρωσα 
ούτε την εμπιστοσύνη των πολι-
τών για να έχω θέσεις εξουσίας, 
ούτε τις θέσεις εξουσίας για να 
πουλάω βιβλία και να προσκα-
λώ σε θέαση ταινιών». Και ξανά: 
«Το συγκεκριμένο κόμμα είναι 
αχταρμάς. Είναι ένα Ποτάμι στη 
χειρότερη μορφή του. Ο καθέ-
νας λέει ό,τι θέλει. Ο επικεφα-
λής είναι υπέρ της Συμφωνίας 
των Πρεσπών και έχει μερικούς 
πρωτοκλασάτους που είναι κα-

τά. Πραγματικά δεν έχει γραμ-
μή σε σχέση με κορυφαία ζητή-
ματα. Γιατί όταν σε κορυφαίο 
ζήτημα όπως είναι η Συμφωνία 
των Πρεσπών που είσαι υπέρ, 
εμείς είμαστε κατά, δέχονται 
να μπαίνουν υποψήφιοι στην 
πρώτη γραμμή ενώ έχουν άλλη 
άποψη καταλαβαίνουμε ότι το 
κίνητρο δεν είναι ούτε πολιτικό 
ούτε αξιακό, είναι άλλου επιπέ-
δου». Και το… κορυφαίο: «Ο Βα-
ρουφάκης παραιτήθηκε αμέσως 
μετά το όχι του ελληνικού λαού 
και όχι μετά την προδοσία. Δεν 
έχει εξηγήσει γιατί παραιτήθηκε 
μετά το όχι»!

Εδώ δεν ταιριάζει το «προς τι 
το μίσος και ο αλληλοσπαραγ-
μός;». Λαετζήδες και Κωνστα-
ντοπούλου αντιλαμβάνονται 
ότι ο Μπαρουφάκης βρίσκεται 
πολύ κοντά στο να καταφέρει 
αυτό που δεν κατάφεραν αυτοί 
τον Σεπτέμβρη του 2015, όταν 
κατέβηκαν όλοι μαζί σαν ΛΑΕ. 
Πήραν τότε 155.320 ψήφους 
(2,86%) και έμειναν εκτός Βου-
λής για 7.681 ψήφους. Ενώ, ο 
Μπαρουφάκης πήρε στις πρό-
σφατες ευρωεκλογές 169.635 
ψήφους (2,99%) και έμεινε 
εκτός Ευρωβουλής για 381 ψή-
φους. Δεν έκανε φασαρία, δε 
ζήτησε καν επανακαταμέτρηση, 
αλλά προσανατολίστηκε αμέ-
σως στις επικείμενες βουλευ-
τικές εκλογές, εκτιμώντας ότι 
αυτή τη φορά θα τον «παίξει» η 
πλειοψηφία των αντιπολιτευόμε-
νων ΜΜΕ, γιατί είναι αυτός που 
μπορεί να κόψει ψήφους από 
τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτό είναι που κάνει Λαφαζά-
νη και Ζωή να «σκυλιάζουν». Ο 
Μπαρουφάκης ήταν «φερτός» 
στον ΣΥΡΙΖΑ και με το σταρι-
λίκι τους επισκίαζε όλους. Και 
τώρα, ενώ αυτοί έχουν πεταχτεί 
στα αζήτητα (1,61% η Κωνσταντο-
πούλου, 0,56% ο Λαφαζάνης), ο 
Μπαρουφάκης μαζεύει περισ-
σότερες ψήφους από το άθροι-
σμα των δυο τους. Και το χειρό-
τερο, ο Μπαρουφάκης φτιάχνει 
ρεύμα που θα τους αποψιλώσει 
στις κάλπες της 7ης του Ιούλη, 
καθώς ένα τμήμα των ψηφοφό-

ρων τους θα προτιμήσει «να μην 
πάει χαμένη η ψήφος» τους και 
θα ρίξει Μπαρουφάκη. Σ' αυτό 
ωθεί και το γεγονός ότι λαετζή-
δες και Κωνσταντοπούλου δεν 
τα βρήκαν για να κατέβουν μαζί 
στις εκλογές. Οι λαετζήδες ρί-
χνουν την ευθύνη στην Κωνστα-
ντοπούλου που αρνήθηκε την 
πρότασή τους για συνεργασία. 
Λογικό το βρίσκουμε απ' τη με-
ριά της. Αν κατέβαινε παρέα με 
τη ΛΑΕ, δε θα μπορούσε να έχει 
ως κεντρικό σύνθημα το «Θέλεις 
Ζωή στη Βουλή;».

Μακριά από μας η άποψη ότι 
ο Μπαρουφάκης ενήργησε βά-
σει στρατηγικής και του βγήκε. 
Ο τύπος αυτός έμεινε εκτός της 
«ενιαίας ΛΑΕ» τον Σεπτέμβρη 
του 2015, λόγω του ναρκισσι-
σμού του και όχι επειδή έκρινε 
το εγχείρημα θνησιγενές. Εκμε-
ταλλεύτηκε τις γνωριμίες του 
στο εξωτερικό και «πούλαγε» το 
σταριλίκι του σ' ένα κοινό που 
ήταν έτοιμο να καταναλώσει 
ό,τι προερχόταν από την «εξω-
τική» Ελλάδα. Ακολούθησε τα 
βήματα του Γιωργάκη που είχε 
κάνει πρώτος «διεθνή καριέρα» 
την περίοδο 2011-2012. Μετά 
αποφάσισε να κατέβει στις ευ-
ρωεκλογές και του κάθησε το 
λαχείο στην Ελλάδα. Οπως είχε 
καθήσει προηγουμένως σε άλ-
λους που από το τίποτα έγιναν 
πολιτικοί αρχηγοί (Καμμένος, 
Θεοδωράκης, Λεβέντης). Αν 
είχε μια επεξεργασμένη στρα-
τηγική, δε θα κατέβαινε ο ίδιος 
υποψήφιος ευρωβουλευτής στη 
Γερμανία, αλλά στην Ελλάδα, 
ενισχύοντας το ψηφοδέλτιο του 
ΜεΡΑ25.

Φυσικά, όταν έπιασε την καλή 
(μόνο στην Ελλάδα και πουθενά 
αλλού), δε δυσκολεύτηκε καθό-
λου να εκπονήσει μια στοιχει-
ώδη εκλογική τακτική, η οποία 
-με την αμέριστη βοήθεια των 
αστικών ΜΜΕ πλέον- αναμένε-
ται να τον οδηγήσει στη Βουλή 
με καμιά δεκαριά βουλευτές. 
Με ημερομηνία λήξης, φυσικά, 
όπως ημερομηνία λήξης είχαν 
και οι άλλοι διάττοντες αστέρες 
που προηγήθηκαν.
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Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά
Βλέποντας τη φωτογραφία κάποιος που δε γνωρίζει το απο-

τέλεσμα των περιφερειακών εκλογών, θα νόμιζε ότι νίκησε η 
Δούρου και έχασε ο Πατούλης. Η Δούρου έδειξε από το βράδυ 
κιόλας του δεύτερου γύρου, ότι σ' αυτή τη φάση είναι αποφασι-
σμένη να «παίξει» στο επίπεδο της περιφέρειας, για να μη χρεω-
θεί τίποτα από την επερχόμενη εκλογική συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ. 
Θέλει να βγει εντελώς από το κάδρο της ήττας, να εμφανίζεται 
αυτό το διάστημα ως πολιτικός της θετικής πράξης, ώστε να οικο-
δομήσει το ηγετικό της προφίλ εν αναμονή των όποιων εξελίξεων 
στον ΣΥΡΙΖΑ (η ηλικία της της επιτρέπει να περιμένει - άλλωστε 
το κάζο του Βενιζέλου το 2007 έχει καταστήσει όλους τους δελ-
φίνους, ανεξαρτήτως αστικού κόμματος, προσεκτικούς).

Κάλεσε, λοιπόν, τον Πατούλη σε εθιμοτυπική συνάντηση και 
έλαμπε ολόκληρη, λες και ήταν η νικήτρια των εκλογών. Αφού 
έβγαλε έναν δεκάρικο υπέρ της απλής αναλογικής, καμαρώνο-
ντας ότι έχει δώσει «διαπιστευτήρια σύνθεσης, συνεννόησης 
και συνεργασίας» (!!!), ανακοίνωσε ότι «ξεκινάμε για το επόμε-
νο χρονικό διάστημα μία συνεργασία που αντίπαλο θα έχει τα 
προβλήματα των συμπολιτών μας». Είναι προφανές ότι προσπα-
θεί να εκτοπίσει τον Σγουρό και να κάνει αυτή «παιχνίδι» με τον 
Πατούλη.

Ο Πατούλης, χωρίς γελάκια και χαρούλες, έμεινε στα τυπικά. 
Ευχαρίστησε τη Δούρου «για την πάρα πολλή φιλόξενη διάθεση η 
οποία υπάρχει, και η οποία θα συνεχιστεί για το καλό της Αττικής 
και για τους πολίτες μας» και συνέχισε με τα τετριμμένα: «Και ό,τι 
άλλο ακριβώς έχει ξεκινήσει με ορθολογικό τρόπο θα συνεχιστεί. 
Και ό,τι άλλο πρέπει να γίνει, προφανώς μέσα από τη σύνθεση, θα 
θελήσουμε να το πραγματοποιήσουμε. Νομίζω ότι η Αυτοδιοίκη-
ση μπορεί να δώσει λύσεις και θα δώσει λύσεις. Και πάνω από όλα 
αυτό που προέχει είναι το συμφέρον των πολιτών και προφανώς 
η ανάπτυξη της χώρας και της Αττικής μας. Συνεχίζουμε». 

Μ' άλλα λόγια, πίσω έχει η αχλάδα την ουρά. Ο Πατούλης έχει 
38 στους 101 συμβούλους. Αν πάρει τους 17 του Σγουρού, βγάζει 
απόλυτη πλειοψηφία. Ξεκινώντας το «νταλαβέρι» με τη Δούρου, 
στέλνει σήμα στον Σγουρό: τρέξε, γιατί μπορεί να μείνεις έξω. 
Φυσικά, το παζάρι θα γίνει μετά τις βουλευτικές εκλογές, όμως 
το γεγονός ότι ο Σγουρός επέλεξε να μην είναι υποψήφιος του 
ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, μολονότι του το ζήτησε η ίδια η Γεννηματά, δεί-
χνει τον προσανατολισμό του.

Βαρυστομάχιασαν
Τσίπρας και Αποστολάκης συναντήθηκαν και φρόντισαν να 

μαθευτεί ότι ο πρώην αρχηγός του επιτελείου και νυν υπουργός 
Αμυνας δε θα είναι υποψήφιος σε εκλόγιμη θέση του ψηφοδέλ-
τιου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να μην αποσπαστεί 
από τα «κρίσιμα εθνικά θέματα» που διαχειρίζεται. Αυτή ήταν η 
εκδοχή του Μαξίμου, σύμφωνα με τις νέες διαρροές. Εκδοχή που 
δεν έπεισε καθόλου, διότι με μια εκλόγιμη θέση στο Επικρατεί-
ας δε θα χρειαζόταν να αποσπαστεί ούτε δευτερόλεπτο από τα 
όποια κυβερνητικά του καθήκοντα.

Ο Αποστολάκης έδωσε μια διαφορετική εκδοχή μιλώντας στον 
ΑΝΤ1. Του έγινε πρόταση, τη συζήτησε αρκετά με τον πρωθυ-
πουργό και αποφάσισε να μην τη δεχτεί. «Σε αυτή τη φάση είπαμε 
να μην κάνω αυτό το βήμα. Δεν είμαι πολιτικός. Δεν είχα πρόθεση 
να εξελιχθώ σε πολιτικό». Απ' αυτή τη δήλωση μπορεί να συμπε-
ράνει κανείς ότι η πρόταση Τσίπρα δεν ήταν για εκλόγιμη θέση 
στο Επικρατείας, αλλά για συμμετοχή σε κάποιο ψηφοδέλτιο. Ο 
Αποστολάκης δεν έχει προσωπικό μηχανισμό (πότε να προλάβει 
να φτιάξει;), δεν είναι συριζαίος, δεν έχει προσβάσεις στον κομ-
ματικό μηχανισμό, συνυπολογίστε και το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 
είναι σε πτώση και θα χάσει τους μισούς βουλευτές του και θα 
καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι δεν τον συνέφερε να «εκτεθεί» 
και να εισπράξει ένα ηχηρό χαστούκι.

Αυτό θα μπορούσε να λυθεί μόνο αν ο Τσίπρας του εξασφάλιζε 
εκλόγιμη θέση στο Επικρατείας. Ηταν όμως πολλοί οι συριζαίοι 
που ανέβηκαν στα κάγκελα μόλις άκουσαν ότι ο Αποστολάκης 
θα πάρει δώρο μια βουλευτική έδρα, χωρίς να έχει βάλει ένσημα 
σε κομματική δουλειά. Με τόσους ανελίτες στα ψηφοδέλτια, με 
την Κουντουρά ήδη ευρωβουλευτή, βαρυστομάχιασαν και δεν 
μπορούσαν να χωνέψουν έναν ακόμα.

Νομίζουν ότι απευθύνονται σε 
αμνήμονες και ηλίθιους

Συνέντευξη Τσακαλώτου 
στον κομματικό δημοσιο-

γράφο της Real News. Ξεκινά 
με το… παπανδρεϊκό: «Είναι 
σίγουρο ότι οι ευρωεκλογές 
αποτέλεσαν ένα μήνυμα από το 
εκλογικό σώμα». Αμέσως μετά 
δίνει στο μήνυμα το δικό του 
περιεχόμενο:

u «Από την μια θεωρούμε 
ότι τα επιτεύγματά μας -που 
δεν ήταν ούτε εύκολα, ούτε 
λίγα- δεν επικοινωνήθηκαν 
επαρκώς». Κατά τον… μαρξι-
στή Τσακαλώτο, δεν υπάρχει 
πολιτικό πρόβλημα στη σχέση 
του ΣΥΡΙΖΑ με την πλειοψη-
φία των ψηφοφόρων, πρό-
βλημα επικοινωνίας υπάρχει. 
Δεν εξήγησαν επαρκώς στον 
κόσμο τα μεγάλα επιτεύγμα-
τα του ΣΥΡΙΖΑ! Μ' άλλα λό-
για, φταίνε ο Βερναρδάκης 
κι εκείνοι που σχεδίασαν την 
προεκλογική καμπάνια των 
ευρωεκλογών, που άφησαν τον 
κόσμο να έχει μαύρα μεσάνυ-
χτα. Διότι οι ψηφοφόροι είναι 
ένα τσούρμο από αμνήμονες 
και ηλίθιους, που αν δεν τους 
κάνεις «νιανιά» τα επιτεύγ-
ματα, πάνε και ψηφίζουν ΝΔ, 
Μπαρουφάκη και οτιδήποτε 
άλλο εκτός από ΣΥΡΙΖΑ!

u Ο Τσακαλώτος, όμως, 
είναι… μαρξιστής και γι' αυτό 
βλέπει τα πράγματα ολόπλευ-
ρα. Συνεχίζει, λοιπόν: «Από την 
άλλη, υπάρχει και μία επιφυλα-
κτικότητα από τους πολίτες 
σχετικά με τις πολιτικές που 
εφαρμόσαμε, η οποία κυρίως 
προέρχεται από την καθυστέ-
ρηση να επιτύχουμε, σε κάποι-
ους τομείς, βελτίωση της καθη-
μερινότητας. Για παράδειγμα, 
υπάρχουν ακόμη ουρές στις 
δημόσιες υπηρεσίες, υπάρχουν 
καθυστερήσεις στην έκδοση 
των συντάξεων -παρότι έχουν 
μειωθεί σημαντικά. Εχει γίνει 
προσπάθεια, έχουν γίνει βελ-
τιώσεις. Ομως ο κόσμος κρίνει 
με βάση τις ανάγκες του»!

Αυτό είναι, οι ουρές στις δη-
μόσιες υπηρεσίες φταίνε. Και η 
καθυστέρηση στην έκδοση των 
συντάξεων, όχι το πετσόκομμα 
των συντάξεων. Οχι το χαρά-
τσι του ΕΝΦΙΑ, η αύξηση του 
ΦΠΑ, ο νόμος Κατρούγκαλου, 
οι μισθοί πείνας (με τη βούλα 
του κράτους), ο εργασιακός 
μεσαίωνας (με τη βούλα του 
κράτους) και όλα τα υπόλοιπα. 
Δε φταίνε τα δύο Μνημόνια, 
που παρέμειναν εντελώς άθι-
χτα και στα οποία προστέθηκε 
ένα τρίτο. Φταίνε οι ουρές στις 
δημόσιες υπηρεσίες! Λες και ο 
ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε ως πρώτο 
κόμμα για να εξαφανίσει τις 
ουρές και όχι για να εφαρμό-
σει το περιβόητο «πρόγραμμα 
της Θεσσαλονίκης», το οποίο 
είχε ως κορωνίδα του το «θα 
καταργήσουμε τα Μνημόνια 
και τους εφαρμοστικούς τους 

νόμους με ένα νόμο σε ένα 
άρθρο».

Ναι, λένε οι συριζαίοι, όμως 
αυτό κρίθηκε τον Σεπτέμβρη 
του 2015, όταν ξαναπήγαμε 
σε εκλογές, έχοντας ψηφίσει 
το τρίτο Μνημόνιο. Τι έλεγαν, 
όμως, τότε στον κόσμο; Οτι το 
Μνημόνιο υποχρεώθηκαν να 
το υπογράψουν επειδή τους 
έβαλαν το πιστόλι στον κρό-
ταφο, ότι δεν το πιστεύουν 
και ότι έχουν εκπονήσει ένα 
«παράλληλο πρόγραμμα», το 
οποίο θα εφαρμόζουν χωρίς 
να δίνουν λογαριασμό στην 
τρόικα. Πώς κατέληξε αυτή η 
μπουρδολογία; Να καμαρώ-
νουν για το δικό τους Μνημό-
νιο και να κατηγορούν τη ΝΔ 
και το ΠΑΣΟΚ ότι δεν κατάφε-
ραν να ολοκληρώσουν τα δικά 
τους Μνημόνια! Να καμαρώ-
νουν για τις αξιολογήσεις που 
έκλειναν (πάντα με ένα αντιλα-
ϊκό πολυνομοσχέδιο) και στο 
τέλος να υπογράφουν ένα με-
τα-Μνημόνιο, αλυσοδένοντας 
τον ελληνικό λαό στα ματωμέ-
να «πρωτογενή πλεονάσματα»: 
3,5% μέχρι το 2022, 2,2% μέχρι 
το 2060.

Κι ενώ αυτή είναι η πραγμα-
τικότητα, ο Τσακαλώτος λέει 
ότι έφταιξαν οι ουρές στις 
δημόσιες υπηρεσίες και το ότι 
τα επιτεύγματά τους δεν επι-
κοινωνήθηκαν καλά! Και είναι 
σίγουρος ότι στις 7 του Ιούλη 
τα πράγματα θα αλλάξουν: 
«Νομίζω λοιπόν ότι οι πολίτες 
κοιτάνε μπροστά και θέλουν 
να ξέρουν ότι στο τέλος της 
επόμενης τετραετίας θα έχει 
κλείσει το χάσμα ανάμεσα στην 
οικονομική τους κατάσταση και 
την κάλυψη των αναγκών τους. 
Γι΄ αυτό τη Δευτέρα παρουσιά-
σαμε συνοπτικά το πρόγραμμά 
μας…»!

Αυτοί νομίζουν ότι βρισκό-
μαστε στο 2014. Τότε που έτα-
ζαν τα πάντα: κατάργηση των 
Μνημονίων και των εφαρμο-
στικών τους νόμων, διαγραφή 
του μεγαλύτερου μέρους του 
χρέους, «νέα σεισάχθεια» με 
διαγραφή του μεγαλύτερου 
μέρους των ιδιωτικών χρεών 
(«κόκκινα δάνεια»), «κανένα 
σπίτι σε χέρια τραπεζίτη», άμε-
ση επαναφορά του κατώτατου 
μισθού στα 751 ευρώ κτλ. κτλ. 
Ετσι και τώρα, τάζουν ότι σε 
τέσσερα χρόνια θα έχουν λυ-
θεί όλα τα προβλήματα και θα 
έχει κλείσει το χάσμα ανάμεσα 
στην οικονομική μας κατάστα-
ση και την κάλυψη των ανα-
γκών μας, όπως λέει ο Τσακα-
λώτος. Σοσιαλισμό θα έχουμε 
μετά από μια ακόμα τετραετία 
ΣΥΡΙΖΑ! Πόσο αλήτες είναι…

Ο Τσακαλώτος ήταν αυ-
τός που καθιέρωσε τον όρο 
«ταξική μεροληψία», για να 
προσδώσει φιλολαϊκά χαρα-
κτηριστικά στην κυβέρνηση 

του ΣΥΡΙΖΑ. «Είμαστε μια 
κυβέρνηση με ταξική μερολη-
ψία. Να παραδεχόμαστε ότι 
μεροληπτούμε ταξικά υπέρ 
των ασθενέστερα οικονομικά 
τάξεων», έλεγε με καμάρι σε 
ομιλία του στη Μυτιλήνη τον 
περασμένο Νοέμβρη. Και στη 
Βουλή παραδεχόταν ότι η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ «ζόρισε τη 
μεσαία τάξη», προκειμένου να 
εφαρμόσει την «ταξική μερο-
ληψία υπέρ των ασθενέστε-
ρων». Τώρα, δεν έχει κανένα 
πρόβλημα να δηλώσει ότι «η 
ταξική μας μεροληψία επεκτεί-
νεται και στην μεσαία τάξη». 
Ετσι του είπαν οι καινούργιοι 
«επικοινωνιολόγοι» να πει, έτσι 
λέει. Δεν κοστίζει και τίποτα. 
Εδώ έχουν πει τόσα και τόσα 
«φίδια».

Αλλωστε, η «μεσαία τάξη», 
από κοινωνιολογική άποψη 
είναι μια μπούρδα. Είναι ένα 
κατασκεύασμα της αστικής 
κοινωνιολογίας προκειμένου 
να κρύψει τον ταξικό διαχωρι-
σμό της κοινωνίας. Η περιβό-
ητη «μεσαία τάξη» είναι ένα 
συνονθύλευμα που θυμίζει 
μπαλόνι. Πότε φουσκώνει και 
πότε ξεφουσκώνει, ανάλογα με 
τις σκοπιμότητες της συγκυρί-
ας. Βάζουν σ' αυτή ειδικευ-
μένους εργάτες με λίγο-πολύ 
μόνιμη δουλειά, δημόσιους 
υπάλληλους, μικροαστούς 
αυταπασχολούμενους, ακόμα 
και τμήματα της μικρότερης 
αστικής τάξης. Επειδή στην 
Ελλάδα υπήρχαν πάντοτε 
-λόγω του μέσου επιπέδου 
καπιταλιστικής ανάπτυξης- 
πολυπληθή μικροαστικά 
στρώματα, τα οποία έδειχναν 
ιστορικά ευμετάβλητη εκλογι-
κή συμπεριφορά, οι συριζαίοι 
αποφάσισαν να τους δώσουν 
λίγη περισσότερη προσοχή, 
ενθυμούμενοι ότι και την πε-
ρίοδο 2014-15 αυτά τα στρώ-
ματα, που επλήγησαν σκληρά 
από την κρίση, στήριξαν πολ-
λές από τις ελπίδες τους στον 
ΣΥΡΙΖΑ και τις ψεύτικες υπο-
σχέσεις του. Κι επειδή πρόκει-
ται για ευμετάβλητα εκλογικά 
στρώματα, είναι τα πρώτα που 
φτάνουν στην κάλπη με τι-
μωρητική διάθεση. «Καλούμε 
λοιπόν τη μεσαία τάξη και τα 
λαϊκά στρώματα να σκεφτούν 
πάρα πολύ σοβαρά και στις 7 
Ιουλίου να αποφασίσουν για 
την ζωή τους», λέει τώρα ο 
Τσακαλώτος. Κατόπιν εορτής, 
όπως αποδείχτηκε στις ευρω-
εκλογές και θα αποδειχτεί και 
στις 7 Ιούλη.

Για τον απλούστατο λόγο 
ότι δεν έχει μεσολαβήσει κάτι 
απτό που να μεταστρέψει ένα 
τμήμα από τους ψηφοφόρους 
που εγκατέλειψαν τον ΣΥΡΙΖΑ 
και ψήφισαν ΝΔ, με τη βεβαιό-
τητα ότι «όλοι τα ίδια σκατά εί-
ναι». Το μόνο που έχει αλλάξει 

είναι η προεκλογική ρητορική 
του ΣΥΡΙΖΑ ή μάλλον οι τόνοι 
της προεκλογικής ρητορικής 
του.

«Επιμονή στις προγραμμα-
τικές θέσεις - Μακριά από τις 
πάσες που δίνει η ΝΔ», συμ-
βούλευε τους συριζαίους το 
πρωτοσέλιδο της «Εποχής» το 
περασμένο Σάββατο. Το κύριο 
θέμα ξεκινούσε με τη… διαπί-
στωση ότι «η παρουσίαση του 
προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ 
φαίνεται πως έφερε αλλαγές 
στα δεδομένα της προεκλογι-
κής μάχης». Τα ίδια με τον Τσα-
καλώτο, δηλαδή: το πρόβλημα 
είναι επικοινωνιακό και τώρα 
που το καταλάβαμε ποιος μας 
πιάνει!

Ακολουθεί μια ανάλυση 
που είναι λες και την έγραψε 
ο… Λούλης. Πώς αντιμετώπι-
σε η ΝΔ την αλλαγή τακτικής 
του ΣΥΡΙΖΑ, πόσο φοβάται να 
προβάλει τις θέσεις της γιατί 
αυτό «ενέχει τον κίνδυνο να 
αναδείξει πλευρές που εκθέ-
τουν τη ΝΔ στην κριτική του 
ΣΥΡΙΖΑ» και πόσο επικίνδυνο 
είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ «να ρί-
ξει το βάρος στην απειλή που 
αντιπροσωπεύουν οι νεοφιλε-
λεύθερες αντιλήψεις της ΝΔ, 
αντί να επιμείνει στην προβολή 
του θετικού περιεχομένου των 
προγραμματικών θέσεών του»!

Η ίδια αντιδραστική αντίλη-
ψη, που αντιμετωπίζει το λαό 
σαν τσούρμο ηλιθίων. Ετοιμων 
να χάψουν το πρόγραμμα του 
ΣΥΡΙΖΑ, επειδή θα τους το 
σερβίρει σε ωραία συσκευα-
σία. «Η επιμονή στις προγραμ-
ματικές θέσεις είναι το μόνο 
που εξασφαλίζει ουσιαστική 
αντιπαράθεση με τη ΝΔ και 
λειτουργικό τρόπο προσέγγι-
σης με τους δυσαρεστημένους  
πολίτες που δεν ψήφισαν τον 
ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες 
εκλογές», καταλήγει το πρω-
τοσέλιδο της «Εποχής». Και 
μας… αποτελειώνει: «Αλλωστε, 
έχει θετική εμπειρία ο ΣΥΡΙΖΑ 
από αυτή την επιλογή, σε δύο 
εκλογικές μάχες το 2014 και το 
2015»! 

Το 2014 και το 2015 παραμυ-
θιάσατε κόσμο και κοσμάκη με 
το «αντιμνημόνιο» και την αι-
σχρή δημαγωγία με την οποία 
το περιβάλατε. Ο κόσμος είχε 
σιχαθεί τους Σαμαροβενιζέ-
λους και ψήφισε εσάς. «Ακόμα 
κι ένα στα δέκα να κάνουν απ' 
αυτά που λένε, καλό θα είναι», 
ακούγαμε ανθρώπους να λένε 
γύρω μας. Τώρα, αυτός ο κό-
σμος έχει σιχαθεί εσάς. Κά-
ποιοι θα ψηφίσουν ΝΔ, κάποι-
οι άλλοι άλλα κόμματα (από 
Μπαρουφάκη μέχρι ΚΙΝΑΛ) 
και πάρα πολλοί θα απόσχουν 
και πάλι, γιατί κατάλαβαν ότι 
η ψήφος τους δεν έχει καμιά 
αξία. Σ' εσάς, πάντως, αποκλεί-
εται να επιστρέψουν.
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Σε αντιπαράθεση βρίσκονται 
η ΠΑΕ Ολυμπιακός και η 

διοίκηση της ΕΡΤ σχετικά με 
τα τηλεοπτικά δικαιώματα των 
ομάδων της Super League για 
την επόμενη αγωνιστική περίο-
δο.  Οι ερυθρόλευκοι, με αφορ-
μή δημοσιεύματα που έκαναν 
λόγο για διαπραγματεύσεις 
ανάμεσα στην ΕΡΤ και τις ΠΑΕ 
που στο παρελθόν είχαν επι-
λέξει το συνδρομητικό κανάλι 
για να προβάλλει τους εντός 
έδρας αγώνες τους, έδωσαν 
στη δημοσιότητα επιστολή τους 
προς τη διοίκηση της κρατικής 
τηλεόρασης, με την οποία την 
κατηγορούν για αδιαφανείς δι-
αδικασίες και μυστικές διαπραγ-
ματεύσεις.

Στην επιστολή της η ερυθρό-
λευκη διοίκηση αναφέρει ότι η 
ΕΡΤ συζητά με ομάδα (φωτο-
γραφίζουν τον ΠΑΟΚ), προκει-
μένου να αποκτήσει τα τηλεο-
πτικά δικαιώματα των αγώνων 
της «για εμπορικούς λόγους και 
όχι για λόγους που υπαγορεύο-
νται από εξαιρετικές συνθήκες, 
αγνοώντας πλήρως τους κανό-
νες της αγοράς και μάλιστα με 
όρους απολύτως αδιαφανείς». 
Για να τονίσουν το μέγεθος της 
«αδιαφάνειας» στη διαπραγμά-
τευση, οι άνθρωποι του Μαρι-
νάκη αναφέρουν ότι η κρατική 
τηλεόραση διαπραγματεύεται 
με νέες ομάδες, ενώ δεν έχει 
ενημερώσει για την πρόθεσή 
της να αλλάξει τους όρους συ-
νεργασίας, θέτοντας ως βάση 
την εμπορικότητα, με τις ομάδες 
με τις οποίες ήδη συνεργάζεται.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ξεκαθα-
ρίζει ότι απαιτεί  να ενημερωθεί 
επίσημα από τη διοίκηση της 
ΕΡΤ για το θέμα, αφού είναι η 
πλέον εμπορική ομάδα του ελ-
ληνικού ποδοσφαιρικού πρω-
ταθλήματος, θέλει να δοθούν 
άμεσα στη δημοσιότητα οι όροι 
συνεργασίας και τονίζει ότι θα 
αρνηθεί να συμμετάσχει σε 
οποιαδήποτε διαδικασία «με 
όρους οι οποίοι δεν θα ήταν εκ 
προοιμίου γνωστοί και διαφα-
νείς στο σύνολο των λοιπών ΠΑΕ 
της Super League».

Από την πλευρά της, η διοί-
κηση της ΕΡΤ επιβεβαιώνει ότι 
υπάρχει θέμα και δικαιώνει στο 
απόλυτο τους ισχυρισμούς της 
ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Στην απά-
ντησή του, ο διευθύνων σύμβου-
λος της ΕΡΤ Γιάννης Δρόσος 
αναφέρει: «Η ΕΡΤ πράγματι 
συζητά, με όχι μόνον μία αλλά 
με περισσότερες ΠΑΕ, το ενδε-
χόμενο να αποκτήσει τα τηλεο-
πτικά τους δικαιώματα για την 
αγωνιστική περίοδο 2019-2020, 
όπως και με ΠΑΕ των οποίων τα 
τηλεοπτικά δικαιώματα είχε κα-
τά την περσινή, αλλά ενδέχεται 
να μην αναλάβει κατά τη νέα 
αγωνιστική περίοδο. Σε όλες 
ανεξαιρέτως τις παραπάνω πε-
ριπτώσεις την πρωτοβουλία έλα-
βαν οι ενδιαφερόμενες ΠΑΕ. 
Δεν υποβάλαμε καμία πρόταση 
σε κανέναν. Θα το θεωρούσαμε 

δε ιδιαίτερα ενδιαφέρον από 
άποψη τηλεοπτικού προϊόντος, 
αλλά και ιδιαίτερα τιμητικό δε-
δομένου ότι θα προέρχεται από 
τον δικό σας μεγάλο σύλλογο, 
να υποβάλατε και σεις, όπως και 
άλλοι, τους όρους (οικονομικούς 
και πραγματικούς) μιας τηλεο-
πτικής συνεργασίας του Ολυ-
μπιακού με την ΕΡΤ, και, εφόσον 
μας το ζητήσετε, ευχαρίστως να 
συζητήσουμε την πρότασή σας, 
όπως αντιστοίχως το πράττουμε 
και με άλλους συλλόγους».

Από την απάντηση Δρόσου 
γίνεται φανερό ότι η διοίκηση 
της κρατικής τηλεόρασης πιά-
στηκε «με τη γίδα στην πλάτη». 
Καταρχάς, παραδέχεται ότι 
δεν έχει ενημερώσει τις ΠΑΕ 
που ήδη συνεργάζονται με την 
ΕΡΤ ότι έχουν ξεκινήσει οι δια-
πραγματεύσεις και μάλιστα με 
άλλους όρους, αφήνοντας μά-
λιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο 
να μη συνεχίσει τη συνεργασία 
της με κάποιες από αυτές. Το 
γεγονός ότι δεν ήταν δική της η 
πρωτοβουλία για έναρξη της δι-
απραγμάτευσης, αλλά των ΠΑΕ 
που θέλουν να συνεργαστούν 
με την κρατική τηλεόραση, επι-
βαρύνει ακόμα περισσότερο τη 
θέση της, αφού επί της ουσίας 
επιβεβαιώνει μυστικές διαδι-
κασίες, εν αγνοία των ομάδων 
με τις οποίες συνεργάζεται. 
Και το τερματίζει, καλώντας 
τον Ολυμπιακό και κάθε ομά-
δα που επιθυμεί να καταθέσει 
«τους όρους (οικονομικούς και 
πραγματικούς) μιας τηλεοπτικής 
συνεργασίας», τους οποίους ευ-
χαρίστως θα συζητήσει.

Δε χρειάζεται να επιχειρημα-
τολογήσουμε ιδιαίτερα για να 
πείσουμε για την ορθότητα της 
καταγγελίας της ερυθρόλευ-
κης ΠΑΕ.  Η διοίκηση της ΕΡΤ 
ξεκίνησε μυστικές διαπραγμα-
τεύσεις με τον ΠΑΟΚ για τα τη-
λεοπτικά δικαιώματα, με σκοπό 

να δρομολογήσει καταστάσεις 
και να φέρει προ τετελεσμένων 
τις άλλες ομάδες και  ιδιαίτερα 
τους ερυθρόλευκους. Η καταγ-
γελία των ερυθρόλευκων θα 
αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη 
βαρύτητα αν επιβεβαιωθούν 
αυτά που αναφέρει για το οικο-
νομικό μέρος της συνεργασίας 
ΕΡΤ-ΠΑΟΚ.

Για να θυμηθούμε τα περσινά 
γεγονότα σχετικά με τα τηλεο-
πτικά δικαιώματα, η ΕΡΤ, με την 
πίεση της κυβέρνησης, ανέλαβε 
την υποχρέωση να «στεγάσει» 
τηλεοπτικά τις εφτά ομάδες που 
δε συμφώνησαν με το συνδρο-
μητικό κανάλι, δίνοντας περισ-
σότερα χρήματα από αυτά που 
μπορούσαν να εξασφαλίσουν 
από την «ελεύθερη» αγορά, προ-
κειμένου να διεξαχθεί ομαλά το 
πρωτάθλημα. Αν επιβεβαιωθούν 
οι καταγγελίες του Ολυμπια-
κού, τότε η ΕΡΤ θα αποδεχτεί 
την πρόταση συνεργασίας του 
ΠΑΟΚ, δίνοντας περισσότερα 
φράγκα από αυτά που έδινε η 
NOVA. Σε απλά ελληνικά, κάποι-
ες ομάδες ζητούν από την ΕΡΤ 
να συνεργαστούν, προφανώς 
γιατί η συνεργασία τους με το 
συνδρομητικό κανάλι δεν ήταν 
συμφέρουσα γι’ αυτές, ζητώντας 
από την κρατική τηλεόραση πο-
λύ περισσότερα φράγκα απ’ αυ-
τά που έπαιρναν.

Η λογική λέει ότι αυτός που 
«καίγεται» βρίσκεται σε δυ-
σμενή θέση και δεν μπορεί να 
επιβάλει τους όρους του, όμως 
στην περίπτωση της ΕΡΤ μπορεί 
να συμβεί το αντίθετο. ΠΑΟΚ 
και λοιπές… δημοκρατικές δυνά-
μεις θα επιβάλλουν τους δικούς 
τους όρους και θα πάρουν από 
το κρατικό ταμείο περισσότε-
ρα από αυτά που προσφέρουν 
οι ιδιώτες.  Αν στα παραπάνω 
προσθέσουμε την «ποιότητα» 
του ελληνικού ποδοσφαιρικού 
πρωταθλήματος και την πολύ 

μεγάλη δυσκολία των ομάδων 
να βρουν πηγές εσόδων, πέρα 
από την άμεση ή έμμεση κρα-
τική επιχορήγηση, μπορούμε να 
καταλάβουμε το βαθμό που έχει 
εκτεθεί η διοίκηση της κρατικής 
τηλεόρασης.

Η κυβέρνηση, με τα λεφτά 
του ελληνικού λαού, προσπαθεί 
να κάνει «δωράκια» προς τους 
καπιταλιστές ιδιοκτήτες των 
ΠΑΕ και ιδιαίτερα προς τους 
«μεγάλους παίχτες», ελπίζοντας 
ότι με αυτόν τον τρόπο θα κερδί-
σει κάποιες ψήφους. Για μια ακό-
μη φορά, ο Τσίπρας και η παρέα 
του δείχνουν ότι δεν έχουν κανέ-
ναν ενδοιασμό προκειμένου να 
πετύχουν τους σκοπούς τους. 
Οσο για το περιβόητο «ηθικό 
πλεονέκτημα», έχει καταγραφεί 
στη συνείδηση του κόσμου σαν 
μια από τις πολλές μεγάλες πα-
πάρες των συριζαίων.

Κλείνοντας, πρέπει να ξε-
καθαρίσουμε το ρόλο της 
ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Σε καμία 
περίπτωση η παρέμβαση των 
κολαούζων του Μαρινάκη δεν 
πρέπει να θεωρηθεί ως μια προ-
σπάθεια διασφάλισης του δη-
μόσιου χρήματος, των θεσμών 
και των καθαρών διαδικασιών. 
Οι ερυθρόλευκοι έμαθαν ότι 
ο Σαββίδης παζαρεύει με την 
ΕΡΤ τη μεταγραφή του στην 
ελεύθερη τηλεόραση (γεγονός 
που θα τον βοηθήσει να αυξήσει 
την επιρροή του στα δρώμενα 
του ελληνικού ποδοσφαίρου) 
και μάλιστα με ένα πολύ καλό 
συμβόλαιο. Για να διασφαλί-
σουν τα δικά τους συμφέροντα 
στην ποδοσφαιρική πιάτσα 
αλλά και για να μη βρεθούν σε 
δυσμενή θέση στις εκτός αθλη-
τισμού επιχειρηματικές μπίζ-
νες, προσπαθούν να χαλάσουν 
τη συμφωνία, επικαλούμενοι τη 
διαφάνεια και το σεβασμό στα 
χρήματα του ελληνικού λαού. Η 
όλη υπόθεση είναι μια διαμάχη  
μεταξύ Μαρινάκη και Σαββίδη 
για το ποιος θα κάνει κουμάντο 
στα εξωαγωνιστικά δρώμενα και 
στην «παράγκα» και δεν έχει κα-
μία σχέση με τα λαϊκά συμφέρο-
ντα. Ο Μαρινάκης είναι η αιχμή 
του δόρατος στην προσπάθεια 
της ΝΔ να κερδίσει τις εκλογές 
και να πάρει στα χέρια της την 
κρατική «κουτάλα» και στην κα-
τεύθυνση αυτή βρήκε μια ακόμη 
ευκαιρία για να ξεμπροστιάσει 
τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
ΥΓ. Σύμφωνα με δημοσιεύ-

ματα σε ευρωπαϊκές αθλητικές 
ιστοσελίδες η ΦΙΦΑ εξετάζει το 
ενδεχόμενο να μη γίνει το Μου-
ντιάλ του 2022 στο Κατάρ και 
έχει ξεκινήσει μυστικές διαβου-
λεύσεις για να βρει τη χώρα ή τις 
χώρες που θα φιλοξενήσουν τη 
διοργάνωση. Σίγουρα δεν είναι 
άσχετη η προς στιγμή σύλλη-
ψη του Πλατινί, ο οποίος όμως 
αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να 
του απαγγελθούν κατηγορίες. 
Προσεχώς περισσότερα.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Για το ταμείο  της ΕΡΤ σφάζονται παλικάριαΔύο χιλιάδες δεκαεννιά
πού είσαι, της ανατροπής γενιά;

Και μόνο αυτό το «κατεβαίνει» στις εκλογές, δεν δείχνει 
πάρα πολλά;

Δέκα πουλάκια κάθονταν στο σύρμα της πλατείας
κρώζανε και ραμφίζονταν για το Επικρατείας.

Στου Επικρατείας την κορφή! Κάποιοι φωνάζουν «πέσε».
Μωραίνει γαρ ο Κύριος ον βούλεται απολέσαι.

Οι εκλογές που όλο και πλησιάζουν απειλητικά, μονοπωλούν 
το ενδιαφέρον και τις σκέψεις της λαϊκής μούσας που θρηνεί 
προβλέποντας τα μελλούμενα:

Μέσα η καρδιά μου με πονεί, βουίζει το κεφάλι
μέγα μαχαίρι με τρυπά, σαράκι και με τρώει.

Τώρα ουρανέ μου βρόντηξε κι εσείς σύννεφα βρέξτε
αφού οι προλετάριοι (ρε μπας και μας ψεκάζουν;)
τον Κούλη ετοιμάζονται να τον γλυκοψηφίσουν!
Ωιμέ. Πώς καταπίνονται τρία γυαλιά φαρμάκι

Της ανεργίας την αυγή, των χρεών το μεσημέρι
και τρίτο το πικρότερο του τσακισμένου βίου.

Κι έπειτα η ματιά στρέφεται σε μια ιδιαίτερη κατηγορία της 
δημοτικής παράδοσης, στα αναθέματα και στα τραγούδια της 
οργής και των μπινελικίων:

Τσουτσέκι που μας διέλυσες, καταραμένος να 'σαι
λεφτά να πιάνεις και κοπριά να γίνονται αράδα

να μη σταυρώσεις κότερο, στη λήθη να βουλιάξεις
που πρώτα επώασες ναζί κι απέ φέρνεις τον Κούλη.

Στέκεται καμαρωτή για τις επιλογές της στο ταμείο super 
market με 
αμφίβο-
λης προ-
έλευσης 
(και γι' αυ-
τό φτηνά) 
προϊόντα. 
Θεωρεί 
πως διά-
λεξε ό,τι 
καλύτερο και πιο υγιεινό για το καλλίγραμμο σώμα της, στο 
οποίο έχει επιβάλει την ολιγάρκεια. Με τα γιαουρτάκια της, 
τα υπερμακράς διάρκειας ζωής (ούτε καν σκέφτηκε γιατί!) 
κριτσίνια, το τυρί (που πουθενά στη συσκευασία δεν αναγρά-
φονται οι λέξεις «φέτα» ή έστω «τυρί»!), το παγωτό («γλύκισμα» 
γράφει! Αλλά ούτε αυτό αρκεί για να τη βάλει σε υποψίες!), το 
λιγοστό κρέας με το παράξενα έντονο χρώμα, τα γυαλιστερά 
σαν στολίδια λαχανικά ή τα άλλα από τη Βοιωτία («ε, και τι μ' 
αυτό;»). Λίγο αργότερα, χτυπάει την πόρτα της ο τρισκατά-
ρατος καρκίνος. Που και πριν θέριζε σωρηδόν γύρω της, μα 
εκείνη το προσπερνούσε βαριεστημένα. Οπως και τα περί τον 
καπιταλισμό που δεν διστάζει να εμπορευτεί τον θάνατο, αν 
πρόκειται για κέρδος. Κι αναρωτιέται «γιατί;»…

Μέσα στην κάψα ενός αφόρητου καλοκαιριού (από πολλές 
απόψεις) η λαϊκή μούσα διασκευάζει Μπρένταν Μπίαν σε με-
τάφραση Βασίλη Ρώτα:

Ηταν πρωί του Γιούλη κοντά στη ροδαυγή
ζερβά τήραγαν ούλοι κι ήρθε… χρυσή αυγή.

Ηταν απατεώνας κι αιώνια θα θρηνώ
τις άθλιες κωλοτούμπες, το βλέμμα το κενό.

Ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή
ανήκε στους εχθρούς μας το «αριστερό» παιδί.

Ναι, αφόρητο και παράξενο το φετινό καλοκαίρι, αλλοπρό-
σαλλο κι αυτό σαν ταις βουλαίς των ανθρώπων (ρε μπας και 
μας ψεκάζουν;). Λογικό να περνάει το παράλογο (παρ' άλογο, 
λόγω ιππουργών) από το μυαλό:

Πούλησαν τις ιδέες τους (ρε σεις, γιατί γελάτε;)
χάρισαν, ανταλλάξανε, είπαν «καλά θα φάτε»
δεν άφησαν και τίποτε να μην του βάλουν χέρι
παράξενο να πούλησαν ως και το καλοκαίρι;

Ομως, ας μη χάνουμε το «όλον» μέσα στο μερικό:
Ενας στρατός απίστευτων νάνων και σαλτιμπάγκων

σιγά-σιγά ετοιμάζεται απ' τη σκηνή να φύγει.
Τη διαλυμένη Αριστερά τσάκισαν λίγο ακόμη
επώασαν αυγά φιδιού, γονάτισαν τον κόσμο

έβαλαν στο ξεπούλημα την πιο βαριά σφραγίδα
και έγιναν προδοτικά «μία από τα ίδια».

Και εν κατακλείδι:
Επεσε μία κουτσουλιά πάνω στα ψηφοδέλτια

κι όλοι μαζί με μια φωνή είπανε «γούρι, γούρι!»
μα άλλο γούρι παρεκτός από φέτα σαλάμι

στην κάλπη, δεν υφίσταται. Τα άλλα είναι… «αγγούρι».
Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Η παγκρατιώτικη παρέα ξεκίνησε τις προετοιμασίες για να αντιμε-
τωπίσει τις καλοκαιρινές βραδιές με την αφόρητη ζέστη. Εξαιτίας της 
οικονομικής κρίσης, αποφασίστηκε να ψωνίσει «χοντρική» για να ρίξει 
το κόστος. Η στήλη, ως γνωστόν, καταναλώνει μόνο «άσπρα» ποτά 
(τσίπουρο, βότκα, τζιν, ρούμι κτλ), έχει προνοήσει για να υπάρχουν εν 
αφθονία και θα συμμετάσχει στην ομαδική προσπάθεια αναλαμβάνο-
ντας την τήρηση  των περιβαλλοντικών όρων. Μετά από συντονισμέ-
νες προσπάθειες, έχει εξασφαλίσει ότι στον τόπο συνάθροισης της 
παρέας θα υπάρχει κάδος ανακύκλωσης αυξημένης χωρητικότητας.
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> «Στη διαδικασία ιδεολογικού 
μετασχηματισμού… πρωταγω-
νιστικό ρόλο έπαιξε μια μεγά-
λη μερίδα διανοούμενων στε-
λεχών της παραδοσιακής Αρι-
στεράς, αρχικά της “ανανεωτι-
κής“ και στη συνέχεια και της 
ορθόδοξης πτέρυγάς της. Η 
πρόσβαση (ή η προσδοκώμενη 
πρόσβαση) στις ανώτερες θέ-
σεις των κρατικών μηχανισμών 
(που για πρώτη φορά κατέστη 
δυνατή για το χώρο αυτό με-
τά τη μεταπολίτευση και ιδίως 
μετά την εκλογική νίκη του 
ΠΑΣΟΚ το 1981, αποτέλεσε 
το μηχανισμό ενσωμάτωσής 
τους στους κοινούς τόπους 
της κυρίαρχης ιδεολογίας». (Γ. 
Μηλιός, 1996). Αυτοκριτική για 
μια ακόμα (υπέροχη…) βουτιά 
(βουρ στον πατσά, που λένε 
και οι πανεπιστημιακοί…).

> «Ο όρος “ευρωκομμουνι-
σμός” από κανένα κομμουνι-
στικό κόμμα δεν έχει υιοθετη-
θεί επίσημα». (Χ. Φλωράκης, 
συνέντευξη στην «Ελευθερο-
τυπία», αναδημοσίευση ΚΟ-
ΜΕΠ, Αύγουστος 1977).

> Εχουμε λοιπόν: κυκλοφο-
ρία του βιβλίου του Σαντιάγο 
Καρίγιο («Κ». Κ. Ισπανίας) «Ευ-
ρωκομμουνισμός και κράτος», 
Ιούλης 1977. Δήλωση του Μ. 
Αθκάρατε («Κ».Κ. Ισπανίας) 
το 1977 στο ράδιο «Ελεύθερη 
Ευρώπη»: μόνο ο ευρωκομ-
μουνισμός βρίσκεται έξω από 
τα δύο μπλοκ (σ.σ.: ΝΑΤΟ και 
Σύμφωνο Βαρσοβίας). Επό-
μενο: «Ο όρος ευρωκομμου-
νισμός επινοήθηκε στα μέσα 
της δεκαετίας του ’70 και 
γνώρισε μεγάλη δημοτικότη-
τα μετά την κυκλοφορία (σ.σ. 
του βιβλίου) “Ευρωκομμουνι-
σμός και Κράτος” (1977) του 
ισπανού κομμουνιστή ηγέτη 
Σαντιάγο Καρίγιο» (εγκυκλο-
παίδεια Britannica, σχετικό 
λήμμα). ΚΑΙ επόμενο: «Ρώμη, 
28 Ιουνίου 1977. Η χειραψία του 
γραμματέα του PCI Ε. Μπερ-
λινγκουέρ και του προέδρου 
του Χριστιανοδημοκρατικού 
κόμματος Αλντο Μόρο».

> «Το ΚΚΕ τις προκλητικές 
ενέργειες της τούρκικης άρ-
χουσας τάξης και τις απειλές 

για γεωτρήσεις σε θαλάσσιες 
ζώνες που δεν της ανήκουν με 
βάση το διεθνές δίκαιο». Νά-
το, άλλη μια φορά το «διεθνές 
δίκαιο», το… ουδέτερο, που το 
ορίζουν οι διαφορετικοί ιμπε-
ριαλιστικοί πόλοι.

> Ο ένας (Α. Χάγιος) «προβλέ-
πει» κοινωνική έκρηξη. Η άλλη 
(Μ. Τζιαντζή) έχει κατεβάσει 
«μαύρες πλερέζες» επειδή «η 
νιότη αδιαφορεί για τη “νιότη 
του κόσμου”» (για τον κομμου-
νισμό, δηλαδή). Δεν ξέρουμε 
αν φταίει μόνο η… «Καθημερι-
νή» ή (απλώς) ο άμετρος οπορ-
τουνισμός που «βλέπει» μόνο 
(και κυρίως στις) εκλογές. Με 
τις υγείες… τους.

> Κείνος ο Γ. Ρούσης είναι 
μέσα, έξω από τον Περισσό 
ή σε μια σχέση μέσα κι έξω 
(από καιρού εις καιρόν). ΕΝΑ 
(απλό) δειγματάκι το άρθρο 
του (τι μας θυμίζεις τώρα…): 
«Το ΚΚΕ και η αντιμετώπιση 
του νεολαιίστικου ξεσπάσμα-
τος» στο «Ελεύθερο βήμα» της 
«Ελευθεροτυπίας», 5/1/2009.

> Η μοναξιά του Μπένι.

> Η τρέμουσα Μέρκελ.

> Η συνέντευξη της Ο. Κεφα-
λογιάννη.

> Μετά το «απάντα Λένιν» έρ-
χεται το «ελληνικά ομολόγα»!

> «Τράπεζα Πειραιώς: Αντλη-
σε επιτυχώς 400 εκ. ευρώ με 
το ομόλογό της». Λίγο χλωμή 
τη βλέπουμε. Μπας και χρειά-
ζεται καμιά… τονωτική ένεση 
μετρητών;

> Αλλοι στις ανέσεις και άλλοι 
στις ενέσεις.

> Μόνο το δεύτερο τσούζει.

> Δηλαδή, τώρα που πέθανε ο 
Τζεφιρέλι θα βλέπουμε «Ιησού 
από Ναζαρέτ» και εκτός (προ)
πασχαλινού προγράμματος;

> Μπουρίνι στην Αττική.

> Μη μου μιλάτε, έχω τα μπου-
ρίνια μου!

> Γλύφονται με ευχαρίστηση 
διάφορες πλευρές με την εισή-
γηση της Εισαγγελίας Βόλου.

> Φυσικά και υπάρχουν πά-
μπολλες ακατάλληλες για μπά-
νιο παραλίες. Ελα όμως που τα 
κολοβακτηρίδια υπάρχουν στη 
θάλασσα…

> Επαινος της φτώχειας (tanea.
gr, 19 Ιουνίου 2019): «Φτώχεια 
αλλά και όρεξη για μάθηση». 
Αυτοί που αρπάνε το ψωμί…

> Ε, να μην κάνει το κομμάτι 
του και ο… Μαρκουλάκης.

> Δέχτηκε μια θέση στον πάτο.

> Αλλο δεν λέμε…

> Ζητείται(;) ψηφοδέλτιο επι-
κρατείας ΣΥΡΙΖΑ.

> «Τα τελικά ψηφοδέλτια του 
ΚΙΝΑΛ στο νότιο τομέα της Β’ 
Αθηνών». Ουφ! Ησυχάσαμε!

> «Εθνικές κρίσεις»: ποιος (ή 
καλύτερα) ποιοι καλούνται 
στο ταμείο για κατάθεση σε 
ΟΛΕΣ τις «εθνικές» κρίσεις; 
Το έθνος των εργατών (και 
εργαζομένων) ή το έθνος των 
καπιταλιστών;

> «Ο Βασιλικός σύμβολο της 
δημοκρατίας» (efsyn.gr, 19-6-
2019). Με πόσες κυβερνήσεις 
έχει «πάει» το… σύμβολο;

> Εναγωνίως ψάχνουμε στο 
«Ριζοσπάστη» για καμιά «κλι-
μάκωση» αλλά η μόνη που βρί-
σκουμε είναι αυτή (που γίνεται) 
εν όψει εκλογών.

> Αστεία-αστεία, δυο –και βά-
λε- μήνες με εκλογές.

> Το «Ποτάμι» θα (ξανα)προτεί-
νει να μαζευτούν οι προεκλο-
γικές αφίσες; (πριν βγουν-κι 
άλλα- μαχαίρια ως το συνέ-
δριο…).

> Λέμε…

> Η μια είδηση λέει: «Κομμου-
νιστικά και εργατικά κόμμα-
τα - Στη Σμύρνη η 21 Διεθνής 
Συνάντηση -  Θέμα της Συνά-
ντησης: 100 χρόνια από την 
ίδρυση της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς… Στη συνεδρίαση 
(σ.σ. Κόντρας: της ομάδας 
εργασίας) έλαβαν αντιπροσω-
πείες από τα εξής 25 κόμμα-
τα: … Γαλλικό Κομμουνιστικό 

Κόμμα… Κομμουνιστικό Κόμ-
μα Ισπανίας… Κομμουνιστικό 
Κόμμα Κίνας…» (Ριζοσπάστης, 
11/6/2019). Καλά, η Κίνα είναι… 
σοσιαλιστική γι’ αυτό έχει… 
κομμουνιστικό κόμμα (κατά 
Περισσόν;). Αλλά αυτά τα δύο, 
της Γαλλίας και της Ισπανίας; 
Μεταλλαγμένα τα ανεβάζει 
ο Ριζοσπάστης, μεταλλαγ-
μένα τα κατεβάζει. Μερικά 
φύλλα του Ριζοσπάστη όπου 
αποκαλεί «μεταλλαγμένο» 
το «Κ». Κ. Γαλλίας: 27/11/2018, 
15/1/2015, 24/11/2017, 2/12/2017, 
22/11/2015. Αλλά και το «Κ». Κ. 
Ισπανίας: 17/6/2016. Τώρα πώς 
«συναγελάζονται» με μεταλ-
λαγμένους αυτοί κι ο… Μάο το 
ξέρουν (γιατί όχι ρεβιζιονιστι-
κά, άραγε; Μήπως κάνει τσιζ η 
λέξη και υπενθυμίζει «οικεία» 
κακά που θα πρέπει να εξηγη-
θούν στα μέλη;).

> We rest our case.

> Γιατί μείναμε ρέστοι.

> Και βλέπεις μετά τον τίτλο 
του «Ριζοσπάστη» (19/6/2019): 
«Κανείς εφησυχασμός! Οι 
επικίνδυνες εξελίξεις έχουν 
σφραγίδα ΝΑΤΟ-ΕΕ» και σκέ-
φτεσαι μπας και το «διεθνές 
δίκαιο» φέρνει τη σφραγίδα 
ΚΑΙ αυτών των ιμπεριαλιστών…

> Ως αστείον ηκούσθη: «Ε.Ε. 
προς  Λευκωσία: Βασιστείτε 
στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη». 
Σε λίγο θα πάρετε και το ΚΕΑ…

> Οταν μιλάει η «Καθημερινή» 
(kathimerini.gr) για «Νέο Χωρι-
κό Σχέδιο για το Μάτι» μήπως 
έχει προ… οφθαλμών την… 
ανάπτυξη;

> Νάτη και η «πόρτα της ελπί-
δας» από τον Σαμαρά.

> El-πήδα…

> Ωπα, ρε παίδες! «Κυκλοφορι-
ακές ρυθμίσεις στην Αθήνα και 
στην Καλλιθέα λόγω διεξαγω-
γής αγώνα δρόμου». Φτου, κι 
αμάν, πάλι!

> Μας δουλεύει και η Αττική… 
Οδός.

Βασίλης

Ηρθαν (πάλι) οι μάγοι με τα δώρα

Την σκέψη, 
Στο πλαδαρό μας μυαλό που ονειρεύεται,
Σαν υπηρέτης λαίμαργος σε καναπέ λιγδιάρικο,
Με την καρδιά κουρέλι ματωμένο θα ερεθίσω.
Χορταστικά χλευαστικός,
Ξεδιάντροπος και καυστικός,
Ούτε μια γκρίζα τρίχα δεν έχω στην ψυχή,
Μήτε των γηρατειών τη στοργή!
Β. Μαγιακόφσκι: «Σύννεφο με παντελόνια»
(Αφιερωμένο στον επαναστάτη κομμουνιστή Χρήστο Τσιγαρίδα)

  Dixi et salvavi animam meam

u Οχι, δεν είναι αβλεψία κάποιων υπαλλήλων. Δεν είναι μαύρο 
χιούμορ. Είναι… πασοκάρα και τα μυαλά στα κάγκελα. Εβαλαν 
στην πρώτη σειρά των καθισμάτων της ΚΕ του ΚΙΝΑΛ καρέκλα 
ντεμέκ για τον Βενιζέλο, εν γνώσει τους ότι θα μείνει άδεια. 
Εμείς δεν τον διώξαμε, αυτός έφυγε, ήταν το μήνυμα. Είναι 
να μην πάθει μετά ο άλλος ρήξη αμφιβληστροειδούς; Είδε τη 
φωτογραφία να δημοσιεύεται παντού, είδε και τα σχόλια στα 
αδηφάγα social media, του πετάχτηκαν τα μάτια έξω, όπως 
λέμε. Κακά σκυλιά οι σύντροφοι…

u Η ιστορία με 
το λογαριασμό 
σ τ η  Μ ύ κ ο ν ο 
ε ί ν α ι  π α λ ι ά . 
Εκατό ευρώ η 
μερίδα τα καλα-
μαράκια, είκοσι 
πέντε ευρώ η 
μπίρα, δεκάρικο 
το νερό κτλ. Την 
έβγαλαν στο 
Ιντερνετ οι αμε-
ρικανοί πελάτες 
(οι οποίοι μάλ-
λον ήξεραν πού 
πήγαιναν, αλλά είπαν να κάνουν και το κομμάτι τους μετά), 
απάντησε ο επιχειρηματίας με τον καθιερωμένο κυνισμό: «στο 
μαγαζί μας δεν έρχεσαι για να χορτάσεις, αλλά έρχεσαι για 
την εμπειρία»! Εκανε κι ένας υποψήφιος δήμαρχος δήλωση 
(«Η Μύκονος είναι το καλύτερο νησί στον κόσμο. Δεν επιτρέ-
πεται επαγγελματίες να κάνουν τέτοια πράγματα, εφόσον 
αυτά είναι ακριβή όπως ακούστηκαν»). Εμείς επανερχόμαστε 
για ένα μόνο λόγο. Από τότε πέρασε ένας μήνας και από μερι-
άς επίσημου κράτους ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Αφού έκοψε 
απόδειξη, δεν τρέχει τίποτα με τον επιχειρηματία. Οσο για 
τους έλληνες πολίτες που ενδεχομένως σκέπτονται να πάνε 
μια βόλτα από το πολυθρύλητο νησί, ας συνειδητοποιήσουν 
ότι το μέρος δεν προσφέρεται για… φτωχομπινέδες. Είναι… 
άλλο κράτος εκεί.

u Εφριξαν κάτι φασισταριά, σε Ελλάδα και Αλβανία. Ακούς εκεί, 
ο νομάρχης Αργυροκάστρου, ο τοπικός βουλευτής του Σοσιαλι-
στικού Κόμματος και άλλοι κρατικοί αξιωματούχοι να συμμετέ-
χουν σε εκδήλωση στην επέτειο του Συνεδρίου της Πρεμετής, 
μιλώντας σε μια αίθουσα την οποία κοσμούσε ένα πορτρέτο 
του… «δικτάτορα» Ενβέρ Χότζια. Αυτά τα «βούρλα» ξέρουν, βέ-
βαια, τι έγινε τότε. Το Αντιφασιστικό Εθνικοαπελευθερωτικό Συ-
νέδριο, γνωστό και ως Συνέδριο της Πρεμετής, ήταν η ιδρυτική 
πράξη της νέας Αλβανίας. Και ο Ενβέρ Χότζια, είτε σας αρέσει 
είτε όχι, ήταν ο ηγέτης του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 
αλβανικού λαού. Μπορεί στη συνέχεια να έκανε τραγικά λάθη, 
όμως η Ιστορία δε σβήνεται. Τιμώντας την απελευθέρωση από 
το ναζιφασιστικό ζυγό, οι Αλβανοί δεν μπορεί να μην τιμήσουν 
τον Χότζια. Ποιος θα τολμήσει ν' αφαιρέσει το πορτρέτο του από 
την αίθουσα που έγινε το συνέδριο, όταν κάθε χρόνο μαζεύονται 
εκεί βετεράνοι, συμπολεμιστές του Ενβέρ Χότζια;

οι τοίχοι έχουν φωνή



Κινούμενη άμμος
«Κράτος δικαίου» και «ασφάλεια δικαίου» είναι κάποια από 

τα αγαπημένα κλισέ των αστών πολιτικών, δημοσιολόγων, πανε-
πιστημιακών, δικαστικών. Πίσω απ' αυτές τις έννοιες κρύβεται 
η περιβόητη διάκριση των εξουσιών, επί τη βάσει της οποίας η 
δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη και επιφορτισμένη με το 
καθήκον να εφαρμόζει τους νόμους που ψηφίζει η νομοθετική 
εξουσία, τόσο στις διαφορές των πολιτών με το κράτος όσο και 
στις διαφορές των πολιτών μεταξύ τους.

«Κράτος δικαίου» -σύμφωνα με την αστική πολιτική επιστή-
μη- υπάρχει όταν εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της διάκρισης 
των εξουσιών και «ασφάλεια δικαίου» υπάρχει όταν ο πολίτης 
γνωρίζει πως θα κριθεί από τη δικαστική εξουσία αμερόληπτα, 
χωρίς αυθαιρεσία, με βάση τα όσα προβλέπει το θετό Δίκαιο 
και η παράδοση της εφαρμογής του (η νομολογία).

Ολ' αυτά, βέβαια, στη θεωρία. Στην πράξη, γνωρίζουμε πολύ 
καλά πως ούτε η Δικαιοσύνη (ο δικαστικός μηχανισμός) είναι 
ανεξάρτητη ούτε το ισχύον Δίκαιο εφαρμόζεται με τρόπο 
αμερόληπτο και απροκατάληπτο. Κάθε είδους σκοπιμότητες 
(πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές) και κάθε είδους προκατα-
λήψεις δημιουργούν πολλά μέτρα και πολλά σταθμά. Με ταξικό 
και πολιτικό πρόσημο. Καταβάλλεται προσπάθεια, πάντως, να 
τηρείται ένα μέτρο, να διαμορφώνεται ένας μέσος όρος. Αλλού 
αυτός ο μέσος όρος είναι κάπως φιλελεύθερος, αλλού είναι 
καθαρά κατασταλτικός.

Υπάρχουν, όμως, κάποιες περιπτώσεις που ακόμα και ο συ-
ντηρητικός-κατασταλτικός μέσος όρος ξεπερνιέται. Τέτοια 
είναι η περίπτωση της κανονικής άδειας που δικαιούται ο 
πολιτικός κρατούμενος Δημήτρης Κουφοντίνας. Που δεν τον 
αναγνωρίζουν μεν ως πολιτικό, αλλά ως κοινό ποινικό κρατού-
μενο, εφαρμόζουν όμως πάνω του ένα καθεστώς εξαίρεσης 
που κάνει σκόνη τα ιδεολογήματα του «κράτους δικαίου» και 
της «ασφάλειας δικαίου».

Επί σειρά ετών αρνούνταν στον Κουφοντίνα το δικαίωμα της 
άδειας, ζητώντας του να κάνει δήλωση μετάνοιας (την οποία, 
φυσικά, δεν έκανε, γιατί δεν του το επιτρέπει η αγωνιστική του 
αξιοπρέπεια και η κομμουνιστική του τιμή). Κάποια στιγμή, βρέ-
θηκε ένας εισαγγελέας και συμφώνησε να του δοθεί άδεια, 
συμπλέοντας με τη διεύθυνση και την κοινωνική υπηρεσία 
των Φυλακών Κορυδαλλού. Αμέσως, η εισαγγελέας του Αρεί-
ου Πάγου άσκησε πειθαρχική δίωξη κατά του συγκεκριμένου 
εισαγγελέα. Βρέθηκε κι ένας δεύτερος εισαγγελέας (ανώτερος 
αυτός, εισαγγελέας Εφετών) που συμφώνησε να δοθεί άδεια 
στον Κουφοντίνα. Η εισαγγελέας του ΑΠ άσκησε και κατ' αυτού 
πειθαρχική δίωξη. Η περιβόητη «ελεύθερη κρίση» των δικα-
στικών είναι αποδεκτή μόνο όταν συμβαδίζει με τις «άνωθεν» 
εντολές. Οταν δεν συμβαδίζει μ' αυτές τις εντολές, γίνεται αμέ-
σως πειθαρχικώς ελεγκτέα, έστω κι αν ακολουθεί αυτό που λέει 
ο νόμος. Προς γνώση και συμμόρφωση των υπολοίπων.

Οι εισαγγελείς άρχισαν να αυτοεξαιρούνται από τα Συμβού-
λια Φυλακής που έκριναν το αίτημα του Κουφοντίνα για την 
τρίτη κατά σειρά άδεια. Χρειάστηκε να κάνει απεργία πείνας 
για να επιστρατευθεί ένας τρίτος εισαγγελέας και να συμφω-
νήσει στη χορήγηση της τρίτης άδειας.

Μεταφέρθηκε στη συνέχεια στις αγροτικές φυλακές Κασ-
σαβέτειας, στη Μαγνησία. Πήρε άλλες τρεις άδειες χωρίς 
προβλήματα. Οπως προβλέπει ο νόμος. Στην έβδομη άδεια, ο 
εισαγγελέας έθεσε βέτο, επικαλούμενος πάλι το ότι δεν κάνει 
δήλωση μετάνοιας. Το Δικαστικό Συμβούλιο συμφώνησε με τον 
εισαγγελέα.

Νέα αίτηση για άδεια, νέο εισαγγελικό βέτο, νέα ομόφωνη 
απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, νέα απεργία πείνας. 
Αναγκαστικά. Την ώρα που οι γιατροί άρχισαν να χτυπούν κα-
μπανάκια κινδύνου για τη ζωή του, η εισαγγελέας του ΑΠ ανα-
γκάστηκε να ασκήσει αναίρεση. Το Συμβούλιο του ΣΤ Ποινικού 
Τμήματος του ΑΠ έκανε δεκτή την αναίρεση, με μια ιδιαίτερα 
εμπεριστατωμένη απόφαση, που έκλεινε όλες τις πόρτες.

Κι εκεί που περιμέναμε να συνεδριάσει το Δικαστικό Συμβού-
λιο του Βόλου και να αποφασίσει σύμφωνα με όσα υποδεικνύει 
η αναιρετική απόφαση του ΑΠ, τραβούν από το συρτάρι μια 
ποινικά ανύπαρκτη υπόθεση, στην οποία ο Κουφοντίνας έτσι 
κι αλλιώς δεν έχει καμιά συμμετοχή, για να τον καταστήσουν 
υπόδικο για… κακούργημα. Κι ενώ το αδίκημα από την 1η του 
Ιούλη παύει να είναι κακούργημα, αυτοί θέλουν να δικάσουν 
την υπόθεση πριν από την 1η του Ιούλη, για να κόψουν την άδεια 
του Κουφοντίνα!

Ετσι, η εφαρμογή του ισχύοντος Δικαίου για έναν συγκεκρι-
μένο κρατούμενο μετατρέπεται σε κινούμενη άμμο, που παίρ-
νει πάντοτε το σχήμα της σκοπιμότητας: αν δεν προσκυνήσει, 
να μην πάρει την άδεια που δικαιούται.

Αλήθεια, οι νομικοί, οι θεωρητικοί του Δικαίου, οι κάθε εί-
δους «δικαιωματιστές» τι λένε γι' αυτό;

Π.Γ.
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Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινοΣε μια νέα πρόκληση προ-
χωρά ο δικαστικός μηχανι-

σμός του Βόλου, προκειμένου 
να παρακάμψει την αναιρετική 
απόφαση του Αρείου Πάγου και 
να κόψει και πάλι την κανονική 
άδεια που δικαιούται ο Δημή-
τρης Κουφοντίνας. Ολα φαίνο-
νται να είναι συντονισμένα από 
κάποιον κεντρικό μηχανισμό και 
να μην είναι πρωτοβουλία του 
ενός ή του άλλου δικαστικού.

Το Δικαστικό Συμβούλιο του 
Βόλου, με νέα σύνθεση, ορί-
στηκε να συνεδριάσει την Πα-
ρασκευή 21 Ιούνη (χθες). Και 
η Εισαγγελία του Βόλου έχει 
καταθέσει από τις 10 Ιούνη πρό-
ταση να μην εξεταστεί επί της 

ουσίας το αίτημα για χορήγηση 
άδειας στον Δ. Κουφοντίνα, αλ-
λά να απορριφθεί για τυπικούς 
λόγους, διότι βρίσκεται υπό 
κατηγορία σε βαθμό κακουρ-
γήματος!

Πρόκειται για τη γνωστή υπό-
θεση της ανύπαρκτης συμμετο-
χής σε ανύπαρκτο αδίκημα, για 
την οποία γράψαμε αναλυτικά 
στο προηγούμενο φύλλο μας.

Υπενθυμίζουμε ότι:
u Καμιά στάση κρατουμένων 

δεν έλαβε χώρα στον Κορυ-
δαλλό στις 24.2.2019. Εγινε μια 
«γενικευμένη διαμαρτυρία» των 
κρατούμενων στις πτέρυγες Α, 
Β, Γ και Δ, όπως τη χαρακτήρισε 
η διεύθυνση της φυλακής.

u Ο Δ. Κουφοντίνας ήταν τό-
τε κρατούμενος στο παράρτημα 
της ΣΤ Πτέρυγας, που βρίσκεται 
σε άλλο κτίριο και συγκεκριμέ-
να στο υπόγειο των γυναικείων 
φυλακών Κορυδαλλού. Δεν 
μπορούσε να έχει και δεν είχε 
καμιά φυσική συμμετοχή στη 
διαμαρτυρία των κρατούμενων, 
που προκλήθηκε μετά την γκαν-
γκστερική απαγωγή του απερ-
γού πείνας πολιτικού κρατούμε-
νου Ντ. Γιαγτζόγλου. Εμαθε για 
τη διαμαρτυρία από τα ΜΜΕ και 
μαζί με τους συγκρατούμενούς 
του Κ. Γουρνά, Γ. Πολύδωρο και 
Γ. Πετρακάκο εξέδωσαν μια 
ανακοίνωση αλληλεγγύης, σε 
μεταγενέστερο χρόνο.

Πρέπει ακόμα να σημειώσου-
με ότι με βάση τον νέο Ποινικό 
Κώδικα, που ψηφίστηκε πρό-
σφατα από τη Βουλή, το αδίκη-
μα της «στάσης κρατουμένων» 
(174 ΠΚ) δεν είναι κακούργημα, 
αλλά πλημμέλημα, επομένως 
δεν αποτελεί κώλυμα για τη χο-
ρήγηση άδειας σε κρατούμενο. 
Ο νέος Ποινικός Κώδικας τίθε-
ται σε ισχύ από την 1η Ιούλη του 
2019. 

Σπεύδουν, λοιπόν, να συγκα-
λέσουν το Δικαστικό Συμβούλιο 
πριν από την 1η Ιούλη, για να 

βρουν ένα πρόσχημα να κόψουν 
την άδεια του Δημήτρη Κουφο-
ντίνα. Οχι υιοθετώντας το βέτο 
του εισαγγελέα στην κατά πλει-
οψηφία απόφαση του Συμβουλί-
ου της Φυλακής για τη χορήγη-
ση άδειας στον Δ. Κουφοντίνα, 
πράγμα που δεν μπορούν να 
κάνουν μετά την αναιρετική 
απόφαση του Αρείου Πάγου, 
που τους έχει αφαιρέσει κάθε 
δυνατότητα, και όσον αφορά 
τις τυπικές και όσον αφορά τις 
ουσιαστικές προϋποθέσεις, αλ-
λά καταφεύγοντας στη στημένη 
δίωξη από την Εισαγγελία Πει-
ραιά, μετά από εντολή της απερ-
χόμενης εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου Ξένης Δημητρίου.

Ας δούμε αναλυτικά πώς έγι-
νε η προκλητική μεθόδευση.

1Οταν η Εισαγγελία Πρωτοδι-
κών Βόλου ενημερώθηκε εγ-

γράφως από τις Φυλακές Κασ-
σαβέτειας για την άσκηση ποινι-
κής δίωξης σε βάρος (και) του Δ. 
Κουφοντίνα, επειδή κατάλαβαν 
ότι το κουρελόχαρτο της Μαρσι-
ώνη, που δεν προσωποποιούσε 
τις κατηγορίες δε θα μπορούσε 
να σταθεί, απευθύνθηκε στις 
7-6-2019 στην Εισαγγελία Πρω-
τοδικών Πειραιά, ζητώντας «πε-
ραιτέρω διευκρινίσεις σχετικά 
με το για ποια, συγκεκριμένα, εκ 
των ανωτέρω, αξιόποινη πράξη 
έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε 
βάρος του κρατουμένου κατάδι-
κου Δημητρίου Κουφοντίνα, αν 
είναι σε βαθμό κακουργήματος 
ή πλημμελήματος, καθώς και το 
δικονομικό στάδιο στο οποίο 
βρίσκεται η σε βάρος του σχη-
ματισθείσα δικογραφία μετά 
την ασκηθείσα ποινική δίωξη».

2Η Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Πειραιά απάντησε αυθημε-

ρόν, ότι ο Δ. Κουφοντίνας κα-
τηγορείται ως απλός συνεργός 
(διά ψυχικής συνδρομής) σε 
βαθμό κακουργήματος στη 
στάση κρατουμένων που έγινε 
σε άλλο κτίριο της φυλακής, 
επειδή συνυπέγραψε ανακοίνω-

ση συμπαράστασης με συγκρα-
τουμένους του (παρατίθεται και 
το κείμενο).

3Η αντεισαγγελέας Πρωτοδι-
κών Βόλου Μαρία-Σοφία Βα-

ΐτση, στην πρότασή της προς το 
Δικαστικό Συμβούλιο, ακολου-
θεί το σκεπτικό της αναιρετικής 
απόφασης του Αρείου Πάγου 
(ΣυμβΑΠ 1001/2019) και σημει-
ώνει πως, αν δεν πληρούνται οι 
τυπικοί όροι για να δοθεί άδεια 
σε κρατούμενο, τότε το Δικαστι-
κό Συμβούλιο «απορρίπτει την 
αίτηση του κατάδικου για τυπι-
κούς λόγους, και δεν προχωρεί 
σε επάλληλη σκέψη για τη διαπί-
στωση ή μη της συνδρομής των 
ουσιαστικών προϋποθέσεων». 
Στη συνέχεια, εξετάζοντας την 
αίτηση του Δ. Κουφοντίνα, απο-
φαίνεται ότι «δεν συντρέχει η 
αρνητική τυπική προϋπόθεση 
της μη εκκρεμούσας σε βάρος 
του ποινικής διαδικασίας για 
αξιόποινη πράξη σε βαθμό 
κακουργήματος» και γι’ αυτό 
η άδεια που ζήτησε «πρέπει 
να απορριφθεί για τυπικούς 
λόγους».

4Ενώ η εισαγγελέας φροντίζει 
να υπονοήσει ότι ο Κουφοντί-

νας δεν έπρεπε να πάρει καμιά 
άδεια από τις 5-4-2018, οπότε 
σχηματίστηκε η ποινική δικογρα-
φία, μετά από παραγγελία της 
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 
δεν αναφέρει ότι ο νέος Ποινι-
κός Κώδικας, που μετά πολλών 
επαίνων ψηφίστηκε πρόσφατα 
από τη Βουλή, έχει μετατρέψει 
τη στάση κρατουμένων σε πλημ-
μέλημα και επομένως δεν υφί-
σταται καμιά αρνητική τυπική 
προϋπόθεση για τη χορήγηση 
άδειας στον Δ. Κουφοντίνα. 
Προς τι αυτή η παράλειψη; (Ρη-
τορικό είναι το ερώτημα).

5Το Δικαστικό Συμβούλιο ορί-
στηκε να συνεδριάσει στις 21 

Ιούνη. Δηλαδή, δύο εβδομάδες 
μετά το απαντητικό έγγραφο 
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Πειραιά, με το οποίο διευκρινί-

ζεται για τι ακριβώς κατηγορεί-
ται ο Δ. Κουφοντίνας. Δεν έδει-
ξαν καμιά ιδιαίτερη βιασύνη. Η 
21η Ιούνη απέχει ένα μήνα από 
την αναιρετική απόφαση του 
Αρείου Πάγου (εκδόθηκε στις 
23 Μάη). Εδώ κι αν δεν έδειξαν 
καμιά βιασύνη. Κανονικά έπρε-
πε να κάνουν τη συνεδρίαση 
του Δικαστικού Συμβουλίου με 
νέα σύνθεση, λίγες μέρες μετά 
την αναιρετική απόφαση του 
Αρείου Πάγου. Δεν το έκαναν, 
όμως. Δεν έδειξαν καμιά πρε-
μούρα να ευθυγραμμιστούν με 
την απόφαση του Αρείου Πάγου. 
Περίμεναν να ασκηθεί η ποινι-
κή δίωξη στον Πειραιά. Τυχαίο 
είναι ότι η δικογραφία έφυγε 
από την εισαγγελέα Πειραιά 

προς το Τμήμα Βουλευμάτων, 
προκειμένου να ανατεθεί σε 
ανακριτή, στις 4 Ιούνη, μια 
μέρα μετά την έξοδο του Δ. 
Κουφοντίνα από το νοσοκο-
μείο, ύστερα από τη σκληρή 
απεργία που έκανε, η οποία τον 
έφερε στο χείλος του θανάτου; 
Γιατί δεν περίμεναν άλλες δέκα 
μέρες, ώστε η υπόθεση να εξε-
ταστεί με βάση το νέο Ποινικό 
Κώδικα, ο οποίος αρχίζει να 
ισχύει από την 1η Ιούλη;

6Είναι προφανέστατο ότι 
έχουμε να κάνουμε με με-

θόδευση. Εσπευσαν να συγκα-
λέσουν το Δικαστικό Συμβούλιο 
πριν από την 1η Ιούλη, μόνο και 
μόνο για να κόψουν την άδεια 
του Δ. Κουφοντίνα, ενώ ξέρουν 
πολύ καλά ότι την 1η Ιούλη δε θα 
υπάρχει κανένα τυπικό κώλυμα 
για να απορρίψουν την άδεια.

u Καταγγέλλουμε αυτή τη 
μεθόδευση, που θυμίζει επο-
χές μοναρχοφασισμού και 
χούντας.

u Δεν ξέρουμε τη χτεσινή 
εξέλιξη στο Δικαστικό Συμβού-
λιο του Βόλου (οδεύαμε προς 
το τυπογραφείο την ώρα που 
συνεδρίαζε), όμως κάθε άν-
θρωπος που έχει στοιχειώδη 
αντίληψη του ποινικού συστή-
ματος θα συμφωνήσει πως η 
υπόθεση έπρεπε να αναβληθεί 
για την 1η Ιούλη, ώστε το αίτη-
μα της άδειας στον Δημήτρη 
Κουφοντίνα να κριθεί με βάση 
τα προβλεπόμενα από τον νέο 
Ποινικό Κώδικα. Είναι βασική 
αρχή του ισχύοντος Δικαίου, 
ότι εφαρμόζεται πάντοτε η ευ-
νοϊκότερη για τον κατηγορού-
μενο ή κρατούμενο διάταξη.

u Καλούμε κάθε προοδευτι-
κό άνθρωπο και ιδιαίτερα τον 
νομικό κόσμο να υψώσει φωνή 
διαμαρτυρίας ενάντια στα όσα 
προκλητικά συμβαίνουν σε βά-
ρος των δικαιωμάτων του Δη-
μήτρη Κουφοντίνα.

Πρωτοφανής μεθόδευση για να 
κόψουν την άδεια του Δ. Κουφοντίνα


