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Ο όποιος αντιαμερικανι-
σμός υπήρχε τις προηγούμε-
νες δεκαετίες έχει ολοσχερώς 
εξαλειφθεί. Η Ελλάδα είναι το 
λίκνο της Δημοκρατίας και οι 
ΗΠΑ είναι σήμερα η ισχυρότε-
ρη Δημοκρατία και αυτό μας 
φέρνει ακόμη εγγύτερα τον 
έναν από τον άλλο.

Νίκος Δένδιας
Ραντεβού στις 17 του Νοέμ-

βρη, κυρ-Δένδια, που εζήλω-
σες τη δόξα του Τσιπράκου.

Η διαχωριστική γραμμή 
σήμερα στη χώρα παραμένει 
ανάμεσα στο λαϊκισμό, την 
δημαγωγία από τη μια και την 
ευθύνη, το προοδευτικό και συ-
νεκτικό σχέδιο ανάπτυξης και 
την ενότητα των Ελλήνων από 
την άλλη. (…) Το πραγματικά 
προοδευτικό είναι η πολιτική 
πρόταση της Νέας Δημοκρα-
τίας και του Κυριάκου Μητσο-
τάκη.

Τάκης Θεοδωρικάκος
Για όσους δεν το ξέρουν 

ή δεν το θυμούνται, ο τύπος 
αυτός το 1990-91 ήταν γραμ-
ματέας της «Κ»ΝΕ, μετά έγινε 
σφουγγοκωλάριος του Λαλιώ-
τη και τα τελευταία χρόνια του 
Μητσοτάκη.

Αντί λοιπόν η συντηρητική 
παράταξη και οι κεντρο-αντι-
αριστεροί συνοδοιπόροι της 
να καταγγέλλουν τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ για επιθετικό λαϊκισμό, 
οφείλουν να αναγνωρίσουν 
τη συμβολή του στην εκλογί-
κευση, στην εκτόνωση και τε-
λικώς στην ενσωμάτωση ενός 
κινήματος που θα μπορούσε, 
αν έμενε ακαθοδήγητο, να 
εξελιχθεί σε σοβαρή απειλή 
για τα συμφέροντα που εκ-
προσωπούν.

Τάσος Παπάς
Ικανοποιημένος για την 

εκμετάλλευση του κινήματος 
των «αγανακτισμένων» από 
τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ελάτε στην Ελλάδα όσο πιο 
γρήγορα μπορείτε, γιατί τώρα 
θα προλάβετε να βγάλετε πε-
ρισσότερα χρήματα.

Αδωνις Γεωργιάδης
Οσο εγώ μιλάω, εσείς αγο-

ράζετε. Προλάβετε γιατί θα 
δώσω μόνο εκατό νανογιλέκα.

Δεν ξέρω αν πρόκειται 
για φραστικές παρεκτροπές 
δυο-τριών υπουργών ή για κυ-
βερνητική γραμμή. Αλλά αν 
συνεχίσει έτσι η κυβέρνηση 
κινδυνεύει να χρεωθεί για τις 
Πρέσπες με μεγαλύτερη κωλο-
τούμπα από ό,τι ο Τσίπρας για 
το Μνημόνιο.

Ι.Κ. Πρετεντέρης
Ακόμα και ο Πρετεντεράκος 

«τα πήρε» με τη βιασύνη του 
Κούλη και των υπουργών του.

Ο ρόλος της Τουρκίας είναι 
πολύ ευρύτερος από τα F-35 ή 
τους S-400.

Γενς Στόλτενμπεργκ
Με δέκα λέξεις ο γραμματέ-

ας του ΝΑΤΟ περιέγραψε την 
ουσία των σχέσεων Τουρκίας-
ΝΑΤΟ.

«Το σημερινό κατάπτυστο 
και fake σχόλιο του site 

tomanifesto.gr, δεν αξίζει καν 
διάψευσης. Ως φαίνεται όμως 
την μονταζιέρα που εγκατέλει-
ψε ο κ. Τσίπρας στα υπόγεια 
του Μαξίμου, την χρησιμοποι-
εί ήδη το σύστημα του κ. Μη-
τσοτάκη. Ας καταλάβουν καλά 
ότι δεν “μασάμε“ από τέτοιες 
άθλιες πρακτικές. Οσο για 
τους φυσικούς αυτουργούς 
θα λογοδοτήσουν στη δικαιο-
σύνη». Αυτή ήταν η οργισμένη 
διάψευση του ΚΙΝΑΛ σε δημο-
σίευμα ιστοσελίδας, σύμφωνα 
με το οποίο υπήρξε συνάντηση 
Τσίπρα, Γεννηματά, Βαρδινογι-
άννη. Δεν έχουμε αμφιβολία 
για την αλήθεια της διάψευ-
σης. Παραπέρα, θα πρέπει να 
σχολιάσουμε το ότι το ΚΙΝΑΛ/
ΠΑΣΟΚ πιέζεται ήδη από δε-
ξιά κι αριστερά, με όλα τα 
μέσα, γεγονός που καθιστά τη 
θέση του επισφαλέστερη.

 Βusiness as usual.  Oπως 
ανακοινώθηκε από το 

ΥΠΕΝ, ο υπουργός Κ. Χατζη-

δάκης είχε την Παρασκευή 19 
Ιούλη συνάντηση γνωριμίας 
με περιβαλλοντικές οργα-
νώσεις», στην οποία έδωσαν 
το παρών «εκπρόσωποι από 
τις ακόλουθες περιβαλλο-
ντικές οργανώσεις: Ελληνική 
Εταιρεία Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού, MOm, WWF ΕΛ-
ΛΑΣ, Medasset, Καλλιστώ, 
Greenpeace, Ecocity, Εταιρεία 
Προστασίας Πρεσπών, Δίκτυο 
Μεσόγειος SOS, Αρχέλων, 

Ελληνική Ορνιθολογική Εται-
ρεία, ANIMA, The Green Tank, 
Αρκτούρος, Ελληνική Εταιρεία 
Προστασίας της Φύσης και 
Οργάνωση Γη».

Επειδή την προηγούμενη 
φορά η φιέστα στο ΑΠΘ 

ματαιώθηκε, αυτή τη φορά 
επέλεξαν να την κάνουν στη 
ζούλα και όχι στο ΑΠΘ. Πήγαν 
ο πρύτανης με την κουστωδία 
του στην έδρα του Ανθιμου για 

να τον ανακηρύξουν επίτιμο 
διδάκτορα του πανεπιστήμιου!
Είναι από τις περιπτώσεις που 
δε σηκώνουν σχολιασμό. Ανα-
κήρυξαν επίτιμο διδάκτορα 
του ΑΠΘ ένα ρασοφόρο που 
έγινε γνωστός χάρη στις σκο-
ταδιστικές, εθνικοφασιστικές, 
αντικοινωνικές απόψεις.

Λίγο έλειψε να πει και ο 
Κούλης ότι αυτός και οι 

υπουργοί του είναι αντιεξουσι-
αστές στην εξουσία. Το ότι δεν 
το είπε οφείλεται στο προη-

γούμενο του Γιωργάκη.

27/7: Φινλανδία: Ημέρα υπναράδων 27/7/1794: 
Καρατόμηση Ροβεσπιέρου 27/7/1929: Δι-
αμαρτυρία χιλίων ατόμων κατά «Ιδιώνυ-
μου» (Καλλιθέα), τραυματισμοί, συλλήψεις 
27/7/1943: Πρώτο συνέδριο ΕΠΟΝ 27/7/1943: 
Αρχή στρατολόγησης στα «Τάγματα Ασφαλείας» 
27/7/1967: Καταδίκες έξι μελών ΠΑΜ 27/7/2002: 
Σύλληψη Νίκου Παπαναστασίου (17Ν) 28/7: Ημέ-
ρα διαχειριστών συστημάτων, ημέρα κατά ηπα-
τίτιδας, Περού: Ημέρα ανεξαρτησίας (1824) 
28/7/2005: Τερματισμός ένοπλου αγώνα IRA 
μετά από 36 χρόνια δράσης 29/7: Ημέρα τί-
γρης 29/7/1955: Επαναλειτουργία φυλακών Γυά-
ρου 29/7/1980: Λεωφορείο πολτοποιεί το 
κεφάλι της φοιτήτριας Σωτηρίας Βασιλακο-
πούλου που μοίραζε προκηρύξεις ΚΚΕ στην 

υφαντουργία ΕΤΜΑ 30/7: Ημέρα φιλίας, Κούβα: 
Ημέρα μαρτύρων επανάστασης 30/7/1866: Τρι-
άντα Αφροαμερικανοί νεκροί (Νέα Ορλεάνη) 
σε εξέγερση λευκών ενάντια στο δικαίωμα 
ψήφου Αφροαμερικανών 30/7/1919: 31 νε-
κροί, πεντακόσιοι τραυματίες σε φυλετι-
κές ταραχές (Σικάγο) 30/7/1920: Δολοφονία 
Ιωνα Δραγούμη 30/7/1931: Ανταλλαγή πυροβολι-
σμών σε απόπειρα αστυνομίας να διαλύσει συ-
γκέντρωση εκατό ατόμων (Σέρρες), νεκρός αξι-
ωματικός, τραυματισμός διοικητή 30/7/1978: 
Εμπρησμός εισόδου πλαζ ΕΟΤ Αλίμου, αναγραφή 
συνθημάτων (ΕΛΑ) 31/7: Ισπανία: Ημέρα γάτας 
31/7/1977: Ενας νεκρός, είκοσι τραυματίες σε 
αντιπυρηνική διαδήλωση (Γαλλία) 31/7/1978: 
Σύλληψη Νικόλαου Μιχαλολιάκου και άλλων οκτώ 

νεοφασιστών 31/7/1982: Βόμβα στα γραφεία Ενω-
σης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΛΑ) 1/8: Ημέρα πο-
λυτέκνων, ημέρα προσκοπικού μαντιλιού, Ελβε-
τία: Ημέρα συνομοσπονδίας (1291), Ζαΐρ: Ημέρα 
γονέων 1/8/1973: Θάνατος Νίκου Ζαχαριάδη 
1/8/1978: Βόμβες καταστρέφουν τέσσερα λεω-
φορεία σε γκαράζ ΕΑΣ (ΕΛΑ) 1/8/1990: Εισβολή 
Ιράκ στο Κουβέιτ 2/8: Ημέρα μπίρας, ημέρα 
μνήμης ολοκαυτώματος Ρομά, Αιθιοπία: Ημέρα 
γαϊδουριού 2/8/1969: Βόμβα (ΚΕΑ) σε υπουρ-
γείο Προεδρίας και γραφεία ΑΔΕΔΥ 2/8/1980: 
85 νεκροί, διακόσιοι τραυματίες από βόμβες 
ακροδεξιών στον σιδηροδρομικό σταθμό Μπολόνια 
2/8/1998: Ο ανθυπαστυνόμος Δημήτρης Τσαγκρά-
κος σκοτώνει τον 26χρονο Ηλία Μέξη επειδή μπή-
κε αντίθετα σε μονόδρομο και δεν σταμάτησε σε 
σήμα 2/8/2002: Σύλληψη Σωτήρη Κονδύλη (17Ν).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Τα παπαγαλάκια των Βρυξελλών 
έστησαν χορό γιορταστικό για το δι-
ορισμό του Σχοινά ως κομισάριου u 

Δείγμα ασφαλές για το ποιος επέβαλε 
στον Κούλη την επιλογή u Ο οποίος 
Κούλης τώρα θα πρέπει να «αποτε-
λειώσει» τον Σαμαρά u Γιατί αλλιώς 
θα τον βρει μπροστά του u Σαν κακό 
σπυρί u Οσο για τον Αβραμόπουλο, 
αυτόν και μ' ένα υπουργείο μπορεί να 
τον βολέψει κάποια στιγμή u Εύστοχη 
ατάκα Μπαρούφ προς Κούλη u «Την 
αξιοπιστία του κ. Τσίπρα στα μάτια των 
δανειστών δεν θα τη φτάσετε ποτέ» u 

Και δηλητηριώδες σχόλιο Πρετεντερά-
κου u «Για ανεξήγητους (ή απολύτως 
εξηγήσιμους…) λόγους οι διάφοροι 
γιουνκεραίοι θεωρούν τον “εξημερω-
μένο“ Τσίπρα επίτευγμά τους» u Είδα 
Νοτοπούλου στη Βουλή u Τζάμπα δου-
λειά έκανε η ίματζ μέικερ u Το κορίτσι 
έμαθε τρεις χειρονομίες και τις επανα-

λαμβάνει συνεχώς με την ίδια σειρά u 

Ετσι, θυμίζει μαριονέτα u Που δεν την 
κινεί μαριονετίστας, αλλά πρόγραμμα 
περασμένο σε Arduino, που εκτελείται 
αυτόματα u Γι' αυτό και ούτε οι χειρο-
νομίες αλλάζουν ούτε η σειρά εκτέ-
λεσής τους u Ναι, δε θα πλήξουμε 
και με τη νέα Βουλή u «Είμαι εδώ να 
ασκήσω κριτική από τη θέση της Αξιω-
ματικής Αντιπολίτευσης, είμαστε εδώ 
να ασκήσουμε κριτική από τη θέση της 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης» u Και 
ξανά u «Εμένα που διεκδίκησα, εμάς 
που διεκδικήσαμε» u Του βγαίνει αυ-
θόρμητα η λουδοβίκεια μεγαλειότητα 
του Τσίπρα u Ξεκινά με πρώτο ενικό: 
«εγώ» u Αμέσως θυμάται πως πρέπει 
να φαίνεται συλλογικός u Και προσθέ-
τει το «εμείς» u Θετικότατα τα πρώτα 
δείγματα γραφής από τον αντιπρόεδρο 
Πικραμμένο u Ανταποκρίνεται με με-
γάλη όρεξη στις αρμοδιότητες που του 

έχει αναθέσει ο πρωθυπουργός Κούλης 

u Χαιρέτισε με βαθιά υπόκλιση τον 
αρχιεπίσκοπο u (Θα του φιλούσε το 
χέρι, αλλά δεν έφτανε από το σημείο 
που βρισκόταν) u Χειροκρότησε όρ-
θιος τον πρωθυπουργό όταν ανέβηκε 
και όταν κατέβηκε από το βήμα της 
Βουλής u Οπως μας ενημέρωσε ο 
Μανώλης Καψής, «ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης ποντάρει στις λύσεις που θέλει 
να δώσει στα προβλήματα» u Και πώς 
ξέρει ο Μανώλης ότι ο Μητσοτάκης θα 
δώσει λύσεις; u Μα αν δεν υπήρχαν 
οι Μανώληδες, δε θα είχε σκαρωθεί η 
λέξη «παπαγαλάκι» u Στο ίδιο μήκος 
κύματος ο  Alexis Παπαχελάς u Προε-
ξοφλεί ότι «η χώρα μπορεί πραγματικά 
να πετάξει» u Γιατί παρακαλώ; u Για-
τί «για πρώτη φορά έπειτα από καιρό 
έχουμε μια κυβέρνηση που καταλαβαί-
νει από επιχειρηματικότητα και θέλει 
να κινηθεί δυναμικά στον τομέα των 

επενδύσεων»! u Ο Τζερόνυμο έσπευσε 
πρώτος-πρώτος να συναντηθεί με τον 
Κούλη u Και να περάσει σφουγγάρι σε 
όσα είχε συμφωνήσει με τον Τσίπρα u 

Ετσι, έβαλε στον πάγο τους δεξιούς και 
ακροδεξιούς δεσποτάδες που ποντάρι-
ζαν σε «αλλαγή σελίδας» u Ο παλιός 
είν' αλλιώς u Και σ' αυτά ο Τζερόνυμο 
συνεχίζει παράδοση πολλών αιώνων u 

Βυζαντική αυτοκρατορία, Οθωμανική 
αυτοκρατορία, νέο ελληνικό κράτος u 

Κάποιοι άρχισαν να γράφουν ότι ο Βε-
νιζέλος προορίζεται για διάδοχος του 
Στουρνάρα στην ΤτΕ u Τα γράφουν μό-
νοι τους ή σε συνεννόηση με τον Μπένι; 
u Μωρή Φώφη, ακούς τι λες; u «Αρκε-
τά με το μπούλινγκ στο ΚΙΝΑΛ από κα-
τευθυνόμενα κέντρα και εγκάθετους» 

u Παιδιά του νηπιαγωγείου είστε; u 

Γελάνε οι μπαρμπάδες στα καφενεία 

u Αφού πρώτα ρωτήσουν τι σημαίνει 
μπούλινγκ u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Δεν μας ενδιαφέρει η εξουσία για την εξουσία. Αποστολή μας 
είναι να φέρουμε επενδύσεις, να μειώσουμε τους φόρους, να 
συνδέσουμε τους μισθούς με την ανάπτυξη, να έχουν όλοι οι 

Ελληνες μερίδιο στην ευημερία, να δώσουμε πολλές ευκαιρίες 
στους νέους μέσω της παιδείας, να βάλουμε τάξη και κανόνες 

στην αγορά εργασίας, να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, 
ειδικά τους χαμηλόμισθους, να πολεμήσουμε τον φόβο μέσα 

από μία αποτελεσματική πολιτική ασφάλειας, να προσφέρουμε 
καλή δημοσία υγεία σε αυτούς που την χρειάζονται.

Κυριάκος Μητσοτάκης

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Κόντρα» 
ξανά στις 31 
Αυγούστου

Το φύλλο που κρατάτε στα χέρια σας είναι το τε-
λευταίο αυτής της περιό-
δου. Οπως κάθε χρόνο, θα κλείσουμε για τις αναγκαίες διακοπές και θα καλύπτου-
με την επικαιρότητα από την ιστοσελίδα μας (www.
eksegersi.gr). Το επόμενο φύλλο της «Κ» θα βρίσκε-
ται στα σημεία διανομής το Σάββατο 31 Αυγούστου.
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Προγραμματικές δηλώσεις κυβέρνησης Μητσοτάκη

Συνεχίζεται απαρέγκλιτα η 
μνημονιακή πολιτική

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ είναι 
το «τυράκι» που πέταξε η 

κυβέρνηση Μητσοτάκη στον 
ελληνικό λαό για να τον κλείσει 
στη φάκα της συναίνεσης για 
τη συνέχιση, απαρέγκλιτα, της 
μνημονιακής πολιτικής, όπως 
αυτή έχει καταγραφεί στο με-
τα-Μνημόνιο, που υπέγραψε 
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τον 
Ιούνη του 2018.

Πριν όμως μιλήσουμε για το 
«είναι», πρέπει να αναφερθούμε 
στο «φαίνεσθαι». Οι βουλευτές 
(συμπεριλαμβανόμενων των 
ηγετικών στελεχών) και σύ-
μπας ο αστικός Τύπος εξήραν 
τον… πολιτικό πολιτισμό που 
χαρακτήρισε την τριήμερη συ-
ζήτηση για τις προγραμματικές 
δηλώσεις της κυβέρνησης. Ο 
Τσίπρας, μάλιστα, στη δευτε-
ρολογία του καμάρωνε γι' αυτό, 
εκφράζοντας κι ένα παράπονο: 
«Παρακολουθούμε έναν πολιτι-
κό διάλογο να διεξάγεται σε ένα 
τελείως διαφορετικό κλίμα από 
αυτό που συνηθίσαμε τα προ-
ηγούμενα τεσσεράμισι χρόνια. 
Και συνήθως, το πολιτικό κλίμα 
οξύνεται με πρωτοβουλία της 
Αντιπολίτευσης». Και ευχόταν ει-
ρωνικά στους δεξιούς: «Μακάρι, 
κύριοι της κυβερνώσας παράτα-
ξης, αυτή η μεταμόρφωσή σας να 
συνιστά ένα δείγμα έμπρακτης 
μεταμέλειας και στροφής στον 
πολιτικό πολιτισμό. Το βλέπω, 
όμως, σχετικά δύσκολο αυτό».

Αυτό το κλίμα δεν έκανε κα-
λή εντύπωση στον κόσμο της 
Δεξιάς κι αυτό εκφράστηκε ποι-
κιλοτρόπως, ιδιαίτερα στο Διαδί-
κτυο. Ετσι, ο Μητσοτάκης, αφού 
άφησε τον Τσίπρα να δευτερο-
λογήσει σε χαμηλούς τόνους, 
του την έφερε στη δική του δευ-
τερομιλία, με τη σιγουριά αυτού 
που ξέρει ότι ο άλλος δεν έχει το 
δικαίωμα να του απαντήσει και 
ποντάροντας στο στοιχείο του 
αιφνιδιασμού. Ανέβασε, λοιπόν 
τους τόνους, επιλέγοντας να κά-
νει και προσωπική επίθεση στον 
Τσίπρα: «Κύριε Τσίπρα, θα σας 
ζητήσω να μπείτε στη μηχανή 
του χρόνου και να προσγειωθείτε 
στο σήμερα. Στις 7 Ιουλίου έγιναν 
εκλογές και τις χάσατε», «Ψεύτες 
και λαϊκιστές δεν σας λέμε εμείς, 
σας είπε η πλειοψηφία του ελ-
ληνικού λαού, η οποία τοποθε-
τήθηκε με την ψήφο της την 7η 
Ιουλίου», «Λίγη αυτογνωσία δεν 
βλάπτει, όταν έχετε υποστεί 
τρεις εκλογικές ήττες μέσα σε 
διάστημα έξι εβδομάδων», «Και 
επειδή θα σπεύσετε να δώσετε 
συμβουλές διαπραγμάτευσης, 
θα σας θυμίσω και κάτι ακόμα. 
Τα έφερε έτσι η ιστορία, κύριε 
Τσίπρα, ώστε σε αυτή την Αίθου-
σα να βρίσκονται ταυτόχρονα 
επικεφαλής διαφορετικών κοινο-
βουλευτικών ομάδων, το δίδυμο 
της καταστροφής του πρώτου 
εξαμήνου του 2015, εσείς και ο 
κ. Βαρουφάκης! Και θα μας δώ-

σετε εσείς συμβουλές για τις δι-
απραγματεύσεις, όταν το πρώτο 
εξάμηνο του 2015 συνδυάστηκε 
η αμετροέπεια, η αλαζονεία και η 
πρωτοφανής ανικανότητα, η πλή-
ρης περιφρόνηση των ευρωπαϊ-
κών θεσμών για να οδηγήσετε τη 
χώρα στο χείλος του γκρεμού, να 
κλείσετε τις τράπεζες, να φέρετε 
τρίτο μνημόνιο και να κάνετε τε-
λικά υπό την πίεση των συνθηκών 
μια εντυπωσιακή κωλοτούμπα και 
έμεινε η Νέα Δημοκρατία όρθια 
να κρατήσει τη χώρα στην Ευ-
ρώπη; Οπότε, σας παρακαλώ, 
συμβουλές διαπραγμάτευσης 
από εσάς και τον κ. Βαρουφάκη, 
η παράταξη αυτή δεν δέχεται!». 
Στο τελευταίο ατακάρισμα, οι 
νεοδημοκράτες τον καταχει-
ροκρότησαν δυο φορές. Ηταν 
σαν να έπαιρναν το αίμα τους 
πίσω, για τις λοιδορίες που εί-
χαν ακούσει στο παρελθόν από 
τον «άχαστο» Τσίπρα, ο οποίος 
-πλήρως αιφνιδιασμένος- δε 
δοκίμασε καν να απαντήσει, 
αναγνωρίζοντας έμπρακτα το 
δικαίωμα (και) του Μητσοτάκη 
στην αλαζονεία.

Κοινό έδαφος
Τι ήταν, όμως, αυτό που υπα-

γόρευσε τον «πολιτικό πολιτι-
σμό»; Η επί της ουσίας ταύτιση 
επί της μνημονιακής πολιτικής. 
Θύμιζαν τους μανατζαραίους 
μιας επιχείρησης, που συμφω-
νούν στις βασικές κατευθύνσεις 
και διαφωνούν σε δευτερεύοντα 
θέματα, όπως το πώς θα κατα-
νείμουν τη διαφημιστική δαπά-
νη. Στο επίπεδο της οικονομικής 
πολιτικής, ο Μητσοτάκης είχε 
ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι 
και το 2019 και το 2020 θα σε-
βαστεί απόλυτα το βασικό όρο 
του μετα-Μνημόνιου (για τα 
επόμενα χρόνια είπε τη γνωστή 
μπαρούφα της επαναδιαπραγ-
μάτευσης, αφού θα έχει πείσει 
τους δανειστές για την αξιοπι-
στία του προγράμματός του). 
Οι συριζαίοι, χωρίς να το αμ-
φισβητήσουν αυτό, ρωτούσαν 
πού θα βρει ο Μητσοτάκης τα 
λεφτά για να εφαρμόσει τα μέ-
τρα που εξήγγειλε. Και προσπα-
θούσαν ν' αποδείξουν ότι αυτοί 
πήραν περισσότερα μέτρα και 
τα είχαν όλα κοστολογημένα, 
σε αντίθεση με τον Μητσοτάκη, 
που λέει διάφορα, αλλά δεν τα 
κοστολογεί.

Οταν η πολιτική αντιπαρά-
θεση εκτυλίσσεται επί κοινού 
μνημονιακού εδάφους, η κυ-
βερνητική πλευρά, με νωπή μια 
μεγάλη εκλογική νίκη (με αυτο-
δυναμία, που ουδέποτε πήρε ο 
ΣΥΡΙΖΑ), έχει αναγκαστικά το 
πάνω χέρι. Και η αντιπολίτευση, 
εξίσου αναγκαστικά, κατεβάζει 
τους τόνους και περιορίζεται να 
διατυπώνει ερωτήματα, γιατί οι 
διαφορές τους δεν είναι στο βα-
σικό σχέδιο, αλλά στις λεπτομέ-
ρειές του. Δεν είναι τυχαίο ότι 

το βασικό επιχείρημα που προ-
σπάθησε να χρησιμοποιήσει ο 
ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι ο Μητσοτάκης 
εφαρμόζει ταξική πολιτική (Τσα-
καλώτος) στον ΕΝΦΙΑ, δίνοντας 
«λίγα στους πολλούς και πολλά 
στους λίγους» (Τσίπρας).

Τυράκι
Το μόνο δημοσιονομικό μέτρο 

άμεσης εφαρμογής είναι η μεί-
ωση του ΕΝΦΙΑ. Μεσοσταθμικά 
κατά 22% είπε ο Μητσοτάκης. 
Θα δούμε το σχετικό νομοσχέ-
διο και τότε θα μπορέσουμε να 
μιλήσουμε συγκεκριμένα (τέ-
τοια νομοσχέδια συνήθως -για 
να μην πούμε πάντοτε- κρύβουν 
παγίδες). Το βέβαιο είναι πως το 
συγκεκριμένο μέτρο εγκρίθηκε 
από την τρόικα. Παρασκευή 
πρωί συναντήθηκε ο Σταϊκούρας 
με τους τροϊκανούς, Σάββατο 
απόγευμα ανακοίνωσε περιχα-
ρής το μέτρο ο Μητσοτάκης, 
καμαρώνοντας ότι κάνει… ανά-
ποδη κωλοτούμπα.

Δεδομένου ότι στον προϋπο-
λογισμό προβλεπόταν μια δα-
πάνη για νομοθετημένη από το 
2018 μείωση του ΕΝΦΙΑ, ύψους 
200 εκατ. ευρώ, ο Μητσοτάκης 
θα πρέπει να αναζητήσει άλλα 
250 με 300 εκατ. ευρώ, αν πρό-
κειται να κάνει τη μεσοσταθμική 
μείωση που εξήγγειλε. Από πού 
θα βρεθούν αυτά τα λεφτά; Δεν 
έδωσε καμιά εξήγηση. Αν είχε 
ανακαλυφθεί «άσπρη τρύπα» 
από υποεκτέλεση δαπανών, 
όπως έγραψαν κάποια παπα-
γαλάκια της ΝΔ, τότε θα το 
ανακοίνωναν ο Μητσοτάκης 
και ο Σταϊκούρας. Αυτοί όμως 
κράτησαν κλειστά τα στόματά 
τους, μολονότι πιέστηκαν από 
τον Τσακαλώτο, τον Τσίπρα και 
άλλους συριζαίους. Ας θυμη-
θούμε, μάλιστα, ότι προεκλογικά 
ο Στουρνάρας έλεγε πως με τα 
μέτρα που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ ο 
προϋπολογισμός τινάχτηκε στο 
αέρα και ο περιβόητος δημοσι-
ονομικός χώρος έχει έλλειμμα 
τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ. 
Και ο Μητσοτάκης με την πα-
ρέα του είχαν κάνει σημαία τους 
αυτές τις δηλώσεις Στουρνάρα, 
τις οποίες μάλιστα σιγοντάρι-
ζαν και «πηγές των Βρυξελλών», 
που δήλωναν ότι ο Τσίπρας κάνει 
προεκλογική παροχολογία χωρίς 
προηγουμένως να συνεννοηθεί 
μαζί τους και να πάρει την έγκρι-
σή τους.

Πώς λοιπόν η τρόικα, που 
προέβλεπε εκτροχιασμό του 
προϋπολογισμού, συμφώνησε 
να επιτρέψει στον Μητσοτάκη 
να προσθέσει ένα έλλειμμα πε-
ρίπου 300 εκατ. ευρώ στον… ήδη 
εκτροχιασμένο προϋπολογισμό; 
Πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι 
Σταϊκούρας και Μητσοτάκης 
δεσμεύτηκαν ότι θα κόψουν 
δαπάνες (κοινωνικού χαρακτή-
ρα εννοείται), προκειμένου να 
χρηματοδοτήσουν το «τυράκι» 

του μειωμένου ΕΝΦΙΑ.
Κατά τα άλλα, πρέπει να θυ-

μόμαστε ότι τα αφεντικά της 
τρόικας δεν στερούνται πολιτι-
κής σκέψης. Ο ελληνικός καπι-
ταλισμός έχει ολοκληρώσει τη 
συντηρητική του ανασυγκρότη-
ση, η κινεζοποίηση του ελληνι-
κού λαού έχει γίνει καθεστώς, το 
αστικό πολιτικό σύστημα είναι 
στο σύνολό του ευθυγραμμι-
σμένο με τη μνημονιακή πολι-
τική, μια «αριστερή» κυβέρνηση 
υπέγραψε το μετα-Μνημόνιο για 
μια περίοδο μέχρι και το 2060, 
θα ήταν ηλίθιοι οι ευρωπαίοι 
ιμπεριαλιστές για να μη βοηθή-
σουν πολιτικά μια φρέσκια κυ-
βέρνηση, ώστε να μπορέσει να 
σταθεί στα πόδια της και να έχει 
προοπτικές μακροημέρευσης. 
Οπως βοήθησαν την κυβέρνηση 
Τσίπρα από τον Ιούλη του 2015 
και μετά (ξεχνάτε ότι ο Σόιμπλε 
και η Μέρκελ έκαναν προεκλο-
γική καμπάνια υπέρ του Τσίπρα 
τον Σεπτέμβρη του 2015;), έτσι 
θα βοηθήσουν και τον Μητσο-
τάκη τώρα, υπό τον όρο φυσικά 
ότι δε διαταράσσεται το θεμέλιο 
του μετα-Μνημόνιου, οι συμφω-
νημένοι στόχοι για τα ματωμένα 
«πρωτογενή πλεονάσματα».

Το τελευταίο φρόντισαν να το 
τονίσουν όλοι οι παράγοντες του 
ιμπεριαλιστικού ευρωσυστήμα-
τος, ενώ ο επικεφαλής του ESM 
Κλάους Ρέγκλινγκ ήρθε και στην 
Αθήνα για να κάνει καμπάνια 
υπέρ της διατήρησης αυτού του 
στόχου (μέχρι και συνέντευξη 
στην ΕΡΤ του κανόνισαν, για να 
πει ακριβώς αυτό).

Τώρα περνάμε τη μίνι φάση 
της κυβερνητικής δημαγωγίας, 
που τόσο έχει ανάγκη μια νέα 
κυβέρνηση. Σε συνδυασμό με 
ισχυρές δόσεις όξυνσης της 
καταστολής και καλλιέργειας 
της τρομοϋστερίας. Από τον Σε-
πτέμβρη «τα κόζα θ' αλλάξουν», 
καθώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
θα πρέπει ν' ανοίξει τα χαρτιά 
της, καταρτίζοντας τον κρατικό 
προϋπολογισμό του 2020 και το 
Μεσοπρόθεσμο μέχρι το 2024. 
Αυτό περιμένουν και οι συριζαί-
οι, για ν' αρχίσουν τα αντιπολι-
τευτικά πυρά, όπως κατέστησε 
σαφές στη δευτερομιλία του ο 
Τσίπρας.

ΥΓ. «Ομως, εγώ σας μέμφο-
μαι ακριβώς γιατί σε επίπεδο 
συμβολισμού αυτή η προσπά-
θεια ευθυγράμμισης με τις 
Ηνωμένες Πολιτείες είναι μία 
επιστροφή σε εποχές που η 
χώρα μας δεν είχε χαρακτήρα 
ισοτιμίας στις σχέσεις της με 
την υπερδύναμη», είπε ο Κα-
τρούγκαλος στη συζήτηση για 
τις προγραμματικές δηλώσεις 
της κυβέρνησης, ως πρώτος ομι-
λητής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο υπουργός 
της πιο αμερικανόδουλης κυ-
βέρνησης που γνώρισε ο τόπος 
τις τελευταίες δεκαετίες…

Κωλοτούμπα στο «Μακεδονικό»
Πρώτα είχαμε μια επίσημη ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της 

Τερίζα Μέι, που αναφερόταν στη συζήτηση της βρετανίδας πρωθυ-
πουργού με τον νεοεκλεγέντα Μητσοτάκη και μεταξύ των άλλων 
σημείωνε: «Σχετικά με ευρύτερα περιφερειακά ζητήματα, η πρωθυ-
πουργός είπε ότι πίστευε πως η Συμφωνία των Πρεσπών με τη Βόρεια 
Μακεδονία ήταν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και χαιρέτισε τη 
δέσμευση του πρωθυπουργού Μητσοτάκη να τηρήσει την εφαρμογή 
της». Με το γνωστό της στιλ (σφάξιμο με το βαμβάκι), η βρετανική 
διπλωματία επέλεξε να σημειώσει και αυτό το ζήτημα, για να κοινο-
ποιήσει την εκ προοιμίου υποταγή του Μητσοτάκη στις απαιτήσεις 
των ιμπεριαλιστών. Αλλο τι λέγαμε την εποχή των συλλαλητηρίων, 
άλλο τι θα κάνουμε ως κυβέρνηση, ήταν η δήλωση που έκανε ο Μη-
τσοτάκης στη Μέι, η οποία βγήκε και τον «έκραξε», με ισχυρή δόση 
χαιρεκακίας.

Υστερα είχαμε δυο υπουργούς, τον Αμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο 
και τον αναπληρωτή Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, που μίλησαν 
στο συνέδριο του Economist και… έβαλαν τα πράγματα στη θέση 
τους. «Δεν αμφισβητώ την πρόθεση κανενός ότι η συμφωνία επιτεύ-
χθηκε για καλό σκοπό, για να ενισχύσει τη σταθερότητα στην περι-
οχή, για να ενισχύσει τις γεωπολιτικές σταθερές της περιοχής, έτσι 
ώστε να μην υπάρξουν ανατροπές», είπε ο Παναγιωτόπουλος για τη 
Συμφωνία των Πρεσπών, προσθέτοντας ότι «αν αυτή εφαρμοστεί με 
απαρέγκλιτη τήρηση όλων των ουσιωδών όρων της, τότε νομίζω ότι θα 
μπορούμε να πάμε σε ένα καλύτερο μέλλον»! «Τα πολιτικά ζητήματα 
που έχουμε μεταξύ μας», είπε ο Βαρβιτσιώτης απευθυνόμενος στον 
Νικολά Ντιμιτρόφ που ήταν επίσης ομιλητής στο συνέδριο, «έχουν 
επιλυθεί σε μεγάλο βαθμό με τη Συμφωνία των Πρεσπών»!

Φυσικά, ξέσπασε σάλος. Ο Καράογλου, τοποθετημένος από τον 
Μητσοτάκη στο υπουργείο «Μακεδονομάχων», συνέχισε στην… 
παλιά γραμμή: «Το θέμα του ονόματος μας ενοχλεί και μας πληγώ-
νει (…) Θα πρέπει να αλλάξουν κι άλλα ζητήματα, όπως το ζήτημα 
της εθνότητας». Ο Παναγιωτόπουλος, που εκλέγεται στην Καβάλα, 
προσπάθησε να τα μπαλώσει και τα έκανε χειρότερα. «Πρέπει να 
γίνει κατανοητό ότι μιλούσα σε διεθνές ακροατήριο. Ηταν σαφές ο 
αποδέκτης (σ.σ. άψογα τα ελληνικά του!), ήταν σαφές για ποιον ήταν. 
Απλά αυτό έγινε ανεπαισθήτως στη διπλωματική γλώσσα που άρμοζε 
στη συγκεκριμένη περίσταση», είπε, ομολογώντας ότι η ΝΔ έχει δυο 
γλώσσες, μία για το διεθνές ιμπεριαλιστικό ακροατήριο και μία για 
τους εγχώριους… Βουκεφάλες.

Ο Μητσοτάκης, ξέροντας τι έχει γίνει με τους υπουργούς του, 
προσπάθησε να περάσει το ζήτημα στα γρήγορα, με μια αμφίσημη 
τοποθέτηση κατά την ανάγνωση των προγραμματικών του δηλώσε-
ων: «Στα Βαλκάνια, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, προτεραιότητα 
αποτελεί η άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών από την εφαρμογή 
της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και αιχμή εδώ αποτελεί το αναπτυξια-
κό μας πρόγραμμα για τη Βόρεια Ελλάδα, η απόλυτη προτεραιότητα 
την οποία δίνω στην προστασία των μακεδονικών μας προϊόντων, με 
μια μεγάλη διεθνή επικοινωνιακή καμπάνια για τη Μακεδονία μας. 
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) Και θέλω 
να ξαναστείλω ένα μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος. Από τη συμπε-
ριφορά και την καλή συνεργασία των γειτόνων μας θα κριθεί τελικά 
και η πορεία τους προς την Ευρωπαϊκή Ενωση».

Οι συριζαίοι άρχισαν την πλάκα και τις καταγγελίες για προεκλο-
γικό εθνικιστικό λαϊκισμό της ΝΔ. Ο Δένδιας, όμως, δε μάσησε. Στη 
δική του ομιλία υπήρξε σαφέστατος: «Σχετικά με τη Συμφωνία των 
Πρεσπών, είναι γνωστή η θέση μας. Την εκφράσαμε και ως Αξιωμα-
τική Αντιπολίτευση. Η συμφωνία έπρεπε να ολοκληρωθεί με επωφε-
λέστερο τρόπο για τα εθνικά μας συμφέρονται. Σκοπός μας είναι να 
πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να μειωθούν οι αρνητικές 
συνέπειές της. Θα επιδιώξουμε την εμβάθυνση των σχέσεων με τον 
βόρειο γείτονά μας στο πλαίσιο της αμοιβαία επωφελούς συνεργασί-
ας. Δεν θα ανεχθούμε όμως φαινόμενα μη πλήρους συμμόρφωσης». 
Μ' άλλα λόγια, η Συμφωνία των Πρεσπών έπρεπε να υπογραφεί, αλλά 
θα μπορούσε να έχει καλύτερο περιεχόμενο.

Στο τέλος, αναγκάστηκε να ξαναμιλήσει για το ζήτημα ο Μητσο-
τάκης στη δευτερομιλία του, κομπάζοντας ότι αυτός επιδεικνύει «συ-
νέπεια μεταξύ προεκλογικών λόγων και μετεκλογικών έργων». Είπε 
συγκεκριμένα: «Είχα πει από αυτό εδώ το Βήμα ότι η Συμφωνία των 
Πρεσπών ήταν μια κακή και επιζήμια συμφωνία. Είχα προειδοποιήσει, 
όμως, από αυτό εδώ το Βήμα ότι άπαξ και κυρωθεί δεν αλλάζει μονο-
μερώς. Επιβάλλεται να αγωνιστούμε για να αμβλύνουμε τις αρνητικές 
συνέπειές της, αξιοποιώντας ως μοχλό πίεσης τη διαδικασία ένταξης 
των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ενωση, στηρίζοντας τα μακεδονικά μας 
προϊόντα, τα οποία εσείς αφήσατε στην τύχη τους…(Χειροκροτήματα 
από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) … και υλοποιώντας μια μεγά-
λη, παγκόσμια επικοινωνιακή καμπάνια για την αυθεντική, την ελληνική 
Μακεδονία. Αυτά είπα και αυτά θα κάνω!». Προσπάθησε, δηλαδή, να 
βάλει τη διάσταση των ευρωπαϊκών διαδικασιών, χωρίς όμως να πει 
τίποτα για βέτο (που έλεγαν προεκλογικά οι δεξιοί).

Η κωλοτούμπα δεν μας εξέπληξε. Αναμενόμενη ήταν. Οχι μόνο 
από τον Μητσοτάκη ή τον Δένδια (ο οποίος επιδεικτικά δήλωνε ότι 
απέχει από τα εθνικιστικά συλλαλητήρια), αλλά ακόμα και από τους 
ακροδεξιούς τύπου Βορίδη και Γεωργιάδη. Αυτοί στρογγυλοκάθησαν 
στα υπουργεία και δεν είναι κορόιδα να βρεθούν εκτός, κυνηγώντας 
εθνικιστικές χίμαιρες. Αυτές είναι μόνο για τους… Βουκεφάλες.
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Σουλτάνοι στη θέση του 
σουλτάνου

Πριν από μερικές μέρες, ο Αλί Μπαμπατζάν, πρώην αντιπρό-
εδρος της τουρκικής κυβέρνησης και από το στενό πυρήνα των 
στελεχών που μαζί με τον Ερντογάν δημιούργησαν το κυβερνών 
ΑΚΡ, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το κόμμα, λόγω «σημαντικών 
διαφορών» με την ηγεσία του. «Υπό τις σημερινές συνθήκες η 
Τουρκία χρειάζεται ένα εντελώς καινούργιο όραμα για το μέλ-
λον της. Υπάρχει ανάγκη για σωστές αναλύσεις σε κάθε τομέα, 
νέες στρατηγικές, σχέδια και προγράμματα για τη χώρα μας. 
Είναι αναπόφευκτο να αρχίσουμε μια νέα προσπάθεια για το πα-
ρόν και το μέλλον της Τουρκίας. Πολλοί από τους συναδέλφους 
μου κι εγώ αισθανόμαστε μεγάλη και ιστορική ευθύνη γι' αυτή 
την προσπάθεια», δήλωσε ο 52χρονος Μπαμπατζάν, που λόγω 
ηλικίας αναμένεται να γίνει ο ηγέτης του νέου κόμματος που 
ετοιμάζουν τα «ορφανά» του Ερντογάν, οι άνθρωποι τους οποί-
ους πέταξε στυγνά στο περιθώριο, όταν αισθάνθηκε ότι απειλούν 
την παντοδυναμία του.

Ο Μπαμπατζάν έχει περάσει από σημαντικά κυβερνητικά 
πόστα: υπουργός Οικονομικών, υπουργός Εξωτερικών, αντιπρό-
εδρος της κυβέρνησης για έξι χρόνια. Μαζί του αναμένεται να 
συνταχθεί ο Αμπντουλάχ Γκιουλ, πρόεδρος της Τουρκίας από 
το 2007 μέχρι το 2014. Οι πληροφορίες έφεραν και τον πρώην 
πρωθυπουργό Αχμέτ Νταβούτογλου να ενώνεται με τους Μπα-
μπατζάν και Γκιουλ, όμως πηγή του περιβάλλοντός του ανέφερε 
ότι δε θα το κάνει αμέσως, γιατί σχεδιάζει «νέο βήμα», χωρίς να 
δώσει παραπέρα διευκρινίσεις γι' αυτό.

Είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να γίνουν σουλτάνοι στη θέση 
του σουλτάνου, προσβλέποντας στην πτώση του. Μέχρι τώρα, 
όμως, ο Ερντογάν έχει αποδείξει ότι ξέρει να τους «καταπίνει 
αμάσητους». Εξάλλου, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι η μετά-Ερ-
ντογάν εποχή θα ανήκει στα στελέχη του πολιτικού Ισλάμ. Μπορεί 
να υπάρξει επιστροφή στους διαδόχους του κεμαλισμού, που 
απέκτησαν ήδη έναν χαρισματικό πολιτικό, τον Εκρέμ Ιμάμογλου, 
που νίκησε δυο φορές τον Ερντογάν μέσα στο ίδιο του το σπίτι, 
την Ιστανμπούλ.

Βάστα με να σε βαστώ…
Ο Νετανιάχου «έγραψε» περισσότερες μέρες κυβερνητικής 

θητείας από τον ιδρυτή του σιωνιστικού μορφώματος Νταβίντ 
Μπεν Γκουριόν και έσπευσε να οργανώσει μια τεράστια προ-
παγανδιστική εκστρατεία, προσπαθώντας να ανορθώσει το 
φθαρμένο πολιτικό του προφίλ, ενόψει και των επαναληπτικών 
βουλευτικών εκλογών του Οκτώβρη. Πρώτος και καλύτερος 
έσπευσε να αβαντάρει αυτή την καμπάνια ο Τραμπ, γνωστός 
για τους ιδιαίτερους προσωπικούς δεσμούς του με τον σιωνιστή 
ηγέτη του Λικούντ.

Πλακώθηκε στο αγαπημένο του Twitter και άρχισε το λιβά-
νισμα: «Συγχαρητήρια στον Μπίμπι Νετανιάχου που έγινε ο μα-
κροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του Ισραήλ. Υπό την 
ηγεσία σου, το Ισραήλ έχει γίνει μια τεχνολογική υπερδύναμη και 
μια παγκόσμιας κλάσης οικονομία… Το σπουδαιότερο, έχεις καθο-
δηγήσει το Ισραήλ με δέσμευση στις αξίες της δημοκρατίας, της 
ελευθερίας και των ίσων ευκαιρών που τα δυο έθνη μας αγαπούν 
και μοιράζονται!».

Ο Νετανιάχου κέρδισε οριακά τις προηγούμενες εκλογές, 
αλλά δεν κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση (τον «πούλησε» 
ο Λίμπερμαν). Χωρίς την αμέριστη βοήθεια του Τραμπ ίσως και 
να μην κέρδιζε, αν αναλογιστούμε ότι βασικός αντίπαλός του 
υπήρξε ο Μπένι Γκαντζ, απόστρατος στρατηγός με πλάκα τα γα-
λόνια, και όχι κάποιος πολιτικός που φλυαρεί υπέρ της ειρήνης. 
Ομως, δεν έχει μόνο ο Νετανιάχου ανάγκη τον Τραμπ, αλλά και 
ο Τραμπ τον Νετανιάχου. Ο ακροδεξιός ισραηλινός πολιτικός, 
λόγω της μακράς παραμονής του στην πρώτη γραμμή της σιωνι-
στικής εξουσίας, έχει στενούς δεσμούς με το σιωνιστικό λόμπι 
στις ΗΠΑ, το οποίο με τη σειρά του είναι σε θέση να επηρεάσει 
σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος στις ΗΠΑ. Και ο Τραμπ 
έχει εκλογές το 2020.

Ο «βρετανός Τραμπ» νίκησε, αλλά 
τα προβλήματα τώρα αρχίζουν

«Πριν από 50 χρόνια 
πήγαν στο φεγγάρι. 

Σίγουρα σήμερα θα μπορέ-
σουμε να λύσουμε τα λογιστι-
κά προβλήματα στα ιρλανδικά 
σύνορα». Με αυτά τα λόγια ξε-
κινούσε το άρθρο του στη βρε-
τανική εφημερίδα Telegraph 
o νέος βρετανός πρωθυπουρ-
γός, Μπόρις Τζόνσον, μία μέ-
ρα πριν από την εκλογή του. Το 
άρθρο είχε τίτλο: «Χρειαζόμα-
στε το πνεύμα του “μπορούμε” 
της δεκαετίας του ’60 στην 
Αμερική για να μας βοηθήσει 
να βγούμε από την ΕΕ». Μετά 
από μια μέρα, το φαβορί για 
την ηγεσία των Τόριδων, ο γνω-
στός Μπόρις Τζόνσον, εκλεγό-
ταν από 92.153 ψηφοφόρους 
(ποσοστό 66% όσων ψήφισαν), 
έναντι 46.656 που ψήφισαν τον 
(πρώην πλέον) υπουργό Εξωτε-
ρικών, Τζέρεμι Χαντ. 

Ο πρώτος που χαιρέτισε την 
εκλογή Τζόνσον ήταν ο Τραμπ, 
ο οποίος… καμάρωσε που οι 
Βρετανοί χαρακτηρίζουν τον 
Τζόνσον «βρετανό Τραμπ»! 
Σημασία όμως δεν έχει τι λέει 
ο κάθε… Τραμπ, αλλά τι λένε οι 
καπιταλιστές που είναι αυτοί 
που κυβερνούν πραγματικά τη 
χώρα (όπως και κάθε καπιτα-
λιστική χώρα, ανεξάρτητα αν 
έχει δημοκρατικό ή δεσποτικό 
χαρακτήρα). Αυτοί έσπευσαν 
να δώσουν… γραμμή αμέσως 
μετά την εκλογή Τζόνσον, δη-
μοσιεύοντας 16σέλιδο κείμε-
νο με τίτλο: «Επαναφέροντας 
την πορεία: Το μανιφέστο 
των επιχειρηματιών του CBI 
για τον νέο Πρωθυπουργό» 
(βλ. https://www.cbi.org.uk/
articles/getting-back-on-track-
the-cbis-business-manifesto-
for-new-prime-minister/).

Το κείμενο αναφέρει ότι 

αποτελεί τη θέση 190.000 επι-
χειρήσεων, για λογαριασμό 
των οποίων μιλά ο Σύνδεσμος 
Βρετανικών Επιχειρήσεων 
(CBI) και ξεκαθαρίζει ότι δεν 
περιορίζεται μόνο στα του 
Brexit, αλλά στο σύνολο της 
πολιτικής που ο Τζόνσον θα 
πρέπει να ακολουθήσει σε 
συνεργασία με τους καπιταλι-
στές, το οποίο συμπυκνώνεται 
σε τρία βήματα: 

1. Να ενεργήσει γρήγορα για 
να δείξει στον κόσμο ότι η Βρε-
τανία παραμένει ένα έμπιστο 
μέρος για να κάνει κάποιος 
μπίζνες.

2. Να οικοδομήσει ένα επι-
τακτικό οικονομικό όραμα για 
τη Βρετανία του μέλλοντος.

3. Να στηρίξει τις επιχειρή-
σεις ως μία δύναμη του καλού! 

Το ζουμί φυσικά βρίσκεται 
κυρίως στη μείωση των φο-
ρολογικών συντελεστών για 
τους καπιταλιστές και στη 
διεύρυνση της φορολογικής 
βάσης (δηλαδή στην παραπέ-
ρα φορολόγηση των εργατικών 
στρωμάτων), στη μείωση της 
φορολογίας των επενδύσεων 
και στην αναστολή για έναν 
ακόμα χρόνο του μέτρου της 
εξίσωσης των φορολογικών και 
ασφαλιστικών επιβαρύνσεων 

για τους εργαζόμενους που 
είναι μισθωτοί με αυτών που 
δουλεύουν με προκάλυμμα  
«δική τους εταιρία» αλλά στην 
πραγματικότητα είναι μισθωτοί 
(κάτι σαν το δικό μας «μπλο-
κάκι»).  Πρόκειται για το νόμο 
IR35, που ψηφίστηκε πρόσφα-
τα και θα εφαρμοστεί από τον 
Απρίλη του 2020, αλλά οι καπι-
ταλιστές ζητούν να αναβληθεί 
για τον Απρίλη του 2021, για 
να γλυτώσουν την αύξηση των 
ασφαλιστικών εισφορών που 
θα συνεπάγεται.

Στο αγκάθι του Brexit, οι κα-
πιταλιστές είναι για μια ακόμα 
φορά ξεκάθαροι. Το άτακτο 
Brexit θα πρέπει να αποφευ-
χθεί διά πυρός και σιδήρου. 
Δήλωσαν ότι θα δημοσιεύσουν 
αναλυτική έκθεση με τις αρνη-
τικές συνέπειες μιας άτακτης 
εξόδου από την ΕΕ.

Από τη μεριά του ο Τζόνσον, 
στην καθιερωμένη πρώτη σύ-
ντομη ομιλία του μετά από τη 
νίκη, υποστήριξε ότι η Βρετα-
νία θα βγει στις 31 Οκτώβρη 
από την ΕΕ κι ότι ακολουθώ-
ντας την ιστορία δύο αιώνων, 
οι Συντηρητικοί θα συμφιλι-
ώσουν τα δύο «ένστικτα», τις 
δύο αντιτιθέμενες επιθυμίες: 
να έχει η Βρετανία φιλία, 

ελεύθερο εμπόριο και αμοι-
βαία στήριξη στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας με 
τους «ευρωπαίους εταίρους» 
της και ταυτόχρονα να μπορεί 
να έχει δημοκρατική αυτο-κυ-
βέρνηση. 

Είναι αμφίβολο αν ο Τζόν-
σον θα καταφέρει να πετύχει 
αυτά που λέει. Το επόμενο 
διάστημα θα βρεθεί αντιμέ-
τωπος με το ασφυκτικό πρέ-
σινγκ των καπιταλιστών, με τις 
αντιθέσεις μέσα στο ίδιο του 
το κόμμα (που φάνηκαν με τις 
παραιτήσεις ενός υφυπουργού 
πριν ακόμα εκλεγεί και άλλων 
τριών υπουργών μετά την 
εκλογή του), αλλά και με την 
άκαμπτη στάση της ΕΕ που 
γνωρίζει ότι έχει το πάνω χέρι 
στην κατάσταση. Τότε θα δού-
με πόσο αξία έχουν οι σκληρές 
του δηλώσεις…

Προς το παρόν, ο Τζόνσον 
σχημάτισε υπουργικό συμβού-
λιο διώχνοντας τους μισούς 
υπουργούς της Μέι (μεταξύ 
αυτών και τον ΥΠΕΞ Χαμτ, 
αντίπαλό του στην κούρσα 
για την αρχηγία των Τόρηδων) 
και αντικαθιστώντας τους με 
σκληρούς οπαδούς του Brexit.  
Το παίζει «κουλ», δηλώνοντας 
ότι θα πετύχει νέα συμφωνία 
με την ΕΕ. Το Ευρωκοινοβού-
λιο έσπευσε να τον προειδο-
ποιήσει ότι οι συνέπειες ενός 
Brexit χωρίς συμφωνία θα 
είναι «οικονομικά πολύ σοβα-
ρές», επαναλαμβάνοντας ότι 
η συμφωνία που υπέγραψε η 
Μέι δεν μπορεί να αλλάξει. Ο 
Μπαρνιέ δήλωσε ότι δεν είναι 
βέβαιος για το τι ακριβώς σκο-
πεύει να κάνει ο Τζόνσον (!) και 
επανέλαβε ότι η ΕΕ είναι πανέ-
τοιμη και για ένα  Brexit χωρίς 
συμφωνία.

Μετά τις ΗΠΑ μπήκε και η Βρετανία 
στο χορό της αντιπαράθεσης που 

μαίνεται στον Περσικό Κόλπο μεταξύ 
Δύσης και Ιράν. Το τελευταίο κατέσχεσε 
δύο δεξαμενόπλοια στα στενά του Ορ-
μούζ την Παρασκευή 19 Ιούλη. Το ένα με 
σημαία Λιβερίας και το δεύτερο βρετα-
νικό. Το πρώτο το άφησαν μετά από λίγο, 
όμως το βρετανικό τάνκερ οδηγήθηκε από 
τους «Φρουρούς της Επανάστασης» σε 
ιρανικό λιμάνι (με την κατηγορία ότι πα-
ραβίασε τους διεθνείς ναυτιλιακούς κα-
νόνες), πράγμα που εξόργισε τον βρετα-
νό υπουργό Εξωτερικών, Τζέρεμι Χαντ, ο 
οποίος μίλησε για πειρατεία. Προφανώς, η 
κατάσχεση ιρανικού δεξαμενόπλοιου από 
το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό και τις 
αρχές του Γιβλαρτάρ πριν από δυο βδο-
μάδες, με την κατηγορία της «παράνομης 
μεταφοράς πετρελαίου στη Συρία», παρα-
βιάζει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις (αλήθεια 
γιατί το Ιράν θα πρέπει να δεσμεύεται από 
αυτές;), δεν αποτελεί πειρατεία!

Στον ασφυκτικό κλοιό που η Δύση προ-
σπαθεί να επιβάλει στο Ιράν περιλαμβάνε-

ται και η βρετανική πρόταση για αποστολή 
ευρωπαϊκής ναυτικής δύναμης ασφαλείας 
στον Περσικό. Μια πρόταση που έκανε ο 
βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Τζέρεμι 
Χαντ (πριν από την εκλογή του Μπόρις 
Τζόνσον στην ηγεσία των συντηρητικών 
και την πρωθυπουργία), σε αντιδιαστολή 
με την αμερικάνικη πρόταση για παρου-
σία αμερικάνικης δύναμης στην περιοχή. 
Ομως, η πρόταση Χαντ σωστά χαρακτηρί-
στηκε αντιφατική, αφού η Βρετανία προ-
τείνει ευρωπαϊκή δύναμη τη στιγμή που 
αποχωρεί από την ΕΕ! Η βρετανική πρό-
ταση έγινε αποδεκτή από Γαλλία, Ιταλία, 
Δανία και Ολλανδία, προκαλώντας όμως 
την οργισμένη ιρανική αντίδραση.

Φυσικά, η Βρετανία δεν περιμένει την 
εφαρμογή της πρότασής της. Την περα-
σμένη Δευτέρα, ανακοίνωσε ότι θα στεί-
λει και τρίτο πολεμικό πλοίο στον Περσικό, 
ενώ έχει αναφερθεί ότι θα στείλει και πυ-
ρηνικό υποβρύχιο. 

Από τη άλλη, η Ρωσία παρουσίασε το 
δικό της σχέδιο για τη «συλλογική ασφά-
λεια» στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με 

το οποίο οι χώρες της περιοχής θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να χαράξουν τις 
αποστρατιωτικοποιημένες ζώνες στην πε-
ριοχή και να έχουν τον έλεγχο του εμπορί-
ου όπλων. Η Μόσχα πρότεινε επίσης τον 
τερματισμό της μόνιμης ανάπτυξης ξένων 
στρατευμάτων στον Περσικό.

Τη στιγμή που θα διαβάζετε αυτές τις 
γραμμές δε θα είναι γνωστό το αποτέλε-
σμα των διαπραγματεύσεων της Δύσης με 
το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρό-
γραμμα. Οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν 
αύριο (Κυριακή) στη Βιέννη, με στόχο τη 
διάσωση της συμφωνίας του 2015, θα είναι 
δύσκολες και πιθανώς να μην οδηγήσουν 
σε τίποτε περισσότερο από ένα κείμενο με 
το οποίο και οι δύο πλευρές θα εκφράζουν 
την πρόθεσή τους να λυθεί το πρόβλημα. 
Πάντως, έτσι κι αλλιώς η πορεία προς την 
όξυνση των σχέσεων της Δύσης με το Ιράν 
συνεχίζεται και μόνο εντάσεις περιμένου-
με να δούμε στο μέλλον. Κι αυτό γιατί το 
Ιράν αποτελεί μόνιμο αγκάθι για τη Δύση 
που χρόνια προσπαθεί να το ζέψει στο 
άρμα της.

Οξύνεται η κόντρα με το Ιράν
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Δεκάδες μπουλντόζες, με 
συνοδεία ισραηλινού 

στρατού, εισέβαλαν στην 
παλαιστινιακή συνοικία Σουρ 
Μπαχέρ της Δυτικής Οχθης 
και κατεδάφισαν 11 πολυκα-
τοικίες τα ξημερώματα της 
Δευτέρας 22 Ιούλη. Οι σιωνι-
στές αιτιολόγησαν τις κατε-
δαφίσεις των παλαιστινιακών 
σπιτιών με τον ισχυρισμό ότι 
βρίσκονταν κοντά στο τείχος 
που χωρίζει τη Δυτική Οχθη 
και την Ανατολική Ιερουσα-
λήμ από το Ισραήλ.

Εκατοντάδες ισραηλινοί 
στρατιώτες και μπάτσοι, σε 
μια αιφνιδιαστική επιχείρη-
ση, άδειασαν υπό την απειλή 
των όπλων τα σπίτια από τους 
παλαιστίνιους κατοίκους τους 
και μέσα σε λίγες ώρες τα κα-
τεδάφισαν, αφήνοντας στον 
δρόμο δεκάδες οικογένειες. 
Οσοι αντιστάθηκαν βίωσαν 
για πολλοστή φορά στο πετσί 
τους τη σιωνιστική κατασταλ-
τική μανία, με ξύλο, δακρυγό-
να και σφαίρες καουτσούκ. 
Ο ισραηλινός στρατός χαρα-
κτήρισε την ευρύτερη περιοχή 
ως κλειστή στρατιωτική ζώνη 
για τρεις μέρες, απαγορεύο-
ντας στους κατοίκους της να 
επιστρέψουν ή να στήσουν 
σκηνές ή παραπήγματα για 
προσωρινή διαμονή. Οποι-
αδήποτε ομοιότητα με τους 
ναζί και τις πρακτικές τους 
δεν είναι συμπτωματική.

Δεκάδες βίντεο έχουν δο-

θεί στη δημοσιότητα, που 
δείχνουν μπουλντόζες να κα-
τεδαφίζουν σπίτια, ισραηλι-
νούς στρατιώτες να φυτεύουν 
εκρηκτικά και δεκάδες στρα-
τιώτες να πανηγυρίζουν και να 
αλληλοσυγχαίρονται κατά τη 
διάρκεια των κατεδαφίσεων, 
καταδεικνύοντας για άλλη μια 
φορά τη φασιστικοποίηση και 
την αποκτήνωση του σιωνιστι-
κού πλήθους.

Οι τελευταίες κατεδαφί-
σεις πυκνώνουν τους φόβους 
ότι οι σιωνιστές δε θα περιο-
ριστούν στην Σουρ Μπαχέρ, 
αλλά θα βάλουν στο στόχα-
στρο και άλλες περιοχές κο-
ντά στο τείχος που εκτείνεται 
σε εκατοντάδες χιλιόμετρα. 
Ανάμεσά τους βρίσκονται οι 
πόλεις Τουλκαρέμ, Καλκιλί-
για και Αλ Ραμ της Δυτικής 
Οχθης. Παράλληλα, οι ισρα-
ηλινοί εποικισμοί στη Δυτική 
Οχθη επεκτείνονται συνεχώς, 

κατατεμαχίζοντας την παλαι-
στινιακή γη με στόχο να κατα-
στεί μη βιώσιμη η συγκρότηση 
ενός ενιαίου παλαιστινιακού 
κράτους στα υπάρχοντα πα-
λαιστινιακά εδάφη. Με ανα-
κοίνωσή της η Χαμάς χαρα-
κτήρισε τις κατεδαφίσεις ως 
εθνοκάθαρση, ενώ η Διεθνής 
Αμνηστεία τις χαρακτήρισε 
ως «εγκλήματα πολέμου». 

Οι Αμερικάνοι έσπευσαν 
μέσω του Τζέισον Γκρίν-
μπλατ, συμβούλου του Τραμπ 
για τη Μέση Ανατολή, να 
παράσχουν κάλυψη στους 
σιωνιστές. Με δήλωσή του 
ο Γκρίνμπλατ χαρακτήρισε 
την αντίδραση της Παλαιστι-
νιακής Αρχής ενάντια στις 
κατεδαφίσεις ως παρωχημέ-
νη και κάλεσε τον Αμπάς να 
συμμετάσχει στο αμερικανό-
πνευστο σχέδιο που παρουσι-
άστηκε πριν από λίγες μέρες 
από τον Τζάρεντ Κούσνερ στο 

Μπαχρέιν, για «αναζωογόνη-
ση» της περιοχής μέσα από τη 
διοχέτευση 50 δισ. δολαρίων 
σε επενδύσεις.

Η επιδρομή από τον ισρα-
ηλινό στρατό και οι κατεδα-
φίσεις έγιναν στις ζώνες Α 
και Β της Δυτικής Οχθης, που 
βρίσκονται υπό την αποκλει-
στική δικαιοδοσία της Παλαι-
στινιακής Αρχής, σύμφωνα 
με τη Συμφωνία του Οσλο. 
Η Παλαιστινιακή Αρχή ήταν 
αυτή που εξέδωσε τις άδειες 
με βάση τις οποίες χτίστηκαν 
τα κατεδαφισμένα σπίτια. Σαν 
να μην έφτανε το ξεσπίτωμα 
τόσων Παλαιστινίων, οι σιωνι-
στές θα τους χρεώσουν και με 
τα έξοδα της κατεδάφισης!

Οι σιωνιστές έχουν θάψει 
εδώ και καιρό τη Συμφωνία 
του Οσλο, αυξάνοντας κα-
τακόρυφα την επιθετικότη-
τά τους και ξεβρακώνοντας 
πλήρως τον Αμπάς. Για άλλη 
μια φορά αποδεικνύεται ότι η 
Συμφωνία του Οσλο δεν ήταν 
τίποτα περισσότερο από ένα 
οργανωμένο σχέδιο αδρανο-
ποίησης του παλαιστινιακού 
λαού και της Αντίστασης, που 
πλέον δεν έχει καμιά χρησι-
μότητα για τους σιωνιστές, 
γι’ αυτό και τη γράφουν στα 
παλιά τους τα παπούτσια. 
Μοναδικό ανάχωμα στον σι-
ωνιστικό επεκτατισμό είναι 
η δυναμική απάντηση του 
παλαιστινιακού λαού και της 
Αντίστασης.

Μαζική κατεδάφιση παλαιστινιακών 
σπιτιών από τους σιωνιστές

Απροκάλυπτη στήριξη στους 
σιωναζιστές

Πρώτα ήταν το γερμανικό Κοινοβούλιο, το οποίο στις 17 Μάη 
αποφάσισε -με σχεδόν ομόφωνο ψήφισμά του- ότι το κίνημα BDS 
(Boycott, Divestment, Sanctions – Μποϊκοτάζ – Απόσυρση Επεν-
δύσεων – Κυρώσεις) κατά του Ισραήλ είναι αντισημιτικό! Το ψήφι-
σμα υπέγραψαν ακόμα και οι Πράσινοι! Οι ακροδεξιοί (Εναλλα-
κτική για την Γερμανία) είχαν πιο σκληρή πρόταση (πρότειναν να 
απαγορευτεί εντελώς το BDS), ενώ το κόμμα της «σοσιαλιστικής 
αριστεράς» επιχείρησε να περάσει μία πιο «μετριοπαθή» θέση, 
για καταδίκη μόνο των «αντισημιτικών» δηλώσεων του κινήματος! 

Την περασμένη εβδομάδα, η αμερικάνικη Βουλή των Αντι-
προσώπων πέρασε κι αυτή σχεδόν ομόφωνο ψήφισμα (398 
υπέρ έναντι μόλις 17 κατά), το οποίο καταδικάζει το κίνημα BDS, 
χαρακτηρίζοντάς το ως αντίθετο στην αμερικάνικη πολιτική και 
ως υπονομευτικό της δυνατότητας επίλυσης της ισραηλινο-πα-
λαιστινιακής σύγκρουσης μέσω διαπραγματεύσεων, διότι ζητά 
μόνο από τη μία πλευρά υποχωρήσεις (!) και ενθαρρύνει τους 
Παλαιστίνιους να απορρίψουν τις διαπραγματεύσεις επιλέγο-
ντας την άσκηση διεθνούς πίεσης (βλ. https://www.congress.
gov/bill/116th-congress/house-resolution/246/text)!

Φαίνεται πως είναι τόσο μεγάλη η πίεση στους… καημένους 
τους σιωνιστές που οι δυτικές «δημοκρατίες» φρόντισαν να τους 
στηρίξουν! Το επόμενο βήμα θα είναι να ρίξουν στις φυλακές 
τους εκπροσώπους αυτού του καθαρά ειρηνικού κινήματος, που 
ζητά το αυτονόητο: οι Σιωνιστές να πάψουν να δολοφονούν και 
να κατέχουν παράνομα (ακόμα και σύμφωνα με το διεθνές δί-
καιο) την Παλαιστίνη.

Σε όποιον τολμήσει να τους κριτικάρει κοτσάρουν την ετικέτα 
του «αντισημίτη» και «καθαρίζουν», πιστεύοντας ότι θα αφανί-
σουν το διεθνές κίνημα υποστήριξης της παλαιστινιακής υπό-
θεσης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η αστική «δημοκρατία» προσπαθεί 
να ρίξει λάσπη στους αγωνιστές. Τα μετεμφυλιακά χρόνια στη 
χώρα μας, οι κομμουνιστές χαρακτηρίζονταν «ληστοσυμμορί-
τες». Οι πραγματικοί συμμορίτες κάθονταν στα πρωθυπουργικά 
γραφεία. Τώρα όλο το φάσμα της αστικής δημοκρατίας διεθνώς 
(από τους «αριστερούς» μέχρι τους φασίστες) στηρίζει το σιω-
ναζιστικό μόρφωμα που σκοτώνει εν ψυχρώ τους Παλαιστίνιους, 
ακόμα και δεκάχρονα παιδιά!

Καμαρώνουν που είναι 
δολοφόνοι!

Τραγική ειρωνεία! Ο 
υπουργός «Περιφερει-
ακής Συνεργασίας» του 
Ισραήλ, Tzachi Hanegbi, 
σε συνέντευξή του στο 
ισραηλινό ραδιόφωνο, 
παραδέχτηκε ότι «το Ισ-
ραήλ είναι η μόνη χώρα 
στον κόσμο που εδώ και 
δυο χρόνια σκοτώνει Ιρα-
νούς»! Ετσι αντιλαμβάνο-
νται την «περιφερειακή 
συνεργασία» οι σιωναζι-
στές που καμαρώνουν που είναι δολοφόνοι.

«Χτυπάμε τους Ιρανούς εκατοντάδες φορές στη Συρία. Ορι-
σμένες φορές το παραδεχόμαστε, ορισμένες φορές το αποκαλύ-
πτουν οι ξένες αναφορές», συμπλήρωσε προκλητικά, δείχνοντας 
το ποιόν των Σιωνιστών ως διεθνών γκάνγκστερ. Γιατί ούτε η Συ-
ρία, ούτε το Ιράν εξαπέλυσαν ποτέ επιθέσεις κατά του Ισραήλ. 
Γιατί λοιπόν το τελευταίο ομολογεί ότι τους πολεμά; Προφανώς 
για να κατατροπώσει τη Χεζμπολά που έχει ιρανική και συριακή 
στήριξη. Ομως, με τα λεγόμενά τους ουσιαστικά παραδέχονται 
τη χρεοκοπία τους. Αν με τις εκατοντάδες επιθέσεις δεν έχουν 
κατορθώσει να κατατροπώσουν ούτε τη Χεζμπολά ούτε το Ιράν, 
τότε έχουν αποτύχει παταγωδώς.

Συρία

Συνεχίζονται οι κυβερνητικές επιθέσεις με ρωσικές πλάτες

Πολύνεκρες ήταν οι επιθέ-
σεις των κυβερνητικών 

δυνάμεων στη Συρία με τη 
στήριξη της Ρωσίας. Ο Ασαντ 
παίρνει τη ρεβάνς από τους 
λιγοστούς εναπομείναντες 
αντικαθεστωτικούς αντάρτες 
που έχουν συγκεντρωθεί στην 
επαρχία Ιντλίμπ και συνεχίζουν 
να αντιστέκονται. Από τον πε-
ρασμένο Σεπτέμβρη, που επι-
τεύχθηκε η εκεχειρία (κράτησε 
ένα εξάμηνο),  έχουν σκοτωθεί 
πάνω από 2.000 άτομα. Οι πε-
ρισσότεροι σκοτώθηκαν μετά 
τον περασμένο Απρίλη, όταν 
ξεκίνησε η μεγάλη κοινή επίθε-
ση των κυβερνητικών και των 
ρωσικών δυνάμεων. 

Την περασμένη Κυριακή, 
σκοτώθηκαν 18 άμαχοι στους 
βομβαρδισμούς, ένας από 
τους οποίους ήταν νεαρός 
δημοσιογράφος του Γαλλικού 
Πρακτορείου. Τη Δευτέρα, οι 
ρωσικές βόμβες έπληξαν μία 
λαϊκή αγορά και κατοικημένες 
περιοχές στο Ιντλίμπ, σκοτώ-
νοντας 20 άτομα. Την Τρίτη, οι 
βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν 
προκαλώντας το θάνατο σε 

επτά άτομα. Ομως, παρά τους 
βομβαρδισμούς, οι κυβερνητι-
κές δυνάμεις δεν έχουν κατορ-
θώσει να προελάσουν και πολύ 
στην περιοχή που εξακολουθεί 
να πληρώνει βαρύ φόρο αίμα-
τος.

Το συριακό μέτωπο αποδει-
κνύεται ιδιαίτερα σκληρό και 
χρονοβόρο, έχοντας κοστίσει 
τη ζωή σε πάνω από 370.000 
άτομα από τότε που ξεκίνησε 
(2011) και οδηγώντας εκατομ-
μύρια ανθρώπους στο δρόμο 
της προσφυγιάς. Κι απ’ ό,τι 

φαίνεται, δεν τελείωσε ακόμα. 
Αν ο Ασαντ δεν είχε τις πλά-

τες της ιμπεριαλιστικής Ρω-
σίας, που βρήκε ευκαιρία να 
αναβαθμίσει το ρόλο της στη 
Μέση Ανατολή, θα είχε την 
τύχη των άλλων ηγετών που 
έπεσαν από τις εξεγέρσεις 
των λαών τους (όπως ο Κα-
ντάφι και ο Μπεν Αλι). Ας το 
έχουμε υπόψη μας αυτό, γιατί 
ιμπεριαλισμός δεν είναι μόνο 
ο αμερικάνικος. Από την άλλη, 
οι αντικαθεστωτικοί αντάρτες 
ούτε ενιαία καθοδήγηση έχουν 

ούτε αντι-ιμπεριαλιστικά ή 
επαναστατικά χαρακτηριστι-
κά. Δρουν καιροσκοπικά, με 
ορισμένους από αυτούς (όπως 
οι Κούρδοι) να σέρνονται πίσω 
από τους ιμπεριαλιστές για να 
πάρουν κάτι από τη λάμψη και 
τη δύναμή τους.

Σκληρό παζάρι 
στην Ισπανία

Δεν ξέρουμε αν ο Σάντσεθ 
κατάφερε να σχηματίσει κυβέρ-
νηση παρέα με τους Podemos, 
οι οποίοι εξακολουθούν να τον 
καταψηφίζουν, ζητώντας πρω-
τοκλασάτα υπουργεία και όχι 
αυτά που τους δίνει. Αν όχι, έχει 
περιθώριο δύο μηνών για να ξα-
ναδοκιμάσει. Αλλιώς, θα πρέπει 
να πάει σε νέες εκλογές.

Εκείνο που πρέπει να σημειω-
θεί είναι ότι η δυστοκία στο σχη-
ματισμό κυβέρνησης δεν έχει να 
κάνει με διαφορές στην πολιτική 
που θα εφαρμοστεί, αλλά στο 
μοίρασμα της εξουσίας.
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Nα τους κόψουμε τη 
φόρα

Οι κυβερνήσεις της Δεξιάς στην Ελλάδα, όσο κι αν 
προσπαθούν να εμφανιστούν ως κεντρώες, μεσαιοχω-
ρίτικες, συναινετικές, μοντέρνες, έχουν πάντοτε στο πο-
λιτικό τους DNA τη σκλήρυνση της καταστολής. Ακόμα 
και για συμβολικούς λόγους, αφού ο σκληρός πυρήνας 
της εκλογικής τους βάσης αποτελείται από τον εσμό 
των «πατριωτών νοικοκυραίων». Δηλαδή, ανθρώπων 
μεγαλωμένων με το δόγμα «πατρίς-θρησκεία-οικογέ-
νεια», τυφλών αντικομμουνιστών, με τον πιο σκοταδι-
στικό κοινωνικό κομφορμισμό να ποδηγετεί τις από-
ψεις τους και τη συμπεριφορά τους, ρατσιστών κτλ. κτλ.

Ο μπάτσος και ο παπάς είναι στα μάτια αυτών των 
ανθρώπων τα θεμέλια της κοινωνίας. Το δάσκαλο τον 
έχουν εξοβελίσει εδώ και δεκαετίες, γιατί από παλιά οι 
δάσκαλοι είχαν ταυτιστεί με τον προοδευτισμό, αφού 
τον τόνο στο εκπαιδευτικό σύστημα έδιναν πάντοτε οι 
προοδευτικοί δάσκαλοι.

Τυχαίο είναι ότι ο πρώτος με τον οποίο συναντήθηκε 
ο Μητσοτάκης ήταν ο Ιερώνυμος; Τυχαίο είναι ότι πλά-
κωσαν οι αγιορίτες στην Αθήνα για να συναντηθούν 
πρώτα με τον Γεωργιάδη και μετά με τον Βορίδη, δη-
λαδή με τους εκπροσώπους της ακροδεξιάς πτέρυγας 
της ΝΔ; Οι ρασοφόροι μπίζνεσμαν ξέρουν ότι μ' αυτή 
την παράταξη μπορούν να πουλήσουν σε καλύτερη τιμή 
την πραμάτεια τους στο ελληνικό κράτος.

«Το κράτος είστε εσείς» είχε πει κάποτε στους μπά-
τσους ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού. Οι 
σύμβουλοι του Κούλη τον έχουν δασκαλέψει να μην 
καταφεύγει σε τέτοιους… αναχρονισμούς, όμως στην 
πράξη κάνει το ίδιο. Οι μισές προγραμματικές δηλώ-
σεις του στη Βουλή ήταν αφιερωμένες σ' ένα σύστημα 
σκλήρυνσης της καταστολής σε όλες τις εκφάνσεις της. 
Οχι τυχαία, η καταστολή καταλάμβανε το τελευταίο μέ-
ρος των προγραμματικών δηλώσεων. Για να υποδηλω-
θεί ότι αυτή είναι το θεμέλιο της νέας διακυβέρνησης.

Ολ' αυτά έχουν τους συμβολισμούς τους, δεν είναι 
όμως συμβολικά. Είναι μέθοδος κοινωνικής πειθάρχη-
σης. Η Δεξιά είναι κοινωνικά ανασφαλής, γι' αυτό και 
καταφεύγει προληπτικά στη σκλήρυνση της καταστο-
λής. Θέλει να σπείρει το φόβο, θεωρώντας ότι αυτός 
είναι το καλύτερο αποτρεπτικό των κοινωνικών αντι-
στάσεων.

Την περασμένη Τρίτη έγινε η πρώτη διαδήλωση επί 
διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Παρά το ακατάλληλο της 
εποχής, χιλιάδες φοιτητές παράτησαν τα μέρη των δια-
κοπών τους και με μια μαζική και γεμάτη παλμό διαδή-
λωση φώναξαν «κάτω τα χέρια από το άσυλο». Αυτό δε 
θα σταματήσει τη δεξιά πλειοψηφία (μένει να δούμε αν 
σ' αυτή θα προστεθεί και το ΠΑΣΟΚ) από το να ψηφίσει 
μέσα στο κατακαλόκαιρο τη σχετική διάταξη, όμως αυ-
τό δεν την εξασφαλίζει σε τίποτα. Ας θυμηθούμε μόνο 
ότι ο μοναδικός νόμος που στα 45 χρόνια μετά την πτώ-
ση της χούντας ανακλήθηκε, ενάμιση χρόνο μετά την 
ψήφισή του, ήταν ο νόμος 815/1978 που αφορούσε τα 
πανεπιστήμια. Και ανακλήθηκε από τον Καραμανλή τον 
πρεσβύτερο κάτω από τα χτυπήματα του φοιτητικού 
κινήματος, του κινήματος των καταλήψεων.

Δημιουργούνται, λοιπόν, ορισμένοι όροι για το σπά-
σιμο της κινηματικής αδράνειας και την ανάπτυξη 
αντιστάσεων. Στο πεδίο της καταστολής, καταρχάς. 
Με αιχμή το άσυλο, αλλά χωρίς οι διεκδικήσεις να εξα-
ντλούνται σ' αυτό. Υπάρχουν και τα άλλα πεδία της κρα-
τικής καταστολής στα οποία πρέπει να αναπτυχθούν οι 
αντιστάσεις (αντιμεταναστευτική υστερία, επαναφορά 
φυλακών τύπου Γ', καθεστώς εξαίρεσης για τους πολι-
τικούς κρατούμενους κτλ.).

Το κίνημα πρέπει να τους κόψει τη φόρα. Αν το πιστέ-
ψει, μπορεί να τα καταφέρει.

στο ψαχνό

Οχι και ρουφιάνος
Στην ιεραρχία του ελληνικού κρατικού 

σχηματισμού, ο πρόεδρος της Βουλής 
είναι τρίτος, μετά τον πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας και τον πρωθυπουργό. Εκπρο-
σωπεί -υποτίθεται- τη νομοθετική εξουσία 
που είναι διακριτή από την εκτελεστική. 
Μπορεί να υποδεικνύεται από την εκάστο-
τε πλειοψηφούσα παράταξη, υποτίθεται 
όμως πως είναι πρόεδρος όλων των βου-
λευτών και έχει μια σχετική ανεξαρτησία 
από το κόμμα του και την κυβέρνησή του.

Αυτά όλα, στα χαρτιά βέβαια. Ο Μητσο-
τάκης, μάλιστα, έκανε κι ένα βήμα παρα-
πέρα, μην επιτρέποντας στον Τασούλα 
ούτε το γενικό του γραμματέα να επιλέ-
ξει ο ίδιος. Του έβαλε γενικό γραμματέα 
ένα δικό του στενό συνεργάτη, από τους 
πιο έμπιστους, τον Γιώργο Μυλωνάκη. Το 
γεγονός δείχνει πως παρά την άνετη αυτο-
δυναμία του, ο Μητσοτάκης εξακολουθεί 
να είναι ανασφαλής. Δεν έχει καμιά εμπι-
στοσύνη στον Τασούλα, ο οποίος συνδέ-
εται με τον Σαμαρά από παλιά, από τότε 
που ο Τασούλας ήταν προσωπικός γραμ-
ματέας του Αβέρωφ και ο Σαμαράς ένα 
από τα αγαπημένα παιδιά του ηγέτη της 
ακροδεξιάς πτέρυγας της ΝΔ. Γι' αυτό και 
έβαλε δίπλα του τον Μυλωνάκη, ο οποίος 
θα είναι το μάτι και το αυτί του μεγάρου 
Μαξίμου.

ΥΓ. Ο Τασούλας, πάντως, μολονότι 
οφείλει την πολιτική του καριέρα στον 
Αβέρωφ, απέφυγε ακόμα και τ' όνομά 
του ν' αναφέρει στην πρώτη του ομιλία 
ως πρόεδρος της Βουλής. Αναφέρθηκε 
μόνο στον Κ. Καραμανλή. Για ξεκάρφωμα, 
προφανώς.

Υπενθυμίσεις
Την περασμένη Δευτέρα, στην κεντρι-

κή πολιτική στήλη του Μικροπολιτικού των 

«Νέων» εμφανίστηκε το εξής ερώτημα-
σχόλιο, υπό τον τίτλο «Απορία» και εντός 
πλαισίου για να ξεχωρίζει: «Τι θα γίνει με 
την τροπολογία με την οποία διαγράφη-
κε το πρόστιμο στη ΣΕΚΑΠ, παραμονές 
εκλογών; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε 
δεσμευτεί ότι θα ήταν μία από τις πρώτες 
διορθωτικές κινήσεις του…».

Ο Κούλης μπορεί να ξεχνά, ο Μαρινά-
κης όχι. Φυσικά, αν ο Σαββίδης «προσκυ-
νήσει» (τον Μαρινάκη, όχι τον Κούλη), 
μπορεί πολύ εύκολα να γίνει το σωστό 
«ντιλ».

Αηδιαστικός
Το να γράφουν στα λεγόμενα social 

media διάφορα (άλλα χιουμοριστικά 
έξυπνα και άλλα ντιπ «καμένα») για την 
γκαντεμιά του Μητσοτάκη μπορείς να 
πεις ότι έχει το χάζι του. Οταν, όμως, αυ-
τό αναπαράγεται από ένα μέχρι πρότινος 
υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ και νυν βουλευτή 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το φαι-
νόμενο γίνεται αηδιαστικό. Ιδού τι έγρα-
ψε ο Πολάκης στο facebook (διατηρούμε 
τη σύνταξη, την ορθογραφία, τη στίξη): 
«Υπομονή, ένα τσουνάμι,μια έκρηξη ηφαι-
στείου και μια πτώση μετωριτη έμεινε.... 
Πυρκαγιά ,χαλαζόπτωση,πλημμύρα και 
σεισμός έγιναν .... γρήγορα

ΥΓ ο λοιμός και ο λιμός έπονται του 
κύκλου των φυσικών φαινομένων...

Υγ2 μερικές φωτό απο το «γλέντι» που 
γινεται στο δίκτυο ...».

Και βέβαια, δεν άργησαν να του απα-
ντήσουν στα σοβαρά οι επαγγελματίες 
προπαγανδιστές του Μητσοτάκη, παρα-
θέτοντας σεισμούς, πλημμύρες, πυρκα-
γιές και οικολογικές καταστροφές που 
έγιναν επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, 
χωρίς κανείς ποτέ να διανοηθεί να τις 
αποδώσει στη… γκαντεμιά του Τσίπρα.

Ιματζ μέικερ
Οπως μας πληροφόρησε η ιστοσελί-

δα του Βαξεβάνη, «μετά από 10 χρόνια 
σταματά η ιδιαίτερη και πολυεπίπεδη 
επαγγελματική σχέση του Αλέξη Τσίπρα 
με τη Ζωή Χαλιδιά», η οποία «επέλεξε να 
επιστρέψει στον ιδιωτικό τομέα, όπου και 
προϋπήρχε πάνω από 20ετία» και, όπως 

Οχι και έλληνας 
επίτροπος

Καλά θα κάνουν οι δημοσιογράφοι 
του αστικού Τύπου να μη γράφουν για 
«έλληνα επίτροπο». Ποτέ δεν υπήρξε 
«έλληνας επίτροπος», αλλά επίτροπος 
που υποδεικνύεται από την Ελλάδα. 
Στην περίπτωση του Σχοινά, βέβαια, 
δεν ισχύει ούτε το τελευταίο. Ακόμα 
και η υπόδειξή του έγινε από τις Βρυ-
ξέλλες και το Βερολίνο και ο Μητσο-
τάκης έσπευσε να ανταποκριθεί, προ-
κειμένου να φτιάξει τις σχέσεις του με 
το κεντροευρωπαϊκό διευθυντήριο, οι 
οποίες είχαν διαταραχτεί την περίοδο 
που το 'παιζε «μακεδονομάχος».

Ο ίδιος ο Σχοινάς θα εξακολουθήσει 
να κάνει αυτό που έκανε εδώ και τόσα 
χρόνια ως υψηλόβαθμος υπηρεσιακός 
παράγοντας της Κομισιόν: να εκτελεί 
εντολές των ιμπεριαλιστικών κέντρων. 
Χωρίς αναστολές. Εδώ δεν είχε ανα-
στολές να κάνει τον εκπρόσωπο Τύπου 
του Γιούνκερ κατά τα μνημονιακά χρό-
νια, κάνοντας δηλώσεις ενάντια στη 
χώρα του. Δεν είχε καν την ευαισθησία 
να ζητήσει την εξαίρεσή του απ' αυτή τη 
δουλειά και τη μεταφορά του σε κάποιο 
άλλο πόστο. Γι' αυτή τη συνέπειά του 
ανταμείφθηκε από τα πραγματικά αφε-
ντικά του και όχι από τον Μητσοτάκη.

ΚΟΝΤΡΕΣ

Ο ΣΠΕΚΟΥΛΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΙ. 
Οι πρωθυπουργοί έρχονται και παρέρχονται, ο 
Πρεμ Γουάτσα παραμένει. Το μόνο που αλλάζει 
είναι το στήσιμο στις φωτογραφίες στο Μαξίμου. 
Καθιστοί με τον Τσίπρα, όρθιοι με τον Μητσο-
τάκη. Τι εστί Πρεμ Γουάτσα; Μεγαλοσπεκουλά-
ντης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
Fairfax Financial Holdings, που έβαλε λεφτά 
στη Eurobank, τη Grivalia, το Praktiker και άλ-
λες εταιρίες, προσδοκώντας φυσικά να τα πάρει 
πολλαπλάσια. Αυτός ο σπεκουλάντης, λοιπόν, 
βαφτίστηκε «μέγας επενδυτής» και κάθε φορά 
που έρχεται στην Ελλάδα γίνεται δεκτός στο Μα-
ξίμου με τιμές πρωθυπουργού. Kαι βέβαια, έχει 
άποψη για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. 
Το 2017, από το βήμα της γενικής συνέλευσης 
του ΣΕΒ συνέχαιρε τον Τσίπρα διότι συμφώνησε 
σε όλα με την τρόικα! Το 2019, σύμφωνα με όσα 
διέρρευσε το Μαξίμου, είπε στον Μητσοτάκη: 
«Αν προχωρήσετε έτσι όπως ξεκινήσατε, η Ελ-
λάδα θα είναι μια διαφορετική χώρα σε λίγο 
καιρό και το επενδυτικό ενδιαφέρον θα είναι 
πολύ μεγάλο»!
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λένε οι πληροφορίες, «αυτή τη φορά αναλαμβάνει τη διεύθυνση 
ενός παλιού γνωστού brand name από το χώρο των ΜΜΕ, που 
ετοιμάζεται να κάνει come back στο διαδικτυακό περιβάλλον».

Η κ. Χαλιδιά, ιδιοκτήτρια -εκτός των άλλων- και του διαμερί-
σματος όπου ο Τσίπρας έκανε τα κρυφά ραντεβού του με τον 
Ψυχάρη (ποιος ξέρει και με ποιους άλλους), παρουσία μόνο της 
διάσημης πλέον γάτας Ιμαλαΐων, υπήρξε η προσωπική ίματζ μέ-
ικερ του Τσίπρα, από την εποχή που αυτός ορίστηκε υποψήφιος 
του ΣΥΡΙΖΑ για το δήμο Αθηναίων, κάνοντας την εμφάνισή του 
στην κεντρική πολιτική σκηνή. Προερχόμενη από το χώρο της 
διαφήμισης, ανέλαβε να φτιάξει το brand «Τσίπρας». Μιλάμε 
για αμερικανιά ολκής δηλαδή, αποκαλυπτική του τρόπου με τον 
οποίο αντιλαμβάνονται την πολιτική ο Τσίπρας και η παρέα του.

Οσο για το «παλιό γνωστό brand name από το χώρο των 
ΜΜΕ», το οποίο θα αναλάβει η Χαλιδιά, το μυαλό μας μπορεί 
να πάει μόνο στον Flash. Ο Πετράκης ο Κόκκαλης έχει ανάγκη 
από στήριξη για να έρθει κάποια στιγμή στην εσωτερική πολιτική 
σκηνή. Το Διαδίκτυο βοηθάει να στηθούν τέτοια εγχειρήματα 
χωρίς να πέσουν πολλά λεφτά.

Προειδοποιήσεις
«Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση δημιουργεί την αίσθηση πως 

προσφέρει διαρκώς εχέγγυα σε σχέση με όσα έλεγε στην αντι-
πολίτευση. Στην Ουάσιγκτον με τις Πρέσπες, στη γραφειοκρατία 
των Βρυξελλών με τον Σχοινά, στον Ρέγκλινγκ με την τήρηση 
των δημοσιονομικών στόχων, στην αντιπολίτευση με τον Παπα-
δημούλη κ.ο.κ. Προφανώς ουδείς τους ζητάει να το παίξουν Βα-
ρουφάκηδες. Αλλά κι ο εθελοντικός κατευνασμός είναι μάλλον 
αχρείαστος ή υπερβολικός για μια νέα κυβέρνηση. Οσο δίνεις 
τόσο θα σου ζητούν περισσότερα»!

Συμβουλές τακτικής από τον Πρετεντέρη, που φοβάται μήπως 
ο Κούλης σπάσει από νωρίς τα μούτρα του, ακολουθώντας μια 
τακτική σαν κι αυτή που έσπασε τα μούτρα του πατέρα του, ή 
τακτική «σκοτσέζικου ντους» από τον Μαρινάκη έναντι του Μη-
τσοτάκη, για να μην ξεχάσει τις υποχρεώσεις του;

Απειλή
Ο Μητσοτάκης στις προγραμματικές του δηλώσεις δεν είπε 

τίποτα για εξεταστικές επιτροπές, δικαστικές έρευνες και τα πα-
ρόμοια κατά των συριζαίων. Ούτε οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί.  
Ο υπουργός Μπουμπούκος, όμως, δεν κρατήθηκε και έκλεισε ως 
εξής τη δική του ομιλία:

«Κλείνοντας, όλο αυτό το πολιτισμένο κλίμα και η ιδέα μιας νέας 
μεταπολίτευσης που τραβά μια κόκκινη γραμμή στην κρίση και 
μας πηγαίνει όλους μπροστά, δεν θέλω να περάσει από το μυαλό 
κανενός σας πως σημαίνει ότι ξεχνάμε τι έγινε σε αυτή τη χώρα. 
Ολες οι δεσμεύσεις μας για να ερευνηθούν οι σκευωρίες του πα-
ρελθόντος και όλες οι προσπάθειες που στήσατε, όχι όλοι σας 
αλλά προφανώς ορισμένοι από εσάς, για να πλήξετε με λάσπη 
και με ψέματα τους πολιτικούς σας αντιπάλους, σας διαβεβαιώ θα 
διερευνηθούν μέχρι τελευταίας κεραίας. Και εύχομαι κανένας από 
εσάς να μην είναι μπλεγμένος.  Αυτό δεν θα γίνει για λόγους ρε-
βανσισμού.  Θα γίνει για λόγους Δημοκρατίας. Γιατί είμαστε υπο-
χρεωμένοι στις μέλλουσες γενιές να ξεκαθαρίσουμε ότι όποιος 
πολιτικός σκεφτεί στο μέλλον να εργαλειοποιήσει τη δικαιοσύνη, 
να εφεύρει ψευδομάρτυρες και να στήσει ψευδείς κατηγορίες για 
να πλήξει τους πολιτικούς του αντιπάλους, θα έχει το τέλος που 
του αξίζει. Ολα  θα γίνουν με τον θεσμικό τρόπο που πρέπει και 
όπως προβλέπει το σύνταγμα».

Του αρέσει
«Ο νικητής είναι ένας συνειδητοποιημένος πολέμιος του λα-

ϊκισμού, πρώην στέλεχος τραπεζών, ο οποίος σπούδασε στο 
Harvard. Ονομάζεται Κυριάκος Μητσοτάκης». Ετσι παρουσίασε 
τον Κούλη ο Φαρίντ Ζακαρία του CNN. Πρώην στέλεχος τρα-
πεζών και απόφοιτος του Χάρβαρντ είναι οι βασικές ιδιότητες 
που ανέφερε ο αμερικανός δημοσιογράφος. Επισημάνσεις που 
όχι μόνο δεν ενόχλησαν τον Κούλη, αλλά μάλλον του άρεσαν, 
αν κρίνουμε από τη συνέχεια της συνέντευξης, στην οποία δεν 
προσπάθησε καθόλου να παρουσιάσει μια άλλη εικόνα για τον 
εαυτό του.

Μία από τα ίδια
Επανεμφάνιση του ΓΑΠ στη Βουλή μετά από τεσσεράμισι χρό-

νια απουσίας. Πέρασε, μίλησε, μα δεν ακούμπησε. Του έγραψαν 
μια ομιλία που προσπαθούσε να ακροβατήσει σε δύο άξονες. 
Από τη μια, να δικαιώσει την πολιτική του του 2010, φορτώνοντας 
τα αίτια στην κυβέρνηση Καραμανλή. Από την άλλη, να εμφα-
νιστεί σαν στοχαστής, σαν ένα είδος «σοφού του έθνους», που 
μιλά για την κλιματική αλλαγή, για την πράσινη ανάπτυξη, για το 
opengov, ενάντια στο πελατειακό κράτος, για κοινωνική δικαιο-
σύνη κτλ. Το μόνο που προκάλεσε ήταν βαθιά χασμουρητά. Οχι 
τόσο εξαιτίας της εντελώς «φλατ» και νανουριστικής εκφοράς 
του λόγου όσο εξαιτίας των αφόρητων κοινοτυπιών που επανέλα-
βε για μυριοστή φορά. Ο Γιωργάκης μάλλον έχει συνειδητοποιή-
σει ότι δεν υπάρχει ρόλος γι' αυτόν στο αστικό πολιτικό σύστημα.

Η 45η επέτειος από την έναρξη της 
στρατιωτικής εισβολής της Τουρκίας 

στην Κύπρο ήταν μια καλή ευκαιρία για 
τον Ερντογάν, προκειμένου να κάνει μια 
επίδειξη εθνικισμού στο εσωτερικό της 
Τουρκίας, στέλνοντας ταυτόχρονα το μή-
νυμά του διεθνώς. «Οσοι πιστεύουν ότι ο 
πλούτος του νησιού της Κύπρου και της 
περιοχής ανήκει μόνο σε αυτούς, θα αντι-
μετωπίσουν την αποφασιστικότητα της 
Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων», είπε 
ο τούρκος πρόεδρος, συμπληρώνοντας 
ότι «ο τουρκικός στρατός δε θα διστά-
σει ποτέ να κάνει το ίδιο βήμα που έκανε 
πριν από 45 χρόνια, αν χρειαστεί για την 
ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων».

Από ελληνικής πλευράς η απάντηση 
ήρθε από το νέο υπουργό Αμυνας Ν. 
Παναγιωτόπουλου, που επισκεπτόταν την 
Κύπρο και δήλωσε: «Προβληματιζόμαστε 
από τον τουρκικό αναθεωρητισμό, αλλά 
δεν φοβόμαστε».

Η διαφορά, όμως, είναι πως η Τουρκία 
δεν περιορίζεται μόνο σε τσαμπουκαλί-
δικες δηλώσεις και εθνικιστική ρητορι-
κή, αλλά κάνει και πράξεις, όπως είναι οι 
γεωλογικές (ή και γεωτρητικές) έρευνες 
στην κυπριακή ΑΟΖ, που συνεχίζονται με 
αμείωτη ένταση. Γιατί όχι; Ποιον να φο-
βηθεί η Τουρκία; Τις… κυρώσεις της ΕΕ; 
Πέραν του ότι αυτές είναι συμβολικού 
χαρακτήρα, η Τουρκία τις αμφισβητεί 
και στο διπλωματικό επίπεδο, απειλώ-
ντας ότι θα τινάξει στον αέρα τη συμφω-
νία ΕΕ-Τουρκίας για τους πρόσφυγες, 
πλημμυρίζοντας την Ευρώπη με τμήμα 
των περίπου τριών εκατομμυρίων προ-
σφύγων και μεταναστών που έχει εγκλω-
βίσει στο έδαφός της. «Καμιά κυβέρνηση 
στην Ευρώπη δε θ’ αντέξει το κύμα των 
μεταναστών για περισσότερους από έξι 
μήνες», προειδοποίησε μέσα στη βδομά-
δα ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας 
Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Αυτό, βέβαια, λύνεται με… «μπαγιόκο». 
Λεφτά πολύ περισσότερα από τα 146 
εκατ. ευρώ των προενταξιακών κονδυλί-
ων που κόπηκαν στο πλαίσιο των «κυρώ-
σεων». Θα είναι πραγματικά πολύ σουρε-
αλιστικό να δούμε μετά από λίγο καιρό 
να ρέουν προς την Τουρκία κονδύλια για 
την «περίθαλψη» των εγκλωβισμένων 
προσφύγων και μεταναστών και την ίδια 
στιγμή να διατηρούνται σε ισχύ οι «κυ-
ρώσεις» για τις παράνομες γεωτρήσεις 
στην κυπριακή ΑΟΖ. Οταν, όμως, μιλάμε 
για διεθνή ιμπεριαλιστική πολιτική, αυτά 
δεν είναι σουρεαλισμός αλλά απόλυτος 
ρεαλισμός.

Η Τουρκία, εκτός από τη χρήση της 
ναυτικής της δύναμης, έχει υπέρ της και 
ένα άλλο πλεονέκτημα, το οποίο θέλει το 
χρόνο του για να ωριμάσει. Προβάλλει 
κάτι που αναγκαστικά θα κριθεί δίκαιο 
στο πλαίσιο των ιμπεριαλιστικών δια-
βουλίων: τη συνεκμετάλλευση του φυσι-
κού πλούτου που ενδεχομένως υπάρχει 
στην κυπριακή ΑΟΖ. Οπως γράφαμε στο 
προηγούμενο φύλλο, με τα γεωτρύπανα 
της Τουρκίας να κινούνται ελεύθερα και 
ανεξέλεγκτα σε χώρους που έχουν επι-
λέξει (έξω και πέρα από τα θαλάσσια οι-
κόπεδα που η κυβέρνηση της Λευκωσίας 
έχει εκχωρήσει σε δυτικά μονοπώλια), ο 
Μουσταφά Ακιντζί έστειλε στον Νίκο 
Αναστασιάδη, μέσω υπαλλήλου του γε-
νικού γραμματέα του ΟΗΕ, επιστολή με 
την οποία προτείνει τη δημιουργία μικτής 
επιτροπής, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και 
με την ΕΕ ως παρατηρητή, που θα ρυθμί-

σει τα ζητήματα της συνεκμετάλλευσης 
για να μην είναι κανένας παραπονεμέ-
νος.

Ο Αναστασιάδης συγκάλεσε συμ-
βούλιο πολιτικών αρχηγών, το οποίο 
ομόφωνα αποφάσισε να απορρίψει την 
πρόταση Ακιντζί. Στην απαντητική του 
επιστολή, ο Αναστασιάδης είπε στον Ακι-
ντζί ότι στο παρελθόν είχε συμφωνηθεί 
πως οι δραστηριότητες γύρω από τους 
υδρογονάνθρακες θα είναι ομοσπονδι-
ακή αρμοδιότητα, στο πλαίσιο της συνο-
λικής λύσης για το Κυπριακό.

Η απάντηση από τουρκικής/τουρκοκυ-
πριακής πλευράς δε θ’ αφήσει… ασυγκί-
νητη τη «διεθνή κοινότητα». Αφού το Κυ-
πριακό δεν έχει λυθεί και δεδομένου ότι 
η κυπριακή κυβέρνηση έχει εκχωρήσει 
οικόπεδα σε δυτικά μονοπώλια, πρέπει 
να βρεθεί μια λύση για να μην αισθάνε-
ται αδικημένη η τουρκοκυπριακή πλευρά. 
Αυτή θα είναι η… τετράγωνη λογική που 
θα επικρατήσει (σε όχι και τόσο μακρινό 
χρόνο). Ναι, αλλά η κυπριακή κυβέρνηση 
είναι η μόνη νόμιμη και αναγνωρισμένη 
από τον ΟΗΕ κυβέρνηση της Κύπρου, 
οπότε έχει κάθε δικαίωμα να συνάπτει δι-
εθνείς συμφωνίες οικονομικού χαρακτή-
ρα και να είναι αυτή που θα προστατεύ-
σει και τα οικονομικά συμφέροντα των 
Τουρκοκυπρίων, ακούγεται η απάντηση. 
Μόνο που αυτός ο διεθνής λεγκαλισμός 
δεν μπορεί να νικήσει τα τετελεσμένα 
που έχει επιβάλει η επί μισό σχεδόν αιώ-
να κατοχή και de facto διχοτόμηση του 
νησιού.

Αλλωστε, η ίδια η ελληνοκυπριακή 
πλευρά έχει αναγνωρίσει την τουρκοκυ-
πριακή με το στάτους του «συνιστώντος 
κράτους», στο πλαίσιο των συνομιλιών 
που έχουν γίνει ως τώρα (αυτό θεωρεί-
ται κεκτημένο και δεν πρόκειται να ξα-
νασυζητηθεί). Οπότε, πρέπει να βρεθεί 
ένας τρόπος για να εξασφαλιστούν τα 
οικονομικά συμφέροντα και αυτού του 
«συνιστώντος κράτους», το οποίο δη-
λώνει ότι δεν τρέφει εμπιστοσύνη στην 
κυβέρνηση του άλλου «συνιστώντος κρά-
τους». Κι αυτό το παίζει έξυπνα. Την ίδια 
ώρα που ο Ακιντζί ζητά τη δημιουργία 
μικτής επιτροπής (με τον ΟΗΕ και την 
ΕΕ μέσα), ο πρωθυπουργός του Ερσίν 
Τατάρ τραβάει προς την άλλη άκρη. «Δεν 
πιστεύουμε στην ομοσπονδιακή λύση 
και σκεφτόμαστε ότι δεν μπορεί να γίνει 
κάτι τέτοιο», δήλωσε σε τηλεοπτική του 
συνέντευξη. Για να συμπληρώσει: «Εμείς 
είμαστε ξεχωριστός λαός και πρέπει να 
έχουμε το δικό μας ξεχωριστό κράτος 
που θα έχει ως μοναδικό αξιόπιστο εγ-
γυητή την Τουρκία».

Ετσι, το θέμα κινείται μεταξύ δύο θέ-
σεων. Της ακραία διχοτομικής, τύπου 

Τατάρ, και της «ενωτικής» τύπου Ακιντζί. 
Ακολουθώντας τη δεύτερη γραμμή, ο 
εκπρόσωπος Τύπου του τουρκοκύπριου 
ηγέτη, Μπαρίς Μπουρτζιού, κατήγγειλε 
την περασμένη Τρίτη τη «Νότια Κύπρο» 
για μονομερείς αποφάσεις και δήλωσε 
ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν πρόκειται να 
αφήσουν τα δικαιώματά τους «στο έλεος 
της ελληνοκυπριακής διοίκησης».

Κι ενώ στο προσκήνιο ανταλλάσσο-
νταν φραστικά πυρά, στο παρασκήνιο 
«ψηνόταν» συνάντηση Αναστασιάδη-
Ακιντζί με θέμα την επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων για επίλυση του 
Κυπριακού. Η συνάντηση θα είναι ανεπί-
σημη και η ημερομηνία «κλείδωσε» στις 
9 Αυγούστου (μέσα στο κατακαλόκαιρο, 
για να μην υπάρχει η πίεση του «εύλογου 
ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης»). Πε-
ριττεύει να πούμε ότι -ακόμα και σημει-
ολογικά- η συμφωνία βολεύει αυτόν που 
επιτίθεται. Με τα τουρκικά γεωτρύπανα 
στην κυπριακή ΑΟΖ έχουν ήδη δημιουρ-
γηθεί τετελεσμένα και στο υπο-θέμα 
«εκμετάλλευση υδρογονανθράκων». 
Δεν είναι τυχαίο ότι τη μέρα που διέρ-
ρευσε ότι «κλείδωσε» η ημερομηνία της 
συνάντησης Αναστασιάδη-Ακιντζί, το 
τουρκικό υπουργείο Αμυνας, μέσω του 
επίσημου λογαριασμού του στο Twitter, 
δημοσιοποιούσε βίντεο-υπερπαραγωγή, 
τραβηγμένο από drone, που έδειχνε ένα 
από τα πλωτά γεωτρύπανα της Τουρκί-
ας να πλέει στην Ανατολική Μεσόγειο 
συνοδευόμενο από τουρκικά πολεμικά 
σκάφη. Το γεωτρύπανο, έλεγε το βίντεο, 
επιτηρείται συνεχώς από αεροσκάφη, 
κορβέτες, φρεγάτες και υποβρύχια!

ΥΓ. Είχε γραφεί αυτό το σημείωμα, 
όταν ο τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου ανακοίνωσε ότι η Τουρκία ανα-
στέλλει τη συμφωνία επανεισδοχής, που 
είχε υπογράψει με την ΕΕ. «Η συμφωνία 
επανεισδοχής και η άρση της βίζας θα 
τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα. Αναστείλα-
με τη συμφωνία επανεισδοχής», δήλωσε 
ο Τσαβούσογλου. Στην ανακοίνωση που 
εξέδωσε το τουρκικό ΥΠΕΞ, αφού υπο-
γράμμισε ότι οι «κυρώσεις» της ΕΕ δεν 
πρόκειται να κάμψουν την αποφασιστικό-
τητα της Αγκυρας να συνεχίσει τις δρα-
στηριότητές της στο πεδίο της ενέργει-
ας στην περιοχή, τονίζει πως η ΕΕ στην 
ανακοίνωσή της δεν αναφέρεται στους 
Τουρκοκύπριους, γεγονός που «δείχνει 
πόσο προκατειλημμένη και μονομερής 
είναι η ΕΕ στο Κυπριακό». Ετσι, η Τουρκία 
δεν πρόκειται να δεχτεί την επιστροφή 
ούτε ενός «παράτυπου μετανάστη». Αυ-
τό αφορά κυρίως το ελληνικό κράτος και 
την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη 
στο Μεταναστευτικό, που έχει ως βασική 
συνιστώσα της την πύκνωση των απελά-
σεων προς την Τουρκία.

Για επανέναρξη του «διαλόγου»

Συνάντηση Αναστασιάδη-Ακιντζί

Κουραδομαγκιές
Καλά, οι συριζαίοι δεν είναι υπέρ της κατάργησης του νόμου περί ευθύνης 

υπουργών; Γιατί αποχώρησε ο Τζανακόπουλος από την Επιτροπή Δεοντολογίας 
της Βουλής, ζητώντας η υπόθεση Πολάκη (μήνυση Στουρνάρα σε βάρος του πρώην 
αναπληρωτή υπουργού) να εξεταστεί με την εφαρμογή του νόμου περί ευθύνης 
υπουργών (και να παραγραφεί);

Καλά, ο Πολάκης δεν ήταν που το 'παιζε βαρύμαγκας («όλοι σας και μόνος μου, 
σας έχω»); Με τι θράσος χαρακτηρίζει υπουργική υπόθεση την αντιδικία του με 
τον Στουρνάρα, που δεν έχει ούτε ίχνος συνάφειας με τα υπουργικά καθήκοντά 
του; Κανονικός κουραδόμαγκας είναι, που φοβάται να πάει σ' ένα δικαστήριο να 
αντιμετωπίσει τον Στουρνάρα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη των πράξεών του.

Μια εξουσιαστική κλίκα επικαλείται ένα από τα πιο αντιδραστικά προνόμια της 
αστικής εξουσίας για να προστατεύσει ένα εξέχον μέλος της.
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Η ιστορία με την κατασκευή των 
τεσσάρων παράνομων κα-

ταφυγίων ζώων συντροφιάς στο 
Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου έχει 
πολλές σκοτεινές πλευρές, στις 
οποίες εμπλέκονται ο δήμαρχος 
Ραφήνας-Πικερμίου, η Χρυσή Αυ-
γή και φιλοζωικές οργανώσεις της 
περιοχής με ακροδεξιό πολιτικό 
προσανατολισμό.

Μετά το ρεπορτάζ που κάναμε 
στη Ραφήνα, διαπιστώσαμε ότι 
ακόμα και φίλοι που αγωνίζονται 
πραγματικά για την προστασία του 
περιβάλλοντος και για το δημόσιο 
συμφέρον νόμιζαν ότι τα τέσσερα 
αυτά παράνομα καταφύγια ζώων 
συντροφιάς ανήκουν στο δήμο. 
Τόσο καλά την είχαν στήσει τη 
δουλειά.

Διαπιστώσαμε ακόμα ότι και 
δημοτικοί σύμβουλοι που είναι 
αντίθετοι στην ασκούμενη από 
τον δήμαρχο Μπουρνού και την 
πλειοψηφία του ΔΣ πολιτική δεν 
γνώριζαν ότι αυτά τα καταφύγια 
ήταν παράνομα και ότι τα κατα-
σκεύασαν στις 3 Σεπτέμβρη του 
2017 η Ζαρούλια, ο Πετρόχειλος, 
ο Παπαγεωργίου και ο Θεοδωρί-
δης, στελέχη του νεοναζιστικού 
μορφώματος. Αυτό προφανώς 

συνέβη επειδή ο δήμαρχος και η 
πλειοψηφία του ΔΣ απέκρυψαν 
δύο πράγματα.

Πρώτο, ότι η άδεια ίδρυσης που 
είχε πάρει ο δήμος Ραφήνας-Πι-
κερμίου στις 23 Ιούνη του 2015 δεν 
ήταν για το ακίνητο των τεσσάρων 
περίπου στρεμμάτων στο οποίο 
εμείς εντοπίσαμε τα τέσσερα πα-
ράνομα καταφύγια. Ηταν για άλλη 
περιοχή του δήμου και συγκεκριμέ-
να στο υπ’ αριθμόν 1359 δημοτικό 
κληροτεμάχιο. Σύμφωνα δε με το 
νόμο 604/1977 (άρθρο 4, παρά-
γραφος 2), πρέπει το καταφύγιο 
ζώων συντροφιάς να αρχίσει να 
λειτουργεί μέσα σε δύο χρόνια, 
διαφορετικά αναστέλεται η άδεια 
ίδρυσης. Ο δήμος δεν κατασκεύα-
σε το καταφύγιο ζώων συντροφιάς 
και έτσι χάθηκε η άδεια ίδρυσής 
του. Παραπέρα, τίθεται το ερώ-
τημα, γιατί ο δήμος κατασκεύασε 
το καταφύγιο σε μια περιοχή που 
είναι δάσος, όταν σύμφωνα με το 
νόμο 4056/2012 δεν επιτρέπεται η 
κατασκευή καταφυγίων ζώων συ-
ντροφιάς μέσα σε δάσος;

Δεύτερον, ότι στο δάσος αυτό, 
έκτασης τεσσάρων περίπου στρεμ-
μάτων, οι χρυσαυγίτες κατασκεύ-
ασαν τρία ή τέσσερα παράνομα 

καταφύγια ζώων συντροφιάς. Προ-
φανώς, αυτοί δεν τα κατασκεύα-
σαν για να εκμεταλλεύονται τα 
αδέσποτα ζώα άλλοι, αλλά οι ίδιοι. 
Το πώς γίνεται η εκμετάλλευση σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις είναι πλέον 
γνωστό, μετά τα αποκαλυπτικά 
στοιχεία που έχουμε δημοσιεύσει: 
μέσω εικονικών υιοθεσιών από κα-
τοίκους του εξωτερικού.

Τώρα που το τοπίο αρχίζει να 
ξεκαθαρίζει, η δημοτική αρχή Ρα-
φήνας-Πικερμίου οφείλει να απα-
ντήσει σε μια σειρά ερωτήματα.

Πρώτο: αν κατασκεύασε πράγ-
ματι ο Δήμος καταφύγιο και είναι 
ένα από τα τέσσερα, θα το κατα-
σκεύασε μετά τις 23 Ιούνη του 2017. 
Γιατί όμως δεν το κατασκεύασε 
στο δικό του κληροτεμάχιο αλλά 
σε δάσος που απαγορεύεται;

Δεύτερο: κατασκεύασε πρώτα ο 
δήμος το δικό του παράνομο κατα-
φύγιο σ’ αυτό το δάσος και μετά 
η ΧΑ τα τρία παράνομα δικά της;

Τρίτο: μήπως τελικά η ΧΑ κατα-
σκεύασε και τα τέσσερα παράνο-
μα καταφύγια και σε συμφωνία με 
τον δήμαρχο Μπουρνού άφησαν 
το ένα στον δήμο, προκειμένου να 
εκμεταλλεύονται αυτοί τα άλλα και 

να νομίζουν οι δημότες ότι όλα αυ-
τά τα καταφύγια ανήκουν στο δή-
μο, όπως συνέβη; Οι κάτοικοι στη 
Ραφήνα και στο Πικέρμι νόμιζαν 
ότι όλα αυτά τα καταφύγια ανή-
κουν στο δήμο και ξαφνιάστηκαν 
όταν με το δημοσίευμά μας αποκα-
λύψαμε ότι αυτά τα κατασκεύασαν 
οι χρυσαυγίτες για να τα εκμεταλ-
λεύονται οι ίδιοι.

Απόφαση 
σφραγίσματος

Στις 24 Ιούλη του 2019, δεκαπέ-
ντε μέρες μετά την αναφορά-κα-
ταγγελία μας, ο α/α προϊστάμε-
νος της Διεύθυνσης Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περι-
φέρειας Αττικής εξέδωσε απόφα-
ση, σύμφωνα με την οποία πρέπει 
μέσα σε διάστημα τριών μηνών να 
απομακρυνθούν τα ζώα συντρο-
φιάς και να κλείσουν τα τέσσερα 
καταφύγια. Επειδή εμείς κάναμε 
την αναφορά, ήταν υποχρεωμένος 
να μας κοινοποιήσει την απόφαση, 
πράγμα που έκανε. Στην ιστοσελί-
δα μας θα δημοσιεύσουμε ολόκλη-
ρη την απόφαση. Εδώ περιοριζό-
μαστε σε αποσπάσματα:

«Οι ανωτέρω περιγραφόμενοι 

και συγκεκριμένοι χώροι ουδέπο-
τε έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και 
άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις 
ανωτέρω διατάξεις για τα ενδιαιτή-
ματα ζώων του Ν.604/1977 και του 
Π.Δ.463/1978.

Από τα παραπάνω, αναφορικά 
με τους χώρους αυτούς και με τις 
αρμοδιότητες μας, διαπιστώθη-
καν παραβάσεις του Ν.4039/2012, 
όσον αφορά στην συγκέντρωση 
αδέσποτων ζώων (σκύλων), σε μη 
αδειοδοτημένους χώρους, χωρίς 
την ύπαρξη ανάλογου ανθρώπι-
νου δυναμικού για την διαχείρισή 
τους, σε πρόχειρες εγκαταστάσεις 
και χωρίς ύπαρξη βοηθητικών χώ-
ρων, όπως προβλέπονται από τις 
διατάξεις του Ν.604/1977 και του 
Π.Δ.463/1978…

α) Ο χώρος θα πρέπει να εκκε-
νωθεί από τα ζώα, εντός του επομέ-
νου τριμήνου, ενεργοποιώντας την 
5μελή Επιτροπή Παρακολούθησης 
του Προγράμματος Διαχείρισης 
των Αδεσπότων Ζώων Συντροφι-
άς του Δήμου, όπως προβλέπεται 
από το άρθρο 9, του Ν.4039/2012 
και εφαρμόζοντας τις διατάξεις 
του Νόμου αυτού, όπως τροπο-
ποιήθηκε από το άρθρο 46 του Ν. 
4235/2014…

Το Αστυνομικό Τμήμα Ραφή-
νας παρακαλείται για τις δικές του 
ενέργειες και την επίβλεψη για την 
ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας 
απομάκρυνσης των ζώων και την 
εκκένωση των ανωτέρω χώρων, 
εντός του προαναφερόμενου χρο-
νικού διαστήματος των τριών (3) 
μηνών».

Ο προϊστάμενος της Διεύθυν-
σης Αγροτικής και Κτηνιατρικής 
Πολιτικής, ως όφειλε, έστειλε την 
απόφασή του στην Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Αθηνών με σκοπό να 
γίνει δικαστική διερεύνηση. Γιατί 
σύμφωνα με το άρθρο 12 παρά-
γραφος 5 του νόμου 604 του 1977, 
«αι άνευ αδείας λειτουργούσαι 
Κλινικαί και Ενδιαιτήματα ζώων, 
κλείνονται υπό των Κτηνιατρικών 
αρχών τη συνδρομή των Αστυνο-
μικών αρχών, οι δε παραβάται τι-
μωρούνται κατά τις διατάξεις του 
άρθρ.458 του Ποινικού Κώδικος».

Οπως αντιλαμβάνεστε, η Εισα-
γελία Πρωτοδικών Αθήνας είναι 
υποχρεωμένη να κινήσει πειθαρχι-
κή διαδικασία σε βάρος τόσο του 
δημάρχου Ραφήνας όσο και όλων 
των πραγματικά εμπλεκόμενων σ’ 
αυτή την ιστορία της κατασκευ-
ής παράνομων καταφυγίων ζώων 

συντροφιάς. Εκτός από αυτούς 
που παρουσιάστηκαν οικειοθελώς 
στον προϊστάμενο της Διεύθυν-
σης Αγροτικής και Κτηνιατρικής 
Πολιτικής ως οι άνθρωποι που 
εκμεταλλεύονται τα παράνομα 
καταφύγια, υπόλογοι είναι και οι 
τέσσερις τουλάχιστον χρυσαυγί-
τες που προαναφέραμε: Ζαρού-
λια, Πετρόχειλος, Παπαγεωργίου 
και Θεοδωρίδης.

Ο Πετρόχειλος έχει κατασκευ-
άσει και λειτουργεί παράνομο 
καταφύγιο ζώων συντροφιάς και 
στο Μαρκόπουλο. Ο προϊστάμε-
νος της Διεύθυνσης Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής Πολιτικής καθώς και 
ο εισαγγελέας που θα χρεωθεί την 
ποινική διερεύνηση αυτής της υπό-
θεσης, θα πρέπει να υποχρεώσουν 
τον χρυσαυγίτη να τους υποδείξει 
σε ποιο ακριβώς μέρος έχει κατα-
σκευάσει και το άλλο παράνομο 
καταφύγιο.

Εμείς, με μοναδικό όπλο μας τη 
θέληση για αποκαλυπτικό ρεπορ-
τάζ και με την ουσιαστική βοήθεια 
φίλων πραγματικά φιλόζωων, μπο-
ρέσαμε μέσα σε ένα σχετικά σύ-
ντομο διάστημα (από τις 16 Ιούνη 
μέχρι τις 7 Ιούλη) να εντοπίσουμε 
πέντε παράνομα καταφύγια ζώων 

συντροφιάς και με τις δημοσιεύ-
σεις και αναφορές μας υποχρεώ-
σαμε τις αρμόδιες Διευθύνσεις να 
βγάλουν αποφάσεις με τις οποίες 
αυτά τα παράνομα καταφύγια 
σφραγίζονται.

Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι 
είναι πολύ εύκολο στις αρμόδιες 
διευθύνσεις να εντοπίσουν όλα 
τα παράνομα καταφύγια ζώων συ-
ντροφιάς και να βγάλουν αποφά-
σεις για το κλείσιμό τους, επιφέρο-
ντας καίριο πλήγμα στο κύκλωμα. 
Oλοι οι δήμοι της χώρας πρέπει να 
ιδρύσουν και να λειτουργήσουν κα-
ταφύγια ζώων συντροφιάς, στηρι-
ζόμενοι στη χρηματοδότησή τους 
από τον κρατικό προϋπολογισμό, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί 
πραγματική ευζωία στη χώρα 
μας και να εκλείψει το φαινόμενο 
της εικονικής υιοθεσίας που υπο-
κρύπτει αγοραπωλησία ζώων, με 
τεράστια κέρδη (μιλάμε για πραγ-
ματική μάστιγα του πολιτισμού). 
Τέλος, είναι ανάγκη να σφίξουν 
-τόσο νομοθετικά όσο και με πραγ-
ματικούς ελέγχους- οι διαδικασίες 
της υιοθεσίας στο εξωτερικό και η 
κατασκευή καταφυγίων ζώων συ-
ντροφιάς.

Αφού θα χρειαστεί ακόμα πολύς 
χρόνος για να υλοποιηθεί το 

«σχέδιο  σωτηρίας της ΔΕΗ», γιατί ο 
υπουργός Ενέργειας Κ. Χατζηδάκης 
δίνει δυο συνεντεύξεις την ημέρα και 
εμφανίζεται -αυτός ο συνήθως ήρε-
μος πολιτικός- με τόσο μεγάλο εκνευ-
ρισμό; Γιατί επαναλαμβάνει συνεχώς 
τα ίδια και τα ίδια, προσπαθώντας να 
πείσει ότι παρέλαβε μια χρεοκοπημέ-
νη ΔΕΗ, που δεν έχει λεφτά ούτε για 
στύλους, που μόνο τρελός επενδυτής 
θα δεχόταν να την αγοράσει σήμερα;

Πώς συμβιβάζεται, να θέλεις να 
πουλήσεις ένα περιουσιακό στοιχείο 
και να λες στους υποψήφιους επενδυ-
τές ότι αυτό δεν αξίζει μία και θα ήταν 
τρελοί αν το αγόραζαν; Δε μοιάζει 
αυτό με σπέκουλα «αλογομούρικου» 
τύπου;

Το σχέδιο της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη είναι σαφέστατο. Θέλει να 
ξεπουλήσει τη ΔΕΗ, αφού προηγου-
μένως την κατατμήσει ακόμα περισ-
σότερο.

Οπως λέει ο Χατζηδάκης, θα πάρει 
περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ και 
θα τα περάσει στον ΔΕΔΔΗΕ (εται-
ρία του δικτύου μέσης και χαμηλής 
τάσης), που είναι 100% θυγατρική 
της ΔΕΗ. Μετά θα πουλήσει τον ΔΕ-
ΔΔΗΕ, αφού προηγουμένως τον κό-
ψει σε δύο ή τρία κομμάτια (αν χρει-
αστεί). Η ΔΕΗ θα πάρει μερικά λεφτά 
από την πώληση του ΔΕΔΔΗΕ, θα 
εξυγιανθεί (αφού στο μεταξύ γίνουν 
και μαζικές «εθελούσιες» απολύσεις 
προσωπικού) και τότε θα έρθει η ώρα 
να αναζητηθεί «στρατηγικός επενδυ-
τής». Δηλαδή, μια μεγάλη καπιταλιστι-
κή επιχείρηση, η οποία θα αγοράσει 
ένα ποσοστό της ΔΕΗ και θα πάρει 
«πακέτο» και το μάνατζμεντ, για να 
μπορεί να ελέγχει εξ ολοκλήρου τη 
μεγαλύτερη επιχείρηση που υπάρχει 
επί ελληνικού εδάφους, έναν κολοσ-
σό που χτίστηκε βήμα-βήμα μετά τον 
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με τον 
ιδρώτα και το αίμα του ελληνικού λα-
ού και των εργατών της ΔΕΗ.

Το νέο σχέδιο είναι πολύ χειρότερο 
από τη «μικρή ΔΕΗ» των Σαμαροβε-
νιζέλων. Το σχέδιο της «μικρής ΔΕΗ» 
προέβλεπε την πώληση ενός «πακέ-
του» παραγωγικών μονάδων (λιγνιτι-
κών, υδροηλεκτρικών και υδρογοναν-
θρακικών) της ΔΕΗ, περίπου του ενός 
τρίτου του παραγωγικού της δυναμι-
κού, και τη διατήρηση των δικτύων 
στην ιδιοκτησία του κράτους, διότι 
-όπως έλεγε τότε ο Χατζηδάκης- τα 
δίκτυα είναι φυσικό μονοπώλιο και γι' 
αυτό πρέπει να ανήκουν στην απο-
κλειστική αρμοδιότητα του κράτους. 

Τώρα ξεκινούν από τα δίκτυα, στε-
ρώντας από το κράτος το «φυσικό 
μονοπώλιο» και από τη ΔΕΗ το βασι-
κότερο περιουσιακό της στοιχείο (το 
οποίο, μάλιστα, θα «προικίσουν» με 
μερικά ακόμα περιουσιακά στοιχεία, 
χωρίς να λένε ποια θα είναι αυτά). Τι 
θα πάρει η ΔΕΗ από την πώληση του 
ΔΕΔΔΗΕ; Οταν η ίδια η κυβέρνηση 
απαξιώνει την επιχείρηση και οργανώ-
νει πώληση σε συνθήκες «συναγερμού 
επιβίωσης», δε χρειάζεται να είναι 
κανείς οικονομολόγος για να κατα-

λάβει ότι το τίμημα θα είναι υποπολ-
λαπλάσιο της πραγματικής αξίας του 
ΔΕΔΔΗΕ. Και τι θα το κάνει η ΔΕΗ 
αυτό το τίμημα, όταν θα έχει χάσει το 
βασικότερο περιουσιακό της στοιχείο; 
Θα μπαλώσει άμεσα κάποιες τρύπες 
(που δημιουργήθηκαν από την πολιτι-
κή σκόπιμης απαξίωσής της επί χρό-
νια) και μετά θα βρεθεί σε ακόμα πιο 
δυσχερή οικονομική θέση.

Μα αυτός είναι ο στόχος. Μια ΔΕΗ 
αποστερημένη από το βασικότερο πε-
ριουσιακό της στοιχείο, θα είναι ένας 
παραγωγικός γίγαντας χωρίς πόδια, 
οπότε η λύση θα είναι ο «στρατηγικός 
επενδυτής». Ο οποίος πιθανότατα θα 
είναι ο ίδιος με αυτόν που θα πάρει 
τον ΔΕΔΔΗΕ. Κι επειδή εδώ δε μιλάμε 
για ψιλολόγια, αλλά για μια τεράστια 
επιχείρηση, στο παιχνίδι αναμένεται 
να μπουν κρατικοί και ημικρατικοί κο-
λοσσοί των ιμπεριαλιστικών χωρών, 
όπως η γερμανική  RWE η γαλλική 
EDF, η ιταλική ENI ή κοινοπρακτικά 
τους σχήματα με εγχώριους καπιτα-
λιστές που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο της ενέργειας (όμιλοι Βαρδι-
νογιάννη, Κοπελούζου, Μυτιληναίου, 
Στασινόπουλου κ.ά.).

Ποιο είναι το βασικό επιχείρημα 
που προβάλλει ο Χατζηδάκης για να 
δικαιολογήσει το ξεπούλημα του ΔΕ-
ΔΔΗΕ; Το έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, που-
λώντας τμήμα του ΑΔΜΗΕ (δίκτυο 
υψηλής τάσης) μέσω χρηματιστήριου! 
Αφού το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, νομιμοποι-
είται να το κάνει και η ΝΔ. Μάλιστα, 
όπως λέει ο Χατζηδάκης, θα πουληθεί 
κι ένα ακόμα τμήμα του ΑΔΜΗΕ (ως 
πακέτο) για να μαζευτούν περισσότε-
ρα λεφτά στα ταμεία της ΔΕΗ!

Εχει κι άλλα το πακέτο των ιδεο-
λογημάτων και των σοφισμάτων που 
«πουλάει» καθημερινά ο Χατζηδάκης. 
Καταγγέλλει με δριμύτητα τα περιβό-
ητα ΝΟΜΕ, τα πακέτα ενέργειας που 
πουλάει η ΔΕΗ μέσω δημοπρασιών 
στις άλλες εταιρίες, οι οποίες τα πω-
λούν στη λιανική (στους καταναλω-
τές). «Επιδιώκουμε την κατάργηση 
των ΝΟΜΕ. Δεν είναι δυνατόν η εται-
ρία να πουλάει κάτω του κόστους και 
να δουλεύει υπέρ των ανταγωνιστών 
της», φωνάζει με προσποιητή αγα-
νάκτηση ο Χατζηδάκης. Τρία χρόνια 
τώρα, που συμβαίνει αυτό το αίσχος, 
με απαίτηση της ΕΕ (προκειμένου να 
μην πωληθεί η «μικρή ΔΕΗ», αλλά μό-
νο οι τέσσερις λιγνιτικές μονάδες), 
από πλευράς ΝΔ δεν ακούστηκε λέξη. 
Τώρα που η περίοδος ισχύος των ΝΟ-
ΜΕ βαδίζει στο τέλος της (Δεκέμβρης 
2019), ο Χατζηδάκης θυμήθηκε να τα 
καταγγείλει και να υποσχεθεί ότι θα 
τα καταργήσει. Δε θα χρειαστεί να 
δώσει καμιά μάχη γι' αυτό. Αφού ολό-
κληρη η ΔΕΗ βγαίνει στο σφυρί (πρώ-
τα τα δίκτυα μετά η παραγωγή), δεν 
έχει κανένα λόγο η ΕΕ να επιβάλει τα 
ΝΟΜΕ. Ο «στρατηγικός επενδυτής» 
θα είναι αυτός που θα καθορίσει τις 
τιμές και τις σχέσεις του με τους άλ-
λους «παίκτες» της αγοράς.

Καταγγέλλει, επίσης, ο Χατζηδάκης 
τη συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΕ 
για περιορισμό της ΔΕΗ στο 50% των 
πελατών της. Αυτό, όμως, περιλαμβα-

νόταν στο τρίτο Μνημόνιο, το οποίο 
ψήφισε και η ΝΔ. Και έκτοτε δεν είπε 
λέξη. Το θυμήθηκε τώρα που θέλει να 
αλλάξει το μοντέλο και να ξεπουλήσει 
ολόκληρη την επιχείρηση.

Ακόμα και την απουσία της ΔΕΗ 
από τις ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας) προσπάθησε να φορτώσει 
στους συριζαίους ο Χατζηδάκης, όταν 
είναι γνωστό στους «επαΐοντες» ότι 
από το 2010 μέχρι και το 2014 η ΔΕΗ 
πήρε μηδενικό ποσοστό αδειών ΑΠΕ, 
προκειμένου να πάει το παραδάκι σε 
διάφορα λαμόγια και μεγαλολαμόγια, 
που έπαιρναν εξωφρενικά ψηλές εγ-
γυημένες τιμές απόδοσης;

Εκείνο που έκαναν οι συριζαίοι ήταν 
ν' αλλάξουν το μοντέλο της «μικρής 
ΔΕΗ», προκειμένου να αποφύγουν 
την κατακραυγή της πώλησης ενός 
πακέτου που θα περιλάμβανε ακόμα 
και φιλέτα (υδροηλεκτρικά). Η ΕΕ 
δεν τους χάλασε το χατίρι. Το απο-
τέλεσμα, όμως, ήταν να συνεχίζεται 
η καταλήστευση (με διάφορους τρό-
πους) και η απαξίωση της ΔΕΗ. Οταν 
βγήκαν για ξεπούλημα από τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ τα τέσσερα λιγνιτικά εργοστάσια, 
οι καπιταλιστές οδήγησαν δυο φορές 
το διαγωνισμό σε ναυάγιο. Κάτι τέτοια 
τα παίζουν στα δάχτυλα. Ηξεραν πως 
μετά το ναυάγιο αυτού του διαγωνι-
σμού, στο πακέτο του ξεπουλήματος 
θα έμπαιναν και υδροηλεκτρικά και 
δίκτυα (αυτό προέβλεπε η συμφωνία 
με την ΕΕ). 

Ο ΣΥΡΙΖΑ γλίτωσε απ' αυτό το 
μαρτύριο. Κατάντησε τη ΔΕΗ «ώρι-
μο φρούτο» και τώρα θ' αρχίσει να 
καταγγέλλει τη ΝΔ που το βγάζει για 
πούλημα, η οποία θα ισχυρίζεται ότι 
πρέπει οπωσδήποτε να το πουλήσει 
γιατί αλλιώς θα σαπίσει και θα είναι 
για πέταμα. Ακριβώς αυτό κάνει ο 
Χατζηδάκης από τη μέρα που διορί-
στηκε υπουργός με βασική αποστολή 
το ξεπούλημα της ΔΕΗ «μπιρ παρά».

Νέο πλιάτσικο
«Εργο τρίτο: Το πρώην Βασιλικό 

Κτήμα στο Τατόι αξιοποιείται πολύ-
πλευρα σε συνεργασία με τον ιδιωτικό 
τομέα. (Χειροκροτήματα από την πτέ-
ρυγα της Νέας Δημοκρατίας) Μπο-
ρούμε να διαμορφώσουμε πρότυπες 
αγροδιατροφικές μονάδες. Μπορούμε 
να καταστήσουμε τους χώρους επισκέ-
ψιμους. Μπορούμε να ιδρύσουμε μι-
κρές ξενοδοχειακές μονάδες, να δια-
μορφώσουμε τους κήπους. Μπορούμε 
να αποκτήσουμε καινούριες καθαρές 
διαδρομές περιπάτου για όλους τους 
Αθηναίους. Και η Βόρεια Αττική θα 
αποκτήσει, έτσι, καινούριο τουριστικό 
ενδιαφέρον». 

Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι 
εδώ ισχύει το «τα μιλήσανε τα συμφω-
νήσαμε». Κάποιος καπιταλιστικός όμι-
λος ενδιαφέρεται να πάρει το πρώην 
βασιλικό κτήμα στο Τατόι και να στή-
σει μια τουριστική μπίζνα μέσα στο 
δάσος, κατά το πρότυπο της μπίζνας 
στο Ελληνικό. Αλλιώς δε θα μιλούσε ο 
Μητσοτάκης με τόση σιγουριά.

Λεπτομέρειες θα μάθουμε όταν εκ-
δηλωθεί το σχετικό ενδιαφέρον δημό-
σια. Κι ίσως αυτό να μην αργήσει πολύ.

Τη χρησιμοποίηση και της ιδιωτικής ασφά-
λισης στον ΕΛΓΑ ανακοίνωσε ο Βορίδης 

παρουσιάζοντας τις προγραμματικές δηλώ-
σεις της κυβέρνησης στο υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο οποίο βρέθηκε 
από καραμπόλα, όντας παντελώς άσχετος με 
το αντικείμενο.

Η κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου, με το νόμο 
3877/2010 μετέτρεψε τον ΕΛΓΑ σε ένα φορο-
μπηκτικό μηχανισμό σε βάρος της αγροτιάς,  
πλούσιας και φτωχής. Το λέμε αυτό γιατί στην 
Ελλάδα ο αγροτικός κλήρος είναι πολυτεμα-
χισμένος. Τόσο οι πλούσιοι όσο και οι φτωχοί 
αγρότες έχουν τη γη τους διάσπαρτη σε διάφο-
ρα τεμάχια, μικρά οι φτωχοί, μεγάλα οι πλούσιοι 
αγρότες.

Ο ΕΛΓΑ από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής 
του αποζημιώνει μόνο ένα πολύ μικρό μέρος της 
αγροτικής παραγωγής που καταστρέφεται από 
τις φυσικές καταστροφές, στις οποίες είναι εξαι-
ρετικά εκτεθειμένη η γεωργία, και όχι το λεγόμε-
νο αγροτικό κεφάλαιο (εγκαταστάσεις, αγροτικό 
εξοπλισμό, αποθηκευτικούς χώρους κτλ.). Δεν 
αποζημιώνει το αγροτικό κεφάλαιο, γιατί αυτό 
απαγορεύεται από την κοινοτική νομοθεσία, 
με το πρόσχημα ότι είναι κρατική ενίσχυση και 
έτσι νοθεύεται ο περιβόητος ανταγωνισμός 
(ως γνωστόν, από την κοινοτική νομοθεσία δεν 
απαγορεύονταν οι κρατικές ενισχύσεις στην κα-
πιταλιστική βιομηχανία). Αυτή η επίκληση είναι 
προσχηματική. Μέσω και αυτής της πολιτικής 
επιχειρείται η δραστική μείωση της φτωχής 
αγροτιάς και της αγροτικής παραγωγής.

Με τον παλαιότερο νόμο 2945/2001, ο ΕΛΓΑ 
έδινε αποζημιώσεις (εννοείται πολύ μικρές) για 
καταστροφή παραγωγής, με την προϋπόθεση 
ότι η αξία της καταστραφείσας παραγωγής στο 
συγκεκριμένο αγροτεμάχιο να ήταν μεγαλύτε-
ρη από το 20% της αξίας της παραγωγής αυτού 

του αγροτεμαχίου (και όχι του 
συνόλου των αγροτεμαχίων του 
αγρότη). Δηλαδή, η ζημιά απο-
ζημιωνόταν ανάλογα με την 
καταστροφή σε κάθε αγροτε-
μάχιο.

Με το νόμο 3877/2010, η κυ-
βέρνηση Γ. Παπανδρέου άλλα-
ξε αυτή τη διάταξη. Με τη νέα 
διάταξη, για να αποζημιωθεί 
ένας αγρότης για την κατα-
στραφείσα (από συγκεκριμέ-
νους φυσικούς κινδύνους και 
ασθένειες) παραγωγή, πρέπει η αξία της κατα-
στραφείσας παραγωγής του αγροτεμαχίου να 
είναι μεγαλύτερη από το 20% της αξίας της πα-
ραγωγής όλων των αγροτεμαχίων του αγρότη!

Με αυτή τη ρύθμιση επιδιώχτηκε η δραστική 
μείωση των καταβαλλόμενων στους αγρότες 
αποζημιώσεων. Σχεδιάστηκε δε από το 1998, 
επί πρωθυπουργίας Σημίτη και υπουργίας του 
γνωστού για τα κομματικά σαλταρίσματα 
Τζουμάκα. Συγκεκριμένα, τον Ιούλη του 1998 
ο Τζουμάκας δημοσιοποίησε νομοσχέδιο για 
τον ΕΛΓΑ, στην εισηγητική έκθεση του οποίου 
ομολογούσε ότι με αυτή τη ρύθμιση θα είναι 
τεράστιο το όφελος για τον ΕΛΓΑ, γιατί θα δίνει 
λιγότερες αποζημιώσεις και θα δημιουργείται 
έτσι αποθεματικό!

Το 2001 ψηφίστηκε ο νόμος 2945, αλλά η 
κυβέρνηση Σημίτη, με υπουργό Γεωργίας τον 
Ανωμερίτη, δεν τόλμησε να εισαγάγει αυτή την 
καταστροφική διάταξη. Με το νόμο 3877, η κυ-
βέρνηση του Παπανδρέου εισήγαγε δύο ακόμα 
διατάξεις με σκοπό να χαρατσώσει ακόμα πε-
ρισσότερο τους αγρότες.

Πρώτο, τη διάταξη με την οποία προβλεπόταν 
η λεγόμενη πρόσθετη ασφάλιση. Συγκεκριμένα, 
προβλεπόταν ότι αν τα έσοδα από τις ασφαλι-

στικές εισφορές των αγροτών δεν 
έφθαναν για να πληρωθούν οι απο-
ζημιώσεις στους αγρότες, τότε το 
ΔΣ του ΕΛΓΑ μπορούσε -μετά την 
έκδοση υπουργικής απόφασης- να 
αυξήσει το όριο του 20% της κα-
ταστραφείσας παραγωγής, πάνω 
από το οποίο αποζημιώνεται ένας 
αγρότης. Υπήρχε όμως το εναλ-
λακτικό σενάριο να καταβάλλεται 
πρόσθετη ασφάλιση-χαράτσι από 
τους αγρότες, προκειμένου να μην 
αυξηθεί το ποσοστό του 20%, που 

ήταν απαγορευτικό για την καταβολή αποζημί-
ωσης για καταστραφείσα παραγωγή.

Δεύτερο, τη διάταξη για τη λεγόμενη προαι-
ρετική ασφάλιση σε ιδιωτικές εταιρίες. Αλλά 
αυτή η διάταξη δεν «περπάτησε», γιατί ήδη οι 
αγρότες -πλούσιοι και φτωχοί- είχαν «ξεπου-
πουλιαστεί» από την αντιαγροτική πολιτική των 
κυβερνήσεων όλων των χρωμάτων και της ΕΕ 
και από τη φορομπηχτική πολιτική του ΕΛΓΑ.

Η φορομπηχτική πολιτική του ΕΛΓΑ και των 
κυβερνήσεων αποτυπώνεται στον Πίνακα που 
δημοσιεύουμε, στηριζόμενοι σε στοιχεία που 
πήραμε από τον ίδιο τον ΕΛΓΑ.

Και ενώ υπάρχει αυτή η δραματική κατάστα-
ση σε βάρος των αγροτών, έρχεται ο Βορίδης 
και δηλώνει στην ομιλία του για τις προγραμ-
ματικές δηλώσεις ότι θα χρησιμοποιηθεί και 
η ιδιωτική ασφάλιση. Προφανώς, αφήνει να 
εννοηθεί ότι θα τροποποιήσει τη διάταξη του 
νόμου 3877/2010 η οποία είχε προβλέψει την 
προαιρετική ασφάλιση των αγροτών σε ιδιωτι-
κές ασφαλιστικές εταιρίες. Αν ο Βορίδης τολ-
μήσει να εισαγάγει την υποχρεωτικότητα στην 
ασφάλιση των αγροτών και σε ιδιωτικές εταιρί-
ες, θα επιφέρει πολύ σημαντικό χτύπημα στην 
αγροτιά, φτωχή και πλούσια.

2010
2011
2012
2013
2014
2015

Εισφορές
101,41
158,47
157,63
170,73
175,63
175,99

ΚΟΕ*
382,33
69,47
15,00
15,10
6,23
15,76

* Κρατική Οικονομική Ενί-
σχυση για κεφάλαιο κ.ά.

ΕΣΟΔΑ ΕΛΓΑ

Ενώ ο ΕΛΓΑ χαρατσώνει τους αγρότες προσφέροντας «χάντρες και καθρεφτάκια» 

Ο Βορίδης σχεδιάζει υποχρεωτική 
ασφάλιση και σε εταιρίεςΟ Βορίδης στις προγραμματι-

κές δηλώσεις του παρουσιά-
στηκε αυτάρεσκα και ως ο μοναδι-
κός πολέμιος των ελληνοποιήσεων 
στην αγροτική παραγωγή. Επιση-
μαίνουμε καταρχάς το αυτάρεσκο 
ύφος του νέου υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που 
αν και παντελώς άσχετος με το 
αντικείμενο, κατόρθωσε σε δώδε-
κα μέρες όχι μόνο να ενημερωθεί 
επί όλων των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει η αγροτική οικονο-
μία και χειρίζονται οι υπηρεσίες 
του, αλλά και να «δεσμευτεί» πως 
το πρόβλημα των παράνομων ελ-
ληνοποιήσεων θα λυθεί επί της 
υπουργίας του! Οπως είπε, ενώ η 
καταπολέμηση των παράνομων 
ελληνοποιήσεων υπήρξε διακη-
ρυγμένος στόχος πολλών προη-
γούμενων κυβερνήσεων και ακόμα 
περισσότερων υπουργών, τελικά 
έμεινε διακηρυγμένος στόχος. 

Είπε ο Βορίδης: «Το θέμα των 
ελληνοποιήσεων και του μιμητι-
σμού των ελληνικών προϊόντων 
υπήρξε στόχος διακηρυγμένος της 
προηγούμενης κυβέρνησης και 
πολλών προηγούμενων και ακόμη 
περισσότερων υπουργών. Είναι 
ένα τεράστιο ζήτημα που αφορά 
το εισόδημα των παραγωγών. Γιατί 
δεν αντιμετωπίστηκε μέχρι σήμε-
ρα; (…) Ενα μήνυμα ξεκάθαρο το 
οποίο θέλω να στείλω: Σεβόμαστε 
πάρα πολύ την ελληνική βιοτεχνία 
και βιομηχανία τροφίμων. (…) Θέ-
λουμε να την στηρίξουμε αλλά θα 
υπάρξει αυστηρή τήρηση της νο-
μιμότητας ειδικά στα θέματα αυτά 
των παράνομων ελληνοποιήσεων 
και του μιμητισμού. Να είμαστε συ-

νεννοημένοι ότι γνωρίζουμε. Και 
επειδή γνωρίζουμε θέλω από εδώ 
να πω ότι θα ζητήσουμε απόλυτη 
συμμόρφωση. Δεν θα υπάρξει έκ-
πτωση ως προς σ’ αυτό» (οι εμφά-
σεις δικές μας).

Ο Βορίδης βάλλει ευθέως κα-
τά των πρώην πρωθυπουργών 
της ΝΔ Καραμανλή (2004-2009) 
και Σαμαρά (2012-2014) και κατά 
όλων των υπουργών Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων της ΝΔ, 
κατηγορώντας τους ότι δεν έλυ-
σαν το πρόβλημα των παράνομων 
ελληνοποιήσεων. Επεδίωξε προφα-
νώς να κάνει αρχηγική εμφάνιση, 
αλλά θα εκτεθεί, γιατί και επί της 
υπουργίας του θα παραμείνει το 
πρόβλημα των παράνομων ελλη-
νοποιήσεων. Και θα παραμείνει, 
παρά τα φραστικά πυροτεχνήμα-
τα του Βορίδη για καταπολέμηση 
των παράνομων ελληνοποιήσεων 
τόσο στο γεωργικό όσο και στον 
κτηνοτροφικό τομέα, γιατί απλά 
και η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα 
υπερασπιστεί τα συμφέροντα των 
καπιταλιστικών επιχειρήσεων, γα-
λακτοκομικών, τυροκομικών και 
γενικά βιομηχανιών τροφίμων. 
Πρώτιστο μέλημα των οποίων θα 
εξακολουθήσει να είναι η αποκό-
μιση ανώτατων κερδών και όχι η 
υπεράσπιση των συμφερόντων της 
αγροτιάς και της δημόσιας υγείας 
και του δημόσιου συμφέροντος. 
Στο σύστημά τους οι επιχειρηματί-
ες θεωρούνται φερέγγυα πρόσωπα 
και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν 
ως βάση το λεγόμενο αυτοέλεγχο 
των επιχειρήσεων. Ετσι, οι δικοί 
τους έλεγχοι είναι δειγματοληπτι-
κοί. Ελεγχοι γίνονται σε ένα δείγμα 

5% των επιχειρήσεων!
Το ξεσάλωμα των ελληνοποιήσε-

ων από τις καπιταλιστικές επιχειρή-
σεις θα συνεχιστεί, όπως και η κά-
λυψή τους από την κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη, παρά τους φραστικούς 
λεονταρισμούς του Βορίδη που 
είναι γνωστός για τις συνεχείς κομ-
ματικές μεταμορφώσεις του. Γιατί 
απλούστατα και αυτή η κυβέρνηση 
έχει την ίδια φιλοσοφία επ’ αυτού 
του ζητήματος. Είναι γνωστό, άλλω-
στε, ότι ως αξιωματική αντιπολίτευ-
ση δεν υπερασπίστηκε με σθένος 
τα συμφέροντα των αγροτών, για 
παράδειγμα στον τομέα των παρά-
νομων ελληνοποιήσεων γάλακτος, 
και στη νοθεία στην παραγωγή ελ-
ληνικού γιαουρτιού και όλων των 
γαλακτοκομικών προϊόντων.

Είναι γνωστό από την πλούσια 
αρθρογραφία μας εδώ και πολλά 
χρόνια, ότι οι ελληνικές γαλακτο-
βιομηχανίες και οι τυροκομικές 
επιχειρήσεις εισάγουν μαζικά 
νωπό και συμπυκνωμένο γάλα και 
με αυτό παράγουν παστεριωμένο 
ελληνικό γάλα, φέτα ΠΟΠ και όλα 
τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά προϊ-
όντα. Είναι γνωστό ακόμα, ότι ενώ 
αυτές οι επιχειρήσεις έχουν κοινές 
δεξαμενές στις οποίες αναμιγνύ-
ουν το ελληνικό νωπό γάλα μαζί 
με το εισαγόμενο νωπό και συμπυ-
κνωμένο γάλα και παράγουν όλα 
τα γαλακτοκομικά προϊόντα τους, 
όλες οι κυβερνήσεις (και η κυβέρ-
νηση Τσίπρα), τους επιτρέπουν να 
χρησιμοποιούν στις συσκευασίες 
των προϊόντων τους την ελληνική 
σημαία, υποδηλώνοντας έτσι ότι 
χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη ελ-
ληνικό νωπό γάλα. Τελευταία απο-

καλύψαμε, ότι η εταιρία Ολυμπος 
παρήγαγε στη Ρουμανία «ελληνικό 
γιαούρτι» με γάλα Ρουμανίας, υπο-
νομεύοντας έτσι το ελληνικό για-
ούρτι, την ελληνική κτηνοτροφία 
και τους φτωχούς κτηνοτρόφους.

Ολα αυτά συνέβαιναν και την 
περίοδο που την καπιταλιστική 
εξουσία διαχειριζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Οι βουλευτές του Μητσοτάκη 
κατέθεσαν περιορισμένες ερω-
τήσεις στην πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων, ενώ φρόντιζαν 
να αφήνουν στο απυρόβλητο τις 
γαλακτοκομικές και τυροκομι-
κές επιχειρήσεις και να κάνουν 
μερικές τετριμμένες αναφορές 
ενάντια στην ελληνοποίηση, απο-
φεύγοντας να κατονομάσουν τους 
φυσικούς αυτουργούς. Σε ερώτηση 
που είχε καταθέσει βουλευτής της 
ΝΔ από την Αρτα για τις παρανο-
μίες της εταιρίας «Ολυμπος» στη 
Ρουμανία (συμφερόντων της οικο-
γένειας Σαράντη) απέφυγε να την 
κατονομάσει. Το ίδιο συνέβαινε και 
με τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα.

Για εμάς δεν αλλάζει τίποτα. Θα 
συνεχίσουμε την αποκαλυπτική 
μας δουλειά ενάντια στις παράνο-
μες ελληνοποιήσεις, όπως κάναμε 
όλη την περίοδο που τα Τσιπράκια 
διαχειρίζονταν την καπιταλιστική 
εξουσία. Και θα απαιτούμε και από 
την κυβέρνηση Μητσοτάκη τη λή-
ψη ουσιαστικών μέτρων ενάντια 
στις παράνομες ελληνοποιήσεις. 
Σύντομα, κατά τη γνώμη μας, θα 
αποκαλυφθεί ότι και η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη κινείται στα χνάρια 
των προκατόχων της.

Φανφαρονισμοί Βορίδη για τις παράνομες 
ελληνοποιήσεις αγροτικών προϊόντων

Aφού ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τη ΔΕΗ «ώριμο φρούτο»

Ετοιμάζουν νέα κατάτμηση 
και ξεπούλημα «μπιρ παρά»

Κλείνουν τα παράνομα καταφύγια σκύλων στη Ραφήνα, στον εισαγγελέα οι υπεύθυνοι
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Ιδιωτικοποίηση της δημόσιας Παιδείας, έφοδος 
της αγοράς, πειθάρχηση, καταστολή

Οι προγραμματικές δηλώσεις Μη-
τσοτάκη και Κεραμέως περιγρά-

φουν, πολλές φορές με καλυμμένο 
τρόπο και ωραιοποιημένες εκφράσεις 
(έχουν πάρει παραδείγματα από τους 
συριζαίους), όσα περιέχονται στο 
πρόγραμμα της ΝΔ για την Παιδεία 
και έχουν αναφερθεί στις πολλαπλές 
δηλώσεις και των δύο στο παρελθόν.

Ο πυρήνας τους περιέχει ιδιωτικο-
ποίηση της δημόσιας Παιδείας, έφο-
δο της καπιταλιστικής αγοράς σε όλα 
τα επίπεδα, αποθέωση της πειθάρχη-
σης και της καταστολής, προώθηση 
του επιχειρηματικού πανεπιστήμιου 
σε ένα περιβάλλον σκληρής ανταγω-
νιστικότητας, αποφασιστικό χτύπημα 
της τάσης της νεολαίας της εργαζό-
μενης κοινωνίας για πανεπιστημι-
ακή μόρφωση, ένταση των ταξικών 
φραγμών και βεβαίως την κατάργη-
ση του πανεπιστημιακού ασύλου ως 
επιστέγασμα του δόγματος «νόμος 
και τάξη». 

Τα σημαντικότερα σημεία των 
προγραμματικών δηλώσεων είναι τα 
εξής:

u Με ταχύτερους και πιο αποφα-
σιστικούς ρυθμούς ιδιωτικοποιούνται 
πλευρές της λειτουργίας του δημόσι-
ου σχολείου. Εκεί αναφέρεται η περί-
φημη πια «αυτονομία» της σχολικής 
μονάδας, η «απελευθέρωση του σχο-
λείου από τον ασφυκτικό εναγκαλι-
σμό του Υπουργείου Παιδείας», σε 
συνδυασμό με τη «θεσμική θωράκιση 
της σχολικής μονάδας» και τον «ανα-
βαθμισμένο ρόλο του διευθυντή».

Η «αυτονομία» θα είναι διοικητι-
κή και οικονομική και κατ’ επίφαση 
μόνο παιδαγωγική. Το σχολείο απο-
τελεί ισχυρό μηχανισμό ιδεολογικής 
προπαγάνδας και αναπαραγωγής 
των εκμεταλλευτικών σχέσεων στην 
παραγωγή, γι’ αυτό και το αστικό 
κράτος ουδέποτε θα επιτρέψει να 
κινδυνεύσει το περιεχόμενό του. Αλ-
λωστε, η Κεραμέως έδωσε και σαφή 
δείγματα για τον προσανατολισμό 
που θα επιδιώξει να έχει, σύμφωνα 
με τις σκοταδιστικές παραδοσιακές 
αξίες της δεξιάς, αποδίδοντας στους 
«ιεροδιδασκάλους» και το ιερατείο 
ενεργότερο ρόλο.

Εκείνο που επιθυμεί και η κυβέρ-
νηση της ΝΔ είναι να απαλλάξει το 
αστικό κράτος από την υποχρέωση 
της γενναίας χρηματοδότησης της 
δημόσιας Παιδείας. Στο σχολείο αυτό 
εκφράζεται με τη «διοικητική και οικο-
νομική αυτονομία», στο πανεπιστήμιο 
με τις χορηγίες από τρίτους, τις επώ-
νυμες έδρες, τα ξενόγλωσσα προ-
γράμματα, την «απελευθέρωση των 
μεταπτυχιακών», κ.λπ. Είναι εύλογο 
όλα αυτά να παραπέμπουν στην πο-
λυδιαφημισμένη «αποκέντρωση» (χο-
ρήγηση περισσότερων αρμοδιοτήτων 
στους Δήμους, μεταξύ των άλλων και 
αυτής της διαχείρισης του δημόσιου 
σχολείου), με τα γνωστά αποτελέ-
σματα, μιας και οι Δήμοι απετέλεσαν 
και αποτελούν το χαρακτηριστικό-
τερο παράδειγμα ιδιωτικοποίησης 
υπηρεσιών που, κατά τα άλλα, είναι 
υποχρεωμένο το αστικό κράτος να 
προσφέρει στους πολίτες.

Το σχολείο πρέπει να αγωνιστεί 
για να επιβιώσει, κυνηγώντας πρό-
σθετους πόρους από τους ιδιώτες 
και τις επιχειρήσεις. Τα παραδείγ-
ματα της ΠΕΤΡΟΛΑ του Λάτση, που 
«ανταλλάσσει» τους νεκρούς εργάτες 
της με τη χορήγηση πετρελαίου στα 
σχολεία της περιοχής, της Coca Cola, 
που διοργανώνει «επιμορφωτικά προ-
γράμματα», ανακαινίζει σχολεία σε 
συνεργασία με την επιχείρηση του 
Μασούτη («το σχολείο που θέλεις»), 
κ.λπ. δεν είναι κατακριτέα, αλλά πρέ-
πει να γενικευτούν. Οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να εμπλουτίσουν το πρόγραμ-
μα και τον τρόπο διδασκαλίας όχι με 
μέσα που διαθέτει το δημόσιο σχο-
λείο, αλλά αγοράζοντας πληροφόρη-
ση και δραστηριότητες από ιδιώτες, 
ΜΚΟ και τα ρέστα.

Δεν ομολογείται, πλην όμως γίνε-
ται προσπάθεια να διαμορφωθεί το 
κατάλληλο κλίμα, ώστε να γίνει απο-
δεκτό το «κουπόνι» για την «αγορά» 
του «κατάλληλου σχολείου» από τους 
γονείς, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις τους. Το παράδειγμα των 
Δήμων και των παιδικών σταθμών εί-
ναι χαρακτηριστικό.

Τα παραπάνω απαιτούν «αυξημέ-
νες αρμοδιότητες» από τον διευθυντή 
του σχολείου, απαιτούν έναν διευθυ-
ντή-μάνατζερ, ο οποίος θα διοικεί το 
σχολείο «του» με όρους ιδιωτικοοικο-
νομικής λειτουργίας, αλλά θα ελέγχει 
και τους εκπαιδευτικούς «του», ώστε 
η σχολική μονάδα να εκπληρώνει 
τους όρους που θα της επιτρέπει να 
επιβιώνει, να είναι «θελκτική» στην 
προσέλκυση «πελατών», κερδίζοντας 
θετικά σχόλια και πόντους στο τζόγο 
της «αξιολόγησης».

u Ως φυσικό επακόλουθο, λοι-
πόν, όλου αυτού του πλαισίου που 
διαμορφώνεται, είναι η επιβολή της 
αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα. Στη 
σχολική μονάδα, στους εκπαιδευτι-
κούς και κατ’ επέκταση και στους μα-
θητές.  «Υιοθέτηση πολιτικών βάσει 
τεκμηρίωσης» είναι η λάιτ έκφραση 
που χρησιμοποιεί η Κεραμέως για να 
περιγράψει την κακόφημη αξιολόγη-
ση, που θα έχει δραματικές συνέπειες 
για τα σχολεία και τους ανθρώπους 
τους. Η πολύπλοκη και πολυεπίπεδη 
μορφωτική διαδικασία, η σχέση δά-
σκαλου-μαθητή, τα μορφωτικά εργα-
λεία, που μάλιστα δεν προσφέρονται 
γενναιόδωρα από την Πολιτεία, αλλά 

αποτελούν αντικείμενο αναζήτησης 
από την ιδιωτική προσφορά, οι ταξι-
κές ανισότητες σε σχέση με το κοι-
νωνικο-οικονομικό περιβάλλον προ-
έλευσης των μαθητών και τον τόπο 
χωροθέτησης του σχολείου (σχολεία 
σε αστικές ή αγροτικές περιοχές, σε 
υποβαθμισμένες γειτονιές, σε εργα-
τικές γειτονιές ή γειτονιές με υψηλό 
οικονομικό status, κ.ά.) «μετρούνται» 
και «αποτιμώνται». Σχολικές μονάδες-
εκπαιδευτικοί-μαθητές κατατάσσο-
νται και κατηγοριοποιούνται. 

Η καταπολέμηση τάχα «της λογι-
κής της ήσσονος προσπάθειας, του 
εξισωτισμού προς τα κάτω και της 
δαιμονοποίησης της αριστείας» είναι 
το παραμύθι που κρύβει τις ταξικές 
ανισότητες, τις ηθελημένες και συνει-
δητές ανεπάρκειες του αστικού κρά-
τους και των διαχειριστών του έναντι 
της δημόσιας Παιδείας. Το αφήγημα 
της «αριστείας» παίρνει σάρκα και 
οστά και με την ίδρυση των πρότυπων 
σχολείων.

Η ΝΔ παραδειγματίστηκε από τους 
συριζαίους, ως προς την τακτική που 
θα ακολουθήσει, για να αποσοβήσει 
(τουλάχιστον έτσι ευελπιστεί) τις 
αντιδράσεις. Προωθεί και αυτή «ένα 
σύστημα αξιολόγησης, ξεκινώντας 
από τις σχολικές μονάδες και προχω-
ρώντας στους εκπαιδευτικούς», επιδι-
ώκοντας να εμπεδωθεί καταρχάς μια 
«κουλτούρα αξιολόγησης».

u Το πρόγραμμα σπουδών από το 
Δημοτικό ως το Λύκειο εμπλουτίζεται 
με τις θεματικές του «εθελοντισμού» 
και της «επιχειρηματικότητας». Σε 
μια καπιταλιστική κοινωνία, με εκμε-
ταλλευτικές και εκμεταλλευόμενες 
τάξεις, που βασιλεύει ο νόμος του 
ισχυρού, που η εργατική δύναμη εί-
ναι εμπόρευμα, που έχουν καταβα-
ραθρωθεί τα εργατικά δικαιώματα, 
που η προστασία του περιβάλλοντος 
θυσιάζεται στο καπιταλιστικό κέρδος, 
ούτε «εθελοντισμός», με την έννοια 
της αγνής και ανθρώπινης προσφο-
ράς, της προώθησης της συλλογικό-
τητας μπορεί να υπάρξει, ούτε «υγιής 
επιχειρηματικότητα». Εκείνο που προ-
ωθείται, μέσω της εκπαίδευσης, είναι 
η διαμόρφωση νέων ανθρώπων με 
τέτοια χαρακτηριστικά, ώστε μεθαύ-
ριο ως εργαζόμενοι να αποδεχτούν 
αδιαμαρτύρητα να προσφέρουν τσά-
μπα την εργατική τους δύναμη στους 
κεφαλαιοκράτες, να είναι υπάκουοι 

και υποταγμένοι.
Συνάμα το σχολείο δεν οφείλει να 

διαμορφώνει ολοκληρωμένες προ-
σωπικότητες με ευρεία γκάμα στέ-
ρεων γνώσεων, αλλά να καλλιεργεί 
δεξιότητες που κάθε φορά πρέπει να 
συμβαδίζουν με τις περιστασιακές 
ανάγκες της αγοράς. Εκεί πρέπει να 
αποδώσουμε και την πρεμούρα της 
ΝΔ για «έμφαση στην καλλιέργεια 
ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills), 
π.χ. ψηφιακή χρήση, ψηφιακή επικοι-
νωνία,...», δεξιότητες που έχει αναδεί-
ξει η ανάπτυξη της τεχνολογίας και 
της πληροφορικής και απαιτεί σήμε-
ρα η αγορά.

Ο «επαγγελματικός προσανατολι-
σμός από το Γυμνάσιο», η επέκταση 
της Μαθητείας και για τους απόφοι-
τους του Γυμνασίου (αποθέωση της 
παιδικής εργασίας) έχουν στόχο να 
στρέψουν από νωρίς τα παιδιά της ερ-
γατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών 
στρωμάτων σε δρόμους έξω από το 
σχολείο, εκεί όπου ο αστισμός θεωρεί 
ότι «ανήκουν», στις γραμμές δηλαδή 
της εργατικής τάξης.

u Το αποφασιστικό χτύπημα στην 
τάση της νεολαίας της εργαζόμενης 
κοινωνίας για πανεπιστημιακή μόρ-
φωση (και κατ’ επέκταση στη φοίτηση 
στη βαθμίδα του Λυκείου) θα δοθεί 
με ισχυρότατη ένταση των ταξικών 
φραγμών. Στις προγραμματικές δη-
λώσεις Μητσοτάκης και Κεραμέως 
δεν υπήρξαν αναλυτικοί, όμως όλα 
έχουν περιγραφεί στο προεκλογικό 
πρόγραμμα της ΝΔ για την Παιδεία: 
Εθνικό Απολυτήριο, στο βαθμό του 
οποίου συνυπολογίζονται οι βαθμοί 
και των τριών τάξεων του Λυκείου με 
ειδικό συντελεστή ανά τάξη. Γραπτές 
προαγωγικές εξετάσεις από τάξη σε 
τάξη για όλες τις τάξεις του Λυκείου 
με επιλογή θεμάτων από Τράπεζα 
θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολί-
ας. Διατήρηση για τουλάχιστον δύο 
χρόνια του συστήματος των πανελ-
λαδικών εξετάσεων. Καθορισμός ελά-
χιστης βάσης για την εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα ανώτατα 
ιδρύματα μπορούν να ορίσουν βάση 
εισαγωγής υψηλότερη της ελάχιστης 
βάσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δυνα-
τότητα των ιδρυμάτων να καθορίζουν 
αυτά τον αριθμό των εισακτέων, χω-
ρίς παρέμβαση του υπουργείου Παι-
δείας. Η ρύθμιση αυτή είναι σίγουρο 
ότι θα φέρει τη δραματική μείωση 
των εισακτέων τα επόμενα χρόνια.

u Οι προεκλογικές υποσχέσεις που 
έγιναν βάσει της πίεσης που ασκή-
θηκε στη ΝΔ από τη δημαγωγία του 
ΣΥΡΙΖΑ και την αντίστοιχη εγγραφή 
στον κρατικό προϋπολογισμό για το 
2019 και προπαντός το γεγονός ότι 
υπήρξε το ο.κ. από τους ιμπεριαλιστές 
δανειστές, οδήγησαν τη ΝΔ να ανα-
φερθεί και στο γεγονός ότι θα προχω-
ρήσουν κανονικά οι διαδικασίες για 
την πρόσληψη 4.500 προσωπικού 
στην Ειδική Αγωγή. Αντίθετα ουδεμία 
δέσμευση δεν υπήρξε σχετικά με τις 
προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών 
στη γενική εκπαίδευση. Υπήρξε μόνο 
μια αόριστη δήλωση: «σταδιακά θα 

αντιμετωπίσουμε οριστικά και το ζή-
τημα των αναπληρωτών καθηγητών» 
(Μητσοτάκης). Θυμίζουμε, βεβαίως, 
την εξαγγελία για διαφύλαξη του 
«προσοντολογίου», αλλά και την επα-
ναφορά του «διαγωνισμού της ντρο-
πής» (ΑΣΕΠ). 

u Κορωνίδα της επίθεσης στα 
Πανεπιστήμια είναι η κατάργηση του 
πανεπιστημιακού ασύλου. Αποτελεί 
αποθέωση της καταστολής, της στέ-
ρησης από το κοινωνικό και λαϊκό κί-
νημα  χώρων ανάπτυξης και εκφρασή 
τους, όπου οι δυνάμεις καταστολής 
δεν θα μπορούν να επέμβουν. Αυτός 
είναι ο μέγας στόχος που ντύνεται με 
την παραπλανητική προπαγάνδα με 
χαρακτήρα προβοκάτσιας ότι φοιτη-
τικοί και λαϊκοί αγώνες είναι ένα και 
το αυτό με την «παραβατικότητα», με 
τους ναρκέμπορους.

«Το άσυλο της ανομίας και της 
παραβατικότητας καταργείται, στο 
πρώτο μας νομοσχέδιο. Και τα πα-
νεπιστήμια αδειάζουν από μολότοφ, 
από μπαχαλάκηδες, από εμπόρους 
ναρκωτικών και επιστρέφουν στους 
φοιτητές, στους καθηγητές και στους 
εργαζομένους τους» δήλωσε ο Μη-
τσοτάκης.

Το σοκ και δέος στην ανώτατη εκ-
παίδευση παίρνει σάρκα και οστά με 
την ακόμα μεγαλύτερη επέλαση της 
αγοράς, την προώθηση της «επιχειρη-
ματικότητας», το πανεπιστήμιο ΑΕ, τα 
πτυχία πολλών ταχυτήτων, τις πιστο-
ποιήσεις κάθε είδους και για κάθε 
«τσέπη» στο πνεύμα της Μπολόνια. 
Τα «αξιολογούμενα, ανταγωνιστικά, 
εξωστρεφή, σε κοινό βηματισμό με 
την αγορά εργασίας» πανεπιστήμια, 
τα πανεπιστήμια προσέλκυσης «πε-
λατών» (σε πρώτη φάση ξένων φοι-
τητών), χώροι όπου θα βασιλεύει η 
«τάξη και ασφάλεια», δηλαδή το ελεύ-
θερο των μεγαλοκαθηγητάδων να κά-
νουν μπίζνες με τις επιχειρήσεις και η 
«σιωπή των αμνών», αφού οι φοιτητές 
υποχρεώνονται με το βούρδουλα να 
είναι καλοί μαθητές και στρατιωτάκια, 
είναι ο στόχος.

Και αφού σε αυτήν τη συγκυρία, 
η ΝΔ δεν μπόρεσε να πετύχει την 
κατάργηση του άρθρου 16 του Συ-
ντάγματος, προωθεί τώρα με όλα τα 
μέσα την ιδιωτικοποίηση του δημόσι-
ου πανεπιστήμιου. Στην ομιλία της η 
υπουργός Παιδείας ανέφερε τα εξής:

1. Θεσπίζουμε σύγχρονες και απο-
τελεσματικές δομές διοίκησης, με 
διακριτές και σαφώς καθορισμένες 
αρμοδιότητες (σ.σ. επαναφορά Συμ-
βουλίων ιδρύματος).

2. Καθιερώνουμε ανώτατο χρονικό 
όριο ολοκλήρωσης των προπτυχια-
κών σπουδών ν+2, πλην εξαιρέσεων.

3. Ενισχύουμε την αυτονομία και 
εξωστρέφεια των Ιδρυμάτων.

4. Απελευθερώνουμε τα Προ-
γράμματα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών.

5. Διευρύνουμε τη δυνατότητα δη-
μιουργίας ξενόγλωσσων προπτυχια-
κών προγραμμάτων.

6. Ενισχύουμε τα θερινά/χειμερι-
νά σχολεία σε τομείς που η χώρα έχει 



www.eksegersi.gr

27 ΙΟΥΛΗ 2019 11

Ειδικές αστυνομικές δυνάμεις με βαρύ 
οπλισμό έβγαλε ο Χρυσοχοΐδης στο κέντρο 
της Αθήνας. Για να αισθάνονται ασφάλεια οι 
τουρίστες και να πατάσσεται η παραβατικό-
τητα, είπαν.

Δηλαδή, όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν 
αισθάνονταν ασφαλείς οι τουρίστες; Παρά 
τη συγκέντρωση τόσων προσφύγων και με-
ταναστών, ποτέ η Ελλάδα δεν έγινε στόχος 
τυφλών χτυπημάτων. Οσο για την παραβα-
τικότητα του κέντρου, ο καθένας μπορεί να 
αντιληφθεί ότι μια ομάδα μπάτσων με βαρύ 
οπλισμό δεν μπορεί ν' αντιμετωπίσει τους 
πορτοφολάδες. Ούτε καν οι απλοί ένστολοι 
μπάτσοι. Μόνο οι ασφαλίτες που δε διακρί-
νονται με τη μία.

Είναι φανερό ότι τα «κομάντα» της μπατσα-
ρίας δεν απευθύνονται στους τουρίστες αλλά 
στους Ελληνες, για να τους θυμίσουν το δόγ-
μα «νόμος και τάξις» της νέας κυβέρνησης.

συγκριτικό πλεονέκτημα (π.χ. πολιτι-
σμός, ναυτιλία, τουρισμός).

7. Αναπτύσσουμε εκπαιδευτικά 
προγράμματα εξ αποστάσεως σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο, με επένδυση στις νέες τε-
χνολογίες.

8. Αξιοποιούμε τη δυνατότητα 
ΣΔΙΤ για την κάλυψη επιμέρους 
αναγκών των Ιδρυμάτων (π.χ. για 
κατασκευή φοιτητικών εστιών).

9. Εισάγουμε νέο θεσμικό πλαίσιο 
για δωρεές προς τα Ιδρύματα και 
για την υλοποίηση πατεντών και 
επιστημονικών ιδεών.

10. Προχωρούμε στην απλοποίη-
ση του πλαισίου λειτουργίας των 
ΕΛΚΕ, χωρίς να παραβιάζονται οι 
κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας.

11. Επεκτείνουμε τον θεσμό της 
πρακτικής άσκησης φοιτητών σε 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, 
σε συναφή με τις σπουδές τους 
αντικείμενα.

12. Θωρακίζουμε την Αρχή Δια-
σφάλισης και Πιστοποίησης της Ποι-
ότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 
(Α.ΔΙ.Π) και εισάγουμε διαδικασίες 
αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα.

13. Η κρατική χρηματοδότηση 
προς τα ανώτατα ιδρύματα θα εξαρ-
τάται από αντικειμενικά κριτήρια 
όπως το κόστος σπουδών ανά φοι-
τητή, η διάρκεια των προγραμμάτων 
σπουδών, μέγεθος και γεωγραφική 
διασπορά του ιδρύματος αλλά θα 
συνδέεται, σε κάποιο βαθμό, και με 
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

u Οσον αφορά στο νέο «ακαδη-
μαϊκό χάρτη», η Κεραμέως ανέφερε 
ότι «θα προκύπτει από την αξιολόγη-
ση της Α.ΔΙ.Π και στη βάση συγκε-
κριμένων κριτηρίων». Κοντολογίς, 
προαναγγέλλεται κλείσιμο των Τμη-
μάτων που δε θα συγκεντρώνουν τις 
προτιμήσεις των υποψηφίων και αυ-
τών που δε θα πληρούν τα κριτήρια 
της ΑΔΙΠ, που θα διαμορφώνονται 
με όρους σκληρής «ανταγωνιστικό-
τητας» και «αποδοτικότητας», σύμ-
φωνα με τα διεθνή πρότυπα.

u Τέλος, υπήρξε η εξής αναφο-
ρά: «Θεσπίζουμε νέο πλαίσιο για 
την ιδιωτική εκπαίδευση με μεγα-
λύτερους βαθμούς ελευθερίας, για 
παράδειγμα όσον αφορά στην εκπό-
νηση πρόσθετων εκπαιδευτικών δρα-
στηριοτήτων, και προστατεύουμε τα 
εργασιακά δικαιώματα των εκπαι-
δευτικών». Το τελευταίο (η προστα-
σία των εργασιακών δικαιωμάτων 
των εκπαιδευτικών) μπήκε απλά για 
ξεκάρφωμα. Οι σχολάρχες έχουν και 
τώρα το ελεύθερο να πραγματοποι-
ούν οποιαδήποτε δραστηριότητα, 
αρκεί να τη δηλώνουν (όπως και τους 
απασχολούμενους εκπαιδευτικούς 
σε αυτήν) στην αρμόδια διεύθυνση 
εκπαίδευσης. Εκείνο που προαναγ-
γέλλεται, χωρίς να ομολογείται, είναι 
η απόλυτη ασυδοσία των εμπόρων 
της γνώσης, ασφαλώς με χτύπημα 
των εργασιακών δικαιωμάτων των 
εκπαιδευτικών. Δείγμα γραφής του 
τι θα επακολουθήσει είναι η υποβάθ-
μιση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδι-
ωτικής Εκπαίδευσης. Με υπουργική 
απόφαση ανακοινώθηκε η μεταφο-
ρά εποπτείας της Διεύθυνσης Ιδιω-
τικής Εκπαίδευσης από τον υπουργό 
(όπως μέχρι σήμερα συνέβαινε) στη 
νέα Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθ-
μιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και Ειδικής Αγωγής.

Γιούλα Γκεσούλη

Δυο καρπούζια στην ίδια μασχάλη;
Διμέτωπο ενάντια σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ θα επιχειρήσει να κάνει  ο 

Μπαρουφάκης, όπως φάνηκε από τη στάση του στη συζήτηση για τις 
προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Κεντρική ιδέα της τοπο-
θέτησής του ήταν ένα… μπαρουφάκειο σόφισμα: «Το τέταρτο μνη-
μόνιο το οποίο έφερε τον περασμένο Αύγουστο ο ΣΥΡΙΖΑ θα σας 
αναγκάζει καθημερινά να αυτοκαταργείστε, όπως ανάγκαζε τους 
συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ να αυτοκαταργούνται εδώ και τέσσερα 
χρόνια. Θα σας σέρνει σε αναποτελεσματικές, ολοένα αντιλαϊκό-
τερες, αυταρχικότερες πολιτικές. Βρισκόμαστε ακόμα στη δίνη των 
μνημονίων, βρισκόμαστε ακόμα σε μια πολύ δυσάρεστη θέση, που η 
εφαρμογή του προγράμματός σας, η εφαρμογή του προγράμματος 
του ΣΥΡΙΖΑ, το δικό μας πρόγραμμα απαιτούν ρήξη με τις πολιτικές 
των δανειστών».

Αφού, λοιπόν, δεν υπάρχουν ουσιαστικές προγραμματικές δια-
φορές ανάμεσα στη ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΜέΡΑ25, το ζήτημα πε-
ριορίζεται στη… μαγκιά. Ποιος έχει τα κότσια να συγκρουστεί με 
τους δανειστές. Και βέβαια, αυτός είναι ο Μπαρουφάκης και όχι 
ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης, που αποτελούν ο ένας συνέχεια του 
άλλου. «Κύριε Μητσοτάκη, έχω νέα για σας: Την αξιοπιστία του κ. 
Τσίπρα στα μάτια των δανειστών δεν θα τη φτάσετε ποτέ. Οσο και 
να προσπαθήσετε, όσο κατακλυσμική και να είναι η λαίλαπα νομο-
σχεδίων των πρώτων εκατό ημερών σας, η κ. Μέρκελ, ο κ. Σολτς, η κ. 
Λαγκάρντ, ο κ. Ντράγκι θα παραμείνουν πιο εντυπωσιασμένοι από 
την αποτελεσματικότητα με την οποία ο μεταλλαγμένος ΣΥΡΙΖΑ 
έκοψε το ΕΚΑΣ, παρήγαγε υπερπλεονάσματα, χάρισε τα αεροδρό-
μια ουσιαστικά, τα τρένα. Στην καλύτερη περίπτωση για σας, να σας 
θεωρήσουν άξιο συνεχιστή του κ. Τσίπρα. Πιο αξιόπιστο από εκείνον 
ποτέ», είπε ο Μπαρουφάκης», θεωρώντας ότι μ' αυτόν τον τρόπο 
μπορεί να χτυπήσει ταυτόχρονα ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ. 

Τι θα κάνει, όμως, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ αρχίσει τις αντιπολιτευτικές 
κορόνες; Εκεί τα πράγματα θ' αρχίσουν να γίνονται ζόρικα για τον 
Μπαρουφάκη, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τον κατηγορεί ότι κάνοντας διμέ-
τωπο στην ουσία βοηθάει τη ΝΔ. Και κάποια στιγμή, η μπαρούφα θ' 
αρχίσει να ξεφουσκώνει, όσα «ιβέντ» κι αν σκαρφιστεί ο «ροκ σταρ» 
με το ένα νι.

Ταξικές επιλογές
«Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη Θέση». Ετσι τιτλοφό-

ρησε τη συγχαρητήρια επιστολή του προς τον Μαργαρίτη Σχοινά ο 
ΣΒΕ (συνδικάτο των καπιταλιστών της Βόρειας Ελλάδας). «Η επιλογή 
στο πρόσωπο του κ. Μαργαρίτη Σχοινά για την θέση του Επιτρόπου 
της Ελλάδας στην ΕΕ αποτελεί μια σημαντική κίνηση προστιθέμε-
νης αξίας», λένε οι βιομήχανοι. Και εξηγούν: «Ο κ. Σχοινάς έχει όλα 
τα ευρωπαϊκά εχέγγυα και βάσει των προσφάτων καθηκόντων του 
ως Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και ως Ευ-
ρωβουλευτής παλαιότερα. Εδώ και 25 χρόνια υπηρετεί με σθένος, 
γνώση και ευπρέπεια την Ευρωπαϊκή Ενωση. Η προσωπική του συ-
νεισφορά στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας μας και ειδικότερα 
οι προσπάθειές του για την παραμονή της χώρας μας στη ζώνη του 
ΕΥΡΩ, αποτελούν απτές αποδείξεις της αφοσίωσής του στην ευ-
ρωπαϊκή ιδέα» κτλ.

Αναμενόμενος ο ενθουσιασμός των βορειοελλαδιτών καπιταλι-
στών, αναμενόμενο και το γλείψιμο. Οπως λέει η παροιμία, κύλησε 
ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι. Θα μπορούσε ένα εργατικό συν-
δικάτο (όχι ένα ταξικό συνδικάτο, αλλά ακόμα και η ξεπουλημένη 
στο κεφάλαιο ΓΣΕΕ) να βγάλει παρόμοια ανακοίνωση; Οχι βέβαια. 
Κι αυτό δείχνει την ταξικότητα της επιλογής Σχοινά. Οχι πως θα 
μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, αλλά να θυμόμαστε κιόλας. Ο 
κάθε Σχοινάς δεν είναι εκπρόσωπος του ελληνικού λαού σε ένα υπε-
ρεθνικό κέντρο, αλλά εκπρόσωπος του κεφαλαίου, ντόπιου και ξένου.

Καμμένος επί το… 
λογοτεχνικότερον

«Το ξίφος της Ελλάδας είναι οι ένοπλες δυνάμεις της. Είναι η 
κόψη του σπαθιού η τρομερή. Και αν σε καιρό ειρήνης το ξίφος 
είναι στο θηκάρι, σε ταραγμένους καιρούς, όταν το χέρι έρχεται 
στη λαβή, τότε το ξίφος πρέπει να είναι ακονισμένο, κοφτερό και 
αστραφτερό.   Εύχομαι πραγματικά το χέρι να παραμείνει στη 
λαβή και το ξίφος στο θηκάρι.

Δεν είμαστε πολεμοχαρείς, δεν πρέπει όμως να είμαστε και 
αμέριμνοι. Γι αυτό και μεριμνώ ομού με την υπόλοιπη πολιτική και 
στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου, ώστε το ξίφος της Ελλάδας, 
αυτό το ξίφος, να βρίσκεται στην κατάσταση που το περιέγραψα 
προηγουμένως. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό είναι το καθήκον 
μας, να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, με κάθε ικμάδα 
των δυνάμεών μας, με κάθε κόστος, να κρατήσουμε την κόψη του 
σπαθιού τρομερή».

Απόσπασμα από την ομιλία για τις προγραμματικές δηλώσεις 
του νέου υπουργού Αμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου. Ο ίδιος, 
μιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, μετά το τέλος 
της ομιλίας του, είπε ότι υπάρχει πίεση από τους αρχηγούς και 
των τριών Γενικών Επιτελείων για αύξηση του χρόνου της στρα-
τιωτικής θητείας!

Η πρώτη απάντηση ενάντια 
στην κατάργηση του ασύλου

Περισσότεροι από τέσσε-
ρις χιλιάδες διαδηλωτές, 

στη μεγάλη πλειοψηφία τους 
φοιτητές, τέλη Ιούλη, με τα 
πανεπιστήμια κλειστά και χω-
ρίς πολυήμερη προετοιμασία 
και προπαγάνδιση, σε μια πο-
ρεία για την υπεράσπιση του 
πανεπιστημιακού ασύλου, 
είναι χωρίς αμφιβολία ένα 
ενθαρρυντικό σημάδι. Ενα 
πρελούδιο για ένα «θερμό 
φοιτητικό φθινόπωρο», που 
ήδη αρχίζει να στοιχειώνει 
τον ύπνο του Μητσοτάκη και 
των υπουργών του. Αλλά και 
της αστικής τάξης που δεν 
μπορεί παρά να ανησυχεί για 
τη λειτουργία του φοιτητικού 
κινήματος ως πυροδότη άλ-
λων κοινωνικών αντιστάσεων.

Η πορεία της περασμένης 
Τρίτης είχε κόσμο, είχε παλ-
μό, είχε μαχητικό πνεύμα. Τα 
συνθήματα δε σταμάτησαν 
να δονούν τον αέρα: «Κάτω 
τα χέρια από το άσυλο, το 
άσυλο ανήκει σε όλο το λαό». 
«Δεν τρομοκρατούμαστε, 
δεν υποχωρούμε, το άσυλο 
με αγώνες θα υπερασπι-
στούμε». «Το σύστημα γεν-
νάει τους εγκληματίες, όχι 
το άσυλο και οι ελευθερίες». 
«Νίκη Κεραμέως δε βάζουμε 
μυαλό, το άσυλο θα γίνει δικό 
σου Βατερλό».

Οι δυνάμεις του Περισσού, 
αντί να ενωθούν με τη μάζα 

των φοιτητών σ' αυτή τη με-
γάλη πορεία, την πρώτη μετά 
από χρόνια, διαχωρίστηκαν 
και πάλι, πραγματοποιώντας 
δική τους συγκέντρωση μερι-
κών εκατοντάδων φοιτητών 
και κομματικών στελεχών. 
Προηγήθηκε τραγέλαφος, 
καθώς είχαν ανακοινώσει 
συγκέντρωση στα Προπύ-
λαια στις 6 το απόγευμα. 
Οταν είδαν ότι για τις 6 ήταν 
και τα άλλα καλέσματα, άλ-
λαξαν την ώρα και έβαλαν 
7.30. Είχαν γράψει, όμως, 6μμ 
στο πανό που ανήρτησαν στα 
Προπύλαια. Πανικόβλητοι 
έστελναν δελτία Τύπου στις 
εφημερίδες, που έγραφαν 
ότι το πανό κατά λάθος γρά-
φει 6μμ!

Ιδιος τραγέλαφος και την 
επομένη. Δελτίο Τύπου του 
ΜΑΣ στις 11:28 γράφει: «Χαι-
ρετίζουμε τους εκατοντάδες 
φοιτητές, τους εργαζόμε-
νους, τους μαθητές…». Ορθή 
επανάληψη του δελτίου Τύ-
που στις 12:22: «Χαιρετίζου-
με τους χιλιάδες φοιτητές, 
τους εργαζόμενους, τους 
μαθητές…». Οσοι κάναμε 
ρεπορτάζ είδαμε πολύ καλά 
ότι ήταν μερικές εκατοντά-
δες, όπως είδε και ο συντά-
κτης του δελτίου Τύπου. Το 
ότι -κατόπιν εντολής- έκανε 
τις εκατοντάδες χιλιάδες, 
δεν αλλάζει την πραγματι-

κότητα. Απλά, αποκαλύπτει 
πανικό και γελοιότητα.

Η ουσία είναι πως με το 
«καλημέρα» της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη, πάνω που πάει 
να αναπτυχθεί ένα κίνημα 
(με τα γνωστά χαρακτηρι-
στικά που έχει το φοιτητικό 
κίνημα: εκρηκτικότητα, αμε-
σοδημοκρατικές διαδικασί-
ες), οι δυνάμεις του Περισ-
σού, συνεχίζοντας την πάγια 
τακτική των προηγούμενων 
χρόνων, προσπαθούν να το 
διασπάσουν και να το ποδη-
γετήσουν. Δεν έβαλαν μυα-
λό, δεν αλλάζουν τακτική.

Υπενθυμίζουμε πως κάθε 
φορά που «εκρήγνυται» το 
φοιτητικό κίνημα και μπαί-
νουν στον αγώνα ευρείες 
φοιτητικές μάζες, ούτε οι 
δυνάμεις του Περισσού 
παίζουν κάποιο ρόλο ούτε 
τα παντελώς αναξιόπιστα 
και μη αντιπροσωπευτικά 
διοικητικά συμβούλια των 
φοιτητικών συλλόγων. Η δι-
εύθυνση των αγώνων περνά 
στις γενικές συνελεύσεις και 
στις επιτροπές κατάληψης. 
Οι αποστεωμένες δυνάμεις 
του Περισσού παίζουν ρόλο 
μόνο στην πτώση του κινή-
ματος, τότε που αρχίζουν 
και αποσύρονται οι πλατιές 
μάζες από το προσκήνιο και 
αρχίζουν να κυριαρχούν οι 
μηχανισμοί.

Τρομοσόου στο κέντρο της Αθήνας
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Γελοιότητες
Ο σκιώδης υπουργός Μπάτσων και Καταστολής του ΣΥΡΙΖΑ, 

Γιάννης Ραγκούσης, γνωστός ως «ο μπιφτεκάς της Πάρου» που 
έγινε «κηπουρός του Γιωργάκη», γνωστός για το χαρακτηρισμό 
«πολιτικός απατεώνας», που είχε αποδώσει στον Τσίπρα (και για 
πολλά ακόμα, που θ' απαιτούσαν βιβλίο για να καταγραφούν), 
ξεκίνησε τη νέα καριέρα του ως συριζαίος βουλευτής και το-
μεάρχης καταγγέλλοντας με δριμύτητα ότι «η αναστήλωση του 
κράτους της δεξιάς, ιδίως στα Σώματα Ασφαλείας, εξελίσσεται 
με κλιμακούμενη προκλητικότητα». Τι είχε γίνει; Το ΚΥΣΕΑ τοπο-
θέτησε αρχηγό της ΕΛΑΣ τον μέχρι τώρα υπαρχηγό Μ. Καραμα-
λάκη. Δεν το άντεξε ο Ραγκούσης και ξέσπασε: «Η παλαιοκομμα-
τική λογική προαγωγής του τύπου: “και δικός μου να είναι και να 
ξέρει πως εγώ τον ανέδειξα για να μου χρωστάει“, προσβάλλει 
βάναυσα κάθε έννοια σύγχρονης κι αξιοκρατικής Ελλάδας. Η 
αναστήλωση του κράτους της δεξιάς, ιδίως στα Σώματα Ασφα-
λείας, εξελίσσεται με κλιμακούμενη προκλητικότητα».

Μ' ένα κλικ στην ιστοσελίδα της μπατσαρίας βρίσκεις το βι-
ογραφικό του Καραμαλάκη (http://www.astynomia.gr/index.
php?option=ozo_content&perform=view&id=25&Itemid=15&lan
g=). Και βλέπεις ότι η θυελλώδης άνοδός του έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ.  
Ο ΣΥΡΙΖΑ τον βρήκε υποστράτηγο. Στις 16.2.2016 τον προήγαγε 
σε αντιστράτηγο και τον τοποθέτησε γενικό επιθεωρητή Βορεί-
ου Ελλάδος. «Κατά την εκεί θητεία του, είχε, μεταξύ άλλων, την 
εποπτεία και τον συντονισμό για την εκκένωση του καταυλισμού 
της Ειδομένης, το Μάιο του 2016», γράφει το βιογραφικό. Στις 
21.1.2017 ο ΣΥΡΙΖΑ τον τοποθέτησε προϊστάμενο του Επιτελείου 
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Από τις 5.8.2018 μέχρι 
την 1.11.2018 ασκούσε παράλληλα και τα καθήκοντα του υπαρχη-
γού. Στις 2.11.2018, πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ τον τοποθέτησε στη θέση του 
υπαρχηγού, από την οποία η ΝΔ τον προήγαγε σε αρχηγό με την 
απόφαση του ΚΥΣΕΑ στις 19.7.2019.

Δεν ξέρουμε αν ο Καραμαλάκης είναι ΣΥΡΙΖΑ ή αν ήταν ΠΑ-
ΣΟΚ ή ΝΔ. Είναι πολύ πιθανό, όπως συμβαίνει σε αυτά τα σώμα-
τα, να επέδειξε την προσαρμοστικότητα που χρειαζόταν με όλες 
τις κυβερνήσεις. Κάπως έτσι παίρνονται τα γαλόνια. Κατά συνέ-
πεια, η δήλωση Ραγκούση εντάσσεται στο χώρο της πολιτικής 
γελοιότητας. Αλλά και της πολιτικής χυδαιότητας, καθώς με τα 
περί «αναστήλωσης του κράτους της Δεξιάς» προσπαθεί να ρίξει 
γέφυρες προς τους ψηφοφόρους και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Το τερατούργημα ως εκβιασμός
Συνεντευξιαζόμενος σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο Θεοδωρικά-

κος είπε ότι η κυβέρνηση θα φέρει νομοθετική ρύθμιση που θα 
λέει ότι «στην Οικονομική Επιτροπή θα έχει πλειοψηφία η παρά-
ταξη του Δημάρχου. Και αντίστοιχα του Περιφερειάρχη». Δεν 
έδειξε όμως καμιά ιδιαίτερη βιασύνη για τη νομοθέτηση αυτής 
της αλλαγής. Αντίθετα, έδωσε έμφαση σε ένα άλλο ζήτημα, το 
οποίο ονόμασε «ενθάρρυνση της σύμπραξης». Θα δίνεται, είπε, 
«η δυνατότητα σε όσους συνεργάζονται να μετέχουν πλέον στη 
διοίκηση. Εάν δύο ή και περισσότεροι συνδυασμοί συμφωνήσουν 
σε ένα κοινό πρόγραμμα, θα μπορέσουν να συμφωνήσουν και 
στην άσκηση της διοίκησης και της εξουσίας στον Δήμο και στην 
Περιφέρεια, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των παρατάξεων στη 
διοίκηση του Δήμου, στην προεδρία του Δημοτικού ή του Περι-
φερειακού Συμβουλίου και στα όργανα διοίκησης του Δήμου ή 
της Περιφέρειας».

Διαφαίνεται, λοιπόν, η πρόθεση να ασκηθεί ένας εκβιασμός σε 
συγγενείς παρατάξεις (νεοδημοκρατικές ή πασοκικές, ορισμέ-
νες φορές και συριζαίικες): ή κάνετε σύμπραξη με την παράταξη 
του δημάρχου ή του περιφερειάρχη ή μένετε «εκτός νυμφώνος». 
Εκτός οικονομικής επιτροπής, που είναι η πιο κρίσιμη επιτροπή 
στη διοίκηση ενός δήμου ή μιας περιφέρειας, δεδομένου ότι 
αυτή διαχειρίζεται το «μπαγιόκο» και κλείνει τις εργολαβίες (με 
«ό,τι» αυτό συνεπάγεται).

Το μικτό εκλογικό σύστημα που θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ (απλή 
αναλογική για την εκλογή των συμβούλων, πλειοψηφικό για την 
εκλογή δημάρχου ή περιφερειάρχη) δημιούργησε φυγόκεντρες 
τάσεις, ιδιαίτερα στους δήμους. Μια σειρά τοπικά στελέχη της 
ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ δημιούργησαν χωριστούς συνδυασμούς με 
τη βεβαιότητα ότι θα έχουν αναβαθμισμένο ρόλο μετά τις εκλο-
γές, γιατί ο δήμαρχος δε θα έχει πλειοψηφία και θα χρειαστεί 
την ή τις ψήφους που διαθέτουν στο συμβούλιο. Ερχεται τώρα η 
ΝΔ και αντί να αφήσει τα δημοτικά συμβούλια να λύσουν μόνα 
τους τα ζητήματα αυτά (τα λαμόγια ξέρουν από παζάρια), προ-
σφέρει σε όσους εκλέχτηκαν δήμαρχοι ή περιφερειάρχες ένα 
εργαλείο εκβιασμού: την πλειοψηφία στην οικονομική επιτροπή. 
Ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης θα μπορεί να παίρνει κρίσιμες 
αποφάσεις μόνος του, μέσω της οικονομικής επιτροπής, ενώ εκεί-
νοι που θα αρνηθούν να συμπράξουν μαζί του, θα μείνουν «εκτός 
νυμφώνος». Ετσι, δίνεται ώθηση για να σχηματιστούν συμπαγείς 
και μόνιμες πλειοψηφίες, με τους δημάρχους και τους περιφε-
ρειάρχες να έχουν πλέον το πάνω χέρι στο παζάρι, αφού έχουν 
την εναλλακτική λύση της οικονομικής επιτροπής.

O τέλειος εξευτελισμός
Η δήλωση μετάνοιας για τις… κακές 

παρέες που έκανε «στο παρελθόν» 
με αντισημίτες, που έκανε ο Βορίδης, δε 
θεωρήθηκε αρκετή από το σιωνιστικό λό-
μπι. Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο 
Ελλάδος σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι 
«λαμβάνει υπόψη του και εκτιμά τις εξηγή-
σεις που έδωσε ο κ. Βορίδης και ελπίζει ότι 
θα αποδείξει εμπράκτως την ειλικρίνεια 
της δήλωσής του, με συγκεκριμένες πρω-
τοβουλίες, ακολουθώντας το παράδειγμα 
άλλων πολιτικών που δεν δίστασαν να εκ-
φράσουν τη λύπη τους για τις θέσεις που 
είχαν υιοθετήσει στο παρελθόν».

Το 'πιασε το… υπονούμενο ο Βορίδης 
και προχώρησε στο επόμενο βήμα. Και 
έμπρακτο αυτή τη φορά. Την περασμένη 
Κυριακή ανακοίνωσε ότι «σε συνέχεια των 
δηλώσεών μου της 13/7/19, αύριο (Δευτέ-
ρα, 22/7/2019) και ώρα 10:00, πρόκειται 
να επισκεφθώ το Εβραϊκό Μουσείο Ελλά-
δος». Και συνέχισε: «Η επίσκεψή μου στο 
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος σηματοδοτεί 
και την ανάγκη μου να εκφράσω μια συγ-
γνώμη προς τον Εβραϊκό λαό επειδή στο 
παρελθόν και ο ίδιος προσωπικά καλλιέρ-
γησα πολιτικές και προσωπικές σχέσεις με 
αρνητές του Ολοκαυτώματος».

Τη Δευτέρα το πρωί, λοιπόν, έκανε την 
επίσκεψη, συναντήθηκε με τον πρόεδρο 
του Μουσείου και με τους αντιπρόεδρο 
και γενικό γραμματέα του ΚΙΣ, έβγαλε ένα 
πάκο φωτογραφίες τις οποίες διένειμε το 

Γραφείο Τύπου του ΥΠΑΑΤ και γενικά πή-
ρε τη… μύηση που του χρειαζόταν για να 
μπορέσει να συνεχίσει την πολιτική του κα-
ριέρα απερίσπαστος από το βάρος των… 
νεανικών του αμαρτημάτων. «Είμαστε χα-
ρούμενοι σήμερα διότι υποδεχόμαστε τον 
Υπουργό και τονίζω ότι τον υποδεχόμαστε 
ως ένα φίλο του εβραϊκού λαού και προ-
φανώς της Ισραηλιτικής Κοινότητας στην 
Ελλάδα», δήλωσε ο γενικός γραμματέας 
του ΚΙΣ, ενώ ο πρόεδρος του Μουσείου 
«εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψη 
του κ. Βορίδη “του πρώτου Υπουργού της 
νέας Κυβέρνησης“ όπως χαρακτηριστικά 
είπε». «Είμαι πολύ χαρούμενος για την επί-
σκεψή μου αυτή αλλά και για το γεγονός 
ότι ο κ. Πρόεδρος και ο κ. Γραμματέας 
μοιράστηκαν μαζί μου σχέδια που έχουν 
για το μέλλον τα οποία ελπίζω ως ελληνική 
πολιτεία να τα υποστηρίξουμε», δήλωσε ο 
Βορίδης (τίποτα τελικά δεν είναι τζάμπα).

ΥΓ1. «Εχω συνυπάρξει πολιτικά με αν-
θρώπους που είχαν τέτοιες απαράδεκτες 
ιδέες», έγραψε ο Βορίδης στις δημόσιες 
δηλώσεις μετάνοιας. Ποιους εννοεί; Τον 
Καρατζαφέρη και τα στελέχη του ΛΑΟΣ; 
Εκεί όμως «συνυπήρξαν» και ο Μπουμπού-
κος με τον υιό Πλεύρη. Ο Μπουμπούκος 
που πουλούσε και διαφήμιζε με θαυμα-
σμό το εθνικοσοσιαλιστικό έμεσμα του 
Κ. Πλεύρη «Οι Εβραίοι. Ολη η αλήθεια» 
και ο Θ. Πλεύρης που υπερασπιζόταν στο 
δικαστήριο τον πατέρα του λέγοντας ότι 
είναι δικαίωμά του να υποστηρίζει ότι πρέ-

πει «να διατηρείται σε καλή κατάσταση 
το στρατόπεδο του Αουσβιτς, γιατί θέλω 
κάποια στιγμή να επανέλθει εθνικοσοσια-
λιστικό καθεστώς, να επανέλθει ο Χίτλερ, 
να πάρει τους Εβραίους και να τους βάλει 
στο Αουσβιτς»! Υποδεικνύει, άραγε, ο Βο-
ρίδης και σ' αυτούς να κάνουν αντίστοιχες 
δηλώσεις μετάνοιας; 'Η απλά τους «δίνει» 
στους σιωνιστές, τσαντισμένος επειδή 
στράφηκαν μόνο εναντίον του, ενώ υπάρ-
χουν και χειρότεροι αντισημίτες απ' αυτόν;

ΥΓ2. Ο πρέσβης της Παλαιστινιακής 
Αρχής στην Αθήνα ενοχλήθηκε από τις 
δηλώσεις Βορίδη που στήριξε τη μετα-
φορά της αμερικάνικης πρεσβείας στην 
Ιερουσαλήμ και προσπάθησε να φέρει τον 
Βορίδη σε αντιπαράθεση με τον Μητσοτά-
κη, ο οποίος και πρόσφατα, στις 16.4.2019, 
«επεσήμανε την πάγια υποστήριξη του 
ίδιου και του κόμματός του στη λύση των 
δύο κρατών για ένα Ανεξάρτητο Παλαιστι-
νιακό Κράτος στα σύνορα του 1967 με την 
Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα».  
Ο Βορίδης σε μάρανε, κύριε πρέσβη; Εί-
δες μήπως τον πρωθυπουργό του να τον 
αποδοκιμάζει;

ΥΓ3. Η ΕφΣυν, που επιτίθεται στον Βο-
ρίδη, δεν έκανε το ίδιο όταν ο Τσίπρας γι-
νόταν ο πρώτος έλληνας πρωθυπουργός 
που χαρακτήριζε την Ιερουσαλήμ «ιστο-
ρική πρωτεύουσα» του Ισραήλ. Εγγράφως, 
μάλιστα, στο βιβλίο επισκεπτηρίων του 
προέδρου του σιωνιστικού μορφώματος.

Αντισημιτισμός είναι τα εγκλήματα των σιωνιστών 
και όχι η καταγγελία τους

Για να πούμε την πάσα αλή-
θεια, αγνοούσαμε ότι υπάρ-

χει ειδικός απεσταλμένος στο 
υπουργείο Εξωτερικών για την 
Καταπολέμηση του Αντισημι-
σμού και την Προάσπιση της 
Μνήμης του Ολοκαυτώματος. 
Ονομάζεται Ευστάθιος Λιανός-
Λιάντης. Ηταν ειδικός γραμμα-
τέας Θρησκευτικής και Πολιτι-
στικής Διπλωματίας και ο Κα-
τρούγκαλος του προσέφερε και 
τη δεύτερη θέση. Εχει δε όλα τα 
προσόντα για να διατηρήσει τα 
πόστα του και επί κυβέρνησης 
Μητσοτάκη. Από το βιογραφικό 
του βλέπει κανείς ότι κινείται 
μεταξύ Θεολογικής Σχολής του 
ΑΠΘ, οικουμενικού πατριαρ-
χείου, Εκκλησίας της Ελλάδος 
(έκανε και μεταπτυχιακό στο 
Λονδίνο με υποτροφία της) και 
πρεσβυτογενών πατριαρχείων. 
Ανθρωπος της Εκκλησίας δη-
λαδή.

Πληροφορηθήκαμε την 
ύπαρξη του εν λόγω κρατικού 
στελέχους (πλέον) από συνέ-
ντευξή του στα «Νέα» σχετική 
με τον αντισημιτισμό. Αν και 
ορθόδοξος (υποθέτουμε), ο 
Λιανός-Λιαντίνης μας λέει με 
ύφος χιλίων καρδιναλίων ότι ο 
αντισημιτισμός «τροφοδοτείται, 
μάλιστα, από πηγές παραπληρο-
φόρησης και προπαγάνδας, οι 
οποίες μπορεί να είναι ομόρρι-
ζες ή αντιθετικές μεταξύ τους, 
όπως τα εξτρεμιστικά πολιτικά 
άκρα και ο φονταμενταλισμός».

Θ' αφήσουμε έξω τον (ισλα-
μικό προφανώς) «φονταμεντα-

λισμό», μολονότι ένας ειδικός 
στα θεολογικά ζητήματα θα 
έπρεπε να γνωρίζει ότι το Ισλάμ 
ως θρησκεία κάθε άλλο παρά 
εχθρικό προς τον Εβραϊσμό εί-
ναι (αντίθετα, τον εμπεριέχει εν 
μέρει, όπως και τον Χριστιανι-
σμό). Μένουμε μόνο σ' αυτά που 
ονομάζει «εξτρεμιστικά πολιτικά 
άκρα», δηλαδή τον ναζιφασισμό 
και τις ιστορικές επαναστατικές 
ιδεολογίες του εργατικού κινή-
ματος, τον μαρξισμό και τον 
αναρχισμό. Δε θ' ασχοληθούμε 
με την επανάληψη της γνωστής 
αντιδραστικής θεωρίας των 
«δύο άκρων» (αλίμονο αν ένα 
παιδί της Εκκλησίας και του 
αστικού κράτους δεν κατέφευ-
γε σ' αυτήν), αλλά θα μιλήσουμε 
μόνο για τη συσχέτιση των «δύο 
άκρων» με τον αντισημιτισμό.

Ο ναζισμός εμπεριέχει ως 
βασικό συστατικό στοιχείο 
της συγκρότησής του τον αντι-
σημιτισμό. Ο μαρξισμός και 
ο αναρχισμός, όμως; Δε θα 
μιλήσουμε για την εβραϊκή κα-
ταγωγή (καταγωγή μόνο, γιατί  
ήταν άθεοι) εξεχόντων ανδρών 
και εξεχουσών γυναικών του 
μαρξιστικού ρεύματος (Μαρξ, 
Λούξεμπουργκ, Σβερντλόφ και 
τόσοι άλλοι), αλλά για τη συ-
στηματική καταπολέμηση του 
αντισημιτισμού από την επανα-
στατική σοσιαλδημοκρατία και 
στη συνέχεια το κομμουνιστικό 
κίνημα. Ας μας βρει ο Λιανός-
Λιάντης μία έστω αντισημιτική 
αναφορά στα μαρξιστικολενινι-
στικά θεωρητικά κείμενα ή μία 

έστω παρέκκλιση στη δράση του 
κομμουνιστικού κινήματος.

Δεν είναι καθόλου δύσκολο 
να καταλάβει κανείς ότι για τον 
Λιανό-Λιάντη αντισημιτισμός 
είναι η πολεμική ενάντια στο 
σιωνισμό και στα εγκλήματα 
κατά της ανθρωπότητας που 
διέπραξε και συνεχίζει να δια-
πράττει, εφαρμόζοντας καθαρά 
ναζιστικές μεθόδους κατοχής 
και γενοκτονίας σε βάρος του 
αδούλωτου παλαιστινιακού λα-
ού. Ετσι, οι δήθεν πολέμιοι του 
αντισημιτισμού ξεμασκαρεύ-
ονται και αποκαλύπτονται ως 
υπερασπιστές του σιωναζισμού.

Αν κάποιοι έλληνες διανοού-
μενοι (με το συμπάθειο) προ-
σπαθούν μέσα από πρόστυχες 
γενικεύσεις και αστήρικτα ιδε-
ολογήματα να κρύψουν κάπως 
την υποστήριξη του σιωναζι-
σμού, οι επίσημοι εκπρόσωποι 
του τελευταίου δεν κρύβονται 
καθόλου. Για παράδειγμα, η πρέ-
σβης του Ισραήλ στην Ελλάδα 
Ιρίτ Μπεν Αμπα, σε πρόσφατη 
συνέντευξή της (CNN Greece, 
13.6.2019), μεταξύ των άλλων 
προκλητικών, όταν ρωτήθηκε αν 
υπάρχει στην Ελλάδα αντισημι-
τισμός, απάντησε ότι «υπάρχει 
ακόμα μια έντονη αντισημιτική 
ρητορική, ιδιαίτερα στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και όχι 
μόνο» και εξέφρασε τη βεβαι-
ότητα ότι «η ελληνική Δικαιοσύ-
νη θα συνεχίσει να απαγγέλει 
κατηγορίες εναντίον εκείνων 
που παραβιάζουν το νόμο». Δεν 
αναφερόταν, όμως, σε ναζιστές 

αντισημίτες τύπου Πλεύρη, αλ-
λά σε όσους αντιτίθενται στα 
εγκλήματα των σιωνιστών σε 
βάρος των Παλαιστίνιων.

Διαβάστε τι εξεστόμισε 
με απύθμενο θράσος:  «Η 
Bundestag της Γερμανίας υιοθέ-
τησε μια σημαντική και ιστορική 
απόφαση πριν μερικές εβδομά-
δες που χαρακτηρίζει το κίνημα 
BDS ως αντισημιτικό. Αυτή η 
απόφαση θα έπρεπε να υιοθετη-
θεί από όλα τα κοινοβούλια της 
Δύσης συμπεριλαμβανομένου 
και του Ελληνικού Κοινοβουλί-
ου. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε 
ακόμη ένα βήμα για την καταπο-
λέμηση του αντισημιτισμού»!

Το BDS είναι ένα διεθνές 
κίνημα, κάθε άλλο παρά βίαιο 
(αντίθετα, επιμένει στη νόμιμη 
δράση, σύμφωνα με τις αρχές 
του ΟΗΕ), που προσπαθεί να 
προωθήσει μποϊκοτάζ και κυ-
ρώσεις κατά του Ισραήλ, επειδή 
εφαρμόζει πολιτικές απαρτχά-
ιντ. Να γίνει, δηλαδή, ό,τι έγινε 
στο παρελθόν σε βάρος του 
ρατσιστικού νοτιοαφρικανικού 
καθεστώτος. Το κίνημα αυτό 
έχουν υποστηρίξει διεθνείς 
προσωπικότητες, όπως ο Ρότζερ 
Γουότερς, η Αντζελα Ντέιβις, ο 
αρχιεπίσκοπος Ντέσμοντ Τού-
του κ.ά. Ανάμεσα στους υπο-
στηρικτές του είναι και πολλοί 
Εβραίοι, ακόμα και μέσα στο 
ίδιο το Ισραήλ. Αυτό το κίνημα, 
λοιπόν, το βαφτίζουν αντισημι-
τικό και απαιτούν από τα αστικά 
κοινοβούλια να το κηρύξουν 
παράνομο!
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Αξονας αμερικανοδουλείας
Ο Τσίπρας δεν είναι πλέον πρωθυπουργός αλλά για τους αμερικά-

νους ιμπεριαλιστές παραμένει ένας καλός φίλος, ένα τσιράκι για την 
προώθηση της πολιτικής τους στην περιοχή. Ετσι, ο υφυπουργός Εξω-
τερικών των ΗΠΑ για θέματα Ευρώπης και Ευρασίας, Φίλιπ Ρίκερ, 
στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ελλάδα, δε συναντήθηκε μόνο 
με μέλη της κυβέρνησης, αλλά έκανε και μια βίζιτα στο γραφείο του 
Τσίπρα, συνοδευόμενος από τον πρέσβη Πάιατ. Ο Ρίτερ, στέλεχος 
της υψηλής γραφειοκρατίας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, έχει υπηρετήσει 
στη Βόρεια Μακεδονία και επομένως γνωρίζει καλά πόσο αποφα-
σιστική υπήρξε η συνεισφορά του Τσίπρα για την προώθηση των 
αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή και ειδικά στα Βαλκάνια.

Το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με καμάρι το γεγονός, 
σημειώνοντας ότι «κατά τη συνάντηση, υπογραμμίστηκε η σημασία 
που έχει η διατήρηση του ρόλου της Ελλάδας ως τον βασικό πυλώνα 
ειρήνης, σταθερότητας και ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο και 
τα Βαλκάνια και ως περιφερειακό ενεργειακό κόμβο». Με ακόμα 
μεγαλύτερο καμάρι η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «επι-
πλέον, τονίστηκε η σημασία του υψηλού επιπέδου του Στρατηγικού 
Διαλόγου Ελλάδας και ΗΠΑ που καθιερώθηκε το 2018 με τις ΗΠΑ, 
ως βάση για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας».

Εχουμε, λοιπόν ένα σταθερό άξονα  αμερικανοδουλείας που 
εκτείνεται από τα δεξιά μέχρι τα αριστερά του αστικού πολιτικού 
φάσματος. Γεγονός που οι Αμερικάνοι θεωρούν ευτυχή συγκυρία 
για τα συμφέροντά τους, γι' αυτό και φροντίζουν να κρατάνε και τον 
Τσίπρα στο «παιχνίδι», είτε αρέσει στον Μητσοτάκη είτε όχι.

YΓ. Ο Μητσοτάκης, πάντως, τουλάχιστον δημόσια, δε φαίνεται 
να έχει πρόβλημα μ' αυτό. «Εχετε κατηγορηθεί ότι είστε φίλος της 
Αμερικής, καθώς έχετε σπουδάσει στο Harvard και έχετε θητεύσει 
στον τραπεζικό τομέα. Δεν σας έκανε ζημιά αυτό;», τον ρώτησε ο 
Φαρίντ Ζακαρία του CNN στη σύντομη συνέντευξη που του πήρε. 
«Πιστεύω ότι η στάση αυτή έχει αλλάξει», απάντησε ο Κούλης. Και 
συνέχισε: «Εχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι πριν από χρόνια η κοινή 
γνώμη της Ελλάδας ήταν αρκετά αντιαμερικανική. Δεν νομίζω ότι 
ισχύει αυτό πλέον. Ενα από τα θετικά που έκανε η κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν άλλαξε την πολιτική για τη στρατηγική συνερ-
γασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες»…

Σχεδιάζουν αιφνιδιαστική μεταγωγή 
του Δ. Κουφοντίνα σε κλειστή φυλακή

Μια γιγαντιαία αστυνομική επιχείρηση 
άρχισε να αναπτύσσεται γύρω από 

τις αγροτικές φυλακές της Κασσαβέτει-
ας στη Μαγνησία, τρεις μέρες μετά την 
εκλογική νίκη της ΝΔ, την επομένη από 
την εγκατάσταση του Χρυσοχοΐδη στον 
υπουργικό θώκο της Κατεχάκη, με αρμοδι-
ότητα πλέον και τον έλεγχο των φυλακών.

Περιπολικά και αυτοκίνητα της ασφά-
λειας σταθμεύουν σε διάφορα σημεία 
έξω από τον περίβολο των φυλακών, σε 
εικοσιτετράωρη βάση, ενώ κάποια απ' 
αυτά κάνουν συνεχείς περιπολίες στους 
δρόμους γύρω από τις εκτάσεις των φυ-
λακών. Κάποια μέρα, στους ένστολους 
αστυνομικούς και στους ασφαλίτες που 
«σταλίζουν» έξω από τη φυλακή προστέ-
θηκε και μια κλούβα των ΜΑΤ!

Σε καμιά άλλη φυλακή της χώρας δεν 
παρατηρήθηκε η λήψη αντίστοιχων μέ-
τρων και έτσι έγινε φανερό ότι η γιγα-
ντιαία αστυνομική επιχείρηση οφείλεται 
στο γεγονός ότι στη συγκεκριμένη φυλακή 
κρατείται ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Αλ-
λαγή στην ίδια κατεύθυνση υπάρχει και 
μέσα στη φυλακή, όπου ο Δ. Κουφοντίνας 
παρακολουθείται διαρκώς και ακολουθεί-
ται σε κάθε του βήμα από ένα τζιπάκι της 
Εξωτερικής Φρουράς, το οποίο παραμέ-
νει έξω από το σπιτάκι του με αναμμένα 

τα φώτα ακόμα και τις νυχτερινές ώρες. 
Από την περασμένη Δευτέρα στο τζιπάκι 
προστέθηκε και αυτοκίνητο της Ασφάλει-
ας με δυο ασφαλίτες. Μέσα στη φυλακή!

Φοβούνται μην αποδράσει ο Κουφοντί-
νας; Αστεία πράγματα. Ο Δ. Κουφοντίνας 
έχει πάρει έξι άδειες. Και τις έξι φορές 
επέστρεψε έγκαιρα στη φυλακή (και πριν 
την καθορισμένη ώρα, όπως σημειώνουν 
οι επίσημες αναφορές). Από πού, λοιπόν, 
τεκμαίρεται ότι σχεδιάζει να αποδρά-
σει; Ούτε οι κατάπτυστες εισαγγελικές 
προτάσεις και οι ακόμα πιο κατάπτυστες 
αποφάσεις του δικαστικού συμβούλιου 
του Βόλου, με τις οποίες του στέρησαν 
την έβδομη άδεια, δεν τόλμησαν να δια-
τυπώσουν τέτοιο υπαινιγμό. Σε άλλα «επι-
χειρήματα» κατέφυγαν.

Είναι φανερό πως με εντολή Χρυσο-
χοΐδη στήθηκε μια προβοκάτσια. Κατα-
σκεύασαν έναν «κίνδυνο απόδρασης 
του Κουφοντίνα» και οργάνωσαν αυτή τη 
γιγαντιαία αστυνομική κινητοποίηση έξω 
από τις φυλακές Κασσαβέτειας σε καθη-
μερινή βάση, για να προχωρήσουν άμεσα 
στο επόμενο βήμα: να μεταγάγουν τον Δ. 
Κουφοντίνα σε κλειστή φυλακή, επικαλού-
μενοι από τη μια τον κίνδυνο απόδρασης, 
που οι ίδιοι κατασκεύασαν, και από την άλ-
λη την ανάγκη να επιστρέψουν οι αστυνο-

μικές δυνάμεις στα κανονικά καθήκοντά 
τους, γιατί στο Βόλο αυξήθηκαν κλοπές 
και ληστείες εξαιτίας της λειψής αστυνό-
μευσης. Μέχρι να επανανομοθετήσουν τη 
δημιουργία Φυλακών τύπου Γ' με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται (στέρηση αδειών από τους 
κρατούμενους κτλ.).

«Η ασφάλεια είναι το μέγιστο αγαθό» 
διακήρυξε ο Χρυσοχοΐδης όταν παρέλα-
βε το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο της κα-
ταστολής. Ο υπερθετικός βαθμός, με τον 
οποίο τοποθέτησε την «ασφάλεια» στην 
κορυφή των αγαθών που υποτίθεται ότι 
εξασφαλίζει η αστική δημοκρατία, κου-
ρελιάζοντας τις διακηρύξεις του Διαφωτι-
σμού και τα αστικά συνταγματικά κείμενα, 
αποκάλυψε την κατεύθυνση που πρόκει-
ται ν' ακολουθήσουν. Ο Δ. Κουφοντίνας, 
εξαιτίας της εκτίμησης που απολαμβάνει 
από τον ελληνικό λαό και όσων συμβολίζει 
με την προσωπικότητα και τη στάση του, 
επιλέγεται ως ο πρώτος στόχος των σταυ-
ροφόρων της «ασφάλειας». Οι σε βάρος 
του διακρίσεις αποκτούν και συμβολικό 
χαρακτήρα. Αυτός είναι ένας πρόσθετος 
λόγος για ν' αντιταχθούμε σ' αυτές τις 
μεθοδεύσεις και να απαιτήσουμε να τερ-
ματιστεί το καθεστώς εξαίρεσης και να 
αναγνωριστούν στον Δ. Κουφοντίνα όλα 
τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος.

Ξαναρχίζει η 
«σκούπα» κατά 
μεταναστών

Οπως γνωρίζετε, η «Κόντρα» 
βρίσκεται στην περιοχή όπου 
κατοικεί η πλειοψηφία των με-
ταναστών της Αθήνας. Τις τε-
λευταίες μέρες διαπιστώσαμε  
ότι ο κόσμος που κυκλοφορεί 
στην Αχαρνών, που κάθεται στα 
φτηνά καφέ για να χρησιμοποι-
ήσει το δωρεάν wi-fi ή ψωνίζει 
από τα άπειρα «ανατολίτικα» 
μικρομάγαζα της περιοχής, έχει 
αραιώσει πάρα πολύ. Σε επίπεδα 
που παραπέμπουν σε περίοδο 
νηστείας του Ραμαζανιού.

Η απορία μας λύθηκε όταν 
αναγνώστης της εφημερίδας 
μας ενημέρωσε ότι στην Αχαρ-
νών, ακριβώς μπροστά από τον 
Αγιο Παντελεήμονα, είχε στηθεί 
αστυνομικό μπλόκο, το οποίο πε-
ρίμενε τους μετανάστες που κα-
τέβαιναν από τα λεωφορεία και 
τα τρόλεϊ και τους έκανε έλεγχο 
χαρτιών. Κάναμε μια σύντομη 
βόλτα με μηχανάκι και διαπιστώ-
σαμε ότι αυτό γινόταν και σε άλ-
λα σημεία (στην Πατησίων, στο 
ύψος της πλατείας Αμερικής, 
και στην Αριστοτέλους, στο 
ύψος της πλατείας Βικτωρίας).

Δεν είδαμε μετανάστες δε-
μένους με χειροπέδες, ούτε 
κλούβες να περιμένουν να τους 
φορτώσουν. Προφανώς, έχου-
με τις πρώτες κινήσεις της νέας 
κυβέρνησης σ' αυτόν τον τομέα, 
για ν' ακολουθήσουν στη συνέ-
χεια οι γνωστές επιχειρήσεις 
«σκούπα», όταν θα έχουν ετοι-
μάσει τους χώρους φυλάκισης 
των μεταναστών χωρίς χαρτιά 
που θα συλλαμβάνουν.

Ενάντια σε διαμαρτυρία στη Γερμανική Πρεσβεία

Απρόκλητη αστυνομική επίθεση, 
συλλήψεις και διώξεις

Απρόκλητη και βίαιη αστυ-
νομική επίθεση δέχτη-

καν την Παρασκευή 19 Ιούλη 
τούρκοι και κούρδοι πολιτικοί 
πρόσφυγες και έλληνες αλλη-
λέγγυοι, που προσπάθησαν 
να διαδηλώσουν για δεύτερη 
συνεχή εβδομάδα έξω από 
τη γερμανική πρεσβεία. Η δι-
αμαρτυρία οργανώθηκε από 
την Επιτροπή Αλληλεγγύης 
για τους πολιτικούς κρατού-
μενους στην Τουρκία και το 
Κουρδιστάν, μετά την κατα-
δίκη του Ερντάλ Γκόκογλου 
από γερμανικό δικαστήριο 
σε φυλάκιση πέντε ετών για 
τη νόμιμη δράση του στη Γερ-
μανία.

Καθώς οι λιγοστοί (13 άτο-
μα ακριβώς) διαδηλωτές βά-
διζαν προς το χώρο όπου και 
την προηγούμενη εβδομάδα 
είχαν κάνει τη διαμαρτυρία 

τους (τριάντα μέτρα από τη 
γερμανική πρεσβεία), δέχτη-
καν αιφνιδιαστική επίθεση 
από τους μπάτσους. Η επί-
θεση ήταν προσχεδιασμένη, 
όπως φάνηκε από το γεγονός 
ότι οι μπάτσοι φορούσαν ήδη 
αντιασφυξιογόνες μάσκες. 
Αφού «ψέκασαν» τους διαδη-
λωτές, άρχισαν να τους χτυ-
πούν άγρια με τα γκλομπ με 
αποτέλεσμα να τραυματίσουν 
τους περισσότερους (μερικοί 
φέρουν χτυπήματα ακόμα 
και στο πρόσωπο!). Αρπαξαν 
τους μισούς περίπου από 
τους διαδηλωτές (έξι άτομα) 
και σέρνοντάς τους από τα 
μαλλιά και κλωτσώντας τους 
τους έβαλαν σε περιπολικά 
και τους μετέφεραν στη ΓΑ-
ΔΑ. Εκεί, μετά από δυο ώρες 
τους ανακοίνωσαν ότι συλ-
λαμβάνονται και φτιάχτηκε 

το… παραδοσιακό σενάριο: 
οι διαδηλωτές επιτέθηκαν 
στους αστυνομικούς και τους 
τραυμάτισαν! Δόθηκε και στα 
παπαγαλάκια των ΜΜΕ, που 
ανέλαβαν να το διαδώσουν: 
«Επίθεση από μια ομάδα πε-
ρίπου 20 ατόμων δέχθηκαν 
οι αστυνομικοί που λάμβαναν 
μέτρα τάξης…» κτλ. κτλ.

Το κατηγορητήριο περιλαμ-
βάνει το μισό Ποινικό Κώδικα: 
σωματική βλάβη, απόπειρα 
επικίνδυνης σωματικής βλά-
βης (!) κατά συναυτουργία, 
αντίσταση, εξύβριση, διατά-
ραξη κοινής ειρήνης, παρά-
βαση του Νόμου περί όπλων 
(!) και άρνηση υποβολής σε 
δακτυλοσκόπηση. Για να κατα-
λάβετε για τι στήσιμο μιλάμε, 
αρκεί να αναφέρουμε ότι ΜΑ-
Τάς που καταθέτει ότι συνέλα-
βε δύο από τους έξι αναφέρει 

στην κατάθεσή του: «Από τις 
επιθέσεις έπαθα μικρές εκδο-
ρές στα δάκτυλα του δεξιού 
μου χεριού αλλά δε θέλω να 
εξεταστώ από ιατροδικαστή»! 
Οσο για τα «όπλα», που φυσικά 
δε βρέθηκαν, σύμφωνα με τον 
εισαγγελέα, όπλα είναι και τα 
χέρια και τα πόδια των διαδη-
λωτών! Και τι να πεις για την 
«αντίσταση»; Τους είχαν ψε-
κάσει με χημικά, όπως οι ίδιοι 
μπάτσοι λένε στις καταθέσεις 
τους, αλλά αυτοί αντιστέκο-
νταν βιαίως! Τέτοια πράγματα 
ούτε στη χούντα…

Εκτός από την εισαγγελία 
που έδειξε άμεση προσαρμο-
στικότητα στο νέο κατασταλ-
τικό περιβάλλον, το ίδιο έκανε 
και η σύνθεση του αυτόφωρου 
τριμελούς πλημμελειοδικεί-
ου στο οποίο οδηγήθηκαν οι 
συλληφθέντες. Ενώ ζήτησαν 
να δικαστούν, το δικαστήριο 
αποφάσισε να αναβάλει την 
υπόθεση για μια βδομάδα, 
επειδή δεν ήταν παρόντες οι 
ΜΑΤάδες. Στη συνέχεια, με 
εισήγηση της εισαγγελέα της 
έδρας, προχώρησε σε μια πρω-
τοφανή απόφαση. Αφησε μεν 
ελεύθερους τους συλληφθέ-

ντες, όπως είχε εκ του νόμου 
υποχρέωση, αλλά τους έβαλε 
τον περιοριστικό όρο να εμφα-
νίζονται κάθε δύο μέρες στο 
αστυνομικό τμήμα της περιο-
χής τους! Εμείς δε θυμόμαστε 
ανάλογο προηγούμενο (περιο-
ριστικό όρο για κατηγορία σε 
βαθμό πλημμελήματος) εδώ 
και πολλά χρόνια. Από συλλη-
φθέντα μας καταγγέλθηκε ότι  
ενώ πήγε να δώσει το «παρών» 
στο αστυνομικό τμήμα, εκεί 
δεν είχε φτάσει κανένα δικα-
στικό έγγραφο και οι ασφαλί-
τες του είπαν να φύγει!

 Η νέα δεξιά κυβέρνηση δεί-
χνει τα δόντια της με το καλη-
μέρα, απαγορεύοντας ακόμα 
και το δικαίωμα της διαμαρτυ-
ρίας. Οι μπάτσοι βγάζουν το 
άχτι τους πάνω σε διαδηλωτές 
και ο δικαστικός μηχανισμός 
ολοκληρώνει το έργο τους με 
τον πιο χοντροκομμένο τρό-
πο, έχοντας τη βεβαιότητα ότι 
δε θα του ζητήσουν λογαρια-
σμό. Ας φροντίσει το κίνημα 
να βάλει στη θέση τους και 
την κυβέρνηση και τους μη-
χανισμούς καταστολής. Οι 
αντιδράσεις πρέπει να είναι 
άμεσες πριν αυτό γιγαντωθεί.
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Πριν από μερικές μέρες, ο 
Ολυμπιακός κέρδισε άνετα 

με 3-0 τη Νότιγχαμ Φόρεστ σε 
φιλικό αγώνα στο Καραϊσκάκη 
και στις γραμμές των ερυθρό-
λευκων οπαδών δημιουργήθηκε 
ένα κλίμα αισιοδοξίας για την 
αγωνιστική εικόνα της ομάδας 
στη νέα σεζόν. Ο αγώνας είχε 
χαρακτηριστεί από τη διοίκηση 
της ομάδας πρόβα τζενεράλε 
πριν από την εκτός έδρας ανα-
μέτρηση του Ολυμπιακού με τη 
Βικτόρια για την  προκριματική 
φάση  του Champions League 
και τα παπαγαλάκια βρήκαν 
την ευκαιρία να πλέξουν το 
εγκώμιο του Μαρινάκη και να 
προσπαθήσουν να πείσουν 
τους οπαδούς της ομάδας ότι 
αν δεν υπάρξουν τρικλοποδι-
ές και χτυπήματα κάτω από τη 
μέση από τη διαιτησία και την 
παράγκα της ΕΠΟ, ο τίτλος του 
πρωταθλητή θα επιστρέψει στο 
λιμάνι. Με τις “αναλύσεις“ τους 
κατέληξαν  στο συμπέρασμα ότι 
οι μεταγραφές ήταν προσεχτικά 
σχεδιασμένες και στοχευμένες 
και ότι πολύ σύντομα θα γίνουν 
ορατά τα αποτελέσματα της 
δουλειάς που γίνεται στου Ρέ-
ντη. 

Την περασμένη Τετάρτη, με 
δηλώσεις του στη Nottingham 
Ρost ο Κριστιάν Καρεμπέ εξή-
γησε το όραμα που έχει για το 
αγγλικό ποδόσφαιρο και  ειδικό-
τερα για τη Νότιγχαμ ο Μαρινά-
κης. Σύμφωνα με τον υπάλληλο 
Καρεμπέ, ο ιδιοκτήτης της ερυ-
θρόλευκης ΠΑΕ «έχει μεγάλα 
σχέδια για την ομάδα και θα 
προσπαθήσει να τα υλοποιήσει 
άμεσα». Συγκρίνοντας τη Νότιγ-
χαμ με τον Ολυμπιακό τόνισε: 
«Είναι διατεθειμένος να κάνει 
ακόμα μεγαλύτερα πράγματα 
για τη Φόρεστ. Αυτό που μπορώ 
να σας πω είναι ότι το project 
μπορεί να είναι μεγαλύτερο 
από αυτό στον Ολυμπιακό. Γιατί 
έτσι; Πρώτα, επειδή η Φόρεστ 
είναι ένα παραδοσιακό κλαμπ, 
το παλιότερο στην  Αγγλία τώ-
ρα. Μπορεί να αγωνίζεται στην 
Championship σήμερα, αλλά 
ο βασικός στόχος είναι να το 
οδηγήσει στην Premier League. 
Γι΄αυτό το λόγο προσπαθεί να 
προσλάβει τους κορυφαίους αν-
θρώπους, ώστε να πετύχει αυτό 
το στόχο. Η Premier League εί-
ναι η κορυφαία ποδοσφαιρική 
αγορά στον κόσμο. Οταν μιλάς 
για μπίζνες και ποδόσφαιρο, 
όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι η  
Premier League βρίσκεται στην 
κορυφή. Εκεί θέλει να βρίσκεται 
η Φόρεστ».

Κατά την άποψη της στήλης, 
ο χρόνος που έγιναν οι δηλώ-
σεις Καρεμπέ στην οπαδική 
εφημερίδα της Φόρεστ δεν 
είναι τυχαία. Μέσω του γάλλου 
άσου ο Μαρινάκης θέλει να 
στείλει μηνύματα σε πολλές 

κατευθύνσεις. Καταρχάς, προς 
τους οπαδούς της Φόρεστ, ότι 
δεν πρέπει να ανησυχούν για 
το μέλλον της ομάδας τους, Το 
προηγούμενο διάστημα υπήρ-
χαν δημοσιεύματα, σύμφωνα 
με τα οποία μια μερίδα οπαδών 
και παλιών παραγόντων της Νό-
τιγχαμ είναι προβληματισμένοι 
με τις επιλογές του Μαρινάκη 
και τις κινήσεις που κάνει για 
την ομάδα.  Για να διασκεδάσει 
αυτές τις εντυπώσεις, ο Καρε-
μπέ παρουσιάζει τη Φόρεστ ως 
πρώτη προτεραιότητα του Μα-
ρινάκη. Και για να ενισχύσει την 
άποψή του, τονίζει ότι κάποιος 
επιχειρηματίας που «επενδύει» 
σε μια ποδοσφαιρική ομάδα αρ-
κετά χρήματα (με σκοπό φυσικά 
να βγάλει ακόμα περισσότερα 
κέρδη), αν έχει να επιλέξει μετα-
ξύ του ελληνικού και του αγγλι-
κού πρωταθλήματος είναι ξεκά-
θαρο ότι θα επιλέξει το αγγλικό 
που είναι στην κορυφή και έχει 
μεγαλύτερες ευκαιρίες για δό-
ξα και κέρδη. Συνεπώς, οι οπα-
δοί της Φόρεστ δε θα πρέπει να 
ανησυχούν, γιατί ο Μαρινάκης 
είναι σοβαρός καπιταλιστής και 
δε θα σπαταλήσει χρόνο με τον 
Ολυμπιακό, αλλά θα δώσει όλες 
του τις δυνάμεις για να υποστη-
ρίξει και να ενισχύσει την επέν-
δυσή του στη Νότιγχαμ.

Ο δεύτερος αποδέκτης των 
δηλώσεων Καρεμπέ είναι οι 
οπαδοί του Ολυμπιακού. Το 
φιλικό παιχνίδι μεταξύ των δυο 
ομάδων ήταν το πρώτο επίσημο 
του Ολυμπιακού στην Ελλάδα, 
έγινε λίγες μέρες πριν από τις 
δηλώσεις του Γάλλου και η 
αγωνιστική παρουσία των ερυ-
θρόλευκων ήταν ιδιαίτερα ικα-
νοποιητική (κυρίως στο πρώτο 
ημίχρονο) για περίοδο καλο-
καιρινής προετοιμασίας. Αυτό 
που προσπαθούν να πετύχουν 
επικοινωνιακά στον Ολυμπιακό 
με τις δηλώσεις Καρεμπέ είναι 
να δημιουργήσουν την εντύπω-

ση ότι ο Ολυμπιακός είναι αυτή 
τη στιγμή μεγαλύτερο brand 
name από τη Νότιγχαμ, μια με-
γάλη ευρωπαϊκή ομάδα, η οποία 
έχει βρει το δρόμο της υπό την 
ηγεσία του Μαρινάκη και με τη 
συνεχή ενίσχυση στο έμψυχο 
δυναμικό της θα πρωταγωνι-
στεί σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σε 
απλά ελληνικά, το μήνυμα προς 
τους οπαδούς της ομάδας είναι: 
«Ο Μαρινάκης ασχολήθηκε τα 
προηγούμενα χρόνια σοβαρά 
με τον Ολυμπιακό και έχει δημι-
ουργήσει μια δυνατή ομάδα που 
θα πρωταγωνιστήσει τα επόμε-
να χρόνια (αν δε βρει εμπόδια 
από την ποδοσφαιρική παράγκα 
που έχει στήσει ο Σαββίδης) σε 
Ελλάδα και Ευρώπη και πλέον 
θα αφιερώσει ένα μέρος της 
προσοχής του στη Νότιγχαμ, 
προκειμένου να αξιοποιήσει 
τις επενδυτικές ευκαιρίες που 
προσφέρει σε έναν επιχειρη-
ματία το αγγλικό ποδόσφαιρο 
για να ενισχύσει τη θέση του 
στην αγορά και να αυξήσει τα 
κέρδη του». 

Εμμέσως πλην σαφώς, ο 
Καρεμπέ κλείνει το μάτι στους 
ερυθρόλευκους οπαδούς και 
προσπαθεί να τους πείσει ότι 
με τις διασυνδέσεις που θα απο-
κτήσει και με τα φράγκα που θα 
κερδίσει ο Μαρινάκης από την 
ενασχόλησή του με τη Φόρεστ, 
ο μεγάλος κερδισμένος θα είναι 
ο Ολυμπιακός. Εχοντας ο Μαρι-
νάκης εξασφαλίσει τα απαραί-
τητα φράγκα και εξωαγωνιστι-
κές ευρωπαϊκές «επαφές», θα 
μπορέσει να βοηθήσει ακόμα 
περισσότερο τον Ολυμπιακό 
και να τον εντάξει στην ελίτ του 
ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Εκτός όμως από τους οπα-
δούς των δυο ομάδων, ο Μαρι-
νάκης στέλνει μήνυμα και προς 
την κυβέρνηση της ΝΔ. Από τις 
μέχρι στιγμής δηλώσεις του 
υφυπουργού Αθλητισμού Λευ-
τέρη Αυγενάκη, όλα δείχνουν 

ότι δεν υπάρχει διάθεση από 
την πλευρά της κυβέρνησης να 
κάνει άμεσα κινήσεις, που θα 
αλλάξουν άρδην το σημερινό 
status quo στο ελληνικό επαγ-
γελματικό ποδόσφαιρο. Ο Μα-
ρινάκης ξέρει ότι ο Σαββίδης 
δεν είναι εύκολος αντίπαλος 
και είναι σίγουρο ότι θα δώσει 
πίστωση χρόνου στον Κούλη 
πριν του ζητήσει να κάνει τις 
απαραίτητες «διορθωτικές» 
κινήσεις για να ξαναπάρουν 
οι ερυθρόλευκοι τα ηνία του 
ελληνικού ποδοσφαίρου και 
να καθορίζουν τις εξελίξεις σ’ 
αυτό. Σε αυτή τη φάση απαιτεί 
να μην υπάρχουν τρικλοποδιές 
σε βάρος των ερυθρόλευκων, 
αφήνοντας να πλανάται η απει-
λή ότι θα πάψει να ασχολείται 
με τον Ολυμπιακό, θα δώσει 
προτεραιότητα στη Νότιγχαμ 
που του προσφέρει περισσό-
τερες πιθανότητες για μεγάλα 
κέρδη και θα φορτώσει τη φθί-
νουσα πορεία του Ολυμπιακού 
στις κυβερνητικές επιλογές που 
στηρίζουν τον Σαββίδη και τους 
λοιπούς ανταγωνιστές των ερυ-
θρόλευκων.

Η στήλη δεν έχει τις απαραί-
τητες διασυνδέσεις με τη Νότιγ-
χαμ Φόρεστ για να μπορούμε 
να εκτιμήσουμε αν οι δηλώσεις 
Καρεμπέ έπεισαν τους οπαδούς 
της ομάδας. Επίσης, είναι δεδο-
μένο ότι δε θα είχαμε επίσημη 
αντίδραση από την πλευρά της 
κυβέρνησης στο έμμεσο μήνυ-
μα που της έστειλε ο Μαρινά-
κης. Οσον αφορά τους οπαδούς 
του Ολυμπιακού, από τα σχόλια 
και τις συζητήσεις τους στις 
αθλητικές ιστοσελίδες, η πλειο-
ψηφία τους δε δείχνει να «τρώ-
ει» το παραμύθι και δεν πιστεύει 
ότι ο Μαρινάκης θα ασχοληθεί 
με τη Νότιγχαμ για να εξασφα-
λίσει τα φράγκα που του χρειά-
ζονται για να κάνει μεγάλο τον 
Ολυμπιακό. Μάλιστα, αρκετοί 
από τους συμμετέχοντες σε 
αυτές τις συζητήσεις εκφρά-
ζουν την άποψη ότι η Φόρεστ 
ήταν, είναι και (το πιθανότερο) 
θα είναι μεγαλύτερο ποδοσφαι-
ρικό όνομα από τον Ολυμπιακό. 
Ομως, εκτός από ελάχιστες πε-
ριπτώσεις, δεν υπάρχει αυτή τη 
στιγμή κλίμα δυσαρέσκειας και 
οι ενδείξεις είναι ότι οι ερυθρό-
λευκοι οπαδοί θα δώσουν στον 
Μαρινάκη την πίστωση χρόνου 
που θέλει για να δημιουργήσει 
συνθήκες ανατροπής της κυρι-
αρχίας του Σαββίδη. Εκτός αν 
τα αποτελέσματα εντός του 
αγωνιστικού χώρου δεν είναι 
τα αναμενόμενα, οπότε θα 
αλλάξουν τα δεδομένα και θα 
αυξηθεί η πίεση από τους ερυ-
θρόλευκους οπαδούς για λύσεις 
«εδώ και τώρα». 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Να φορτώσουμε τις μπαταρίες, γιατί ο 
Σεπτέμβρης θα είναι καυτός

Δύο χιλιάδες δεκαεννιά
πού είσαι, της ανατροπής γενιά;

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις λατρείας προς το πρόσωπο του 
μητροπολίτη συμβασιλευούσης Ανθιμου, μετά και τη «μυστι-
κή» αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δεκάδες χιλιάδες υπογραφές 
για να ακυρωθεί η πράξη, αλλά και «γλέντι» σε διαδίκτυο και 
ρούγες, πλαισιώνουν το προφίλ ενός λαοφιλούς θρησκευτικού 
ηγέτη στη μόνη ταλιμπανική «δημοκρατία» της Δύσης.

Καθόμουν στην ξερολιθιά κι άκουγα τα τριζόνια
να τραγουδούν διστακτικά στ' άρρωστο καλοκαίρι

ώσπου τουρίστες ήρθανε απ' τη μεγάλη πόλη
και το χαμπέρι φέρανε: Habemus Mitsotakis.

Ωστόσο, το με-
γάλο «γλέντι» στο 
διαδίκτυο και στους 
καφενέδες γίνε-
ται με αφορμή τις 
πρώτες μέρες μετά 
την -διά εκλογών 
βεβαίως βεβαίως, 
διότι «people have 
the power» όπως 
τραγουδούσε υπό 
την επήρεια ουσιών, 
μόνο μέσω της οποίας μπορεί να γίνει πιστευτό κάτι τέτοιο, η 
Patti Smith- αποπομπή της αριστεράς (τι γελάτε ρε;) και την 
ολική επαναφορά της δεξιάς.

Σεισμοί, πλημμύρες, καύσωνες, νεκροί σε καταιγίδες
τη μέρα που ανέλαβε τον μούντζωσαν οι μοίρες.

Οι εφτά πληγές του φαραώ θα 'ναι σαν παιχνιδάκι
αν μοιάζει του πατέρα του έστω και λιγουλάκι.

Και η ζωή (ποια «πλεύση» ρε) συνεχίζεται. Με το φετινό βα-
ριά άρρωστο καλοκαίρι να κυλάει βασανιστικά όπως κάθε τι 
πια στον αβίωτο βίο, τον Αύγουστο να έρχεται πλαισιωμένος 
από παχιές μύγες και παχιές παπάρες, με τα νέα πρόσωπα 
να προσπαθούν να ξεπεράσουν τα παλιά σε χορηγίες υλικού 
προς τη στήλη.

Χάσαμε το Κατερινιώ μα ήρθε η Δομινίκη
δεν πρόκειται να πλήξουμε μέσα σ' αυτή τη φρίκη

και αν το τσούρμο έφυγε, ήρθαν οι «καθώς πρέπει»
με ίδια αποτελέσματα. Καθένας πια το βλέπει.

Πολύ λαρτζ και χάι (το δεύτερο περιέχεται και στο επίθετό 
της) η Δόμνα. Αλλά βρέθηκε εκ των έσω ένας… Πνευματικός 
και της έκανε ένα ωραιότατο λούσιμο.

Τα νέα πουλέν είναι εδώ διαλαλώντας την πραμάτεια τους 
και διαγκωνιζόμενα για την ανάδειξη των καλύτερων, δίνοντάς 
μας τη σαφή βεβαιότητα ενός λαμπρού κοντινού μέλλοντος.

Κάτι ακούστηκε προχθές και θέλει εξηγήσεις:
Ξέρει κανένας να μας πει ποια είν' αυτή η Τασούλα

για την οποία είπανε τόσο ωραία λόγια;
Μην είναι καμιά όμορφη, καμία μορφωμένη

κι απ' έξω απαγγέλλει –λέει- τ' άπαντα του Καβάφη;
Ρωτάω γιατί κάποτε είχα ένα παπαγάλο

που απ' έξω είχε πούπουλα και μέσα ήταν στόκος.
Κούλης, cool is. Με καρότο και μαστίγιο. Με μείωση του 

ΕνΦΙΑ αλλά και κατάργηση του ασύλου. Κι αυτό γιατί είμαστε 
ακόμα στην αρχή και τα καλύτερα είναι μπροστά. Αλλωστε το 
καρότο, σε αντίθεση με το μαστίγιο, είναι αναλώσιμο…

   Και λίγη αριθμοποίηση (ποίηση των αριθμών) χωρίς σχόλια, 
μιας και οι επιπτώσεις της είναι αναπόδραστες και καθορίζουν 
και τα λοιπά: Στο 181,9% του ΑΕΠ (337,4 δισ. ευρώ) διαμορφώ-
θηκε το δημόσιο χρέος της Ελλάδας το πρώτο τρίμηνο του 
2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Το προηγούμενο 
τρίμηνο ήταν στο 181,1% (334,5 δισ.) και ένα χρόνο πριν 177,9% 
(322,5 δισ. ευρώ). Την ίδια περίοδο (α' τρίμηνο 2019) το χρέ-
ος στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 85,9% 
του ΑΕΠ, έναντι 85,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2018. Στην Ε.Ε. 
το χρέος διαμορφώθηκε στο 80,7% του ΑΕΠ, από 80%, αντί-
στοιχα.

Ας κλείσουμε με μια ευχάριστη και διασκεδαστική νότα: Στις 
23 Απριλίου το Κ.Κ.Ε. ψήφισε στη βουλή κατά του άρθρου 36 
του νόμου για την ίδρυση νομικής σχολής στην Πάτρα. Και στις 
15 Ιουλίου πληροφορηθήκαμε με χαρά ότι το κόμμα (ένα είναι 
το κόμμα), ως άλλος δόκτορ Τζέκιλ και μίστερ Χάιντ, είναι αντί-
θετο με την κατάργηση του νόμου για την ίδρυση της σχολής. 
Βέβαια, θα πείτε «σιγά την πρωτάκουστη συμπεριφορά, σιγά 
το νέο». Και θα έχετε δίκιο.

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Selfish selfies

Οσοι είχαν την ελπίδα ότι ο Κούλης δεν είναι γκαντέμης σαν τον πα-
τέρα του (ή σαν τον παπού του για κάποιους) πρέπει να την έχουν χάσει 
και να έχουν αποδεχτεί την πραγματικότητα. Εκτός λοιπόν από τους 
σεισμούς και καταποντισμούς, υπάρχει απόδειξη για την γκαντεμιά του 
Κούλη και από το χώρο του Αθλητισμού. Προεκλογικά συναντήθηκαν 
στα Τρίκαλα ο Μητσοτάκης με τον ερυθρόλευκο άσο Κώστα Φορτού-
νη. Ο Κούλης αναφέρθηκε στο ταλέντο του παίχτη και του ευχήθηκε να 
έχει πάντα καλή απόδοση και να οδηγήσει την ομάδα του σε τίτλους. 
Λίγες μέρες αργότερα, ο παίχτης τραυματίστηκε σοβαρά και θα μείνει 
εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα…
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> «Επταετής στρατιωτική δι-
κτατορία» η φασιστική χούντα, 
σύμφωνα με την ανακοίνωση 
του γρ. τύπου της ΚΕ του Πε-
ρισσού. Τι κι αν ο «ΟΔΗΓΗ-
ΤΗΣ» (φύλλο 5, Μάρτης 1969) 
αναφέρεται σε «φασιστικό 
καθεστώς» και η ΚΝΕ κυκλο-
φορούσε τρικάκια με σύνθη-
μα «1940-1969, ΟΧΙ ΣΤΟ ΦΑ-
ΣΙΣΜΟ».

> «BoJo» ο χαρακτηρισμός του 
(φρέσκου) ηγετοπρωθυπουρ-
γού Μπόρις Τζόνσον. Κάτι σαν 
Bozo the Clown…

> Τι ταΐζουν τον κόσμο: κακο-
πέραση κι αναθεώρηση της 
ιστορίας.

> Χρυσή Αυγή: έχουν χάσει τ’ 
αυγά και τα πασχάλια…

> «Συλλαλητήριο για την κα-
τάργηση του ασύλου» -ευσε-
βής πόθος- μέσω αμφιβόλου 
τίτλου- του καναλιού One.

> Κυριάκου έλευσις: «Σας φέ-
ραμε - σας φέραμε φλουρί 
Κωνσταντινάτο» - «Μας φέρα-
τε μας φέρατε βαρέλι δίχως 
πάτο»!

> Λιβάνια και συγκίνηση για το 
Μάτι: απόδοση ευθυνών;

> Περίπου χαρούμενους θέ-
λουν να μας παρουσιάσουν 
με τα (μόνιμα;) μέτρα για τον 
ΕΝΦΙΑ.

> Δεν φτάνει που πληρώνουμε 
κερατιάτικα – το κεραμίδι (έπε-
σε) στο κεφάλι μας – θένε να 
υποβάλλουν και την ιδέα της 
πλήρους υποταγής. 

> Πανεπιστημιακό άσυλο: 
Dream On!

> Ο Ρουπακιάς; Ψέματα; Μα τι 
λέμε, όλες οι κότες (οι φασιστι-
κές) έτσι φέρονται.

> Ωστε «πλούσιοι» οι εργαζό-
μενοι στο δημόσιο;

> Πίσω, ζαγάρια!

> Δεν είμαστε και πολύ σίγου-
ροι εάν οι σεισμολόγοι μιλάνε 
για ρήγμα (λόγω κονδυλίων) ή 
κονδύλια (λόγω ρήγματος)…

> Ευφημισμός από Bloomberg: 
«Στα σχέδια Μητσοτάκη να 
δώσει το “φιλί της ζωής“ στη 
ΔΕΗ».

> Εναγκαλισμός Γαρυφαλλιάς 
και Ντόρας.

> Εθνική ενότητα.

> The Sequel.

> «ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν 
στη στρατηγική» - Γ. Δελής, 

στα ΝΕΑ.

> «Ασυλο αλλά και… επέμβα-
ση δημόσιας δύναμης» - efsyn, 
6/6/2017. Σαν να μην πέρασε 
(ούτε) μια μέρα.

> «Μεγαλόψυχος» ο Τραμπ για 
Αφγανιστάν.

> Πτώση στην παγκόσμια κα-
πιταλιστική ανάπτυξη – ΔΝΤ 
speaking.

> Κεσάτια…

> Τρεις πρίζες = φυλακή. (Μ)
πριζονώμεθα!

> Αμίαντος στο Μάτι – Ελεύ-
θερη η Δούρου (Γαϊ-δούρου)…

> Γιούργια: το «ζουμί» από το 
κύριο άρθρο της «Καθημερι-
νής» (21/7/2019), «Η καλύτερη 
τακτική».

> Τι «United Kingdom» τι 
«United Kingston» - η… μόρφω-
ση της Ιβάνκα Τράμπ. Ανήκει 
και αυτή στους «άριστους»… 
(Τι Kingston Town, θα λέγαμε 
εμείς).

> Δόσεις (και πάλι).

> Exxon Mobil: 12.000 λίτρα 
πετρελαίου στον Ατλαντικό (κι 
εσύ μάζευε σκουπιδάκια από 

τις παραλίες…).

> 25 Ιούλη 1945: πρόλογος Γ. 
Ζέβγου (Ταλαγάνη) στη συλ-
λογή «Δέκα χρόνια αγώνες, 
1935-1945».

> Προνοιακά επιδόματα: επι-
θανάτιος ρόγχος.

> Επιμένει η «ΑΥΓΗ» στο αφή-
γημα της 13ης σύνταξης.

> Ντεν τέλει να πληρώνει (εξω-
φρενικά) η κ. Μαριέττα που 
έχει «κάποια» διαμερίσματα 
που είναι κενά.

> Αντιστρατηγόμπατσοι και 
υποστρατηγόμπατσοι. 

> Συντονίστρια ευρωομάδας 
GUE/NGL (επιτροπή μετα-
φορών – τουρισμού) η χρόνια 
τώρα αριστερή Ελενα Κου-
ντουρά…

> Δε μας χέζεις, ρε Τσακαλώ-
τε!

> Ταξικός ΕΝΦΙΑ…

> Μάθε γλώσσα και μετά μίλα!

> Γιατί, δεν ήταν η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ (με ΑΝΕΛ) που εφάρ-
μοσε τον ΕΝΦΙΑ μέχρι κεραί-
ας; Και την ληστρική εφαρμο-
γή του δεν συνεχίζει η ΝΔ;

> Κτηματογράφηση: ταχύτητα 
σάλιαγκα…

> Δεν είναι διακοσμητικός ο 
ρόλος του προέδρου της δημο-
κρατίας – Η ΑΥΓΗ, 23/7/2019. 
Αυτό φαίνεται να προσπαθεί 
να μας πείσει ο Φ. Παζαμιώτης 
με άρθρο του.

> «Μάτι: Από τις στάχτες του 
χθες στην ελπίδα του σήμερα» 
- μπουρδολογία αλλά και ΣΑ-
ΦΗΣ «στροφή» του ΕΘΝΟΥΣ.

> Sultan Han Erdogan yasiyor…

> Εκλογές στο Κόσοβο (κανο-
νικά Κοσόβα).

> «Αμεση κινητοποίηση του 
υπουργείου Πολιτισμού για τη 
Μονή Δαφνίου»…

> Οι αγάπες, μεταξύ των οποί-
ων και η θρησκεία, δεν κρύβο-
νται…

> 80% η αύξηση (φορολόγη-
ση) στις αναλήψεις από ΑΤΜ.

> Είμεθα ωφελούμενοι…

> Προσοχή: σχεδιάζουν «ηλε-
κτρονική ψηφοφορία σε δια-
δικασίες απόφασης κήρυξης 
απεργίας»…

> Για το καλό μας…

> Σύνολο εκκρεμών συντάξε-
ων: 464.000 (κατά Βρούτσην). 
«Αντιπολιτευτικός» ο αριθμός 
της Αχτσιόγλου: 170.000 το 
πολύ. Η πραγματικότητα: συ-
νταξιούχοι χωρίς σύνταξη.

> Κουτσούμπας: «Δημόσια, κα-
θολική και υποχρεωτική ασφά-
λιση». Και η χρηματοδότηση; 
Διμερής ή τριμερής; 

>  Το θέμα δεν είναι αν η 
“Generation 2” (άλλο αφήγη-
μα κι αυτό) νιώθει πιο άνετα 
να εκφράζει τα συναισθήματά 
της με emojis. Το θέμα είναι αν 
η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 
μπροστά σε μια οθόνη κι ένα 
πληκτρολόγιο αφήνει περιθώ-
ρια για ανάπτυξη συναισθη-
μάτων. 

> Και όχι μόνο.

> Συγχώνευση Media Markt 
και Public = απολύσεις (;)

> Καταργήθηκε η στήλη «Οι-
κονομία» στον Ριζοσπάστη; 
Μέσα στο 2019 –τουλάχιστον- 
δεν εμφανίζεται κάτι σχετικό…

> «Ο Μητσοτάκης τρέχει»-  
Bloomberg. Το ζήτημα είναι 
ποιος λαχανιάζει…

> Μέλπω Αξιώτη, «Σύμπτωση», 
1939. 

Βασίλης

Κυβερνητική διαχείριση: Show must go on…

Walking down this rocky road (Bad Company)

Η «αριστερά» σνομπάρει την αποχή (ακόμα και όταν αυτή είναι 42% πάνω από το 
ποσοστό της)

  Dixi et salvavi animam meam

u Λούφα και παραλλαγή από τους χρυσαυγίτες. Φωτογραφι-
κή αποτύπωση του θέματος που αποκάλυπτε η «Κόντρα» στο 
προηγούμενο φύλλο της (http://www.eksegersi.gr/issue/1015/
Πολιτική/33573. Μετά-το-εκλογικό-Βατερλό-πέταξαν-τη-μά-
σκα-του). Το ίδιο άρθρο παρουσιάζεται με διαφορετικό τρό-
πο στη φυλλάδα και στο site των νεοναζιστών. Στη φυλλάδα 
(πάνω φωτογραφία), που τη διαβάζουν μόνο οι μυημένοι στο 
νεοναζισμό, βλέπουμε τον χρυσαυγίτη να χαιρετά με τον εθνι-
κοσοσιαλιστικό χαιρετισμό. Πρέπει να τονωθεί το φρόνημα 
των «ξυρισμένων κεφαλών», που έχει πέσει στα πατώματα. Μια 
μέρα μετά, στην ιστοσελίδα, που την επισκέπτονται και μη 
μυημένοι, το ίδιο άρθρο εικονογραφείται με συγκεντρωμένους 
που ανεμίζουν ελληνικές σημαίες και καναδυό χρυσαυγίτικες 
σημαίες.

Γαλάζια φορέματα (στο χρώμα της σημαίας της ΕΕ), καπελά-
κια με γαλάζιες κορδέλες με κίτρινα αστέρια, ένας μεγάλος 
καρνάβαλος με τη φάτσα του Νάιτζελ Φάρατζ που κρατάει 
δυο μαριονέτες με τις φάτσες του Μπόρις Τζόνσον και του 
Τζέρεμι Χαντ. Και πλακάτ με συνθήματα (λευκά γράμματα 
σε κόκκινο φόντο) και υπογραφή «Το κάλλιστο για τη Βρετα-
νία»:  «Ο Μπόρις και ο Χαντ είναι μαριονέτες του Φάρατζ», 
«Μην αφήσετε τον Φάρατζ να τραβήξει τα σχοινάκια», «Ας 
παραμείνουμε στην ΕΕ» και άλλα.  Οι αντίπαλοι του Brexit 
διαδήλωσαν για μια ακόμα φορά έξω από το Γουεστμίνστερ, 
με κεντρικό σύνθημα «Οχι στον Μπόρις, ναι στην Ευρώπη», 
προεξοφλώντας ότι ο Τζόνσον θα είναι ο διάδοχος της Μέι.

οι τοίχοι έχουν φωνή

Σύγχρονη δουλεία
Εργάτες που ουρούν σε μπουκάλια δίπλα στο πόστο τους, για να 

μη χάνουν χρόνο να πηγαίνουν στην τουαλέτα. Μισθοί πείνας και 
εξοντωτικά ωράρια. Εγκυοι που εξαναγκάζονται να παραμένουν 
πολλές ώρες όρθιες. Απάνθρωπες συνθήκες εργασίας μπροστά 
στις οποίες ωχριά η εποχή της πρωταρχικής συσσώρευσης του 
κεφαλαίου.

Ολ' αυτά όχι σε κάποια χώρα του λεγόμενου «τρίτου κόσμου», 
αλλά στην καρδιά του «πολιτισμένου» καπιταλιστικού κόσμου. Στις 
αποθήκες μιας εταιρίας-πρότυπο, της Amazon. Οντως πρότυπο, 
αφού καταφέρνει να εμφανίσει μια ιλιγγιώδη κερδοφορία. Ως γνω-
στόν, στον καπιταλιστικό κόσμο μόνο ένας δείκτης επιβραβεύεται: 
ο δείκτης που δείχνει το ποσοστό του κέρδους.

«H Amazon έχει κερδίσει ήδη επάξια τη φήμη της εταιρίας που 
μετατρέπει τους πενιχρά αμειβόμενους εργαζόμενούς της σε αν-
θρώπινα ρομπότ που δουλεύουν στο πλευρό πραγματικών ρομπότ, 
εκτελώντας επαναληπτικές μηχανικές κινήσεις στο πακετάρισμα 
στον μικρότερο δυνατό χρόνο», σχολίαζε παλαιότερα η συντηρητική 
«Corriere della Sera» (περισσότερα στο http://www.eksegersi.gr/
issue/950/Διεθνή/30169. Η-αποθέωση-του-«μερικού-εργαλείου»).



Κούλης Οσμάν…
Κάθε αστική κυβέρνηση, όταν αναλαμβάνει την εξου-

σία, παρουσιάζει και ένα πρόγραμμα μεγαλεπήβολων 
έργων, με την κατασκευή των οποίων φιλοδοξεί να μεί-
νει στην Ιστορία. Αν δεν πρόκειται για έργα που εξυ-
πηρετούν συγκεκριμένες σκοπιμότητες του κεφαλαίου 
(όπως οι αυτοκινητόδρομοι, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, 
που φτιάχτηκαν κατόπιν παραγγελίας της ΕΕ, ή το Με-
τρό της Αθήνας, η κατασκευή του οποίου επιταχύνθηκε 
χάριν της μεγάλης μπίζνας των ολυμπιακών αγώνων 
του 2004), αν πρόκειται απλώς για έργα κοινωνικής ή 
πολιτιστικής χρησιμότητας, αυτά συνήθως μένουν στα 
χαρτιά.

Απ' αυτή την τύχη δε θα ξεφύγουν και τα «πέντε εμ-
βληματικά έργα στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη», 
που εξήγγειλε ο Μητσοτάκης με τις προγραμματικές 
δηλώσεις της κυβέρνησής του. Δεν είναι όμως τα «πέ-
ντε εμβληματικά έργα» που θ' απασχολήσουν τη στήλη, 
αλλά ένα απ' αυτά, πίσω από το οποίο δεν κρύβονται 
πολιτιστικές αλλά κατασταλτικές φιλοδοξίες.

«Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο επεκτείνεται και 
ενοποιείται με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αναγεννώ-
ντας ταυτόχρονα τα Εξάρχεια, την Πατησίων και την 
Ομόνοια», είπε ο Μητσοτάκης, ευχαριστώντας ταυτό-
χρονα «το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος που προσφέρθηκε 
ήδη να χρηματοδοτήσει τις πρώτες μελέτες για αυτό το 
εμβληματικό έργο, που θα αλλάξει την όψη του Κέντρου 
της Αθήνας».

Μας θύμισε έτσι τον βαρόνο Οσμάν, που η γαλλι-
κή μπουρζουαζία παρουσιάζει ως αναμορφωτή του 
Παρισιού. Πράγματι, ο Ζορζ-Εζέν Οσμάν (Georges-
Eugène Haussmann), νομάρχης του Παρισιού επί Να-
πολέοντα ΙΙΙ, πήρε εντολή να αναμορφώσει το Παρίσι. 
Και το αναμόρφωσε, γκρεμίζοντας δεκάδες χιλιάδες 
σπίτια, ολόκληρα τετράγωνα, στα οποία κατοικούσε 
το παρισινό προλεταριάτο και μισοπρολεταριάτο, το 
οποίο εξωθήθηκε στις παρυφές της πόλης, σε συνθή-
κες διαβίωσης πιο άθλιες απ' αυτές που αντιμετώπιζε 
στις παραδοσιακές γειτονιές του. Μετά την ισοπέδωση 
των προλεταριακών συνοικιών του κέντρου, οι αρχιτέ-
κτονες του Οσμάν χάραξαν φαρδιές λεωφόρους (τα 
γνωστά βουλεβάρτα) και έχτισαν φαραωνικά κτίρια για 
κατοικία και προς τέρψη της μπουρζουαζίας και της 
αριστοκρατίας.

Ολο αυτό το έργο αναμόρφωσης του παρισινού κέ-
ντρου παρουσιάστηκε ως μεγαλοφυής πολιτιστική σύλ-
ληψη. Το κίνητρο, όμως, ήταν εξαιρετικά… πεζό. Οταν ο 
Οσμάν έδωσε την εντολή να κατεδαφιστεί το προλετα-
ριακό Παρίσι, η πόλη μόλις είχε βγει από τα επαναστα-
τικά γεγονότα του 1848-52 (αυτά που τόσο γλαφυρά και 
τόσο διεισδυτικά έχει περιγράψει ο Μαρξ). Η νικήτρια 
τάξη ήθελε να αφαιρέσει από το προλεταριάτο τη δυ-
νατότητα να στήνει οδοφράγματα στα στενοσόκακα 
των γειτονιών του και ν' αμύνεται αποτελεσματικά πίσω 
απ' αυτά. Ηθελε στη θέση τους πλατιές λεωφόρους για 
να επελαύνει το ιππικό και το ιππήλατο πυροβολικό της 
εποχής, εξασφαλίζοντας συντριπτική στρατιωτική υπε-
ροχή έναντι των εξεγερμένων προλετάριων.

Ο Οσμάν εκδιώχτηκε πολλά χρόνια αργότερα ως 
λαμόγιο (τι πρωτότυπο!), όμως το έργο του έμεινε. Κι 
όταν το 1871 ο στρατός των Βερσαλλιών έσπασε τις 
πρώτες αμυντικές γραμμές των Κομμουνάρων, μπό-
ρεσε να προελάσει με όλη τη δύναμή του ταχύτατα 
από τα βουλεβάρτα του Οσμάν, αναγκάζοντας τους 
ηρωικούς Κομμουνάρους να δώσουν την ύστατη μάχη 
τους στο λόφο της Μονμάρτρης, τον οποίο πότισαν με 
το αίμα τους.

Αν και λαμόγιο, ο Οσμάν τιμάται μέχρι και σήμε-
ρα. Ενα από τα βουλεβάρτα εξακολουθεί να φέρει το 
όνομά του. Το δικό μας καθήκον είναι αυτονόητο. Δεν 
πρέπει ν' αφήσουμε αυτή την καρικατούρα του Οσμάν, 
τον Μητσοτάκη, να εξαφανίσει ένα τοπόσημο (και όχι 
μόνο) της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας, φορτωμένο 
με μνήμες αγώνων, με αποκορύφωμα την εξέγερση του 
1973. Το «παλιό Πολυτεχνείο» πρέπει να παραμείνει ΩΣ 
ΕΧΕΙ. Στα πάντα…

Π.Γ.

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

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

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινοΤην 1η Αυγούστου συμπλη-
ρώνονται 46 χρόνια από 

την ημέρα που δολοφονήθηκε 
από την KGB, σε συνεργασία 
με τους αναθεωρητές ηγέτες 
του ψευτο-ΚΚΕ, στο παγωμένο 
Σοργκούτ της Σιβηρίας, όπου 
ήταν εξόριστος, ο κομμουνιστής 
ηγέτης Νίκος Ζαχαριάδης, μια 
από τις σημαντικότερες προ-
σωπικότητες του διεθνούς κομ-
μουνιστικού κινήματος κατά την 
τριτοδιεθνιστική περίοδο και 
αναμφισβήτητα η σημαντικότε-
ρη πολιτική προσωπικότητα της 
Ελλάδας του 20ού αιώνα.

Ο Ζαχαριάδης συνδύαζε τα 
χαρακτηριστικά του πολιτικού 
ηγέτη, του θεωρητικού και του 
επαναστάτη της πράξης. Ανα-
δείχτηκε σε ηγέτη μέσα από το 
καμίνι της ταξικής πάλης και όχι 
μέσα από λαβύρινθους κομμα-
τικών γραφείων. Πριν αναλάβει 
το πόστο του γενικού γραμμα-
τέα του ΚΚΕ, στα 29 του χρόνια, 
είχε προλάβει να ζήσει μια πο-
λυκύμαντη επαναστατική ζωή, 
στην Τουρκία, την Ελλάδα και 
τη Σοβιετική Ενωση. Να δουλέ-

ψει λιμενεργάτης, να μπαρκάρει 
σε βαπόρια, να σπουδάσει στο 
Κομμουνιστικό Πανεπιστήμιο 
των Εργαζόμενων της Ανατολής 
(ΚΟΥΤΒ), να αναδειχτεί σε συν-
δικαλιστή ηγέτη, να καθοδηγή-
σει κομματικές οργανώσεις, να 
διωχθεί, να φυλακιστεί και να 
δραπετεύσει κάμποσες φορές 
(δυο φορές από τη φυλακή).

Γι' αυτό και η σχέση του ως 
ηγέτη, όχι μόνο με τα μέλη του 
κόμματος, αλλά με τις ευρύτε-
ρες λαϊκές μάζες, ήταν μοναδι-
κή. Λατρεύτηκε, γιατί όλοι τον 
θεωρούσαν «δικό τους», σάρκα 
από τη σάρκα της εργατικής 
τάξης, άνθρωπο που αξίζει να 
τους εκπροσωπεί, γιατί ποτέ 
δεν πρόκειται να τους προδώ-
σει. Αρκεί να θυμίσουμε τον 
«πανζουρλισμό» που επικράτησε 
στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 27 
Σεπτέμβρη του 1945, στην πρώτη 
δημόσια εμφάνιση του Ζαχαρι-
άδη μετά την επιστροφή του 
από το Νταχάου. Ο χώρος δεν 
επιτρέπει εκτενείς περιγραφές, 
γι' αυτό θα περιοριστούμε στην 
παράθεση των πρώτων από τους 
στίχους με τους οποίους ο Γιάν-
νης Ρίτσος «απαθανάτισε» την 
επιστροφή του Ζαχαριάδη:
Ηρθες απ’ του Νταχάου τα συρ-
ματοπλέγματα
ήρθες απ’ τη δεκάχρονη σκλαβιά
όπως έρχεται ο ήλιος απ’ την 
πόρτα της νύχτας.
Ηρθες μ’ ένα χοντρό στρατιωτικό 
χιτώνιο

απλός φαντάρος της παγκόσμιας 
λευτεριάς
εσύ αρχηγός δίχως παράτες και 
γαλόνια και παράσημα
μόνο με το παιδιάστικο χαμόγελό 
σου ανίσκιωτο
σαν ένα γαρούφαλλο στην κου-
μπότρυπα του πόνου μας
μονάχα με τον ήλιο της ψυχής 
σου κρεμασμένον
σα φυλαχτό στον κόρφο του λα-
ού μας.

Από την καθοδηγητική θέση 
του γενικού γραμματέα, στην 
οποία τοποθετήθηκε με παρέμ-
βαση της Κομμουνιστικής Διε-
θνούς, ο Ζαχαριάδης κατάφερε 
να οδηγήσει το ΚΚΕ στο δρόμο 
της πολιτικής ανασυγκρότησης, 
έτσι που από ένα κόμμα σπα-
ρασσόμενο από φραξιονιστι-
κές έριδες, να μετατραπεί σ’ 
ένα καθοδηγητικό και μαχητικό 
επιτελείο της εργατικής τάξης. 
Μπορεί να είναι ευρέως γνω-
στός από το γράμμα της 28ης 
Οκτώβρη του 1940, όμως ο Ζα-
χαριάδης έχει να επιδείξει ένα 
πλούσιο θεωρητικό συγγραφικό 
έργο, το οποίο συνόδευε πάντο-
τε την πολιτική-καθοδηγητική 
δραστηριότητά του, η οποία 
ήταν εξίσου πλούσια. Από τα 
μπουντρούμια της δικτατορίας 
του Μεταξά (1936) στο κολαστή-
ριο του Νταχάου (μέχρι το 1945) 
κι από εκεί ξανά στην Αθήνα, 
ένα σύντομο διάλειμμα μέχρι 
να ξανανέβει στο βουνό, φυσι-
κός ηγέτης της επανάστασης 
του 1946-49.

Ο Ζαχαριάδης δε συμβιβά-
στηκε με την αντεπανάσταση 
που σάρωσε το σοσιαλιστικό 
στρατόπεδο και το διεθνές κομ-
μουνιστικό κίνημα στα μέσα 
της δεκαετίας του ’50, δεν υπο-
τάχθηκε στον αναθεωρητισμό, 
δεν πρόδωσε την ιδεολογία και 
τις πολιτικές του απόψεις κι αυτό 
το πλήρωσε με την ίδια τη ζωή 
του. (Λεπτομέρειες για τη δο-
λοφονία του Νίκου Ζαχαριάδη 
από τους αναθεωρητές και την 
πολιτική-ιδεολογική σύγκρουση 
μαζί τους μπορείτε να διαβάσε-
τε στο http://www.eksegersi.gr/
Επικαιρότητα/13617. Αφιερωμέ-
νο-στους-δολοφόνους-του-Νί-
κου-Ζαχαριάδη).

Είναι χρέος μας να τιμούμε 
αυτούς που έπεσαν στον αγώνα 
για την κοινωνική απελευθέρω-
ση. Η τιμή στη μνήμη του Νίκου 
Ζαχαριάδη, όμως, συνιστά κάτι 
περισσότερο από ένα ηθικό κα-
θήκον. Ο Ζαχαριάδης συνδυάζει 
πολλά απ' αυτά που αποτελούν 
είδος εν ανεπαρκεία στις μέρες 
μας. Επαναστατική συνέπεια, 
θεωρητικό έργο, ηγετικές πολι-
τικές ικανότητες, στοχοπροσή-
λωση στον κομμουνισμό και τον 
προλεταριακό διεθνισμό και μια 
απροσποίητη λαϊκότητα, που τον 
κατέστησε τόσο αγαπητό στους 
ανθρώπους του λαού μας.

Στις μέρες μας, με το μεγάλο 
πολιτικό κενό, την ανυπαρξία 
ενός επαναστατικού πολιτικού 
επιτελείου της εργατικής τάξης, 
να χάσκει, προσφέροντας πρό-
σθετες δυνατότητες στους κυρί-

αρχους, με τον κοινοβουλευτικό 
κρετινισμό να έχει αναγορευτεί 
σε ύψιστη πολιτική αρετή, το έρ-
γο και η ζωή του Νίκου Ζαχαρι-
άδη αποτελούν πηγή έμπνευσης 
για κάθε κομμουνιστή, για κάθε 
πρωτοπόρο εργάτη.

Την Πέμπη 1 Αυγούστου θα 
πάμε και πάλι στο μνημείο του 
Νίκου Ζαχαριάδη για ν' αφή-
σουμε μερικά λουλούδια, φόρο 
τιμής στη μνήμη του τριτοδιε-
θνιστή ηγέτη. Το ραντεβού μας 
είναι στις 6:30 το απόγευμα 
(ακριβώς) στην είσοδο του Α' 
Νεκροταφείου.

Και μιας και μιλάμε για το 
μνημείο στον τάφο του Ζα-
χαριάδη, καλά θα κάνουν οι 
ρεβιζιονιστές να μην ξύνονται 
στη γκλίτσα του τσοπάνη, παρι-
στάνοντας πως τάχα τιμούν τη 
μνήμη αυτού που δολοφόνησαν. 
Γιατί κι αυτό το μνημείο θέλη-
σαν να το εξαφανίσουν. Κι αν 
υπάρχει, υπάρχει χάρη στη δική 
μας σθεναρή αντίδραση.

Ο Ζαχαριάδης τάφηκε όπως 
οποιοσδήποτε άλλος πολίτης, σ' 
έναν τάφο που είχε παραχωρη-

θεί για τρία χρόνια. Με τη λήξη 
της τριετίας, η Κουκούλου συμ-
φώνησε με το τμήμα Α' Κοιμητη-
ρίου του δήμου Αθήνας να πάρει 
τα οστά του Ζαχαριάδη και να 
τα μεταφέρει στην Καισαριανή, 
ώστε ο χώρος να δοθεί για εντα-
φιασμό άλλου νεκρού. Οταν το 
πληροφορηθήκαμε, αντιδρά-
σαμε έντονα και με αίτηση της 
Κεντρικής Επιτροπής της ΣΑΚΕ 
ζητήσαμε το θέμα να πάει στο 
δημοτικό συμβούλιο. Ο τότε δή-
μαρχος Αβραμόπουλος φοβή-
θηκε τους «μπελάδες» (μας είχε 
δει εξαγριωμένους στο γραφείο 
του) και εισηγήθηκε την απόρρι-
ψη της εισήγησης της Επιτροπής 
Κοιμητηρίων για απόρριψη του 
αιτήματός μας.

Το θέμα παρουσιάστηκε στη 
συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βούλιου στις 21 Φλεβάρη του 
1995 και χωρίς συζήτηση το ΔΣ 
ενέκρινε ομόφωνα «τη διατήρη-
ση του μνημείου του Νικ. Ζαχα-
ριάδη (ηγετική προσωπικότητα 
του διεθνούς Κομμουνιστικού 
Κινήματος) που έχει ενταφιαστεί 
στον υπό στοιχεία 3 Δ/σμα/72 
τάφο τριετούς χρήσεως στο Α' 
Κοιμητήριο μέχρι ανεγέρσεως 
του Μαυσωλείου». Στην ιστο-
σελίδα μας θα δημοσιεύσουμε 
τα σχετικά έγγραφα, για να μη 
μένει η παραμικρή αμφιβολία 
για την υποκρισία των επιγό-
νων των δολοφόνων, αυτών που 
προσπάθησαν να εξαφανίσουν 
ακόμα και το μνημείο του  Νίκου 
Ζαχαριάδη.

46 χρόνια από τη δολοφονία 
του Νίκου Ζαχαριάδη


