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Θέλω να διασφαλίσω ότι η 
οικονομική μεγέθυνση θα μοι-
ράζεται δίκαια.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Κοπιάρει Τσίπρα ή είναι ιδέα 

μας;
Αργά ή γρήγορα, η νέα κυ-

βέρνηση θα χρειαστεί να λά-
βει δύσκολες αποφάσεις και 
ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει 
από πού του έρχεται ο λογα-
ριασμός.

Μανώλης Κοττάκης
Να ρίξουν την ευθύνη στους 

Τσιπραίους για τα νέα αντι-
λαϊκά μέτρα που θα πάρουν 
προτείνει ο πονηρός δεξιός 
δημοσιολόγος.

Οι εκλογές της 7ης/7/2019 
ήταν πραγματικά συνταρα-
κτικές. Ανέδειξαν την πρώτη 
κυβέρνηση μιας νέας ιστορι-
κής περιόδου που άρχισε την 
21/8/2018, με τη χειραφέτηση 
της χώρας από την ασφυκτική 
κηδεμονία των δανειστών της.

Σάκης Παπαδόπουλος
Περιγραφή της εξουσιαστι-

κής σκυταλοδρομίας από έναν 
συριζαίο βουλευτή.

Οσοι ακόμα στον πολιτικό 
μας φορέα αισθάνονται ευ-
άλωτοι και επιρρεπείς στον 
πειρασμό της καρέκλας να 
φύγουν τώρα.

Φώφη Γεννηματά
Γιατί να φύγουν όλοι μαζί; 

Επειδή τους το ζητάει η Φώ-
φη; Θα την αφήσουν να ζει με 
ηρεμιστικά για να αντιμετωπί-
σει την αγωνία και τον πανικό.

Στα θετικά της γαλάζιας 
κυβέρνησης είναι ορισμένα 
στελέχη της, όπως ο Μιχά-
λης Χρυσοχοΐδης, αλλά και η 
προσπάθεια να δημιουργηθεί 
ένα σοβαρό πρωθυπουργικό 
γραφείο.

Γιώργος Καμίνης
Τι δεν καταλαβαίνετε; Αφού 

εξασφάλισε άκοπα τη βουλευ-
τική έδρα, τώρα αρχίζει και 
προετοιμάζει το μέλλον του.

Οι σημαίες μας σήμερα, αν 
θέλουμε να είναι επαναστατι-
κές, δεν μπορούν να είναι μόνο 
κόκκινες, αλλά και πράσινες. 
Οχι πράσινες από το χρώμα 
του ΠΑΣΟΚ. Κανένας δεν θέ-
λει να γίνει ΠΑΣΟΚ, ούτε το 
ίδιο το ΠΑΣΟΚ που ονομάστη-
κε αλλιώς. Αλλά πράσινες από 
το χρώμα της οικολογίας, που 
είναι το αύριο της Αριστεράς.

Αλέξης Τσίπρας
Η είδηση δε βρίσκεται στην 

παπαρολογία περί «πράσι-
νου», αλλά στο θράσος με το 
οποίο ο Τσίπρας, ο εκπρόσω-
πος της βρομιάρας Αριστε-
ράς, μιλά για επαναστατικές 
σημαίες.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω, 
και έχουμε την ευθύνη των 
λόγων μας, το υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη θέλουμε 
να γίνει και θα γίνει το υπουρ-
γείο Προστασίας των Δικαιω-
μάτων του Πολίτη.

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Πάντα θα είναι υπουργείο 

Μπάτσων και Καταστολής.

Μπήκε, λέει, ο Κούλης στο 
Μαξίμου και βρήκε τις 

κουρτίνες να μυρίζουν τσιγα-
ρίλα. Βρήκαν και τα γραφεία 
κλειδωμένα, λέει. Μόνο που 
τα κλειδιά τα είχε ο μπάτσος 
στο ισόγειο, δεν τα είχαν πά-
ρει μαζί τους οι συριζαίοι. Αμ' 
το άλλο; Δυο φωλιές από κα-
τσαρίδες βρήκε ο Μηταράκης 
στο δικό του γραφείο, λέει. 
Συμπέρασμα: οι συριζαίοι είναι 
λέτσοι, βρομιάρηδες… Το πήρε 
ο Μπάμπης και κατέληξε στο 
συμπέρασμα: χασίς κάπνιζαν 
στο Μαξίμου και καλούσαν 
τους ξένους ανταποκριτές, κυ-
ρίως αυτόν της «Λιμπερασιόν»! 
Καλά, θεωρούν ότι με τέτοιου 
είδους προπαγάνδα θα κάνουν 
ζημιά στον ΣΥΡΙΖΑ;

Μπορεί να είχε κάνει τά-
μα («κάνε Παναγιά μου 

το θαύμα σου να γίνω πρωθυ-
πουργός και θα σου ανάψω 
μια λαμπάδα ίσα με το μπόι 
μου»). Το χριστιανικό τυπικό, 
όμως, θέλει τα τάματα να υλο-
ποιούνται σε αυστηρά ατομική 

(το πολύ οικογενειακή) βάση, 
προκειμένου να μην υπάρξει 
σκανδαλισμός. Τέλος, πά-
ντων, μια βδομάδα μετά την 
εκλογική του νίκη, ο Κούλης 
φωτογραφίστηκε (προσοχή: 
φωτογραφίστηκε, δεν τον 
φωτογράφισε τυχαία κάποι-
ος συνεκκλησιαζόμενος) στο 
γνωστό εκκλησιαστικό μαγαζί 
της Τήνου με τον μεγάλο τζίρο. 
Οπως σημείωνε την προηγού-
μενη βδομάδα η εφημερίδα 
μας, το «πατρίς-θρησκεία-οι-
κογένεια» θα παίξει πολύ με 

τη νέα κυβέρνηση της Δεξιάς.

Η Φώφη ανακοίνωσε ότι 
θα σχηματίσει επιτροπή 

που θα μελετήσει τα αίτια της 
κατακρήμνισης των ποσοστών 
του ΠΑΣΟΚ. Κάτι σαν τις ΕΔΕ 
στο Δημόσιο, που σκοπό έχουν 
να βγάλουν λάδι τους υπαίτι-
ους.

«Η νέα κυβέρνηση από 
την πρώτη στιγμή έδειξε 

τις διαθέσεις της. Μετά την 
ελάχιστη τοποθέτηση γυναι-

κών υπουργών, η μετακίνηση 
της ΓΓΙΦ από το Υπουργείο 
Εσωτερικών στο Υπουργείο 
Εργασίας και στον τομέα της 
Πρόνοιας, στενεύει τα όρια 
των πολιτικών ισότητας των 
φύλων». Αυτά κατήγγειλε η 
γενική γραμματέας Ισότητας 
των Φύλων Φωτεινή Κούβε-
λα και παραιτήθηκε χωρίς να 
περιμένει την αντικατάστασή 
της. Εμείς θυμίζουμε απλά ότι 
η πρώτη κυβέρνηση των Τσι-
προκαμμένων είχε μόνο εφτά 
γυναίκες (καμία υπουργό)  σε 
σύνολο 42. Οχι ποιοτικά δια-

φορετική αναλογία από τις 5 
στους 51 του Κούλη.

Αν στείλει τον Σαμαρά 
στην Κομισιόν, τον Αβρα-

μόπουλο τι θα τον κάνει; Αν κά-
νει πρόεδρο Δημοκρατίας τον 
Καραμανλή, θα έχει τον Αβρα-
μόπουλο σε θέση «ελεύθερου 
σκοπευτή» να πυροβολεί όποτε 
και σε όποια κατεύθυνση του 
γουστάρει. Γιατί να πάει σπίτι 
του αποκλείεται. Αρα, ο Κού-
λης πρέπει οπωσδήποτε να του 
βρει ένα πόστο (του επιπέδου 
του, φυσικά).

20/7: Κολομβία: Ημέρα ανεξαρτησίας (1819), 
ΗΠΑ: Ημέρα Σελήνης (1969) 20/7/1975: Εμπρη-
σμός εισόδων πλαζ ΕΟΤ Βούλας και Βουλιαγμένης, 
βορειοαμερικάνικου αυτοκινήτου, αναγραφή συν-
θημάτων ενάντια στην αυθαίρετη περίφραξη ακτών 
(ΕΛΑ) 20/7/1999: Εξεγέρσεις ακροαριστερών σε 
έξι τουρκικές φυλακές 20/7/2001: Δολοφονία 
Κάρλο Τζουλιάνι από αστυνομία (Γένοβα), 
150 τραυματίες, οι εβδομήντα αστυνομικοί 
20/7/2002: Σύλληψη Ηρακλή Κωστάρη, Κώστα Κα-
ρατσώλη (17Ν) 21/7: Βέλγιο: Ημέρα ανεξαρτησίας 
(1831), Βολιβία: Ημέρα μαρτύρων 21/7/1965: 
Δολοφονία Σωτήρη Πέτρουλα από αστυνομία 
21/7/2002: Σύλληψη Θωμά Σερίφη (17Ν) 22/7: 
Πολωνία: Ημέρα απελευθέρωσης (1944) 22/7/1932: 
Θάνατος Ερρίκο Μαλατέστα 22/7/1943: Διαδή-
λωση 300.000 Αθηναίων για να φύγουν οι 

Βούλγαροι φασίστες από Θεσσαλονίκη, νε-
κρές οι Παναγιώτα Σταθοπούλου και Κούλα 
Λίλη, τριάντα νεκροί, διακόσιοι τραυμα-
τίες, πεντακόσιοι φυλακίστηκαν 22/7/1964: 
Βίαιες συγκρούσεις (Λαύριο) απεργών κλωστοϋ-
φαντουργίας Καρέλα και χωροφυλάκων, δεκάδες 
τραυματίες απεργοί 23/7: Αίγυπτος, Λιβύη, Αι-
θιοπία, Ομάν: Εθνική γιορτή (1952), Ολλανδία: 
Ημέρα τουλίπας 23/7/1967: Αστυνομική επιδρομή 
σε μπαρ του Ντιτρόιτ (ΗΠΑ) προκαλεί επεισόδια 
Αφροαμερικανών, 43 νεκροί 23/7/1978: Δεκατρείς 
βόμβες ακροδεξιών σε Αθήνα-Πειραιά 23/7/1996: 
Νεκρός σε καμπίνα του πλοίου «Πήγασος», 
μετά από εισβολή ΕΚΑΜ, ο Χριστόφορος Μα-
ρίνος 23/7/2002: Σύλληψη Κωνσταντίνου Τέλιου 
(17Ν) 24/7: Εκουαδόρ, Βενεζουέλα: Ημέρα Μπο-

λίβαρ (1783) 24/7/1909: Ιδρυση Εργατικής 
Σοσιαλιστικής Ομοσπονδίας (Φεντερασιόν) 
24/7/2002: Σύλληψη Παύλου Σερίφη (17Ν) 25/7: 
Ολλανδία: Ημέρα ανεξαρτησίας 25/7/1949: Σύλλη-
ψη 24 εμπόρων και βιομηχάνων ως ενισχυτών ΚΚΕ 
25/7/2002: Σύλληψη Πάτροκλου Τσελέντη (17Ν) 
26/7: Ημέρα διαχειριστών συστημάτων, Λιβερία: 
Ημέρα ανεξαρτησίας (1847), Μαλδίβες: Εθνική 
γιορτή (1965) 26/7/1946: Εκτέλεση έξι θα-
νατοποινιτών (Γιαννιτσά), η Ειρήνη Γκίνη 
(Μίρκα Γκίνοβα) πρώτη εκτελεσθείσα από 
στρατοδικείο 26/7/1969: Βόμβα (ΔΑ) έξω από 
κέντρο “Διόνυσος”, ελαφρός τραυματισμός έξι 
περαστικών 26/7/1979: Βόμβα σε κτίριο υπουρ-
γείου Παιδείας (ΕΛΑ) 26/7/1986: Βόμβες (ΕΛΑ) 
σε γραφεία Πειραϊκής-Πατραϊκής και Σκαλιστήρη 
26/7/2002: Σύλληψη Νίκου Παπαναστασίου (17Ν).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Ρέστα έδωσε η φυλλάδα του Μα-
ρινάκη, μη τυχόν και η «στραβή που 
έκατσε στη βάρδια» της κυβέρνησης 
Κούλη, κοστίσει πολιτικά u Το μπουρί-
νι βαφτίστηκε… επιστημονικά u «Υπερ-
κύτταρο» της κόλασης u Να φοβίζει, 
βρε παιδί μου u Να παραπέμπει σε 
υπερφυσικές δυνάμεις, μπροστά στις 
οποίες ο άνθρωπος δεν μπορεί να κά-
νει τίποτ' άλλο εκτός από δεήσεις στο 
θεό και όλους του τους αγίους u Μετά 
ακολούθησε μπαράζ ωραιοποίησης u 

«Fast track κινητοποίηση» u «24 ώρες 
στο πόδι» u Ο Κούλης δεν μπήκε στο 
κάδρο u Ούτε συσκέψεις σε απευθεί-
ας τηλεοπτική μετάδοση ούτε μετά-
βαση στη Θεσσαλονίκη u Υποτίθεται 
ότι συντόνιζε τους υπουργούς από το 
Μαξίμου u Το πάθημα του Τσίπρα έγινε 
μάθημα u Δεν πρόλαβαν, λέει, οι συ-
ριζαίοι να ετοιμάσουν το πρόγραμμα 
για τη λειτουργία του αριθμού τηλε-

φωνικής προειδοποίησης u Σωστά, ο 
Παππάς είχε φόρτο εργασίας u Προε-
τοίμαζε την ελληνική… κατάκτηση του 
διαστήματος u Θα στείλει διαστημό-
πλοιο στη σελήνη, ενώ στη γη θα σκο-
τώνεται κόσμος σε κάθε κακοκαιρία 

u Απαράδεκτος ο γάλλος μπάτσος u 

Αμόρφωτος, αστοιχείωτος u Μα να 
μη γνωρίσει κοτζάμ Μπαρουφάκη και 
να θέλει να του κάνει έλεγχο ταυτότη-
τας; u Εξακολουθούν τα παπαγαλάκια 
του καραμανλισμού να του πλέκουν το 
εγκώμιο u Με τίτλους όπως u «Ο Κα-
ραμανλής “καθάρισε“ την αυτοδυναμία 
Μητσοτάκη, με την παρουσία του στη 
Βόρεια Ελλάδα» u Ολο και περισσό-
τερο πειθόμαστε ότι ο δάμαλος πάει 
για διάδοχος του Πάκη u Σε καλό σας, 
ξεκαρδιστήκαμε πάλι u «Ο Σταύρος 
Θεοδωράκης ως εφεδρεία για το μέλ-
λον» u «Λυσσάει» ο Κούγιας u Δεν 
είναι μόνο που ο Χατζηνικολάου τον 

«ξέσκισε» στα πλατό του ΑΝΤ1 τη βρα-
διά των εκλογών u Είναι και που στη 
συνέχεια αρνήθηκε να μπει σε οποια-
δήποτε αντιπαράθεση μαζί του u Τον 
αντιμετώπισε με απόλυτη περιφρόνηση 

u Γι' αυτό και επανήλθε με ανακοίνωση 
σχεδόν 600 λέξεων u Ανακοινώνοντας 
ότι θα καταθέσει μήνυση και αγωγή κα-
τά Χατζηνικολάου u Με την ιδιότητα 
του… διαχρονικά αριστερού! u Ο Κού-
γιας είν' αυτός! u Ο Μηταράκης, χο-
λωμένος που έχει βρεθεί υφυπουργά-
κος του Βρούτση, έχει στήσει δικό του 
μηχανισμό προπαγάνδας u Εξω από 
το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Ερ-
γασίας u Με αποκλειστικό σκοπό την 
προσωπική του προβολή u «Θέλουμε 
να πιστεύουμε ότι σε έναν χρόνο από 
σήμερα θα τρέχουμε με ρυθμούς άνω 
του 3,5%-4%» u Το δήλωσε ο υπουρ-
γός Μπουμπούκος u Σ' ένα χρόνο θα 
διπλασιάσουν το ρυθμό ανάπτυξης! 

u Κάτι σε νανογιλέκο φέρνει αυτό… 

u O Mανώλης Καψής αρθρογραφεί 
για τα «συγκριτικά πλεονεκτήματα του 
Κυριάκου Μητσοτάκη» u Το σπουδαι-
ότερο απ' αυτά είναι η… ακρίβεια στα 
ραντεβού! u «Οταν λέμε εννιά για τη 
σύσκεψη, εννοούμε εννιά» u Διότι αυ-
τό εκπέμπει μια «ηθική της εργασίας»! 
u Ωχ, Παναγία μου, που έλεγε κι ο Χάρ-
ρυ Κλυνν u Πιο πονηρός ο Παπαχελάς, 
εξηγεί ότι η κυβέρνηση Κούλη «είναι 
διαφορετική σε σχέση με το τι είχαμε 
συνηθίσει μέχρι τώρα» u Διότι «έχει 
μπει στο γήπεδο καλά προετοιμασμέ-
νη και με σχέδιο» u Ξανά, ωχ, Παναγία 
μου! u Θα υποφέρουμε για κάμποσο 
καιρό με τα λιβανιστήρια u Ο Τσίπρας 
φλερτάρει με την ιδέα της «απευθείας 
εκλογής αρχηγού από το λαό» u Κάπως 
έτσι ξεκίνησε και ο ΓΑΠ το 2004 u Και 
σήμερα κάνει ποδήλατο και κανό u 

Εμάς, φυσικά, λόγος δεν μας πέφτει u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Ουδέποτε έχω υπάρξει αντισημίτης. Εχω όμως πολυετή πολιτική 
θητεία σε πολιτικά κόμματα και οργανώσεις του εθνικιστικού 
χώρου και έχω συνυπάρξει πολιτικά με ανθρώπους που είχαν 
τέτοιες απαράδεκτες ιδέες. Προς άρση λοιπόν οποιασδήποτε 

αμφιβολίας, αποκηρύσσω κάθε πράξη, παράλειψη ή ανοχή μου 
σε πράξη τρίτου που θα μπορούσε να εκληφθεί ως αντισημιτική 

ή νεοναζιστική. (…) Είμαι ο μόνος έλληνας πολιτικός που 
έχει τοποθετηθεί εναντίον της καταδίκης του Ισραήλ για τα 

περιστατικά στη Γάζα.
Μάκης Βορίδης

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Σκορποχώρι το ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ
«Οσοι ακόμα στον πολιτικό μας φορέα αισθάνονται ευάλωτοι και επιρ-

ρεπείς στον πειρασμό της καρέκλας να φύγουν τώρα». Ακόμα και να μην 
ήξερε κανείς άλλες λεπτομέρειες από τα τεκταινόμενα στο ΚΙΝΑΛ, ελά-
χιστες μέρες μετά τις εκλογές, θα αρκούσε αυτή η φράση της Γεννηματά 
για να τον οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οι πασόκοι έχουν γίνει από δυο 
χωριά χωριάτες. Ενας αρχηγός που αισθάνεται ασφαλής δεν κάνει τέτοιες 
προειδοποιήσεις που αποτελούν το πιο κραυγαλαίο δείγμα ανασφάλειας. 
Αυτή η ανασφάλεια οδηγεί συνήθως στο σύνδρομο του σκαντζόχοιρου. Κου-
λούριασμα ώστε να λειτουργήσουν προστατευτικά τ' αγκάθια. Αυτό κάνει η 
Φώφη, πολλαπλασιάζοντας τα «φλώρια» σε διάφορα πόστα του ΚΙΝΑΛ, σε 
μια προσπάθεια να κρατήσει μακριά τους εσωκομματικούς της αντιπάλους.

Για τη Φώφη, όλα πήγαν μια χαρά στις τελευταίες εκλογές. Οσο για την 
από δω και πέρα πορεία, «η κριτική μας είναι διμέτωπη, η δυνατότητα δι-
αλόγου αμφίπλευρη», λέει. Κι όποιος κατάλαβε κατάλαβε. «Είναι ύβρις να 
πανηγυρίζουμε για το 8%», της απάντησε ο Ρέππας, αναλαμβάνοντας μάλ-
λον να εκφράσει την πλευρά του Γιωργάκη. Κι έριξε όλες τις ευθύνες στην 
προεκλογική τακτική της Φώφης: «Ο κόσμος καταλάβαινε πως θέλαμε να 
συνεργαστούμε με τη ΝΔ, δώσαμε λάθος στίγμα». Κανένας δεν κατάλαβε 
τι ακριβώς προτείνει ο Ρέππας. Οι περισσότεροι κατάλαβαν ότι πρότεινε… 
επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ!

Ο Ανδρουλάκης, από την άλλη, ο βασικός εσωκομματικός αντίπαλος της 
Φώφης, αφού της τα «έχωσε» για τις επιλογές στελεχών όπως ο Μωραΐτης 
και ο Θεοχαρόπουλος, που μετά πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ, κατέληξε ότι είναι 
«εθνικό θέμα η δημοκρατική παράταξη να ξαναπρωταγωνιστήσει απέναντι 
στον εθνικό λαϊκισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη και στον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει 
να αντικαταστήσει το ΠΑΣΟΚ». Δεν έθεσε θέμα ηγεσίας (δεν είναι βλάκας), 
αλλά όλοι ήταν σαν να τον άκουγαν να λέει: «το πρόβλημά μας είναι η Φώφη, 
άμα φύγει αυτή και αναλάβω εγώ, όλα θ' αλλάξουν».

Ετσι, ως μόνη ρεαλιστική προβάλλει η άποψη Μαλέλη που πήρε τα μπογα-
λάκια του και έφυγε, λέγοντας «πάμε όλοι μαζί στο νέο κόμμα που θέλει να 
φτιάξει ο Τσίπρας, γιατί οι εκλογές της 7ης του Ιούλη έδειξαν ότι δεν υπάρχει 
καμιά προοπτική για το ΚΙΝΑΛ».

ΥΓ1. Σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα, φιλοδοξίες για την ηγεσία του 
ΚΙΝΑΛ έχει και η Καϊλή! Οπως αντιλαμβάνεστε, το μέλλον του κόμματος 
είναι ευοίωνο…

ΥΓ2. «Οι πρόσφατες νίκες των σοσιαλιστών στην Ισπανία και τη Φινλαν-
δία μάς δείχνουν τον δρόμο. Αποτελούν μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας 
για την προοδευτική αλλαγή στην Ευρώπη», έγραψε στα «Νέα» ένα από τα 
παρανυφάκια της Φώφης (Χρηστίδης). Μήπως να τον ξύπναγε κάποιος και 
να του έλεγε πως οι ευρωπαίοι σοσιαλδημοκράτες «βλέπουν» πλέον μόνο 
τον Τσίπρα και την «προοδευτική παράταξή» του;

ΥΓ3. Η λογική του Μαλέλη, όπως την παρουσίασε σε άρθρο του στα «Νέα», 
είναι απλή και σαφής. Πρώτον, «ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε από τη ΝΔ αλλά αύξησε 
τις δυνάμεις του και κυριάρχησε στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο». Δεύτε-
ρο, «οι ψηφοφόροι του 2009 του ΠΑΣΟΚ στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
δεν επέστρεψαν και παρέμειναν στον ΣΥΡΙΖΑ. Αποδείχθηκε ότι η φυγή δεν 
ήταν προσωρινή αλλά έχει στοιχεία μονιμότητας». Τρίτο, «αποδείχθηκε ότι 
δημιουργήθηκε ένας νέος διπολισμός. Το ΚΙΝΑΛ δεν μπόρεσε να ανατρέψει 
τον διπολισμό» γιατί δεν μπόρεσε να πείσει τον ψηφοφόρο ότι αυτό είναι «η 
δημοκρατική παράταξη που είναι απέναντι στη ΝΔ». Τέταρτο, όσοι θέλουν τη 
Δημοκρατική Παράταξη μικρό και ελεγχόμενο κόμμα του Κέντρου μάλλον 
θα απογοητευθούν.  Η ιστορία δεν χαρίζεται σε κανέναν. Πρέπει αμέσως να 
πάρουμε αποφάσεις ώστε να κάνουμε μεγάλη τη Δημοκρατική Παράταξη. 
Με γενναιότητα και χωρίς αφορισμούς και αποκλεισμούς». Μόνο το σύνθημα 
«Πάμε ΣΥΡΙΖΑ» δεν έριξε. Το άφησε να εννοηθεί.

Ο νηστικός καρβέλια ονειρεύεται
«Το Ποτάμι από τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει μια προσπάθεια ανασύνταξης 

στο προοδευτικό, φιλελεύθερο, μεταρρυθμιστικό Κέντρο», μας λέει ο Μαυρω-
τάς! Εχει και… ανάλυση στην οποία στηρίζει την αισιοδοξία του. Θυμίζει λίγο 
τις αναλύσεις του Αλέφαντου για το πώς θα μπορούσε να κερδίσει τα ματς 
που έχασε, γι' αυτό αξίζει να την παραθέσουμε (να ευθυμήσουμε και λίγο).

Η ΝΔ έχει προς το παρόν καλύψει το χώρο του «προοδευτικού, φιλελεύ-
θερου, μεταρρυθμιστικού Κέντρου», όμως αυτό δε θα βαστάξει πολύ, γιατί 
στη ΝΔ συγχρωτίζονται φιλελεύθεροι και συντηρητικοί, κεντρώοι και δεξιοί. 
Το κυβερνών κόμμα θα μετακινηθεί προς τα Δεξιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται προς 
τη σοσιαλδημοκρατία, το ΚΙΝΑΛ για αντιπολιτευτικούς λόγους θα μετακι-
νηθεί προς τα αριστερά και οι δύο χώροι θα υποστούν όσμωση. «Ετσι και 
εκεί θα δημιουργηθεί μια ζήτηση για κεντρώες λύσεις». Επομένως, με την 
κίνηση της ΝΔ προς τα δεξιά και των ΣΥΡΙΖΟΚΙΝΑΛ προς τ' αριστερά, θα 
δημιουργηθεί μια τρύπα ναααα (με το συμπάθειο), την οποία θα καλύψει το 
ανασυντασσόμενο Ποτάμι!

ΥΓ. Λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση του παραπάνω αναφερόμενου άρ-
θρου του στα «Νέα» (Τρίτη, 16.7.19) κι ενώ εμείς είχαμε γράψει το σχόλιό μας, 
ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι ο Μαυρωτάς  διορίζεται 
γενικός γραμματέας Αθλητισμού! Βολεύτηκε κι αυτός στην κυβέρνηση της 
Δεξιάς, οπότε η… ανασύνταξη του Ποταμιού μπορεί να περιμένει. Δε θ' αφή-
σουμε το γάμο να τρέχουμε για πουρνάρια… Eτσι, ο επικεφαλής Σταύρος 
έμεινε έρημος και μόνος, αφού ο Μαυρωτάς ήταν ο μόνος που είχε απομείνει 
δίπλα του. Φρόντισε να διαρρεύσει ότι ήταν αρνητικός στην επιλογή του 
Μαυρωτά, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του από το πολιτικό συμβούλιο 
(;) του Ποταμιού, για να μη φανεί ότι… σέρνει το Ποτάμι στη ΝΔ. Παραμένει, 
όμως, μέλος του… κόμματος!

Σόου διαρκείας
Ο Τσίπρας κατέθετε λουλούδια 

στην Καισαριανή για να δείξει 
πόσο αριστερός είναι. Ο Μητσοτά-
κης κάνει βίζιτες στα υπουργεία, ενώ 
ο προπαγανδιστικός του μηχανισμός 
φροντίζει να αναδείξει ως βασικό 
στοιχείο αυτών των επισκέψεων το γε-
γονός ότι ο Μητσοτάκης φτάνει στην 
ώρα του και όχι με καθυστέρηση. Λες 
και το πρόβλημα με τους προηγούμε-
νους πρωθυπουργούς ήταν οι καθυ-
στερήσεις στα ραντεβού. Κάτι πρέπει 
να κάνουν, όμως, αυτές τις πρώτες 
μεταβατικές εβδομάδες, προκειμέ-
νου να επενδύσουν στο κλίμα που δη-
μιούργησε η μεγάλη εκλογική νίκη της 
ΝΔ. Γιατί όταν αρχίσουν την άσκηση 
πραγματικής πολιτικής, οι εντυπώσεις 
θα πάνε περίπατο δίνοντας τη θέση 
τους στη σκληρή πραγματικότητα.

Με τις επισκέψεις-σόου στα υπουρ-
γεία ο Μητσοτάκης προσπαθεί να 
δείξει ότι είναι «άλλου τύπου» πρωθυ-
πουργός, εργασιομανής, κατηρτισμέ-
νος, με γερό επιτελείο και αναλυτική 
γνώση για τα πάντα, που του επιτρέπει 
να ελέγχει τα πάντα. Αποφασισμένος 
να μην αφήσει τους υπουργούς του να 
πάρουν ανάσα (θυμηθείτε και τα περι-
βόητα μπλε ντοσιέ που δόθηκαν κατά 
την πρώτη συνεδρίαση του υπουργι-
κού συμβουλίου, κάτι σαν ευαγγέλιο 
για κάθε υπουργό, για να ξέρει τι πρέ-
πει να κάνει μέχρι το τέλος του 2019). 
Αυτή την πρώτη περίοδο οι επαγγελ-

ματίες προπαγανδιστές του πρωθυ-
πουργικού επιτελείου φτιάχνουν το 
προφίλ του Κούλη-πρωθυπουργού, 
θέλοντας να πείσουν πως όλα όσα 
έλεγε ως διεκδικητής της πρωθυπουρ-
γίας ήταν αληθινά. Μ' αυτό το μπαράζ 
προπαγάνδας θέλουν να βάλουν στο 
κέντρο της πολιτικής ατζέντας ένα 
γρανιτένιο άγαλμα του Κυριάκου, που 
κανένας δε δικαιούται να τον αποκα-
λεί Κούλη, γκαφαδόρο και «ολίγιστο». 
Πάντα έτσι κάνουν οι επαγγελματίες 
προπαγανδιστές. Εκμεταλλεύονται 
τα νεκρά διαστήματα, τις λεγόμενες 
περιόδους χάριτος

Οι υπουργοί είναι πιο συγκρατημέ-
νοι από τον Μητσοτάκη (άλλωστε αυ-
τοί δε διαθέτουν προσωπικούς ίματζ 
μέικερ, ούτε είναι σε θέση να στήσουν 
από τώρα ένα τόσο μεγάλης έκτασης 
σόου). Ιδιαίτερα συγκρατημένος εμ-
φανίζεται ο Σταϊκούρας. Αυτός πάντο-
τε ήταν χαμηλών τόνων, ενώ γνωρίζει 
πως πρώτα πρέπει να συνεργαστεί 
στενά με τους ανθρώπους της τρόικας 
και μετά να κάνει ανακοινώσεις. Γι' αυ-
τό και δεν παραλείπει να υπενθυμίζει 
ότι υπάρχει συνέχεια στην οικονομική 
πολιτική, δηλώνοντας με έμφαση ότι 
δεν παρέλαβε «καμένη γη» από τον 
προκάτοχό του.

Υπάρχει, βέβαια, και ο ασυγκρά-
τητος Μπουμπούκος που δίνει το 
δικό του σόου, συναντώντας όποιον 

βρίσκει εύκαιρο και στέλνοντας απα-
νωτά δελτία Τύπου με φωτογραφίες. 
Από τα προεδρεία του ΣΕΒ και των 
άλλων εργοδοτικών-καπιταλιστικών 
οργανώσεων, μέχρι την πρέσβη του 
Ισραήλ (την οποία οι συνεργάτες του, 
μέσα στη βιασύνη και την ασχετοσύνη 
τους, χαρακτήρισαν «νέα πρέσβη του 
Ισραήλ» κι έτρεχαν μετά να εκδώσουν 
διορθωτικό δελτίο Τύπου με σβησμένο 
το «νέα»). Μέχρι και για μια επένδυ-
ση του Μυτιληναίου έβγαλε χαιρετι-
στήριο δελτίο Τύπου! Σαν να πουλάει 
νανογιλέκα ή το ναζιστικό βιβλίο του 
Πλεύρη.

Ούτε από τις προγραμματικές δη-
λώσεις, που θα διαβάσει σήμερα ο 
Μητσοτάκης και από τις ομιλίες των 
υπουργών που θ' ακολουθήσουν, θα 
μάθουμε τίποτα καινούργιο. Την προ-
εκλογική φλυαρία θα επαναλάβουν. 
Οταν θ' αρχίσουν να εφαρμόζουν την 
πρακτική πολιτική, στον οικονομικό 
τομέα κυρίως, θα φανεί καθαρά πως 
δεν είναι παρά μια ακόμα μνημονιακή 
κυβέρνηση, η οποία μάλιστα θα δια-
χειριστεί τον ελληνικό καπιταλισμό σε 
μια περίοδο οικονομικής κάμψης των 
χωρών της Ευρωζώνης (το λένε καθα-
ρά οι θερινές οικονομικές προβλέψεις 
της Κομισιόν), που θα έχει δυσμενείς 
συνέπειες και στον ελληνικό καπιταλι-
σμό και θα οδηγήσει αναγκαστικά σε 
σκλήρυνση της αντιλαϊκής οικονομι-
κής πολιτικής.

Μίνι Πάκης και μάξι 
Φλαμπουράρης

Την περασμένη Τρίτη, δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ (2951Β) με το 
οποίο ο Κούλης έδωσε αρμοδιότητες στον αντιπρόεδρο της 
κυβέρνησης Π. Πικραμμένο και στο υπουργό Επικρατείας Γ. 
Γεραπετρίτη.

Σχετικά με τον Πικραμμένο, δεν μένει πλέον η παραμικρή 
αμφιβολία ότι πρόκειται για μέλος της κυβέρνησης χωρίς αρ-
μοδιότητες, αφού οι μόνες «αρμοδιότητες» που παίρνει είναι 
«η αναπλήρωση του Πρωθυπουργού σε απουσία ή κώλυμά 
του» και «η εκπλήρωση οποιουδήποτε ειδικού έργου που του 
αναθέτει ο Πρωθυπουργός»! Πρόκειται, δηλαδή, για ένα είδος 
Πάκη του μεγάρου Μαξίμου.

Αντίθετα με τον διακοσμητικό Πικραμμένο, ο Γεραπετρίτης 
περιβάλλεται με ισχυρές αρμοδιότητες, που τον αναγορεύ-
ουν σε ένα είδος Φλαμπουράρη του Μητσοτάκη. Θα συντο-
νίζει τα υπουργεία σε θέματα που έχουν συναρμοδιότητα, 
θα ελέγχει την «καλή νομοθέτηση» (μ' άλλα λόγια, από τα 
χέρια του θα περνούν όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες των 
υπουργών), θα διορίζει τους υπάλληλους των πρωθυπουργι-
κών υπηρεσιών και θα εποπτεύει  τους φορείς που υπάγονται 
απευθείας στον πρωθυπουργό (δηλαδή την ΕΥΠ/ΚΥΠ, την 
ΕΡΤ και το ΑΠΕ/ΜΠΕ). Επιπλέον, παίρνει νομοθετική πρω-
τοβουλία (δηλαδή θα μπορεί να καταθέτει νομοσχέδια στη 
Βουλή, θα μπορεί να εκδίδει πράξεις ατομικού και κανονι-
στικού χαρακτήρα και να προτείνει έκδοση διαταγμάτων και 
πράξεων από κοινού με άλλους υπουργούς, αναπληρωτές 
υπουργούς και υφυπουργούς. 

Σημαντική αρμοδιότητα είναι η υποβολή ερωτημάτων προς 
το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η αποδοχή σχετικών 
γνωμοδοτήσεων και πρακτικών. Αυτό σημαίνει ότι στο Μαξί-
μου θα στηθεί ένας μηχανισμός έκδοσης καθ' υπαγόρευση 
γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ, προκειμένου να παρακάμπτονται 
εμπόδια που εγείρει η νομιμότητα, στο βαθμό που την υπε-
ρασπίζονται υπηρεσιακοί παράγοντες των υπουργείων (ο 
Φλαμπουράρης το έκανε αυτό με στιλ Βεληγκέκα, ασκώντας 
αφόρητες πιέσεις στους υπηρεσιακούς παράγοντες).

Τέλος ο Γεραπετρίτης θα εκπροσωπεί τον πρωθυπουργό 
στην ΕΕ και τους διεθνείς οργανισμούς. Αυτό δείχνει ότι πε-
ριβάλλεται με στάτους άτυπου αναπληρωτή πρωθυπουργού, 
ενώ ο Πικραμμένος θα είναι -όπως είδαμε- απλώς διακοσμητι-
κός. Ο Κούλης τον έκανε αντιπρόεδρο μόνο για το «πρεστίζ» 
του πόστου.

«Τον πούλο» ο Σαμαράς
Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Σαμαρά και δεν 

εκδόθηκε καμιά επίσημη ανακοίνωση. Με μια επίσκεψη 
στην επίσημη ιστοσελίδα του πρωθυπουργού (https://
primeminister.gr/) θα διαπιστώσετε ότι η συνάντηση με 
τον Σαμαρά δεν αναφέρεται.

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Καραμανλή και 
το Μαξίμου εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση (https://
primeminister.gr/2019/07/17/21907), στην οποία αναφέ-
ρεται ότι «στη συνάντηση που έγινε σε πολύ καλό κλίμα, 
συζητήθηκαν οι τρέχουσες  πολιτικές και οικονομικές εξε-
λίξεις, καθώς και οι προοπτικές που διανοίγονται για την 
χώρα μας μετά τη νίκη της ΝΔ στις πρόσφατες εκλογές» 
και σημειώνεται ότι «ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον κ. 
Καραμανλή για τη θερμή στήριξη και τη συμβολή του στην 
πολιτική αλλαγή που έλαβε χώρα την 7η Ιουλίου».

Εγινε φανερό ότι υπάρχει πρόβλημα στις σχέσεις Μη-
τσοτάκη-Σαμαρά. Κι αυτό το πρόβλημα σίγουρα είχε να 
κάνει με την τοποθέτηση του Σαμαρά ως κομισάριου στις 
Βρυξέλλες, θέση την οποία φαίνεται ότι επιθυμούσε διακα-
ώς. Αν δεν την επιθυμούσε, θα είχε σταματήσει τη σχετική 
φιλολογία που αναπτύσσεται εδώ και μήνες, η οποία μάλ-
λον εκπορεύτηκε από τον ίδιο τον Σαμαρά.

Από το περιβάλλον Μητσοτάκη ακούγονταν τις τελευταί-
ες μέρες διάφορα, με κεντρική ιδέα ότι η υποψηφιότητα Σα-
μαρά παρουσιάζει δυσκολίες, γιατί δύσκολα η Ελλάδα θα 
μπορούσε να διεκδικήσει αντιπροεδρία στην Κομισιόν και 
δε θα ήταν σωστό ένας πρώην πρωθυπουργός να μη γίνει 
αντιπρόεδρος κτλ. Ολ' αυτά ακούγονταν ως προφάσεις εν 
αμαρτίαις. Απαξ και ο Σαμαράς αποφάσισε να διεκδικήσει 
το πόστο του έλληνα κομισάριου, θα πήγαινε στις Βρυξέλ-
λες ακόμα και αν του έδιναν τριτοκλασάτο κομισαριάτο. Κι 
εν πάση περιπτώσει, η διεκδίκηση ενός καλού κομισαριάτου 
ήταν περισσότερο δική του υπόθεση παρά του Μητσοτάκη.

Παράλληλα με το διαφαινόμενο πρόβλημα στις σχέσεις 
Μητσοτάκη-Σαμαρά, εντάθηκε η φημολογία ότι ο Κούλης 
θα προτείνει για έλληνα κομισάριο τον Μαργαρίτη Σχοινά, 
στέλεχος της νομενκλατούρας της Κομισιόν και τα τελευ-
ταία χρόνια εκπρόσωπο του Γιούνκερ. Την Πέμπτη, η υποψη-
φιότητα Σχοινά ανακοινώθηκε επίσημα. Είτε αυτό επιβλή-
θηκε στον Κούλη από τους ισχυρούς της Ευρωλάνδης, είτε 
απλώς βρήκε την ευκαιρία να «τελειώσει» τον Σαμαρά, το 
βέβαιο είναι ότι έκανε ήδη έναν μεγάλο εχθρό. Ο Σαμαράς 
δεν ξεχνά και θα χτυπήσει την κατάλληλη στιγμή.
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Πριν από δέκα χρόνια, η 
Παγκόσμια Διάσκεψη για 

τη Διατροφή, είχε βάλει ως 
στόχο τη μείωση των πεινα-
σμένων ανθρώπων στον πλα-
νήτη στα 420 εκατομμύρια. Ο 
στόχος αυτός υποτίθεται ότι 
θα πιανόταν μέχρι το 2015. Η 
έκθεση του Οργανισμού Τρο-
φίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ 
(FAO) τον Οκτώβρη του 2009 
είχε επισημάνει μάλιστα το 
γεγονός ότι «η αύξηση της δι-
ατροφικής ανασφάλειας δεν 
είναι αποτέλεσμα της φτωχής 
σοδειάς των καλλιεργειών, 
αλλά οφείλεται στις εγχώριες 
υψηλές τιμές των τροφίμων, 
τα χαμηλά εισοδήματα και 
την αύξηση της ανεργίας, που 
μείωσαν την πρόσβαση των 
φτωχών στην τροφή». Και κα-
τέληγε στο συμπέρασμα ότι η 
οικονομική κρίση που ξέσπασε 
τότε (2009) «δεν έχει ιστορικό 
προηγούμενο, με διάφορους 
παράγοντες να συγκλίνουν στο 
να την κάνουν ιδιαίτερα κατα-
στροφική για τους ανθρώπους 
υψηλού κινδύνου διατροφικής 
ανασφάλειας».

Η έκθεση του FAO επεσή-
μανε τότε τρία σημεία που 
έκαναν την οικονομική κρίση 
(που μόλις είχε ξεσπάσει) δι-
αφορετική από τις προηγού-
μενες. Το πρώτο ήταν ότι αυτή 
εκδηλώθηκε σχεδόν ταυτόχρο-
να με τη διατροφική κρίση που 
το 2006-8 ώθησε τις διεθνείς 
τιμές των ειδών ευρείας κατα-
νάλωσης πάνω από τα επίπεδα 
που μπορούν να ανεχτούν τα 
εκατομμύρια των φτωχών αν-
θρώπων και παρά το γεγονός 
ότι οι τιμές έπεσαν λόγω της 
κρίσης, παρέμειναν σε ιστορι-
κά υψηλά επίπεδα. Το δεύτε-
ρο ήταν ότι η κρίση επηρέασε 
ταυτόχρονα μεγάλα τμήματα 
του πλανήτη. Το τρίτο ήταν 
ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες 
ήταν περισσότερο οικονομικά 
και εμπορικά ενσωματωμένες 
στη διεθνή οικονομία απ’ όσο 
τα προηγούμενα 20 χρόνια, με 
αποτέλεσμα να είναι περισσό-
τερο εκτεθειμένες στα σκα-
μπανεβάσματα των διεθνών 
αγορών. Με πιο απλά λόγια, οι 
αναπτυσσόμενες χώρες έγιναν 
ακόμα πιο εξαρτημένες από 
τις ισχυρές ιμπεριαλιστικές 
χώρες, που είναι αυτές που 
κάνουν βασικά το «παιχνίδι» 
στις διεθνείς αγορές, λόγω του 
τεράστιου οικονομικού τους 
βάρους. Αν σ’ αυτό συμπλη-

ρώσουμε και την κερδοσκοπία 
του χρηματιστικού κεφαλαίου 
από τότε που τα τρόφιμα έγι-
ναν χρηματιστηριακό προϊόν 
(στα μέσα της προηγούμενης 
δεκαετίας, προκαλώντας εξε-
γέρσεις σε 40 χώρες), θα έχου-
με μία πιο καλή εικόνα για την 
κατάσταση.

Από τότε πέρασαν δέκα 
ολόκληρα χρόνια. Η κρίση κα-
τέστρεψε εκατομμύρια νοικο-
κυριά παγκοσμίως, έφερε απο-
λύσεις, ανεργία, φτώχεια, αλλά 
και μπόλικο χρήμα στις τσέπες 
των golden boys και των καπι-
ταλιστών, που μεταφέρθηκε 
με τα πακέτα «διάσωσης» 
των μεγάλων καπιταλιστικών 
επιχειρήσεων (που τις χαρα-
κτήρισαν ως πολύ μεγάλες για 
να καταρρεύσουν – too big to 
fail).

Κι ερχόμαστε σήμερα, σε 
εποχή «ανάκαμψης», και βλέ-
πουμε έκθεση της ίδιας οργά-
νωσης του ΟΗΕ (FAO) για την 
παγκόσμια διατροφή το 2018 

(βλ. http://www.fao.org/3/
ca5162en/ca5162en.pdf), που 
δημοσιεύτηκε την περασμέ-
νη βδομάδα, να αποκαλύπτει 
ότι ο αριθμός των ανθρώπων 
του πλανήτη που πεινάει έχει 
φτάσει στα 821.6 εκατομμύρια 
το 2018 (δηλαδή, διπλάσια σχε-
δόν από το «στόχο» του 2015), 
ποσοστό που ισοδυναμεί με 
το 10.8% του παγκόσμιου πλη-
θυσμού. Για να έχετε μια πιο 
ανάγλυφη εικόνα, είναι σα να 
λέμε ότι ο πληθυσμός μίας 
ολόκληρης Ευρώπης πεινά-
ει! Δεν μιλάμε για ανθρώπους 
που δεν τρώνε καλά, αλλά γι’ 
αυτούς που είναι χωρίς τροφή, 
δηλαδή πεινάνε πραγματικά. 
Μπορεί στην Ευρώπη και τη 
Βόρεια Αμερική το ποσοστό 
αυτών των ανθρώπων να είναι 
σχετικά χαμηλό (κάτω από το 
2.5%), θερίζει όμως σε άλλες 
ηπείρους, όπως η Αφρική (που 
αγγίζει το 20%, δηλαδή ένας 
στους πέντε) και η Ασία (που 
ξεπερνά το 11% - ένας στους 
δέκα).

Αν σ’ αυτά τα νούμερα προ-
σθέσουμε και τους ανθρώπους 
που θεωρούνται «διατροφικά 
ανασφαλείς» (δηλαδή δεν πε-
θαίνουν της πείνας αλλά είναι 
στα όριά της), που σύμφωνα 
με την έκθεση του FAO εκτι-
μώνται σε 1.3 δισ. άτομα (ποσο-
στό 17.2% του παγκόσμιου πλη-
θυσμού), τότε το σύνολο των 
ανθρώπων που ζουν είτε σε 
ακραία πείνα, είτε υποσιτίζο-
νται, φτάνει τα 2 δισεκατομ-
μύρια, δηλαδή το ένα τέταρτο 
του παγκόσμιου πληθυσμού!

Ομως, παράλληλα με την 
πείνα, φουντώνει και η παχυ-
σαρκία. Η αρρώστια των φτω-
χών στις ανεπτυγμένες χώρες 
είναι πλέον η παχυσαρκία, θα 
μπορούσε να πει κανείς. Το 
2016, οι παχύσαρκοι άνθρω-
ποι υπολογίζονται -σύμφωνα 
με την έκθεση του FAO- σε 822 
εκατομμύρια άτομα, ξεπερνώ-
ντας κατά 25.5 εκατομμύρια 
αυτούς που υποσιτίζονται. 
Στην παχυσαρκία οφείλονται 
4 εκατομμύρια θάνατοι το 
χρόνο.

Η αύξηση της απόλυτης 
εξαθλίωσης, που όπως έλεγε 
ο Μαρξ είναι ένας από τους 
νόμους του καπιταλισμού, 
αποδεικνύεται με στοιχεία 
από τους πλέον αναγνωρισμέ-
νους διεθνείς οργανισμούς 
που μόνο για αντικαπιταλισμό 
δε μπορεί να τους «κατηγορή-
σει» κανείς! Μόνο που αυτή η 
απόλυτη εξαθλίωση συντελεί-
ται εντελώς ανισόμετρα, όπως 
ανισόμετρη είναι η ανάπτυξη 
του καπιταλισμού παγκόσμια 
(πράγμα που μετά τον Μαρξ, 
ο ηγέτης των Μπολσεβίκων, 
Β.Ι. Λένιν, ανακάλυψε και περι-
έγραψε στα συγγράμματά του, 
αναφερόμενος στην εποχή της 
επικράτησης των παγκόσμιων 
μονοπωλιακών κολοσσών, την 
εποχή του ιμπεριαλισμού, 
όπως εύστοχα τη χαρακτήρι-
σε).

Μετά από αυτά τα στοιχεία, 
είναι να γελάει πικρά κανείς 
ακούγοντας το «στόχο» για 
εκμηδενισμό της πείνας μέχρι 
το 2030! Ενα στόχο που θα τον 
βρείτε γραμμένο σε πολλά κεί-
μενα των διεθνών οργανισμών, 
όπως ήταν αυτός για το 2015, 
που αναφέραμε στην αρχή. 
Οταν όμως η τάση σήμερα εί-
ναι η αύξηση της πείνας, μετά 
από μερικά χρόνια σχετικής 
σταθεροποίησης του καπιτα-
λισμού, ποιος μπορεί να χάψει 
αυτό το παραμύθι;

Ασήμαντες οι ιρανικές 
«προκλήσεις» για τα πυρηνικά 
αλλά οι ΗΠΑ εξακολουθούν 
να… γαυγίζουν!

Η απόφαση της ιρανικής κυβέρνησης για αύξηση του ποσο-
στού εμπλουτισμού ουρανίου στο 4.5%, από το όριο του 3.67% 
που προβλέπει η συμφωνία του 2015 μεταξύ της ιρανικής κυ-
βέρνησης και της ομάδας των έξι πιο ανεπτυγμένων χωρών του 
πλανήτη (ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Κίνα, Ρωσία και Γερμανία), από 
την οποία αποχώρησαν πέρσι οι ΗΠΑ, πράγμα που πιστοποιήθηκε 
και από τους ειδικούς απεσταλμένους της Διεθνούς Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας, δεν αποτελεί σημαντική εξέλιξη σύμφωνα 
με την Φεντερίκα Μογκερίνι, επικεφαλής επί των Εξωτερικών 
της ΕΕ. Σ’ αυτό συμφώνησαν και οι υπουργοί Εξωτερικών της 
ΕΕ, με τη Βρετανία να υποστηρίζει ότι υπάρχει ακόμα ένα μικρό 
παραθυράκι για τη διάσωση της συμφωνίας. 

Το ποσοστό του 4.5% είναι πολύ μικρότερο από αυτό που είχε 
φτάσει το Ιράν πριν από τη συμφωνία (20%) και σχεδόν αμε-
λητέο μπροστά σε αυτό που χρειάζεται για να κατασκευαστεί 
μία πυρηνική βόμβα (90%). Το χαμηλά εμπλουτισμένο ουράνιο 
χρησιμοποιείται μόνο στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας. Τίποτα περισσότερο. Ετσι, δεν υπάρχει λόγος για την 
επιβολή κυρώσεων βάσει της συμφωνίας του 2015.

Αυτό ήταν επόμενο να εξοργίσει τους σιωνιστές, με τον Νετα-
νιάχου να παρομοιάζει την απόφαση της ΕΕ για τη μη επιβολή 
κυρώσεων με την πολιτική «κατευνασμού» που ακολουθήθηκε 
απέναντι στους Ναζί κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο!!! Σ’ 
αυτή τη ζωή, μπορείς να παρομοιάσεις τις γάτες με… λιοντάρια, 
αυτό όμως δε σημαίνει ότι μπορείς να αποφύγεις τη γελοιοποί-
ηση! Αυτό συμβαίνει και με το Ισραήλ, που όλοι γνωρίζουν ότι 
διαθέτει πυρηνικά και άλλα απαγορευμένα όπλα (ορισμένα από 
τα οποία τα έχει χρησιμοποιήσει κατά των Παλαιστινίων), αλλά 
το παίζει «εγγυητής της ειρήνης» στην περιοχή!

Από την άλλη, ο αμερικάνικος τσαμπουκάς φαίνεται ότι έχει 
κοπάσει. Αυτό δε σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν να σφίγ-
γουν τον κλοιό στην Τεχεράνη, αλλά για την ώρα καμία πλευρά 
δε φαίνεται διατεθειμένη να οξύνει το παιχνίδι. Οι αμερικάνικες 
κυρώσεις λειτουργούν για την ώρα μια χαρά για την Ουάσιγκτον, 
καταδικάζοντας τον ιρανικό λαό σε στερήσεις όπως κατήγγειλε ο 
υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Μοχάμεντ Ζαρίφ, σε συνάντηση 
στο πλαίσιο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ζαρίφ προειδοποίησε τις 
ΗΠΑ ότι το Ιράν δεν έχει άλλη επιλογή από το να κατασκευάσει 
βαλιστικούς πυραύλους για να προστατευτεί από την αμερικά-
νικη επιθετικότητα. Τι απάντησε ο Τραμπ από τη συνεδρίαση του 
υπουργικού του συμβουλίου; Οτι οι ΗΠΑ δε θέλουν να επιβάλουν 
αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, αλλά να εμποδίσουν την απόκτηση 
πυρηνικών όπλων από το Ιράν! Κι ας γνωρίζει ότι με τη συμφωνία 
του Ομπάμα (που ο ίδιος απορρίπτει) δεν υπήρχε περίπτωση το 
Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, τα οποία έτσι κι αλλιώς ήθελε 
πολλή δουλειά για να αποκτήσει!

Απόλυτη εξαθλίωση

Νόμος του καπιταλισμού 
Παραμύθι της Χαλιμάς η εκμηδένιση της πείνας μέχρι το 2030

Κυρίαρχη, παρά την… τρεμούλα

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι και 
με τη βούλα του Ευρωκοινοβουλίου η 

νέα πρόεδρος της Κομισιόν, που θα ανα-
λάβει τα καθήκοντά της τον Οκτώβρη, 
αντικαθιστώντας τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. 
Μπορεί η εκλογή της να εξασφαλίστηκε 
οριακά (ξεπέρασε το 50% μόλις κατά εν-
νέα ψήφους), όμως δεδομένων των αλλα-
γών που έχουν συντελεστεί στη σύνθεση 
του Ευρωκοινοβουλίου μετά τις εκλογές 
του περασμένου Μάη, το αποτέλεσμα 
είναι ένας θρίαμβος της «σιδερένιας» δι-
πλωματίας που άσκησε η Ανγκελα Μέρ-
κελ, τόσο στο εσωτερικό της Γερμανίας 

(για να εξαναγκάσει τους «γκρινιάρηδες» 
σοσιαλδημοκράτες να ψηφίσουν «υπέρ 
των συμφερόντων της Γερμανίας») όσο 
και στο εξωτερικό (είναι χαρακτηριστικό 
ότι την Φον ντερ Λάιεν ψήφισαν ακόμα 
και οι ευρωβουλευτές του ιταλικού «Κινή-
ματος 5 Αστέρων».

Η Μέρκελ απέδειξε ότι ακόμα και με… 
τρεμούλα εξακολουθεί να είναι η σιδερέ-
νια καγκελάριος του γερμανικού ιμπερια-
λισμού, που ξέρει να εκμεταλλεύεται την 
οικονομική του ισχύ και να τη μετατρέπει 
σε πολιτική ισχύ στα διεθνή διαβούλια.

Και για να δείξει σ' αυτούς που φιλολο-
γούν για την κατάσταση στην υγεία της, 
έχρισε νέα υπουργό Αμυνας της Γερμα-
νίας την επονομαζόμενη «μίνι Μέρκελ», 
Ανεγκρέτ Κραμπ-Κάρενμπαουερ, για να 
της προσφέρει -πέρα από την προεδρία 
της CDU- και υπουργική εμπειρία στο ομο-
σπονδιακό επίπεδο, ώστε να μπορέσει να 
διεκδικήσει με αξιώσεις τη θέση της υπο-
ψήφιας καγκελαρίου από το κόμμα της και 
στη συνέχεια την καγκελαρία, το 2021 που 
λήγει η θητεία της Μέρκελ ή πιο πριν, αν 
αποφασίσει ή αναγκαστεί να αποχωρήσει.
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Οι σιωνιστές 
δολοφονούν παιδιά!

Εδώ και οχτώ χρόνια οι κάτοικοι του παλαιστινιακού χωριού Καφρ 
Καντούμ στo Boρρά της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, διαδηλώ-

νουν κάθε Παρασκευή, μετά την προσευχή, στον κοντινό ισραηλινό 
εποικισμό του Κεντουμίν. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων έχουν 
δεχτεί την κτηνώδη ισραηλινή καταστολή, η οποία απέναντι στην 
ειρηνική διαδήλωση παρατάσσει τον πάνοπλο ισραηλινό στρατό, 
ενώ στις παλαιστινιακές σημαίες και τα πλακάτ απαντούσε μέχρι 
πρόσφατα με ομοβροντίες δακρυγόνων και στους πιο ζωηρούς δι-
αδηλωτές με σφαίρες καουτσούκ. Την Παρασκευή 12 Ιούλη, όμως, 
οι σιωνιστές ξεπέρασαν τον εαυτό τους, διαπράττοντας ένα ακόμα 
στυγερό έγκλημα, απ’ αυτά που τόσο καλά ξέρουν να κάνουν.

Ελεύθερος σκοπευτής του ισραηλινού στρατού πυροβόλησε 
στο κεφάλι με σφαίρα διασποράς τον δεκάχρονο παλαιστίνιο δι-
αδηλωτή, Αμπντούλ Ραχμάν Στεΐουι. Η σφαίρα θρυμματίστηκε σε 
δεκάδες θραύσματα μέσα στο κεφάλι του παιδιού, προκαλώντας 
του βαρύτατη εγκεφαλική αιμορραγία και διαλύοντας ολόκληρα 
τμήματα του εγκεφάλου και των αγγείων του. Το παιδί διακομίστηκε 
στο νοσοκομείο Ραφίντια της Νάμπλους όπου παλεύει για τη ζωή 
του. «Εφερε διαμπερές τραύμα στο δεξιό τμήμα του εμπρόσθιου 
λοβού. Το τραύμα ήταν σοβαρό και υπήρχαν περισσότερα από 100 
θραύσματα», δήλωσε ο διευθυντής της νευροχειρουργικής κλινικής, 
Οτμάν Οτμάν. «Αυτή δεν ήταν λαστιχένια σφαίρα, ήταν μεταλλική 
σφαίρα», είπε ο γιατρός, σημειώνοντας ότι «αυτή δεν ήταν κανονική 
σφαίρα. Εχω δει πολλά τραύματα από πυροβόλα όπλα και έσπαγαν 
μόνο σε μερικά κομμάτια. Πάνω από 100 θραύσματα δεν είναι κα-
νονικό».

Ο Αμπντούλ Ραχμάν συμμετείχε στη διαδήλωση και στεκόταν 
μακριά από τις συγκρούσεις. Η σφαίρα δεν το πέτυχε τυχαία, αλ-
λά σκοπούμενα. Η στοχοποίησή του από τον ελεύθερο σκοπευτή 
είχε ως μοναδικό στόχο να σπείρει τον τρόμο στους διαδηλωτές 
προκειμένου να σταματήσουν τις εβδομαδιαίες διαδηλώσεις τους. 
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποιεί 
αληθινά πυρά για να διαλύσει τη διαδήλωση στο Καφρ Καντούμ. 
Μέχρι τώρα οι στρατιώτες πυροβολούσαν στον αέρα, όμως αυτή 
την φορά έστρεψαν τα όπλα τους σε άοπλους διαδηλωτές πυροβο-
λώντας για να σκοτώσουν.

Την περίοδο 2011-2014, δυο διαδηλωτές έμειναν ανάπηροι από τη 
σιωνιστική καταστολή. Ο ένας δέχτηκε κάνιστρο δακρυγόνου στο 
στόμα, με αποτέλεσμα έκτοτε να μη μπορεί να μιλήσει, καθώς το 
πρόσωπο και το σαγόνι του έχουν υποστεί βαριές κακώσεις. Ενας 
άλλος τυφλώθηκε από λαστιχένιες σφαίρες που δέχτηκε στα μάτια 
από κοντινή απόσταση. Το 2014, ένας 75χρονος διαδηλωτής πέθανε 
από ασφυξία λόγω μεγάλης εισπνοής χημικών. Σύμφωνα με μαρτυ-
ρίες κατοίκων, μέχρι το 2014 ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποιούσε 
μόνο λαστιχένιες σφαίρες και δακρυγόνα, ενώ από το 2014 μέχρι 
το 2016 χρησιμοποίησε ευρέως σφαίρες 5,6 χιλιοστών, τις λεγόμε-
νες σφαίρες «Τούτου». Παρά το γεγονός ότι ακόμα και η ισραηλινή 
στρατιωτική Δικαιοσύνη είχε διατάξει την απαγόρευση της χρήσης 
τέτοιων σφαιρών από το στρατό, γιατί μπορούν να προκαλέσουν το 
θάνατο στο θύμα, οι σιωνιστές συνέχισαν να τις χρησιμοποιούν μέ-
χρι το 2016, τραυματίζοντας 85 παλαιστίνιους διαδηλωτές, μεταξύ 
των οποίων δεκάδες παιδιά.

Με την έναρξη του 2019, ο ισραηλινός στρατός όξυνε κατακό-
ρυφα την καταστολή χρησιμοποιώντας αληθινές σφαίρες. Μόνο 
τον Γενάρη, ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν πέντε διαδηλω-
τές. Ανάμεσά τους ένα παιδί που δέχτηκε τη σφαίρα στον λαιμό, 
παραμένοντας νοσηλευόμενο σε κρίσιμη κατάσταση για μέρες σε 
νοσοκομείο της Δυτικής Οχθης.

Οι σιωνιστές δε διστάζουν να απαντήσουν σε ειρηνικές διαδηλώ-
σεις με την ίδια δολοφονική βία που αντιμετωπίζουν τους μαχητές 
της Αντίστασης. Το μόνο που καταλαβαίνουν και μπορεί να τους 
σταματήσει είναι η ένοπλη αντίσταση του παλαιστινιακού λαού, ενώ 
το μόνο που μένει ως δίδαγμα είναι ότι οι λαοί νικούν με το όπλο στο 
χέρι, κάτι που γνωρίζει πολύ καλά ο λαός της Παλαιστίνης.

S-400 – Toυρκία-ΗΠΑ

Το παζάρι τώρα αρχίζει!
Το είπε και το έκανε τελικά ο Ερντο-

γάν και τώρα καμαρώνει σαν γύφτι-
κο σκεπάρνι. Ο λόγος για τους ρωσικούς 
αντιαεροπορικούς πυραύλους S-400, οι 
οποίοι άρχισαν να καταφθάνουν στην 
Τουρκία από την προηγούμενη Πέμπτη, 
αλλά θα χρειαστούν ακόμα μήνες για 
να εγκατασταθούν πλήρως. Ο Ερντογάν 
δήλωσε ότι μέχρι τον Απρίλη του 2020 
θα ολοκληρωθεί η εγκατάστασή τους, 
οπότε υπάρχει αρκετός χρόνος για πα-
ζάρι με τις ΗΠΑ.

Ετσι εξηγείται και η σιγή ιχθύος της 
Ουάσιγκτον επί τέσσερις ολόκληρες μέ-
ρες σ’ αυτό το «πολυσύνθετο θέμα» (έτσι 
το είχε χαρακτηρίσει ο Τραμπ όταν συ-
ναντήθηκε με τον Ερντογάν στο περιθώ-
ριο της συνόδου των G20 στην Οσάκα 
της Ιαπωνίας πριν από δυο βδομάδες). 
Ο Ερντογάν πήρε τότε τις απαραίτητες 
διαβεβαιώσεις από τον Τραμπ (και μά-
λιστα δημόσια, στη σύντομη συνέντευ-
ξη Τύπου μετά τη συνάντηση), ότι δε θα 
επιβληθούν οι κυρώσεις. Υπενθυμίζουμε 
ότι οι κυρώσεις προβλέπονται από το νό-
μο «East Med Act», στόχος του οποίου 
είναι η ανακοπή της ρωσικής επιρροής 
στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Τραμπ είχε 
ρίξει τις ευθύνες στον Ομπάμα για τη 
μη αγορά από την Τουρκία του πολύ πιο 
ακριβού από τους ρωσικούς S-400 αμε-
ρικανικού αντιπυραυλικού συστήματος 
Patriot.

Την περασμένη Τρίτη, ο Τραμπ βγήκε 
δημόσια και υποστήριξε ότι δε θα ήταν 
δίκαιο και για τις δύο χώρες να ακυρω-
θεί η παραγγελία των αμερικάνικων μα-
χητικών F-35, κατηγορώντας ξανά τον 
Ομπάμα για την απόφαση της Τουρκίας 
να παραγγείλει τους S-400! Λίγο αργό-
τερα, ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε, κατά τη 
διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού 
συμβουλίου, ότι η Τουρκία δεν μπορεί να 
αγοράσει άλλα αεροσκάφη F-35, γιατί  
απέκτησε ρωσικό σύστημα αεράμυ-
νας! Και αργά τη βράδυ της Τετάρτης, η 
γραμματεία του Λευκού Οίκου εξέδωσε 
ανακοίνωση με την οποία ανακοίνωσε 
επίσημα την ακύρωση της παράδοσης 
των αμερικάνικων μαχητικών F-35. «Η 
απόφαση της Τουρκίας να αγοράσει το 
ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400 
καθιστά αδύνατο να παραμείνει στο 
πρόγραμμα των F-35» έλεγε η ανακοί-
νωση (βλ. https://www.whitehouse.gov/
briefings-statements/statement-press-

secretary-64). 
Η ανακοίνωση επανέλαβε ουσιαστι-

κά αυτά που είπε από την προηγούμενη 
Πέμπτη (την ίδια μέρα που τα πρώτα ρω-
σικά αεροσκάφη με τον εξοπλισμό των 
S-400 προσγειώνονταν στην Τουρκία), 
ο αρχηγός του αμερικάνικου Γενικού 
Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Μάρκ 
Μίλεϊ σε γραπτή του κατάθεση στην 
Γερουσία. Ο Μίλεϊ πρότεινε τη διακοπή 
της μεταφοράς των αεροσκαφών F-35 
στην Τουρκία, γιατί «οι S-400 είναι ένα 
ρωσικό σύστημα που σχεδιάστηκε για 
να καταρρίπτει αεροσκάφη όπως τα 
F35».

Δεν είναι δυνατόν οι ΗΠΑ να δεχτούν 
να δώσουν τα F-35 στην Τουρκία (που 
θέλει να αγοράσει καμία εκατοστή απ’ 
αυτά) για να αποκτήσουν τη δυνατότητα 
να τα κατασκοπεύσουν οι ρώσοι ειδικοί 
που θα έρθουν στην Τουρκία για την 
εγκατάσταση των S-400! Γιατί από τη 
στιγμή που οι ρώσοι ειδικοί εγκαταστα-
θούν στην Τουρκία, κανείς δεν μπορεί 
να αποκλείσει (το αντίθετο μάλιστα) 
το γεγονός να βρουν την ευκαιρία να 
πάνε… παραδίπλα και να αποκτήσουν 
πληροφορίες από κοντά για τα F-35. 

Γι’ αυτό και η ανακοίνωση του Λευκού 
Οίκου της περασμένης Τετάρτης, αφού 
πρώτα σημειώνει ότι η αγορά των S-400 
από την επί 65 χρόνια σύμμαχο στα 
πλαίσια του ΝΑΤΟ, Τουρκία, υπονομεύει 
τη δέσμευση όλων των μελών του ΝΑΤΟ 
να απομακρυνθούν από τα ρωσικά συ-
στήματα, προειδοποιεί ότι αυτό θα έχει 

βλαβερές συνέπειες στη συλλειτουργία 
της Τουρκίας με τη Συμμαχία. Συνεχίζο-
ντας το «σκοτσέζικο ντους» και περνώ-
ντας από το κρύο στο ζεστό, η ανακοί-
νωση καταλήγει με τη διαπίστωση ότι 
η στρατιωτική σχέση των ΗΠΑ με την 
Τουρκία είναι δυνατή και η συνεργασία 
με την Τουρκία θα συνεχιστεί, έχοντας 
επίγνωση των περιορισμών που θέτει η 
αγορά των S-400 από την Τουρκία.

Από τη άλλη, υπάρχει πάντα ο μπα-
μπούλας ευρύτερων κυρώσεων. Στην κα-
θημερινή συνέντευξη Τύπου της περα-
σμένης Τρίτης, η εκπρόσωπος του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ, Μόργκαν Ορταγκους, 
δήλωσε ότι η αμερικάνικη πολιτική ηγε-
σία εξετάζει τι κυρώσεις θα επιβληθούν 
στην Τουρκία.

Ετσι, το νέο σίριαλ με τίτλο «εγκατά-
σταση των S-400 στην Τουρκία», που 
μόλις άρχισε, θα έχει πολλά… επεισό-
δια. Το πιθανότερο είναι να έχουν την 
τύχη των S-300 που αγόρασε η Κύπρος, 
αλλά… ενταφιάστηκαν στην Κρήτη και 
πολύ πιθανόν να αποτέλεσαν πεδίο 
έρευνας από αμερικάνους ή σιωνιστές 
ειδικούς (άλλωστε, σε δουλικό τους κρά-
τος αποθηκεύτηκαν). Στις σχέσεις των 
ιμπεριαλιστικών κρατών με τις υποτε-
λείς τους, αυτοί που έχουν το πάνω χέρι 
είναι πάντα οι ιμπεριαλιστές. Η σχετική 
ανεξαρτησία των υποτελών (όπως είναι 
και η Τουρκία) έχει τα όριά της. Ηδη, η 
Ευρωπαϊκή Ενωση έχει επιβάλει τις δι-
κές της κυρώσεις στην Τουρκία (για τις 
γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ).

Τον έκαψαν οι αριστοκρατικές συνήθειες

Αριστοκρατικής καταγωγής (όπως υποδηλώνει το «ντε» στο 
όνομά του) ο υπουργός Οικολογικής Μετάβασης της Γαλλίας 

Φρανσουά ντε Ρουζί, δεν μπορούσε να απαρνηθεί τις παραδό-
σεις της τάξης του. Ετσι, από τότε που έγινε υπουργός βρήκε την 
ευκαιρία να αναβιώσει την αριστοκρατική παράδοση, ανακαινί-
ζοντας εκ βάθρων την υπουργική κατοικία και παραθέτοντας σ' 
αυτήν δείπνα στους φίλους του με αστακούς  και άλλα παρόμοια 
εδέσματα, σε πολυτελή σερβίτσια που περιλάμβαναν και χρυσά 
κουτάλια. Δαπάναις του γαλλικού κράτους, φυσικά.

Γιατί να μην το κάνει ο άνθρωπος; Ο πρόεδρος Μανού και η 
σύζυγός του Μπριζίτ ξόδεψαν τόσα εκατομμύρια για να ανακαι-
νίσουν το Ελιζέ και να επαναφέρουν την αύρα της αριστοκρα-
τικής Γαλλίας. Και πού τους χάνεις πού τους βρίσκεις, όλο στα 
χρυσάφια των Βερσαλλιών τους βλέπεις, εκεί που όλοι οι προη-
γούμενοι γάλλοι πρόεδροι απέφευγαν να οργανώνουν επίσημες 
εκδηλώσεις. Οταν ένα χωριατόπαιδο όπως ο Μακρόν γουστάρει 
να βουτάει στην αριστοκρατική χλίδα, δε θα το κάνει ένας γόνος 
αριστοκρατών όπως ο Ντε Ρουζί;

Τα λουδοβίκεια γεύματα, όμως, έγιναν γνωστά, άρχισε το 
κράξιμο και ο Μανού μήνυσε στον αγαπημένο του υπουργό να 
παραιτηθεί (είναι και η πίεση από τα Κίτρινα Γιλέκα βλέπετε). 
Οπερ και εγένετο, με τον Ντε Ρουζί να καταγγέλλει το «μιντιακό 

λιντσάρισμα» που… δεν του επιτρέπει να συνεχίσει με ηρεμία το 
έργο του! Λεπτομέρεια: ο Ντε Ρουζί έχει ξεκινήσει την πολιτική 
του καριέρα με τους Πράσινους, κουβαλώντας την αύρα του πε-
ριβαλλοντικού ακτιβιστή!

Οπως βλέπετε, αυτού του τύπου τα φαινόμενα δεν παρατη-
ρούνται μόνο στη ζωή και τη δράση του πολιτικού προσωπικού 
στις αποικίες επιπέδου Ελλάδας.
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Σοκ και δέος!
Εκείνοι που είχαν χάψει το προεκλογικό (και 

μετεκλογικό) παραμύθι της ΝΔ, ότι το πρώτο κιόλας 
νομοσχέδιο που θα ψηφίσει, το πρώτο δεκαήμερο 
του Αυγούστου, θα περιλαμβάνει εκτεταμένες 
φοροαπαλλαγές (μείωση φορολογίας εισοδήματος, 
μείωση ΕΝΦΙΑ, μείωση ΦΠΑ), θα πρέπει να 
περιμένουν το φθινόπωρο. Από φθινόπωρο θα τους 
πάνε στον χειμώνα και φοροαπαλλαγές δε θα δουν, 
όμως προς το παρόν μένουμε στο αναμφισβήτητο 
πρώτο ψέμα: το φορολογικό νομοσχέδιο θα 
σπάσει σε δυο δόσεις, διέρρευσε η κυβέρνηση την 
περασμένη Τετάρτη.

Η πρώτη δόση θα περιλαμβάνει μόνο μέτρα χωρίς 
δημοσιονομικό κόστος: αλλαγές στη ρύθμιση για 
τις 120 δόσεις, κίνητρα για την αγορά ακινήτων και 
παρεμβάσεις «αναπτυξιακού χαρακτήρα» (προς 
όφελος των καπιταλιστών, δηλαδή).

Η δεύτερη δόση, που θα περιλαμβάνει μειώσεις 
φόρων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, μείωση 
των συντελεστών ΦΠΑ και μείωση του ΕΝΦΙΑ, θα 
έρθει το φθινόπωρο, «με την οριστικοποίηση του 
προϋπολογισμού του 2020».

Εμείς το ξέραμε, βέβαια. Είχαμε ακούσει και 
τον Ρέγκλινγκ να δηλώνει πως ο Σταϊκούρας τον 
διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα 
σεβαστεί τους δημοσιονομικούς στόχους της χώρας, 
όταν έρθει η ώρα του προϋπολογισμού (σχετικό 
ρεπορτάζ στη σελίδα 16). Ομως υπήρχαν αφελείς 
που πίστεψαν ότι η νέα κυβέρνηση με το καλημέρα 
θα μειώσει τη φορολογική επιβάρυνση. Οπως είχαν 
υπάρξει αφελείς που είχαν πιστέψει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, 
ακόμα κι αν δεν καταργούσε τα Μνημόνια, θα τους 
ανακούφιζε κάπως συγκρουόμενος με την τρόικα.

Οι κωλοτούμπες ξεκίνησαν νωρίς και από την 
κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αλλωστε, όπως οι ίδιοι 
έλεγαν όταν αντιπολιτεύονταν τον ΣΥΡΙΖΑ, 
η κωλοτούμπα είναι το εθνικό μας σπορ (ως 
έθνος νοείται η πολιτική κάστα που υπηρετεί την 
κεφαλαιοκρατία!).

Μπορούν να παρηγοριούνται, όμως, οι 
εξαπατημένοι ψηφοφόροι. Εργώδες θα είναι το 
κυβερνητικό καλοκαίρι. Θα καταργήσουν το άσυλο, 
θα ξεκινήσουν πογκρόμ κατά των μεταναστών, 
θα εγκαταστήσουν τα ΜΑΤ στα Εξάρχεια. Θα 
καταπατήσουν κάθε έννοια νομιμότητας προς 
όφελος των πλιατσικολόγων καπιταλιστών του 
Ελληνικού (για να τους ζηλέψει ο ρέκτης στο 
είδος Φλαμπουράρης). Θα βάλουν μπροστά το 
ξεπούλημα της ΔΕΗ και άλλων κρατικών ενεργειακών 
επιχειρήσεων (εγγύηση, ως αρμόδιος υπουργός, 
ο φανατικός νεοφιλελεύθερος Κ. Χατζηδάκης). 
Α, να μην το ξεχάσουμε. Θα επανασυστήσουν και 
τη δολοφονική ομάδα ΔΕΛΤΑ (δείτε σχόλιο και 
φωτογραφίες δίπλα), για να ολοκληρωθεί η εικόνα 
της πολιτικής «σοκ και δέος» που επιφυλάσσουν για 
τον ελληνικό λαό.

«Σοκ και δέος» στην οικονομική και την 
κοινωνική πολιτική, βάθεμα της κινεζοποίησης, 
διότι αποτελεί το θεμέλιο κάθε «φιλικής προς την 
επιχειρηματικότητα» πολιτικής, που μπορεί να φέρει 
την ανάπτυξη, «νόμος και τάξις» στον τομέα της 
κρατικής καταστολής, γιατί «ο φόβος φυλάει τα 
έρ'μα».

Δεν κρύβει εκπλήξεις αυτή η πολιτική. Τη 
γνωρίζουμε καλά, καθώς την υφιστάμεθα στο 
πετσί μας εδώ και μια δεκαετία. Την ξεκίνησε ο 
Παπανδρέου το 2010, τη συνέχισε ο Παπαδήμος, ο 
Σαμαράς με τους Βενιζελοκουβέληδες, ο Τσίπρας 
με τον Καμμένο, ήρθε η σειρά του Μητσοτάκη που 
έχει ξανασυμμετάσχει στο «κόλπο». Το μεγάλο 
ζητούμενο, όμως παραμένει: η ανάπτυξη των ταξικών 
αντιστάσεων.

στο ψαχνό

Αρχισαν τα όργανα
Δε θα καθόταν, φυσικά, με σταυρωμένα 

χέρια η Ολγα Κεφαλογιάννη. Βγήκε στο 
«γυαλί» και -χρησιμοποιώντας αναγκαστι-
κά χαμηλούς τόνους και διαβεβαιώνοντας 
ότι «είναι παρούσα στη μεγάλη μάχη του 
Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής 
του»- κατήγγειλε τον Κούλη για αθέτηση 
συμφωνίας. Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε, 
της είχε υποσχεθεί «πακέτο» τα υπουργεία 
Πολιτισμού και Τουρισμού, ενώ η ίδια θα 
ήταν διατεθειμένη να πάρει έστω το Πολι-
τισμού μόνο του (όχι όμως του Τουρισμού). 
Ο Κούλης αθέτησε τη συμφωνία τους κι 
αυτή αρνήθηκε να μπει στην κυβέρνηση 
και παραμένει απλή βουλευτής με… απει-
λητική ατζέντα: «Πλέον θα προχωρήσω τα 
θέματα και θα ζητήσω από την κυβέρνηση 
να τα προχωρήσει στη Βουλή. Τιμούμε την 
ψήφο των πολιτών με την συνολική μας 
παρουσία». Υπόσχεται, δηλαδή, ότι θα κά-
νει εσωτερική αντιπολίτευση στην πασόκα 
Μενδώνη που της πήρε το υπουργείο.

Η Κεφαλογιάννη, γόνος πολιτικής οι-
κογένειας και πρωτοανιψιά των Βαρδι-
νογιάννηδων, έχει… υψηλές φιλοδοξίες. 
Εμφανίζεται από τώρα ως αδικημένη, για 
να καταγράψει την υποψηφιότητά της 
για την «μετά τον Κούλη» εποχή της ΝΔ. 
Μπορεί να περιμένει, αλλά δε θα καθή-
σει ήσυχη. Αν ήταν εντός κυβέρνησης, θα 
εξασφάλιζε την προβολή της μέσω του μι-

ντιακού συστήματος. Εκτός κυβέρνησης, 
θα πρέπει να «παράγει ειδήσεις» για να 
βρίσκεται στην επικαιρότητα. Δεν υποστη-
ρίζουμε ότι μ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να 
γκρεμίσει τον Κούλη. Εκείνο που θα προ-
σπαθήσει να κάνει είναι η εκμετάλλευση 
της αναπόφευκτης φθοράς την οποία θα 
υποστεί ο Κούλης. Οσο μπορεί θα κατα-
θέτει κι αυτή τον οβολό της για ν' αρχίσει 
η φθορά όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Ενα ακόμα ψέμα
«Βάσει του χρονοδιαγράμματος, το νέο 

112 αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουρ-
γία στις αρχές του 2019, ενώ γίνεται προ-
σπάθεια για ταχύτερη υλοποίηση». Αυτά 
ανακοίνωνε η Γενική Γραμματεία Πολιτι-
κής Προστασίας στις 31 Ιούλη του 2018, 
λίγες μέρες μετά τη φονική πυρκαγιά 
στο Μάτι. Πέρασε και ένα εξάμηνο από 
τις αρχές του 2019 και δεν υπήρξε ούτε 
δοκιμαστική λειτουργία του απλού αυτού 
συστήματος τηλεφωνικής προειδοποίη-
σης. Ενα ακόμα συριζαϊκό ψέμα.

Το μπαλάκι τώρα έχει περάσει στα χέ-
ρια της ΝΔ, η οποία άρχισε τα δικά της 
ψέματα. Λειτουργία σ' ένα μήνα είπε ο 
Κούλης, μέχρι τα τέλη του χρόνου είπαν 
οι αρμόδιοι. Και βλέπουμε…

Σε άλλο έχει δίκιο
Εγώ δε θα κάνω πολιτική εκμετάλλευ-

ση, είπε ο Τσίπρας αναφερόμενος στους 

Επαινος!
Δε νομίζουμε πως έχει οποιαδή-

ποτε τύχη ο Τσακαλώτος να επιλεγεί 
ως επικεφαλής του ΔΝΤ στη χη-
ρεύουσα θέση μετά τη μετακίνηση 
της Λαγκάρντ στο τιμόνι της ΕΚΤ. 
Αλλωστε, τα ονόματα που κυκλοφο-
ρούν πριν να αρχίσει το παζάρι των 
ιμπεριαλιστών για τέτοια πόστα, συ-
νήθως κυκλοφορούν για να «καούν» 
και να έρθει μετά κάποιο «αουτσά-
ιντερ» (κάπως έτσι δεν έγινε με την 
Φον ντερ Λάιεν και με τη Λαγκάρντ 
για τα ευρωπαϊκά πόστα;). Ομως, η 
συμπερίληψη του Τσακαλώτου σε 
μια λίστα που δημοσίευσε το CNBC, 
παρέα με μεγαλοστελέχη όπως ο 
Ντεϊσελμπλούμ, ο Ντράγκι, ο Κερέ, 
η Γκεοργκίεβα, ακόμα και ο Σόιμπλε, 
δεν είναι χωρίς πολιτική σημασία.

Στο δυτικό ιμπεριαλιστικό κόσμο 
θεωρούν τον Τσακαλώτο δικό τους 
άνθρωπο. Πολιτικό στέλεχος με θεω-
ρητική κατάρτιση που δείχνει απόλυ-
τη προσαρμοστικότητα στις εντολές 
που παίρνει και που εφαρμόζει με 
λουθηρανική εμμονή τα συμφωνη-
θέντα. Κατά τα άλλα, ο Τσακαλώτος 
αυτομοστράρεται ως… μαρξιστής και 
στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται άτυπος ηγέ-
της της… αριστερής φράξιας των 53+.

ΚΟΝΤΡΕΣ

ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΟΙ ΕΝΣΤΟΛΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ. Μέσα στο παραμύθι που πλασάρουν στις συντηρητικοποιημένες λαϊκές μάζες οι 
φορείς του δόγματος «νόμος και τάξις», που επανήλθαν στην κυβερνητική εξουσία, είναι και η επανασύσταση της Ομάδας ΔΕΛΤΑ, 
η οποία θα ενισχύσει «το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών». Ομως, η συγκεκριμένη Ομάδα δεν είχε ποτέ καμιά σχέση με την κοινή 
αστυνόμευση. Ηταν ένα σώμα δικυκλιστών με εμφάνιση Ράμπο, που είχε ως μοναδική αποστολή την καταστολή διαδηλώσεων με τη 
χρήση καθαρά δολοφονικών μεθόδων. Οι Μαρκογιαννάκης-Καραμανλής δημιούργησαν αυτό το σώμα, οι Χρυσοχοΐδης-Παπανδρέου 
άρχισαν να το χρησιμοποιούν με το συγκεκριμένο δολοφονικό τρόπο. Ανασύραμε από το αρχείο μας μερικές φωτογραφίες από τα 
«κατορθώματα» αυτού του δολοφονικού σώματος, που εφορμούσε με τις μηχανές πάνω σε διαδηλωτές, προκαλώντας τους σοβαρά 
τραύματα. Μια τέτοια επίθεση έκαναν στην πλατεία Συντάγματος στο μπλοκ του ΕΕΚ, κατά τη διάρκεια της πορείας για τον ένα χρό-
νο από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, τον Δεκέμβρη του 2009. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματίσουν σοβαρότατα την 
Αγγελική Κουτσουμπού (φωτογραφία κάτω δεξιά), η οποία γλίτωσε από θαύμα τον θάνατο. «Ηταν ατύχημα» δήλωσε την επομένη ο 
τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης Παπανδρέου, Γ. Πεταλωτής. Ο μπάτσος Θεμιστοκλής Ποιμενίδης που χτύπησε την 
Αγγ. Κουτσουμπού καταδικάστηκε σε ποινή 12 μηνών φυλάκισης με αναστολή - όσο και για μια απλή παράβαση του ΚΟΚ. Οσο για τον 
συνεπιβάτη μπάτσο, που τη χτυπούσε με μανία με το κλομπ ενώ ήταν πεσμένη αιμόφυρτη στην άσφαλτο, δεν κάθισε καν στο εδώλιο.
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νεκρούς της Χαλκιδικής. Κι αμέσως μετά έκανε το αντίθετο, πε-
τώντας τη μπηχτή: «Η Χαλκιδική ως γνωστόν δεν βρίσκεται στην 
Αττική και ευτυχώς αυτήν τη φορά δεν θα ρίξουν στον περιφερει-
άρχη το ανάθεμα ευθυνών για τις χαμένες ζωές». Σ' αυτό έχει ένα 
δίκιο. Οχι αυτό που διεκδικεί, όμως. Γιατί ο Τσίπρας διεκδικεί το 
να μην είχαν ρίξει κανένα φταίξιμο στη Δούρου για τους νεκρούς 
στο Μάτι, όπως δεν έριξαν στον Τζιτζικώστα. Η αλήθεια, όμως, 
είναι πως ο Τζιτζικώστας έχει τις ίδιες ευθύνες με τη Δούρου. 
Αφησαν τον κόσμο εντελώς ανενημέρωτο και το πρωί βγήκαν κι 
άρχισαν να μαζεύουν νεκρούς και να μετρούν ζημιές. Αν είχαν 
κάνει μια στοιχειώδη εξόρμηση ενημέρωσης, ίσως να μην κάθο-
νταν άνθρωποι κάτω από το στέγαστρο που κατέρρευσε, ίσως 
να είχαν φύγει από το τροχόσπιτο και να είχαν πάει σε κάποιον 
κλειστό χώρο οι τουρίστες από την Τσεχία.

Καταδίκασαν τον Βελόπουλο
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά κέρδισε την αίτηση ασφα-

λιστικών μέτρων που κατέθεσε κατά του κόμματος Βελόπουλου, 
καταγγέλλοντάς το για αντιποίηση δικηγορικού λειτουργήματος. 
Το Ειρηνοδικείο Πειραιά, με την υπ’ αριθμόν 54/2019 απόφαση 
έκανε δεκτή την Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Δικηγορικού 
Συλλόγου Πειραιά και την πρόσθετη παρέμβαση της Ολομέλειας 
των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και υποχρε-
ώνει την «Ελληνική Λύση»:

«α) να παύσει την οποιαδήποτε αναφορά για την παροχή εκ 
μέρους του νομικών υπηρεσιών,

β) να αφαιρέσει τις σχετικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο και να 
αποσύρει όμοια με τα διανεμηθέντα έντυπα για την παροχή εκ 
μέρους του νομικών υπηρεσιών,

γ) να παύσει τη διαφήμιση παροχής νομικών συμβουλών ή υπο-
στήριξης καθώς και τυχόν μεμονωμένων δικηγορικών εργασιών, 
μέσω του διαδικτύου, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων 
και

δ) να δημοσιεύσει περίληψη της απόφασης που θα εκδοθεί 
στον ημερήσιο τύπο δαπάναις του».

Ο Βελόπουλος κατάφερε, βέβαια, να μπει στη Βουλή, όμως 
την επόμενη φορά (αν υπάρξει επόμενη φορά) θα αντιμετωπί-
σει μεγαλύτερα ζόρια. Η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση είναι 
ξεφτίλα για τον χριστέμπορα.

Επανακαταμετρήσεις
Δεν είναι μόνο το σίριαλ Παπαχριστόπουλου-Κουρουμπλή, που 

οδηγήθηκε αναγκαστικά σε επανακαταμέτρηση. Επανακαταμέ-
τρηση σταυρών ζήτησαν και δεξιοί υποψήφιοι, τρεις στην Πάτρα 
και δύο στη Θεσσαλονίκη. Στην Πάτρα επανακαταμέτρηση ζήτη-
σε ο πρώτος επιλαχών Αθανάσιος Νταβλούρος, που πήρε 11.322 
σταυρούς, έναντι 11.605 της εκλεγείσας  Χριστίνας Αλεξοπούλου, 
η οποία ζήτησε επίσης επανακαταμέτρηση, προφανώς για να 
υπάρχουν και δικοί της εκπρόσωποι στη διαδικασία. Ακατανόητη 
είναι ωστόσο η επανακαταμέτρηση που ζήτησε η πέμπτη επιλα-
χούσα Ασπασία Ρηγοπούλου που πήρε μόνο 5.530 σταυρούς!

Αν στην Πάτρα κρίνεται μια έδρα, στη Θεσσαλονίκη δεν κρί-
νεται καμιά. Ομως, ο δεύτερος επιλαχών Κοκκόρης Παναγιώτης 
(13.321 σταυροί) ζήτησε επανακαταμέτρηση, με αποτέλεσμα να 
κάνει το ίδιο και ο πρώτος επιλαχών Νίκος Ταχιάος (13.435 σταυ-
ροί). Αυτό που από πρώτη άποψη φαίνεται παράξενο δεν είναι 
καθόλου παράξενο. Εκτός του ότι πάντοτε υπάρχει περίπτωση ο 
πρώτος επιλαχών να βρεθεί στη Βουλή, στη Θεσσαλονίκη υπάρ-
χει ένας επιπλέον λόγος. Αν ο Καραμανλής περάσει στην προε-
δρία της Δημοκρατίας, τότε θ' αδειάσει μια έδρα. Γι' αυτό «σφά-
ζονται» Ταχιάος και Κοκκόρης που τους χωρίζουν 114 σταυροί.

Ψιλοξεφτιλίκια
«Ως γνωστόν, οι αυξημένες επαγγελματικές μου υποχρεώσεις 

στο θέατρο αλλά και η ιδιότητα της εκλεγμένης περιφερειακής 
συμβούλου Ανατολικής Αττικής καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο 
να ανταποκριθώ με την επάρκεια που θα ήθελα αλλά και που 
απαιτείται, στα κοινοβουλευτικά καθήκοντα». Τάδε έφη Ελένη 
Γερασιμίδου και παραιτήθηκε από τη βουλευττική έδρα υπέρ του 
Γκιόκα. Κομματική εντολή, ασφαλώς. Αλλά γιατί δεν το είπαν έτσι; 
Γιατί ξαφνικά «θυμήθηκε» η Γερασιμίδου τις «αυξημένες υποχρε-
ώσεις» την επομένη των εκλογών; Οταν κατέβαινε υποψήφια δεν 
τις ήξερε; Γιατί δεν επέλεξαν γι' αυτήν μια μη εκλόγιμη θέση στο 
ψηφοδέλτιο Επικρατείας, ώστε να μη χρειαστεί να παραιτηθεί;

Η απάντηση είναι απλή. Γνωστή ηθοποιός η Γερασιμίδου το-
ποθετήθηκε σε μάχιμη εκλογική θέση για λόγους ψηφοθηρίας 
και μόνο. Οι ψηφοφόροι επέλεξαν να στείλουν αυτήν στη Βου-
λή. Το κόμμα είχε άλλη άποψη. Και η Γερασιμίδου παραιτήθηκε 
λέγοντας για δεύτερη φορά ψέματα. Γιατί δεν παραιτήθηκε για 
λόγους… φόρτου εργασίας, αλλά επειδή το κόμμα της ήθελε στη 
Βουλή τον Γκιόκα. Η Γερασιμίδου χρησιμοποιήθηκε απλώς ως 
κράχτης για συλλογή ψήφων, με την ίδια λογική που και τα άλ-
λα αστικά κόμματα χρησιμοποιούν πρόσωπα από το χώρο του 
θεάματος. Οταν ακολουθείς τη γραμμή του κοινοβουλευτικού 
κρετινισμού, αναγκαστικά θα υποστείς το ξεφτιλίκι.

Το πρόσωπο που επιλέχτηκε από τον 
Μητσοτάκη για να διευθύνει το υπε-

ρυπουργείο -πλέον- Μπάτσων και Κατα-
στολής έχει τη δική του πολιτική σημειο-
λογία. Ο Χρυσοχοΐδης υπήρξε ένα παιδί 
του κομματικού σωλήνα του ΠΑΣΟΚ, που 
κάποια στιγμή απέκτησε και… αρχηγικές 
φιλοδοξίες. Οταν ένα τυχαίο γεγονός (η 
έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού στα χέ-
ρια του Σάββα Ξηρού, την ώρα που τον 
τοποθετούσε) οδήγησε στην «εξάρθρω-
ση» της ΕΟ 17Ν, ο Χρυσοχοΐδης, που είχε 
ήδη δώσει «γην και ύδωρ» στις αμερικάνι-
κες και βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, 
έγινε το αγαπημένο παιδί του «βαθέος» 
αμερικανικού κράτους. Στην κομματική 
ιεραρχία, πάντως, δεν μέτραγε. Δευτε-
ράντζα ήταν πάντοτε.

Μέχρι που η συμμετοχή του Λαλιώτη 
-ιστορικού στελέχους που το 2001 είχε 
εκλεγεί γραμματέας του ΠΑΣΟΚ- σε μια 
πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου 
εξόργισε τον τότε «ανθύπατο» Μίλερ, ο 
οποίος απαίτησε την εκπαραθύρωσή του. 
Ο Σημίτης έδιωξε τον Λαλιώτη (ο οποί-
ος έκτοτε αποσύρθηκε -ως Κιγκινάτος- 
στα κτήματά του) και έβαλε στη θέση 
του τον Χρυσοχοΐδη, ο οποίος θάρρεψε 
πως από δευτεράντζα έγινε ξαφνικά με-
γάλος και τρανός. Προβλήθηκε ακόμα 
και ως υποψήφιος αρχηγός. Είχε και… 
ρηξικέλευθες προτάσεις («νέο κόμμα με 
νέα σύμβολα»). Και βέβαια, παρέμεινε 
δευτεράντζα, γεγονός που φρόντιζε να 
πιστοποιεί και ο ίδιος, με τον λυμφατικό 
πολιτικό λόγο του, συχνά ακατανόητο 
(καθώς προσπαθούσε να μιλήσει σαν… 
διανοούμενος). Αποκορύφωμα ήταν η 
δήλωσή του ότι ψήφισε το Μνημόνιο 
χωρίς να το διαβάσει, γιατί είχε σοβα-
ρότερα πράγματα να κάνει! Εγινε τότε 
ρεντίκολο σε όλη τη χώρα (και στο εξω-
τερικό). Και άλλοι δεν είχαν διαβάσει το 
Μνημόνιο, όμως δεν βγήκαν να το πουν 
καμαρώνοντας. Είχαν μια στοιχειώδη αί-
σθηση πολιτικής αυτοσυντήρησης.

Η Γεννηματά τον άφησε εκτός Βουλής, 
παίρνοντας την έδρα στη Β' Αθήνας και 
στέλνοντας αντ' αυτού στη Βουλή τον 
Παπαθεοδώρου, ο Χρυσοχοΐδης πε-
ριπλανήθηκε από δω κι από κει, για να 
εμφανιστεί τελευταία ως «φανατίλας ΚΙ-
ΝΑΛ». Ακόμα και κατά την προεκλογική 
περίοδο! Αυτός είχε κάνει τη συμφωνία 
του με τον Μητσοτάκη (φανταζόμαστε 
ότι οι «συστάσεις» από το «βαθύ» αμε-
ρικανικό κράτος έπαιξαν το ρόλο τους), 
οι άλλοι έκαναν πως δεν το ήξεραν κι ευ-
τυχώς που πρόλαβαν και τον διέγραψαν 
πριν από την ορκωμοσία του ως υπουρ-
γού του Μητσοτάκη.

Οπως αντιλαμβάνεστε, ένα τέτοιο 
πρόσωπο, πεταμένο επί της ουσίας στα 
σκουπίδια εδώ και μια τετραετία, με τη 
χαρά της πολιτικής νεκρανάστασης να το 
πλημμυρίζει, αποτελεί «εγγύηση» στο συ-
γκεκριμένο πόστο για έναν πρωθυπουργό 
όπως ο Μητσοτάκης. Είναι πρόθυμο να 
κάνει τα πάντα, αφού μοναδικός σκοπός 
του είναι η πολιτική του επιβίωση. Κι αν 
του «κάτσει η στραβή στη βάρδια του», 
για να θυμηθούμε την κυνική φράση 
της Δούρου, ο Μητσοτάκης δε θα έχει 
κανένα πρόβλημα να τον πετάξει σαν 
την τρίχα από το ζυμάρι. Κανένας δε θα 
βρεθεί να διαμαρτυρηθεί. Για τους δεξι-
ούς είναι ένας επίστρατος γενίτσαρος, οι 
πασόκοι δε θέλουν να τον βλέπουν στα 
μάτια τους.

Ο Χρυσοχοΐδης, λοιπόν, ανεσύρθη 

από τον σκουπιδοτενεκέ της αστικής 
πολιτικής προκειμένου να υλοποιήσει το 
δόγμα «νόμος και τάξις», το οποίο ο Μη-
τσοτάκης είχε πολύ ψηλά στην πολιτική 
του ατζέντα από τότε που έγινε αρχηγός 
της ΝΔ. Επιλογή απόλυτα κατανοητή για 
έναν δεξιό πολιτικό, ο οποίος ξέρει ότι θα 
εφαρμόσει την ίδια κοινωνικά ανάλγητη 
πολιτική με τους προκατόχους του και θέ-
λει ένα ιδεολόγημα για να δουλέψει για 
ένα διάστημα σαν στάχτη στα μάτια των 
συντηρητικών πολιτών, ενώ ταυτόχρονα 
ανησυχεί για ενδεχόμενη αναζωπύρωση 
του αυθόρμητου κοινωνικού κινήματος 
επί των ημερών της διακυβέρνησής του, 
μετά από μια σχετικά μακρά περίοδο 
αδράνειας και ηττοπάθειας.

u Στο συγκεκριμένο υπουργείο πέρα-
σε καταρχάς η αρμοδιότητα της μετανα-
στευτικής πολιτικής. Η δικαιολογία που 
προβλήθηκε, ότι στις ευρωπαϊκές χώρες 
η μεταναστευτική πολιτική υπάγεται ως 
αρμοδιότητα στο ενιαίο υπουργείο Εσω-
τερικών, είναι επιεικώς… για μπάτσες. 
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 
δεν υπάρχει ξεχωριστό υπουργείο Κα-
ταστολής. Οι αστυνομικές υπηρεσίες 
υπάγονται στα υπουργεία Εσωτερικών. 
Η μεταναστευτική πολιτική αντιμετωπί-
ζεται ως ζήτημα της καταστολής, διότι 
αυτές οι χώρες δεν είναι χώρες πρώτης 
υποδοχής, όπως η Ελλάδα. Η Ελλάδα, 
ως χώρα πρώτης υποδοχής, εγκλωβίζει 
στο εσωτερικό της δεκάδες χιλιάδες 
πρόσφυγες και μετανάστες (με ή χωρίς 
χαρτιά). Γι' αυτό και η μεταναστευτική πο-
λιτική ανήκε ως αρμοδιότητα αρχικά στο 
υπουργείο Εσωτερικών (χωρίς να σχετί-
ζεται με την καταστολή, η οποία -φυσικά 
πάντοτε ασκούνταν επί των μεταναστών) 
και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ανε-
ξάρτητο υπουργείο. Η μεταφορά της στο 
υπουργείο της Καταστολής έχει και συμ-
βολική και πρακτική σημασία.

Στο συμβολικό επίπεδο, η αντιμετώπι-
ση του μεταναστευτικού ως ζητήματος 
αρμοδιότητας κρατικής καταστολής 
χρωματίζει την πολιτική ατζέντα με τις 
πιο μαύρες ρατσιστικές, ξενοφοβικές και 
αντιμεταναστευτικές απόψεις. Ο πρό-
σφυγας και ο μετανάστης βαφτίζονται 
εχθροί της κοινωνίας, για την αντιμετώ-
πιση των οποίων αρμόδια είναι η μπατσα-
ρία. Στο πρακτικό επίπεδο, κάποια στιγ-
μή θα ξεκινήσουν πάλι οι επιχειρήσεις 
«σκούπα», με στόχο να συγκεντρωθούν οι 
μετανάστες χωρίς χαρτιά σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης τύπου Αμυγδαλέζας, στα 
οποία θα διαβιούν υπό άθλιες συνθήκες, 
με στόχο να καμφθεί το ηθικό τους και 
να υποκύψουν στην απέλαση. Δεν είναι 
τυχαίο ότι ο Χρυσοχοΐδης βρήκε… πολύ 
καλές τις συνθήκες στη Μόρια. Τέτοια 
και χειρότερα στρατόπεδα σχεδιάζουν 
να φτιάξουν και στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Ούτε είναι τυχαία η φιλολογία, από 
νεοδημοκρατικά χείλη, ότι θα αλλάξει 
το σύστημα ελέγχου των αιτήσεων για 
παροχή διεθνούς προστασίας. Η διαδι-
κασία θα επιταχυνθεί και όσοι υποβάλ-
λουν αιτήσεις δε θα αφήνονται ελεύθε-
ροι, αλλά θα κλείνονται σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, ώστε να βρίσκονται «στη 
διάθεση των αστυνομικών αρχών» μόλις 
απορριφθεί και σε δεύτερο βαθμό το 
αίτημά τους. Φυσικά, τη μετανάστευση 
δεν πρόκειται να την ανακόψουν με τέ-
τοια μέτρα, όπως δεν την ανέκοψαν και 
στο παρελθόν. Οι μετανάστες, όμως, θα 
περνούν τα μύρια όσα στην προσπάθειά 

τους να περάσουν από την Ελλάδα σε 
κάποια ευρωπαϊκή χώρα ή έστω να παρα-
μείνουν και να εργαστούν στην Ελλάδα.

Ανήγγειλαν ακόμα ότι θα εντείνουν 
την καταστολή στα σύνορα, χερσαία και 
θαλάσσια. Μπορούμε να αντιληφθούμε 
τι σημαίνει αυτό. Και στη στεριά, αλλά 
περισσότερο στη θάλασσα.

u Στο υπουργείο που ανατέθηκε στον 
Χρυσοχοΐδη πέρασε και η γενική γραμ-
ματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής, η 
οποία εδώ και δεκαετίες ήταν στην αρ-
μοδιότητα του υπουργείου Δικαιοσύνης. 
Μιλάμε για φυλακές, υπηρεσίες Επιμε-
λητών Ανηλίκων, Αναμορφωτήρια και 
Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Μιλώντας από την άποψη της αστικής 
θέσμισης, πρόκειται για τερατούργημα.  
Η αστυνομική καταστολή διακρίνεται 
από τη δικαστική καταστολή. Η αστυ-
νομία είναι όργανο δίωξης, έναντι του 
οποίου η δικαστική εξουσία υποτίθεται 
ότι είναι ουδέτερη (ο διωχθείς από την 
αστυνομία τεκμαίρεται αθώος μέχρι την 
ολοκλήρωση της εναντίον του ποινικής 
διαδικασίας) και η έκτιση της ποινής απο-
συνδέεται από το αδίκημα που διέπραξε 
ο έγκλειστος και ονομάζεται σωφρονι-
σμός, γιατί υποτίθεται ότι έχει ως στόχο 
την επανένταξη του εγκλείστου στην κα-
θεστηκυία κοινωνική δομή. Ακόμα και η 
φύλαξη των φυλακών διαχωρίζεται από 
την αστυνομική καταστολή. Οχι μόνο 
στο εσωτερικό τους (όπου υπεύθυνη εί-
ναι η λεγόμενη σωφρονιστική υπηρεσία), 
αλλά και στο εξωτερικό τους (έχει δημι-
ουργηθεί ειδικό αστυνομικό σώμα που 
υπάγεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης). 
Η αστυνομία επιχειρεί στο εσωτερικό 
των φυλακών μόνο σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις και πάντοτε μετά από κλήση των 
διευθύνσεών τους, σε συνεννόηση με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες και την πολιτική ηγε-
σία του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Είτε διαβάσει κανείς κείμενα θεωρη-
τικών του αστικού Ποινικού Δικαίου, εί-
τε εκλαϊκευτικά εγχειρίδια, είτε ακόμα 
και πολιτικές τοποθετήσεις σε σχετικές 
συζητήσεις, θα δει ανάγλυφα αυτόν το 
διαχωρισμό να παρουσιάζεται ως το θε-
μέλιο του σύγχρονου «κράτους δικαίου». 
Το μοντέλο εφαρμόζεται σε όλο τον κα-
πιταλιστικό κόσμο που θέλει να λέγεται 
πολιτισμένος. Για τον νεοδημοκρατικό 
εσμό, όμως, αυτά είναι ψιλά γράμματα. 
Γι' αυτό και πήραν όλο το «πακέτο» από το 
υπουργείο Δικαιοσύνης και το πέρασαν 
στο υπουργείο Μπάτσων και Καταστο-
λής, παραβιάζοντας ακόμα και στοιχει-
ώδεις κανόνες διάκρισης των κρατικών 
λειτουργιών του αστικού κράτους. Για 
παράδειγμα, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, 
που υποτίθεται ότι ασκούσε έλεγχο και 
επί αστυνομικών πράξεων, τώρα θα υπά-
γεται στην ίδια διοίκηση με την Αστυνο-
μία. Ελέγχων και ελεγχόμενος στην ίδια 
διοικητική δομή!

Είναι φανερό ότι δημιουργούν ένα 
υπερυπουργείο Καταστολής διότι έχουν 
ως στόχο τη σκλήρυνση σε όλα τα μέτω-
πα. Οχι μόνο στα μέτωπα της κλασικής 
αστυνομικής καταστολής, αλλά και σε 
βάρος των προσφύγων και μεταναστών 
και στο εσωτερικό των φυλακών. Και βά-
ζουν ως πολιτικό προϊστάμενο αυτού του 
υπερυπουργείου έναν νεκραναστημένο 
πολιτικό, χωρίς καν κοινοβουλευτική 
νομιμοποίηση, απόλυτα εξαρτημένο απ' 
αυτόν που τον νεκρανάστησε, προκει-
μένου να εξασφαλίσουν ότι θα ενεργεί 
αδίστακτα, χωρίς αναστολές θεσμικού, 
ηθικού ή άλλου τύπου.

Πέτρος Γιώτης

Νόμος και τάξις!
ZOOM
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Πρέπει να κατέβαλε προσπάθεια για 
να συγκρατήσει τα γέλια του ο Με-

βλούτ Τσαβούσογλου, όταν κλήθηκε να 
σχολιάσει τις «κυρώσεις» που η ΕΕ απο-
φάσισε να επιβάλει στην Τουρκία για 
τις παράνομες γεωτρήσεις στην κυπρι-
ακή ΑΟΖ. Ομως, η θέση του, αλλά και 
η διπλωματική σκοπιμότητα, του επέβα-
λαν να είναι σοβαρός. Δεν παρέλειψε, 
πάντως, να χλευάσει τις «κυρώσεις», 
λέγοντας ότι «το να αποκαλείς αυτό 
κύρωση σημαίνει ότι δεν παίρνεις πολύ 
σοβαρά υπόψη την όλη υπόθεση» και 
γι’ αυτό και η Τουρκία «δε χρειάζεται 
να την πάρει πολύ στα σοβαρά». Αυτά 
«δεν είναι πράγματα που μπορούν να 
μας επηρεάσουν» κατέληξε ο τούρκος 
υπουργός Εξωτερικών.

Η ελληνική προπαγάνδα, στην προ-
σπάθειά της να βαφτίσει το κρέας ψά-
ρι, φρόντισε να διαρρεύσει ότι ο Τσα-
βούσογλου, πριν από την ανακοίνωση 
των μέτρων της ΕΕ, είχε επικοινωνήσει 
τηλεφωνικά με την Μογκερίνι και με 
κάποιους ευρωπαίους ομολόγους του, 
προσπαθώντας να αποτρέψει τα μέ-
τρα. Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι 
το έκανε. Αυτά όμως είναι μέσα στο 
διπλωματικό παιχνίδι. Η Αγκυρα ποτέ 
δε θα έκλεινε –τουλάχιστον σ’ αυτή τη 
φάση- τις γέφυρες επικοινωνίας με τις 
ιμπεριαλιστικές χώρες της Ευρώπης.

Από την άλλη, το πιο σοβαρό στις 
τηλεφωνικές επικοινωνίες του Τσαβού-
σογλου με τη Μογκερίνι και ομολόγους 
του των χωρών μελών της ΕΕ δεν είναι 
η έκφραση της δεδομένης αντίθεσης 
της Τουρκίας στις «κυρώσεις», αλλά 
η κατάθεση αντιπρότασης, για την 
οποία θα μιλήσουμε παρακάτω. Αντι-
πρότασης, την οποία ο Τσαβούσογλου 
χαρακτήρισε ως τη μόνη ρεαλιστική λύ-
ση για έξοδο από την κατάσταση της 
έντασης στην κυπριακή ΑΟΖ.

Από πλευράς κυπριακής και ελλη-
νικής κυβέρνησης οι κυρώσεις της 
πλάκας παρουσιάστηκαν σαν μεγάλη 
διπλωματική νίκη! Και ο ελληνικός και ο 
κυπριακός Τύπος, όμως, ακόμα και ο φι-
λοκυβερνητικός, δε συμμερίστηκαν τον 
ενθουσιασμό των κυβερνήσεων και μί-
λησαν για «χλιαρά πρώτα μέτρα». Στην 
πραγματικότητα πρόκειται για μέτρα 
της πλάκας, τα οποία «διπλωματικοί 

κύκλοι» δικαιολογούσαν  επικαλούμε-
νοι τη συνθετότητα του Μεταναστευ-
τικού και την ανάγκη να μείνει ζωντανή 
η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, ανάγκη που 
δεν επιτρέπει την εφαρμογή οικονομι-
κών κυρώσεων επί της Τουρκίας. Ετσι, 
η μόνη οικονομική κύρωση αφορά την 
περικοπή κοινοτικών κονδυλίων ύψους 
146 εκατ. ευρώ (!) από τα προενταξια-
κά κονδύλια της Τουρκίας. Μιλάμε για 
πραγματικά αστείο ποσό, ιδιαίτερα αν 
αναλογιστούμε το μέγεθος της Τουρ-
κίας και το ΑΕΠ της (υπερτετραπλάσιο 
απ’ αυτό της Ελλάδας). Τα κονδύλια 
αυτά δεν πλησιάζουν ούτε τον προϋ-
πολογισμό της Γαλατάσαραϊ, σχολία-
σαν σκωπτικά τουρκικές κυβερνητικές 
πηγές που για ευνόητους λόγους διατή-
ρησαν την ανωνυμία τους.

Τι να πουν, όμως, ο Αναστασιάδης 
και οι Τσιπρομητσοτάκηδες; Οτι η ΕΕ 
τους έβγαλε κοροϊδευτικά τη γλώσσα; 
Επρεπε να πλασάρουν το παραμύθι της 
διπλωματικής νίκης και να προσπαθή-
σουν να παραμυθιάσουν τους λαούς 
τους ότι τάχα θα ακολουθήσουν και 
άλλα μέτρα, σκληρά, αν η Τουρκία δεν 
συμμορφωθεί. Η Τουρκία, βέβαια, δε 
συμμορφώθηκε. Αντίθετα, ανακοίνωσε 
ότι στέλνει και τέταρτο σκάφος στην 
κυπριακή ΑΟΖ. Κι όποιος ξέρει από δι-
εθνή ιμπεριαλιστική διπλωματία μπο-
ρεί εύκολα να καταλάβει ότι σύντομα 
εκείνη που θα πρέπει να συμμορφωθεί 
είναι η κυβέρνηση της Λευκωσίας.

Μια μέρα πριν ανακοινωθούν οι «κυ-
ρώσεις» της ΕΕ στην Αγκυρα κι ενώ τα 
τουρκικά σκάφη συνέχιζαν κανονικά 
τη δραστηριότητά τους (συμβολική 
περισσότερο) στην κυπριακή ΑΟΖ και 
δημοσιεύονταν (στον κυπριακό «Φιλε-
λεύθερο») πληροφορίες από ευρωπαϊ-
κές πηγές ότι το γεωτρύπανο «Φατίχ» 
(«Πορθητής») βρήκε στοιχεία που δη-
μιουργούν αισιοδοξία για την ύπαρξη 
κοιτάσματος που φτάνει τα 170 δισ. 
κυβικά μέτρα, ο Μουσταφά Ακιντζί 
παρέδωσε με κάθε επισημότητα στο 
Γραφείο του Ειδικού Αντιπροσώπου 
του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ στη 
Λευκωσία πρόταση για τη δημιουργία 
επιτροπής, υπό την εποπτεία του ΟΗΕ, 
με ίσο αριθμό μελών από τις δυο κοι-
νότητες και τη συμμετοχή της ΕΕ ως 

παρατηρητή, η οποία θα μελετήσει το 
ζήτημα της συνεκμετάλλευσης των 
πιθανών κοιτασμάτων της κυπριακής 
ΑΟΖ. Η πρόταση Ακιντζί περιλάμβανε 
και αναλυτικό σχέδιο για τη δημιουρ-
γία Ταμείου.

Η πρόταση παραδόθηκε στον Ανα-
στασιάδη από τον επικεφαλής του 
Γραφείου του Ειδικού Αντιπροσώπου 
του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ στη 
Λευκωσία, ενώ ο τουρκοκύπριος ηγέ-
της την κοινοποίησε στους Γκουτέρες, 
Γιούνκερ και Μογκερίνι. Ο Τσαβούσο-
γλου έσπευσε να καλέσει τον ΟΗΕ, 
την ΕΕ και τις εγγυήτριες δυνάμεις να 
υποστηρίξουν την πρόταση Ακιντζί, διό-
τι «θα δημιουργήσει το κατάλληλο έδα-
φος για την επίλυση του Κυπριακού». 
Σε περίπτωση που δε γίνει αποδεκτή, 
η Τουρκία θα συνεχίσει τις γεωτρήσεις 
για φυσικό αέριο στην κυπριακή ΑΟΖ, 
ξεκαθάρισε ο τούρκος ΥΠΕΞ.

Ο Αναστασιάδης κάλεσε σε σύ-
σκεψη τους αρχηγούς των κυπριακών 
πολιτικών κομμάτων και αποφάσισαν 
ομόφωνα να απορρίψουν την πρότα-
ση Ακιντζί. Λογική και αναμενόμενη 
κίνηση σ’ αυτό το στάδιο. Δε δέχεσαι 
αμέσως την πρόταση του αντίπαλου, 
για να μπορείς να έχεις διαπραγματευ-
τικά περιθώρια. Δεν πρέπει, όμως, να 
υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η πρότα-
ση θ’ αρχίσει να «ζυμώνεται» στις ιμπε-
ριαλιστικές πρωτεύουσες και σύντομα 
θ’ αποτελεί τη μοναδική βάση για την 
επίλυση της κρίσης. Η αδυναμία στρα-
τιωτικής αντιπαράθεσης με την Τουρ-
κία από κυπριακής πλευράς (η Κύπρος 
δε διαθέτει καν Πολεμικό Ναυτικό), η 
προσεκτική πολεμική διπλωματία που 
ασκεί η Τουρκία (δεν προχωρά σε πα-
ραβιάσεις στην ελληνική ΑΟΖ ή υφα-
λοκρηπίδα) και η απροθυμία των ευρω-
παίων ιμπεριαλιστών να προχωρήσουν 
σε «κυρώσεις» στην Τουρκία (έχουν τα 
δικά τους ιμπεριαλιστικά συμφέροντα 
να φροντίσουν, καθώς η Τουρκία, εκτός 
από μεγάλη αγορά και πεδίο τοποθέ-
τησης κεφαλαίων, έχει και σημαντική 
γεωστρατηγική θέση), οδηγεί κατευθεί-
αν στην αναζήτηση «συμβιβαστικής λύ-
σης». Ο Σημίτης είναι ο πρώτος που την 
είχε προδιαγράψει στο γνωστό άρθρο 
του στην «Καθημερινή».

Κυπριακή ΑΟΖ

Δρομολογημένη η συνεκμετάλλευση

Πώς θα εξελιχθεί το συνταγματικό παιχνίδι;

Ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβι-
ζάτος, γνωστός για τις σχέσεις 

του με το ΚΙΝΑΛ, έσπευσε (αυτοβού-
λως;) να προσφέρει στον Μητσοτάκη 
βοήθεια προκειμένου να ξεπεράσει το 
εμπόδιο των 200 βουλευτικών ψήφων 
που χρειάζονται για να ισχύσει από τις 
αμέσως επόμενες εκλογές ο εκλογικός 
νόμος που αυτός θα ψηφίσει. Σε άρθρο 
του στην «Καθημερινή» έγραψε:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να κατο-
χυρώσει και συνταγματικά την απλή 
αναλογική, έκανε το λάθος, αντί να 
προτείνει την προσθήκη νέας διάταξης 
στο άρθρο 54 Σ., να συμπεριλάβει στις 
αναθεωρητέες διατάξεις την παράγρα-
φο 1 του άρθρου αυτού, η οποία, όπως 
είδαμε, προβλέπει την πλειοψηφία των 
200 βουλευτών για την παράκαμψη 
του κανόνα των “μεθεπόμενων“ εκλο-
γών. Κατά την κρατούσα άποψη, το ως 
άνω σκεπτικό του ΣΥΡΙΖΑ δεν δεσμεύει 
την παρούσα Βουλή. Ως αναθεωρητική, 

συνεπώς, αυτή μπορεί να τροποποιήσει 
την κρίσιμη παράγραφο κατά το δοκούν. 
Ετσι, ο κ. Μητσοτάκης θα μπορούσε να 
επιδιώξει, με τη συνδρομή της κ. Γεν-
νηματά (158+22=180 ψήφοι), να μειώσει 
την προβλεπόμενη πλειοψηφία από 200 
σε 180 βουλευτές, ώστε, αμέσως μετά, 
ΝΔ και ΚΙΝΑΛ να προχωρήσουν στην 
αλλαγή και του εκλογικού νόμου. Διά 
της πλαγίας, λοιπόν, θα μπορούσε να 
αποφύγει τις “διπλές“ εκλογές το 2023 
και να ενταφιάσει από σήμερα την απλή 
αναλογική».

Ο καθηγητής της Νομικής του ΕΚ-
ΠΑ Χαράλαμπος Ανθόπουλος απάντη-
σε από τα «Νέα» ότι αυτό δεν μπορεί 
να γίνει, γιατί η προηγούμενη Βουλή 
αποφάσισε την αναθεώρηση του άρ-
θρου 54§1 «κατά το μέρος που αφορά 
το καθαυτό εκλογικό σύστημα  υπό τη 
στενή έννοια του όρου» και επ' αυτού η 
σημερινή Βουλή «μπορεί να αποφασί-
σει ελεύθερα, χωρίς να δεσμεύεται από 

την απόφαση της πρώτης Βουλής, δεν 
έχει όμως την αρμοδιότητα να επεκτα-
θεί στο θέμα των χρονικών και διαδι-
καστικών περιορισμών στην εφαρμογή 
νέου εκλογικού νόμου».

Στο ίδιο πνεύμα αρθρογράφησε (επί-
σης στα «Νέα») και ο Κατρούγκαλος, 
ενώ αναμένονται τοποθετήσεις και 
άλλων συνταγματολόγων και νομικών. 
Ομως το ζήτημα δε θα το λύσουν οι συ-
νταγματολόγοι, ούτε το Ανώτατο Ειδικό 
Δικαστήριο, στο οποίο ο Κατρούγκαλος 
απείλησε ότι θα προσφύγει ο ΣΥΡΙΖΑ 
για να ακυρώσει τις επόμενες εκλογές. 
Απαξ και ΝΔ και ΚΙΝΑΛ συμφωνήσουν 
σ' αυτό, θα κάνουν ό,τι τους υπέδειξε ο 
Αλιβιζάτος, αγνοώντας τυχόν αντίθε-
τες συνταγματολογικές απόψεις. Δε 
θα δυσκολευτούν, άλλωστε, να βρουν 
συνταγματολόγους που θα συνηγορή-
σουν στην άποψη Αλιβιζάτου. Πολιτικό 
είναι το ζήτημα κι έτσι θ' αντιμετωπι-
στεί από Μητσοτάκη και πασόκους.

Θα σφραγιστούν τα παράνομα καταφύγια των χρυσαυγιτών στη Ραφήνα
Προς σφράγισμα οδεύουν τα 

παράνομα καταφύγια σκύλων 
που κατασκεύασαν οι νεοναζιστές 
της ΧΑ στη Ραφήνα (στα όρια με τη 
Λούτσα), αφού μετά τις τεκμηριω-
μένες καταγγελίες μας και τη συ-
νεχή πίεσή μας, οι αρμόδιες αρχές 
αναγκάστηκαν να ενεργήσουν. Δεν 
υπάρχει πια περιθώριο για κανέναν 
να κάνει το κορόιδο. Αυτό αφορά 
ιδιαίτερα τον δήμαρχο Ραφήνας-
Πικερμίου Ε. Μπουρνού.

Ο Ε. Μπουρνούς γνώριζε ότι ο 
ηθοποιός Πετρόχειλος μαζί με τη 
Ζαρούλια και άλλους χρυσαυγίτες 
κατασκεύασαν τα τρία από τα τέσ-
σερα παράνομα καταφύγια ζώων 
συντροφιάς στο δήμο του, για τα 
οποία μιλήσαμε με αποκαλυπτικό 
ρεπορτάζ την προηγούμενη εβδο-
μάδα. Το πιο εξοργιστικό είναι ότι 
οι χρυσαυγίτες κατασκεύασαν 
αυτά τα καταφύγια δίπλα από ένα 
δημοτικό καταφύγιο, που και αυτό 
δεν είχε άδεια, όπως ομολόγησε ο 
ίδιος ο δήμαρχος στη συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου την πε-
ρασμένη Τρίτη (16 Ιούλη).

Γνωρίζαμε ότι ενώ οι δήμοι, σύμ-
φωνα με το νόμο 4039/2012 έχουν 
την αποκλειστική αρμοδιότητα να 
κατασκευάζουν καταφύγια ζώων 
συντροφιάς στην περιοχή ευθύνης 
τους, δεν το κάνουν, λόγω λειψής 
κρατικής χρηματοδότησης, και 
αφήνουν τους κατ’ επάγγελμα φι-
λόζωους να οργιάζουν κατασκευ-
άζοντας παράνομα καταφύγια. Το 
πιο προκλητικό σ’ αυτή την ιστορία 
είναι ότι οι δήμαρχοι και οι αρμό-
διοι υπηρεσιακοί παράγοντες των 
ελεγκτικών μηχανισμών για τη λε-
γόμενη ευζωία των ζώων συντροφι-
άς δήλωναν άγνοια, επικαλούμενοι 
τόσο το λειψό προσωπικό όσο και 
τις πολλές αρμοδιότητες με τις 
οποίες τους έχουν χρεώσει οι κυ-
βερνήσεις.

Οι δήμαρχοι, που κάθε άλλο πα-
ρά αφελείς είναι, γνωρίζουν επίσης 
πολύ καλά ότι οι κατ’ επάγγελμα φι-
λόζωοι κατασκευάζουν παράνομα 
καταφύγια, στα οποία συγκεντρώ-
νουν μαζικά αδέσποτα ζώα, κυρίως 

σκύλους, με σκοπό να τα εξάγουν 
σε χώρες της ΕΕ. Δήθεν για υιο-
θεσία, ενώ στην πραγματικότητα 
πρόκειται για ιδιαίτερα κερδοφόρο 
εμπόριο. Γι’ αυτό και αυτοί οι κατ’ 
επάγγελμα φιλόζωοι προσπαθούν 
να εξαφανίσουν κάποιες ασφαλι-
στικές δικλίδες που υπάρχουν στο 
ισχύον νομικό πλαίσιο (γράψαμε 
αναλυτικά την προηγούμενη βδο-
μάδα).

Οταν στις 7 Ιούλη, τη μέρα των 
εκλογών, επισκεφτήκαμε τα τέσ-
σερα παράνομα καταφύγια στη 
Ραφήνα, πήραμε τις συντεταγμέ-
νες τους και τα καταγράψαμε σε 
βίντεο και φωτογραφίες, είδαμε 
ότι δίπλα στην είσοδο του πρώτου 
καταφυγίου τμήμα της πρόσοψης 
ήταν καλυμμένο με λινάτσα. Τίπο-
τα δε μαρτυρούσε σε κάποιον που 
δεν είναι κάτοικος της περιοχής και 
πήγαινε εκεί για πρώτη φορά ότι το 
πρώτο καταφύγιο ήταν δημοτικό. 
Αυτό το πληροφορηθήκαμε μετά 
τη δημοσίευση του ρεπορτάζ μας, 
από αναγνώστη της εφημερίδας 
μας, κάτοικο της ευρύτερης περι-
οχής. Και στον ίδιο και σε άλλους 
κατοίκους του δήμου είχε σχημα-
τιστεί η εντύπωση ότι και τα τέσ-
σερα καταφύγια ήταν του δήμου. 
Δεν παρακολουθεί ο κόσμος τη 
ρυπαροφυλλάδα των νεοναζιστών 
και βέβαια, ο δήμαρχος και το Δη-
μοτικό Συμβούλιο δεν ενημέρωσαν 
ποτέ τους δημότες για τα τρία πα-
ράνομα καταφύγια που κατασκεύ-
ασαν οι χρυσαυγίτες δίπλα σ’ αυτό 
(επίσης παράνομο) του Δήμου.

Αναφορές στις 
υπηρεσίες

u Στις 9 Ιούλη, στείλαμε ανα-
φορά στον προϊστάμενο της Διεύ-
θυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής 
Πολιτικής (ΔΑΚΠ) της Περιφέρειας 
Αττικής, με κοινοποίηση στον προϊ-
στάμενο της Διεύθυνσης Προστα-
σίας των Ζώων, Φαρμάκων, Κτηνι-
ατρικών Εφαρμογών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Τους 
γράφαμε:

«Η οδός Αρίωνος χωρίζει τους 
δήμους Αρτέμιδος-Σπάτων και 
Ραφήνας-Πικερμίου. Στον κάθετο 
αγροτικό δρόμο (χωματόδρομο) 
Παναγίας Γοργοεπηκόου βρίσκο-
νται τέσσερα παράνομα καταφύγια 
ζώων συντροφιάς σε έκταση τεσσά-
ρων (4) περίπου στρεμμάτων. Σας 
στέλνω τις συντεταγμένες αυτών 
των καταφυγίων, μαζί με βίντεο και 
φωτογραφικό υλικό που αποτυπώ-
νουν τα καταφύγια.

Τα καταφύγια αυτά κατασκευά-
στηκαν από τη Χρυσή Αυγή τις 3 Σε-
πτέμβρη του 2017. Την κατασκευή 
διαφήμισαν στην ιστοσελίδα τους, 
αναφέροντας και τα στελέχη της 
Χ.Α. που συμμετείχαν στην κατα-
σκευή τους. Σας στέλνω το σχετικό 
δημοσίευμα.

Σας στέλνω επίσης σχετικό άρ-
θρο μου στην «Κόντρα».

Ως υπηρεσία, είστε υποχρεωμέ-
νοι, κ. Ανδριόπουλε, να κάνετε αυτο-
ψία και στη συνέχεια να συντάξετε 
σχέδιο απόφασης για το κλείσιμο 
αυτών των παράνομων καταφυγίων.

Τα τηλέφωνα της ΤΟ της Χρυ-
σής Αυγής στην Αρτέμιδα, που 
είναι η μοναδική ΤΟ στην Ανα-
τολική Αττική, όπως αναφέρο-
νται στην ιστοσελίδα τους είναι: 
σταθερό 2294040200 και κινητό 
6947285718. Διεύθυνση: Αγίας Μα-
ρίνας 10, Πλατεία Αγίας Μαρίνας.

Ελπίζω, ότι θα ανταποκριθείτε 
άμεσα στην αναφορά μου και ότι 
θα με ενημερώνετε, ως οφείλετε».

u Την ίδια μέρα, στείλαμε ανα-
φορά στον προϊστάμενο του Δα-
σαρχείου Πεντέλης, στην οποία 
γράφαμε:

«Σε περιοχή του Δήμου Ραφή-
νας-Πικερμίου υπάρχουν τέσσερα 
παράνομα καταφύγια ζώων συντρο-
φιάς. Ζητώ να εξετάσετε μήπως 
αυτά τα καταφύγια βρίσκονται σε 
δασική έκταση ή δάσος».

Τους «ενοχλήσαμε» αρκετές 
φορές μέχρι τις 16 Ιούλη που μας 
απάντησαν.

u Ο προϊστάμενος της ΔΑΚΠ 

μας ενημέρωσε ότι έκανε αυτοψία 
στην περιοχή που είναι τα τέσσε-
ρα καταφύγια, διαπίστωσε ότι είναι 
παράνομα και θα βάλει μπροστά τη 
διαδικασία για να σφραγιστούν. 
Μας ενημέρωσε, ακόμα, ότι ένα 
από τα τέσσερα είναι του δήμου 
και θα κλείσει και αυτό.

u Δασοφύλακας του Δασονο-
μείου Σπάτων, που υπάγεται διοι-
κητικά στο Δασαρχείο Πεντέλης, 
μας ενημέρωσε ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της έκτασης στην οποία κα-
τασκευάστηκαν τα τέσσερα κατα-
φύγια είναι δάσος!

Το παπί ο Δήμος
Οι υπηρεσιακοί παράγοντες 

δεσμεύτηκαν ότι μόλις ολοκληρώ-
σουν τις νομικές διαδικασίες που 
προβλέπονται θα μας ενημερώ-
σουν αναλυτικά, γραπτώς.

Από αναγνώστη μας ενημερωθή-
καμε ότι την Τρίτη 16 Ιούλη θα συ-
νεδρίαζε το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ραφήνας-Πικερμίου και ότι στην 
ημερήσια διάταξη υπήρχαν και τα 
εξής δύο θέματα:

14ο θέμα: Λήψη απόφασης περί 
έγκρισης συμμετοχής στο πρό-
γραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στον 
άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές 
και πολιτιστικές υποδομές και δρα-
στηριότητες των δήμων» με τίτλο: 
«Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση 
και εξοπλισμός εγκαταστάσεων 
καταφυγίων αδέσποτων ζώων συ-
ντροφιάς».

20ό θέμα: Λήψη απόφασης περί 
αναγκαιότητας ανάθεσης σε τρί-
τους της έκδοσης σχετικών εγκρί-
σεων από την Διεύθυνση Δασών 
για την υλοποίηση εγκαταστάσεων 
κυνοκομείου σε χώρο ιδιοκτησίας 
του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

Παρακολουθήσαμε τη συνεδρία-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου, από 
την ημερήσια διάταξη της οποίας 
αποσύρθηκαν δύο θέματα, ένα από 
τα οποία ήταν το 20ό. 

Μιλήσαμε με το δήμαρχο 
Μπουρνού, που ήταν παρών στη συ-
νεδρίαση, του γνωστοποιήσαμε την 

ιδιότητά μας και του ζητήσαμε την 
εισήγηση για το 14ο θέμα. Αφού εί-
δε τη δημοσιογραφική ταυτότητα, 
μετά από μερικά λεπτά μας έδωσε 
δύο αντίγραφα της εισήγησης και 
ένα της ημερήσιας διάταξης. Την 
ώρα που έβγαζε τα αντίγραφα, 
παραδέχτηκε ότι πράγματι ο Πε-
τρόχειλος και οι άλλοι χρυσαυγί-
τες κατασκεύασαν τα παράνομα 
καταφύγια, ενώ μας επανέλαβε 
αρκετές φορές ότι δεν πρέπει να 
συνδέουμε την καταγγελία μας με 
την εισαγωγή στην ημερήσια διά-
ταξη του 14ου θέματος.

Κάποια στιγμή του ζητήσαμε και 
την εισήγηση του 20ού θέματος, 
όμως αρνήθηκε να μας τη δώσει με 
το επιχείρημα ότι έχει αποσυρθεί 
από την ημερήσια διάταξη. Θα επι-
μείνουμε να πάρουμε αντίγραφο 
και αυτής της εισήγησης, για τον 
επιπρόσθετο λόγο ότι δεν εξήγη-
σε για ποιους λόγους αποσύρθηκε 
αυτό το θέμα από τη συζήτηση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο.

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός, 
ότι ενώ παρευρισκόταν στη συνε-
δρίαση η αντιδήμαρχος Δ. Τσεβά, 
που ήταν η συντάκτρια της εισήγη-
σης του 14ου θέματος, την εισήγη-
ση παρουσίασε ο δήμαρχος.

Αν και η εισήγηση έχει ημερο-
μηνία σύνταξης την 24η Ιούνη του 
2019, δεν κάνει την παραμικρή 
αναφορά στα τέσσερα παράνομα 
καταφύγια. Κάνει μόνο εκτενή ανα-
φορά στη χρηματοδότηση από το 
υπουργείο Εσωτερικών και το πρό-
γραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Προ-
φανώς, στις 24 Ιούνη ο δήμαρχος 
δεν είχε σκοπό να εγείρει ζητήματα 
τόσο για το παράνομο καταφύγιο 
του δήμου όσο και για τα τρία που 
κατασκεύασαν οι χρυσαυγίτες. 
Εξίσου σημαντικό είναι το γεγο-
νός -και το επισημαίνουμε- ότι ο 
δήμαρχος δε διευκρίνισε ποιος δι-
αχειριζόταν το δημοτικό καταφύ-
γιο, στο οποίο αναφέρθηκε στην 
προφορική του εισήγηση. Μήπως 
το διαχειρίζονταν και αυτό οι χρυ-
σαυγίτες ή οι συνεργάτες τους και 

γι’ αυτό δε μίλησε ο δήμαρχος;
Από την προφορική εισήγηση 

του δημάρχου για το 14ο θέμα, η 
οποία διήρκεσε περίπου 12 λεπτά, 
απομαγνητοφωνήσαμε ένα μέρος 
και το παραθέτουμε όπως ακριβώς 
ειπώθηκε:

«Ακούστε να δείτε, ούτε ο δήμαρ-
χος ούτε ο δήμος είναι ελεγκτικός 
μηχανισμός. Το κράτος έχει ελεγκτι-
κούς μηχανισμούς. Γνωρίζει και το 
Δασαρχείο και η Αστυνομία και η 
Περιφέρεια και όλοι αυτοί αυτές τις 
λειτουργίες. Δεν εμφανίζονται τώ-
ρα. Τώρα εμφανίζονται, ξέρετε για-
τί; Γιατί κάποιος έκανε μια επώνυμη 
καταγγελία. Εγώ δεν έχω μάθει να 
λέω ψέματα. Το ότι εθελοτυφλούμε, 
γιατί δεν βλέπουμε την πραγματικό-
τητα στην ελληνική κοινωνία, είναι 
άλλο πράγμα, έτσι; Εγώ δεν κρύβο-
μαι πίσω από κανένα δάχτυλο, εντά-
ξει; Προφανώς πρέπει να κλείσου-
νε. Κάποιοι κάνανε πλατούλες όμως 
σ’ αυτούς τους ιδιώτες που πήγανε 
και χτίσανε αυτή την εγκατάσταση. 
Αν πήγαινε ο δήμαρχος να κάνει μια 
καταγγελία, ξαφνικά ο δήμαρχος δε 
θα ήταν φιλόζωος. Αν ο δήμαρχος, 
που ζητάτε εσείς να εξασφαλίσει τη 
νομιμότητα, εάν έκανε καταγγελία 
σε έναν ιδιώτη, δεν θα ήταν φιλό-
ζωος».

Ας τα πάρουμε με τη σειρά, αφή-
νοντας τελευταίο το μεγάλο ψέμα, 
ότι ο Δήμος δεν έχει ελεγκτικές 
αρμοδιότητες.

u Οταν ο Ε. Μπουρνούς αναφέ-
ρεται σε καταγγελία ιδιώτη, εννοεί 
τη δική μας αναφορά στην αρμό-
δια υπηρεσία της Περιφέρειας, πα-
ραδεχόμενος έτσι ότι ήταν πλήρως 
ενήμερος γι' αυτή.

u Σε ό,τι αφορά το «εγώ δε 
λέω ψέματα», αρκεί ένα σχόλιο. 
Εφόσον γνώριζε για τα παράνομα 
καταφύγια που κατασκεύασαν οι 
χρυσαυγίτες (και όχι κάποιοι ιδιώ-
τες γενικά κι αόριστα), όφειλε ήδη 
από τον Σεπτέμβρη του 2017, που 
οι χρυσαυγίτες καμάρωναν για την 
κατασκευή τους, να κάνει αναφορά 
στη Διεύθυνση Αγροτικής και Κτη-

νιατρικής Πολιτικής, προκειμένου 
αυτή να συντάξει εισήγηση από-
φασης κλεισίματος των παράνο-
μων καταφυγίων. Οχι μόνο δεν το 
έκανε, αλλά όπως προκύπτει από 
τα λεγόμενά του, αν δεν κάναμε 
εμείς την καταγγελία, ο δήμαρχος 
θα συνέχιζε να σιωπά και να καλύ-
πτει τους χρυσαυγίτες.

u Προφανώς πρέπει να κλεί-
σουν, λέει τώρα ο Ε. Μπουρνούς. 
Κατόπιν εορτής και επειδή έχει 
ενημερωθεί, από τις 15 του Ιούλη, 
από τον προϊστάμενο της Διεύθυν-
σης Αγροτικής και Κτηνιατρικής 
Πολιτικής, Ανδριόπουλο, ότι τα 
τέσσερα παράνομα καταφύγια στο 
Δήμο του θα κλείσουν.

u Ποιοι έκαναν «πλατούλες» 
στους «ιδιώτες» που έφτιαξαν τα 
παράνομα καταφύγια; Οι υπηρε-
σίες της Περιφέρειας και του Δα-
σαρχείου; Γιατί δεν κατονομάζει ο 
Ε. Μπουρνούς αυτούς που έκαναν 
«πλατούλες»; Και γιατί, ακόμα και 
τώρα, μιλάει για κάποιους «ιδιώ-
τες», ενώ ξέρει πολύ καλά ότι ήταν 
οι χρυσαυγίτες και μάλιστα σ' εμάς 
παραδέχτηκε ότι ήταν ο Πετρόχει-
λος και άλλοι; Γιατί συνεχίζει ακό-
μα και τώρα να τους καλύπτει και 
να ρίχνει ευθύνες σε άλλους;

u Αποκορύφωμα αυτού του 
παραληρήματος Μπουρνού ήταν 
ο ισχυρισμός του πως αν έκανε ο 
ίδιος καταγγελία, θα τον κατηγο-
ρούσαν ότι δεν είναι φιλόζωος! Δεν 
αντιλαμβάνεται ότι μετά τις δικές 
μας καταγγελίες και την αυτοψία 
των αρμόδιων υπηρεσιών, σε συν-
δυασμό με το γεγονός ότι τα συ-
γκεκριμένα καταφύγια κατασκευ-
άστηκαν από τους χρυσαυγίτες 
(αλήθεια, φιλόζωους τους θεωρεί 
ο δήμαρχος;), έρχεται να επιβεβαι-
ώσει ότι τόσο καιρό έκανε πλάτες 
στους χρυσαυγίτες;

u  Δ ι α τ ά ξ ε ι ς  τ ο υ  ν ό μ ο υ 
4039/2012 πιστοποιούν ότι και οι 
δήμοι ανήκουν στους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς ως προς τους κανό-
νες προστασίας των ζώων συντρο-
φιάς. 

Αρθρο 2 παράγραφος 2: Αρμό-
διες Αρχές εφαρμογής και ελέγχου 
των κανόνων προστασίας των ζώων 
και του συστήματος της σήμανσης 
και της καταγραφής των ζώων συ-
ντροφιάς και των ιδιοκτητών τους 
ορίζονται (…) και οι κτηνιατρικές 
υπηρεσίες των Δήμων και όπου αυ-
τές δεν έχουν συσταθεί τα Γραφεία 
Γεωργικής Ανάπτυξης του οικείου 
Δήμου.

Αρθρο 4 παράγραφος 10: …Επί-
σης κωδικός πρόσβασης (σ.σ. για 
την ηλεκτρονική βάση δεδομένων) 
παρέχεται στους ΟΤΑ προκειμέ-
νου να έχουν τον έλεγχο δεσποζό-
μενων και αδέσποτων ζώων, στα 
διοικητικά τους όρια.

Το άρθρο 9 του ίδιου νόμου, στην 
παράγραφο 1 προβλέπει ότι οι Δή-
μοι είναι υποχρεωμένοι να μερι-
μνούν για την περισυλλογή και 
διαχείριση τω αδέσποτων ζώων, 
ενώ στην παράγραφο 2 προβλέπει 
ότι μόνον οι δήμοι μπορούν να 
ιδρύουν τα καταφύγια ζώων συ-
ντροφιάς. (Το συγκεκριμένο άρ-
θρο, που είναι μεγάλης έκτασης, 
θα το ανεβάσουμε στην ιστοσελί-
δα μας).

Οπως αντιλαμβάνεστε, ο δή-
μαρχος Ραφήνας-Πικερμίου προ-
σπάθησε μ' ένα εισαγωγικό ψέμα 
να κουκουλώσει τις τεράστιες 
ευθύνες του. Μ' αυτό το ψέμα, ότι 
δηλαδή ο Δήμος δεν είναι ελεγκτι-
κός μηχανισμός, και με το κάλπικο 
επιχείρημα ότι αν κατήγγελε τα 
παράνομα καταφύγια θα τον κα-
τηγορούσαν ότι δεν είναι φιλόζω-
ος, ο Ε. Μπουρνούς προσπάθησε 
να δικαιολογήσει την κάλυψη που 
προσέφερε στους χρυσαυγίτες, οι 
οποίοι δρούσαν απροκάλυπτα στο 
Δήμο του, χτίζοντας παράνομα κα-
ταφύγια δίπλα σ’ αυτό του Δήμου. 
Καλά θα κάνει, λοιπόν, ο δήμαρχος 
Ραφήνας-Πικερμίου ν' αφήσει τις 
παιδιάστικες δικαιολογίες και να 
προχωρήσει άμεσα στην ενεργο-
ποίηση του ελεγκτικού ρόλου του 
Δήμου.

Γεράσιμος Λιόντος

Σκληροί και αμετανόητοι νεοναζι-
στές αποδείχτηκαν στις απολογίες 

τους ο πυρηνάρχης της Νίκαιας Πατέ-
λης και ο δολοφόνος του Παύλου Φύσ-
σα Ρουπακιάς, επιβεβαιώνοντας έτσι 
όσα προέκυψαν σε βάρος τους και σε 
βάρος της ηγεσίας του νεοναζιστικού 
μορφώματος κατά την ακροαματική 
διαδικασία.

Από την ακροαματική διαδικασία 
γενικά και ιδιαίτερα από την ανάγνωση 
αρκετών αναγνωστέων εγγράφων που 
κατασχέθηκαν στο σπίτια του Πατέλη, 
του φίρερ και άλλων στελεχών του νε-
οναζιστικού μορφώματος αποδείχτηκε 
ότι ο Πατέλης δεν ήταν απλός υποστη-
ρικτής, όπως ψευδώς ισχυρίστηκε στην 
απολογία του, αλλά ένα σημαντικό στέ-
λεχος που διαδραμάτισε αποφασιστικό 
ρόλο στη δολοφονία του Παύλου Φύσ-
σα. Ο Πατέλης πρέπει να καταδικαστεί 
σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Ο ισχυ-
ρισμός ότι είναι υποστηρικτής της ΧΑ 

προβλήθηκε γιατί εξυπηρετεί τη στρα-
τηγική του φίρερ Μιχαλολιάκου, που 
προσπαθεί να αποδείξει ότι ο ίδιος δεν 
μπορεί να έχει καμία ποινική ευθύνη για 
εγκληματικές πράξεις (ανθρωποκτονί-
ες και απόπειρες ανθρωποκτονίας) που 
έκαναν οι δήθεν υποστηρικτές της ορ-
γάνωσής του.

Ο Πατέλης είπε ότι δεν παραπέμ-
φθηκε στο πειθαρχικό της ΧΑ ούτε δι-
αγράφηκε, όπως κατέθεσε μάρτυρας 
υπεράσπισης του φίρερ. Ισχυρίστηκε 
ότι απλά αποχώρησε από τη ΧΑ! Αυτό 
ήταν ένα ακόμα ψέμα και το είπε για 
να μπορέσει να εγείρει την κατάλληλη 
στιγμή, όταν η διαδικασία φτάσει στο 
στάδιο της απόφασης για την ενοχή 
των νεοναζιστών, αίτημα αναγνώρισης 
ελαφρυντικών!

Ούτε ο Ρουπακιάς ήταν απλός υπο-
στηρικτής του νεοναζιστικού μορ-
φώματος, όπως ισχυρίστηκε. Υπήρξε 
στέλεχός του. Αυτό επιβεβαιώνεται, 

εκτός των άλλων, και από το Αναγνω-
στέο Εγγραφο 249, που αποκαλύπτει ότι 
Πατέλης και Ρουπακιάς είναι υπεύθυνοι 
της ΤΟ Νίκαιας, που ήταν το πρότυπο 
και ο στυλοβάτης όλου του νεοναζι-
στικού μορφώματος. Και ο Ρουπακιάς 
επιχειρεί να βοηθήσει τον φίρερ με τον 
ισχυρισμό του ότι ήταν υποστηρικτής, 
γεγονός που αποδεικνύει ότι και οι δύο 
είναι αμετανόητοι νεοναζιστές που ακο-
λουθούν πιστά την «αρχή του Αρχηγού».

Τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα ο 
Ρουπακιάς δεν την οργάνωσε ούτε την 
εκτέλεσε μόνος του. Το γεγονός ότι την 
πήρε πάνω του, απαλλάσσοντας τόσο 
τον φίρερ και τον Λαγό όσο και τους δε-
καεπτά συνεργούς του, ενώ δήλωσε με 
κυνισμό ότι αυτή ήταν «μια απλή ανθρω-
ποκτονία», αποδεικνύει το ποιόν του ως 
στυγνού και επικίνδυνου νεοναζιστή.

Αναλυτικότερο ρεπορτάζ θα δημο-
σιεύσουμε τις επόμενες μέρες στην 
ιστοσελίδα μας.

Σκληροί και αμετανόητοι χρυσαυγίτες Μετά το εκλογικό Βατερλό πέταξαν τη μάσκα του «λαϊκού εθνικιστή» και 
διακηρύσσουν τον εθνικοσοσιαλισμό τους

Μετά τη βαριά εκλογική 
ήττα των νεοναζιστών 

στις ευρωεκλογές στις 26 Μάη, 
απευθυνόμενος στον εναπομεί-
ναντα σκληρό πυρήνα, ο φίρερ 
δημοσίευσε στο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ.
net ανυπόγραφο άρθρο με τίτ-
λο: «Τίποτα δεν τελείωσε. Ο 
Αγώνας συνεχίζεται». Το άρθρο 
συνοδευόταν από φωτογραφία 
ενός οργισμένου φίρερ, στην 
πλάτη του οποίου υπήρχε κεί-
μενο για τις μαύρες μπλούζες: 
«Οταν σου χαϊδεύουν την πλάτη 
όλοι και σου λένε “μπράβο“ είναι 
εύκολο να φορέσεις την μαύρη 
μπλούζα… Η μαύρη μπλούζα 
γίνεται πολεμική στολή για τον 
εθνικιστικό αγώνα. Τώρα είναι η 
ώρα να την φορέσουμε με πε-
ρισσότερη υπερηφάνεια ΚΑΙ 
ΠΙΟ ΙΣΙΟ ΤΟ ΚΟΡΜΙ! Οσοι 

αντέξουμε τώρα αλλιώς ΠΟ-
ΤΕ...!!!». Περίληψη του κειμένου 
δημοσίευσαν και στην ιστοσε-
λίδα τους αλλά με άλλη φωτο-
γραφία και χωρίς το κείμενο.

Στις βουλευτικές εκλογές της 
7ης Ιούλη υπέστησαν εκλογικό 
Βατερλό που τους πέταξε έξω 
από το αστικό κοινοβούλιο. 

Τρεις μέρες μετά, δημοσιεύτη-
κε στη φυλλάδα τους άρθρο με 
τίτλο: «Τελεύτα άλυπος» («να πε-
θάνεις χωρίς λύπη»). Το άρθρο 
«κοσμεί» η φωτογραφία μιας 
μαύρης φιγούρας, κόντρα στον 
ήλιο, που χαιρετάει ναζιστικά. 
Την επομένη, δημοσίευσαν το 
ίδιο άρθρο στην ιστοσελίδα 

τους, αλλά με άλλη φωτογρα-
φία που δεν παραπέμπει στο 
ναζισμό.

Τι δείχνουν αυτές οι κινήσεις; 
Τώρα που το νεοναζιστικό μόρ-
φωμα έχασε την κοινοβουλευ-
τική εκπροσώπηση και μετατρέ-
πεται σε μια μικρή νεοναζιστική 
γκρούπα, ετοιμάζει το έδαφος 
για να ξαναφορέσει τον εθνικο-
σοσιαλιστικό μανδύα. Δεν του 
χρειάζεται πλέον να φοράει 
το μανδύα του «λαϊκού εθνικι-
σμού», με τον οποίο εμφανιζό-
ταν τα τελευταία χρόνια.

Παραθέτουμε ένα απόσπα-
σμα από το άρθρο «Εθνικιστές 
ή Ναζιστές», που υπάρχει στο 
Αναγνωστέο Εγγραφο 422, σε-
λίδα 65, στη δικογραφία της ΧΑ:

«Παλαιότερα, πριν από χρό-
νια, χρησιμοποιείτο στα κείμε-

να του Κινήματός μας ο όρος 
εθνικοσοσιαλισμός. Το γεγο-
νός ότι τώρα χρησιμοποιούμε 
τους όρους εθνικισμός, λαϊ-
κός εθνικισμός και κοινωνικός 
εθνικισμός δεν σημαίνει ότι 
αλλάξαμε ιδέες. Απλά, θεωρού-
με περισσότερο πολιτικά δόκιμο 
να χρησιμοποιούμε αυτούς τους 
όρους γιατί είναι γεγονός ότι ο 
όρος “εθνικοσοσιαλισμός“ προ-
καλεί παρανοήσεις μετά από ένα 
ωκεανό προπαγάνδας εξήντα 
ολόκληρων ετών».

Μετά το Βατερλό των βου-
λευτικών εκλογών και τη διά-
σπαση που ακολούθησε, δε θα 
προσδοκούν πλέον αύξηση της 
εκλογικής επιρροής τους και 
έτσι θα επανέλθουν με ανα-
κούφιση στον εθνικοσοσιαλι-
σμό τους.
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Προεόρτια αντιεκπαιδευτικής επίθεσης
Από τις πρώτες κινήσεις της κυβέρ-

νησης  της ΝΔ, καθώς και από τις 
δηλώσεις της υπουργού Νίκης Κερα-
μέως τόσο κατά την ανάληψη των 
καθηκόντων της στο υπουργείο Παι-
δείας, όσο και σε στοχευμένη συνέ-
ντευξη που έδωσε στη ναυαρχίδα της 
δεξιάς «Καθημερινή», διεφάνησαν τα 
προεόρτια της αντιλαϊκής και αντιεκ-
παιδευτικής επίθεσης που σχεδιάζει η 
ΝΔ στην Παιδεία.

Με κορωνίδα του δόγματος «νόμος 
και τάξη» την κατάργηση του πανεπι-
στημιακού ασύλου, η ΝΔ κλείνει το 
μάτι στα συντηρητικοποιημένα στρώ-
ματα. Λίγα εικοστετράωρα μετά την 
ορκομωσία της νέας κυβέρνησης οι 
μπάτσοι εισβάλλουν στον τεράστιο 
περιβάλλοντα χώρο των πανεπιστημι-
ακών κτιρίων του ΑΠΘ, συλλαμβάνο-
ντας άτομα που «δραστηριοποιούνται 
στην εμπορία και διακίνηση ψυχοτρό-
πων ουσιών». Σκοπός να ενισχυθεί η 
βρόμικη προπαγάνδα περί «βίας και 
ανομίας», με την οποία ταυτίζονται 
ναρκέμποροι, μικροπωλητές με το 
μαχητικό φοιτητικό κίνημα και τις 
κινητοποιήσεις συλλογικοτήτων που 
βρίσκουν φιλόξενο έδαφος στα πα-
νεπιστημιακά ιδρύματα, με απώτερο 
στόχο την αποθέωση της κρατικής κα-
ταστολής και την υποταγή στην αστική 
νομιμότητα.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του νέου 
πρύτανη του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στήμιου Θεσσαλονίκης Νίκου Παπα-
ϊωάννου, ότι θα αναλάβει δράση κατά 
της «παραβατικότητας» στο Πανεπι-
στήμιο και ότι προτίθεται να εφαρμό-
σει τη διαδικασία της ταυτοποίησης 
(με ταυτότητα ή κάρτα επισκέπτη) για 
την είσοδο στο ΑΠΘ, είναι «ασορτί» 
με την πρακτική που εγκαινιάζει η 
ΝΔ και την εξαγγελθείσα νομοθετική 
κατάργηση του ασύλου. Η οποία, ση-
μειωτέον, θα γίνει στο τέλος του μή-
να, με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα 
κλειστά, διά τον φόβον των ιουδαίων. 
Πλην, όμως, ο Σεπτέμβρης είναι κοντά 
και κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τι 
μέλλει γενέσθαι με ένα αφυπνισμένο 
μαζικό φοιτητικό κίνημα.

Μητσοτάκης και ΝΔ πολιτεύονται 
με σημαία τους το «πατρίς-θρησκεία-
οικογένεια», γι΄αυτό και η Νίκη Κε-
ραμέως, στην εναρκτήρια ομιλία της 
ως υπουργός, κάλεσε το παπαδαριό 
να αποκτήσει ενεργό ρόλο στα ζητή-
ματα της χάραξης της εκπαιδευτικής 
πολιτικής (το νόημα έπιασε στον αέρα 
το ΑΠΘ και έχρισε επίτιμο διδάκτορα 
τον Ανθιμο). 

Μπορεί οι συριζαίοι να έκαναν ψευ-
τομπαλώματα στα θέματα της διδα-
σκαλίας των θρησκευτικών, θέλοντας 
να μην τα σπάσουν με το ιερατείο, 
όμως, η ομιλία της νέας υπουργού, με 
έμμεση, πλην όμως σαφή αναφορά 
στην ορθόδοξη κατήχηση στα σχο-
λεία, μας γύρισε στη δεκαετία του 
1950: «Μία διακριτή αναφορά στα 
Θρησκεύματα. Ο Συνταγματικός νο-
μοθέτης περιγράφει τις σχέσεις Κρά-
τους-Εκκλησίας, προστατεύει τη θρη-
σκευτική ελευθερία, και προβλέπει, 
μεταξύ των βασικών αποστολών του 
Κράτους, την ανάπτυξη της θρησκευ-
τικής συνείδησης. Και σκοπεύουμε 
να υπηρετήσουμε όλες αυτές τις επι-
ταγές. Σε αυτή την αποστολή, καλώ 
όλους τους Ιεράρχες, τους Ιεροδι-
δασκάλους και τους σχετιζόμενους 
φορείς να συνδράμουν στο έργο 

μας και να καταθέσουν τις γνώσεις 
και την πολύτιμη εμπειρία τους, να 
είναι σε έναν ανοιχτό διάλογο με το 
Υπουργείο».

Το σχέδιο της ΝΔ για τα Πανεπι-
στήμια, των οποίων η λειτουργία θα 
προσομοιάζει ακόμη πιο πολύ με την 
καπιταλιστική επιχείρηση, σε στενή 
σύνδεση με την αγορά, με σημαία το 
τρίπτυχο «Επιχειρηματικότητα, Αντα-
γωνιστικότητα, Αξιολόγηση παντού», 
με πτυχία πολλών ταχυτήτων και με 
την επιβολή μέτρων που θα εμπεδώ-
νουν το κλίμα υποταγής και το νόμο 
της σιωπής, με φοιτητές-πελάτες και 
συνάμα στρατιωτάκια, περιέγραψε η 
Νίκη Κεραμέως στις επί τούτου κα-
τευθυνόμενες ερωτήσεις του δημοσι-
ογράφου της «Καθημερινής»: 

«Θα αλλάξει ο τρόπος διοίκησης 
των ανώτατων ιδρυμάτων. Για να 
έχουμε ΑΕΙ πραγματικά αυτόνομα 
και αυτοδιοικούμενα, οφείλουμε να 
τα ενισχύσουμε με σύγχρονους και 
αποτελεσματικούς θεσμούς διοίκη-
σης και με διακριτές και σαφώς καθο-
ρισμένες αρμοδιότητες. Στο πλαίσιο 
αυτό, μελετούμε και την επαναφορά 

των Συμβουλίων Ιδρύματος...
Στρατηγικός μας στόχος είναι ο 

ακαδημαϊκός χάρτης να περιλαμβά-
νει ιδρύματα πραγματικά αυτόνομα, 
αυτοδιοικούμενα, αξιολογούμενα, 
ανταγωνιστικά, εξωστρεφή, σε κοι-
νό βηματισμό με την αγορά εργασί-
ας. Στο πλαίσιο αυτό, πρόθεσή μας 
είναι να κινηθούμε για τη διεύρυνση 
της δυνατότητας δημιουργίας ξενό-
γλωσσων τμημάτων (από τα ίδια τα 
ιδρύματα ή σε συνεργασία με άλλα 
ελληνικά ή διεθνή πανεπιστήμια) 
και για προσέλκυση φοιτητών από 
χώρες εκτός ΕΕ. Επίσης, στοχεύουμε 
να απελευθερώσουμε τα μεταπτυ-
χιακά προγράμματα, να αναπτύξου-
με προγράμματα εξ αποστάσεως 
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο, με επένδυση στις νέες τε-
χνολογίες, και για να ενισχύσουμε τα 
θερινά/χειμερινά σχολεία σε τομείς 
που η χώρα μας έχει συγκριτικό πλε-
ονέκτημα (π.χ πολιτισμός, ναυτιλία, 
τουρισμός, διατροφή, πρωτογενής 
παραγωγή).

Παράλληλα, θα αξιοποιηθεί η 
δυνατότητα για ΣΔΙΤ για την κάλυ-

ψη επιμέρους αναγκών, όπως π.χ για 
κατασκευή φοιτητικών εστιών, θα δη-
μιουργηθεί νέο θεσμικό πλαίσιο για 
δωρεές προς τα ΑΕΙ (π.χ χρηματο-
δότηση επώνυμων εδρών, διαχείριση 
κληροδοτημάτων, δωρεές από τις ενώ-
σεις αποφοίτων κλπ) και τέλος ένα θε-
σμικό πλαίσιο για λήψη πρόσθετης 
χρηματοδότησης για την υλοποίηση 
πατεντών και επιστημονικών ιδεών 
και για αξιοποίηση από τα ιδρύματα 
των εσόδων από επιχειρήσεις έντα-
σης γνώσης (spin-off) και κοινών 
ερευνητικών τους δραστηριοτήτων 
με ιδιωτικούς φορείς...

Η κρατική χρηματοδότηση προς 
τα ανώτερα ιδρύματα θα βασίζεται 
σε αντικειμενικά κριτήρια και δεί-
κτες, όπως το κόστος σπουδών ανά 
φοιτητή, η διάρκεια των σπουδών, το 
γνωστικό αντικείμενο των σπουδών, το 
μέγεθος και η γεωγραφική διασπορά 
του ιδρύματος, τα οποία πρέπει να 
αποτιμώνται και να κοστολογούνται. 
Θα συνδέεται, σε κάποιο βαθμό και 
με τα αποτελέσματα της αξιολόγη-
σης...

Εχουμε δεσμευτεί για την καθιέ-
ρωση του ανώτατου ορίου ολοκλή-
ρωσης των προπτυχιακών σπουδών 
ν+2. Είναι, όμως, εύλογο να προβλε-
φθούν και εξαιρέσεις, τις οποίες θα 
διερευνήσουμε προσεκτικά, όπως και 
μεταβατικό στάδιο εφαρμογής». (Οι 
εμφάσεις δικές μας)

Χαρακτηριστικό στοιχείο που φα-
νερώνει το περιεχόμενο της πολιτικής 
της ΝΔ είναι και η μεταφορά της Γενι-
κής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνο-
λογίας (ΓΓΕΤ) και όλων των εποπτευ-
όμενων φορέων της από το υπουργείο 
Παιδείας, στο νέο υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων (ΠΔ 81/2019). 
Νοηματοδοτεί την αποθέωση της 
«ανάπτυξης», δηλαδή της αύξησης της 
κερδοφορίας του κεφαλαίου σε βά-
ρος των δικαιωμάτων του εργαζόμε-
νου ανθρώπου, την απόλυτη ασυδοσία, 
την υπέρβαση κάθε περιβαλλοντικού, 
αρχαιολογικού και άλλου κωλύματος, 
προς χάριν της «επιχειρηματικότητας» 
και των «επενδύσεων».

Η υπουργός Παιδείας στα λόγια 
τάχθηκε υπέρ της δίχρονης προσχο-
λικής αγωγής. Πλην, όμως, έσπευσε 
να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις 
ώστε η εφαρμογή του μέτρου στους 
εναπομείναντες 27 Δήμους να πάρει 
παράταση. Καταρχάς -και όχι τυ-
χαία- συναντήθηκε με τον Πατούλη, 
ο οποίος πρόσφατα ανακοίνωσε την 
ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ 
με την οποία ζητά από το υπουργείο 
Παιδείας την αναστολή του νόμου 
για την εφαρμογή της δίχρονης προ-
σχολικής εκπαίδευσης σε όλους τους 
Δήμους (τους υπόλοιπους 27 μεταξύ 
των οποίων η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, 
το Ηράκλειο, κ.λπ. για το σχολικό έτος 
2020-2021). Οι δημαρχαίοι προφασί-
ζονται την ανυπαρξία κατάλληλων κτι-
ριακών υποδομών που «θα μπορούν να 
φιλοξενηθούν με ασφάλεια τα νήπια», 
για να δικαιολογήσουν  τη σαμποταρι-
στική τακτική τους στο συγκεκριμένο 
ζήτημα και τα εξουσιαστικά παιχνίδια 
που παίζουν αναζητώντας ψηφαλάκια 
και «πελάτες» για τις δομές τους. Και 
όλα αυτά παρότι πολλοί Δήμοι (σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από 
υπηρεσιακούς παράγοντες) χρηματο-
δοτήθηκαν για να αντιμετωπίσουν τα 
προβλήματα υποδομών.

Στη συνέχεια, η Κεραμέως συναντή-
θηκε με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία, 
η οποία σε σχετική ανακοίνωση ανα-
φέρει τα εξής χαρακτηριστικά: «Η πο-
λιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας 
διαπιστώνει ότι σε αρκετούς Δήμους 
(από τους 114 της δεύτερης χρονιάς 
εφαρμογής) παρουσιάζονται προβλή-
ματα σε επίπεδο εξεύρεσης αιθουσών. 
Γι αυτό το λόγο και ζήτησε από τους 
Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαί-
δευσης να διαπιστώσουν κατά πόσο 
τα προβλήματα αυτά είναι υπαρκτά. 
Η συγκεκριμένη διαδικασία, όπως 
μας ανακοίνωσαν, θα ολοκληρωθεί 
στο επόμενο διήμερο. Η Υπουργός 
ζήτησε από το  Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. , μόλις 
λάβει γνώση αυτών των στοιχείων, να 
εκθέσει την εμπεριστατωμένη άποψή 
του για την εφαρμογή της δίχρονης 
υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής 
και εκπαίδευσης σε καθέναν από αυ-
τούς τους Δήμους.

Ανέφερε, επίσης, ότι εφόσον, τε-
λικά, διαπιστωθεί ότι σε κάποιους 
Δήμους υπάρχουν ανυπέρβλητα 
προβλήματα που αφορούν την εξεύ-
ρεση αιθουσών, θα εισηγηθεί στον 
Πρωθυπουργό νομοθετική ρύθμιση 
ένταξής τους στο τρίτο έτος εφαρ-
μογής, ώστε να υπάρχει ο απαιτού-
μενος χρόνος επίλυσης αυτών των 
προβλημάτων».

Στο ίδιο μήκος κύματος με τις δη-
λώσεις Μητσοτάκη στο πρόσφατο 
παρελθόν, η υπουργός Παιδείας, ενώ 
δήλωσε ότι θα συνεχισθεί η διαδικα-
σία για τους εξαγγελθέντες από τους 
συριζαίους 4.500 διορισμούς στην Ει-
δική Αγωγή, αρνήθηκε να δεσμευθεί 
και για τους 10.500 διορισμούς στη 
γενική εκπαίδευση. 

Η εξαγγελία των μόνιμων διορισμών 
ήταν βεβαίως στο πλαίσιο της προε-
κλογικής δημαγωγίας των συριζαίων 
και σε κάθε περίπτωση ήταν «στον 
αέρα». Γιατί από πουθενά δεν τεκμαί-
ρονταν η απαραίτητη χρηματοδότηση, 
γιατί αφορούσε μια μελλοντική κυβέρ-
νηση αλλά γιατί πρωτίστως η υπόθεση 
των διορισμών είναι υπόθεση της θέ-
λησης των ιμπεριαλιστών δανειστών, 
που έχουν επιβάλει Μνημόνια και 
έχουν προβλέψει διαρκή αυστηρή 
επιτροπεία για την εφαρμογή των 
μνημονιακών στόχων.

Γι’ αυτό και η ΝΔ φυλούσε και φυλά-
ει τα νώτα της και αρνείται να δεσμευ-
τεί σε μια τέτοια προοπτική (πέρα από 
τις εμμονές του νεοφιλελευθερισμού 
για λιγότερο δημόσιο). 

Τέλος, τον τόνο στην έμφαση της 
σκληρής δημοσιονομικής πολιτικής 
και όσον αφορά τη δημιουργία του 
«Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης και Ερευνας», με όχημα την «αξι-
ολόγηση», η ΝΔ έδωσε με την ανακοί-
νωση για παράταση της υποβολής των 
μηχανογραφικών από τους υποψήφι-
ους με πρόσχημα «την εξέταση της 
ετοιμότητας των νέων τμημάτων των 
Πανεπιστημίων».

Ο ίδιος σκοπός, που ίσως εμπεριέ-
χει και μια νότα κομματικής εκδίκησης 
(στην Αχαΐα το εκλογικό αποτέλεσμα 
δεν ήταν υπέρ της ΝΔ) υπηρετείται και 
με την ανακοίνωση ότι αναστέλλεται η 
δημιουργία τέταρτης Νομικής στο Πα-
νεπιστήμιο Πατρών, με το επιχείρημα 
ότι υπάρχει πληθώρα άνεργων δικηγό-
ρων (την ίδια στιγμή η ΝΔ είναι υπέρ 
της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων).

Γιούλα Γκεσούλη

Η ΑΔΕΔΥ καταδικάζει την αγωγή 
εναντίον της δασκάλας στο Βαθύ Σάμου

Με καθυστέρηση αρκετών ημερών και το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ 
καταδίκασε ομόφωνα την κατάθεση αγωγής και μήνυσης από το Σύλλογο 
Γονέων και Κηδεμόνων Βαθέος Σάμου εναντίον της δασκάλας του σχολείου 
που με σθένος υπερασπίστηκε έμπρακτα το δικαίωμα των προσφυγόπουλων 
στην εκπαίδευση.

Στη σχετική ανακοίνωσή του το ΓΣ της ΑΔΕΔΥ σημειώνει, μεταξύ άλλων, 
τα εξής: 

«Το σχολείο πρέπει να θωρακιστεί από πρακτικές μελών συλλόγων γονέων 
και κηδεμόνων που παραβιάζουν τα διεθνώς κατοχυρωμένα δικαιώματα των 
παιδιών και προσπαθούν να παρεισφρήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
να διαμορφώσουν, σύμφωνα με τις απόψεις τους, την εφαρμογή του δικαιώ-
ματος στην εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Παρ’ όλο που η μήνυση και η αγωγή, με απαίτηση μάλιστα αποζημίωσης 
50.000 ευρώ, στρέφεται εναντίον της συναδέλφου μας, την αντιμετωπίζουμε 
σαν να στρέφεται ενάντια στο εκπαιδευτικό και ευρύτερα στο δημοσιοϋπαλ-
ληλικό κίνημα».

Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία υπερασπίζεται το καθήκον κάθε εκπαιδευ-
τικού να μορφώνει ανεξαιρέτως όλα τα παιδιά και να τα διαπαιδαγωγεί στο 
πνεύμα της αλληλεγγύης και της συλλογικότητας, όμως, αποφεύγει να μπήξει 
το μαχαίρι βαθιά και να πει τα πράγματα με τ΄όνομά τους, όσον αφορά τις 
«πρακτικές» και «απόψεις» αυτού του συλλόγου γονέων. Που σε κάθε περίπτω-
ση είναι ρατσιστικές και φασίζουσες και ως γνωστόν ο φασισμός έχει πολλά 
πρόσωπα και ο ρατσισμός είναι απλά μια υποδιαίρεσή του.

Θυμίζουμε ότι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου 
Βαθέος Σάμου έχει βίο και πολιτεία. Στο πρόσφατο παρελθόν επέβαλε πολυ-
ήμερη αποχή από τα μαθήματα στους μαθητές του σχολείου επειδή σε αυτό 
θα πραγματοποιούνταν τα γνωστά απογευματινά προγράμματα ένταξης των 
προσφυγόπουλων.
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Η πρόθεση του Τσίπρα να μετατρέ-
ψει τον ΣΥΡΙΖΑ σε νέο ΠΑΣΟΚ, 

προκειμένου να απορροφήσει το με-
γαλύτερο μέρος του στελεχικού δυ-
ναμικού που απέμεινε στο σημερινό 
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και ιδιαίτερα στελέχη 
σε περιφέρειες, δήμους και αστικοποι-
ημένα συνδικάτα, χώρους στους οποί-
ους ο ΣΥΡΙΖΑ υστερεί καταφανέστα-
τα, φάνηκε από τη βραδιά των εκλογών 
κιόλας. Στη μακροσκελή δήλωση που 
διάβασε ένας καταφανώς ευχαριστη-
μένος (και όχι σοκαρισμένος, όπως τη 
βραδιά των ευρωεκλογών) Τσίπρας, 
πρώτα αναγόρευσε σε ένα από τα 
βασικά αίτια της ήττας το γεγονός ότι 
«δεν μπορέσαμε ταυτόχρονα να αλλά-
ξουμε και να μεγαλώσουμε το κόμμα 
μας. Να κάνουμε τους εκατοντάδες 
χιλιάδες πολίτες που μας εμπιστεύθη-
καν με την ψήφο τους, από συνοδοιπό-
ρους, συμμέτοχους στην προσπάθειά 
μας» και ύστερα αναγόρευσε το εκλο-
γικό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ σε «εντολή 
μετασχηματισμού μας με γοργά βήμα-
τα, από ένα κόμμα με τεράστια αναντι-
στοιχία μελών και ψηφοφόρων, σε μια 
μεγάλη παράταξη, σε ένα σύγχρονο 
και μαζικό, αριστερό, προοδευτικό 
κίνημα, με βαθιές ρίζες και ισχυρούς 
δεσμούς στον εργαζόμενο λαό και 
την κοινωνία». Και για να μη μείνει σε 
κανέναν η παραμικρή αμφιβολία, ση-
μείωσε με έμφαση ότι «θα δώσω όλες 
μου τις δυνάμεις, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ και 
η Προοδευτική Συμμαχία να μετασχη-
ματιστούν σε μια μεγάλη προοδευτική 
δημοκρατική παράταξη».

Η διατύπωση δεν αφήνει αμφιβολία: 
ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μια και η Προοδευ-
τική Συμμαχία, από την άλλη, δηλαδή 
τα διάφορα μπάζα του ΠΑΣΟΚ που 
κατάφεραν να μαζέψουν τους τελευ-
ταίους μήνες, μοιράζοντας υπουργεία, 
κρατικά πόστα και υποσχέσεις για βου-
λευτικές έδρες, θα φτιάξουν ένα νέο 
κόμμα, που δε θα είναι αριστερό, αλλά 

προοδευτική δημοκρατική παράταξη, 
δηλαδή ένα νέο ΠΑΣΟΚ.

Τον ίδιο όρο χρησιμοποίησε και στην 
ομιλία του στην πρώτη μετεκλογική συ-
νεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ:  «Παρα-
μένουμε σήμερα η μεγάλη δύναμη της 
δημοκρατίας, και της προόδου στο 
τόπο μας». Και έθεσε το ίδιο καθήκον. 
Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, είπε, αυτή 
τη φορά έδωσαν «συμβόλαιο, αλλά και 
εντολή, να μετασχηματιστούμε με γορ-
γά βήματα, από ένα κόμμα οργανωτι-
κά μικρό, με τεράστια όμως εκλογική 
επιρροή, σε ένα κόμμα που θα μπορεί 
να χωρέσει και οργανωτικά τις αγωνίες 
αυτού του κόσμου». Ακολούθησε η συ-
νήθης σ' αυτές τις περιπτώσεις μπουρ-
δολογία (χαμηλότατου επιπέδου) περί 
του φόβου μπροστά στην… επαναστα-
τική αλλαγή, που πρέπει να ξεπεραστεί, 
για να καταλήξει ο Τσίπρας στο «διά 
ταύτα»:  «Εννοώ να τολμήσουμε να 
επιχειρήσουμε να φτιάξουμε το κόμμα 
μας ξανά από την αρχή. Να μην φο-
βηθούμε να επανιδρύσουμε το κόμμα 
μας. Να κάνουμε restart».

Ο Τσίπρας, αφού σημείωσε ότι «τα 
οργανωμένα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ αντι-
στοιχούν μόλις και μετά βίας στο 2% 
των ψηφοφόρων» και τόνισε ότι «αυ-
τός ο συσχετισμός δεν είναι αριστερό 
πράγμα», αλλά «οδηγεί σε έναν ιδιό-
τυπο ελιτισμό. Να κρατάμε μέσα στο 
ιερό τους λίγους, τους ικανούς, τους 
μυημένους να παίρνουν τις αποφάσεις, 
και έξω το εκκλησίασμα. Εξω, όλη αυτή 
την μεγάλη μάζα των ανθρώπων που 
μας ακολουθούν», κατέληξε ότι αυτό 
μπορεί να αλλάξει «μόνο αν τολμή-
σουμε να σπάσουμε τα τείχη και να 
ξανακτίσουμε από την αρχή όλο μας 
το κόμμα, όλη μας την προσπάθεια». 
Οπως εξήγησε, πρέπει να οργανώσουν 
τουλάχιστον το 10% των ψηφοφόρων, 
να αποκτήσουν Νεολαία και φοιτητική 
παράταξη και μαζικές οργανώσεις 
σε κάθε γειτονιά. Σ' αυτό το σημείο 
φρόντισε να βάλει μπόλικη αριστερή 
μπουρδολογία στην ομιλία του, για να 
μην κατηγορηθεί ότι απεμπολεί τα… 
αριστερά ιδανικά του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε πρακτικό επίπεδο πρότεινε να 
ξεκινήσουν «μια πλατιά διαδικασία 
ανοίγματος και εγγραφής νέων με-
λών», διότι «η επανίδρυση του ΣΥΡΙΖΑ 
θα γίνει ντε φάκτο με τον πολλαπλα-

σιασμό των μελών μας, που θα μας 
οδηγήσει σε μια αναδιοργάνωση των 
οργανώσεών μας, ανασυγκρότηση 
των οργανώσεών μας  και σε ένα νέο 
συνέδριο, σε ένα συνέδριο επανίδρυ-
σης, με τα χιλιάδες αυτά μέλη όμως, 
με πλατιές δημοκρατικές διαδικασίες 
όπου θα τεθούν στην κρίση των μελών 
μας τα πάντα. Από την ταυτότητα ως 
το οργανωτικό μοντέλο, το πρόγραμμα 
και το καταστατικό». Ολα δε αυτά να 
τα σκεφτούν μέχρι τον Σεπτέμβρη και 
να αποφασίσουν τότε.

Το έχει ξαναδοκιμάσει αυτό ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, μετά τη θριαμβευτική του νίκη το 
2015. Δεν έγινε τίποτα. Ούτε μεγάλο 
ρεύμα εγγραφής μελών υπήρξε, αλ-
λά και οι παλαιο-συριζαίοι κράτησαν 
κλειστές τις πόρτες στους πασόκους, 
οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι με βου-
λευτές και στελέχη που είχαν προ-
σχωρήσει στον ΣΥΡΙΖΑ το 2012-2014. 
Γιατί λοιπόν να υπάρξει μεγάλο ρεύμα 
εγγραφών τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 
στα κάτω του; Οι Τσιπραίοι δεν απο-
σκοπούν σε κάποιο μεγάλο ρεύμα, 
αλλά στην εγγραφή κάποιων πασόκων 
που μπορούν να «αναλάβουν δράση», 
καθώς είναι πεπεισμένοι πλέον ότι το 
παλιό ΠΑΣΟΚ δεν ξαναζωντανεύει και 
πως κοντά στην κουτάλα της εξουσίας 
μπορούν να ξαναβρεθούν μόνο με τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί οι νέοι πασόκοι, αθροι-
ζόμενοι σ' αυτούς που έχουν προσχω-
ρήσει στον ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα και 
στους λεγόμενους προεδρικούς του 
ΣΥΡΙΖΑ, θα αλλάξουν τους εσωτερι-
κούς συσχετισμούς και θα δώσουν 
στους Τσιπραίους την άνεση να διοι-
κούν τον ΣΥΡΙΖΑ με αυτοκρατορικό 
τρόπο, χωρίς άξιες λόγου εσωτερικές 
αμφισβητήσεις. Οι του «ΣΥΡΙΖΑ του 
4%», από την άλλη, φοβούνται πως οι 
πασόκοι θα τους εκτοπίσουν και πως 
θα χάσουν τις δυνατότητες που έχουν 
σήμερα και οι οποίες τους έδωσαν 
κρατικά πόστα κατά την τετραετία των 
κυβερνήσεων Τσίπρα.

Αυτό είναι όλο το παιχνίδι. Είναι ένα 
παιχνίδι μεταξύ εξουσιαστών, το οποίο 
αναμένεται να κερδίσει «χαλαρά» ο 
Τσίπρας, καθώς οι άλλοι θα υποταγούν 
αναγκαστικά (περισώζοντας ό,τι μπο-
ρούν), καθώς δε θέλουν να έχουν την 
ίδια τύχη με τους Λαφαζάνηδες.

Συμβολισμοί
Στα γραφεία της ΔΗΜΑΡ στην Αγίου Κωνσταντίνου έγινε η πρώτη μετε-

κλογική συνεδρίαση του Συντονιστικού της Προοδευτικής Συμμαχίας, με 
την παρουσία και του Τσίπρα. Τα ονόματα των υπόλοιπων δεν έχουν καμιά 
ιδιαίτερη σημασία (Κατσέλη, Μπίστης, Κοκκινοβασίλης, Γκίβαλος, Παν-
Παν, Χατζησωκράτης, Τσιόκας, Ραγκούσης, Μαριλίζα, Θεοχαρόπουλος 
κ.ά.). Ο χώρος επιλέχτηκε σκόπιμα, γιατί στον ίδιο χώρο γίνονταν μέχρι 
πριν από μερικούς μήνες συνεδριάσεις του πολιτικού συμβούλιου του ΚΙ-
ΝΑΛ. Τι έχει απομείνει από εκείνο το ΚΙΝΑΛ; Εφυγε το Ποτάμι, έφυγε η 
πλειοψηφία της ΔΗΜΑΡ (η μειοψηφία δεν έχει ούτε γραφεία και συχνάζει 
στη Χαριλάου Τρικούπη), έμειναν μόνο πασόκοι (διάφορων αποχρώσεων). 
Ενώ το μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ έχει και ΔΗΜΑΡ και Πασόκους. Γι' αυτό στη 
σύναξη της Αγίου Κωνσταντίνου δεν πήγε μόνο ο Σκουρλέτης, αλλά και 
ο Τσίπρας.

Ο οποίος Τσίπρας φρόντισε να μοιράσει και ρόλους. Σε όσους εκλέχτη-
καν και σε όσους δεν εκλέχτηκαν. Η Ξενογιαννακοπούλου ορίστηκε τρίτη 
κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Θεοχαρόπουλος, που 
δεν εκλέχτηκε αλλά στο επίπεδο των συμβολισμών είναι πρόεδρος της 
ΔΗΜΑΡ, ορίστηκε διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, 
πόστο που έχει και μισθό (από τη Βουλή).

Νέες ισορροπίες
Με νέο τρόπο μοίρασε την τράπουλα στην κοινοβουλευτική ομάδα του 

ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας. Φρόντισε μεν να κρατήσει κάποιες εσωκομματικές 
ισορροπίες, όμως στα κρίσιμα πόστα φρόντισε να βάλει στελέχη της δι-
κής του φράξιας. Για παράδειγμα, αντιπρόεδρο της Βουλής έβαλε τον 
κοινοβουλευτικά άπειρο Δημήτρη Βίτσα και όχι τον έμπειρο στα διαδι-
καστικά της Βουλής Γιώργο Βαρεμένο (ο οποίος δεν ανήκει στο στενό 
πυρήνα των Τσιπραίων, όπως ο Βίτσας). Γραμματέα της κοινοβουλευτικής 
ομάδας έβαλε τη Γεροβασίλη, επίσης στέλεχος του στενού πυρήνα των 
Τσιπραίων. Πρώτο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο όρισε τον Τσακαλώτο. 
Από μια άποψη αναγκαστικά, αλλά και με τη βεβαιότητα ότι αυτός δε θα 
κάνει «κουτσουκέλες», όπως απέδειξε και κατά την υπουργική του θητεία. 
Δεύτερο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο έβαλε τον Τζανακόπουλο και τρίτη 
την Ξενογιαννακοπούλου, αποκλείοντας έμπειρα κοινοβουλευτικά στελέ-
χη, όπως π.χ. ο Δρίτσας. Τέλος, εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ όρισε τον 
Χαρίτση, στέλεχος που κινείται μεταξύ της φράξιας των 53+ και της φρά-
ξιας των προεδρικών, διαθέτει ηρεμία και συγκρότηση και έχει ευρύτερη 
αποδοχή από τα αστικά ΜΜΕ. Το πείραμα Αχτσιόγλου δεν κρίθηκε επιτυ-
χημένο (μπορεί να της κόστισε και η γελοία λαϊφσταϊλάδικη εμφάνιση με 
τους ακκισμούς και τα γκομενικά). Μένει ακόμα να οριστούν οι «σκιώδεις 
υπουργοί» ή «τομεάρχες» ή όπως αλλιώς ονομαστούν. Ισως να υπάρξουν 
εκπλήξεις και σ' αυτή τη μοιρασιά.

Aτιμη κοινωνία
Στις ευρωεκλογές έχασε την έδρα για κάτι λιγότερο από 29.000 σταυ-

ρούς. Δεν μπορούσε να πει τίποτα. Παρηγόρησε μάλιστα τον εαυτό του ότι 
αμέσως πάνω απ' αυτόν ήταν ο γόνος μιας από τις ισχυρότερες καπιταλι-
στικές φαμίλιες του τόπου (Πέτρος Κόκκαλης) κι αμέσως παραπάνω ένας… 
εραστής δυτικών προαστίων (Αλέξης Γεωργούλης), στο επίπεδο του οποίου 
δεν μπορούσε να είναι ανταγωνιστικός. Η ήττα στις εθνικές εκλογές, όμως, 
απ' αυτόν τον απίθανο Θανάση Παπαχριστόπουλο, που κάποτε ήταν στο 
ΠΑΣΟΚ, μετά πήγε στη ΝΔ, από εκεί στον Καμμένο και από εκεί στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, δε χωνεύεται με τίποτα. Ειδικά όταν έρχεται με πέντε σταυρούς μόνο. 
Γι' αυτό και ο Παναγιώτης Κουρουμπλής ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο 
Εκλογοδικείο, κραδαίνοντας ως επιχείρημα τον ισχυρισμό ότι στο 374ο 
εκλογικό τμήμα ο ίδιος πήρε 36 σταυρούς, αλλά από λάθος του δικαστικού 
αντιπροσώπου καταχωρίστηκαν μόνο 21. Μόνο αυτούς τους σταυρούς να 
πάρω, λέει ο Κουρουμπλής, παίρνω την έδρα. Μ' άλλα λόγια, ο die hard 
Κουρουμπλής, που έχει φάει το «παραγοντιλίκι» με το κουτάλι και πήγε 
από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ και από την Αιτωλοακαρνανία στην Αθήνα, 
εξασφαλίζοντας τόσα χρόνια παρουσία στη Βουλή, απειλεί να επανέλθει.

Προσγείωση
Επαιξε πολύ προεκλογικά με τον νέο Ποινικό Κώδικα η ΝΔ, που δήθεν 

έγινε από τον ΣΥΡΙΖΑ για να αποφυλακίσει τους «εγκληματίες». Εδιναν 
και έπαιρναν οι υποσχέσεις ότι μόλις σχηματίσουν κυβέρνηση, ένα από 
τα πρώτα νομοσχέδιά τους θα αφορά την αλλαγή αυτών των «επιβλαβών» 
διατάξεων του Ποινικού Κώδικα (τον οποίο, φυσικά, δεν τον είχε φτιάξει ο 
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ευρείας σύνθεσης νομοπαρασκευαστική επιτροπή).

Λίγες μέρες μετά τις εκλογές, πρώτος ο νέος πρόεδρος της Βουλής Κ. 
Τασούλας, δικηγόρος στο επάγγελμα, ξεκαθάρισε πως, μολονότι θα πρέπει 
να γίνουν διορθώσεις στον Ποινικό Κώδικα, η «ζημιά» έχει ήδη γίνει, καθώς 
από τη στιγμή που ένας ποινικός νόμος τίθεται σε ισχύ, οι διατάξεις του θα 
εξακολουθήσουν να ισχύουν για κάθε καταδικασμένο ή υπόδικο, ακόμα και 
αν εκ των υστέρων αλλάξουν προς το αυστηρότερο. Γιατί είναι πάγια αρχή 
του Δικαίου η υπερίσχυση των επιεικέστερων διατάξεων. Οι αυστηρότερες 
διατάξεις θα ισχύσουν μόνο για όσους βρεθούν υπό κατηγορία από τότε 
που αυτές θα ισχύσουν.

Αρθρογράφοι που πρόσκεινται στη ΝΔ άρχισαν το «γάζωμα»: για να 
αλλάξουν διατάξεις του Ποινικού Κώδικα θα πρέπει να συγκροτηθεί νομο-
παρασκευαστική επιτροπή, που θα μελετήσει σε βάθος τις προτεινόμενες 
αλλαγές. Κι αυτό θέλει χρόνο κτλ. κτλ. Το πιάσατε το… υπονοούμενο.

Ο Τσίπρας θέλει να κάνει τον 
ΣΥΡΙΖΑ νέο ΠΑΣΟΚ

Δείγμα 
αμερικανοδουλείας

Μία από τις πρώτες ενέργειες του 
Μητσοτάκη ήταν ν' αναγνωρίσει ως 
νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας τον 
αυτοανακηρυχθέντα Χουάν Γκουαϊδό.  
Αυτόν που τον έχει πλέον ξεχάσει και 
η μάνα του, καθώς με το αποτυχημένο 
-οπερετικό στην κυριολεξία- πραξικό-
πημα που πήγε να οργανώσει, το μόνο 
που κατάφερε ήταν να ενισχύσει τη 
νομιμότητα της εξουσίας του Νικολάς 
Μαδούρο.

Η αναγνώριση του Γκουαϊδό από 
τον Μητσοτάκη δεν έχει καμιά πρακτι-
κή σημασία (άλλωστε, μέσω της ΕΕ, 
τον Γκουαϊδό είχε αναγνωρίσει και ο 
Τσίπρας). Ηταν μια συμβολική κίνηση 
αμερικανοδουλείας. Προσβλέποντας 
σε μια πρόσκληση να επισκεφτεί την 
Ουάσινγκτον σε σύντομο χρονικό διά-
στημα, ο Μητσοτάκης έσπευσε να δια-
βεβαιώσει τους Αμερικανούς ότι είναι 
διατεθειμένος να ευθυγραμμιστεί πλή-
ρως μαζί τους. Γι' αυτό και εισέπραξε 
τους επαίνους του αντιπροέδρου Μάικ 
Πενς και, βέβαια, του πανταχού παρό-
ντος πρέσβη Τζέφρι Πάιατ.

Χτίζει για το μέλλον
Η Δούρου τάχθηκε, εμμέσως, υπέρ της εκλογής προέδρου του νέου κόμματος, 

στο οποίο θα μετεξελιχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, απευθείας από τη βάση, προκειμένου να 
έχει τη μεγαλύτερη δυνατή λαϊκή νομιμοποίηση. Πρόσθεσε, βέβαια, ότι αυτό 
πρέπει να γίνει υπό την προϋπόθεση η απόφαση να ληφθεί συλλογικά. Κάπως έτσι 
θα γίνει (τη μόδα που άνοιξε το ΠΑΣΟΚ με τον Γιωργάκη το 2004 την ακολούθησε 
η ΝΔ, καιρός να την ακολουθήσει και ο ΠΑΣΟΚΟΣΥΡΙΖΑ).

Γιατί όμως να ενδιαφέρεται η Δούρου για την αποθέωση του Τσίπρα, ο οποίος 
θα είναι ο μοναδικός υποψήφιος σ' αυτή τη διαδικασία, ένα είδος Καίσαρα, όπως 
ήταν ο Γιωργάκης το 2004; Μα δεν ενδιαφέρεται για τον Τσίπρα. Για το δικό 
της μέλλον ενδιαφέρεται. Οταν ο Τσίπρας θα αναγκαστεί να αποσυρθεί, θεωρεί 
ότι θα έρθει η σειρά της, αφού στο μεταξύ οι άλλοι δελφίνοι θα έχουν φθαρεί. 
Τυχαία νομίζετε έπαιζε το χαρτί της «γυναίκας» στις περιφερειακές εκλογές που 
συνετρίβη από τον Πατούλη;

Ούτε αυτό είναι τυχαίο ούτε οι πρώτες μπηχτές που έριξε στην ίδια συνέντευξή 
της (ραδιόφωνο 24/7). Αναφερόμενη στο 31,5% που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές 
της 7ης του Ιούλη, είπε πως ναι μεν είναι σημαντικό ποσοστό, όμως δεν πρέπει 
να γίνει «κολυμβήθρα του Σιλωάμ» για τα αίτια της ήττας (για την οποία η ίδια, 
προφανώς, δεν έχει καμιά ευθύνη).



www.eksegersi.gr

12 20 ΙΟΥΛΗ 2019

Δίωξη κατά Κρέτσου για τα 
βοσκοτόπια του Καλογρίτσα

Από τις 6 του Απρίλη έχει ασκηθεί δίωξη κατά του πρώην υφυ-
πουργού Λ. Κρέτσου για τα βοσκοτόπια με τα οποία ο Καλογρίτσας 
προσπάθησε να πάρει τηλεοπτική άδεια, όμως οι συριζαίοι κατάφε-
ραν να την κρατήσουν κρυφή και στις δυο προεκλογικές περιόδους 
(ευρωεκλογές και βουλευτικές εκλογές). Απορίας άξιο είναι πώς δεν 
πήραν χαμπάρι την υπόθεση και οι δεξιοί για να την εντάξουν στην 
προεκλογική τους ατζέντα.

Ο Κρέτσος και τα πέντε μέλη της επιτροπής ελέγχου αδειών κα-
τηγορούνται για ψευδή βεβαίωση, ενώ ο Καλογρίτσας κατηγορείται 
για ηθική αυτουργία στο αδίκημα. Σύμφωνα με το πόρισμα του ει-
σαγγελέα Εφετών Π. Αθανασίου, ο οποίος ανέσυρε τη δικογραφία 
από το αρχείο, όπου την είχε τοποθετήσει η Εισαγγελία κατά της 
Διαφθοράς, Κρέτσος και σία έκαναν τα στραβά μάτια, «με αποκλει-
στικό σκοπό να ευνοήσουν την εταιρεία του Ιωάννη-Βλαδίμηρου 
Καλογρίτσα, μη ελέγχοντας καθόλου, ή πάντως όχι ουσιωδώς, τον 
τρόπο κτήσεως των περιουσιακών στοιχείων με τα οποία θα κατέ-
βαλε το ποσό της προσφοράς του, ή λαμβάνοντας υπόψη έγγραφα 
και δικαιολογητικά, τα οποία με βάση την προκήρυξη δεν έπρεπε και 
δεν μπορούσαν να λάβουν υπόψη». 

Η αποκάλυψη του εισαγγελικού πορίσματος έγινε από την εφημε-
ρίδα  «Μπαμ» (!;) κι αμέσως πήρε την πάσα το «Πρώτο Θέμα».  Μένει 
να δούμε αν πρόκειται για τυχαίο γεγονός (δεδομένου ότι ξεκίνησε 
το τελευταίο δίμηνο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ) ή αν πρόκειται για 
προανάκρουσμα γενικότερης ποινικοποίησης της διακυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζουμε ότι ο Καλογρίτσας είχε χριστεί «προσωρινός 
υπερθεματιστής» μ' ένα διάτρητο φάκελο και πως όταν ήρθε η ώρα 
να πληρώσει την πρώτη δόση, ομολόγησε ότι δεν είχε δεκάρα και 
αποχώρησε. Και βέβαια, ο Κρέτσος, ως γενικός γραμματέας Ενη-
μέρωσης και Επικοινωνίας, τότε, και πρόεδρος της επιτροπής που 
έκανε το διαγωνισμό, ήταν απλά το εκτελεστικό όργανο. Ο «μπρο-
στινός» του διδύμου Τσίπρα-Παππά,  που με τον Καλογρίτσα ήθελε 
να στήσει ένα καθαρά συριζαίικο κανάλι, και που τώρα θα πρέπει 
να καλύψει τον Κρέτσο.

Ανταγωνισμός στα σόου
Βρούτσης και Μηταράκης πραγματοποίησαν «αιφνιδιαστική και 

απροειδοποίητη επίσκεψη» στο κτίριο του ΕΦΚΑ στη Σολωμού και, 
όπως ανακοίνωσαν «βρέθηκαν αντιμέτωποι με θλιβερές εικόνες τα-
λαιπωρημένων και αγανακτισμένων πολιτών που στέκονταν επί ώρες 
στις ουρές, προκειμένου να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα 
προς συνταξιοδότηση», ενώ «διαπίστωσαν τόσο τον μεγάλο φόρτο 
εργασίας των υποστελεχωμένων γραφείων εξυπηρέτησης αλλά και 
το πρόχειρο τρόπο με τον οποίο στοιβάζονταν εκτεθειμένες χιλιά-
δες αιτήσεις συνταξιοδότησης». 

Φυσικά, ακολούθησε δήλωση Βρούτση που «επανέλαβε για ακόμα 
μία φορά την δέσμευση της κυβέρνησης ώστε να σταματήσει αυτό 
το απαράδεκτο φαινόμενο το οποίο εντάθηκε επί της προηγούμενης 
ηγεσίας του υπουργείου και υποσχέθηκε ότι μέχρι την 1η Ιουνίου 
του 2020 το 34% των συντάξεων θα εκδίδονται ψηφιακά και μέχρι 
και το 2021 το ποσοστό αυτό θα φτάσει το 90% των συντάξεων που 
απονέμονται».

Αφού τελείωσε αυτό το σόου, ο Μηταράκης, που παρόντος του 
Βρούτση υποχρεώθηκε να μην κάνει δήλωση, πραγματοποίησε 
μόνος του «απροειδοποίητη επίσκεψη στο τηλεφωνικό κέντρο του 
ΕΦΚΑ», γιατί έπαιρνε, λέει, το 1555 και δεν έβγαζε γραμμή. Κι έτσι, 
έκανε κι αυτός την απαραίτητη δήλωση καταλήγοντας με το αγα-
πημένο του σλόγκαν: «Το επίκεντρό μας είναι οι πολίτες» (πω, πω, τι 
είπε το άτομο!…). Μετά, πήγε στον Αυτιά για να αποκαλύψει ότι στο 
γραφείο του βρήκε δυο φωλιές κατσαρίδων!

Σε πόσα τέρμινα;
«Ο επανυπολογισμός των συντάξεων είναι ήδη εν εξελίξει και θα 

σταλεί το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να γνωρίζουν οι συ-
νταξιούχοι, την προσωπική διαφορά που τους δημιούργησε ο νόμος 
Κατρούγκαλου. Διαφάνεια σε όλα!», δήλωσε ο Μηταράκης στου Αυ-
τιά. Οπως βλέπετε, δεν είπε πότε είναι «το συντομότερο δυνατόν». 
Κι αυτό λέει πολλά.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι δεν είπε τίποτα για την ουσία. 
Δεν ακούσαμε κάποια δέσμευση ότι θα καταργήσουν τη σχετική 
νομοθετική ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ και δε θα κάνουν επανυπολογισμό 
των συντάξεων. Αντίθετα, εκείνο που ακούσαμε είναι ότι ο επανυπο-
λογισμός των συντάξεων θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί και θα 
ενημερώσουν τους συνταξιούχους για το πόση είναι η σύνταξη που 
«δικαιούνται» και ποια η «προσωπική διαφορά».

Είναι, λοιπόν, πολύ φτηνή η σπέκουλα των Βρούτση και Μηταρά-
κη και αμφιβάλλουμε αν θα ανταποκριθούν ακόμα και σ' αυτό που 
εμφανίζουν ως δέσμευση, δηλαδή να ενημερώσουν τους συνταξι-
ούχους για τον επανυπολογισμό των συντάξεων. Γιατί ξέρουν πολύ 
καλά ότι μια τέτοια ενημέρωση θα ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών, 
καθώς οι συνταξιούχοι θα δουν ποιο είναι εκείνο το μέρος της σύ-
νταξής τους που θα υποστεί πετσοκόμματα στο όχι και τόσο μακρινό 
μέλλον. Γιατί οι συνταξιούχοι δεν είναι ηλίθιοι. Ξέρουν πολύ καλά ότι 
ο επανυπολογισμός γίνεται γι' αυτό το σκοπό. Για να δημιουργηθεί 
μια «δεξαμενή» από την οποία θα αντλούνται τα μελλοντικά πετσο-
κόμματα των συντάξεων.

Βορίδης - Σιωνιστές

Ο φασισμός ενώνει
Οι σιωνιστές δεν έχουν 

πρόβλημα με τον ναζι-
σμό και τους ναζιστές. Στην 
καταπιεστική πολιτική τους 
σε βάρος των Παλαιστίνιων 
έχουν δείξει ότι εμπνέονται 
από τις τακτικές των ναζί. Το 
πρόβλημά τους είναι με τον 
αντισημιτισμό που αποτελεί 
εγγενές στοιχείο του εθνικο-
σοσιαλισμού και των νεοναζι-
στών. Οταν μπορούν και πετυ-
χαίνουν συνδυασμό ναζιστής 
και φίλος του Ισραήλ, γίνονται 
οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι 
του κόσμου. Εναν τέτοιο φίλο 
αποκτούν στο πρόσωπο του 
Μάκη Βορίδη. Και δε χρειά-
στηκε να καταβάλουν καμιά 
ιδιαίτερη προσπάθεια γι' αυτό.

Μόλις ανακοινώθηκε η σύν-
θεση της κυβέρνησης Μητσο-
τάκη άρχισαν τα όργανα με 
τον αντισημιτισμό του Βορίδη. 
Πρώτα έκανε σχετική αναφο-
ρά το υπουργείο Εξωτερικών 
του Ισραήλ (χωρίς να αναφέ-

ρει όνομα). Ακολούθησαν δη-
μοσιεύματα στον σιωνιστικό 
Τύπο που ονομάτιζαν τον Βο-
ρίδη ως αντισημίτη. Κι ύστερα 
ήρθε ο γενικός γραμματέας 
του Κεντρικού Ισραηλιτικού 
Συμβουλίου Βίκτωρ Ελιέζερ, ο 
οποίος σε συνέντευξή του σε 
ραδιοφωνικό σταθμό, κάλεσε 
τον Βορίδη να αποκηρύξει το 
αντισημιτικό παρελθόν του.

Ετσι και έγινε. Ο Βορίδης 
έκανε μια μακροσκελή δή-
λωση μετάνοιας, στην οποία 
εισαγωγικά έλεγε: «Ουδέποτε 
έχω υπάρξει αντισημίτης. Εχω 
όμως πολυετή πολιτική θητεία 
σε πολιτικά κόμματα και οργα-
νώσεις του εθνικιστικού χώρου 
και έχω συνυπάρξει πολιτικά 
με ανθρώπους που είχαν τέτοι-
ες απαράδεκτες ιδέες. Προς 
άρση λοιπόν οποιασδήποτε 
αμφιβολίας, αποκηρύσσω κά-
θε πράξη, παράλειψη ή ανοχή 
μου σε πράξη τρίτου που θα 
μπορούσε να εκληφθεί ως 

αντισημιτική ή νεοναζιστική».
Στη συνέχεια, απαριθμούσε 

ενέργειές του που αποδεικνύ-
ουν πόσο ένθερμος φίλος του 
σιωνιστικού καθεστώτος είναι 
και πόσο φανατικός υποστη-
ρικτής των εγκλημάτων κατά 
της ανθρωπότητας που αυτό 
διαπράττει σε βάρος του πα-
λαιστινιακού λαού:

«1. Ως μέλος της κοινοβου-
λευτικής συνέλευσης του ΟΑ-
ΣΕ, σε συνεννόηση με τους συ-
ναδέλφους μου της Knesset, 
του Ισραηλινού Κοινοβουλίου, 
έχω τρεις διαδοχικές χρονιές 
εισηγηθεί την απόρριψη του 
αιτήματος της Παλαιστινια-
κής Αρχής να καταστεί μέλος 
της κοινοβουλευτικής συνέ-
λευσης και αδιάστικτα και 
συστηματικά υποστηρίξει την 
καταδίκη του αντισημιτισμού. 
Οι Ισραηλινοί συνάδελφοί μου 
γνωρίζουν.

2. Εχω μιλήσει στο κοινοβού-
λιο εναντίον του λεγόμενου 

αντιρατσιστικού νόμου, ανα-
γνωρίζοντας ως μόνο θετικό 
του σημείο την ποινικοποίηση 
της αρνήσεως του Ολοκαυτώ-
ματος…

3. Είμαι ο μόνος έλληνας πο-
λιτικός που έχει αρθρογραφή-
σει υπέρ της μεταφοράς της 
Ελληνικής Πρεσβείας από το 
Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ…

4. Είμαι ο μόνος έλληνας 
πολιτικός που υποστηρίζει τη 
σύναψη αμυντικής και όχι μό-
νο στρατηγικής συμμαχίας με 
το Ισραήλ…

5. Είμαι ο μόνος έλληνας 
πολιτικός που έχει τοποθετη-
θεί εναντίον της καταδίκης 
του Ισραήλ για τα περιστατικά 
στη Γάζα…».

Κατόπιν αυτών, δε νομίζου-
με ότι θα υπάρξει οποιοδήπο-
τε παραπέρα πρόβλημα. Οταν 
κυλάει ο τέτζερης και βρίσκει 
το καπάκι, φτιάχνουν ένα χρή-
σιμο πακέτο!

Νομίζει ότι απευθύνεται σε ηλίθιους

Απαντώντας σε δημοσιεύματα που μι-
λούσαν για τη συνεργασία του με τη 

Lamda Development και σε σχετική δή-
λωση του Φάμελλου, ο υφυπουργός Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας Δημήτρης Οι-
κονόμου παρέστησε τον έκπληκτο: «Είναι 
γνωστό ότι είμαι καθηγητής Πολεοδομίας 
και Χωροταξίας, αλλά και μελετητής επί 
πολλά χρόνια στον συγκεκριμένο τομέα. 
Στο πλαίσιο αυτό έχω συνεργαστεί κατά 
καιρούς με το ΥΠΕΝ επί ΣΥΡΙΖΑ (Ειδικό 
Χωροταξικό Πλαίσιο του Τουρισμού), το 
Πράσινο Ταμείο, διάφορους δημάρχους 
(όπως πχ. ο νυν δήμαρχος Λάρισας κ. Κα-
λογιάννης), τον ευρωβουλευτή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ κ. Π. Κόκκαλη και δεκάδες άλλους. 
Είμαι άραγε όργανο όλων των προαναφε-
ρομένων;»!

Ο κύριος καθηγητής νομίζει ότι απευθύ-
νεται σε ηλίθιους. Οπως είπε ο Φάμελλος, 
ο Οικονόμου ήταν σύμβουλος της Lamda 
Development στις διαπραγματεύσεις 
που η εταιρία έκανε με το κράτος για το 
Ελληνικό. Ο ίδιος ο Οικονόμου ομολογεί 
ότι πρόσφερε στη Lamda «αποκλειστικά 
συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αυστη-
ρή τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας 
στις υπό έγκριση πολεοδομικές μελέτες 
του Ελληνικού». Το ότι την ίδια περίοδο 
συνεργαζόταν και με τη γενική γραμμα-
τέα του ΥΠΕΝ Κλαμπατσέα και το ότι ο 
Φάμελλος θυμήθηκε το θέμα «μόλις “απο-

καλύφθηκε“ από ιστοσελίδα και όχι στην 
τελετή παράδοσης/παραλαβής», γεγονό-
τα που επικαλείται ο Οικονόμου, έχουν να 
κάνουν με τις πολιτικές απατεωνιές των 
συριζαίων και όχι με την ουσία.

Αλλωστε, τι προσπαθεί να μας πει ο Φά-
μελλος; Οτι αυτοί έβαζαν εμπόδια στους 
Λάτσηδες, ενώ τώρα θα σταματήσουν να 
μπαίνουν εμπόδια; Εμείς δεν ξεχάσαμε 
τον Φλαμπουράρη και την αφόρητη πίε-
ση που άσκησε στο Δασάρχη Πειραιά για 
να αποχαρακτηρίσει τμήμα δάσους μέσα 
στην έκταση του Ελληνικού. Ούτε ξεχάσα-
με ότι προεκλογικά παρίσταναν τις παρα-
τημένες γκόμενες, όταν η Lamda έβγαλε 
μια ανακοίνωση εναντίον τους. Κι είχαν 
και δίκιο, γιατί τα είχαν δώσει όλα στους 
πλιατσικολόγους καπιταλιστές κι αυτοί οι 
αχάριστοι έβγαζαν προεκλογικού τύπου 
ανακοινώσεις ενάντια στον ΣΥΡΙΖΑ, βλέ-
ποντας ότι επίκειται νίκη του Κούλη και 
της ΝΔ. Ο ΣΥΡΙΖΑ «δε δικαιούται για να 
ομιλεί» για τέτοια θέματα. Δε θα μιλήσου-
με για τους εργολάβους που τους έκανε 
μέλη της κυβέρνησης. Ούτε για τα όργια 
υπέρ του Μελισσανίδη, του Σαββίδη και 
άλλων καπιταλιστών. Θα θυμίσουμε μόνο 
ένα όνομα: Σπύρος Σαγιάς. Ηταν ο πρώ-
τος γενικός γραμματέας της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ. Ανέλαβε καθήκοντα προτού ορι-
στούν και ορκιστούν οι υπουργοί. Παντε-
λώς άγνωστος στον κόσμο της πολιτικής, 

διάσημος στον κόσμο των επιχειρήσεων, 
αφού είχε υπάρξει νομικός σύμβουλος 
όλων των μεγάλων καπιταλιστικών ομίλων 
που έκαναν μπίζνες με το ελληνικό κρά-
τος. Οσο ασυμβίβαστο έχει ο Οικονόμου, 
άλλο τόσο είχε και ο Σαγιάς, αλλά κανέ-
νας συριζαίος δεν παραπονέθηκε.

Αυτό που συμβαίνει είναι ότι πλέον δεν 
τηρούν ούτε τα προσχήματα. Βάζουν αν-
θρώπους των επιχειρήσεων ακόμα και σε 
πόστα στα οποία θα βρεθούν «αντιμέτω-
ποι» με τα προηγούμενα αφεντικά τους. 
Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τον πρώην 
σύμβουλο της Lamda που ο Μητσοτάκης 
τον έκανε υφυπουργό σ' ένα πόστο από 
το οποίο θα χρειαστεί να κάνει διαπραγ-
ματεύσεις με τα πρώην αφεντικά του. Δεν 
τον έβαλε σε κάποιο άλλο υπουργείο, αλ-
λά στο υπουργείο που θα συνεχίσει τις 
διαπραγματεύσεις με τη Lamda για το 
Ελληνικό! Ο Οικονόμου, νομίζοντας ότι 
απευθύνεται σε ηλίθιους, ενημερώνει ότι 
διέκοψε την επαγγελματική του δραστη-
ριότητα (αυτό είναι υποχρέωση που απορ-
ρέει από το νόμο και πρακτικά δε σημαίνει 
τίποτα) και ότι θα πολιτευθεί «με βάση τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από το ρό-
λο αυτό, με διαφάνεια, υπευθυνότητα και 
αντικειμενικότητα, και αναζήτηση συναι-
νέσεων που ιδιαίτερα στο αντικείμενό μου 
είναι εφικτές και έχουν λειτουργήσει και 
στο πρόσφατο παρελθόν»!

Μπίζνες να 'ναι και να φέρνουν λεφτά

Στην αρχή νομίσαμε ότι πρόκειται για 
συνωνυμία, αλλά η πρώτη κιόλας πα-

ράγραφος της ανακοίνωσης διέλυσε κάθε 
αμφιβολία: «Η ανθρωπιστική οργάνωση 
PRAKSIS και το Citi Foundation ανανε-
ώνουν ξανά τη συνεργασία τους για τη 
συνέχιση του βραβευμένου και επιτυχη-
μένου προγράμματος PRAKSIS Business 
Coaching Center (BCC), με στόχο την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην 
Ελλάδα»!

Τι δουλειά έχει μια (ας πούμε) ανθρω-
πιστική ΜΚΟ, γνωστή για προγράμματα 

στέγασης μεταναστών, για τα οποία χρη-
ματοδοτούνταν από κοινοτικά και εγχώρια 
κονδύλια, με προγράμματα εκπαίδευσης 
νεόκοπων επιχειρηματιών; Οι μπίζνες δεν 
έχουν χρώμα, αρκεί να φέρνουν λεφτά. Οι 
επιχειρηματίες των ΜΚΟ βρίσκουν αμέ-
σως και το ιδεολόγημα, αδιαφορώντας για 
το πόσο τερατώδες είναι. «Από το 2014, η 
PRAKSIS έχει αναγνωρίσει πως η ενίσχυ-
ση της υγιούς επιχειρηματικότητας είναι 
μονόδρομος για την αντιμετώπιση της 
φτώχειας και τη μείωση του οικονομικού 
και κοινωνικού αποκλεισμού», γράφει η 

ανακοίνωση!
Ομολογούμε ότι τέτοια και τόση ξεδι-

αντροπιά, εμείς τουλάχιστον, δεν έχουμε 
ξανασυναντήσει σε ΜΚΟ που «παίζουν» 
με τον ανθρωπισμό. Είπαμε, όμως, το 
χρήμα δεν έχει χρώμα. Χτες η PRAKSIS 
διαχειριζόταν ξενώνες για πρόσφυγες και 
προσφυγόπουλα, τους οποίους παράτησε 
για να στραφεί σε πιο προσοδοφόρους το-
μείς δραστηριότητας. Αύριο, μπορεί να το 
ξαναρίξει στον… ανθρωπισμό. Αλλωστε, 
καπιταλισμός και ανθρωπισμός ταυτίζο-
νται για την PRAKSIS.
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Παντός καιρού
Ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης 

Κουρμούσης ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι 
παραμένει στο πόστο του, στο οποίο τον είχε διορίσει το 2016 η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ! Μια ματιά στο βιογραφικό του δείχνει ότι 
ο εν λόγω είναι παντός καιρού (πάσης κυβέρνησης για την ακρί-
βεια). Το 2009-2011 (ΠΑΣΟΚ) τον βρίσκουμε στο υπουργείο Περι-
βάλλοντος σύμβουλο για… πράσινη ανάπτυξη Γεωργίας (ήταν της 
μόδας τότε με τον ΓΑΠ), το 2011-2012 (ΠΑΣΟΚ και Παπαδήμος) 
σύμβουλο στο υπουργείο Οικονομίας-Ανάπτυξης, το 2012-2015 
(Σαμαροβενιζέλοι) σύμβουλο στο υπουργείο Οικονομικών για 
τη φορολογική διοίκηση. Το 2016, όπως είπαμε, οι συριζαίοι τον 
διόρισαν ειδικό γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και 
το 2019 τον κρατάνε στο ίδιο πόστο οι δεξιοί του Μητσοτάκη. 
Αμα έχεις μπάρμπα (ή άλλου βαθμού συγγενή) στην Κορώνη…

Τερατουργήματα
Πολύωρη σύσκεψη είχε ο Θεοδωρικάκος με τους περιφερει-

άρχες (δώδεκα δεξιοί και ο πασόκος Αρναουτάκης), προκειμένου  
να βρουν λύσεις «για τη βελτίωση της κυβερνησιμότητας των 
περιφερειών και των δήμων». Σύμφωνα με όσα διέρρευσαν, η 
κυβέρνηση προσανατολίζεται στη θέσπιση ενός τερατουργήμα-
τος που θα διαλύσει την ίδια την υπόσταση των περιφερειακών 
και δημοτικών συμβουλίων, περνώντας την αποφασιστική αρμο-
διότητα σε μικρότερα όργανα τα οποία θα ελέγχει ο δήμαρχος 
ή ο περιφερειάρχης. Συγκεκριμένα, αν το Περιφερειακό ή το 
Δημοτικό Συμβούλιο τα οποία έχουν τις σχετικές αρμοδιότητες 
δεν μπορούν να αποφασίσουν στην πρώτη συνεδρίαση, το θέμα 
επανέρχεται στην Εκτελεστική Επιτροπή της περιφέρειας ή την 
Οικονομική Επιτροπή του δήμου, στην οποία έχει πλειοψηφία ο 
περιφερειάρχης ή ο δήμαρχος και η οποία παίρνει την απόφα-
ση. Μιλάμε για σημαντικά θέματα, όπως ο προϋπολογισμός, το 
τεχνικό πρόγραμμα, διάφορα έργα, προμήθειες κτλ.

Σύμφωνα με τις ίδιες διαρροές, θα υπάρξει και ενθάρρυνση για 
συνεργασία παρατάξεων ή και μεμονωμένων συμβούλων, η οποία 
θα δηλώνεται γραπτώς στην πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου, υπό τον όρο ότι στο μέτωπο που θα διαμορφωθεί θα 
συμμετέχει οπωσδήποτε η παράταξη του δημάρχου.

Τα τερατουργήματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη έρχονται 
μετά το τερατούργημα της κυβέρνησης Τσίπρα. Δεν εννοούμε, 
φυσικά, την απλή αναλογική, αλλά το διφασικό εκλογικό σύστη-
μα: απλή αναλογική στην εκλογή των δημοτικών συμβούλων, 
πλειοψηφικό στην εκλογή του δημάρχου. Σύστημα που είχε ως 
αποτέλεσμα να έχουν εκλεγεί στο δεύτερο γύρο δήμαρχοι που 
είχαν έρθει δεύτεροι στον πρώτο γύρο, με αποτέλεσμα να έχουν 
μια μικρή μειοψηφία συμβούλων. Δεν ακολούθησαν, δηλαδή, το 
κοινοβουλευτικό μοντέλο που ισχύει για την ανακήρυξη κυβέρ-
νησης, σύμφωνα με το οποίο μια κυβέρνηση θα πρέπει να έχει 
ψηφιστεί από το 50%+1 των βουλευτών.

Novartis: Αρχειοθετήσεις με 
δόσεις

Η υπόθεση του πρώην υπουργού της ΝΔ Μάριου Σαλμά είναι 
η πέμπτη που αρχειοθετεί η εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς 
Ελένη Τουλουπάκη, μετά από τις υποθέσεις των Ε. Βενιζέλου, Π. 
Πικραμμένου, Α. Λυκουρέντζου και Π. Κουρουμπλή. Οπως έγινε 
γνωστό, και για τον Σαλμά δεν προέκυψε η παραμικρή ένδειξη 
περί διακίνησης «πολιτικού χρήματος». Ετσι, «υπό διερεύνηση» 
παραμένουν οι υποθέσεις των Α. Σαμαρά, Α. Γεωργιάδη, Ι. Στουρ-
νάρα και Δ. Αβραμόπουλου, που θα πάνε κι αυτές στο αρχείο. 
Στο αρχείο θα πάει και η υπόθεση του Α. Λοβέρδου, που είναι ο 
μόνος που κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτος. Απλά, η Του-
λουπάκη και οι συνεργάτες της θέλουν να δίνουν την εντύπωση 
ότι τάχα ψάχνουν εξονυχιστικά τα πράγματα και αρχειοθετούν 
τις υποθέσεις μόνο όταν εξαντλούν το ερευνητικό τους έργο. 
Ολοι ξέρουμε, βέβαια, ότι δεν είχαν τίποτ' άλλο πέρα από τις 
καταθέσεις των περιβόητων προστατευόμενων μαρτύρων (ένας 
εκ των οποίων κάποια στιγμή άλλαξε «στρατόπεδο» και από μάρ-
τυρα τον κατέστησαν κατηγορούμενο), που έλεγαν διάφορα για 
βαλίτσες με μίζες και άλλα συναφή, χωρίς όμως να προσφέρουν 
καμιά απόδειξη. Ε, άμα δε βρήκαν και λογαριασμούς (που δε 
βρήκαν), αναγκαστικά θα έβαζαν τις υποθέσεις στο αρχείο.

Δεν είναι τυχαίο ότι το σκάνδαλο Novartis δεν έπαιξε καθόλου 
προεκλογικά από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, και ας το είχε χαρακτηρίσει 
υπουργός του (Παπαγγελόπουλος) «το μεγαλύτερο σκάνδαλο 
από συστάσεως του ελληνικού κράτους». Οι συριζαίοι, αδιαφο-
ρώντας για την εύρεση της αλήθειας, αδιαφορώντας για την 
ουσία (για το πλιάτσικο που κάνουν τα μονοπώλια της φαρμακο-
βιομηχανίας), προσπάθησαν μόνο να βγάλουν πολιτική υπεραξία. 
Αποδείχτηκαν ερασιτέχνες και στο τέλος αναγκάστηκαν να βά-
λουν την ουρά στα σκέλια. Τώρα, θα περιμένουν τη ρεβανσιστική 
αντίδραση της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ.

Στις 23 Ιούλη του 2017 το 
βράδυ, ο Τσίπρας έδωσε 

το αισχρό τηλεοπτικό σόου 
στο κέντρο επιχειρήσεων της 
Πυροσβεστικής, με γλάστρες 
υπουργούς και τους αρχη-
γούς της Αστυνομίας και της 
Πυροσβεστικής, οι οποίοι τον 
ενημέρωναν για την… επιτυ-
χή αντιμετώπιση της φονικής 
πυρκαγιάς στο Μάτι και στον 
Νέο Βουτζά, εν γνώσει όλων 
τους ότι υπήρχαν δεκάδες νε-
κροί. Την επομένη, η ΝΔ έκανε 
λόγο για «θλιβερή παράσταση 
της κυβέρνησης με τη συνδρο-
μή δυστυχώς και των υπηρεσι-
ακών παραγόντων». Ενας απ' 
αυτούς τους υπηρεσιακούς πα-
ράγοντες ήταν και ο αρχηγός 
της Αστυνομίας αντιστράτη-
γος Κωνσταντίνος Τσουβάλας 
(πάνω φωτογραφία).

Στις 27 Ιούλη, ο υπουργός 
Προ Πο Ν. Τόσκας και οι αρχη-
γοί της Πυροσβεστικής και της 
Αστυνομίας, υπό τη μπαγκέτα 
του μαέστρου Τζανακόπουλου, 
έδιναν στο αρχηγείο της Αστυ-
νομίας τη γνωστή αισχρή συ-
νέντευξη (κάτω φωτογραφία), 
στην οποία προσπάθησαν να 
αποδείξουν με δορυφορικές 
φωτογραφίες και… φωτίτσες 
στο χάρτη, ότι υπήρξε εκτε-
ταμένο σχέδιο εμπρησμού. 
«Είμαι περήφανος για τις 
υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. Εκαναν 

εξαιρετική και αποτελεσματι-
κή δουλειά σε πολύ κρίσιμους 
οριακούς χρόνους», δήλωνε σ' 
εκείνη τη συνέντευξη ο Τσου-
βάλας, προκαλώντας οργή στο 
πανελλήνιο.

«Η θλιβερή παράσταση 
απόσεισης κάθε ευθύνης που 
έστησε απόψε η κυβέρνηση, - 
με την συνδρομή δυστυχώς και 
των υπηρεσιακών παραγόντων 
που έχει επιλέξει ως επικεφα-

λής των σωμάτων ασφαλείας 
- προκαλεί μόνον οργή. Aνίκα-
νους πολιτικούς γνώρισε και 
άλλη φορά η χώρα. Αλλά με 
το θράσος να δηλώνουν ακό-
μη και υπερήφανοι, ύστερα 
από μια πρωτόγνωρη εθνική 
τραγωδία, ποτέ», έσπευδε να 
ανακοινώσει η ΝΔ, «φωτο-
γραφίζοντας» ιδιαίτερα τον 
Τσουβάλα, που είχε δηλώσει 
υπερήφανος.

Μερικές μέρες αργότερα, 
στις 5 Αυγούστου, ο Τσουβά-
λας αποστρατεύτηκε. Ο Τσί-
πρας δεν είχε άλλη επιλογή 
από το να διώξει εκείνους που 
συγκέντρωναν πάνω τους το 
μεγαλύτερο μερίδιο της λαϊ-
κής οργής (τον υπουργό Τόσκα 
και τους αρχηγούς Αστυνομίας 
και Πυροσβεστικής).

Ενα χρόνο αργότερα, ο 
Τσουβάλας διορίστηκε από 
τον Μητσοτάκη γενικός γραμ-
ματέας στο υπουργείο Προ Πο, 
προκαλώντας δυσμενή σχόλια 
στον αστικό Τύπο και μουρμού-
ρες στο εσωτερικό της ΝΔ. Το 
μόνο βέβαιο είναι πως η ανά-
συρση του Τσουβάλα από την 
ανυποληψία δεν έγινε λόγω 
των μεγάλων ικανοτήτων του. 
Αλλα «προσόντα» πρέπει να 
διαθέτει, που έκαναν τον Μη-
τσοτάκη να παραβλέψει όσα 
του έσουρνε η ΝΔ αμέσως με-
τά τη φονική πυρκαγιά. Από το 
βιογραφικό του, πάντως, στην 
ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ φαίνε-
ται να έχει ομαλή ανέλιξη με 
όλες τις κυβερνήσεις. Ταξίαρ-
χος έγινε επί κυβέρνησης Γ. 
Παπανδρέου, υποστράτηγος 
και αντιστράτηγος επί κυβέρ-
νησης Σαμαρά, υπαρχηγός 
και στη συνέχεια αρχηγός επί 
κυβερνήσεων Τσίπρα. Τώρα, ο 
Μητσοτάκης τον κάνει γενικό 
γραμματέα του υπουργείου.

Και στην κορφή Τσουβάλας…

Τα ράσα δεν εμποδίζουν τις κωλοτούμπες
Κάθε άλλο παρά εθιμοτυ-

πική ήταν η συνάντηση 
Μητσοτάκη-Ιερώνυμου την 
περασμένη Τρίτη. Ηταν μια 
συνάντηση προκειμένου ο 
Ιερώνυμος να αποδείξει πως 
ούτε τα ράσα ούτε η ηλικία 
εμποδίζουν τις κωλοτούμπες. 
Με το γνωστό αγαπησιάρικο 
ύφος του μας έδειξε ότι αφή-
νει πίσω τα κολλητιλίκια με τον 
αγαπημένο του Αλέξη και αρ-
χίζει νέο ειδύλλιο με τον αγα-
πημένο του Κούλη. Οπως θα 
έλεγαν και στην εκκλησιαστι-
κή τους γλώσσα, ίνα πληρωθεί 
το ρηθέν υπό του προφήτου: 
οι πρωθυπουργοί έρχονται και 
παρέρχονται, οι δεσποτάδες 
είναι ισόβιοι.

Στην on camera κουβέντα 
τους, ο Μητσοτάκης φρόντισε 
να καλωσορίσει τον αρχιεπί-
σκοπο διαβεβαιώνοντάς τον 
ότι δεν πρόκειται να υπάρξει 
καμιά αλλαγή στα άρθρα 3 και 
13 του Συντάγματος (το θέμα 
αφορά εκείνη την κωλοβή και 
κάλπικη ανεξιθρησκεία που για 
λόγους προπαγάνδας εισηγή-
θηκαν οι συριζαίοι, εν γνώσει 
τους ότι δε θα περάσει). Ο 
Ιερώνυμος έμεινε στις τυπι-
κές ευχές για «καλή δύναμη» 
και τα παρόμοια, στα οποία οι 
δεσποτάδες είναι «μανούλες».

Τα ουσιαστικά ζητήματα 
ανέλαβε να τα κοινοποιήσει το 
πρωθυπουργικό γραφείο, με τη 
συναίνεση του Ιερώνυμου, και 
είναι τα εξής: 

«Συμφωνήθηκε η ανάγκη 
άμεσης επαναλειτουργίας της 
Επιτροπής διαλόγου Πολιτείας- 
Εκκλησίας, με στόχο τη διευθέ-
τηση όλων των ζητημάτων που 
αφορούν τους δύο θεσμούς, 
όπως η διδασκαλία του μαθή-
ματος των θρησκευτικών και 
η αξιοποίηση της εκκλησια-
στικής περιουσίας.

Ο πρωθυπουργός από την 
πλευρά του εγγυήθηκε πλήρως 
τη διασφάλιση των υφιστάμε-
νων μισθολογικών, ασφαλιστι-
κών και συνταξιοδοτικών δι-
καιωμάτων των κληρικών, ενώ 
ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε 
ότι για την Ιερά Σύνοδο της Ιε-
ραρχίας η γνωστή πρόταση 
συμφωνίας Πολιτείας- Εκ-
κλησίας του προηγούμενου 
Νοεμβρίου θεωρείται ως μη 
γενόμενη.

Στη συνάντηση συζητήθηκε, 
τέλος, και το ζήτημα της έγκρι-

σης των σχετικών πιστώσεων 
για την κατανομή θέσεων κλη-
ρικών στις Μητροπόλεις της 
Εκκλησίας της Ελλάδος για το 
έτος 2019».

Το τελευταίο είναι το προ-
καταρκτικό μπόνους που πήρε 
ο Ιερώνυμος, για να επιτρέψει 
στον Μητσοτάκη να ανακοινώ-
σει ότι η Συμφωνία του με τον 
Τσίπρα «θεωρείται ως μη γε-
νόμενη». Τη συμφωνία δεν την 
επέβαλε ο Τσίπρας με το ζόρι. 
Την προσυπέγραψε ο Ιερώνυ-
μος που βγήκε κιόλας στο πό-
ντιουμ του μεγάρου Μαξίμου 
για να την προπαγανδίσει. Γι' 
αυτό μιλάμε για κωλοτούμπα.

Και είναι μια ευκαιρία να θυ-
μίσουμε εδώ την κωλοτούμπα 
των συριζαίων, που ανακοί-
νωναν, μετά τις αντιδράσεις 
παπάδων και δεσποτάδων, οι 
οποίες ανάγκασαν τον Ιερώ-
νυμο να αναδιπλωθεί, ότι θα 

κάνουν μεν διάλογο με την 
Εκκλησία, όμως στο τέλος 
θα νομοθετήσουν, γιατί η κυ-
βέρνηση δεν μοιράζεται τη 
νομοθετική πρωτοβουλία που 
είναι αποκλειστική της αρμοδι-
ότητα. Τα έλεγε αυτά ο Γαβρό-
γλου, τα επαναλάμβανε με πιο 
πολλά λόγια ο Τζανακόπουλος. 

Φυσικά, δεν αποπειράθη-
καν να νομοθετήσουν τίποτα. 
Ως καιροσκόποι, τυχοδιώκτες 
και χωρίς αρχές πολιτικοί, δε 
θέλησαν να βρουν απέναντί 
τους το παπαδαριό και να 
βλέπουν τους ψηφοφόρους 
να εξάπτονται με τα από άμ-
βωνος κηρύγματα εναντίον 
των «αθέων». Οπως συνέβη 
και με το ΠΑΣΟΚ επί επο-
χής Ανδρέα Παπανδρέου και 
Αντώνη Τρίτση, οι συριζαίοι 
έβαλαν την ουρά στα σκέλια 
και υποτάχτηκαν, αρνούμενοι 
να προχωρήσουν σε έναν στοι-
χειώδη έστω αστικό εκσυγ-
χρονισμό. Και δεν ήταν η μόνη 
φορά. Πριν να γίνουν αυτά, ο 
Τσίπρας «σκούπισε» τον Φίλη 
από υπουργό Παιδείας, επειδή 
το απαίτησε ο Ιερώνυμος. Και 
τώρα, μετά τα όσα ανακοίνω-
σαν Ιερώνυμος και Μητσοτά-
κης, μούγκα οι συριζαίοι. Γιατί 
αν δοκίμαζαν ν' αρχίσουν τις 
καταγγελίες, θα τους ρώτα-
γαν: μέχρι πριν από μισό μήνα 
ήσασταν κυβέρνηση, γιατί δε 
νομοθετήσατε τις αλλαγές που 
έφεραν και την υπογραφή του 
Ιερώνυμου;
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Η αρχηγός της ποδοσφαιρι-
κής ομάδας των ΗΠΑ, Μέ-

γκαν Ραπίνο, ξεχώρισε στο πρό-
σφατο Μουντιάλ γυναικών για 
τις επιδόσεις της εντός του αγω-
νιστικού χώρου, αφού οδήγησε 
την ομάδα της στην κατάκτηση 
του τροπαίου και αναδείχτηκε 
η καλύτερη παίχτρια της διορ-
γάνωσης. Καθώς βρέθηκε στο 
επίκεντρο της δημοσιότητας, 
της δόθηκε για μια ακόμη φορά 
η δυνατότητα να δείξει ότι είναι 
μια έντονη προσωπικότητα και 
εκτός γηπέδων. Εδώ και αρκετά 
χρόνια, υπερασπίζεται ένθερμα 
τα δικαιώματα της κοινότητας 
ΛΟΑΤΚΙ (από το 2012 έχει πα-
ραδεχτεί δημόσια ότι είναι ομο-
φυλόφιλη), μάχεται κατά του 
ρατσισμού και του σεξισμού και 
με κάθε ευκαιρία επιχειρηματο-
λογεί υπέρ της ίσης αμοιβής για 
άνδρες και γυναίκες στο ποδό-
σφαιρο.

Στις συνεντεύξεις που έδωσε 
κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, 
εκτός από τις αναφορές της 
στα κοινωνικά δρώμενα, η Ρα-
πίνο έβαλε στο στόχαστρο της 
κριτικής της και τον αμερικανό 
πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Αρ-
χικά, σε ερώτηση δημοσιογρά-
φου τι θα έλεγε στον Τραμπ αν 
βρισκόταν μπροστά του, έδωσε 
την εξής απάντηση: «Το μήνυμά 
σου είναι να περιθωριοποιείς και 
να αποκλείεις ανθρώπους. Απο-
κλείεις εμένα, αποκλείεις άτομα 
που μου μοιάζουν, αποκλείεις 
μαύρους, αποκλείεις Αμερικα-
νούς που ίσως σε υποστήριξαν 
στις εκλογές. Διαλαλείς ότι 
θέλεις να κάνεις την Αμερική 
ξανά μεγάλη, αλλά αναφέρεσαι 
σε μια εποχή που δεν ήταν καλή 
για όλους –ίσως ήταν εξαιρετική 
για κάποιους, αλλά όχι για αρκε-
τούς ώστε να την αναπολούμε. 
Εχεις μια απίστευτη ευθύνη ως 
πρόεδρος αυτής της χώρας να 
φροντίσεις όλους τους ανθρώ-
πους της και πρέπει να κάνεις 
τη δουλειά σου καλύτερα για 
χάρη τους». Οταν ρωτήθηκε αν, 
σε περίπτωση θριάμβου στη δι-
οργάνωση, η ίδια και οι συμπαί-
κτριές της θα επισκέπτονταν 
τον πρόεδρο των ΗΠΑ, χωρίς 
περιστροφές απάντησε: «Δεν 
πρόκειται να πάω στο γαμημένο 
Λευκό Οίκο».

Οπως συνηθίζει, ο Τραμπ της 
απάντησε με το συνηθισμένο 
ύφος του μέσω Τwitter: «Θα 
πρέπει πρώτα να ΝΙΚΗΣΕΙ προ-
τού ΜΙΛΗΣΕΙ! Τέλειωσε πρώτα 
τη δουλειά! Δεν έχουμε ακόμα 
προσκαλέσει τη Μέγκαν ή την 
ομάδα. Η Μέγκαν θα ‘πρεπε να 
μην είναι ασεβής προς την πα-
τρίδα της, το Λευκό Οίκο ή τη 
σημαία μας, καθώς έχουν γίνει 
τόσο πολλά για την ίδια και την 
ομάδα της. Να ‘σαι περήφανη 
για τη σημαία που υπάρχει στη 
φανέλα σου». Χωρίς να μασήσει 
τα λόγια της και σίγουρη για τον 
εαυτό της και την ομάδα της, 
πριν τον προημιτελικό η Ραπίνο 

του απάντησε:  «Θα περίμενα 
να έχει καλύτερα και ουσιαστι-
κότερα πράγματα να κάνει από 
το να μου γράψει λίστα για το 
τι πρέπει και δεν πρέπει να κά-
νω!». Λίγες μέρες μετά, έχοντας 
οδηγήσει την ομάδα της στην 
επόμενη φάση με δύο γκολ επί 
των Γαλλίδων, σε συνέντευξή 
της στο CNN, ζήτησε συγγνώ-
μη  για τη βρισιά με την οποία 
«στόλισε» τον Λευκό Οίκο, συ-
νέχισε όμως να τη λέει στον 
Τραμπ τονίζοντας ότι δε θέλει 
καμία συνάντηση μαζί του στην 
προεδρική κατοικία: «Δε θα πή-
γαινα. Καμιά μας στην ομάδα 
δεν ενδιαφέρεται να μοιραστεί 
μαζί του (σ.σ.: με τον Τραμπ) 
τις επιτυχίες μας ή το βάθρο 
στο οποίο βρισκόμαστε και στο 
οποίο τόσο κοπιάσαμε να φθά-
σουμε, προκειμένου να ζούμε τη 
ζωή μας όπως θέλουμε. Δε θέ-
λουμε να συνεργαστούμε ή να 
διαφθαρούμε από την κυβέρνη-
ση αυτή. Δεν έχει κανένα νόημα 
να επιτρέψουμε στο Λευκό Οίκο 
να μας... μοστράρει. Υπάρχουν 
άλλοι άνθρωποι με τους οποί-
ους θα προτιμούσα να συζητή-
σω, άνθρωποι που πραγματικά 
μπορούν να κάνουν τη διαφορά 
στην Ουάσινγκτον».

Αντίθετα με τη στάση της 
απέναντι στον Τραμπ, η Ραπίνο, 
έχοντας στο μεταξύ κατακτή-
σει το τρόπαιο, αποδέχτηκε εξ 
ονόματος της ομάδας της την 
πρόσκληση της βουλευτίνας 
των Δημοκρατικών, Αλεξάντρια 
Οκάσιο-Κορτές, για πανηγυρική 
επίσκεψη των πρωταθλητριών 
κόσμου στο Κογκρέσο, στην 
Ουάσινγκτον. Εκτός από την 
«ανταλλαγή απόψεων» με τον 
Τραμπ, η Ραπίνο διαμαρτυρήθη-
κε και έμπρακτα για την πολιτική 
του, με τη στάση της πριν από 
τους αγώνες, κατά τη διάρκεια 
ανάκρουσης του εθνικού ύμνου. 
Σε αντίθεση με τις συμπαίκτρι-
ές  της που τραγουδούσαν τον 
ύμνο με το χέρι στην καρδιά, αυ-
τή επέλεγε να κάθεται προσοχή 
και σιωπηλή. Σε σχετική ερώτη-
ση απάντησε ότι η διαμαρτυρία 
της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
με τον πατριωτισμό: «Στη χώρα 
μου υπάρχουν πολύ σοβαρές 
ανισότητες σε πάρα πολλούς 
και διαφορετικούς τομείς. Ναι, 
ίσως πρέπει να μιλήσουμε για 

τον τρόπο της διαμαρτυρίας. 
Ομως είναι πολύ πιο σοβαρή και 
άμεση η ανάγκη να μιλήσουμε 
για όλα αυτά που μας οδηγούν 
στη διαμαρτυρία. Για μια κυβέρ-
νηση που φέρεται ρατσιστικά, 
στηρίζει τις ανισότητες και πο-
λεμά την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, 
τους μετανάστες και τους πιο 
ευάλωτους συμπολίτες μας»...

Με τη συγκεκριμένη επιλογή 
της γύρισε το χρόνο στο 2016, 
όταν πριν από ένα φιλικό ματς 
των ΗΠΑ με την Ταϊλάνδη, έγινε 
το πρώτο λευκό άτομο από το 
χώρο του αθλητισμού που γονά-
τισε κατά τη διάρκεια της ανά-
κρουσης του εθνικού ύμνου, σε 
ένδειξη συμπαράστασης στον 
Κόλιν Κέπερνικ. Ο Κέπερνικ, 
αθλητής του αμερικανικού φού-
τμπολ και ακτιβιστής, προκει-
μένου να διαμαρτυρηθεί για το 
συστηματικό ρατσισμό εναντίον 
των Αφροαμερικανών στη χώρα 
του, γονάτιζε όσο ακουγόταν ο 
εθνικός ύμνος πριν από τους 
αγώνες. Το παράδειγμά του εί-
χαν ακολουθήσει δεκάδες αθλη-
τές, αναγκάζοντας τον Τραμπ 
να τους κηρύξει πόλεμο και να 
ζητήσει από τους ιδιοκτήτες των 
συλλόγων να απολύσουν όσους 
παίκτες έδειχναν ασέβεια στον 
εθνικό ύμνο. Η Ραπίνο εξήγησε 
τους λόγους που την οδήγησαν 
στο πλευρό του Κέπερνικ με μια 
δήλωση που προκάλεσε αίσθη-
ση: «Είμαι η ίδια Μέγκαν Ραπίνο 
που γνωρίζετε εδώ και χρόνια... 
Μια από τις γυναίκες που έχετε 
αποκαλέσει ηρωίδα ουκ ολίγες 
φορές. Δεν έχω υποστεί τη βιαι-
ότητα της αστυνομίας, δεν έχω 
τύχει ρατσιστικής συμπεριφο-
ράς για το χρώμα μου, ούτε έχω 
δει μέλος της οικογένειάς μου 
να πέφτει νεκρό στη μέση του 
δρόμου. Ομως δεν πρόκειται 
να μείνω απαθής, όταν υπάρ-
χουν τόσοι άνθρωποι σε αυτή τη 
χώρα που περνούν από τέτοιες 
δοκιμασίες καθημερινά».

Σε μια εποχή που η συντρι-
πτική πλειοψηφία των κορυ-
φαίων αθλητριών και αθλητών 
έχει ασπαστεί το δόγμα του No 
Politica, επιλέγοντας επί της ου-
σίας να αβαντάρουν την κυρί-
αρχη αστική ιδεολογία, η στάση 
της Ραπίνο αξίζει να σχολιαστεί 
θετικά. Αν και πολιτικά ο λόγος 
της δεν ξεφεύγει από τα όρια 

υπεράσπισης των αστικοδημο-
κρατικών δικαιωμάτων, πρέπει 
να συνυπολογίσουμε ότι είναι 
λευκή και Αμερικανίδα και δε 
διστάζει να αντιπαρατεθεί με 
όλο το ρατσιστικό και φασιστι-
κό εσμό που έχει κυριαρχήσει 
στο χώρο του αθλητισμού. Αν 
μάλιστα συγκρίνουμε τη στάση 
της με κάποιους μη λευκούς 
πρωτοκλασάτους αθλητές (τύ-
που Αντετοκούνμπο), που νοιά-
ζονται μόνο για την προσωπική 
τους προβολή και αποθεώνουν 
το «αμερικανικό» όνειρο, κατα-
λαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια 
ξεχωριστή προσωπικότητα. 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
ΥΓ. Τα τηλεοπτικά δικαιώ-

ματα για τις ομάδες της Super 
League και τα φράγκα που πρέ-
πει να δώσει η ΕΡΤ αποτελούν 
τον πρώτο «πονοκέφαλο» για την 
κυβέρνηση του Κούλη. Το προ-
ηγούμενο διάστημα, η ΝΔ, με 
άρθρα και δηλώσεις κορυφαίων 
στελεχών της, ασκούσε κριτική 
στο ΣΥΡΙΖΑ και τον κατηγο-
ρούσε για διασπάθιση του δη-
μοσίου χρήματος προκειμένου 
να κερδίσει ψήφους από τους 
οπαδούς των ομάδων. Ορισμέ-
νοι από τους πιο «θερμόαιμους» 
μιλούσαν ακόμη και για παρά-
νομη χρηματοδότηση των ΠΑΕ 
από την ΕΡΤ, τονίζοντας ότι η 
σύμβαση των ομάδων με την 
κρατική τηλεόραση παραβαίνει 
την ευρωπαϊκή νομοθεσία και 
αποτελεί αθέμιτη πρακτική που 
έρχεται σε αντιπαράθεση με 
τον υγιή και ελεύθερο ανταγω-
νισμό. Μάλιστα, εμμέσως πλην 
σαφώς η ΝΔ είχε ταχθεί προε-
κλογικά υπέρ του Μαρινάκη για 
τις καταγγελίες που έκανε σε 
βάρος της κυβέρνησης και της 
διοίκησης της ΕΡΤ σχετικά με 
τη συμφωνία για τα τηλεοπτικά 
δικαιώματα του ΠΑΟΚ. Κυριολε-
κτικά παραμονή των εκλογών, ο 
Τσίπρας και η παρέα του συμφώ-
νησαν με τις ενέργειες της διοί-
κησης της ΕΡΤ και έδωσαν το 
πράσινο φως για την υπογραφή 
σύμβασης με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και 
ΟΦΗ, αφήνοντας τον Κούλη 
και τη δική του «παιδική χαρά» 
να διαχειριστούν την υπόθεση. 
Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι 
στη σύσκεψη που πραγματοποι-
ήθηκε παρουσία του Μητσο-
τάκη (συμμετείχαν, εκτός του 
υφυπουργού Αθλητισμού Αυγε-
νάκη, ο Πέτσας, ο Σταϊκούρας 
και η Μενδώνη), ο Αυγενάκης 
τόνισε ότι «δεν μπορεί να αρχί-
σει το πρωτάθλημα της Super 
League1 χωρίς τα λεφτά της 
δημόσιας τηλεόρασης».  Είναι 
σαφές ότι η κυβέρνηση θα πρέ-
πει να κάνει την πρώτη μεγάλη 
«κωλοτούμπα» και να βρει τρόπο 
να υπογράψει τη σύμβαση με τις 
ομάδες, επικεντρώνοντας την 
προσπάθειά της στο να μειώσει 
τα φράγκα που θα βγουν από το 
ταμείο της ΕΡΤ. Προσεχώς πε-
ρισσότερα.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Αρχίζουν τις κωλοτούμπες
Δύο χιλιάδες δεκαεννιά

πού είσαι, της ανατροπής γενιά;
Με απόφαση του Αρείου Πάγου που εκδόθηκε τέτοιες μέ-

ρες (24 Ιουλίου) του 1938, «η ιδιότητα του κομμουνιστή αποτε-
λεί δυσφήμιση». Ασχολίαστο (ass, χολή, άστο).

Ενα μεγαλειώδες ερώτημα, που τίθεται πρωτοσέλιδα στην 
εφημερίδα «Δρόμος της αριστεράς», ήρθε να μας βάλει σε 
σκέψεις και να εγείρει πλέον σοβαρά ζητήματα για τη διανοη-
τική κατάσταση κάποιων «αναλυτών» (ή απλώς παρατηρητών). 
«Συντηρητικοποιείται η ελληνική κοινωνία;» αναγράφεται με 
μεγάλα γράμματα! Χέζουν οι αρκούδες στο δάσος;

…«Δεν πιστεύω σ’ αυτή την αριστερά, όπως δεν πιστεύω στο 
ΚΚΕ. Και οι δύο διατηρούν τα μαγαζάκια της αντιπολίτευσης 
και πασχίζουν να τα κρατήσουν ανοικτά. Οταν ξεκινούσε η 
κρίση, θεωρούσα ότι ήταν μια ευκαιρία να ξυπνήσουν μερι-
κά πράγματα μέσα μας, όπως η συλλογικότητα. Αντ’ αυτού 
ξύπνησε το τέρας της Χρυσής Αυγής και η ανοησία της ψευ-
τοαριστεράς, που πηγαίνει από εδώ κι από εκεί και τα βρίσκει 
με τους πάντες – απ’ την Ευρώπη μέχρι την Εκκλησία. Και δυ-
στυχώς, οι άνθρωποι ακόμα πιστεύουν στα κόμματα κι ότι θα 
βρεθεί ο βοσκός που θα τα πάει σε ένα καλύτερο μέρος!» 
(Γιάννης Αγγελάκας).

Τρέμει η γη από σεισμούς, μα και η Ολγα τρέμει
τρέμει και η Αγγέλα μας κι ο κόσμος συλλογιέται.

Βοηθάτε συντρόφια, φωνάξτε τον υφυπουργό Απλούστευ-
σης Διαδικασιών του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
Κατέβασα μια συνταγή από το διαδίκτυο και παλεύω μια ώρα 
με τη μπεσαμέλ, αλλά δεν δένει!

Αχ βρε Αλέξη έφυγες και άφησες τον Κούλη
και δίχως την… αριστερά θα ζήσουμε σαν δούλοι.
Γιατί μας το 'κανες αυτό και push κατά να πήγες

που 'ρχεται Αύγουστος πικρός και θα μας φάνε οι μύγες.
Δεύτερο φύλλο 

με τη Δόμνα στην 
κυβέρνηση και (εί-
παμε, δεν θα πλή-
ξουμε με τα νέα 
φυντάνια) πάλι μαζί 
της ασχολούμαστε! 
Τη φορά αυτή όχι 
μόνοι μας, αφού 
η δήλωσή της ότι «η 
αγιοποίηση του αντι-
δικτατορικού αγώνα ισοδυναμεί με συλλογική ψυχική νόσο» 
είναι αρκετά βαριά για να την καταπιεί οποιοδήποτε έλλογο 
ον. Κάποιος να τη συμμαζέψει κι ας χάσουμε τη… χορηγία της.

Τώρα που 'σαι της αγροτιάς, Μάκη μου, το κεφάλι
πάρε αλυσοπρίονο ή έστω το τσεκούρι

και κόψε ξύλα στο σωρό γιατί χειμώνας φτάνει.
Πικραμμένος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης (ο πιπι ντε), 

Ζαββός ο ένας υφυπουργός οικονομικών. Και Μίλβα έχου-
με (Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης), κατά το ΛεΠα. Και μια σειρά 
από ερωτήματα, ενώ διαρκώς προκύπτουν κι άλλα: Το πρώτο 
συνθετικό του υφυπουργού εξωτερικών Φραγκογιάννη ανα-
φέρεται στο νόμισμα ή στον λαό; Θα μακροημερεύσει άραγε 
ο υφυπουργός Υγείας Κοντοζαμάνης; Τι σχέση έχει εκείνο το 
ΠαΘε (τι προστακτική κι αυτή!) του υπουργού Εσωτερικών Πα-
ναγιώτη Θεοδωρικάκου με την ομώνυμη οδό που διασχίζει την 
Ελλάδα; Σκέρτσα ο Σκέρτσος; Α, μπα…

Κούλη, πριν φέρεις τα παιδιά που φύγανε για έξω
κλείσε λιμάνια και σταθμούς, πριν φύγουν κι όσα μείναν'.
«Αρχισαν πάλι τα “δεν έχει λεφτά η ΔΕΗ ούτε για να αγο-

ράσει στύλους“, “κανείς ιδιώτης δεν θέλει να την αγοράσει“. 
Ο,τι λέγανε δηλαδή για την Ολυμπιακή και ότι από την ιδιω-
τικοποίηση και τα λεφτά που θα μάζευε ο Χατζηδάκης, θα 
φτιάχνανε νοσοκομεία και σχολεία. Και τι κάνανε τελικά; Οχι 
νοσοκομεία δεν φτιάξανε, αλλά έκλεισαν κι αυτά που λειτουρ-
γούσαν. Που λέγανε για τον ΟΣΕ “να τον πουλήσουμε έστω 
και για ένα ευρώ“ και τελικά τον χάρισε κοψοχρονιά ο ΣυΡιζΑ 
στους Ιταλούς. “Ούτε κωλόχαρτο το «Μακεδονία»“ και αντί να 
βάλουν κα'να χαρτί, ξεπούλησαν δεκατέσσερα αεροδρόμια 
στους Γερμανούς. Το ίδιο παιχνίδι συνέχεια, επαναλαμβάνεται 
μονότονα με τα ίδια γελοία επιχειρήματα. Απόλυτη απαξίωση 
μιας κρατικής επιχείρησης με σκοπό το ξεπούλημά της και 
το μοίρασμα των απαραίτητων μιζών στον κάθε αρμόδιο που 
θα υπογράψει. Ενα τεράστιο ατελείωτο πλιάτσικο» (Χάρης 
Ζάβαλος).

«Ουδέποτε έχω υπάρξει αντισημίτης» δήλωσε ο άλλοτε τσε-
κουροφόρος Μάκης Βορίδης. Και –εκτός από εμέσματα- οι 
μη έχοντες μνήμη χρυσόψαρου πλημμύρισαν το διαδίκτυο με 
τη φωτογραφία του με φόντο αφίσα των ολυμπιακών αγώνων 
του Χίτλερ το 1936…

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

«Μόνο να γράφεις τ' όνομά σου / κι 
εκείνο το 'μαθες μισό»
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> «Αποδείχτηκαν εκ νέου οι 
δυσκολίες ριζώματος μιάς 
επαναστατικής πολιτικής». 
Οταν σ’ έχει χτυπήσει πέρα 
ως πέρα ο κοινοβουλευτικός 
κρετινισμός…

> Εν τω μεταξύ συνεχίζονται 
οι δολοφονίες εργατών (ΛΑΡ-
ΚΟ).

> Μπάτσο βρήκαν και  τον πή-
ραν (τσουβαλιάσματα…).

> Ημείς: ούτε κοινωνικό (τουρι-
σμό) ούτε (γενικώς) τουρισμό.

> Τον άστεγο άντρα στα Εξάρ-
χεια τον έκαναν τόπι στο ξύλο 
τα ΜΑΤ.

> Πάντα σεμνά και ταπεινά.

> Μηχανόβιος στη βουλή.

> Ε, και;

> Εχουν και βάζουν βενζίνη.

> Και δεν οδηγούν (ται) (με) 
παπάκι…    

> Επιταγή (voucher) ΟΑΕΔ για 
αγορά βιβλίων: 20 ευρώ… Μην 
ξοδεύεστε, παιδιά.

> Ξαναμαναπισωπάλι η μπαλά-
ντα του κυρ-Μέντιου.

> «Επεισόδια στο Κουκάκι με 
δύο αστυνομικούς ελαφρά 
τραυματίες - Δύο αστυνομικοί 
τραυματίσθηκαν ελαφρά το 
βράδυ της Πέμπτης κατά τη 
διάρκεια διαμαρτυρίας στο 
Κουκάκι για τις μισθώσεις 
Airbnb. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες ορισμένα άτομα πέταξαν 
πέτρες και άλλα αντικείμενα 
στο Α.Τ. Ακροπόλεως. Οι δύο 
αστυνομικοί τραυματίσθηκαν 
ελαφρά και μεταφέρθηκαν 
στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νο-
σοκομείο. Η αστυνομία έκανε 
χρήση χημικών και προχώρησε 
σε μια προσαγωγή». Αν δεν το 
βρήκατε ακόμα, είναι το 902.
gr (Περισσός).

> «Ποτέ ως τώρα ο Τρότσκι 
δεν είχε σταθερές γνώμες για 
κανένα σοβαρό ζήτημα του 
μαρξισμού, “τρυπώνοντας” 
πάντα “από τη χαραμάδα” σε 
τούτες ή εκείνες τις διαφωνί-
ες και περνώντας από τη μια 
πλευρά στην άλλη. Τούτη τη 
στιγμή βρίσκεται στην παρέα 
των μπουντιστών και των λικ-
βινταριστών». Βλαντιμίρ Ιλιτς 
Ουλιάνοφ: «Το πρόγραμμα 
του 1903 και οι λικβινταριστές 
του». Δημοσιευμένο τον Απρί-
λη-Μάη του 1914 στο περιοδικό 
«Προσβεστσένιγε».

> «Τρυπώνοντας»…

> «Πυλώνας σταθερότητας η 
Ελλάδα» κατά Πομπέο. Οι πυ-
λώνες της ΔΕΗ όμως;

> Τι πυλώνας; Βράχος ασάλευ-
τος…

> Τα χανουμάκια των ΗΠΑ 
(Κούληδες, Τσίπριδες και άλ-

λοι).

> Κι άλλη δολοφονία εργαζό-
μενου (11 Ιουλίου). Σεβασμός 
στην ανθρώπινη ζωή, διαλα-
λούν τα παπαγαλάκια των κα-
πιταλιστών όταν πρόκειται για 
την άδεια του Κουφοντίνα.

> Αναγόρευση Ανθιμου σε επί-
τιμο διδάκτορα: σκοταδισμός.

> Ιδού και οι «σκέψεις για 
αυξήσεις στα τιμολόγια της 
ΔΕΗ».

> ΚΑΙ σκας ΚΑΙ πληρώνεις κι 
άλλα κερατιάτικα.

> Και, όπως επί Σύριζα+, συ-
νεχίζεται ο «διάλογος Πολι-
τείας-Εκκλησίας για όλα τα 
ζητήματα».

> Το γνωστό τρίπτυχο: πολι-
τεία-θρησκεία-οικογένεια.

> Αλλαγή διαχείρισης.

> Το «κανένα παιδί εκτός παι-
δικού σταθμού» της κ. Δόμνας 
τόχουμε ξανακούσει. Η «λίστα 
επιτυχόντων» βρεφονηπίων 
παραμένει…

> Και, βεβαίως, οι συναντήσεις 
κυβέρνησης-«θεσμών».

> Σταθερά.

> Ή αλλιώς, οδηγίες προς ναυ-
τιλλομένους…

> Κινεζοποίηση ad perpetuum.

>  Εφόσον δεν…

> «Η πρώτη γυναίκα στο τιμό-

νι της ΕΕ» - δηλαδή, βγήκε η 
Ούρσουλα και χάσανε το… 
μπούσουλα.

> Δεν εξημερώνεται ο καπιτα-
λισμός, κ. Γιώργο Μανιώτη.

> «Διέπρεξε σε πανεπιστήμια 
της Γερμανίας» (ΤΑ ΝΕΑ Team, 
17/7/2019). Διέτρεξε, διέπραξε, 
διέπρεψε; Τι θέλει άραγε να 
πει ο… ποιητής;

> Ηθικόν ακμαιότατον: Κούλης 
speaking (για ένοπλες δυνά-
μεις).

> Οι άοπλες δεν μετράνε.

> Ο… ευαίσθητος Πατέλης 
βγάζει λάδι τον Λαγό.

> Η… μαχητική αντιπολίτευση 
της Φώφης.

> Με προσοχή στα καλσόν…

> Μη φύγει πόντος.

> Ηθικόν ακμαιότατον με 8 
ευρώ το μήνα;

> «Ορκωμοσία-Βουλή: Οι λα-
μπερές παρουσίες που κέντρι-
σαν τα βλέμματα» (ethnos.gr, 
17/7/2019). Πασαρέλα (η) της 
βουλής.

> Τις παιδικές χαρές με τα κου-
τάλια στα χέρια να φοβάσαι.

> Που στάζουν μέλι φτιαγμένο 
από δηλητήριο.

> Νεοναζί: σκυλιά (των καπι-
ταλιστών) ασχολούνται με τα 
(παράνομα) καταφύγια σκύ-
λων.

> Αραγε κάποιοι «βούλωναν» 
τ’ αφτιά τους;

> Ευέλικτο κυβερνητικό σχή-
μα = 51 μέλη. Ολοι οι «καλοί» 
χωράνε…

> Για μια θέση.

> Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο.

> Ή κάπως έτσι.

> Πρόβλεψη για αύξηση (της 
ανάπτυξης) στη ζώνη του ευ-
ρώ το τρέχον έτος = 1,2% ΑΕΠ. 
Χαράς ευαγγέλια…

> Παιδεία, πλήγματα, πρό-
γραμμα (ΝΔ).

> Εελα! Ο Μπολσονάρου έχει-
είχε σχέσεις με μαφιόζικες 
οργανώσεις.

> Ρεζίλ στη Μπραζίλ.

> Το ΜΑΣ του Περισσού θέλει 
να «μπλοκάρει την κατάργηση 
του ασύλου». Προσοχή στις 
τζαμαρίες, παιδιά…

> 13ος- 14ος μισθός δημοσίων 
υπαλλήλων.

> Γιοκ…

> Το «αδέσμευτο» Σ.τ.Ε. απο-
φάσισε.

Βασίλης

Οι (νέοι) γραμματείς (και Φαρισαίοι…)

Μέσα στους βαθιούς  χειμώνες, 
στ’  άνανθα τα καλοκαίρια,
ποιοι ποτίσανε τ’ αγκάθια,
που μας μάτωσαν τα χέρια;
Τώρα οι μέρες μας περνάνε 

μαύρες κι άδειες σαν σπηλιές
κι ούτε αχτίδες τις φωτάνε,

ούτε κι αντηλιές.
Φώτης Αγγουλές, «Ποιοι;»

  Dixi et salvavi animam meam

u Φίλος αναγνώστης βρέθηκε πριν από μερικές μέρες στο 
Νοσοκομείο των Χανίων, τράβηξε τη φωτογραφία και μας την 
έστειλε. Για να θυμηθούμε τον δικό μας Κωστή, τον Κωστή των 
φτωχών και των αδικημένων, τον γιατρό της αλληλεγγύης και 
του αγώνα. Το κεντρικό αμφιθέατρο του Κρατικού Νοσοκο-
μείου Χανίων φέρει το όνομα του Κωστή Νικηφοράκη από το 
2017, επέτειο των δέκα χρόνων από τον πρόωρο θάνατό του.

u Αυτή η μόρφωση μοιράζει χειροπέδες (ανυπόγραφο σύν-
θημα στην πλατεία Αγίου Θωμά στο Γουδή)
Αλλο θέλει να πει ο συνθηματογράφος, όμως εμείς δραττό-
μαστε από την αναφορά στις χειροπέδες για να επισημάνου-
με την επικείμενη, μέσα στο κατακαλόκαιρο, κατάργηση του 
πανεπιστημιακού ασύλου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το 
φθινόπωρο που θα ξανανοίξουν οι σχολές, οι φοιτητές θα βρε-
θούν αντιμέτωποι μ' αυτή την πρόκληση. Καλούνται, λοιπόν, 
να ξαναζωντανέψουν τις καλύτερες παραδόσεις του φοιτη-
τικού κινήματος. Το ότι ο νόμος θα είναι ψηφισμένος δε λέει 
τίποτα. Για την ακρίβεια, έχει ξαναγίνει. Ο περιβόητος νόμος 
815, ψηφίστηκε κατακαλόκαιρο. Τον Αύγουστο του 1978. Από 
την κυβέρνηση του Καραμανλή του πρεσβύτερου με υπουρ-
γό Παιδείας τον Βαρβιτσιώτη τον πρεσβύτερο. Ενώ η ΕΦΕΕ, 
στην οποία κυριαρχούσαν το ΠΑΣΟΚ και ο Περισσός σφύριζε 
αδιάφορα και πέταγε τη μπάλα στην εξέδρα, ένα δυναμικό 
και συνεχώς ογκούμενο κύμα καταλήψεων ξεσπά από το φθι-
νόπωρο του 2019, αψηφά τη σκληρή κρατική καταστολή και 
αναγκάζει τον ίδιο τον Καραμανλή να βγει και να ανακοινώσει 
από την τηλεόραση την απόσυρση του αντιδραστικού νόμου.

u Επιτέλους, επιστροφή 
για την «Εποχή» στις ευκο-
λίες της αντιπολίτευσης. 
Θα μπορεί πλέον να αμο-
λάει αριστερές, ου μην και 
αντικαπιταλιστικές κορό-
νες, αντί οι συντάκτες της 
να σπάνε τα κεφάλια τους 
για να βρουν τρόπους να 
δικαιολογήσουν πότε τους 
ύμνους του Τσίπρα προς 
τον Τραμπ, πότε τους θερμούς εναγκαλισμούς με τους μακελά-
ρηδες σιωνιστές και πότε τους σκληρούς αντιλαϊκούς νόμους 
των Μνημονίων. Καθώς μάλιστα η κυβέρνηση Μητσοτάκη προ-
τάσσει το δόγμα «νόμος και τάξις», τα πράγματα για τους «δι-
καιωματιστές» της το πάλαι «ανανεωτικής Αριστεράς» γίνονται 
παιχνιδάκι. Τα παίζουν στα δάχτυλα αυτά. Τα φαινόμενα, όμως, 
συχνά απατούν. Μπορεί η ρητορικού τύπου αντιπολίτευση στη 
ΝΔ να είναι εύκολη υπόθεση, όμως η πρακτικού τύπου εσω-
τερική αντιπολίτευση είναι δύσκολη. Ο Τσίπρας και η παρέα 
του ανοίγουν τις πόρτες στους πασόκους και οι άνθρωποι του 
«ΣΥΡΙΖΑ του 4%» αισθάνονται ήδη την απειλή να βρεθούν 
οικτρή μειοψηφία μέσα στο ίδιο τους το κόμμα. Εντάξει, δε 
θα τρέξουν 150.000 πασόκοι να γραφούν στον ΣΥΡΙΖΑ, όμως 
και 20.000 να πάνε είναι υπεραρκετοί για ν' αλλάξουν τις εσω-
τερικές ισορροπίες και να κάνουν τους οπαδούς της φράξιας 
των 53+ να ψάχνονται για να βγάλουν κάποιον «στα όργανα».

u Χειρότερο 
και από τη χυ-
δαιότητα και το 
φαλλοκρατισμό 
είναι το ότι κάτι 
τέτοιοι τύποι 
νομίζουν ότ ι 
γράφουν έξυ-
πνα σλόγκαν.

οι τοίχοι έχουν φωνή

Φιλήθηκαν σταυρωτά, έβγαλαν σέλφι, ποζάρισαν στους φωτο-
ρεπόρτερ, χαχάνισαν σαν μαθητριούλες (παρά τα χρονάκια τους), 
γενικά έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να δείξουν ότι 
είναι δυο καλές φίλες και συνάδελφοι, τις οποίες δεν μπορεί να 
χωρίσουν οι ιδεολογίες, το ότι δηλαδή η μία είναι φανατικιά νεο-
φιλελεύθερη και η άλλη φανατικιά… κομμουνίστρια (θου, Κύριε, 
φυλακήν τω στόματί μου).

Σε καμιά περίπτωση δεν ήταν τυχαίο το σόου Ντόρας-Λιάνας 
στην ορκωμοσία της νέας Βουλής. Προσχεδιασμένο ήταν. Σε ό,τι 
αφορά τη Ντόρα μπορούμε να μαντέψουμε τι επεδίωκε: αριστερό 
άλλοθι. Η άλλη, η του Περισσού, τι ακριβώς επεδίωκε;



Αστική δημοκρατία
Οταν, στα τέλη Μάη, διέρρευσε ότι η Ολομέλεια του 

ΣτΕ απέρριψε τις προσφυγές για τα αναδρομικά των 
συνταξιούχων και των δημόσιων υπαλλήλων από τα 
καταργημένα δώρα (Πάσχα, άδειας, Χριστουγέννων), 
ανατρέποντας προηγούμενη θετική απόφαση του ΣΤ' 
Τμήματος του ίδιου δικαστηρίου, η πρόεδρος του ΣτΕ 
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου εξέδωσε μια οργισμένη 
ανακοίνωση, απειλώντας εμμέσως τους δημοσιογρά-
φους, υπενθυμίζοντας «τις υποχρεώσεις που απορρέ-
ουν από την διαπίστευση στο ΣτΕ και τη δημοσιογρα-
φική δεοντολογία»!

«Οι δικαστικές αποφάσεις λαμβάνουν υπόσταση και 
είναι ανακοινώσιμες μόνο με τη δημοσίευσή τους», έλε-
γε η πρόεδρος του ΣτΕ. Δύο περίπου μήνες από τότε, η 
απόφαση εκδόθηκε επισήμως, οπότε η κ. Σακελλαρο-
πούλου έμεινε με την (ιταμή) ανακοίνωση στο χέρι. Αλ-
λωστε, η ίδια, τίμησε τον θεσμικό της ρόλο, ψηφίζοντας 
κατά των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων 
και υπέρ της κυβέρνησης και της τρόικας (για να λέμε 
τα πράγματα απλά, χωρίς νομικές φιοριτούρες).

Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ πάρθηκε με ευ-
ρύτατη πλειοψηφία: 25-6 (μειοψήφισαν: Καραμανώφ, 
Γράβαρης, Μαντζουράνης, Ραφτοπούλου, Κόμβου, 
Παπαδημητρίου). Και η κεντρική της ιδέα, όπως τη δη-
μοσιοποίησε η ΑΔΕΔΥ, αναφέρει:

«Τα επιδόματα εορτών και αδείας δεν συνιστούν από-
λυτα προνόμια και ο περιορισμός των αποδοχών των 
δημοσίων υπαλλήλων με την κατάργησή τους δικαιολο-
γείται για λόγους γενικότερου δημοσίου συμφέροντος 
που αποσκοπεί στην διασφάλιση της δημοσιονομικής 
εξυγίανσης και στην μείωση των δημοσίων δαπανών της 
χώρας και ανταποκρίνεται στους στόχους που επιδιώκει 
η Ευρωπαϊκή Ενωση, δηλαδή στην διασφάλιση της δημο-
σιονομικής πειθαρχίας των κρατών μελών που έχουν ως 
νόμισμα το ευρώ και στην εξασφάλιση της χρηματοπι-
στωτικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ…. Κατά συ-
νέπεια οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων ακόμη και 
μετά την κατάργηση των δώρων εξασφαλίζει αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης, τόσο σε σχέση με όσους διαβιούσαν 
στα όρια της φτώχειας όσο και με όσους απασχολούνταν 
στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνοντας τον κατώτατο βασικό 
μισθό και ημερομίσθιο».

Δε θα κάνουμε καμιά κριτική. Οχι γιατί οι δικαστικές 
αποφάσεις είναι υπεράνω κριτικής (κάθε άλλο), αλ-
λά επειδή η επιχειρηματολογία «μιλάει». Εκείνο που 
πρέπει να σχολιάσουμε εμείς είναι η αλληλουχία των 
σκέψεων που παρουσιάζει αυτή η στυγνή επιχειρημα-
τολογία.

1. Τα δώρα και το επίδομα άδειας είναι ελαστικά μεγέ-
θη, που η κυβέρνηση μπορεί να τα μειώνει ή να τα κόβει.

2. Ο,τι υπαγορεύεται από τους ευρωκράτες πρέπει 
να εφαρμόζεται, άνευ σχολιασμού.

3. Οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι ευχαριστη-
μένοι και μετά την κατάργηση των δώρων, γιατί και πά-
λι  παίρνουν περισσότερα απ' όσους έχουν εξαθλιωθεί 
εντελώς και από τους εργαζόμενους του ιδιωτικού το-
μέα που παίρνουν το βασικό.

Προσέξτε λίγο το τελευταίο. Η σύγκριση ετήσιων ει-
σοδημάτων των δημόσιων υπαλλήλων γίνεται με τους 
πιο φτωχούς απ' αυτούς. Δε γίνεται με τους πιο πλούσι-
ους. Για παράδειγμα μ' εκείνους που έχουν εισοδήματα 
(από διάφορες πηγές) πάνω από 100.000 το χρόνο. Τα 
κέρδη των καπιταλιστικών επιχειρήσεων, τα κέρδη που 
εισπράττουν οι καπιταλιστές ως επιχειρηματική αμοιβή 
(η οποία αποτελεί δαπάνη για την επιχείρηση), οι τερά-
στιοι μισθοί των κάθε είδους μανατζαραίων του δημό-
σιου και του ιδιωτικού τομέα, είναι ιερά και απαραβία-
στα. Το ΣτΕ εμφανίζεται ως υπέρμαχος της ισότητας. 
Της ισότητας προς τα κάτω, όμως, όχι προς τα πάνω.

Το ΣτΕ, έγραφε προ καιρού η εφημερίδα μας, είναι 
δικαστήριο φτιαγμένο για να υπερασπίζεται το δίκαιο 
του μονάρχη. Μονάρχης δεν υπάρχει πια στην Ελλάδα, 
όμως το καπιταλιστικό σύστημα και το κράτος του είναι 
ανώτερα από μονάρχη.

Π.Γ.
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βαθύ κόκκινο

Δεν είπε τίποτα καινούργιο 
ο υπουργός Μπουμπού-

κος στην ΕΡΤ, αλλά τα λέει 
τόσο απλά που αξίζει να τα 
παραθέσουμε. «Η κυβέρνηση 
του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν 
θέλει να “πουλήσει αντίσταση” 
ή να συγκρουστεί με την Ευρώ-
πη όπως έκανε η κυβέρνηση 
του Αλέξη Τσίπρα, το πρώτο 
εξάμηνο του 2015». Τι θα κάνει 
η κυβέρνηση Μητσοτάκη; «Θα 
εφαρμόσει άμεσα και γρήγορα 
μεταρρυθμίσεις που θα επιβε-
βαιώσουν τη βούλησή μας να 
μεταμορφώσουμε την Ελλάδα 
σε μια επιχειρηματικά φιλική 
χώρα. Αυτό θα προκαλέσει 
αύξηση του ΑΕΠ και τότε, από 
θέση ισχύος και αξιοπιστίας, θα 
γίνει συζήτηση για τη μείωση 
των πρωτογενών πλεονασμά-
των και θα επιτευχθεί. Πρώτα 
θα κάνουμε τη δουλειά μας 
και μετά θα επιτευχθεί αυτός 
ο στόχος».

Αρα, θα πρέπει να περιμέ-
νουμε τουλάχιστον ένα χρόνο 
για ν' αρχίσει η κουβέντα για 
μείωση (λέμε τώρα) των «πρω-
τογενών πλεονασμάτων». Και 
πώς θα γίνει μείωση φόρων 
από το 2020 κιόλας, χωρίς 
μείωση των «πρωτογενών πλε-
ονασμάτων»; Αυτό δεν περιμέ-
ναμε να μας το πει ο υπουργός 
Μπουμπούκος, ούτε να τον 
ρωτήσουν οι της ΕΡΤ, που προ-
σαρμόστηκαν αμέσως στη νέα 
κατάσταση. Αυτό μας το είπε 
ένας σοβαρός τεχνοκράτης 
(κοινωνικά ανάλγητος, αλλά 
σοβαρός), ο επικεφαλής του 
ESM Κλάους Ρέγκλινγκ.

Μιλώντας στο συνέδριο του 
Economist, ο Ρέγκλινγκ ξεκα-
θάρισε καταρχάς ότι «οποια-
δήποτε αναπροσαρμογή των 
δημοσιονομικών πολιτικών 
θα πρέπει να στοχεύει στην 
προώθηση της ανάπτυξης, δι-
ασφαλίζοντας παράλληλα την 
επίτευξη του συμφωνηθέντος 
πρωτογενούς πλεονάσματος».  
Στη συνέχεια, ο Ρέγκλινγκ υπο-
γράμμισε ότι «ο διαθέσιμος δη-
μοσιονομικός χώρος θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται για παρα-
γωγικές δαπάνες, όπως δημό-
σιες επενδύσεις» και εξήγησε 
ότι, υπό τις παρούσες συνθή-
κες της ελληνικής οικονομίας, 
«μια μείωση των φορολογικών 
συντελεστών θα μπορούσε να 

συνδυαστεί με μια διευρυμένη 
φορολογική βάση».

Για όσους δεν είναι εξοικει-
ωμένοι με την τεχνοκρατική 
γλώσσα των αστών οικονο-
μολόγων, διευκρινίζουμε ότι 
διεύρυνση της φορολογικής 
βάσης σημαίνει μείωση του 
αφορολόγητου, ώστε περισ-
σότεροι σε σχέση με σήμερα 
χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυ-
νταξιούχοι να πληρώνουν άμε-
σο φόρο (φόρο εισοδήματος).

Χωρίς κορόνες, ο Ρέγκλινγκ 
δεν παρέλειψε να αναφερθεί 
στις προεκλογικές παροχές 
της κυβέρνησης Τσίπρα, λέ-
γοντας ότι «δε διασφαλίστηκε 
η συνέπεια ορισμένων μέτρων 
πολιτικής με τις δεσμεύσεις 
που δόθηκαν στους ευρωπαί-
ους εταίρους», ενώ δεν παρέ-
λειψε να τονίσει ότι «η εφαρ-
μογή των μεταρρυθμίσεων έχει 
επιβραδυνθεί τους τελευταίους 
μήνες» και πως «ορισμένες 
αποφάσεις είναι πιθανό να 
έχουν αρνητικές συνέπειες 
στην ανάπτυξη».

Ο γερμανός τεχνοκράτης, 
πάντως, δεν έδειξε να ανη-
συχεί. «Συναντήθηκα χθες με 
τον κ. Σταϊκούρα», είπε. «Με 
διαβεβαίωσε ότι η νέα κυβέρ-
νηση έχει δεσμευτεί να επιτύ-
χει βιώσιμη μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη και ότι οι συμφωνη-
μένοι δημοσιονομικοί στόχοι 
θα τηρηθούν όταν θα μπει στο 
τραπέζι ο προϋπολογισμός 
του 2020. Αυτό είναι πολλά 
υποσχόμενο για το μέλλον της 
ελληνικής οικονομίας»!

Ενας άλλος ιμπεριαλιστής 
τεχνοκράτης, ο πρόεδρος του 
Euro Working Group Χανς 
Φάιλμπριφ, επανέφερε -με 
κάπως κομψό τρόπο- τη λογι-
κή «κάντε τα μαθήματά σας», 
λέγοντας από το βήμα του 
ίδιου συνεδρίου: «Θα συμβού-
λευα την ελληνική κυβέρνηση: 
Εφαρμόστε τις μεταρρυθμί-
σεις, κάντε αυτά που πρέπει και 
η μείωση των στόχων μπορεί να 
ακολουθήσει. Για την ώρα, δεν 
βλέπω τον χώρο ώστε να αλλά-
ξουν»!

Στο ίδιο μήκος κύματος κινή-
θηκαν και οι εκπρόσωποι της 
τρόικας. Ο Ντέκλαν Κοστέλο 
(Κομισιόν) βρήκε την ευκαιρία 
να τα χώσει στους Τσιπραίους, 
λέγοντας πως οι της Κομισι-

όν «δε ζήτησαν ποτέ από την 
Ελλάδα να μην εκτελέσει το 
πρόγραμμα δημοσίων επεν-
δύσεων», φορτώνοντας στους 
Τσιπραίους την ευθύνη για τον 
τρόπο που επιτυγχάνονταν τα 
«υπερπλεονάσματα» τα προη-
γούμενα χρόνια.

Ο Πίτερ Ντόλμαν (ΔΝΤ), ζή-
τησε μείωση της φορολογίας 
(το ΔΝΤ εννοεί πάντα: για τις 
επιχειρήσεις) και «μεγαλύτερη 
ευελιξία στην αγορά εργασίας  
για τη δημιουργία περισσότε-
ρων θέσεων εργασίας», μέσω 
της «ενδυνάμωσης του επιχει-
ρηματικού περιβάλλοντος». 
Για το ΔΝΤ, η κινεζοποίηση 
που έχει διαμορφωθεί πρέπει 
να βαθύνει κι άλλο! Στο θέμα 
αυτό αναφέρθηκε και ο Ρέ-
γκλινγκ, λέγοντας ότι «οι αυ-
ξήσεις του κατώτατου μισθού 
πρέπει να ευθυγραμμίζονται 
με την εξέλιξη της παραγωγι-
κότητας για να διατηρηθεί η 
ανταγωνιστικότητα».

Ο Νικολά Τζιαμαρόλι (ESM) 
είπε με νόημα: «Προτού αρχί-
σουμε τη συζήτηση για τη μείω-
ση των στόχων στα πρωτογενή 
πλεονάσματα, ας δούμε πρώ-
τα τι μπορούμε να αλλάξουμε 
εντός των υφιστάμενων στό-
χων». Και σημείωσε πως για 
το «πισωγύρισμα που είδαμε 
πρόσφατα» ευθύνονται και τα 
άλλα κόμματα καθώς ψήφισαν 
«τις προεκλογικές νομοθετικές 
παρεμβάσεις της απελθούσας 
κυβέρνησης». «Η Ελλάδα θα 
πρέπει να συνεχίσει τις μεταρ-
ρυθμίσεις. Η ανάπτυξη και η 
πρόσβαση στις αγορές είναι 
το ζητούμενο. Αν η Ελλάδα 
τηρήσει τις δεσμεύσεις της, θα 
επιτύχει μακροπρόθεσμη ανά-
πτυξη», κατέληξε ο Τζιαμαρόλι.

Τα σημειώνουμε όλ' αυτά, 
γιατί μέσα στην καλοκαιρινή 
ραστώνη και στην εκκωφαντι-
κή προπαγάνδα των γαλάζιων 
παπαγάλων πέρασαν σχεδόν 
απαρατήρητα. Και είναι αρκε-
τοί αυτοί που περιμένουν τις 
«γενναίες φοροαπαλλαγές» 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη, 
που θα τις μάθουν την ώρα που 
θα λιάζονται στις παραλίες. Η 
μετα-μνημονιακή πολιτική εί-
ναι δεδομένη και δε διαφέρει 
από τη μνημονιακή: σκληρή 
δημοσιονομική λιτότητα και 
κινεζοποίηση είναι το δίπτυχο.

Τι λες, μωρή 
Αγάθω;

Μιλώντας την περασμέ-
νη Τρίτη στην 23η Συζήτηση 
Στρογγυλής Τραπέζης με 
την Ελληνική Κυβέρνηση, το 
οικονομικό φόρουμ που δι-
οργανώνει κάθε χρόνο ο γη-
ραιός Economist, η Agathe 
Demarais, διευθύντρια δι-
εθνών προβλέψεων του 
Economist Intelligence Unit, 
επεσήμανε ότι θα έχουμε μια 
επιβράδυνση της οικονομικής 
δραστηριότητας στην Κίνα, 
που θα επηρεάσει και τον υπό-
λοιπο κόσμο. Οσον αφορά 
τη Γαλλία και τη Γερμανία, η 
κ. Demarais τόνισε ότι και οι 
δικές τους οικονομίες θα επι-
βραδυνθούν, μεταξύ άλλων 
λόγω της επίδρασης των νέων 
προτύπων εκπομπών στην αυ-
τοκινητοβιομηχανία. 

Αφού επεσήμανε ότι στην 
Ελλάδα η κατανάλωση είναι 
κατά 20% μικρότερη σε σχέ-
ση με μια δεκαετία πριν και οι 
επενδύσεις μειωμένες κατά 
τα δύο τρίτα, η εκπρόσωπος 
του Economist εκτίμησε ότι 
ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ 
στην Ελλάδα για τα επόμενα 
πέντε χρόνια θα είναι γύρω 
στο 2%, ποσοστό που δεν αρ-
κεί προκειμένου να ανακάμψει 
γρήγορα το ΑΕΠ στα προ κρί-
σης επίπεδα.

Την πλακώνεις ή δεν την 
πλακώνεις στις σφαλιάρες; Τι 
λες, μωρή Αγάθω; Δεν άκου-
σες τον υπουργό Μπουμπούκο, 
που μια μέρα πριν από σένα 
διαβεβαίωσε τους δημοσιο-
γράφους του Eurotoday, ότι 
σε ένα χρόνο (ούτε μια μέρα 
παραπάνω) η ανάπτυξη θα 
κινείται με ρυθμό 3,5%-4% κι 
όταν του επεσήμαναν ότι αυ-
τό σημαίνει διπλασιασμό του 
σημερινού ρυθμού ανάπτυξης, 
τους απάντησε ότι δεν υπάρχει 
περίπτωση να μην επιτευχθεί ο 
στόχος;

Ο Σταϊκούρας, πάντως, που 
μίλησε την ίδια μέρα στο φό-
ρουμ του Economist (πριν από 
τους επικεφαλής της τρόικας, 
προφανώς για να μη χρειαστεί 
να τους απαντήσει), δεν ανα-
φέρθηκε σε νούμερα. Είπε 
απλά ότι στρατηγικός στόχος 
της νέας κυβέρνησης είναι η 
μεγέθυνση της οικονομίας με 
υψηλότερους ρυθμούς. Και 
επανέλαβε την προεκλογική 
φλυαρία της ΝΔ για «πανστρα-
τιά δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων». Γιατί αυτός ξέ-
ρει ότι τα περί 4% είναι παπά-
ρες και θέλει να κρατήσει μια 
στοιχειώδη σοβαρότητα, ώστε 
να μην τον δείχνουν με το δά-
χτυλο και να μην του βγάζουν 
κοροϊδευτικά τη γλώσσα μετά 
από ένα χρόνο.

Οικονομική πολιτική

Από την προεκλογική 
κοροϊδία στη σκληρή 

πραγματικότητα


