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Ευχαριστούμε τον Αλέξη 
Τσίπρα που έκανε πολλά για 
την χώρα του και την Ευρώπη. 
Συγχαρητήρια και την καλύ-
τερη δυνατή τύχη ευχόμαστε 
στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο 
οποίος θα επιδοθεί στο έργο 
της αποκατάστασης της ελ-
ληνικής οικονομίας. Η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή θα βρίσκεται 
πάντα στο πλευρό του ελληνι-
κού λαού.

Πιέρ Μοσκοβισί
Ο βήχας και ο έρωτας δεν 

κρύβονται.
Και νιώθω σήμερα την ανά-

γκη να απευθυνθώ και στους 
Ελληνες του εξωτερικού. Αυ-
τούς που εξόρισε η κρίση. (…)  
Από σήμερα δουλεύουμε για 
να αλλάξουμε τη χώρα που 
αναγκαστήκατε να εγκαταλεί-
ψετε.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Το ότι ο ίδιος ήταν υπουργός 

των κυβερνήσεων που με την 
πολιτική τους εξανάγκασαν 
τόσους ανθρώπους να μετα-
ναστεύσουν πρέπει, προφα-
νώς, να ξεχαστεί.

Εχω δεσμευτεί (…) και για 
ένα αποτελεσματικό κράτος, 
που θα προσφέρει στον πολί-
τη Ασφάλεια, αξιοπρεπή Υγεία 
και σύγχρονη Παιδεία.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Η μπατσοκρατία πάνω από 

την Υγεία και την Παιδεία!
Συναγωνιστές, Συναγωνί-

στριες, πορευόμαστε προς 
την κορυφή του υψώματος, 
όπου θα υψώσουμε δύο Ση-
μαίες. Πρώτη την Δοξασμένη 
Γαλανόλευκη του Εθνους μας 
και δεύτερη την Σημαία με τον 
Μαίανδρο, που έχει τα χρώμα-
τα της Σημαίας της Φιλικής 
Εταιρείας, το μαύρο, το άσπρο 
και το κόκκινο.

Νικόλαος Μιχαλολιάκος
Αυτά την παραμονή των 

εκλογών. Την επομένη, οι ση-
μαίες βρέθηκαν καρφωμέ-
νες… αλλού.

Δεν είναι η καρέκλα το ζη-
τούμενο για μας. Ούτε η καρε-
κλοθηρία.

Κυριάκος Βελόπουλος
Πέρα από τα αυτονόητα γέ-

λια, σημειώστε ότι η δήλωση 
έγινε μετά τον καυγά για το 
ποια έδρα θα διαλέξει ο πρό-
εδρος και ποιον υποψήφιο θ' 
αφήσει εκτός Βουλής.

Εκφράζω τα θερμότερα συγ-
χαρητήριά μου στον ελληνικό 
λαό για τις εθνικές εκλογές. 
Συγχαρητήρια επίσης στον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα 
Δημοκρατία για τη νίκη τους. 
Ανυπομονώ να συνεργαστώ με 
τον κ. Μητσοτάκη ως νέο πρω-
θυπουργό της Ελλάδας.

Τζέφρι Πάιατ
Τυπικό το μήνυμα του αμερι-

κανού πρέσβη. Επειδή, όμως, 
πρόκειται ακριβώς για τον αμε-
ρικανό πρέσβη και αναφέρεται 
στην Ελλάδα, αποκτά μια ξεχω-
ριστή διάσταση. Γνωστή η πα-
ράδοση της αμερικανοκρατίας.

«Σήμερα, η λογική επι-
στρέφει στον τόπο με την 

ψήφο των ελλήνων πολιτών». 
Ετσι άρχισε η Γεννηματά τη 
δήλωσή της, όταν βγήκε από 
το εκλογικό κέντρο όπου ψή-
φισε. Και συνέχισε: «Η ψήφος 
στο Κίνημα Αλλαγής είναι η 
χρήσιμη ψήφος για τα λαϊκά 
συμφέροντα και είναι η κρί-
σιμη ψήφος για την πολιτική 
σταθερότητα». Μερικές ώρες 
αργότερα, το κοντέρ έγραψε 
39,85% ΝΔ, 31,53% ΣΥΡΙΖΑ 
και ένα μίζερο 8,1% για το ΚΙ-
ΝΑΛ. Σύμφωνα με τη Φώφη, 
επέστρεψε η… λογική! Για την 
ίδια δε λέμε τίποτα (έχει το 
ακαταλόγιστο), αλλά αυτοί που 
της γράφουν τις δηλώσεις δεν 
έμαθαν πώς κρατιέται η «πι-
σινή» (για να μη γίνεις ρόμπα 
μετά);

Τυπικά, ο Μαρινάκης εί-
ναι ένας απλός δημοτικός 

σύμβουλος Πειραιά. Ουσιαστι-
κά, είναι ένας πανίσχυρος κα-
πιταλιστής που έχει κάνει τον 
Πειραιά φέουδό του, ενώ με 

το Συγκρότημα ΜΜΕ που έχει 
αποκτήσει (πλέον έχει πάρει 
και άδεια δημιουργίας πανελ-
λαδικού καναλιού) έχει γίνει 
και πολιτικά ισχυρός. Κι αυτό 
φρόντισε να δείξει, λίγες ώρες 
πριν από την επικύρωση της 
νίκης του Μητσοτάκη. Ψήφισε 
με στάτους πολιτικού αρχηγού. 
Βγαίνοντας δε από το εκλογι-
κό κέντρο έκανε και δήλωση 
αρχηγικού τύπου: ««Σήμερα 
είναι μια ιδιαίτερη ημέρα. Είναι 
μια γιορτή για τη Δημοκρατία. 
Ξεκινάει μια καινούρια ημέρα 
για τον ελληνικό λαό, μια μέρα 
μακρυά από το ψέμα, την υπο-

κρισία, το μίσος, το κόμπλεξ, 
το θράσος, το ξεπούλημα της 
πατρίδας, την εθνική προδοσία, 
πάρα πολλά δηλαδή τα οποία 
μας πήγαν πίσω πολλά χρόνια 
και έχουν χρεώσει κι εμάς και 
τα παιδιά μας για τα επόμενα 
χρόνια…». Τα μηνύματα Μαρι-
νάκη δεν απευθύνονται πλέον 
στον Τσίπρα, αλλά στον Μη-
τσοτάκη.

Οικογενειακή υπόθεση. 
Στην ορκωμοσία του Μη-

τσοτάκη παρόντες ήταν μόνο 
η γυναίκα του, τα παιδιά του, οι 
τρεις αδερφές του και οι απα-

ραίτητοι στενοί προσωπικοί του 
συνεργάτες. Η πρωθυπουργία 
είναι θεσμός ατομικός και ο 
Κούλης δίνει λογαριασμό μόνο 
στη φαμίλια του, ήταν το μήνυ-
μα που έστειλε στα στελέχη της 
ΝΔ. Eιδικά για τους Μητσοτά-
κηδες, ξέρουμε καλά τι σημαί-
νει «οικογένεια». Εκτός αυτού, 
όλη η τελετή ορκωμοσίας είχε 
έναν αέρα αμερικανιάς, με  τις 
κάμερες να καταγράφουν τον 
Κούλη να περπατάει στον κήπο 
του προεδρικού παρέα με τη 

γυναίκα του και τα παιδιά του 
και να τους ασπάζεται θερμά 
μετά την ορκωμοσία.

Ο όρκος του Μητσοτάκη 
ήταν, φυσικά, θρησκευτι-

κός, ενώ τα πλάνα που είχαν 
ετοιμάσει οι προπαγανδιστές 
της ΝΔ έδειχναν τον Κούλη 
με φόντο το γαλάζιο ουρανό 
και ελληνικές σημαίες να ανε-
μίζουν. Το τρίπτυχο είχε συ-
μπληρωθεί: πατρίς, θρησκεία, 
οικογένεια.

13/7/1925: Κατάργηση ελευθεροτυπί-
ας από τον δικτάτορα Θεόδωρο Πάγκαλο 
λόγω «κομμουνιστικού κινδύνου» 14/7: 
Γαλλία: Ημέρα Βαστίλης (εθνική γι-
ορτή), Ιράκ: Ημέρα δημοκρατίας (1958), Κι-
ριμπάτι: Ημέρα ανεξαρτησίας 14/7/1896: Γέν-
νηση Buenaventura Durruti 14/7/1969: Βόμβα 
τραυματίζει τον καθηγητή Σάκη Καράγιωργα, 
εξάρθρωση ΔΑ 14/7/1971: Βόμβα (ΛΕΑ) στην αί-
θουσα διαλέξεων της Ελληνοαμερικανικής Ενω-
σης 14/7/1977: Βόμβες σε American Express, 
αυτοκίνητο Βορειοαμερικάνου και κατάστημα 
Πι Εξ 14/7/1992: Ρουκέτα κατά υπουργού Οι-
κονομικών Γιάννη Παλαιοκρασσά (17Ν), θάνατος 
Θάνου Αξαρλιάν 15/7/1935: Συγκρούσεις βασι-
λοφρόνων και δημοκρατικών (Πάτρα), πολλοί 

τραυματίες 15/7/1965: Αποστασία, Ιου-
λιανά 15/7/1970: Καταδίκες δώδεκα στελεχών 
ΚΚΕ, ΔΕΑ και ΠΑΜ 15/7/1974: Πραξικόπημα στην 
Κύπρο 16/7/1972: Σύλληψη εννιά Ελλήνων και 
τεσσάρων Γερμανών για συμμετοχή στο «Κίνημα 
20ής Οκτώβρη» 16/7/1991: Απόπειρα κατά τούρ-
κου επιτετραμμένου Ντενίς Μπουλούκμπασι (17Ν) 
16/7/1991: Τέσσερις βόμβες σε γραφεία ασφαλι-
στικών εταιρειών (ΕΛΑ-1η Μάη) 16/7/2002: Σύλ-
ληψη Χριστόδουλου και Βασίλη Ξηρού και Διονύση 
Γεωργιάδη (17Ν) 17/7: Ημέρα διεθνούς δικαιο-

σύνης, Ιράκ: Ημέρα επανάστασης 17/7/1929: 
Η κυβέρνηση Βενιζέλου ψηφίζει το Ιδι-
ώνυμο (νόμος κατά των κομμουνιστών) 
17/7/1936: Εξέγερση Καταλονίας, έναρξη ισπα-
νικού εμφύλιου, επανάσταση Μαρόκου κατά Ισπα-

νών 17/7/1955: Απόδραση 21 υπόδικων 
και έξι κατάδικων (στελέχη ΚΚΕ) από 
φυλακές Βούρλων ανοίγοντας σήραγγα 
17,5 μέτρων 17/7/1982: Πρώτος πολιτικός 
γάμος στην Ελλάδα (Ικαρία) 17/7/2002: Σύλλη-
ψη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου (17Ν) 17/7/2009: 
Βομβιστική επίθεση στην οικία τέως υφυπουργού 
Εσωτερικών Παναγιώτη Χηνοφώτη (Συνωμοσία Πυ-
ρήνων της Φωτιάς - Φράξια Μηδενιστών) 18/7: 
Ημέρα Nelson Mandela, Ισπανία: Ημέρα εργασίας 
18/7/1980: Εμπρησμός τεσσάρων φορτηγών ψυγεί-
ων Μαρινόπουλου (ΕΛΑ) 18/7/1990: Ληστεία σε 
τράπεζα Εργασίας Περιστερίου (17Ν) 18/7/2002: 
Σύλληψη Βασίλη Τζωρτζάτου και Θεολόγου Ψαρα-
δέλλη (17Ν) 19/7: Νικαράγουα: Ημέρα ανεξαρ-
τησίας 19/7/1969: Βόμβα (ΚΕΑ) στο Καλαμάκι.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Προς πανελιτζήδες της TV u Πα-
ρακαλούμε, μη μας στερήσετε το καλτ 
δίδυμο u Μπορεί να μην εκλέχτηκαν 
βουλεύτριες (sic!), παραμένουν όμως 
ενεργές πολιτικά u Ελένη Αυλωνίτου 
και Εύη Καρακώστα for ever u Για την 
Κατερινάρα, που έγραψε καλό σκορ, 
αλλά έμεινε εκτός Βουλής, δεν ανησυ-
χούμε u Αυτή ως αρχηγός κόμματος 
θα εξακολουθήσει να έχει την προβολή 
που της αρμόζει u Τι θα πει «ποιου κόμ-
ματος;» u Κάνετε πως ξεχάσατε τη Νέα 
Ελληνική Ορμή; u Εκτός αν είστε πα-
ντελώς αδιάφοροι για την υψηλή πολιτι-
κή u Σε πένθιμο mood η στήλη σήμερα, 
όπως αντιλαμβάνεστε u Ο Μιχελογιαν-
νάκης, ο γιατρός, μόλις έκτος μεταξύ 
έντεκα υποψηφίων στο Ηράκλειο! u 

Χάλασαν οι Κρητικοί, φίλε μου u Διε-
φθάρησαν από τον τουρισμό u Τόσους 
φιλιότσους και τόσους συντέκνους έχει 
ο Μιχελογιαννάκης, ο γιατρός, και δεν 

κατάφερε να βγει τουλάχιστον τρίτος 
και να εκλεγεί u Και βέβαια, η στήλη 
θρηνεί για την απώλεια ενός διδύμου 
που θα τα «έσπαγε» u Ρουμελιώτης, 
υποψήφιος με το μπαρουφόκομμα u 

Είχε υποσχεθεί ότι θα κάπνιζε μπάφο 
μέσα στη Βουλή u Ψαριανός, υποψή-
φιος με τη ΝΔ αυτή τη φορά u Αυτός 
δε χρειάζεται συστάσεις u Αναλογι-
στείτε τι δίδυμο θα έφτιαχναν u Ειδικά 
τις προχωρημένες ώρες της ημέρας u 

Τότε που αποδίδουν οι μερακλήδες u 

«Είναι ντροπή ότι μέχρι τώρα στις 14:30 
που ψήφισα στο εκλογικό μου τμήμα 
έχουν ψηφίσει 130 από τους 530 εγγρ-
γραμμένους!» u Το τιτίβισμα έγινε από 
μια τεράστια κοινωνική προσωπικότη-
τα, ο λόγος της οποίας έχει βαρύτατη 
σημασία στις πολιτικές εξελίξεις u Τον 
Βασίλειο Κωστέτσο! u Μετά απ' αυτό, 
αντιλαμβάνεστε πόσο περήφανοι αι-
σθανθήκαμε που κάναμε αποχή u Δε 

θα ήταν ΓΑΠ αν δεν έκανε γκάφα και 
τη μέρα των εκλογών u Οι άνθρωποί 
του ανακοίνωσαν ότι θα ψηφίσει στο 
σχολικό συγκρότημα «Ανδρέας Γ. Πα-
πανδρέου» στην Πάτρα u Πήγαν οι 
κάμερες και το βρήκαν κλειστό u Με 
λουκέτο στην καγκελόπορτα! u Δεν 
ανήκε στα εκλογικά κέντρα! u Τελικά 
δε μάθαμε, έκλαψε η Μπαζιάνα στις 
5 του Ιούλη; u Την παραμονή, πάντως, 
πήγε ν' ακούσει Λορίνα Μακένιτ στο 
Ηρώδειο u Και φρόντισε να συναντηθεί 
και να φωτογραφιστεί με την καναδέζα 
καλλιτέχνιδα u Ισως γιατί οι μελωδίες 
της Μακένιτ είναι σ' ένα θλιμμένο και 
στοχαστικό ύφος u Προετοιμαζόταν 

u Οχι για το κλάμα της 5ης του Ιούλη 
(που είναι ένα ψέμα, όπως τα πολλά του 
συζύγου της) u Αλλά για την αποχώρη-
ση από την εξουσία στις 7 του Ιούλη u 

Οπως και να το κάνεις, είναι απώλεια 
τα επιλεγμένα ταξίδια στο εξωτερικό 

με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος u 

Και όλα τα υπόλοιπα u Ντροπή σας, πα-
γουράδες πασόκοι u Δεν ξέρετε να δι-
ακρίνετε αξίες και… προσόντα u Ακούς 
εκεί πέμπτη στους εφτά κοτζάμ Βάνα u 

Ξεχάσατε ρε τον ιστορικό στίχο; u Γιάν-
νενα, πρώτα στ' άρματα, στα γρόσια και 
στα γράμματα u Τι θα πει «και τι σχέση 
έχουν αυτά με τη Βάνα;» u Σε όλα πρώ-
τη είναι, προσφέρθηκε να σας βοηθήσει 
κι εσείς πήγατε και σταυρώσατε κάτι 
«άκυρους» u Δεν σας αντιλαμβάνομαι 
u Γιατί χαρακτηρίζετε «το πιο σύντομο 
ανέκδοτο» την τοποθέτηση του Κικίλια 
ως υπουργού Υγείας; u Ξεχάσατε ότι 
είναι γιατρός; u Ελα, δε θέλω χάχανα 
όταν σας λέω σοβαρά πράγματα u Πά-
παλα η έδρα και για τον Κάλαχαν u Τον 
«καθάρισε» η Νάντια με τα γάντια του 
μποξ u Ο Γιάννης Λοβέρδος «έφαγε» 
τον Μάκαρο τον Γιακουμάτο u Τι άλλο 
θα δούμε σ' αυτή τη χώρα; u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Απόψε μίλησε ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Η ετυμηγορία του 
είναι ξεκάθαρη. Η κοινωνία θέλει να πάμε μπροστά ενωμένοι. 
Ολοι μαζί. Χωρίς κανείς να μείνει πίσω. Θέλει, πάνω από όλα, 
ανάπτυξη, δουλειές κι ασφάλεια. Για να ξαναγίνει η Ελλάδα 
δυνατή όπως μας αξίζει. (…) Δεν ζητώ περίοδο χάριτος. Γιατί 
απλά δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Οικοδομούμε ένα ευρύ 
μέτωπο συναίνεσης και προόδου. Ενωμένοι μπορούμε να 

γράψουμε τη δική μας ιστορία. Σας ευχαριστώ από την καρδιά 
μου. Καλό βράδυ. Και από αύριο ο ουρανός θα είναι πιο γαλανός 

και ο ήλιος πιο φωτεινός. Ξημερώνει μια νέα μέρα για την 
πατρίδα μας.

Κυριάκος Μητσοτάκης

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Σιγά τον πολιτικό πολιτισμό…
Oι συριζαίοι που έλεγαν «ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώ-

νουν», που έδιναν κορυφαίο διλημματικό χαρακτήρα στις εκλο-
γές (ιδιαίτερα πριν από τις ευρωεκλογές), παρέδωσαν μες στην 
καλή χαρά τα υπουργεία στους διαδόχους τους. Γελούσαν και τα 
μουστάκια τους. Γιατί άραγε; Απλούστατα, επειδή κατάφεραν να 
αυξήσουν το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, κατάφεραν να αναδειχτούν 
σε δεύτερο πόλο ενός νέου δικομματισμού και ευελπιστούν ότι 
μετά από μερικά χρόνια (τέσσερα το πολύ) θα παρευρίσκονται σε 
μια αντίστοιχη τελετή με αντίθετους ρόλους (θα είναι αυτοί που 
θα παραλαμβάνουν και οι δεξιοί που θα παραδίδουν).

Το σύνθημα το είχε δώσει ο Τσίπρας, παραδίδοντας κανονικά 
στο «γιο του αποστάτη». Χωρίς δηλώσεις, χωρίς καν ήχο (αυτό 
δεν το άντεχε με τίποτα), αλλά κανονικά. Οι υπουργοί δεν μπο-
ρούσαν να κάνουν το ίδιο, έπρεπε και να μιλήσουν. Οι περισσό-
τεροι είχαν μόνο καλά λόγια να πουν για τους διαδόχους τους 
(κάποιοι αντάλλαξαν ακόμα και ασπασμούς). Λίγοι πέταξαν μπη-
χτές, χωρίς όμως να ξεπεράσουν τα όρια και να δημιουργήσουν 
ένταση.

Οι δεξιοί παρέλαβαν επίσης μες στην καλή χαρά. Αυτό ήταν 
λογικό, υπουργεία παραλάμβαναν. Εκαναν, όμως, κι ένα βήμα 
παραπέρα. Δήλωσαν -όλοι τους- ότι δεν ήρθαν για να καταστρέ-
ψουν, αλλά για να συνεχίσουν τα θετικά που βρήκαν. Ακόμα και 
ο γνωστός Μπουμπούκος, ο ορισμός της μνησικακίας και του ρε-
βανσισμού, δήλωσε ότι μαζί με τους συνεργάτες του έπεσαν με 
τα μούτρα στη μελέτη των νομοσχεδίων που άφησε η προηγού-
μενη πολιτική ηγεσία για να δουν ποια απ' αυτά θα προωθήσουν 
για ψήφιση! Η καταστροφολογία της προηγούμενης περιόδου 
(μέχρι και την παραμονή των εκλογών) έμοιαζε μια μακρινή ανά-
μνηση (κι ας είχαν περάσει μόνο τρεις-τέσσερις μέρες). Οι λέξεις 
«καμένη γη» δε βγήκαν από κανένα δεξιό στόμα.

Γιατί να μην το κάνουν αυτό οι δεξιοί; Νίκησαν καθαρά, έχουν 
αυτοδυναμία, το καλό κλίμα διευρύνει τα όρια της περιόδου 
ανοχής και αποδυναμώνει τις αντιπολιτευτικές κορόνες που θα 
εκτοξευτούν. Από την άλλη, ξέρουν ότι κατά βάση θα συνεχίσουν 
την ίδια πολιτική. Δεν πρόκειται να κάνουν κάποια τομή, αλλά 
απλώς θα παραλάβουν τη σκυτάλη στο πλαίσιο της μνημονιακής 
σκυταλοδρομίας.

Και οι δυο πλευρές, λοιπόν, είχαν λόγους (η καθεμιά τους δι-
κούς της) να συμπεριφερθούν όπως συμπεριφέρθηκαν. Τα περί 
πολιτικού πολιτισμού είναι μύθος προς κατανάλωση από πολιτικά 
αφελείς.

Υποκριτικό γλείψιμο
Το δεύτερο κοινό στοιχείο των τελετών παράδοσης-παραλα-

βής των υπουργείων ήταν το γλείψιμο που έριξαν όλοι οι υπουρ-
γοί στους μόνιμους δημόσιους υπάλληλους. Συνεργάτες τους 
ανέβαζαν, κλειδιά για την επιτυχία του κυβερνητικού έργου τους 
κατέβαζαν. Εδωσαν όρκο ότι θα στηριχτούν σ' αυτούς για να 
προωθήσουν την πολιτική ατζέντα της κυβέρνησης κτλ. κτλ.

Πρόκειται για σκέτη υποκρισία. Ολοι οι υπουργοί όλων ανε-
ξαιρέτως των κυβερνήσεων τρέφουν βαθιά απέχθεια για τους 
δημόσιους υπάλληλους που σέβονται τη νομιμότητα. Διότι αυτοί, 
στο μέτρο που τους αναλογεί, στέκονται εμπόδιο στις σκαστές 
παρανομίες που κάνουν οι υπουργοί για να προωθήσουν διάφο-
ρα -επιχειρηματικά συνήθως- συμφέροντα. Γι' αυτό οι υπουργοί 
μαζεύουν γύρω τους τη γνωστή στρατιά των μετακλητών και 
αποσπασμένων υπαλλήλων, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη βρό-
μικη δουλειά, στήνοντας μια παρα-υπηρεσία δίπλα στη δημο-
σιοϋπαλληλική δομή του υπουργείου. Κλείνουν συμφωνίες, πα-
ρακάμπτουν τη διοικητική ιεραρχία, ασκούν ασφυκτικές πιέσεις 
στους υπάλληλους, τους διαβάλλουν ως… γραφειοκράτες και… 
σαμποταριστές της ανάπτυξης κτλ. κτλ.

Υπάρχουν, βέβαια, και τα κομματικά παρακλάδια μέσα στις 
δημόσιες υπηρεσίες, που όταν το κόμμα τους αναρριχάται στην 
εξουσία, πετάνε κάθε μάσκα και βουτάνε στη βρομιά, βοηθώντας 
το κόμμα, τον υπουργό και τον εαυτό τους (η τελευταία βοήθεια 
υλοποιείται με τη γρήγορη ανέλιξή τους, αν διαθέτουν τα τυπικά 
προσόντα, αλλά και με διάφορες παρασκηνιακές συναλλαγές 
«κάτω απ' το τραπέζι»).

Σύντομα, λοιπόν, το γλείψιμο των υπαλλήλων από τους υπουρ-
γούς θα δώσει τη θέση του στη σύγκρουση με τους έντιμους 
δημόσιους υπάλληλους και στην άσκηση πιέσεων προκειμένου 
να παρακάμψουν τη νομιμότητα για να εξυπηρετηθούν καπι-
ταλιστικά συμφέροντα. Ετσι γινόταν πάντοτε, έτσι θα γίνει και 
τώρα. Οι τακτικοί αναγνώστες της «Κόντρας» γνωρίζουν ότι το 
ρεπορτάζ μας έχει ασχοληθεί (και θα συνεχίσει να ασχολείται) με 
σκανδαλώδεις υποθέσεις, με καραμπινάτες παρανομίες, με πα-
ραμερισμό και διαβολή των υπαλλήλων που απαιτούν εφαρμογή 
της νομιμότητας. Γιατί οι καπιταλιστές δε θέλουν να δεσμεύονται 
ούτε από τη στοιχειώδη νομοθεσία που έχει θεσπιστεί για την 
προστασία του περιβάλλοντος, της αρχαίας κληρονομιάς, του 
αιγιαλού, του δάσους κτλ.

Νέα παιδική χαρά με τα 
κουτάλια ανά χείρας

Το μικρό και ευέλικτο κυβερ-
νητικό σχήμα του Κούλη 

ξεκινά με… 51 άτομα. Ζωή να 
'χουν, μπορεί να αυξηθούν με 
την πάροδο του χρόνου, όπως 
συμβαίνει με όλες τις αστικές 
κυβερνήσεις. Το ότι υπάρχουν 
μόνο δύο αναπληρωτές υπουρ-
γοί και πληθώρα (τριάντα) υφυ-
πουργών δε σημαίνει τίποτα. Ο 
τελικός αριθμός μετράει και τα 
51 άτομα φτιάχνουν μια από 
τις πολυπληθέστερες κυβερ-
νήσεις στην ιστορία του ελλη-
νικού αστικού κοινοβουλευτι-
σμού. Μες στην πρωτοτυπία, 
δηλαδή…

Γιατί τόσοι πολλοί; Γιατί 
έπρεπε να βολευτούν τα στε-
λέχη του κόμματος, να βο-
λευτεί ο ίδιος ο Μητσοτάκης, 
να βολευτούν καπιταλιστικοί 
όμιλοι. Υπήρξαν, βέβαια, οι 
γνωστές καραμπόλες της 
τελευταίας στιγμής (κάπως 
έτσι βρέθηκε υπουργός ο Θε-
οχάρης και ο Βορίδης σ' ένα 
υπουργείο για τα θέματα του 
οποίου είναι εντελώς άσχε-
τος), όμως ο Μητσοτάκης -με 
την ισχύ που του δίνει η άνετη 
νίκη και η αυτοδυναμία της 
ΝΔ για πρώτη φορά μετά το 
2007- ήταν σε θέση να φτιάξει 
μια «δική του» κυβέρνηση.

Γιατί ο φόβος του είναι μην 
τυχόν και αρχίσουν οι «αυτο-
νομήσεις» υπουργών και στε-
λεχών, όσο η δική του θέση θ' 
αδυνατίζει. Γιατί το ξέρει ότι θ' 
αδυνατίζει, αφού δεν έχει πε-
ριθώρια να εφαρμόσει τίποτ' 
άλλο εκτός από τη μνημονια-
κή πολιτική. Τα όσα περί του 
αντιθέτου γράφονται από τα 
παπαγαλάκια της μητσοτακι-
κής προπαγάνδας, για τον Κυ-
ριάκο που είναι στο χέρι του να 
ηγεμονεύσει για πολλά χρόνια 
κτλ., είναι οι γνωστές παπάρες 
που γράφουν οι σφουγγοκω-
λάριοί του για κάθε νεόκοπο 
πρωθυπουργό.

Επειδή, λοιπόν, ο Κούλης 
φοβάται, φρόντισε με το 
πρώτο κιόλας προεδρικό δι-
άταγμα της κυβέρνησής του 
(81/8.2.2019, άρθρο 5), να με-
ταφέρει στην αρμοδιότητα 
του πρωθυπουργού την ΕΥΠ/
ΚΥΠ και τη Γενική Γραμματεία 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, 
δηλαδή την ΕΡΤ και το ΑΠΕ. 
Μ' άλλα λόγια, ο Μητσοτάκης 
θέλει να ελέγχει προσωπικά 
(μέσω του στενού προσωπικού 
του επιτελείου) από τη μια το 
χαφιεδολόι και τις προβοκά-
τσιες και από την άλλη τους 
μηχανισμούς της κυβερνητι-
κής προπαγάνδας. Δεν έχει 
καμιά εμπιστοσύνη στους 
υπουργούς του και έκανε κάτι 
που κανένας προηγούμενος 
πρωθυπουργός δεν έχει κάνει 
(μάλλον διδαχθείς από την 
εμπειρία των προκατόχων του).

Τον ίδιο φόβο έδειξε ο 
Κούλης και απέναντι σε πολι-
τικά ισχυρά στελέχη της ΝΔ, 

που θα μπορούσαν να τον 
αμφισβητήσουν στο μέλλον. 
Την αδερφή του την είχε ήδη 
αποκλείσει από τότε που έγινε 
αρχηγός της ΝΔ, τάχα γιατί 
είναι ενάντια στην οικογενει-
οκρατία (άποψη που, πάντως, 
δεν τον εμπόδισε να καταστή-
σει πανίσχυρο συνεργάτη του, 
γκαουλάιτερ στο Μαξίμου, 
τον ανιψιό του, γιο της άλλης 
αδερφής του). Τον Χατζηδά-
κη τον έστειλε στο ΥΠΕΝ, με 
εντολή να ιδιωτικοποιήσει τη 
ΔΕΗ, κίνηση που θα τον φθεί-
ρει πολιτικά, ενώ αντίθετα 
έδωσε το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων (το πρώ-
ην υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης) στον Μπουμπού-
κο, τον οποίο δεν τον φοβάται 
πολιτικά. Εστειλε τον Βορίδη 
«εξορία» στην πλατεία Βάθη, 
σ' ένα υπουργείο για το οποίο 
έχει μαύρα μεσάνυχτα (Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων) και επιπλέον διαθέτει για 
τον εκάστοτε υπουργό… ηλε-
κτρική καρέκλα. Με την ίδια 
λογική, παραμέρισε και δευ-
τεροκλασάτα στελέχη. Αφησε 
τον Β. Οικονόμου (τομεάρχη 
Υγείας) εκτός κυβέρνησης, 
όπως και τον Χαρακόπουλο 
(πρώτο βουλευτή Λάρισας και 
αναπληρωτή υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης για ένα φεγγά-
ρι στο παρελθόν).

Τη μεγαλύτερη ξεφτίλα την 
επιφύλαξε στον πιστό και φι-
λότιμο Κουμουτσάκο. Δεν τον 
έβαλε στο Εξωτερικών (κι ας 
ήταν τομεάρχης όλα τα προη-
γούμενα χρόνια), αλλά δεν τον 
αξίωσε καν με τίτλο υπουργού. 
Πήρε το Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, το κόλλησε στο 
Μπάτσων και Καταστολής 
και έκανε τον Κουμουτσάκο 
αναπληρωτή υπουργό (κάτι 
είναι κι αυτό, τουλάχιστον δε 
θα αναφέρεται στον Χρυσο-
χοΐδη, αλλά απευθείας στον 
πρωθυπουργό).

Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και 
για την προεδρία της Βουλής, 
η οποία δόθηκε στον σαμαρι-
κό Τασούλα (το πάλαι ιδιαίτε-
ρο γραμματέα του Αβέρωφ) 
και όχι στον Νικήτα Κακλα-
μάνη, πρώτον τη τάξει νεοδη-
μοκράτη στο προεδρείο της 
προηγούμενης Βουλής. Και ο 
Κακλαμάνης υπήρξε αβερω-
φικός, και σαμαρικός για ένα 
φεγγάρι («την έκανε» έγκαιρα 
από την ΠΟΛΑ, επιστρέφο-
ντας στη ΝΔ), όμως θεωρείται 
λίγο «τζόρας» και «απείθαρ-
χος» κι αυτό φαίνεται του 
στοίχισε ένα θεσμικό αξίωμα 
που τόσο επιθυμούσε.

Το δίδυμο Χρυσοχοΐδη-Οι-
κονόμου αναλαμβάνει την 
καταστολή, σ' ένα υπουργείο 
στο οποίο μεταφέρθηκε και η 
Γενική Γραμματεία Αντεγκλη-
ματικής Πολιτικής και οι υπα-
γόμενες σ' αυτή οργανικές 
μονάδες (φυλακές, αναμορ-

φωτήρια, ιατροδικαστική υπη-
ρεσία κτλ.), που εδώ και δεκα-
ετίες ήταν στην αρμοδιότητα 
του υπουργείου Δικαιοσύνης. 
Αυτή η κίνηση προαναγγέλλει 
σκλήρυνση της καταστολής 
στις φυλακές, αλλά και στε-
νότερη «σύμφυση» εισαγγε-
λικών αρχών και αστυνομίας, 
δεδομένου ότι στη διαχείριση 
των φυλακών εμπλέκονται οι 
εισαγγελίες. Μένει να δούμε 
τι νομοθετικές αλλαγές θα επι-
χειρήσουν και σε τι πρακτικές 
ενέργειες θα προχωρήσουν. 

Προς το παρόν, αμέσως 
μετά την ορκωμοσία τους, 
Χρυσοχοΐδης και Οικονόμου 
«καθάρισαν σαν αυγά» τον 
αρχηγό, τον υπαρχηγό και τους 
αντιστράτηγους της ΕΛΑΣ, 
συγκαλώντας σύσκεψη με τη 
συμμετοχή στελεχών από το 
βαθμό του υποστράτηγου και 
κάτω. Κι όταν ο αρχηγός αρνή-
θηκε να παραιτηθεί, τον «περί-
λαβαν» τα ΜΜΕ και «πού σε 
πονά και πού σε σφάζει»: συ-
ριζαίο τον ανεβοκατέβαζαν, 
με αποτέλεσμα εντός μερικών 
ωρών να έχει παραδώσει την 
παραίτησή του.

Περιττεύει να πούμε ότι το 
εν λόγω δίδυμο τυγχάνει της 
απόλυτης έγκρισης του FBI 
(ας θυμηθούμε το 2002-2003). 
Θα μπορούσαν να βρεθούν 
και δεξιοί να κάνουν αυτή τη 
δουλειά (άσχημα θα του έπε-
φτε του Κικίλια;), όμως για τον 
Κούλη αυτή ήταν και μια κίνη-
ση «ντουμπλουφάς»: και τους 
Αμερικανούς ικανοποίησε 
και τη διείσδυση προς το ΠΑ-
ΣΟΚ σηματοδότησε, προτού 
ο Τσίπρας προλάβει να κάνει 
οποιαδήποτε δική του κίνηση. 
Χρυσοχοΐδης, Μενδώνη και Πι-
ερρακάκης, τρεις παροπλισμέ-
νοι πασόκοι, βρέθηκαν «από 
το πουθενά» με υπουργεία και 
η Φώφη άρχισε να «βαράει 
υστερίες», κατηγορώντας τον 
Μητσοτάκη πως κάνει ό,τι και 
ο Τσίπρας. [Ας της πει κάποιος 
πως έτσι ζημιά στο κόμμα της 
κάνει και όχι στον Κούλη, ενώ 
αν το περνούσε «κουλ» («δεν 
είχαν σχέση με το ΚΙΝΑΛ εδώ 
και καιρό» κτλ.), θα ήταν λίγο 
καλύτερα].

Προκειμένου να ελέγχει 
όσο περισσότερο μπορεί την 
κυβέρνησή του, ο Κούλης 
έβαλε 21 εξωκοινοβουλευ-
τικούς (ποσοστό 40%)! Κα-
ταρχάς, βόλεψε το επιτελείο 
του σε θέσεις υπουργών και 
υφυπουργών (Θεοδωρικάκος, 
Γεραπετρίτης, Πέτσας, Λιβάνι-
ος, Παπαθανάσης, Ζαχαράκη, 
Μιχαηλίδου). Πήρε μανατζα-
ραίους κατευθείαν από τις 
καπιταλιστικές επιχειρήσεις. 
Εκτός από τον γενικό διευ-
θυντή του ΣΕΒ Σκέρτσο, που 
τον έβαλε ντερβέναγα στο 
Μαξίμου για να ελέγχει (υπο-
τίθεται) όλους τους υπουργούς 
και υφυπουργούς, έβαλε στην 

κυβέρνηση τον Ζαριφόπουλο 
της Google, τον Φραγκογιάν-
νη της Chipita, τον Τσακίρη 
(S&B, Vectis Capital, Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο Επενδύσεων) και 
τον Διαματάρη του «Εθνικού 
Κήρυκα» της Νέας Υόρκης. Σ' 
αυτούς πρόσθεσε μανατζαραί-
ους της νομενκλατούρας των 
Βρυξελλών (Ζαββός, Θωμάς) 
και τεχνοκράτες-κομματικά 
στελέχη, όπως ο Κοντοζαμά-
νης και ο Δ. Οικονόμου. Κερα-
σάκι στην τούρτα ο σκληρός 
νεοφιλελεύθερος Σκυλακά-
κης, πρόεδρος της «Δράσης» 
που είχε ιδρύσει ο Στ. Μάνος, 
ο οποίος τοποθετήθηκε υφυ-
πουργός Οικονομικών αρμό-
διος για τη δημοσιονομική 
πολιτική, για να ξέρουμε όλοι 
ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται 
να παρεκκλίνει από την εφιαλ-
τική λιτότητα, την απαραίτητη 
για να πιάνονται τα ματωμένα 
«πρωτογενή πλεονάσματα».

Α, να μην το ξεχάσουμε. Ο 
Μητσοτάκης, που… ανατρίχια-
σε όταν ο Τσίπρας έκανε τη 
Θάνου «άμισθη προϊσταμένη 
του Νομικού Γραφείου του 
πρωθυπουργού», λίγο καιρό 
μετά την αποχώρησή της 
από την προεδρία του Αρεί-
ου Πάγου, έκανε υφυπουργό 
τον αντιπρόεδρο του Αρείου 
Πάγου Δημήτρη Κράνη, μια 
βδομάδα μετά τη συνταξιοδό-
τησή του (αποχώρησε στις 30 
του Ιούνη)! Και τα ΜΜΕ, που 
στηλίτευαν τη… θεσμική εκτρο-
πή του Τσίπρα με τη Θάνου, 
μούγκα και παραλλαγή. Ηταν 
απαραίτητος ο Κράνης, γιατί 
ο υπουργός Τσιάρας, γιατρός 
μικροβιολόγος το επάγγελμα, 
αμφιβάλλουμε αν γνωρίζει τη 
διαφορά ποινικού και αστικού 
δικαίου. Από καραμπόλα πρέ-
πει να βρέθηκε κι αυτός στο 
συγκεκριμένο υπουργείο.

Παιδική χαρά
Καιρός να εξηγήσουμε τον 

τίτλο αυτής της σύντομης ανά-
λυσης. Το «με τα κουτάλια ανά 
χείρας» δε νομίζουμε ότι χρει-
άζεται εξήγηση. Αυτό κάνει κά-
θε κυβέρνηση που αναλαμβά-
νει να διαχειριστεί τις κρατικές 
υποθέσεις του ελληνικού (και 
όχι μόνο) καπιταλισμού.

Παιδική χαρά, όμως, γιατί; 
Για τον απλούστατο λόγο ότι 
ο Κούλης και οι δικοί του νομί-
ζουν ότι μια κυβέρνηση μπορεί 
να λειτουργήσει με το μοντέλο 
λειτουργίας μιας καπιταλιστι-
κής επιχείρησης. Γι' αυτό έβα-
λε ντερβέναγα στο Μαξίμου 
τον Σκέρτσο του ΣΕΒ. Ο οποί-
ος ετοίμασε ένα φάκελο για 
κάθε υπουργό, με τα καθήκο-
ντα που πρέπει να φέρει σε πέ-
ρας. Κι έχουν φτιάξει, λέει, ένα 
πρόγραμμα, στο οποίο θα είναι 
συνδεδεμένος on line και ο ίδι-
ος ο Κούλης, για να μπορεί να 
παρακολουθεί πώς πηγαίνει η 
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Πριν από λίγο καιρό, δημοσι-
εύτηκε βίντεο που έδειχνε 

τον φασίστα αντικαγκελάριο 
της Αυστρίας Χανς-Κρίστιαν 
Στράχε να διαπραγματεύεται 
με υποτιθέμενη κόρη ρώσου 
ολιγάρχη, συμφωνία που προ-
έβλεπε τη χορήγηση στους 
Ρώσους εργολαβιών στην Αυ-
στρία, με αντάλλαγμα την αγο-
ρά μιας μεγάλης εφημερίδας 
που θα στήριζε την πολιτική 
του φασιστικού κόμματος. Ξέ-
σπασε σάλος, ο Στράχε παραι-
τήθηκε, ο Κουρτς έδιωξε και 
τους υπουργούς του φασιστι-
κού κόμματος, για να δει στη 
συνέχεια την κυβέρνησή του 
να πέφτει.

Την περασμένη Τετάρτη, κυ-
κλοφόρησε στην Ιταλία ηχητι-
κό που καταγράφει συνομιλία 
του στενού συνεργάτη του 
Ματέο Σαλβίνι, Τζιανλούκα 
Σαβοΐνι, και άλλων δύο Ιταλών, 
με τρεις Ρώσους. Η συνάντη-
ση έγινε στις 18 Οκτώβρη του 
2018 στο ξενοδοχείο Metropol 
της Μόσχας και οι έξι άνδρες 
ακούγονται να διαπραγματεύ-
ονται συμφωνία για το στήσιμο 
ενός δικτύου μεταφοράς δε-
κάδων εκατομμυρίων δολαρί-
ων από ρωσικά πετρέλαια, στη 
Λέγκα του Σαλβίνι. Ο Σαλβίνι 
δεν είναι παρών στη διαπραγ-
μάτευση, αλλά εκείνες τις 
μέρες βρισκόταν στη Μόσχα 
και φωτογραφιζόταν με τον 
Σαβοΐνι στην Κόκκινη Πλατεία.

Αναμένεται, φυσικά, να ξε-
σπάσει σάλος (το σχόλιό μας 
γράφεται λίγες ώρες μετά την 
κυκλοφορία του ηχητικού ντο-
κουμέντου). Ο ιταλικός εκλο-
γικός νόμος απαγορεύει στα 
πολιτικά κόμματα να δέχονται 
μεγάλες δωρεές από το εξωτε-
ρικό. Και ο ιταλικός δικαστικός 
μηχανισμός δεν ελέγχεται από 
τον Σαλβίνι. Μένει, λοιπόν, να 
δούμε αν ο ανερχόμενος αστέ-
ρας της ιταλικής αστικής πολι-
τικής (η νεοφασιστική Λέγκα 
είναι αυτή τη στιγμή πρώτο 
κόμμα) θα καταφέρει να τη 
βγάλει καθαρή.

Οσο για τον Πούτιν, αν δεν 
«καίει» ο ίδιος τους φασίστες 
με τους οποίους συνεργάζεται, 
θα πρέπει να ψάξει ποιοι δικοί 
του πουλάνε ντοκουμέντα ή τι 
τρύπες υπάρχουν στις ρωσικές 
μυστικές υπηρεσίες.

Aλήθειες από φάρσα
Τα παίρνει το πατριαρχείο και ο πατριάρχης; Α πα πα, αυτοί εί-

ναι άγιοι άνθρωποι. Αλλά όμως αποκαλύφθηκαν από τηλεφωνική 
επικοινωνία του Ζόραν Ζάεφ με τον Πέτρο Ποροσένκο. Ο οποί-
ος δεν ήταν ακριβώς ο Ποροσένκο, αλλά ένας ρώσος ηθοποιός, 
από μια ομάδα που κάνει τηλεφωνικές φάρσες, φροντίζοντας 
να εκθέσει διάφορους μεγαλόσχημους, συνήθως αντίπαλους 
του Πούτιν.

Ο ηθοποιός που παρίστανε τον Ποροσένκο έλεγε στον Ζάεφ 
(τον πραγματικό Ζάεφ), ότι έδωσε λεφτά στον Βαρθολομαίο για 
να πετύχει την αναγνώριση της αυτοκεφαλίας της Ουκρανικής 
Εκκλησίας από το πατριαρχείο της Μόσχας. «Στην περίπτωσή μου 
έδωσε 150.000 ευρώ, εσάς θα σας κοστίσει φθηνότερα, 100.000 
ευρώ», έλεγε ο ψευδο-Ποροσένκο. «Α, τότε πρέπει να κάνεις λό-
μπινγκ και για εμάς!», απάντησε ο Ζάεφ. Μάθαμε έτσι με τον πιο 
πανηγυρικό τρόπο αυτό που όλοι υποψιαζόμασταν: οι πόρτες που 
τρίζουν θέλουν λάδωμα.

Οι ρώσοι φαρσέρ φρόντισαν και να κάνουν ρόμπα τον Ζάεφ, 
αποκαλύπτοντας τον γλοιώδικο χαρακτήρα του. Ο ηθοποιός που 
παρίστανε τον Ποροσένκο του λέει σε μια συνομιλία τα εξής 
τερατώδη: «Εχω σχέση και με τον Μέγα Αλέξανδρο. Η Βίνιτσα, η 
πόλη μου, ιδρύθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο, του άρεσε πολύ 
το κρασί που παράγεται εκεί. Ξέρεις, είμαστε συγγενείς, μπορεί 
να με αποκαλούν Πέτρο ο Μακεδόνας». «Ναι, το διάβασα αυτό», 
απαντά δουλικά ο Ζάεφ. Δεν ξέρουμε αν ο Ποροσένκο κατάγε-
ται απ' αυτή την πόλη της δυτικοκεντρικής Ουκρανίας, ο Μέγας 
Αλέξανδρος όμως δεν πήγε ποτέ στην Ουκρανία!

«Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δέχομαι πως είμαι θύμα του 
ανοιχτού μου χαρακτήρα και της μόνιμης διάθεσής μου να επικοι-
νωνώ με όλους», δήλωσε ο Ζάεφ, σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, 
αρνούμενος να παραιτηθεί όπως του ζήτησε η αντιπολίτευση! Η 
Βόρεια Μακεδονία, εκτός του ότι έχει έναν πρωθυπουργό-ρό-
μπα, έχει και ένα κράτος-μπουρδέλο, το οποίο δεν μπορεί να 
εξασφαλίσει ούτε την ασφάλεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών 
του πρωθυπουργού της. 

Για την ιστορία, οι τρεις τηλεφωνικές επικοινωνίες του Ζάεφ 
με τους ρώσους ηθοποιούς-φαρσέρ έγιναν μεταξύ Αυγούστου 
2018 και Απρίλη 2019. Οι δύο ρώσοι ηθοποιοί έχουν κοροϊδέψει  
με ανάλογο τρόπο στο παρελθόν τον Ελτον Τζον, τον Μπόρις 
Τζόνσον και τον Αλεξάντρ Λουκασένκο (όλοι τους παρόμοιου 
επιπέδου με τον Ζάεφ).

Ταλιμπάν-ΗΠΑ

Διαπραγματεύσεις από θέση ισχύος
Πιθανόν το τελευταίο επει-

σόδιο της προσπάθειας 
των Αμερικάνων να απε-
μπλακούν από το βάλτο του 
Αφγανιστάν, που οι ίδιοι δη-
μιούργησαν πριν από 18 χρό-
νια, γράφεται τις τελευταίες 
μέρες στη Ντόχα του Κατάρ, 
όπου δεκάδες στελέχη των Τα-
λιμπάν έχουν εμπλακεί εδώ και 
μήνες σε συνομιλίες με τους 
εκπροσώπους της αμερικάνι-
κης κυβέρνησης. Ο πιο πρό-
σφατος κύκλος συνομιλιών, 
στις οποίες δε συμμετέχει η 
αφγανική κυβέρνηση, ύστερα 
από απαίτηση των Ταλιμπάν, 
έληξε στις 7 Ιούλη γεμίζοντας 
με ελπίδα τους Αμερικάνους 
που βλέπουν ένα ορατό τέ-
λος σε μια ιμπεριαλιστική 
επέμβαση που την ξεκίνησαν 
εκτιμώντας ότι θα την τελει-
ώσουν σε μερικούς μήνες, 
ανατρέποντας την εξουσία 
των Ταλιμπάν, όμως εξελίχθη-
κε σε μια «μαύρη τρύπα» που 
ρουφούσε αστρονομικά ποσά 
από τα αμερικάνικα κρατικά 
ταμεία και προκάλεσε χιλιά-
δες απώλειες στα αμερικάνι-
κα στρατεύματα κατοχής και 
στους συμμάχους τους.

Η επερχόμενη συμφωνία 
μεταξύ Αμερικάνων και Τα-
λιμπάν μέχρι τώρα περιλαμ-
βάνει χονδρικά δυο βασικά 
σημεία: την αποχώρηση των 

νατοϊκών στρατευμάτων από 
το Αφγανιστάν και την ενεργή 
εμπλοκή των Ταλιμπάν στην 
εκδίωξη του Ισλαμικού Κρά-
τους και της Αλ Κάιντα από 
τη χώρα. Σε δεύτερο επίπεδο 
συζητείται  το μοίρασμα της 
εξουσίας μεταξύ της κυβέρνη-
σης της Καμπούλ και των Τα-
λιμπάν, με την παρουσία τους 
να εκτείνεται τουλάχιστον στο 
70% της χώρας. Η κυβέρνηση 
της Καμπούλ, που φυσικά δεν 
είναι κάτι άλλο εκτός από μα-
ριονέτα των Αμερικάνων, στην 
οποία ο αφγανικός λαός δεν 
έχει καμία υπόληψη, εμφανί-
ζεται εξαιρετικά απρόθυμη να 
μοιραστεί την εξουσία με τους 
Ταλιμπάν, αφού γνωρίζει ότι 
παραμένει στην εξουσία χάρη 
στα στρατεύματα κατοχής, η 

αποχώρηση των οποίων μπο-
ρεί να τη φέρει μπροστά σε 
πολύ δυσάρεστες εκπλήξεις. 
Την ίδια στιγμή, πολλά δυτικά 
κράτη που συμμετέχουν στο 
ΝΑΤΟ χαρακτηρίζουν τις αμε-
ρικάνικες εκτιμήσεις σχετικά 
με την επερχόμενη συμφωνία 
υπέρμετρα αισιόδοξες, αφού 
το ζήτημα-κλειδί του μοιρά-
σματος της εξουσίας μεταξύ 
των διαφόρων πόλων παραμέ-
νει ορθάνοιχτο.

Οι συνομιλίες μεταξύ των 
δυο πλευρών δεν είναι δε-
σμευτικές, αλλά σύμφωνα με 
τον αμερικάνο επικεφαλής των 
διαπραγματεύσεων, Ζαλμάι 
Χαλιζάντ, στρώνουν το δρόμο 
για μια συμφωνία που θα υπο-
γραφεί την 1η του Σεπτέμβρη.

Ακόμα ένας κύκλος συνο-

μιλιών αναμένεται να γίνει 
την ερχόμενη Τρίτη (16 Ιούλη), 
ενώ οι Ταλιμπάν, από τη θέση 
ισχύος που βρίσκονται, θέτουν 
ως προαπαιτούμενο για απευ-
θείας διαπραγμάτευση με 
την αφγανική κυβέρνηση, να 
ανακοινώσουν οι Αμερικάνοι 
ένα οριστικοποιημένο πλάνο 
αποχώρησης των νατοϊκών 
δυνάμεων από τη χώρα.

Παρά τις συνομιλίες, οι Τα-
λιμπάν συνεχίζουν τις επιθέ-
σεις τους στην Καμπούλ και 
στην Γκαζνί, χωρίς οι νατοϊκοί 
βομβαρδισμοί να μπορούν να 
τους επιβραδύνουν ουσιαστι-
κά. Ως γνωστόν, ό,τι κερδίζεται 
στο πεδίο της μάχης δύσκολα 
χάνεται στο τραπέζι των δι-
απραγματεύσεων κι αυτό το 
γνωρίζουν πολύ καλά οι Ταλι-
μπάν. Γι’ αυτό και παραμένουν 
εξαιρετικά φειδωλοί στις ανα-
κοινώσεις τους, δείχνοντας 
ότι δε βιάζονται καθόλου να 
υπογράψουν μια συμφωνία ει-
ρήνευσης, αφού η θέση ισχύ-
ος έναντι της κυβέρνησης της 
Καμπούλ δεν απειλείται. Η 
τελευταία έχει υποστεί τερά-
στιες απώλειες την τελευταία 
πενταετία, έχοντας χάσει 
περισσότερους από 45.000 
στρατιώτες και αξιωματικούς 
των δυνάμεων ασφαλείας της 
χώρας, σύμφωνα με στοιχεία 
του ΟΗΕ.

«Μαρμελάδα τρέλας» η φασιστική προεδρία 
Μπολσονάρου στη Βραζιλία

«Μαρμελάδα τρέλας» χα-
ρακτήρισε ο ακροδεξι-

ός ροκάς Lobao quebra την πο-
λιτική του φασίστα προέδρου 
της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσο-
νάρου, τον οποίο πριν από με-
ρικούς μήνες εκθείαζε! Τα έργα 
και τις ημέρες του πρώτου εξα-
μήνου της προεδρίας Μπολσο-
νάρου στη Βραζιλία περιγρά-
φει ο βρετανικός «Γκάρντιαν» 
(βλ. https://www.theguardian.
com/world/2019/jul/03/
jair-bolsonaro-brazil-first-six-
months-right-dismayed). Ορί-
στε μερικά από αυτά, κατά 
χρονολογική σειρά:

Μάρτης: Αποκαλύπτονται 
στα μίντια οι σχέσεις του 

Μπολσονάρου με πρόσωπα 
των παραστρατιωτικών μαφιό-
ζικων οργανώσεων. Ο ίδιος εμ-
φανίζεται σε φωτογραφία να 
αγκαλιάζει έναν από τους δύο 
μπάτσους που συνελήφθησαν 
ως υπεύθυνοι για τη δολοφο-
νία το 2018 της 38χρονης δη-
μοτικού συμβούλου του Ρίο ντε 
Τζανέιρο, Μαριέλε Φράκνο, 
που κατέκρινε την αστυνομική 
βία και τις δολοφονίες στις φα-
βέλες. Ο ένας από τους γιους 
του Μπολσονάρου είχε σχέση 
με την κόρη ενός μαφιόζου, 
ονόματι Ρόνι Λέσα, που τα 
ΜΜΕ τον χαρακτηρίζουν ως 
«ψυχρό εκτελεστή» που ελέγχει 
τμήμα της μαφίας στο Ρίο ντε 
Τζανέιρο. Γι’ αυτά είχαμε γρά-

ψει και σ’ αυτές εδώ τις στήλες 
(βλ. http://www.eksegersi.
gr/issue/999/Διεθνή/32642.
Αναδύεται-η-μπόχα-του-
«Φρανκενστάιν»).

Μάης: Δεκάδες χιλιάδες 
φοιτητές και καθηγητές σε πολ-
λές πόλεις της Βραζιλίας κατε-
βαίνουν σε διαδηλώσεις κατά 
των άγριων περικοπών στην 
Παιδεία και την επιστημονική 
έρευνα από την κυβέρνηση 
Μπολσονάρου. Ο τελευταίος 
χαρακτηρίζει τους διαδηλω-
τές «χρήσιμους ηλίθιους» και 
«βλάκες»!

Ιούνης: Στο προεδρικό αε-
ροπλάνο που κατευθύνεται 
προς την Οσάκα, προκειμένου 
ο Μπολσονάρου να συμμετά-

σχει στη συνάντηση των G20 
στην Ιαπωνία, ανακαλύπτονται 
40 κιλά κοκαΐνης! Το φορτίο 
εντοπίστηκε σε αεροδρόμιο 
της Ισπανίας, όπου το αερο-
πλάνο έκανε σύντομη στάση. 
Δε γνωρίζουμε ποια εξήγηση 
έδωσε (αν έδωσε) ο… «αδιά-
φθορος» φασίστας πρόεδρος 
της Βραζιλίας.

Τον ίδιο μήνα, το ειδησεο-
γραφικό πρακτορείο Intercept 
(βλ. https://theintercept.com/
series/secret-brazil-archive/)  
δημοσίευσε στοιχεία για τις μυ-
στικές επαφές του σημερινού 
υπουργού Δικαιοσύνης, Σέρ-
τζιο Μόρο, όταν ήταν δικαστής 
στην υπόθεση ξεπλύματος χρη-
μάτων της εταιρείας Petrobras, 
με τους κατηγόρους του Λούλα 
που εμπλέκονταν στο σκάνδα-
λο. Ο Μόρο, που αποθεώθηκε 
ως ο «αδιάφθορος δικαστής» 
που έβαλε τους «κακούς» στη 
φυλακή, κατηγορείται ότι ενη-
μέρωνε τους κατηγόρους για 
τις αποφάσεις που θα έπαιρνε, 
τους έδινε στοιχεία και προ-
σανατόλιζε την έρευνα στην 
κατεύθυνση της ενοχοποίησης 
πολιτικών προσώπων (όπως ο 
Λούλα), αντί των στελεχών της 
εταιρίας.

Ιδού η φασιστική πολιτική σ’ 
όλο το μεγαλείο της!

Mετά τον Στράχε ο Σαλβίνι;
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Δεν περνά ο ρατσιστικός τσαμπουκάς,
αλλά ο ρατσισμός παραμένει

Δεν του βγαίνει ο ρατσιστικός τσα-
μπουκάς του ακροδεξιού ιταλού 

υπουργού Εσωτερικών και αντιπροέ-
δρου της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι. 
Μετά από την αθώωση της γερμανίδας 
καπετάνισσας, Καρόλα Ρακέτε, που κα-
τηγορήθηκε για συνέργεια σε «παρά-
νομη μετανάστευση» (κατηγορία που 
επιφέρει ποινή μέχρι και δέκα χρόνια 
κάθειρξης), επειδή στις 12 Ιούνη το γερ-
μανικό διασωστικό σκάφος Sea-Watch 
3, που κυβερνούσε η ίδια, έσωσε 42 
μετανάστες από τη Λιβύη στη Μεσό-
γειο, ένα δεύτερο σκάφος έκανε το 
ίδιο. Οι 41 μετανάστες από το ιταλικής 
σημαίας σκάφος Alex αποβιβάστηκαν 
στο λιμάνι της Λαμπεντούζα (όπως και 
του πρώτου σκάφους) το περασμένο 
Σάββατο, με τον Σαλβίνι να σκυλιάζει 
γράφοντας στο Twitter: «Τσακάλια… θα 
μείνουν κι αυτοί ατιμώρητοι;». Σύμφωνα 
με το νέο νόμο, του οποίου η εφαρμο-
γή άρχισε μία μέρα πριν από τη διά-
σωση των 42 μεταναστών από το γερ-
μανικό σκάφος, όποιο σκάφος μπαίνει 
στα ιταλικά χωρικά ύδατα χωρίς άδεια 
αντιμετωπίζει πρόστιμο μέχρι 50 χιλιά-
δες ευρώ.

Στην περίπτωση της Ρακέτε παρενέ-
βη μέχρι και ο υπουργός Εσωτερικών 
της Γερμανίας, Χορστ Ζέεχοφερ, στέλ-
νοντας επιστολή στον Σαλβίνι, στην 
οποία του ζητούσε να ξανασκεφτεί την 
πολιτική του γιατί «δεν μπορούμε να εί-
μαστε υπεύθυνοι για σκάφη με κόσμο 
που διασώθηκε από ναυάγια, μετά από 

βδομάδες στη Μεσόγειο, επειδή δεν 
μπορούν να βρουν λιμάνι». Βλέπετε, 
στην Γερμανία το ζήτημα πήρε διαστά-
σεις, με διαδηλώσεις χιλιάδων ατόμων 
υπέρ της Ρακέτε στο Βερολίνο, το Αμ-
βούργο και άλλες πόλεις, ενώ διαδή-
λωση για την απελευθέρωσή της έγινε 
και στο Παρίσι. Ετσι, ο Σαλβίνι, που χα-
ρακτήρισε «πειρατίνα» τη γερμανίδα 
καπετάνισσα, αναγκάστηκε να βάλει 
την ουρά στα σκέλια και να τα βάλει 
με τους δικαστές που… δεν κάνουν σω-
στά τη δουλειά τους, χωρίς όμως για 
την ώρα να κάνει κάτι περισσότερο. Οι 
δικαστές δέχτηκαν ότι η Ρακέτε έσωσε 
ανθρώπινες ζωές κι ότι ούτε η Λιβύη, 
ούτε η Τυνησία είναι «ασφαλείς χώρες» 
για να επιστρέψουν οι μετανάστες, γι’ 
αυτό και δεν προχώρησαν σε διώξεις.

H Ρακέτε, σε συνεντεύξεις της στα 
γερμανικά ΜΜΕ (βλ. https://www.
youtube.com/watch?v=f_GR_I1aGXM) 
περιέγραψε την Οδύσσεια που πέρασε 

όταν για 16 μέρες δεν της παρείχαν 
καμία απολύτως βοήθεια οι ιταλικές 
Αρχές. Κι όταν αυτή αποφάσισε να 
αγκυροβολήσει στο λιμάνι της Λαμπε-
λούζα, οι Αρχές έβαλαν άλλο σκάφος 
μπροστά στην προβλήτα για να την 
εμποδίσουν να «δέσει», ισχυριζόμε-
νες με κάθε.. ευγένεια ότι δε μπορούν 
να κάνουν τίποτα, παρά το γεγονός ότι 
κατανοούν το πρόβλημα! Παρολαυτά, 
η Ρακέτε κατάφερε να παρακάμψει 
τα εμπόδια, για να συλληφθεί στη συ-
νέχεια από τις ιταλικές Αρχές. Προς 
τιμήν της, η Ρακέτε θεωρεί ότι δεν 
έπρεπε να γίνει τόσος θόρυβος για το 
πρόσωπό της αλλά περισσότερο για 
το ίδιο το προσφυγικό πρόβλημα, για 
το οποίο υποστηρίζει ότι η Ευρώπη θα 
έπρεπε να δεχτεί τους μετανάστες 
και να τους μοιράσει στις διάφορες 
χώρες.

Μήπως… ξεστραβώθηκε η ιταλική 
Δικαιοσύνη και έγινε συμπαραστάτης 

των μεταναστών; Αυτό δε μπορούμε 
να το ισχυριστούμε. Απλά, κάποιοι 
δικαστές δεν μπορούν να δεχτούν 
(προς τιμήν τους κι ας ανήκουν στην 
αστική Δικαιοσύνη) τόσο φασιστικά, 
μουσολινικού τύπου μέτρα. Το ίδιο εί-
χε γίνει και με τις περίφημες «κόκκινες 
ζώνες» που εφαρμόστηκαν το 2017 στο 
Melendugno, μετά από μήνες διαδη-
λώσεων κατά του ξεχερσώματος ελαι-
όδεντρων για τη διέλευση του αγωγού 
TAP. Η κυβέρνηση έθεσε τότε την πόλη 
«στη διάθεση της αστυνομίας», η οποία 
επέβαλε μέχρι και απαγόρευση κυκλο-
φορίας, βασιζόμενη σε ένα νόμο από 
την εποχή του Μουσολίνι! Τον περα-
σμένο μήνα, η πρόεδρος του περιφε-
ρειακού διοικητικού δικαστηρίου της 
Τοσκάνης, Ροζάρια Τριζίνο, έθεσε βέ-
το στη δημιουργία τέτοιων ζωνών στη 
Φλωρεντία. Δυο άλλες δικαστίνες, μία 
στη Φλωρεντία και μία στη Μπολόνια, 
αρνήθηκαν να αποδεχτούν τις υποδεί-

ξεις του υπουργείου Εσωτερικών κατά 
της εγγραφής των αιτούντων άσυλο 
στους καταλόγους των πολιτών των 
πόλεων που διαμένουν.

Την ίδια στιγμή, τα ψέματα του Σαλ-
βίνι για μόλις δυο θανάτους μετανα-
στών στη Μεσόγειο με κατεύθυνση 
την Ιταλία αποκαλύπτονται από τις 
επίσημες στατιστικές της Υπατης Αρ-
μοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυ-
γες, σύμφωνα με την οποία (βλ. https://
data2.unhcr.org/en/documents/
download/70224), μόνο το πρώτο 
εξάμηνο του 2019, 423 μετανάστες 
πέθαναν ή αγνοούνται στην προσπά-
θειά τους να φτάσουν στην Ιταλία από 
την κεντρική Μεσόγειο. Μπορεί να εί-
ναι περίπου οι μισοί σε σχέση με πέρσι 
και πολύ λιγότεροι από τους 4.578 του 
2016, κυρίως λόγω της δραματικής 
μείωσης των μεταναστευτικών ροών, 
αυτό όμως δε σημαίνει ότι το πρόβλη-
μα «λύθηκε».

Η αποφυγή ακραίων ρατσιστικών 
μέτρων δε σημαίνει ότι η Ιταλία «αγκα-
λιάζει στοργικά» τους μετανάστες. Οι 
μετανάστες συνεχίζουν να πνίγονται 
στη Μεσόγειο, ενώ το αντιμεταναστευ-
τικό κλίμα καλλιεργείται μεθοδικά, με 
τη δεξιά φυλλάδα «Κοριέρε Ντε Λα Σέ-
ρα» να δημοσιεύει δημοσκόπηση σύμ-
φωνα με την οποία το 59% των ερωτη-
θέντων υποστηρίζει τα μέτρα Σαλβίνι 
κατά των πλοίων που διασώζουν μετα-
νάστες. Συνήθως οι δημοσκοπήσεις 
είναι για να φτιάχνουν κλίμα…

Brexit

Συνεχίζεται ο Γολγοθάς
Απόλυτη προτεραιότητα για τον επό-

μενο βρετανό πρωθυπουργό θα 
πρέπει να είναι η επίτευξη συμφωνίας 
με την ΕΕ για το Brexit, σύμφωνα με 
τη γενική γραμματέα του συνδικάτου 
των καπιταλιστών CBI, Κάρολιν Φέιρ-
μπεϊρν, σε άρθρο της που δημοσιεύ-
τηκε στους Financial Times την Παρα-
σκευή 5 Ιούλη (βλ. https://www.ft.com/
content/e41124f2-9d88-11e9-9c06-
a4640c9feebb) και αναδημοσιεύτηκε 
στην ιστοσελίδα του CBI.

H Φέιρμπεϊρν, περιέγραψε με τα 
πιο μελανά χρώματα τις συνέπειες του 
Brexit στη βρετανική οικονομία, προει-
δοποιώντας ότι σε περίπτωση μη συμφω-
νίας, η Βρετανία μπορεί να βρεθεί αντι-
μέτωπη με δασμούς στο 90% της αξίας 
των εξαγωγών της προς την ΕΕ, πράγμα 
που θα κάνει λιγότερο ανταγωνιστικά τα 
βρετανικά προϊόντα. Ταυτόχρονα, η ΕΕ 
μπορεί να διπλασιάσει τους ελέγχους σε 
ένα ευρύ φάσμα εμπορευμάτων (από 
παιδικά παιχνίδια μέχρι ακριβά τζάκετ), 
δυσχεραίνοντας το εμπόριο, ενώ πολλοί 
πάροχοι υπηρεσιών (από ασφαλιστικές 
εταιρίες μέχρι ειδησεογραφικά πρα-
κτορεία), που ισοδυναμούν με το 80% 
της βρετανικής οικονομίας, θα αναγκα-
στούν να μεταφέρουν τις επιχειρήσεις 
τους εντός ΕΕ για να διατηρήσουν την 
πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Γι’ αυτό αυξάνονται οι φωνές υπέρ 
της παραμονής στην ΕΕ, με το Εργατικό 
Κόμμα να υποστηρίζει ανοιχτά και επί-

σημα πλέον ότι σε ενδεχόμενο νέο δη-
μοψήφισμα θα στηρίξει την παραμονή 
στην ΕΕ. Ο ίδιος ο ηγέτης του, Τζέρεμι 
Κόρμπιν, ζήτησε από τον νέο πρωθυ-
πουργό, που θα προκύψει στις 23 Ιούλη, 
να θέσει την όποια συμφωνία ή μη-συμ-
φωνία με την ΕΕ σε νέο δημοψήφισμα, 
στο οποίο δήλωσε ότι οι Εργατικοί θα 
ταχθούν κατά του Brexit.

Η καρέκλα του νέου πρωθυπουργού 
θα είναι γεμάτη αγκάθια. Αν μάλιστα 
εκλεγεί το φαβορί, ο 54χρονος πρώην 
υπουργός Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον 
(φανατικός υποστηρικτής του «σκλη-
ρού» Brexit), τα πράγματα θα γίνουν 
ακόμα πιο δύσκολα. Υπενθυμίζουμε ότι 
ο Τζόνσον έχει επανειλημμένα τοποθε-
τηθεί υπέρ της μη-συμφωνίας με την 
ΕΕ. Τώρα, μετά από την παραίτηση από 
την κούρσα της διαδοχής του 51χρονου 
υπουργού Περιβάλλοντος Μάικ Γκόουβ, 
ο «κλόουν», όπως είναι το παρατσούκλι 
του Τζόνσον, θα πρέπει να αναμετρηθεί 
με τον μοναδικό αντίπαλο που έχει απο-
μείνει, τον 52χρονο υπουργό Εξωτερικών 
Τζέρεμι Χαντ. 

Την ίδια στιγμή, ο πρώην συντηρητι-
κός πρωθυπουργός και διάδοχος της 
Θάτσερ, Τζον Μέιτζορ, δήλωσε ότι θα 
προσφύγει στη Δικαιοσύνη σε περί-
πτωση που ο επόμενος πρωθυπουργός 
αναστείλει τη λειτουργεία του Κοινοβου-
λίου, προκειμένου η χώρα να φύγει από 
την ΕΕ είτε με συμφωνία είτε χωρίς. Τα 
δύσκολα τώρα αρχίζουν.

Ούτε η Μέι γλίτωσε από το βρομόστομα του Τραμπ!

Ευτυχώς που υπάρχει ο… 
Τραμπ και η στήλη γεμίζει 

με σπαρταριστές ειδήσεις! 
Ο άνθρωπος δεν παίζεται! 
Αφού αγκαλιάστηκε με τον… 
προαιώνιο εχθρό Κιμ Γιονγκ 
Ουν και υποτίθεται ότι «τα 
βρήκε» με τον Πούτιν (το για-
τί βάζουμε εισαγωγικά το 
εξηγήσαμε στο προηγούμε-
νο φύλλο της «Κ», βλ. http://
www.eksegersi.gr/Επικαι-
ρότητα/33489.Αμείωτος-ο-
ιμπεριαλιστικός-ανταγωνισμός-στη), 
έριξε τα πυρά του στην απερχόμενη 
βρετανίδα πρωθυπουργό Τερίζα Μέι 
και στον βρετανό πρεσβευτή στις 
ΗΠΑ! 

Απαντώντας σε επικριτικά σχόλια 
του βρετανού πρεσβευτή για την πο-
λιτική του, που διέρρευσαν σε μερίδα 
του Τύπου, ο Τραμπ τον «έλουσε» με 
διάφορα «κοσμητικά επίθετα» από 
το αγαπημένο του Twitter, γράφο-
ντας τα εξής την περασμένη Τρίτη: 
«Ο εκκεντρικός πρεσβευτής που 
το Ενωμένο Βασίλειο επέβαλε επί 
των ΗΠΑ, δεν είναι κάποιος με τον 
οποίο είμαστε ενθουσιασμένοι, πολύ 
βλάκας. Θα έπρεπε να μιλήσει στην 
πατρίδα του και την πρωθυπουργό 
Μέι, σχετικά με την αποτυχημένη δι-
απραγμάτευση για το Brexit και όχι να 
αναστατώνεται με την κριτική μου για 
το πόσο άσχημα τη χειρίστηκαν. Είπα 
στην Τερίζα Μέι πώς να κάνει αυτή τη 
συμφωνία, αλλά ακολούθησε το δικό 
της ανόητο τρόπο – δεν μπόρεσε να 
το κάνει. Καταστροφή! Δεν ξέρω τον 

πρεσβευτή αλλά μου έχουν πει ότι 
είναι ένας πομπώδης ανόητος. Πείτε 
του ότι οι ΗΠΑ τώρα έχουν μακράν 
την καλύτερη Οικονομία και Στρατό 
παντού στον Κόσμο…» (βλ. https://
twitter.com/realDonaldTrump/
status/1148559443845668864). 

Πριν από μια μέρα, ο Τραμπ είχε 
γράψει ότι τα «καλά νέα» είναι ότι η 
Βρετανία θα αποκτήσει νέο πρωθυ-
πουργό (!), ότι η Μέι τα έκανε θάλασ-
σα κι ότι αυτός εντυπωσιάστηκε μόνο 
από τη βασίλισσα!

Οι πρωτοφανείς δηλώσεις κατά 
της πρωθυπουργού του στενότερου 
συμμάχου των ΗΠΑ στην παγκόσμια 
σκακιέρα, προκάλεσαν διπλωματικό 
επεισόδιο. Η πρωθυπουργός και ο 
υπουργός Εξωτερικών της Βρετανί-
ας στήριξαν τον πρέσβη, δηλώνοντας 
ότι είναι η Βρετανία που αποφασίζει 
ποιον θα διορίσει πρεσβευτή της στις 
ΗΠΑ, και του είπαν να παραμείνει 
στη θέση του, παρά το γεγονός ότι ο 
Τραμπ δήλωσε ότι δε θα συναλλάσ-
σεται πλέον μαζί του! Ο βρετανός 
πρέσβης, σερ Κιμ Ντάροχ, προτίμησε 

να μη συνοδέψει τον υπουρ-
γό Διεθνούς Εμπορίου, Λίαμ 
Φοξ, στη συνάντησή του με 
την Ιβάνκα Τραμπ, δείχνο-
ντας την ενόχλησή του από 
τις δηλώσεις Τραμπ. Αντίθε-
τα, ο Μπόρις Τζόνσον, στο 
ντιμπέιτ με τον Χαντ, έξι φο-
ρές ρωτήθηκε και ισάριθμες 
φορές αρνήθηκε να στηρίξει 
τον Ντάροχ, γεγονός που 
οδήγησε τον πρέσβη σε πα-
ραίτηση. «Ο Μπόρις Τζόνσον 

πέταξε αυτόν τον εξαιρετικό διπλωμά-
τη στα σκυλιά, για να εξυπηρετήσει τα 
προσωπικά του συμφέροντα», δήλω-
σε οργισμένος ο βρετανός υφυπουρ-
γός Εξωτερικών Αλαν Ντάνκαν.

Βλέποντας ότι η Μέι τελειώνει την 
καριέρα της στη βρετανική πολιτική, 
ο Τραμπ βρήκε την ευκαιρία να της 
φερθεί σαν να ήταν πρωθυπουργός 
… μπανανίας και όχι ιμπεριαλιστικής 
χώρας. Αποδείχτηκε αχάριστος απέ-
ναντι στη Μέι που τον στήριξε από 
την αρχή (ήταν η πρώτη αρχηγός 
κράτους που τον επισκέφτηκε στην 
Ουάσιγκτον μετά την εκλογή του) κι 
επένδυσε πολλά στις καλές σχέσεις 
μαζί του. Θα συνεχίσει όμως να συ-
μπεριφέρεται ο Τραμπ με τον ίδιο 
τρόπο στον επόμενο πρωθυπουργό; 
Αν το κάνει θα έχει σοβαρό πρόβλη-
μα γιατί θα χάσει την αξιοπιστία του 
και μέσα στις ΗΠΑ, αφού η Βρετα-
νία είναι ο καλύτερος σύμμαχος των 
ΗΠΑ μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Η 
ιμπεριαλιστική αλαζονεία έχει και τα 
όριά της!
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Συνέχεια με άλλο 
διαχειριστή

Οι τελετές παράδοσης-παραλαβής από τους 
υπουργούς του Τσίπρα στους υπουργούς του 
Μητσοτάκη απέπνεαν, λέει, πολιτικό πολιτισμό 
και… κανονικότητα. Επεσαν κάτι λίγες μπηχτές από 
κάποιους παραδίδοντες, απάντησαν αναγκαστικά 
με μπηχτές οι αναλαμβάνοντες, αλλά γενικά δεν 
είχαμε εντάσεις. Εδώ ο Κικίλιας έβγαλε τον Πολάκη 
«δικαιολογημένα απόντα». Ασε που στο Εργασίας 
έπεσαν ακόμα και ασπασμοί.

Αν υπάρχει κάτι άξιο να σχολιαστεί σημειολογικά, 
είναι πως το κλίμα αυτό αντανακλά την 
πραγματικότητα της αλλαγής σκυταλοδρόμου στη 
μνημονιακή σκυταλοδρομία. Κατάκοποι οι αθλητές, 
αγκαλιάζονται μετά τον αγώνα. Οπως λένε στον 
αθλητισμό, η αξία του νικημένου δίνει δόξα στον 
νικητή.

Αφού ξεκουραστούν για λίγο, θα αναμετρηθούν σε 
κούρσα μαραθωνίου. Οι μεν θα συνεχίζουν την ίδια 
πολιτική, οι δε θα τους καταγγέλλουν κι όταν μπουν 
στην τελική ευθεία, θα δουν ποιος θα κόψει πρώτος 
το νήμα που θα στηρίζεται σε κάλπες.

Από το 2009 έχουν στηθεί βουλευτικές κάλπες 
έξι φορές. Εχουν σχηματιστεί έξι κυβερνήσεις 
(δεν μετράμε τις υπηρεσιακές) από τέσσερις 
πρωθυπουργούς (Παπανδρέου, Παπαδήμος, 
Σαμαράς, Τσίπρας). Επί μια συνεχή δεκαετία, τα 
αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα έρχονταν πότε με 
μορφή χιονοστιβάδας και πότε με μορφή βαριάς 
χιονόπτωσης, δημιουργώντας έναν παγετώνα που 
πάτησε την εργαζόμενη ελληνική κοινωνία και τη 
νεολαία της.

Οι αλλαγές κυβερνήσεων αποδείχτηκαν απλώς 
εναλλαγές. Οι ελπίδες που καλλιεργούνταν σε κάθε 
προεκλογική περίοδο αποδείχτηκαν φρούδες. Γιατί 
να συμβεί διαφορετικά με την τωρινή εναλλαγή;

Αν προσέξουμε το λόγο του Μητσοτάκη και 
των υπουργών του, θα δούμε ότι κυριαρχεί η 
λέξη «ανάπτυξη». Αυτό είναι το νέο «νερό του 
Καματερού». Πρώτα θα γίνει αυτό και μετά θα 
έρθουν όλα τα άλλα, λένε. Τα ίδια έλεγε και ο 
Τσίπρας, άλλωστε: «ανάπτυξη», «επενδύσεις», «να 
παράξουμε πλούτο και να τον κατανείμουμε δίκαια».

Δεν υπάρχει τίποτα πρωτότυπο σ' αυτό. Εδώ 
και δεκαετίες τα ίδια ακούμε από τα στόματα 
πρωθυπουργών, υπουργών, τραπεζιτών, βιομηχάνων. 
«Πρώτα πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτα και μετά 
να δούμε πώς θα τη μοιράσουμε». Ολοι ξέρουμε, 
βέβαια, ότι και στις περιόδους που μεγάλωνε η 
«πίτα», οι καπιταλιστές ξεχνούσαν τη μοιρασιά και 
άρπαζαν όλο το ταψί.

Οποτε οι εργάτες, οι εργαζόμενοι κατάφεραν 
να μεγαλώσουν λίγο το δικό τους κομμάτι, το 
κατάφεραν με αγώνες. Τίποτα δεν τους χαρίστηκε, 
όλα κερδήθηκαν με σύγκρουση, με θυσίες, συχνά και 
με αίμα.

Μέσα σε μια δεκαετία ένας τεράστιος όγκος 
απ' αυτές τις κατακτήσεις αφαιρέθηκε με τον 
πιο βίαιο τρόπο. Διαμορφώθηκε ένα καθεστώς 
κινεζοποίησης. Λέτε να είναι ηλίθιοι οι καπιταλιστές 
για να παραιτηθούν… δημοκρατικά απ' αυτά που 
κατέκτησαν, που αποτελούσαν γι' αυτούς όνειρο 
δεκαετιών; Λέτε να υπάρχει κυβέρνηση (κυβέρνηση 
της Δεξιάς ιδιαίτερα) που να εφορμήσει για να 
καταστρέψει ό,τι κέρδισε η κεφαλαιοκρατία κατά τη 
μνημονιακή δεκαετία;

Το δρόμο τον ξέρουμε. Δεν τον βρίσκουμε, όμως, 
γιατί δεν είμαστε οργανωμένοι, ταξικά και πολιτικά. 
Ιδού, λοιπόν, ο στόχος, ιδού και τα καθήκοντα.

στο ψαχνό

Χωρίς ήχο
Το ξινισμένο μούτρο του Τσίπρα, καθώς 

συνόδευε τον Μητσοτάκη στο εσωτερικό 
του Μαξίμου, και η επαναλαμβανόμενη 
αμήχανη χειρονομία (του έδειχνε το δρό-
μο, λες κι ο άλλος πήγαινε στο Μαξίμου 
για πρώτη φορά) έδειχναν την κακή ψυχο-
λογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν. 
Βλέπετε, εδώ και τρία χρόνια δεν έκανε 
τίποτ' άλλο από το να απαξιώνει τον Κού-
λη σε προσωπικό επίπεδο. Του έλεγε κατά-
μουτρα ότι είναι ο πιο εύκολος αντίπαλος, 
έλεγε ειρωνικά και αλαζονικά στους δεξι-
ούς βουλευτές να φροντίσουν να τον κρα-
τήσουν στην ηγεσία της ΝΔ, γιατί είναι ο 
καλύτερος «πελάτης» του. Πες, πες, και με 
τους σφουγγοκωλάριους να φτιάχνουν το 
μύθο του «άχαστου», καταλαβαίνετε πώς 
αισθανόταν παραδίδοντας την πρωθυ-
πουργία σ' αυτόν που υποτίθεται ότι ήταν 
του χεριού του, που τον «γλένταγε» σε κά-
θε κοινοβουλευτική διαδικασία. Γι' αυτό 
και έδωσε εντολή να μην υπάρχει ήχος 
στα τηλεοπτικά πλάνα της συνάντησής 
του. Να μην μεταδοθεί ούτε η σύντομη 
συζήτηση που κάνουν δυο πολιτικοί όταν 
συναντιούνται, μιλώντας συνήθως για 
ανώδυνα πράγματα. 'Η φοβόταν να μιλή-
σει μπροστά στην κάμερα ή δεν ήθελε ν' 
ακουστούν ούτε τα δυο τυπικά λόγια που 
θα έλεγε. Νόμισε ότι επιβάλλοντας σιγή 
θα μείωνε τον Μητσοτάκη…

Πόνος και οχετός
Με το που πέρασαν τα μεσάνυχτα του 

Σαββάτου προς Κυριακή ο Παναγιώταρος, 
εν ευθυμία διατελών, έπιασε δουλειά στο 
Twitter: «Kαλή μας επιτυχία», «Από τις 8 
Ιουλίου είμαστε ξανά η Εθνική αντιπολί-
τευση στην ψευτοδεξιά»,  «Αδεια, δίπλωμα 
και ψηφοδέλτιο Χρυσής Αυγής». Αργότε-
ρα, άρχισαν οι δραματικές εκκλήσεις με 

γκεμπελίστικα ψεύδη: «Ψήφισαν οι ηλικι-
ωμένοι, ψήφισαν οι ΚΚΕδες. Οσοι δικοί 
μας δεν έχουν πάει ας πάνε, γιατί με το 
ΚΚΕ είμαστε στον πόντο…». Το βράδυ, ο 
πόνος πέταξε το καπάκι του οχετού:«Ρε 
κουμμούνια όλο για πηγάδες μιλάτε και 
ασυλίες. Ξεχνάτε ότι μετά τις πηγάδες ήρ-
θε ο Γράμμος και το Βίτσι και αργότερα οι 
μανάδες σας ερχόμενες από τις ξοφλημέ-
νες κομμουνιστικές χώρες έβγαζαν μερο-
κάματο ως πουτάνες στα μπουρδέλα της 
Δυτικής Ευρώπης;;». «Οσο για τις ασυλίες, 
τα καλύτερα “γλέντια“ με εσάς τα έχουμε 
κάνει δίχως δαύτες…».

«Πόδι» και «ψυγείο»
Τελειώνει η εκπομπή της Ακριβοπού-

λου, τελειώνει η εκπομπή του Κοτρώτσου 
και αναμένεται να πάρουν «πόδι» από 
την ΕΡΤ. Οπως και όλοι/ες όσοι/ες βρί-
σκονται στο ραδιομέγαρο με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου. Οσο για εκείνους που 
έχουν μόνιμη εργασιακή σχέση με την 
ΕΡΤ και ταυτίστηκαν με την προπαγάν-
δα του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπουν στο «ψυγείο» 
για να πάρουν τη θέση τους «γαλάζια» 
παιδιά που θ' αναλάβουν να κάνουν τον 
κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ντου-
ντούκα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και 
της ΝΔ. Ετσι γίνονται αυτά τα πράγματα 
«στο Ελλάντα».

Τιτιβίσματα
Τρία «τιτιβίσματα» στη σειρά έγρα-

ψε η Ολγα Κεφαλογιάννη μετά τη μη 
υπουργοποίησή της. Στο πρώτο ευχα-
ρίστησε τους σταυροφόρους που την 
εξέλεξαν «για τρίτη συνεχόμενη φορά, 
πρώτη στην Α' περιφέρεια Αθηνών».  
Στο δεύτερο σημείωσε με νόημα ότι 
«για έναν πολιτικό, η μεγαλύτερη τιμή 
και ευθύνη είναι η εκλογή του από το 
λαό» (και όχι η υπουργοποίησή του, 

εννοείται). Στο τρίτο αναφέρθηκε στην 
«ιστορική ευθύνη» που έχουν μπροστά 
τους να πάνε τη χώρα μπροστά». «Εμείς, 
συνεχίζουμε σταθερά μαζί» κατέληξε με 
νόημα.

Το όνομα του Μητσοτάκη δεν το έγρα-
ψε σε κανένα από τα τρία. Λογικό. Την 
άφησε εκτός κυβέρνησης. Φρόντισε, μά-

Αρτίστας
«Το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας 

ξεμπλόκαρε τη σχέση με τη Βόρεια 
Μακεδονία είναι μια αξιοσημείωτη 
επίδοση ενός statesman. Ειδικά αφού 
υποχρεώθηκε να υποστεί την εσωτερι-
κή αντίδραση».

Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, που έκανε 
την παραπάνω δήλωση στη συντηρη-
τική Die Zeit, απέδειξε για μια ακόμα 
φορά ότι είναι ένας αρτίστας της ιμπε-
ριαλιστικής πολιτικής. Ελάχιστες μέρες 
πριν από τις ελληνικές βουλευτικές 
εκλογές  στην Ελλάδα, γνωρίζοντας 
ότι ο Τσίπρας θα χάσει, του προσφέ-
ρει την τελευταία βοήθεια. Οχι για 
να μη χάσει, αλλά για να μην πέσουν 
να τον κατασπαράξουν μετά την ήττα 
του. Τον αποκαλεί statesman, δηλαδή 
πολιτικό με μεγάλη θεσμική υπευθυνό-
τητα. Και του προσδίδει αυτόν τον τίτλο 
για την υπογραφή της Συμφωνίας των 
Πρεσπών, που ήταν απαίτηση (και) της 
Γερμανίας. Επαινώντας τον σοσιαλδη-
μοκράτη Τσίπρα και βοηθώντας τον να 
«σταθεί» στο εσωτερικό πολιτικό παι-
χνίδι της Ελλάδας, ο Σόιμπλε στέλνει 
ταυτόχρονα και ένα μήνυμα στον ομο-
ϊδεάτη του Μητσοτάκη: «για να κερδί-
σεις τον τιμητικό τίτλο του statesman, 
θα πρέπει να πολιτευτείς όπως ο Τσί-
πρας. Μ' ένα σμπάρο δυο τρυγόνια.

ΚΟΝΤΡΕΣ

Διαφημιστικά pro-
jects. Πόσο απέχουν τα 
Σεπόλια από τη Μύκο-
νο; Οσο ένα φτωχόπαι-
δο της οδού Αυλώνος 
από τη Μαριάννα Βαρ-
δινογιάννη. Οι αδερφοί 
(και η μαμά) Αντετοκού-
νμπο, με επικεφαλής 
τον διάσημο σταρ του 
NBA Γιάννη, αφού έδω-
σαν το σόου τους στα 
Σεπόλια, την παλιά γει-
τονιά τους, εκεί όπου ο 
Γιάννης έκανε τα πρώτα 
αθλητικά του βήματα, 
μετέβησαν στη Μύκο-
νο για να δώσουν άλλο 
σόου. Ηθελαν, λέει να 
στηρίξουν το σύλλογο 
«Ελπίδα» της Βαρδινο-
γιάννη. Τόσο μεγάλη 
ήταν η στήριξη που η 
επιταγή που παρέδωσε 
ο Γιάννης στη Βαρδι-
νογιάννη ήταν 20.000 
ευρώ! Οσο κάνει η «ζη-
μιά» μιας παρέας αστών 
σε συναυλία του Ρέμου 
στο νησί. Αν ο σταρ του 
ΝΒΑ οργάνωνε ένα 
φιλικό στην Αθήνα κι 
έβγαζε δυο-τρία κράνη 
να γυρίσουν ανάμεσα 
στον κόσμο, θα μάζευε 
περισσότερα λεφτά. Δεν υπάρχει ζήτημα φιλανθρωπίας. Η αστική φιλανθρωπία είναι το διαβατήριο για να περάσει η οικογένεια Αντετο-
κούνμπο στα σαλόνια της ελληνικής μπουρζουαζίας. Εκεί που είναι πλέον ο φυσικός της χώρος. Οσο για τις εκδηλώσεις στα όποια Σεπόλια, 
αυτές είναι απαραίτητες για να συντηρούν τον διαφημιστικό μύθο του προϊόντος «Γιάννης». Είπαμε: παιχταράς και τίποτα πέραν αυτού.
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λιστα, να διαρρεύσει ότι αρνήθηκε να αναλάβει το υπουργείο 
Τουρισμού και ήθελε ντε και καλά συγχώνευσή του με το Πολιτι-
σμού για να τα πάρει και τα δύο.

Ο θείος Βαρδής τα ήξερε όλ' αυτά, άραγε; Αν τα ήξερε και 
συμφωνούσε με την ανιψιά του, τότε ο Μητσοτάκης ξεκινά μ' ένα 
«αγκάθι» στα πλευρά του. Αν δεν τα ήξερε, θα πρέπει να κάνει 
τον συμφιλιωτή ανάμεσα στους «ατίθασους» γόνους δυο «οικο-
γενειών» που συνδέονται από παλιά με ιδιαίτερους δεσμούς. Και 
βέβαια, δε θα μιλήσει με τον Κούλη, αλλά με τη Ντόρα που είναι 
πλέον η αρχηγός της «οικογένειας».

Παραπονιάρικα
«Ο Μητσοτάκης μιμείται τις πρακτικές Τσίπρα» σχολίασε το 

ΚΙΝΑΛ όταν ανακοινώθηκαν οι υπουργοποιήσεις του Χρυσοχοΐδη 
και της Μενδώνη. Ακολούθησε η… απόφαση διαγραφής των δύο, 
διότι -λέει- η συμμετοχή τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη τους 
θέτει αυτοδικαίως εκτός ΚΙΝΑΛ!

Εμφανίζονται σαν παραπονιάρηδες, αλλά στην πραγματικό-
τητα μας δουλεύουν. Γιατί δεν κατέβηκε ο Χρυσοχοΐδης υποψή-
φιος με το ΚΙΝΑΛ; Γιατί το όνομα της Μενδώνη έπαιζε σε όλα 
τα δημοσιογραφικά σενάρια ήδη από την προεκλογική περίοδο; 
Ηξεραν πολύ καλά ότι οι δύο είχαν περάσει με τον Μητσοτάκη 
και είχαν υποσχέσεις υπουργοποίησής τους. Δεν τους ζήτησαν, 
όμως, να κάνουν κάποια διάψευση προεκλογικά. Ούτε τους διέ-
γραψαν. Μετά την περιθωριοποίηση του Βενιζέλου, δεν ήθελαν 
άλλα κρούσματα διαγραφών, για να μη δώσουν την εντύπωση 
κόμματος που αντιμετωπίζει προβλήματα.

Λιβάνι προετοιμασίας
Με το που «ξετσουτσούμισε» ο Κώστας Καραμανλής, παρα-

τώντας κοψίδια και play station και εκφωνώντας μια πολιτική 
ομιλία μετά από δέκα χρόνια (δεν είπε και τίποτα το σημαντικό, 
τις συνήθεις σ' αυτές τις περιπτώσεις παπαριές είπε), έπιασε αμέ-
σως δουλειά ο πανίσχυρος προπαγανδιστικός μηχανισμός των 
Καραμανλήδων και άρχισε την αποθέωση.  Διαβάστε τίτλους από 
σχετικά διαδικτυακά δημοσιεύματα: «Αρατε πύλας... Η απόλυτη 
αποθέωση για τον Κώστα Καραμανλή στη Θεσσαλονίκη», «Ο Κα-
ραμανλής ως “συνείδηση” της Κεντροδεξιάς, έβαλε την κρίσιμη 
πινελιά για την αυτοδυναμία Μητσοτάκη», «Ο Καραμανλής δίπλα 
στους πολίτες. Εκείνους που ήταν πάντα η (μόνη) δύναμή του», 
«Ο υπερασπιστής των “λιγότερο ευνοημένων”. Ο Κώστας Καρα-
μανλής μίλησε και πάλι για την “ξεχασμένη κοινωνία”» κτλ. κτλ. 
Μιλάμε για ένα αηδιαστικό λιβάνισμα που προετοιμάζει (όπως 
όλα δείχνουν) τη μετάβαση του Καραμανλή στην προεδρία της 
Δημοκρατίας. (Ο συνονόματος ξάδερφος, Κώστας Καραμανλής 
του Αχιλλέα, ανέλαβε το… οικογενειακό υπουργείο: το παλιό Δη-
μοσίων Εργων, νυν Υποδομών και Μεταφορών).

Πόση ψηφοθηρία πια;
Αν κοιτάξετε στην ιστοσελίδα της Βουλής τα βιογραφικά των 

βουλευτών της προηγούμενης περιόδου, θα συναντήσετε τη βου-
λευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Αννα Γεωργίου Βαγενά. Αν κοιτάξετε 
την ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών με τα αποτελέσματα 
των βουλευτικών εκλογών της περασμένης Κυριακής στη Λάρισα, 
θα βρείτε τη Βαγενά Κηλαηδόνη Αννα χήρα Λουκιανού. Για το 
ίδιο πρόσωπο πρόκειται, φυσικά, που προσπάθησε να ψηφοθη-
ρήσει με το όνομα του νεκρού συζύγου της, υπολογίζοντας ότι 
αυτό μπορεί να κάνει περισσότερο «γκελ» στους ψηφοφόρους. 
Οσο ζούσε ο Κηλαηδόνης, δε θυμόμαστε να το έκανε ποτέ η 
Βαγενά. Ισως δεν της το επέτρεπε, δεν ξέρουμε… Τώρα, με τον 
Κηλαηδόνη πεθαμένο και τον ΣΥΡΙΖΑ στα κάτω του, ο… πολιτικός 
πολιτισμός και το… ήθος της Αριστεράς θυσιάστηκαν στο βωμό 
της ψηφοθηρίας.

ΥΓ. Παρά ταύτα, η «αριστερή» Βαγενά (που ξεκίνησε από τον 
Περισσό, πέρασε στο ΠΑΣΟΚ κι από εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ) έφαγε 
τη σκόνη του ακροδεξιού Κόκκαλη (ανελίτης που παράτησε τον 
Καμμένο την τελευταία στιγμή), που βγήκε πρώτος με 3.000 
σταυρούς διαφορά!

Σουσούδες
«Βρισκόμαστε μπροστά στο κρίσιμο momentum της διαμόρ-

φωσης νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και των χρηματοδοτικών 
εργαλείων της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής», είπε η νέα 
υφυπουργός Αλιείας Φωτεινή Αραμπατζή, στην τελετή παρά-
δοσης-παραλαβής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, για να κερδίσει «με το καλημέρα» τον τίτλο «η μαντάμ 
Σουσού του Μητσοτάκη». Αμα δεν ξέρεις, τι το χρησιμοποιείς το 
λατινικό, μαντάμ; 'Η μάλλον τι μπλέκεις το λατινικό με το αγγλικό; 
Διότι moment σημαίνει στιγμή (και διασταλτικά συγκυρία) στα 
αγγλικά, όμως momentum σημαίνει ορμή και στα αγγλικά και στα 
λατινικά απ' όπου προέρχεται ο όρος. Ομως, κοτζάμ Αραμπατζή 
δεν μπορεί να μιλάει μόνο με ελληνικές λέξεις. Πρέπει να πετάξει 
και την αγγλικούρα της, για να καταλάβει ο κόσμος πόσο μορ-
φωμένη είναι. Κι επειδή δεν είναι μορφωμένη (η ημιμάθεια είναι 
χειρότερη από την αμάθεια) πέφτει στο επίπεδο που δόξασε η 
ψωνάρα ηρωίδα του Ψαθά.

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο 
(http://www.eksegersi.gr/issue/1013/

Πολιτική/33468. Παράνομα-καταφύγια-
παράνομο-εμπόριο-ζώων) για τη δρα-
στηριοποίηση των νεοναζιστών της ΧΑ 
στην κατασκευή (εξ ορισμού) παράνομων 
καταφυγίων σκύλων, υπό το μανδύα της… 
φιλοζωίας. Αναφερθήκαμε συγκεκριμένα 
σε δημοσίευμα στην ιστοσελίδα τους, στο 
οποίο καμάρωναν ότι πήραν μέρος στην 
κατασκευή καταφυγίου σκύλων στην Ανα-
τολική Αττική. Εχοντας επικοινωνήσει με 
την ΤΟ Ανατολικής Αττικής της ΧΑ (έχει 
έδρα στην Αρτέμιδα, Αγίας Μαρίνας 10, 
στην Πλατεία Αγίας Μαρίνας), και συνομι-
λήσει με το μέλος της κεντρικής επιτροπής 
της ΧΑ Γ. Παπαγεωργίου, υποθέταμε ότι 
το παράνομο καταφύγιο βρίσκεται κάπου 
στην περιοχή του δήμου Αρτέμιδας-Σπά-
των.

Ο Παπαγεωργίου αρνήθηκε να μας πει 
πού βρίσκεται το καταφύγιο, όμως με λίγο 
ψάξιμο το εντοπίσαμε. Και διαπιστώσαμε 
ότι τα καταφύγια σκύλων είναι τέσσερα (και 
όχι ένα) και βρίσκονται σε έκταση τεσσά-
ρων στρεμμάτων εντός των ορίων του Δή-
μου Ραφήνας-Πικερμίου, μισό χιλιόμετρο 
περίπου από τα όρια του Δήμου Αρτέμιδας-
Σπάτων, όπου εδρεύει η μοναδική ΤΟ των 
νεοναζιστών στην Ανατολική Αττική.

Θυμίζουμε ότι στην κατασκευή αυτού 
του καταφυγίου συμμετείχαν, εκτός των 
άλλων, η Ζαρούλια, ο Παπαγεωργίου και 
ο γραμματέας της ΤΟ Ανατολικής Αττικής 
Π. Θεοδωρίδης. Επειδή τόσο ο Παπαγε-
ωργίου όσο και οι άλλοι χρυσαυγίτες που 
πήραν μέρος στην κατασκευή αυτού του 
καταφυγίου γνωρίζουν ότι είναι παράνομο, 
ισχυρίστηκε κατά την επικοινωνία μας ότι 
δήθεν αυτό δεν είναι της ΧΑ αλλά κάποιου 
ιδιώτη (του οποίου το όνομα αρνήθηκε να 
μας δώσει). Και βέβαια, δικαιολόγησε την 
παράνομη κατασκευή με τον ισχυρισμό ότι 
ο δήμος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 
του και γι’ αυτό ο ιδιωτικός τομέας πήρε τη 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία και οι… φιλόζω-
οι χρυσαυγίτες έσπευσαν να βοηθήσουν!

Αυτή είναι πάγια πρακτική του φίρερ και 
της ηγετικής ομάδας του νεοναζιστικού 
μορφώματος (το είπαμε και στον Παπαγε-
ωργίου). Ισχυρίζονται ότι σπεύδουν προς 
βοήθεια τρίτων. Το ίδιο είχαν κάνει και 
όταν τρεις νεοναζιστές βουλευτές (Λα-
γός, Παναγιώταρος, Μίχος) επισκέφτηκαν 
μέσα στο κατακαλόκαιρο (8 Αυγούστου του 
2013) τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του 
Περάματος και δικαιολόγησαν την επίσκε-
ψή τους με το επιχείρημα ότι τους ζητήθηκε 
να βοηθήσουν τους εργάτες-μέλη της ΧΑ 
να φτιάξουν το ρατσιστικό σωματείο «Αγι-
ος Νικόλαος».

Επισκεφτήκαμε την περιοχή όπου οι 
χρυσαυγίτες έχτισαν τα τέσσερα παράνο-
μα καταφύγια το απόγευμα της Κυριακής 
7 Ιούλη. Μιλάμε για καταφύγια στα οποία 
έχουν συγκεντρώσει εκατοντάδες σκύλους. 
Αυτά απέχουν μόλις 2,4 χιλιόμετρα από τα 
γραφεία των χρυσαυγιτών στην Αρτέμιδα. 
Προφανώς επέλεξαν τη συγκεκριμένη πε-
ριοχή για να μπορούν να τα επισκέπτονται 
συχνά.

Πήραμε φωτογραφίες, τραβήξαμε βί-
ντεο και σημειώσαμε τις συντεταγμένες 
τους. Την Τρίτη 9 Ιούλη, στείλαμε αναφορές 
στον προϊστάμενο του Δασαρχείου Πεντέ-
λης και στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης 

Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής 
της Περιφέρειας Αττικής (ΔΑΚΠ-ΠΑ), με 
τις οποίες ζητάμε από τον πρώτο να μας 
απαντήσει αν η έκταση των τεσσάρων 
στρεμμάτων όπου χτίστηκαν τα παράνομα 
καταφύγια είναι δάσος ή δασική και από 
τον δεύτερο πότε θα κάνει την αυτοψία 
και πότε θα εκδώσει την απόφαση-εισή-
γηση για το κλείσιμο αυτών των τεσσάρων 
παράνομων καταφυγίων. Εννοείται ότι θα 
συνεχίσουμε να επικοινωνούμε με τους 
συγκεκριμένους υπηρεσιακούς παράγο-
ντες, για να πράξουν τα δέοντα χωρίς να 
χρονοτριβούν.

Πριν εντοπίσουμε τα τέσσερα παρά-
νομα καταφύγια, είχαμε επικοινωνήσει 
με τον προϊστάμενο της ΔΑΚΠ-ΠΑ, του 
αναφέραμε ότι η ΧΑ έχει κατασκευάσει 
παράνομο καταφύγιο ζώων συντροφιάς 
στο δήμο Αρτέμιδας-Σπάτων και τον ρω-
τήσαμε αν έχει εντοπίσει την περιοχή που 
αυτό έχει κατασκευαστεί. Δυσφόρησε και 
επικαλέστηκε την έλλειψη προσωπικού και 
το φόρτο εργασίας ως αιτίες για τις οποίες 
δεν ήταν δυνατό να εντοπίσει το καταφύ-
γιο. Ο ισχυρισμός του προϊστάμενου για 
έλλειψη προσωπικού και φόρτο εργασίας 
είναι αληθής, όμως αυτό δεν μπορεί να λει-
τουργεί ως άλλοθι, ούτε να δικαιολογήσει 
το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχουν εντο-
πίσει και κλείσει αυτά τα καταφύγια της 
ΧΑ, που λειτουργούν παράνομα για πάνω 
από 22 μήνες.

Ο εντοπισμός από μεριάς μας έγινε 
πολύ εύκολα και χωρίς να χρειαστεί να κι-
νητοποιηθούν πολλά άτομα, γιατί έχουμε 
τη βούληση να κλείσουν τα παράνομα κα-
ταφύγια ζώων συντροφιάς, που έχουν γίνει 
μάστιγα, κέντρα συγκέντρωσης ζώων για 
να τα εμπορεύονται στο εξωτερικό, εμφα-
νίζοντας την εμπορική πράξη ως υιοθεσία 
φιλόζωων από φιλόζωους. Επόμενο ήταν 
να ενοχληθεί ο προϊστάμενος, τόσο από 
τον γρήγορο εντοπισμό των παράνομων 
καταφυγίων όσο και από το αίτημά μας να 
γίνει γρήγορα η αυτοψία (πανεύκολο πλέ-
ον, αφού του δώσαμε τις συντεταγμένες) 
και να εκδοθεί εξίσου γρήγορα απ’ αυτόν 
η εισήγηση-απόφαση για το κλείσιμο των 
παράνομων καταφυγίων από τον αρμόδιο 
αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττι-
κής. Αυτό το διαπιστώσαμε την περασμένη 

Πέμπτη, όταν επικοινωνήσαμε μαζί του και 
επικαλέστηκε,ότι βρίσκεται σε σύσκεψη και 
δεν μπορεί να μας μιλήσει!

Αυτή η συμπεριφορά του προϊσταμένου 
οφείλεται σε μια κατάσταση που έχει δια-
μορφωθεί από τις κυβερνήσεις όλων των 
χρωμάτων (συμπεριλαμβανόμενης της 
ροζ του Τσίπρα) και τις δημοτικές αρχές 
που άφησαν τη γάγγραινα με τα ζώα συ-
ντροφιάς να απλωθεί, γιατί οι κυβερνήσεις 
δε θέλησαν να χρηματοδοτήσουν τα απα-
ραίτητα προγράμματα για την προστασία 
των ζώων συντροφιάς και οι δήμαρχοι δεν 
έφτιαξαν τα απαραίτητα καταφύγια, μολο-
νότι η κατασκευή τους ήταν και είναι δική 
τους αρμοδιότητα.

Σε δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία που 
είχαμε με το στέλεχος της ΧΑ την περα-
σμένη Δευτέρα, μας είπε ότι οι χρυσαυγί-
τες δεν βοήθησαν να κατασκευαστούν μό-
νο αυτά τα τέσσερα καταφύγια στο δήμο 
Ραφήνας-Πικερμίου, αλλά και άλλα τέσσε-
ρα στην Αττική! Δε γνωρίζουμε αν αυτός ο 
ισχυρισμός του είναι αληθής ή αν το είπε 
για να δημιουργήσει εντυπώσεις ότι τάχα 
οι χρυσαυγίτες είναι πραγματικά φιλόζωοι. 
Εκείνο που γνωρίζουμε είναι πως η Ζαρού-
λια, όσο ήταν βουλευτής, είχε ως σύμβου-
λο τη δικηγόρο Ελένη Αρβανίτη, μέλος του 
σωματείου «Φιλόζωοι Εθελοντές Πάτρας» 
και νομική σύμβουλό του. Σε κατάθεσή της 
σε υπόθεση αγωγής με εναγόμενη τη Ζα-
ρούλια, η οποία συζητήθηκε στις 6 Οκτώ-
βρη του 2016, η Αρβανίτη αποκάλυψε ότι 
πολλές από τις ερωτήσεις που κατέθεσε 
η Ζαρούλια για τα ζώα συντροφιάς στην 
Πάτρα τις έγραψε η ίδια (η Αρβανίτη), η 
οποία είναι και επιστημονική συνεργάτιδα 
της ΧΑ! Μπορούμε, λοιπόν, να υποθέσουμε 
ότι και ένα πακέτο Ερωτήσεων που είχε κα-
ταθέσει ο Παναγιώταρος γράφτηκαν από 
την Αρβανίτη (η οποία –θυμίζουμε- είναι και 
συνήγορος υπεράσπισης του πατέρα της 
Μ. Αρβανίτη, πρώην βουλευτή της ΧΑ, ο 
οποίος κατηγορείται για ένταξη και διεύ-
θυνση εγκληματικής οργάνωσης).

Γνωρίζουμε, ακόμα, ότι η Αρβανίτη πρω-
τοστατεί στις καταγγελίες και μηνυτήριες 
αναφορές μελών του συλλόγου «Φιλόζω-
οι Εθελοντές Πάτρας» κατά κατοίκων της 
Πάτρας με την κατηγορία ότι κακοποιούν 

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου

Τέσσερα παράνομα καταφύγια 
σκύλων κατασκεύασαν οι νεοναζιστές
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Δεν έκρυβαν εκπλήξεις οι βου-
λευτικές εκλογές της περασμέ-

νης Κυριακής. Εκτός ίσως από μία. 
Η αποχή, μολονότι επρόκειτο για 
βουλευτικές εκλογές και όχι για 
ευρωεκλογές, μολονότι δημιουργή-
θηκε κλίμα δικομματικής πόλωσης 
(που φαίνεται καθαρά στα αποτε-
λέσματα των εκλογών), μολονότι 
τα πυρά εναντίον της ήταν πολύ πιο 
πυκνά και συντονισμένα (απ' όλο 
το πολιτικό φάσμα), όχι μόνο δεν 
μειώθηκε, αλλά αντίθετα αυξήθη-
κε. Από 41,24% στις ευρωεκλογές, 
έφτασε το 42,08%, που αποτελεί το 
δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στα 
χρόνια μετά από την πτώση της 
χούντας (το ρεκόρ σημειώθηκε τον 
Σεπτέμβρη του 2015, όταν η αποχή 
έφτασε το 43,84%).

Η μικρή αύξηση της αποχής σε 
σχέση με τις πολύ πρόσφατες ευ-
ρωεκλογές ίσως να οφείλεται στην 
«ενσωμάτωση» τμήματος των άκυ-
ρων και λευκών. Δηλαδή, κάποιοι 
που στις ευρωεκλογές έριξαν άκυ-
ρο ή λευκό, τώρα μπορεί να επέλε-
ξαν την αποχή. Αυτές όμως είναι 
υποθέσεις που δεν μπορούν να 
αποδειχτούν. Ούτε τον πραγματι-
κό απόλυτο αριθμό  όσων έκαναν 
αποχή μπορούμε να γνωρίζουμε ού-
τε τα ακριβή κίνητρά τους. Εκείνο 
που έχει σημασία είναι πως από τον 
Σεπτέμβρη του 2015, σε τρεις δια-
φορετικές εκλογικές αναμετρήσεις, 
η αποχή ξεπερνά το 40%, όταν τον 
Γενάρη του 2015 ήταν 36%. 

Κανένας δεν μπορεί να αποδώσει 
αυτή την αύξηση σε πολιτική αδια-
φορία. Είναι μια μορφή πολιτικής 
διαμαρτυρίας πολιτών που έχουν 
συνειδητοποιήσει ότι η ψήφος τους 
δεν έχει καμιά αξία. Μάλιστα, όπως 
παραδέχονται οι πάντες, η αύξηση 
της αποχής προέρχεται κυρίως από 
ανθρώπους που είχαν πιστέψει στις 
απατηλές υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. 
Εχει, όπως λέμε, αριστερό άρωμα. 
Θα επαναλάβουμε, λοιπόν, ότι η 
αποχή δεν μπορεί ν' αλλάξει την 
πορεία των πραγμάτων. Μήπως 
όμως μπορεί να την αλλάξει η συμ-
μετοχή; Η αποχή δεν νομιμοποιεί, 
ενώ η συμμετοχή νομιμοποιεί, όσα 
«κριτικά» στολίδια κι αν φοράει.

Ποια κανονικότητα;
Οπως γράφαμε μετά τις ευ-

ρωεκλογές, δεν είναι δύσκολο να 
«διαβάσει» κανείς ένα εκλογικό 
αποτέλεσμα, όταν δε βάζει μπρο-
στά σκοπιμότητες δικαιολόγησης 
του ενός ή του άλλου φαινομένου. 
Η αριθμητική είναι το πρώτο από 
το οποίο πρέπει να ξεκινήσει, για 
να διαπιστώσει ποιος κερδίζει και 
ποιος χάνει. Στη συνέχεια, πρέπει 
-βάσει αυτής της αριθμητικής- να 
επιχειρήσει να διεισδύσει στην ου-
σία των πραγμάτων και να βγάλει 
συμπεράσματα.

Για τους αστούς, οι εκλογές είναι 
«η ύψιστη στιγμή της δημοκρατίας». 
Για μας είναι η διαδικασία μέσω της 
οποίας η αστική εξουσία νομιμοποι-
εί τους διαχειριστές της. Οι μετα-
κινήσεις ψηφοφόρων από κόμμα 
σε κόμμα μπορούν να χρησιμεύ-
σουν μόνο ως δείκτης ωριμότητας 
της εργατικής τάξης. Οχι όμως με 
βάση απλώς τις προσθαφαιρέσεις 
των αριθμών, αλλά σε συνδυασμό 
με την κοινωνική πραγματικότητα.

Πριν προχωρήσουμε, 
ας συγκρίνουμε δυο ει-
κόνες.

u Τη βραδιά των 
ευρωεκλογών, ένας 
Τσίπρας σε άσχημη 
ψυχολογική κατάστα-
ση, κατηγορούσε τον 
ελληνικό λαό ότι δεν 
επέλεξε «το δρόμο της 
οριστικής εξόδου από 
τα μνημόνια, με τους 
πολλούς στο προσκή-
νιο, με τους πολλούς 
και για τους πολλούς», 
αλλά «το δρόμο της 
επιστροφής στο σκο-
τάδι της λιτότητας, στο 
σκοτάδι της κρίσης, 
των ολιγαρχών και του 
ΔΝΤ»! Την άλλη μέρα, 
ο κυβερνητικός προπα-
γανδιστής Βαξεβάνης 
έγραφε ότι ο ελληνι-
κός λαός πάσχει από 
ψυχιατρικό σύνδρομο: 
«Ο Αλέξης Τσίπρας, ο 
νεαρός που έβγαλε τη 
γλώσσα στη σάπια ολι-
γαρχία καταχειροκρο-
τούμενος από τα πλή-
θη, μόλις πριν από λίγες 
ώρες, είδε τα πλήθη να 
ακολουθούν τον γιο του 
Μητσοτάκη και φίλο του Μαρινάκη, 
σε μια πολιτική εκδοχή του συνδρό-
μου της Στοκχόλμης. Το θύμα έχει 
εδώ και καιρό αναπτύξει σχέσεις 
αλληλεξάρτησης με τον θύτη». Κι ο 
Φλαμπουράρης έλεγε ότι ο κόσμος 
δεν κατάλαβε τι ψήφισε!

u Τη βραδιά των εθνικών εκλο-
γών, ένας ήρεμος Τσίπρας, αφού 
δήλωσε ότι «η λαϊκή ετυμηγορία 
είναι για εμάς απόλυτα σεβαστή» 
και ενημέρωσε ότι επικοινώνησε 
τηλεφωνικά με τον Μητσοτάκη για 
να τον συγχαρεί για την εκλογική 
του νίκη, σημείωσε με νόημα: «Στην 
δημοκρατία η εναλλαγή στη διακυ-
βέρνηση, δεν είναι ούτε παράδοξη 
ούτε αφύσικη εξέλιξη. Αποτελεί, 
θα έλεγα, την πεμπτουσία της Δη-
μοκρατίας»! Και ανακοίνωσε: «Κι 
έτσι εγώ θα σεβαστώ στην πράξη 
τη λαϊκή βούληση, δεν πρόκειται 
σε καμιά περίπτωση να επαναλάβω 
όσα έκανε ο προκάτοχός μου. Αύ-
ριο θα υποδεχτώ τον κ. Μητσοτάκη 
στο Μέγαρο Μαξίμου για να παρα-
δώσω το πρωθυπουργικό γραφείο, 
όπως αρμόζει σε μια Δημοκρατία 
με πολιτικό πολιτισμό».

«Επιστρέψαμε στην κανονικό-
τητα», πανηγύριζε την επομένη ο 
Τύπος και των δύο κομμάτων. Ολοι 
εξήραν την άψογη παράδοση που 
έκανε ο Τσίπρας στον Μητσοτάκη 
και τις ακόμα πιο άψογες τελετές 
παράδοσης-παραλαβής των υπουρ-
γείων.

Για ποια κανονικότητα γίνεται 
λόγος; Στο πολιτικό επίπεδο, οι συ-
ριζαίοι είναι ικανοποιημένοι επειδή 
αύξησαν το ποσοστό των ευρωε-
κλογών κατά περίπου οχτώ μονάδες 
και έκλεισαν κατά μία μονάδα την 
ψαλίδα από τη ΝΔ. Σήμερα είναι 
αυτοί, αύριο θα είμαστε πάλι εμείς, 
είναι σε ελεύθερη απόδοση το μή-
νυμα του Τσίπρα. Οι συριζαίοι απο-
δέχτηκαν ήρεμα την αναμενόμενη 
ήττα τους, γνωρίζοντας ότι υπό τις 
δεδομένες συνθήκες (δεν υπάρχει 

τρίτο κόμμα εξουσίας στο παιχνίδι), 
η σημερινή ήττα περιέχει το σπέρ-
μα της αυριανής νίκης.

Οι συνήθεις αριστεροί αναλυτές 
της δεκάρας έσπευσαν πάλι να μι-
λήσουν και να γράψουν για «συντη-
ρητικοποίηση» και τα παρόμοια. Δη-
λαδή, αν υπήρχε μια οριακή άνοδος 
των πέραν του ΣΥΡΙΖΑ αυτοπροσ-
διοριζόμενων ως «αριστερών» (από 
Περισσό και πέρα), θα μιλούσαν για 
«αριστερή στροφή»; Είναι δυνατόν 
να υπάρξει «αριστερή στροφή» 
στις κάλπες, όταν ένας λαός είναι 
ταξικά ακινητοποιημένος, απογο-
ητευμένος, με την ηττοπάθεια να 
παραλύει τις συνειδήσεις; Αυτοί 
που ισχυρίζονται κάτι τέτοιο, ότι 
δηλαδή, σε συνθήκες κοινωνικής 
άπνοιας, χωρίς ούτε στοιχειώδεις 
διεκδικητικούς αγώνες, θα μπορού-
σε να εκφραστεί αριστερή στροφή 
στις κάλπες, είναι αισχροί οπορ-
τουνιστές, ψηφοθήρες, οπαδοί του 
κοινοβουλευτικού κρετινισμού, που 
τους ενδιαφέρει μόνο η αναπαρα-
γωγή της δικής τους πολιτικής μιζέ-
ριας, μέσω της μικρής έστω ενίσχυ-
σης του γλοίσχρου εκλογικού τους 
ποσοστού.

Αυτό που συνέβη στις ευρωεκλο-
γές δεν είναι παρά η αναπαραγω-
γή ενός φαινομένου που συμβαίνει 
δεκαετίες τώρα στις αστικές κοι-
νοβουλευτικές διαδικασίες. Μια 
αλλαγή σκυτάλης ανάμεσα στους 
διαχειριστές της αστικής εξουσίας. 
Μεγάλες μάζες ψηφοφόρων μετα-
κινήθηκαν από την υποστήριξη του 
ενός κόμματος προς την υποστήρι-
ξη του άλλου. Και μάλιστα, χωρίς 
αυτή τη φορά να κυριαρχεί κάποιο 
κρίσιμο ψευτοδίλημμα, όπως το 
«μνημόνιο-αντιμνημόνιο» που κυ-
ριαρχούσε την περίοδο 2010-2015. 
'Η μάλλον ακριβώς γι' αυτό. Επειδή 
ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να εξαφανίσει 
αυτό το ψευτοδίλημμα, όχι βγάζο-
ντας τη χώρα από τα Μνημόνια, 
όπως αρέσκεται να λέει (χωρίς να 

πείθει κανένα), αλλά υπογράφο-
ντας το τρίτο Μνημόνιο και προσθέ-
τοντάς το στα δύο προηγούμενα.

Απ' αυτή την άποψη, μπορούμε 
να πούμε ότι η επάνοδος της ΝΔ, 
μολονότι είναι ένα φυσιολογικό 
φαινόμενο των πολιτικών κύκλων 
του αστικού κοινοβουλευτισμού, 
είναι «έργο ΣΥΡΙΖΑ». Αυτό δεν πρό-
κειται, φυσικά να το παραδεχτούν 
ποτέ οι συριζαίοι (το μέγιστο στο 
οποίο φτάνουν είναι η «κόπωση» 
του λαού και «κάποια» δικά τους 
λάθη). Από τη στιγμή που κατοχυ-
ρώθηκαν ως δεύτερος πόλος του 
αστικού δικομματισμού, χωρίς να 
κινδυνεύουν από κάποιον τρίτο πό-
λο, έπαψαν να παραπονιούνται και 
να βρίζουν το λαό ως… αγνώμονα 
και μιλούν για «φυσική εξέλιξη» και 
για «κανονικότητα». Κανονικότητα 
των Μνημονίων, της κινεζοποίη-
σης και των ανύπαρκτων ταξικών 
αντιστάσεων.

Καθαρή νίκη
Για τη ΝΔ και τον Μητσοτάκη δε 

χρειάζεται να πούμε πολλά. Πέτυ-
χαν μια πεντακάθαρη νίκη. Το ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ μείωσε κατά μία μονάδα τη 
διαφορά των ευρωεκλογών δεν έχει 
καμιά απολύτως σημασία. Η ΝΔ 
αύξησε και τις ψήφους της (κατά 
280.000 περίπου) και το ποσοστό 
της (κατά 7 μονάδες περίπου). Το 
κυριότερο: πήρε μια άνετη αυτοδυ-
ναμία 158 εδρών, ενώ διαθέτει και 
μια δεξαμενή άντλησης εφεδρειών 
από το συνονθύλευμα του Βελόπου-
λου (για να μη μιλήσουμε και για το 
ΚΙΝΑΛ). Ετσι, η επάνοδός της στην 
κυβερνητική εξουσία ξεκινά με τις 
καλύτερες προϋποθέσεις.

Τα υπόλοιπα θα κριθούν όχι στο 
επίπεδο της οικονομίας και των με-
ταρρυθμίσεων, όπως λένε εν χορώ 
οι επαγγελματίες προπαγανδιστές 
του Μητσοτάκη, του Μαρινάκη και 
του Αλαφούζου, αλλά στο πεδίο 
της ταξικής πάλης. Τα της οικο-

νομίας είναι δεδομένα. Η παπαρο-
λογία για ανάπτυξη 4%, για θυελ-
λώδεις μειώσεις φόρων, για καλά 
αμειβόμενες θέσεις εργασίας, που 
συνεχίζεται και μετά τις εκλογές, εί-
ναι για λαϊκή κατανάλωση. Τίποτα 
απολύτως δεν πρόκειται ν' αλλάξει. 
Ο ελληνικός καπιταλισμός θα συνε-
χίσει να «σέρνεται», η κινεζοποίηση 
της εργατικής τάξης θα εξακολου-
θήσει ν' αποτελεί τον όρο αυτής της 
αναιμικής ανάπτυξης (για όσο αυτή 
κρατήσει) και η σκληρή δημοσιονο-
μική λιτότητα θα εξακολουθήσει ν' 
αποτελεί τον όρο για την επίτευξη 
των ματωμένων «πρωτογενών πλεο-
νασμάτων» (προτού καν αναλάβουν 
ο Κούλης και οι υπουργοί του, έφτα-
σαν τα μηνύματα από το Eurogroup 
και από τη Μέρκελ). Η οικονομική 
και κοινωνική πολιτική κινούνται με 
αυτόματο πιλότο, στην τροχιά που 
χαράχτηκε με τα Μνημόνια και 
τους εφαρμοστικούς τους νόμους.

Το ερώτημα είναι πώς θα συμπε-
ριφερθεί το κοινωνικό κίνημα, η 
εργατική τάξη, η φτωχή αγροτιά, η 
νεολαία. Αν υπάρξει «έξοδος» από 
την κατάσταση της ηττοπάθειας και 
της αδράνειας, τότε η θητεία της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη μπορεί να 
λήξει πολύ γρηγορότερα απ' όσο 
προδιαγράφεται βάσει των κοινο-
βουλευτικών συσχετισμών. Αλλιώς, 
οι Τσιπραίοι θα ποντάρουν στην τα-
κτική του «ώριμου φρούτου», όπως 
ακριβώς ποντάριζε και ο Μητσοτά-
κης. Θα ξεκινήσουν με αντιπολιτευ-
τική ρητορική, κάποια στιγμή θ' αρ-
χίσουν να ζητούν εκλογές και όταν 
θα γίνουν εκλογές, θα περιμένουν 
να εισπράξουν στις κάλπες τη λαϊκή 
οργή και δυσαρέσκεια.

Εσωσαν την παρτίδα
Αν απομονώσεις το εκλογικό 

αποτέλεσμα, με περίπου 8,5 μο-
νάδες διαφορά, όλοι θα μιλούσαν 
για συντριπτική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, 
όπως μιλούσαν για συντριπτική ήτ-

τα της ΝΔ τον Γενάρη 
και τον Σεπτέμβρη  του 
2015, με ίδια πάνω-κά-
τω διαφορά. Αυτές οι 
κρίσεις, όμως, πάντο-
τε σχετικοποιούνται. 
Η διαφορά στις ευ-
ρωεκλογές ήταν 9,5 
μονάδες, ο ΣΥΡΙΖΑ 
αύξησε και τις ψήφους 
του (κατά περίπου 
450.000) και το ποσο-
στό του (κατά 8 περί-
που μονάδες), άνοιξε 
πολύ την ψαλίδα από 
το ΚΙΝΑΛ, οπότε οι 
συριζαίοι το έριξαν 
στα πανηγύρια επειδή 
έσωσαν την παρτίδα. 
Πώς το έλεγε ο Χάρ-
ρυ Κλυνν σ' ένα παλιό 
σκετσάκι; «Νικήσαν 
όλοι αυτοί και χάσαν 
όλοι οι άλλοι»…

Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, 
πλέον, είναι να γίνει 
κανονικό ΠΑΣΟΚ στη 
θέση του ΠΑΣΟΚ. 
Τον διακήρυξε ο Τσί-
πρας από τη βραδιά 
των εκλογών κιόλας. 
Πρώτα έκανε… αυτο-
κριτική («δεν μπορέ-
σαμε ταυτόχρονα να 

αλλάξουμε και να μεγαλώσουμε 
το κόμμα μας. Να κάνουμε τους 
εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που 
μας εμπιστεύθηκαν με την ψήφο 
τους, από συνοδοιπόρους, συμ-
μέτοχους στην προσπάθειά μας. 
Και ίσως αυτό να είναι μια από 
τις βασικές αιτίες του σημερινού 
εκλογικού αποτελέσματος») και 
μετά έριξε τη γραμμή: «Αυτή τη 
φορά, όμως, δεν είναι δάνειο, αλ-
λά εντολή μετασχηματισμού μας 
με γοργά βήματα, από ένα κόμμα 
με τεράστια αναντιστοιχία μελών 
και ψηφοφόρων, σε μια μεγάλη 
παράταξη, σε ένα σύγχρονο και 
μαζικό, αριστερό, προοδευτικό κί-
νημα, με βαθιές ρίζες και ισχυρούς 
δεσμούς στον εργαζόμενο λαό και 
την κοινωνία». Και προσπάθησε να 
κόψει τη φόρα στους εκπροσώπους 
του «ΣΥΡΙΖΑ του 4%», δηλώνοντας: 
«Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις, 
ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Προοδευτική 
Συμμαχία να μετασχηματιστούν σε 
μια μεγάλη προοδευτική δημοκρα-
τική παράταξη». 

Στην πρώτη συνεδρίαση της πο-
λιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ο 
Τσίπρας έθεσε αυτό το ζήτημα και 
μετά μοίρασε non paper σύμφωνα 
με το οποίο, η πρότασή του λέει, 
μέχρι το συνέδριο που προγραμ-
ματίζουν μέχρι τα τέλη του χρόνου, 
θα πρέπει να γράψουν στις οργα-
νώσεις το 10% της εκλογικής τους 
δύναμης, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να φτάσει 
τα 170.000 με 180.000 μέλη (από 
30.000 που έχει σήμερα). Επειδή 
αυτό το έχουν ξαναπεί, μένει να 
δούμε πόσους πασόκους θα κατα-
φέρουν να βάλουν στις οργανώσεις 
του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν βάλουν πολ-
λούς, τότε οι παραδοσιακοί συρι-
ζαίοι θα χάσουν τον έλεγχο από τα 
χέρια τους.

Φώφη όπως Ζίγδης
«Δε θα γίνουμε ΚΚΕ του Κέ-

ντρου» φώναζε κάποιος πασόκος 

σε μια συνεδρίαση της κεντρικής 
επιτροπής του ΚΙΝΑΛ πριν από τις 
εκλογές. Το δυστύχημα γι' αυτούς 
είναι ότι -και να θέλουν- δύσκολα 
θα καταφέρουν να γίνουν «ΚΚΕ 
του Κέντρου». Διότι ο Περισσός 
έχει τους ψηφοφόρους του, έχει το 
μηχανισμό του, κι είναι ευχαριστη-
μένος μ' αυτά, καθώς δε διεκδικεί 
μερίδιο στην άσκηση της εξουσίας. 
Αντίθετα, οι πασόκοι διεκδικούν 
μερίδιο στην εξουσία, το οποίο δεν 
μπορεί να τους το προσφέρει η με-
τονομασία του ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ. 
Βλέπει ο πασόκος τον Ραγκούση, τη 
Μαριλίζα, τον Μωραΐτη, τον Σπίρ-
τζη να εξασφαλίζουν βουλευτικές 
έδρες και να είναι υποψήφιοι για 
υπουργεία, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ξανα-
σχηματίσει κυβέρνηση,  και τον 
πιάνει απελπισία.

Γι' αυτό και το ΚΙΝΑΛ κινδυνεύει 
να βρεθεί χωρίς ψηφοφόρους και 
χωρίς μηχανισμό (πλην της Φώφης 
κι εκείνων των φλώρων που σέρνει 
μαζί της για να τη λιβανίζουν). Θυ-
μίζει έντονα την Ενωση Κέντρου 
του 1977, από την οποία απέμεινε 
μόνο ο μακαρίτης Γιάννης Ζίγδης 
που κατέληξε να είναι μια γραφι-
κότητα της αστικής πολιτικής. Σε 
κανέναν «χοντροπασόκο» δεν πιά-
νει το παραμύθι του 8,1% που είναι 
μεγαλύτερο από το 7,7 των ευρωε-
κλογών. Οταν τώρα, με τον ΣΥΡΙΖΑ 
στα κάτω του και το Ποτάμι να έχει 
εξαερωθεί, η ψαλίδα ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑ-
ΣΟΚ γράφει  23,5 μονάδες, πόσο θα 
γράψει όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναβρεθεί 
σε τροχιά εξουσίας;

Ο Μαλέλης είναι ο πρώτος που 
άνοιξε την πόρτα της εξόδου, ανοί-
γοντας εν τοις πράγμασι τη σχετική 
συζήτηση για το μέλλον του ΚΙΝΑΛ.

Το τέλος της 
συμμορίας

Η εφημερίδα μας, μελετώντας 
τις τάσεις που καταγράφηκαν 
στις ευρωεκλογές και στις περι-
φερειακές εκλογές, αλλά και τα 
όσα έλεγαν οι χρυσαυγίτες τους 
προηγούμενους μήνες, ιδιαίτερα 
ο φίρερ που είχε πάθει υστερία, 
είχε «δει» ότι το πιθανότερο είναι 
να μην μπουν στη Βουλή. Μολονότι 
όλα τα γκάλοπ τους έδιναν «μέσα» 
(ήταν κι αυτό ένα κόλπο για να τρα-
βηχτεί περισσότερος κόσμος στη 
ΝΔ, στο όνομα της αυτοδυναμίας), 
δεν μπήκαν. Οριακά μεν, αλλά με 
καθαρό έλλειμμα 3.771 ψήφων, που 
δεν καλύπτεται όσες επανακαταμε-
τρήσεις κι αν ζητήσουν.

Δεν νομίζουμε ότι η εγκληματι-
κή νεοναζιστική συμμορία θα μας 
ξαναπασχολήσει σε κοινοβουλευ-
τικό επίπεδο. Μένει να δούμε αν θα 
ξαναδοκιμάσει να επιστρέψει στη 
νυχτερινή εγκληματική δράση και 
αν οι μηχανισμοί του αστικού κρά-
τους θα της ξανακάνουν πλάτες, 
όπως συνέβαινε στο παρελθόν, 
μέχρι τη στυγερή δολοφονία του 
Παύλου Φύσσα.

Πάρα πολλά θα εξαρτηθούν και 
από την απόφαση του Τριμελούς 
Εφετείου Κακουργημάτων που 
δικάζει μερικά από τα εγκλήματά 
τους. Αν -όπως αναμένεται, βάσει 
των όσων αποκαλύφθηκαν κατά 
την ακροαματική διαδικασία- στεί-
λει τον ηγετικό πυρήνα για καμιά 

οχταετία τουλάχιστον στη φυλακή, 
θα βαρέσουν διάλυση και τα τάγ-
ματα εφόδου.

Ο Βελόπουλος, παρά την τερά-
στια πίεση που του άσκησε η ΝΔ 
(ακόμα και δεσποτάδες ανέλαβαν 
δράση) άντεξε. Δεν έχει προοπτι-
κές, όμως. Το μόρφωμά του είναι 
καθαρά προσωποπαγές, ενώ δε 
διαθέτει ούτε την ιδεολογική (εθνι-
κοσοσιαλιστική) ούτε την οργανωτι-
κή συγκρότηση των νεοναζιστών. Το 
επεισόδιο με τον Νασίκα (γράφου-
με στη σελίδα 12) είναι χαρακτηρι-
στικό για τη φύση αυτού του μορ-
φώματος. Ο Βελόπουλος θα πρέπει 
να τρέχει πίσω από κάθε βουλευτή 
του για να χαλάσει το «φλερτ» που 
θα του ασκούν οι άνθρωποι της 
ΝΔ. Πώς έγινε με τον Λεβέντη και 
το Ποτάμι;

Ο Μπαρουφάκης είναι άλλη 
περίπτωση. Κατάφερε να εκμεταλ-
λευτεί την πτωτική τροχιά του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, με μεγάλη βοήθεια και από 
το μιντιακό σύστημα μετά από τις 
ευρωεκλογές. Η πορεία του είναι 
ένα ερωτηματικό, γιατί κι αυτό το 
μόρφωμα είναι προσωποπαγές 
(με μερικές τσόντες), χωρίς ούτε 
ιδεολογική, ούτε πολιτική ενότητα, 
ούτε μηχανισμό. Ενα Ποτάμι με μια 
εσάνς ΛΑΕ.

Δικομματισμός
Τώρα ναι, μπορούμε να μιλή-

σουμε για νέο δικομματισμό. Με 
το άθροισμα ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ πάνω 
από 71%, με το ΚΙΝΑΛ στο 8% και 
με προοπτική αποσύνθεσης, με 
τον Περισσό στο 5,3% (να χάνει 
ψήφους ακόμα και σε μια περίοδο 
που ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε βουτιά προς 
τα κάτω), με τους ενδιάμεσους 
της μνημονιακής περιόδου (Ποτά-
μι, ΑΝΕΛ, ΔΗΜΑΡ, Λεβέντης) να 
έχουν εξαφανιστεί, μπορεί να πει 
κανείς ότι ο νέος δικομματισμός 
μπορεί να σταθεροποιηθεί.

Δε θα συμφωνήσουμε με το 
τελευταίο. Θεωρούμε ότι ο δικομ-
ματισμός ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ, αναμφισβή-
τητος σήμερα, είναι ένας ασταθής 
δικομματισμός. Γιατί δεν έχουν εξα-
φανιστεί οι γενεσιουργές αιτίες που 
για μια δεκαετή περίπου περίοδο 
διέλυσαν τον προηγούμενο δικομ-
ματισμό (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ). Απλώς το 
σημειώνουμε, γιατί από κοινωνική 
άποψη δεν έχει καμιά σημασία. 
Με ή χωρίς δικομματισμό, η αστι-
κή εξουσία απέδειξε ότι μπορεί να 
βρίσκει λύσεις κυβερνητικής δια-
χείρισης (άκρως διδακτική απ' αυτή 
την άποψη είναι η περίοδος 2009-
2019, με τα τόσα «μοντέλα» κυβερ-
νητικής διαχείρισης που εμφάνισε). 
Η ταξική πάλη του προλεταριάτου 
και των συμμάχων του μπορεί και 
πρέπει να αναπτυχθεί έξω από τα 
παιχνίδια και τις εξελίξεις της αστι-
κής πολιτικής.

ΥΓ. Εκείνοι που αυτοπροσδιο-
ρίζονται ως ριζοσπάστες ή επα-
ναστάτες αριστεροί είδαν για μια 
ακόμα φορά τις λίγες ψήφους που 
πήραν στις ευρωεκλογές να λεηλα-
τούνται από ΣΥΡΙΖΑ και Μπαρου-
φάκη. Κάποιοι είχαν σπεύσει και να 
πανηγυρίσουν στις ευρωεκλογές 
(τρομάρα τους). Παρά ταύτα, δεν 
ανησυχούμε γι' αυτούς. Και στις 
επόμενες εκλογές θα είναι παρό-
ντες. Είναι… γενναίοι!

    
Εγγεγραμμένοι
Συμμετοχή
Αποχή
Εγκυρα
Ακυρα
Λευκά

ΣΥΡΙΖΑ
ΝΔ
ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ
ΚΚΕ
ΧΑ
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜέΡΑ25
Πλεύση Ελευθ.
Ενωση Κεντρώων
ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ΛΑΕ
ΚΚΕ (Μ-Λ)
Μ-Λ ΚΚΕ

10.074.898
5.920.437
4.154.461
5.656.154
173.739
90.544

1.343.816
1.873.080
436.739
302.673
275.821
236.365
169.293
90.856
82.075
36.334
31.674

-
12.270

-
58.76%
41.24%
95.54%
2.93%
1.53%

23.76%
33.12%
7.72%
5.35%
4.88%
4.18%
2.99%
1.61%
1.45%
0.64%
0.56%

-
0.22%

9.959.822
5.768.636
4.191.186

5.648.502
77.471
42.663

1.781.184
2.251.411
457.519
299.592
165.709
208.805
194.232
82.672
70.161
23.191
15.930
7.788
2.791

-
57,92%
42.08%
95.54%
1.34%
0.74%

31.53%
39.85%
8.10%
5.30%
2.93%
3.70%
3.44%
1.46%
1.24%
0.41

0.28%
0.14

0.05%

9.900.403
6.330.356
3.570.047
6.180.872

114.654
34.830

2.245.978
1.718.694
289.4695

338.188
388.387

-
-
-

110.923
39.497

-
7.9992

7.9992

-
63.94%
36.06%
97.61%
1.81%
0.55%

36.34%
27.81%
4.68%
5.47%
6.28%

-
-
-

1.79%
0.64%

-
0.13%2

0.13%2

9.913.609
5.567.930
4.345.679
5.433.376

69.884
64.670

1.926.526
1.526.400
341.7323

301.684
379.722

-
-
-

186.644
46.1834

155.320
8.8732

8.8732

-
56.16%
43.84%
97.58%
1.26%
1.16%

35.46%
28.09%
6.29%
5.55%
6.99%

-
-
-

3.44%
0.85%
2.86%
0.16%2

0.16%2

10.013.834
5.941.636
4.072.198
5.715.985
157.094
68.557

1.518.376
1.298.948
458.5141

349.342
536.913

-
-
-

36.804
41.299

-
-

10.771

-
59.33%
40.67%
96.20%
2.64%
1.15%
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6.11%
9.39%

-
-
-

0.64%
0.72%

-
-

0.19%
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1. Ελιά (ΠΑΣΟΚ και άλλοι).
2. Μ-Λ ΚΚΕ και ΚΚΕ (μ-λ).
3. Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ).
4. ΑΝΤΑΡΣΥΑ - ΕΕΚ.
5. Στις εκλογές αυτές συμμετείχε το ΚΙΔΗΣΟ, που τώρα είναι στο ΚΙΝΑΛ. Πήρε 152.557 ψήφους (2,47%).
ΠΗΓΗ: Υπουργείο Εσωτερικών (https://ekloges.ypes.gr)

Ευτράπελα και σοβαρά
u Είμαστε σύμπραξη δώδεκα κομμάτων έλεγε προεκλο-

γικά ο Λεβέντης. Η αλήθεια είναι πως μαζεύτηκε κάθε κα-
ρυδιάς καρύδι. Από Κατσίκη μέχρι Νικολόπουλο. Αλλά φευ, 
η σύμπραξη των δώδεκα κομμάτων απέφερε δώδεκα χιλιά-
δες λιγότερες ψήφους σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 
Μάη. Χίλιες ψήφοι λιγότερες για κάθε ένα από τα δώδεκα 
κόμματα. Κι ο Λεβέντης εξαφανίστηκε από προσώπου γης 
τη βραδιά των εκλογών.

u Οι δύο πιο χαρακτηριστικές «καλτ» συριζαϊκές φιγού-
ρες των  τηλεοπτικών πάνελ, αυτές που αποτελούσαν τις 
καλύτερες «πελάτισσες» των ραδιοτηλεοπτικών σατιρικών 
εκπομπών, έμειναν «χαλαρά» εκτός Βουλής. Την Ελένη Αυ-
λωνίτου στο Βόρειο Τομέα της Αθήνας την πέρασε ακόμα 
και ο Τέρενς Κουίκ (χωρίς να εκλεγεί ούτε κι αυτός), ενώ την 
Εύη Καρακώστα στη Β' Πειραιά την πέρασαν οι πασόκοι Νί-
να Κασιμάτη και Γιάννης Ραγκούσης. Οι δύο πασόκοι πέρα-
σαν και τον Τρύφωνα Αλεξιάδη που ήταν ο μόνος συριζαίος 
που κατάφερε να εκλεγεί.

u Οταν πρόκειται για τη σταυροδοσία, η Εκκλησία είναι 
δύναμη (ο σταυρός, άλλωστε, είναι ειδικότητα του παπα-
δαριού). Ετσι, ο συριζαίος Γιάννης Αμανατίδης κατάφερε 
να βγει δεύτερος σε σταυρούς στην Α' Θεσσαλονίκης. Ο 
ΠΑΟΚ είναι δύναμη στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό και ο Ζου-
ράρις κατάφερε να πάρει την τέταρτη θέση (περίπου 1.500 
σταυρούς πάνω από τη ζώνη μη εκλογής). Οσο για τη Νο-
τοπούλου, όλοι οι συνυποψήφιοί της έφαγαν τη σκόνη από 
τις γόβες της. Πήρε τους διπλάσιους σταυρούς από τον 
τελευταίο εκλεγέντα, Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Οι ψη-
φοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ της χάρισαν τον ένα σταυρό τους, 
για να την παρηγορήσουν για την απώλεια της δημαρχίας. 
Εκείνος που πάτωσε (εντέκατος στη σειρά, τελευταίος από 
τους γνωστούς συριζαίους) ήταν ο Τάσος Κουράκης, που 
εκλεγόταν πρώτος σε σταυρούς στις παλαιότερες εκλογικές 
αναμετρήσεις. Κάποια στιγμή κλείνει ο κύκλος…

u Ο Βασίλης Κόκκαλης, από τους πιο σκληρούς εθνικι-
στές των ΑΝΕΛ, βγήκε πρώτος σε σταυρούς στο ψηφοδέλ-
τιο του ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα! Μας το έλεγαν ότι μπορεί να 
γίνει έτσι και δεν το πιστεύαμε. Ενας ακροδεξιός πέρασε σε 
σταυρούς δέκα συριζαίους. Πήρε 3.000 σταυρούς περισσό-
τερους από τη δεύτερη Αννα Βαγενά! Για να βγει η Βαγενά, 
θα πρέπει ο Τσίπρας να μην επιλέξει να κρατήσει την έδρα 
της Λάρισας. Αλλιώς, ο ΣΥΡΙΖΑ σ' έναν τόσο μεγάλο νομό, 
κέντρο της αγροτικής παραγωγής, θα εκπροσωπείται από 
έναν ακροδεξιό. Το ίδιο το αποτέλεσμα, πάντως, έδειξε και 
την ποιότητα του εκλογικού ακροατήριου του ΣΥΡΙΖΑ.

u Μιλώντας για τη σύνθεση των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, 
να σημειώσουμε ότι οι πρώην πασόκοι τα πήγαν εξαιρετικά 
καλά. Κι όσοι έμειναν έξω έμειναν λόγω του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 
έχασε εξήντα βουλευτές. Ραγκούσης, Ξενογιαννακοπού-
λου και Μωραΐτης είναι τα νέα πρόσωπα, που προστίθενται 
στους παλιούς όπως η Τζάκρη, ο Σπίρτζης, η Τελιγιορίδου, 
ο Αθανασίου, η Κασιμάτη.  Τις ίδιες σκέψεις για τη σύνθεση 
του εκλογικού σώματος του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει το αποτέλε-
σμα που έφεραν υποψήφιοι όπως η δεξιά Παπακώστα και ο 
δημαριτοκιναλίτης Θεοχαρόπουλος, που δεν εκλέχτηκαν, 
όμως βρέθηκαν στις θέσεις των πρώτων επιλαχόντων, ξε-
περνώντας ακόμα και γνωστούς συριζαίους όπως ο Γιώργος 
Κυρίτσης και ο υφυπουργός Αθλητισμού Βασιλειάδης. Τέλος, 
αξίζει να σημειωθεί ότι από τη φράξια των 53+ διασώθηκαν 
και εκλέχτηκαν βουλευτές μόνο οι Τσακαλώτος, Φωτίου και 
Δρίτσας. Ολοι οι άλλοι απέτυχαν να εκλεγούν, σε αντίθεση 
με τη λεγόμενη φράξια των «προεδρικών», που εξέλεξε όλα 
τα επιφανή στελέχη της. Δηλαδή, η (σχηματικά μιλώντας) 
δεξιά πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ κατατρόπωσε την αριστερή στη 
σταυρομαχία.

u Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη και ο 
γνωστός Μπάμπης φρόντισε να επιβεβαιώσει τον ποιητή, δι-
ατελών σε κατάσταση βαρέος πένθους. Το είχε σίγουρο ότι 
θα πάρει υπουργείο, φαίνεται, αλλά η παπάρα που εκστόμισε 
παραμονές των εκλογών τον έστειλε στο ψυγείο. Γι' αυτό 
και ξέσπασε κατά του ανταποκριτή της Liberation (και όχι 
μόνο), εξομολογούμενος στον αγαπημένο του Πορδοσάλτε 
τα εξής εκπληκτικά: «Οι ανταποκριτές πολλών ευρωπαϊκών 
εφημερίδων, έγραφαν για μια Ελλάδα που δεν υπάρχει. Για 
μια Ελλάδα που τους διηγήθηκαν στα γεμάτα καπνό γρα-
φεία του Μαξίμου τα στελέχια του αποδημούντος ΣΥΡΙΖΑ. 
Οχι όλοι. Υπάρχουν ανταποκριτές ξένου Τύπου που κάνουν 
εξαιρετική δουλειά και ξέρουν τα θέματα αλλά και όταν δεν 
τα ξέρουν κάθονται και τα κοιτάζουν σωστά. Yπάρχει δυστυ-
χώς μια πλέμπα δημοσιογράφων – ανταποκριτών οι οποίοι 
έγλειφαν τα παπούτσια των Συριζαίων στα γεμάτα καπνό 
-και χασισοκαπνό κιόλας- γραφεία μέσα στο Μαξίμου και 
έγραφαν μετά ό,τι τους άφηνε το θολωμένο από το χασίσι 
μυαλό τους»! Α, οι αλήθειες να λέγονται…

υλοποίηση του… φακέλου από 
τους υπουργούς και να τους… 
βαθμολογεί.

Οσοι έχουν ξαναδιοικήσει 
υπουργεία, παίρνοντας το φά-
κελο θα πρέπει να έσκασαν 
στα γέλια (από μέσα τους, 
για να μην τους δει ο Κούλης 
και τον ξαναπιάσει η υστερία: 
«γιατί γελάτε, κύριοι;»). Ακόμα 
και στις μεγάλες καπιταλιστι-
κές επιχειρήσεις, τα στελέχη 
με δικαίωμα υπογραφής, αυτά 
που διαχειρίζονται τμήμα του 
γενικού προϋπολογισμού της 
επιχείρησης, έχουν σημαντικό 
βαθμό αυτονομίας και κοιτά-
ζουν και την πάρτη τους, κλεί-
νοντας συμφωνίες «κάτω από 
το τραπέζι». Ενα υπουργείο εί-
ναι οργανισμός πολύ πιο σύν-
θετος από μια καπιταλιστική 
επιχείρηση και -πέραν των άλ-
λων- πρέπει να διαχειριστεί και 
ζητήματα πολιτικής, που έχουν 
να κάνουν με καπιταλιστές, με 
πληττόμενα κοινωνικά κομμά-
τια και με την πολιτική καριέρα 
του υπουργού και το βόλεμα 
του προσωπικού του κύκλου. 

Ολ' αυτά δε χωρούν ούτε 
κατά διάνοια στους φακέ-
λους του Σκέρτσου και στο on 
line σύστημα του Κούλη. Ετσι 
λοιπόν και δοκιμάσουν να 
εφαρμόσουν αυτά που λένε οι 
προπαγανδιστές τους (για την 
κυβέρνηση που θα λειτουργεί 
σαν… ελβετικό ρολόι, χάρη 
στους φακέλους του Σκέρτσου 
και το πρόγραμμα παρακολού-
θησης), θα ζήσουμε σκηνές 
απείρου κάλλους. Γιατί αυτά 
δε μένουν μυστικά. 'Η μήπως 
ο Κούλης θ' αλλάζει υπουρ-

γούς κάθε εξάμηνο, επειδή 
δεν έφεραν καλό σκορ στο… 
playstation του Σκέρτσου; 

Ολ' αυτά θυμίζουν έντονα 
το «μπλοκάκι» του Σημίτη, την 
«ανοιχτή διακυβέρνηση» του 
Γιωργάκη (πρωτοπόρος στη 
μοντερνιά) και τον συντονι-
σμό των υπουργών του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, που υποτίθεται ότι έκανε ο 
κυρ-Αλέκος ο Φλαμπουράρης. 
Η διακυβέρνηση θα ασκηθεί 
και επί Κούλη όπως και επί των 
προηγούμενων. Αυτό είναι το 
μόνο σίγουρο. Και βέβαια, 
ακόμα πιο σίγουρο είναι ότι 
αυτή η διακυβέρνηση θα γί-
νεται στο έδαφος της σκλη-
ρής μνημονιακής πολιτικής. 
Κι αν στη διάρκεια αυτής της 
διακυβέρνησης ξυπνήσει ο 
«κοιμισμένος γίγαντας» κι 
αρχίσει να διεκδικεί και πάλι 
όσα του άρπαξαν, η απάντη-
ση θα είναι η πιο σκληρή κα-
ταστολή.

ΥΓ. Ο Σκουρλέτης εξέ-
φρασε τον… προβληματισμό 
του μήπως οι άνθρωποι που 
ο Μητσοτάκης έβαλε στην 
κυβέρνησή του παίρνοντάς 
τους κατευθείαν από την 
«αγορά» είναι «νεροκουβα-
λητές συγκεκριμένων επιχει-
ρηματικών συμφερόντων». 
Πέτα μου τη σκούφια σου… Ο 
Μελισσανίδης, ο Σαββίδης, ο 
Καλογρίτσας, ο Μαρινάκης 
την περίοδο των «προσωρινών 
υπερθεματιστών», οι κύπριοι 
των offshore, οι πελάτες του 
Πετσίτη, η μαντάμ με τη θα-
λαμηγό και τόσοι άλλοι καπι-
ταλιστές ποιους είχαν «νερο-
κουβαλητές» στην κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ;

Δε βγαίνουν τα νούμερα, αλλά…
Υπάρχουν δυο πολιτικές προτεραιότητες που πρέπει να υλοποιή-

σει ο Μητσοτάκης: η συνταγματική αναθεώρηση και η αλλαγή του 
εκλογικού νόμου. Το εγχείρημα είναι εξ ορισμού δύσκολο, ιδιαίτερα 
σε ό,τι αφορά τον εκλογικό νόμο. Γιατί για να ισχύσει αυτός από τις 
επόμενες εκλογές χρειάζονται 200 ψήφοι, τις οποίες δεν έχει. Οι 158 
της ΝΔ και οι 22 του ΠΑΣΟΚ κάνουν 180. Ακόμα κι αν έπαιρνε τους 
10 του Βελόπουλου, θέλει άλλες 10 για να φτάσει το 200. Κι αυτές 
δεν υπάρχουν. ΣΥΡΙΖΑ, Περισσός και Μπαρουφάκης αποκλείεται να 
ψηφίσουν (ο Μπαρουφάκης, ακόμα και να το ήθελε, με τις 9 ψήφους 
που διαθέτει δεν οδηγεί στις 200).

Μη βιαστείτε, όμως, να πείτε ότι τέλειωσε, ότι οι επόμενες εκλογές 
θα γίνουν με απλή αναλογική και όποιος κερδίσει θα πρέπει να πάει 
σε νέες εκλογές με τον εκλογικό νόμο που θα ψηφίσει ο Μητσοτά-
κης. Υπάρχει ένας πλάγιος δρόμος να αλλάξουν τον εκλογικό νόμο 
χωρίς 200 ψήφους και αυτός να ισχύσει από τις επόμενες εκλογές: 
να τροποποιήσουν το άρθρο 54 του Συντάγματος που περιλαμβάνει 
τη σχετική πρόβλεψη. Το συγκεκριμένο άρθρο είναι στα υπό ανα-
θεώρηση και αρκούν 180 ψήφοι, τις οποίες διαθέτουν στη σημε-
ρινή Βουλή ΝΔ και ΚΙΝΑΛ. Στο περιεχόμενο του εκλογικού νόμου 
θα συμφωνήσουν. Ο Μητσοτάκης έχει πει ότι δέχεται να μειωθεί 
το μπόνους των εδρών στο πρώτο κόμμα, όπως ζητάει το ΠΑΣΟΚ 
(μπορούν να συμφωνήσουν στις 40 έδρες, όπως προέβλεπε ο νόμος 
Σκανδαλίδη, πριν τις αυξήσει σε 50 ο νόμος Παυλόπουλου).

Φυσικά, ένα τέτοιο παζάρι, για να έχει ευτυχή κατάληξη, θα πρέ-
πει να έχει τη μορφή του πακέτου: εκλογικός νόμος, αναθεώρηση 
των υπόλοιπων αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος, πρό-
σωπο για την προεδρία της Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι 
έχει σειρά να εκλεγεί σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος. Θα δεχτεί ο 
Μητσοτάκης να θυσιάσει τον Καραμανλή; Θα δεχτεί η ΝΔ να ψηφί-
σει για πρόεδρο πρόσωπο που θα προτείνει ένα κόμμα με μόλις  22 
βουλευτές; 'Η θα συρθεί αναγκαστικά η Γεννηματά σε μια «συμμαχία 
προοπτικής» με τη ΝΔ, προκειμένου να μη διαλύσει το ΚΙΝΑΛ ο 
ΣΥΡΙΖΑ; Τις απαντήσεις θα μάθουμε τους επόμενους μήνες.
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Νέα παιδική χαρά με τα 
κουτάλια ανά χείρας

Αλλαγή σκυτάλης στην κούρσα της λιτότητας και της κινεζοποίησης
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Βαριά και σκληρά πλήγματα στην Παιδεία
Για να έχουμε υπόψη μας τι θα 

έχουμε μπροστά μας, μετά το σχη-
ματισμό κυβέρνησης από τη ΝΔ υπό 
τον αγρίως νεοφιλελεύθερο Κυριάκο 
Μητσοτάκη παραθέτουμε τα χαρα-
κτηριστικά σημεία του προγράμμα-
τος της ΝΔ για την Παιδεία, καθώς 
και απάνθισμα δηλώσεων τόσο του 
Μητσοτάκη, όσο και στελεχών της 
ΝΔ, συμπεριλαμβανομένης της νέας 
υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως.
Σχολεία πολλών κατηγοριών, 
με ιδιωτικοποιημένες πλευρές 
λειτουργίας, με υποχώρηση 
της γενικής μόρφωσης και 
στροφή στην πρώιμη ειδίκευση, 
πεδίο δραστηριοποίησης 
καπιταλιστικών επιχειρήσεων, με 
σκληρούς ταξικούς φραγμούς, 
τρομοκρατούμενα, υπό την 
αίρεση της τιμωρητικής 
αξιολόγησης 

u Το δημόσιο σχολείο απελευθε-
ρώνεται από τον ασφυκτικό εναγκα-
λισμό του υπουργείου σε επίπεδο ορ-
γανωτικό, διοικητικό, παιδαγωγικό.

«Η Παιδεία μας έχει ανάγκη από πιο 
αυτόνομα και δημιουργικά σχολεία. 
Με πολύ μεγαλύτερη ελευθερία στην 
οργάνωση, τη διαχείριση πόρων, την 
επιλογή διδακτικού προσωπικού, την 
κατάρτιση προγράμματος σπουδών» 
(Μητσοτάκης στην 83η ΔΕΘ).

u Νέο πρόγραμμα σπουδών. Νέες 
εκπαιδευτικές θεματικές, όπως επι-
χειρηματικότητα, εθελοντισμός, 
κ.λπ.

u Εισαγωγή του θεσμού της 
«άσκησης» σε επιχειρήσεις, ώστε 
οι μαθητές να εξοικειώνονται με 
την πραγματική οικονομία.

u Ευελιξία στη διαμόρφωση των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με 
βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες και 
τις τοπικές προτεραιότητες της κάθε 
περιοχής.

u Ενισχυμένος ρόλος διευθυντή 
σχολείου.

u Δημιουργία νέου ολιγομελούς 
οργάνου υποστήριξης (Διευθυντής, 
Υποδιευθυντές, εκπρόσωπος Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, Σύλλογος Γονέων και 
παρατηρητές από τους μαθητές) για 
την καθημερινή λειτουργία του σχο-
λείου και τη διαχείριση πρόσθετων 
πόρων επιπλέον της κρατικής χρη-
ματοδότησης.

u Πρότυπα, Πειραματικά Σχολεία 
ως «νησίδες αριστείας και καινοτο-
μίας». Επέκταση του θεσμού σε όλη 
την Ελλάδα.

u Εμπέδωση αισθήματος ασφά-
λειας για μαθητές και γονείς με ενί-
σχυση μέτρων προστασίας στον 
περιβάλλοντα χώρο των σχολείων.

u Αξιολόγηση σχολικών μονάδων 
από τους ίδιους τους εκπαιδευτι-
κούς, τους γονείς και τους μαθητές 
με χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματο-
λογίων. Δημιουργία δεικτών με βάση 
τα αποτελέσματα των ερωτηματολο-
γίων.

u Αξιολόγηση εκπαιδευτικών με 
αποκλειστικό στόχο τη διαρκή βελτί-
ωση αλλά και την επιβράβευσή τους.

«Να γίνει αξιολόγηση σχολικών 
μονάδων κι από εκεί θα ξεκινήσουμε. 
Θα υπάρχει ιστοσελίδα στο Υπουρ-
γείο που θα είναι οργανωμένη και 

στην πρώτη φάση η αξιολόγηση θα 
γίνεται από τους ενδιαφερόμενους, 
δηλαδή τους γονείς. Η αξιολόγηση 
δεν είναι μπαμπούλας. Με αυτόν τον 
τρόπο θα παίρνουμε αίσθηση των 
γονιών για το πώς τους φαίνεται το 
σχολείο των παιδιών τους» (Κωστής 
Χατζηδάκης).
Αποθέωση των ταξικών φραγμών 
στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
- Τριτοβάθμια εκπαίδευση για 
λίγους κι εκλεκτούς

u Εθνικό Απολυτήριο. Στο βαθμό 
του Εθνικού Απολυτήριου συνυπο-
λογίζονται οι βαθμοί και των τριών 
τάξεων του Λυκείου με ειδικό συντε-
λεστή ανά τάξη.

u Γραπτές προαγωγικές εξετά-
σεις από τάξη σε τάξη για όλες τις 
τάξεις του Λυκείου με επιλογή θεμά-
των από Τράπεζα θεμάτων διαβαθ-
μισμένης δυσκολίας.

u Διατήρηση για τουλάχιστον δύο 
χρόνια του συστήματος των πανελ-
λαδικών εξετάσεων.

u Καθορισμός ελάχιστης βάσης 
για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση.

u Τα ανώτατα ιδρύματα καθορί-
ζουν τον ετήσιο αριθμό εισακτέων 
και μπορούν να ορίσουν βάση ει-
σαγωγής υψηλότερη της ελάχιστης 
βάσης.

«Εχοντας εντοπίσει τη μεγαλύτερη, 
ίσως, παθογένεια του εκπαιδευτικού 
μας συστήματος που είναι το χάσμα 
μεταξύ εκπαιδευτικής διαδικασίας 
και αναγκών της αγοράς εργασίας, 
καθιερώνουμε τον σχολικό επαγ-
γελματικό προσανατολισμό από το 
Γυμνάσιο, ώστε να αναδεικνύονται 
οι κλίσεις και οι δεξιότητες όλων των 
παιδιών. Επιπλέον, εστιάζουμε στο 
θεσμό της “άσκησης“ σε επιχειρή-
σεις...» (Νίκη Κεραμέως).
Πανηγύρια για τους σχολάρχες, 
κλάμα για τους εκπαιδευτικούς 
εργαζόμενους σε ιδιωτικά 
σχολεία

u Προστασία του δικαιώματος 
της ελληνικής οικογένειας για ελεύ-
θερη επιλογή δημόσιου ή ιδιωτικού 
σχολείου.

u Αναθεώρηση ρυθμιστικού πλαι-
σίου για την ιδιωτική εκπαίδευση με 
κατάργηση των διατάξεων της σημε-
ρινής κυβέρνησης. Ενδεικτικά: επα-

ναφορά της προτέρας κατάστασης 
όσον αφορά τη δυνατότητα εκπόνη-
σης πρόσθετων δραστηριοτήτων των 
ιδιωτικών σχολείων.
Τα παιδιά της εργατικής 
τάξης και των φτωχών λαϊκών 
στρωμάτων δεν έχουν άλλο 
δρόμο. Η Επαγγελματική 
Εκπαίδευση-Κατάρτιση, 
στην οποία παρεμβαίνουν 
αποφασιστικά οι καπιταλιστικές 
επιχειρήσεις, είναι η μόνη 
διέξοδος

u Η Επαγγελματική Εκπαίδευση να 
γίνει συνειδητή επιλογή.

u Αμεση σύνδεση με την αγορά 
εργασίας με τη συμμετοχή των «κοι-
νωνικών εταίρων» στο σχεδιασμό.

u Αυτονομία των ΕΠΑΛ και των 
ΙΕΚ με ενεργό ρόλο των εκπροσώ-
πων της τοπικής οικονομίας.

u Πρότυπα ΕΠΑΛ, στα οποία λει-
τουργεί Συμβούλιο Σύνδεσης με την 
Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας 
(ΣΣΠΑΕ). Σε αυτό συμμετέχουν εκτός 
από τη διοίκηση-εκπροσώπηση του 
σχολείου και ίσος αριθμός εκπρο-
σώπων των «κοινωνικών εταίρων» 
της περιοχής.

u Το ΣΣΠΑΕ εισηγείται τους 
επαγγελματικούς τομείς που θα 
λειτουργήσουν στα ΕΠΑΛ, τα ειδικά 
μαθήματα-προγράμματα-δραστηρι-
ότητες πέραν του εγκεκριμένου κορ-
μού. Οι εισηγήσεις έχουν δεσμευτικό 
χαρακτήρα.

u Επαγγελματικές Σχολές Μα-
θητείας για τους απόφοιτους του 
Γυμνασίου.

u Ανασυγκροτούνται τα ΙΕΚ. Δημι-
ουργείται ζώνη επιχειρηματικότητας 

και καινοτομίας. Τοπικές επιχειρή-
σεις και εκπαιδευτική μονάδα συν-
διαμορφώνουν τις δραστηριότητες. 
Εκπαιδευτές από την αγορά εργασί-
ας. Μαθητεία για το ήμισυ τουλάχι-
στον του χρόνου φοίτησης.

u Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(ΚΣΕΕΚ) με συμμετοχή εκπροσώπων 
Δημόσιας Διοίκησης, κοινωνικών 
εταίρων με κύριο αντικείμενο τη δι-
αρκή προσαρμογή της επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα 
επαγγέλματα του μέλλοντος.
Η απάτη των μόνιμων διορισμών 
εκπαιδευτικών. Αποδοχή του 
«προσοντολογίου» και απαξίωση 
πτυχίων με επαναφορά 
διαγωνισμού του ΑΣΕΠ

Δεν είμαι διατεθειμένος να δεσμευ-
θώ σε οποιονδήποτε αριθμό προ-
σλήψεων, εάν δεν μελετήσω πρώτα 
ενδελεχώς τα στοιχεία και διαπιστώ-
σω πόσα πραγματικά κενά υπάρχουν. 
Προσλήψεις στον αέρα, μόνο και μό-
νο για να στέλνουμε ένα «φιλολαϊκό 
μήνυμα», εγώ δεν πρόκειται ποτέ 
να εξαγγείλω. ...Οταν μελετήσουμε 
τα πραγματικά κενά, θα εξαγγείλου-
με πόσες πραγματικά προσλήψεις 
χρειάζονται να γίνουν στην παιδεία, 
λαμβάνοντας πάντα υπόψιν και το 
γεγονός, είναι μια πραγματικότητα 
σήμερα, ότι έχουμε πάρα πολλούς 
εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι σε ένα 
καθεστώς ετήσιας ομηρίας μέσα από 
το καθεστώς των αναπληρωτών. Για 
τους οποίους θα πρέπει να αναγνω-
ρίσουμε την προϋπηρεσία τους, αλλά 
-θα το πω γιατί θέλω να είμαι τελείως 
ξεκάθαρος- με διαγωνισμό από το 
ΑΣΕΠ. Προσλήψεις χωρίς διαγωνι-
σμούς δεν πρόκειται να γίνουν από 
την επόμενη Κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας (Μητσοτάκης στον Χα-
τζηνικολάου).
Τα κολλέγια οιονεί ιδιωτικά 
πανεπιστήμια. Σταθερός στόχος 
η κατάργηση του άρθρου 16 του 
Συντάγματος

u Το Συμβούλιο Αναγνώρισης 
Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑ-
ΕΠ) αποδίδει άμεσα με αυτομα-
τοποιημένες διαδικασίες στους 
απόφοιτους ξένων πανεπιστημίων 
και κολλεγίων την αναγνώριση των 
προσόντων τους, χωρίς τη σημερινή 
καθυστέρηση.

«Παρότι εδώ υπάρχουν κολλέγια 
που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά, 
δεν υπάρχει ακαδημαϊκή αναγνώρι-
ση, αλλά επαγγελματική... Ο κ. Τσί-
πρας έχει επιβάλλει την άποψή του 
για μη κρατικά πανεπιστήμια στους 
βουλευτές του. Εμείς δεν μπορούμε 
να το αλλάξουμε αμέσως. Εκείνο που 
μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε 
μία απελευθέρωση από το σοβιετικό 
μοντέλο, με προπτυχιακά και μετα-
πτυχιακά ξενόγλωσσα μαθήματα 
στα δημόσια πανεπιστήμια. Επίσης, 
να οργανώσουμε Summer Schools και 
Universities, στα πανεπιστήμια της 
Κρήτης, του Αιγαίου και του Ιονίου. Να 
συνδυάζουν οι φοιτητές τα μαθήματά 
τους με τις διακοπές τους. Οπως και 
να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία των 
ελληνικών με γνωστά ευρωπαϊκά και 
αμερικανικά πανεπιστήμια για κοινά 
πτυχία» (Κωστής Χατζηδάκης).

u Αναθεώρηση του άρθρου 16 του 
Συντάγματος. Ιδρυση «μη κρατικών 
και ιδιωτικών ιδρυμάτων» Ανώτατης 
Εκπαίδευσης.

«Ασφαλώς και η Νέα Δημοκρατία 
και εγώ προσωπικά θα αγωνιστούμε 
με όλες της τις δυνάμεις για την αλ-
λαγή του άρθρου 16 του Συντάγματος. 
Ετσι ώστε να μπορούν επιτέλους να 
δημιουργηθούν μη κρατικά και γιατί 
όχι και ιδιωτικά πανεπιστήμια και στη 
χώρα μας» (Κυριάκος Μητσοτάκης).
Πανεπιστήμια-επιχειρήσεις 
ΑΕ. «Επιχειρηματικότητα», 
«Ανταγωνιστικότητα», 
Αξιολόγηση παντού. Πτυχία 
πολλών ταχυτήτων. Ασυλο τέλος 
και ένταση της καταστολής. 
Μέτρα για την εμπέδωση 
κλίματος υποταγής και του νόμου 
της σιωπής. Εχθρός το φοιτητικό 
και λαϊκό κίνημα

u Κατάργηση νόμων Μπαλτά, Φί-
λη, Γαβρόγλου. Νέος νόμος-πλαίσιο.

u Προσέλκυση νέων πόρων εκτός 
της κρατικής χρηματοδότησης.

u Μεγαλύτερη διασύνδεση με 
αγορά εργασίας.

u Επαναφορά Συμβουλίου Ιδρύ-
ματος και αναμόρφωση της λειτουρ-
γίας του.

u Ξενόγλωσσα προπτυχιακά προ-
γράμματα για προσέλκυση φοιτητών 
από χώρες εκτός ΕΕ.

u Απελευθέρωση προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

u Ανώτατο χρονικό όριο ολοκλή-
ρωσης των προπτυχιακών σπουδών 
(ν+2).

u Η ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης 
και Πιστοποίησης της Ποιότητας) 
βασικός θεσμός αξιολόγησης προ-
γραμμάτων σπουδών, διδασκόντων, 
Ιδρυμάτων.

u Δημοσιοποίηση των αποτελε-
σμάτων της αξιολόγησης, ώστε να 
ενισχύεται η διαφάνεια και η δημόσια 
πληροφόρηση.

u Κριτήρια αξιολόγησης η εξω-
στρέφεια των ιδρυμάτων, οι επιδό-
σεις των φοιτητών και η σύνδεση με 
την αγορά εργασίας.

u Η κρατική χρηματοδότηση θα 
γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτη-
ρίων και δεικτών (κόστος σπουδών 
ανά φοιτητή, διάρκεια προγραμμά-
των σπουδών, γνωστικό αντικείμε-
νο, μέγεθος ιδρύματος, κ.λπ) και θα 
συνδέεται με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης.

u Ενίσχυση της δημιουργίας επι-
χειρήσεων εντάσεως γνώσης με συμ-
μετοχή των Ιδρυμάτων. Συμβάσεις 
μεταφοράς τεχνολογίας/τεχνογνω-
σίας μεταξύ Πανεπιστημίων και ιδι-
ωτικών φορέων.

u Αξιοποίηση σχημάτων ΣΔΙΤ 
(Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Το-
μέα) για την κάλυψη των αναγκών 
των Ιδρυμάτων. 

u Θεσμικό πλαίσιο για πρόσθε-
τη χρηματοδότηση από «τρίτους». 
Επώνυμες έδρες, δωρεές, κ.λπ.

u Συνεχίζεται η διαμόρφωση του 
Ακαδημαϊκού Χάρτη (συγχωνεύσεις/
ενοποιήσεις Πανεπιστημίων-ΤΕΙ) με-
τά από αξιολόγηση από την ΑΔΙΠ. 
Ενίσχυση του Τεχνολογικού Τομέα.
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u Πρακτική άσκηση των 
φοιτητών σε δημόσιους οργα-
νισμούς και ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις.

u Ταχύρρυθμα προγράμ-
ματα κατάρτισης και επανει-
δίκευσης με πιστοποίηση με 
βάση τις ανάγκες της αγοράς.

u Κατάργηση ασύλου. Αυ-
τεπάγγελτη επέμβαση των 
δυνάμεων καταστολής για 
όλες τις αξιόποινες πράξεις 
που λαμβάνουν χώρα στα 
Ιδρύματα και πειθαρχικές 
ευθύνες των Πρυτανικών Αρ-
χών για τη μη έγκαιρη κλήση 
και ενημέρωση των αρμοδίων 
δημοσίων οργάνων.

«Ο κόσμος βαδίζει γορ-
γά προς την 4η Βιομηχανική 
Επανάσταση αλλάζοντας επι-
στημονικά, τεχνολογικά και 
κοινωνιολογικά δεδομένα. 
Ομως οι κύριοι Γαβρόγλου και 
Τσίπρας μάς πάνε πίσω στις 
πιο σκοτεινές  στιγμές  της 
δεκαετίας του ’80: Η εκλογή 
πρυτάνεων από ξεχωριστά ψη-
φοδέλτια αναστατώνει τη ζωή 
των πανεπιστημίων με μόνο 
στόχο τον κομματικό έλεγχο 
από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η αξιολόγη-
ση ουσιαστικά ακυρώθηκε. Η 
Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας, 
η ΑΔΙΠ, υποβαθμίστηκε και με 
το bullying που έζησαν οι κατα-
ξιωμένοι επιστήμονες του εξω-
τερικού, οι οποίοι κλήθηκαν να 
βοηθήσουν με τις  ιδέες τους. 
Πολλοί από αυτούς έφυγαν, 
και δεν θέλουν να γυρίσουν 
πάλι πίσω. Τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα αντί για εργα-
λείο ανάπτυξης, αλλά και εσό-
δων, σημαντικών εσόδων για 
πολλά από τα πανεπιστήμιά 
μας, μένουν αλυσοδεμένα από 
συνεχή αντικίνητρα προς τους 
διδάσκοντες. Η καθημερινότη-
τα στις Σχολές, μας απειλεί και 
μας προσβάλλει όλους: Στην 
ΑΣΟΕΕ, στο Πολυτεχνείο, στο 
Αριστοτέλειο, πολλά ακόμη 
πανεπιστήμια, χώροι που έχουν 
καταληφθεί έχουν γίνει  επίση-
μα γιάφκες κουκουλοφόρων» 
(Κυριάκος Μητσοτάκης).

«Το άσυλο υπάρχει για να 
προστατεύει ιδέες και όχι 
εγκληματίες με ναρκωτικά 
και μολότοφ. Τα αμφιθέατρα 
είναι χώρος γνώσης και δια-
λόγου, όχι τραμπουκισμών και 
βίας. Σε μια ευρωπαϊκή δημο-
κρατία, όπως είναι η Ελλάδα, 
όπου τα ατομικά δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος της ελεύθερης 
έκφρασης, διασφαλίζονται 
πλήρως, η παρακαταθήκη του 
ακαδημαϊκού ασύλου δεν μπο-
ρεί να γίνει αντικείμενο πολιτι-
κής κατάχρησης και ιστορικής 
διαστρέβλωσης. Γι’ αυτό και 
το άσυλο με τη σημερινή του 
μορφή θα καταργηθεί. Ως 
εδώ! Εγγυώμαι προσωπικά 
ότι στο δημόσιο πανεπιστήμιο 
δεν θα υπάρχει κανείς χώρος 
υπό κατάληψη» (Μητσοτάκης).

(όλες οι εμφάσεις δικές μας)
Γιούλα Γκεσούλη

Τέσσερα παράνομα καταφύγια σκύλων 
κατασκεύασαν οι νεοναζιστές

ζώα συντροφιάς. Καταγγελίες στις οποί-
ες ανταποκρίνονται άμεσα οι αστυνομι-
κές αρχές, εισπράττοντας τα δημόσια 
συγχαρητήρια της Αρβανίτη, την ίδια 
στιγμή που για τα παράνομα καταφύγια 
δεν έχουν κάνει ούτε μία σύλληψη.

Απ’ όλη αυτή τη δραστηριότητα της Ε. 
Αρβανίτη έχουμε κάθε δικαίωμα να υπο-
θέσουμε ότι αυτή κινείται στο περιβάλ-
λον της ΧΑ. Το γράφουμε έτσι, γιατί είναι 
γνωστό ότι η γραμμή του φίρερ, όπως 
αναπτύσσεται στη δίκη των νεοναζιστών, 
είναι ότι η ΧΑ έχει μόνο υποστηρικτές και 
όχι μέλη (είναι μια γραμμή για να απο-
ποιηθεί ο φίρερ τις καταλυτικές ποινικές 
του ευθύνες).

Η Αρβανίτη, ως δικηγόρος, γνωρίζει 
πολύ καλά το νομικό πλαίσιο για τα ζώα 
συντροφιάς, τα καταφύγια, τη συγκέ-
ντρωση ζώων συντροφιάς κτλ. Δεν μπο-
ρεί, λοιπόν, ο Γ. Παπαγεωργίου στην Πά-
τρα, που εμφανίζεται ως ο ιδιοκτήτης του 
παράνομου καταφυγίου στο Γιαννισκάρι, 
να δηλώνει πως δε γνωρίζει ότι χρειάζε-
ται άδεια για την κατασκευή καταφυγίου 
ζώων συντροφιάς. Το ίδιο ισχύει και για 
την πρώην βουλευτίνα και σύζυγο του φί-
ρερ, Ε. Ζαρούλια, η οποία σε Ερωτήσεις 
της προπαγάνδιζε το έργο των Πατρινών, 
που αρχικά δρούσαν μέσω του κέντρου 
«Μέριμνα» και στη συνέχεια (από τον 
Οκτώβρη του 2016) μέσω του σωματείου 
«Φιλόζωοι Εθελοντές Πάτρας».

Η Ζαρούλια κατέθεσε στις 12-1-2016 
την Ερώτηση 2286 στα υπουργεία Εσω-
τερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, γρά-
φοντας μεταξύ των άλλων: «Οι μόνοι που 
παράγουν πραγματικό έργο σ’ αυτό το δύ-
σκολο τομέα, είναι μια ομάδα εθελοντών 
φιλόζωων που φροντίζουν –εξ’ ιδίων δυνά-
μεων- να υιοθετηθούν, να εμβολιαστούν, 
να στειρωθούν και να φιλοξενηθούν πλή-
θος ζώων». Τα έλεγε αυτά, ενώ γνώριζε 
ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες πρέπει 
να γίνονται από τους δήμους και όχι από 
φιλοζωικά (με ή χωρίς εισαγωγικά) σωμα-
τεία. Γνώριζε ότι αυτή η δραστηριότητα 
των Πατρινών, στους οποίους κεντρικό 
ρόλο διαδραματίζει η Ε. Αρβανίτη, με 
τους δεδομένους δεσμούς με τη ΧΑ, δε 
συντηρείται με ίδιους πόρους και δε γίνε-
ται με το αζημίωτο.

Αυτή η δραστηριότητα, με τα παρά-
νομα καταφύγια ζώων συντροφιάς είναι 
δραστηριότητα της ίδιας της ΧΑ. Εκτός 
από τη Ζαρούλια και την Αρβανίτη, στις 
δραστηριότητες των οποίων αναφερθή-
καμε ήδη, μέγας φιλόζωος μας προέκυψε 
και ο… Παναγιώταρος! Είναι χαρακτηρι-
στικό το γεγονός ότι αυτός, στις αρχές 
Φλεβάρη του 2019, κατέθεσε 50 περίπου 
ερωτήσεις σε υπουργούς για να του απα-
ντήσουν αν ισάριθμοι δήμοι της Αττικής 
έχουν κατασκευάσει καταφύγια ζώων συ-
ντροφιάς. Το κείμενο της κάθε Ερώτησης 
ήταν το ίδιο, απλά άλλαζε το όνομα του 
δήμου.

Οπως είδαμε οι χρυσαυγίτες κατα-
σκεύασαν στο δήμο Ραφήνας-Πικερμί-
ου τέσσερα παράνομα καταφύγια τον 
Σεπτέμβρη του 2017. Ο Παναγιώταρος 
κατέθεσε στα υπουργεία Εσωτερικών, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
Οικονομικών την Ερώτηση 5415 στις 
5-2-2019, με θέμα τη «διαχείριση των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο δήμο 
Ραφήνας-Πικερμίου», ενώ γνώριζε ότι 
υπάρχουν τέσσερα παράνομα καταφύγια 
που οι ίδιοι κατασκεύασαν! Πρόκειται για 
πραγματική πρόκληση.

Ο Παναγιώταρος, σε αντίθεση με την 
Ζαρούλια, εμφανίζεται να γνωρίζει ότι 
οι δήμοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι 
να περισυλλέγουν και να διαχειρίζονται 
τα ζώα συντροφιάς και να ιδρύουν κα-
ταφύγια. Το κάνει αυτό για να δημιουρ-
γήσει μια δικαιολογητική βάση για τα 
παράνομα καταφύγια των χρυσαυγιτών. 
Ρωτούσε αν ο δήμος Ραφήνας-Πικερμίου 
λειτουργεί δημοτικό καταφύγιο αδέσπο-
των ζώων, από πότε λειτουργεί αυτό, πό-
σα ζώα μπορεί να φροντίσει και πόσους 
κτηνιάτρους απασχολεί. Τη συνέχεια την 
αντιλαμβανόμαστε: αφού ο δήμος δε 
φτιάχνει καταφύγιο, θα το αναλάβει η… 
ιδιωτική πρωτοβουλία (δηλαδή η ΧΑ).

Υποβάλλοντας μαζικά ερωτήσεις για 
το αν οι δήμοι έχουν δημιουργήσει κα-
ταφύγια, ο Παναγιώταρος επιβεβαίωσε 
ότι η ΧΑ έχει κατασκευάσει και άλλα πα-
ράνομα καταφύγια στην Αττική. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι εκείνη την περίοδο οι 
νεοναζιστές και ο φίρερ τους είχαν απώ-
λεια εσόδων, λόγω της κατάργησης της 
κρατικής χρηματοδότησης. Τι πιο λογικό 
από το να επιδιώξουν να ισοφαρίσουν με 
άλλους τρόπους αυτή την απώλεια;

Μεγάλη μπίζνα
Παράνομα καταφύγια ζώων συντρο-

φιάς δεν κατασκευάζουν μόνο μέλη και 
στελέχη του νεοναζιστικού μορφώματος. 
Κατασκευάζουν ακόμα και μέλη σοβα-
ρών –υποτίθεται- φιλοζωικών οργανώσε-
ων. Οπως γράψαμε αναλυτικά στο προ-
ηγούμενο φύλλο μας, επικαλούμενοι και 
επίσημα κοινοτικά κείμενα, τα παράνομα 
καταφύγια χρησιμοποιούνται ως χώροι 
συγκέντρωσης χιλιάδων ζώων συντροφι-
άς, τα οποία εξάγονται ανεξέλεγκτα στο 
εξωτερικό. Με το πρόσχημα της υιοθεσί-
ας από φιλοζωϊκούς συλλόγους του εξω-
τερικού καλύπτεται η εμπορία των ζώων 
συντροφιάς.

Αυτές οι οργανώσεις εδώ και χρόνια 
πίεζαν για να χαλαρώσει τόσο το σύστη-
μα ίδρυσης καταφυγίων ζώων συντροφι-
άς όσο και η διαδικασία των υιοθεσιών 
από κατοίκους εξωτερικού. Ιδιαίτερα οι 
κατ’ επάγγελμα φιλόζωοι έδωσαν μεγά-
λο βάρος στο να χαλαρώσει το σύστημα 
των υιοθεσιών. Στις 2 Φλεβάρη του 2012 
δημοσιεύτηκε ο νόμος 4039 «Για τα δε-
σποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντρο-
φιάς και την προστασία των ζώων από την 
εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με 
κερδοσκοπικό σκοπό». Σχετικά με την υι-
οθεσία ζώων συντροφιάς από κατοίκους 
του εξωτερικού, στην παράγραφο 8 του 
άρθρου 9 προβλεπόταν: «Στην περίπτωση 
υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων συντροφι-
άς από ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη, που 
δεν είναι μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας, 
η υιοθεσία πραγματοποιείται με την απευ-
θείας παράδοσή τους στους ενδιαφερό-
μενους νέους ιδιοκτήτες».

Ο κάτοικος εξωτερικού, λοιπόν, που 
θέλει να υιοθετήσει ένα ζώο συντροφι-
άς, πρέπει να έλθει αυτοπροσώπως στην 
Ελλάδα για να το παραλάβει. Αυτή την 
ασφαλιστική δικλίδα, που δεν επέτρεπε 
στους κατ’ επάγγελμα φιλόζωους να 
εμπορεύονται ζώα συντροφιάς, μέσω 
της δήθεν υιοθεσίας από κατοίκους του 
εξωτερικού, βάλθηκαν να την υπονομεύ-
σουν οι οργανώσεις που προαναφέραμε, 
ασκώντας πιέσεις στην πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Σ’ αυτή την πίεση ενέδωσε ο 
πρώην υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου, 
ο οποίος τροποποίησε τη διάταξη για τις 
υιοθεσίες από κατοίκους του εξωτερικού. 

Με την τροποποίηση άνοιξε διάπλατα 
τις πόρτες για το εμπόριο σκύλων υπό το 
πρόσχημα της υιοθεσίας. Η τροποποίηση 
έγινε με την παράγραφο 6Α του άρθρου 
44 του νόμου 4384/2016 και προβλέπει:

 «8. Στην περίπτωση υιοθεσίας των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ενδια-
φερόμενο νέο ιδιοκτήτη, φυσικό πρόσω-
πο ή φιλοζωικό σωματείο, που δεν είναι 
μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας ή δεν έχει 
την έδρα του στην Ελλάδα, η υιοθεσία 
πραγματοποιείται με την παράδοσή τους 
στον ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη ή σε 
νόμιμο εκπρόσωπό του ή πληρεξούσιό του 
και η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγ-
γράφως με βέβαιη χρονολογία, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα ζώα έχουν στειρωθεί, 
σημανθεί και καταγραφεί στη διαδικτυακή 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τα πλή-
ρη στοιχεία του προσωρινού κατόχου τους 
και τα πλήρη στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη, 
τα οποία προκύπτουν από επίσημο απο-
δεικτικό έγγραφο».

Από την αυτοπρόσωπη παρουσία του 
κατοίκου εξωτερικού περάσαμε στον νό-
μιμο εκπρόσωπο ή πληρεξούσιο φιλοζω-
ικού σωματείου, ώστε να νομιμοποιηθεί η 
μαζική αγοραπωλησία ζώων συντροφιάς, 
σκύλων κυρίως.

Ο Ι. Τσιρώνης, επιχείρησε να επανα-
φέρει την προηγούμενη διάταξη (πα-
ράγραφος 8 του άρθρου 9 του νόμου 
4039/2012), εισάγοντάς τη σε νομοσχέ-
διό του: «Στην περίπτωση υιοθεσίας των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου 
από ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη φυσικό 
πρόσωπο που δεν είναι μόνιμος κάτοικος 
της Ελλάδας πραγματοποιείται με την 

αυτοπρόσωπη παρουσία του και μόνο. 
Το ζώο παραδίνεται μετά την υπογραφή 
της Δήλωσης Υιοθεσίας από τον ιδιοκτή-
τη και τον υπεύθυνο του Δήμου, εφόσον 
πληρούνται και εφαρμόζονται τα προβλε-
πόμενα στην παράγραφο 7 του παρόντος 
άρθρου».

Δεν εισήγαγε, λοιπόν, κάτι καινούργιο 
ο Τσιρώνης. Απλά επανέφερε την αρχική 
διάταξη, που εμπόδιζε την αγοραπωλησία 
μέσω της υιοθεσίας. Οι κατ’ επάγγελμα 
φιλόζωοι ανέβηκαν στα κάγκελα και 
ο Αποστόλου απέσυρε το νομοσχέδιο 
Τσιρώνη! Ομως οι κατ’ επάγγελμα φιλό-
ζωοι δεν αρκέστηκαν στην απόσυρση 
του νομοσχεδίου Τσιρώνη. Συνέχισαν να 
πιέζουν την πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και 
το Μαξίμου, προκειμένου να ξηλωθούν 
και οι διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 
4039/2012 που επέτρεπαν την ίδρυση κα-
ταφυγίων μόνο από τους δήμους!

Υπήρξε πολύ παρασκήνιο που δεν είδε 
το φως της δημοσιότητας. Απ’ αυτό το 
παρασκήνιο διαμορφώθηκαν δύο νέα 
νομοσχέδια. Στα χέρια μας έχει πέσει 
το νομοσχέδιο που διαμορφώθηκε από 
συμβούλους της πρώην υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ο. 
Τελιγιορίδου. Στο επόμενο άρθρο αυτής 
της έρευνας θα το «ξετινάξουμε», με σκο-
πό να το ακυρώσουμε και να μην τολμή-
σει ο Βορίδης να το επαναφέρει για να 
ψηφιστεί στη Βουλή. Να μπει επιτέλους 
τέλος στην αγοραπωλησία ζώων συντρο-
φιάς με το πρόσχημα της υιοθεσίας από 
κατοίκους του εξωτερικού.

Γεράσιμος Λιόντος
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Κάλυψαν τους νεοναζί οι συριζαίοι!
Στις 20 Μάη του 2019, υποβάλαμε αναφορά (αριθμός πρωτοκόλλου 2382) στον γενι-

κό γραμματέα της Βουλής Κ. Αθανασίου και στον πρόεδρο Ν. Βούτση, ενημερώνοντάς 
τους ότι δύο επιστημονικοί συνεργάτες βουλευτών του νεοναζιστικού μορφώματος, 
καταθέτοντας ως μάρτυρες υπεράσπισης στη δίκη της ΧΑ, δήλωσαν ότι δεν ασχολού-
νται με το κοινοβουλευτικό έργο των βουλευτών από τους οποίους έχουν προσληφθεί, 
αλλά με άλλα καθήκοντα.

Ο ένας ονομάζεται Δ. Βογιατζής και κατέθεσε στις 14 Μάη ως μάρτυρας υπερά-
σπισης του φίρερ. Σε ερώτηση της προέδρου του δικαστηρίου Μ. Λεπενιώτη δήλω-
σε ότι είναι επιστημονικός συνεργάτης του Μπαρμπαρούση από το 2012, όμως δεν 
ασχολείται με Ερωτήσεις (δηλαδή με κοινοβουλευτικό έργο), αλλά με την ιστοσελίδα 
και τα ηλεκτρονικά της ΧΑ. Κατά πάσα πιθανότητα, η πρόεδρος γνώριζε ποια είναι 
τα καθήκοντα ενός επιστημονικού συνεργάτη που προσλαμβάνεται από βουλευτή 
και αναρωτήθηκε αν η διαχείριση της ιστοσελίδας είναι αντικείμενο εργασίας ενός 
επιστημονικού συνεργάτη.

Ο δεύτερος ονομάζεται Κ. Αλεξανδράκης και κατέθεσε στις 13 Μάρτη ως μάρτυρας 
υπεράσπισης του Γερμενή (Καιάδα). Κατέθεσε και αυτός ότι δεν ασχολείται με το 
κοινοβουλευτικό έργο του Παναγιώταρου, αλλά αρθρογραφεί στις φασιστοφυλλάδες 
ΧΑ και ΕΜΠΡΟΣ.

Επισημάναμε στους Αθανασίου και Βούτση, ότι από τη στιγμή που ομολογούν ότι δεν 
ασχολούνται με το κοινοβουλευτικό έργο, παραβιάζουν την απόφαση της Ολομέλειας 
της Βουλής, που προβλέπει ότι «η σύμβαση πρέπει να αναφέρει ρητά, ότι η πρόσληψη 
γίνεται για την υποβοήθηση του κοινοβουλευτικού έργου του βουλευτή». Μ’ αυτά τα 
δεδομένα, η Βουλή οφείλει να τους υποχρεώσει να επιστρέψουν τους μισθούς που 
πήραν ως αχρεωστήτως καταβληθέντες (και εντόκως δηλαδή).

Τονίσαμε στους δύο θεσμικούς παράγοντες και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι έχουν τη 
δυνατότητα να ελέγξουν τους ισχυρισμούς μας και είμαστε σίγουροι ότι τους έλεγ-
ξαν και τους βρήκαν ακριβείς. Τότε συνειδητοποίησαν ότι όφειλαν να εφαρμόσουν 
τη νομιμότητα υποχρεώνοντας τους «επιστημονικούς συνεργάτες» των νεοναζιστών 
βουλευτών να επιστρέψουν εντόκως τους μισθούς που πήραν από τη Βουλή. Δεν ήθε-
λαν, όμως, να το κάνουν, γι’ αυτό και «τρενάριζαν» την οφειλόμενη απάντηση στην 
αναφορά μας. Οι σύμβουλοί τους μας προέβαλαν κάθε φορά που ρωτούσαμε αντι-
κρουόμενους ισχυρισμούς. Δεν μας απάντησαν ποτέ γραπτά, όπως είχαν υποχρέωση. 

Τους είχαμε επισημάνει από τις πρώτες μέρες, ότι μεθοδεύουν τα πράγματα έτσι 
ώστε να προκηρυχθούν εκλογές και να μην μπορούν πια, ο ένας ως υπηρεσιακός 
γενικός γραμματέας και ο άλλος ως υπηρεσιακός πρόεδρος της Βουλής, να πάρουν 
καμία απόφαση. Τελικά, πριν από λίγες μέρες, μας απάντησαν ότι δεν μπορούν να 
αποφασίσουν! Μεθόδευσαν έτσι τα πράγματα, γιατί δεν ήθελαν να δημιουργήσουν 
προβλήματα στους νεοναζιστές με την απαίτηση επιστροφής των μισθών ως αχρεω-
στήτως καταβληθέντων.
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Ψηφοθηρία μέχρι το παραπέντε
Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Μεσημέρι Παρασκευής, δυο μέρες 

πριν από τις εκλογές ή -καλύτερα- τελευταία εργάσιμη μέρα πριν 
από τις εκλογές, συγκάλεσαν σύσκεψη για να ρυθμίσουν τα σχε-
τικά με τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ΠΑΟΚ (Σαββίδης). Για να 
ολοκληρωθεί η «δουλειά», πρόσθεσαν και την ΑΕΚ (Μελισσανί-
δης), η οποία όμως δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Nova και για 
την προσεχή περίοδο, και τον ΟΦΗ (έχει ψηφαλάκια η Κρήτη και 
ήθελαν να ξανακάνουν το χάρτη ροζ).

Και τι σύσκεψη: με προεδρεύοντα τον ίδιο τον πρωθυπουργό 
και με τη συμμετοχή τριών υπουργών (Τσακαλώτος, Παππάς, Ζορ-
μπά)! Ούτε «θερμό επεισόδιο» στο Αιγαίο να επίκειτο. Φυσικά, 
είχαν την προνοητικότητα να μην υπογράψουν συμβάσεις. Οπως 
ανακοινώθηκε, ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί ζήτησαν από το 
ΔΣ της ΕΡΤ (ο διευθύνων σύμβουλός της Ι. Δρόσος πήρε μέρος 
στη σύσκεψη) σε συνεδρίασή του μετά τις εκλογές, και πάντως 
έγκαιρα ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος, να προχωρήσει 
τις σχετικές διαδικασίες. Κοντολογίς, πέταξαν την «καυτή πα-
τάτα» στα χέρια της επόμενης κυβέρνησης κι αυτοί έκαναν μια 
επίδειξη αισχρής προεκλογικής δημαγωγίας και ψηφοθηρίας, 
προσβλέποντας σε ψήφους «τυφλών» οπαδών των τριών ομάδων.

Ηχηρές απουσίες
Ο Κρεμαστινός στα Δωδεκάνησα, η Χριστοφιλοπούλου στην 

Ανατολική Αττική και ο Γρηγοράκος στη Λακωνία πλήρωσαν τις 
ιδιοτροπίες του εκλογικού νόμου που στέλνει κάποιες έδρες να… 
κόβουν βόλτες από νομό σε νομό. Βγήκαν άνετα πρώτοι στις 
περιφέρειές τους, όμως το ΚΙΝΑΛ δεν έβγαλε έδρα και έτσι έμει-
ναν εκτός Βουλής. Και δεν μπορούν να πουν και τίποτα, γιατί ο 
συγκεκριμένος εκλογικός νόμος είναι κατασκευή του ΠΑΣΟΚ. 
Την εποχή που ήταν κόμμα εξουσίας και όχι όπως σήμερα.

Ο Γ. Μανιάτης, όμως, από τα πιο προβεβλημένα στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ, με ισχυρό προσωπικό μηχανισμό προβολής και με 
«άκρες» στα αστικά ΜΜΕ, έχασε πανηγυρικά την πρώτη θέση 
στην Αργολίδα από κάποιον (άγνωστο σ' εμάς) Ανδρέα Πουλά, 
που πήρε 3.142 σταυρούς έναντι 2.707 του Μανιάτη. Να σημειω-
θεί ότι ο Πουλάς εκλέγεται για πρώτη φορά!

Στην ίδια κατηγορία με τον Μανιάτη είναι και ο Μιχάλης Καρ-
χιμάκης, ο επονομαζόμενος «Κάλαχαν» του ΠΑΣΟΚ, όταν ήταν 
στις δόξες του, που έχασε την έδρα από τη Νάντια Γιαννακοπού-
λου για κάτι λιγότερο από 700 σταυρούς, αν και αυτός έχει το 
ελαφρυντικό ότι δεν είχε προβολή, εν αντιθέσει με τη Γιαννακο-
πούλου. Και βέβαια, το δίδυμο Σαχινίδη (με τεράστια προβολή 
από τα κεντρικά ΜΜΕ) και Μπαργιώτα (πρώην του Ποταμιού) 
στη Λάρισα, που είδαν τη μοναδική έδρα του ΚΙΝΑΛ να πηγαίνει 
στη δικηγόρο Ευαγγελία Λιακούλη, η οποία πρέπει να στηρίχτηκε 
ιδιαίτερα από τους τοπικούς πασόκους. Αλλωστε, ένα από τα κε-
ντρικά προεκλογικά συνθήματά της ήταν το «ήμουν πάντα εδώ», 
καρφί για τους συνυποψηφίους της που έχτιζαν την καριέρα τους 
στην πρωτεύουσα.

Επιλογές με νόημα
Για τη Γεννηματά τα πράγματα ήταν μάλλον απλά σχετικά με 

την περιφέρεια από την οποία θα επέλεγε την έδρα της. Ηταν υπο-
ψήφια σε Ηράκλειο, Εύβοια και Νότιο Τομέα Αθήνας. Η Εύβοια 
αποκλείστηκε, γιατί το ΚΙΝΑΛ δεν πήρε έδρα. Είχε να επιλέξει με-
ταξύ Κεγκέρογλου και Τόνιας Αντωνίου. Και βέβαια, επέλεξε τον 
Κεγκέρογλου (Ηράκλειο), παίρνοντας την έδρα στο Νότιο Τομέα 
Αθήνας. Η επίσημη δικαιολογία ήταν πως έπρεπε το ΚΙΝΑΛ να 
έχει τουλάχιστον ένα βουλευτή από την Κρήτη. Ολοι όμως ήξεραν 
πως ο Κεγκέρογλου υπήρξε από τους βασικούς υποστηρικτές της, 
μαντρόσκυλο στη Βουλή και στο κόμμα, και δεν υπήρχε περίπτωση 
να τον αφήσει εκτός Βουλής για χάρη της Τόνιας, υπόλειμμα στο 
ΠΑΣΟΚ από την εποχή της βασιλείας του Ακη Τσοχατζόπουλου.

Ο Μητσοτάκης, όμως, φέρθηκε μπαμπέσικα στον Γεράσιμο 
Γιακουμάτο, που ήταν απ' αυτούς που στήριξαν με πάθος τον 
Μεϊμαράκη στη μάχη για την αρχηγία της ΝΔ και δεν φείσθη-
κε απαξιωτικών σχολίων για τον σημερινό πρωθυπουργό. Ηταν 
υποψήφιος σε, Β' Πειραιά, Δυτικό Τομέα Αθήνας και Αχαΐα. Ανα-
λόγως την περιφέρεια από την οποία θα επέλεγε την έδρα του 
θα άφηνε εκτός Βουλής έναν από τους Τραγάκη, Γιακουμάτο και 
Χριστίνα Αλεξοπούλου (γνωστή στην Αχαΐα, όχι όμως πέραν αυ-
τής). Επέλεξε την έδρα στο Δυτικό Τομέα Αθήνας, στέλνοντας 
στη Βουλή τους Τραγάκη και Αλεξοπούλου (για πρώτη φορά) και 
αφήνοντας εκτός τον Γιακουμάτο, για πρώτη φορά μετά από 26 
χρόνια (εκλεγόταν συνεχώς από το 1993). Δε νομίζουμε ότι ο Μά-
καρος θα καθήσει «ήσυχος». Εχει και κόρες να αποκαταστήσει.

Ο Τσίπρας δεν ανακοίνωσε επίσημα ποια έδρα θα κρατήσει, 
όμως διαρροές από τον ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι θα είναι αυτή της Αχα-
ΐας. Ετσι, θ' αφήσει εκτός Βουλής τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο 
(έχει φτάσει μέχρι δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας) και να ξαναστείλει 
στη Βουλή τη Βαγενά (Λάρισα) και τον Σκουρολιάκο (Ανατολική 
Αττική), που ήταν βουλευτές και στην προηγούμενη Βουλή.

Η ψυχή του πασοκοσυριζαίου
Τη σκόνη του Πολάκη έφαγε ο «πολύς» Σταθάκης στα Χανιά. Μιλά-

με για καθαρή νίκη με διαφορά περίπου τρεισίμισι χιλιάδων σταυρών 
(15.309 ο Πολάκης, 11.649 ο Σταθάκης, που έμεινε εκτός Βουλής, λόγω 
του εκλογικού συστήματος: μολονότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πρώτο κόμμα 
στα Χανιά, η ΝΔ πήρε τις τρεις από τις τέσσερις έδρες).

Πού είναι όλοι εκείνοι που έλεγαν ότι ο «πολακισμός» ήταν μια 
βαθιά πληγή που κόστισε εκλογικά στον ΣΥΡΙΖΑ; Ο Πολάκης κατά-
φερε να συντρίψει έναν από τους πιο προβεβλημένους υπουργούς 
του ΣΥΡΙΖΑ και γόνο μιας ζάμπλουτης οικογένειας (με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται σε δυνατότητες προβολής και «επηρεασμού» του εκλο-
γικού σώματος). Γιατί; Γιατί ο Πολάκης μίλησε κατευθείαν στην ψυχή 
του πασοκοσυριζαίου (πρώην πασόκου και νυν συριζαίου ψηφοφό-
ρου), που θέλει μπινελίκι και όχι κυριλίκι. Κι αφού κατάλαβε ότι το 
μπινελίκι είναι η δύναμή του, ο Πολάκης έκανε την πρώτη επιθετική 
μετεκλογική κίνηση: ήταν ο μόνος συριζαίος υπουργός που δεν πήγε 
να παραδώσει στους δεξιούς. Είχε, λέει κάτι οικογενειακές υποθέ-
σεις στην Κρήτη κι ήθελε και να ξεκουραστεί! Σαφέστατο το μήνυμα 
στους πασοκοσυριζαίους ψηφοφόρους.

Τους σιχάθηκαν ακόμα και οι 
δεξιοί

Ο Τατσόπουλος, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που συναγωνιζό-
ταν τους Μπουμπούκους σε υβριστικά σχόλια κατά του πρώην κόμ-
ματός του, ήρθε δέκατος τρίτος μεταξύ δεκαεννιά υποψήφιων της 
ΝΔ στο Βόρειο Τομέα της Αθήνας. Κατάφερε να περάσει μόνο κάτι 
παντελώς άγνωστους υποψήφιους, ενώ άλλοι παντελώς άγνωστοι 
τον πέρασαν. Ο Ψαριανός, που ξεκίνησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε 
στη ΔΗΜΑΡ, από εκεί στο Ποτάμι και από εκεί στη ΝΔ, ήρθε εντέ-
κατος σε σύνολο είκοσι δύο υποψήφιων της ΝΔ στο Νότιο Τομέα 
της Αθήνας, όπου η ΝΔ εξέλεξε εννιά βουλευτές. Πέρασε κι αυτός 
μόνο κάποιους παντελώς άγνωστους.

Συμπέρασμα: τους σιχάθηκαν ακόμα και οι δεξιοί ψηφοφόροι 
και τους αντιμετώπισαν ως χρήσιμους ηλίθιους, στέλνοντάς τους 
μάλλον στην πολιτική συνταξιοδότηση.

It's only business
Αν μας ρωτήσετε ποιον πιστεύουμε, τον Βελόπουλο ή τον Nασίκα, 

θα απαντήσουμε «τον δεύτερο». Γιατί ο Βελόπουλος προσπάθησε να 
κρυφτεί πίσω από ένα ψέμα επιπέδου…  «Τελοπόν» και… επιστολών 
του Ιησού Χριστού. Εδωσε, είπε, την έδρα σ' έναν υποψήφιο που πήρε 
τρεις χιλιάδες σταυρούς κι όχι σε κάποιον (τον Νασίκα), που πήρε 
χίλιους τριακόσιους σταυρούς σε μια μεγαλύτερη περιφέρεια. Βά-
φτισε τη Λάρισα μεγαλύτερη περιφέρεια από την Α' Θεσσαλονίκης, 
ενώ έχει τους μισούς ψηφοφόρους. Οι σταυροί που πήρε ο Αβδελάς 
στη Θεσσαλονίκη (2.732 και όχι 3.000) αναλογικά είναι ίσιοι με τους 
1.280 σταυρούς που πήρε ο Νασίκας στη Λάρισα.

Ο Νασίκας βγάζει καπνούς από τ' αυτιά. Κι έχει τα δίκια του. Από 
το 2016, λέει, τα συμφωνήσαμε με τον Βελόπουλο κι έριξα δουλειά 
και λεφτά για να στήσω το μηχανισμό του κόμματος στη Θεσσαλία.  
Για δουλειά δεν ξέρουμε (αν και στην ψηφοθηρία «δουλειά» είναι και 
τα τσίπουρα και τα κοψίδια), όμως λεφτά έχει ο Νασίκας. Αγρότης 
καπιταλιστής, βρήκε «ευκαιρίες» ακόμα και στη Ρουμανία. Οπως 
έλεγε σε παλιότερη συνέντευξή του, εκεί βρήκε γη με εκατό ευρώ 
το στρέμμα, όταν στην Ελλάδα η ίδια γη πουλιόταν με χίλια! Εκανε, 
λοιπόν, μια επένδυση στην πολιτική και του την έφερε ο Βελόπουλος 
στο και πέντε.

Μα καλά, κοτζάμ καπιταλιστής αποδείχτηκε τόσο αφελής; Είδε ότι 
ο Βελόπουλος κατέβαινε και στη Λάρισα και αρκέστηκε στη διαβε-
βαίωσή του ότι θα του δώσει την έδρα; Αλλά κι ο Βελόπουλος, γιατί 
προτίμησε κάποιον παντελώς άγνωστο από έναν προβεβλημένο 
αγροτοσυνδικαλιστή, με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, με μπίζνες 
και στη Ρουμανία, γνωστό για τις σχέσεις που παραδοσιακά είχε με 
τη ΝΔ; Ακριβώς γι' αυτό. Επειδή ξέρει ότι στον κόσμο τους «όλα είναι 
μπίζνες», φοβήθηκε πως ο Νασίκας θα ήταν ο πρώτος που θα άνοιγε 
το παζάρι με τη ΝΔ, παρασέρνοντας και άλλους.

Η άδεια του Κουφοντίνα, ο δικα
«Θέλω κι εγώ να σας πω ότι δε θα υπάρξει 

κανένα δικαστικό συμβούλιο που θα αποφυ-
λακίσει τον κ. Κουφοντίνα. Επιτρέψτε μου να 
είμαι κι εγώ λίγο ευαίσθητος, κα Κοσιώνη, 
μόνο εσείς θα έχετε ευαισθησίες;».

Αλέξης Τσίπρας
Τηλεόραση ΣΚΑΙ, Τρίτη, 2.7.201

Τρεις μέρες μετά απ’ αυτή την άθλια, 
ιταμή και φασίζουσα τοποθέτηση του 

Τσίπρα, το Δικαστικό Συμβούλιο του Βόλου, 
έχοντας λάβει το μήνυμα, ανακοίνωσε τη 
δική του άθλια και φασίζουσα απόφαση, 
με την οποία έκοψε την άδεια του Δημήτρη 
Κουφοντίνα, κόντρα στο νόμο και κόντρα 
στην πρόσφατη αναιρετική απόφαση του 
Αρείου Πάγου.

Είχε δημιουργηθεί το κατάλληλο συναινε-
τικό πολιτικό κλίμα. Στους Μητσοτάκηδες, 
στους ακροδεξιούς, στον εσμό των τρομο-
ϋστερικών ΜΜΕ, ήρθε να προστεθεί και ο 
πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. 

Οι υπόλοιποι απλώς σιωπούσαν: τα κόμ-
ματα και οι οργανώσεις που αυτοπροσδιο-
ρίζονται ως Αριστερά, ο νομικός κόσμος, οι 
άνθρωποι του δικαστικού μηχανισμού (με 
φωτεινή εξαίρεση τον πρόεδρο της Ενωσης 
Δικαστών και Εισαγγελέων, εφέτη Χριστό-
φορο Σεβαστίδη (δείτε στο http://www.
eksegersi.gr/Επικαιρότητα/33152. Μια-θαρ-
ραλέα-φωνή).

Πριν από τον Τσίπρα, είχε τοποθετηθεί ο 
υπουργός Δικαιοσύνης Καλογήρου. Πρώτα 
διευκρίνισε ότι «η αντιμετώπιση των πολυϊ-
σοβιτών με τον νέο Ποινικό Κώδικα, είναι 
βαρύτερη απέναντι σε όλες τις κατηγορίες 
εγκλημάτων. Ενδεικτικά, με τον παλιό Ποινικό 
Κώδικα όποιος είχε περισσότερες καταδίκες 
ισόβιας κάθειρξης, έπρεπε να παραμείνει στη 
φυλακή για 19 έτη, ενώ με τον νέο Ποινικό Κώ-
δικα 25 έτη». Και στο τέλος πρόσθεσε με νό-
ημα: «Πέραν αυτού, πρέπει να ξεκαθαριστεί 
ότι κανένα αίτημα αποφυλάκισης από μόνο 
του δεν μπορεί να οδηγήσει σε αυτή, αφού 
απαιτείται απόφαση του αρμόδιου δικαστικού 
συμβουλίου, που κρίνει τις τυπικές και ουσια-
στικές προϋποθέσεις».

Ο Τσίπρας τον ξεπέρασε, αποφεύγοντας 
την έμμεση παραπομπή στην ευθύνη των 
δικαστικών συμβουλίων. Εξέφρασε τη βε-
βαιότητά του ότι δεν πρόκειται να βρεθεί 
δικαστικό συμβούλιο που θα αποφυλακίσει 
τον Κουφοντίνα! Σε κάθε περίπτωση! Οχι 
επειδή δεν πληροί τις προϋποθέσεις, αλλά 
επειδή… είναι ο Κουφοντίνας! Την ίδια βε-
βαιότητα εξέφρασε και η προεκλογική κυ-
βερνητική εκπρόσωπος Αχτσιόγλου: «Δεν 
υπάρχει καμία περίπτωση απελευθέρωσης 
καταδικασμένων σε πολλές φορές ισόβια 
λόγω τρομοκρατικών ενεργειών»!

Καθεστώς εξαίρεσης
Η ισότητα έναντι του νόμου αποτελεί 

–υποτίθεται- την πεμπτουσία της αστικής 
δημοκρατίας. Αυτή η ισότητα, όμως, δεν 
ισχύει για τους καταδικασμένους πολιτικούς 
αντιπάλους του συστήματος, όπως ο Κουφο-
ντίνας. Γι’ αυτούς ισχύει ένα άτυπο καθεστώς 
εξαίρεσης. 

Τι σημαίνει καθεστώς εξαίρεσης; Να ισχύ-
ει μεν, στα λόγια, και γι’ αυτούς τους κρατού-
μενους το ίδιο νομικό καθεστώς με όλους 
τους άλλους κρατούμενους, στην πράξη 
όμως αυτό να καταργείται. Για την εξασφάλι-
ση αυτού του καθεστώτος εξαίρεσης, υπεύ-
θυνος καθίσταται ο δικαστικός μηχανισμός. 
Ο οποίος, όταν έχει εξασφαλιστεί η ευρεία 
πολιτική συναίνεση των αστικών κομμάτων, 
είτε με θετικές τοποθετήσεις, όπως αυτές 
του Μητσοτάκη, του Τσίπρα, της Γεννηματά 
και τόσων ακόμα, είτε διά της (συν)ένοχης 
σιωπής, όπως αυτής των υπόλοιπων, αισθά-
νεται ότι μπορεί να προχωρά ακόμα και σε 
δικαστικά πραξικοπήματα με άρωμα χού-
ντας.

Δεν πρόκειται να υπάρξει δικαστικό 
συμβούλιο που θα αποφυλακίσει τον Κου-
φοντίνα με «βραχιολάκι» (αν υποτεθεί ότι ο 
Κουφοντίνας ζητούσε κάτι τέτοιο), είπε με 
απόλυτη βεβαιότητα ο Τσίπρας. Γιατί τότε να 
υπάρξει δικαστικό συμβούλιο που θα δώσει 
στον Κουφοντίνα την κανονική άδεια που 
δικαιούται;

Οι «περιπέτειες» αυτής της άδειας είναι 

γνωστές. Πριν φτάσουμε στην τελική απόρ-
ριψή της, είχαμε μια σκληρή απεργία πείνας, 
που έφτασε τον Δημήτρη Κουφοντίνα στα 
όρια του θανάτου, και μια ομόφωνη απόφα-
ση του ΣΤ’ Ποινικού Τμήματος του Αρείου 
Πάγου (σε συμβούλιο), που αναίρεσε την 
πρώτη απόφαση του δικαστικού συμβουλίου 
του Βόλου, ως λανθασμένη σε ό,τι αφορά τις 
τυπικές προϋποθέσεις χορήγησης κανονικής 
άδειας (άδεια δικαιούνται και οι πολυϊσοβί-
τες είπε ο Αρειος Πάγος) και αντιφατική σε 
ό,τι αφορά τις ουσιαστικές προϋποθέσεις 
(έκρινε όλες τις σχετικές αναφορές του 
δικαστικού συμβουλίου του Βόλου ως φρο-
νηματικού τύπου, διότι αφορούν τις ιδεολο-
γικοπολιτικές απόψεις του Κουφοντίνα, οι 
οποίες δεν μπορούν να αποτελούν κριτήριο 
χορήγησης ή μη χορήγησης άδειας).

Ακολούθησε η ανακίνηση μιας κατασκευ-
ασμένης ποινικής υπόθεσης (κατηγορία 
στον Κουφοντίνα για απλή συνέργεια –διά 
ψυχικής συνδρομής- σε στάση κρατουμέ-
νων), η οποία όμως κατέρρευσε εν τη γενέ-
σει της, καθώς το αδίκημα της στάσης με 
τον νέο Ποινικό Κώδικα είναι πλημμέλημα 
και επομένως δεν συνιστά λόγο αφαίρεσης 
του δικαιώματος της άδειας από ένα κρα-
τούμενο.

Η εισαγγελία Βόλου αρχικά κατέθεσε ει-
σήγηση να κοπεί η άδεια του Κουφοντίνα για 
τυπικούς λόγους (επειδή κατηγορείται για 
κακούργημα), εν γνώσει της ότι η τυποποί-
ηση του αδικήματος έχει αλλάξει. Το δικα-
στικό συμβούλιο δεν τόλμησε να αποδεχτεί 
αυτή την εισήγηση και διέκοψε για ημερομη-
νία μετά την 1η του Ιούλη, οπότε τέθηκε και 
τυπικά σε ισχύ ο νέος Ποινικός Κώδικας. Η 
νέα εισήγηση της εισαγγελίας Βόλου ξεπέ-
ρασε σε προκλητικότητα την προηγούμενη, 
καθώς πρότεινε να κοπεί η άδεια για ουσι-
αστικούς λόγους, διότι ο Κουφοντίνας, με 
τις ιδεολογικοπολιτικές του τοποθετήσεις 
προκαλεί… διέγερση για διάπραξη (τουλά-
χιστον) πλημμελημάτων (δείτε αναλυτικά 
στο http://www.eksegersi.gr/Επικαιρότη-
τα/33436. Φασισμό-αποπνέει-η-εισαγγελι-
κή-πρόταση-για-το).
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Με λυμένα τα χέρια
Η τελική συνεδρίαση του δικαστικού 

συμβουλίου έγινε στις 3 του Ιούλη. Μια 
μέρα μετά τη δήλωση με την οποία ο 
Τσίπρας δεν έλυσε απλά τα χέρια των 
δικαστών, αλλά ουσιαστικά τους έδωσε 
«γραμμή» να κόψουν την άδεια, εγκα-
θιστώντας ένα ευρύ κατασταλτικό μέ-
τωπο ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ (και συντρο-
φίας). Η απόφαση δημοσιεύτηκε στις 
5 του Ιούλη, ημέρα Παρασκευή, τελευ-
ταία μέρα της προεκλογικής περιόδου. 
Τυχαίο; Δε νομίζουμε.

Μέλη του δικαστικού συμβουλίου 
ήταν η πρόεδρος Πλημμελειοδικών Πα-
ναγιώτα Ράπτη (πρόεδρος) και οι πλημ-
μελειοδίκες Γεωργία Τσιόμαλου και Μα-
ρία Σαλμανλή (εισηγήτρια). Ολόκληρη 
την  απόφαση μπορείτε  να τη διαβά-
σετε στην ιστοσελίδα μας. Το σκεπτικό 
του δικαστηρίου περιλαμβάνεται στις 
σελίδες 32 έως 46 (οι προηγούμενες 
σελίδες περιλαμβάνουν κυρίως τις δι-
αδοχικές εισαγγελικές προτάσεις).

Δε θα σχολιάσουμε τις αναφορές 
στο σεβασμό της ανθρώπινης αξίας 
εκ μέρους των κρατικών οργάνων, που 
αποτελεί συνταγματική επιταγή, όπως 
γράφει η απόφαση στις σελίδες 33-34, 
γιατί είναι καθαρά υποκριτικές. Ούτε 
την αναφορά ότι «η ιδεολογία κάθε αν-
θρώπου είναι αναφαίρετο δικαίωμά του, 
δεν ελέγχεται, δεν επιτρέπεται η ποινική 
της αξιολόγηση, ούτε αποτελεί ενδείκτη 
σωφρονισμού», που είναι ακόμα πιο 
υποκριτική. 

Θα ερευνήσουν, λένε, «την “προσω-
πικότητα“ του συγκεκριμένου καταδίκου, 
όπως αυτή διαγράφεται από τις πράξεις 
του και την εν γένει συμπεριφορά του 
κατά του στάδιου του περιορισμού του 
και όχι τις ιδέες του, την κοσμοθεωρία 
του, την επαναστατική του αντίληψη “πε-
ρί κράτους τρομοκράτη“ και τα συναφή 
“πιστεύω“ του». Δε θ’ ασχοληθούν, λέ-
νε, «με το εάν μετέγνωσε, μετανόησε ή 
απέρριψε τους ιδεολογικούς λόγους για 
τους οποίους τέλεσε τα εγκλήματα για 
τα οποία καταδικάστηκε και κρατείται». 
Μ’ αυτή την κούφια διακήρυξη απα-
ντούν στον Χριστόφορο Σεβαστίδη. Και 
είναι κούφια, γιατί στη συνέχεια κάνουν 
τα ακριβώς αντίθετα.

Ακόμα και 
προβοκάτσια

u Αναφέρονται στο ιστορικό της 
«στημένης» υπόθεσης της στάσης κρα-
τουμένων και της «απλής συνέργειας» 
του Κουφοντίνα σ’ αυτήν με τρόπο που 
αποκαλύπτει ξέχειλη προκατάληψη. 
Οι κρατούμενοι που κινητοποιήθηκαν 
αναφέρονται ως «συγκατηγορούμενοι-
συγκρατούμενοι» του Δ. Κουφοντίνα, 
ενώ ούτε συγκατηγορούμενοι υπήρξαν 
(η υπόθεση της 17Ν με την υπόθεση 
της ΣΠΦ απέχουν χρονικά πάνω από 
δεκαετία) ούτε συγκρατούμενοι είναι 
(η κινητοποίηση έγινε σε πτέρυγες των 
ανδρικών φυλακών, ενώ ο Κουφοντί-
νας ήταν κρατούμενος στην υπόγεια 
πτέρυγα των γυναικείων φυλακών, χω-
ρίς καμιά επαφή με τους υπόλοιπους 
κρατούμενους). Λεπτομέρεια, θα πείτε, 
όμως κάποιες τόσο χοντροκομμένες 
παραποιήσεις, έστω και σε δευτερεύ-
οντα στοιχεία, αποκαλύπτουν την προ-
κατάληψη.

u Το κύριο είναι πως η έκφραση 
αλληλεγγύης από τον Κουφοντίνα και 
τους τρεις συγκρατουμένους του προς 
την κινητοποίηση των κρατούμενων 
σε άλλη φυλακή (με τους οποίους δεν 

είχαν καμιά επαφή και απλώς έμαθαν 
για την κινητοποίηση και την αιτία της 
από τα ραδιοτηλεοπτικά Μέσα), για το 
δικαστικό συμβούλιο του Βόλου «κατα-
δεικνύει την μη καλή διαγωγή του μέσα 
στη φυλακή, καθώς και την πλήρη απαξί-
ωση εκ μέρους του των σωφρονιστικών 
και ποινικών κανόνων»! Η έκφραση αλ-
ληλεγγύης ποινικοποιείται και μετατρέ-
πεται σε εργαλείο κατά του πολιτικού 
κρατούμενου Κουφοντίνα! Περιττεύει 
να σημειώσουμε ότι αυτό δεν έχει προ-
ηγούμενο. Περιττεύει να θυμίσουμε 
ότι και η διεύθυνση της φυλακής και ο 
εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, όχι μόνο δεν ποινικοποίησαν την 
κινητοποίηση-διαμαρτυρία των κρα-
τούμενων, αλλά δεν την έκριναν ούτε 
καν πειθαρχικά ελεγκτέα. Οσο για τον 
Κουφοντίνα και τους τρεις συγκρατού-
μενούς του στο υπόγειο των γυναικείων 
φυλακών, ούτε που ασχολήθηκαν, διότι 
δεν είχαν συμμετοχή στην κινητοποίη-
ση.

u Στη συνέχεια, αναφερόμενοι στη 
δήλωση μετάνοιας που ζητήθηκε από 
τον Κουφοντίνα, όταν παρέστη σε προ-
ηγούμενο δικαστικό συμβούλιο, στις 
21.02.2019, αναφέρουν ότι «αρνείται 
συνειδητά να ενταχθεί στο κοινωνικό 
σύνολο και να σεβαστεί τις επιταγές της 
έννομης τάξης, ενώ εξακολουθεί να μην 
αποδέχεται την βαρύτητα των εγκλημά-
των της αφαίρεσης των ανθρώπινων 
ζωών, που έχει διαπράξει καθώς και τις 
έννομες συνέπειες αυτών. Συνεπώς, το 
παρόν Συμβούλιο πιθανολογεί ότι σε 
περίπτωση που τύχει τακτικής αδείας, 
έστω και ολιγοήμερης, δεν θα σεβαστεί 
τις επιταγές της έννομης τάξης»!

Εδώ αποκαλύπτονται πλήρως. Αυτοί 
που έγραψαν ότι δε θα διερευνήσουν 
αν ο Κουφοντίνας «μετέγνωσε, μετανό-
ησε ή απέρριψε τους ιδεολογικούς λό-
γους για τους οποίους τέλεσε τα εγκλή-
ματα για τα οποία καταδικάστηκε και 
κρατείται», κάνουν ακριβώς αυτό! Αφού 
δεν τους έκανε τη δήλωση μετάνοιας 
που του ζήτησαν, κρίνουν ότι άμα πάρει 
άδεια θα παρανομήσει! Το γεγονός ότι 
έχει ήδη πάρει έξι άδειες (τρεις από τον 
Κορυδαλλό και τρεις από την Κασσαβέ-
τεια) δεν μετράει!

Αξίζει εν προκειμένω να θυμίσουμε τι 
έγραψε ο πρόεδρος της ΕΔΕ Χρ. Σεβα-
στίδης: «Θα πρέπει επίσης να γίνεται μια 
διάκριση μεταξύ των ιδεολογικών αρχών 
του κρατουμένου που υποστηρίζουν το 
αναγκαίο της ένοπλης δράσης για την 

κοινωνική αλλαγή και της έμπρακτης 
συμπεριφοράς του κατά το διάστημα 
που έκανε χρήση της άδειάς του. Αυτό 
που ενδιαφέρει το Δικαστήριο είναι το 
δεύτερο. Πώς συμπεριφέρθηκε ο κρα-
τούμενος τις προηγούμενες φορές που 
έλαβε άδεια. Εάν ήταν ή όχι συνεπής 
με τις υποχρεώσεις που του επιβάλει ο 
νόμος. Εάν η συμπεριφορά του κατά το 
χρόνο που βρίσκονταν σε άδεια δημι-
ουργεί βάσιμα υποψίες ότι ετοιμάζεται 
να τελέσει νέα εγκλήματα ή εκδηλώνει 
έμπρακτα την πρόθεσή του να μην επι-
στρέψει στο κατάστημα κράτησης».

Το δικαστικό συμβούλιο του Βόλου 
έκανε το ακριβώς αντίθετο. Ενώ έχει 
έμπρακτη καλή χρήση άδειας από τον 
Κουφοντίνα έξι φορές, προβλέπει ότι 
δε θα κάνει καλή χρήση την έβδομη 
φορά, με επίκληση των ιδεολογικών 
του αρχών!

Αξίζει ακόμα να θυμίσουμε ότι ο 
Αρειος Πάγος, στην αναιρετική από-
φασή του, έκρινε ευθέως ότι είναι αντι-
φατικό, από τη μια να λες ότι ο Κουφο-
ντίνας πήρε έξι άδειες και έκανε καλή 
χρήση τους, και από την άλλη να του 
προσάπτεις ότι κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας άδειάς του «έκανε αμέρι-
μνος περίπατο στο κέντρο της Αθήνας 
και μάλιστα επέτρεψε να ληφθούν και 
να δημοσιευθούν φωτογραφίες του» 
(το τελευταίο είναι, βέβαια, ψέμα, γιατί 
κάποιος τράβηξε στα κρυφά μία –μία 
και μοναδική- φωτογραφία και την 
πούλησε σε κάποια Μέσα). Κρίνοντας 
αυτή τη σκέψη του Συμβουλίου του 
Βόλου αντιφατική, ο Αρειος Πάγος 
έκρινε πως ούτε προκλητική υπήρξε 
η συμπεριφορά του Κουφοντίνα, ούτε 
κίνδυνο διάπραξης νέων αδικημάτων 
συνιστούσε.

u Ακολουθεί άλλη μια επίδειξη 
απόλυτης δικαστικής (και λογικής) αυ-
θαιρεσίας. Αναφέρονται στη γνωστή 
δήλωση του Κουφοντίνα, όταν ξεκινού-
σε την προηγούμενη απεργία πείνας, 
η οποία κατέληγε με τη φράση «να 
ξαναπιάσουμε το κόκκινο νήμα των 
αγώνων μέσα και έξω από τη φυλα-
κή» και καταλήγουν στο συμπέρασμα 
ότι «οι παραπάνω δηλώσεις, οι οποίες 
παραπέμπουν ευθέως στη βία, πράγματι 
μετουσιώθηκαν στην παράνομη πράξη 
της απλής συνέργειας στη στάση κρα-
τουμένων, η οποία έχει ιδιαίτερη ποινική 
απαξία»! Ράβδος εν γωνία, άρα βρέχει. 
Θα υποτιμούσαμε τη νοημοσύνη των 
αναγνωστών μας αν γράφαμε οτιδήπο-

τε άλλο γι’ αυτή τη λογική και νομική 
κατασκευή. Απλά να σημειώσουμε ότι 
το μεν αδίκημα της «απλής συνέργειας 
σε στάση» (το οποίο δεν τελέστηκε και 
που, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει κριθεί 
δικαστικά) δεν αποτελεί λόγο αφαίρε-
σης του δικαιώματος της άδειας, όμως 
για το δικαστικό συμβούλιο του Βόλου 
θεωρείται τετελεσμένο (εκδικάζουν 
την υπόθεση!) και μετατρέπεται σε 
λόγο αφαίρεσης του δικαιώματος της 
άδειας.

u Το πιο προκλητικό είναι αμέσως 
παρακάτω. Γράφουν ότι ο Κουφοντί-
νας, σε συνέντευξή του στην ΕφΣυν, 
«προσφάτως αξίωσε να αφαιρεθεί το 
δικαίωμα “βέτο“ του προέδρου του πει-
θαρχικού συμβουλίου των φυλακών, ει-
σαγγελέως πρωτοδικών, στην απόφαση 
του πειθαρχικού συμβουλίου περί πα-
ροχής αδείας»! Εδώ έχουμε τη λογική 
της «ελέω θεού δικαστικής εξουσίας». 
Ο πολίτης Κουφοντίνας δεν έχει το δι-
καίωμα να ζητήσει την κατάργηση μιας 
διάταξης νόμου (την οποία παρεμπιπτό-
ντως ζητούν δεκάδες χιλιάδες πολίτες 
και την οποία δεν είχε ψηφίσει σειρά 
κομμάτων στη Βουλή, μεταξύ των οποί-
ων και ο ΣΥΡΙΖΑ)! Ενοχοποιούν ακόμα 
και το δικαίωμα του Κουφοντίνα -ως 
πολίτη του ελληνικού κράτους, βρε 
αδερφέ- να ζητά την κατάργηση μιας 
νομικής διάταξης!

u Το υπόλοιπο είναι… πανεύκολο και 
το δανείζονται ευθέως από την εισαγ-
γελική πρόταση. Ο Κουφοντίνας ζήτησε 
αλληλεγγύη στην απεργία πείνας που 
διεξήγαγε και έγιναν «έκνομες πρά-
ξεις», οι οποίες δε θα γίνονταν αν δεν 
τις ζητούσε αυτός! Η κατάληξη είναι… 
αυτονόητη: «Εκτιμάται, επομένως βάσι-
μα ότι, επί ικανοποιήσεως του αιτήματός 
του για χορήγηση άδειας εξόδου, ελλο-
χεύει σοβαρός κίνδυνος να συναντηθεί 
με μέλη των εν λόγω ομάδων-οργανώ-
σεων και να τελέσει, σχεδιάσει νέες αξι-
όποινες πράξεις ή να καθοδηγήσει σε 
αυτές, κάνοντας κακή χρήση της άδειάς 
του»! Με αυτή την αναφορά, πέραν των 
άλλων, εκδικούνται τον Κουφοντίνα και 
για την απεργία πείνας που έκανε.

u Φτάνουν και στο συγγραφικό έργο 
του Κουφοντίνα και συγκεκριμένα στο 
βιβλίο «13 Απαντήσεις» (ο σωστός τίτ-
λος είναι «13 Απαντήσεις – Μια συζήτη-
ση με τον Τάσο Παππά»), ξεπέφτοντας 
στο επίπεδο της προβοκάτσιας. Παίρ-
νουν ένα απόσπασμα από τον πρόλογο 
που έγραψε ο Γιώργος Σταματόπουλος 
στο βιβλίο και το διαστρεβλώνουν 
πλήρως! Χωρίς να έχουν διαβάσει 
το βιβλίο, ούτε καν τον πρόλογο του 
Σταματόπουλου, παίρνουν μια φράση 
από διαδικτυακά δημοσιεύματα («Και 
σήμερα το ίδιο θα έκανα»), και γρά-
φουν ότι ο Κουφοντίνας «εξέφρασε 
την επιμονή του στην τέλεση αδικημά-
των για τα οποία δικάσθηκε»! Ομως, εν 
προκειμένω ο Κουφοντίνας δεν αναφέ-
ρεται γενικά στη δράση της 17Ν, αλλά 
απαντά στο ερώτημα του Παππά, γιατί 
δεν «αποτελείωσε» τον Σάββα για να 
μην πέσει στα χέρια της αστυνομίας. 
Και λέει στον δημοσιογράφο: «Σήμε-
ρα, πολλά χρόνια μετά το βράδυ εκείνο 
στον Πειραιά και με την ύστερη γνώση 
και σοφία, όταν ζυγίζω το δίκιο της μι-
ας και της άλλης πλευράς, το δίκιο που 
θα είχε κάποιος που θα έπαιρνε τη μια 
ή την άλλη απόφαση... όταν σκέφτομαι 
πώς στάθμισα τα δεδομένα εκείνης της 
στιγμής... νομίζω ότι εγώ δεν θα μπο-
ρούσα να πάρω διαφορετική απόφαση. 
Ακόμη κι “αν” γυρνούσε ο χρόνος πίσω 

και “αν” γνώριζα τότε όσα ακολούθησαν, 
ο τωρινός μου εαυτός απαντά όπως έχει 
απαντήσει σε όσους κατά καιρούς με 
ρώτησαν: πάλι το ίδιο θα ’κανα».

Στο συγκεκριμένο θέμα αναφέρθηκε 
και ο Τάσος Παππάς στη στήλη του στην 
ΕφΣυν την περασμένη Δευτέρα, υπό 
τον χαρακτηριστικό τίτλο «Διαστρεβλώ-
νοντας την πραγματικότητα» (https://
www.efsyn.gr/stiles/ypografoyn/tasos-
pappas/202861_diastreblonontas-tin-
pragmatikotita). Εγραψε μεταξύ των 
άλλων: «Το εξωφρενικό είναι ότι οι συ-
ντάκτες της απόφασης δεν διάβασαν 
προσεκτικά όλη την παράγραφο, την 
παρερμήνευσαν (εσκεμμένα;), αλλά το 
χειρότερο είναι ότι δεν πήγαν μερικές 
σελίδες παρακάτω όπου υπάρχει η ερώ-
τηση του δημοσιογράφου και η απάντη-
ση του Κουφοντίνα».

Τους δικαστές του Βόλου, όμως, δεν 
τους απασχολούσε η αλήθεια, αλλά 
η δικαιολόγηση μιας προειλημμένης 
απόφασης. Γι’ αυτό κατέφυγαν στην 
πιο χυδαία παραχάραξη. Και γι’ αυτό 
εμείς χαρακτηρίσαμε υποκριτικές τις 
αναφορές τους σε κάποιες γενικές αρ-
χές του Δικαίου.

u Κερασάκι στην τούρτα αυτής της 
άθλιας απόφασης είναι η αναφορά σε 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ), που 
έκρινε ότι καλώς οι γαλλικές αρχές δεν 
έδωσαν άδεια στην Laurence Guimon, 
καταδικασμένη για συμμετοχή στη 
βασκική ΕΤΑ, προκειμένου να παρακο-
λουθήσει –με αστυνομική συνοδεία- την 
κηδεία του πατέρα της, διότι υπήρχε 
κίνδυνος διατάραξης της δημόσιας 
τάξης από την επιστροφή της, έστω και 
για λίγες ώρες, στη Χώρα των Βάσκων! 
Ανεξάρτητα από τη σκοπιμότητα των 
γαλλικών κατασταλτικών μηχανισμών 
και του ΕΔΔΑ, εδώ έχουμε να κάνουμε 
με γεγονότα: έξι άδειες πήρε ο Κουφο-
ντίνας, καμιά «διατάραξης της δημόσι-
ας τάξης» δεν έγινε στη διάρκειά τους, 
για να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν 
ως πρόσχημα.

u Μετά απ’ όλα αυτά, έκοψαν την 
άδεια του Κουφοντίνα γιατί «υπάρχει 
α) σοβαρός κίνδυνος, κατά τη διάρκεια 
της άδειάς του, ο κρατούμενος να τε-
λέσει και νέες αξιόποινες πράξεις» (τις 
οποίες πάντως δεν διέπραξε κατά τις 
προηγούμενες έξι άδειες που πήρε!) 
«και να σχεδιάσει και να καθοδηγήσει 
τις ως άνω αναφερόμενες οργανώσεις, 
ομάδες και συλλογικότητες του αναρχι-
κού-αντιεξουσιαστικού χώρου … στην 
τέλεση και νέων αξιόποινων πράξεων 
βίας σε βάρος προσώπων και πραγμά-
των» (οι οποίες επίσης δεν έγιναν κατά 
τις προηγούμενες έξι άδειες που πήρε!), 
«λαμβάνοντας υπόψη ότι όντας ήδη κρα-
τούμενος δεν διστάζει επανειλημμένως 
να διεγείρει τους “αλληλέγγυους συ-
ντρόφους“ του, όπως ο ίδιος τους απο-
καλεί, στην τέλεση (τουλάχιστον) πλημ-
μελημάτων που ενέχουν πράξεις βίας (ή 
και απειλής βίας)…»!

Εμείς αναρωτιόμαστε: ο νομικός 
κόσμος θα μείνει ασυγκίνητος μπρο-
στά στο μέγεθος αυτής της πρόκλη-
σης; Θα εξακολουθήσει να ανέχεται 
αυτή τη βάναυση καταπάτηση στοιχει-
ωδών κανόνων του ισχύοντος Δικαίου;

Για το κίνημα αλληλεγγύης και το 
μεγάλο βάρος που καλείται να σηκώ-
σει, προκειμένου ν’ ανατρέψει αυτά 
τα δυσμενή δεδομένα, δε χρειάζεται 
να πούμε τίποτα. Το καταλαβαίνουμε 
όλοι. Και πρέπει να σχεδιάσουμε την 
τακτική μας.

στικός μηχανισμός και η «βρομιάρα Αριστερά»

Δήλωση του Δημήτρη Κουφοντίνα
Οπως αναμενόταν, οι δικαστές του Βόλου έπιασαν ξανά το δικό τους 

αυταρχικό και αυθαίρετο νήμα, ακριβώς από εκεί που το είχαν αφήσει στο 
προηγούμενο βούλευμά τους. Σα να μην είχε μεσολαβήσει τίποτα, σαν να 
μην έφτασε να το αναιρέσει ο Αρειος Πάγος ως αντιφατικό και νομικά 
εσφαλμένο, επιμένουν ξανά με τον ίδιο αντιφατικό τρόπο, με τις ίδιες δι-
αστρεβλώσεις της αλήθειας, με την ίδια στυγνή λογική της αλαζονικής 
εξουσίας τους, με τα ίδια ξανά φρονηματικά επιχειρήματα (παρότι διακη-
ρύσσουν την ίδια στιγμή τον σεβασμό στην ελευθερία της σκέψης), την ίδια 
απαίτηση για ιδεολογική μεταστροφή (παρότι διακηρύσσουν το δικαίωμα 
στις πεποιθήσεις), την ίδια ξανά δόλια απαίτηση για δήλωση μετάνοιας.

Οι δικαστές του Βόλου δεν θα μπορούσαν να αγνοούν τόσο επιδεικτικά 
τον ίδιο τον Αρειο Πάγο, αν δεν είχαν την άμεση στήριξη από τις ισχυρές 
πολιτικά και οικονομικά οικογένειες και την τρομοϋστερία των μέσων ενη-
μέρωσης που αυτές αποκλειστικά ελέγχουν, αν δεν εκδηλωνόταν όλο και πιο 
ανοιχτά και απροκάλυπτα φασιστικά εκείνο το αόρατο χέρι που συντονίζει 
όλη αυτή τη σκοταδιστική μεθόδευση των τελευταίων μηνών.

Η απόφασή τους αυτή δικαιώνει άλλη μια φορά όσους μιλούν για ταξική 
και διατεταγμένη Δικαιοσύνη.

Δημήτρης Κουφοντίνας
Κασσαβέτεια , 6/7/2019
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Την περασμένη βδομάδα 
είχαμε σχολιάσει τους 

συσχετισμούς που διαμορφώ-
θηκαν στην πρόσφατη ΓΣ της 
ΕΠΟ, από τους οποίους είναι 
ξεκάθαρη η κυριαρχία Σαββί-
δη-Μελισσανίδη και η «απομό-
νωση» του Μαρινάκη. Είχαμε 
επίσης αναφέρει ότι, εκτός από 
τον προβληματισμό, στο λιμά-
νι υπάρχει και κλίμα ελπίδας, 
αφού θεωρούν την κατάσταση 
αναστρέψιμη καθώς με την 
κυβερνητική αλλαγή θα αλλά-
ξουν τα δεδομένα. Μετά την 
ανακοίνωση της σύνθεσης του 
υπουργικού συμβουλίου και την 
τοποθέτηση του Λευτέρη Αυγε-
νάκη στη θέση του υφυπουργού 
Αθλητισμού, το κλίμα αισιοδοξί-
ας έγινε πιο έντονο, αφού άπα-
ντες γνωρίζουν την πολύ στενή 
σχέση του υφυπουργού με τον 
ερυθρόλευκο ηγέτη (μάρτυρας 
η φωτογραφία). Θεωρούν, λοι-
πόν, ότι ο Μαρινάκης θα έχει 
και κυβερνητική στήριξη στην 
προσπάθεια που κάνει για να 
αλλάξει την κατάσταση, αρχικά 
για να διασφαλίσει τα συμφέ-
ροντα του Ολυμπιακού και στη 
συνέχεια για να αποκτήσει ξανά 
τον έλεγχο της ποδοσφαιρικής 
«παράγκας».

Οσοι θεωρούν δεδομένη την 
αλλαγή πορείας στο ελληνικό 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 
για να ενισχύσουν την άποψή 
τους, εκτός από την προσωπι-
κή σχέση Μαρινάκη-Αυγενάκη, 
αναφέρουν και τις θέσεις που 
έχει κατά καιρούς εκφράσει ο 
νέος υφυπουργός. Ο Αυγενάκης 
ήταν εναντιόν της αναδιάρθρω-
σης της Λίγκας, είχε διαφωνή-
σει με την αλλαγή που έκανε ο 
Βασιλειάδης στο νόμο για το 
«ασυμβίβαστο», οι οποίες έδι-
ναν το δικαίωμα οι κάτοχοι και οι 
μέτοχοι στοιχηματικών εταιριών 
να είναι ταυτόχρονα ιδιοκτήτες 
ή μέτοχοι σε ΠΑΕ και ΚΑΕ («φω-
τογραφία» Μελισσανίδη) και εί-
χε καταγγείλει την πολιτική του 
ΣΥΡΙΖΑ που χρησιμοποίησε την 
ΕΡΤ για να ενισχύσει το ταμείο 
των ΠΑΕ χωρίς τον παραμικρό 
σεβασμό στα χρήματα των φο-
ρολογούμενων. Αρκεί, λένε, μια 
απλή αντιπαραβολή των απόψε-
ων του Αυγενάκη με τις ανακοι-
νώσεις της ΠΑΕ Ολυμπιακός για 
να επιβεβαιωθεί η ταύτιση των 
δυο πλευρών.

Αν και τα επιχειρήματά τους 
είναι αρκετά πειστικά και βα-
σίζονται σε πραγματικά δεδο-
μένα, η εκτίμηση της στήλης 
είναι ότι δεν πρέπει να αναμέ-
νονται ριζικές αλλαγές, ειδικά 
στο άμεσο μέλλον. Μάλιστα, η 
στήλη θεωρεί ότι ούτε ο Μαρι-
νάκης θα πιέσει από την πρώτη 
στιγμή για κομβικές αλλαγές 
στο ποδοσφαιρικό status. Ο 
ερυθρόλευκος ηγέτης γνωρίζει 
πολύ καλά ότι ο Σαββίδης δεν 
είναι «αμελητέα ποσότητα» και 
ότι δε θα επιτρέψει να του πά-
ρουν αμαχητί όσα κατάφερε 
να κατακτήσει το προηγούμενο 
διάστημα. Αλλωστε, και ο Ιβάν 
βοήθησε για να επανέλθει η ΝΔ 
στην εξουσία και θα απαιτήσει 

και αυτός να «πληρωθεί» για τις 
υπηρεσίες που πρόσφερε.

Εκτιμώντας τα δεδομένα, 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα 
ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι 
να υπάρξει ένας συμβιβασμός 
μεταξύ των δυο καπιταλιστών. 
Ο Σαββίδης θα συνεχίσει να 
έχει τον έλεγχο της ΕΠΟ και 
τις αβάντες από τη διαιτησία, 
όμως η παρουσία του Αυγενάκη 
θα εξασφαλίζει ότι δε θα θιγούν 
στο παραμικρό τα ερυθρόλευκα 
συμφέροντα. Σε απλά ελληνικά, 
το μήνυμα προς τον Σαββίδη 

είναι: «κάνε ό,τι θέλεις με τις 
άλλες ομάδες, αλλά μην πει-
ράξεις τον Ολυμπιακό». Ο Μα-
ρινάκης ξέρει ότι αν καταφέρει 
να εξασφαλίσει στην ομάδα 
του αφενός την ουδετερότητα 
της διαιτησίας και αφετέρου 
ότι δε θα υπάρξουν «απρόοπτα» 
εντός του γηπέδου, τότε με βά-
ση τα αγωνιστικά δεδομένα και 
την κατάσταση που υπάρχει σε 
Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, οι ερυ-
θρόλευκοι θα έχουν τον πρώτο 
λόγο στην κατάκτηση του πρω-
ταθλήματος. Δεν έχει λοιπόν 

κανένα λόγο να επιδιώξει ολο-
μέτωπη αντιπαράθεση με τον 
Σαββίδη, διακινδυνεύοντας 
άσχημες εξελίξεις και «κάψιμο» 
του Αυγενάκη.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
ΥΓ1. Στα αποτελέσματα των 

εκλογών υπάρχει ένα δεδομέ-
νο που δεν έχει σχολιαστεί. Ο 
Μητσοτάκης έχασε και στις 
τρεις Περιφέρειες που κατέβη-
κε υποψήφιος, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ, 
όπως και στις ευρωεκλογές πήρε 
την πρωτιά σε Αχαΐα, Χανιά και 
Δυτικό Τομέα Αττικής. Ο Κούλης 
επέλεξε αυτές τις Περιφέρειες 
για να συσπειρώσει τον κομμα-
τικό μηχανισμό και τους ψηφο-
φόρους και να αλλάξει με την 
παρουσία του τα δεδομένα υπέρ 
της ΝΔ, χωρίς να τα καταφέρει. 
Από τη στιγμή που πήρε την αυ-
τοδυναμία, θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι η ήττα στις τρεις Περι-
φέρειες είναι μια “λεπτομέρεια” 
ανάξια λόγου. Μήπως όμως αυ-
τές οι λεπτομέρειες ενισχύουν 
την άποψη ότι δεν κέρδισε ο 
Κούλης, αλλά έχασε ο Τσίπρας;

ΥΓ2. Νέα συνάντηση ανάμε-
σα στο νέο δήμαρχο Αθηναίων 
Κώστα Μπακογιάννη και στον 
πρόεδρο του Ερασιτέχνη Πανα-
θηναϊκού Δημήτρη Γιαννακόπου-
λο πραγματοποιήθηκε την προ-
ηγουμένη Τρίτη με αντικείμενο 
την ανέγερση του γηπέδου των 
πράσινων στο Βοτανικό. Οι δυο 
πλευρές δήλωσαν ότι έχουν άρι-
στη συνεργασία και ότι θα δώ-
σουν τον καλύτερο εαυτό τους 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
ανέγερση του γηπέδου το συντο-
μότερο δυνατό. Το πρώτο βήμα 
για το σχεδιασμό του έργου εί-
ναι η σύσκεψη της ομάδας εργα-
σίας (είχε προγραμματιστεί για 
χθες Παρασκευή), στην οποία 
θα συμμετέχουν εξειδικευμένοι 
τεχνοκράτες, προκειμένου να 
καταλήξουν στη μορφή και τη 
χωρητικότητα του γηπέδου και 
να καταγράψουν τις νομοθε-
τικές ρυθμίσεις που πρέπει να 
γίνουν σχετικά με τους συντε-
λεστές δόμησης, το πράσινο, 
τυχόν εμπορικές χρήσεις κ.ά. 
Παρά την αισιοδοξία Μπακογι-
άννη και Γιαννακόπουλου και τα 
αισιόδοξα δημοσιεύματα στον 
αθλητικό Τύπο, οι οπαδοί του 
Παναθηναϊκού είναι ιδιαίτερα 
επιφυλακτικοί και περιμένουν 
να δουν συγκεκριμένα πράγμα-
τα και όχι ασκήσεις επί χάρτου. 
Εκτός του ότι το σίριαλ «γήπεδο 
στο Βοτανικό» κρατάει χρόνια, 
ενώ στις προηγούμενες απόπει-
ρες, λίγο πριν το τέλος, υπήρχε 
ένα απρόοπτο που οδηγούσε 
σε ναυάγιο, την «εσωστρέφεια» 
των πράσινων οπαδών ενισχύει 
το γεγονός ότι δεν υπάρχουν 
αναφορές για τον τρόπο που θα 
βρεθούν τα φράγκα για να γίνει 
το γήπεδο.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Δύο χιλιάδες δεκαεννιά
πού είσαι, της ανατροπής γενιά;

Τέλος στην προσωρινή άρση της οικογενειοκρατίας.
Οσοι δεν φοβούνται το τρέμουλο, μπορούν να σφίξουν το 

χέρι (υπάρχει πάντα και η εναλλακτική λύση της αποστολής 
ευχών) της Αγγέλας (της Merkel ντε) για τα 65α γενέθλιά της 
που είναι την Τετάρτη.

Μες στα πολλά που βλέπουμε, το είδαμε και τούτο:
Μια δικαστίνα να προσφεύγει στη δικαιοσύνη.

Τη δόξα Πάγκα-
λου, Αλ Σαχλέ και 
Αδώνιδος (ακό-
μα να φύγουν!) 
ζήλεψε ο πολύς 
Κώστας Ζουρά-
ρις, που απειλεί 
να «προσφύγει 
ικέτης στη γαλλι-
κή πρεσβεία και 
να ζητήσει άσυλο 
στη Γαλλία αν βγει ο Μητσοτάκης». Ακόμα εδώ είσαι μεγάλε;

Κάποτε ο Κώστας μάζεψε δυο τέκνα και γυναίκα
για δέκα χρόνια χάθηκε, σβησμένος απ' τον χάρτη.

Κι ο σεξουαλικότερος που μόνο αντιγράφει
έφτασε η ώρα για να κάνει μία από τα ίδια.

Ομως είναι κι άλλοι που ζηλεύουν τους πρωτοπόρους. Οπως 
για παράδειγμα ο αμερικανός πρέσβης που ως άλλος Γιωργά-
κης (γράφαμε σχετικά στο προηγούμενο φύλλο) στούκαρε με 
το ποδήλατο μάνι-μάνι στη Μάνη (money?) και χτύπησε και 
στα δύο πόδια. Τελικά ίσως μοιάζουν οι δυο Τζέφρι, παράλει-
ψη της στήλης που δεν το έψαξε λίγο περισσότερο.

«Οι πένες μας είναι σπαθιά, οι πένες είναι ξίφη»
για να παρηγοριόμαστε τα λέμε κάτι τέτοια
γιατί κείνοι δεν άφησαν τα ξίφη απ' τα χέρια

δεν σύρθηκαν σε Βάρκιζες, δεν κλείστηκαν στο φόβο
εμείς υποχωρήσαμε και πιάσαμε τις πένες

μέχρι να μας τις πάρουνε κι αυτές από τα χέρια.
«Ο μεταϊστορικός άνθρωπος είναι η μεγαλύτερη απειλή 

για τη ζωή, γιατί μιμείται την μηχανή τόσο πολύ που δεν έχει 
κανένα λόγο να θέλει να ζει, αφού η μηχανή δεν είναι έμβια. 
Ο άνθρωπος αρχίζει να προσπαθεί πλέον όχι απλώς να κάνει 
μηχανές που να του μοιάζουν, αλλά να κάνει τον εαυτό τους 
να τους μοιάζει» (Λιούις Μάμφορντ – «Ο μύθος της μηχανής»).

Σπρώχνει ο χρόνος τον καιρό, ο άνεμος τα νέφη
σπρώχνουν και το Κατερινιώ τ' αόρατα τα χέρια.

Τη μια το πάν' για δήμαρχο, την άλλη για κλητήρα
κι απέ το σπρώχνουν στη βουλή, άβουλο καθώς είναι

και δώσ' του μαχαιρώματα, οργή, διαμαρτυρίες
οι «σύντροφοι» να βράζουνε κι εκείνο να ποζάρει.

Αγρός Κεραμέως λοιπόν –κατά τη βιβλική ρήση- το υπουρ-
γείο Παιδείας και threeσκευμάτων. Δένδια θέτει -δεν διαθέτει 
καλύτερο;- ο Κούλης στο υπουργείο Εξωτερικών. Ολική επανα-
φορά Goldon στο υπουργείο ΠροΠο, Β.Κ. τα αρχικά υπουργού 
και υφυπουργού στο υπουργείο Υγείας που νοσεί, δύο θεία 
δώρα (Θεόδωροι) υφυπουργοί Εσωτερικών στο υπουργείο του 
Θεοδωρικάκου! Και άλλα πολλά που έχουμε χρόνο μπροστά 
μας(;) να τα δούμε.

Τι είναι αυτό με το υπουργείο Εργασίας και τις φερέλπιδες 
νεαρές τεχνοκράτισσες πια; Δεν πρόλαβε να φύγει η 34χρο-
νη υπουργός Εφη και τσαααακ έσκασε μύτη η 32χρονη υφυ-
πουργός Δόμνα, ρίχνοντας μάλιστα δυο χρόνια πιο κάτω το 
όριο ηλικίας! Αν βρει κι αυτή ένα Δημήτρη πριν φύγει (ποια 
εργασιακά ρε;), θα μπορούμε πλέον να μιλάμε για «στημένη» 
κατάσταση…

Οι εργάτες μετατράπηκαν σε άβουλα γρανάζια
θαρρούν θα γλείψουν κόκκαλα, θα έχουνε τοπάζια

σύρθηκαν έξω απ' τη ζωή, ποζάρουν όλο νάζια
μπογιά η ξευτίλα, έβαψε τη χώρα όλη γαλάζια!...

Αγάπη μου, θα σε θυμάμαι πάντα. Με τη φαρδιά περιφέ-
ρεια (ε, όχι και σαν την Πελοπόννησο), το χοντρό σβέρκο, το 
προσποιητό χαμόγελο και τη φτιαγμένη έκφραση. Θα σε θυ-
μάμαι πεταμένο σε πολυθρόνες σαν μπαφιασμένο χασικλή 
με το βλέμμα στο κενό, χωρίς καμιά επαφή με το περιβάλλον, 
μια Merkel δίχως τρέμουλο αλλά με ορατά τα σημάδια του 
«ζουν ανάμεσά μας»… Θα σε θυμάμαι να μετατρέπεις το όχι 
σε ναι, το κρέας σε ψάρι, το άδικο σε πράξη, τον πλούτο σε 
στέρηση και εξαθλίωση, τον φασισμό σε συνεταίρο, τη ζωή σε 
εφιάλτη. Αγάπη μου, το πέρασμά σου με σημάδεψε. Μακάρι 
να μπορούσα να σε σημαδέψω κι εγώ. Αντίο.

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Εχασε στις Περιφέρειες, 
κέρδισε στην Επικράτεια

Την αφίσα για το εκλογικό πανηγύρι την ποστάρησε γνωστός σε 
μέσο κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Κυριακής των εκλογών. Το 
απόγευμα της ίδιας μέρας ανακοίνωσε ότι ψήφισε για να εκπλη-
ρώσει το δημοκρατικό του «καθήκον». Αν κάποιος δει προσεχτικά 
την αφίσα, αυτό που θα βγάλει ως συμπέρασμα είναι ότι αυτός 
που έκανε τις αναρτήσεις ψήφισε το ΜΕΡΑ25 του Μπαρουφάκη 
(είναι ο μοναδικός από τους εκλογικούς «σταρ» που δεν υπάρχει 
στην αφίσα). Η στήλη, μετά από ρεπορτάζ, έχει επιβεβαιώσει ότι ο 
συγκεκριμένος δεν έχει ψηφίσει Μπαρουφάκη, αλλά «Κούλη χω-
ρίς αυταπάτες» για να τιμωρήσει τον Αλέξη. Το συμπέρασμα που 
βγαίνει είναι ότι έχει φάει αμάσητο το παραμύθι του «κυρίαρχου 
λαού» που «αποφασίζει για το μέλλον του, με την ψήφο του». Ο 
κοινοβουλευτικός κρετινισμός καλά κρατεί.
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> Μέσα στην Ε.Ε θέλει τη 
Βρετανία ο Corbyn, τον οποίο 
«λιβανίζει» η “Morning Star”, η 
οποία είναι όργανο του «Κ».Κ. 
Βρετανίας,το οποίο είναι σύ-
ντροφος του Περισσού.

> Και εύσημα της «ΕΣΤΙΑΣ» 
στον Περισσό την προηγούμε-
νη των εκλογών: «Το σοκ της 
χρεοκοπίας και η κατάρρευσις 
των σοσιαλιστών του ΠΑΣΟΚ 
το 2010, έφερε την Αριστερά 
μπροστά στις ιστορικές ευθύ-
νες της να αποδείξει πως όσα 
έλεγε είναι εφικτά. Το ΚΚΕ έξυ-
πνα δεν σήκωσε το γάντι. Υπε-
ράσπισε το αστικό κοινοβού-
λιο από την εισβολή των ακραί-
ων στοιχείων, ενώ στην κρίση 
του 2015 δήλωσε ευθέως πως 
δεν πρέπει να φύγουμε από το 
ευρώ» (ΕΣΤΙΑ,6/7/2019). Oταν 
σε επαινεί ο (υποτιθέμενος) 
εχθρός σου…  

> Μειωθήκαμε αλλά δε… χά-
σαμε: η αυτοκριτική Περισσού 
για την επίδοσή του στις βου-
λευτικές εκλογές.

> Oντως  αντεπαναστατικός 
κρετινισμός.

> Οκάδες.

> Αλήθεια, o Περισσός συμ-
φωνεί με το έμεσμα της «Χα-
ραυγής», οργάνου του ΑΚΕΛ, 
και πιο συγκεκριμένα , με την 
εξίσωση κομμουνισμού και 
φασισμού; (Χαραυγή, 3/1/2012, 
«Μισαλλοδοξία: Το καρκίνω-
μα κατά της ανθρωπότητας»); 
Απόσπασμα: «Σαδιστές και 
φονιάδες ήσαν οι Αιγύπτιοι, 
Φαραώ, Ρωμαίοι, Καίσαρες, 
Χίτλερ, Στάλιν, Πινοσέτ, Τρου-
χίλο και άλλοι». Μάλλον αυτό 
δείχνει το μέτρο του «στα-
λινισμού» του Περισσού… 
Συγγραφέας του άρθρου ο κ. 
Χαράλαμπος Μερακλής. Και 
μη μας πουν ότι… δε διάβαζαν 
«Χαραυγή» το 2012. Υπενθύμι-
ση: «Ανάμεσα στο ΑΚΕΛ και 
το ΚΚΕ υπάρχουν δεσμοί ιδε-
ολογικοί και ταξικοί που έχουν 
την αφετηρία τους στις αρχές 
του 20ού αιώνα. Αυτούς τους 
δεσμούς θέλουμε να συνεχί-
σουμε να σφυρηλατούμε…» 
(Ριζοσπάστης, 8/12/2013, «95 
χρόνια ΚΚΕ», ΑΚΕΛ Κύπρου).

> Τσίπρας: Προβοκάτωρ.

> Κοινός.

> Οπως… κοινή.

> Χωρίς σεξισμό, όμως.

> Με όρεξη για δουλειά η νέα 
κυβέρνηση. Κρατάμε το όρε-
ξη…

> Η «επανάσταση της γραβά-
τας».

> Αντί για «καυτές πατάτες» 
(=hot potatoes), να λέγαμε κα-
λύτερα «φλέγοντα θέματα» ή 
«φλέγοντα ζητήματα»;

> Ο,τι «καθιερώνεται» δεν εί-
ναι και σωστό απαραίτητα…

> «Πίνακες αξιολόγησης και 
επιλογές βρεφών και νηπίων» 
(ΟΑΕΔ): πόσα θα μείνουν 
απ΄έξω;

> Τρυφερή ανάρτηση Ευγενί-
ας: πολλή όρεξη…

> Ισπανία: τα παζάρια συνεχί-
ζονται…

> Scorpions και… Βασίλης, 
UB40 και…Αντώνης.

> Εθνικά κεφάλαια…

> ‘Η απλώς κεφάλαια…

> Τελικά, τι σοσιαλισμό έχει η 
Κίνα;

> Black Sunday (για τους εργα-
ζόμενους).

> «Δε γίνεται πιο κάτω από 
‘δω… », τραγούδαγε ο Βασίλης. 
Κι, όμως, κόμματα και… κομμα-
τάκια κατρακύλησαν.

> Το άκρο άωτο (κοινώς κου-
φό) της ευεξίας: «Η Ελλάδα 
ψήφισε αριστερά»! (Ποσαδικοί 
Τροτσκιστές, που συνιστούσαν 
ψήφο στον Περισσό. (Αυτό το 
κάτι που «πίνει» κανείς όταν 
έχει χάσει επαφή με την πραγ-
ματικότητα…).

> Απ’ αυτό που πίνεις, μη μας 
δίνεις!

> Γιατρέ!

> Κεραμέως: θρησκεία.

> Δίνει στίγμα κι αυτό, σαν την 
μεσογειακή αναιμία, μένει…

> Με την αρωγή της εκκλησίας 
θα γ… το άσυλο.

> Στα σοβαρά.

> Ψηλόστοχοι και χαμηλοβλέ-
ποντες (και χαμηλοβλεπούσες) 
υπουργοί.

> Δηλαδή ο Μπάμπης δεν θα 
γράφει στην εφημερίδα;

> Ο καιρος αλλάζει, στη Ζαγο-
ρά χαλάζι.

> Επιμελητές ανηλίκων: απ’ το 
Δικαιοσύνης στο ΠΡΟ-ΠΟ. Για 
την… ασφάλεια των παιδιών, 
βεβαίως βεβαίως…

> Merkel von Angst.

> Ετσι λέει η ίδια.

> Τέλος του καύσωνα. Γιατί, 
όμως, τόσοι πολλοί άνθρωποι 
κάθονται σ’ αναμμένα κάρ-
βουνα;

> Ε, γιατίίίί; 

>  «Μείγμα πολυδύναμο», 
Καθημερινή, κύριο άρθρο, 
9/7/2019.

> Μέχρι να φανεί πολύ… αδύ-
ναμο.

> Εφόσον…

> Για την «εμπιστοσύνη των 
επενδυτών» ενδιαφέρεται 
ο πάσχων Μανδραβέλης, 
9/7/2019.

> Τρέμει η γη (σεισμός στην 
Καλιφόρνια), τρέμει και η 
Μέρκελ.

> Η φίλη του Τσίπρα, ντε…

> «Δεν βλέπω λόγο αλλαγής 
πλαισίου για το ελληνικό χρέ-
ος» - Α. Μέρκελ.

> Χρέος = μοχλός κινεζοποίη-
σης.

> Για να μην ξεχνιόμαστε.

> «Λύσεις με το καλημέρα»-  
«Φιλελεύθερος», 10/7/2019. 
Χαράς ευαγγέλια…

> 4% ανάπτυξη ο Μητσοτάκης, 
2,1% βλέπει η Κομισιόν. Για να 
του κόψει τον βήχα…

> Μοδέλο διακυβέρνησης

> Κάνει ρίμα με το μ….

> Ο Μπάμπης, το χασίς και η 
ξεχασμένη τζιβάνα.

> Αληθεύματα. 

> Και μυθαλήθειες.

> Να πει το κατιτίς του (και δεν 
κρατιέται ο άτιμος).

> Εξουσία είναι αυτή.

> Αμπάφιαστη…

> Μπατσίλα χωρίς ΜΠΑΤΣΟΚ 
δε γίνεται.

> Είναι νόμος.

> Είναι τάξις.

> Ομίλησε και ο Τζερόνυμο 
(Γκρούβι) για την παγκόσμια 
μέρα (κατά) των ναρκωτικών! 
Για το όπιο (του λαού) δεν είπε 
κάτι.

> Ευθύνες Τσίπρα;

> Που χάσανε (οι συριζαίοι);

> Την κουτάλα;

> Στις 7 Μάη 1941 ο κατοχικός 
πρωθυπουργός Γ. Τσολάκο-
γλου συγκαλεί σύσκεψη. Σ΄ 
αυτή συμμετέχουν ο Θ. Πά-
γκαλος, ο Π. Κανελλόπουλος, 
ο Γ. Παπανδρέου, ο Κ. Τσαλδά-
ρης, ο Π. Ράλλης, ο Γ. Μερκού-
ρης κ.ά. Ολοι αναγνωρίζουν 
την κυβέρνηση ως «κυβέρνηση 
εθνικής ανάγκης» και καλούν 
τον ελληνικό λαό να αποστρα-
τευτεί και να περιμένει ειρη-
νικά. Σε επίσημη ανακοίνωση 
μετά το τέλος της σύσκεψης 
ειπώθηκε ότι: «Πάντες ανεγνώ-
ρισαν ότι η κυβέρνηση εθνικής 
ανάγκης είναι επιβεβλημένον 
να υποστηριχθεί εκ μέρους 
πάντων των Ελλήνων, άνευ 
επιφυλάξεως και ειλικρινώς».

> Μπατριώτες μάλαμα…
Βασίλης

Μετά τις εκλογές: κακό πράγμα η αυτοκριτική…

Δημοσιονομική σταθερότητα…(συνέχεια)

Νόμος και Τάξις…(συνέχεια)

  Dixi et salvavi animam meam

u Ο Τραγάκης σκέφτηκε τους δικαστικούς αντιπροσώπους 
και τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών της εκλογικής του 
περιφέρειας. Ως άρχοντας που είναι, έβαλε το χέρι στην τσέπη 
και έστειλε σε κάθε εκλογικό κέντρο νερά και σάντουϊτς. Που 
είχαν κολλημένη τη φωτογραφία και τ' όνομά του: «Γ. Τραγά-
κης - Νέα Δημοκρατία». Ετσι, όση ώρα τα σάντουϊτς έμειναν 
πάνω στα τραπέζια των εφορευτικών επιτροπών, οι ψηφοφό-
ροι έμπαιναν στο παραβάν έχοντας ως τελευταία εικόνα τον 
Τραγάκη. Ο παλιός είν' αλλιώς, γατάκια. Βέβαια, ο Τραγάκης 
ήρθε δεύτερος στη Β' Πειραιά και μόνο ο Μητσοτάκης μπορεί 
να τον ξαναστείλει στη Βουλή (αν δεν πάρει τη δική του έδρα 
απ' αυτή την περιφέρεια), όμως βάσιμα μπορεί να εικάσει κα-
νείς ότι χωρίς τα «μαγικά» που έκανε μπορεί να μην έφτανε σ' 
αυτό το σκορ (732 σταυρούς πίσω ήταν ο τρίτος).

u Στην περιοχή του Δήμου Ζωγράφου, αναρχικοί (κρίνοντας 
από το περιεχόμενο των συνθημάτων) βρήκαν τον τρόπο και 
άλλαξαν τα κείμενα σε κάποιες φωτεινές πινακίδες του Δήμου, 
γράφοντας αντιεκλογικά συνθήματα. Δε θα σχολιάσουμε το 
περιεχόμενο των συνθημάτων (κάποια από τα οποία δε συμ-
φωνούν με τη δική μας αντικοινοβουλευτική-αντιεκλογική ζύ-
μωση), αλλά την πράξη. Είναι ό,τι πιο πρωτότυπο έχουμε δει 
τα τελευταία χρόνια. Πανέξυπνο και αποτελεσματικό. Καλό 
θα ήταν αυτοί που βρήκαν τον τρόπο να παρέμβει κανείς στη 
λειτουργία των ηλεκτρονικών πινακίδων και να γράψει δικά του 
κείμενα, να τον μοιραστούν με όλους (διατηρώντας, φυσικά, 
την ανωνυμία τους). Να κάνουν αυτό που έκανε τη δεκαετία 
του '50 ο ραδιοσταθμός του επαναστατικού ΚΚΕ «Ελεύθερη 
Ελλάδα», με την εκπομπή «Το φροντιστήριο του αγωνιστή» 
(αργότερα κυκλοφόρησε και σε βιβλίο), που έδινε πρακτικές 
οδηγίες για την οργάνωση παρεμβάσεων ζύμωσης από τις 
παράνομες κομματικές οργανώσεις και από αγωνιστές και 
ομάδες αγωνιστών που δεν είχαν σύνδεση με τις οργανώσεις.

u Καταρχάς, είναι απώλεια 
που ο Βελόπουλος δεν έβγαλε 
βουλευτή στην Ξάνθη. Διότι 
αυτός θα ήταν ο πρώτος σε 
σταυρούς Σωτήρης Μπαϊρα-
κτάρης, ο οποίος στα βασικά 
προσόντα του σημείωνε: «Είμαι 
εγγονός του Αγίου Πορφυρίου 
κατά κόσμον Ευαγγέλου Μπαϊ-
ρακτάρη ο οποίος με βάφτισε»! 
Σπουδαίο προσόν, ασφαλώς, 
αλλά είχε παιδιά ο Πορφύρι-
ος; Αφού ήταν μοναχός, πώς 
απέκτησε παιδιά και εγγόνια;

οι τοίχοι έχουν φωνή

Το μόνο που μένει τώρα είναι να τελέσουν από κοινού τους γά-
μους τους, η Αχτσιόγλου με τον Τζανακόπουλο και η Μιχαηλίδου 
με τον Κεφαλογιάννη (ναι, είναι ζευγάρι στην κυβέρνηση και στη 
ζωή). Τι γλύκες ήταν αυτές! Τι θέρμη, τι ευγένεια, τι αγάπη! Αφού 
ο Μηταράκης δεν άντεξε και φίλήθηκε σταυρωτά με τη Θεανώ. 
Αν δεν ήταν και ο Βρούτσης, που μια ξινίλα τη βγάζει πάντοτε, 
μέχρι και για ποτάκι μπορεί να έβγαιναν, όλοι μαζί, πρώην και νυν, 
παραδώσαντες και παραλαβόντες. Εκεί που ο αστικός Τύπος είδε 
«πολιτικό πολιτισμό», εμείς είδαμε συναντίληψη διαχειριστών της 
αστικής εξουσίας, πιστών στο δόγμα «εκεί που είσαι ήμουνα κι εκεί 
που είμαι θα 'ρθεις».

ΥΓ. Από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε, διαπιστώσαμε ότι αυτή η 
Δόμνα Μιχαηλίδου, εκτός από πωρωμένη δεξιά και αντικομμουνί-
στρια είναι και… χαντάκι, από το οποίο θα αρδεύονται οι παραπο-
λιτικές στήλες και οι σατιρικές εκπομπές.



Οπορτουνισμός και 
ψηφοθηρία

Παρασκευή 5 Ιούλη, τελευταία μέρα της προεκλογι-
κής περιόδου, τα «Νέα» του Μαρινάκη κυκλοφόρησαν 
με μεγάλη συνέντευξη του γραμματέα του Περισσού Δ. 
Κουτσούμπα, υπό τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ο ΣΥΡΙΖΑ 
συκοφάντησε τις αξίες και τα ιδανικά της Αριστεράς» 
και με φωτογραφία του Κουτσούμπα με την αριστερή 
γροθιά υψωμένη, μπροστά από το κεντρικό σύνθημα 
του κόμματος: «Η δύναμή σου την επόμενη μέρα».

Πιο αβανταδόρικα… πεθαίνεις (στόχος: να κοπούν 
ψήφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ), αλλά δεν είν' αυτό που θα μας 
απασχολήσει. Ρωτάει ο δημοσιογράφος: «Ποια η πρό-
ταση του ΚΚΕ κωδικοποιημένα για το λαό;». Απαντά ο 
Κουτσούμπας:

«Εχουμε σύγχρονο επεξεργασμένο πρόγραμμα δια-
κυβέρνησης της χώρας. Προτείνουμε ένα διαφορετικό 
δρόμο ανάπτυξης με κοινωνικοποιημένα τα μέσα παρα-
γωγής. Με κεντρικό, επιστημονικό σχεδιασμό της οικο-
νομίας που θα έχει ως κριτήριο τις ανάγκες του λαού και 
όχι τα κέρδη των εκμεταλλευτών. Ετσι θα μπορέσουμε να 
αξιοποιήσουμε τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες 
της χώρας, θα εκμηδενίσουμε την ανεργία, θα έχουμε 
σύγχρονες και δωρεάν παροχές για όλους στην παιδεία 
και στην υγεία…» κτλ. κτλ.

Τι είναι αυτό που περιγράφει ο Κουτσούμπας; Κάτι 
που έχει… άρωμα σοσιαλισμού, αλλά σίγουρα δεν είναι 
σοσιαλισμός. Κάποτε ο Λένιν έδωσε έναν μεταφορικό 
ορισμό του σοσιαλισμού. Σοσιαλισμός είναι σοβιετική 
εξουσία συν εξηλεκτρισμός, είπε. Στον όρο εξηλεκτρι-
σμός περιέλαβε τις τεράστιες αλλαγές που έπρεπε 
να γίνουν στη ρωσική οικονομία, προκειμένου αυτή 
να ξεφύγει από την καθυστέρηση και να μπορέσει να 
αναπτυχθεί στο βαθμό που απαιτείτο για να μπορεί να 
ονομάζεται σοσιαλιστική. Ομως ο Λένιν, πριν από τον 
εξηλεκτρισμό, έβαλε τη σοβιετική εξουσία. Τη δικτα-
τορία του προλεταριάτου, δηλαδή, υπό την ηγεσία του 
Κομμουνιστικού Κόμματος, χωρίς την οποία κανένας 
σοσιαλιστικός μετασχηματισμός δε θα μπορούσε να 
προχωρήσει.

Τι σημαίνει σοβιετική εξουσία, δικτατορία του προ-
λεταριάτου, το είχε περιγράψει με ενάργεια ο Λένιν 
στο μνημειώδες έργο του «Κράτος και Επανάσταση», 
το οποίο ολοκλήρωσε λίγους μήνες πριν από την Οκτω-
βριανή Επανάσταση: επαναστατική νίκη του προλετα-
ριάτου και των κοινωνικών του συμμάχων, συντριβή του 
αστικού κράτους, εγκαθίδρυση μιας ολοκληρωτικά νέ-
ας επαναστατικής εξουσίας.

Τι σχέση έχει αυτή η ξεκάθαρη έκθεση του προγράμ-
ματος, της στρατηγικής και της τακτικής ενός επανα-
στατικού εργατικού κόμματος, μ' αυτά που λέει ο Πε-
ρισσός; Ο Κουτσούμπας ερωτάται για την πρόταση του 
κόμματός του προς τους εκλογείς και το πρώτο που λέει 
είναι ότι έχουν «σύγχρονο επεξεργασμένο πρόγραμμα 
διακυβέρνησης της χώρας». Οπως και τα άλλα αστι-
κά κόμματα, δηλαδή. Στη συνέχεια, παραθέτει μερικά 
προγραμματικά ζητήματα που θα μπορούσαν ν' αντι-
στοιχούν σε μια σοσιαλιστική οικονομική και κοινωνι-
κή οργάνωση, δε λέει όμως τίποτα για τους όρους υπό 
τους οποίους μπορεί να καταστεί δυνατή μια τέτοια 
οικονομική και κοινωνική οργάνωση: την επανάσταση, 
τη συντριβή του αστικού κράτους, την εγκαθίδρυση της 
εργατικής εξουσίας.

Στο τέλος της απάντησής του, για ξεκάρφωμα, προ-
σθέτει: «Φυσικά, αυτό το πρόγραμμα δεν κρίνεται στις 
κάλπες της Κυριακής, κρίνεται όμως αν, με δυνατό ΚΚΕ, 
δυναμώσει ο αγώνας για να φτάσουμε εκεί». Προηγου-
μένως έκανε αχταρμά πλευρές ενός σοσιαλιστικού 
προγράμματος (που προϋποθέτει επαναστατική ανα-
τροπή) με ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης (στο πλαίσιο 
του αστικού κοινοβουλευτισμού) και μετά αναγόρευσε 
τις κάλπες σε μείζονα μηχανισμό ενίσχυσης του κόμ-
ματός του, αποκαλύπτοντας πως ως κομματικός μηχα-
νισμός δε συγκεντρώνουν δυνάμεις για επαναστατική 
ανατροπή, αλλά συγκεντρώνουν ψήφους για το αστικό 
Κοινοβούλιο.

Π.Γ.

Γραφτείτε συνδρομητές 
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Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινο
Μιλώντας με όρους 

αστικής διπλωματίας, 
θα λέγαμε ότι ήταν άκομψο 
(για να μην πούμε χοντρο-
κομμένο), την επαύριο των 
ελληνικών βουλευτικών 
εκλογών να μπαίνει η Ελλά-
δα στην ημερήσια διάταξη 
του Eurogroup, χωρίς ακό-
μα να έχει αναλάβει η νέα 
κυβέρνηση, χωρίς -τυπικά- 
να είναι γνωστή η σύνθεσή 
της.

 Οι ιμπεριαλιστές, όμως, 
δε συνηθίζουν να επιδει-
κνύουν… πολιτικό πολιτι-
σμό, όταν απευθύνονται 
στους υποτακτικούς τους. 
Θυμηθε ίτε  εκε ίνα  τα 
«game is over», «να κάνε-
τε τα μαθήματά σας» κτλ., 
που εκτοξεύονταν κατά τα 
πρώτα μνημονιακά χρόνια 
από χείλη κορυφαίων ιμπε-
ριαλιστικών παραγόντων, 
όπως ο Γιούνκερ, η Μέρκελ, 
ο Αλμούνια και άλλοι.

Εβαλαν την Ελλάδα 
στην ημερήσια διάταξη 
του Eurogroup της 8ης του 
Ιούλη μόνο και μόνο για 
να βγουν και να εξαπολύ-
σουν «πυρ ομαδόν». «Είναι 
δύσκολο να διαπιστώσει 
κανείς πώς θα επιτευχθεί 
βιωσιμότητα του χρέους 
χωρίς τη δέσμευση για 
πρωτογενή πλεονάσματα 
3,5%, δήλωσε ο Κλάους 
Ρέγκλινγκ του ESM. Αφού 
χαρακτήρισε το στόχο για 
τα «πρωτογενή πλεονά-
σματα» «ακρογωνιαίο λί-
θο του προγράμματος», ο 
Ρέγκλινγκ κατέληξε με την 
καθιερωμένη ατάκα: «Κάθε 
κυβέρνηση μπορεί να έχει 

διαφορετικές προτεραιό-
τητες, αλλά θα πρέπει να 
τηρήσει τις δεσμεύσεις».

Στο ίδιο μήκος κύματος 
ο πρόεδρος του Eurogroup 
Μάριο Σεντένο δήλωσε ότι 
οι δεσμεύσεις θα πρέπει να 
τηρηθούν ανεξάρτητα από 
τους πολιτικούς και οικονο-
μικούς κύκλους. Διότι -όπως 
είπε- η μη τήρηση των δε-
σμεύσεων οδηγεί σε έλλει-
ψη αξιοπιστίας και επηρεά-
ζει αρνητικά τις επενδύσεις 
και την ανάπτυξη.

Προσερχόμενος στο 
Eurogroup o Πιέρ Μοσκο-
βισί είχε πει με νόημα ότι 
«οι αποφάσεις που λαμβά-
νονται, λαμβάνονται από το 
Eurogroup και μπορούν να 
τροποποιηθούν μόνο από 
το Eurogroup, ενώ μερικές 
ώρες νωρίτερα «ανώτερος 
ευρωπαίος αξιωματούχος» 
(μ' αυτόν τον όρο περιγρά-
φεται συνήθως ο εκπρόσω-
πος του Γιούνκερ Μαργαρί-
της Σχοινάς) είχε δηλώσει 
ότι «ο στόχος του πρωτο-
γενούς πλεονάσματος του 
3,5% αποτελεί αναπόσπα-
στο μέρος της συμφωνίας 
του 2018».

Κι επειδή «το σόου δεν τε-
λειώνει αν δεν τραγουδήσει 
η χοντρή κυρία», βγήκε δυο 
μέρες μετά το Eurogroup η 
Μέρκελ (η οποία είχε ήδη 
συγχαρεί τον Μητσοτάκη 
και τον είχε καλέσει να επι-
σκεφτεί αυγουστιάτικα το 
Βερολίνο) και δήλωσε με 
έμφαση ότι συμμερίζεται 
τη θέση των υπουργών του 
Eurogroup, ότι «κατ' αρχάς 
δε χρειάζεται αλλαγή στο 

πλαίσιο των προϋποθέσε-
ων». Δεν παρέλειψε, όμως, 
να εξάρει τη θέση του νέου 
έλληνα πρωθυπουργού, 
όπως της τη μετέφερε κατά 
την τηλεφωνική τους επικοι-
νωνία,  ότι θα προχωρήσει 
σε ταχεία υλοποίηση των 
μεταρρυθμίσεων.

Σπεύδουμε να πούμε ότι 
οι προειδοποιήσεις των 
ιμπεριαλιστών δεν απευ-
θύνονται στον Μητσοτάκη, 
αλλά στον ελληνικό λαό. 
Του λένε ότι δεν πρέπει 
να τρέφει προσδοκίες και 
καλά θα κάνει να ξεχάσει 
όλα όσα ειπώθηκαν κατά 
την προεκλογική περίοδο, 
η οποία συνήθως είναι πε-
ρίοδος… υπερβολών.

Ο Μητσοτάκης, όμως, 
συνεχίζει την παπαρολογία, 
την οποία έγραψε και στα 
μπλε ντοσιέ που παρέδωσε 
στους υπουργούς στην πρώ-
τη συνεδρίαση του υπουρ-
γικού του συμβουλίου. Ε, 
δε γίνεται την επαύριο των 
εκλογών να βγει και να πει 
«ξεχάστε όσα σας λέγαμε 
προεκλογικά». Δε γίνεται 
έτσι η κοινωνική διαχείρι-
ση. Θέλει τη ρέγουλά της. 
Και κρατήστε την ουσία. Ο 
Μητσοτάκης, λέει, θα εφαρ-
μόσει απαρέγκλιτα τον προ-
ϋπολογισμό του 2019 και 
θα πείσει την τρόικα ότι το 
2020 θα πετύχει ανάπτυξη 
4% (2,2% προβλέπει η Κο-
μισιόν), οπότε θα μπορέ-
σει «χαλαρά» να πιάσει το 
3,5%, κάνοντας παράλληλα 
φοροαπαλλαγές. Καλό, το 
άλλο με τον Τοτό το ξέρετε;

Γκρίζες προοπτικές

Σύμφωνα με τις θερινές οικονομικές 
προβλέψεις της Κομισιόν (δόθηκαν 

στη δημοσιότητα την περασμένη Τε-
τάρτη), η ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ 
κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους ήταν 
ισχυρότερη από την αναμενόμενη, γε-
γονός που οφείλεται σε ορισμένους 
προσωρινούς παράγοντες, όπως οι 
ήπιες χειμερινές συνθήκες και η ανά-
καμψη των πωλήσεων αυτοκινήτων. 
Επίσης, επωφελήθηκε από μέτρα δημο-
σιονομικής πολιτικής, χάρη στα οποία 
τονώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των 
νοικοκυριών σε διάφορα κράτη μέλη.

Μη φανταστείτε, όμως, ότι μιλάμε 
για κάποια ορμητική ανάπτυξη. Η πρό-
βλεψη για αύξηση στη ζώνη του ευρώ 
το 2019 παραμένει στο 1,2% του ΑΕΠ. 
Αν δεν υπήρχε αυτή η συγκυριακή 
-όπως οι ίδιοι τη χαρακτηρίζουν- αύ-
ξηση του πρώτου τριμήνου, θα είχαν 
αναθεωρήσει για δεύτερη φορά προς 
τα κάτω την πρόβλεψή τους, καθώς στο 
υπόλοιπο της χρονιάς αναμένεται «πιο 
συγκρατημένος ρυθμός ανάπτυξης». 
Εξαιτίας αυτής της πρόβλεψης, αναθε-
ώρησαν προς τα κάτω την πρόβλεψη 
για το 2020. Στο 1,4%, έναντι πρόβλε-
ψης για 1,5% των εαρινών προβλέψεων.

«Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές 
για την ευρωπαϊκή οικονομία επισκιά-
ζονται από εξωτερικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των παγκό-
σμιων εμπορικών εντάσεων και της 
έντονης πολιτικής αβεβαιότητας. Οι 
παράγοντες αυτοί εξακολουθούν να 
επηρεάζουν αρνητικά την εμπιστοσύ-
νη στον μεταποιητικό τομέα, τον πλέον 
εκτεθειμένο στο διεθνές εμπόριο, και 
προβλέπεται να αποδυναμώσουν τις 
προοπτικές ανάπτυξης για το υπόλοι-
πο του έτους», σημειώνει η Κομισιόν.

Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, πόση αξία 
έχουν οι υποσχέσεις του Κούλη για 
ανάπτυξη στην Ελλάδα 4%. 

Οι τεχνοκράτες της Κομισιόν κα-
τεβάζουν την πρόβλεψή τους για την 
ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού 
το 2019, από 2,2% σε 2,1%. «Αυτή η επι-
βράδυνση υπογραμμίζει την εύθραυ-
στη φύση της ανάκαμψης στην Ελλά-
δα», σημειώνει η έκθεση.

Τα σημειώνουμε προκειμένου να 
ξέρουμε τι προβλέπουν οι μηχανισμοί, 
που δεν υπηρετούν ντε και καλά τις 
σκοπιμότητες του κάθε Μητσοτάκη. 
«Η ανθεκτικότητα των οικονομιών μας 
δοκιμάζεται από τη συνεχιζόμενη αδυ-
ναμία του μεταποιητικού τομέα, που 
οφείλεται στις εμπορικές εντάσεις και 
την πολιτική αβεβαιότητα», δήλωσε ο 
αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ντομπρό-
βσκις. «Δεδομένων των πολυάριθμων 
κινδύνων για τις προοπτικές, πρέπει 
να εντείνουμε τις προσπάθειες για πε-
ραιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
των οικονομιών μας και της ζώνης του 
ευρώ συνολικά», τόνισε ο αρμόδιος 
για τα οικονομικά επίτροπος Μοσκο-
βισί, προϊδεάζοντας για περισσότερο 
περιοριστική πολιτική. Οποιος θέλει, 
πιστεύει τις παπάρες των Κούληδων 
για την Ελλάδα που θ' αποτελέσει ανα-
πτυξιακή όαση σ' αυτό το γκρίζο περι-
βάλλον, όπως το περιγράφουν οι ίδιοι 
οι Κομισάριοι της ΕΕ.

Υποτίθεται ότι η βασική έρευνα που διεξα-
γόταν από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα 

(γράφουμε «υποτίθεται», γιατί η έρευνα γε-
νικά στην Ελλάδα είναι υποβαθμισμένη και 
κυρίως αφορά, ακόμη κι αν διεξάγεται από τα 
Πανεπιστήμια, την εφαρμοσμένη έρευνα, που 
γίνεται προς όφελος της αύξησης της κερδο-
φορίας των καπιταλιστικών επιχειρήσεων) 
υπηρετούσε πάνω απ’ όλα την ικανοποίηση 
των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών του Αν-
θρώπου, είχε, δηλαδή, έναν ουμανιστικό χα-
ρακτήρα, υπηρετούσε το γενικό καλό. Γι’ αυτό 
και είναι επιβεβλημένη η σύνδεσή της με τα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα. Στη χώρα μας, αυ-
τό έγινε πολύ καθυστερημένα, μόλις το 2009.

Μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης και 
την αποθέωση της «ανάπτυξης», δηλαδή της 
αύξησης της κερδοφορίας του κεφαλαίου σε 
βάρος των δικαιωμάτων του εργαζόμενου 
ανθρώπου, της απόλυτης ασυδοσίας, της 
υπέρβασης κάθε περιβαλλοντικού, αρχαιο-
λογικού και άλλου κωλύματος, προς χάριν της 
«επιχειρηματικότητας» και των «επενδύσεων», 
η Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογί-

ας (ΓΓΕΤ) και όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς 
της, δηλαδή ο κύριος κορμός του ερευνητικού 
συστήματος της χώρας, μεταφέρονται από το 
υπουργείο Παιδείας, στο νέο υπουργείο Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων (ΠΔ 81/2019), με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται.

Οπως καταγγέλλει η Ενωση Ελλήνων Ερευ-
νητών (ΕΕΕ) «ο αιφνίδιος και απρόσμενος δι-
αχωρισμός της Ερευνας και Τεχνολογίας από 
την Ανώτατη Εκπαίδευση επιβάλλεται, χωρίς 
να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε διαβούλευση 
ή συζήτηση με την ερευνητική και ακαδημαϊκή 
κοινότητα, χωρίς καμία αιτιολόγηση και σκεπτι-
κό και χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε σχετική 
μνεία στο προεκλογικό πρόγραμμα της σημε-
ρινής κυβέρνησης».

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΕΕ  καταλήγει 
ως εξής: «Ως ΕΕΕ υποστηρίζουμε ένθερμα τον 
ακαδημαϊκό και δημόσιο χαρακτήρα της Ερευ-
νας και Τεχνολογίας που ασκείται στα Ερευ-
νητικά Κέντρα και ζητούμε την άμεση θεσμική 
επαναφορά τους στον ‘’φυσικό’’ τους χώρο που 
δεν είναι άλλος από το Υπουργείο Παιδείας».

Η έρευνα στην υπηρεσία του κεφαλαίου

Pacta sunt servanda


