
Ο Κούλης στη Νέα 
Υόρκη, ο Πομπέο στην 
Αθήνα, νέες βάσεις επ' 
αόριστον

ΣΕΛΙΔΑ 3
Παίζουν τα ρέστα τους για 
να αποχαρακτηρίσουν το 
πευκοδάσος στο Παλιούρι 
(για χάρη εταιρίας 
συμφερόντων Σαββίδη)

ΣΕΛΙΔΕΣ 8-9

Διάσκεψη ΟΗΕ για το κλίμα

Σαν να μην πέρασε μια 
μέρα

ΣΕΛΙΔΑ 5
Thomas Cook

Οι εταιρίες πτωχεύουν, οι 
καπιταλιστές πλουτίζουν!

ΣΕΛΙΔΑ 4

Και γιαπωνέζικο… 
ελληνικό γιαούρτι

ΣΕΛΙΔΑ 11

Ανώτεροι και ανώτατοι 
δικαστικοί είναι αυτοί 
ή μέλη συγκρουόμενων 
συμμοριών;

ΣΕΛΙΔΑ 12

Ετοιμάζουν νέα 
απομόνωση για τον 
Δημήτρη Κουφοντίνα

ΣΕΛΙΔΑ 13

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 23ος χρόνος - αρ. φύλλου 1021 - 28 Σεπτέμβρη 2019

1,30 €

www.eksegersi.gr

ISSN 2241-6021

Για να σώσουμε το περιβάλλον 
πρέπει να «σκοτώσουμε»

τον καπιταλισμό



www.eksegersi.gr

2 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2019

Κάποιοι νομίζουν ότι ο Δη-
μήτρης Παπαγγελόπουλος θα 
γίνει βορά στα νύχια κάποιων 
εμμονικών αρχισυνωμοτών. 
Κούνια που τους κούναγε.

Ευάγγελος Αντώναρος
Αν μη τι άλλο, τα ορφανά 

του Καραμανλή επιδεικνύουν 
αλληλεγγύη μεταξύ τους.

Υπήρχε ένα ευρύτερο έλ-
λειμμα επικοινωνίας της δου-
λειάς που είχε γίνει, και λέω 
ότι υπήρχε ένα έλλειμμα, γιατί 
σε οποιαδήποτε αντίθετη περί-
πτωση η σημερινή κυβέρνηση 
θα είχε πολύ μεγαλύτερη προ-
βολή.

Χρήστος Σπίρτζης
Εκαναν φιλολαϊκό έργο οι 

συριζαίοι, αλλά ο λαός δεν το 
πληροφορήθηκε!

Το σκάνδαλο της Novartis 
είναι μία πολύπλευρη και πο-
λυπαραγοντική ιστορία, η 
οποία θα έπρεπε ως σκάνδα-
λο φαρμάκου και Novartis να 
διερευνηθεί από τη Βουλή (…) 
Ο τρόπος τώρα που επιλέγεται 
μέσω των μηνύσεων που έκα-
ναν πολιτικά πρόσωπα κι αυτός 
ο διαχωρισμός που γίνεται και 
η προανακριτική επιτροπή για 
τον κ. Παπαγγελόπουλο δεί-
χνει μία προσπάθεια να μην 
φτάσουμε στον πυρήνα της 
αλήθειας.

Νίκος Βούτσης
Πόσο γάιδαρος είσαι, ρε 

Βούτση; Εσείς τι κάνατε όταν 
είχατε στα χέρια σας την υπό-
θεση; Δεν αρνηθήκατε να την 
εξετάσει η Βουλή και στείλατε 
τους «10» πεσκέσι στην Του-
λουπάκη;

Η ιδιότητα της [Ελένης 
Αντωνιάδου] ως ερευνήτριας 
της NASA παρόλο που αναφέ-
ρεται σε αρκετά μέσα μαζικής 
επικοινωνίας, δεν τεκμηριώνε-
ται από καμία επαληθεύσιμη 
πηγή.Εκπρόσωπος της NASA 
δεν αποκλείει την περίπτωση 
να εργάστηκε ως υπεργολάβος 
(…) Η εταιρία Mattel, το 2019, 
κυκλοφόρησε κούκλα Barbie 
βασισμένη στη μορφή της (…) 
Συμμετείχε στη συμβουλευτι-
κή επιτροπή του Οργανισμού 
Ερευνας και Ανάλυσης, ΔΙΑ-
ΝΕΟΣΙΣ, μέχρι το λιγότερο 
τις 15 Σεπτεμβρίου του 2019 
ενώ το όνομά της αφαιρέθηκε 
από την ιστοσελίδα του οργα-
νισμού μετά την κριτική στο 
πρόσωπό της.

https://el.wikipedia.org
Μόνο η Κεραμέως δεν 

απαρνείται το βραβείο που 
έδωσε στη… Μπάρμπι και τα 
διθυραμβικά σχόλια που της 
αφιέρωσε.

Το μάθημα των Θρησκευτι-
κών, σύμφωνα με τη σημερινή 
απόφαση του ΣτΕ, δεν είναι 
πλέον μάθημα αλλά κατήχηση.

Κώστας Γαβρόγλου
Κι εμείς δεν βάλαμε στα 

προς αναθεώρηση το σχετικό 
άρθρο του Συντάγματος, για 
να μπορεί το ΣτΕ να μετατρέ-
πει το μάθημα σε κατήχηση…

Λέτε να την πάτησε ο Πρε-
τεντεράκος; Το Σάββατο 7 

Σεπτέμβρη έθεσε σε κυκλοφο-
ρία τη φήμη ότι αναλαμβάνει 
πρόεδρος στο διοικητικό συμ-
βούλιο του Μεγάρου Μου-
σικής Αθηνών. Το υπουργείο 
Πολιτισμού έσπευσε να του 
κόψει τη φόρα με μια λιτή ανα-
κοίνωση που αναφερόταν στις 
φήμες και σημείωνε ότι «τα ΔΣ 
ανακοινώνονται από το υπουρ-
γείο. Κάθε άλλη πληροφόρηση 
στερείται εγκυρότητας». Εκτο-
τε, σιγή ασυρμάτου. Για το ότι 
τις φήμες τις κυκλοφόρησε ο 
ίδιος δε χωράει αμφιβολία. Αν 
δεν ήταν έτσι, θα ήταν ο πρώ-
τος που θα έβγαινε να τις δια-
ψεύσει, λέγοντας ότι δεν ενδι-
αφέρεται. Για να δούμε, θα τα 
καταφέρει τελικά να πάρει το 
πόστο στο χρεοκοπημένο μα-
γαζί της μπουρζουαζίας, που 
είναι μια καταβόθρα χρημά-
των, τα οποία φυσικά πληρώνει 
ο ελληνικός λαός;

Ο Τσίπρας (ξανα)συνα-
ντήθηκε με τον πάπα και 

οι συνεργάτες του ανήρτησαν 
στο facebook το καθιερωμένο 
αηδιαστικό σχόλιο: «Συνάντη-
ση με τον Πάπα Φραγκίσκο 
στο Βατικανό. Τον ευχαρίστη-
σα από καρδιάς για την στήριξή 
του στην Ελλάδα στην προσπά-
θειά της να αντιμετωπίσει την 
προσφυγική κρίση με ανθρωπι-
σμό. Για το μήνυμά του για την 
κοινωνική δικαιοσύνη και την 

προστασία των πιο ευάλωτων 
απέναντι σε πολιτικές λιτότη-
τας. Για τη στάση του υπέρ της 
ειρήνης και συνεργασίας στα 
Βαλκάνια, που διακήρυξε από 
τα Σκόπια με αφορμή τη Συμ-
φωνία των Πρεσπών». Εκείνος 
που το τερμάτισε, όμως, ήταν 
ο… αριστερός Πολάκης. Εβα-
λε αριστερά τον Τσίπρα με τον 
πάπα, δεξιά τον Μητσοτάκη 

από την καλοκαιρινή επίσκεψή 
του στην Τήνο και συνόδεψε 
τις φωτογραφίες με σχόλιο 
του τύπου «τι να μας πεις εσύ, 
ρε Κούλη, που φτάνεις μέχρι 
Σύρου και Μυκόνου Δωρόθεο. 
Ο Αλέξης μπαινοβγαίνει στο 
Βατικανό σαν στο σπίτι του»! 
Προσέξτε, όμως, τη λεπτομέ-
ρεια. Ο Δωρόθεος ασχολείται 
με το πώς λιώνεις τα τάματα 
της Τήνου, ενώ ο πάπας με την 
υπεράσπιση των φτωχών και 
των αδυνάτων! Ποιος; Ο Πά-
πας! Ο επικεφαλής ενός από 
τους μεγαλύτερους καπιταλι-
στικούς ομίλους στον κόσμο!

«Πάρτε τον πούλο» φώνα-
ζε ο Ψινάκης στους εργα-

ζόμενους σε κατασκήνωση για 
παιδιά με αναπηρία. Η κατα-
σκήνωση παρουσίαζε εικόνα 
διάλυσης, έλειπαν ακόμα και 
τρόφιμα, κι αυτός έλεγε ότι τα 
κλέβουν οι εργαζόμενοι. Αντι-
μέτωπος πλέον με μια μήνυση 
για συκοφαντική δυσφήμηση, 
έγραψε μια ξεγυρισμένη «συγ-
γνώμη» για να γλιτώσει την κα-
ταδίκη: «Ουδέποτε λοιπόν ήθε-
λα να σας συκοφαντήσω ή να 
προβώ σε οποιαδήποτε πράξη 
που θα μπορούσε να βλάψει 
την τιμή και την υπόληψή σας» 
κτλ. κτλ.

28/9: Ημέρα κατά λύσσας, ημέρα Ινδιάνων 

Αμερικής 28/9/1820: Γέννηση Φρίντριχ 
Ενγκελς 28/9/1864: Ιδρυση της πρώ-
της Διεθνούς 28/9/1941: Συγκρότηση 
του ΕΑΜ 29/9: Ημέρα γλωσσών, ημέρα καρδιάς, 
ναυτική ημέρα, Μπρουνέι: Ημέρα συντάγματος 
29/9/1948: Αντάρτες επιτίθενται στη Λάρισα, 
έξι νεκροί, ανεπιτυχής απόπειρα ανατίναξης 
του υδραγωγείου της πόλης 29/9/1990: Αποφυ-

λάκιση Στυλιανού Παττακού 29/9/2003: Θά-
νατος επτά Πακιστανών σε ναρκοπέδιο 
του Εβρου 30/9: Ημέρα μετάφρασης, ημέρα 
εθνικών ευεργετών, Μποτσουάνα: Εθνική γιορτή 
(1966) 30/9/1960: Ιδρυση του ΟΟΣΑ 30/9/1972: 
Κυκλοφορία πρώτου φύλλου «Πανσπουδαστικής» 

30/9/1983: Τριπλή βομβιστική επίθεση (ΕΛΑ) 
σε κτίρια υπουργείου Βιομηχανίας, υπουργείου 
Εργασίας και γραφεία ΓΣΕΕ 1/10: Ημέρα ηλικι-
ωμένων, ημέρα κατά ηπατίτιδας C, ημέρα χορτο-
φαγίας, Κύπρος, Νιγηρία: Ημέρα ανεξαρτησίας, 
Καμερούν: Ημέρα ενοποίησης (1961), Νότια Κο-
ρέα: Ημέρα ενόπλων δυνάμεων, Κίνα: Ημέ-
ρα απελευθέρωσης (1949) 1/10/1954: 
Εξάρθρωση Κομμουνιστικής Οργάνωσης 
Κρήτης. Παραπέμπονται σε δίκη δε-
καεπτά και άλλοι τόσοι εκτοπίζονται 
1/10/1986: Βόμβες (ΕΛΑ) σε γραφεία Επιθεώ-
ρησης Εργασίας Νομαρχίας, κτίριο οδού Πολυ-
τεχνείου και αποθήκη ΓΣΕΕ 1/10/1987: «Μάχη» 
Καλογρέζας, νεκρός ο Μιχάλης Πρέκας, σύλληψη 
Χριστόφορου Μαρίνου και Κλέαρχου Σμυρναί-

ου 1/10/1993: Δύο βόμβες σε κτίριο του ΟΑΣ 
(ΕΛΑ-1η Μάη) 2/10: Ημέρα μη βίας, ημέρα ηθο-
ποιού, Γουινέα: Ημέρα ανεξαρτησίας (1958) 
2/10/1978: Γενική απεργία και επεισόδια με 
τριάντα νεκρούς και χίλιες συλλήψεις (Γουα-
τεμάλα) 2/10/1986: Δολοφονία Ρατζίβ Γκάντι 
3/10: Ημέρα κατοικίας, Ιράκ: Ημέρα ανεξαρ-
τησίας (1932), Νότια Κορέα: Ημέρα ίδρυσης, 
Γερμανία: Ημέρα επανένωσης (1990) 3/10/1970: 
Βόμβα (ΠΑΚ) στον Εθνικό Κήπο την ώρα συνομι-
λιών της κυβέρνησης με τον αμερικανό υπουργό 
Αμυνας, σύλληψη τριών μελών 3/10/1979: Αυτο-
κτονία Νίκου Πουλαντζά 3/10/1979: Βόμβες σε 
δύο αυτοκίνητα Αμερικάνων (ΕΛΑ) 4/10: Ημέ-
ρα ζώων, Λεσότο: Ημέρα ανεξαρτησίας (1966) 
4/10/1938: Ιδρυση Τροχαίας 4/10/1974: Ιδρυση 
Νέας Δημοκρατίας.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Υπάρχει καμιά αμφιβολία για το ποι-
ος θα πληρώσει το κανόνι της Thomas 
Cook; u Πρώτα οι εργαζόμενοι, μετά 
οι επαγγελματίες u Για την Ελλάδα 
μιλάμε u Οι μεγαλοξενοδόχοι θα με-
τακυλήσουν αμέσως το φέσι u Δε θα 
μειώσουν από τα κέρδη τους u Αυτή, 
άλλωστε, είναι η έννοια του «επιχειρείν» 

u Τα κέρδη δικά μου, οι ζημιές των άλ-
λων u Μούφα η ΝΑSA, μούφα και οι 
μεταμοσχεύσεις τραχείας u Αληθινή 
μόνο η Μπάρμπι u Και το βραβείο που 
έδωσε η Κεραμέως u Μετά πολλών 
επαίνων, φυσικά u Εδώ πρόκειται για 
αριστεία, όχι παίξε-γέλασε u Και σ’ 
αυτά τα πράγματα η Δεξιά δεν αστει-
εύεται u Τα δίνει όλα u Στο θεό σας 
(λέμε τώρα) όμως u Φαντάζεστε τον 
Αϊνστάιν να δέχεται να τον κάνουν 
Τζον-Τζον; u Εχετε δει σοβαρό επι-
στήμονα να βγαίνει στην Τατιάνα; u 

Από μια άποψη, ευτυχώς που ζούμε 

στην εποχή του Ιντερνετ u Που μπορεί 
γρήγορα να κυκλοφορήσει η αλήθεια u 

Καμιά φορά πιο καλά από το ψέμα u Τι 
κατάλαβε η Μπάρμπι-επιστήμων; u Να 
την αποφεύγουν πλέον όλοι σαν ψείρα 

u Και ναι, η Μπάρμπι-επιστήμων ήταν 
πασοκάρα ως φοιτήτρια u Με αναρτή-
σεις που η ανάσυρσή τους προκάλεσε 
ποταμούς δακρύων από τους γέλωτες 

u Βλέπετε, τα ηλεκτρονικά ίχνη μένουν 

u Αυτό όμως δεν μας αφορά u Εκείνο 
που σημειώνουμε είναι πως η πασοκά-
ρα εξακολουθεί να βγάζει μορφάρες u 

Σε όλα τα επίπεδα u Ουρά σε κάστινγκ 
για τσόντα, όπως μας ενημέρωσε η 
Εσπρέσσο u Τη συνοδεία σχετικών φω-
τογραφιών u Και από την ουρά με τον 
κάθε πικραμένο και την κάθε πικραμένη 

u Και από το κάστινγκ, όπου οι προεπι-
λεγέντες έδειχναν τα… προσόντα τους 
στην… κριτική επιτροπή u Αλήθεια, 
πόσο να πλήρωσε για τη διαφήμιση 

η εταιρία που παράγει τις τσόντες; u 

Εκείνη η ψυχή, ο πρόεδρος Λεβέντης, 
τι να γίνεται άραγε; u Και η ψυχάρα, ο 
Μιχελογιαννάκης, ο γιατρός; u Λέτε να 
επέστρεψε στα ιατρικά του καθήκοντα; 
u Συνδυάζοντας και πάλι θεραπευτικές 
μεθόδους με κέντρο τη θρησκευτική πί-
στη; u Εμείς το γράψαμε, από κει και 
πέρα ξάσας, Ηρακλειώτες, όπως λέτε 
στο ιδίωμά σας u Παιδιά, μην ξεχάσετε 
να ευχηθείτε περαστικά στον Μπογδά-
νο u Γλίστρησε, λέει, και ψιλογρατζου-
νίστηκε στο κεφάλι u Και φρόντισε να 
το δημοσιοποιήσει, με φωτογραφίες 
«πριν» και «μετά» (χωρίς και με τσιρότο) 
u Είμαστε σίγουροι ότι θα βρείτε ευ-
φάνταστους τρόπους να του ευχηθείτε 

u Παρακαλούμε, όχι καφρίλες u Γιατί 
αυτό επιδιώκει u Τι κοινό έχει ο γνω-
στός Μπάμπης με τους χρυσαυγίτες; 
u Μην πάει ο νους σας στη «σοβαρή 
Χρυσή Αυγή», που αναζητούσε κάποτε 

ο γνωστός Μπάμπης u Το κοινό τους 
είναι ότι είναι κότες u Τον πιάνει τον 
γνωστό Μπάμπη το νεοφιλελεύθερο μέ-
νος u Και κοπανάει κάτι για το νερό που 
είναι «απαράδεκτα φθηνό» u Βλέπει το 
ντόρο που ξεσπά και προτού προλάβει 
να του τηλεφωνήσει κανένας κλητήρας 
από το Μαξίμου, αναδιπλώνεται μόνος 
του u Και δεν είναι η πρώτη φορά u 

Ουδεμία έκπληξη από την απόφαση του 
ΣτΕ για τα θρησκευτικά u Πρόκειται 
για το ίδιο δικαστήριο που είχε κηρύξει 
αντισυνταγματικό το νόμο Ραγκούση 
για την παροχή ιθαγένειας σε αλλοδα-
πούς u Ακόμα και στα παιδιά που γεν-
νιούνται και μεγαλώνουν στην Ελλάδα 

u Τότε είχε επικαλεστεί το «δίκαιο του 
αίματος» u Τώρα επικαλείται την ανά-
γκη κατήχησης των ελληνοπαίδων στα 
νάματα της ορθόδοξης πίστης u Πώς 
το έλεγε η χούντα; u Πατρίς-Θρησκεία-
Οικογένεια u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής 
Χατζηδάκης, θα υποδεχτεί αύριο Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019, 

στις 18:00, στην είσοδο του Υπουργείου ποδηλάτες, που θα 
ποδηλατήσουν στο Βόρειο Τομέα της Αττικής, στέλνοντας το 

μήνυμά τους κατά της κλιματικής αλλαγής. Η ποδηλατοδρομία, 
54 χλμ., πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Εβδομάδας 

Ευρωπαϊκής Κινητικότητας 2019 (EuropeanMobilityWeek 2019).
Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Στη γωνία ο Σαμαράς
Δεν έχει βρεθεί ούτε ένας βουλευτής της ΝΔ που να εκφράσει 

-έστω και υπαινικτικά- διαφωνία για το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης 
δεν παραπέμπει τον Τσίπρα σε επιτροπή προκαταρκτικής εξέτα-
σης, αλλά μόνο τον Παπαγγελόπουλο. Ακόμα και οι θεωρούμενοι 
ως ακραιφνείς σαμαρικοί (με πρώτον και καλύτερο τον υπουργό 
Μπουμπούκο) επιχειρηματολογούν υπέρ της επιλογής Μητσο-
τάκη. Φανατικά μάλιστα. Αδειάζοντας, φυσικά, τον Σαμαρά, ο 
οποίος μέχρι στιγμής τηρεί σιγήν ιχθύος.

Γιατί ήταν ο Σαμαράς εκείνος που έδωσε ονοματεπώνυμο 
στο «θα τους πάω μέχρι το τέλος». Πήγε στον αντεισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου που χειρίζεται τη μήνυσή του και υπέδειξε 
ως εκτελεστές της σε βάρος του σκευωρίας τον Παπαγγελό-
πουλο («Ρασπούτιν») και τον Τσίπρα. Πράγμα που δεν έκανε ο 
Αβραμόπουλος και μάλλον ούτε ο Βενιζέλος. Το έκανε αυτό ο 
Σαμαράς  για να φύγει η δικογραφία από τον Αρειο Πάγο και να 
σταλεί «αμελλητί» στη Βουλή, όπως προβλέπει το άρθρο 86 του 
Συντάγματος.

Ο Μητσοτάκης τον άδειασε μεγαλοπρεπέστατα. Ακαριαία 
τον άδειασε και ο Μπουμπούκος (τον οποίο τόσο είχε στηρίξει 
προεκλογικά ο Σαμαράς, κάνοντας «γκεστ» ακόμα και στην κε-
ντρική προεκλογική του φιέστα). Από πλευράς Μητσοτάκη είναι 
το δεύτερο άδειασμα του Σαμαρά. Το πρώτο ήταν όταν δεν τον 
υπέδειξε για τη θέση επιτρόπου που δικαιούται η Ελλάδα. Ο Σα-
μαράς δεν είναι άπειρος. Ξέρει ότι πλέον δεν υπάρχει περίπτωση 
να τον προτείνει ο Μητσοτάκης για πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
Επιχειρήματα μπορεί να βρει πολλά. Το πιο εύκολο: «θέλω μια 
υποψηφιότητα που δε θα προκαλεί πολιτικές αντιπαραθέσεις». 
Το ερώτημα, λοιπόν, είναι πώς θα αντιδράσει. Θα το καταπιεί και 
θα περιοριστεί στο ρόλο ενός απλού βουλευτή, χωρίς παραπέρα 
φιλοδοξίες, ή θα αρχίσει να πολεμά τον Μητσοτάκη με δημόσιες 
παρεμβάσεις που θα «ανοίγουν ζητήματα»; 

Την απάντηση μάλλον θα τη μάθουμε γρήγορα. Την περίοδο 
της Συμφωνίας των Πρεσπών ο Σαμαράς έκανε αρχηγικές εμ-
φανίσεις στη Βουλή, «κατεβάζοντας» τη δική του ακραία εθνι-
κιστική γραμμή, κόντρα στη γραμμή των Μητσοτάκηδων. Ηξερε 
καλά τότε ότι ο Μητσοτάκης δεν μπορούσε να του πάει κόντρα, 
γιατί θα ερχόταν σε σύγκρουση με όλο τον εθνικιστικό εσμό και 
θα τροφοδοτούσε τα μικρά ακροδεξιά κόμματα, που ο Μητσο-
τάκης προσπαθούσε  να περιθωριοποιήσει κλέβοντάς τους την 
ατζέντα.  Τώρα, όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τώρα ο 
Μητσοτάκης ζητάει την πιστή εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρε-
σπών (κι ας σκούζει όσο θέλει ο Τσίπρας) και στηρίζεται από ένα 
πανίσχυρο μιντιακό σύστημα. Κυβερνά με μια κλίκα στελεχών 
αποκλειστικά δικής του επιλογής (πολλοί από δαύτους δεν έχουν 
κομματικούς δεσμούς με τη ΝΔ), είναι ακόμα στα πολύ πάνω του 
και ο Σαμαράς δεν μπορεί να τον πλήξει. Αργότερα ίσως, όμως 
μέχρι να φτάσει αυτό το αργότερα, ο Μητσοτάκης ίσως να έχει 
καταφέρει να τον ξεφορτωθεί. Ισως λοιπόν ο Σαμαράς να σιωπά 
επειδή ακόμα «ψάχνεται».

Εκλογική προετοιμασία από τώρα
Τέσσερα γκάλοπ σε λιγότερο από μία βδομάδα (16-22 Σεπτέμ-

βρη), προκειμένου να πιστοποιήσουν ότι η ΝΔ διευρύνει τη δι-
αφορά της από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας μεγάλη διείσδυση στον 
λεγόμενο κεντρώο χώρο και πως ο Μητσοτάκης είναι ο κυρίαρχος 
της πολιτικής σκηνής, αυξάνοντας τη διαφορά από τον Τσίπρα, 
δεν είναι και τόσο συνηθισμένο φαινόμενο, όταν βρισκόμαστε 
μόλις δύο μήνες μετά από τις εκλογές, εκ των οποίων ο ένας ήταν 
μήνας διακοπών.

Τα γκάλοπ δεν καταγράφουν το πολιτικό κλίμα. Προσπαθούν 
να διαμορφώσουν το πολιτικό κλίμα. Γιατί όμως να έχει ανάγκη 
να διαμορφώσει υπέρ της το κλίμα μια φρέσκια κυβέρνηση που 
έχει νικήσει με διαφορά εννιά μονάδες και έχει μια άνετη αυτο-
δυναμία στη Βουλή; Αν επρόκειτο για μια κυβέρνηση που έχει 
ορίζοντα τετραετίας, πράγματι δε θα υπήρχε τέτοια ανάγκη. Κάτι 
τέτοια γκάλοπ μπορεί να κάνουν και ζημιά μακροπρόθεσμα, κα-
θώς κουράζουν και οδηγούν σε αδιαφορία. Αν όμως πρόκειται 
για μια κυβέρνηση με μικρότερο ορίζοντα ζωής, τότε αυτού του 
τύπου γκάλοπ είναι χρήσιμα. Διότι παίρνουν το μομέντουμ της 
εκλογικής νίκης και το ενισχύουν τεχνητά, ώστε να διατηρηθεί 
η υπεροχή του αρχηγού ψηλά για το μεσοπρόθεσμο διάστημα 
που θα του χρειαστεί μέχρι να προκηρύξει έκτακτες εκλογές, τις 
οποίες θέλει να κερδίσει και πάλι με αυτοδυναμία.

Εχουμε και άλλη φορά σημειώσει ότι αυτή είναι η στρατηγική 
του Μητσοτάκη. Πριν προλάβει να εισπράξει την αναπόφευκτη 
φθορά, να έχει αλλάξει τον εκλογικό νόμο και να πάει σε διπλές 
εκλογές, ώστε από τη μια να υπερκεράσει το εμπόδιο της απλής 
αναλογικής και από την άλλη να νικήσει με αυτοδυναμία τη δεύ-
τερη φορά, ποντάροντας στη διείσδυση στο χώρο του ΚΙΝΑΛ 
και στην εξαέρωση των μικρών ακροδεξιών σχημάτων. Γι' αυτό 
οι γκαλοπατζήδες έχουν πιάσει δουλειά από τώρα και φτιάχνουν 
το προφίλ του «άχαστου» Κυριάκου, ο οποίος -πέραν των άλλων- 
έχει την υποστήριξη των μεγάλων αστικών «οικογενειών».

Γαμώ την ατυχία μου, που λέει 
κι ο πιτσιρικάς σ' ένα τραγού-

δι! Ηταν ανάγκη η Πελόζι να κι-
νήσει διαδικασία με το ερώτημα 
της καθαίρεσης του Τραμπ, πά-
νω που ο Κούλης είχε προβάρει 
όλες τις πόζες και η Μαρέβα 
ετοιμαζόταν να φορέσει την 
τουαλέτα που είχε προμηθευτεί 
για την… ιστορική συνάντηση με 
το ζεύγος POTUS and The First 
Lady; Εντάξει, δε θα ήταν καμιά 
επίσημη συνάντηση με ατζέντα. 
Mια ξεπέτα θα ήταν, στο χώρο 
που οι επί του πρωτοκόλλου 
υπάλληλοι του Λευκού Οίκου 
ετοιμάζουν κάθε φορά, ώστε ο 
πρόεδρος να συναντηθεί με με-
ρικούς… φυλάρχους των αποικι-
ών, στο περιθώριο της δεξίωσης 
που παραθέτει για τους αρχη-
γούς κρατών και κυβερνήσεων 
που συμμετέχουν στην ετήσια 
γενική συνέλευση του ΟΗΕ. Η 
μπάντα παιανίζει, οι αναρίθ-
μητοι προσκεκλημένοι απο-
λαμβάνουν τα κοκτέιλ τους και 
χλαπακιάζουν καναπεδάκια και 
ο πρόεδρος αποσύρεται για λίγο 
(από πεντάλεπτο μέχρι τέταρτο) 
στον ειδικό χώρο, όπου δέχεται 
τα σεβάσματα του φυλάρχου και 
φωτογραφίζεται μαζί του. Αμα 
ο φύλαρχος συνοδεύεται από 
τη σύζυγό του, δίπλα στον πρό-
εδρο κάθεται και η πρώτη κυρία. 
Λένε μερικές μπούρδες και μό-
λις περάσει ο προκαθορισμένος 
χρόνος ο φύλαρχος αποχωρεί 
χεσμένος από τη χαρά του για 
να περάσει ο επόμενος.

Είναι όμως κι αυτό κάτι. Αμα 
βγουν οι φωτογραφίες, τα υπό-
λοιπα τα αναλαμβάνουν τα 
παπαγαλάκια στη χώρα του 
φυλάρχου. Ξέρετε: ηγέτης διε-
θνούς διαμετρήματος, έλαμψε 
δίπλα στη Μελάνια η σύζυγος, ο 
Τραμπ υποσχέθηκε επενδύσεις 
κτλ. κτλ. Κι ήρθε αυτή η αχώνευ-
τη η Νάνσι και τα χάλασε όλα! 
Γιατί, μαντάμ; Δεν μπορούσες 
να περιμένεις μια μέρα; Ούτε 
πεντάλεπτο δεν μπόρεσε να βρει 
ο πρόεδρος, καθώς είχε πέσει με 
τα μούτρα στο Twitter και κατήγ-
γειλε το «κυνήγι μαγισσών» από 
τους Δημοκρατικούς. Αλλά δεν 
το έβαλαν κάτω οι δικοί μας. Την 
έπεσαν δίπλα στους υπαλλήλους 
της εθιμοτυπίας του Λευκού Οί-
κου και παρακαλούσαν μήπως ο 
πρόεδρος μπορέσει να ξεκλέ-
ψει κάνα πεντάλεπτο την επο-
μένη για να συναντηθεί με το 
ζεύγος Μητσοτάκη. Χάρη στην 
επιμονή τους, κατάφεραν (ή 
τουλάχιστον έτσι έλεγαν) να πά-
ρουν την υπόσχεση ότι ίσως να 
βρεθεί λίγος χρόνος το βράδυ 
της Τετάρτης. Ο έλληνας πρω-
θυπουργός, όμως, θα πρέπει να 
κάνει ευέλικτο το πρόγραμμά 
του. Που σημαίνει, να μην κανο-
νίσει τίποτ' άλλο, αλλά να είναι 
πλυμένος, λουσμένος, ντυμένος, 
χτενισμένος και να περιμένει 
μήπως ο πρόεδρος καταφέρει 
να ξεκλέψει το πολυπόθητο 
πεντάλεπτο. Αλλά, τζίφος… Η 
συνάντηση δεν έγινε. Ο Τραμπ 

είχε πιο σοβαρές δουλειές. Στη 
δεξίωση πάντως πήγε. Εστω και 
με καθυστέρηση. Και στήθηκε 
στον προκαθορισμένο χώρο για 
να βγάλει φωτογραφίες με τους 
φυλάρχους. Ετσι, δεν πήγε στρά-
φι και το ρεπορτάζ της κοσμικής 
συντάκτριας των «Νέων», που 
αναρωτιόταν πόσο chic θα ήταν 
η Μαρέβα δίπλα στη Μελάνια.

Αυτές οι φωτογραφίες απο-
πλέουν πραγματικά πνεύμα… 
ισοτιμίας. Να φανταστείτε ότι 
τα ζευγάρια πλαισιώνουν μόνον 
αμερικάνικες σημαίες, όχι και 
της χώρας του φυλάρχου. Για 
να λέμε την πάσα αλήθεια, πά-
ντως, τα ίδια τράβηξε και ο Ερ-
ντογάν. Για συνάντηση μιλούσε 
και η τουρκική ηγεσία, ότι Ταγίπ 
και Ντόναλντ θα φάνε παρέα σ' 
ένα ιταλικό εστιατόριο έλεγαν 
«εμπιστευτικά» οι άνθρωποι 
του «σουλτάνου», αλλά τελικά 
Ταγίπ και Εμινέ περιορίστηκαν 
στην καθιερωμένη φωτογραφία 
ανάμεσα στις δύο αμερικάνικες 
σημαίες. Ο Ερντογάν, όμως, 
κατάφερε να ανταλλάξει και 
μια χειραψία με τον Τραμπ στο 
διάδρομο έξω από την αίθουσα 
της γενικής συνέλευσης, η οποία 
από την τουρκική προπαγάνδα 
παρουσιάστηκε ως «συνάντηση 
Ερντογάν-Τραμπ»!

Μας δουλεύουν
Εγιναν όμως άλλες συναντή-

σεις. Με τους πρωθυπουργούς 
της Αλβανίας, του Κοσόβου, της 
Σερβίας και… τον ομόλογό του 
Ζόραν Ζάεφ. Ετσι μεταδόθηκε 
η είδηση. Λες και ο Ζάεφ δεν εί-
ναι πρωθυπουργός της Βόρειας 
Μακεδονίας. Προφανώς θεώρη-
σαν ότι συνάντηση, χειραψία και 
Βόρεια Μακεδονία, θα έπεφτε 
πολύ για τον εγχώριο εθνικιστικό 
εσμό. Ετσι, ο Ζάεφ εμφανίστη-
κε… άπατρις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, 
δεν παρέλειψε να μοιράσει non 
paper για την… κωλοτούμπα του 
Μητσοτάκη που είπε στον Ζάεφ 
ότι πρέπει και οι δύο να φροντί-
σουν για τη συνεπή εφαρμογή 
της Συμφωνίας των Πρεσπών. 
Τα φιλοκυβερνητικά Μέσα, 
από την άλλη, μετέδωσαν πως 
ο Μητσοτάκης είπε στον Ζάεφ 
ότι ο ίδιος δε θα υπέγραφε τη 
Συμφωνία των Πρεσπών, όμως, 
θα τη σεβαστεί και γι' αυτό πρέ-
πει και ο Ζάεφ να φροντίσει να 
εφαρμοστούν τα σχετικά με τις 
ονομασίες των προϊόντων.

Αφού δεν έγινε η συνάντηση 
με τον Τραμπ, αναγκαστικά η 

προσοχή έπρεπε να εστιαστεί 
στη συνάντηση με τον Ερντογάν. 
Σαράντα πέντε λεπτά κράτησε η 
συνάντηση, καμιά δεκαπενταριά 
άτομα συμμετείχαν από τις δυο 
πλευρές, προετοιμασία δεν είχε 
γίνει, λογαριάστε ότι χρειαζόταν 
και μετάφραση επειδή ο Ερντο-
γάν δεν μιλάει αγγλικά, οπότε 
μπορείτε να καταλάβετε ότι 
ήταν απλώς μια συνάντηση γνω-
ριμίας, όπως μαζεύονται τα συ-
μπεθέρια μετά το συμφωνημένο 
προξενειό. Παρά ταύτα, τα σχό-
λια που διοχέτευσε το επιτελείο 
Μητσοτάκη ήταν διθυραμβικά: 
«πήγε πολύ καλά», «νέο ξεκίνη-
μα» και τα συναφή.

Τα ίδια τα έχουμε ακούσει 
πολλές φορές, καθώς ο Ερντο-
γάν έχει συναντηθεί με όλους 
τους έλληνες πρωθυπουργούς 
από την εποχή του Σημίτη. Η 
τελευταία φορά που ακούσαμε 
τα ίδια ήταν μετά από τη συνά-
ντηση Τσίπρα-Ερντογάν στην 
Αγκυρα, τον Φλεβάρη του 2019. 
Μάλιστα, ο Τσίπρας έγινε ο πρώ-
τος έλληνας πρωθυπουργός που 
επισκέφτηκε τη Χάλκη, γεγονός 
που χαιρετίστηκε ως η αυγή 
μιας νέας εποχής στις σχέσεις 
των δύο χωρών. Δε χρειάζεται 
να θυμίσουμε τι ακολούθησε. 
Η ένταση στις σχέσεις των δύο 
χωρών έφτασε στο ζενίθ, ιδιαί-
τερα με την «κρίση των υδρογο-
νανθράκων» και την εισβολή του 
τουρκικού στόλου στην κυπριακή 
ΑΟΖ για (πραγματικές ή εικονι-
κές αδιάφορο) γεωτρήσεις. Μό-
λις την περασμένη εβδομάδα 
Μητσοτάκης και Αναστασιάδης 
εξαπέλυαν μύδρους κατά της 
Τουρκίας, απειλώντας ακόμα 
και με προσφυγή στον ΟΗΕ. Και 
ξαφνικά, την Τετάρτη όλα έγιναν 
μέλι γάλα.

Πρόκειται φυσικά για προ-
παγάνδα. Μας δουλεύουν κα-
νονικότατα. Τι καινούργιο είχε 
να προσφέρει ο Κούλης στον 
Ερντογάν, που δεν του το είχε 
προσφέρει ο Τσίπρας; Το γοη-
τευτικό του χαμόγελο; Οποιος 
ξέρει από διεθνή διπλωματία 
αντιλαμβάνεται ότι η συνάντηση 
Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα 
Υόρκη ήταν μια συνάντηση γνω-
ριμίας. Εθιμοτυπικές είναι, άλλω-
στε, όλες σχεδόν οι συναντήσεις 
που γίνονται στη Νέα Υόρκη, στο 
περιθώριο της γενικής συνέλευ-
σης του ΟΗΕ. Ο Ερντογάν δεν 
είχε κανένα λόγο να χαλάσει το 
κλίμα για τη χώρα του σε μια εθι-
μοτυπική συνάντηση με τον Μη-
τσοτάκη. Το πραγματικό παζάρι 

για όλα τα ανοιχτά ζητήματα 
της περιοχής και τη στρατηγική 
του τουρκικού καπιταλισμού δε 
θα το κάνει με τον Μητσοτάκη 
αλλά με τους ιμπεριαλιστές 
ηγέτες. Και βέβαια, η σκληρή 
τουρκική στάση στο Κυπριακό 
δεν άλλαξε, όπως θα διαβάσετε 
σε άλλες στήλες. Αυτή η στάση 
υπαγορεύεται από τις στρατηγι-
κές επιδιώξεις της Τουρκίας και 
δε θ' αλλάξει επειδή «πήγε καλά» 
ο καφές με τον Κούλη.

Για τους αμερικανούς «επεν-
δυτές» με τους οποίους συ-
ναντήθηκε ο Μητσοτάκης τα 
είπαμε και στο προηγούμενο 
φύλλο. Μόνο ραντιέρηδες, με-
γαλοτζογαδόρους του χρηματι-
στήριου που διψούν για «αίμα» 
και που μετακινούν τα κεφάλαια 
που διαχειρίζονται με την ίδια 
ταχύτητα που οδηγούν τα πανά-
κριβα αυτοκίνητά τους. Αμεσες 
επενδύσεις στην Ελλάδα δεν 
κάνει και δε σχεδιάζει να κάνει 
το αμερικάνικο μονοπωλιακό 
κεφάλαιο. Οι μόνες εταιρίες που 
εκδηλώνουν ενδιαφέρον αυτή 
την περίοδο είναι δυο εταιρίες 
καζίνο που θέλουν να πάρουν 
την άδεια για το καζίνο στο Ελ-
ληνικό και ήδη κατακλύζουν τον 
ελληνικό Τύπο με δελτία που δεί-
χνουν πόσο σπουδαίες εταιρίες 
είναι. Μιλάμε για… ανάπτυξη, όχι 
παίξε γέλασε.

Επενδυσάρα!
Αντιγράφουμε από το πρωτο-

σέλιδο της «Καθημερινής» την 
περασμένη Τετάρτη: «Ετοιμη 
είναι η συμφωνία για τις αμερι-
κανικές βάσεις στην Ελλάδα. Οι 
τελικές λεπτομέρειες διευθετή-
θηκαν έπειτα από έντονο παρα-
σκήνιο και η τελετή υπογραφής 
θα πραγματοποιηθεί κατά την 
επίσκεψη του Μάικ Πομπέο (4-6 
Οκτωβρίου). Η χρονική διάρκεια 
της νέας συμφωνίας είναι ανοι-
χτή σε βάθος χρόνου και μπορεί 
να ακυρωθεί μόνον εφόσον κα-
ταγγελθεί από τη μία ή την άλλη 
πλευρά. Στη συμφωνία οριοθετεί-
ται η αμερικανική παρουσία στο 
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, 
αλλά και η διασπορά της σε Στε-
φανοβίκειο, Λάρισα και Σούδα»!

Για να λέμε του στραβού το 
δίκιο, πρόκειται για μια συμφω-
νία που την ετοίμασαν οι Τσι-
προκαμμένοι. Ο Μητσοτάκης με 
τον Δένδια ίσως να έβαλαν τις 
τελευταίες πινελιές και να ήραν 
τις τελευταίες επιφυλάξεις, ώστε 
να επισπεύσουν την υπογραφή. 
Εκτός από τη Σούδα, που λει-
τουργεί εδώ και χρόνια ως αμε-
ρικάνικο έδαφος, οι Αμερικάνοι 
απλώνουν τις στρατιωτικές τους 
βάσεις σε όλη τη χώρα, από τον 
Εβρο μέχρι την Κρήτη, οπουδή-
ποτε χρειάζονται στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις σύμφωνα με το 
σχεδιασμό τους. Και χωρίς ημε-
ρομηνία λήξης! Το καθεστώς της 
χώρας-αποικίας ολοκληρώνεται 
σε όλα τα επίπεδα. Και ο αστικός 
πολιτικός κόσμος υμνεί την αμε-
ρικανοκρατία, όπως παλιά.

Ο Κούλης στη Νέα Υόρκη, ο Πομπέο 
στην Αθήνα, νέες βάσεις επ' αόριστον
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Αίγυπτος

Μπροστά σε νέα λαϊκή εξέγερση;
Δεκάδες αυθόρμητες διαδηλώσεις 

ενάντια στη χούντα του Σίσι έγι-
ναν από την Παρασκευή 20 Σεπτέμ-
βρη στις μεγαλύτερες πόλεις της 
Αιγύπτου. Ηταν οι πρώτες μετά από 
μια μακρά περίοδο αδράνειας του 
αιγυπτιακού λαού, μετά από το πρα-
ξικόπημα του στρατού το 2013, που 
ανέτρεψε τον εκλεγμένο πρόεδρο 
της Μουσουλμανικής Αδελφότητας 
Μοχάμεντ Μόρσι. Δεν ήταν λίγες οι 
περιπτώσεις που οι διαδηλωτές δε 
δίστασαν να συγκρουστούν με τις δυ-
νάμεις καταστολής της χούντας που 
έσπευσε να καταστείλει το νέο αγω-
νιστικό σκίρτημα του λαού της Αιγύ-
πτου εν τη γενέσει του, προκαλώντας 
δεκάδες τραυματισμούς διαδηλωτών 
ακόμα και με πραγματικά πυρά.

Παρά την αστυνομοκρατία, εκα-
τοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθη-
καν στην πλατεία Ταχρίρ του Καΐρου, 
σύμβολο της λαϊκής εξέγερσης του 
2011, και αλλού, με την αστυνομία να 
στήνει σημεία ελέγχου και να παρα-
τάσσει τεθωρακισμένα απέναντι από 
τους διαδηλωτές και τους κατοίκους 
αυτών των περιοχών. Στα κέντρα των 
πόλεων που έγιναν οι μεγαλύτερες 
διαδηλώσεις έχουν σταθμεύσει σε 
μόνιμη βάση τα αιγυπτιακά ΜΑΤ 
και μέλη  των διαβόητων υπηρεσιών 
ασφαλείας της χούντας.

Οι συλλήψεις διαδηλωτών έχουν 
φτάσει τις 965. Με διαδικασίες fast 
track παραπέμπονται σε δίκη 300 
από αυτούς, ενώ έχουν προφυλα-
κιστεί ήδη 60. Ανάμεσα στους συλ-
ληφθέντες είναι και η βραβευμένη 
δικηγόρος και αγωνίστρια για τα αν-
θρώπινα δικαιώματα Μαχιενούρ Ελ 
Μάσρι, η οποία συνελήφθη έξω από 
τα κεντρικά γραφεία της Εισαγγελί-
ας, όπου είχε πάει για να συναντήσει 
συλληφθέντες των διαδηλώσεων, αλ-
λά και οι αναπληρωτές γενικοί γραμ-

ματείς του Λαϊκού Κομμουνιστικού 
Κόμματος, Νασέρ Ισμαΐλ, και του 
σοσιαλδημοκρατικού Αλ Καράμα (Η 
Αξιοπρέπεια) Αμπντέλ Αζίζ Αλ Χου-
σεϊνί.

Είναι τέτοια η βαρβαρότητα της 
καταστολής που ακόμα και το αμε-
ρικάνικο Human Rights Watch,  από 
τη διοίκηση του οποίου έχουν περά-
σει δεκάδες πρώην στελέχη αμερι-
κάνικων κυβερνήσεων και εταιριών, 
κάλεσε τη χούντα να επιτρέψει τις 
διαδηλώσεις, που έχουν ειρηνικό χα-
ρακτήρα, και να περιορίσει την κατα-
σταλτική της μανία.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό 
ιστότοπο Al-Khaleej Online, αξιωματι-
κοί του στρατού που είναι πιστοί στον 
πρώην αρχηγό του στρατού στρατη-
γό Σάμι Ανάν κάλεσαν το λαό να βγει 
στον δρόμο για να ανατρέψει τον Σί-
σι, υποσχόμενοι ότι θα αναλάβουν να 
τον προστατέψουν από τις επιθέσεις 
της αστυνομίας, όπως (ισχυρίζονται 
ότι) έκαναν κατά τη διάρκεια της εξέ-
γερσης του 2011.

Οι συλληφθέντες των διαδηλώσε-
ων έρχονται να προστεθούν στους 

περισσότερους από 60.000 φυλα-
κισμένους αντιφρονούντες του κα-
θεστώτος, οι περισσότεροι από τους 
οποίους προέρχονται από τη Μου-
σουλμανική Αδελφότητα. Εκατοντά-
δες από αυτούς έχουν καταδικαστεί 
σε θάνατο σε πρώτο βαθμό, ενώ εκα-
τοντάδες είναι οι εξαφανισμένοι από 
τις δυνάμεις καταστολής. Το λουκέτο 
στις αλυσίδες της καταπίεσης, με τις 
οποίες είναι δεμένος ο αιγυπτιακός 
λαός και η εργατική τάξη, είναι ένας 
νόμος που πέρασε η χούντα την επαύ-
ριο της ανόδου της στην εξουσία και 
απαγορεύει τις δημόσιες συγκεντρώ-
σεις άνω των δέκα ατόμων χωρίς 
άδεια από την κυβέρνηση.

Αφορμή για το ξέσπασμα των δια-
δηλώσεων ήταν η δημοσιοποίηση από 
τον αιγύπτιο επιχειρηματία Μοχάμεντ 
Αλι, που διατηρούσε μέχρι πρότινος 
στενές σχέσεις με το καθεστώς, σει-
ράς βίντεο στο Youtube. Στα βίντεο 
αυτά, ο Αλι αποκαλύπτει τη διαφθορά 
και την κατασπατάληση από τη χού-
ντα τεράστιων ποσών από τα κρατικά 
ταμεία, προκειμένου να κατασκευα-
στούν παλάτια για τα στελέχη της την 

ώρα που ο λαός στενάζει από τη φτώ-
χεια. Ο καπιταλιστής υποστηρίζει ότι 
έχει υπάρξει αυτόπτης μάρτυρας σε 
όλα αυτά στο παρελθόν, ενώ και ο ίδι-
ος ήταν μπλεγμένος. Ο λόγος για τον 
οποίο βγαίνει και μιλά δημόσια είναι 
ότι το καθεστώς τον άφησε απλήρωτο 
για έργα που ανέλαβε ως εργολάβος.

Ανεξάρτητα από τα δυναστικά παι-
χνίδια που παίζονται στο εσωτερικό 
της αιγυπτιακής αστικής τάξης και 
του στρατού, τα βίντεο αυτά ήταν η 
σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Ενα 
ποτήρι που έχει γεμίσει από την αγα-
νάκτηση, που έχει καταλάβει πλέον 
ακόμα και μικροαστικά στρώματα 
που είχαν στηρίξει αρχικά τον Σίσι. Οι 
πραγματικές αιτίες είναι οι τεράστιες 
αυξήσεις των τιμών στα είδη λαϊκής 
κατανάλωσης, λόγω των φόρων που 
επιβλήθηκαν σ’ αυτά, και της τερά-
στιας υποτίμησης της αιγυπτιακής 
λίρας, που έχει κάνει τα εισαγόμενα 
είδη διατροφής απλησίαστα για το 
λαό. Η δέσμη των αντιλαϊκών μέτρων 
που πήρε το καθεστώς, στο πλαίσιο 
της δανειακής συμφωνίας 12 δισ. 
δολαρίων που συνήψε με το ΔΝΤ το 
2016, τα μέτρα που σχετίζονται με τη 
μείωση του κρατικού χρέους που έχει 
εκτοξευτεί στα ύψη από το 2013 και 
έπειτα, οδήγησαν τη χούντα να κό-
ψει δεκάδες κρατικά επιδόματα για 
αγορά ειδών πρώτης ανάγκης, όπως 
μαγειρικού λαδιού, καυσίμων, υγραε-
ρίου και άλλων. Αυτή τη στιγμή, ένας 
στους τρεις Αιγύπτιους ζει κάτω από 
το όριο της φτώχειας, με λιγότερο 
από 1,4 δολάρια την μέρα, σύμφωνα 
με στατιστικές εκθέσεις της χούντας, 
ενώ ανεξάρτητοι αναλυτές κάνουν 
λόγο για έναν στους δύο. Σύμφωνα 
με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, 
περίπου το 60% των πολιτών ζει στο 
όριο της φτώχειας, κάτω από αυτό ή 
χαρακτηρίζεται ως ευάλωτο. Παρά το 

γεγονός ότι το καθεστώς έχει μαγει-
ρέψει τους δείκτες των στοιχείων για 
να εμφανίζει χαμηλότερα ποσοστά 
φτώχειας, ακόμα και τα νούμερα που 
δημοσιεύει το ίδιο είναι τεράστια για 
μια χώρα που δε βρίσκεται σε εμπό-
λεμη κατάσταση. Παράλληλα, το 70% 
των φόρων πηγαίνει στην αποπληρω-
μή του εξωτερικού χρέους, ενώ ο εσω-
τερικός δανεισμός έχει ξεπεράσει τα 
300 δισ. δολάρια.

Παρά τις διαδηλώσεις και την κτη-
νώδη καταστολή τους από τη χούντα, 
το αφτί των Αμερικάνων δεν ίδρωσε 
στο ελάχιστο. Σε κοινή συνέντευξη 
Τύπου του Σίσι με τον Τραμπ, στο πε-
ριθώριο της γενικής συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών, απαντώντας σε 
ερώτηση δημοσιογράφου για τις δια-
δηλώσεις στην Αίγυπτο, ο Τραμπ είπε 
ότι διαδηλώσεις αντιμετώπισε ακόμα 
και ο Ομπάμα (!) και χαρακτήρισε τον 
Σίσι πραγματικό ηγέτη, κατάλληλο για 
την Αίγυπτο, επιβεβαιώνοντας τους 
στενούς δεσμούς του καθεστώτος 
με τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και 
τους σιωνιστές.

Παρά τον μη μαζικό χαρακτήρα 
τους, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι 
οι διαδηλώσεις ενδέχεται να μαζι-
κοποιηθούν σύντομα, μόλις ο λαός 
νιώσει ασφάλεια να συμμετάσχει 
σε αυτές, ενώ η εξέλιξή τους θυμίζει 
πολύ τα προεόρτια του ξεσπάσματος 
του αιγυπτιακού λαού το 2011. Για να 
ξεφύγει όμως ο λαός από το σισύφειο 
έργο που τον τσακίζει και να πετύχει 
κάτι περισσότερο από την ανατροπή 
του Σίσι, πρέπει τα πιο πρωτοπόρα 
κομμάτια του να οργανωθούν πολιτι-
κά σε ταξική βάση, δίνοντας σάρκα 
και οστά στο ταξικό ένστικτο των αυ-
θόρμητων λαϊκών εξεγέρσεων που θα 
ξεσπούν όλο και πιο συχνά, όλο και 
πιο βίαια, αφού σ’ αυτό οδηγούν οι 
συνθήκες.

Thomas Cook

Οι εταιρίες πτωχεύουν, οι καπιταλιστές πλουτίζουν!
Η κανονιά που έριξε τα ξημε-

ρώματα της περασμένης 
Δευτέρας η Thomas Cook, η 
αρχαιότερη τουριστική εταιρία 
στον κόσμο (με 178 χρόνια ιστο-
ρίας), προκάλεσε διεθνή σάλο, 
δίνοντας ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα του πόσο ασταθής 
και αναιμική είναι η «παγκόσμια 
ανάκαμψη». Γιατί «ανάκαμψη» 
και χρεοκοπίες τέτοιου οικονο-
μικού βάρους δεν ταιριάζουν, 
έτσι δεν είναι;

Μπορεί 21.000 εργαζόμενοι 
να απολύθηκαν μέσα σε μία νύ-
χτα (9.000 μόνο στη Βρετανία, 
οι μισοί από αυτούς που είχαν 
απομείνει μετά από τη συγχώ-
νευση με την Mytravel το 2007), 
μπορεί οι βρετανικές αρχές να 
αναγκάζονται να φέρουν εις 
πέρας μία από τις μεγαλύτε-
ρες επιχειρήσεις επαναπατρι-
σμού που έχουν γίνει ποτέ σε 
ειρηνική περίοδο (150.000 εί-

ναι οι βρετανοί τουρίστες που 
βρέθηκαν ξεκρέμαστοι, αριθ-
μός διπλάσιος από αυτόν που 
προέκυψε όταν πτώχευσε η 
αεροπορική εταιρία Monarch 
πριν από δύο χρόνια), μπορεί 
εκατοντάδες ξενοδοχεία και 
καταστήματα να οδηγούνται 
κι αυτά στο κλείσιμο, αφού βα-
σίζονταν στην Thomas Cook 
για να βρουν πελάτες, όμως τα 
μεγαλοστελέχη της εταιρίας 
δεν έχουν λόγο να ανησυχούν. 
Οπως μας πληροφορούν οι 
«Τάιμς» (https://www.thetimes.
co.uk/article/bosses-received-
30m-as-thomas-cook-lost-its-
way-t2sgqlpkg), οι τρεις τελευ-
ταίοι CEO της εταιρίας τσέπω-
σαν πάνω από 30 εκατομμύρια 
λίρες μέσα στην τελευταία 
δεκαετία!

Ο ισπανοβρετανός πρώην 
γενικός διευθυντής της εταιρί-
ας, Manny Fontela-Novoa, τσέ-

πωσε 17.2 εκατομμύρια λίρες 
από το 2007 μέχρι το 2011, χάρη 
στα γενναιόδωρα μπόνους που 
δόθηκαν επειδή εκπληρώθηκε 
επιτυχώς ο στόχος της περικο-
πής 2.800 θέσεων εργασίας 
μετά από τη συγχώνευση της 
Thomas Cook με την Mytravel 
το 2007! Σημειώνουμε ότι οι 
δύο εταιρίες, όταν συγχωνεύ-
τηκαν, είχαν περίπου 33.000 
άτομα προσωπικό παγκόσμια 
(περίπου 19.000 στη Βρετανία), 

για να φτάσουν σήμερα τους 
21.000 (9.000 στη Βρετανία). 
Οι μαζικές απολύσεις δεν έσω-
σαν την εταιρία-κολοσσό, απλά 
αυγάτισαν τα λεφτά που τσέπω-
σαν οι καπιταλιστές ιδιοκτήτες 
και τα μεγαλοστελέχη της!

Η Harriet Green, που πήρε τη 
θέση του Manny Fontela-Novoa 
το 2012, τσέπωσε 4.7 εκατομμύ-
ρια λίρες. Η εταιρία τής φέρθη-
κε μεγαλόψυχα! Πλήρωνε γύρω 
στις 80.000 λίρες το χρόνο μό-

νο για τα ταξιδάκια της και τη 
διαμονή της σε πολυτελή ξενο-
δοχεία. Το 2015 είχε τσεπώσει 
περίπου 6.3 εκατομμύρια λίρες 
ως δώρο για τη… σκληρή ερ-
γασία της για δύο ολόκληρες 
εβδομάδες το χρόνο! 

Αλλά και ο σημερινός διευθύ-
νων σύμβουλος της εταιρίας, ο 
σουηδός Peter Fankhauser, δε 
θα… πεθάνει στην ψάθα. Από το 
2014 που πήρε αυτό το πόστο, 
τσέπωσε 8 εκατομμύρια λίρες. 
Παρά το γεγονός ότι τα κέρδη 
της εταιρίας μειώθηκαν κατά 53 
εκατομμύρια λίρες τον περα-
σμένο χρόνο, ο Fankhauser αύ-
ξησε το μισθό του από 14.300 
σε 732.100 λίρες! Να ‘ναι καλά 
ο άνθρωπος, να έχει για… τα γε-
ράματά του ο καημένος! 

Πολλές φορές έχουμε γρά-
ψει ότι οι εταιρίες μπορεί να 
πτωχεύουν, οι καπιταλιστές 

όμως όχι. Αυτό αποδεικνύεται 
περίτρανα με βάση τα στοιχεία 
που παρουσιάζουν οι συντη-
ρητικοί «Τάιμς» και όχι κάποιο 
τυχάρπαστο έντυπο. 

Η πτώχευση της Thomas 
Cook, μετά από την άρνηση 
της βρετανικής κυβέρνησης 
για πακέτο σωτηρίας της τάξης 
των 250 εκατομμυρίων λιρών, 
υπενθυμίζει ότι η κρίση είναι 
πάντοτε παρούσα. Ενα γεγονός 
φαινομενικά άσχετο με το θέμα 
ενισχύει αυτή τη διαπίστωση. 
Πρόκειται για την πτώση του 
όγκου των λιανικών πωλήσεων 
στη Βρετανία για πέμπτο συνε-
χή μήνα. Τα ποσοστά της πτώ-
σης δεν είναι μικρά. Κατά 16% 
έπεσαν οι λιανικές πωλήσεις 
τον Σεπτέμβρη σε σχέση με 
τον αντίστοιχο περσινό μήνα, 
ενώ τον Αύγουστο είχαν σημει-
ώσει πτώση 49% σε σχέση με 
τον αντίστοιχο περσινό μήνα!
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Διάσκεψη ΟΗΕ για το κλίμα

Σαν να μην πέρασε μια μέρα
Πριν από πέντε ακριβώς 

χρόνια (27/9/2014), από 
αυτές εδώ τις στήλες (βλ. 
http://www.eksegersi.gr/
issue/791/Διεθνή/22331.Τα-
ψεύτικα-τα-λόγια-τα-μεγάλα) 
γράφαμε τα εξής για την πα-
γκόσμια διάσκεψη του ΟΗΕ 
για την κλιματική αλλαγή, 
που είχε γίνει τότε στη Νέα 
Υόρκη: «Γιατί η 23η Σεπτέμ-
βρη ήταν μία “ιστορική μέρα”; 
Δεν το γνωρίζετε; Θα πρέπει 
να ντρέπεστε που είστε τόσο 
αδιάφοροι για τέτοιας “ιστο-
ρικής σημασίας” γεγονότα, 
όπως η παγκόσμια διάσκεψη 
του ΟΗΕ για το κλίμα, που έγινε 
την περασμένη Τρίτη στη Νέα 
Υόρκη! Και μόνο ο χρόνος που 
διήρκεσε αυτή η διάσκεψη προ-
ϊδεάζει για το πόσο σημαντική 
ήταν. Μόλις μία μέρα ήταν αρ-
κετή για να συζητήσουν και να 
καταλήξουν σε αποφάσεις 100 
ηγέτες κρατών και 800 ηγετικά 
στελέχη επιχειρήσεων και οικο-
νομικών οργανισμών, ώστε ο 
Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ 
Μπαν Κι Μουν, που προήδρευε 
στη διάσκεψη, να δηλώσει πε-
ριχαρής: “Σήμερα ήταν μία με-
γάλη μέρα, μία ιστορική μέρα. 
Ποτέ πριν δεν συγκεντρώθη-
καν τόσοι πολλοί ηγέτες για να 
δεσμευτούν σε δράση για την 
κλιματική αλλαγή”».

Μέσα σε αυτά τα πέντε χρό-
νια έγιναν πολλές διασκέψεις 
και «σύνοδοι κορυφής» για το 
κλίμα, μέχρι να ξαναμαζευ-
τούν οι ηγέτες στη Νέα Υόρκη 
την περασμένη Δευτέρα, την 
ίδια ημερομηνία: 23 Σεπτέμ-
βρη, και να συζητήσουν ξα-
νά μέσα σε μία μέρα για την 
κλιματική αλλαγή! Η μόνη δι-
αφορά σε σχέση με πριν από 

πέντε χρόνια ήταν ότι τα κράτη 
που «δεσμεύτηκαν» (στα λόγια 
φυσικά) να μηδενίσουν τις εκ-
πομπές ρύπων μέχρι το 2050 
(σε 31 χρόνια… ποιος ζει, ποιος 
πεθαίνει) ήταν 77, ενώ οι εκ-
πρόσωποι των καπιταλιστικών 
εταιριών ήταν λίγο πάνω από 
100. Ως πρακτικοί άνθρωποι, οι 
καπιταλιστές δε χάνουν χρόνο 
με τέτοιες… φλυαρίες.  

Ο σημερινός γενικός γραμ-
ματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο 
Γκουτέρες, κάλεσε τους πα-
ρευρισκόμενους να δώσουν 
ρεαλιστικά σχέδια για μείωση 
κατά 45% των εκπομπών ρύ-
πων του θερμοκηπίου μέσα 
στην επόμενη δεκαετία, με 
στόχο το μηδενισμό τους μέ-
χρι το 2050!

Στο κείμενο του κλεισίμα-
τος της σύντομης διάσκεψης 
(βλ. https://www.un.org/en/
climatechange/assets/pdf/
CAS_closing_release.pdf) δια-
βάζουμε ότι η Γαλλία δε θα 
προχωρήσει σε καμία εμπο-

ρική συμφωνία με χώρες που 
έχουν πολιτική αντίθετη με 
τη συμφωνία του Παρισιού 
(άραγε και με τις ΗΠΑ που 
αποχώρησαν από αυτήν;), ότι 
η Γερμανία θα μηδενίσει τους 
ρύπους του άνθρακα μέχρι το 
2050 (τόσο… σύντομα) με τη 
Μέρκελ να υπόσχεται διπλασι-
ασμό των κονδυλίων για το πα-
γκόσμιο «πράσινο ταμείο», ότι 
η Βρετανία επίσης θα διπλα-
σιάσει τα χρήματα που δίνει 
στο ταμείο για το περιβάλλον, 
φτάνοντας στο... αστρονομικό 
ποσό των 11.6 δισ. λιρών για 
ολόκληρη την πενταετία 2020-
2025 (ποσό που αντιστοιχεί σε 
κάτι λιγότερο από το 1.5% των 
ετήσιων δαπανών του βρετα-
νικού κρατικού προϋπολογι-
σμού), ότι η Ινδία ανακοίνωσε 
πως θα αυξήσει σημαντικά τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας, ότι η Κίνα υποσχέθηκε να 
μειώσει τις εκπομπές κατά 12 
δισ. τόνους το χρόνο (παρά 
το γεγονός ότι το πρώτο μισό 
αυτού του χρόνου τις αύξησε 

κατά 4%!), ότι η ΕΕ ανακοίνω-
σε πως το 25% του επόμενου 
κοινοτικού προϋπολογισμού 
θα δοθεί σε δράσεις σχετι-
κές με το περιβάλλον και ότι 
η Ρωσία ανακοίνωσε πως θα 
επικυρώσει τη συμφωνία του 
Παρισιού!

Μιλάμε για… δεσμεύσεις 
που σπάνε κόκαλα! Αν όμως 
επιστρέψουμε στην πραγμα-
τική ζωή, θα διαπιστώσουμε 
ότι οι εκπομπές ρύπων εξα-
κολουθούν να τραβούν την 
ανηφόρα, παρά τις δεκάδες 
διασκέψεις που έχουν γίνει 
όλα αυτά τα χρόνια. Οπως 
μας πληροφορεί το Global 
Carbon Project (ένας ερευ-
νητικός οργανισμός που κα-
ταγράφει τους παγκόσμιους 
ρύπους, στο https://www.
globalcarbonproject.org/
carbonbudget/18/files/GCP_
CarbonBudget_2018.pdf), οι 
παγκόσμιοι ρύποι αυξήθηκαν 
το 2017 κατά 63% σε σχέση με 
τα επίπεδα του 1990, ενώ το 
2018 εκτιμάται ότι αυξήθηκαν 

κι άλλο (ένα 3% περίπου πάνω 
από το 2017). Θυμηθείτε ότι 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
του Κιότο του 1992 (που έχει 
ενταφιαστεί κανονικά εδώ 
και χρόνια), οι εκπομπές CO2 
θα έπρεπε να μειωθούν κατά 
5.2% από τα επίπεδα του 1990, 
μέχρι το 2012. Στη διάσκεψη 
κορυφής του ΟΗΕ για το κλί-
μα, που έγινε το Δεκέμβρη του 
2011 στο Ντέρμπαν της Νότιας 
Αφρικής, δόθηκε εξαετής πα-
ράταση (μέχρι το 2018), ενώ 
ένα χρόνο μετά, στην αντί-
στοιχη διάσκεψη που έγινε το 
Δεκέμβρη του 2012, δόθηκε 
μία ακόμα παράταση, μέχρι 
το 2020!

Με τη συμφωνία του Παρι-
σιού, που υπογράφηκε το Δε-
κέμβρη του 2015 στην 21η δι-
άσκεψη για το κλίμα, με την... 
ευγενική χορηγία εταιριών 
όπως η Ρενώ, η BNP Paribas, 
η Μισελέν, η Λορεάλ, η Καρ-
φούρ κ.ά (δηλαδή γαλλικές κα-
τά κύριο λόγο), από τις οποίες 
οι έξι στις δέκα δε δημοσιεύ-
ουν στοιχεία για τις εκπομπές 
των αερίων του θερμοκηπίου, 
η οποία αντικατέστησε το 
πρωτόκολλο του Κιότο, οι με-
τρήσιμοι στόχοι για μείωση 
των εκπομπών ρύπων εγκατα-
λείφθηκαν, για να αντικατα-
σταθούν από μία υπόσχεση να 
μειωθούν οι εκπομπές ρύπων 
έτσι ώστε να μην αυξηθεί η 
θερμοκρασία του πλανήτη πά-
νω από 2 βαθμούς Κελσίου σε 
σχέση τα προβιομηχανικά επί-
πεδα! Μετά από αντιδράσεις 
της επιστημονικής κοινότητας, 
που υποστήριξε ότι η άνοδος 
της θερμοκρασίας δε θα πρέ-
πει να υπερβεί τον 1.5 βαθμό 
Κελσίου, γιατί οι επιπτώσεις 

από αυτό το μισό βαθμό θα 
είναι καταστροφικές, άρχισε 
να γίνεται λόγος και γι’ αυτό, 
χωρίς όμως μέχρι σήμερα να 
έχει αναθεωρηθεί η συμφωνία 
του Παρισιού για να μειώσει το 
στόχο από τους 2 στον 1.5 βαθ-
μό Κελσίου. Ισως κάποια στιγ-
μή να το κάνουν (τζάμπα είναι), 
αλλά θα είναι μία υπόσχεση 
χωρίς τίποτα το μετρήσιμο. 
Απλά θα μετρηθεί το… 2050, 
όταν θα είναι πλέον αργά. 

Γι’ αυτό και η 16χρονη έφη-
βη από τη Σουηδία, Γκρέτα 
Τούνμπεργκ, που τους έκραξε 
κανονικότατα στη διάσκεψη, 
δεν είχε άδικο όταν έλεγε τα 
παρακάτω: «Είναι όλα λάθος. 
Εγώ δε θα έπρεπε να στέκομαι 
εδώ πέρα. Θα έπρεπε να είμαι 
στο σχολείο μου στην άλλη 
πλευρά του Ωκεανού. Κι εσείς 
έρχεστε σ’ εμένα για ελπίδα; 
Πώς τολμάτε; Εχετε κλέψει τα 
όνειρά μου και την παιδική μου 
ηλικία με τις κενές σας φρά-
σεις. Και είμαι ωστόσο από τις 
τυχερές. Ο κόσμος υποφέρει. 
Ο κόσμος πεθαίνει. Ολόκληρα 
οικοσυστήματα καταρρέουν. 
Είμαστε στις απαρχές μιας μα-
ζικής εξαφάνισης. Και το μόνο 
που μπορείτε να μιλάτε είναι 
για λεφτά και παραμυθάκια αι-
ώνιας οικονομικής ανάπτυξης. 
Πώς τολμάτε;».

Το αυτί των «δημοκρατών» 
μας όμως δεν ίδρωσε. Την 
άκουσαν και έκαναν τα δικά 
τους, με τον Τραμπ (ο οποίος 
έκανε μία σύντομη εμφάνιση 
στην διάσκεψη) να γράφει 
το… κορυφαίο στο αγαπημένο 
του Τwitter: «Μοιάζει να είναι 
ένα χαρούμενο κορίτσι με ένα 
λαμπρό και υπέροχο μέλλον. 
Χάρηκα πολύ που την είδα!»!

Εκτος ελέγχου οι συγκρούσεις στο Χονγκ Κονγκ

Μπορεί η τοπική κυβέρνηση 
να απέσυρε το επίμαχο 

νομοσχέδιο, που προέβλεπε την 
έκδοση στην κινέζικη ενδοχώρα 
των υπόπτων που θα συλλαμβά-
νονταν στο Χονκγ Κονγκ, όμως 
οι διαδηλώσεις συνεχίζονται για 
17η εβδομάδα, ακόμα πιο βίαιες! 
Ο αντιπρόεδρος της Κινέζικης 
Ενωσης Σπουδών του Χονγκ 
Κονγκ και του Μακάο, Λάο Σιου 
Κάι, περιμένει τη σταδιακή εκτό-
νωση της κατάστασης. Σύμφω-
να με τους «Τάιμς της Ασίας», 
όμως, ο βίαιος χαρακτήρας 
των διαδηλώσεων εντείνεται. 
Την περασμένη Κυριακή, άγριες 
συγκρούσεις έγιναν έξω από πο-
λυκατάστημα, ενώ από τη μανία 
των διαδηλωτών δε γλίτωσε ού-
τε το αεροδρόμιο που είναι το 
όγδοο πιο πολυσύχναστο στον 
κόσμο! Γι’ αυτό και οι Αρχές 
φρόντισαν να μειώσουν τις με-
ταφορές προς το αεροδρόμιο 
και ενίσχυσαν τους ελέγχους 
προκειμένου να εμποδίσουν την 

προσέλευση κόσμου στο πολυ-
σύχναστο κέντρο μεταφοράς 
του αεροδρομίου. Σχεδιάζουν 
μάλιστα να περάσουν νόμο που 
θα ποικινοποιεί τα καλυμμένα 
πρόσωπα στις διαδηλώσεις.

Τα αιτήματα των διαδηλωτών 
έχουν πλέον διευρυνθεί. Ζητούν 
αμνηστία για τους συλληφθέ-
ντες και ελεύθερες εκλογές. 
Αστικοδημοκρατικά αιτήματα 
σε μία χώρα που κάθε άλλο πα-
ρά «κομμουνιστική» είναι (όσο 

«κομμουνιστική» μπορεί να θε-
ωρηθεί η ατμομηχανή του πα-
γκόσμιου καπιταλισμού, η Κίνα). 
Οταν συσσωρεύεται «εύφλεκτο 
υλικό» από ανθρώπους που πιά-
νουν «πάτο», τότε η καθεστηκυία 
τάξη κινδυνεύει, έστω κι αν δε 
βρίσκεται αντιμέτωπη με μια 
επαναστατική κατάσταση (οι 
«από κάτω» να μην ανέχονται 
να κυβερνηθούν όπως πριν και 
οι «από πάνω» να μην μπορούν 
να κυβερνήσουν όπως πριν).

Πέρα από την έναρξη της διαδικασίας 
καθαίρεσης του Τραμπ

Η πρόεδρος του Κογκρέσου 
Νάνσι Πελόζι, που μέχρι 

πρότινος αρνούνταν να ακού-
σει βουλευτές των Δημοκρατι-
κών που της ζητούσαν να ξεκι-
νήσει διαδικασία καθαίρεσης 
του προέδρου Τραμπ, πάτησε 
τελικά το κουμπί για το περιβό-
ητο impeachment. Ο Τραμπ εί-
ναι πλέον κατηγορούμενος για 
«προδοσία έναντι του προεδρι-
κού όρκου», «προδοσία έναντι 
της εθνικής ασφάλειας», «προ-
δοσία της ακεραιότητας των 
εκλογών», κατηγορίες που αν 
γίνουν δεκτές επισύρουν την 
ατιμωτική καθαίρεσή του από 
το προεδρικό αξίωμα και την 
αντικατάστασή του από τον 
αντιπρόεδρο Πενς.

Η συγκεκριμένη διαδικασία 
προβλέπεται από το αμερι-
κάνικο Σύνταγμα και αφορά 
όλους τους ανώτατους ομο-
σπονδιακούς αξιωματούχους. 

Μολονότι έχει θεσπιστεί το 
1789, έχει εφαρμοστεί μόλις 
19 φορές στην αμερικάνικη 
Ιστορία, τις περισσότερες σε 
βάρος ομοσπονδιακών δικα-
στών.  Εναντίον προέδρων 
έχει εφαρμοστεί μόλις τρεις 
φορές. Το 1868 σε βάρος του 
Αντριου Τζόνσον (απαλλάχτη-
κε από τη Γερουσία), το 1974 
σε βάρος του Ρίτσαρντ Νίξον 
(παραιτήθηκε μόνος του, όταν 
είδε ότι οι Δημοκρατικοί είχαν 
δέσει πολύ καλά την υπόθεση 
Watergate) και το 1998 σε βά-
ρος του Μπιλ Κλίντον (απαλ-
λάχτηκε από τη Γερουσία που 
έκρινε ότι ο περιβόητος λεκές 
στο φουστάνι της Μόνικα Λι-
ουίνσκι ήταν αποτέλεσμα μιας 
απλής… «ακατάλληλης προσω-
πικής επαφής» και επομένως 
ο… γυπαετός Μπιλ δεν είχε 
πει ψέματα στη Δικαιοσύνη, 
ότι δεν είχε σεξουαλική σχέση 

«μ' αυτή τη γυναίκα»).
Οι Δημοκρατικοί έχουν την 

πλειοψηφία στο Κογκρέσο και 
μπορούν να παραπέμψουν 
τον Τραμπ. Για να καθαιρεθεί, 
όμως, θα πρέπει να ψηφίσουν 
τα δύο τρίτα της Γερουσίας, 
στην οποία προεδρεύει ad hoc 
ο πρόεδρος του Ανώτατου Δι-
καστηρίου, διορισμένος από 
τον Τραμπ, να μην το ξεχνάμε. 
Την πλειοψηφία στη Γερου-
σία έχουν οι Ρεπουμπλικανοί, 
οπότε δημιουργείται αυτόμα-
τα το ερώτημα: πού το πάνε οι 
Δημοκρατικοί; Πιστεύουν ότι 
μπορούν να συσπειρώσουν 
κατά του Τραμπ τους μισούς 
βουλευτές των Ρεπουμπλικα-
νών; 'Η απλά θέλουν να φθεί-
ρουν πολιτικά τον Τραμπ σε 
μια περίοδο εκ των πραγμά-
των προεκλογική; Μπορεί στο 
τελευταίο να κερδίσουν, μπο-
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Οι δολοφόνοι θρηνούν 
υποκριτικά για το θύμα!

Δεν υπάρχει αμφιβολία, σύμπας ο αστικός κόσμος 
έχει ανησυχήσει από την κλιματική αλλαγή και έχει 
ξεσηκωθεί για να σώσει τον πλανήτη. Μαζί με τον 
πολιτικό κόσμο ξεσηκώθηκε και ο επιχειρηματικός 
κόσμος! Λεπτομέρειες γι' αυτή την εξοργιστική 
εκστρατεία μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα 5.

Στα καθ' ημάς, είχαμε τον Κούλη που έβγαλε ομιλία 
στη Νέα Υόρκη για την κλιματική αλλαγή (στην 
οποία απέδωσε και τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, 
προς μεγάλη χαρά των συριζαίων), τον Μπουμπούκο 
που ετοιμάζεται να υλοποιήσει τις «πράσινες 
επενδύσεις» που συμφώνησε η Μέρκελ με τον 
Κούλη, τον Χατζηδάκη που τη μια μέρα υποδέχεται 
ποδηλάτες (συνοδευόμενους από τον Πατούλη), 
την άλλη εξαγγέλλει την απολιγνιτοποίηση της ΔΕΗ 
(μαζί με το πούλημα των «φιλέτων») και την επομένη 
ανακοινώνει τη «φιλόδοξη ατζέντα της κυβέρνησης 
για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή».

Ενδιαμέσως, βέβαια, ανακοίνωσαν ότι θα 
δώσουν όλες τις άδειες στο περιβαλλοντικό 
σφαγείο της Eldorado Gold στη Χαλκιδική 
και ότι θα προσπαθήσουν να της βγάλουν και 
δεύτερη άδεια, για να καταστρέψει και τη Θράκη. 
Υπέγραψαν και όλες τις ΚΥΑ για την πλιατσικολογική 
μπίζνα των Λάτσηδων στο Ελληνικό. Εκεί που θα 
δημιουργούνταν «το μεγαλύτερο μητροπολιτικό 
πάρκο της Ευρώπης» (Σουφλιάς), θα γίνει μια 
νέα πόλη με ουρανοξύστες, καζίνο, πεντάστερα 
ξενοδοχεία και πολυτελείς μαρίνες για σεΐχηδες.

Να μην τα φορτώνουμε, όμως, όλα στους 
νεοφιλελέδες δεξιούς. Τα ίδια έκαναν και οι… 
αριστεροί προκάτοχοί τους. Το Ελληνικό το 
«ωρίμασε» ο Φλαμπουράρης, εκβιάζοντας τον 
δασάρχη Πειραιά να αποχαρακτηρίσει και τα 
υπάρχοντα δάση, ώστε αυτά να αποτελέσουν τον 
περιβάλλοντα χώρο του ελληνικού Λας Βέγκας. 
Ο Φάμελλος είχε αναλάβει να αποχαρακτηρίσει 
ένα δάσος χαλεπίου πεύκης στο Παλιούρι της 
Χαλκιδικής, ώστε αντί για δάσος να μετατραπεί 
σε περιβάλλοντα χώρο στις βίλες που θέλει να 
χτίσει μέσα του ο Σαββίδης. Ο ίδιος βάλθηκε να 
νομιμοποιήσει και τα αυθαίρετα μέσα στα δάση, με 
τις διαβόητες «οικιστικές πυκνώσεις».

Δίπλα στους… οικολογικά ευαίσθητους πολιτικούς 
και καπιταλιστές παρατάσσονται οι στρατιές των 
ΜΚΟ που έχουν μυριστεί παραδάκι από τη μπίζνα του 
«πράσινου καπιταλισμού». Οι αυτοκινητοβιομηχανίες 
επενδύουν στην ηλεκτροκίνηση κι αυτό το 
λένε… οικολογική ευαισθησία. Στην παραγωγή 
ενέργειας θέλουν να εκτοπίσουν το λιγνίτη (που 
τον έχουν φθηνό χώρες σαν την Ελλάδα) και να τον 
αντικαταστήσουν με φυσικό αέριο, το οποίο ελέγχουν 
τα μονοπώλια. Και με πυρηνική ενέργεια, φυσικά, 
αφού οι λεγόμενες ΑΠΕ δε φτάνουν ούτε για ζήτω σε 
μια οικονομία που απαιτεί ολοένα και μεγαλύτερες 
ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας.

Οποιος θέλει να διεισδύσει στην ουσία των 
πραγμάτων θα συμφωνήσει μαζί μας πως αν 
θέλουμε να σώσουμε το περιβάλλον, θα πρέπει να 
«σκοτώσουμε» τον καπιταλισμό. Γιατί ο καπιταλισμός, 
όσες «πράσινες» μεταμφιέσεις και να κάνει, έχει ως 
μοναδικό και απόλυτο κριτήριο το μέγιστο κέρδος.

Αυτός ο στρατηγικός προσανατολισμός δε 
σημαίνει εγκατάλειψη του άμεσου αγώνα. Εμείς, 
άλλωστε, το έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε να 
δίνουμε αυτόν τον αγώνα. Σημαίνει ότι πρέπει να 
«συγχωνεύσουμε» τον αγώνα για το περιβάλλον με 
τον αγώνα ενάντια σ' αυτούς που το καταστρέφουν.

στο ψαχνό

Ασχετος ή… εν υπηρεσία;
Ο υφυπουργός Μηταράκης μίλησε 

για τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση 
Novartis. Kαι για τον Τσίπρα. «Για έναν 
πρώην πρωθυπουργό χρειάζεται να υπάρ-
χει ένα ασφαλέστερο επίπεδο ενδείξεων 
προκειμένου να πάει σε Προανακριτική 
Επιτροπή», είπε. Κι αμέσως έσπευσε να 
συμπληρώσει: «Τονίζω όμως ότι η Προανα-
κριτική Επιτροπή από τη φύση της κοιτάει 
γενικότερα την υπόθεση. Δεν είναι μια 
επιτροπή πολιτικών, είναι μια επιτροπή με 
προανακριτικά καθήκοντα, που μελετά τη 
δικογραφία, καλεί μάρτυρες και διερευ-
νά σε βάθος την κάθε υπόθεση. Αν προ-
κύψουν λοιπόν  περαιτέρω στοιχεία και 
υπάρξουν ασφαλέστερες ενδείξεις και για 
άλλα πρόσωπα, φυσικά και θα ακολουθη-
θεί η προβλεπόμενη διαδικασία».

Καλά, δε διάβασε ο Μηταράκης την 
ανακοίνωση του Καλαφάτη; Ούτε τις δη-
λώσεις του Γεραπετρίτη; Ούτε αυτές της 
Ντόρας; Δεν πληροφορήθηκε ότι η Προα-
νακριτική θα κρίνει καταρχάς αν είναι αρ-
μόδια η ίδια για τον Παπαγγελόπουλο ή αν 
θα τον στείλει στην τακτική Δικαιοσύνη. 
Στη δεύτερη περίπτωση (που οι διαρροές 
από το Μαξίμου λένε ότι έχει επιλέξει ο 
Μητσοτάκης), δε θα υπάρξει καμιά επί της 
ουσίας έρευνα από την προανακριτική της 
Βουλής. Πώς λοιπόν ο Μηταράκης προε-
ξοφλεί ότι η προανακριτική θα διερευνή-
σει σε βάθος την υπόθεση, θα καλέσει 
μάρτυρες κτλ.; Σας λέει κάτι το ότι συγκα-
ταλέγεται στους εμπίστους του Σαμαρά;

Τον φασίστα κι αν τον 
πλένεις…

«Η εικόνα με τις βάρκες που πάνε 100-
200 ταυτόχρονα είναι εικόνα εισβολής, 
δεν είναι εικόνα μεταναστευτικού ρεύμα-

τος». Οχι, δεν είναι ο Βελόπουλος με τους 
«λαθροεισβολείς» του. Είναι ο υπουργός 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη 
Αδωνις Γεωργιάδης. Κάθε πε-
ραιτέρω σχόλιο είναι περιττό…

Μυγοχέσματα
Μια… αθώα κουβεντούλα 

είπε ο Τσακαλώτος, συνεντευ-
ξιαζόμενος με τον Κούλογλου: 
«Το όραμά μου για τη δημόσια 
ραδιοτηλεόραση, δεν είναι να 
έχουμε έναν αριστερό Μπά-
μπη Παπαδημητρίου και έναν 
αριστερό Αρη Πορτοσάλτε. 
Θέλουμε μία δημόσια ραδιο-
τηλεόραση αντικειμενική και 
εκεί δεν τα πήγαμε καλά». 
Ονόματα δεν είπα, αλλά αυτοί 
που είχαν τη μύγα μυγιάστη-
καν και την έπεσαν άγρια στον 
Ευκλειδάκο. Η Ακριβοπούλου 
τον κατηγόρησε για «απροκά-
λυπτη και χολερική κριτική» 
και τον κάλεσε να κάνει αυτός 
αυτοκριτική και «να εξηγήσει 
γιατί ήταν από τους ελάχι-
στους υπουργούς που έχαιρε 
μιας… ανεξήγητης ασυλίας 
από το σύνολο των ΜΜΕ, την 
ίδια ώρα που λυσσομανού-
σαν συντεταγμένα εναντίον 
συγκεκριμένων υπουργών». 
Ο Καψώχας έγραψε ότι ο 
Τσακαλώτος ενοχλήθηκε 
επειδή οι αριστεροί δημοσι-
ογράφοι (δηλαδή η αφεντιά 
του και η Ακριβοπούλου!!!!) 
έκαναν κριτική και στον ίδιο 
(τον Τσακαλώτο) «για τον 
τρόπο με τον οποίο έκανε 
την διαπραγμάτευση με 

τους δανειστές». Και κατέληξε: «Και επι-
τέλους, ας μας ενημερώσει όλους εμάς 
- μπας και το μάθουμε - πως αντιλαμβά-

Φασιστική απόφαση
Το Πρωτοδικείο Σερρών, μετά από προσφυγή διάφορων «μακεδονομάχων», απέρριψε την αί-τηση αναγνώρισης σωματείου με την επωνυμία «Αδελφότητα Ντόπιων Σερραίων Κύριλλος και Μεθόδιος». Οπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για σωματείο Σλαβομακεδόνων, που από νομική άποψη δε διαφέρει σε τίποτα από τα σωματεία που ιδρύουν π.χ. οι Βλάχοι ή οι Σαρακατσάνοι. Διαφέρει από πολιτική άποψη, διότι Βλάχοι, Σα-ρακατσάνοι, Αρβανίτες αποτελούν συστατικό στοιχείο του νεοελληνικού έθνους, ενώ οι Σλαβο-μακεδόνες ανήκουν σε άλλο έθνος. Το εν λόγω σωματείο, μάλιστα, δεν έκανε ούτε στον τίτλο ού-τε στο καταστατικό του οποιονδήποτε υπαινιγμό περί εθνικής μειονότητας. Για ευνόητους λόγους. Σε «ντόπιους» αναφέρεται, όπως είναι γνωστοί οι Σλαβομακεδόνες, στους οποίους απαγορευόταν να αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες. Ακόμα και τη γλώσσα τους αναγκάζονται να τη λένε «ντό-πια» αντί για μακεδονικά, όπως είναι το σωστό.

Και όμως, το Πρωτοδικείο Σερρών απεφάνθη ότι «κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας (sic!) ντόπιος Σερραίος ομιλών τη ντόπια γλώσσα είναι αποκλειστικά ο Ελληνας Μακεδόνας που γεννή-θηκε και κατοικεί στην περιοχή των Σερρών, η οποία ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας που ονομάζεται Μακεδονία και ομιλεί την ελληνική γλώσσα»! Προχωράει και παραπέρα η απόφαση: «Η ελληνική γλώσσα ομιλείται στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και των Σερ-ρών επί χιλιάδες χρόνια όπως αποδεικνύεται από τα ευρήματα των αρχαιολογικών ανασκαφών, τη γλώσσα των ιστορικών κειμένων και τη γλώσσα των λατρευτικών κειμένων που αδιάλειπτα χρησιμοποι-ούνται από τους κατοίκους της περιοχής»!

ΚΟΝΤΡΕΣ

ΒΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Εδώ και χρόνια η φράση έχει γίνει σλόγκαν στα χείλη 
όλων των αστών πολιτικών. Από τους νεοφιλελέδες της ΝΔ μέχρι τους… μαρξιστές του ΣΥΡΙΖΑ. Οταν πρόκειται για την προπαγάνδα 
του παρασιτισμού, ας πάει στο διάολο η οικονομική επιστήμη. Βαριά βιομηχανία είναι η παραγωγή μέσων παραγωγής (εργαλειομη-
χανών, οχημάτων κτλ.), αλλά δε βαριέσαι, εδώ ονόμασαν βαριά βιομηχανία κάτι που δεν είναι καν βιομηχανία. Το μόνο που παράγει ο 
τουρισμός είναι γεύματα κι αυτά δεν ξεπερνούν το βιοτεχνικό επίπεδο παραγωγής, ακόμα και στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. 
Μπορεί τα ψήγματα βαριάς βιομηχανίας που διέθετε ο ελληνικός καπιταλισμός (ναυπηγεία) να εγκαταλείφθηκαν, όμως βρέθηκε υπο-
κατάστατό τους στον τουρισμό! Και ξαφνικά, η χρεοκοπία ενός γίγαντα της τουριστικής μπίζνας, του Thomas Cook, τινάζει στον αέρα 
την εγχώρια… βαριά βιομηχανία! Τι σόι βαριά βιομηχανία είν' αυτή που τινάζεται τόσο εύκολα στον αέρα; Απλούστατα, δεν είναι ούτε 
βαριά ούτε βιομηχανία. Ο ελληνικός καπιταλισμός είναι μια εισαγωγοδίαιτη οικονομία. Εισάγει μέσα παραγωγής (αυτά που παράγει η 
πραγματική βαριά βιομηχανία των ιμπεριαλιστικών χωρών), εισάγει και τη μεγαλύτερη ποσότητα των μέσων κατανάλωσης βιομηχανικής 
προέλευσης. Ακόμα και οι πρωτάρηδες της οικονομολογίας γνωρίζουν ότι ο τουρισμός είναι μια εύθραυστη οικονομική δραστηριότητα 
που επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Οταν βάζεις όλα τα λεφτά σε μια εύθραυστη βάρκα, μετά το πρώτο γερό κύμα η βάρκα 
θα σπάσει και το ΑΕΠ σου θα πάει κατά διαόλου. Πόσο είπαμε ότι θα είναι η ανάπτυξη φέτος και του χρόνου;
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νεται ο Ευκλείδης τη δική του Αριστερά που θα είναι αρεστή και 
στους δεξιούς και πόσο ισχυρή αριστεροσύνη είχε μέσα της η 
δική του διαπραγμάτευση με τους δανειστές».

Και πάνω που το πανηγύρι πήγαινε να τελειώσει, πετάχτηκε 
ο Πολάκης, διατάζοντας (διατηρούμε σύνταξη και στίξη): «Κο-
φτε το για την ΕΡΤ!!! Κάποιοι σφίγγουμε τα δόντια για να μη 
μιλήσουμε δημόσια ! Θα μιλήσουμε εκεί που πρεπει και θα πρά-
ξουμε αυτά που πρεπει!! ΤΕΛΟΣ». Και για να μην παρεξηγηθεί 
από τους φεϊσμπουκικούς του φίλους και οπαδούς, έβαλε και 
υστερόγραφο: «ΥΓ Κατερινα και Σωτήρη ευχαριστούμε για αυτά 
που προσφέρατε και βέβαια πληρώσατε.....Η επόμενη φορά θα 
ειναι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ .....»! Αρα, εκείνος που πρέπει 
να το «κόψει» είναι ο Τσακαλώτος. Που πλέον θα ζει με το φόβο 
ότι ο Πολάκης θα βάλει το θέμα… «στα όργανα». Κάτι μας λέει, 
όμως, ότι ο Τσακαλώτος έχει γραμμένο τον Πολάκη στα δικά 
του… όργανα.

Οι παλιές αγάπες
«Κανείς δεν μπορεί να κερδίσει τον Σαμαρά, αν θελήσει να 

γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας». Το είπε ο Τάκης Μπαλτάκος 
του οποίου τα αισθήματα αγάπης και αφοσίωσης για τον Σαμα-
ρά είναι γνωστά. Μόνο που όταν κάνει πρόβλεψη ο Μπαλτάκος, 
γίνεται το αντίθετο απ' αυτό που προβλέπει. Από τότε που του την 
έστησε ο χρυσαυγίτης Κασιδιάρης και ο Σαμαράς αναγκάστηκε 
να τον διώξει, με πόνο ψυχής, ο Μπαλτάκος γυρίζει σαν την άδικη 
κατάρα ανάμεσα στις ακροδεξιές γκρούπες, προσπαθώντας να 
τις ενώσει. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Την ίδια αξία έχει και η 
πρόβλεψή του περί… άχαστου Σαμαρά. Αλλωστε, ο τρόπος με τον 
οποίο ο Μητσοτάκης του στέρησε το κομισαριλίκι στις Βρυξέλλες 
είναι χαρακτηριστικός για την… πολιτική δύναμη του Σαμαρά.

Παραχαράκτης της συμφοράς
Ο Κώστας Μποτόπουλος (στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο 

δεν ξέρουμε αν παραμένει ακόμα), βγάζοντας το άχτι του για 
τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν περιορίστηκε στα καθιερωμένα περί «καταστρο-
φικής διακυβέρνησης». Για να δείξει πόσο καταστροφική ήταν 
αυτή η διακυβέρνηση, τη συνέδεσε με την «εκλογική ήττα (σ.σ. 
του ΣΥΡΙΖΑ), ύστερα από μια μόλις θητεία (πρώτο κόμμα της 
μεταπολίτευσης για το οποίο συμβαίνει αυτό)».

Αμα, ρε φίλε, θέλεις να κάνεις πολεμική, βρες έναν αξιόπιστο 
τρόπο, μην ξεπέφτεις στο επίπεδο ενός άθλιου ψεύτη. Δεν εί-
ναι δα και τόσο μακρινά τα γεγονότα για να τα έχουμε ξεχάσει. 
Καταρχάς, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε δύο θητείες (κέρδισε δυο φορές 
εκλογές το 2015). Δεύτερο, δεν είναι το «πρώτο κόμμα της μετα-
πολίτευσης στο οποίο συμβαίνει αυτό». Μία θητεία έκανε το ΠΑ-
ΣΟΚ του Γ. Παπανδρέου, μία και η ΝΔ του Σαμαρά. Και μάλιστα 
πολύ πιο σύντομες. Μόλις δύο χρόνια το ΠΑΣΟΚ του Γιωργάκη, 
δυόμισι η ΝΔ του Σαμαρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα που 
κατάφερε να μείνει στην εξουσία κατά τη μνημονιακή περίοδο 
τεσσεράμισι χρόνια. Υπάρχουν λόγοι για όλ' αυτά, βέβαια, αλλά 
εδώ μας ενδιαφέρει η αλήθεια που με τόσο γελοίο τρόπο προ-
σπάθησε να παραχαράξει ο Μποτόπουλος.

Πιπέρι…
Η Θεανώ Φωτίου αποτελεί τη χαρά των παραπολιτικών στη-

λών και ιδιαίτερα των χιουμοριστικών ραδιοφωνικών εκπομπών. 
Η περιβόητη ατάκα της «απατεώνες είμαστε;» παίζει ακόμα. Σ' 
αυτή θα προστεθεί σίγουρα η καινούργια ατάκα: «Είναι δυνατόν 
να έκανε αυτά ο Παπαγγελόπουλος χωρίς να είναι ενήμερος ο 
Τσίπρας;»! Ελα μου ντε…

Αλλο ήθελε να πει η κυρία Θεανώ, αλλά έτσι που το είπε κατά-
φερε να κάνει τον Τσίπρα «αυτοκόλλητο» με τον Παπαγγελόπου-
λο. Από εδώ και πέρα, μόλις αποκαλύπτεται κάτι για τον Παπαγγε-
λόπουλο, θα κοτσάρουν δίπλα και την ατάκα της κυρίας Θεανώς.

ΥΓ. Αντίθετα, ο Δ. Βίτσας (που δεν τον λες και τυχαίο στέλεχος) 
κρατάει αποστάσεις από τον Παπαγγελόπουλο. Με χαρακτηρι-
στικό τρόπο μάλιστα. «Αν ρωτάγατε εμένα, δεν θα έλεγα ποτέ 
ότι ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο του αιώνα η Novartis», δήλωσε 
πρόσφατα. Και άρχισαν γλέντια…

Μαχαιριές
Συνέντευξη Νικήτα Κακλαμάνη στην ΕφΣυν. Η ερώτηση είναι 

σαφής (πιο σαφής δε γίνεται): «Ακούγεται για τη θέση αυτή (του 
προέδρου της Δημοκρατίας) και ένα άλλο όνομα από τη δική σας 
παράταξη, αυτό του Αντώνη Σαμαρά. Εχει πιθανότητες αυτό το 
σενάριο;». Εξίσου σαφής είναι και η απάντηση: «Είναι γνωστή η 
φιλία που με συνδέει με τον κ. Π. Παυλόπουλο (ακολουθεί ένας 
ύμνος για τον σημαίνοντα ρόλο που έπαιξε ο Πάκης το καλοκαίρι 
του 2015) Οταν μπορείς να εκλέξεις ΠτΔ με 250 ΝΑΙ, δεν χάνεις 
αυτήν την ευκαιρία».

Κι ο Σαμαράς; Ποιος Σαμαράς; Απαξίωσε και ν' αναφερθεί σ' 
αυτόν. Και να σκεφτείτε ότι ο Κακλαμάνης είχε ακολουθήσει τον 
Σαμαρά στην αλήστου μνήμης ΠΟΛΑ («παιδιά» του Αβέρωφ και 
οι δύο). Ομως ήταν ο πρώτος που επέστρεψε στη ΝΔ. Κι όταν 
ο Σαμαράς έγινε πρωθυπουργός, απαξίωσε να του δώσει ένα 
πόστο. Ε, να μην του το ανταποδώσει;

ρεί όμως και να χάσουν, όπως 
έχασαν οι Ρεπουμπλικανοί 
όταν κίνησαν τη διαδικασία 
κατά του Κλίντον (στις εκλο-
γές του 1998 οι Δημοκρατικοί 
εξέλεξαν πέντε περισσότε-
ρους βουλευτές). Αυτά έχει η 
αστική πολιτική, όμως. Κάνεις 
μια κίνηση υψηλού ρίσκου κι 
αν σου βγει κερδίζεις, αν όχι 
χάνεις. Το μόνο βέβαιο είναι 
ότι οι Δημοκρατικοί φοβού-
νται τον Τραμπ. Αλλιώς δε θα 
κινούσαν τώρα τέτοια δια-
δικασία σε βάρος του, αφού 
προηγουμένως χρησιμοποί-
ησαν ανθρώπους τους στις 
μυστικές υπηρεσίες.

Το «βαθύ λαρύγγι» σ' αυτή 
την ιστορία είναι μέλος κάποι-
ας αμερικανικής υπηρεσίας 
πληροφοριών, ο οποίος εμ-
φανίστηκε στις αρχές Αυγού-
στου στον γενικό επιθεωρητή 
των υπηρεσιών πληροφοριών 
Μάικλ Ατκινσον και κατήγ-
γειλε ότι ο Τραμπ παζάρευε 
τηλεφωνικά με τον νεοεκλε-
γέντα πρόεδρο της Ουκρα-
νίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι: 
«θα σου δώσω όπλα, αν μου 
δώσεις τον Τζον Μπάιντεν 
στο πιάτο», φέρεται να είναι 
το περιεχόμενο του παζα-
ριού που έκανε ο Τραμπ. Ο 
Μπάιντεν, αντιπρόεδρος του 
Ομπάμα, είναι το φαβορί για 
το χρίσμα των Δημοκρατικών 
(η κούρσα είναι ακόμα στην 
αρχή) και επομένως ο πιθα-
νότερος αντίπαλος του Τραμπ 
στις προεδρικές εκλογές του 
2020.

Ο γενικός επιθεωρητής 
των υπηρεσιών πληροφο-
ριών θεώρησε «αξιόπιστο» 
τον μάρτυρα, τον κατέστησε 
«μάρτυρα δημοσίου συμφέ-
ροντος» (τον έθεσε υπό πλήρη 
προστασία, δηλαδή) και έκανε 
κατεπείγουσα αναφορά στον 
διευθυντή της Εθνικής Υπη-
ρεσίας Πληροφοριών (ΝSA), 
ζητώντας του να ενημερώσει 
το Κογκρέσο για το «ανησυ-
χητικό» περιεχόμενο της πλη-
ροφορίας που έλαβε. Ομως, 
ο υπηρεσιακός διευθυντής 
της NSA Τζόζεφ Μαγκουάιρ, 
σε συνεννόηση με τον Τραμπ, 
δεν κατέθεσε αντίγραφο 
της αναφοράς Ατκινσον στο 
Κογκρέσο. Οπότε η σκυτάλη 
πέρασε στο «βαρύ πυροβο-
λικό» των Δημοκρατικών. Η 
Washington Post (αυτή είχε 
αποκαλύψει και το σκάνδαλο 
Watergate) αποκάλυψε στις 
18 Σεπτέμβρη ότι ο Τραμπ 

μίλησε τηλεφωνικά με τον 
Ζελένσκι στις 25 Ιούλη (την 
επομένη της κατάθεσης του 
ειδικού ανακριτή Μιούλερ στο 
Κογκρέσο, μετά την οποία ο 
Τραμπ θεώρησε ότι δικαιώθη-
κε και μπορεί να περάσει στην 
αντεπίθεση) και τον πίεσε να 
βρει στοιχεία σε βάρος του 
Μπάιντεν. Λίγες μέρες πριν 
απ' αυτό το τηλεφώνημα, ο 
Τραμπ είχε παγώσει στρατιω-
τική «βοήθεια» ύψους περίπου 
400 εκατ. δολαρίων προς την 
Ουκρανία, οπότε υπάρχει εδώ 
ένα quid pro quo (μου δίνεις, 
σου δίνω), λένε οι Δημοκρα-
τικοί.

Τι ακριβώς ψάχνει ο Τραμπ 
για τον Μπάιντεν στην Ου-
κρανία; Ο γιος του Μπάιντεν 
(μιλάμε για παιδί… μάλαμα) 
ήταν από το 2014 μέχρι το 
2019 στο ΔΣ κάποιου ουκρα-
νικού ομίλου υδρογονανθρά-
κων. Κάποιος ουκρανός εισαγ-
γελέας κάτι βρήκε σε βάρος 
του, αλλά λέγεται ότι ο Μπάι-
ντεν έβαλε και τον «έφαγαν» 
(αμάρτησε για το παιδί του!). 
Ο Τραμπ, λοιπόν, ζητά από τον 
Ζελένσκι να επαναφέρει αυ-
τόν τον «καλό» εισαγγελέα και 
να συνεργαστεί με δικούς του 
ανθρώπους (με τον υπουργό 
Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αλλά 
και με τον προσωπικό δικηγό-
ρο του Τραμπ, Ρόμπερτ Τζου-
λιάνι, τον περιβόητο πρώην 
δήμαρχο της Νέας Υόρκης) 
ώστε να βγουν στο φως όλα 
τα στοιχεία που υπάρχουν για 
τον Μπάιντεν (εννοείται πως 
αν δεν υπάρχουν στοιχεία, 
μπορούν να βρουν έναν τρό-
πο να τα κατασκευάσουν).

Αυτά προκύπτουν από το 
πρακτικό της συνομιλίας 
Τραμπ-Ζελένσκι, που ο ίδιος 
ο Τραμπ διέταξε να αποχα-
ρακτηριστεί και να δοθεί στη 
δημοσιότητα (αφού προη-
γουμένως ξεσπάθωσε μέσω 
Twitter ενάντια στο «κυνήγι 
μαγισσών» που οι Δημοκρα-
τικοί εξαπέλυσαν εναντίον 
του). Πρέπει να σημειωθεί ότι 
αυτό το πρακτικό δεν είναι 
ακριβής απομαγνητοφώνηση 
της συνομιλίας Τραμπ-Ζελέν-
σκι, αλλά… σημείωμα που γρά-
φουν υπάλληλοι του Λευκού 
Οίκου την ώρα που εξελίσσε-
ται η τηλεφωνική συνομιλία! 

Και για να τελειώνουμε με τις 
πληροφορίες, πρέπει να ανα-
φέρουμε ότι η Γερουσία, με 
ρεπουμπλικανική πλειοψηφία, 
απαίτησε ομόφωνα την Τρίτη 
από την κυβέρνηση Τραμπ να 
σταλεί στο Κογκρέσο η πλή-
ρης αναφορά Ατκινσον με 
την καταγγελία του πληρο-
φοριοδότη. Γι' αυτό μάλλον ο 
Τραμπ  έσπευσε να δώσει στη 
δημοσιότητα τις σημειώσεις 
από την τηλεφωνική επικοι-
νωνία του με τον Ζελένσκι, 
ισχυριζόμενος ότι σ' αυτή δεν 
υπάρχει καμιά συναλλαγή. 
Ετσι, από τη μια θα υπάρχει η 
κατάθεση ενός «κουκουλοφό-
ρου» μάρτυρα και από την άλ-
λη ένα επίσημο έγγραφο του 
Λευκού Οίκου (που όλοι θα 
ξέρουν ότι υπέστη την απα-
ραίτητη επεξεργασία, αφού 
είναι σημειώσεις εξ ακοής).

Είναι σίγουρο ότι το επό-
μενο χρονικό διάστημα, όσο 
θα εξελίσσεται η κατά Τραμπ 
διαδικασία, θα κατακλυζόμα-
στε καθημερινά από σωρεία 
δημοσιευμάτων που θ' αναφέ-
ρονται σε κάθε λεπτομέρεια. 
Κάτι τέτοια θέματα είναι το 
χαβιάρι της αστικής δημοσι-
ογραφίας. Γι' αυτό θέλουμε 
να εστιάσουμε από τώρα σε 
κάποια ουσιαστικά ζητήματα 
στα οποία δεν πρόκειται να 
εστιάσει η αστική δημοσιο-
γραφία. Σε όσους γνωρίζουν 
αγγλικά συστήνουμε να δια-
βάσουν το πεντασέλιδο ση-
μείωμα για την τηλεφωνική 
του επικοινωνία με τον Ζελέν-
σκι, που έδωσε στη δημοσιό-
τητα ο Τραμπ. Είμαστε σίγου-
ροι ότι θα συμφωνήσουν με τα 
συμπεράσματά μας.

u Ο Ζελένσκι είναι ένα 
σκουπίδι. Ενας ελεεινός τύ-
πος, που από την αρχή μέχρι 
το τέλος γλείφει πατόκορφα 
τον Τραμπ, του λέει πόσο 
σπουδαίος είναι, ότι τον θεω-
ρεί μεγάλο δάσκαλό του, ότι 
θα ήθελε να τον επισκεφτεί 
για να πάρει τις συμβουλές 
του. Ανακοινώνει στον Τραμπ 
ότι έδιωξε την προηγούμενη 
πρέσβη της Ουκρανίας στην 
Ουάσινγκτον, την οποία είχε 
προηγουμένως «στολίσει» ο 
Τραμπ. «Ηταν με τον προηγού-
μενο πρόεδρο, εμείς θα σου 
στείλουμε μια χαρά πρέσβη», 

λέει ο Ζελένσκι στον Τραμπ! 
Μιλάμε για σίχαμα.

u Ο Τραμπ απολαμβάνει 
τις κολακίες, αλλά πιέζει τον 
Ζελένσκι γι' αυτό που τον εν-
διαφέρει: να του «δώσει» τον 
Μπάιντεν. Οπλα του ζητάει ο 
Ζελένσκι, για τον Μπάιντεν 
του απαντά ο Τραμπ. Με 
δεδομένο ότι είχε ήδη πα-
γώσει τη «βοήθεια» των 400 
εκατ. δολαρίων και δεν μιλά 
για τίποτ' άλλο εκτός από τα 
στοιχεία για τον Μπάιντεν, ο 
Ζελένσκι παίρνει το μήνυμα. 
Μάλιστα, ο Τραμπ δεν πα-
ραπέμπει τον Ζελένσκι μόνο 
στον αμερικανό υπουργό 
Δικαιοσύνης, αλλά και στον 
προσωπικό του δικηγόρο, τον 
Τζουλιάνι, τον οποίο λέει ότι 
θα στείλει στην Ουκρανία 
για να βοηθήσει τον Ζελένσκι 
να βρει στοιχεία σε βάρος 
του Μπάιντεν! Ο πρόεδρος 
θα στείλει τον προσωπικό 
του δικηγόρο στην κυβέρνη-
ση μιας άλλης χώρας για να 
βρει στοιχεία ενάντια στον 
αντίπαλο που θα αντιμετω-
πίσει στις επόμενες εκλογές! 
Μας συγχωρείτε, αλλά ο «Ρα-
σπούτιν» και οι υπόλοιποι της 
ελληνικής σκανδαλολογίας 
μοιάζουν με αθώα παιδάρια 
μπροστά στους αμερικανούς 
πολιτικούς.

u Είναι όμως μόνο ο Ζε-
λένσκι τόσο σιχαμένος ή το 
ίδιο είναι όλοι οι πολιτικοί των 
εξαρτημένων χωρών, έστω με 
κάποιες διαφορές στο στιλ; 
Θυμηθείτε λίγο τον «πολλά 
βαρύ αριστερό» Τσίπρα. Για 
να πάρει μια πρόσκληση από 
τον Τραμπ για τον Λευκό Οί-
κο, δέχτηκε να υποβληθεί σε 
δημόσιο εξευτελισμό. «Στημέ-
νος» δημοσιογράφος του διά-
βασε μια παλιά του αντι-τρα-
μπική δήλωση και τον ρώτησε 
αν εξακολουθεί να έχει την 
ίδια γνώμη. Κι ο Τσίπρας, που 
ήξερε ότι θα του υποβληθεί 
αυτή η ερώτηση, απάντησε 
ότι καμιά φορά οι δηλώσεις 
του Τραμπ φαίνονται διαβο-
λικές αλλά γίνονται πάντοτε 
για το καλό! Οταν αυτά γίνο-
νται δημόσια, μπορεί κανείς 
να φανταστεί τι γίνεται όταν 
κλείνουν οι πόρτες και φεύ-
γουν κάμερες και μικρόφωνα. 

Η στήλη ΖΟΟΜ με-
ταφέρεται αναγκαστικά 
στην επόμενη εβδομάδα, 
λόγω πληθώρας ύλης από 
την εσωτερική και διεθνή 
επικαιρότητα. Το θέμα της 
ήταν το πρόσφατο προκλη-
τικό ψήφισμα του Ευρωκοι-
νοβουλίου, που εξισώνει 
τον ναζισμό με τον κομμου-
νισμό και θεωρεί αιτία για 
την έκρηξη του Β' παγκό-
σμιου πολέμου το Σύμφω-
νο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ. 
Ο τίτλος του άρθρου είναι: 
«Αθλιοι Γλεμπελίσκοι, πα-
ραχαράκτες της Ιστορίας».

Πέρα από την έναρξη της διαδικασίας 
καθαίρεσης του Τραμπ
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Μπορεί ο Μπόρις Τζόνσον να κατέγραψε 
μια ακόμα ήττα, μετά την απόφαση του 

Ανώτατου Δικαστηρίου που έκρινε παράνομη 
την απόφαση για κλείσιμο της Βουλής, μπορεί 
να αναγκάστηκε να εγκαταλείψει άρον-άρον τη 
Νέα Υόρκη και να επιστρέψει στο Λονδίνο για την 
εσπευσμένη επανέναρξη των κοινοβουλευτικών 
διαδικασιών, όμως όπως ο βρεγμένος δε φοβάται 
τη Βουλή, έτσι και ο κλόουν Μπόρις δε φοβάται 
τις θεσμικές ήττες. Οσο τα γκάλοπ τον δείχνουν 
να προηγείται, με τους Εργατικούς του Κόρμπιν να 
έρχονται τρίτοι, πίσω από τους Φιλελεύθερους, ο 
Τζόνσον ένα σκοπό έχει: τις εκλογές. Μιλώντας 

στο Κοινοβούλιο, τους πέταξε το γάντι: ή θα παρα-
μερίσετε και θ' αφήσετε την κυβέρνηση να κάνει 
αυτό που πρέπει, ολοκληρώνοντας το Brexit, ή 
κάντε μου πρόταση μομφής για να λογαριαστού-
με όλοι με το λαό. «Είναι πολύ απλό. Αν θέλεις 
εκλογές, φέρε την παράταση [του Brexit] και τότε 
πάμε σε εκλογές», του απάντησε ο Κόρμπιν. «Αυτό 
το κοινοβούλιο είναι ντροπή.  Μπορούν να κατα-
θέσουν πρόταση μομφής, αλλά δεν το κάνουν, εί-
ναι δειλοί», ξεσπάθωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης 
Τζέφρι Κοξ, συμπληρώνοντας: «Αλλά έρχεται η 
στιγμή που οι γαλοπούλες αυτές δε θα μπορούν 
να εμποδίσουν την έλευση των Χριστουγέννων».

Από τα χλωριωμένα κοτόπουλα στις 
χριστουγεννιάτικες γαλοπούλες!
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Με μια απόφαση που προκάλεσε 
πολλά ερωτηματικά, οι δικαστές 

του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημά-
των που δικάζει τους νεοναζιστές δο-
λοφόνους της ΧΑ, δεν επέτρεψε στους 
συνηγόρους της πολιτικής αγωγής να 
υποβάλουν ερωτήσεις (όπως προβλέ-
πεται από τη Δικονομία) στο δολοφόνο 
του Σαχζάτ Λουκμάν!

Οπως είναι γνωστό, η δολοφονία του 
Λουκμάν εκδικάστηκε από άλλο δικα-
στήριο, όμως οι δολοφόνοι του πακιστα-
νού εργάτη είναι κατηγορούμενοι και 
στη μεγάλη δίκη των νεοναζιστών. Οι 
ίδιοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της 
ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, ενώ 
η δολοφονία του Λουκμάν συνεκτιμά-
ται για τη θεμελίωση του εγκληματικού 
χαρακτήρα της οργανωμένης νεοναζι-
στικής συμμορίας.

Στη δίκη της ΧΑ παρίστανται συνήγο-
ροι πολιτικής αγωγής για τη δολοφονία 
του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα και για 
τις δολοφονικές επιθέσεις (απόπειρες 
ανθρωποκτονίας) κατά των αιγύπτι-
ων ψαράδων και κατά των μελών και 
στελεχών του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ στο 
Πέραμα. Ολοι οι συνήγοροι της πολιτι-
κής αγωγής έδωσαν σκληρή μάχη, προ-
κειμένου να μπορέσουν να υποβάλουν 
ερωτήσεις σε όλους χωρίς εξαίρεση 
τους μάρτυρες, προκειμένου να απο-
δειχτεί η κατηγορία της εγκληματικής 
οργάνωσης για το νεοναζιστικό μόρ-
φωμα της ΧΑ. Και πέτυχαν να δεχτεί το 
δικαστήριο ότι έχουν το δικαίωμα να 
υποβάλουν ερωτήσεις που αφορούν 
όλους τους κατηγορούμενους και όχι 
μόνο τους δεκαοκτώ που κατηγορού-
νται για τη δολοφονία του Π.Φύσσα,   
τους πέντε που κατηγορούνται για τις 
απόπειρες δολοφονίας των αιγύπτιων 
ψαράδων και τους τέσσερις που κατη-
γορούνται για τις απόπειρες δολοφονί-
ας μελών και στελεχών του ΠΑΜΕ και 
του ΚΚΕ. Οσες φορές, δε, υπερασπι-
στές των νεοναζιστών αποτόλμησαν να 
υποβάλουν ενστάσεις ζητώντας από το 
δικαστήριο να αφαιρέσει το δικαίωμα 
υποβολής ερωτήσεων από τους συνή-
γορους της πολιτικής αγωγής, αυτές 
απορρίφθηκαν από το δικαστήριο.

Μέχρι την απολογία του δολοφόνου 
του Λουκμάν, στο δικαστήριο είχαν απο-
λογηθεί 26 κατηγορούμενοι για τις τρεις 
βασικές υποθέσεις (ανθρωποκτονία 
Φύσσα και οι απόπειρες ανθρωποκτονί-
ας κατά αιγύπτιων ψαράδων και μελών 
του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ) και πέντε κατη-
γορούμενοι για ένταξη σε εγκληματική 
οργάνωση. Οι συνήγοροι της πολιτικής 
αγωγής υπέβαλαν ερωτήσεις (διά της 
προέδρου, όπως προβλέπεται) σε όλους 
αυτούς τους κατηγορούμενους, στο 
πλαίσιο της στήριξης της κατηγορίας 
της εγκληματικής οργάνωσης. Ουδείς 
από τους συνηγόρους υπεράσπισης των 
νεοναζιστών αποτόλμησε να υποβάλει 
ένσταση, ζητώντας να απαγορευτεί 
στους συνηγόρους της πολιτικής αγω-
γής να υποβάλουν ερωτήσεις στους 
κατηγορούμενους. Το δικαστήριο είχε 
επιτρέψει στους συνηγόρους της πολι-
τικής αγωγής να υποβάλουν ερωτήσεις, 
είτε άμεσα είτε έμμεσα (μέσω της προ-
έδρου).

Τη Δευτέρα 23 Σεπτέμβρη, όμως, 
οι συνήγοροι υπεράσπισης του δολο-
φόνου του Λουκμάν, Στεργιόπουλου, 

Σταύρου και Φούσας, μετά την ολο-
κλήρωση των ερωτήσεων από την έδρα 
στον πελάτη τους, ζήτησαν να απαγο-
ρευτεί στους συνηγόρους της πολιτικής 
αγωγής να του υποβάλουν ερωτήσεις. 
Είναι πολύ περίεργο, πώς αποτόλμησαν 
να υποβάλουν ένα τέτοιο αίτημα, όταν 
είχαν προηγηθεί 31 κατηγορούμενοι 
στους οποίους η πολιτική αγωγή υπέβα-
λε κανονικά ερωτήσεις. Υπάρχει μήπως 
κάποιο παρασκήνιο που επιδιώκει να 
πέσουν στα μαλακά οι δολοφόνοι του 
Λουκμάν και σ’ αυτό το δικαστήριο; Ως 
γνωστόν, μολονότι το Μικτό Ορκωτό 
Εφετείο τους καταδίκασε σύμφωνα με 
το κατηγορητήριο, τους αναγνώρισε το 
ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς 
μετά την πράξη, με αποτέλεσμα να 
σπάσουν τα ισόβια και στη συνέχεια 
να αποφυλακιστούν έχοντας εκτίσει 
πραγματική φυλάκιση έξι χρόνων και 
τεσσάρων μηνών.

Περισσότερα ερωτηματικά γέννησε 
η απόφαση του δικαστηρίου (ανακοι-
νώθηκε την Τετάρτη 25 Σεπτέμβρη), 
που έκανε δεκτή την ένσταση των 
υπερασπιστών του δολοφόνου του 
Λουκμάν. Σε προγενέστερο στάδιο, το 
δικαστήριο είχε απορρίψει ενστάσεις 
των υπερασπιστών των νεοναζιστών 
κατά του δικαιώματος των συνηγόρων 
της πολιτικής αγωγής να παρεμβαίνουν 
με ερωτήσεις για την ενίσχυση της κα-
τηγορίας της εγκληματικής οργάνωσης. 
Οταν οι υπερασπιστές των δολοφόνων 
υπέβαλαν την ένσταση (προφορικά), η 
πρόεδρος παρατήρησε, εμμέσως πλην 
σαφώς, ότι η πολιτική αγωγή έχει το δι-
καίωμα να καταδείξει τον εγκληματικό 
χαρακτήρα της ΧΑ. Είπε συγκεκριμένα 
(η καταγραφή παρατίθεται όπως τη δη-
μοσιοποίησε το Golden Dawn Watch): 
«Πρόεδρος: Η αναζήτηση της πολιτικής 
αγωγής είναι για το κατά πόσο υπάρχει 
εγκληματική οργάνωση και ποια είναι τα 
μέλη. Από την αρχή η δυνατότητα των 
ερωτήσεων της πολιτικής αγωγής είναι 
για το αν υφίσταται εγκληματική οργά-
νωση και έπειτα ποια είναι τα μέλη της».

Οταν υποβλήθηκε η ένσταση από 
τους υπερασπιστές του δολοφόνου του 
Λουκμάν, η εισαγγελέας επιφυλάχτηκε 
και το δικαστήριο ζήτησε η ένσταση να 
υποβληθεί γραπτώς. Εκτιμούσαμε ότι 
το δικαστήριο θα ακολουθήσει πιστά 
τις προηγούμενες αποφάσεις του και 
θα απορρίψει και αυτή την ένσταση. 
Ομως, και η εισαγγελέας πρότεινε να 
γίνει δεκτή η ένσταση και το δικαστή-
ριο την έκανε δεκτή, με ένα σκεπτικό 
έωλο (πρόκειται για απολογία κατηγο-
ρουμένου και όχι κατάθεση μάρτυρα. 
Δεν δικαιολογείται παράσταση πολιτι-
κής αγωγής για το συγκεκριμένο αδί-
κημα που κατηγορείται), αγνοώντας 
την επιχειρηματολογία της πολιτικής 
αγωγής, που ήταν νομικά πλήρης και 
εμπεριστατωμένη, αλλά αγνοώντας 
και το σκεπτικό προηγούμενων δικών 
του αποφάσεων.

Γι’ αυτό μιλάμε για «περίεργη» από-
φαση. Μήπως αυτή η απόφαση αποτε-
λεί πρόκριμα μιας γενικής απαγόρευ-
σης στους συνηγόρους της πολιτικής 
αγωγής να υποβάλουν ερωτήσεις στους 
επόμενους 35 κατηγορούμενους χρυ-
σαυγίτες και ιδιαίτερα στον φίρερ και 
στους δεκαεπτά πρώην βουλευτές του 
νεοναζιστικού μορφώματος;

Μια «περίεργη» απόφαση 
στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Κυπριακό

Τζίφος η «εκστρατεία 
στον ΟΗΕ»

Οταν δε σου βγαίνει η δουλειά στο παρασκήνιο, κάνεις 
σόου στις κάμερες. Αυτό αποδεικνύει η διπλωματικά 

«άκομψη»  ενέργεια του υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου 
Ν. Χριστοδουλίδη, που πέτυχε τυχαία τον ομόλογό του της 
Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου σ' ένα διάδρομο έξω από 
το μεγάλο αμφιθέατρο του ΟΗΕ και του την «έπεσε» φραστικά, 
για να τον δουν οι παρεπιδημούντες δημοσιογράφοι και να τον 
απαθανατίσουν οι φωτογράφοι. Μπορεί διάφορα παπαγαλά-
κια να έγραψαν επαίνους για τη «δημόσια διπλωματία» του 
Χριστοδουλίδη, όμως αυτά είναι τροφή για αφελείς. Σε ποιους 
ακριβώς «εξέθεσε» τον Τσαβούσογλου; Στις κυβερνήσεις των 
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων που κάνουν όλο το παιχνίδι; Αυτές 
δεν έχουν συγκινηθεί από την κατοχή του ενός τρίτου μιας 
χώρας-μέλους του ΟΗΕ εδώ και 45 χρόνια, θα συγκινηθούν 
από την «επίθεση φιλίας» που έκανε ο Χριστοδουλίδης στον 
Τσαβούσογλου όταν έτυχε να συναντηθούν σ' ένα διάδρομο;

Για να καταλάβει κανείς ότι αυτά είναι ανούσια σόου, αρκεί 
να σταθμίσει δυο γεγονότα. Και τα δύο έγιναν μετά το σόου 
«δημόσιας διπλωματίας» του Χριστοδουλίδη.

u Μιλώντας στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ερντογάν 
επανέλαβε τις πάγιες τουρκικές θέσεις και πέρασε στην αντε-
πίθεση. «Είναι καθαρό ότι αυτοί που διεκδικούν να λύσουν το 
κυπριακό πρόβλημα υπό τον όρο των μηδενικών εγγυήσεων 
ασφάλειας, έχουν κακές προθέσεις», είπε. Αρα, αποχώρηση 
τουρκικών στρατευμάτων γιοκ. Διότι αυτά βρίσκονται εκεί 
υποτίθεται για να προσφέρουν ασφάλεια στους Τουρκοκύ-
πριους. Επιπλέον, αναφερόμενος στους υδρογονάνθρακες, ο 
Ερντογάν επανέλαβε τα περί αναζήτησης λύσης win-win και 
φωτογραφίζοντας Κύπρο και Ελλάδα συμπλήρωσε: «Ατυχώς 
ορισμένες χώρες της περιοχής προβαίνουν σε μονομερή βή-
ματα, επιχειρώντας να σύρουν το ενεργειακό ζήτημα σε πεδίο 
σύγκρουσης»! Βλέπετε εσείς πρόθεση για ελάχιστη έστω υπο-
χώρηση της Τουρκίας;

u Δυο μέρες μετά το σόου «δημόσιας διπλωματίας» του 
Χριστοδουλίδη, ο Μητσοτάκης με τον Δένδια συναντήθηκαν με 
τους Ερντογάν και Νταβούτογλου και εξέπεμψαν το μήνυμα ότι 
επιτεύχθηκε «αλλαγή στον τόνο και στις αποχρώσεις του διαλό-
γου με την Τουρκία»! Είπατε τίποτα; Σύμφωνα με τις δηλώσεις 
που έγιναν, ο Μητσοτάκης είπε στον Ερντογάν ότι συντάσσε-
ται με την πρόταση του Αναστασιάδη για εξασφάλιση δίκαιου 
μεριδίου και στις δυο κοινότητες, από την εκμετάλλευση του 
φυσικού πλούτου της Κύπρου. Ναι, αλλά ο Αναστασιάδης έχει 
φτάσει μέχρι την πρόταση για το άνοιγμα καταπιστευτικού λο-
γαριασμού, στον οποίο θα μπαίνουν τα λεφτά από την εκμετάλ-
λευση των υδρογονανθράκων, με δυνατότητα να γίνονται -υπό 
όρους- αναλήψεις από την τουρκοκυπριακή κοινότητα, χωρίς 
όμως να αμφισβητείται το κυριαρχικό δικαίωμα της κυβέρνη-
σης της Κυπριακής Δημοκρατίας στον έλεγχο των πόρων και 
στον έλεγχο αυτού του λογαριασμού. Ενώ, αντίθετα, η τουρκο-
κυπριακή πλευρά έχει υποβάλει επισήμως διά του Ακιντζί πρό-
ταση για τη δημιουργία μικτής επιτροπής που θα διαχειρίζεται 
όλα τα σχετικά με τους υδρογονάνθρακες.

Αυτά έγιναν στο προσκήνιο. Οταν όμως πρόκειται για χρο-
νίζοντα διεθνή ζητήματα όπως το Κυπριακό, τα σημαντικά 
γίνονται στο παρασκήνιο. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ 
κατέστησε σαφές στους Αναστασιάδη και Ακιντζί ότι πρέπει 
να τελειώνουν με τη συμφωνία επί των «όρων αναφοράς», 
γιατί το Συμβούλιο Ασφαλείας ενοχλείται από την έλλειψη 
προόδου. Ομως, τα δυο μέρη δεν μπορούν να συμφωνήσουν 
ούτε σ' αυτό, αφού δε συμφωνούν καν στο τι συμφωνήθηκε (αν 
συμφωνήθηκε) στο Κραν Μοντανά. Και το κυριότερο: η τουρ-
κοκυπριακή πλευρά προσθέτει στην ατζέντα και το ενεργεια-
κό που δεν υπήρχε στο Κραν Μοντανά. Γι' αυτό και η Τουρκία 
προτείνει, πριν από την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, να 
συγκληθεί μία πενταμερής (οι εκπρόσωποι των δύο κοινοτήτων 
και οι εκπρόσωποι των τριών εγυητριών δυνάμεων, Ελλάδας, 
Τουρκίας, Βρετανίας), ώστε να συμφωνηθούν εκεί οι «όροι ανα-
φοράς». Οταν διαβάζεις σε ανταπόκριση φιλοκυβερνητικής 
εφημερίδας («Τα Νέα», 24.9.2019) ότι «η Τουρκία αναμένεται 
να θέσει ευθέως ζήτημα ενέργειας στις διαπραγματεύσεις για 
το Κυπριακό και μάλιστα ως μείζον ζήτημα, με τις ενδείξεις 
να συνηγορούν ότι δεν θα βρει αντίσταση από τους διεθνείς 
παίκτες», καταλαβαίνεις ότι Αναστασιάδης και Χριστοδουλί-
δης «έφαγαν πόρτα» από τους εκπροσώπους ιμπεριαλιστικών 
χωρών που προσπάθησαν να προσεγγίσουν. Και βέβαια, από 
τουρκοκυπριακής πλευράς εξακολουθεί να υφίσταται και ο με-
γάλος εκβιασμός για εποικισμό της περίκλειστης πόλης της 
Αμμοχώστου.

Για χάρη εταιρίας συμφερόντων Σαββίδη

«Ρέστα» για να αποχαρακτηρίσουν το πευκοδάσος στο Παλιούρι
Μια ακόμα συνεδρίαση του Τεχνι-

κού Συμβούλιου Δασών (ΤΔΣ) 
άρχισε την περασμένη Πέμπτη, σε 
μια ύστατη προσπάθεια να αποχα-
ρακτηρίσουν το πευκοδάσος του 
Παλιουρίου, έκτασης 125,4 στρεμμά-
των, και ηλικίας 25-40 χρόνων και με 
δασοκάλυψη 100%, εμφανίζοντάς το 
ως αγροτική γη, προκειμένου η εται-
ρία συμφερόντων Σαββίδη, που έχει 
αγοράσει από το ΤΑΙΠΕΔ το πρώην 
ΞΕΝΙΑ στο πρώτο πόδι της Χαλκιδι-
κής, να χτίσει ελεύθερα και ασύδοτα 
πολυτελή τουριστικά καταλύματα.

Το ΤΣΔ έχει ως τακτικά μέλη τέσσε-
ρις δασολόγους και μία πάρεδρο του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 
Συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 29 
Μάρτη του 2019 και από τότε δοκίμα-
σε αρκετές φορές να αποχαρακτηρί-
σει το πευκοδάσος του Παλιουρίου, 
επικαλούμενο καταργημένες δια-
τάξεις και αρνούμενο απόφαση του 
πρώην αναπληρωτή υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Ι. Τσιρώνη, 
σύμφωνα με την οποία ήταν πέρα για 
πέρα νόμιμη η τελεσίδικη Πράξη Χα-
ρακτηρισμού που διενήργησε το 2010 
ο Δασάρχης Κασσάνδρας.

Αυτή τη φορά, το ΤΣΔ κάλεσε στη 
συνεδρίασή του τους τέσσερις προϊ-
σταμένους (δασολόγους) των υπηρε-
σιών που έχουν χειριστεί το ζήτημα, 
τον προϊστάμενο του Δασαρχείου 
Κασσάνδρας, τον προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Δασών Χαλκιδικής, τον 
προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντονι-
σμού και Επιθεώρησης Δασών και τον 
προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας Θράκης (ΑΔΜΘ).

Ο πρώτος και ο τρίτος απ’ αυτούς 
τους υπηρεσιακούς παράγοντες 
έχουν επιλεγεί μετά την απόφαση 
του Δασάρχη Κασσάνδρας στις 6 
Απρίλη του 2017 όπως και τις άλλες 
αποφάσεις του, με τις οποίες έκρινε 
ότι η αμφισβητούμενη από την εταιρία 
συμφερόντων Σαββίδη και το ΤΑΙΠΕΔ 
έκταση είναι πευκοδάσος με 100% κά-
λυψη. Επειδή η Δημόσια Διοίκηση έχει 
συνέχεια, οι δύο νέοι προϊστάμενοι 
είναι υποχρεωμένοι να υποστηρίζουν 
τις αποφάσεις του Δασάρχη Κασ-
σάνδρας. Με τις αποφάσεις αυτές 
έχουν, άλλωστε, συμφωνήσει τόσο 
οι προϊστάμενοι των άλλων υπηρε-
σιών (Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής, 
Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώ-
ρησης Δασών και Γενική Διεύθυνση 
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της 
ΑΔΜ), όπως και ο προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών, που 
ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Δασών 
και Δασικού Περιβάλλοντος (κεντρική 
υπηρεσία ).

Οι τέσσερις δασολόγοι του ΤΣΔ 
όφειλαν από την πρώτη συνεδρίασή 
τους να υιοθετήσουν τις αποφάσεις 
των τεσσάρων αρμόδιων Διευθύν-
σεων και όχι να επιδιώκουν να απο-
χαρακτηρίσουν το πευκοδάσος. Εάν 
δεν παρεμβαίναμε με αποκαλυπτικά 
άρθρα, οι τέσσερις δασολόγοι δε θα 
αναγκάζονταν να υποχωρήσουν και 
να κάνουν τον ελιγμό να καλέσουν 
τους συναδέλφους τους να πάρουν 
μέρος στην συνεδρίαση της Πέμπτης. 
Ρωτάμε: γιατί τους καλούν, όταν στο 
φάκελο που από την πρώτη στιγμή 
έχουν στη διάθεσή τους υπάρχουν 

όλες οι αποφάσεις και το υλικό με 
βάση το οποίο ο προϊστάμενος του 
Δασαρχείου Κασσάνδρας έλαβε τις 
αποφάσεις του;

Κατά τη γνώμη μας, κάνουν την 
ύστατη προσπάθεια να «πείσουν» 
τους συναδέλφους τους να αναθε-
ωρήσουν τις αποφάσεις τους και να 
κρίνουν ότι το πευκοδάσος είναι αγρο-
τική γη! Εκτιμούμε ότι οι δασολόγοι-
προϊστάμενοι των τεσσάρων αρμό-
διων διευθύνσεων θα σεβαστούν τη 
νομιμότητα και θα υπερασπιστούν 
για μια ακόμα φορά το πευκοδάσος 
των 125,4 στρεμμάτων, υποστηρίζο-
ντας πως πρόκειται για δάσος και όχι 
για αγροτική γη!

Στο ιστορικό αυτού του σκανδάλου 
υπάρχουν δύο περίοδοι. Μία μέχρι τη 
σύγκληση της Επιτροπής Εξέτασης 
Αντιρρήσεων του δασικού χάρτη που 
περιλαμβάνει το Παλιούρι, στις 4 Σε-
πτέμβρη του 2018 (αυτή η Επιτροπή 
δεν τόλμησε να αποφασίσει τον απο-
χαρακτηρισμό του πευκοδάσους) και 
μία από τη σύγκληση του ΤΣΔ, στις 29 
Μάρτη του 2019, μέχρι σήμερα.

Πρώτη περίοδος
Στις 7 Μάη του 2014, οι Σαμαροβε-

νιζέλοι πούλησαν -μέσω της ΤΑΙΠΕΔ 
ΑΕ- σε εταιρία του Σαββίδη το εγκα-
ταλελειμμένο ΞΕΝΙΑ στο Παλιούρι 
Χαλκιδικής, που βρίσκεται σε μια 
έκταση 320 στρεμμάτων δίπλα στη 
θάλασσα. Στην έκταση αυτή υπάρχει 
και ένα πευκοδάσος, ηλικίας 40 χρό-
νων, έκτασης 125,44 στρεμμάτων. Για 
ολόκληρο αυτό το ακίνητο η εταιρία 
του Σαββίδη πλήρωσε το εξευτελιστι-
κό ποσό των 14 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ΤΑΙΠΕΔ πούλησε στην εταιρία 
του Σαββίδη αυτό το φιλέτο «μπιρ 
παρά» και ταυτόχρονα έβαλε λυτούς 
και δεμένους με στόχο να αποχαρα-
κτηριστεί το πευκοδάσος των 125,44 
στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα, 
προκειμένου να χτιστούν σ’ αυτό πο-
λυτελείς βίλες, όπως προβλέπει το επι-
χειρηματικό σχέδιο του Σαββίδη. Ο,τι 
ξεκίνησε επί Σαμαροβενιζέλων συνε-
χίστηκε επί Τσιπροκαμμένων. Οι πε-
ριβαλλοντικά «ευαίσθητοι» συριζαίοι 
πέταξαν κάθε αναστολή και δεν έχουν 
τέτοιου είδους «κρίσεις συνείδησης».

Οι πιέσεις εντάθηκαν το 2017, με 
στόχο να υποκύψουν οι υπηρεσιακοί 
παράγοντες του Δασαρχείου Κασ-
σάνδρας και της Διεύθυνσης Δασών 
Χαλκιδικής και ν’ αποφασίσουν ότι το 
πευκοδάσος είναι… γεωργική έκταση! 
«Μπροστινοί» στις πιέσεις, για λογα-
ριασμό της πολιτικής ηγεσίας του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και του 
υπουργού Επικρατείας Φλαμπουρά-
ρη, ήταν ο Γενικός Διευθυντής Δασών 
του ΥΠΕΝ και ο προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και 
Αγροπεριβάλλοντος.

Οι υπηρεσιακοί παράγοντες του 
Δασαρχείου Κασσάνδρας -προς 
τιμήν τους, γιατί υπερασπίστηκαν 
το δασικό πλούτο της χώρας- δεν 
υποχώρησαν και γνωμάτευσαν ότι η 
έκταση των 125,44 στρεμμάτων είναι 
πευκοδάσος 40 χρόνων με ποσοστό 
κάλυψης 100%. Παραθέτουμε το 
σχετικό απόσπασμα: «Φέρουν δα-
σική βλάστηση Χαλεπίου Πεύκης με 
υπόροφο αείφυλλων πλατύφυλλων με 
ποσοστό κάλυψης 100% και στον θε-
ωρημένο Δασικό χάρτη αναγράφονται 

ως ΑΔ (άλλης μορφής το 1945, Δάσος 
σήμερα) για τις οποίες θεωρούμε ότι 
οι επεμβάσεις εντός αυτών θα πρέπει 
να γίνουν με βάση τους περιορισμούς 
του άρθρου 49 του Ν 998/1979 όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 
του Ν. 4280/2014».

Με αυτή τη γνωμοδότηση του Δα-
σάρχη Κασσάνδρας συμφώνησαν οι 
προϊστάμενοι της Διεύθυνσης Δασών 
Χαλκιδικής, της Διεύθυνσης Συντονι-
σμού και Επιθεώρησης Δασών και 
της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων της ΑΔΜΘ. 
Αυτή η στάση δεν άρεσε στο ΤΑΙΠΕΔ. 
Στις 20 Μάρτη του 2017, έστειλε έγ-
γραφο στη Διεύθυνση Συντονισμού 
και Επιθεώρησης Δασών της ΑΔΜΘ 
και ζητούσε ανοιχτά να μεσολαβήσει 
για να αναθεωρηθεί η γνωμοδότηση 
του Δασαρχείου Κασσάνδρας. Ιδού 
απόσπασμα απ’ αυτό το προκλητικό 
έγγραφο: «Κατόπιν των ανωτέρω και 
για λόγους επίσπευσης της διαδικασί-
ας διαβούλευσης θα παρακαλούσαμε 
όπως σε συνεργασία και με το Δασαρ-
χείο Κασσάνδρας προβείτε σε ανα-
θεώρηση των θέσεων, όπως διατυπώ-
νονται στο υπ’ αριθμ. 291/06.02.2017 
έγγραφό τους» (γνωμοδότηση του 
Δασαρχείου Κασσάνδρας). Το ΤΑΙ-
ΠΕΔ «καιγόταν» και ζητούσε από τον 
προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντονι-
σμού και Επιθεώρησης Δασών να συ-
ναινέσει στον αποχαρακτηρισμό και 
στην καταστροφή του πευκοδάσους 
για λόγους επίσπευσης!

Στις 27 Μάρτη του 2017, ο προϊστά-
μενος της Διεύθυνσης Συντονισμού 
και Επιθεώρησης απάντησε επανα-
λαμβάνοντας ότι συμφωνεί με τη 
γνωμοδότηση του Δασαρχείου Κασ-
σάνδρας. Παραθέτουμε το συμπέρα-
σμά του: «Για τα ως άνω τμήματα (Ε12, 
Ε13, Ε14, Ε15, Ε16, Ε17), (σ.σ. πρόκειται 
για το πευκοδάσος των 125,44 στρεμ-
μάτων), συμφωνούμε με την άποψη 
του Δασαρχείου Κασσάνδρας, ότι 
πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις 
του άρθρου 49 του Ν. 998/ 79, όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 
του Ν. 4280/2014».

Στις 12 Απρίλη του 2017, ο προϊστά-
μενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών 
και Αγροτικών Υποθέσεων έστειλε 
στη Διεύθυνση Προστασίας Δασών 
και Αγροπεριβάλλοντος τη Γνωμοδό-
τηση του Δασαρχείου Κασσάνδρας, 
ενημέρωσε τον προϊστάμενό της ότι 
συμφωνεί μ’ αυτή (επικαλούμενος 
απόφαση του πρώην αναπληρωτή 
υπουργού Περιβάλλοντος Τσιρώνη) 
και κατέληξε ότι πρέπει αυτή η Διεύ-
θυνση να γνωμοδοτήσει για τη Με-
λέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
Παραθέτουμε, για μια ακόμα φορά, 
απόσπασμα από την απόφαση Τσιρώ-
νη, γιατί δικαιώνεται ο Δασάρχης Κασ-
σάνδρας ως προς τη γνωμοδότησή 
του (291/06.02.2017), που συντάχθηκε 
μετά από νέα Πράξη Χαρακτηρισμού: 
«Για τους ίδιους λόγους, μετά την πά-
ροδο μακρού χρόνου από την έκδοση 
πράξεως χαρακτηρισμού ορισμένης 
έκτασης, ως μη δασικής, δεν αποκλεί-
εται η έκδοση από το αρμόδιο όργανο 
πράξεως με την οποία η έκταση αυτή 
κηρύσσεται αναδασωτέα, εφόσον δι-
απιστώνεται αιτιολογημένα ότι επιγε-
νομένως η αρχικώς μη δασική έκταση 
απέκτησε δασική μορφή».

Στις 8 Ιούνη του 2017, ο Δασάρχης 

Κασσάνδρας έστειλε στην εταιρία 
του Σαββίδη (PREMIUM RESORT 
DEVELOPMENT AE Εκμετάλλευσης 
Ακινήτων και Τουριστικών Επιχειρήσε-
ων) έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 
11150. Στο έγγραφο αυτό, ο Δασάρχης, 
αφού θύμιζε αρχικά τη γνωμοδότησή 
του 291/06.02.2017, κατέληγε: «Επι-
πλέον θα πρέπει για την χορήγηση 
έγκρισης επέμβασης επί των ανωτέ-
ρω εκτάσεων να προσκομιστεί έκθεση 
τουριστικής αξιοποίησης σύμφωνα με 
το άρθρο 49 παρ. 2 του Ν. 998/79 όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 
του Ν. 4280/2014».

Στις 23 Ιούνη του 2017, η εταιρία του 
Σαββίδη, σε απάντηση στο έγγραφο 
του Δασάρχη Κασσάνδρας, έστειλε 
δικό της έγγραφο με τίτλο: «Α/Δεδο-
μένα Δόμησης-Προτεινόμενες από τη 
μελέτη, κτιριακές εγκαταστάσεις εντός 
των περιοχών ΑΔ». Με το έγγραφό της 
αυτό η εταιρία, εμμέσως πλην σαφώς, 
αποδεχόταν τη γνωμοδότηση του Δα-
σαρχείου Κασσάνδρας για το δασικό 
χαρακτήρα του πευκοδάσους. Είχε 
όμως το θράσος να δηλώσει ότι θέλει 
να οικοδομήσει σε δύο από τα τμή-
ματα του πευκοδάσους περισσότερα 
από 13.297,77 τετραγωνικά μέτρα και 
ότι θέλει να κάνει και κάποιες άλλες 
επεμβάσεις!

Στις 27 Ιούνη του 2017, ο Δασάρχης 
Κασσάνδρας απάντησε και επεσήμα-
νε στην εταιρία ότι η επέμβαση στο 
δάσος δεν μπορεί να γίνει δεκτή, για 
τους λόγους που προαναφέραμε. Με 
τη γνωμοδότηση του Δασαρχείου 
Κασσάνδρας στις 27 Ιούνη του 2017 
συμφώνησαν όλοι οι προϊστάμενοι 
των αρμόδιων υπηρεσιών, από τη Δι-
εύθυνση Δασών Χαλκιδικής μέχρι τη 
Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτι-
κών Υποθέσεων της ΑΔΜΘ.

Ο Δασάρχης Κασσάνδρας έστειλε 
τη δική του γνωμοδότηση, τις συμφω-
νίες των προϊσταμένων όλων των Διευ-
θύνσεων, το έγγραφο της εταιρίας του 
Σαββίδη της 23ης Ιούνη του 2017 και 
όλα τα απαραίτητα έγγραφα στη Διεύ-
θυνση Προστασίας Δασών και Αγρο-
περιβάλλοντος (κεντρική υπηρεσία), 
προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει 
για τη ΜΠΕ. Στις 2 Αυγούστου του 
2017, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλ-
λοντος αρνήθηκε για δεύτερη φορά 
να γνωμοδοτήσει, με το επιχείρημα 
ότι δεν έχει υποβληθεί αίτημα από την 
εταιρία για το πόσα τετραγωνικά μέ-
τρα θέλει να οικοδομήσει! Επρόκειτο 
για ψευδή ισχυρισμό, γιατί το αίτημα 
της εταιρίας είχε υποβληθεί από τις 
23 Ιούνη του 2017. Πρόβαλε αυτόν τον 
ισχυρισμό γιατί δεν ήθελε να συμφω-
νήσει με τις δύο γνωμοδοτήσεις του 
Δασαρχείου.

Δεν ήθελε, γιατί είχε μάθει ότι 
στις 21 Ιούλη του 2017 η ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ 
είχε υποβάλει στη Διεύθυνση Δασών 
Χαλκιδικής, με αριθμό πρωτοκόλλου 
53695, αντιρρήσεις κατά του δασικού 
χαρακτήρα του πευκοδάσους των 
125,44 στρεμμάτων, προκειμένου η 
Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων του 
δασικού χάρτη που περιλαμβάνει το 
πευκοδάσος να το αποχαρακτηρίσει. 
Εκείνο που πρέπει να επισημανθεί 
είναι ότι μπορεί ο προϊστάμενος Α. 
Καπετάνιος να προέβαλε έναν ψευδή 
ισχυρισμό, όμως δεν αμφισβητούσε 
ότι τα 125,44 στρ. είναι δάσος!

Ο προϊστάμενος της Διεύθυν-
σης Δασών και Αγροπεριβάλλοντος 
έστειλε το έγγραφό του στη συναρ-
μόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών, 
προσδοκώντας ότι θα εξαπατηθεί και 
θα γνωμοδοτήσει ότι… δεν μπορεί να 
γνωμοδοτήσει, λόγω έλλειψης αιτή-
ματος από την εταιρία. Η Διεύθυνση 
Διαχείρισης Δασών δεν έπεσε στην 
παγίδα και κάποια στιγμή ο γενικός 
διευθυντής Δασών και Αγροπεριβάλ-
λοντος Κ. Δημόπουλος της αφαίρεσε 
το φάκελο. Τελικά, αναγκάστηκε να 
της τον επιστρέψει. Ετσι, η Διεύθυν-
ση Διαχείρισης Δασών γνωμοδότησε 
στις 7 Νοέμβρη του 2017 (αριθμός 
πρωτοκόλλου 2100), συμφωνώντας με 
τη γνωμοδότηση της 27ης Ιούνη του 
2017 του Δασαρχείου Κασσάνδρας: 
«Συνεπώς αλλάζουν τα δεδομένα και 
σύμφωνα με το ανωτέρω (10) σχετικό 
έγγραφο του Δασαρχείου (σ.σ. πρόκει-
ται για τη γνωμοδότηση της 27ης Ιούνη 
του 2017), υπάρχει για την έκταση Ε12 
υπέρβαση κάλυψης και δόμησης, ενώ 
για την έκταση Ε17 υπέρβαση δόμη-
σης».

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών 
έστειλε τη γνωμοδότησή της, ως όφει-
λε, στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης. Στον προϊστάμενο αυ-
τής της Διεύθυνσης, όμως, δεν άρεσε 
αυτή η γνωμοδότηση (επειδή δε συμ-
φωνούσε με τα καταστροφικά-περι-
βαλλοντοκτόνα σχέδια της εταιρίας 
του Σαββίδη) και στις 23 Νοέμβρη του 
2017 ζήτησε «διευκρινίσεις». Προφα-
νώς ήθελε να αλλάξει η γνωμοδότη-
ση, προκειμένου η Επιτροπή Εξέτασης 
Αντιρρήσεων να μην έχει δεσμεύσεις, 
ώστε να αποχαρακτηρίσει το πευκο-
δάσος.

Τη «βρώμικη δουλειά» για να εξα-
φανιστεί η γνωμοδότηση της Διεύ-
θυνσης Διαχείρισης Δασών ανέλαβε 
ο γενικός διευθυντής Κ. Δημόπουλος. 
Με έγγραφό του στις 28 Νοέμβρη 
του 2017 (αριθμός πρωτοκόλλου 961) 
γνωμοδότησε ότι κακώς έγινε Πράξη 
Χαρακτηρισμού για το πευκοδάσος 
και κατά συνέπεια δεν ισχύει τόσο η 
γνωμοδότηση του Δασαρχείου Κασ-
σάνδρας στις 27 Ιούνη του 2017 όσο 
και η γνωμοδότηση της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Δασών στις 7 Νοέμβρη 
του 2017! Ετσι, η Επιτροπή Εξέτασης 
Αντιρρήσεων, που θα εξέταζε τις 
αντιρρήσεις της ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ, θα είχε 
μόνο το έγγραφο του Κ. Δημόπουλου 
και τις αντιρρήσεις της ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ. 
Ωραίο στήσιμο! Στο έγγραφο των 
αντιρρήσεών της, η ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ ση-
μείωνε ότι «οι αντιρρήσεις αφορούν 
αποκλειστικά στην αμφισβήτηση του 
χαρακτήρα των εμφανιζόμενων στο 
χάρτη εκτάσεων» και ισχυριζόταν ότι 
«η παραπάνω έκταση (σ.σ. το 40χρονο 
πευκοδάσος των 125,44 στρεμμάτων) 
είναι ΜΗ ΔΑΣΙΚΗ/ΜΗ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑ-
ΔΙΚΗ».

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και ο Συντονιστής 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης έκριναν ότι τα δύο 
έγγραφα (οι αντιρρήσεις του ΤΑΙΠΕΔ 
και το έγγραφο Δημόπουλου) δεν αρ-
κούν για να βγάλει η οποιαδήποτε 
σύνθεση της Επιτροπής Εξέτασης 
Αντιρρήσεων απόφαση αποχαρακτη-
ρισμού του πευκοδάσους. Γι’ αυτό, ο 
Συντονιστής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ι. Σάββας φρόντισε με την 

απόφασή του να επιλεγούν πρόσωπα 
που θα αποφασίσουν τον αποχαρα-
κτηρισμό του πευκοδάσους. 

Επιτροπή Εξέτασης 
Αντιρρήσεων 

Στις 4 Σεπτέμβρη του 2018 συνε-
δρίασε στο Δασαρχείο Κασσάνδρας 
η 10η Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρή-
σεων, προκειμένου να εξετάσει τις 
αντιρρήσεις που υπέβαλε το ΤΑΙΠΕΔ 
για λογαριασμό της εταιρίας του 
Σαββίδη, ισχυριζόμενο ότι το πευκο-
δάσος στο Παλιούρι δημιουργήθη-
κε τεχνητά και ήταν γεωργική γη! Η 
εταιρία του Σαββίδη, όταν αγόρασε 
το ακίνητο των 320 στρεμμάτων το 
2014, γνώριζε ότι σ’ αυτό υπάρχει και 
πευκοδάσος 125,44 στρεμμάτων. Πί-
εζε όμως για αποχαρακτηρισμό του, 
επικαλούμενη ένα κτηματικό χάρτη 
που είχε καταρτιστεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του νόμου 248/1976. Αυτός 
ο κτηματικός χάρτης είχε μεν επικυ-
ρωθεί με διατάξεις του δασοκτόνου 
νόμου 3208/2003, αλλά στη συνέχεια, 
με διατάξεις του νόμου 3937/2011 (για 
τη βιοποικιλότητα) αυτές οι διατάξεις 
καταργήθηκαν και έτσι δεν ίσχυε πια 
ο κτηματικός χάρτης που παρουσί-
αζε το πευκοδάσος ως αγροτική γη. 
Παρολαυτά, η εταιρία προσπαθούσε 
να βρει δασολόγους-υπηρεσιακούς 
παράγοντες, που παρανομώντας 
προκλητικά θα αποχαρακτηρίσουν το 
πευκοδάσος.

Ο Δασάρχης Κασσάνδρας, στηρι-
ζόμενος στην ισχύουσα δασική νο-
μοθεσία και στην υπάρχουσα πραγ-
ματικότητα, ότι δηλαδή πρόκειται για 
πευκοδάσος με δασοκάλυψη 100%, 
προχώρησε σε Πράξη Χαρακτηρι-
σμού, με την οποία επικύρωσε ότι το 
πευκοδάσος είναι δάσος και όχι αγρο-
τική γη. Ενήργησε πολύ σωστά, όπως 
σωστά λειτούργησαν και οι προϊστά-
μενοι της Διεύθυνσης Δασών Χαλκι-
δικής, της Διεύθυνσης Συντονισμού 
και Επιθεώρησης της ΑΔΜΘ, της 
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγρο-
τικών Υποθέσεων και της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Δασών. Επτά δασολόγοι-
υπηρεσιακοί παράγοντες εφάρμοσαν 
τη δασική νομοθεσία υπερασπιζόμε-
νοι το πευκοδάσος.

Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό 
με τη δική μας πυκνή αρθρογραφία, 
λειτούργησε καταλυτικά. Οι δύο 
δασολόγοι που επελέγησαν για να 
αποχαρακτηρίσουν το πευκοδάσος, 
δεν τόλμησαν να το κάνουν, αλλά 
έστειλαν (στις 28 Νοέμβρη του 2018 
σχεδόν τρεις μήνες μετά από τη δη-
μόσια συνεδρίαση, που έγινε στις 4 
Σεπτέμβρη του 2018) ερώτημα στον 
Φάμελλο, ισχυριζόμενες ψευδώς ότι 
η δασική νομοθεσία είναι ασαφής και 
αντικρουόμενη! Πέραν των άλλων, με 
αυτόν τον ισχυρισμό τους προκαλού-
σαν τους επτά συναδέλφους τους που 
απέδειξαν ότι πρόκειται για δάσος και 
όχι για αγροτική γη.

Ο Φάμελλος είχε δύο επιλογές. ‘Η 
να στείλει το ερώτημα της Επιτροπής 
Εξέτασης Αντιρρήσεων στο ΝΣΚ ή 
να το στείλει στο Τεχνικό Συμβούλιο 
Δασών. Επέλεξε το δεύτερο. Οπότε, 
στους τέσσερις δασολόγους του ΤΣΔ 
τέθηκε το ερώτημα: Θα τιμήσουν το 
λειτούργημά τους, σεβόμενοι την 
ισχύουσα δασική νομοθεσία, ή θα 
υποκύψουν στις πιέσεις για αποχα-

ρακτηρισμό του πευκοδάσους, αδει-
άζοντας τους επτά συναδέλφους 
τους; Θα γνωμοδοτήσουν για το τεθέν 
ερώτημα ή θα «πετάξουν τη μπάλα» 
στο ΝΣΚ με το επιχείρημα της αναρ-
μοδιότητας; Ειδικά στον προϊστάμενο 
της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών 
Π. Δρούγα τέθηκε το ερώτημα: Θα 
υποστηρίξει τη γνωμοδότηση της 
Διεύθυνσής του, στις 7 Νοέμβρη του 
2017, ότι συμφωνεί με το Δασαρχείο 
Κασάνδρας, πως το πευκοδάσος είναι 
δάσος και όχι αγροτική γη;

Δεύτερη περίοδος 
Επειδή πρόκειται για ιδιαίτερα σο-

βαρή υπόθεση και δεν είμαστε διατε-
θειμένοι να αφήσουμε να περάσει ο 
προκλητικός αποχαρακτηρισμός ενός 
πευκοδάσους δίπλα σχεδόν στη θά-
λασσα, επικοινωνήσαμε με μέλη του 
ΤΣΔ, συζητήσαμε μαζί τους και δια-
βάσαμε την εισήγηση. Διαπιστώσα-
με τότε ότι δασολόγοι μέλη του ΤΣΔ 
εντυπωσιάστηκαν από τα λεγόμενα 
της νομικού, την οποία θεώρησαν σο-
βαρή μελετήτρια του προβλήματος! 
Δυστυχώς, δεν είχαν όλο το φάκελο 
και δε μελέτησαν τα στοιχεία. Τους 
εφοδιάσαμε με όλο το υλικό και στα-
θήκαμε ιδιαίτερα στις διατάξεις του 
νόμου 3937/2011 για τη βιοποικιλό-
τητα, με τις οποίες καταργήθηκε ο 
αποχαρακτηρισμός του δάσους και 
νομιμοποιήθηκε για μια ακόμα φορά 
-εμμέσως πλήν σαφώς- η Πράξη Χα-
ρακτηρισμού του Δασάρχης Κασσάν-
δρας στις 20 Σεπτέμβρη του 2010, η 
οποία έχει τελεσιδικήσει.

Τα μέλη του ΤΣΔ επικαλούνταν επί-
σης το νόμο 248/1976, με τον οποίο 
είχε αποχαρακτηριστεί αυτό το δά-
σος, και το ΠΔ για το ΕΣΧΑΔΑ, βάσει 
του οποίου στη συνολική έκταση των 
330 στρεμμάτων το δάσος ήταν μόνο 
7,5 στρέμματα! Οταν όμως ενημε-
ρώθηκαν ότι οι διατάξεις του νόμου 
248/1976 καταργήθηκαν, έπαψαν να 
υποστηρίζουν ότι το πευκοδάσος δεν 
είναι δάσος. Διαπιστώσαμε, ακόμα, 
ότι κλονίστηκε η αρχική καλή εντύ-
πωσή τους για την πάρεδρο του ΝΣΚ. 
Επισημάναμε στους συνομιλητές μας 
ότι η δικηγόρος εκτελεί εντολές της 
πολιτικής ηγεσίας και θέλει να τους 
παγιδεύσει, για να γνωμοδοτήσουν ότι 
το πευκοδάσος είναι αγροτική γη και 
να εισηγηθούν στην Επιτροπή Εξέτα-
σης Αντιρρήσεων να προχωρήσει στον 
αποχαρακτηρισμό του. Τελικά, όταν 
έλαβαν γνώση των διατάξεων που 
προαναφέραμε, δεν επανέλαβαν τη 
διαφωνία τους.

Είναι ολοφάνερο, ότι το πευκοδά-
σος των 125,44 στρεμμάτων είναι δά-
σος και όχι αγροτική γη. Θεωρούμε 
ότι οι τέσσερις προϊστάμενοι των αρ-
μόδιων υπηρεσιών, που κλήθηκαν στο 
ΤΣΔ, θα στηρίξουν τις αποφάσεις των 
υπηρεσιών τους. Οχι μόνο γιατί στη 
δημόσια διοίκηση υπάρχει συνέχεια 
και δεν μπορείς να αλλάζεις αποφά-
σεις όταν δεν υπάρχουν νέα, εντελώς 
διαφορετικά δεδομένα, αλλά και γιατί 
πρόκειται για πευκοδάσος με κάλυψη 
100%. Παραπέρα, και οι τέσσερις 
δασολόγοι του ΤΣΔ οφείλουν να σε-
βαστούν τη νομιμότητα και να συντα-
χθούν με τους συναδέλφους τους που 
έχουν χειριστεί το ζήτημα, για να μπει 
επιτέλους τέλος και να μη συντελεστεί 
ένα ακόμα σκάνδαλο δασοκτονίας.
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Σκοταδισμός και ανέξοδη κοκορομαχία
Ο σκοταδισμός σε όλο του 

το μεγαλείο. Οι πιο μαύ-
ροι, αναχρονιστικοί, σκοταδι-
στικοί κύκλοι έβαλαν το χέρι 
τους να βγει αυτή η απόφαση 
της Ολομέλειας του ΣτΕ, που 
μας γυρίζει στα μετεμφυλιακά 
χρόνια και απογυμνωμένη από 
κάθε επίφαση αστικού εκσυγ-
χρονισμού ταυτίζεται με τα 
προπαγανδιστικά προτάγματα 
στυγνών δικτατορικών περιό-
δων (Μεταξάς, χούντα των συ-
νταγματαρχών), όταν οι στρα-
τιωτικές μπάντες παιάνιζαν το 
«πατρίς-θρησκεία-οικογένεια» 
στις φασιστικές γιορτές.

Σε κατήχηση και προσηλυ-
τισμό παραπέμπει καθαρά η 
επίκληση της «ανάπτυξης της 
ορθόδοξης χριστιανικής συ-
νείδησης», των μαθητών, μέσω 
της «ολοκληρωμένης -και δια-
κριτής έναντι άλλων δογμάτων 
και θρησκειών- διδασκαλίας 
των δογμάτων, ηθικών αξιών 
και παραδόσεων της ορθόδο-
ξης εκκλησίας». 

Αντιδραστικά δόγματα, ιδε-
οληψίες, αναπόδεικτες «αλή-
θειες», που πρέπει να καταπί-
νονται αμάσητες γιατί απλώς 
είναι «θέμα πίστης», ακατανόη-
τες πληροφορίες που αποστη-
θίζονται (μέχρι και τα ιερατικά 
άμφια διδάσκονταν πριν από 
κάποιες δεκαετίες), ψευδείς 
ιστορίες που παρουσιάζονται 
ως ιστορικά γεγονότα, μαζί με 
διαστρεβλώσεις της ιστορίας 
για τη στάση του κλήρου, ως 
συνόλου, στους αγώνες της 
λευτεριάς, και με τις δηλώσεις 
Κεραμέως για καλλιέργεια 
της «εθνικής συνείδησης» και 
ενεργό συμμετοχή των «ιερο-
διδασκάλων» στην εκπαίδευ-
ση των μαθητών, συνθέτουν 
την εικόνα του σχολείου που 
πρεσβεύει η κυβέρνηση, συ-
νεπικουρούμενη από τις απο-
φάσεις του ΣτΕ, που τάχα εί-

ναι ο ακοίμητος φρουρός της 
δημοκρατικής ισότητας των 
πολιτών.

Το ΣτΕ ξεμπερδεύει με το να 
αναφέρει ότι το μάθημα απευ-
θύνεται «αποκλειστικά στους 

ορθόδοξους χριστιανούς 
μαθητές» και «οι ετερόδοξοι, 
αλλόθρησκοι ή άθεοι μαθη-
τές έχουν δικαίωμα πλήρους 
απαλλαγής από το μάθημα 
με την υποβολή σχετικής δή-

λωσης, η οποία θα μπορούσε 
να γίνει με μόνη την επίκληση 
λόγων θρησκευτικής συνεί-
δησης». Ακόμη κι αν παρα-
βλέψουμε το γεγονός ότι με 
τον τρόπο αυτό νέα παιδιά 
κατηγοριοποιούνται και στιγ-
ματίζονται ανάλογα με τις 
θρησκευτικές τους πεποιθή-
σεις, απορίας άξιο είναι, σύμ-
φωνα με το σκεπτικό του ΣτΕ, 
το πώς το «δημοκρατικό» τάχα 
σχολείο θα αντιμετωπίσει τα 
δίκαια αιτήματα αλλόθρησκων 
μαθητών να προάγουν και αυ-
τοί τη θρησκευτική τους συνεί-
δηση με αντίστοιχα μαθήματα 
κατήχησης στο δόγμα τους. Η 
μήπως το σχολείο δεν είναι 
για όλα τα παιδιά; Και ειδικά 
την περίοδο μετανάστευσης 
μεγάλων πληθυσμιακών ομά-
δων λόγω των ιμπεριαλιστικών 
πολέμων και της απίστευτης 
φτώχειας και δυστυχίας;

Χωρίς αφιβολία η απόφαση 
του ΣτΕ είναι μια βαθιά αντι-
δραστική απόφαση, που θα 
έχει δραματικές επιπτώσεις 
στη διαμόρφωση της προσω-

πικότητας και στη ψυχοσύν-
θεση κυρίως των μικρών μα-
θητών (δημοτικού και πρώτων 
τάξεων του γυμνασίου), όπου 
το παιδικό μυαλό είναι ακόμα 
«άγραφο χαρτί». Το «όπιο του 
λαού» δεν υπήρξε μια ατυχής 
έκφραση. Οι έφηβοι του λυκεί-
ου είναι κομματάκι δύσκολο να 
μπουν στα καλούπια που επιδι-
ώκουν δικαστές και υπουργείο 
Παιδείας.

Η δημοσίευση της απόφα-
σης ανέβασε τους συριζαίους 
«στα κάγκελα». Γαβρόγλου και 
Φίλης ειδικά έβγαλαν τα σπα-
θιά από τα θηκάρια. Πρόκειται 
για μεγάλη υποκρισία, για μια 
άθλια κοκορομαχία. Και αυτό 
γιατί το Σύνταγμα της Ελλά-
δας, που όλοι επικαλούνται, 
ακόμη και μετά την τελευταία 
αναθεώρηση (2008) όχι μόνο 
ξεκινά με το «Εις το όνομα της 
Αγίας και Ομοουσίου και Αδι-
αιρέτου Τριάδος», αλλά και 
αναφέρει στο άρθρο 16, παρά-
γραφος 2 τα εξής: «Η παιδεία 
αποτελεί βασική αποστολή του 
Κράτους και έχει σκοπό την 

ηθική, πνευματική, επαγγελ-
ματική και φυσική αγωγή των 
Ελλήνων, την ανάπτυξη της 
εθνικής και θρησκευτικής συ-
νείδησης και τη διάπλασή τους 
σε ελεύθερους και υπεύθυνους 
πολίτες».

Αν ήθελαν οι συριζαίοι να 
κόψουν κάθε γέφυρα σε πα-
τριδοκάπηλους, εθνικιστές, 
παρεκκλησιαστικούς, σκοταδι-
στικούς και τα ρέστα κύκλους 
να έχουν λόγο στην παιδεία, 
θα φρόντιζαν, τουλάχιστον, 
να διαγράψουν αυτές τις ανα-
φορές στη διαδικασία για την 
αναθεώρηση του Συντάγματος 
που έγινε επί της δικής τους 
διακυβέρνησης. Αντ’ αυτού 
απέρριψαν σύσσωμοι (όλα 
τα αστικά κόμματα) τη σχετι-
κή πρόταση του Περισσού να 
απαλειφθεί η παράγραφος 2 
του άρθρου 16. Ο αστικός εκ-
συγχρονισμός που επαγγέλλο-
νται έχει κοντά ποδάρια. Δεν 
τόλμησαν και δεν τολμούν να 
τα βάλουν με το πανίσχυρο 
ιερατείο ούτε στα ελάχιστα, 
πόσω μάλλον να προωθήσουν 
το διαχωρισμό της εκκλησίας 
από το κράτος.

ΥΓ: Σαν έτοιμο από καιρό 
το υπουργείο Παιδείας δή-
λωσε ότι «θα μελετήσει τις 
αποφάσεις του Συμβουλίου 
της Επικρατείας προκειμένου 
ακολούθως να επανεξετάσει 
εξ’ αρχής το σχετικό κανονι-
στικό πλαίσιο, προβαίνοντας 
στις ενδεδειγμένες ενέργει-
ες για την αναμόρφωση του 
προγράμματος σπουδών του 
μαθήματος των Θρησκευτι-
κών και για την τροποποίηση 
της δήλωσης απαλλαγής από 
αυτό.

Γνώμονάς μας να διασφαλι-
στεί η συμβατότητα των σχετι-
κών ρυθμίσεων με τις συνταγ-
ματικές επιταγές».

Γιούλα Γκεσούλη

«Με τις 1749 - 1752/2019 αποφάσεις της Ολομέλειας 
του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκαν οι 101470/
Δ2/16.6.2017 (Β΄2104) και 99058/Δ2/13.6.2017 (Β΄2105) απο-
φάσεις του Υπουργού Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, 
με τις οποίες καθορίσθηκαν τα προγράμματα σπουδών του 
μαθήματος των θρησκευτικών αφενός του δημοτικού και του 
γυμνασίου και αφετέρου του λυκείου. Ειδικότερα, σε σχέση 
με τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, η Ολομέ-
λεια του Δικαστηρίου έκρινε, κατά πλειοψηφία, ότι πρέπει να 
επιδιώκεται η ανάπτυξη της ορθόδοξης χριστιανικής συνεί-
δησης και ότι το μάθημα αυτό απευθύνεται αποκλειστικά 
στους ορθόδοξους χριστιανούς μαθητές.

Εξάλλου, οι ετερόδοξοι, αλλόθρησκοι ή άθεοι μαθητές 
έχουν δικαίωμα πλήρους απαλλαγής από το μάθημα με την 
υποβολή σχετικής δήλωσης, η οποία θα μπορούσε να γίνει 
με μόνη την επίκληση λόγων θρησκευτικής συνείδησης, η δε 
Πολιτεία οφείλει, εφόσον συγκεντρώνεται ικανός αριθμός 
μαθητών που απαλλάσσονται, να προβλέψει τη διδασκαλία 
ισότιμου μαθήματος προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος 
‘’ελεύθερης ώρας’’. 

Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, τα επίδικα προγράμ-
ματα σπουδών, όπως προκύπτει από τους σκοπούς και το 
περιεχόμενό τους, δεν αποβλέπουν στην ανάπτυξη της θρη-
σκευτικής συνείδησης των ορθόδοξων μαθητών, διότι τα μεν 
προγράμματα του δημοτικού και του γυμνασίου δεν περιέ-
χουν ολοκληρωμένη -και διακριτή έναντι άλλων δογμάτων 
και θρησκειών- διδασκαλία των δογμάτων, ηθικών αξιών 
και παραδόσεων της ορθόδοξης εκκλησίας, το δε πρόγραμ-
μα του λυκείου είναι αποσυνδεδεμένο από τη διδασκαλία 
αυτή. Αντιθέτως, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση είτε στην προβο-
λή στοιχείων κοινών με τη διδασκαλία άλλων δογμάτων και 
θρησκειών (δημοτικό-γυμνάσιο) είτε στη διδασκαλία διαφό-
ρων ηθικών και κοινωνικών ζητημάτων, τα οποία είτε είναι 
αντικείμενο κυρίως άλλων μαθημάτων (δημοτικό-γυμνάσιο) 
είτε είναι άσχετα ή και αντίθετα με την ορθόδοξη χριστιανική 
διδασκαλία (λύκειο). 

Κατόπιν τούτων, κρίθηκε ότι τα επίδικα προγράμματα 
σπουδών έρχονται σε αντίθεση με τα άρθρα 16 παρ.2 και 13 
παρ.1 του Συντάγματος, με το άρθρο 2 του Πρώτου Πρόσθε-
του Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και με την αρχή της ισότητας 
(άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, άρθρα 14 και 9 της ΕΣΔΑ)»

Ολομέλεια του ΣτΕ
Πρόεδρος: Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος

Εισηγητής: Π. Μπραΐμη, Σύμβουλος

Χιλιάδες τα κενά Ξεφτιλίκια
4.297 εκτιμά η Διδασκαλι-

κή Ομοσπονδία ότι είναι τα 
λειτουργικά κενά στην Πρω-
τοβάθμια Εκπαίδευση. Από 
τη μακρά λίστα των περιοχών 
την πρωτιά κατέχουν η Α΄, Β΄, 
Γ΄, Δ΄ Αθήνας (242, 259, 240, 
230 κενά αντίστοιχα), η Δυτι-
κή και Ανατολική Αττική (144 
και 245 κενά αντίστοιχα), ο 
Πειραιάς (105 κενά), η Δυτική 
και Ανατολική Θεσσαλονίκη 
(191 και 122 κενά αντίστοιχα), 
η Αιτωλοακαρνανία (119 κε-
νά) όλοι οι νομοί της Κρήτης 
(Ηράκλειο 213 κενά, Λασίθι 
78, Ρέθυμνο 152, Χανιά 128) 
τα Δωδεκάνησα (300 κενά) 
και πάει λέγοντας. 

Βρισκόμαστε στο τέλος 
του Σεπτέμβρη και χιλιάδες 
διδακτικές ώρες χάνονται 
καθημερινά.

Τα πολυπληθή τμήματα των 
25 μαθητών (ακόμα και στις 

πρώτες τάξεις του Δημοτικού 
και στα Νηπιαγωγεία) στα 
μεγάλα αστικά κέντρα ιδίως 
δίνουν και παίρνουν, τα Τμή-
ματα Ενταξης, τα ΖΕΠ (τμή-
ματα υποδοχής), η παράλλη-
λη στήριξη, κ.λπ. θεωρούνται 
ανάγκες πολυτελείας. 

Τα δημόσια σχολεία στε-
νάζουν ελλείψει χρηματοδό-
τησης και απουσίας μόνιμων 
εκπαιδευτικών. Οι μνημονια-
κές κυβερνήσεις διαχρονικά 
αντιμετωπίζουν τα προβλήμα-
τα με ψευτομπαλώματα. Στην 
αγανάκτηση του εκπαιδευτι-
κού κόσμου για μια ακόμη 
φορά το υπουργείο Παιδείας 
απαντά με υπεκφυγές και αο-
ριστολογίες. 

Οι μόνιμοι διορισμοί πα-
ραπέμπονται στις ελληνικές 
καλένδες. Ακολουθώντας 
το γνωστό μότο και η υφυ-
πουργός Παιδείας Σοφία Ζα-

χαράκη δήλωσε: «Αποτελεί 
βασική μας προτεραιότητα, 
και το έχουμε αποτυπώσει 
και στις προγραμματικές μας 
δηλώσεις, να προχωρήσου-
με σε προσλήψεις μόνιμων 
εκπαιδευτικών βάσει των 
πραγματικών αναγκών, των 
δημογραφικών εξελίξεων 
και των δημοσιονομικών δυ-
νατοτήτων της χώρας». 

Οπερ σημαίνει ότι μόνον 
όταν το επιτρέψουν τα «δημο-
σιονομικά δεδομένα», δηλαδή 
οι «θεσμοί» που έχουν αλυσο-
δέσει τη χώρα στο καθεστώς 
της μόνιμης επιτροπείας, θα 
γίνουν διορισμοί. Και αυτοί με 
το σταγονόμετρο, αφού υπάρ-
χει η πεποίθηση στο αστικό 
μπλοκ του κεφαλαίου (ντόπιο 
και ξένο) ότι υπάρχει επαρκές 
εκπαιδευτικό προσωπικό και 
το θέμα είναι απλώς πρόβλη-
μα σωστής διαχείρισής του.

Τόση ξεφτίλα πια; Να πη-
γαίνει το ζεύγος Τσίπρα 

σινεμά και το επιτελείο προπα-
γάνδας του ΣΥΡΙΖΑ να το κάνει 
είδηση; Και να στέλνει ολόκλη-
ρο μπουκέτο φωτογραφιών, 
κάποιες εκ των οποίων βγήκαν 
εν κινήσει (το ζεύγος κατα-
φθάνει, το ζεύγος κατεβαίνει 
τα σκαλιά, το ζεύγος συζητά-
ει με την πρωταγωνίστρια της 
ταινίας) και κάποιες ήταν εμ-
φανώς στημένες (όπως αυτή, 
με το ζεύγος να έχει καθήσει 
στις μπροστινές σειρές και να 
ποζάρει στο φακό του μισθω-
μένου φωτογράφου). Αντε να 
χαθείτε, πια.

Το αριστερό λαϊφσταϊλίκι 
προβλέπει να πηγαίνουν ο 
Τσίπρας με τη συμβία του (τη 
γνωστή κλαίουσα της 5ης Ιου-
λίου), ντυμένοι κάζουαλ, σε… 
αριστερά και εναλλακτικά θεά-
ματα. Εν προκειμένω πήγαν να 

δουν την ταινία του Κεν Λόουτς 
«Sorry we missed you», που 
προβλήθηκε στο πλαίσιο του 
διεθνούς φεστιβάλ της Αθήνας 
«Νύχτες Πρεμιέρας». Η ταινία 
αναφέρεται στην Αγγλία της 
οικονομικής κρίσης, του Brexit 
και των επισφαλών σχέσεων 
εργασίας. Οι συνειρμοί είναι, 
όπως αντιλαμβάνεστε, προ-
φανείς.

Αυτά τα κολπάκια δε χρειά-
ζονται μόνο για την εικόνα του 
Τσίπρα έναντι των ψηφοφόρων, 
αλλά και για την ενίσχυση του 
ηγετικού του προφίλ ενόψει 
των διαδικασιών που έχουν ξε-
κινήσει στον ΣΥΡΙΖΑ ώστε να 
μετατραπεί σε «δημοκρατική 
παράταξη» με τον Τσίπρα αδι-
αμφισβήτητο ηγεμόνα, ελέω… 
λαϊκής βάσης.
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Εβαλαν την ουρά στα σκέλια
Ποια ακριβώς είναι η προσφορά του Παύλου Μπακογιάννη και 

αποφάσισαν να μετονομάσουν το σταθμό του Μετρό «Ευαγγελι-
σμός» σε σταθμό «Παύλος Μπακογιάννης», με τον κουτοπόνηρο 
συμψηφισμό με το σταθμό «Αλέκος Παναγούλης» στο Μπραχάμι; 
Ο Παναγούλης υπήρξε ένας αγωνιστής της αντίστασης ενάντια 
στη χούντα, ο Μπακογιάννης τι υπήρξε; Το ότι τον εκτέλεσε η 
17Ν δεν του προσδίδει αγωνιστικές ιδιότητες. Γιατί αν ήταν έτσι, 
θα έπρεπε να δώσουν σε σταθμούς ή δρόμους και πλατείες τα 
ονόματα του συνεργάτη της χούντας Μομφεράτου, του εφοπλι-
στή Περατικού, του σταθμάρχη της CIA Γουέλς, του βασανιστή 
Μάλλιου και άλλων που εκτέλεσε η 17Ν.

Μολονότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, εκείνο στο οποίο 
διαφέρει ο Μπακογιάννης από τους υπόλοιπους είναι μόνο η 
συγγένειά του με την οικογένεια Μητσοτάκη. Αυτή η οικογένεια 
φρόντισε να τον βαφτίσει «μάρτυρα της Δημοκρατίας», συνεπι-
κουρούμενη σ' αυτό από όλο το πολιτικό και μιντιακό σύστημα. 
Μπορεί κανείς να έχει τη μια ή την άλλη γνώμη για την επιλογή 
των στόχων της 17Ν, κανείς όμως δεν μπορεί να την κατηγορήσει 
ότι έκανε ενέργειες «στα κουτουρού» ή ότι έκανε εκτελέσεις «για 
να πλήξει τη δημοκρατία». Οι ενέργειές της είχαν παραδειγματι-
κό χαρακτήρα και συνοδεύονταν πάντοτε από ένα πολιτικό σκε-
πτικό, ανοιχτό στην κριτική, όπως κάθε πολιτικό σκεπτικό. Γιατί, 
λοιπόν, στην περίπτωση του Μπακογιάννη έχουν αντικαταστήσει 
το πραγματικό πολιτικό σκεπτικό της 17Ν με την κατασκευή του 
«πλήγματος κατά της Δημοκρατίας»;

Οι προκηρύξεις της 17Ν είναι εύκολα προσβάσιμες στο Δια-
δίκτυο, οπότε και όσοι δε θυμούνται τα πραγματικά περιστατικά 
μπορούν να τις αναζητήσουν και να τις διαβάσουν. Για την εκτέ-
λεση του Μπακογιάννη, η 17Ν ξεκαθάρισε ότι δεν έγινε «γιατί 
ήταν ο πρωτεργάτης συμφιλίωσης δεξιάς-αριστεράς», αλλά γιατί 
ο Μπακογιάννης υπήρξε στενός συνεργάτης και συνεταίρος του 
Κοσκωτά και συμμέτοχος στις απάτες του. Μάλιστα, άντλησε τις 
πληροφορίες της από το πόρισμα του εισαγγελέα Εφετών Ευθυ-
μιάδη, αποσπάσματα από το οποίο παρέθεσε στις προκηρύξεις 
της. Ο εισαγγελέας έλεγε ότι ο Μπακογιάννης, η αδελφή του και  
ο Κουνελάκης (συνεργάτης του Κοσκωτά) δεν έβαλαν δεκάρα 
τσακιστή για το ιδρυτικό μετοχικό κεφάλαιο της εκδοτικής εται-
ρίας «Γραμμή», αλλά τα λεφτά μπήκαν από τα κλεμμένα του Κο-
σκωτά. Τα αδικήματα μετατράπηκαν αργότερα σε πλημμελήματα 
και παραγράφηκαν. Ελεγε ψέματα ο εισαγγελέας που έκανε την 
έρευνα; Επεσε θύμα παραπλάνησης; 'Η όλα όσα περιλάμβανε 
εκείνο το πόρισμα για τις σχέσεις Μπακογιάννη-Κοσκωτά ήταν 
αλήθεια; Επ' αυτών θα έπρεπε να απαντήσουν οι υπερασπιστές 
του Μπακογιάννη, αντί να αοριστολογούν και να το γυρίζουν 
στο… ηρωικό και πένθιμο.

Η οικογένεια ήταν έτοιμη να παρευρεθεί στη φιέστα μετονο-
μασίας του σταθμού του Μετρό, την οποία θα τιμούσε με την πα-
ρουσία του ο μέγας παρελασιάρχης Προκόπης Παυλόπουλος. Ας 
όψεται το Διαδίκτυο. Ξέσπασε σάλος. Και μέσα στην αγανάκτη-
ση, δεν ήταν δύσκολο για αρκετούς να ανατρέξουν στο παρελθόν 
και στις «ξεχασμένες» προκηρύξεις της ΝΔ. Οπότε οι σύμβουλοι 
επικοινωνίας της οικογένειας της σύστησαν να ανακρούσει πρύ-
μναν. Εκδόθηκε, λοιπόν, ανακοίνωση μη αποδοχής της τιμητικής 
πρότασης επειδή αυτή «έχει προκαλέσει συζητήσεις» (έτσι λένε 
τα σιχτιρλίκια) και η οικογένεια δε θέλει «το όνομα του Παύλου 
Μπακογιάννη να μπει σε οποιαδήποτε αντιπαράθεση», γιατί «κάτι 
τέτοιο θα προσέβαλε την μνήμη ενός ανθρώπου που αγωνίστηκε 
για την συμφιλίωση και την ενότητα». 

Εκαναν την ανάγκη φιλοτιμία και παρουσιάστηκαν να απορρί-
πτουν κάτι στο οποίο είχαν συμπράξει. Ποιος μας το αποκάλυψε 
αυτό; Ο νεόκοπος πρόεδρος του Μετρό Ταχιάος (ναι, ο αποτυχών 
να εκλεγεί πρώτα δήμαρχος και μετά βουλευτής), που αρνήθηκε 
να παίξει το ρόλο του μαλάκα που δέχεται αδιαμαρτύρητα τα 
πυρά για κάτι που ο ίδιος απλά κλήθηκε να διεκπεραιώσει.

Ο Ταχιάος ξεκαθάρισε ότι το θέμα έφτασε σ' αυτόν «απολύ-
τως ώριμο και σε πλήρη γνώση όσων η ανάμειξη είναι προφανής 
και άγγιζαν οι συνέπειες της απόφασης». Επομένως, η απόφαση 
είχε παρθεί από την προηγούμενη διοίκηση, δηλαδή από την κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ! Φαίνεται ήταν μια ακόμα πρωτοβουλία 
ανοίγματος στο Κέντρο. Δεύτερο, ότι ήξεραν όλοι και κυρίως η 
οικογένεια. Ο Ταχιάος το κάνει λιανά: «Το ίδιο ισχύει αυτονόητα 
και για την οικογένειά του, με την οποία υπήρξε διαρκής συνεν-
νόηση στις λίγες αυτές ημέρες που έπρεπε να προλάβουμε την 
30ή επέτειο της δολοφονίας, αφού πέραν της πατρότητας της 
ιδέας, αυτή είχε αναλάβει και την δαπάνη της τιμητικής εκδή-
λωσης». Η πρόταση ήταν της οικογένειας, λοιπόν, δηλαδή της 
Ντόρας και του γιου της, που είχαν αναλάβει και τη δαπάνη της 
φιέστας (προφανώς μέσω φίλων καπιταλιστών). Τη δαπάνη για 
τις αλλαγές των πινακίδων στους σταθμούς και στα βαγόνια των 
συρμών, για την αλλαγή των ηχητικών μηνυμάτων κτλ. θα την 
αναλάμβανε προφανώς η εταιρία.

Συμπέρασμα; Οσο ισχυρός και να είσαι δεν μπορείς να βιάζεις 
ασύστολα την Ιστορία. Εχει και τις «στραβές» του αυτό.

Και γιαπωνέζικο… ελληνικό γιαούρτι

Ως υπόθεση γραφειοκρατικής ταλαι-
πωρίας ενός άσχετου ανθρώπου 

αντιμετωπίστηκε η σύλληψη λιβανέζου 
δημοσιογράφου, που έφτασε με κρουαζιε-
ρόπλοιο στη Μύκονο κι από εκεί βρέθηκε 
στη φυλακή, λόγω συνωνυμίας με συμπα-
τριώτη του σε βάρος του οποίου εκκρε-
μούσε γερμανικό ένταλμα για συμμετο-
χή σε αεροπειρατεία που έγινε το 1985 σε 
πτήση της TWA από την Αθήνα στη Ρώμη.

Οντως, υπάρχει αυτή η διάσταση, αφού 
ένας άνθρωπος συνελήφθη αντί άλλου και 
πέρασε μερικές μέρες στα ελληνικά κελιά, 
μέχρι να φτάσουν όλα τα έγγραφα από τη 
χώρα του. Αυτοί που αναφώνησαν «τέλος 
καλό όλα καλά», όμως, είτε παραβλέπουν 
σκόπιμα, είτε αγνοούν μια άλλη διάσταση 
του ζητήματος.

Από το 1985 που έγινε η αεροπειρατεία 
μέχρι το 2019 που συνελήφθη ο λιβανέζος 
δημοσιογράφος, έχουν περάσει 34 ολό-
κληρα χρόνια. Ολα τα ποινικά αδικήματα 
που αποδόθηκαν στους αεροπειρατές 
έχουν παραγραφεί. Εικοσαετής είναι η 
παραγραφή στην Ελλάδα για τα κακουρ-
γήματα. Για παράδειγμα, στη δίκη της 
17Ν θεωρήθηκε ότι έχουν παραγραφεί τα 

αδικήματα για τις εκτελέσεις του Γουέλς, 
του Μάλλιου, των Πέτρου-Σταμούλη, του 
Τσάντες. Πώς λοιπόν συνέλαβαν τον λιβα-
νέζο δημοσιογράφο για αδικήματα που 
έχουν παραγραφεί; Ακόμα και να ήταν ο 
Μοχάμεντ Αλί Χαμαντί, που κατηγορείται 
για την αεροπειρατεία, δεν έπρεπε να τον 
συλλάβουν για αδικήματα που έχουν προ 
πολλού παραγραφεί. Με την ίδια λογική, 
θα έπρεπε να συλλάβουν και τη θρυλική 
Λέιλα Χάλεντ (που έχει κάνει δυο αερο-
πειρατείες) όταν επισκέφτηκε την Ελλάδα.

Οπως αποδεικνύεται, στην Ελλάδα της 
τρομοϋστερίας και της αμερικανοκρατίας 
δεν εφαρμόζονται ούτε οι βασικές αρχές 
του ισχύοντος ποινικού δικαίου, όταν πρό-
κειται για αγωνιστές υπέρ της ελευθερίας.

ΥΓ1. Ο χουντικός πραξικοπηματίας Πα-
ρασκευάς Μπόλαρης, που κατάφερε να 
φύγει από την Ελλάδα μετά το οπερετι-
κό «πραξικόπημα της πιτζάμας» το 1975, 
όταν συμπλήρωσε εικοσαετία ως φυγόδι-
κος, επέστρεψε κανονικά στη χώρα χωρίς 
κανείς να του ζητήσει λογαριασμό για 
αδικήματα που είχαν παραγραφεί. Δωσί-
λογοι ναζιστές που είχαν ακολουθήσει τα 
κατοχικά στρατεύματα όταν έφυγαν από 

την Ελλάδα και κατάφεραν να κρυφτούν, 
επέστρεψαν μετά από χρόνια χωρίς να 
τους πειράξει κανένας (κορυφαίο παρά-
δειγμα η περιβόητη ναζίστρια Σίτσα Κα-
ραϊσκάκη). Αλλωστε, και εκείνοι που συνε-
λήφθησαν είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλες 
χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Ρουμανία), κα-
ταδικάστηκαν μεν αλλά έμειναν ελάχιστα 
στη φυλακή. Την πραγματική δικαιοσύνη 
αντιμετώπισαν μόνο όσοι εκτελέστηκαν 
από την ΟΠΛΑ ή σκοτώθηκαν στις μάχες 
με τον ΕΛΑΣ.

ΥΓ2. Αφησε κι ένα καλό η ταλαιπωρία 
του λιβανέζου δημοσιογράφου. Θυμήθη-
καν οι παλιότεροι και έμαθαν οι νεότεροι 
για την εποχή που παλαιστίνιοι και λιβα-
νέζοι αγωνιστές έκαναν αεροπειρατείες, 
ζητώντας την απελευθέρωση πολιτικών 
κρατούμενων. Οι αγωνιστές που άρπαξαν 
το αεροπλάνο της TWA το 1985 κατάφε-
ραν να κερδίσουν την συμπάθεια των επι-
βατών (μεταξύ των οποίων και ο διάσημος 
τότε Ντέμης Ρούσσος) και στο τέλος πέ-
τυχαν το στόχο τους, την απελευθέρωση  
εκατοντάδων παλαιστίνιων και λιβανέζων 
κρατούμενων στα σιωνιστικά κάτεργα.

Με αφορμή τη σύλληψη του λιβανέζου δημοσιογράφου

Για τους αγωνιστές της ελευθερίας δεν υπάρχει παραγραφή!

Πριν από μερικές μέρες, η 
«Βραδυνή της Κυριακής» 

αποκάλυψε ότι ο έλληνας πρέ-
σβης στην Ιαπωνία «χωρίς να 
ενημερώσει ούτε το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης ούτε τον 
ΕΦΕΤ, παραχώρησε παράνο-
μα το δικαίωμα σε ξένη εται-
ρία να παράγει ελληνικό για-
ούρτι το οποίο στη συσκευασία 
του έχει το σήμα THE GREEK 
YOGURT». Aυτό, σύμφωνα με 
το ρεπορτάζ, έγινε τον Απρίλη 
του 2018. Ενα μήνα αργότερα, 
ο πρέσβης, «για άγνωστους λό-
γους επιστρέφει στην Αθήνα, 
μετά από εντολή της κεντρικής 
υπηρεσίας του ΥΠ.ΕΞ. Το ίδιο 
διάστημα φεύγει από τη θέση 
του και ο εμπορικός ακόλου-
θος της πρεσβείας στο Τόκιο, 
ο οποίος ήταν σε άμεση συνερ-
γασία με τον προϊστάμενο του 
έλληνα πρέσβη». 

Πάντα σύμφωνα με το ρε-
πορτάζ, η προθεσμία για να 
μπλοκάρει το ελληνικό Δημό-
σιο την κυκλοφορία του συ-
γκεκριμένου προϊόντος έληγε 
τον Γενάρη του 2019 και «μόλις 
λίγες ημέρες πριν από τη λήξη 
της προθεσμίας και μετά από 
μεγάλες πιέσεις, το αρμόδιο 
Γραφείο της ελληνικής πρε-
σβείας στο Τόκιο κατέθεσε 
ένσταση κατά της δημοσίευ-
σης στην επίσημη εφημερίδα 
της κυβέρνησης της Ιαπωνίας 
του εμπορικού σήματος «The 
GREEK YOGURT», με απο-
τέλεσμα να διακοπεί η διαδι-
κασία κατοχύρωσης στην ια-
πωνική αγορά». Η εφημερίδα 
απευθύνθηκε στον Βορίδη, ο 
οποίος δεν είχε καμιά δυσκο-
λία να χαρακτηρίσει «απολύ-
τως παράνομο» το πιστοποι-
ητικό του έλληνα πρέσβη και 
να δηλώσει ότι «το ελληνικό 

Δημόσιο θα κινηθεί νομικά 
κατά παντός υπευθύνου». Το 
ρεπορτάζ τελειώνει με μπη-
χτές κατά του ΥΠΕΞ που δεν 
έχει κάνει «συγκεκριμένες 
κινήσεις για να διαλευκανθεί 
αυτή η σκανδαλώδης απόφα-
ση του πρώην έλληνα πρέσβη 
στο Τόκιο, ο οποίος παραμένει 
στο απυρόβλητο για την ενέρ-
γειά του αυτή».

Αυτοί που σέρβιραν τη συ-
γκεκριμένη είδηση στη συγκε-
κριμένη φυλλάδα ήξεραν καλά 
τι έκαναν. Εδωσαν το θέμα σε 
παντελώς άσχετους, ώστε να 
το κρατήσουν στο πλαίσιο που 
ήθελαν. Δηλαδή, το ζήτημα 
«ελληνικό γιαούρτι» να περιο-
ριστεί σε ζήτημα παρανομίας 
κάποιων ελλήνων διπλωματών 
σε μια ασιατική χώρα. Από ζή-
τημα ουσίας, να μετατραπεί σε 
ζήτημα σκανδαλολογίας.

Οι αναγνώστες μας γνωρί-
ζουν πως όχι μόνο ασχολού-
μαστε με αυτό το θέμα εδώ 
και χρόνια, αλλά είμαστε και οι 
πρώτοι που το ανοίξαμε και οι 
μόνοι που το φτάσαμε μέχρι το 
τέλος, ανοίγοντας μέτωπο και 
ενάντια στις αστικές κυβερνή-
σεις και ενάντια στους αχόρ-
ταγους γαλακτοβιομήχανους. 
Γιατί είναι οι τελευταίοι που 
«σκότωσαν» το ελληνικό για-
ούρτι, μετατρέποντάς το στην 
ίδια την Ελλάδα σε μέθοδο πα-
ρασκευής, με τις αθρόες εισα-
γωγές γάλακτος κάθε τύπου, 
νωπού και συμπυκνωμένου. Η 
κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
έβαλε απλά την ταφόπλακα 
στο ελληνικό γιαούρτι, με την 
έκδοση της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης των Μπόλαρη-Τσα-
καλώτου, που κατήργησε την 
απαγόρευση του Κώδικα Τρο-
φίμων και Ποτών και επιτρέπει 

την παρασκευή ελληνικού 
γιαουρτιού με συμπυκνωμένο 
(εβαπορέ) γάλα και πρωτεΐνη 
γάλακτος. Εισαγόμενα, φυσι-
κά.

Οταν στην Ελλάδα το ελλη-
νικό γιαούρτι παρασκευάζεται 
με εισαγόμενο γάλα, πρώτον 
δεν υπάρχει περίπτωση να γί-
νει προϊόν ΠΓΕ (κοροϊδεύουν 
τον κόσμο με το φάκελο που 
ετοιμάζουν για να υποβάλουν 
σχετικό αίτημα στην Κομισιόν) 
και δεύτερον δεν υπάρχει πε-
ρίπτωση να γίνεται εμπορικό 
παιχνίδι με το μη ελληνικό… 
ελληνικό γιαούρτι σε κάθε μέ-
ρος του κόσμου. Ηδη, η Κομισι-
όν έχει αποφασίσει τελεσίδικα 
για το γιαούρτι που παράγεται 
στην Τσεχία (και ο τότε υπουρ-
γός Αποστόλου λογόκρινε τα 
έγγραφα που του έστειλαν οι 
αρμόδιοι επίτροποι, νομίζο-
ντας ότι μπορεί να κρυφτεί - τα 
αποκαλύψαμε τελικά εμείς). 
Σύμφωνα με την Κομισιόν, λοι-
πόν, ναι μεν δεν πρέπει να χρη-
σιμοποιείται ο όρος «ελληνικό 
γιαούρτι», επειδή υποδηλώνει 
προϊόν που παρασκευάζεται 
στην Ελλάδα, επιτρέπεται 
όμως να χρησιμοποιούνται 
οι όροι «γιαούρτι ελληνικού 
τύπου» ή «ελληνικού στιλ» ή 
«ελληνικής συνταγής». Διότι, 
το ελληνικό γιαούρτι δεν είναι 
παρά μια συνταγή, ένας τρό-
πος παρασκευής γιαουρτιού. 
Μπορεί να το φτιάξει ο Τσέχος 
με τσέχικο γάλα, ο Καμερουνέ-
ζος με καμερουνέζικο γάλα, ο 
Ρουμάνος με ρουμάνικο γάλα 
και ο Ιάπωνας με γιαπωνέζικο 
γάλα. Αρκεί να ακολουθήσει τη 
συνταγή, η οποία δεν αποτελεί 
μυστικό κάποιας μικρής κοινό-
τητας κτηνοτρόφων.

Υστερα, είχαμε την υπό-

θεση της Ρουμανίας και τον 
παραλίγο… εμφύλιο. Ελληνική 
γαλακτοβιομηχανία, η «Ολυ-
μπος» του ομίλου Σαράντη, 
κυκλοφορούσε στη Ρουμανία 
γιαούρτι που παρασκεύαζε 
στο εκεί εργοστάσιό της, με 
τον τίτλο «ελληνικό γιαούρτι».  
Πώς κατέληξε αυτή η ιστορία; 
Η «Ολυμπος» «πείστηκε» από 
το συνδικάτο των γαλακτοβιο-
μήχανων (ΣΕΒΓΑΠ) να μη γρά-
φει στα ρουμάνικα γιαούρτια 
της «ελληνικό γιαούρτι», αλλά 
«γιαούρτι ελληνικού τύπου». 
Οχι Γιάννης, Γιαννάκης…

Αυτό το αποδέχτηκε ο ΣΕ-
ΒΓΑΠ και ενημέρωσε τις αρ-
μόδιες Αρχές ότι το ζήτημα 
διευθετήθηκε. Ο χώρος δεν 
επιτρέπει να επεκταθούμε 
σε όλα τα σχετικά ζητήματα, 
όμως όποιος θέλει να τα πλη-
ροφορηθεί ή απλά να φρεσκά-
ρει τη μνήμη του μπορεί να 
ανατρέξει σε μια αντιπαράθε-
ση που είχαμε με τον ΣΕΒΓΑΠ. 
Οι γαλακτοβιομήχανοι μας 
έστειλαν επιστολή διαμαρ-
τυρίας κι εμείς τους δώσαμε 
την απάντηση που έπρεπε, με 
παραπομπές σε όλες τις πηγές, 
ώστε να μη μένει αμφιβολία 
για το ποια είναι η αλήθεια, 
ποιος την αποκαλύπτει και 
ποιος τη συγκαλύπτει (δείτε 
στο: http://www.eksegersi.
gr/Επικαιρότητα/33254. Μια-
επιστολή-του-ΣΕΒΓΑΠ-και-η-
απάντησή-μας-στο).

Το ίδιο θα γίνει και στην Ια-
πωνία. Το καλύτερο που μπο-
ρούν να περιμένουν είναι να 
ονομαστεί το προϊόν «γιαούρτι 
ελληνικού τύπου». Λέτε να δι-
αφέρει αυτό σε τίποτα από το 
«ελληνικό γιαούρτι» για τον ιά-
πωνα καταναλωτή στον οποίο 
απευθύνεται η πολυεθνική;
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«Εξοικονομώ» της ταλαιπωρίας 
και της κοροϊδίας

Ο υπουργός Μπουμπούκος, που δεν είναι ο καθ' ύλην αρμόδιος 
για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' οίκον» (αυτός εγκρίνει μόνο 
τα κονδύλια που διατίθενται για το πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ), 
κάρφωσε με το δικό του μοναδικό τρόπο τον συνάδελφό του 
(και συν-αντιπροεδρεύοντα της ΝΔ) Κ. Χατζηδάκη, που είναι ο 
πολιτικά αρμόδιος για τη διαχείριση του προγράμματος, ομο-
λογώντας την αλήθεια σε συνέντευξή του στον αγαπημένο του 
Πορτοσάλτε: «Είναι χρήσιμο πρόγραμμα αλλά είναι σχεδιασμένο 
απ’ την προηγούμενη κυβέρνηση με έναν συγκεκριμένο τρόπο. 
Ποιο τρόπο; Οποιος μπαίνει πρώτος. Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι 
αναγκάζει χιλιάδες ανθρώπους να τρέξουν με πάρα πολύ μεγάλη 
ταχύτητα να μπουν πρώτοι ταυτόχρονα όλοι μαζί. Αυτό δημιουργεί 
τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα».

Τα ερωτήματα προκύπτουν αυθόρμητα: και γιατί εσείς δεν αλ-
λάξατε το σχεδιασμό του προγράμματος; Εσείς λέτε ότι είστε 
αποτελεσματικοί, ότι κινείστε με αστρονομικές ταχύτητες, ότι 
καταφέρατε να ξεμπλοκάρετε το Ελληνικό σε δυο μήνες, ενώ 
με τους ρυθμούς ΣΥΡΙΖΑ θα απαιτούνταν τέσσερα χρόνια κτλ. 
Δεν ξέρατε τι θα γίνει μόλις ξανανοίξει το «Εξοικονομώ»; Ξέρατε. 
Γιατί δεν τ' αλλάξατε τότε; Φταίει ο Χατζηδάκης είναι η απάντη-
ση που ο Μπουμπούκος αφήνει να υπονοηθεί. Η αλήθεια, όμως, 
είναι πως φταίνε τα λίγα λεφτά, που δεν επαρκούν για να καλύ-
ψουν όσους έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Ετσι, 
οι συριζαίοι βρήκαν τη μέθοδο του αγώνα ταχύτητας («όποιος 
πρόλαβε τον Κύριο είδε») και οι νεοδημοκράτες τη διατήρησαν, 
γιατί δε βρήκαν κάτι καλύτερο.

Δείτε τα τελευταία αποτελέσματα του «Εξοικονομώ», όπως τα 
δημοσιοποίησε το ίδιο το ΥΠΕΝ.

- Οι πόροι για την Περιφέρεια Αττικής εξαντλήθηκαν σε μία 
ώρα και 35 λεπτά! Οι τυχεροί ήταν 5.345. Αλλοι 10.168 απλά κα-
ταχώρησαν τις αιτήσεις τους!

- Οι πόροι για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εξαντλήθηκαν 
σε διάστημα μιας ώρας περίπου! Οι τυχεροί ήταν 1.053. Αλλοι 
2.102 απλά καταχώρησαν τις αιτήσεις τους!

- Οι πόροι για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εξαντλήθηκαν 
σε διάστημα δύο ωρών περίπου! Οι τυχεροί ήταν 741. Αλλοι 450 
απλά καταχώρησαν τις αιτήσεις τους!

- Οι πόροι για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εξαντλήθηκαν 
σε διάστημα μιας ώρας περίπου! Οι τυχεροί ήταν 1.053. Αλλοι 
2.102 απλά καταχώρησαν τις αιτήσεις τους!

Οι αριθμοί «μιλάνε μόνοι τους». Πολίτες και μηχανικοί κάνουν 
βάρδιες πάνω από το πληκτρολόγιο, μπας και προλάβουν να κά-
νουν αίτηση μέσα σε διάστημα μιας-δύο ωρών. Μόλις ανοίξει το 
σύστημα, «σκοτώνονται» μπας και προλάβουν. Και βέβαια, το αν 
θα προλάβουν ή όχι είναι καθαρά θέμα τύχης. Ούτε καν θέμα 
ικανότητας στο χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Σφίγγα ο Στουρνάρας
Στους αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου που διενεργούν 

ποινική προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση της Novartis 
κατέθεσε και ο Στουρνάρας. Οπως είναι γνωστό, ο Στουρνάρας 
είχε καταθέσει τον Μάρτη του 2018 μηνυτήρια αναφορά κατά 
των προστατευόμενων μαρτύρων με τα ψευδώνυμα «Μάξιμος 
Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» για τα αδικήματα της ψευ-
δορκίας μάρτυρα, της ψευδούς καταμήνυσης και της συκοφα-
ντικής δυσφήμησης.

Οπως έγινε γνωστό κατέθεσε υπόμνημα, συμπληρωματικό 
υπόμνημα και μια περίληψή τους. Βγαίνοντας από το εισαγγε-
λικό γραφείο, όμως, αρνήθηκε να μπει σε οποιαδήποτε συζή-
τηση με τους δημοσιογράφους και αποχώρησε γρήγορα. Δεν 
τροφοδότησε την παραπολιτική επικαιρότητα με αναφορές στον 
«Ρασπούτιν» και τα συναφή ή με σχόλια για την εξελισσόμενη 
κοινοβουλευτική διαδικασία.

Είναι προφανές ότι ο Στουρνάρας βρίσκεται «εν αναμονή». 
Από πλευράς Μητσοτάκη δεν έχει αφεθεί να διαρρεύσει τίποτα 
περί ανανέωσης της θητείας του στην ΤτΕ ή αξιοποίησής του σε 
άλλο κυβερνητικό πόστο. Και βέβαια, ο Στουρνάρας είναι ακό-
μα νέος (63 ετών) για να αποστρατευθεί ή να γυρίσει σε κάποιο 
μίζερο ρόλο στο πανεπιστήμιο ή σε κάποιο ινστιτούτο. Εχει με-
γάλες φιλοδοξίες και στο βαθμό που δεν έχει κάποιο «ντιλ» με 
το «σύστημα Μητσοτάκη», αρνείται να συμμετάσχει στην πολι-
τική αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση Novartis και επιφυλ-
λάσσεται για το μέλλον, κρατώντας σ' αυτή τη φάση χαμηλούς 
τόνους. Προσωπικά έχει καθαρίσει από την ποινική εμπλοκή και 
δεν είναι απ' αυτούς που αφήνονται να κυριαρχηθούν από συναι-
σθήματα. Ενας τεχνοκράτης που κάνει πολιτική καριέρα δίπλα 
στις κυβερνήσεις, που δεν είναι αυτόφωτος δηλαδή, δεν επιλέγει 
τον ρεβανσισμό, αλλά κοιτάζει να εξασφαλίσει το μέλλον του. 
Μην αποκλείετε, λοιπόν, το ενδεχόμενο να δούμε στο μέλλον τον 
Στουρνάρα ακόμα και δίπλα στο «σύστημα ΣΥΡΙΖΑ».

Ανώτεροι και ανώτατοι δικαστικοί είναι αυτοί 
ή μέλη συγκρουόμενων συμμοριών;

Την περασμένη Κυριακή 
διέρρευσε στο «Πρώτο 

Θέμα» η κατάθεση του αντει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου 
Ιωάννη Αγγελή, που «καίει» 
την εποπτευόμενη απ' αυτόν 
εισαγγελέα κατά της Διαφθο-
ράς Ελένη Τουλουπάκη (και 
τον περιβόητο «Ρασπούτιν» 
βεβαίως). Δεν μας ενδιαφέρει 
πώς έγινε η διαρροή, αν την 
έκανε ο ίδιος ο Αγγελής ή  κά-
ποιο άλλο κανάλι (η 19σέλιδη 
κατάθεση Αγγελή υπάρχει στη 
δικογραφία που διαβιβάστηκε 
στη Βουλή, επομένως οι πιθα-
νές πηγές της διαρροής πολ-
λαπλασιάζονται). Η ουσία μας 
ενδιαφέρει.

Ο Αγγελής αναφέρεται στο 
περιβόητο περιστατικό της 
Βιέννης, υποστηρίζοντας ότι 
πρόθεση της Τουλουπάκη ήταν 
να πει στους αμερικανούς 
πράκτορες ότι θα ασκήσει δι-
ώξεις κατά των Γεωργιάδη, Λο-
βέρδου και Σαλμά (για να της 
δώσουν στοιχεία), ότι αυτός 
αντέδρασε, τσακώθηκαν στο 
λόμπι του ξενοδοχείου και έγι-
νε το δικό του (δεν είπαν στους 
Αμερικανούς ονόματα) και ότι 
τελικά η συζήτηση μ' αυτούς 
ήταν… καφές και βουτήματα.

Φιλοσυριζαϊκά έντυπα, βέ-
βαια, έχουν γράψει ότι οι Αμε-
ρικανοί ήθελαν να δώσουν λο-
γαριασμό πολιτικού σε στικάκι, 
όμως ο Αγγελής αρνήθηκε να 
το παραλάβει, ζητώντας η 
παράδοση να γίνει νομότυπα, 
μέσω της Eurojust. Το ερώτη-
μα που προκύπτει, όμως, είναι 
γιατί η Τουλουπάκη δε ζήτησε 
το λογαριασμό από τους Αμε-
ρικανούς μέσω της νόμιμης 
οδού; Από το Δεκέμβρη του 
2018, που έγινε η συνάντηση 
στη Βιέννη, πέρασαν τόσοι 
μήνες. Ζητήθηκε ο αριθμός 
λογαριασμού ή όχι;

Ο Αγγελής ισχυρίζεται πως 
μόλις επέστρεψε από τη Βιέν-
νη πήγε αμέσως στο γραφείο 
του υπουργού Δικαιοσύνης 
Μιχάλη Καλογήρου, συνοδευ-
όμενος από τη γενική επιθεω-
ρήτρια Δημόσιας Διοίκησης 
Μαρία Παπασπύρου (;!), του 
είπε τα καθέκαστα για την 
Τουλουπάκη, ο Καλογήρου 
εξεμάνη και άρχισε να κατα-
φέρεται κατά του «Ρασπούτιν», 
όταν όμως η κουβέντα έφτασε 
στην ανάγκη να απομακρυνθεί 
η Τουλουπάκη, «διευκρίνισε 
ότι συμφωνούσε μεν προσω-
πικώς, πλην όμως η απόφαση 
θα έπρεπε να ληφθεί από άλ-
λον, τον οποίο θα ενημέρωνε». 
Μολονότι ο «άλλος» δεν μπο-
ρεί παρά να είναι ο Τσίπρας, 
ο Αγγελής ισχυρίζεται: «Δεν 
γνωρίζω ποιον ενημέρωσε και 
πώς, γνωρίζω όμως ότι η κυρία 
Τουλουπάκη όχι μόνο δεν απο-
μακρύνθηκε, αλλά αντιθέτως 
ανανέωσε τη θητεία της».

Προσέξτε τι περιγράφεται 
εδώ: η εισαγγελέας κατά της 

Διαφθοράς, η οποία είναι έμπι-
στη του «Ρασπούτιν», πλακώνε-
ται με τον επόπτη της, ο οποίος 
είναι έμπιστος της εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου, η οποία εί-
ναι γενικώς έμπιστη της κυβέρ-
νησης, και γι' αυτό ο επόπτης 
σπεύδει από το αεροδρόμιο 
στο γραφείο του υπουργού, 
συνοδευόμενος από παντελώς 
άσχετο παράγοντα (τη γενική 
επιθεωρήτρια Δημόσιας Δι-
οίκησης), όπου συσκέπτονται 
και καταλήγουν πως πρέπει 
να διώξουν την Τουλουπάκη! 
Ενας ανώτατος δικαστικός 
ομολογεί ότι έπαιρνε μέρος σε 
παραθεσμικό όργανο, συνερ-
γαζόμενος αναρμοδίως με τον 
υπουργό και μια άλλη κρατική 
παράγοντα, προς δόξαν της 
αρχής της… διάκρισης των 
εξουσιών. Ο ίδιος λέει ότι και 
με την εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου συζητούσαν για το πώς 
θα διώξουν την Τουλουπάκη 
χωρίς να γίνει ντόρος.

Μεταξύ όσων ισχυρίζεται ο 
Αγγελής είναι και ότι η Τουλου-
πάκη έστησε τη δικογραφία 
κατά του Πικραμμένου χωρίς 
στοιχεία, όταν δε αυτός τη ρώ-
τησε τι στοιχεία έχει, του είπε 
ότι υπάρχει βίντεο στο οποίο 
ο Φρουζής (της Novartis) λέει 
ότι λάδωσε τον Πικραμμένο 
με 100.000 ευρώ. Οταν όμως 
της ζήτησε να του στείλει το 
βίντεο, του απάντησε ότι είχε 
κάνει λάθος και πως τέτοιο βί-
ντεο δεν υπάρχει. Οταν δε τη 
ρώτησε ποια στοιχεία έχει για 
τον Πικραμμένο, αυτή δεν του 
απάντησε!

Απαντώντας στον Αγγελή, 
«πηγές της Εισαγγελίας κατά 
της Διαφθοράς» (η Τουλου-
πάκη δηλαδή) χαρακτήριζαν 
αποκύημα της φαντασίας του 
όσα φέρεται να αναφέρει σε 
κατάθεσή του για βίντεο σε 
σχέση με την αποστολή της 
δικογραφίας στη Βουλή για 
τον Πικραμμένο. Σημείωναν, 
δε, με νόημα ότι την περίοδο 
που στάλθηκαν τα στοιχεία 
για τους δέκα πολιτικούς στη 
Βουλή, ο Αγγελής δεν ήταν καν 
επόπτης της Εισαγγελίας κατά 
της Διαφθοράς!

Δεν ξέρουμε τι θα αντα-
παντήσει ο Αγγελής (κάτι θα 

βρει να πει σίγουρα), ούτε 
έχει νόημα να καθήσουμε και 
να μεταφέρουμε όλα όσα βλέ-
πουν καθημερινά το φως της 
δημοσιότητας (τα απολαμβά-
νουμε κι εμείς, όπως αντιλαμ-
βάνεστε).  Αν καθόμασταν να 
τα παραθέσουμε όλα, τώρα 
που οι παίκτες έγιναν πολλοί, 
δε θα κάναμε άλλη δουλειά. 
Σκεφτείτε μόνο τις… γλύκες 
που ανταλλάσσουν η πρώην 
εισαγγελέας κατά της Δια-
φθοράς Ράικου με τον Παπαγ-
γελόπουλο. Η Ράικου λέει ότι 
ο Παπαγγελόπουλος ήταν ο 
«Ρασπούτιν», ο οποίος την πί-
εζε να ασκήσει διώξεις χωρίς 
στοιχεία, απειλώντας την ότι 
θα φάει το κεφάλι της (όπως 
και έγινε), ο Παπαγγελόπουλος 
τη διαψεύδει, της λέει ότι αντέ-
δρασε πολύ ετεροχρονισμένα 
και την απειλεί με μηνύσεις. 
Η Ράικου, σύμφωνα με όσα 
διέρρευσαν, κατέθεσε ότι και 
η δημοσιογράφος Γιάννα Πα-
παδάκου πήγε στο γραφείο 
της και της είπε ότι υπάρχει 
βίντεο που δείχνει τον πρώην 
πρωθυπουργό Παναγιώτη Πι-
κραμμένο να παίρνει λεφτά 
από τον Φρουζή κι ότι ξανα-
πήγε στο γραφείο της και της 
έλεγε «Τι στοιχεία έχεις για πο-
λιτικούς; Γιατί τα κρύβεις; Γιατί 
δεν προχωράς την υπόθεση;». 
Ισχυρίζεται ακόμα, ότι η εν 
λόγω δημοσιογράφος έστηνε 
ψεύτικα δημοσιεύματα για να 
εμπλέκει ανθρώπους. Η Παπα-
δάκου, αφού παραδέχτηκε ότι 
έχει επισκεφτεί τη Ράικου στο 
γραφείο της (όπως και άλλους 
δικαστικούς, προκειμένου να 
κάνει ρεπορτάζ) χαρακτήρισε 
αθλιότητες, ψευτιές και συκο-
φαντίες όσα της καταλογίζει 
η Ράικου  και δήλωσε ότι θα 
στραφεί νομικά εναντίον της, 
σημειώνοντας ότι η Ράικου τη 
στοχοποιεί επειδή αποκάλυψε 
ότι ο σύζυγός της χρηματοδο-
τούνταν από τη Novartis. Και 
συμπληρώνει με νόημα ότι η 
Ράικου έχει οχτώ πειθαρχικές 
διώξεις σε βάρος της.

Η Ράικου ισχυρίστηκε, ακό-
μα, ότι παραιτήθηκε από το 
πόστος της επειδή της είχαν 
στήσει κατασκευασμένες 
κατηγορίες με μάρτυρες την 
Τουλουπάκη και η πρόεδρος 

Πρωτοδικών Ηλιάννα Ζαμα-
νίκα! Οπως αντιλαμβάνεστε, 
το πολιτικο-δικαστικο-δημο-
σιογραφικό ξεκατίνιασμα θα 
έχει και συνέχεια, χωρίς αυτή 
τη στιγμή να φαίνεται δυνατό-
τητα να μαζέψουν οι πιο ψύ-
χραιμοι τον τραχανά που έχει 
απλωθεί.

Εννοείται πως δεν πρόκειται 
εμείς να πάρουμε θέση για το 
ποιος λέει αλήθεια και ποιος 
ψέματα. Καταγράφουμε απλά 
τα γεγονότα και τους ισχυρι-
σμούς, όπως διατυπώνονται ή 
διαρρέουν σε καθημερινή βά-
ση στον αστικό Τύπο, γιατί όλ' 
αυτά σχηματίζουν τη μεγάλη 
εικόνα. Τη μεγάλη εικόνα της 
διαπλοκής, του άγριου αντα-
γωνισμού, των χτυπημάτων 
κάτω από τη ζώνη, που δε θυ-
μίζουν βέβαια… διάκριση των 
εξουσιών, αλλά μάχη συμμο-
ριών για τον έλεγχο των «πε-
ριοχών». Μόνο τα κουμπούρια 
και τα αίματα λείπουν. Αυτό 
το βλέπουν πλέον ακόμα και 
εκείνοι που διάκεινται θετικά 
προς την «αρχή της διάκρισης 
των εξουσιών», επειδή αυτό δι-
δάχτηκαν κάποτε στο σχολείο 
και έχει διαποτίσει τον τρόπο 
σκέψης τους. Εμείς, φυσικά, 
έχουμε άλλη άποψη και για 
την υποκριτική αρχή της διά-
κρισης των εξουσιών και για 
την αστική Δικαιοσύνη και 
τις δομές της. Κι επειδή προ-
σπαθούν -ακόμα και τώρα!- να 
μας πείσουν ότι αυτός ο μηχα-
νισμός, η αστική Δικαιοσύνη, ο 
διαβρωμένος από πάνω μέχρι 
κάτω, είναι η απαντοχή του 
ελληνικού λαού, θέλουμε να 
φύγουμε από το ξεκατίνιασμα 
(που κάποια στιγμή θα στα-
ματήσει, όπως έχει γίνει και 
σε άλλες περιόδους κρίσης 
στο παρελθόν, π.χ. τότε με τα 
περιβόητα παραδικαστικά κυ-
κλώματα) και να εστιάσουμε 
στην ουσία αυτού που αποκα-
λύπτεται με το ξεκατίνιασμα.

Να μιλήσουμε για το ρό-
λο του αστικού Δικαίου, που 
προστατεύει την καθεστηκυία 
τάξη, δηλαδή τον καπιταλισμό, 
αλλά και για το ρόλο του αστι-
κού δικαστικού μηχανισμού 
που είναι μηχανισμός καταστο-
λής του αστικού κράτους, κάθε 
άλλο παρά ανεξάρτητος, αλλά 
δεμένος με χίλια νήματα με 
την εκτελεστική εξουσία. Οταν 
αυτός ο μηχανισμός αναμιγνύ-
εται στην επίλυση πολιτικών δι-
αφορών, τότε είναι σίγουρο ότι 
θα ξεσπάσει κρίση. Διότι κάθε 
πολιτική φατρία έχει τα δικά 
της ερείσματα στο δικαστικό 
μηχανισμό, τα οποία κινητο-
ποιεί όταν βρίσκεται σε θέση 
άμυνας. Κι όταν μπορεί να πε-
ράσει στην αντεπίθεση, όπως 
συμβαίνει τώρα με τη ΝΔ, χρη-
σιμοποιεί αυτά τα ερείσματα 
για να αποδυναμώσει -αν όχι 
να εξοντώσει- τα ερείσματα 
της αντίπαλης φατρίας.
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Παραληρήματα
Να ήταν κάνας Πολάκης, θα το ξεπερνούσαμε. Αλλά κοτζάμ 

καθηγητής της Νομικής, ονόματι Κατρούγκαλος, να λέει τέτοια 
πράγματα, ανεξήγητο! Εξηγήσιμο μόνο με ψυχολογικούς όρους. 
Θαυμάστε τοποθέτηση: «Το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία 
για την υπόθεση Novartis που να εμπλέκουν πολιτικούς δεν 
σημαίνει ότι οι πολιτικοί είναι αθώοι. Πολλές φορές υποθέσεις 
διερευνώνται και δεν βρίσκονται στοιχεία γιατί τα στοιχεία είναι 
καλυμμένα. Αυτό θα μπορούσε να είχε συμβεί και σε αυτή την 
περίπτωση και δεν το αποκλείω». Και το αποκορύφωμα: «Το γε-
γονός ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία δεν σημαίνει απόλυτη αθωότητα. 
Ξαναλέω, έλλειψη στοιχείων δεν σημαίνει αθωότητα. Θυμόσαστε 
ότι ο Αλ Καπόνε πήγε φυλακή όχι για αυτά που έχει κάνει, αλλά 
για φοροδιαφυγή».

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε κάποια γενική πολιτική καταγγελία 
περί διαπλοκής, αργυρώνητων πολιτικών κτλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 
δέκα από τους πολιτικούς του αντιπάλους και τους κατέστησε 
ύποπτους για χρηματισμό. Οταν κατάλαβε ότι η υπόθεση εξε-
λίσσεται σε φιάσκο, διότι δεν υπάρχουν στοιχεία, αρνήθηκε να 
εξετάσει η προανακριτική επιτροπή της Βουλής την υπόθεση και 
την έστειλε πίσω στην αστική Δικαιοσύνη, για να αρχειοθετήσει 
αυτή τους φακέλους, αθωώνοντάς τους τον ένα μετά τον άλλο.  
Αν δεν υπήρχαν στοιχεία, τότε δεν υπήρχαν εξαρχής. Κι αυτό 
θα μπορούσε να το βρει η επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης 
της Βουλής, η οποία έχει πλήρεις ανακριτικές αρμοδιότητες, η 
δε στελέχωσή της ήταν από έμπειρους νομικούς. Δε χρειαζό-
ταν να ανατεθεί η δουλειά στην Τουλουπάκη. Ομως οι συριζαίοι 
επεδίωκαν μόνο την άγρα πολιτικών εντυπώσεων σε βάρος των 
αντιπάλων τους, σύμφωνα με το «δόγμα Ρασπούτιν»: «Ασκησε 
διώξεις και ας πάνε παρακάτω να αθωωθούν»! Μόνο που αυτό 
το δόγμα αποδείχτηκε μπούμερανγκ και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για 
τον Ρασπούτιν. Γι' αυτό ο Κατρούγκαλος καταλήγει στον νομικό 
αυτοεξευτελισμό του.

«Ελλειψη στοιχείων δε σημαίνει αθωότητα» λέει ο Κατρούγκα-
λος, κοπιάροντας το αμερικάνικο ποινικό σύστημα. Εκεί, αν το 
έχετε προσέξει και στα κινηματογραφικά δικαστικά δράματα, οι 
ένορκοι καλούνταν να πουν αν ο κατηγορούμενος είναι ένοχος 
(guilty) ή όχι ένοχος (not guilty). Δεν υπάρχει ο όρος αθώος. Στο 
ευρωπαϊκό δικαιικό σύστημα, όμως, υπάρχει το περιβόητο τεκ-
μήριο της αθωότητας. Σύμφωνα μ' αυτό, κάθε κατηγορούμενος 
τεκμαίρεται αθώος μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεσή του. Και 
δεν έχει την υποχρέωση να αποδείξει ο κατηγορούμενος την 
αθωότητά του (αυτή τεκμαίρεται), αλλά η κατηγορούσα αρχή να 
αποδείξει την ενοχή του. Φυσικά, αυτός ο κανόνας του ποινικού 
δικαίου δεν εφαρμόζεται επί ταξικών αντιπάλων (το είδαμε στις 
μεγάλες πολιτικές δίκες και ειδικά στη δίκη για τη 17Ν), όταν όμως 
πρόκειται για πολιτικούς αντιπάλους εντός του συστήματος, αυτό 
το τεκμήριο γίνεται σημαία.

Αυτά τα πράγματα ο Κατρούγκαλος, ως νομικός, τα παίζει στα 
δάχτυλα. Το ότι ο νομικός Κατρούγκαλος καταπατά ωμά τις στοι-
χειώδεις αρχές του ποινικού δικαίου, είναι δείγμα πλήρους σύγ-
χυσης και πολιτικής αμηχανίας, μετά την αποκάλυψη του φιάσκο.

Προκαλούν οι πορφυρογέννητοι
Ρώτησαν τον Κ. Ζούλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνει-

ας της Βουλής πώς μπορεί να εγγυηθεί την αντικειμενικότητα 
και την αμεροληψία της ΕΡΤ, όταν τοποθετήθηκε πρόεδρός 
της κατευθείαν από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού. Και 
αυτός απάντησε με… μετριοφροσύνη: «Η απάντηση βρίσκεται 
στη δημοσιογραφική μου πορεία των σχεδόν 30 ετών, την οποία 
δεν θα δεχόμουν να διακυβεύσω αν δεν είχα τη ρητή εντολή του 
πρωθυπουργού να αποκτήσει επιτέλους η ΕΡΤ τον ρόλο που της 
επιτάσσει το Σύνταγμα, δηλαδή την αντικειμενική και με ίσους 
όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων»!

Τόση φλυαρία για να πει δυο ψέματα. Πρώτο, τη θέληση του 
Μητσοτάκη να γίνει η ΕΡΤ αντικειμενική και δεύτερο, τη δημοσι-
ογραφική πορεία του Ζούλα, που εγγυάται την αντικειμενικότητα. 
Για το ψέμα που αφορά τον Μητσοτάκη δε χρειάζεται να επι-
χειρηματολογήσουμε. Ποιος αστός πολιτικός βάζει τα χεράκια 
του και βγάζει τα ματάκια του; Είναι πρόκληση, όμως, να επι-
καλείται ο Ζούλας τη δημοσιογραφική του πορεία ως εχέγγυο 
αντικειμενικότητας. Μήπως μπορεί να μας πει πού ξεκίνησε τη 
δημοσιογραφική του σταδιοδρομία; Στον «Αθήνα 9,84», ανάμεσα 
στα ιδρυτικά στελέχη του οποίου ήταν και ο πατέρας του Σ. Ζού-
λας, ο οποίος -εντελώς… αντικειμενικά- εκτίμησε τις τεράστιες 
δυνατότητες του 19χρονου γιου του. Μετά πήγε στην «Καθημε-
ρινή», διευθυντής της οποίας -όλως… τυχαίως- είχε διατελέσει 
ο πατέρας του και αρχισυντάκτης ο θείος του Α. Ζούλας. Μέσω 
«Αθήνα 9,84», βρέθηκε να κάνει το… αγροτικό του στις Βρυξέλ-
λες, επί τριετία. Μετά, επί κυβέρνησης Καραμανλή, βρέθηκε επί 
επταετία στην ΕΡΤ. Ξανά-μανά στην «Καθημερινή» και στον ΣΚΑΙ 
και από εκεί διευθυντής του γραφείου Τύπου του Μητσοτάκη (το 
2017). Αρκούν αυτές οι σύντομες βιογραφικές αναφορές για να 
μας πείσουν περί της αντικειμενικότητας και της… αξιοσύνης του.

Επήλυδες, προσήλυτοι ή απλώς 
καριερίστες;

Εκτός από παραδοσιακά γκεσέμια της δεξιάς δημοσιογραφίας 
(Ζούλας στην ΕΡΤ, Παναγιωταρέα στο υπουργείο Πολιτισμού), ο 
Μητσοτάκης έχει προσλάβει σε διάφορα πόστα σωρεία δημοσι-
ογράφων που έχουν διαφορετική διαδρομή. Ο Δ. Τσιόδρας, στέ-
λεχος του Ποταμιού, διαδέχτηκε τον Ζούλα ως επικεφαλής του 
γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού (προηγουμένως προσπάθησε 
να εκλεγεί βουλευτής της ΝΔ στην Α' Αθήνας, χωρίς να τα κατα-
φέρει, αλλά κανένας καλός δεν πάει χαμένος). Ο Ε. Παλλήκαρης, 
παλιό μέλος της «Κ»ΝΕ και του «Κ»ΚΕ, που ανδρώθηκε δημοσιο-
γραφικά στον «Οδηγητή», το «Ριζοσπάστη» και τον «902 Αριστερά 
στα FM», τοποθετήθηκε επικεφαλής στο ΑΠΕ. Η Μαρία Χούκλη, 
συνδεδεμένη με τις παλιές ένδοξες εποχές του ΠΑΣΟΚ, διορί-
στηκε ειδική σύμβουλος στο γραφείο του υφυπουργού παρά τω 
πρωθυπουργώ Ακη Σκέρτσου (ξέρετε, αυτός που μεταπήδησε στο 
Μαξίμου από τη γενική διεύθυνση του ΣΕΒ, την οποία ασκούσε επί 
σειρά ετών). Ο Γιάννης Βλαστάρης, κάποτε διευθυντής της «Κυ-
ριακάτικης Ελευθεροτυπίας» (οι πολιτικές συστάσεις περιττεύουν) 
διορίστηκε προϊστάμενος στο Γραφείο Επικοινωνίας της Γενικής 
Γραμματείας Πρωθυπουργού. Ο Δ. Μητρόπουλος έχει διατελέσει 
διευθυντής των «Νέων» και είχε το στίγμα του κεντρώου. Αυτός 
διορίστηκε σύμβουλος στρατηγικής και ευρωπαΐκών θεμάτων 
του Μητσοτάκη. Η Χριστίνα Ταχιάου διετέλεσε βουλευτίνα του 
Ποταμιού και αρθρογράφος. Αυτή διορίστηκε διευθύντρια επι-
κοινωνίας στο γραφείο του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Κ. 
Πιερρακάκη, εκ του ΠΑΣΟΚ προερχόμενου επίσης. Υπάρχει και 
μια νότα φαιδρότητας σε όλα αυτά: ο Ιάσονας Πιπίνης διορίστηκε 
σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα Λατινικής Αμερικής 
(εκτιμήθηκε προφανώς το δηλητήριο που χύνει επί σειρά ετών για 
το καθεστώς Τσάβες-Μαδούρο στη Βενεζουέλα).

Επήλυδες ονομάζονταν στην αρχαιοελληνική οι μέτοικοι, αυτοί 
που μετακινήθηκαν από κάποιο μέρος σε κάποιο καινούργιο. Την 
ίδια σημασία είχε αρχικά και ο όρος προσήλυτοι, ο οποίος αργό-
τερα περιορίστηκε στη μετακίνηση από θρησκεία σε θρησκεία. Για 
τους συμβούλους του Μητσοτάκη και των στενών συνεργατών του 
ο χαρακτηρισμός επήλυδες ή προσήλυτοι θα ήταν υπερβολικός. 
Αυτοί είναι απλώς καριερίστες. Οι περισσότεροι είχαν βρεθεί 
στον αέρα και ο Μητσοτάκης τους προσέφερε την ευκαιρία για 
μια καινούργια καριέρα στα κλειστά δώματα της εξουσίας. Τους 
επέλεξε επειδή δεν έχουν επαφή με τον κομματικό μηχανισμό 
της ΝΔ και επομένως θα είναι πιστοί μόνο σ' αυτόν, γιατί ξέρουν 
ότι χωρίς αυτόν οι επόμενοι θα τους διαγράψουν από το χάρτη.

Τρεις μέρες μετά από την ανάληψη της 
κυβερνητικής εξουσίας από τη ΝΔ και 

τη μεταφορά της αρμοδιότητας για τις 
φυλακές από το υπουργείο Δικαιοσύνης 
στο υπουργείο Προ Πο (Χρυσοχοΐδης), μια 
γιγαντιαία αστυνομική επιχείρηση άρχισε 
να αναπτύσσεται γύρω από τις αγροτικές 
φυλακές της Κασσαβέτειας στη Μαγνησία, 
όπου κρατείται ο Δημήτρης Κουφοντίνας. 
Η επιχείρηση αυτή συνεχίζεται αδιάλειπτα 
μέχρι σήμερα και μόνο στη συγκεκριμένη 
φυλακή: περιπολικά και αυτοκίνητα της 
ασφάλειας σταθμεύουν σε διάφορα ση-
μεία 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 στιγμή εμφανίστηκε ακόμα 
και κλούβα των ΜΑΤ! Μέσα στη φυλακή, ο 
Δ. Κουφοντίνας παρακολουθείται διαρκώς 
και ακολουθείται σε κάθε του βήμα από 
ένα τζιπάκι της Εξωτερικής Φρουράς, το 
οποίο παραμένει έξω από το σπιτάκι του με 
αναμμένα τα φώτα ακόμα και τις νυχτερι-
νές ώρες!

Δε φοβούνται, φυσικά, μην αποδράσει 
ο Κουφοντίνας. Εξι άδειες έχει πάρει (τις 
τρεις από τη συγκεκριμένη φυλακή). Και τις 
έξι φορές επέστρεψε έγκαιρα στη φυλακή 
(και πριν την καθορισμένη ώρα, όπως ση-
μειώνουν οι επίσημες αναφορές). 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 διατυπώσουν τέτοιο υπαι-
νιγμό. Σε άλλα «επιχειρήματα» κατέφυγαν.

Με εντολή Χρυσοχοΐδη στήθηκε μια 
προβοκάτσια. Κατασκεύασαν έναν «κίν-
δυνο απόδρασης του Κουφοντίνα» και ορ-
γάνωσαν αυτή τη γιγαντιαία αστυνομική 
κινητοποίηση σε καθημερινή βάση, για να 
προχωρήσουν στο επόμενο βήμα: να μετα-
γάγουν τον Δ. Κουφοντίνα σε κλειστή φυλα-
κή, επικαλούμενοι από τη μια τον κίνδυνο 
απόδρασης, που οι ίδιοι κατασκεύασαν, και 
από την άλλη την ανάγκη να επιστρέψουν 
οι αστυνομικές δυνάμεις στα κανονικά 
καθήκοντά τους. Μέχρι να επανανομοθε-
τήσουν τη δημιουργία Φυλακών τύπου Γ' 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται (στέρηση αδειών 
από τους κρατούμενους κτλ.).

Φαίνεται, όμως, ότι δε βρήκαν κάποιο 
νομότυπο πρόσχημα για να πραγματο-
ποιήσουν τη μεταγωγή. Ο Κουφοντίνας 
δε βρίσκεται στη συγκεκριμένη φυλακή 
χαριστικά, αλλά επειδή το δικαιούται ως 
κρατούμενος. Ετσι, έβαλαν μπροστά άλ-
λο σχέδιο. Θέλουν να κλείσουν τον πο-
λιτικό κρατούμενο σε νέα απομόνωση, 
μεταφέροντάς τον στην κλειστή πτέρυγα 
της φυλακής, όπου με εντατικούς ρυθμούς 

ετοιμάζουν ένα κελί.
Η κλειστή πτέρυγα χρησιμοποιείται για 

τους κρατούμενους όταν μετάγονται στη 
συγκεκριμένη φυλακή. Για μια δοκιμαστι-
κή περίοδο (γύρω στον ένα μήνα) μέχρι 
να μεταφερθούν στην ανοιχτή αγροτική 
φυλακή. Χρησιμοποιείται επίσης ως οιονεί 
πειθαρχείο για κρατούμενους της ανοι-
χτής αγροτικής φυλακής που διαπράτ-
τουν πειθαρχικά παραπτώματα. Η δομή 
της είναι τέτοια που προσομοιάζει σε ένα 
μεγάλο πειθαρχείο. Οταν κλείνει το προ-
αύλιο, οι κρατούμενοι κλείνονται αμέσως 
στους θαλάμους-κελιά, καθώς δεν υπάρχει 
διάδρομος ή άλλος κοινόχρηστος χώρος 
στον οποίο οι κρατούμενοι να μπορούν να 
κυκλοφορούν, να τηλεφωνούν, να παίζουν 
κάποιο παιχνίδι, ακόμα και να γυμνάζονται, 
όπως συμβαίνει στις άλλες φυλακές. Ετσι, 
τους χειμερινούς για παράδειγμα μήνες, οι 
κρατούμενοι κλείνονται στους θαλάμους-
κελιά από τις 5 το απόγευμα!

Ο Δ. Κουφοντίνας έχει προ πολλού περά-
σει τη δοκιμαστική περίοδο και, φυσικά, δεν 
έχει διαπράξει κανένα πειθαρχικό αδίκημα. 
Η μεταφορά του στην απομόνωση της κλει-
στής πτέρυγας θα είναι μια πράξη όχι μόνο 
προκλητικά ρεβανσιστική αλλά και παρά-
νομη. Καλά θα κάνει ο Χρυσοχοΐδης να μην 
προχωρήσει σ' αυτή.

Ετοιμάζουν νέα απομόνωση 
για τον Δημήτρη Κουφοντίνα

Θράσος και μπινελίκια
Το θράσος ποτέ δεν έλειψε από τους συριζαίους. Εδώ το 

κόμμα ΣΥΡΙΖΑ καλούσε σε συμμετοχή σε απεργίες που γίνο-
νταν ενάντια στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ! Δεν υπήρχε περίπτωση 
ν' αφήσουν χαμένη την ευκαιρία μιας πασαρέλας στην πορεία 
για την 24ωρη απεργία της περασμένης Τρίτης. Τσακαλώτος, 
Καββαδία, Χριστοδουλοπούλου, Χρηστίδου και άλλοι φόρεσαν 
«ρούχα εργασίας» και παρέλασαν στην πασαρέλα, φροντίζοντας 
να απαθανατιστεί από τους φωτορεπόρτερ η παρουσία τους.

Ο Τσακαλώτος την πάτησε, όμως, καθώς μετά την παρουσία 
του ακολούθησε μια οργισμένη ανακοίνωση της συνδικαλιστικής 
γραφειοκρατίας της ΑΔΕΔΥ, που τον κατηγόρησε για «απύθ-
μενο θράσος» και θύμισε τα έργα και τις ημέρες του όσο ήταν 
υπουργός Οικονομικών. Οταν όχι μόνο ψήφιζε αντεργατικά 
μέτρα και αντιλαϊκά μέτρα, αλλά αρνούνταν και να συναντήσει 
τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Τέσσερα χρόνια υπουργός 
και τους συνάντησε μόνο μια φορά κι αυτή αναγκαστικά, γιατί 
έγιναν επεισόδια στην είσοδο του υπουργείου του.

Σωτήρας ή ολετήρας;
Εντάξει το καταλάβαμε: ο Χατζηδάκης έσωσε τη ΔΕΗ! Βγήκε 

η έκθεση του ορκωτού λογιστή (Ernst & Young), η οποία επιβε-
βαιώνει -οποία έκπληξις!- ότι ο Χατζηδάκης τα κατάφερε (πόσο 
πάει το δούλεμα;). Οπότε, μπορεί να προχωρήσει στα επόμενα 
βήματα: να πουλήσει κι άλλο κομμάτι του ΑΔΜΗΕ (το μεγαλύ-
τερο το είχε πουλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ), να πουλήσει την πλειοψηφία 
του ΔΕΔΔΗΕ σε «στρατηγικό επενδυτή» και μετά να δώσει και 
την ίδια τη ΔΕΗ στον «στρατηγικό επενδυτή».
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Σύμφωνα με τη θεωρία του 
χάους το κούνημα των φτε-

ρών μιας πεταλούδας στο Πε-
κίνο μπορεί να προκαλέσει την 
κατάρρευση ενός ουρανοξύστη 
στη Νέα Υόρκη. Με αυτόν τον 
τρόπο σχολίασε φίλος της στή-
λης την είδηση ότι το «κανόνι» 
που έριξε η Thomas Cook έχει 
δημιουργήσει προβλήματα και 
στο αγγλικό ποδόσφαιρο, καθώς 
αρκετοί πρωτοκλασάτοι σύλλο-
γοι της Premier League (Λίβερ-
πουλ, Τσέλσι, Τότεναμ, Αρσεναλ, 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μά-
ντσεστερ Σίτι κ.ά.) είχαν άμεση 
συνεργασία με τη συγκεκριμένη 
ταξιδιωτική εταιρία, αφού έχουν 
χιλιάδες οπαδούς που κατοικούν 
εκτός Αγγλίας. Προκειμένου να 
τους εξυπηρετήσουν για να 
παρακολουθήσουν τους εντός 
έδρας αγώνες τους, συνεργά-
ζονται με ταξιδιωτικές εταιρίες 
και ξενοδοχεία και δημιουργούν 
πακέτα φιλοξενίας για τις μέρες 
που θα παραμείνουν στο νησί. 
Επίσης, συνεργάζονταν με την 
Thomas Cook και για τη μετα-
κίνηση των οπαδών τους στους 
εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώ-
νες.

Μετά την κατάρρευση της 
εταιρίας, οι ομάδες καταστρώ-
νουν σχέδια έκτακτης ανάγκης 
και προσπαθούν να βρουν 
τρόπο να εξυπηρετήσουν τους 
οπαδούς τους. Οι ανεπίσημες 
«κατευθύνσεις» που δίνουν οι 
ομάδες και οι αξιωματούχοι των 
αρμοδίων υπηρεσιών είναι ότι οι 
οπαδοί «θα πρέπει να ζητήσουν 
επιστροφή των χρημάτων τους 
από τον πάροχο της πιστωτικής ή 
της χρεωστικής κάρτας που χρη-
σιμοποιήθηκε για την πληρωμή», 
όμως στην πράξη τα πράγματα 
είναι πιο περίπλοκα, αφού σε 
αρκετές περιπτώσεις οι εμπλε-
κόμενοι σε μια εκδρομή είναι 
περισσότεροι από την Thomas 
Cook (π.χ. κάποιος μπορεί να 
έχει κλείσει αεροπορικά εισιτή-
ρια με την συγκεκριμένη εταιρία, 
αλλά να έχει κλείσει χωρίς τη βο-
ήθειά της το κατάλυμα, συνεπώς 
ο ξενοδόχος μπορεί να απαιτή-
σει ένα μέρος των χρημάτων αν 
ακυρωθεί η κράτηση).

Σε πιο δύσκολη θέση βρίσκο-
νται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
και η Τσέλσι. Η Γιουνάιτεντ δια-
φημίζει τα ταξιδιωτικά πακέτα 
της συγκεκριμένης εταιρίας στο 
«Ολντ Τράφορντ» και στην επί-
σημη ιστοσελίδα της υπάρχουν 
προτάσεις για τους φιλάθλους 
της προκειμένου να επιλέξουν 
την Thomas Cook στα ταξίδια 
τους για να παρακολουθήσουν 
τους εντός και εκτός έδρας ευ-
ρωπαϊκούς αγώνες της ομάδας. 
Για το λόγο αυτό, εξέδωσε ανα-
κοίνωση μέσω της οποίας ενη-
μέρωσε τους οπαδούς ότι «από 
τη στιγμή που έγινε γνωστή η 
είδηση, κάνει ό,τι είναι δυνατόν 
για να απεμπλακούν όσοι φίλα-
θλοι είχαν επιλέξει την Thomas 
Cook για να ταξιδέψουν σε κά-
ποια αναμέτρηση της ομάδας». 
Η Τσέλσι, που χρησιμοποιούσε 

την Thomas Cook ως ταξιδιω-
τικό εταίρο, ανακοίνωσε ότι θα 
καλύψει τα έξοδα για τις εναλ-
λακτικές ταξιδιωτικές επιλογές 
που θα επιλέξουν οι οπαδοί που 
είχαν κάνει κράτηση μέσω της 
Thomas Cook για τον αγώνα του 
Champions League με τη Λιλ στη 
Γαλλία την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 
και για το παιχνίδι του πρωτα-
θλήματος στο Σαουθάμπτον στις 
6 Οκτωβρίου. Ανακοινώσεις για 
το θέμα εξέδωσαν η Λίβερπουλ 
και η Τότεναμ, αναφερόμενες 
στα προσεχή εκτός έδρας ευ-
ρωπαϊκά τους παιχνίδια. Λένε ότι 
γίνονται οι απαραίτητες ενέργει-
ες για να μη χάσουν οι φίλαθλοι 
τα λεφτά και να μπορέσουν να 
παρακολουθήσουν τους αγώνες 
της ομάδας τους.

Γιατί αυτός ο πανικός στις 
διοικήσεις των ομάδων για ένα 
ζήτημα που δεν έχουν ευθύνη; 
Ας μην ξεχνάμε ότι στο επαγγελ-
ματικό ποδόσφαιρο ο οπαδός 
είναι πελάτης και ο πελάτης (και 
περισσότερο αυτός που έχει τη 
δυνατότητα να διαθέσει φράγκα 
για την ομάδα) έχει πάντα δίκιο 
και πρέπει να κάνουμε το παν για 
να τον εξυπηρετήσουμε.

Σε τροχιά σύγκρουσης με 
τους οργανωμένους οπα-

δούς είναι ο Δ. Γιαννακόπουλος, 
με αφορμή τα επεισόδια που 
προκάλεσε μερίδα τους (την 
έπεσαν σε άλλους φιλάθλους 
για να τους πάρουν τα εισιτήρια 
και μπήκαν στο γήπεδο χωρίς 
εισιτήριο), πριν από το φιλικό 
με τη Φενέρ, στο πλαίσιο του 
τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπου-
λος». Για να δείξει ότι είναι απο-
φασισμένος να πάρει δραστικά 
μέτρα, έκανε και τηλεοπτική δή-

λωση στην οποία είπε: «Ενδεχο-
μένως αυτό (σ.σ. η εξάλειψη των 
φαινομένων αθλητικής βίας) να 
μην έχει φτάσει σε όλο τον κό-
σμο του Παναθηναϊκού, γι’ αυτό 
θέλω να το δηλώσω δημοσίως 
και ξεκάθαρα, ότι την επόμενη 
φορά που θα υπάρξουν τέτοιου 
είδους περιστατικά, είτε να σπά-
νε πόρτες είτε να χτυπούν κόσμο 
του Παναθηναϊκού, θα κλείσω τη 
Θύρα 13, θα τους δώσω πίσω τα 
εισιτήρια και δε θα τους επιτρέ-
ψω ξανά την είσοδο στο γήπεδο. 
Η βία και η τρομοκρατία σε κάθε 
της μορφή δεν επιτρέπεται στον 
Παναθηναϊκό, δεν είναι αποδε-
κτή και αυτό θα γίνει πράξη, είτε 
το θέλουν, είτε όχι!”.

Ισως κάποιοι να παραξενευ-
τούν με τη στάση του Γιαννακό-
πουλου και με τη στιγμή που επέ-
λεξε να δημοσιοποιήσει την αντι-
παράθεσή του με τη Θύρα 13. Τη 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 
οι οργανωμένοι οπαδοί του Πα-
ναθηναϊκού έχουν ξεκινήσει μια 
προσπάθεια απομάκρυνσης του 
Αλαφούζου από την ΠΑΕ και επί 
της ουσίας στηρίζουν την προ-
σπάθεια του Γιαννακόπουλου 
για να βρεθεί «βιώσιμη»  λύση 
για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Με 
μια πρώτη εκτίμηση των δεδομέ-
νων, το συμπέρασμα στο οποίο 
θα μπορούσαμε να καταλήξου-
με είναι ότι ο Γιαννακόπουλος 
κάνει λάθος, αφού η λογική λέει 
ότι θα έπρεπε να κλείσει το μάτι 
και όχι την πόρτα στους πράσι-
νους οπαδούς. Αν αξιολογήσου-
με όμως πιο εμπεριστατωμένα 
τα δεδομένα, θα καταλάβουμε 
τους λόγους που τον ώθησαν να 
επιλέξει την ευθεία και ξεκάθα-
ρη αντιπαράθεση με τη Θύρα 13.

Καταρχάς, έχει στο πλευρό 
του τη συντριπτική πλειοψηφία 
των φιλάθλων του ΠΑΟ, αφού 
κανένας δεν ανέχεται τους 
τραμπουκισμούς και το «πέσι-
μο» σε άλλους οπαδούς για να 
τους «ψειρίσουν» τα εισιτήρια. 
Το δεύτερο που αναγκάζει τον 
Γιαννακόπουλου να έρθει σε ρή-
ξη με τους οργανωμένους είναι η 
έκκληση που έχει κάνει στον κό-
σμο του Παναθηναϊκού, προκει-
μένου να συνδράμει οικονομικά 
στην υλοποίηση του «οράματος» 
Pao Alive, για να δημιουργηθεί 
ένας αυτόνομος, αυτάρκης, αυ-
τοχρηματοδοτούμενος και αυτο-
δύναμος Παναθηναϊκός (το άλλο 
με τον Τοτό σε επόμενο φύλλο). 
Οταν λοιπόν ζητάς σε μια δύσκο-
λη οικονομική περίοδο από τους 
φίλους του Παναθηναϊκού να 
βάλουν το χέρι στην τσέπη και 
να συμβάλουν στην υλοποίηση 
του επιχειρηματικού σου σχεδί-
ου, δεν μπορείς να ανέχεσαι τις 
μαγκιές και τους τσαμπουκάδες 
των οργανωμένων και να δίνεις 
την εντύπωση ότι συνδιαλέγεσαι 
και συνδιαμορφώνεις την πορεία 
της ομάδας.

Το τρίτο είναι ότι για να μπορέ-
σει να διοικήσει όπως θέλει την 
ΠΑΕ (αν τελικά βρει συνεταί-
ρους για να την πάρει από τον 
Αλαφούζο), θα πρέπει να ελέγχει 
απόλυτα την εξέδρα. Αν δούμε τι 
συμβαίνει στις άλλες πρωτοκλα-
σάτες ομάδες, θα διαπιστώσου-
με ότι Σαββίδης, Μαρινάκης και 
Μελισσανίδης έχουν καταφέρει 
να θέσουν σε πλήρη έλεγχο 
τους οργανωμένους οπαδούς. 
Ο Γιαννακόπουλος γνωρίζει ότι 
θα χρειαστεί τους οπαδούς για 
να πιέσει τον Αλαφούζο να του 
παραδώσει την ομάδα, φροντί-
ζει όμως από την πρώτη στιγμή 
να πάρει και τα κατάλληλα μέ-
τρα για να μην τους έχει εμπό-
διο στα μελλοντικά του σχέδια. 
Βρήκε λοιπόν την ευκαιρία και 
χρησιμοποιεί τους επαναλαμ-
βανόμενους τραμπουκισμούς 
μιας μερίδας της Θύρας 13 για 
να στείλει το μήνυμα «υποταγή 
ή διάλυση». Μένει να δούμε την 
αντίδραση των πράσινων οπα-
δών, αν και το πιο πιθανό είναι 
ότι θα συνθηκολογήσουν, αφού 
ο συσχετισμός δύναμης την 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
δεν τους ευνοεί. Επιπλέον, οι 
επικεφαλής τους γνωρίζουν ότι 
πολύ εύκολα ο Γιαννακόπουλος 
μπορεί να χρησιμοποιήσει πα-
παγαλάκια και ΜΜΕ για να τους 
φορτώσει τη ρετσινι» ότι είναι οι 
υπαίτιοι της αποτυχίας του «Pao 
Alive» και της παραμονής του 
Αλαφούζου στο τιμόνι της ΠΑΕ. 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
ΥΓ. ΤΣΣΚΑ – Ολυμπιακός 

91-66, τελικός Gomelsky Cup. 
Ολυμπιακός-Ανατόλια 76-91, β’ 
φάση Κυπέλλου Ελλάδας. Οι 
ερυθρόλευκοι γράφουν ιστορία, 
αφού για πρώτη φορά σε παγκό-
σμιο επίπεδο η ίδια ομάδα χάνει 
δυο φορές την ίδια μέρα στο ίδιο 
άθλημα.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Παγκόσμιο ρεκόρ που θα σπάσει δύσκολαΔύο χιλιάδες δεκαεννιά
πού είσαι, της ανατροπής γενιά;

Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την προσεχή Πέμπτη ο 
πολυχρονεμένος σουλτάνος κλείνει τα 65 χρόνια του. Ωστόσο, 
προηγείται η Τετάρτη και τα 65α –επίσης- γενέθλια του Γρηγό-
ρη Ψαριανού (με το συμπάθιο).

Τι κι αν δεν έχεις πια μισθό, ζωή, σθένος και μέλλον
έχεις θρησκεία και πατρίς, έχεις και οικογένεια

κι έναν καινούργιο φοίνικα βγαλμένο απ' τις στάχτες
που δεν μπορείς ούτε και θες ξανά πια να τον θάψεις.

Καμία έκπλη-
ξη .  Φασιστ ι -
κά κατακάθια 
και ναζί ,  από 
κοντά και πλα-
νημένοι και μη 
νοικοκυραίοι, 
συντηρητικοί 
και άβουλοι πα-
λαμακιστές των 
δυναστών τους, 
όλα τα σκοτεινά 
πλάσματα της 
φορμόλης, πά-
ντα εχθρεύονταν ό,τι ζει και κινείται ό,τι διαταράσσει τους 
ασάλευτους βιότοπους.

«Κλούβες, κλουβιά και κλούβια ιδανικά»…
Φεύγουν τ' αποδημητικά να μην τα βρει χειμώνας

και πίσω μένει μοναχή θλιμμένη η περιστέρα
εκείνη που 'κλαιγε κρυφά στα μέσα κάθε Ιούλη.

Μένει χωρίς εξωτικά ταξίδια και εξόδους
χωρίς τα φλας ν' αστράφτουνε στα προσεγμένα ρούχα

σε μια μονάχα διαδρομή: πολυτεχνείο-σπίτι.
Και θλίβονται οι έμορφες, πρότυπο που την είχαν
και λάμπουν οι χαιρέκακες οι γαλανές οι κάργιες.

Δεν είναι μόνο η λαϊκή μούσα που μας θυμίζει ότι οι μεγάλες 
αγάπες δεν ξεχνιούνται - κι αν συμβεί είναι για λίγο και εξαι-
τίας του πόνου του (από)χωρισμού. Αρκεσε εκείνο το «τσεο» 
της Κατερίνας Νοτοπούλου για να μας κάνει κομμάτια (μαζί 
και όλο το διαδίκτυο που ακόμη γλεντάει).

Μπορεί να ασχολούμαστε συνέχεια με τη Νίκη
που πάσχει από συμπλέγματα και διαρκώς μοστράρει

μα πάντα περιμένουμε να βγει η Δομινίκη
με φόρα στο προσκήνιο και τη ρεβάνς να πάρει.

Πίσω στις παλιές αγάπες (τι λέτε ρε Πυξ Λαξ, γιατί να μη μι-
λάμε γι' αυτές;). Γιατί δεν είναι μόνο η Κατερίνα. Είναι κι εκείνη 
η μεγάλη πίκρα μακριά από τον Αλέξη και σύμπαντες τους συν 
αυτώ. Και μιας και είπαμε Αλέξη, έχουμε να του προτείνουμε 
ονόματα αφού οραματίζεται (πάντα οραματιζόταν κάτι) αλ-
λαγή ονόματος του ΣυΡιζΑ. Ας πούμε, Νέξους. Και βαρβαρι-
στί -μιας και είναι μπλεγμένοι σε πολλά- και ελληνιστί (Νέοι 
ΕΞΟΥΣιοφρενείς). Μπορεί και Π.Α.Σ.Ο.Κ. για τους γνωστούς 
λόγους: Πρώην Αριστεροί, Σήμερα Οπου Κάτσει. Τέλος (για 
την ώρα) προτείνουμε και το ευπρεπέστερο ΛΑΚΕΣ (Λαϊκός 
Κεντροαριστερός Συνασπισμός).

Γεια σου ρε Μάκη γίγαντα της αγροτιάς κεφάλι
κι αν αγνοείς τη διαφορά μήλου με πορτοκάλι

ξέρεις καλά του τσεκουριού τη χρήση, ξέρεις κι άλλα
μα μην ξεχνάς δυο τρόφιμα: το μέλι και το γάλα…

«Σε ορισμένες τοιχογραφίες του Αγίου Ορους απεικονίζο-
νται μαζί με τους αγίους και τους αγγέλους διάφοροι φιλό-
σοφοι, ο Αριστοτέλης, ο Πλάτων, ο Σωκράτης, ο Πυθαγόρας. 
Ολοι φορούν στέμμα, έχουν μακριές γενειάδες και είναι ντυ-
μένοι σαν Βυζαντινοί πρίγκιπες. Βαστούν ο καθένας τους έναν 
πάπυρο όπου είναι γραμμένη μια πλασματική φράση που δια-
κηρύσσει, για παράδειγμα, την τρισυπόστατη φύση του Θεού. 
Είναι γνωστό ότι η Εκκλησία επιδίωξε να προσεταιριστεί τους 
αρχαίους σοφούς, αυτούς τουλάχιστον που δεν κατάφερε 
να θάψει, παραποιώντας τη σκέψη τους. Αυτό άλλωστε δεν 
διδάσκονται οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
ότι η αρχαιότητα παρέδωσε τη σκυτάλη του πολιτισμού στο 
Βυζάντιο; Ο χριστιανισμός, αγαπητέ μου φίλε, δεν συνεχίζει 
την αρχαιότητα, απλά την ακολουθεί όπως η νύχτα ακολουθεί 
τη μέρα. Η θεολογία αναιρεί τη φιλοσοφία. Η πρώτη απαντά 
σε όλα, ενώ η δεύτερη ξέρει κυρίως να ρωτά» (Βασίλης Αλε-
ξάκης – «Μ.Χ.»).

Οπως η Οκτωβριανή έγινε το Νοέμβρη
Ετσι κι η επανάσταση του σήμερα θα γίνει

Την τριακοστή τη δεύτερη, δέκατου τρίτου μήνα.
Το λένε αηδόνια λίγο πριν κι εκείνα να σωπάσουν.

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Την αλήθεια ρε! Την αλήθεια.

Μια χαρά τα λες, δέσποτα, αλλά εκτός από τη γιόγκα και τις πιλάτες 
πρέπει να αφορίσεις και τη δίαιτα. Ο θεός μας δίνει όρεξη και υγεία 
και αντί να σεβαστούμε το θέλημά του και να χαρούμε την απόλαυση 
του φαγητού, ακολουθούμε τα πρότυπα του life style και των οίκων 
μόδας, που μας θέλουν λεπτούς για να γλιτώνουν ύφασμα.
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> «Απολύσεις ανακοίνωσε 
για την αεροπορική εταιρία 
Ryanair ο ιδρυτής και διευ-
θύνων σύμβουλός της Μάικλ 
Ο’ Λίρι… Οι μέτοχοι υπερψή-
φισαν πακέτο αποδοχών και 
μπόνους του Μάικλ Ο’ Λίρι 
ύψους 100.000.000 ευρώ σε 
ορίζοντα πενταετίας». Λεφτά 
υπάρχουν…

> Γαργάρα τους μύδρους κα-
τά της ΓΣΕΕ έκανε το ΠΑΜΕ. 
«Βαίνει ομαλώς» προς τη 2α 
Οκτωβρίου. Κωλοτούμπες… 
(Βλέπε και  Ριζοσπάστη, 
25/9/2019).

> Πάπαλα οι πόροι του «Εξοι-
κονομώ» για την Κρήτη. Πρό-
γευση για τη γενική εικόνα.

> «Φοροτεχνικοί σημειώνουν 
ότι αυτός ο “κόφτης” αποθαρ-
ρύνει πολλούς φορολογούμε-
νους με παλιές οφειλές να τις 
εντάξουν στη ρύθμιση των 120 
δόσεων καθώς το ποσό της μη-
νιαίας δόσης αλλά και το σύνο-
λο της ρυθμιζόμενης οφειλής 
είναι μεγάλο». Διευκολύνσεις…

> Αλλοι την 24ωρη την είδαν 
ως «προειδοποίηση» και άλλοι 
ως προοπτική «κλιμάκωσης». 
Στο ίδιο έργο θεατές…

> Δόλια ή όχι η απόφαση 
της Thomas Cook δημιουρ-
γεί 22.000 ανέργους (πρώ-
ην) απασχολούμενους στην 
Thomas + θυγατρικές της στη 
Βρετανία και αλλού. Πολλούς 
δε (πολλαπλάσιους) ανέργους 
σε τουριστικές επιχειρήσεις 
που συνεργάζονταν με αυτήν. 

> Δηλαδή στις ΗΠΑ θα αρχίσει 
μακρά προεκλογική περίοδος; 
Παίρνοντας υπόψη ότι η διαδι-
κασία παραπομπής είναι χρο-
νοβόρα…

> Η είδηση δεν είναι σκέτα η 
εκταφή του φασίστα Φράνκο 
αλλά η κίνηση «λήθης» με την 
ίδια την ύπαρξη της «κοιλάδας 
των πεσόντων» (που ανεγέρ-
θηκε με τη δουλειά 20.000 
πολιτικών κρατούμενων από 
το 1940 έως το 1959, επί κυρι-
αρχίας του φασισμού στην 
Ισπανία) και την ταφή 27.000 
φασιστών στον ίδιο χώρο με 
10.000 δημοκρατικούς (χωρίς 
την άδεια των συγγενών τους).

> Τώρα ΚΑΙ σοβάδες στα κε-
φάλια γιατρών (νοσοκομείο 

Βέροιας).

> Ο Johnson – Hulk.

> Προκλητικοί οι Συριζαίοι 
(«Ανοιχτή πόλη») – Λες και η 
δολοφονία του Ζακ Κωστόπου-
λου δεν έγινε επί των ημερών 
διακυβέρνησής τους…

> Βελτιώνεται ο καιρός – η τσέ-
πη όχι.

> «Συναγωνισμός» Λαγού και 
Ε.Ε. για τη λεωφόρο Στάλιν 
(των Βρυξελλών).

> «…στην αγγλική του έκδοση 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ δεν έχει κανένα 
πρόβλημα να χρησιμοποιή-
σει τον όρο Βόρεια Μακεδο-
νία τρεις φορές…» efsyn.gr, 
25/9/2019. Δηλαδή, ο Σύριζα 
τώρα δικαιώνεται; Εννοείται 
πως δεν είναι απλώς «χοντρά-
δα» το να αποκαλείται στο 
δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ 
(συνάντηση Μητσο-Ζάεφ) «κ. 
Ζάεφ»…

> Ωστε «παρεξήγηση» η δολο-
φονία του Πακιστανού Σαχζάτ 
Λουκμάν (φασίστας Χ. Στερ- 
γιόπουλος).

> «Αποκάλυψη των ΝΕΩΝ: 
Αποσύρει τα ληγμένα δα-
κρυγόνα η ΕΛ.ΑΣ» - tanea.gr, 
25/9/2019. Δηλαδή πλέον θα 
«αναπνέουμε» καταστολή με 
φρέσκο πράμα;

> Ο κυρ-Μητσοτάκης (κατά το 
ο «κ. Ζάεφ»…).

> «Χλιαρή» η υποστήριξη του 
κειμένου στο άρθρο «Ελλη-
νική γλώσσα: Γιατί έχει κατα-
κτήσει τον κόσμο» (tanea.gr, 
25/9/2019). Θα πρέπει να ξα-
νακοιτάξουν τις πηγές τους. 
Επί παραδείγματι, το «Oxford 
English Dictionary» (20 τόμοι) 
περιέχει 171.476 λέξεις (που 
χρησιμοποιούνται σήμερα) 
και 41.156 λέξεις που έχουν 
εξαφανισθεί. Από την άλλη, 
το λεξικό «Webster’s Third 
International Dictionary», στην 
πλήρη έκδοσή του μαζί με το 
τμήμα προσθηκών του 1993, 
περιλαμβάνει περί τα 470.000 
λήμματα. Και πάλι ο αριθμός 
των λημμάτων των δύο λεξικών 
μαζί δεν αποθησαυρίζει τον 
συνολικό αριθμό των λέξεων 
της αγγλικής γλώσσας.

> «Γερμανικότατη» η δήλωση 
του γραμματέα της… (συγγνώ-

μη…), του υπουργού εσωτερι-
κών Τ. Θεοδωρικάκου: «Βου-
λευτές και κόμματα να ακού-
σουν τη φωνή της ομογένει-
ας». Τι εννοούμε; Die stimme 
στη γερμανική γλώσσα είναι 
ΚΑΙ η φωνή ΚΑΙ η ψήφος. Και 
φυσικά, η δεύτερη, όσον αφο-
ρά τα κόμματα, είναι υπέρτατη 
ανάγκη.

> Φυσικά και «τρούπωσε» 
(;) στην πορεία της ΑΔΕΔΥ ο 
Τσακαλώτος: η καταισχύνη δεν 
έχει όρια…

> Μιλάμε για ΤΗ δήλωση 
(Σκανδαλίδη) :  Διακρίνει 
«ακραίο συντηρητισμό» στην 
παρούσα κυβέρνηση. Τιτανο-
τεράστιος…

> Γιατί τον συνέλαβαν (τον 
φερόμενο να έχει καπνίσει 
«τσιγαριλίκι» στην τουαλέ-
τα επιβάτη αεροπλάνου της 
American Airlines); Με βάση 
το ύψος της πτήσης ο άνθρω-
πος ήταν ήδη… high.

> Πανελλήνια θλίψη: «Ανοιξε 
με πτώση το χρηματιστήριο 
Αθηνών».

> Thomas Co(o)ck up…

> Φυσικά  και απολύθηκαν 
χιλιάδες υπάλληλοι μετά το 
πραξικόπημα Ερντογάν (2016). 
Αυτό αποτελεί πραγματικότη-
τα (ελληνικά… Τσίπρα). Ομως 
(και μιλάμε για tovima.gr), πό-
σο έχει ασχοληθεί με ανάλογα 
θέματα εντός χώρας το συγκε-
κριμένο σάιτ;

> Για τους «αντισταλινικούς» 
πάσης μορφής: το πόσο συ-
μπλέετε με την ΕΕ το δείχνει 
ξεκάθαρα το ψήφισμα του 
Ευρωκυνοβούλιου (19/9/2019).

> Το οποίο -οποία σύμπτω-
σις!- τοποθετεί την αρχή του 
Β’ Παγκόσμιου Πολέμου στην 
1/9/1939, «ξεχνώντας» όλο το 
προηγούμενο διάστημα (π.χ. 
συμφωνία Μονάχου) και ΔΙΑ-
ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ με το έτσι θέλω 
τον ηρωικό, αντιφασιστικό 
αγώνα της ΕΣΣΔ.

> Τουρισμός: «βαριά βιομηχα-
νία»: «Lehman Brothers στον 
τουρισμό φοβούνται οι έλλη-
νες ξενοδόχοι».

> Τrollάρει ο ουκρανός πρόε-
δρος.

> Τελικά Boris ή δεν Boris; 

> Κρατείστε το: «Η ασφάλεια 
είναι προϋπόθεση της αστικής 
ανάπλασης και της ανάπτυ-
ξης». ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, κύριο 
άρθρο, 24/9/2019.

> «Σφράγιση» συνόρων: και λύ-
σαν το πρόβλημά (τους);

> Για δες που οι καπιταλιστές 
(μαζί με τα έντυπα και ηλε-
κτρονικά φερέφωνά τους) 
«ευαισθητοποιήθηκαν» για 
το περιβάλλον (που επιμελώς 
τσακίζουν εδώ και χρόνια).

> Και να! οι δηλώσεις, και να! 
οι εκκλήσεις, και να! οι «διαδη-
λώσεις». 

> Και να! το ρεπορτάζ («Κα-
θημερινή», kathimerini.gr, 
19/9/2019): «Χιλιάδες πορτοκα-
λί σωσίβια και πλαστικές λέμ-
βοι “πνίγουν” τη Λέσβο». «Πε-
ριβαλλοντικός κίνδυνος». Ιδού 
ποιοι απειλούν το περιβάλλον: 
οι… ξένοι. Αρα; Auslander 
‘raus! (Ετσι δεν είναι;).

> Για όσους χρησιμοποιούν την 
πρόταση «να βάλει ο θεός το 
χέρι του» σε ζητήματα υγείας: 
παιδιά, μην πάτε σε γιατρό…

> «Η πρακτική της πάλης των 
τάξεων έχει οδηγήσει τους 
εργαζόμενους και αυτούς που 
επανδρώνουν τους μηχανι-
σμούς σε σύγκρουση. Στη ση-
μερινή κατάσταση κρίσης της 
κοινωνίας, μια σωστή πολιτική 
μπορεί και συμβάλλει στο να 
κερδηθεί στην υπόθεση της 
δημοκρατίας σημαντικό τμή-
μα των δυνάμεων ασφαλείας». 
(Σαντιάγο Καρίγιο, «Ευρωκομ-
μουνισμός και κράτος» - ελ-
ληνική και ισπανική έκδοση, 
ελληνική: σελίδες 72 και 75).

> Μανώλης Συντυχάκης – Το 
ΚΚΕ στηρίζει τα δίκαια αι-
τήματα του προσωπικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων και των 
Σωμάτων Ασφαλείας». Ριζο-
σπάστης, 12/10/2017. Και το 
(γνωστό…) κερασάκι: «…και 
των Σωμάτων Ασφαλείας, …
επιδιώκει να σας στρέψει ενά-
ντια στον αγωνιζόμενο λαό 
με ένταση της καταστολής». 
Ανάλογα δημοσιεύματα του 
Ριζοσπάστη: 11/11/17, 10/1/98, 
14/8/01 («Δημοκρατική απαί-
τηση ο αποπροσανατολισμός 
τους») – και πλείστα όσα…

Βασίλης

Αν μείνουνε τα πράγματα όπως είναι
είσαστε χαμένοι.

Φίλος σας είναι η αλλαγή
η αντίφαση σύμμαχός σας.

Από το ΤΙΠΟΤΑ
πρέπει ΚΑΤΙ να κάνετε, μα οι δυνατοί

πρέπει να γινούνε ΤΙΠΟΤΑ.
Αυτό που έχετε απαρνηθείτε το και πάρτε

αυτό που σας αρνιούνται.

  Dixi et salvavi animam meam

u Τη φωτογραφία τη βρήκαμε τυχαία στην ιστοσελίδα του  Αλ 
Τζαζίρα. Είναι παλιά. Του 2014. Η λεζάντα του φωτορεπόρτερ 
(Νίκος Παλαιολόγος) γράφει: ένας εργάτης του δήμου καθαρί-
ζει κοντά σε γκραφίτι σχετικό με τον έλληνα ράπερ. Σημασία, 
όμως, έχει το μήνυμα του συνθήματος: Αν είχες αντιδράσει 
στις δολοφονίες μεταναστών, ο Παύλος ίσως να ήταν ζωντα-
νός! Τόσο επίκαιρο ακόμα…

u Η φωτογραφία έχει αλιευθεί από το facebook, γι' αυτό και 
δεν ξέρουμε πού έχει αναγραφεί το σύνθημα. Είναι υπαρκτό 
σύνθημα, πάντως. Το φώναζαν οι διαδηλωτές στις πορείες που 
έγιναν σε ένδειξη αλληλεγγύης στη σκληρή απεργία πείνας 
που έκανε ο Δημήτρης Κουφοντίνας πριν από μερικούς μήνες. 
Υπερβολή! Ο πρώτος που θα το έλεγε είναι ο ίδιος ο Κουφοντί-
νας. Πέρα από το δημόσιο λόγο του, όσοι τον έχουμε γνωρίσει 
γνωρίζουμε την αγωνιστική του σεμνότητα. Ομως δεν μπορείς 
να ψέξεις κανέναν για μια τέτοια υπερβολή, όταν από την άλλη 
πλευρά, την κυρίαρχη, την αστική πλευρά εκτοξεύονται οχετοί 
λάσπης, τόνοι δηλητήριου, βουνά ψεμάτων, βρομιές και συ-
κοφαντίες. Η συνθηματική υπερβολή, ακόμα και όταν μένει 
σ' ένα ηθικό επίπεδο, είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Ειδικά 
μετά από κάτι απόπειρες μετονομασίας σταθμών του Μετρό…

u Ντυμένος σαν καρνάβαλος ο διαδηλωτής δείχνει στον Τζέ-
ρεμι Κόρμπιν το πλακάτ του που γράφει: «Δεν μπορείς να στα-
ματήσεις ένα Brexit των Τόρις με ένα Brexit των Εργατικών». 
Είναι ένα από τα κεντρικά συνθήματα εκείνων των Βρετανών 
που θέλουν παραμονή στην ΕΕ και όχι έξοδο (υπό οποιαδήπο-
τε μορφή). Και ζητούν από την ηγεσία των Εργατικών να ταχθεί 
υπέρ της παραμονής. Ο Κόρμπιν κοιτάζει λοξά το πλακάτ με 
ένα ελαφρύ μειδίαμα. Το τι σκέπτεται μπορούμε να το συνα-
γάγουμε από την πιο πρόσφατη τοποθέτησή του. Δεσμεύτηκε 
ότι αν οι Εργατικοί κερδίσουν τις εκλογές και σχηματίσουν 
κυβέρνηση (με πρωθυπουργό τον ίδιο), θα οργανώσουν νέο 
δημοψήφισμα για να αποφανθούν οι βρετανοί πολίτες αν θέ-
λουν έξοδο από την ΕΕ ή παραμονή. Μολονότι όμως δέχτηκε 
πιεστικές ερωτήσεις, αρνήθηκε σθεναρά να πει τι θέση θα κρα-
τήσει ο ίδιος σ' ένα τέτοιο δημοψήφισμα. Οι Εργατικοί προ-
σπαθούν να ψαρέψουν ψήφους και από τα δύο στρατόπεδα, 
ξέροντας ότι ένα τμήμα της εργατικής τάξης θέλει το Brexit. 
Αυτά συμβαίνουν όταν η εργατική τάξη δεν έχει ανεξάρτητη 
ταξική στρατηγική και απλά ακολουθεί τα αστικά ρεύματα.

οι τοίχοι έχουν φωνή



Αποκαλυπτήρια 
εθνικιστικής μωρίας

Ο βουλευτής της ΝΔ Χαρακόπουλος μας ενημέρωσε 
ότι μαζί με το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μιχαηλίδη, έναν 
δεσπότη κι έναν άλλο παράγοντα επισκέφτηκαν την 
περιοχή του ιταλικού Ρέτζιο και ήρθαν σε επαφή με 
τους «ελληνόφωνους» της περιοχής. Βάζουμε τη λέξη 
«ελληνόφωνοι» σε εισαγωγικά, γιατί το ιδίωμα Γκρίκο 
έχει ελληνικές λέξεις, λέξεις με ελληνικές ρίζες, αλ-
λά και πάρα πολλές ιταλικές. Δεν μπορείς να το πεις 
ελληνική διάλεκτο, μολονότι η ελληνική καταγωγή του 
είναι αναμφισβήτητη (το λέει και η ονομασία Γκρίκο, 
άλλωστε).

Ομως το θέμα μας εδώ δεν είναι γλωσσολογικό. Πο-
λιτικό είναι και θα καταλάβετε γιατί, αν διαβάσετε τι 
δήλωσε ο Χαρακόπουλος: «Στα ελληνόφωνα χωριά της 
Καλαβρίας συνειδητοποιεί κανείς το ιστορικό βάθος του 
ελληνισμού και την διαχρονική πολιτισμική του λάμψη. 
Η ελληνικότητα είναι ακόμη ζωντανή πρωτίστως μέσα 
από τη στέρεη συνείδηση των κατοίκων για την ελληνική 
καταγωγή τους και την προσπάθεια για τη διατήρηση των 
γραικάνικων, της ελληνικής διαλέκτου της Κάτω Ιταλίας. 
Αυτούς τους ανθρώπους που συνεχίζουν να διατηρούν 
αναλλοίωτη την ταυτότητά τους οφείλουμε να μην τους 
ξεχνούμε, αλλά να τους έχουμε και ως παράδειγμα. Σε 
μια εποχή που η εθνική ταυτότητα βάλλεται και υπονο-
μεύεται από διάφορες πλευρές, ενώ από συγκεκριμέ-
νους ιδεοληπτικούς κύκλους τίθεται εν αμφιβόλω ακόμη 
και η ιστορική μας συνέχεια, ο μείζων ελληνισμός, όπως 
οι Ελληνες της Κάτω Ιταλίας, συνιστούν την καλύτερη 
απάντηση, για το πώς κάτω και από τις πιο αντίξοες συν-
θήκες κράτησε την ιδιαιτερότητά του».

Αν στην περιοχή του Ρέτζιο υπήρχε εθνικό ζήτημα 
(όπως υπάρχει ακόμα στη Σικελία ή στη Σαρδηνία) είναι 
σίγουρο ότι οι ιταλικές αρχές θα έδιναν μερικές στον 
πωπό του Χαρακόπουλου. Ομως, επειδή τέτοιο ζήτημα 
δεν υφίσταται, οι μεν αρχές δε δίνουν σημασία στις 
παπάρες του κάθε έλληνα εθνικιστή, οι δε Γραικάνοι 
δεν έχουν καν την ευκαιρία να τις ακούσουν, γιατί δεν 
μπορούν να παρακολουθήσουν τα νέα ελληνικά.

Για να ευθυμήσουμε, να σημειώσουμε (αντλώντας 
από την ανακοίνωση Χαρακόπουλου), ότι ο ελληνόφω-
νος δήμαρχος της Μπόβα ονομάζεται Santo Cassile 
(ελληνικότατο όνομα!), ο ελληνόφωνος σύλλογος της 
περιοχής του Ρέτζιο ονομάζεται «JaLo' tu Vua» (αυτό 
κι αν είναι ελληνικό!) και ο πρόεδρός του Tito Squillaci 
(λέτε να ήταν Γκρεκάνος και ο Τότο Σκιλάτσι, που πέρα-
σε ως διάττων αστέρας από την Εθνική Ιταλίας το '90;).

Οι εθνικιστές (αμόρφωτοι επί της ουσίας οι περισ-
σότεροι) δεν μπορούν να καταλάβουν ότι τα σύγχρονα 
έθνη είναι δημιουργήματα του καπιταλισμού. Ούτε η 
γλώσσα ούτε η φυλετική καταγωγή μπορούν από μόνες 
τους να διαμορφώσουν εθνική συνείδηση σε πληθυ-
σμούς που δεν έχουν κοινή κοινωνικοοικονομική ζωή. 
Οι Γκρεκάνοι ασφαλώς και πρέπει να είναι περήφα-
νοι για τη φυλετική καταγωγή τους, να φροντίζουν το 
γλωσσικό τους ιδίωμα, την κουλτούρα και τις ιδιαίτερες 
παραδόσεις τους. Δεν έχουν, όμως, ελληνική αλλά ιτα-
λική εθνική συνείδηση. Οπως ακριβώς οι δικοί μας Βλά-
χοι δεν έχουν ρουμάνικη ή μολδαβική αλλά ελληνική 
εθνική συνείδηση και οι δικοί μας Αρβανίτες δεν έχουν 
αλβανική αλλά ελληνική εθνική συνείδηση. Οπως το 
νεοελληνικό έθνος σχηματίστηκε από διάφορες φυλε-
τικές ομάδες (τα μέλη κάποιων απ' αυτές τις ομάδες δε 
μιλούσαν καν ελληνικά, όπως συνέβαινε για παράδειγ-
μα με τους Σουλιώτες), έτσι και το νέο ιταλικό έθνος 
σχηματίστηκε στη διάρκεια της αστικής επανάστασης, 
όταν ο Γαριβάλδης και οι σύντροφοί του έσπαζαν τα 
δεσμά του φεουδαρχικού κατακερματισμού της χώρας.

Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε τμήμα 
του σημερινού ελλαδικού χώρου, το οποίο προήλθε 
από την κατάρρευση της οθωμανικής αυτοκρατορίας, 
έμειναν εθνικές μειονότητες, όπως οι Σλαβομακεδόνες 
και οι Τούρκοι της Θράκης. Αυτές είναι πραγματικές 
εθνικές μειονότητες και όχι θρησκευτικές ή πολιτιστι-
κές ή γλωσσικές.

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 κόκκινοΟι αλλεπάλληλες επιχει-
ρήσεις «εκκαθάρισης» 

από την αστυνομία εγκαταλε-
λειμμένων κτιρίων στο κέντρο 
της Αθήνας, στα οποία έχουν 
εγκατασταθεί πρόσφυγες και 
μετανάστες, δεν γίνονται μό-
νο στο πλαίσιο της επιχείρη-
σης «νόμος και τάξη», με την 
οποία προσπαθεί να γεμίσει τα 
άδεια (ή και γεμάτα) στομάχια 
των «νοικοκυραίων» η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη. Αποτελεί 
ταυτόχρονα και τμήμα της 
νέας, πιο κατασταλτικής πολι-
τικής που θέλει να εφαρμόσει 
η κυβέρνηση της Δεξιάς στο 
προσφυγικό-μεταναστευτικό. 
Μια πολιτική που στοχεύει στη 
δημιουργία στρατοπέδων-φυ-
λακών διάσπαρτων στη χώρα, 
στα οποία οι έγκλειστοι θα 
σιτίζονται από τις ΜΚΟ (που 
παίρνουν το μπαγιόκο από την 
ΕΕ), χωρίς δικαίωμα μετακίνη-

σης ή και εργασίας, στο όνομα 
της διατήρησης της «ασφάλει-
ας» και της «κοινωνικής ειρή-
νης». Η βίαιη εκκένωση και το 
σφράγισμα όλων αυτών των 
κτιρίων είναι ένα βήμα σ' αυτή 
την κατεύθυνση.

Γιατί, όμως, βρέθηκαν αυτοί 
οι άνθρωποι στην κατάσταση 
να μένουν σε εγκαταλελειμμέ-
να κτίρια; Το επέλεξαν ή οδη-
γήθηκαν εκεί από ανάγκη; Οι 
καταλήψεις αυτές, τον ακριβή 
αριθμό των οποίων δε γνωρί-
ζουμε, ούτε και τον αριθμό των 
ενοίκων τους, υπήρχαν εδώ και 
αρκετό καιρό. Πώς «γεννήθη-
καν»; Προέκυψαν κατά κύριο 
λόγο από ανθρώπους που 
έφταναν είτε από τα βόρεια 
σύνορα της χώρας (από τον 
Εβρο) και προχωρούσαν προς 
την ενδοχώρα με απώτερο 
σκοπό να προσεγγίσουν την 
πρωτεύουσα, είτε από ανθρώ-
πους που έφευγαν όντες σε 
απόγνωση από τις συνθήκες 
διαβίωσης στα νησιά. Εννοεί-
ται ότι μέσα σ’ αυτούς υπήρ-
χαν και άνθρωποι που ήταν 
ήδη άστεγοι στην Αθήνα και 
είχαν φτάσει σε κατάσταση 
εξαθλίωσης, αναζητώντας ένα 
ασφαλές (τρόπον τινά) μέρος 
να μείνουν και να μπορούν να 
κοιμηθούν.

Επέλεξαν άραγε οι άνθρω-
ποι αυτοί να μένουν, για άλλη 
μια φορά στη ζωή τους, σ’ ένα 
επισφαλές περιβάλλον; Προ-
φανώς όχι. Για την ακρίβεια, 
αν τους ρωτούσαμε, θα μας 
έλεγαν ότι οδηγήθηκαν εκεί 
από ανάγκη. Κι αυτό μπορεί να 

γίνει εύκολα και λογικά αντιλη-
πτό. Διαπιστώνουμε συνεχώς 
την παντελή έλλειψη βοήθειας 
και αρωγής από το ελληνικό 
κράτος και τις πάσης φύσεως 
ΜΚΟ που λυμαίνονται κονδύ-
λια προσφέροντας σε αρκετές 
περιπτώσεις μεμονωμένες και 
πετσοκομμένες παροχές και 
υπηρεσίες. Ενώ θα έπρεπε να 
υπάρχει πρόνοια ώστε όλοι να 
στεγάζονται σε πρόσφορα οι-
κήματα, συμβαίνει το ακριβώς 
αντίθετο. Η αρμόδια υπηρεσία 
που ασχολείται με την τοποθέ-
τηση προσφύγων σε κατοικίες 
έχει μια τεράστια λίστα αναμο-
νής (τη στιγμή που πολλά δια-
μερίσματα στο κέντρο της πό-
λης είναι άδεια – άραγε πόσο 
«φταίει» το Airbnb γι’ αυτό;), 
ενώ είναι γνωστό πως η κατά-
σταση στα νησιά έχει φτάσει 
στο απροχώρητο και παράλλη-
λα οι άστεγοι στο κέντρο της 
Αθήνας πληθαίνουν συνεχώς.

Πώς συντηρήθηκε αυτή η 
κατάσταση; Ποιος ο ρόλος της 
προηγούμενης κυβέρνησης; 
Ενα γρήγορο flash back (αν και 
τα γεγονότα δεν είναι και τόσο 
παλιά όσο νομίζουμε) θα μας 
βοηθήσει να φρεσκάρουμε τη 
μνήμη μας και να θυμηθούμε 
μαζί με τα τωρινά και την πε-
ρίπτωση του ξενοδοχείου City 
Plaza. Σ’ αυτή την περίπτωση 
είχαμε την ίδια την «έμμεση» 
υπόδειξη της κυβέρνησης (ΣΥ-
ΡΙΖΑ) να διαμείνουν οι πρό-
σφυγες στο παλιό ξενοδοχείο. 
Μετά, είχαμε την «ανοχή» της 
κυβέρνησης (ΣΥΡΙΖΑ πάλι) να 
παραμένουν οι πρόσφυγες σε 
κατειλημμένα κτίρια. Γιατί; Για-

τί ήταν άκρως βολικό. Αφενός 
δεν απαιτούνταν η καταβολή 
μισθωμάτων γι’ αυτού του εί-
δους την «παροχή», αφετέρου 
δεν παρέμεναν στο δρόμο, να 
«χαλάνε τη μόστρα» ή να εντεί-
νεται η πίεση σε μια ήδη εξα-
θλιωμένη ομάδα, με άγνωστες 
επιπτώσεις. Παράλληλα, την 
παραπάνω πολιτική ενίσχυαν 
και οι κάθε είδους «αλληλέγγυ-
οι» (εγχώριοι και μη) που με τις 
ιδεοληψίες τους θεωρούσαν 
ότι έτσι «επιλύεται» το μείζον 
θέμα της στέγασης, βάζοντας 
ουσιαστικά τη βρωμιά κάτω 
απ’ το χαλάκι, να μην τη βλέ-
πουμε. Αντί να αναδεικνύονται 
οι πραγματικές διαστάσεις, 
έκλεισαν τα στόματα και το 
θέμα πήγε στο παρασκήνιο. 
Για λίγο, όπως φάνηκε.

Ποιο είναι το «μήνυμα» που 
θέλει να περάσει η κυβέρνηση 
της ΝΔ; «Νόμος και τάξη». Αυ-
τό δεν το κρύβει. Ετσι, εντείνει 
όλο και περισσότερο την κατα-
στολή. Οι εκκενώσεις των κα-
τειλημμένων κτιρίων είναι μό-
νο η κορυφή του παγόβουνου. 
Ηδη από τις πρώτες ημέρες 
της στην εξουσία η νέα κυβέρ-
νηση φρόντισε να δείξει άμε-
σα τι έχει στο μυαλό της για 
τους πρόσφυγες. Γράφαμε και 
σε προηγούμενο φύλλο μας 
για τις αποφάσεις του πρώτου 
ΚΥΣΕΑ, που περιλάμβαναν 
ένταση των ελέγχων στα σύνο-
ρα, στενότερη συνεργασία με 
τη Frontex, άμεση εφαρμογή 
απελάσεων, ακόμα και κατάρ-
γηση του β’ βαθμού εξέτασης 
αιτήματος ασύλου (πράγμα 
που όπως φαίνεται, επειδή 

κατάλαβαν τις «καμπάνες» 
που θα έρθουν, δε θα συμπε-
ριληφθεί στο νομοσχέδιο που 
προωθείται).

Επειδή οι εικόνες από την 
πρώτη εκκένωση κτιρίου δεν 
ταίριαζαν και τόσο στο δόγμα 
«νόμος και τάξη» (γυναίκες με 
μωρά στην αγκαλιά και άνδρες 
που κρατούσαν από το χέρι 
νήπια και παιδάκια ηλικίας δη-
μοτικού σχολείου, δε θα μπο-
ρούσαν να χαρακτηριστούν 
δημόσιος κίνδυνος), η κυβερ-
νητική προπαγάνδα έσπευσε 
ν' αλλάξει τροπάρι. Πήραν 
την καταστολή, την τύλιξαν σε 
χρυσόχαρτο ευαισθησίας για 
τις κακές συνθήκες που επι-
κρατούσαν στα εγκαταλελειμ-
μένα κτίρια και τη σερβίρισαν 
σε ασημένο δίσκο: «μεταφέρο-
νται σε δομές φιλοξενίας όπου 
θα έχουν ανθρώπινες συνθή-
κες διαβίωσης».

Αλήθεια, είναι οι συνθήκες 
στη Μόρια και τη Σάμο καλύ-
τερες; Είναι οι συνθήκες της 
αστεγίας καλύτερες; Τα παι-
δάκια που πήγαιναν σε σχο-
λεία της Αθήνας, πώς τα απο-
κόπτουν βίαια από το σχολικό 
περιβάλλον που είχαν αρχίσει 
να συνηθίζουν και τα πετούν 
στην Κόρινθο ή το Κιλκίς, όπου 
θ' αρχίσουν πάλι από το μηδέν 
(αν όντως υπάρχουν κατάλλη-
λες γι' αυτά σχολικές συνθή-
κες); Καλά θα κάνουν, λοιπόν, 
οι Χρυσοχοΐδηδες, Πέτσες και 
σία να σταματήσουν να παρι-
στάνουν τους «ευαίσθητους».  
Αλλα πράγματα έχουν στο μυ-
αλό τους. Πρώτο τους βήμα θα 
είναι να φτιάξουν «καμπ» σε δι-
άφορα σημεία, γιατί πρέπει και 
από τα νησιά να μεταφέρουν 
κάποιους στην ενδοχώρα, για 
λόγους ισορροπιών, και το επό-
μενο βήμα θα είναι  να φτιά-
ξουν αυτά τα «καμπ» κλειστά. 
Κανονικά στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης, δηλαδή.

Οι πρόσφυγες γίνονται για 
άλλη μια φορά σάκος του 
μποξ. Αντί να έχουν πρόσβα-
ση σε βασικά αγαθά αναγκά-
ζονται να μηχανεύονται τρό-
πους επιβίωσης ακόμα και σε 
«ευρωπαϊκό έδαφος». Ακόμα 
και στην, κατ’ αυτούς, γη της 
επαγγελίας. Γι’ αυτό δε θα 
σταματήσουμε να φωνάζουμε: 
άμεσα, χαρτιά σε όλους. Αμε-
σα, στέγαση για όλους. Αμεσα, 
σχολεία και υγεία για όλους. Σ' 
αυτό το έδαφος θα κριθεί η αν-
θρωπιά μας, που δεν μπορεί να 
υπάρξει χωρίς αλληλεγγύη.

Ετοιμάζουν στρατόπεδα-φυλακές 
για πρόσφυγες και μετανάστες


