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Η Μόρια είναι ένα στρα-
τόπεδο συγκέντρωσης. Ενας 
καταυλισμός με συνωστισμό 
χιλιάδων ανθρώπων.

Εύη Κοσσέ (Παρατηρητήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)

Ούτε οι αποκαλύψεις από 
επίσημα χείλη συγκινούν τη 
συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ και τον… ευαίσθητο Γι-
άννη Μουζάλα. Γι' αυτούς οι 
πρόσφυγες είναι αριθμοί σε 
λογιστικές καταστάσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξέ-
ρει και μπορεί να φέρει επεν-
δύσεις και νέες δουλειές για 
τους Ελληνες. Ξέρει και μπορεί 
να μειώσει τους φόρους. Θα 
στηρίξει την ελληνική κοινω-
νία. Θα στηρίξει κυρίως αυτή 
τη γενιά.

Βασίλης Κικίλιας
Μόνος του τα γράφει ή του 

τα γράφουν; Ο,τι και να ισχύ-
ει, ο λογογράφος είναι… una 
faccia una razza.

Πρώτοι οι επενδυτές αλλά 
και όλοι όσοι κάνουν σχέδια 
για το μέλλον υπολογίζουν ότι 
ναι μεν θα είναι ο Αλέξης που 
θα βάλει, επιτέλους, τα πράγ-
ματα στη σειρά, όλα όμως θα 
αρχίσουν να κινούνται με τα-
χύ ρυθμό όταν θα έρθει η ώρα 
του Κυριάκου.

Μπάμπης Παπαδημητρίου
Ο… σοβαρός Κικίλιας (που 

πασχίζει -ανεπιτυχώς- να κρα-
τήσει τα προσχήματα).

Η Ουάσινγκτον Ποστ ανέ-
φερε χθες ότι ο πρόεδρος 
Ντόναλντ Τραμπ δεν σκοπεύ-
ει να πετσοκόψει τη συμφωνία 
του Μπαράκ Ομπάμα με το 
Ιράν αλλά θέλει να τη θέσει σε 
επαναδιαπραγμάτευση. Θέλει 
το Κογκρέσο να ρίξει μια μα-
τιά ακόμα στα γεγονότα και να 
προωθήσει ένα σχέδιο για το 
πώς θα προχωρήσουμε. Αυτό 
δεν είναι Τραμπισμός, είναι 
πολιτική.

Χάντελσμπλατ
Οι Γερμανοί βλέπουν τις 

κωλοτούμπες του Τραμπ και 
χαίρονται.

Την έδρα δεν μου την έδωσε 
κάποιος με λίστα - την κέρδι-
σα με 150.000 σταυρούς προ-
τίμησης, από τους οποίους οι 
περισσότεροι σήμερα δεν θα 
ξαναψήφιζαν το κόμμα.

Κώστας Χρυσόγονος
Γιατί δεν κατεβαίνεις μόνος 

σου, όπως σου λέει ο Καρανί-
κας, να δούμε αν θα πάρεις 
τους  μισούς έστω;

Να ξεκαθαρίσω ότι οι φη-
μισμένες μου ηχογραφήσεις 
αφορούν μόνο επίσημες συ-
νομιλίες με εκπροσώπους των 
δανειστών εκτός Ελλάδας 
- ποτέ συνομιλίες με συντρό-
φους, συναδέλφους ή άλλους 
έλληνες συνδιαμορφωτές των 
γεγονότων.

Ιωάννης Βαρουφάκης
Δεν το έλεγα μέχρι τώρα, 

για να ανεβάσω τις πωλήσεις 
στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό 
καραδοκούν και εισαγγελείς.

Οσα δε φτάνει η αλεπού 
τα κάνει κρεμαστάρια! Ο 

Ευκλείδης Τσακαλώτος αρ-
θρογραφεί στην «Καθημερινή» 
ως… μαρξιστής θεωρητικός για 
το νομοσχέδιο για τη «μετάβα-
ση φύλου» και από την πρώτη 
κιόλας παράγραφο αποκαλύ-
πτει το σκοπό του: «Είναι ένα 
αμιγώς φιλελεύθερο νομοσχέ-
διο, για τα δικαιώματα όσων 
επιθυμούν να επαναπροσδιο-
ρίσουν το φύλο τους. Επιπλέον 
είναι από τα νομοσχέδια που 
αποδεικνύουν ότι η κυβέρνη-
ση μπορεί να διαχειριστεί το 
μνημόνιο αφήνοντας συγχρό-
νως προοδευτικό αποτύπωμα». 
Μπορεί να σας ξεσκίζουμε τη 
ζωή, όμως ταυτόχρονα επιτρέ-
πουμε στους ερμαφρόδιτους 
να κάνουν επιλογή φύλου από 
τα 15. Αυτό είναι το προοδευ-
τικό μας αποτύπωμα! Το ότι 
ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, 
ακόμα και η ηγεσία της ΝΔ, το 
ότι στη Δυτική Ευρώπη τέτοια 
νομοθετήματα έχουν στηρίξει 
ακόμα και δεξιά κόμματα δεν 
έχει καμιά σημασία.

Eπιτέλους, επιστροφή 
στην κανονικότητα. Μετά 

το στενάχωρο κοστούμι του 
Λονδίνου, μπουφάν καταδρο-
μέα (ή μήπως αλεξιπτωτιστή, 
θα σας γελάσουμε), γυαλί 
rayban (σήμα κατατεθέν της 
καραβαναρίας) και οι στρατη-
γοί να βαράνε προσοχές ση-
κώνοντας σκόνη. Αυτά είναι τα 
πραγματικά μεγαλεία. Κρίμα 
που οι μεγαλοκαζινάδες δεν 
επιτρέπουν είσοδο με στολή 
παραλλαγής, αλλά για να ρί-
ξεις δυο μπιλιές πρέπει να φο-
ρέσεις κοστούμι και γραβάτα.

Και ο αντιπρόεδρος Πενς 
αποχώρησε από αγώνα 

αμερικάνικου φούτμπολ, όταν 
παίκτες γονάτισαν τη στιγμή 
της ανάκρουσης του αμερικα-
νικού εθνικού ύμνου, σε ένδει-
ξη διαμαρτυρίας για τη ρατσι-
στική πολιτική του Τραμπ.  Το 
έκανε στην Ιντιάνα, της οποί-
ας διετέλεσε κυβερνήτης. Ο 
Τραμπ έσπευσε να γράψει ότι 
ο Πενς ακολούθησε δική του 
εντολή και το twitter άρχισε να 
τους «γλεντάει» και τους δύο.

Ο Καμμένος έχει ανακηρύ-
ξει το 2017 «Ετος Εφέδρων 

και Εθνοφυλάκων». Ο Σκουρ-
λέτης, όμως, επανέλαβε αυτό 
που ισχύει από το 1986: δε θα 
παρελάσουν στις 28 Οκτώβρη 
τα ΤΕΑ. Ο Καμμένος, φυσικά, 
το κατάπιε, όμως κάτι μας λέει 
ότι κάτι θα βρει να οργανώσει 
μέχρι το τέλος της χρονιάς.

«Οι φόροι είναι σαφές ότι 
πρέπει να μειωθούν μεσο-

πρόθεσμα, αποτελεί επιδίωξη 
της κυβέρνησης αυτό. Βρα-
χυπρόθεσμα αυτό που έχει 
σημασία είναι να έχουν όλοι 
κατά νου ότι το φορολογικό 
πλαίσιο δεν θα μεταβληθεί 
επί το δυσμενέστερο πέρα 
από τις ρυθμίσεις που έχουν 

ήδη ψηφιστεί - και αυτό πλέον 
το γνωρίζουμε με σχετική βε-
βαιότητα». Ο τέως υπουργός 
Ν. Ξυδάκης στα «Νέα». Το 
2019 είναι… βραχυπρόθεσμα 
ή μεσοπρόθεσμα; Γιατί το 2019 
θα συμβεί μια βίαιη επιβολή 
φορολογικών βαρών στα πιο 
φτωχά λαϊκά στρώματα (μι-
σθωτούς και συνταξιούχους) 
με το πετσόκομμα του αφορο-
λόγητου. 

Σατανικές συμπτώσεις! 
Κάθε φορά που είναι να 

ψηφιστεί στη Βουλή κάτι που 
δε βολεύει τους ΑΝΕΛ, ο 
Καμμένος έχει ταξίδι στο εξω-
τερικό. Την προηγούμενη φορά 
ήταν στη Βουλγαρία, τώρα στη 
Βραζιλία!

14/10: Ημέρα δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσε-
ων, ημέρα προτύπων (τυποποίησης) 14/10/1976: 
Βόμβες σε καταστήματα και αποθήκη «Siemens» 

(ΕΛΑ) 14/10/1988: Εισβολή στο ΑΤ Βύρωνα 
και αρπαγή οπλισμού (17Ν) 14/10/2000: 
Βόμβα σε γραφείο πρώην υπουργού Εμπορικής 
Ναυτιλίας Σ. Σουμάκη (Επαναστατικοί Πυρήνες) 
15/10: Ημέρα αγρότισσας, ημέρα πλυσίματος χε-

ριών, ημέρα τυφλών 15/10/1973: Τανκς κατά 
διαδηλωτών φοιτητών (Ταϊλάνδη), πε-
ρισσότεροι από τριακόσιοι νεκροί 16/10: 
Ημέρα άρτου, ημέρα διατροφής, ημέρα υγείας 
σπονδυλικής στήλης, Τζαμάικα: Ημέρα εθνικών 
ηρώων 16/10/1945: Αιματηρή συμπλοκή μοναρχικών 
και κομμουνιστών με χειροβομβίδες (Γαλάτσι) 
16/10/1977: Εμπρησμός γραφείων «Αυγής» από 

νεοφασίστες 17/10: Ημέρα για εξάλειψη φτώχει-
ας, ημέρα μυοσκελετικού τραύματος, ημέρα υπέρ 
κακοποιημένων παιδιών, Μαλάουι: Ημέρα μητέρας 
17/10/1974: Ιδρυση ΟΝΝΕΔ 17/10/1977: Δυ-
τικογερμανοί κομάντος σκοτώνουν τέσ-
σερις άραβες αεροπειρατές (Σομαλία) 
που απαιτούσαν απελευθέρωση όλων των 
φυλακισμένων της RAF 18/10: Ημέρα γρα-
βάτας, ημέρα κατά εμπορίας ανθρώπων, Ροδε-
σία: Ημέρα δημοκρατίας 18/10/1969: Επτά βόμβες 
(ΕΔΚ) σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, ελαφρός 
τραυματισμός έξι περαστικών 18/10/1971: Σύλ-
ληψη Δρακόπουλου, Παρτσαλίδη και άλλων 31 στε-
λεχών ΠΑΜ και ΚΚΕ εσ. 18/10/1972: Καταδίκη 
τεσσάρων γερμανών συνεργατών «Κινήματος 20ής 
Οκτώβρη» 18/10/1977: Δολοφονία Αντρέας 

Μπάαντερ, Γκούντρουιν Ενσλιν και Γιαν 
Καρλ Ράσπε (RAF) στις φυλακές Στάμχα-
ϊμ 18/10/1978: Τέσσερις βόμβες ακροδεξιών σε 
δικαστήρια και καταστήματα με σοβιετικά προ-
ϊόντα 19/10: Μαυριτανία: Ημέρα ανεξαρτησίας 
(1960) 19/10/1977: Βόμβα σε τράπεζα Πίστεως 
και υπουργείο Δημόσιας Τάξης (ΕΛΑ) 20/10: Ημέ-
ρα ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, ημέρα κατά 
οστεοπόρωσης, ημέρα στατιστικής, Γουατεμάλα: 
Ημέρα επανάστασης (1944), Κένυα: Ημέρα Jomo 
Kenyatta 20/10/1969: Πρώτη εμφάνιση «20 Οκτώ-
βρη» με βόμβα σε κάδο απορριμμάτων (Δεξαμενή) 

20/10/1977: Απόπειρα εμπρησμού απο-
θηκών AEG, δολοφονία Χρήστου Κασίμη 
20/10/1977: Βόμβα στο γερμανικό προξενείο Πά-
τρας 20/10/1986: Βόμβα στο ΙΔ΄ ΑΤ (ΕΛΑ).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u «Υπάρχουν μέρες που η πολιτική με 
κουράζει» δηλώνει ο Σταύρος Θεοδω-
ράκης u Και γιατί δεν τα παρατάει; u 

Γιατί δε θέλει να σας αφήσει μόνους, 
βρε κουτά u Χωρίς αυτόν θα σας φάνε 
οι «λύκοι» u Γι' αυτό και οργανώνει τον 
κύκλο προεκλογικών εκδηλώσεων με 
τίτλο «Βαρέθηκες τους μονολόγους; 
Συζητάμε με τον Σταύρο» u «Στις τε-
λευταίες εκλογές ψήφισα Νέα Δημο-
κρατία και θα το ξανακάνω. Θα ψηφίσω 
Μητσοτάκη» u Το δυστύχημα για τον 
μεγαλομανή Πάγκαλο είναι πως πλέον 
ουδείς οργίζεται μαζί του u Ολοι τον 
αντιμετωπίζουν ως μια ασήμαντη γρα-
φικότητα u Στον Λεβέντη μπορεί να 
δώσουν σημασία, στον Πάγκαλο όχι u 

«Εύχομαι οι πρώτες αλλαγές φύλου να 
γίνουν στα παιδιά αυτών που ψήφισαν 
αυτό το αίσχος. Να δω με τι καμάρι θα 
κυκλοφορήσουν» u Τσιάρτας u «Εύχο-
μαι να γεννήσει ερμαφρόδιτα παιδιά, 

ομοφυλόφιλα παιδιά. Να δούμε τότε 
τι θα κάνει, θα τα σκοτώσει;» u Μπι-
μπίλας u Ρούμπος, αναμφισβήτητα u 

Κοινοτυπίες u «Οι εκλογές θα γίνουν 
το 2019 και θα τις κερδίσουμε» δήλω-
σε ο Παππάς u Δε θα μιλήσουμε για 
αισιοδοξία u Απλώς θα ρωτήσουμε u 

Υπήρχε περίπτωση να πει κάτι το διαφο-
ρετικό; u Εχετε ακούσει αστό πολιτικό 
να λέει ότι το κόμμα του θα χάσει τις 
επόμενες εκλογές; u Σύμφωνα με ανα-
κοίνωση του Ελιζέ, ο Μακρόν λυπάται 
για τη λέξη «bordel» που χρησιμοποί-
ησε u Δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι 
υπήρχαν ανοιχτά μικρόφωνα, αναφέ-
ρει η ανακοίνωση u Και θρασύδειλος 

u «Adults in the room» (Ενήλικες στο 
δωμάτιο) στα αγγλικά, «Ανίκητοι Ηττη-
μένοι» στα ελληνικά u Μην πυροβολεί-
τε τον Μπαρουφάκη u Ο τίτλος είναι 
αλά καρτ u Κάθε υποψήφιο αγοραστι-
κό κοινό θέλει τα δικά του «πιασίματα» 

u Κι αυτό ο καλός έμπορος το γνωρίζει 
u Ο Σόιμπλε δεν ήταν αρκετά σκλη-
ρός με την Ελλάδα u Τρολιά του νεο-
φιλελέ Λίντνερ u Δεν υπάρχουν γκέι 
μητροπολίτες (τρις) u Τι γελάτε, ρε; u 

Θέλετε να πάθουμε ό,τι ο Ραγκούσης 
που τον πλάκωσαν στα εξώδικα; u Κι 
ο Βάρναλης που έγραψε «φυλάξου τα 
πισινά του μουλαριού τα μπρος του κα-
λογέρου!»; u 2.032 είναι τα μέλη της 
Σοσιαλιστικής Τάσης (πρώην του ΣΥΡΙ-
ΖΑ) u Αν θέλετε το πιστεύετε, εμείς δε 
θα επιμείνουμε u Του Τζερόνυμο του 
άρεσε  «αυτό που είπε αυτό το παλικά-
ρι, ο αθλητής» (ο Τσιάρτας) u Ομοιος 
στον όμοιο κι η κοπριά στα λάχανα u 

«Ο θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. 
Τα υπόλοιπα κατασκευάστηκαν για κα-
τανάλωση», δήλωσε ο μέγας διανοητής 
Τσιάρτας u Κι αφού η Εύα έκανε δυο 
γιους, από τους οποίους ο ένας σκότω-
σε τον άλλο, πώς προέκυψε στη συνέ-

χεια το γένος των ανθρώπων; u Κάτι 
πρέπει να έκανε ο εναπομείνας γιος με 
τη μαμά του, έτσι δεν είναι, Βασιλάκη; 
u Κάθε θρησκευτική μυθολογία έχει τα 
κενά της, που καταδεικνύουν τη γελοιό-
τητά της u Πάντως, ο ορυμαγδός περί 
την αλλαγή φύλου, είχε κι ένα καλό u 

Ξαναβρήκαμε τον αγαπημένο μας Γι-
άννη Μιχελογιαννάκη, τον γιατρό u Ο 
οποίος δήλωσε ότι η αλλαγή φύλου από 
τα 15 τον βρίσκει αντίθετο u «Ως για-
τρό», φυσικά u Κάποιοι κακεντρεχείς 
έσπευσαν να αποδώσουν τη διαφορο-
ποίησή του από την κομματική γραμμή 
σε διάθεση ψηφοθηρίας u Ντροπή 
σας, ρε u Θεοδωράκης, Καμίνης, Αν-
δρουλάκης, Μανιάτης, Ραγκούσης και 
Κωνσταντινόπουλος εμφανίστηκαν σε 
τηλεοπτικό πάνελ, κάνοντας ένα άτυπο 
debate u Η Φώφη είναι βεντέτα και 
δεν πήγε u Τον Πόντα, όμως, γιατί δεν 
τον καλέσατε, ρεεε; u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Κάθε άνθρωπος αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις επιλογές 
του. Η Εκκλησία έχει σταθερή θέση σε αυτά τα θέματα. Λυπάμαι 

γιατί είναι τόσα τα προβλήματα, της πείνας και της δυστυχίας, 
και εμείς ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα.

Αθηνών Ιερώνυμος

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ



www.eksegersi.gr

14 ΟΚΤΩΒΡΗ 2017 3

Αλλαγές ανάγκης από Κούλη
Οταν ο Μητσοτάκης έκανε τον Κικίλια εκπρόσωπο Τύπου της 

ΝΔ, πολλοί δεξιοί σταυροκοπήθηκαν, ενώ στο Μαξίμου άνοιξαν 
σαμπάνιες. Δεν ξέρουμε αν ο Κούλης συμβουλεύτηκε τότε τον 
πατέρα του κι αν ο Δρακουμέλ ήταν σε θέση να δώσει συμβου-
λές, όμως αν ήταν σε θέση να λειτουργήσει ως Μητσοτάκης, θα 
επαναλάμβανε την παροιμιώδη φράση του: «Δεν κάνει το παιδί». 
Ο πρώην μπασκετμπολίστας κατέβαλε φιλότιμες προσπάθειες, 
πλην όμως το μόνο που κατάφερε να αποδείξει είναι πως στην 
περίπτωσή του η μεν σάρκα έδειχνε προθυμία, όμως το πνεύμα 
ήταν κάτι παραπάνω από απρόθυμο. Στις φιλότιμες προσπάθειες 
περιέλαβε ακόμα και τη σχέση του με μια πρώην μοντέλα, τρο-
φοδοτώντας τον περασμένο Αύγουστο τις κουτσομπολίστικες 
στήλες με άφθονο φωτογραφικό υλικό (αυτός που ούτε ως μπα-
σκετμπολίστας ούτε ως πολιτικός είχε δείξει ποτέ οτιδήποτε από 
την προσωπική του ζωή).

Πάνω στο «ζέσταμα», λοιπόν, ο Κικίλιας «κάηκε». Εκπαραθυ-
ρώθηκε από εκπρόσωπος Τύπου και στάλθηκε ως τομεάρχης 
στην «άγονη γραμμή» του υπουργείου Αμυνας, προκειμένου να 
αντιμετωπίσει τον Καμμένο. Σ' αυτό το πόστο, όμως, είχε ήδη 
δρέψει  δάφνες  ο  αντιπρόεδρος  Μπουμπούκος,  οπότε ο Κικί-
λιας αναγκαστικά θα συγκρίνεται. Ανεβαίνοντας στο ρινγκ με τον 
Καμμένο, σε ένα μόνο θα υπερτερεί του Μπουμπούκου. Ο τελευ-
ταίος κυκλοφορούσε στη Μύκονο, ενώ ο Κικίλιας κυκλοφορούσε 
με τη μοντέλα του στην πιο… σοφιστικέ Πάτμο. Οι επιμελητές των 
παραπολιτικών στηλών, πάντως, περιμένουν με αγωνία το πρώ-
το επεισόδιο της «σύγκρουσης γιγάντων» (ο ένας είναι γίγαντας 
στο ύψος, ο άλλος στο φάρδος). Αλλωστε, ο Κικίλιας, πιστός σ' 
αυτά που έμαθε όταν έπαιζε επαγγελματικό μπάσκετ, έκλεισε 
τη δήλωσή του επ' ευκαιρία της «αλλαγής καθηκόντων» με την 
κραυγή που ακούγεται από τους πάγκους («πάμε γερά») επί το… 
ποιητικότερο: «Προχωράμε δυνατά»!

Μπορεί να πει κανείς, ότι οι αλλαγές στο επιτελείο προπαγάν-
δας και κυρίως αυτή του Κικίλια, που ήταν στην πρώτη γραμμή, 
αυτός που φαίνεται, που «λέει τη γραμμή», ήταν επιβεβλημένες 
λόγω αναποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου προσώπου 
(που πάντως ήταν επιλογή Κούλη, δεν το κληρονόμησε από τον 
προηγούμενο πρόεδρο). Βάζοντας στην πρώτη γραμμή μια δη-
μοσιογράφο, γνώριμη φιγούρα από τη θητεία της στο Mega, 
ο Μητσοτάκης προσπαθεί να επαγγελματοποιήσει το πόστο. 
Ψάχνει τον δικό του Ρουσόπουλο, αν και η Σπυράκη, μπορεί να 
είναι πασοκογενής, αλλά δεν είναι Ρουσόπουλος από πλευράς 
ικανοτήτων. Γι' αυτό έβαλε στο «newsroom» τον Ζούλα, επίσης 
έμπειρο δημοσιογράφο. Με τις αλλαγές αυτές κρατάει σε ψηλό 
επίπεδο και τις επαφές με τους εκδότες και καναλάρχες, παλιούς 
και νέους.

Ομως, πέρα από τα πρόσωπα, οι αλλαγές στο επιτελείο προ-
παγάνδας της ΝΔ σηματοδοτούν και το τέλος της περιόδου 
«εκλογές τώρα». Τα νέα πρόσωπα καλούνται να υπηρετήσουν 
την πολιτική «δομικής αντιπολίτευσης», που είναι υποχρεωμένη 
ν' ακολουθήσει πια η ΝΔ, αφού το «εκλογές τώρα» δεν απέδωσε, 
ενώ και από το Βερολίνο διαμηνύεται (με ωμό τρόπο, μάλιστα, 
αν αναλογιστούμε τις δηλώσεις Ντεϊσελμπλούμ), ότι η συγκυ-
βέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ πρέπει να αφεθεί απερίσπαστη να 
ολοκληρώσει το τρίτο Μνημόνιο και να κάνει τις διαπραγμα-
τεύσεις για το τέταρτο. Αλλο αντιπολίτευση και άλλο να απει-
λείται η κυβέρνηση με πτώση, είναι το μήνυμα που στέλνουν οι 
κεντροευρωπαίοι ιμπεριαλιστές. Γι' αυτό έχει διαρρεύσει ότι ο 
Μητσοτάκης ετοιμάζεται να κάνει «σαρωτικό ανασχηματισμό» 
και στους τομεάρχες (που εξισώνονται με «σκιώδεις υπουργούς»). 
Τους αξιολογεί, λένε οι διαρροές, με βάση ένα point system που 
έχουν ετοιμάσει οι συνεργάτες του. Οι αλλαγές θα είχαν ήδη 
γίνει, αν δεν υπήρχε ένας προβληματισμός ότι ενδεχομένως θα 
εκλαμβάνονταν ως σημάδι εσωτερικής κρίσης της ΝΔ. Κάποιοι 
εισηγούνται να περιμένουν να κάνει ανασχηματισμό ο Τσίπρας 
και μετά να προχωρήσει σε ανασχηματισμό τομεαρχών ο Μη-
τσοτάκης.

Είναι φανερό ότι η αντιπολιτευτική τακτική «φύγετε - εκλογές 
τώρα» εξεμέτρησε το ζην (για να μην πούμε ότι ναυάγησε στα 
ρηχά). Ηδη, διάφοροι φιλικοί δημοσιογράφοι προσπαθούν να 
φορτώσουν την ευθύνη σε άτομα όπως ο αντιπρόεδρος Μπου-
μπούκος, που δεν έκανε τίποτ' άλλο από το να υπηρετήσει με το 
γνωστό υστερικό του τρόπο τη γραμμή Μητσοτάκη-Θεοδωρικά-
κου. Πλέον, η ΝΔ είναι υποχρεωμένη να προσανατολιστεί σε μια 
τακτική «ώριμου φρούτου», αφήνοντας τον Τσίπρα να επιλέξει το 
χρόνο των εκλογών.

ΥΓ. Ο Μ. Κοττάκης, έμπειρος δημοσιογράφος και σάρκα από 
τη σάρκα της ΝΔ, έγραψε στη «Δημοκρατία» ότι στη σύσκεψη 
των τομεαρχών της ΝΔ για το νομοσχέδιο αλλαγής ταυτότητας 
φύλου, ο Γεωργιάδης απείλησε τον Μητσοτάκη με παραίτηση, 
αν δε δεχόταν την πρότασή του, και άφησε να διαρρεύσει στον 
Τύπο η απειλή, δίνοντας δικαιώματα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μητσοτά-
κης απάντησε με την καρατόμησή του από τομεάρχη Αμυνας 
και ο Γεωργιάδης απουσίασε προκλητικά από το προσυνέδριο 
της Νίκαιας. Για να τα γράφει κάτι θα ξέρει (εκτός αν αυτά απο-
δοθούν σε «στήσιμο» των Καραμανλικών, στους οποίους ανήκει 
ο Κοττάκης).

Η ιστορία με τον εξωγήινο 
του Μητσοτάκη προκάλεσε 

το πιο χαρακτηριστικό ξεσκέ-
πασμα της υποκρισίας με την 
οποία όλα τα αστικά κόμματα 
τοποθετήθηκαν στο νομοσχέ-
διο για την αλλαγή ταυτότητας 
φύλου, που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ 
μέσω Κοντονή (αλήθεια, ο δεξι-
ός Παπαγγελόπουλος γιατί δεν 
μίλησε στη Βουλή;).

Υποτίθεται πως η ΝΔ συμφω-
νούσε επί της αρχής του νομο-
σχέδιου, όμως ήθελε να βάλει 
και την προϋπόθεση ιατρικής 
γνωμάτευσης για να εγκριθεί  
η αλλαγή ταυτότητας. Και γι' 
αυτό ο Μητσοτάκης συζήτησε 
με ειδικούς (ψυχίατρους), ένας 
από τους οποίους του ανέφερε 
το παράδειγμα με τον εξωγήινο. 
Και γιατί έπρεπε να αναφέρει ει-
δικά αυτό και δεν περιορίστηκε 
στα περί ανάγκης ιατρικής γνω-
μάτευσης; Γιατί το παράδειγμα 
αυτό θα «πουλούσε» στο συ-
ντηρητικό ακροατήριο. Ηταν ο 
απαραίτητος «κράχτης».

Ο Τσίπρας, μολονότι είχε μι-
λήσει την προηγούμενη μέρα, 
έτρεξε ασθμαίνοντας στη Βουλή 
για να ξαναμιλήσει, αναφερόμε-
νος μόνο σ' αυτή τη γκάφα του 
Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον 
ότι ψυχιατρικοποιεί το ζήτημα 
και βγάζει όλους τους διεμφυλι-
κούς ψυχικά ασθενείς. Τι το δια-
φορετικό, όμως, είπε ο Μητσο-
τάκης από τον κοινοβουλευτικό 
εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο 
Μαντά; Επίκουρος καθηγητής 
Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
ο Μαντάς επέλεξε σκόπιμα να 
μιλήσει τελευταίος την πρώτη 
μέρα της κοινοβουλευτικής δι-
αδικασίας. Τότε που η αίθουσα 
αδειάζει, οι δημοσιογράφοι 
έχουν σταματήσει το ρεπορτάζ 
και ελάχιστοι παρακολουθούν 
τη διαδικασία από την τηλεό-
ραση. Και τι είπε; «Ορισμένες 
φορές αυτό το αίτημα μπορεί 
να παρουσιαστεί εξαιτίας μιας 
διεργασίας ψυχοπαθολογικής, 
μιας ψύχωσης, ενός πρώτου 
ψυχωσικού επεισοδίου ή στις 
περιπτώσεις ανθρώπων του αυ-
τιστικού φάσματος πάλι μπορεί 
να παρουσιαστεί ως αίτημα από 
την πλευρά ενός ανθρώπου που 
βρίσκεται σ’ αυτό το φάσμα, αλ-
λά συνάδει με την υποκείμενη 
ψυχοπαθολογία (…) Σε αυτά τα 
περιστατικά, σε αυτές τις περι-
πτώσεις νομίζω ότι διασφαλίζει 
σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό το 
να μπορούμε να διακρίνουμε 
εάν πρόκειται για καταστάσεις 
που προβάλλονται ως αίτημα, 
αλλά που από κάτω υπόκειται 
μια ψυχοπαθολογία ή για πραγ-
ματική βούληση που νομίζω ότι 
εκεί δεν υπάρχει δεύτερη γνώμη, 
ακόμη και από άλλες πλευρές, ότι 
εκεί μπορούμε να προχωρήσου-
με στη νομική κατοχύρωση της 
αλλαγής ταυτότητας φύλου».

Τίποτα το διαφορετικό από 
τον Μητσοτάκη δεν είπε ο Μα-

ντάς, όμως τα είπε με επιστημο-
νικό λόγο και όχι με την προσ-
βλητική χοντράδα περί εξωγή-
ινου. Ομως ο Μαντάς, εκτός 
από καθηγητής της ψυχιατρικής, 
είναι και χοντρο-συριζαίος. Ετσι, 
ενώ ως επιστήμονας σημειώνει 
ότι τα φαινόμενα μιας ενδεχό-
μενης ψυχοπαθολογίας «εμφα-
νίζονται είτε στην εφηβική ηλικία, 
είτε στη νεώτερη ενήλικη ζωή», 
ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απο-
φαίνεται ότι «η διασφάλιση μέσα 
από τη διεπιστημονική επιτροπή 
είναι εξαιρετικά σημαντική». 
Ομως, η γνωμάτευση διεπιστη-
μονικής επιτροπής προστέθηκε 
ως προϋπόθεση μόνο για τους 
ανήλικους από 15 έως 17 ετών. Τι 
γίνεται με εκείνους που διάγουν 
τη «νεώτερη ενήλικη ζωή» (δηλα-
δή από 18 μέχρι τουλάχιστον 35) 
και ενδεχομένως ζητούν αλλα-
γή ταυτότητας φύλου λόγω μιας 
«διεργασίας ψυχοπαθολογικής»; 

Σιγά μην τον νοιάζει τον Μα-
ντά. Αν ήθελε να είναι συνεπής 

με όσα κατέθεσε ως ειδικός, θα 
έπρεπε να δεχτεί την πρόταση 
της ΝΔ. Σιγά μην τον νοιάζει 
τον ΣΥΡΙΖΑ να προστατεύσει 
αυτούς τους ανθρώπους. Αν 
ήθελε κάτι τέτοιο, θα έπρεπε 
να δεχτεί την πρόταση του Πε-
ρισσού για τη δημιουργία υπο-
στηρικτικών δομών κτλ. Με τον 
νόμο που κατέθεσε ο Κοντονής 
και ψηφίστηκε στη Βουλή, λένε 
στους διεμφυλικούς: «πάρτε το 
δικαίωμα αλλαγής ταυτότητας 
και παραπέρα κόψτε το λαιμό 
σας». Κι αν κάποιος ζητήσει αλ-
λαγή ταυτότητας υπό το βάρος 
μιας ψυχολογικής πίεσης και 
μετά μετανιώσει ή παρέμβει ο 
περίγυρός του και τον μεταπεί-
σει; Δεν τρέχει τίποτα, μπορεί 
να ξαναλλάξει. Τόσο σίγουροι 
είναι για την ατράνταχτη βού-
ληση του ατόμου που ζητά την 
αλλαγή ταυτότητας, ώστε δίνουν 
το δικαίωμα να ξαναλλάξει, με 
νέα… ατράνταχτη βούληση που 
θα είναι αντίθετη από την προ-

ηγούμενη ατράνταχτη βούλησή 
του. Οσο για τα ζόρια που θα 
τραβάει αυτό το άτομο (και το 
περιβάλλον του) στο διάστημα 
ανάμεσα στις αντικρουόμενες 
«ατράνταχτες βουλήσεις» του, 
δεν αφορούν την «πολιτεία», δεν 
αφορούν την κοινωνία, αφορούν 
μόνο το συγκεκριμένο άτομο. 

Tα ατομικά δικαιώματα 
γι΄αυτούς τους υποκριτές είναι 
αυτό που λέει η ετυμολογία της 
λέξης: αφορούν το άτομο. Ενα 
άτομο αποκομμένο από τις κοι-
νωνικές συνθήκες, ανεξάρτητα 
από την ταξική του ένταξη (που 
καθορίζει και την οικονομική 
του κατάσταση). Γι' αυτό και συ-
ριζαίοι βουλευτές ισχυρίζονταν 
(«με γεμάτο το στόμα», όπως 
λέει ο λαός μας), ότι με το νέο 
νόμο «φέρνουν στο φως» τα δι-
εμφυλικά άτομα. Δηλαδή, αρκεί 
μια τυπική αλλαγή φύλου στην 
ταυτότητα, για να εξαφανιστεί 
ως διά μαγείας μια κοινωνική 

Νομοσχέδιο για την αλλαγή της ταυτότητας φύλου

Ξεχείλισε η υποκρισία (απ' όλους)

Ηταν ολοφάνερη η αγωνία του Τσίπρα να υπε-
ρασπιστεί τον συγκυβερνήτη του Καμμένο, 

στο νομοσχέδιο για την αλλαγή ταυτότητας φύ-
λου. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ο Κοντονής, 
μολονότι δέχονταν βομβαρδισμό από τη ΝΔ, τη 
ΔΗΣΥ και το Ποτάμι, δεν απαντούσαν. Αλλωστε, 
η χαρακτηριστική απουσία του Καμμένου, από 
τη μια, και οι τοποθετήσεις στα ΜΜΕ βουλευτών 
των ΑΝΕΛ (με προεξάρχοντες τον Κατσίκη και τον 
Δ. Καμμένο) έφερναν έτσι κι αλλιώς σε δύσκολη 
θέση τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας, όμως, προκλήθηκε 
προσωπικά από τον Μητσοτάκη και δεν μπορούσε 
να μην απαντήσει. Εμφανώς εκνευρισμένος, λοι-
πόν, κατέφυγε στο ψέμα.

Πρώτα υπερασπίστηκε την… «πατριωτική Κε-
ντροδεξιά» των ΑΝΕΛ: «Ερχεστε, λοιπόν, εδώ, κύ-
ριε Μητσοτάκη, για άλλη μια φορά, με την καραμέ-
λα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και του κ. Καμμένου. 
Ε, λοιπόν, η ίδια η ζωή αποδεικνύει ποιοι είναι οι 
Ανεξάρτητοι Ελληνες, με τη συμπεριφορά τους, με 
τις απόψεις τους, με τις ιδέες τους, με την ιδεολογία 
τους, που εσείς τους κατηγορείτε ότι είναι, δήθεν, 
ακροδεξιοί. Αλλοι είναι ακροδεξιοί. Είναι μέσα στο 
κόμμα σας, τους έχετε Αντιπροέδρους». Και μετά 
το ξεφούρνισε: «Με τον Καμμένο στην Κυβέρνηση, 
όμως, πέρασε το σύμφωνο συμβίωσης, πέρασε το 
νομοσχέδιο για την ιθαγένεια, περνάει τώρα αυτό 
το νομοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου».

Είχε και συνέχεια το πράγμα, που επιβεβαίωσε 
ότι είχε προηγηθεί συνεννόηση με τον Καμμένο. 
Είπε ο Τσίπρας: «Θέλω, λοιπόν, να σας διαβεβαιώ-
σω ότι, ναι, υπάρχει επιστολική ψήφος του υπουρ-
γού που επί της αρχής ψηφίζει υπέρ του νομοσχεδί-
ου. Διότι, ναι, αυτό είναι το κρίσιμο, κυρίες και κύρι-
οι συνάδελφοι. Το νομοσχέδιο αυτό θα περάσει με 
μεγάλη πλειοψηφία επί της αρχής και θα περάσουν 
και τα κρίσιμα άρθρα του, είτε το θέλετε είτε δεν το 
θέλετε, κύριε Μητσοτάκη». Πρέπει να βρισκόταν 
σε πολύ δύσκολη θέση για να καταφύγει σε τέτοια 
στρεψοδικία. 

Τι ψήφισε ο Καμμένος με την επιστολική ψήφο, 
που σίγουρα δεν είχε σκοπό να στείλει, αλλά το 
έκανε μετά από πίεση του Τσίπρα; Ψήφισε «όχι» 
στο άρθρο 3 και «παρών» σε όλα τα υπόλοιπα άρ-
θρα για την ταυτότητα φύλου. Οι δε βουλευτές των 
ΑΝΕΛ (πλην Ζουράρι που ψήφισε «ναι» και Πα-
παχριστόπουλου που ψήφισε «παρών» στο άρθρο 
3) ψήφισαν «ναι» επί της αρχής και «όχι» σε όλα 
τα άρθρα! Ποιον ήθελε να κοροϊδέψει ο Τσίπρας, 
όταν έλεγε ότι το κρίσιμο είναι το «ναι» επί της αρ-

χής; Είναι δυνατόν να καταψηφίζεις όλα τα άρθρα 
μιας νομοθετικής ρύθμισης και να υπερψηφίζεις 
την αρχή της; Αυτά τα… σχιζοφρενικά μόνο στον 
κόσμο των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ φαίνονται σαν… λογικά.

Η ρύθμιση για την ιθαγένεια μπήκε σε νομο-
σχέδιο για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσο-
μάθειας, που συζητήθηκε και ψηφίστηκε στις 
9.2.2017. Ο εισηγητής των ΑΝΕΛ Κ. Κατσίκης το 
ξεκαθάρισε από την αρχή: «Με το άρθρο 29 γίνεται 
τροποποίηση του άρθρου 1β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας του ν.4332/2015. Το άρθρο αυτό αφο-
ρά την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από 
ενήλικους αλλοδαπούς που φοιτούν στα ελληνικά 
σχολεία. Οπως και το καλοκαίρι του 2015, κυρίες και 
κύριοι συνάδελφοι, που είχαμε διαφωνήσει με το 
συγκεκριμένο νομοσχέδιο, πιστοί στις θέσεις μας 
καταψηφίζουμε και τώρα το συγκεκριμένο άρθρο». 
Δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία, ενώ την ώρα 
της ψηφοφορίας τον Κατσίκη αντικατέστησε ο 
Παπαχριστόπουλος, που είπε «ναι» στο άρθρο 29.

Η ρύθμιση για το σύμφωνο συμβίωσης συζητή-
θηκε και ψηφίστηκε στις 22.12.2015. Είχαν προηγη-
θεί οι γνωστές δηλώσεις του ίδιου του Καμμένου 
περί… κτηνοβασίας, σε τηλεοπτική του συνέντευ-
ξη, που τροφοδότησαν την επικαιρότητα με άφθο-
νη… βαρβατίλα. Ο εισηγητής των ΑΝΕΛ Β. Κόκκα-
λης (υφυπουργός σήμερα), αφού είχε κάμποσους 
διαξιφισμούς με συριζαίους βουλευτές (Λάππα, 
Κατριβάνου), το ξεκαθάρισε: «Συνεπώς, η θέση 
μας και η δική μου προσωπικά ως εισηγητή, είναι 
ότι λέμε “όχι“ στο σύμφωνο συμβίωσης γιατί λέμε 
“ναι“ στο ελληνικό Σύνταγμα». Είχε και μια κατα-
πληκτική επιχειρηματολογία: «Μπορεί να προαχθεί 
το έθνος, όπως ορίζει το ελληνικό Σύνταγμα, από 
μία υιοθεσία μεταξύ ομοφύλων, ναι ή όχι, όταν το 
μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι το δημογραφι-
κό, όταν έχουν μειωθεί οι γεννήσεις; Λέμε “όχι“ στο 
σύμφωνο συμβίωσης, γιατί λέμε “ναι“ στην ιδρυτική 
διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η οποία σέβε-
ται τα έθνη-κράτη, σέβεται όχι μόνο τα ήθη και τα 
έθιμα αλλά σέβεται και τη νομολογία τους»! Στην 
ονομαστική ψηφοφορία, ο μεν Καμμένος –εντε-
λώς συμπτωματικά- έλειπε, από δε τους ανελίτες 
ψήφισαν «ναι» τρεις (Ζουράρις, Κουντουρά, Παπα-
χριστόπουλος), ενώ οι υπόλοιποι καταψήφισαν. Η 
ρύθμιση πέρασε χάρη στις ψήφους ΠΑΣΟΚ, Πο-
ταμιού, Λεβέντη και 19 νεοδημοκρατών.

ΥΓ. Πάλι καλά που ο Τσίπρας… ξέχασε το τζαμί 
και δεν είπε ότι και αυτό ψηφίστηκε με τον Καμμέ-
νο! Γιατί και αυτό το είχαν καταψηφίσει οι ΑΝΕΛ.

Κρεσέντο ψεμάτων από Τσίπρα
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Μια ωραία ατμόσφαιρα…
Τελικά ποιος έχει μεγαλύτερο IQ; Ο Τραμπ ή ο υπουργός Εξωτερι-

κών, Τίλερσον; Αυτό είναι το αγωνιώδες ερώτημα που απασχολεί την 
αμερικάνικη πολιτική, που εξελίσσεται με συνεχή ξεκατινιάσματα… 
υψηλού επιπέδου! 

Ο υπουργός Εξωτερικών  των ΗΠΑ, Ρεξ Τίλερσον, αποκαλεί σε κλει-
στή σύσκεψη τον Τραμπ «ηλίθιο» και οι συνεργάτες του φροντίζουν 
να μαθευτεί. Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ το διαψεύδει, όχι 
όμως και ο ίδιος ο Τίλερσον που περιορίζεται να δηλώσει ότι δεν θ’ 
ασχοληθεί με τέτοιες μικρότητες. Πάντως, τρεις αξιωματούχοι άκου-
σαν τον χαρακτηρισμό που – όχι άδικα – έδωσε ο Τίλερσον στον Τραμπ 
(το περασμένο καλοκαίρι έγινε αυτό, όταν ο Τίλερσον βρισκόταν στα 
πρόθυρα της παραίτησης, έχοντας, όπως γράψαμε και στο προηγού-
μενο φύλλο της Κόντρας, σοβαρές διαφωνίες τόσο για το ζήτημα 
της Βόρειας Κορέας όσο και για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν).

Ο Τραμπ επιτιμά -μέσω twitter- τον Τίλερσον, διότι ματαιοπονεί 
αναζητώντας πολιτική λύση στην κρίση με τη Βόρεια Κορέα. 

Οι συνεργάτες του Τίλερσον φροντίζουν να διαρρεύσουν ότι ο 
υπουργός μπορεί και να παραιτηθεί. Γίνεται ο σχετικός σαματάς και ο 
Τίλερσον δηλώνει ότι δε σκέφτεται την παραίτηση, γιατί έχει δουλειά 
να κάνει.

Οταν ο Τίλερσον ζητά να υπάρξουν οικονομικές και διπλωματικές 
κυρώσεις στη Βόρεια Κορέα (διακοπή επιχειρηματικών σχέσεων και 
αποπομπή του πρεσβευτή της - συνηθισμένα πράγματα στην εξωτε-
ρική πολιτική  των ιμπεριαλιστικών χωρών), ο Τραμπ του απαντά -πά-
ντοτε μέσω twitter!- «Κράτησε την ενέργειά σου, Ρεξ, θα κάνουμε ό,τι 
πρέπει». Καναδυό μέρες μετά επανέρχεται «τιτιβίζοντας»: «Συγγνώμη, 
αλλά μόνο ένα πράγμα θα είναι αποτελεσματικό». Και σε συνάντηση 
με στρατηγούς μιλά για «ηρεμία πριν από την καταιγίδα». Οταν οι 
δημοσιογράφοι ζητούν διευκρινίσεις για την τελευταία φράση, ο Λευ-
κός Οίκος αρνείται να δώσει οποιαδήποτε διευκρινιστική απάντηση.

Ο γερουσιαστής Μπομπ Κόρκερ, πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερι-
κών Σχέσεων της Γερουσίας και μυστικοσύμβουλος του Τίλερσον γρά-
φει στο twitter: «Είναι ντροπή που ο Λευκός Οίκος έχει γίνει ένα ημε-
ρήσιο κέντρο φροντίδας για ενηλίκους. Προφανώς, κάποιος ξέχασε 
τη βάρδια του σήμερα το πρωί»! Οταν ερωτάται για το «τιτίβισμά» του 
από τους New York Times, γίνεται πιο δηκτικός: «Ξέρω αποδεδειγμένα 
ότι κάθε μέρα στον Λευκό Οίκο είναι μια κατάσταση που προσπαθούν 
να συγκρατήσουν αυτόν». «Αυτός» είναι, φυσικά, ο Τραμπ, του οποίου 
το όνομα απαξιεί να αναφέρει ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής. Δι-
οικώντας το γραφείο του σαν να είναι «ένα ριάλιτι σόου» και κάνοντας 
ασυγκράτητες φραστικές επιθέσεις σε άλλες χώρες, ο Τραμπ ρισκάρει 
να βάλει το έθνος «στο μονοπάτι του Τρίτου Παγκόσμιου Πολέμου» 
λέει ο Κόρκερ, ανοιχτά και απροκάλυπτα.

Τελευταίο (μέχρι στιγμής) επεισόδιο στο σίριαλ: ο Τραμπ δίνει 
συνέντευξη στο Forbes ((https://www.forbes.com/donald-trump/
exclusive-interview/#67dd0b9ebdec) και δηλώνει ότι τα περί «ηλίθι-
ου», που αποδίδονται στον Τίλερσον, είναι ψεύτικες ειδήσεις (fake 
news, η αγαπημένη έκφραση του προέδρου). Δεν αρκείται, όμως, σ' 
αυτό αλλά συμπληρώνει: «Αν πραγματικά το είπε, τότε υποθέτω ότι 
θα πρέπει να συγκρίνουμε τα τεστ IQ. Και μπορώ να σας πω ποιος 
πρόκειται να κερδίσει»! Τραμπ είν' αυτός, θα μπορούσε ν' αφήσει να 
περιρρέει η είδηση ότι ο Τίλερσον είναι έξυπνος κι αυτός βλάκας;

Φυσικά, γίνεται χαμός και οι δυστυχείς προπαγανδιστές στον Λευκό 
Οίκο δίνουν αγώνα για να υποβαθμίσουν τη σπόντα του Τραμπ. Η εκ-
πρόσωπος Σάρα Σόντερς εγκαλεί τους δημοσιογράφους για απώλεια 
της αίσθησης του χιούμορ. Ενα αστείο είπε ο πρόεδρος κι αυτοί το πή-
ραν για δήλωση! Ο ίδιος ο Τραμπ, σε συνάντησή του με τον Κίσινγκερ, 
που παρά την ηλικία του προσπαθεί να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα, 
δηλώνει ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στον υπουργό Εξωτερικών!

Την επομένη ξαναχτυπά από το twitter: «Με όλα αυτά τα Fake 
News που μεταδίδουν το NBC και τα άλλα δίκτυα, ποια στιγμή είναι 
κατάλληλη να αμφισβητήσουμε την άδεια λειτουργίας τους; Κάνουν 
κακό στη χώρα»! Ξαναγίνεται χαμός, φυσικά, γιατί ο Τραμπ δεν απει-
λεί καμιά ακροαριστερή εφημερίδα, αλλά τα μεγάλα και πανίσχυρα 
δίκτυα  των ΗΠΑ.

Κοντολογίς, ο Τραμπ έχει κάνει την αμερικάνικη πολιτική… μπουρ-
δέλο, όπως θα 'λεγε και ο Μακρόν (που έχει κάθε λόγο να χαίρεται γι' 
αυτό, όπως και η Μέρκελ). Ποιος περίμενε ότι η αμερικάνικη πολιτική 
ηγεσία θα φτάσει σε τέτοια ρεζιλίκια; Από την εποχή της… ανάρμο-
στης σχέσης του Κλίντον με τη Μόνικα είχαμε να δούμε τέτοια ξεφτί-
λα! Ο Τραμπ συμπεριφέρεται λες και διευθύνει την επιχείρησή του. 
Σύμφωνα με το NBC, σε συνάντηση στις 20 του Ιούλη εξέπληξε τους 
συμβούλους εθνικής ασφαλείας όταν πρότεινε την αντικατάσταση 
όλων των ανώτατων αξιωματούχων της αμερικάνικης διοίκησης στο 
Αφγανιστάν και συνέκρινε τη διαδικασία αποφάσεων για τα πολεμικά 
μέτωπα με την ανακαίνιση ενός νεοϋορκέζικου εστιατορίου!

Να δούμε πώς θα καταφέρουν να τον κάνουν πολιτικό που να μπο-
ρούν να του εμπιστευτούν τα συμφέροντα της ιμπεριαλιστικής Αμερι-
κής και να μην τα κάνει θάλασσα! Εμείς αναμένουμε νέα σπαρταριστά 
επεισόδια. Αν ένα πράγμα βγαίνει από όλη αυτή την ιστορία είναι πόσο 
«σημαντικοί» είναι οι πρόεδροι των ιμπεριαλιστικών χωρών. Απλοί δι-
αχειριστές είναι αφού οι αποφάσεις λαμβάνονται σε άλλο επίπεδο. 
Ετσι ακόμα και φελλοί μπορούν να επιπλεύσουν και να μοστράρουν 
σαν «ηγέτες», δεν είναι όμως παρά αναλώσιμα ανθρωπάρια.

Επιμένει αντεργατικά ο 
πρόεδρος των πλουσίων

Επάξια έχει κερδίσει τον τίτλο «πρόε-
δρος των πλουσίων» ο πρόεδρος της 

Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν. Ο λόγος δεν 
είναι μόνο οι προθέσεις του να μειώσει 
τη φορολογία για τα μεγάλα εισοδήματα, 
αλλά και η αντεργατική νομοθεσία που 
προωθεί, ταυτόχρονα με τον απαξιωτι-
κό τρόπο που μιλά όταν αναφέρεται σε 
αγωνιζόμενους εργάτες, όπως αυτοί που 
συγκρούστηκαν με την αστυνομία έξω 
από σχολή κατάρτισης βιοτεχνίας ανταλ-
λακτικών αυτοκινήτων, για τους οποίους 
είπε να βρουν καμιά δουλειά αντί «να τα 
κάνουν μπουρδέλο», προκαλώντας έκπλη-
ξη για το βρωμόστομά του!

Την περασμένη Τρίτη, 400.000 δημόσι-
οι υπάλληλοι κατέβηκαν στους δρόμους 
130 πόλεων της Γαλλίας (45.000 ήταν μό-
νο στο Παρίσι), διαδηλώνοντας ενάντια 
στα σχέδια της κυβέρνησης για πάγωμα 
των μισθών τους, αύξηση της φορολογίας 
τους και κατάργηση 1.600 θέσεων εργα-
σίας μέσα στο 2018, ως πρώτο βήμα για 
τη ραγδαία μείωση των θέσεων εργασίας 
στο δημόσιο κατά 120.000 μέχρι το 2022. 
Ταυτόχρονα, περικοπές προβλέπονται και 
για τις επιδοτήσεις της φοιτητικής στέγα-
σης, πράγμα που έχει εξοργίσει πολλούς 
νέους ανθρώπους που συμμετείχαν στις 
διαδηλώσεις.

Για πρώτη φορά εδώ και μία δεκαετία 
υπήρξε συμφωνία και των εννέα συνδικά-
των για την απεργία της Τρίτης, η οποία 
πάντως δεν είχε την επιτυχία που απαι-

τούν οι περιστάσεις, με το ποσοστό της 
στους δασκάλους να μην ξεπερνά το 50% 
(17.5% έδωσε το υπουργείο Παιδείας και 
35-50% τα συνδικάτα), ενώ ακυρώθηκε το 
30% των πτήσεων. Ομως για πρώτη φορά 
από το 2009, απήργησαν και οι νοσοκο-
μειακοί, πράγμα που δείχνει ότι η αγανά-
κτηση μέσα στον κόσμο έχει αρχίσει να 
εντείνεται. Αυτό φαίνεται και από τη δη-
μοτικότητα του Μακρόν που το καλοκαίρι 
έπεσε κατά 30%.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι είναι η 
τέταρτη φορά από τον Σεπτέμβρη που ο 
Μακρόν βλέπει χιλιάδες διαδηλωτές να 
κατεβαίνουν στους δρόμους των γαλλι-
κών πόλεων, το αυτί του δεν ιδρώνει. Κι 
αυτό γιατί δυστυχώς οι κινητοποιήσεις 
μέχρι στιγμής φαίνονται σαν άσφαιρες 

τουφεκιές, ανίκανες να σταματήσουν τη 
δρομολογημένη αντεργατική λαίλαπα 
που ο Μακρόν προωθεί μέσω προεδρικών 
διαταγμάτων, έχοντας πάρει την εν λευκώ 
έγκριση της Βουλής από τον περασμένο 
Αύγουστο. Στα τέλη του Σεπτέμβρη, ο 
Μακρόν έβαλε τη τζίφρα του στα προ-
εδρικά διατάγματα που ανατρέπουν την 
εργατική νομοθεσία και έπεται συνέχεια.

Αν δεν «καεί το πελεκούδι», η εργατική 
τάξη της Γαλλίας θα σημειώσει μία στρα-
τηγική ήττα που θα την κουβαλάει για 
πολλά χρόνια στην πλάτη της. Η αστική 
Δικαιοσύνη έστειλε πάντως το δικό της 
μήνυμα μοιράζοντας ποινές φυλάκισης 
μέχρι και επτά ετών σε διαδηλωτές που 
κατηγορήθηκαν ότι είχαν κάψει αυτοκί-
νητο της αστυνομίας.

Και δαρμένος και 
κατηγορούμενος!

Μπορεί στα μέσα Σεπτέμβρη το Κογκρέσο να πέρασε ψή-
φισμα με το οποίο καταδικάζει τη ρατσιστική βία που άσκη-
σαν οι νεοναζιστικές συμμορίες στις 11 και 12 του περασμένου 
Αυγούστου στο Σάρλοτσβιλ της Βιρτζίνια, υποστηρίζοντας 
ότι απορρίπτουν «τους υπέρμαχους της λευκής φυλής, την 
Κου Κλουξ Κλαν, τους Νεοναζί και άλλες ομάδες μίσους» και 
ότι επείγει η  προσπάθεια αντιμετώπισης με όλα τα απαραίτη-
τα μέσα της απειλής που προέρχεται από αυτές τις ομάδες, 
καλώντας το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας να ερευνήσει 
όλες τις πράξεις βίας και ταπείνωσης από τις παραπάνω ομά-
δες (από τις οποίες σκοτώθηκε μία 32χρονη γυναίκα), όμως 
για την ώρα αυτό που γίνεται είναι το ακριβώς αντίθετο! 

Πριν μερικές μέρες, ένας δικαστής του Σάρλοτσβιλ απήγ-
γειλε κατηγορίες στον 20χρονο μαύρο Ντε Αντρέ Χάρις, ο 
οποίος διαδήλωνε κατά των νεοναζιστών στις 12 Αυγούστου 
και ξυλοκοπήθηκε από έξι ρατσιστικά καθάρματα! Και δαρ-
μένος και κατηγορούμενος! Ο Χάρις είχε υποστεί διάσειση 
από τα χτυπήματα των φασιστών, δύο από τους οποίους 
εντοπίστηκαν καθώς υπήρξε βίντεο που έδειχνε την επίθε-
ση, γι’ αυτό και συνελήφθησαν. Ετσι, η δίωξη κατά του Χάρις 
αποτελεί πρόκληση χωρίς προηγούμενο.

Μία πρόκληση που ούτε οι μπάτσοι δεν περίμεναν, γι’ αυ-
τό και δήλωσαν ότι αυτός που ενοχοποίησε τον Χάρις είχε 
πάει σ’ αυτούς πρώτα, αλλά δεν άσκησαν δίωξη στον Χάρις 
προτού διερευνήσουν παραπέρα το περιστατικό! Ο δικαστής 
όμως δε χρειάστηκε κάτι τέτοιο κι έτσι ο Χάρις θα καθήσει 
στο σκαμνί για να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας! Οι συ-
νήγοροι υπεράσπισης των καθαρμάτων που τον ξυλοκόπη-
σαν υποστηρίζουν ότι ο Χάρις «πήγαινε γυρεύοντας» και είναι 
αυτός που ξεκίνησε τον καυγά. Αν περάσει αυτή η θέση και 
το δικαστήριο την αποδεχτεί, δε θα υπάρχουν λόγια για να 
χαρακτηριστεί η πρόκληση.

Η αμερικάνικη πολιτική εξουσία τα έχει πάντως ξεκάθαρα 
αυτά τα θέματα. Στα λόγια εκδίδει ψηφίσματα που καταδι-
κάζουν τη νεοφασιστική βία, στην πράξη όμως τους κλείνει 
το μάτι να συνεχίσουν, όπως γίνεται με τους μπάτσους που ο 
ένας μετά τον άλλο αφήνονται ελεύθεροι παρά το δολοφονι-
κό όργιο στο οποίο έχουν επιδοθεί. Αυτό θα πει πραγματική... 
δημοκρατία!

Τουρκικά τσαλιμάκια και 
ιμπεριαλιστική μπότα

Φωτιές άναψε σε Ουάσι-
γκτον και Αγκυρα η από-

φαση των τουρκικών Αρχών να 
συλλάβουν την προηγούμενη 
Τετάρτη (4/10) τον τούρκο 
υπάλληλο του αμερικάνικου 
προξενείου της Ιστανμπούλ, 
Μετίν Τοπούζ, με την κατηγορία 
της «κατασκοπίας» για λογαρι-
ασμό του περιβόητου «δικτύου 
Γκιουλέν», που σύμφωνα με τον 
Ερντογάν βρίσκεται πίσω από 
την περσινή απόπειρα πραξικο-
πήματος εναντίον του. Ο εισαγ-
γελέας κατηγόρησε τον Τοπούζ 
ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία 
με έναν πρώην εισαγγελέα και 
τέσσερις αστυνομικούς που 
έχουν απολυθεί με την κατηγο-
ρία του «γκιουλενιστή». Ο πρώ-
ην εισαγγελέας ήταν αυτός που 
πρωτοστατούσε στη διερεύνη-
ση της υπόθεσης διαφθοράς 
κρατικών αξιωματούχων το 
Δεκέμβρη του 2013, μεταξύ των 
οποίων και τέσσερις υπουργοί.

Μια μέρα μετά από τη σύλ-
ληψη του Τοπούζ, η αμερικά-
νικη πρεσβεία στην Αγκυρα 
εξέδωσε ανακοίνωση με την 
οποία δήλωσε «βαθειά ενοχλη-
μένη από τη σύλληψη» και τις 
διαρροές από την κυβέρνηση 
στα μίντια αναφορών κατά του 
Τοπούζ, χωρίς να έχει γίνει καν 
δικαστήριο. Από το περασμένο 
Σάββατο, η αμερικάνικη πρε-
σβεία στην Αγκυρα δήλωσε ότι 

σταματά να χορηγεί θεωρή-
σεις εισόδου (βίζα) σε όλους 
τους Τούρκους πολίτες, είτε 
ταξιδεύουν για αναψυχή, είτε 
για ιατρική θεραπεία, εργασία, 
μπίζνες ή μόρφωση.

Οι τουρκικές Αρχές απάντη-
σαν σχεδόν άμεσα. Σε αντί-
ποινα, ανέστειλαν κι αυτές τη 
χορήγηση βίζας στους αμερι-
κάνους πολίτες, ενώ ο Ερντογάν 
έφτασε την περασμένη Τρίτη 
στο σημείο να δηλώσει ότι ο 
αμερικάνος πρεσβευτής, Τζον 
Μπας, δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ως ο αντιπρόσωπος των ΗΠΑ 
στην Τουρκία! 

Μια μέρα πριν, οι εισαγγε-
λικές Αρχές είχαν εκδώσει 
ένταλμα προσωρινής κράτη-
σης ενός ακόμα υπαλλήλου 
του αμερικάνικου προξενείου 
της Ιστανμπούλ, θεωρώντας 
τον ως «ύποπτο» με παρόμοιες 
κατηγορίες με τον πρώτο. Ο 
ίδιος φερόταν να κρύβεται στο 
προξενείο για να αποφύγει τη 
σύλληψη, την οποία όμως δεν 
απέφυγαν η γυναίκα και τα παι-
διά του που ανακρίνονται από 
τις τουρκικές Αρχές.

Η φρενίτιδα που έχει κατα-
λάβει το καθεστώς Ερντογάν 
χτυπάει κόκκινο, αλλά την αλα-
ζονεία του μάλλον θα την πλη-
ρώσει, γιατί οι Αμερικάνοι δεν 
αστειεύονται. Γι’ αυτό και είναι 
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οι τουρκικές Αρχές που πασχίζουν να 
αλλάξουν την αμερικάνικη θέση, με 
το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών 
να καλεί σε διαπραγματεύσεις τον 
αναπληρωτή επικεφαλής της αμε-
ρικάνικης διπλωματικής αποστολής 
στην Αγκυρα, Φίλιπ Κόσνετ, προκει-
μένου να αποκλιμακωθεί η ένταση.

Μπορεί ο Ερντογαν να κάνει τσα-
λιμάκια, αλλά δε θα πρέπει να ξεχνά 
ποιοι είναι οι αφέντες του. Η τουρ-
κική αστική τάξη και οι πολιτικοί της 
διαχειριστές μπορεί κάποιες φορές 
να κάνουν τσαλιμάκια και να το παί-
ζουν «περιφερειακή δύναμη», αλλά 
είναι αυτοί που είναι εξαρτημένοι 
από τους αμερικάνους ιμπεριαλι-
στές εδώ και πολλές δεκαετίες. Κι 
αυτό δεν αλλάζει εύκολα, ούτε με 
την κολεγιά που επιχειρείται με τη 
Ρωσία στο θέμα της αγοράς αντια-
εροπορικών συστημάτων S-400, η 
οποία μπορεί να καταρρεύσει ανά 
πάσα στιγμή, αφού ο ίδιος ο υπουρ-
γός Εξωτερικών, Τσαβούσογλου, 
απείλησε ότι μπορεί να ακυρωθεί 
η αγορά αν δε συμφωνηθεί η από 
κοινού κατασκευή των συστημάτων 
αυτών (ή αν του τραβήξει το αυτί το 
ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ, συμπληρώνουμε 
εμείς). Ο εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, 
πάντως, δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ δεν 
ενημερώθηκε για τις λεπτομέρειες 
της αγοράς αυτών των συστημάτων, 
τα οποία καμία χώρα της συμμαχίας 
δε χρησιμοποιεί. Και ο νοών νοείτω. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ερ-
ντογάν σηκώνει μπαϊράκι. Ετσι έκανε 
και με το Ισραήλ, για να κάνει αργότε-
ρα την κωλοτούμπα. Τώρα το χόντρυ-
νε λίγο περισσότερο, αλλά θα μάθει 
τι σημαίνει ιμπεριαλιστική κυριαρχία, 
είτε το θέλει είτε όχι.

Καταλονία

Σκληρές πιέσεις για αποφυγή της απόσχισης
Η ογκώδης διαδήλωση κατά της 

ανεξαρτησίας της Καταλονίας, 
που έγινε στη Βαρκελώνη την περα-
σμένη Κυριακή, με πάνω από 350.000 
άτομα (950.000 κατά τους διοργανω-
τές) ήταν η απάντηση των «ενωτικών» 
στις προσπάθειες απόσχισης της Κα-
ταλονίας και το πρόσφατο δημοψήφι-
σμα. Ομως, όταν ακόμα και η Ελ Παΐς 
(https://elpais.com/elpais/2017/10/08/
inenglish/1507477895_166276.html), που 
είναι φανατικά κατά της ανεξαρτησί-
ας της Καταλονίας, αναφέρει ότι οι 
διοργανωτές κουβάλησαν κόσμο από 
άλλα μέρη της Ισπανίας με λεωφορεία, 
ενώ πολλοί πήγαν από το Σάββατο το 
βράδυ με τα τρένα της ταχείας, κατα-
λαβαίνει κανείς πόσο αντιπροσωπευ-
τική ήταν αυτή η διαδήλωση για να 
αποτυπώσει το τμήμα του πληθυσμού 
της Καταλονίας που αντιτίθεται στην 
απόσχιση. Αυτό θα το αποτύπωνε ένα 
δημοψήφισμα χωρίς τρομοκρατία και 
απειλές, αλλά κάτι τέτοιο φυσικά η Μα-
δρίτη το απεχθάνεται όπως ο διάολος 
το λιβάνι. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που καλεί 
σε διαδήλωση κατά της ανεξαρτησίας 
η οργάνωση «Κοινωνία των Καταλανών 
Πολιτών» (SCC), που διοργάνωσε τη 
διαδήλωση (στην οποία συμμετείχαν 
από κορυφαία στελέχη του κυβερνώ-
ντος Λαϊκού Κόμματος και τον ηγέτη 
του κόμματος Ciudadanos, μέχρι φα-
σιστικά αποβράσματα, νοσταλγοί της 

φρανκικής δικτατορίας). Το 2014, είχαν 
γίνει παρόμοιες διαδηλώσεις με πολύ 
λιγότερο κόσμο. Τώρα όμως, η πόλωση 
έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της, 
οπότε μία επίδειξη δύναμης από τους 
«ενωτικούς» ήταν απαραίτητη.

Η Μαδρίτη συνεχίζει να απειλεί για 
παύση της τοπικής κυβέρνησης, ενώ 
ο εκπρόσωπος Τύπου του κυβερνώ-
ντος «Λαϊκού κόμματος» προκάλεσε 
την αγανάκτηση των Καταλανών με 
πρόσφατη δήλωσή του, στην οποία 
παρομοίασε τη θέση του σημερινού 
προέδρου της Καταλονίας, Κάρλες 
Πουιντζεμόντ, με τη θέση στην οποία 
βρέθηκε ένας από τους προκατόχους 
του, ο οποίος πριν από 83 χρόνια είχε 
ανακηρύξει την ανεξαρτησία της. Ο τό-

τε πρόεδρος της Καταλονίας, Λουίς Κο-
μπάνις, είχε προβεί στις 6 Οκτώβρη του 
1934 στην ανακήρυξη της ανεξαρτησίας 
της Καταλονίας, αλλά συνελήφθη και 
καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης για 
τριάντα χρόνια. Το Λαϊκό Μέτωπο του 
έδωσε αμνηστία και τον επανέφερε στη 
θέση του, όμως η νίκη του φασισμού το 
1939 τον ανάγκασε να το σκάσει για τη 
Γαλλία, όπου τον συνέλαβε η Γκεστάπο 
για να τον παραδώσει στις φρανκικές 
Αρχές οι οποίες τον σκότωσαν στη Βαρ-
κελώνη. 

Οταν ανώτατο κυβερνητικό στέλε-
χος προκαλεί σε τέτοιο βαθμό, τότε 
καταλαβαίνετε πού έχει φτάσει ο πανι-
κός της κυβέρνησης Ραχόι, που επιχει-
ρεί με κάθε μέσο να πιέσει την τοπική 
κυβέρνηση να μη φτάσει στο σημείο να 
ανακηρύξει μονομερώς την απόσχιση 
της Καταλονίας, στην οποία εναντιώνε-
ται και η Δήμαρχος της Βαρκελώνης, η 
οποία ζήτησε να φύγουν οι πρόσθετες 
αστυνομικές δυνάμεις που έχει στείλει 
η Μαδρίτη στην περιοχή.

Οι κυβερνητικές πιέσεις (και η πλή-
ρης υποστήριξή της Μαδρίτης από την 
Ε.Ε.) ήταν επόμενο να πιάσουν τόπο. 
Στην ομιλία του, την περασμένη Τρίτη, 
ο Πουιντζεμόντ εμφανίστηκε διαλλα-

κτικός, υποστηρίζοντας την αναστολή 
της κήρυξης της ανεξαρτησίας, παρά 
το γεγονός ότι ο ίδιος και η πλειοψη-
φία των βουλευτών υπέγραψαν κείμενο 
«ανακήρυξης ανεξαρτησίας», το οποίο 
όμως κατά δήλωσή του έχει πολιτική και 
όχι νομική σημασία, στέλνοντας ταυτό-
χρονα μήνυμα διαλόγου στη Μαδρίτη, 
η οποία όμως δεν φαίνεται διατεθειμέ-
νη να κάνει ούτε βήμα προς τα πίσω. Η 
κυβέρνηση της Μαδρίτης έδωσε στον 
Πουιντζεμόντ διορία πέντε ημερών για 
να ξεκαθαρίσει αν έχει κηρύξει ανεξαρ-
τησία ή όχι και άλλες τρεις μέρες για να 
αλλάξει θέση, αν απαντήσει ότι κήρυξε 
ανεξαρτησία. Μετά, η κυβέρνηση της 
Μαδρίτης θα ενεργοποιήσει το άρθρο 
155 του Συντάγματος, που της επιτρέπει 
να αναστείλει την αυτονομία της περι-
οχής και να αναλάβει αυτή τη διοίκηση 
της Καταλονίας.

Ο Ραχόι συναντήθηκε με τον ηγέτη 
του Σοσιαλιστικού Κόμματος Πέδρο 
Σάντσεθ και συμφώνησαν να ξεκινή-
σουν μια διαδικασία συνταγματικής 
αναθεώρησης που θα μπορούσε να 
αλλάξει το καθεστώς διακυβέρνησης 
των αυτόνομων περιοχών (και της Κα-
ταλονίας δηλαδή). Συμφώνησαν ότι μια 
επιτροπή θα μελετήσει επί εξάμηνο το 
ισχύον καθεστώς αυτονομίας και θα 
κάνει προτάσεις τις οποίες στη συνέ-
χεια θα συζητήσει το Κοινοβούλιο. Ο 
Σάντσεθ ανέβηκε στο βήμα της Βουλής 
και κάλεσε τον Πουιντζεμόντ να απα-
ντήσει «άσπρο ή μαύρο», ξεκαθαρίζο-
ντας ότι αν έχει κηρυχτεί ανεξαρτησία, 
το Σοσιαλιστικό Κόμμα στηρίζει τις 
αποφάσεις της κυβέρνησης Ραχόι! Ο 
Πουιντζεμόντ, που ήδη βάλλεται ακόμα 

και από κυβερνητικούς του συμμάχους 
για «προδοσία», έβαλε τον εκπρόσωπο 
Τύπου Τζόρντι Τουρούλ να δηλώσει ότι 
«η κήρυξη της ανεξαρτησίας είναι προς 
το παρόν συμβολική πράξη». Οπως εί-
πε, «η κήρυξη ανεξαρτησίας πρέπει να 
γίνει από το Κοινοβούλιο της Καταλο-
νίας, και κάτι τέτοιο ακόμα δε συνέβη.

Είναι φανερό ότι ο Πουιντζεμόντ 
αναζητά εναγωνίως ένα παράθυρο 
διαλόγου με την κυβέρνηση της Μα-
δρίτης, η οποία όμως –από θέση ισχύ-
ος- αρνείται οποιαδήποτε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης και στέλνει τελεσί-
γραφα, υπολογίζοντας σε νέα κωλο-
τούμπα του Πουιντζεμόντ (την ελληνική 
λέξη κωλοτούμπα χρησιμοποίησε η Ελ 
Παΐς, συστήνοντας στον Πουιντζεμόντ 
να κάνει ό,τι έκανε ο Τσίπρας μετά το 
δημοψήφισμα).

Η κάλυψη της αστυνομικής βίας από 
τις κυβερνητικές Αρχές συνεχίζεται, 
καθώς απορρίφθηκε από την ισπανική 
κυβέρνηση το αίτημα του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για διεξαγωγή έρευνας 
για τη στάση της αστυνομίας κατά τη 
διάρκεια του δημοψηφίσματος. Ο ίδιος 
ο υπουργός Εσωτερικών, Χουάν Ιγνάθιο 
Χόιδο Αλβάρεθ, έστειλε επιστολή στον 
επίτροπο του Συμβουλίου της Ευρώπης 
στην οποία υπεραμύνεται της άγριας 
αστυνομικής καταστολής, υποστηρίζο-
ντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας ενήρ-
γησαν κατά «συνετό, προσήκοντα και 
αναλογικό τρόπο, με στόχο τον σεβα-
σμό του νόμου και την προστασία των 
ελευθεριών των πολιτών» (!) απέναντι σε 
ένα παράνομο δημοψήφισμα»! Τα δικά 
μας σχόλια περιττεύουν!

Δε διαλύει το ένοπλο τμήμα η Χαμάς
Την Τρίτη 10 Οκτώβρη, ξεκίνησαν 

στο Κάιρο οι διαπραγματεύσεις 
μεταξύ Χαμάς και Φατάχ για το πέ-
ρασμα της διακυβέρνησης της Γάζας 
στην Παλαιστινιακή Αρχή και την άρ-
ση των κυρώσεων που έχει επιβάλλει 
ο Αμπάς στον παλαιστινιακό λαό του 
πολιορκημένου θύλακα. Σύμφωνα με 
το παλαιστινιακό ειδησεογραφικό 
πρακτορείο Maan, το Επαναστατικό 
Συμβούλιο της Φατάχ και η Κεντρική 
Επιτροπή της έκαναν δεκτούς τους 
όρους συμφιλίωσης μεταξύ Φατάχ 
και Χαμάς.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό 
πρακτορείο της ΠΑ, Wafa, τα ζητήματα 
προς διαπραγμάτευση είναι ο χρόνος 
των εθνικών εκλογών, η ασφάλεια και 
οι αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στη 
δικαστική εξουσία στη Γάζα και η Οργά-
νωση Απελευθέρωσης της Παλαιστίνης 
(PLO). Παράλληλα, θα συζητηθεί το ζή-
τημα των 40.000 δημοσίων υπαλλήλων 
που προσέλαβε η Χαμάς στη Γάζα, όταν 
πήρε υπό τον έλεγχο της την περιοχή το 
2007. Η ΠΑ επιδιώκει να τους απολύσει 
στο σύνολο τους και να προσλάβει εκ 
νέου τις 70.000 που απέλυσε το 2007 
η Χαμάς. Από το 2007, η ΠΑ κατέβαλε 
κανονικά τον μισθό τους χωρίς να ερ-
γάζονται, ενώ τον περασμένο Απρίλη 
έκανε μείωση που έφτανε το 30% στους 
δημοσίους υπαλλήλους που προσέλα-
βε η Χαμάς, αυξάνοντας με αυτόν τον 
τρόπο την πίεση προς τη Χαμάς και 

προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στην 
έτσι κι αλλιώς παραπαίουσα οικονομία 
της Γάζας. 

Το πιο σημαντικό εμπόδιο παραμέ-
νουν οι Ταξιαρχίες Ιζεντίν Αλ Κασάμ, 
ένοπλο σκέλος της Χαμάς. Ο Αμπάς 
απαιτεί να διαλυθούν για να προχωρή-
σουν οι διαπραγματεύσεις, ενώ η Χα-
μάς δηλώνει ότι οι ένοπλες ομάδες της 
δεν αποτελούν ζήτημα προς διαπραγ-
μάτευση. Το συγκεκριμένο ζήτημα απο-
τελεί κόκκινη γραμμή για τη Χαμάς και 
παρά το γεγονός ότι ο Αμπάς συνεχίζει 
να πιέζει, έχοντας φυσικά τη στήριξη 
των Αμερικάνων και των σιωνιστών, 
γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν μπορεί να 
διαλύσει τις διαπραγματεύσεις αν δε 
θέλει η ήδη χαμηλή δημοτικότητά του 
στη Δυτική Οχθη (τη Γάζα την έχει χά-
σει έτσι κι αλλιώς) να πέσει περισσό-
τερο. Εξάλλου, και ο ίδιος γνωρίζει ότι 
δεν έχει πια τα μέσα για να συνεχίσει 
να κυβερνά χωρίς εκλογές και με ωμή 
καταστολή κάθε αντιπολιτευόμενης 
φωνής.

Οι δηλώσεις του πολιτικού αναλυ-
τή του Ινστιτούτου Αλ Σαμπάκα, Τά-
ρεκ Ντανά, στο Al Jazeera δείχνουν 
για ποιο λόγο ο Αμπάς «καίγεται» να 
αφοπλίσει τη Χαμάς, πέρα από το ότι 
αυτό αποτελεί απαίτηση του Ισραήλ. 
«Αν συμβεί κάτι τέτοιο στην πραγματι-
κότητα, δεν πρόκειται να οδηγήσει σε 
αληθινή συμφιλίωση, αλλά αντίθετα 
θα ενισχύσει την κυριαρχία της Φα-

τάχ στο παλαιστινιακό πολιτικό φάσμα 
και θα αυξήσει την αυταρχικότητα της 
εξουσίας της. Αν η Χαμάς δεχτεί να πα-
ραδώσει τα όπλα της, θα σταματήσει να 
υφίσταται σαν απελευθερωτικό κίνημα, 
με αποτέλεσμα να πάψει να είναι λα-
οφιλής και κοινωνικά νομιμοποιημένη, 
που είναι και οι θεμέλιοι λίθοι της δύνα-
μής της. Η δύναμη της Χαμάς πηγάζει 
σε σημαντικό βαθμό από την απογοή-
τευση του κόσμου για τις ατέρμονες και 
αναποτελεσματικές διαπραγματεύσεις 
της ΠΑ με το Ισραήλ». Και της αγαστής 
συνεργασίας του Αμπάς με τους σιω-
νιστές για την καταστολή του παλαι-
στινιακού λαού στη Δυτική Οχθη, θα 
συμπληρώναμε.

Ο Μουχαϊμίρ Αμπού Σααντά, καθη-
γητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανε-
πιστήμιο Αλ Αζάρ της Γάζας, δήλωσε 
στο Al Jazeera ότι η μεγάλη πλειοψηφία 
των Παλαιστινίων της Γάζας δε θέλει 
τον αφοπλισμό της Χαμάς, ακόμα και 
αν δεν είναι υποστηρικτές τους. Οι κά-
τοικοι της Γάζας βλέπουν τι γίνεται στη 
Δυτική Οχθη με τις συνεχείς εισβολές 
του ισραηλινού στρατού και με τους 
εποικισμούς και φοβούνται ότι χωρίς το 
ένοπλο σκέλος της Χαμάς θα γίνονται 
τα ίδια και στη Γάζα. Οι Παλαιστίνιοι 
της Γάζας είναι ενάντια στον αφοπλι-
σμό όχι μόνο της Χαμάς αλλά όλων 
των οργανώσεων της Αντίστασης, όσο 
τα παλαιστινιακά εδάφη παραμένουν 
υπό ισραηλινή κατοχή και συνεχίζεται 

ο αποκλεισμός της Λωρίδας. Ο αφο-
πλισμός της Αντίστασης θα άνοιγε την 
όρεξη στους σιωνιστές για μεγαλύτερη 
επιθετικότητα.

Αν αφοπλιστεί η Χαμάς και γενικά οι 
οργανώσεις της Αντίστασης, ο Αμπάς 
θα πετύχει αυτό που δεν πέτυχε έντεκα 
χρόνια πριν, με τη βοήθεια της βρετα-
νικής MI6 που κατάστρωσε τα σχέδια 
ανατροπής της Χαμάς στην Γάζα, και 
των Αμερικάνων που εξόπλισαν και 
εκπαίδευσαν την προεδρική φρουρά 
(τους πραιτωριανούς τους Αμπάς), η 
οποία ανέλαβε το στρατιωτικό κομμά-
τι εκείνης της απόπειρας πραξικοπήμα-
τος, σύμφωνα με έρευνα του αραβικού 
δικτύου Al Jazeera.

Στο μεταξύ, η δημοτικότητα της 
Φατάχ και του Αμπάς συνεχίζουν να 
πέφτουν με γρήγορο ρυθμό, σύμφωνα 
με δημοσκόπηση του Παλαιστινιακού 
Κέντρου Ερευνας και Πολιτικής. Η συ-
ντριπτική πλειοψηφία των Παλαιστινίων 
ζητά την άμεση παραίτησή του και πα-
ράλληλα ανησυχεί για την τωρινή και 
μελλοντική κατάσταση των πολιτικών 
δικαιωμάτων στα παλαιστινιακά εδά-
φη, μετά την κατακόρυφη αύξηση των 
συλλήψεων δημοσιογράφων και ακτιβι-
στών που κάνουν κριτική στον Αμπάς. 
Οι συλλήψεις αυτές γίνονται με βάση 
τον νέο Νόμο περί Εγκλημάτων στον 
Κυβερνοχώρο, τον χειρότερο νόμο 
από καταβολής ΠΑ, όπως τον έχουν 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 15



www.eksegersi.gr

6 14 ΟΚΤΩΒΡΗ 2017

«Ψήνεται» το νέο πακέτο
Η ίδια ιστορία: το ΔΝΤ δημοσιοποιεί τις 

«προβλέψεις» του και εκτιμά ότι το «πρωτογενές 
πλεόνασμα» το 2018 θα είναι 2,2% του ΑΕΠ. Μέχρι 
το 3,5% που είναι ο συμφωνημένος στόχος, μένει ένα 
ποσοστό που ποσοτικοποιημένο οδηγεί σε νέα μέτρα 
ύψους περίπου 2,4 δισ. ευρώ.

Παίρνουν την πάσα οι αντιπολιτευόμενες 
εφημερίδες κι αρχίζουν την «κινδυνολογία» για την 
«ανίκανη» κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ: «νέα μέτρα 
ζητά το ΔΝΤ»! Εμείς δεν ζητάμε νέα μέτρα, λέει το 
ΔΝΤ, εμείς απλά παρουσιάζουμε τις προβλέψεις! 
Σωστά, τα νέα μέτρα θα τα ζητήσει η τρόικα, όταν 
έρθει η ώρα.

Πανέτοιμοι οι συριζαίοι (ήξεραν πολύ καλά τι θα 
πει το ΔΝΤ και ο Τσακαλώτος το είχε ήδη υπαινιχθεί) 
γυρίζουν την κουβέντα αλλού: πόσες φορές μέχρι 
τώρα δεν έχει πέσει έξω το ΔΝΤ στις προβλέψεις του; 
Σωστά, αλλά αυτό διαπιστώθηκε κατόπιν εορτής. Τα 
μέτρα είχαν νομοθετηθεί με βάση τις προβλέψεις, κι 
όταν αυτές διαψεύστηκαν, δεν πάρθηκαν πίσω. Απλά, 
συνυπολογίστηκαν στο επόμενο πακέτο μέτρων.

Είναι πάγια πρακτική του ΔΝΤ, η οποία εξελίσσεται 
σε συμπαιγνία με τους ευρωπαϊκούς «θεσμούς», 
να παίζει εκούσια το ρόλο του «κακού». Κάνει υπέρ 
του δέοντος απαισιόδοξες «προβλέψεις» κι όταν 
αρχίζει το παζάρι κυβέρνησης-τρόικας, έχει όλα τα 
περιθώρια να «υποχωρήσει» στο επίπεδο που από 
την αρχή είχαν όλοι μαζί (οι τροϊκανοί) αποφασίσει. 
[Θυμηθείτε τις υποκλαπείσες συνομιλίες ανάμεσα 
σε στελέχη του ΔΝΤ, που περιέγραφαν ακριβώς αυτή 
την τακτική].

Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Το ΔΝΤ θα βάλει κάτω 
τις «προβλέψεις» του και θα ζητήσει «να βγουν τα 
νούμερα» (με νέα μέτρα φυσικά). Ο Τσακαλώτος 
με τον Χουλιαράκη θα «στηλώσουν τα πόδια». Οι 
ευρωπαϊκοί «θεσμοί» θα δείξουν «κατανόηση» για 
τις ενστάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά 
θα επικαλούνται και την εντολή που έχουν να 
παραμείνει το ΔΝΤ στο ελληνικό «πρόγραμμα». 
Και στο τέλος θα τα βρουν σ' ένα «πακέτο», που θα 
είναι μεν «ελαφρύτερο» από τις αρχικές απαιτήσεις 
του ΔΝΤ, αλλά θα φορτωθεί κι αυτό μαζί με όλα 
τα προηγούμενα «πακέτα» στην «καμπούρα» του 
ελληνικού λαού.

Το μόνο ερώτημα είναι αν θα έχουμε και πάλι 
διαπραγμάτευση-θρίλερ, που θα τραβήξει μήνες, ή 
αν όλοι μαζί (με πρώτους τους Τσιπροκαμμένους) 
θα κάνουν «υποχωρήσεις» για να κλείσει η τρίτη 
αξιολόγηση και να μείνει ανοιχτή η προοπτική 
μιας ακόμα «εξόδου στις αγορές». Γιατί με 
μπλοκαρισμένες διαπραγματεύσεις, τέτοια έξοδος 
αποκλείεται.

Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι ο Τσακαλώτος 
θα… μαγέψει τη Βελκουλέσκου και θα την πείσει 
με ατράνταχτα… μαρξιστικά επιχειρήματα ότι 
τα πράγματα έχουν αλλάξει και πρέπει να δείξει 
εμπιστοσύνη στις δικές του προβλέψεις, αν 
υποθέσουμε δηλαδή ότι το «πακέτο» θα είναι 
τελικά σχετικά μικρό και εύκολα «διαχειρίσιμο» από 
τους Τσιπροκαμμένους, ένα είναι το ατράνταχτο 
συμπέρασμα: εξακολουθούμε να κινούμαστε σε 
πλαίσιο σκληρής δημοσιονομικής λιτότητας. Κι αυτό 
δε θ' αλλάξει τα επόμενα χρόνια.

Την ώρα που ο Τσίπρας τάζει διάφορα από τα 
«μπαλκόνια», σε πρακτικό πολιτικό επίπεδο η μόνη 
συζήτηση που γίνεται είναι αν θα παρθούν νέα 
μέτρα (και τι ύψους), αν θα έρθουν πιο μπροστά (το 
2018) τα προ-νομοθετημένα αντιλαϊκά μέτρα του 
2019 και του 2020 και θα πάνε πιο πίσω (το 2023) τα 
περιβόητα «αντίμετρα». Συζήτηση για ελαφρύνσεις, 
για αφαίρεση μέτρων, δε γίνεται.

στο ψαχνό

Νεοφιλελεύθερος 
κυνισμός

Ο Κωστής Χατζηδάκης είναι δηλωμέ-
νος (παλαιόθεν) νεοφιλελεύθερος. Απλά 
δεν το προβάλλει, γιατί ο νεοφιλελευθερι-
σμός ποτέ δεν «πουλούσε» στην ελληνική 
πολιτική πιάτσα. Ηξερε πολύ καλά (του 
ίδιου φυράματος είναι και οι συνεργάτες 
του), λοιπόν, τι έγραφε όταν έγραψε στο 
ερωτηματολόγιο προς τα μέλη και τους 
οπαδούς της ΝΔ, να επιλέξουν αν θέλουν 
«μια πολιτική προσέλκυσης ιδιωτικών 
επενδύσεων» ή «μια προστατευτική πολι-
τική για την αγορά εργασίας».

Πρόκειται, ασφαλώς, για νεοφιλελεύ-
θερο κυνισμό, διατυπωμένο με τον πιο 
απροκάλυπτο τρόπο. Αυτός ο κυνισμός, 
όμως, αποκαλύπτει την αλήθεια. Οι κα-
πιταλιστές θέλουν κινεζοποίηση για να 
κάνουν επενδύσεις. Το επιτελείο του Χα-
τζηδάκη, με τον νεοφιλελεύθερο κυνισμό 
του, είπε ωμά αυτό που τα άλλα αστικά 
κόμματα προσπαθούν να κρύψουν. Γι' αυ-
τό και βρήκαν την ευκαιρία, όχι μόνον ο 
ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠΑΣΟΚ, να την «πέ-
σουν» στη ΝΔ. Χτύπησαν τα σχετικά κα-
μπανάκια (δεν ξέρουμε αν ο Χατζηδάκης 
τα άκουσε μόνος του ή αν του το υπεν-
θύμισε ο  ομοΐδεάτης Κούλης) και έγινε 
η… διόρθωση: στα αποτελέσματα του δι-
αδικτυακού γκάλοπ, που παρουσιάστηκαν, 
τα μέλη και οι φίλοι της ΝΔ φέρονται να 
«αναγνωρίζουν τον σημαντικό ρόλο που 
παίζουν οι επενδύσεις του ιδιωτικού το-
μέα στη δημιουργία νέων θέσεων εργα-
σίας» και ταυτόχρονα να «αναδεικνύουν 
την ανάγκη ενός φιλικού πλαισίου για τις 
επιχειρήσεις χωρίς όμως εκπτώσεις στην 
τήρηση της εργατικής νομοθεσίας». Πώς 
έγινε αυτό το… θαύμα, όταν το ερώτημα 
ετίθετο διαζευκτικά (ή το ένα ή το άλλο); 
Στην αστική προπαγάνδα όλα γίνονται.

Αμερικανόδουλοι (1)
Ξύλινος ο πρωτοσέλιδος κεντρικός 

τίτλος της κυριακάτικης «Αυγής»: «Η Ελ-
λάδα ξανά στο παιχνίδι - Από χώρα-πα-
ρίας, χώρα με ρόλο αναβαθμισμένο»! Η 
φωτογραφία σκέτη αμερικανιά: Ο Τσίπρας 
ν' ανεβαίνει μια σκάλα αεροπλάνου (κάτι 

σαν τους αμερικανούς προέδρους ένα 
πράμα). Και η επεξήγηση με ένθετο πάνω 
στη φωτογραφία: «Σε ρυθμούς… Τραμπ θα 
κινηθεί η πολιτική επικαιρότητα την επό-
μενη εβδομάδα καθώς ο πρωθυπουργός 
ετοιμάζεται για τον Λευκό Οίκο, καλεσμέ-
νος από τον οικοδεσπότη του…» κτλ. κτλ.

Η παραδοσιακή ξενοδουλεία του ελ-
ληνικού αστισμού αποτυπωμένη σ' ένα… 
αριστερό πρωτοσέλιδο. Ακόμα και σ' 
αυτό το επίπεδο αποδεικνύονται ίδιοι 
κι απαράλλαχτοι με τους προκατόχους 
τους. Πέφτουν… στα τέσσερα για μια 
πρόσκληση για τον Λευκό Οίκο. Κι από 
ποιον; Από τον Τραμπ που δε χρειάζεται 
άλλες συστάσεις.

Αμερικανόδουλοι (2)
Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση Τραμπ-

Τσίπρα, η αμερικάνικη πρεσβεία -μέσω 
facebook- μας έδωσε το πλαίσιο: «θα 
συζητήσουν ένα εύρος διμερών και περι-
φερειακών θεμάτων, περιλαμβανομένης 
της αμυντικής συνεργασίας, των οικο-
νομικών επενδύσεων, της ενεργειακής 
ασφάλειας και των ισχυρών πολιτιστι-
κών δεσμών που συνδέουν τους Αμερι-
κανούς και τους Ελληνες». Οποιος ξέρει 
να διαβάζει πίσω από τις γραμμές μιας 
διπλωματικής ανακοίνωσης, μπορεί να 
διαπιστώσει ότι το μόνο που ενδιαφέρει 
τους Αμερικανούς είναι να πουλήσουν 
όπλα, να επεκτείνουν τη συμφωνία για 
τη Σούδα (ποτέ δεν έκρυψαν ότι θέλουν 
μια μακροχρόνια συμφωνία και όχι 
ετήσιες ανανεώσεις) και να δεσμεύ-
σουν την Ελλάδα στο ενεργειακό τους 
σχέδιο (αγωγοί φυσικού αερίου). Τα 
περί «οικονομικών επενδύσεων» είναι 
καρύκευμα στη σάλτσα, καθώς όλοι 
γνωρίζουμε ότι αυτές δεν είναι αρμο-
διότητα του αμερικανού προέδρου. 
Επομένως, ο Τσίπρας πάει στις ΗΠΑ 
για να «δώσει».

Φλικ-φλακ
Η συμφωνία κλείστηκε σε… επίπεδο 

κορυφής. Ο Τσίπρας θα προσέφερε 
πλήρη (και προσωπική δηλαδή) στήρι-
ξη στην… περιπέτεια του Καμμένου με 
Γιαννουσάκη, λονδρέζικα καζίνο κτλ. 

και ο Καμμένος θα έβαζε το κόμμα του να 
ψηφίσει την τροπολογία για 

Συνέπεια
«Κύριε Αρχηγέ της Αξιωματικής Αντι-

πολίτευσης, θα γνωρίζετε ασφαλώς 
ότι ο αείμνηστος πατέρας σας υπέ-
στη τα πάνδεινα και αυτός και στενοί 
του συνεργάτες προκειμένου να τους 
αποδοθούν ποινικές ευθύνες με πρω-
ταγωνιστές ακόμα και δικαστικούς λει-
τουργούς. Ευτυχώς, υπήρξε το άριστο 
πολιτικό αισθητήριο, και γιατί όχι και η 
μεγαλοθυμία του Ανδρέα Παπανδρέου, 
ο οποίος, μολονότι είχε ταλαιπωρηθεί 
προηγουμένως και αυτός από Ειδικά 
Δικαστήρια, έβαλε τέλος στα σχέδια 
των επικίνδυνων, για τη Δημοκρατία, 
νοσηρών εγκεφάλων. Η φράση του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή ότι τους 
πολιτικούς ηγέτες δεν τους βάζεις στη 
φυλακή, αλλά απλά ο λαός τους στέλνει 
στο σπίτι τους, εφαρμόστηκε πλήρως».

Ετσι υπερασπίστηκε τον Καμμένο ο 
Παπαγγελόπουλος. Υποστηρίζοντας ότι 
τα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να παραδί-
δονται στην κρίση των εκλογέων τους 
και όχι των δικαστικών αρχών!

Προηγουμένως, φρόντισε να υπε-
ρασπιστεί τον εαυτό του από την κατη-
γορία ότι αυτός ξεκίνησε τη δικαστική 
έρευνα κατά Μαρινάκη, από την οποία 
πήρε μετά πάσα ο Καμμένος!

Συνεπής με τη συνήθειά του να ευ-
λογεί τους προστάτες του, έχει πει και 
το εξής καταπληκτικό, σχολιάζοντας τη 
δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο 
του Βατοπεδίου: «Εχω πει πολλές  φο-
ρές ότι τους λαοπρόβλητους ηγέτες τα 
ντόπια και ξένα συμφέροντα οι νταβα-
τζήδες της διαπλοκής, οι λακέδες και 
τα γιουσουφάκια της ενημέρωσης προ-
σπαθούν να τους εξουδετερώσουν με 
κάθε τρόπο. Αυτό συνέβη με τον Κώστα 
Καραμανλή αυτό συμβαίνει και σήμερα 
με τον Αλέξη Τσίπρα. (…) Ο Αλέξης Τσί-
πρας και ο Κώστας Καραμανλής επει-
δή δεν είναι παιδιά του εργαστηριακού 
σωλήνα της διαπλοκής είναι απρόσβλη-
τοι στους ιούς της».

ΚΟΝΤΡΕΣ
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την Τουρκική Ενωση Ξάνθης και το νομοσχέδιο για την επιλογή 
φύλου. Ο Τσίπρας φάνηκε συνεπής στο πολιτικό «ντιλ» με τον 
κυβερνητικό του εταίρο. Πήγε στη Βουλή και υπέστη όλο το ξεφτι-
λίκι. Ο Καμμένος επίσης φάνηκε συνεπής, βάζοντας τους δικούς 
τους να ανακοινώσουν ότι οι ΑΝΕΛ θα ψηφίσουν τις «επίμαχες» 
διατάξεις. Τότε ήταν που βγήκαν μπροστά τα… φλογισμένα ράσα, 
με διαρροές περί «πολιτικής εξαπάτησής» τους από τον Καμμένο, 
που διαβεβαίωνε τους δεσποτάδες ότι συντάσσεται με τις δικές 
τους απόψεις. Κανένα πρόβλημα. Ο συνεπίθετος του αρχηγού 
βουλευτής ανακοίνωσε πως η θέση των ΑΝΕΛ είναι ψήφος «κατά 
συνείδηση», οπότε αποδεσμεύτηκαν από την υποχρέωσή τους να 
υπερψηφίσουν τις δύο ρυθμίσεις. Πώς αντέδρασε ο Τσίπρας; Το 
κατάπιε και αυτό, όπως και όλα τα προηγούμενα.

Μαχαιρώματα
«Ηγετική» κίνηση του Μητσοτάκη είναι «η υποβάθμιση του 

αντιπροέδρου Αδωνη Γεωργιάδη, από τον οποίο αφαιρείται το 
χαρτοφυλάκιο του τομέα Αμυνας», έγραψε ο Μ. Κοττάκης στη 
«Δημοκρατία». Αφού ανέφερε διάφορα παρασκηνιακά (απειλή 
Γεωργιάδη για παραίτηση, αν ο Μητσοτάκης δεν υιοθετούσε την 
πρότασή του για το ζήτημα της αλλαγής ταυτότητας φύλου) έκα-
νε στο τέλος την εξής επισήμανση: «Ωστόσο, στην πραγματικότη-
τα η θέση του κ. Γεωργιάδη στο ευρύτερο επιτελείο του αρχηγού 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν ναρκοθετημένη απαρχής, 
δεδομένης της φιλελεύθερης κατεύθυνσης που θέλει να δώσει 
στη Ν.Δ. ο Κυριάκος. Πέραν αυτών, αξίζει να σημειωθεί ότι στην 
Πειραιώς δεν είδαν ποτέ με καλό μάτι ούτε τις ρεβεράντζες Γε-
ωργιάδη στους Μέρκελ – Σόιμπλε στο Βερολίνο συνοδεία τέως 
εμπόρου όπλων ούτε την αυτόνομη χάραξη γραμμής (ζήτησε να 
διακοπεί η αξιολόγηση για να προκηρυχθούν εκλογές) ούτε βε-
βαίως την κινητικότητά του στην περιφέρεια»!

Κιτρινισμός
«171 ψήφοι για ένα νομοσχέδιο-τομή»! Πανηγυρικό το πρωτο-

σέλιδο της «Αυγής» την περασμένη Τετάρτη. Και «κιτρινιάρικο» 
όσο δεν παίρνει άλλο. Γιατί οι 171 ψήφοι ήταν επί της αρχής του 
νομοσχέδιου για την αλλαγή ταυτότητας φύλου. Τα βασικά του 
άρθρα καταψηφίστηκαν από τους βουλευτές των ΑΝΕΛ (πλην 
Ζουράρι) και από μια βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δυο άλλοι 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απουσίασαν σκόπιμα (αφού προηγου-
μένως είχαν εκφράσει τη διαφωνία τους). Πέρασαν χάρη στις 
ψήφους των βουλευτών του Ποταμιού και του Θεοχαρόπουλου, 
που διαφοροποιήθηκε από το «παρών» της ΔΗΣΥ. Χωρίς αυτές 
τις ψήφους δε θα περνούσαν. Μάταια ψάχνει κανείς να βρει μια 
σχετική αναφορά στο πρωτοσέλιδο της «Αυγής». Βρίσκει μόνο 
αναφορές στους «εξωγήινους» του Μητσοτάκη, στην πολυδιά-
σπαση της  Κεντροαριστεράς και στους ιεράρχες που απειλούν.

Μούγκα
Οταν μια δημόσια υπηρεσία ασκεί σοβαρό έλεγχο και προ-

σπαθεί να προλάβει τις καταστροφικές συνέπειες μιας καπιτα-
λιστικής επένδυσης στο δασικό περιβάλλον ή  στην πολιτιστική 
κληρονομιά, καταγγέλλεται ως υπονομευτής της ανάπτυξης. 
Οταν πολίτες προσφεύγουν στα διοικητικά δικαστήρια ή το ΣτΕ 
κατά μιας τέτοιας επένδυσης, επικαλούμενοι τη νομιμότητα, είναι 
«ιδεοληπτικοί», «κολλημένοι», «εχθροί των επενδύσεων», άνθρω-
ποι που «αντιστρατεύονται την ανάπτυξη» κτλ.

Οταν οι καναλάρχες κάνουν προσφυγή στο ΣτΕ, με σκοπό είτε 
να καταργήσουν, είτε να αλλάξουν, είτε να καθυστερήσουν την 
εφαρμογή της απόφασης του ΕΣΡ (προσοχή: του ΕΣΡ αυτή τη 
φορά, όχι του Παππά) για τον αριθμό των τηλεοπτικών αδειών και 
-κυρίως αυτό- την τιμή εκκίνησης στο διαγωνισμό που θα γίνει, 
είναι καθωσπρέπει επιχειρηματίες που ασκούν τα συνταγματικά 
τους δικαιώματα. Μούγκα στα αστικά ΜΜΕ! Οχι πως περιμέναμε 
τίποτα διαφορετικό (δεν είμαστε αφελείς), αλλά δεν πρέπει και 
να το αφήσουμε ασχολίαστο.

Διαρροές
Στην ελληνική έκδοση του βιβλίου του ο Μπαρουφάκης κάνει 

δήλωση ότι μαγνητοφωνούσε μόνο συνομιλίες με εκπροσώπους 
των δανειστών στο εξωτερικό και «ποτέ συνομιλίες με συντρό-
φους, συναδέλφους ή άλλους έλληνες συνδιαμορφωτές των 
γεγονότων». Πώς ξέρει, όμως, ο Παπαχρήστος των «Νέων» ότι 
ο Μπαρουφάκης έβαζε τη γυναίκα του να τον βιντεοσκοπεί την 
ώρα που αυτός μιλούσε στο τηλέφωνο με διάφορους, ακόμα και 
«άγριες» νυχτερινές ώρες; Το γράφει στο βιβλίο του ή κάποιο που-
λάκι το σφύριξε στ' αυτί του Παπαχρήστου; Αν ισχύει το δεύτερο, 
τότε το πουλάκι μπορεί να το λένε και Γιανάκη.

ΥΓ. Είχαμε γράψει το σχόλιο, όταν ο Μπαρουφάκης έδωσε στη 
δημοσιότητα επιστολή του Κώστα Γαβρά, που λέει ότι θα κάνει 
ταινία με βάση το βιβλίο του. Ετσι, όλα εξηγήθηκαν. Ο Γαβράς 
δεν κάνει ντοκιμαντέρ, αλλά ταινίες μυθοπλασίας. Οπότε, αν 
κάνει τελικά αυτή την ταινία, ενδέχεται να περιλάβει και μερικά 
από τα ορίτζιναλ βίντεο (σαν ρετσιτατίβα στην εξέλιξη ενός οπε-
ρατικού έπους). Ετσι, διέρρευσε η ύπαρξή τους, που μέχρι τώρα 
κρατιόταν ως επτασφράγιστο μυστικό.

Η Φώφη και το ΠΑΣΟΚ νίκησαν κατά 
κράτος! Αυτό είναι το πολιτικό συ-

μπέρασμα που βγαίνει από τις τελικές 
αποφάσεις της επιτροπής Αλιβιζάτου 
για τις εκλογές αρχηγού του νέου φορέα 
της Κεντροαριστεράς (που δεν ξέρουν 
και δεν ξέρουμε ούτε τι μορφή θα έχει 
ούτε ποια ακριβώς θα είναι η πολιτική 
στρατηγική του). Ηλεκτρονική ψηφοφο-
ρία δε θα διεξαχτεί, όπως ήθελαν όλοι 
οι υποψήφιοι εκτός από τη Φώφη. Και 
η ημερομηνία των εκλογών μετατέθηκε 
μόνο για μια βδομάδα, όπως απαιτούσε 
η Φώφη, και όχι για περισσότερο, όπως 
ήθελαν οι υπόλοιποι για να κερδίσουν 
λίγο περισσότερο χρόνο για την προε-
κλογική τους εκστρατεία. 

Οσο για τα περιβόητα debate, μάλλον 
θα γίνουν μόνο δύο, ένα στην Αθήνα και 
ένα στη Θεσσαλονίκη, παρουσία κοινού 
και όχι με τον τρόπο που γίνονται τα 
debate πριν από τις βουλευτικές εκλο-
γές. Πάλι όπως ήθελε η Φώφη, που αυτού 
του είδους οι αντιπαραθέσεις, με δημο-
σιογράφους που κάνουν στημένες ερω-
τήσεις, δεν είναι το… δυνατό της σημείο. 
Είναι χαρακτηριστικό πως στην πρώτη 
τηλεοπτική εκπομπή που οργανώθηκε, 
η Φώφη αρνήθηκε να συμμετάσχει και 
άφησε τους άλλους να χτυπιούνται με-
ταξύ τους. Αυτηνής της φτάνει ο μηχα-
νισμός του ΠΑΣΟΚ, που μπορεί και της 
οργανώνει συγκεντρώσεις στις οποίες 
μιλάει μόνη της, με τον αέρα του φαβορί.

Για την τιμή των όπλων και μόνο, το 
Ποτάμι κατέθεσε νέα, «βελτιωμένη» 
πρόταση για την ηλεκτρονική (εξ απο-
στάσεως) ψηφοφορία, για να την απορ-
ρίψουν ασυζητητί οι υπόλοιποι (όπως και 
η επιτροπή Αλιβιζάτου), ενώ υπέβαλε 
ενστάσεις και για τον ορισμό του πρώ-
του γύρου στις 12 Νοέμβρη, μέρα που θα 
διεξάγεται ο Διεθνής Μαραθώνιος της 
Αθήνας. Η επιτροπή Αλιβιζάτου πήρε 
πάνω της την απάντηση, δηλώνοντας ότι 
δόθηκε παράταση στο χρόνο ψηφοφο-
ρίας, ώστε να μπορούν να ψηφίσουν και 
οι μαραθωνοδρόμοι και όσοι θ' αντιμε-

τωπίσουν εμπόδια στη μετακίνησή τους 
το πρωί. Ετσι, ο Θεοδωράκης έμεινε να 
γκρινιάζει από εδώ και από εκεί για τέ-
τοιες λεπτομέρειες, μπας και καταφέρει 
να ξεκουνήσει τους χίπστερ από το πλη-
κτρολόγιο και πάνε κάποιοι να στηθούν 
στην ουρά για να ψηφίσουν, παρέα με 
τους «βρωμύλους» του ΠΑΣΟΚ.

Εκλεισε, λοιπόν, ο προπαρασκευαστι-
κός κύκλος και ο θίασος αρχίζει να παίζει 
το νέο έργο: «Ο καλύτερος αρχηγός», με 
στοιχεία «ριάλιτι», φυσικά. Ποιο θα είναι 
το αποτέλεσμα; Η Φώφη λογικά θα είναι 
στο δεύτερο γύρο, με έναν από τους Θε-
οδωράκη-Καμίνη (χωρίς να αποκλείεται 
κάποια έκπληξη). Για τον δεύτερο γύρο, 
όμως, ποιος μπορεί να πάρει όρκο; Τό-
σα και τόσα έχουν δει τα μάτια μας. Ο 
Βενιζέλος φερόταν ως φαβορί, όμως ο 
Γιωργάκης τον έκανε μια χαψιά. Το ίδιο 
έκανε ο Σαμαράς στη Ντόρα. Ενώ τις 
τελευταίες εκλογές της ΝΔ τις κέρδισε 
«χαλαρά» ο Κούλης που όλοι τον είχαν 
για τρίτο και καταϊδρωμένο.

Ας επιστρέψουμε, όμως, στο νέο έρ-
γο του θιάσου, το οποίο ξεκίνησε με μια 
εντυπωσιακή ουβερτούρα.

Από το έδαφος των Βρυξελλών, ο 
Καμίνης κατηγόρησε τη Φώφη για «φυ-
γομαχία», χαρακτηρίζοντας «προσχη-
ματική» την απουσία της από τη Βουλή 
όταν ψηφιζόταν το νομοσχέδιο για την 
αλλαγή ταυτότητας φύλου. Η Φώφη, 
βλέποντας ότι ο Καμίνης πάει να κάνει 
παιχνίδι στις νεότερες ηλικίες (που είναι 
γενικά δεκτικές σε τέτοια ζητήματα), 
αντεπιτέθηκε αμέσως, μιλώντας για 
«προκλήσεις και μικρότητες» και συ-
στήνοντας «ψυχραιμία και μέτρο». «Η 
ενότητα εξυπηρετείται και εμβαθύνεται 
όταν οι διαδικασίες στηρίζονται σε κοινό 
πολιτικό αξιακό πλαίσιο», ανταπάντησε 
ο Καμίνης, συμπληρώνοντας ότι «φυσικά 
δε συνιστά μικρότητα, ούτε σε προσωπι-
κό όφελος αποσκοπεί, η επιμονή στον 
διάλογο, στην κριτική και στην απαίτηση 
να κάνουμε πράξη τις κοινές μας αξίες».

Ο Θεοδωράκης, που έδωσε μάχη στη 
Βουλή υπέρ του νομοσχέδιου, εν αντιθέ-
σει με το ΠΑΣΟΚ που με το «παρών» και 
τις σκόπιμες απουσίες έδειξε ότι θέλει να 
γλείψει το συντηρητικό ακροατήριο, βλέ-
ποντας ότι ο Καμίνης πάει να του αρπάξει 
τη μπουκιά από το στόμα, τράβηξε από 
τη φαρέτρα του άλλο βέλος και το κάρ-
φωσε στο σώμα του Καμίνη: «Τον άκουσα 
να λέει ότι θα παραμείνει δήμαρχος και 
θα είναι και πρόεδρος της παράταξης. 
Πιστεύει κανείς ότι είναι απογευματινή 
εργασία η παράταξη; Πιστεύει κανείς ότι 
μπορεί να διαχειρίζεται τον Δήμο Αθη-
ναίων και έναν νέο φορέα;».

Στο πλευρό του Θεοδωράκη τάχθηκε 
και ο Θεοχαρόπουλος, δηλώνοντας στο 
πολιτικό συμβούλιο της ΔΗΣΥ ότι «η 
πλήρης αφοσίωση της νέας εκλεγμένης 
ηγεσίας στο εγχείρημα είναι απολύτως 
απαραίτητη, μακριά από λογικές διπλών 
θέσεων και ρόλων». Τα βέλη Θεοδωράκη 
και Θεοχαρόπουλου δεν αφορούν μόνο 
τον Καμίνη, αλλά και τον Ανδρουλάκη, 
που έχει δηλώσει ότι αν εκλεγεί αρχηγός 
θα κρατήσει και την έδρα στο Ευρωκοι-
νοβούλιο.

Οπως αντιλαμβάνεστε, τις επόμενες 
τέσσερις εβδομάδες θα δούμε πολλές 
ακόμα πολιτικές… χαριτωμενιές από τον 
θίασο των δέκα υποψηφίων για την αρχη-
γία του νέου φορέα. Μια μικρή γεύση για 
το συνονθύλευμα που φιλοδοξεί να γίνει 
κόμμα (και θα παραμείνει συνονθύλευμα 
γιατί κανένας από τους υποψήφιους δεν 
έχει το ηγετικό εκτόπισμα να παραμερί-
σει τους άλλους) μας έδωσαν στη Βουλή 
με την πανσπερμία θέσεων που παρου-
σίασαν στο νομοσχέδιο για την αλλαγή 
ταυτότητας φύλου. Οι βουλευτές του 
Ποταμιού υπερψήφισαν το νομοσχέδιο, 
όπως και ο Θεοχαρόπουλος, ενώ το ΠΑ-
ΣΟΚ διχοτομήθηκε ανάμεσα σ' αυτούς 
που έμειναν στη Βουλή και ψήφισαν 
«παρών» και σ' αυτούς που φρόντισαν 
να λείψουν (μεταξύ των οποίων και τρεις 
υποψήφιοι αρχηγοί: Φώφη, Μανιάτης, 
Κωνσταντινόπουλος).

Κεντροαριστερά

Ο θίασος σε νέο έργο

Επίδειξη δύναμης από το ιερατείο

Ανεξάρτητα από τη θέση 
που έχει κάποιος για το 

περιεχόμενο του νομοσχέδιου 
(νόμου πλέον) για την αλλαγή 
ταυτότητας φύλου, το ερώ-
τημα προβάλλει αμείλικτο: τι 
δουλειά έχει η Εκκλησία της 
Ελλάδος σε ένα ζήτημα που 
ρυθμίζει σχέσεις πολιτών (μερί-
δας πολιτών εν προκειμένω) με 
το κράτος; Από πού κι ως πού 
δικαιούνται οι δεσποτάδες να 
εξαπολύουν απειλές κατά βου-
λευτών;

Ρητορικό είναι το ερώτημα, 
γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι 
το ιερατείο, έχοντας στήσει 
μια τεράστια μπίζνα και αποτε-
λώντας ισχυρό βραχίονα των 
ιδεολογικών μηχανισμών του 
ελληνικού αστικού κράτους, 
παρεμβαίνει ωμά στα πολιτι-
κά ζητήματα, αξιοποιώντας 
την πολιτική δύναμη που έχει 
αποκτήσει. Παλιότερα ήταν ο 
πολιτικός γάμος, μετά η ανα-
γραφή του θρησκεύματος στις 

ταυτότητες, μετά το σύμφωνο 
συμβίωσης ομοφύλων, τώρα η 
δυνατότητα αλλαγής ταυτότη-
τας φύλου για τα διεμφυλικά 
άτομα. Στην περίπτωση του 
πολιτικού γάμου έδωσαν πραγ-
ματική μάχη (και κέρδισαν την 
ισοκυρία με τον θρησκευτικό), 
γιατί θίγονταν οι αποδόσεις 
των μαγαζιών τους. Στην περί-
πτωση των ταυτοτήτων κυριάρ-
χησαν οι πολιτικές φιλοδοξίες 
του Χριστόδουλου. Σε όλες 
τις άλλες περιπτώσεις, το ιερό 
τζέρτζελο γίνεται για λόγους 
ιδεολογικής ηγεμονίας. Αλί-
μονο αν δεν «κουλαντρίσουν» 
το ποίμνιο (κοπάδι σημαίνει) 
με ό,τι πιο σκοταδιστικό και 
μεσαιωνικό υπάρχει. Επί της 
ουσίας δεν τους ενδιαφέρει η 
σεξουαλική «ορθότητα» (το τι 
συμβαίνει στις γραμμές τους, 
που το ξέρει όλος ο κόσμος, 
το αποδεικνύει), αλλά θέλουν 
να επιβεβαιώνουν συνεχώς τη 
θέση ισχύος που κατέχουν στο 

αστικό σύστημα εξουσίας.
Τα αστικά κόμματα σπεύ-

δουν να αγκαλιάσουν και να 
γλείψουν το ιερατείο. Ολα, 
χωρίς εξαίρεση. Δε χάνουν 
ευκαιρία να συναντηθούν με 
εκκλησιαστικούς παράγοντες, 
αναγνωρίζοντάς τους έτσι πολι-
τικό ρόλο. Αυτό βέβαια είναι το 
λιγότερο. Το περισσότερο είναι 
η στάση που κρατούν σε ζητή-
ματα που το ιερατείο προκα-
λεί πολιτικές αντιπαραθέσεις, 
παρεμβαίνοντας σε καθαρά 
κρατικά ζητήματα. Τι να πρω-
τοθυμηθεί κανείς; Μήπως τον 
Τρίτση που «πήρε τον πούλο» 
συνοδευόμενος από τον έπαι-
νο του Ανδρέα Παπανδρέου 
ότι «έγραψε ιστορία»; Πολλές 
δεκαετίες από τότε, την ίδια 
τύχη είχε ο Φίλης, που τον 
προέγραψαν οι δεσποτάδες για 
εκπαιδευτικά ζητήματα. Να θυ-
μηθούμε μήπως τον Καραμαν-
λή που επικεφαλής ολόκληρης 
της κοινοβουλευτικής του ομά-

δας πήγαινε να υπογράψει στις 
δέλτους του Χριστόδουλου για 
τις ταυτότητες;

Τα αστικά κόμματα όχι μόνο 
δεν έχουν διανοηθεί να κάνουν 
πράξη την αστική μεταρρύθμι-
ση του διαχωρισμού κράτους 
και Εκκλησίας, αλλά κάνουν ό,τι 
μπορούν για να έχουν την εύ-
νοια του ιερατείου. Ο «αριστε-
ρός» Τσίπρας έχει συναντηθεί 
με τον Ιερώνυμο περισσότερες 
φορές απ' ό,τι άλλος πρωθυ-
πουργός με αρχιεπίσκοπο. 
Εδωσε στο ιερατείο λόγο στη 
διαμόρφωση του μαθήματος 
των θρησκευτικών και καρατό-
μησε τον υπουργό του όταν το 
απαίτησαν οι δεσποτάδες. Και 
τώρα, με το νομοσχέδιο για το 
φύλο, ούτε που τόλμησε να πει 
στους δεσποτάδες να το βου-
λώσουν, γιατί δεν τους πέφτει 
λόγος. Αντίθετα, ετοιμάζει τις 
επόμενες παραχωρήσεις, για 
να εξασφαλίσει ένα ακόμα 
γεύμα στην αρχιεπισκοπή.
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Ενοχλημένος από το γεγονός ότι 
οι νεοναζί βουλευτές παρέλαυ-

ναν ο ένας μετά τον άλλο από το 
βήμα και επαναλάμβαναν -με το 
δικό τους τρόπο- τα επιχειρήματα 
των δεσποτάδων ενάντια στο νομο-
σχέδιο για την αλλαγή ταυτότητας 
φύλου, ο Κοντονής τους επιτέθηκε 
χαρακτηρίζοντας τη ΧΑ εγκληματι-
κή οργάνωση η οποία δολοφόνησε 
τον Παύλο Φύσσα. Οι χρυσαυγίτες 
άρχισαν το υβρεολόγιο και μετά 
πήρε το λόγο ο Μιχαλολιάκος για 
να διαμαρτυρηθεί ότι ο υπουργός 
παρεμβαίνει σε εν εξελίξει δίκη και 
λέει αναπόδεικτα πράγματα.

«Ο Ρουπακιάς ήταν μέλος της 
Χρυσής Αυγής;» ρώτησε ο Κοντο-
νής. «Οχι» απάντησε ο Μιχαλο-
λιάκος, απαρνούμενος ένα από 
τα γκεσέμια της οργάνωσης του 
Πειραιά και του τάγματος εφό-
δου της Νίκαιας. Ο Κοντονής του 
θύμισε ότι αυτός ανέλαβε την πο-
λιτική ευθύνη και ο Μιχαλολιάκος 
απαντούσε «για τον Θεοφίλου που 
σκότωσε τον άλλο…» (το να πεις 
στους νεοναζί ότι ο Θεοφίλου έχει 
αθωωθεί και πως ούτε πρωτόδικα 
είχε καταδικαστεί για φόνο είναι 

ψιλά γράμματα). «Ο Ρουπακιάς 
ήταν μέλος της Χρυσής Αυγής, τε-
λούσε εν κομματική υπηρεσία εκεί-
νο το βράδυ κι εσείς όλα αυτά τα 
αρνείστε, κόντρα σε φωτογραφίες 
του Ρουπακιά σε κάμπινγκ της Χρυ-
σής Αυγής!» επανήλθε ο Κοντονής. 
«Οχι! Ψέματα!» ούρλιαζε ο Κασιδι-
άρης. «Δεν ντρέπεσαι» φώναζε ο 
Παππάς. «Ο Θεοφίλου της Πάρου 
είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ! ΣΥΡΙΖΑ 
ήταν!» ούρλιαζε ο Κασιδιάρης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η 
ηγεσία των νεοναζί προσπαθεί να 

«ξεφορτωθεί» τον δολοφόνο του 
Παύλου Φύσσα για να γλιτώσει 
αυτή. Αμέσως μετά το ειδεχθές 
έγκλημα, προσπάθησαν να ισχυρι-
στούν ότι προηγήθηκε καυγάς για… 
ποδοσφαιρικά ζητήματα (δελτίο 
Τύπου της ΧΑ στις 18.9.2013). Με-
τά, ισχυρίζονταν ότι ο Ρουπακιάς 
ήταν απλός ψηφοφόρος της ΧΑ, η 
οποία δεν έχει καμιά σχέση με τη 
δολοφονία του Φύσσα. Τα στοι-
χεία, βέβαια, έδειχναν άλλα. Ετσι, 
ο φιρερίσκος έκανε τη «βελτίωση» 
της πολιτικής -αλλά όχι ποινικής- 

ευθύνης, λέγοντας -χωρίς να 
ερωτηθεί- σε ραδιοφωνική συνέ-
ντευξή του στον Χατζηνικολάου, 
στις 17.9.2015: «Οσον αφορά  την 
πολιτική ευθύνη για την δολοφονία 
στο Κερατσίνι την αναλαμβάνουμε. 
Αλλά ποινική ευθύνη δεν υπάρχει. 
Αν υπήρχε γιατί δεν υπήρξε ποτέ 
για την δολοφονία του Τεμπονέρα, 
για την δολοφονία του Λαμπράκη.
Είναι δυνατόν ένα ολόκληρο κόμμα 
να κατηγορείται, γιατί ένα οπαδός, 
ένας φίλος του κόμματος, προέβη 
σε μια καταδικαστέα πράξη!».

Επειδή ξέρουν ότι υπάρχουν 
στοιχεία για τη λειτουργία της 
«αρχής του αρχηγού» και τη στρα-
τιωτική-πυραμιδική λειτουργία της 
συμμορίας τους (όλες οι εντολές 
για σοβαρά εγκλήματα δίνονται 
από τον φίρερ και φτάνουν στα 
εκτελεστικά όργανα μέσω της 
ιεραρχίας), προσπαθούν απεγνω-
σμένα να «αποδείξουν» ότι ο Ρου-
πακιάς είναι ένας απλός φίλος της 
ΧΑ. Ομως ο Ρουπακιάς δεν είναι 
απλό μέλος αλλά στέλεχος της 
νεοναζιστικής συμμορίας.

Η φωτογραφία που (ξανα)δη-

μοσιεύουμε είναι από ορκωμοσία 
νεοσύλλεκτων της ΧΑ, που έγινε 
στον ποταμό  Νέδα της Ηλείας, 
τον Αύγουστο του 2013, νύχτα, υπό 
το φως των δαυλών (σύνηθες ναζι-
στικό σκηνικό). Η ορκωμοσία των 
νεοσύλλεκτων δε γίνεται από όποι-
ον-όποιον αλλά από στελέχη της 
συμμορίας. Σ' αυτή την ορκωμοσία, 
λοιπόν, ο Ρουπακιάς (πρώτος από 
αριστερά στη φωτογραφία) είναι 
ένας από την τετραμελή ηγετική 
ομάδα που ορκίζει τους νεοσύλ-
λεκτους -εκτός των άλλων- στην 
τυφλή υποταγή στον φίρερ.

Ο πρώην χρυσαυγίτης Ηλίας 
Σταύρου, που κατέθεσε επί τριή-
μερο στη δίκη και «τσουρούφλισε» 
την ηγετική ομάδα της συμμορίας, 
όχι μόνο επιβεβαίωσε ότι η ορκω-
μοσία γινόταν από στελέχη που 
βρίσκονταν ψηλά στην οργάνω-
ση, αλλά κατέθεσε ότι μια φορά 
είδε τον Ρουπακιά στο ιδιαίτερο 
γραφείο του Πενταμελούς του 
Πειραιά, στο οποίο δεν έμπαινε 
κανένας άλλος εκτός από τα μέ-
λη της πενταμελούς διοίκησης! Ο 
Σταύρου δεν ήταν όποιος-όποιος, 
αλλά δηλωμένος εθνικοσοσιαλι-
στής, υποψήφιος βουλευτής της 
ΧΑ στην Πέλλα, που όταν δεν 
εκλέχτηκε, κλήθηκε στην Αθήνα 
και διορίστηκε ως επιστημονικός 
συνεργάτης βουλευτή της ΧΑ.

Ποιος οπλίζει το χέρι 
των φασιστών;

Το απόγευμα του Σαββάτου 7 Οκτώβρη, ομάδα 
από τη γνωστή χρυσαυγίτικη συμμορία της Γκο-
ρυτσάς στον Ασπρόπυργο μακέλεψε τον εργάτη 
γης Ασφάκ Μαχμούντ κι έναν συμπατριώτη του.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 3 τη νύχτα του Σαβ-
βάτου προς Κυριακή, άλλη φασιστική ομάδα (10-
12 άτομα ηλικίας 20-30 ετών, σύμφωνα με τη μαρ-
τυρία του θύματος) μακέλεψε τον εργάτη Ουσμάν 
Μοχάμεντ, που πήγαινε να πάρει το λεωφορείο 
στην Ηρακλείου έχοντας μόλις σχολάσει από τη 
δουλειά του σε εστιατόριο της Λαμπρινής.

Για να μην μείνουν… παραπονεμένοι οι Ελλη-
νες, τα ξημερώματα της Τετάρτης 11 Οκτώβρη, 
ομάδα δέκα φασιστών που επέβαιναν σε πέντε 
μηχανές επιτέθηκε σε δύο εργαζόμενους που κολ-
λούσαν αφίσες της ΠΕΝΕΝ, τραυματίζοντας τον 
ένα. Τους είχε ερεθίσει το θέμα της αφίσας (τα 
100χρονα της Οκτωβριανής Επανάστασης) και 
ήθελαν να στείλουν το μήνυμα ότι στον Πειραιά 
δεν υπάρχει θέση για τους… μπολσεβίκους (είναι 
η αγαπημένη λέξη του φίρερ τους - «μπολσεβίκε», 
ούρλιαζε ο Μιχαλολιάκος στη Βουλή, απευθυνό-
μενος στον… Κοντονή).

Οι φασίστες είναι πάντα εδώ. Μπορεί να μην 
έχουν την έντονη δράση που είχαν τα τάγματα 
εφόδου μέχρι τη δολοφονία του Παύλου Φύσ-
σα, όμως δε χάνουν ευκαιρία να αναπτύξουν την 
εγκληματική τους δράση. Και γιατί να μην το κά-
νουν, όταν ο κρατικός μηχανισμός τους κλείνει 
το μάτι;

Πόσοι μήνες πέρασαν από τότε που έγιναν οι 
πρώτες επιθέσεις του τάγματος εφόδου της Γκο-
ρυτσάς σε μετανάστες εργάτες γης; Ο δήμαρχος 
κάλυψε τους φασίστες και η αστυνομία ενδιαφέρ-
θηκε μόνο να συλλάβει κάποιους από τους καταγ-
γέλλοντες μετανάστες επειδή δεν είχαν χαρτιά. 
Τους ξέρουν έναν προς έναν και τους καλύπτουν. 
Εκαναν κάποιες συλλήψεις τώρα, καθώς οι φασί-
στες «ξεπέρασαν τα όρια» στην περίπτωση του 
Ασφάκ και η εικόνα με το «πελεκημένο» πρόσωπό 
του έκανε το γύρο του κόσμου.

Ο Τόσκας είναι πολιτικά υπεύθυνος για τη δρά-
ση των γνωστών φασιστών στην Γκορυτσά. Και 
ο Τσίπρας πολιτικά υπεύθυνος επειδή κρατάει 
ακλόνητο τον Τόσκα στη θέση του. Κι οι δυο μαζί 
επειδή δεν έκαναν τίποτα για να «ξετρυπώσουν» 
τους (επίσης γνωστούς) μπάτσους και αξιωματι-
κούς τους, που πρόσφεραν και εξακολουθούν να 
προσφέρουν αμέριστη βοήθεια στη δράση των 
νεοναζιστικών ταγμάτων εφόδου. Βλέπετε, η νε-
οναζιστική συμμορία τούς είναι χρήσιμη για να 
κόβει ψήφους από τη ΝΔ.

Οσες διαψεύσεις κι αν κάνει ο φίρερ

Ο Ρουπακιάς είναι στέλεχος της ΧΑ

Πώς μεθοδεύτηκε ο αποχαρακτηρισμός και 
του τελευταίου δάσους στο Ελληνικό

Οι φιοριτούρες δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια

Διαχρονικά ναζιστική οργάνωση η ΧΑ
Στις 25 Σεπτέμβρη του 2013, ο δη-

μοσιογράφος Δημήτρης Ψαρράς 
είχε καταθέσει στον αντεισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου δύο έγγραφα με 
τίτλο «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ» 
και «ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Πέντε μέ-
ρες μετά από τη δημοσιοποίηση της 
ύπαρξης αυτών των εγγράφων, η ΧΑ 
έσπευσε να δημοσιοποιήσει αυτό 
που η ίδια χαρακτήριζε ως «αληθι-
νό καταστατικό», ισχυριζόμενη ότι 
αυτό είναι το μοναδικό καταστατικό 
της οργάνωσης, που το είχε μάλιστα 
καταθέσει στον Αρειο Πάγο, στις 28 
Αυγούστου του 2012.

Ο Δ. Ψαρράς κατέθεσε σε τρεις 
σχεδόν συνεδριάσεις στο δικαστή-
ριο που εκδικάζει την υπόθεση για 
τη φασιστική και εγκληματική δρά-
ση της ΧΑ και αναφέρθηκε εκτενώς 
και στα δύο αυτά έγγραφα, που του 
είχαν σταλεί ταχυδρομικά το 1987. 
Ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι δύο 
φορές, μία το 1990 και μία το 1998, 
είχε παραθέσει εκτενή αποσπάσμα-
τα από το καταστατικό και τότε η ΧΑ 
δεν τόλμησε να μιλήσει για ψευδεπί-
γραφα έγγραφα.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης, ακο-
λουθώντας τη γραμμή των πελατών 
τους, αμφισβήτησαν τη γνησιότητα 
των εγγράφων και προσπάθησαν 
ανεπιτυχώς να στηρίξουν τον ισχυρι-
σμό τους υποβάλλοντας στον Ψαρρά 
ερωτήματα, όπως   για παράδειγμα 
γιατί δεν παρέδωσε τα έγγραφα αυ-
τά στις ανακριτικές αρχές, αλλά είπε 
ότι θα τα καταθέσει στο δικαστήριο. 
Ολοι οι συνήγοροι υπεράσπισης εν 
χορώ (και αυτοί που είναι επιστημονι-
κοί συνεργάτες του φίρερ και άλλων 
βουλευτών της ΧΑ) ισχυρίζονταν ότι 
το μόνο και πρώτο καταστατικό της 
ΧΑ είναι αυτό που κατέθεσε στον 
Αρειο Πάγο. Οτι δεν υπήρξε άλλο 
καταστατικό πριν από τον Αύγουστο 
του 2012. Προέβαλαν αυτόν τον ισχυ-
ρισμό γνωρίζοντας, εν πλήρη συνει-
δήσει, ότι λένε ψέματα.

Γιατί λέμε ότι γνώριζαν την αλή-
θεια; 

Για να μην πάμε πολύ παλιά, π.χ τη 
δεκαετία του ‘90 όταν αρκετοί απ’ 
αυτούς δεν είχαν ακόμα ενηλικιω-
θεί, θα τονίσουμε ότι γνωρίζουν όλη 
τη δικογραφία για την φασιστική και 
εγκληματική δράση των νεοναζιστών 
της ΧΑ. Ετσι, γνωρίζουν την απολογία 
του πρώην στελέχους του στρατού 
Πολύβιου Ζησιμόπουλου, στην οποία 
αυτός δηλώνει ότι ενημερώθηκε για 
τις θέσεις της ΧΑ από το καταστα-
τικό της. Στην ύπαρξη του καταστα-
τικού αναφέρεται σε αρκετά σημεία 
της κατάθεσής του.

Σύμφωνα με δήλωσή του, ο Πο-
λύβιος Ζησιμόπουλος εντάχθηκε 
στη ΧΑ το 2011, και μάλιστα στην 
ΚΕ του ναζιστικού μορφώματος. Η 
άμεση ανέλιξή του προκάλεσε την 
περιέργεια των ανακριτριών που του 
υπέβαλαν ερωτήματα για το πώς ενη-
μερώθηκε για τις θέσεις της ΧΑ και 
πώς έγινε τόσο γρήγορα μέλος της 
ΚΕ. Για την ανέλιξή του ο Ζησιμό-
πουλος απάντησε πως εκτιμά ότι του 
πρότειναν να μπει στην ΚΕ επειδή 
ήταν απόστρατος αξιωματικός. Σε 
σχέση με την ενημέρωσή του έγινε 
ο εξής διάλογος:

Ερώτηση: Εσείς με ποιο τρόπο ενη-
μερωθήκατε για τις θέσεις, τις αρχές, 
τις δράσεις, την οργάνωση της Χρυ-
σής Αυγής;

Απάντηση: Από το καταστατικό 
του κόμματος.

Ερώτηση: Ποιο είναι το καταστατι-
κό του κόμματος;

Απάντηση: Το καταστατικό που κα-
τατέθηκε στον Αρειο Πάγο νόμιμα το 
2012 και το 2014 στη συνέχεια.

Ερώτηση: Η ερώτησή μας αφορά 
το 2011 που ενταχθήκατε και με δε-
δομένο ότι το πρώτο καταστατικό 
της Χρυσής Αυγής που κατατέθηκε  
επισήμως στον Αρειο Πάγο έχει ημε-
ρομηνία 30-8-2012, δηλαδή 2,5 μήνες  
μετά τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου  
και 3,5 μήνες μετά τις εκλογές του 
Μαϊου του 2012.

Απάντηση: Εγώ δεν είδα κάποια 
διαφορά από το καταστατικό που κα-
τατέθηκε. Ηταν το ίδιο με το καταστα-
τικό του 2011. Είναι το καταστατικό 
του κόμματος που υπήρχε τότε και 
που κατατέθηκε  το 2012 και το 2014. 
Υπήρχε τότε καταστατικό και αυτό 
διά-βασα και εγώ…

Τον ρώτησαν ποιο καταστατικό 
κατέθεσε η ΧΑ στις ευρωεκλογές 
του 2009 και του ανέφεραν τι είπαν 
οι Γερμενής και Ηλιόπουλος και απά-
ντησε ότι δε γνωρίζει τι είπαν αυτοί, 
τι καταστατικό κατέθεσε το 2009 η 
ΧΑ και ότι δεν κράτησε το καταστα-
τικό που διάβασε.

Στο καταστατικό που η ΧΑ κατέ-
θεσε στον Αρειο Πάγο τον Αύγουστο 
του 2012, δεν υπάρχουν οι ιδεολογι-
κές και πολιτικές θέσεις της. Ετσι, 
είναι προφανές ότι του έδειξαν είτε 
το καταστατικό του 1987 (αυτό που 
είχαν στείλει ταχυδρομικά στον Δ. 
Ψαρά), είτε το έγγραφο ΙΕΡΑΡΧΙΑ-
ΔΟΜΗ, που είναι στη δικογραφία, 
είτε άλλα ιδεολογικά κείμενα του 
φίρερ και της ΧΑ. Ο Ζησιμόπουλος 
ισχυρίζεται ότι δεν τα κράτησε, γιατί 
αυτά τα έγγραφα «τσουρουφλίζουν» 
τη ΧΑ, τον φίρερ και όλη την ηγεσία 
της. Το 1987 και για πολλά χρόνια 
στη συνέχεια, ο φίρερ της ΧΑ και 
τα λίγα μέλη και στελέχη της στον 
γραπτό και προφορικό τους λόγο 
έβγαιναν «φόρα παρτίδα» υπέρ του 
Χίτλερ, του Εθνικοσοσιαλισμού και 
της Αρχής του Αρχηγού. Γι’ αυτό και 
δεν είχαν κανένα λόγο να κρύψουν 
το καταστατικό του 1987 και να μην 
το στείλουν ταχυδρομικά στον δη-
μοσιογράφο. Οπως και  δεν είχαν 

λόγο να διαψεύσουν τον Ψαρρά τη 
δεκαετία του '90, όταν δημοσίευσε 
εκτενή αποσπάσματα από το κατα-
στατικό της συμμορίας.

Στις εκλογές του Γενάρη του 2015, 
ο Ζησιμόπουλος δεν επανεξελέγη 
στη Β’ Θεσσαλονίκης όπου είχε 
εκλεγεί, αλλά εξελέγη άλλο κομμα-
τικό στέλεχος της ΧΑ. Στις εκλογές 
του Σεπτέμβρη του 2015 κατέβηκε 
ως υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονί-
κης. Ποιος αμφιβάλλει ότι τα όσα 
ο Ζησιμόπουλος εξέθεσε στην απο-
λογία του, διαφοροποιούμενος από 
τις θέσεις του φίρερ και της ΧΑ, δεν 
έπαιξαν καθοριστικό λόγο στο να πε-
ταχτεί στο πυρ το εξώτερο από τον 
φίρερ Μιχαλολιάκο;

Ομως ο Ζησιμόπουλος δεν είναι 
ο μόνος που αναφέρεται σε ύπαρξη 
καταστατικού πριν από τον Αύγου-
στο του 2012. Στις αρχές του 2004, ο 
πρώην υπαρχηγός της ΧΑ Σ. Γκέκας 
δημοσιοποιεί επιστολή του φίρερ Μι-
χαλολιάκου προς την ολομέλεια της 
ΤΟ Θεσσαλονίκης, με ημερομηνία 
9 Σεπτέμβρη του 2002, στην οποία 
ανάμεσα στ’ άλλα ο φίρερ αναφέρει: 
«Στην πρόσφατη συνομιλία μου με τον 
Στέφανο Γκέκα του είπα ότι ούτως ή 
άλλως καταστατικά αν δούμε το θέ-
μα, το ζήτημα της περιοχής Αθηνών-
Πειραιώς δεν τον αφορά και επιπλέον 
έχω την σύμφωνη γνώμη της πλειοψη-
φίας του πολιτικού συμβουλίου».

Ο ίδιος ο φίρερ, λοιπόν, αναφέ-
ρεται στην ύπαρξη καταστατικού το 
2002, μολονότι η ΧΑ είχε τότε μερι-
κές δεκάδες μέλη! Πού να φαντα-
ζόταν ο φιρερίσκος, ότι δεκαπέντε 
χρόνια αργότερα, θα χρειαζόταν να 
ισχυριστούν οι συνήγοροι υπεράσπι-
σης ότι δήθεν η ΧΑ απέκτησε για 
πρώτη φορά καταστατικό τον Αύγου-
στο του 2012, όταν και το κατέθεσε 
στον Αρειο Πάγο. Οι συνήγοροι υπε-
ράσπισης αποδεικνύονται θλιβεροί 
ψεύστες. Αλλωστε, αρκετοί απ’ αυ-
τούς θεωρούν υποχρέωσή τους το να 
λένε ψέματα, καθώς είτε κατέβηκαν 
ως υποψήφιοι της ΧΑ στις εκλογές 
είτε είναι επιστημονικοί συνεργάτες 
του φίρερ, βουλευτών και της κοινο-
βουλευτικής ομάδας της ΧΑ.

Πηγαίνοντας μια δεκαετία πίσω, 
στις αρχές Απρίλη του 1992, θα δι-
αβάσουμε στο τεύχος 70 του ομώ-
νυμου περιοδικού της ΧΑ άρθρο 
του Ν. Μιχαλολιάκου με τίτλο «Λα-
ϊκός Σύνδεσμος Απρίλιος 1992 - 2ο 
συνέδριο», που αναφέρει: «Στις 11 
και 12 Απριλίου θα λάβει χώρα στην 

Αθήνα το 2ο συνέδριο του Λαϊκού 
Συνδέσμου. Σκοπός της διενέργειας 
του Συνεδρίου  αυτού είναι η τήρηση 
του Καταστατικού και όχι μόνο (…) Για 
τους φίλους μας που δεν γνωρίζουν 
το καταστατικό μας…».

Και πάλι, λοιπόν, ο ίδιος ο φίρερ 
της ΧΑ, αναφέρεται (δις μάλιστα) 
στο Καταστατικό της νεοναζιστικής 
συμμορίας, προς μεγάλη λύπη και 
απογοήτευση των συνηγόρων υπε-
ράσπισης, που έσπευσαν εν χορώ να 
υποστηρίξουν ότι η ΧΑ απέκτησε για 
πρώτη φορά Καταστατικό τον Αύγου-
στο του 2012. Ενας απ’ αυτούς, μά-
λιστα, που εμφανίζεται ως κορυφή 
στην ποινική δικηγορία, προκειμένου 
να αποδείξει ότι η ΧΑ δεν είχε κατα-
στατικό, προέβαλε τον εξής ισχυρι-
σμό: τι καταστατικό να είχε η ΧΑ το 
1987 που ήταν μια ολιγομελής ομάδα; 
Δυστυχώς γι’ αυτόν, εκτέθηκε ανεπα-
νόρθωτα. Οταν δε αρχίσει η διαδι-
κασία των αναγνωστέων εγγράφων, 
αυτοί οι αστείοι και συνάμα ψεύτικοι 
ισχυρισμοί θα καταρρεύσουν.

Γιατί, όμως, τόση αγωνία ώστε να 
τους οδηγεί να ισχυρίζονται ψευδώς 
ότι το καταστατικό του 1987, που 
είχε σταλεί στον Δ. Ψαρρά, είναι 
κατασκευή και ότι η ΧΑ δεν έχει κα-
μία σχέση μ’ αυτό; Προφανώς, γιατί 
θέλουν να κρύψουν τον ναζιστικό 
χαρακτήρα της ΧΑ, την τυφλή υπο-
ταγή στη ναζιστική Αρχή του Ενός, 
την τυφλή πίστη στον Εθνικοσοσιαλι-
σμό του Χίτλερ. Θέλουν να κρύψουν 
τοποθετήσεις σαν αυτή: «Η απόλυτη 
πειθαρχία των κατωτέρων βαθμίδων 
της κινήσεως στις αποφάσεις των ιε-
ραρχικώς ανωτέρων βαθμίδων είναι 
αυτονόητη. Η πειθαρχία που διέπει 
την ιεραρχική δομή της ΧΡΥΣΗΣ 
ΑΥΓΗΣ, είναι αδήριτη ανάγκη για την 
πραγματοποίηση των σκοπών της κι-
νήσεως και αποτελεί συνειδητοποιη-
μένη κατάσταση για κάθε μέλος» (οι 
επισημάνσεις δικές μας).

Η σαφής αυτή τοποθέτηση απο-
τελεί και μια ξεκάθαρη απάντηση 
σε εκείνους που προκειμένου να 
στριμώξουν τους μάρτυρες του κα-
τηγορητηρίου, ζητούσαν απ’ αυτούς 
να τους πουν με ποια στοιχεία υπο-
στηρίζουν ότι δόθηκε εντολή από τον 
φίρερ ή την ηγετική ομάδα για τη διά-
πραξη ανθρωποκτονιών ή αποπειρών 
ανθρωποκτονίας. Με το ασφυκτικό 
κλίμα τυφλής πίστης στο φίρερ και 
τυφλής υποταγής στην ηγεσία, για 
μεν τις σοβαρές ενέργειες οι εντολές 
έρχονταν κατευθείαν από πάνω, ενώ 
υπήρχαν γενικές εντολές τις οποίες 
εξειδίκευαν τα παρακάτω όργανα και 
εκτελούσαν τυφλά τα τάγματα εφό-
δου, που γνώριζαν τι σημαίνει τυφλή 
πειθαρχία, όπως γνώριζαν επίσης 
ποια είναι τα εγκληματικά καθήκο-
ντα που έχουν εντασσόμενα σ’ αυτή 
τη συμμορία. Δεν είναι απαραίτητο, 
λοιπόν, μάρτυρες που αναφέρονται 
στην ιεραρχική-στρατοκρατική δομή 
της ναζιστικής συμμορίας, να μπο-
ρούν να καταθέσουν πώς και από ποι-
ους δόθηκε η εντολή για κάθε πράξη.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις 
εγκληματικών επιθέσεων, όπως αυ-
τή σε βάρος στελεχών του ΠΑΜΕ 
και του ΚΚΕ, που δεν μπορούσαν 
να εκτελεστούν με απόφαση μόνο 
του περιφερειάρχη Λαγού, χωρίς να 

δοθεί εντολή από τον ίδιο τον φίρερ. 
Γιατί αυτή η επίθεση θα προκαλούσε 
σοβαρά γεγονότα, όπως προκάλεσε. 
Το ίδιο ισχύει και για τη δολοφονία 
του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα.

Θέλουν να κρύψουν θέσεις σαν 
αυτή: «Ο ΑΡΧΗΓΟΣ είναι πρόσωπο 
απολύτως απρόσβλητο και απαρα-
βίαστο, και είναι ο ανώτατος ηγέτης 
της κινήσεως στέκει δε υπεράνω 
εκλογικών διαδικασιών και δεν με-
τέχει στις σχετικές ψηφοφορίες» (η 
επισήμανση δική μας). Οταν αναφέ-
ρονται στον αρχηγό, οι χρυσαυγίτες 
μιλούν με δέος θεοκρατικό. Κι αυτό 
δε βολεύει την υπεράσπιση. Γι’ αυτό 
και κοπιάζει να διαψεύσει τα αδιά-
ψευστα.

Το Καταστατικό του 1987 δεν 
είναι το μοναδικό έγγραφο που ξε-
μπροστιάζει τους Χρυσαυγίτες σαν 
αμετανόητους Εθνικοσοσιαλιστές, 
συνδεδεμένους με τη φασιστική βία 
όπως η γλώσσα με τα δόντια. Το έγ-
γραφο ΙΕΡΑΡΧΙΑ-ΔΟΜΗ είναι ένας 
ύμνος στην Αρχή του Αρχηγού (και 
όχι μόνο). Σε άλλη αναφορά μας θα 
μας δοθεί η ευκαιρία να πούμε πε-
ρισσότερα γι’ αυτό το έγγραφο που 
είναι από τα αναγνωστέα έγγραφα 
της δικογραφίας.

Υπάρχει ακόμα η τελετουργία του 
όρκου, με το ναζιστικό τυπικό, και ο 
όρκος των δόκιμων μελών, που ορ-
κίζονται αιώνια πίστη στον Αρχηγό 
και την ηγεσία (έχουμε δημοσιεύσει 
στοιχεία για τέτοιες τελετές, που 
ενίοτε οι χρυσαυγίτες φρόντιζαν να 
απαθανατίζουν σε βίντεο, για λόγους 
προπαγάνδας (για να προκαλούν ρί-
γος στα υπό στρατολόγηση ασπόν-
δυλα).

Υπάρχει, όμως, και το καταστατι-
κό του Αυγούστου του 2012, το οποίο 
αξίζει να σχολιάσουμε εν συντομία. 
Και αυτό το καταστατικό αποτελεί 
μια συγκαλυμμένη εκδοχή της Αρ-
χής του Ενός, του Αρχηγού, του φί-
ρερ της ΧΑ, που για λόγους αστικής 
νομιμότητας πήρε τον τίτλο του Γενι-
κού Γραμματέα της Χρυσής Αυγής. 
Διαβάζοντάς το κανείς αυτό προσε-
κτικά, σε συνδυασμό με τον όρκο των 
δόκιμων μελών, διαπιστώνει ότι και 
μ’ αυτό το Καταστατικό ο φίρερ Μι-
χαλολιάκος αναγορεύεται σε ισόβιο 
Αρχηγό της ΧΑ, χωρίς εκλογή στα 
συνέδρια.

Σύμφωνα με τον όρκο, τα μέλη της 
ΧΑ υπακούουν πιστά στον Αρχηγό. 
Ετσι, δεν υπάρχει περίπτωση να βρε-
θούν στα συνέδρια της ΧΑ μέλη-αντι-
πρόσωποι και μάλιστα να συγκεντρώ-
νουν την απόλυτη πλειοψηφία των 
συνέδρων για να θέσουν θέμα εκλο-
γής άλλου Γενικού Γραμματέα. Σύμ-
φωνα με αυτό το καταστατικό, μόνον 
αν τεθεί θέμα μπορεί να γίνει ξανά 
εκλογή Γενικού Γραμματέα. Μ’ αυτόν 
τον εύσχημο τρόπο νομιμοποιούν την 
ισοβιότητα του Ν. Μιχαλολιάκου ως 
Γενικού Γραμματέα - Αρχηγού.

Ακόμα, όλες οι αποφάσεις στη 
ΧΑ, από τις πιο μικρές μέχρι τις πιο 
μεγάλες και ουσιαστικές, παίρνονται 
είτε από τον ίδιο τον φίρερ είτε από 
επιτροπές που επιλέγονται προσωπι-
κά απ’ αυτόν.

Στις 2 Οκτώβρη του 2017 συ-
νεδρίασε η Τεχνική Επιτροπή 

Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΤΕΕΑ) 
Πειραιά και αποφάσισε κατά πλει-
οψηφία (με ψήφους 2 προς 2, αλλά 
με διπλή την ψήφο του προέδρου 
της Επιτροπής Χρ. Αντωνέλη, Δα-
σάρχη Λαυρίου) να αποχαρακτη-
ρίσει δάσος στο Ελληνικό, έκτασης 
36,92 στρεμμάτων. Η απροκάλυ-
πτη αυτή απόφαση, που υπαγο-
ρεύτηκε από τον Φλαμπουράρη 
και τον Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής Κοκκινάκη, 
δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στη 
Διαύγεια. Αυτή η καθυστέρηση δη-
μιουργεί σοβαρά ερωτηματικά και 
ίσως σχετίζεται με την αποκάλυψη 
ότι ο Δασάρχης Χρ. Αντωνέλης χα-
ρακτήρισε το συγκεκριμένο δάσος 
ως Τεχνητή Δασική Φυτεία.

Οι δασολόγοι της πράξης, που 
έχουν μεγάλη εμπειρία από αυτο-
ψίες και Πράξεις Χαρακτηρισμού 
και έχουν επισκεφτεί τόσο το συ-
γκεκριμένο δάσος όσο και όλη 
την περιοχή απόρησαν και αναρω-
τήθηκαν ποια ήταν η σκοπιμότητα 
αυτής της απόφασης. Δυστυχώς εκ 
των υστέρων, μάθαμε ότι υπήρξε 
μεγάλο παρασκήνιο και ασκήθη-
καν φοβερές πιέσεις και από τον 
Συντονιστή της ΑΔΑ Σπ. Κοκκινάκη 
σε υπηρεσιακούς παράγοντες της 
Διεύθυνσης Δασών Πειραιά και 
στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δα-
σών (ΔΣΕΔ) της ΑΔΑ, προκειμένου 
να εισηγηθούν την υποβολή αντιρ-
ρήσεων κατά της Πράξης Χαρα-
κτηρισμού του Δασάρχη Πειραιά, 
με την οποία χαρακτηρίστηκε η 
έκταση των περίπου 37 στρεμμά-
των ως δάσος που δεν προήλθε 
από Τεχνητή Δασική Φυτεία.

Θεωρητικά, οι προϊστάμενοι της 
Διεύθυνσης Δασών του νομού και 
των ΔΣΕΔ των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων έχουν το δικαίωμα 
να κρίνουν τις Πράξεις Χαρακτη-
ρισμού και να προσφεύγουν στη 
συνέχεια στις ΤΕΕΑ υποβάλλο-
ντας αντιρρήσεις. Οταν όμως οι 
προϊστάμενοι των Διευθύνσεων 
αυτών κρίνουν ότι δε συντρέχουν 
λόγοι υποβολής αντιρρήσεων, οι 
Συντονιστές των Αποκεντρωμέ-
νων Διοικήσεων δε συνεχίζουν να 
επιμένουν για την υποβολή αντιρ-
ρήσεων. Και βέβαια, δεν είναι και 
τόσο… σύνηθες να χρησιμοποιούν 
νομικούς για να τους συντάξουν 
ατομική εισήγηση. Αυτή η διαδικα-
σία είναι παράνομη, γιατί δεν προ-
βλέπεται από το Διοικητικό Δίκαιο.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο 
Συντονιστής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής Σπ. Κοκκινάκης 
επέμενε φορτικά, προφανώς γιατί 
είχε συνταχθεί με τις κυβερνητικές 
επιδιώξεις για τον ολοκληρωτικό 
αποχαρακτηρισμό όλων των δασι-
κών εκτάσεων της περιοχής Ελλη-
νικού - Αγίου Κοσμά. Οπως είπαμε, 
μάθαμε εκ των υστέρων όλο το 
παρασκήνιο. Με αίτησή μας στις 
6 Οκτώβρη ζητήσαμε τα σχετικά 
έγγραφα, τα οποία παραλάβαμε 
στις 9 Οκτώβρη.

Ο δασολόγος Δ. Νάκος, ως αρ-
μόδιος τμηματάρχης, εισηγήθηκε 
ότι δε χρειάζεται να υποβληθούν 
αντιρρήσεις κατά της Πράξης 
Χαρακτηρισμού του Δασάρχη 
Πειραιά, μετά από ενδελεχή με-
λέτη του φακέλου και όχι για λό-
γους συναδελφικής αλληλεγγύης 
(όπως συνηθίζουν να ισχυρίζονται 
οι γνωστοί κακεντρεχείς πολέμιοι 
του δασικού πλούτου της χώρας, 

οι πλιατσικολόγοι καπιταλιστές και 
οι κολαούζοι τους). Παραθέτουμε 
το απόσπασμα με το οποίο κλείνει 
η τρισέλιδη εισήγηση του δασολό-
γου Δ. Νάκου, στις 20 Ιούνη του 
2017:

«Με την 39216/1659/11.5.2017 
Πράξη Χαρακτηρισμού η έκταση 
χαρακτηρίζεται από τον Δασάρ-
χη σύμφωνα με την εισήγηση του 
αρμοδίου Δασολόγου. Υστερα 
από τον έλεγχο των στοιχείων του 
φακέλου δεν προκύπτουν άλλα 
στοιχεία που να στοιχειοθετούν 
αντίθετη δική μας άποψη περί του 
χαρακτήρα της έκτασης. Κατόπιν 
των ανωτέρω και εφόσον υπάρχει 
ταύτιση απόψεων μεταξύ εισηγη-
τού και Δασάρχη και ελλείπει αντί-
θετη δική μας άποψη, προτείνου-
με να μην ασκηθούν αντιρρήσεις 
ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής 
Εξέτασης Αντιρρήσεων κατά της 
39216/1659/11.5.2017 Πράξης Χαρα-
κτηρισμού του Δασάρχη Πειραιά».

Με την εισήγηση του Δ. Νάκου 
συμφώνησε και η προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Δασών Πειραιά Σ. Μυ-
τελεύση. Δεν συμφώνησε όμως ο 
Συντονιστής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής Σπ. Κοκκινάκης, 
που έγραψε πάνω στην απόφαση 
της προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Δασών: «Δεν συμφωνώ με την πρό-
ταση του Διευθυντή Δασών Πειραιά 
και εγείρω αντιρρήσεις».

Ο Συντονιστής δεν περιορί-
στηκε στη διατύπωση αντίρρησης 
στην απόφαση της προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Δασών Πειραιά. 
Στις 26 Ιούνη έδωσε «Εξαιρετικά 
Επείγουσα» εντολή στον προϊστά-
μενο της Διεύθυνσης Συντονισμού 
και Επιθεώρησης Δασών (ΔΣΕΔ) 
να εκφράσει τις απόψεις του για 

τον δασικό ή μη χαρακτήρα της 
έκτασης. Ο προϊστάμενος της 
ΔΣΕΔ Π. Χριστακόπουλος έκανε 
φωτοερμηνεία στο γραφείο, αυτο-
ψία στην έκταση των 37 στρεμμά-
των, όπου πήρε και φωτογραφίες, 
και στις 17 Ιούλη έκανε μια εμπερι-
στατωμένη εισήγηση, η έκταση της 
οποίας, μαζί με τα αποσπάσματα 
αεροφωτογραφιών και ορθοφω-
τοχαρτών των ετών 1939, 1945, 
1960, 1969, 1987, 1989, 1997, 2007 
και φωτογραφιών, ανέρχεται σε 16 
σελίδες. Στο τέλος της εισήγησής 
του, μετά τη φωτοερμηνεία και την 
αυτοψία, καταλήγει σε διαπιστώ-
σεις και συμπεράσματα τρεισήμισι 
σελίδων. Διαπίστωσε ότι υπάρχουν 
δύο τμήματα, το Α και το Β (κατά 
την γνώμη μας και τα δύο τμήματα 
είναι δάση), και περιέγραψε ανα-
λυτικά τη δασική βλάστηση με την 
οποία καλύπτεται το κάθε τμήμα 
(στην ιστοσελίδα μας θα ανεβά-
σουμε ολόκληρη την εισήγηση του 
Π. Χριστακόπουλου).

Για το τμήμα Α, έκτασης 13,86 
στρεμμάτων, συμπεραίνει: «Το 
τμήμα Α από το έτος1939-σήμε-
ρα ήταν και είναι δασικής μορ-
φής παρά τις κάποιες ανθρώπινες 
επεμβάσεις που παρατηρήθηκαν 
στο παρελθόν. Η κάλυψη της 
θαμνώδους δασικής βλάστησης 
ανέρχεται σήμερα στο 50% περί-
που». Επομένως, το τμήμα Α είναι 
δάσος, ακόμα και σύμφωνα με το 
ΠΔ που ανέτρεψε την απόφαση 
32/2013 της Ολομέλειας ΣΤΕ.

Για το τμήμα Β, έκτασης 23,06 
στρεμμάτων, συμπεραίνει: «Το 
σύνολο της έκτασης του τμήμα-
τος Β κατά το έτος 1939 είχε την 
χορτολιβαδική μορφή… Από το 

1960 παρατηρείται αύξηση του 
ποσοστού κάλυψης της βλάστη-
σης καθώς και σημαντική καθ’ 
ύψος αύξηση. Η αύξηση αυτή 
οφείλεται στην φυσική εξέλιξη 
καθώς και σε φυτεύσεις άλλων 
ειδών προφανώς για αναβάθμι-
ση της αισθητικής του τοπίου. 
Με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα, 
προκύπτει σαφώς και χωρίς 
αμφισβήτηση η δασική μορφή 
επί του συνόλου της έκτασης του 
τμήματος Β».

Θα περίμενε κανένας ότι, μετά 
απ’ αυτή την εμπεριστατωμένη 
εισήγηση του Π. Χριστακόπου-
λου, ο Συντονιστής θα σταμα-
τούσε τις εντολές για τη σύνταξη 
εισήγησης υποβολής αντιρρήσε-
ων. Εγινε το αντίθετο. Ο Συντονι-
στής δε σταμάτησε τις εντολές 
και βρήκε έναν καλοθελητή, 
νομικό (!), να του συντάξει εισή-
γηση για υποβολή αντιρρήσεων, 
αποποιούμενος το καθήκον του 
να υπερασπίζεται τον δασικό 
πλούτο της χώρας. Ο Κοκκινά-
κης δεν περιορίστηκε μόνο στην 
αγνόηση των εισηγήσεων των 
προϊσταμένων των αρμόδιων 
Διευθύνσεων. Μετά την εισή-
γηση του Π. Χριστακόπουλου, 
τον μετακίνησε στη Διεύθυνση 
Αναδασώσεων. Στις 14 Ιούλη του 
2017 ο Π. Χριστακόπουλος ήταν 
προϊστάμενος της ΔΣΕΔ, ενώ 
στις 20 Ιούλη προϊστάμενος το-
ποθετήθηκε ο προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Αναδασώσεων!

Εχουμε, λοιπόν, μια απροκάλυ-
πτα παράνομη απόφαση αποχα-
ρακτηρισμού του δάσους (παρά-
νομη είναι και η μετακίνηση του 
Π. Χριστακόπουλου).
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Φιέστες για σύγχρονα 
σκλαβοπάζαρα

Μ’ ένα τρίπτυχο φυλλάδιο που έπεσε τυ-
χαία στα χέρια μας πληροφορηθήκαμε ότι 
στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου θα λάμβανε 
χώρα μια εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθήνας. Το όνομα αυτής, Athens Job Festival 
2017! Και τι αφορούσε; Προφανώς, όχι το να 
μοιραστούν δουλειές στο ευρύ κοινό που θα 
πήγαινε να την παρακολουθήσει. Ο σκοπός 
έδειξε για ακόμα μια φορά τη σαπίλα των 
διοργανωτών (του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Αττικής-Πειραιά και του Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά) που «παί-
ζουν» με τη ζωτική ανάγκη των ανθρώπων για 
δουλειά, για ένα πενιχρό μεροκάματο.

Για να μη νομίσετε ότι τα συμπεράσματα 
που βγάζουμε είναι έωλα ή στηρίζονται σε 
μια γενική θεώρηση των πραγμάτων, θα σας 
μεταφέρουμε πληροφορίες που αναγράφο-
νται στο ίδιο το φυλλάδιο και αφορούν αυτή 
τη φιέστα.

Πρώτα απ’ όλα η εκδήλωση τιτλοφορείται 
στην πρώτη σελίδα ως «#JobFestival, Athens 
2017, Επί το Εργον». Και αμέσως πίσω διαβά-
ζουμε: «Η διαδρομή για την επιτυχία σε περι-
μένει στο #AthensJobFestival 2017».

Ευτυχώς, οι διοργανωτές δε μας αφήνουν 
με την απορία αλλά μας εξηγούν με πάσα 
λεπτομέρεια τη διαδρομή αυτή (μεταφέ-
ρουμε πιστά τα λεγόμενα του φυλλαδίου): 
«Start-Business photoshooting - Βελτίωση 
LinkedIn profile - Προσωπικό coaching - 
Online gamification - Συμβουλές dress code 
– Workshop - Συνάντηση με εταιρίες – Συ-
νεντεύξεις - Finish». Για να προλάβουμε τα 
όποια σχόλια, θα σημειώσουμε ότι πολλά, 
ως έννοιες στον τομέα που εξετάζουμε, μας 
φαίνονται κι εμάς κινέζικα. 

Οι «τυχεροί» που θα περάσουν απ’ την 
εκδήλωση θα συναντηθούν με τις εταιρίες 
που συμμετέχουν, (σταχυολογούμε μερικές): 
Public, Vodafone, OTE, Πλαίσιο, Cosmote, 
Juysk, Goody’s-Everest, Wind… 

Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρό-
γραμμα. Το πρόγραμμα, λοιπόν, του εν λό-
γω διήμερου διαρθρωνόταν σε δύο χώρους 
και περιλάμβανε workshops (=εργαστήρια) 
αναζήτησης εργασίας! Στην πρώτη αίθου-
σα είχαμε τις εξής δραστηριότητες (επιλογή 
δική μας από το δημοσιευμένο πρόγραμμα 
των δύο ημερών): Πώς αξιολογείται το επαγ-
γελματικό προφίλ μου - Συμβουλές και μικρά 
μυστικά, Βασικά εργαλεία για μια επιτυχημένη 
συνέντευξη, Τα social media στην αναζήτηση 
εργασίας, Το LinkedIn στην αγορά εργασίας. 
Αντίστοιχα «πετυχημένα» και στη δεύτερη 
αίθουσα: Ανάπτυξη δεξιοτήτων και είσοδος 
στην αγορά εργασίας (βιωματικό σεμινάριο), 
Boost your career - Διεκδίκησε σωστά τη θέ-
ση σου στην αγορά εργασίας, Swot ανάλυση 
- Αποκωδικοποιώντας την προσωπικότητα του 
ανθρώπου, Η φωνή μου ως μέσο αυτοεκτίμη-
σης και αυτοπαρουσίασης στον εργασιακό 
χώρο, Coaching για τη λήψη αποφάσεων, 
Personal branding κλπ.

Δε νομίζουμε ότι χρειάζεται να σχολιά-
σουμε περισσότερα. Αλλωστε, οι ίδιοι οι δι-
οργανωτές και εμπνευστές του φυλλαδίου δε 
μας αφήνουν καμιά αμφιβολία για την ποι-
ότητα της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Κάνε 
τον καραγκιόζη, πούλα τον εαυτό σου όσο 
το δυνατόν καλύτερα και τότε ίσως να κατα-
φέρεις να βρεις μια θέση στον… εργασιακό 
παράδεισο. Λες κι αυτό που φταίει για την 
ανεργία στη χώρα (και ιδιαίτερα στους νέ-
ους) αυτή την περίοδο είναι ότι δεν έχουν κά-
νει «coaching» για τη λήψη αποφάσεων, ή ότι 
δεν έχουν εξελιχθεί στο personal branding!

Σημεία των καιρών κι αυτά! Που θα εξαλει-
φθούν μόνο όταν η εργατική τάξη καταφέρει 
να οργανωθεί και να ξανασταθεί στα πόδια 
της.

Στραγγαλισμένη δημόσια 
εκπαίδευση και ΟΟΣΑ

«Φάγαμε» τον μισό Οχτώ-
βρη και τα προβλήματα 

στα σχολεία είναι βασανιστικά. 
Κενά σε εκπαιδευτικούς (π.χ. 2.000 
διδακτικές ώρες κάθε εβδομάδα 
χάνονται στα Γυμνάσια και Λύκεια 
στην περιοχή του Πειραιά, κενά σε 
όλα τα σχολεία της Ικαρίας, κ.λ.π.) 
επειδή μόνιμοι διορισμοί δε γίνο-
νται εδώ και μια δεκαετία σχεδόν 
και οι αναπληρωτές διορίζονται 
«σε δόσεις», μη εξασφάλιση δωρε-
άν και ασφαλούς μετακίνησης μα-
θητών από τα χωριά τους στο σχο-
λείο (π.χ. Δήμος Θέρμης), κατάρ-
γηση ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ 
(π.χ. Χίος, Βοιωτία), εξοργιστικά 
χαμηλές λειτουργικές δαπάνες, 
πετσόκομμα πολυδιαφημισμένων 
«καινοτόμων προγραμμάτων» (π.χ. 
περιβαλλοντική εκπαίδευση), κ.ά.

Η απαξίωση της δημόσιας εκπαί-
δευσης δεν είναι τυχαία. Είναι τα 
προεόρτια για να εφαρμοστεί ως 
«αναγκαία λύση» η ιδιωτικοποίηση 
με ταχύτερους ρυθμούς ευρύτε-
ρων πλευρών της λειτουργίας της 
και η καθιέρωση ενός συστήματος 
που προσομοιάζει σε λειτουργία 
και διαχείριση καπιταλιστικής επι-
χείρησης.

Το έδαφος προετοιμάζουν σ’ 
αυτήν την κατεύθυνση ΕΕ-ΟΟΣΑ-
ξένο και ντόπιο κεφάλαιο και αστι-
κό κράτος. Στο πλαίσιο αυτό και 
ενόψει και της νέας έκθεσης του 
ΟΟΣΑ για το ελληνικό εκπαιδευ-
τικό σύστημα, εμπειρογνώμονες 

του ΟΟΣΑ (σε συνεργασία με το 
υπουργείο Παιδείας) επισκέπτο-
νται αυτές τις μέρες τα δημόσια 
σχολεία και επιζητούν να κάνουν 
«διάλογο» με τους εκπαιδευτικούς.

Ο «διάλογος» αυτός έχει σκοπό 
να νομιμοποιήσει στα μάτια της 
εκπαιδευτικής κοινότητας τη νέα 
«ταφόπλακα» που ετοιμάζουν για 
το δημόσιο σχολείο ο ιμπεριαλιστι-
κός οργανισμός και η ΕΕ και που 
η κυβέρνηση (η όποια κυβέρνη-
ση) θα αναλάβει να τοποθετήσει, 
καθότι αυτό αποτελεί μνημονιακή 
υποχρέωση.

Τι ρωτούν οι εντολοδόχοι του 
ΟΟΣΑ που επισκέπτονται τα σχο-
λεία;

Πώς μπορεί να λυθεί το θέμα των 
αναπληρωτών; Συνεργάζονται οι 
δάσκαλοι μεταξύ τους στο να ανα-
πτύξουν διαθεματικά πρότζεκτ και 
άλλες δράσεις του σχολείου, πέ-
ραν των συμβατικών τους υποχρε-
ώσεων προς το υπουργείο; Εχετε 
ανιχνεύσει τις ανάγκες των μαθη-
τών που είναι ιδιαίτερες τόσο μέσα 
στην ίδια τάξη (προχωρημένοι-μέ-
τριοι) όσο και από σχολείο σε σχο-
λείο (Διαφοροποίηση σχολείων. 
Μάθημα ανάλογα με τον τόπο και 
τα ενδιαφέροντα τα τοπικά των μα-
θητών); Τι θεωρείτε καλό σχολείο; Τι 
θεωρείτε καλό δάσκαλο; Σχολιάστε 
ότι μπορεί με την κριτική αξιολόγη-
ση, όχι την τιμωρητική, τη χρήση 
νέων μοντέλων λειτουργίας των 

σχολείων και την αμοιβαία εμπι-
στοσύνη σχολείων-υπουργείου, να 
βελτιωθούν τα πράγματα. Σας ρω-
τάει το υπουργείο για το πώς πρέ-
πει να γίνουν τα πράγματα; Αφού 
δεν υπάρχει εποπτεία του τι κάνετε 
μέσα στη τάξη γιατί δεν αναλαμ-
βάνετε πρωτοβουλίες, να ξεφύγετε 
από το αναλυτικό πρόγραμμα, να 
διαφοροποιηθείτε από τα συνηθι-
σμένα που έχουν βαλτώσει; Πώς 
μπορούμε να απαλλαγούμε από 
τις ιερές πανελλήνιες εξετάσεις; 
Μπορούμε να έχουμε ένα μεικτό 
σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ, όπου 
με διαφορετικά ποσοστά να λαμ-
βάνεται υπόψη και η γνώμη του 
καθηγητή για το μαθητή του; κ.λπ. 
(ανακοίνωση ΕΛΜΕ Ευβοίας, πηγή 
alfavita)

Τις ερωτήσεις αυτές, οι εμπειρο-
γνώμονες του ΟΟΣΑ τις κάνουν 
όχι για να εκμαιεύσουν απαντήσεις 
που θα τους φανούν χρήσιμες στην 
κατάρτιση της έκθεσής τους. Εχουν 
από πριν έτοιμες τις απαντήσεις 
και τις προτάσεις-εντολές και απλά 
τώρα επιδιώκουν να προσδώσουν 
σ’ αυτές «δημοκρατικό μανδύα», 
που θα παρουσιαστεί ως «επιταγή 
της βάσης».

Γεύση έχουμε πάρει ήδη από την 
προηγούμενη έκθεση και την ενδι-
άμεση έκθεση του ΟΟΣΑ. «Η σχο-
λική αυτονομία» με «τη χαλάρωση 
του κεντρικού ελέγχου σε επίπεδο 
προσωπικού, προγραμμάτων σπου-
δών και εκτέλεσης του προϋπολο-

γισμού», «η αυτοαξιολόγηση της 
σχολικής μονάδας μαζί με κάποι-
ας μορφής εξωτερική αναφορά», 
«η μετακύλιση της ευθύνης για την 
κατανομή των προϋπολογισμών σε 
τοπικό - περιφερειακό επίπεδο με 
τρόπο που θα λάβει υπόψη πώς το 
εκπαιδευτικό προσωπικό είναι κα-
τανεμημένο στα διάφορα σχολεία. 
Στόχος είναι η σύνδεση της εκπαί-
δευσης με τις τοπικές κοινωνίες και 
τις ανάγκες τους», η μείωση του 
«μισθολογικού κόστους του προ-
ϋπολογισμού για την Παιδεία», το 
οποίο θεωρείται «ιδιαίτερα υψηλό», 
κ.λπ. είναι οι βασικές επιταγές του 
ΟΟΣΑ.

Κοντολογίς, ασφυκτικός οικο-
νομικός «κορσές» στην Παιδεία, 
«αυτονομία», δηλαδή διαφορο-
ποίηση-κατηγοριοποίηση στη χρη-
ματοδότηση, στα προγράμματα 
σπουδών, στους μαθητές, στους 
εκπαιδευτικούς, επιχειρηματικά 
μοντέλα διοίκησης και διαχείρισης 
των σχολικών μονάδων (διευθυ-
ντές-μάνατζερ, αναζήτηση πηγών 
χρηματοδότησης από «τρίτους»), 
«λογοδοσία-αξιολόγηση», «απο-
κέντρωση», «εξορθολογισμός» σε 
δαπάνες και προσωπικό, γενίκευση 
των ελαστικών μορφών εργασίας, 
εκπαίδευση προσανατολισμένη 
στην κατάρτιση και όχι στις πραγ-
ματικές μορφωτικές ανάγκες των 
μαθητών.

Γιούλα Γκεσούλη

Η χωρίς τέλος κινεζοποίηση είναι πίσω από την αναστολή 
της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων

Από τις αρχές του Οχτώβρη 
μαίνονται οι αψιμαχίες μετα-

ξύ υπουργείου Παιδείας και εκδο-
τικών οίκων. Αφορμή αποτέλεσε η 
απόφαση του Συλλόγου Εκδοτών 
Επιστημονικών Βιβλίων (ΣΕΕΒΙ) 
να προχωρήσει σε αναστολή της 
διανομής πανεπιστημιακών συγ-
γραμμάτων στους φοιτητές για 
το χειμερινό εξάμηνο του τρέχο-
ντος ακαδημαϊκού έτους, επειδή 
το υπουργείο Παιδείας χρωστάει 
στους εκδότες όλο το οφειλόμενο 
ποσό για το περσινό πανεπιστημι-
ακό έτος (2016-17), ύψους 50 εκα-
τομμυρίων ευρώ, ενώ οφείλονται 
και ποσά σε μερικούς εκδότες για 
το προπέρσινο εαρινό εξάμηνο του 
2015-16.

Με οργισμένη ανακοίνωση απά-
ντησε το υπουργείο Παιδείας, κά-
νοντας λόγο για «εμφανή πολιτική 
στόχευση με την πλήρη υποστήρι-
ξη της ΝΔ» και για «ωμό εκβιασμό 
εννέα εκδοτικών οίκων που έχουν 
στη διάθεσή τους χιλιάδες τίτλους 
βιβλίων και εισπράττουν εδώ και 
χρόνια τη μερίδα του λέοντος  
(50%) των 60 εκατομμυρίων ευρώ 
που δαπανά ετησίως το Υπουργείο 
Παιδείας». Παράλληλα «διαβεβαι-
ώνει τους φοιτητές ότι  θα συνεχί-
σει  τη δωρεάν παροχή όλων των 
συγγραμμάτων».

Πίσω απ΄τις αψιμαχίες αυτές, 
κρύβεται η αλήθεια. Πρόκειται για 
το στραγγαλισμό όλων των κοινω-
νικών δαπανών που έχουν επιβάλει 
οι ιμπεριαλιστές δανειστές με τα 
Μνημόνια και οι ντόπιοι υπηρέτες 
τους όλων των αποχρώσεων που 
έχουν σπεύσει ασμένως να υπηρε-
τήσουν μια σκληρή και απάνθρωπη 
αντεργατική πολιτική προκειμένου 
να διαχειρίζονται την εξουσία.

Η δρομολόγηση της κατάργησης 
της δωρεάν διανομής πανεπιστη-
μιακών συγγραμμάτων εντάσσε-
ται σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο 
της οικονομικής ασφυξίας και η 
σχετική φιλολογία επεξεργασί-
ας της εργαζόμενης κοινωνίας 
και της φοιτητικής νεολαίας έχει 
ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό. Κε-
ρασάκι στην τούρτα ήταν απλώς 
η αντίδραση των εκδοτικών οίκων 
(«φυσιολογική» σε επιχειρηματίες 
που έχουν σκοπό το κέρδος και όχι 
τη μορφωτική και επιστημονική 
ανύψωση της φοιτητικής νεολαίας) 
στους οποίους έχει παραχωρηθεί 
το δικαίωμα της έκδοσης των πανε-
πιστημιακών συγγραμμάτων.

Βήματα στην κατεύθυνση της 
κατάργησης των συγγραμμάτων 
έγιναν από την εποχή που η Μαρι-
έττα Γιαννάκου ήταν υπουργός Παι-
δείας της ΝΔ (Ν. 3549/2007, άρ-

θρο 15). Τη σκυτάλη στη συνέχεια 
πήρε και η Αννα Διαμαντοπούλου 
(Ν. 4009/2011, άρθρο 37).

Ηδη, με βάση τους νόμους αυ-
τούς δίνεται δωρεάν ένα μόνο 
διδακτικό σύγγραμμα για κάθε 
διδασκόμενο υποχρεωτικό ή επι-
λεγόμενο μάθημα του προγράμμα-
τος σπουδών. Τα συγγράμματα που 
διανέμονται ισούνται στον αριθμό 
με τα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα 
μαθήματα που απαιτούνται για τη 
λήψη του πτυχίου. Αυτό πρακτικά 
σημαίνει ότι επιλογή δεύτερου 
συγγράμματος για το ίδιο μάθημα 
δεν επιτρέπεται, αν ο φοιτητής π.χ. 
απορρίφθηκε σε προηγούμενη εξε-
ταστική περίοδο και το σύγγραμμα 
άλλαξε για το συγκεκριμένο μάθη-
μα. Επίσης σημαίνει ότι αν κάποιος 
φοιτητής επιλέξει περισσότερα επι-
λεγόμενα μαθήματα από όσα απαι-
τούνται για τη λήψη του πτυχίου 
δεν δικαιούται για αυτά τα περισ-
σότερα δωρεάν σύγγραμμα. Και 
σημαίνει, βεβαίως, ότι αν κάποιος 
φοιτητής θεωρεί αναγκαίο για την 
επιστημονική του κατάρτιση και 
δεύτερο σύγγραμμα ανά διδασκό-
μενο μάθημα, τότε υποχρεούται να 
το αγοράσει με δικά του έξοδα.

Δικαιούχοι των διδακτικών συγ-
γραμμάτων είναι όλοι οι φοιτητές 
έως και 2 χρόνια μετά τον ελάχι-

στο προβλεπόμενο αριθμό ετών 
για τη λήψη του πτυχίου (ν+2 έτη), 
με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν 
ξαναλάβει σύγγραμμα για το ίδιο 
μάθημα κατά το παρελθόν. Από το 
ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δεν χο-
ρηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτι-
κά συγγράμματα σε όσους παρα-
κολουθούν προγράμματα σπουδών 
για τη λήψη δεύτερου πτυχίου από 
κατατακτήριες.

Οι συριζαίοι, με το που πήραν 
την εξουσία και ανέλαβαν να 
παρατείνουν στο διηνεκές τον 
μνημονιακό χειμώνα, άρχισαν να 
προετοιμάζουν το κλίμα για περαι-
τέρω μείωση των δαπανών για τα 
δωρεάν συγγράμματα κατά τη δι-
άρκεια του «εθνικού διαλόγου» για 
την «εκπαιδευτική μεταρρύθμιση». 

Ο Αντώνης Λιάκος, πρόεδρος 
της Επιτροπής Διαλόγου σε μια 
από τις πολλές συνεντεύξεις του 
στην «Εφημερίδα των Συντακτών», 
κάνοντας τη διαπίστωση ότι «υπάρ-
χει ανάγκη εξεύρεσης πρόσθετων 
πόρων, όσο επίσης και εξοικονόμη-
σης πόρων», δήλωσε: «Οικονομική 
αιμορραγία των συγγραμμάτων: 
Γιατί να μη γίνουν ηλεκτρονικοί 
φάκελοι διαθέσιμοι στους φοιτη-
τές; Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα 
ελεύθερης πρόσβασης είναι απεί-
ρως οικονομικότερη από την εκτύ-
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Το βρήκαν το κόλπο οι πλια-
τσικολόγοι καπιταλιστές. 

Οταν βρίσκουν εμπόδια στα 
καταστροφικά τους σχέδια, πε-
τάνε μια απειλή ότι «θα πάρουν 
τα λεφτά τους και θα φύγουν», 
ξέροντας ότι οι Τσιπροκαμμέ-
νοι θα τρέξουν να υλοποιήσουν 
όλες τις απαιτήσεις τους. Η 
Eldorado το έκανε με επίσημη 
ανακοίνωση (αλλά δεν έφυγε!), 
η διαβόητη Blackrock το έκανε 
με διαρροή. Σκέφτεται λέει να 
φύγει, γιατί η κυβέρνηση δεν 
προωθεί το προεδρικό διά-
ταγμα για την κατασκευή του 
Gardens Academy. Αμέσως 
ο Σταθάκης έτρεξε να δώσει 
εξηγήσεις στη Βουλή, καταλή-
γοντας: «Νομίζω ότι γρήγορα 
θα καταλήξει και αυτό θετικά»!

Πρόκειται για τη γνωστή 
αμαρτωλή ιστορία  στην Ακα-
δημία Πλάτωνος, που κρατάει 
πάνω από δέκα χρόνια. Ξεκίνη-
σε επί ΝΔ, αλλά στον ΣΥΡΙΖΑ 
έλαχε να βάλει την τελική υπο-
γραφή και σ' αυτό το ανοσιούρ-
γημα (αν τα καταφέρει).

Στις 9 του περασμένου Μάη, 
το ΚΥΣΟΙΠ, υπό την προεδρία 
του Δραγασάκη, «ενέκρινε 
την εισήγηση του Υπουργού 
Ενέργειας & Περιβάλλοντος 
Γιώργου Σταθάκη, για τροπο-
ποίηση των όρων δόμησης 
στα οικοδομικά τετράγωνα που 
βρίσκονται στην περιοχή γύρω 
από τον αρχαιολογικό χώρο 

της Ακαδημίας Πλάτωνος». 
Σύμφωνα με τη γκεμπελίστικη 
γλώσσα των συριζαίων, «η τρο-
ποποίηση των όρων δόμησης 
συνδέεται με την ανάπλαση και 
αναζωογόνηση της ευρύτερης 
περιοχής του Αρχαιολογικού 
Αλσους της Ακαδημίας Πλά-
τωνος». Σιγά μην τους νοιάζει 
ο αρχαιολογικός χώρος, βέ-
βαια. Το ζουμί ακολουθούσε 
την πρόταση-φερετζέ: «Στο 
πλαίσιο αυτό πρόκειται να συ-
νταχθεί Μνημόνιο Συνεργα-
σίας, μεταξύ του Υπουργείου 
Ενέργειας και Περιβάλλοντος 
και της “Artume Ανώνυμη Εται-
ρεία Ανάπτυξης ακινήτου και 
κινητής περιουσίας (Artume 
AE)“». Η οποία Artume AE θα… 
δεσμευτεί «για συμβολή στην 
υλοποίηση των εν λόγω δρά-
σεων και για ανάληψη πρωτο-
βουλιών για την αναζωογόνηση 
της ευρύτερης περιοχής και τη 
διασύνδεσή της με τον αρχαι-
ολογικό χώρο επ’ωφελεία του 
δημοσίου συμφέροντος και 
των πολιτών».

Σύμφωνα με τα μισόλογα 
του Σταθάκη, η εταιρία δε 
συμφωνεί με τους όρους του 
Μνημονίου, γι' αυτό και υπήρ-
ξε η καθυστέρηση. Τώρα που οι 
αδίστακτοι πλιατσικολόγοι του 
real estate πέταξαν τον εκβια-
σμό, που πατάει την κυβέρνη-
ση στο πολιτικό μαλακό υπογά-
στριό της, οι απαιτήσεις τους 

θα γίνουν δεκτές. Οι μόνες 
που δε γίνονται δεκτές είναι 
οι απαιτήσεις ενός ολόκληρου 
κινήματος που έχει αναπτυχθεί 
στην περιοχή ενάντια στους 
καταστροφείς, στο οποίο μέχρι 
να γίνει κυβέρνηση συμμετεί-
χε και ο ΣΥΡΙΖΑ (μέχρι και στη 
Βουλή είχε πάει το θέμα).

H εταιρία απευθύνθηκε στον 
ίδιο τον Σαμαρά, όταν ήταν 
πρωθυπουργός. Ελα, όμως, 
που ο Σαμαράς είχε δεμένα τα 
χέρια από απόφαση του ΣτΕ 
(77/19.3.2013), η οποία ναι μεν 
επέτρεπε να χτιστεί το Mall, 
όμως έβαζε περιορισμούς στο 
συντελεστή δόμησης και στο 
ύψος. Κι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε 
αμέσως τότε Ερώτηση στη 
Βουλή για τις «απαράδεκτες 
μεθοδεύσεις για την εξυπηρέ-
τηση μεγάλων ιδιωτικών συμ-
φερόντων στο Οικοδομικό 
Τετράγωνο 75 του Δήμου Αθη-
ναίων σε βάρος της προστασί-
ας και ανάδειξης του αρχαιο-
λογικού άλσους της Ακαδημίας 
Πλάτωνος και των δυνατοτή-
των που προσφέρει για βιώ-
σιμη ανάπτυξη της περιοχής. 
Πρόκειται για την υπόθεση οι-
κοδόμησης του εμπορικού κέ-
ντρου Academy Gardens στο 
χώρο του πρώην συγκροτήμα-
τος Μουζάκη (κατεδαφίστηκε 
υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες 
παρά τον χαρακτήρα του ως 
νεότερο βιομηχανικό μνη-

μείο) και την εξαίρεσή του από 
τους περιορισμούς δόμησης, 
που επιβλήθηκαν πρόσφατα 
στην ευρύτερη περιοχή γύρω 
από τον αρχαιολογικό χώρο 
της Ακαδημίας Πλάτωνος. Την 
ιδιοκτησία του χώρου και τη 
διαχείριση του έργου για την 
ανέγερση του σχεδιαζόμενου 
Mall έχει η, γνωστή από τους 
ελέγχους στις ελληνικές τρά-
πεζες, αμερικάνικη πολυεθνική 
BlackRock μέσω της θυγατρι-
κής της, ARTUME SA».

Αυτό που δεν κατάφερε ο 
Σαμαράς το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Τον Ιούλη του 2016 εξανάγκα-
σε το ΚΑΣ να γνωμοδοτήσει 
υπέρ της αύξησης του ύψους.  
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαι-
ολόγων κατήγγειλε αμέσως 
αυτή την απόφαση: «Η δημι-
ουργία ενός ακόμη τεράστιου 
Mall στον περιβάλλοντα χώρο 
της Ακαδημίας Πλάτωνος, με 
την όχληση και τις χρήσεις του, 
μόνο υποβάθμιση θα φέρει 
στην περιοχή του αρχαιολογι-
κού χώρου. Οπως και η “εμπο-
ρική χρήση“ του ονόματος της 
Ακαδημίας στον τίτλο ενός 
πολυκαταστήματος (Academy 
Gardens)». Τώρα, ο Σταθάκης 
ετοιμάζεται να ικανοποιήσει 
και άλλες ιταμές απαιτήσεις 
του αμερικάνικου fund. Γι' αυτό 
και πρέπει να στηριχτεί με όλα 
τα μέσα ο αγώνας για να μην 
περάσουν τα σχέδιά τους. Να 
ξεκουμπιστεί και η Blackrock 
και το φαραωνικό «Academy 
Gardens» που θέλει να φτιάξει 
(αν το φτιάξει και δεν πουλήσει 
την έκταση μαζί με την άδεια), 
καταπώς το συνηθίζουν αυτοί 
οι σπεκουλάντες.

πωση εκατοντάδων χιλιάδων τόμων».
Ο δε Φίλης, όντας υπουργός Παιδείας, κατέ-

θεσε τροπολογία στο  σχέδιο νόμου «Κύρωση 
της Απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, 
Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης και άλλες διατάξεις», στην 
αιτιολογική έκθεση της οποίας διαβάζουμε: 

«Η δωρεάν διανομή 42.000 τίτλων πανεπιστη-
μιακών συγγραμμάτων… με ετήσιο κόστος περί 
τα 60.000.000 ευρώ, σε έναν συνολικό αριθμό 
2.120.000 εντύπων βιβλίων που διανέμονται σε 
230.000 φοιτητές, αποτελεί μια οργανωτική και 
λειτουργική πρόκληση για κάθε διοικητικό σύ-
στημα.

Ο μειωμένος κατά 66.000.000 ευρώ για το 
τρέχον έτος προϋπολογισμός του ΥΠΠΕΘ για 
την Ανώτατη εκπαίδευση καθιστά πλέον αδήριτη 
τη διενέργεια εξονυχιστικών ελέγχων στην κο-
στολόγηση των διανεμόμενων συγγραμμάτων…

Στόχος της παρέμβασης είναι να εισαγάγει 
ένα σύστημα θεσμικών αντίβαρων στην κο-
στολόγηση βάσει νέων αυστηρών κριτηρίων 
και διατύπωσης προδιαγραφών που, αφενός 
θα μειώνουν τη συνολική επιβάρυνση για τον 
κρατικό προϋπολογισμό, αφετέρου θα εξασφα-
λίζουν ποιοτικά συγγράμματα για τους φοιτητές. 
Να υποστηρίζει τις συνεπείς εκδοτικές επιχειρή-
σεις, εξυγιαίνοντας τον εκδοτικό χώρο…

Αντί για τον υπολογισμό του κόστους κάθε 
συγγράμματος η Επιτροπή Ελέγχου Κοστολό-
γησης θα ελέγχει τη διαμόρφωση της τιμής με 
βάση την ΚΥΑ κοστολόγησης, προσδιορίζοντας, 
μεταξύ άλλων, επακριβώς τα κριτήρια για την 
υπαγωγή του διδακτικού βιβλίου στην κατηγο-
ρία «ιατρικό-μαθηματικό-τεχνικό-τέχνης-μου-
σικής» (οι εμφάσεις δικές μας).

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι στόχος 
είναι η με κάθε τρόπο μείωση των δαπανών, μιας 

και οι προϋπολογισμοί για το υπουργείο Παιδεί-
ας προβλέπουν κάθε χρόνο μειωμένα ποσά.

Η αντιεκπαιδευτική και αντεργατική αυτή 
πολιτική συνοδεύονται  με την παραπλανητική 
προπαγάνδα της «οικονομικής στενότητας», την 
οποία πρέπει να χρεωθούν από κοινού εργατική 
τάξη και εργαζόμενοι, κεφάλαιο και αστικό κρά-
τος για το «καλό της χώρας» (στην πραγματικό-
τητα μόνο η εργατική τάξη και οι εργαζόμενοι).  

Το φοιτητικό κίνημα, η εργαζόμενη κοινωνία 
δεν πρέπει με κανένα τρόπο να πέσουν σ’ αυτήν 
την παγίδα. Η κρίση δεν είναι δική τους, ίσα-ίσα 
που γίνεται το όχημα για την κινεζοποίηση της 
ελληνικής εργαζόμενης κοινωνίας (και της νεο-
λαίας της), τη στιγμή που αυτή παράγει όλο τον 
κοινωνικό πλούτο και παράλληλα είναι το υπο-
ζύγιο της φορολογίας. Το αστικό κράτος δεν της 
κάνει καμιά χάρη όταν τηρεί (οφείλει να τηρεί) 
τις υποχρεώσεις του, εξασφαλίζοντας δωρεάν 
Παιδεία σε όλους.

ΥΓ: Την περασμένη Δευτέρα φοιτητές του 
Πανεπιστήμιου Αθηνών προχώρησαν σε πα-
ράσταση διαμαρτυρίας (συμβολική κατάληψη, 
ανάρτηση πανό μοίρασμα τρικ στους διερχόμε-
νους) για τα πανεπιστημιακά συγγράμματα στο 
εκτυπωτικό κέντρο του ΕΚΠΑ.

Οι φοιτητές ζητούν:
u Να δοθούν έγκαιρα όλα τα πανεπιστημι-

ακά συγγράμματα, δωρεάν με ευθύνη του υπ. 
Παιδείας χωρίς τη διαμεσολάβηση κανενός 
ιδιωτικού εκδοτικού οίκου.

u Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για 
να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες των φοιτητών.

u Ανατροπή του νόμου Γαβρόγλου για την 
Παιδεία.

Γενικές Συνελεύσεις θα πραγματοποιηθούν 
στις Σχολές και νέα παράσταση διαμαρτυρίας 
στο υπουργείο Παιδείας την Παρασκευή 13/10.

Εκβιασμοί για 
απολύσεις από 
τη Lufthansa

Mπορεί ο όμιλος της πανίσχυ-
ρης γερμανικής αεροπορικής 
εταιρίας Lufthansa (που έχει εξα-
γοράσει εταιρίες όπως η Swiss και 
άλλες) να καταγράφει τεράστια 
κέρδη, όμως οι καπιταλιστές μά-
νατζερ δεν έχουν κανένα ενδοια-
σμό να απαιτήσουν απολύσεις σε 
κάποια από τα τμήματα του ομίλου 
τους, όταν κάνουν τους λογαρια-
σμούς και βλέπουν ότι υπάρχουν 
περιθώρια για μείωση του «λει-
τουργικού κόστους». Γι' αυτούς, 
οι εργάτες που τους δίνουν τα 
κέρδη που σωρεύουν, είναι «στοι-
χείο κόστους». Ετσι, ο κλάδος του 
Lufthansa group (Lufthansa, Swiss, 
Lufthansa Cargo) στην Ελλάδα 
βάζει τους εργαζόμενους στο δί-
λημμα: ή δέχεστε το πρόγραμμα 
«εθελούσιας εξόδου», που έχουμε 
επεξεργαστεί, ή αρχίζουμε τις απο-
λύσεις όπως προβλέπει ο νόμος.

Η γενική συνέλευση του Συλλό-
γου Προσωπικού Εναέριων Μετα-
φορών πραγματοποίησε ήδη δύο 
τετράωρες στάσεις εργασίας και 
τη Δευτέρα (16/10) πραγματοποιεί 
24ωρη απεργία, όμως αυτά δεν 
μπορούν να θολώσουν τον… ανα-
πτυξιακό οίστρο της κυβέρνησης, 
ούτε να λεκιάσουν το success 
story των Τσιπροκαμμένων.

Γκεμπελίστικα καραγκιοζιλίκια
Να μην τα φορτώνουμε όλα στον Καμμένο. Σε τίποτα δε 

διέφερε το γκεμπελίστικο σόου που έστησε το επιτελείο του 
Μαξίμου το πρωί της περασμένης Πέμπτης με τον Τσίπρα να 
πετάει με F-16 στο Αιγαίο. Αν το είχε παιδικό απωθημένο να 
πετάξει με πολεμικό αεροπλάνο και βρήκε την ευκαιρία τώρα 
που έγινε πρωθυπουργός, θα πήγαινε χωρίς ταρατατζούμ, θα 
έκανε την πτήση, άντε να έβγαζαν και καναδυό φωτογραφίες 
«για το καλό». Αυτοί όμως οργάνωσαν ολόκληρο σόου.

Το προανήγγειλε πουρνό-πουρνό ο Καρτερός με ένα απεί-
ρου κάλλους non paper, που θύμιζε «χαζό παιδί χαρά γεμά-
το»: «Πετάει, πετάει ο Τσίπρας; Αυτή ήταν η απάντηση στους 
συναδέλφους που αναρωτιούνταν νωρίτερα  για το σημερινό 
πρωινό πρόγραμμα του πρωθυπουργού». Η ΕΡΤ είχε στείλει 
όλα τα συνεργεία της για να καλύψει την… ιστορική πτήση. 
Δεν έχουμε ειδικές τεχνικές γνώσεις, αλλά πρόχειρα μετρή-
σαμε λήψεις από τουλάχιστον έξι κάμερες! Εγραψαν και το 
όνομά του στο αεροπλάνο, όπως έχουν δει σε χολιγουντια-
νές ταινίες. Στον δεκάρικο που εκφώνησε όταν προσγειώ-
θηκε δεν απέφυγε τις ελληνικούρες («οριζοντιωθήκαμε στις 
γραμμές των οριζόντων»! - κάτι θυμόταν από τα ποιήματα 
του Καββαδία που έχει μελοποιήσει ο Μικρούτσικος), αλλά 
αυτό είναι το λιγότερο. Εχουμε την υποψία πως πέρα από τις 
επιδιώξεις σε επίπεδο τηλεοπτικής κατανάλωσης, είχαμε κι 
ένα πρελούδιο για τα «καλούδια» που θα κουβαλήσει από τις 
ΗΠΑ όπου πήγε. Ε, όλο και κάποιο «δώρο» σε πολεμικό υλικό 
θα του κάνει ο Τραμπ. Και δε θα είναι ευγενικό να πει όχι…

Aκαδημία Πλάτωνος

Εξω οι καταστροφείς
Ο αγώνας ενάντια 
στο έκτρωμα της 

Γεροβασίλη συνεχίζεται

Δεν έδωσε επίσημα στοι-
χεία η κυβέρνηση για τη 

συμμετοχή των δημόσιων 
υπάλληλων στην  πρώτη φάση 
της «αξιολόγησης». Η Γερο-
βασίλη, όμως, έκανε διαρρο-
ές, σύμφωνα με τις οποίες η 
συμμετοχή ξεπέρασε το 70% 
και σε ορισμένες περιπτώσεις 
(όπως τα υπουργεία του Καμ-
μένου και της Κουντουρά) 
έφτασε το 100%. Πάντα σύμ-
φωνα με τις ίδιες διαρροές, 
στο υπουργείο Εργασίας «εκ-
δηλώθηκαν φαινόμενα που θύ-
μιζαν άλλες εποχές»! Το μόνο 
που θυμίζει άλλες εποχές είναι 
το περιεχόμενο της κυβερνητι-
κής διαρροής, που θεωρεί ότι 
κάθε αγώνας είναι παράνομος.

Στις κεντρικές υπηρεσίες 
των υπουργείων ασκήθηκαν 
εκβιασμοί και η απεργία-απο-
χή είχε χαμηλότερα ποσοστά, 
όμως η ΑΔΕΔΥ έδωσε αναλυ-
τικά στοιχεία που δεν ταιριά-
ζουν με την εικόνα της διαρ-
ροής Γεροβασίλη (αποχή 63% 
στην κεντρική υπηρεσία του 
Ναυτιλίας, 53% του Παιδείας,  
96% του Δικαιοσύνης, 83% του 
Εργασίας). Ποσοστά που δεν 
τόλμησε να διαψεύσει με κά-
ποια επίσημη ανακοίνωση η Γε-
ροβασίλη. Ομως, στις κεντρι-
κές υπηρεσίες των υπουργείων 
υπηρετεί μόνο μια μειοψηφία 

εργαζόμενων. Τη μεγάλη μά-
ζα των δημόσιων υπάλληλων 
θα τη βρούμε στα νοσοκομεία 
και τους ΟΤΑ (και στα σχολειά, 
που όμως έχουν άλλου τύπου 
«αξιολόγηση»).  Εκεί λοιπόν, 
όχι μόνο με βάση τα αναλυτικά 
στοιχεία που έδωσε η ΑΔΕΔΥ 
αλλά και με βάση όσα έγραψε 
ο αστικός Τύπος, η συμμετο-
χή στην απεργία αποχή ήταν 
τεράστια, ξεπερνώντας κατά 
μέσο όρο το 80%. Ο μηχανι-
σμός εκβιασμού, τρομοκράτη-
σης, εκμαυλισμού που έστησε 
ο ΣΥΡΙΖΑ δέχτηκε ένα γερό 
χαστούκι. Υπάρχουν συριζαίοι 
που οι συνάδελφοί τους τους 
έκοψαν και την καλημέρα!

Σύμφωνα με τα αναλυτικά 
στοιχεία που έδωσε η ΑΔΕΔΥ 
(δεν αναφέρονται στο σύνολο 
αλλά είναι ενδεικτικά, με βά-
ση στοιχεία από Ομοσπονδίες 
και Σωματεία), σε ένα σύνολο 
29.567 υπηρετούντων, συμμε-
τείχαν στην απεργία-αποχή 
οι 23.596 (ποσοστό 80%). Η 
«αξιολόγηση» της Γεροβασίλη 
έχει ήδη καταστεί ένα άταφο 
πτώμα. Καιρός να το ενταφι-
άσουν οι αξιολογητές α' και 
β' (προϊστάμενοι) συμμετέ-
χοντας και αυτοί μαζικά στην 
απεργία-αποχή. Σε κάθε περί-
πτωση, αυτό το «πράμα» πλέον 
δεν μπορεί να σταθεί πουθενά.
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Με ΜΑΤ κατά διαδηλωτών για 
τη φιέστα ΣΒΒΕ-Τσίπρα

Απ' έξω τα ΜΑΤ έκαναν… τη δουλειά τους (ως συνήθως). Επιτέθη-
καν στους διαδηλωτές με γκλομπ και χημικά, στέλνοντας έναν απ' 
αυτούς (στέλεχος του ΝΑΡ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ) στο νοσοκομείο με 
ανοιγμένο το κεφάλι. Μέσα, ο Τσίπρας παρουσίαζε στους βορειο-
ελλαδίτες βιομήχανους το όραμά του για την «ανταγωνιστικότητα 
και τις επενδύσεις». Κι ύστερα, απόλαυσε το μενού που -όπως δια-
βάσαμε- ξεκίνησε με «σεβίτσε με μυλοκόπι, σάλτσα γύζου, παπα-
ρουνόσπορο και γαλάκτωμα μανταρίνι». Συνηθισμένες διαχρονικά 
εικόνες, που επαναλαμβάνονται ανεξαρτήτως αστικής κυβέρνησης.

«Οικολογία» της εξουσίας
Το περασμένο Σάββατο, οι Οικολόγοι Πράσινοι και το Ευρωπα-

ϊκό Πράσινο Κόμμα διοργάνωσαν «ανοιχτή ημερίδα - συνάντηση 
εργασίας», με θέμα: «Κοινωνική Ευρώπη: Οι Πράσινες θέσεις για 
την Οικονομία και την Παιδεία». Οπως μας ενημέρωσαν με Δελτίο 
Τύπου, «σκοπός της εκδήλωσης ήταν να έρθουν πιο κοντά ευρωπαίοι 
και έλληνες πολίτες ώστε να ανταλλάξουν απόψεις και πρακτικές 
συμβατές με τις πράσινες πολιτικές για μια κοινωνική Ευρώπη».

Προφανέστατα, στους προβληματισμούς για τις «πράσινες πολι-
τικές» δεν περιλαμβάνονται περιβαλλοντικά εγκλήματα όπως αυτό 
στο Ελληνικό, το άλλο στη Νέα Φιλαδέλφεια, το τρίτο στο Παλιούρι 
Χαλκιδικής, το διαρκές στη Λίμνη Στυμφαλία, για να μείνουμε μόνο 
σε μερικά από τα σκάνδαλα της επικαιρότητας, τα οποία διεκπεραιώ-
νει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, στην οποία οι Οικολόγοι Πράσινοι 
συμμετέχουν ως τσόντα με έναν αναπληρωτή υπουργό, έναν βουλευ-
τή και ίσως μερικά στελέχη σε πόστα του κρατικού μηχανισμού. Αλ-
λωστε, το μεγαλύτερο κόμμα αυτού του τόξου, οι γερμανοί Πράσινοι, 
ετοιμάζεται να μπει στη νέα κυβέρνηση της Μέρκελ, παρέα με τους 
δεξιούς/ακροδεξιούς της CDU/CSU και τους νεοφιλελεύθερους 
του FDP. Η οικολογία ήταν και είναι για όλους αυτούς τους τύπους 
ένα όχημα που οδηγεί στην εξουσία (ή έστω στη νομή κονδυλίων από 
ΜΚΟ που ξέρουν να στήνουν).

Διαφορές… αποχρώσεων
Τι είναι ο Αβραμόπουλος για τον Μητσοτάκη; Μια εν δυνάμει απει-

λή. Ετσι και δεν τα καταφέρει ο Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές 
και τεθεί ζήτημα αρχηγίας στη ΝΔ, ο Αβραμόπουλος ενδέχεται να 
ενσκύψει φρέσκος-φρέσκος από τις Βρυξέλλες και να απαιτήσει την 
εκπαραθύρωση του «αποτυχημένου» Κούλη. Τι είναι ο Μητσοτάκης 
για τον Αβραμόπουλο; Η τελευταία ευκαιρία του για να γίνει αρχηγός 
της ΝΔ. Αν δεν καταφέρει να διαδεχτεί τον Μητσοτάκη (πράγμα 
που προϋποθέτει αυτός να αποτύχει), τότε μάλλον δε θα έχει άλλη 
ευκαιρία (περνούν και τα χρόνια και πλέον όλοι αναζητούν σχετικά 
νέους στην ηλικία αρχηγούς - «φρέσκα πρόσωπα» όπως λένε). Σε 
μια τέτοια περίπτωση, ο Αβραμόπουλος, παρά την ιδέα που έχει για 
τον εαυτό του, θα μείνει στη μεταπολιτευτική πολιτική ιστορία του 
ελληνικού κοινοβουλευτισμού ως ο πολιτικός που έφτιαξε κόμμα και 
το διέλυσε χωρίς ποτέ να δοκιμαστεί σε εκλογές, που φιλοδόξησε 
να γίνει αρχηγός μεγάλου κόμματος και εν δυνάμει πρωθυπουργός, 
αλλά έφτασε μέχρι αντιπρόεδρος.

Εχει, βέβαια, κι άλλη μια «ευκαιρία» ο Αβραμόπουλος. Να μη γίνει 
ο Μητσοτάκης δεκτός ως πρωθυπουργός, να αναζητηθεί τρίτο πρό-
σωπο και να γίνει ο επόμενος Παπαδήμος. Αυτή η προοπτική, όμως, 
έχει πολλά «αν» (καραδοκεί και ο Στουρνάρας). Προς το παρόν, ο 
Μητσοτάκης είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο 
Αβραμόπουλος κομισάριος αρμόδιος για τη Μετανάστευση. Και δε 
χάνουν την ευκαιρία να δείχνουν ότι οι θέσεις τους δεν ταυτίζο-
νται. Συναντήθηκαν, για παράδειγμα, την περασμένη Δευτέρα και ο 
Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να ρίξει καρφιά για τη μεταναστευτική 
πολιτική, διατυπώνοντας τον «έντονο προβληματισμό του για την 
αύξηση των προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών». «Η εικόνα που 
έχω είναι ότι η κατάσταση επιβαρύνεται διαρκώς», είπε. «Τον τελευ-
ταίο καιρό, έχουμε και εμείς προβληματιστεί γιατί παρατηρείται μια 
ελαφρά αύξηση», είπε ο Αβραμόπουλος που έσπευσε να συμπλη-
ρώσει:  «Συγκριτικά δε με το πώς ήταν τα πράγματα παλιότερα, τον 
τελευταίο καιρό είναι καλύτερα, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα 
στο επίπεδο που θα θέλαμε». Με διπλωματική κομψότητα άδειασε 
τον Μητσοτάκη, στηρίζοντας την κυβέρνηση και την Κομισιόν.

Από ψέμα σε ψέμα

«Προτεραιότητα η στήριξη της 
κτηνοτροφίας που αποτελεί τη 

ραχοκοκαλιά της υπαίθρου», διακήρυξε 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, από τη 
Φωκίδα, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που 
εξέδωσε ο μηχανισμός προπαγάνδας του 
υπουργείου του. Ως εδώ καλά. Η συνήθης 
δημαγωγία των αστών πολιτικών. Δε θα το 
σχολιάζαμε καν, αν δεν υπήρχε και συνέ-
χεια. Στις συζητήσεις που είχε ο Αποστό-
λου με κτηνοτρόφους, ανέφερε το Δελτίο 
Τύπου, τους είπε πως τις επόμενες μέρες 
«αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση 
και ψήφιση στη Βουλή» (στην πραγματι-
κότητα, απομένει μόνο η συζήτηση και 
ψήφιση στην Ολομέλεια, καθώς από την 
αρμόδια Επιτροπή το νομοσχέδιο έχει πε-
ράσει), που μεταξύ των άλλων περιλαμβά-
νει «την υποχρεωτική αναγραφή  στο γάλα 
και τα γαλακτοκομικά προϊόντα της χώρας 
αρμέγματος στις συσκευασίες τους».

Ποια είναι η αλήθεια; Την παρουσίασε 
η «Κόντρα» στο προηγούμενο φύλλο της.  
Η υποχρεωτική αναγραφή της χώρας 
προέλευσης (αρμέγματος) του γάλακτος 
καταργήθηκε το 2011 με τον Ευρωπαϊκό 

Κανονισμό 1169. Αυτό που εισάγει τώρα ο 
Αποστόλου είναι το γαλλικό μοντέλο, για 
το οποίο πήρε έγκριση από την Κομισιόν 
τον Δεκέμβρη του 2016. Οταν συντρέχουν 
αθροιστικά τρεις προϋποθέσεις (το γάλα 
έχει αρμεχτεί στην Ελλάδα, έχει τύχει 
επεξεργασίας στην Ελλάδα και έχει συ-
σκευαστεί στην Ελλάδα), στη συσκευασία 
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών θα 
αναγράφεται ως χώρα προέλευσης η Ελ-
λάδα. Δε θα αναγράφεται, όμως, καμία 
από τις τρεις αυτές προϋποθέσεις. Ούτε 
η χώρα προέλευσης (αρμέγματος), όπως 
ζήτησαν στη Βουλή φορείς των κτηνοτρό-
φων. Οπως χαρακτηριστικά γράφτηκε 
στο ρεπορτάζ της «Κ», όταν μίλησε ο Γ. 
Κεφαλάς, πρόεδρος των Αγελαδοτρόφων 
Γαλακτοπαραγωγής Ελλάδος, και ζήτησε 
να αναγράφεται στη συσκευασία η χώρα 
αρμέγματος, ο Αποστόλου χαμογέλασε ει-
ρωνικά. Τώρα, αυτός ο ίδιος Αποστόλου, 
πηγαίνει στη Φωκίδα και παραμυθιάζει 
τους κτηνοτρόφους ότι θα αναγράφεται 
υποχρεωτικά στις συσκευασίες η χώρα 
αρμέγματος!

Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα; Το γάλα 
που εισάγεται ασύδοτα στη χώρα μας, εί-

τε νωπό είτε συμπυκνωμένο (εβαπορέ) θα 
αναμιγνύεται με ελληνικό γάλα και θα… 
ελληνοποιείται. Οπως γίνεται και τώρα, 
εισαγόμενο γάλα θα εξακολουθήσει να 
χρησιμοποιείται για την παρασκευή όλων 
των γαλακτοκομικών προϊόντων. Ακόμα 
και φέτας ΠΟΠ!

Ακόμα και αν αναγραφόταν η προέ-
λευση του γάλακτος δε θα γινόταν τίπο-
τα, γιατί δε γίνεται ο παραμικρός έλεγ-
χος στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, γιατί οι 
ελεγκτικοί μηχανισμοί υπολειτουργούν 
(η υπολειτουργία τους ανταποκρίνεται 
στην πολιτική βούληση όλων των αστικών 
κυβερνήσεων διαχρονικά), ενώ ακόμα και 
τα όποια στοιχεία συγκεντρώνει ο ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ από τις εταιρίες για το γάλα 
που εισάγουν παραμένουν επτασφράγι-
στο μυστικό. Ομως, προκειμένου να προ-
στατεύσει τα συμφέροντα των ασύδοτων 
και αδίστακτων εισαγωγέων και γαλακτο-
βιομήχανων, ο Αποστόλου αρνείται ακό-
μα και αυτό (την υποχρεωτική αναγραφή 
τουλάχιστον της χώρας προέλευσης), ενώ 
την ίδια στιγμή δε διστάζει να λέει τα πιο 
χοντρά ψέματα στους κτηνοτρόφους με 
τους οποίους μιλά στις περιοδείες του.

Πήγαν για μαλλί και βγήκαν 
κουρεμένοι

«Πόνεσε» πολύ το «σύστημα Κούλη» από την ωμή παρέμβαση 
Ντεϊσελμπλούμ υπέρ της συγκυβέρνησης των Τσιπροκαμμένων 
(αναλυτικά γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο - δείτε στο http://
www.eksegersi.gr/Επικαιρότητα/29393.Σόιμπλε-στηρίζει-Τσίπρα) 
και σκέφτηκε ν' απευθυνθεί στον «σκληρό» Τόμας Βίζερ, πρόεδρο 
του EuroWorkingGroup, μπας και πάρει απ' αυτόν τίποτα δηλώσεις 
που θα εξισορροπούν τα όσα είπε ο Ντεϊσελμπλούμ (ξέρετε τώρα, 
λίγη κινδυνολογία, λίγο κούνημα του δαχτύλου με αυστηρότητα, 
υπονοούμενα για νέα μέτρα το 2018 κτλ.). Εβαλαν, λοιπόν, τον… 
Μανώλη Καψή να πάρει τηλεφωνική συνέντευξη από τον Βίζερ για 
το capital.gr. Μόνο που πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι.

Τόσο κουρεμένοι, που δεν τόλμησαν να δημοσιεύσουν απομα-
γνητοφωνημένο το κείμενο της συνέντευξης, αλλά ένα σχόλιο-
παρουσίαση του Καψή, που προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο. 
Εβαλαν και ένα βίντεο με τη συνέντευξη, ποντάροντας στο ότι 
ελάχιστοι θα καθήσουν να παρακολουθήσουν 13:3ο λεπτά, ενώ οι 
πολλοί θα περιοριστούν στο σχόλιο-παρουσίαση του Καψή. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το βίντεο δείχνει μόνο τον Καψή να διαβάζει 
τις ερωτήσεις, ενώ ο Βίζερ μόνον ακούγεται (δεν το προόριζαν 
για δημοσίευση, γι' αυτό και δε φρόντισαν να κάνουν σύνδεση 
μέσω skype). Ο δε Καψής δεν κρύβει την απογοήτευσή του για τις 
απαντήσεις που παίρνει.

Ο αυστριακός τεχνοκράτης είναι απολύτως στη «γραμμή Ντεϊ-
σελμπλούμ». Μόνο καλά λόγια έχει να πει για την κυβέρνηση Τσί-
πρα, προεξοφλεί ότι θα ολοκληρωθεί έγκαιρα η τρίτη αξιολόγηση, 
τονίζει πως το πιο σημαντικό είναι η «σταθερότητα» (επομένως 
όχι πρόωρες εκλογές) και όταν ο Καψής του λέει ότι αποκλείε-
ται να υπάρξει «καθαρή έξοδος» από το Μνημόνιο, του απαντά 
ορθά-κοφτά ότι διαφωνεί, εξηγώντας στη συνέχεια ότι η επιτρο-
πεία που θα συνεχιστεί μετά το Μνημόνιο είναι πάγια τακτική και 
εφαρμόζεται ήδη σε όλες τις χώρες που βγήκαν από τα Μνημόνια. 
Οσο για την πιθανότητα επιβολής νέων μέτρων το 2018, με μια 
εξαίρετη ντρίπλα αποφεύγει να δώσει απάντηση, παραπέμποντας 
στη δουλειά που θα κάνει η τρόικα με την ελληνική κυβέρνηση. 
Ο Βίζερ έκανε μια τόσο αναλυτική περιγραφή του success story 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που πρέπει να τη ζήλεψε το προπαγανδιστικό 
επιτελείο του Μαξίμου.

Οπως γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο, η κυβέρνηση του 
Τσίπρα είναι μια απ' όλες τις απόψεις βολική κυβέρνηση για να 
ολοκληρώσει τον τρέχοντα κύκλο, ενώ η πτώση της κυβέρνησης 
(της όποιας κυβέρνησης) θα δημιουργούσε συνθήκες πολιτικής 
αστάθειας, την οποία γενικώς απεχθάνονται οι ιμπεριαλιστές για 
τις χώρες της εξαρτημένης περιφέρειας. Ο καινούργιος μνημονια-
κός κύκλος θα ήταν καλό να ξεκινήσει με τη σημερινή κυβέρνηση, 
ώστε η επόμενη να τον βρει έτοιμο. Κι αν η κυβέρνηση αυτή θέλει 
να μείνει στην εξουσία για έναν ακόμα χρόνο (από τον Αύγουστο 
του 2018 μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2019), τότε θα υπογράψει και 
τους όρους του «μετα-Μνημόνιου», όπως έχει υπογράψει τα πάντα 
μέχρι τώρα (νέα αντιλαϊκά μέτρα για το 2019 και το 2020, «πρω-
τογενή πλεονάσματα» 3,5% του ΑΕΠ μέχρι και το 2022 και πάνω 
από 2% μέχρι το 2060).

Κοροϊδία γαϊτάνι
«Η συνταγματική αναθεώ-

ρηση αποτελεί την κορωνίδα 
των θεσμικών αλλαγών για τον 
ενταφιασμό του πελατειακού 
κράτους της διαπλοκής και 
τον πλήρη εκδημοκρατισμό 
του πολιτικού συστήματος». 
Ο… κομμουνιστής Γιώργος 
Κατρούγκαλος, που από το 
ΠΑΣΟΚ μεταπήδησε στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ (όλο σε… κομμουνιστικά 
κόμματα συμμετέχει) νομίζει 
ότι το πιο εύκολο πράγμα είναι 
να κοροϊδεύεις τον κόσμο με 
τέτοιες χοντράδες.

Ακόμα και αν υπέθετε κα-
νείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τέτοια 
πρόθεση, θα έχει στην επό-
μενη Βουλή 180 βουλευτές 
για να ολοκληρώσει την αλά 
Κατρούγκαλος συνταγμα-
τική αναθεώρηση; Φυσικά 
και δε θα έχει (εδώ δεν είχε 
την εποχή που υποσχόταν να 
καταργήσει τα μνημόνια και 
τους εφαρμοστικούς τους 
νόμους), οπότε –αν υποθέ-
σουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι 
πρώτο κόμμα- θα χρειάζονται 
οι ψήφοι τουλάχιστον της ΝΔ 
για να αναθεωρηθεί οποια-
δήποτε από τις διατάξεις του 
συντάγματος. Εκείνο, λοιπόν, 
που μας λέει ο Κατρούγκαλος 
είναι πως με τη σύμπραξη της 
ΝΔ (γιατί όχι και του ΠΑΣΟΚ ή 
όπως αλλιώς θα λέγεται ο νέος 
φορέας που πάνε να στήσουν) 
θα ενταφιαστεί το κράτος της 
διαπλοκής και θα συντελεστεί 
ο πλήρης εκδημοκρατισμός 
του πολιτικού συστήματος.

Ο Κατρούγκαλος επαναφέ-
ρει και το ζήτημα του δημο-
ψηφίσματος (σε συνέντευξη 
στα «Νέα» όλ’ αυτά): «Στη 
διαδικασία της αναθεώρησης, 
όπως καθιερώνεται στο άρ-
θρο 110 του Συντάγματος, δεν 
προβλέπεται δημοψήφισμα. 
Τίποτα, όμως, δεν εμποδίζει 
να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός 
επί συγκεκριμένων διακυβευ-

μάτων σχετικών με τις αναθε-
ωρητικές τομές».

Παλιότερα, ο Κατρούγκα-
λος έκανε δηλώσεις του τύ-
που: «Γαλλία, Ελβετία, Ιταλία 
και Ισλανδία έδωσαν τον λόγο 
στον λαό να αποφασίσει για το 
σύνταγμα με δημοψήφισμα. 
Μόνο οι δικτατορίες και οι ελίτ 
φοβούνται τη φωνή των πολι-
τών». Τώρα, κάνει μια κουτοπό-
νηρη αναφορά στο άρθρο 110 
του Συντάγματος, που ορίζει 
ότι η αναθεωρητική διαδικα-
σία είναι αποκλειστικότητα 
της Βουλής (η γνώμη του λαού 
τεκμαίρεται ότι θα εκφραστεί 
με τις βουλευτικές εκλογές 
που υποχρεωτικά μεσολαβούν 
ανάμεσα στις δυο φάσεις της 
αναθεωρητικής διαδικασί-
ας), αλλά επιμένει ότι μπορεί 
να γίνει δημοψήφισμα «επί 
συγκεκριμένων διακυβευμά-
των». Δηλαδή, θα βαφτίσουν 
κάποιες προς αναθεώρηση 
διατάξεις «κρίσιμο εθνικό ζή-
τημα» και θα τις βάλουν σε 
δημοψήφισμα;

Αν κάνουν κάτι τέτοιο, θα 
προκαλέσουν πολιτική κρίση 
απρόβλεπτων διαστάσεων. 
Δε θα βρουν απέναντί τους 
μόνο την αντιπολίτευση και 
τους συνταγματολόγους, αλλά 
ενδεχομένως και τον πρόεδρο 
Πάκη, που πριν από σαράντα 
μέρες, όταν οι Τσιπραίοι ξανα-
ζέσταναν τη συνταγματολο-
γία, διεμήνυσε μέσω «κύκλων» 
της προεδρίας, ότι η θέση του 
για το επίμαχο ζήτημα «είναι 
σαφέστατη, έχει διατυπωθεί 
σε ανύποπτο χρόνο και παρα-
μένει αμετάβλητη». Δηλαδή, 
σε καμιά περίπτωση δημοψή-
φισμα. Με τους Τσιπραίους 
τίποτα δεν μπορεί να αποκλει-
στεί (εδώ έκαναν δημοψήφι-
σμα ενώ είχαν υποβάλει ήδη 
αίτημα για τρίτο Μνημόνιο), 
όμως εν προκειμένω μάλλον 
προπαγάνδα κάνουν.
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Προβολές και 
συζητήσεις

Φέτος συμπληρώνεται ένας αιώνας από την Οκτωβριανή 
Επανάσταση. Ενας αιώνας από τότε που το προλεταριάτο της 
Ρωσίας, υπό την καθοδήγηση του κόμματος των Μπολσεβίκων, 
πήρε στα χέρια του την εξουσία και σάρωσε το τσαρικό κράτος, 
αλλάζοντας μέσα σε μια νύχτα την ιστορία όλης της ανθρωπό-
τητας. Εκατό χρόνια μετά τον Οκτώβρη του 2017, με την αντε-
πίθεση της αστικής τάξης να μαίνεται, με την υποχώρηση από 
τα κεκτημένα του εργατικού κινήματος, με την καπιταλιστική 
βαρβαρότητα να εντείνεται ανεξέλεγκτα, κι ενώ οι σελίδες της 
οργανωμένης, νικηφόρας ταξικής πάλης αναμένεται ακόμη να 
γραφτούν, το παράδειγμα της Οκτωβριανής Επανάστασης πα-
ραμένει επίκαιρο κι εξακολουθεί να τροφοδοτεί το όραμα της 
κοινωνικής απελευθέρωσης.

Ο Βσέβολοντ Πουντόβκιν (1893-1953) υπηρέτησε το όραμα του 
νεοσύστατου σοβιετικού κράτους μέσα από την κινηματογρα-
φική του τέχνη. Πρωτοπόρος ερευνητής του σοβιετικού μοντάζ, 
μελέτησε τις ψυχολογικές του λειτουργίες κατά την περίοδο του 
βουβού κινηματογράφου, ενώ έπειτα εισήγαγε την αντίστιξη ει-
κόνας και ήχου στην ταινία, καθώς θεωρούσε πως ο ήχος μπορεί 
και πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα ως ολοκληρωμένο μέσο και 
όχι απλά ως συνοδευτικό «χαλί» της θέασης.

Στην περίφημη «τριλογία της συνειδητοποίησης», ο Πουντόβ-
κιν πραγματεύεται την ανάπτυξη της επαναστατικής συνείδησης 
μέσα από τη σκιαγράφηση της πορείας τριών χαρακτήρων: μιας 
φτωχής μάνας εργάτη που φυλακίζεται (η πρώτη ταινία της τρι-
λογίας βασίζεται στη «Μάνα» του Μαξίμ Γκόρκι), ενός χωρικού 
που προλεταριοποιείται στη μεγάλη πόλη («Το Τέλος της Αγίας 
Πετρούπουλης») κι ενός μογγόλου βοσκού που άθελά του γίνεται 
υποχείριο της αποκιοκρατίας («Θύελλα στην Ασία»). Οι ήρωες 
του Πουντόβκιν είναι καθημερινοί άνθρωποι που μετατρέπονται 
σε επαναστάτες μέσα από τα γεγονότα της ζωής, σε διαλεκτική 
σχέση με την Ιστορία και τις κινήσεις των μαζών.

~Παρασκευή 20/10/2017~
Η ΜΑΝΑ

(Mat, Σοβιετική Ενωση, 1926, 87’)
Σκηνοθεσία: Βσέβολοντ Πουντόβκιν

Σενάριο: Νάθαν Ζάρκχι (βασισμένο στο μυθιστόρημα του 
Μαξίμ Γκόρκι)

Φωτογραφία: Ανατόλι Γκολόβνια
Μουσική: Τίχον Χρενικόφ

Ηθοποιοί: Βέρα Μπαρανόφσκαϊα, Νικολάι Μπατάλοφ, 
Αλεξάντρ Τσιστιακόφ

Παρασκευή στις 8:30 - Είσοδος ελεύθερη
Αθήνα: Αγαθουπόλεως 65
Θεσσαλονίκη: Ιουστινιανού 24

πραγματικότητα γεμάτη προκα-
ταλήψεις, στερότυπα, κοινωνικό 
ρατσισμό. Αρκεί οι γονείς ενός 
15χρονου να προωθήσουν την 
αλλαγή φύλου στην ταυτότητά 
του, μέσα από τη δικαστική δι-
αδικασία που προβλέπει ο νέος 
νόμος, και ως διά μαγείας το 
παιδί θα γίνει δεκτό στο σχολείο 
με το νέο του φύλο. Κι αν αλλά-
ξει σχολείο (πόσο εύκολο είναι 
άραγε αυτό για τα παιδιά των 
φτωχών οικογενειών;), δε θα κα-
ταλάβουν οι συμμαθητές του ότι 
«κάτι τρέχει» μ' αυτό το παιδί και 
δε θα έχουμε τα ίδια φαινόμενα 
που έχουμε και σήμερα.

Για όλα τα παραπάνω (και 
πολλά ακόμα που θα μπορού-
σαμε να παραθέσουμε, αλλά 
ο περιορισμός του χώρου δεν 
μας το επιτρέπει), οι υποκριτές 
«δικαιωματιστές» του ΣΥΡΙΖΑ 
αδιαφορούν πλήρως. Αλλωστε, 
ο λόγος που έφεραν το συγκε-
κριμένο νομοσχέδιο με τόσα 
ταρατατζούμ, χωρίς να επιδιώ-
ξουν προηγουμένως να οργανώ-
σουν ένα δημόσιο διάλογο, μια 
προετοιμασία του κόσμου, ήταν 
να γίνει το σύστριγγλο. Ηξεραν 
πολύ καλά ότι το παπαδαριό 
θα αντιδρούσε και μαζί του θα 
αντιδρούσαν πολλοί μέσα στη 
Βουλή (εδώ έφτασαν τρεις βου-
λευτές του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ να 
καταψηφίσουν ή να απόσχουν 
από την ψηφοφορία). Αυτό, 
όμως, βόλευε τον πολιτικό τους 
σχεδιασμό περί «αριστερού 
αποτυπώματος», κάτω από το 
οποίο προσπαθούν να κρύψουν 
τα μνημονιακά αίσχη τους (τα 
έως τώρα και αυτά που θα δι-
απράξουν από τώρα και μετά). 
Δεν τους βγήκε όπως τα λογά-
ριαζαν, βέβαια, γιατί ο Καμμέ-
νος δεν τήρησε (ή δεν μπόρεσε 
να τηρήσει) τη συμφωνία με 

τον Τσίπρα. Ξεπήδησαν και οι 
τρεις συριζαίοι (υπήρχε κι ένας 
τέταρτος που μεταπείστηκε την 
τελευταία στιγμή) κι έτσι χρειά-
στηκαν την «ένεση» των ψήφων 
του Ποταμιού και του Θεοχα-
ρόπουλου, για να μην υποστούν 
μια ταπεινωτική πολιτική ήττα, 
καθώς χωρίς αυτή την «ένεση», 
οι βασικές διατάξεις του νομο-
σχέδιου θα καταψηφίζονταν.

Και τι να πεις για την υποκρι-
σία του ιερατείου; Από το 1976 
υπάρχει νόμος για τη δυνατότη-
τα αλλαγής ταυτότητας φύλου. 
Αυτός ο νόμος είχε ως προϋπό-
θεση τη βάρβαρη διαδικασία 
του χειρουργικού ακρωτηρια-
σμού, όμως τα τελευταία χρόνια 
τα δικαστήρια -ακολουθώντας 
τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου- είχαν ακυρώσει 
την προϋπόθεση του χειρουρ-
γικού ακρωτηριασμού. Το 1976 
δεν τόλμησαν να πουν κουβέ-
ντα στον «εθνάρχη» Καραμανλή, 
όπως δεν είπαν κουβέντα όταν 
άρχισαν να εκδίδονται δικαστι-
κές αποφάσεις αλλαγής ταυτό-
τητας φύλου χωρίς χειρουργικό 
ακρωτηριασμό. Τώρα, όμως, οι 
δεσποτάδες σήκωσαν το γάντι 
που (για τους δικούς τους λό-
γους) τους πέταξαν οι συριζαίοι 
και έκαναν μια ακόμα επίδειξη 
δύναμης. Κι εκείνοι που συντά-
χθηκαν αναφανδόν μαζί τους 
ήταν από τη μια οι νεοναζί της 
ΧΑ και από την άλλη οι ακροδε-
ξιοί των ΑΝΕΛ.

Η ΝΔ είχε τα δικά της προ-
βλήματα. Από τη μια το ιερατείο 
(η γνώμη του οποίου μετράει 
στο δεξιό εκλογικό ακροατήριο), 
από την άλλη οι ακροδεξιοί στο 
εσωτερικό της, οδήγησαν τον 
Μητσοτάκη στην καταψήφιση, 
αφού προηγουμένως έφτιαξε 
το φύλλο συκής μιας ξεχωρι-
στής πρότασης, που έβαζε προ-

ϋποθέσεις ηλικίας (άνω των 18) 
και ιατρικής γνωμάτευσης, με τη 
βεβαιότητα ότι η κυβέρνηση δε 
θα δεχτεί να ψηφίσει αυτή την 
πρόταση, οπότε ο Μητσοτάκης 
θα είναι «και με τον χωροφύλαξ 
και με τον αστυφύλαξ». Και με 
το ιερατείο και το «ποίμνιο», 
στους οποίους θα επιδεικνύει 
την καταψήφιση, και με τους 
αστοφιλελεύθερους, στους 
οποίους θα επιδεικνύει την χω-
ριστή πρόταση που έκανε η ΝΔ, 
που αναγνωρίζει ότι πρέπει να 
εκσυγχρονιστεί το υπάρχον κα-
θεστώς. Μιλάμε για υποκρισία 
και ξεφτίλα μαζί.

Ακόμα περισσότερο ξεφτιλί-
στηκε το ΠΑΣΟΚ. Στην Επιτροπή 
της Βουλής κατέθεσε πρόταση 
βελτίωσης του νομοσχέδιου. Ο 
Κοντονής την έκανε δεκτή και 
την ενσωμάτωσε. Στην Ολομέ-
λεια βρήκαν άλλο πρόσχημα, ζη-
τώντας να προβλεφθεί η έκδοση 
προεδρικού διατάγματος για τη 
συγκρότηση της επιστημονικής 
επιτροπής που θα γνωματεύει 
για τους ανήλικους. Λίγο πριν 
την ονομαστική ψηφοφορία, 
ο Κοντονής δήλωσε ότι το δέ-
χεται και αυτό. Ο δυστυχής 
Μπαργιώτας, τον οποίο είχαν 
αφήσει στην αίθουσα, έκανε μια 
ακατανόητη τοποθέτηση, για να 
καταλήξει στο τέλος: «Δεν είναι 
ούτε η ώρα ούτε ο χώρος για να 
γίνει μια τέτοια συζήτηση. Εμείς 
επιμένουμε σ’ αυτό που καταθέ-
σαμε»! Και ψήφισαν «παρών» 
(όσοι είχαν μείνει στην αίθουσα, 
γιατί πολλοί -μεταξύ των οποίων 
τρεις υποψήφιοι αρχηγοί- είχαν 
φροντίσει να απουσιάζουν).

Ο Περισσός ήταν ο μόνος 
που άρθρωσε μερικές σωστές 
κουβέντες. Στηλίτευσε την υπο-
κρισία των συριζαίων, ζήτησε 
να υπάρχουν υποστηρικτικές 
δομές, μίλησε ενάντια στην 

αποκοινωνικοποίηση των ατο-
μικών δικαιωμάτων και στην 
αντιεπιστημονική άποψη του δι-
αχωρισμού του βιολογικού από 
το κοινωνικό φύλο (με βάση μό-
νο την ατομική βούληση). Κι ενώ 
αναγνώρισε ότι χρειάζεται φρο-
ντίδα για τα διεμφυλικά άτομα, 
στο τέλος καταψήφισε και δεν 
ψήφισε «παρών», που ήταν λογι-
κά η συνεπής με τις απόψεις που  
εξέφρασε στάση. Για ποιο λόγο; 
Για να μην κόψει τους δεσμούς 
με το συντηρητικό ακροατήριο. 
Γιατί λίγοι θα θυμούνται τις θέ-
σεις που εξέφρασαν οι βουλευ-
τές του Περισσού, ενώ οι πολλοί 
θα θυμούνται ότι καταψήφισε.

ΥΓ. Η υποκρισία των συρι-
ζαίων φάνηκε και στους ισχυ-
ρισμούς τους ότι φέρνουν κάτι 
νέο, πρωτοφανές, επαναστατι-
κό. Τους «άδειασε» με το γνω-
στό μπλαζέ ύφος της η Τασία 
Χριστοδουλοπούλου, που θέ-
λησε κυρίως να στηλιτεύσει την 
υποκρισία του ιερατείου. Είπε: 
«Δεν είδαμε καμία Ιερά Σύνοδο 
να βγει ποτέ να πει κάτι για όλα 
αυτά ή έστω να καταδικάσει μέ-
τρα δυσμενή που έχουμε ψηφί-
σει ως Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. 
Εμφανίστηκε ξαφνικά σ’ αυτό. 
Και σε ποιο αυτό; Σ’ αυτό που 
έχει θεσπιστεί από το 1976. Δη-
λαδή, σαράντα ένα χρόνια πριν 
έχει θεσπιστεί η αλλαγή φύλου 
και ξαφνικά έχει γίνει ο μέγας 
θόρυβος για τη διόρθωση φύλου. 
Προσέξτε, υπήρχε αλλαγή φύ-
λου χωρίς καμία προϋπόθεση, 
ούτε ηλικίας, ούτε αγαμίας, ούτε 
τίποτα. Και γίνεται όλος αυτός ο 
θόρυβος, ενώ εμφανίζεται ένα 
νομοσχέδιο το οποίο βάζει προ-
ϋποθέσεις, αλλά αποκρύπτεται 
αυτή η συζήτηση σκόπιμα, γιατί 
υπάρχει το άλλο που σας είπα, η 
πολιτική και η ιδεολογική αναμέ-
τρηση που γίνεται»!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

Ξεχείλισε η υποκρισία (απ' όλους)

Παιχνίδια εξουσίας
Πίστεψε κανείς ότι ο Τσακνής «την έκανε» 

από την ΕΡΤ επειδή τον προσέβαλε ο Καλφα-
γιάννης και δεν τον υπερασπίστηκαν τα παρό-
ντα κυβερνητικά στελέχη; Τι του είπαν δηλαδή; 
Γιατί είναι προσβολή να τοποθετείται μια συνδι-
καλιστική ηγεσία υπέρ του μοντέλου της δυαρ-
χίας; Ο Τσακνής θάρρεψε πως μπορεί να γίνει 
απόλυτος μονάρχης στο μαγαζί της κρατικής 
τηλεόρασης; Πήγε να το ζητήσει προσωπικά 
από τον Τσίπρα, αλλά αυτός τον παρέπεμψε 
στον Παππά. Για ποιο λόγο άραγε ήθελε να γίνει 
ταυτόχρονα πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος; Μήπως για να προωθήσει κάποιο όραμα; 
Βλέπετε εσείς τα σημάδια κάποιου οράματος 
στην ΕΡΤ από τότε που τοποθετήθηκε ο Τσα-
κνής; 

Παιχνίδι εξουσίας (με ό,τι περιλαμβάνει ο 
όρος εξουσία, που δεν έχει τίποτα το… καλ-
λιτεχνικό ή το οραματικό) έπαιξε ο Τσακνής. 
Και έχασε. Παιχνίδια εξουσίας παίζει εδώ και 
πολλά χρόνια και η αστικοποιημένη συνδικαλι-
στική γραφειοκρατία της ΠΟΣΠΕΡΤ (ο λύκος 
κι αν εγέρασε κι άλλαξε την προβιά του…). Ο 
Παππάς σ' αυτή τη φάση επέλεξε (για λόγους 
που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε στις λεπτο-
μέρειές τους) ένα άλλο σχήμα διοίκησης, που 
θα συνεχίσει να του εξασφαλίζει τον απόλυτο 
έλεγχο της ΕΡΤ, η οποία λειτουργεί σαν γκεμπε-
λίστικου τύπου προπαγανδιστικός μηχανισμός.

Φαταούλες καναλάρχες
Αυτή τη φορά δεν είχαν το πρόσχη-

μα του νόμου Παππά. Οι βασικές 
διατάξεις αυτού του νόμου κρίθηκαν 
αντισυνταγματικές από το ΣτΕ, ο Παπ-
πάς ηττήθηκε κατά κράτος και ο Βού-
τσης ανέλαβε να βγάλει τα κάστανα 
από τη φωτιά, κατορθώνοντας τελικά 
να συνάψει συμφωνία με τη ΝΔ και το 
ΠΑΣΟΚ και να εκλέξουν ένα ΕΣΡ κοι-
νής αποδοχής, με πρόεδρο μάλιστα της 
επιλογής της ΝΔ. Αυτό το ΕΣΡ, αφού 
ανάγκασε τον Παππά να «σκουπίσει» 
ό,τι είχε απομείνει από τον νόμο του και 
να εκχωρήσει στο ΕΣΡ κάθε  αρμοδιό-
τητα, «καθαρά» και χωρίς ασάφειες και 
διφορούμενα, κατέληξε σε απόφαση για 
εκχώρηση εφτά αδειών για κανάλια πα-
νελλαδικής εμβέλειας με τιμή εκκίνησης 
35 εκατ. για κάθε κανάλι.

Είναι μια απόφαση του ΕΣΡ που έχει 
τη συναίνεση τουλάχιστον του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ (τα περί 
«ανεξάρτητης Αρχής» είναι για τους 
αφελείς). Οι καναλάρχες, όμως, συμπε-
ριφερόμενοι ως κράτος εν κράτει, προ-
σέφυγαν στο ΣτΕ και εναντίον της από-
φασης του ΕΣΡ. Τους φαίνονται λίγες οι 

εφτά άδειες και (κυρίως αυτό) πολλά τα 
35 εκατ. της τιμής εκκίνησης.

Εχουν, βέβαια, το δικαίωμα προσφυ-
γής στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, 
μπορούμε να θυμηθούμε όμως χωρίς 
καμιά δυσκολία τι γράφουν τα παπα-
γαλάκια τους όταν πολίτες ή περιβαλ-
λοντικές οργανώσεις ή συνδικαλιστικές 
οργανώσεις προσφεύγουν στο ίδιο 
δικαστήριο ζητώντας να ακυρωθούν 
αποφάσεις καταστροφικές για το περι-
βάλλον ή σε βάρος εργασιακών δικαιω-
μάτων ή σε βάρος της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων διάφορων περιοχών. Οι 
πολίτες στοχοποιούνται, λοιδορούνται 
ως «ψυχωσικοί», «ιδεοληπτικοί» και τα 
παρόμοια, καταγγέλλονται ως εχθροί 
της προόδου και της ανάπτυξης.

Τι επιδιώκουν οι καναλάρχες με τη νέα 
προσφυγή τους; Να πάρουν τις άδειες 
ακόμα φτηνότερα και στο μεταξύ να 
κερδίσουν χρόνο, αναβάλλοντας για 
άγνωστο χρονικό διάστημα το διαγωνι-
σμό. Το ζήτημα είναι αν το ΣτΕ θα τους 
κάνει και αυτή τη φορά το χατίρι, μολο-
νότι δεν έχουν ανοιχτή πολιτική στήριξη. 
Εξακολουθούν όμως να έχουν δύναμη.
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Η αθλητική επικαιρότητα 
της βδομάδας που πέρα-

σε δεν είχε κάποιο σημαντικό 
θέμα, συνεπώς μπορούμε να 
δώσουμε στη στήλη μια ενη-
μερωτική - ιστορική διάσταση 
. Ο τίτλος της στήλης είναι μια 
μαντινάδα αφιερωμένη στον 
«Τηγανίτη», κατά κόσμο Γιώρ-
γη Βρέντζο, ο οποίος έδωσε 
το όνομά του σε μια αυτοορ-
γανωμένη ποδοσφαιρική ομά-
δα του Ηρακλείου. Αφορμή για 
να αναφερθούμε στην ιστορία 
του Βρεντζογιώργη στάθηκαν 
τα γεγονότα που διαδραματί-
στηκαν πριν την έναρξη του 
αγώνα Πατούχας - Τηγανίτης 
για την τρίτη τοπική κατηγορία 
Ηρακλείου.

Πριν μερικές βδομάδες, 
στον αγώνα Τηγανίτης - Νέ-
οι Αλμυρού, με αφορμή την 
επέτειο των 74 χρόνων από τις 
θηριωδίες των Ναζί στη Βιάν-
νο, οι οπαδοί της ομάδας του 
Ηρακλείου, όπως συνηθίζουν 
στους αγώνες της ομάδας 
τους, κρέμασαν στις εξέδρες 
ένα πανό με το σύνθημα «Τη 
Βιάννο και τα Ανώγεια τα κά-
ψαν οι Ναζί, Φασίστες δε χω-
ράνε σε τούτο το νησί». Το ίδιο 
πανό επιχείρησαν να αναρτή-
σουν και μερικές μέρες αργό-
τερα στον εκτός έδρας αγώνα 
κόντρα στον Πατούχα, όμως ο 
διαιτητής της αναμέτρησης ζή-
τησε να κατέβει το πανό γιατί 
σε διαφορετική περίπτωση δε 
θα ξεκινούσε τον αγώνα. Στο 
γήπεδο προκλήθηκε ένταση 
από τις αντιδράσεις σε βάρος 
του διαιτητή και υπήρξαν έντο-
νες αντιπαραθέσεις, αφού αν 
και οι δυο ομάδες δήλωσαν ότι 
ήταν σύμφωνες με το σύνθημα 
στο πανό, ο διαιτητής επέμενε 
στη μη διεξαγωγή του αγώνα. 
Τη λύση έδωσαν οι οπαδοί του 
Τηγανίτη, που αποφάσισαν να 
μεταφέρουν το πανό από την 
εξέδρα στην πλαγιά του βου-
νού (ήταν ορατό στον αγωνι-
στικό χώρο και τις εξέδρες) 
για να γίνει το παιχνίδι.

Με ανακοίνωσή της η ομά-
δα του Τηγανίτη κατήγγειλε 
το περιστατικό και έκανε λόγο 
για «απαράδεκτη συμπεριφο-
ρά σε έναν τέτοιο μαρτυρι-
κό τόπο, με τόσους νεκρούς 
αγωνιστές», τονίζοντας ότι «η 
λογοκρισία, η φίμωση και η 
φασιστικοποίηση στα γήπεδα 
δεν περνά»! Πριν σχολιάσουμε 
τη συμπεριφορά του διαιτητή, 
θα κάνουμε μια αναφορά στην 
ιστορία του Βρεντζογιώργη και 
στο λόγο για τον οποίο επιλέ-
χτηκε από τους ιδρυτές της 
ομάδας το όνομα Τηγανίτης.

Για να βρούμε την απάντηση 
πρέπει να γυρίσουμε στα χρό-

νια της ναζιστικής κατοχής της 
Κρήτης. Τον Σεπτέμβρη του 
'43, ο βοσκός Μιχάλης Βρέ-
ντζος δίνει τρόφιμα και νερό 
σε μια ομάδα ανταρτών στο 
οροπέδιο της Νίδας στον Ψη-
λορείτη. Την ενέργειά του αυ-
τή τη μαθαίνει ένας από τους 
πιο σκληρούς δωσίλογους, ο 
γκεσταπίτης Νίκος Μαγιάσης 
(σύμφωνα με μαρτυρίες είχε 
δολοφονήσει 362 άτομα), ο 
οποίος αποφασίζει να ανεβεί 
στον Ψηλορείτη και να προ-
σπαθήσει να μάθει από τον 
Βρέντζο πληροφορίες για τις 
κινήσεις των ανταρτών. Η προ-
σπάθειά του δεν είχε επιτυχία, 
αφού η απάντηση του Μιχάλη 
ήταν: «Στον τόπο μας το έχομε 
συνήθεια να φιλεύουμε και να 
φιλοξενούμε κάθε περαστικό 
και δεν ρωτούμε ούτε ποιος 
είναι ούτε πού πάει». Εξοργι-
σμένος ο Μαγιάσης αποφα-
σίζει παραδειγματική τιμωρία 
και τον εκτελεί επί τόπου με 
μια σφαίρα στο αυτί και μια 
σφαίρα στο στήθος.

Μετά την απελευθέρωση 
της Κρήτης και την αποχώ-
ρηση των Ναζί, ο Μαγιάσης 
για να γλιτώσει το τομάρι του 
φεύγει από την Κρήτη, πηγαί-
νει στην Αθήνα και το παίζει 
αντιστασιακός και ΕΛΑΣίτης! 
Γίνεται όμως αντιληπτός από 
έναν Κρητικό που ήξερε το βίο 
και την πολιτεία του, συλλαμ-
βάνεται και στέλνεται στην 
Κρήτη για να δικαστεί. Η δίκη 
του Μαγιάση ξεκίνησε τον 
Απρίλη του '47 στο Δικαστή-
ριο Δωσιλόγων Ηρακλείου 
και τα μέτρα προστασίας του 
ήταν ιδιαίτερα αυστηρά. Κατά 
τη διάρκεια της απολογίας, ο 
αδελφός του Μιχάλη, Γιώργος 
Βρέντζος, γνωστός ως «Τηγανί-
της», αποφάσισε να αποδώσει 
δικαιοσύνη και κατάφερε να 
μαχαιρώσει δυο φορές στην 
κοιλιά τον Μαγιάση, ο οποίος 
πέθανε κατά τη μεταφορά του 
στο νοσοκομείο. Μετά τις δυο 
μαχαιριές ο Βρεντζογιώργης 

παρέδωσε το μαχαίρι στην 
έδρα και παραδόθηκε στη 
φρουρά. Παρά το γεγονός ότι 
η συντριπτική πλειοψηφία του 
κρητικού λαού ήταν σύμφωνη 
με τον τρόπο που αποδόθη-
κε δικαιοσύνη, στη δίκη που 
ακολούθησε ο εισαγγελέας 
πρότεινε να καταδικαστεί 
σε ισόβια (προφανώς για να 
μην αποτελέσει παράδειγμα 
προς μίμηση και υπάρξουν 
ανάλογες ενέργειες και για 
άλλους δωσίλογους). Ομως 
το δικαστήριο τον αθώωσε, 
γιατί ένας από τους μάρτυρες 
υπεράσπισης παρουσίασε στο 
δικαστήριο μια απόφαση του 
Συμμαχικού Στρατηγείου της 
Μέσης Ανατολής, που καλού-
σε τους Κρητικούς να σκοτώ-
σουν τον Μαγιάση και τους 
δωσίλογους συνεργάτες των 
Ναζί. Μετά την αθώωσή του, 
ο Τηγανίτης επιστρέφει στο 
χωριό του, όπου αντιμετωπί-
ζεται σαν ήρωας και αποτελεί 
παράδειγμα για τον τρόπο με 
τον οποίο πρέπει να αντιμετω-
πίζεται όποιος σηκώνει το χέρι 
του ενάντια στον λαό.

Κλείνουμε την ιστορική 
αναφορά και επιστρέφουμε 
στα όσα έγιναν στον αγώνα 
Πατούχας - Τηγανίτης. Στα δη-
μοσιεύματα που αναφέρονται 
στο περιστατικό, δεν υπάρχει 
το όνομα του διαιτητή, ούτε 
κάποια αναφορά στην πολι-
τική του τοποθέτηση. Είναι 
όμως φανερή η προσπάθεια 
να αμβλυνθεί η πολιτική διά-
σταση του θέματος, αφού τον 
παρουσιάζουν σαν συντηρητι-
κό και σχολαστικό που εφαρ-
μόζει κατά γράμμα τους κανο-
νισμούς. Η αντιμετώπιση αυτή 
από τον δημοσιογραφικό εσμό 
και τους τοπικούς ποδοσφαιρι-
κούς παράγοντες είναι απόλυ-
τα λογική, αφού αυτό που επι-
θυμούν είναι ένα ποδόσφαιρο 
χωρίς καμία κοινωνική διάστα-
ση, με την απόλυτη κυριαρχία 
του δόγματος Νο politica. Αν 
κρίνουμε όμως από την επι-

μονή του διαιτητή να κατεβεί 
το πανό (το οποίο συνηθίζουν 
να το κρεμούν συχνά - πυκνά 
οι οπαδοί του Τηγανίτη κατά 
τη διάρκεια των αγώνων της 
ομάδας τους, χωρίς να έχει 
δημιουργηθεί πρόβλημα), που 
το περιεχόμενό του βρίσκει 
σύμφωνη τη μεγάλη πλειοψη-
φία των Κρητικών, έχουμε κάθε 
λόγο να θεωρούμε ότι είναι πι-
θανό να είναι, αν όχι μέλος της 
νεοναζιστικής συμμορίας του 
Μιχαλολιάκου, τουλάχιστον 
οπαδός της. Είναι λοιπόν ανα-
γκαίο να βρεθεί τρόπος ώστε 
να αναγκαστεί να κρεμάσει τη 
σφυρίχτρα του, γιατί μολύνει 
με την παρουσία του το ερα-
σιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
ΥΓ. Ο άγριος ξυλοδαρμός 

του οπαδού που «τόλμησε» 
να πάει στο «Καραϊσκάκης» 
φορώντας τη φανέλα του 
Παναθηναϊκού είναι λογικό 
να προκαλεί οργή και απο-
τροπιασμό για τους φυσικούς 
αυτουργούς. Ομως, ακόμα 
μεγαλύτερη πρέπει να είναι η 
οργή και ο αποτροπιασμός για 
τους ηθικούς αυτουργούς, οι 
οποίοι ζητούν την παραδειγ-
ματική τιμωρία των νεαρών 
που συμμετείχαν στον ξυ-
λοδαρμό (ήδη έχει γίνει μια 
σύλληψη και έχουν ταυτοποι-
ηθεί ακόμα τέσσερις). Ο υφυ-
πουργός Αθλητισμού, η ΕΠΟ, 
οι ποδοσφαιροπαράγοντες, ο 
δημοσιογραφικός εσμός, που 
συνεχώς αβαντάρουν τους 
τρεις-τέσσερις μεγαλοκαπιτα-
λιστές ιδιοκτήτες των ΠΑΕ και 
ανέχονται την ύπαρξη των ιδι-
ωτικών στρατών και των οπα-
δικών συμμοριών, με αφορμή 
το περιστατικό στον αγώνα της 
Εθνικής προσπαθούν να απο-
ποιηθούν τις ευθύνες τους και 
να τις φορτώσουν στους «ανε-
γκέφαλους» οπαδούς. Η ανα-
κοίνωση που έβγαλε η ΕΠΟ 
για να εκφράσει τον αποτρο-
πιασμό της για το περιστατικό 
καταλήγει με τη φράση: «Ο 
βίαιος οπαδισμός και το μί-
σος δεν έχουν καμία θέση στο 
ποδόσφαιρο. Οι δε εκφραστές 
του δεν έχουν θέση στο γήπε-
δο, αλλά εκεί που τους αξίζει 
να βρεθούν όταν ολοκληρωθεί 
το έργο των αστυνομικών και 
των δικαστικών αρχών». Αν 
πραγματικά εννοούσαν αυτά 
που γράφουν, θα έπρεπε το 
πρωί της επόμενης μέρας από 
την έκδοση της ανακοίνωσης 
να πάνε μόνοι τους στον Κορυ-
δαλλό για να μπορέσουν στο 
δικαστήριο να ζητήσουν το 
ελαφρυντικό της «ειλικρινούς 
μεταμέλειας».

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Ενας αετός των Βρέντζηδων έσφαξε τον Μαγιάση 
κι όλοι μαζί φωνάξαμε η χέρα του ν’ αγιάσει / μέσα 

στο δικαστήριο, γιατί 'χενε σκοτώσει, κι έπρεπε 
οπωσδήποτε ζωή να παραδώσει

Δύο χιλιάδες δεκαεπτά
ως πότε, σύντροφοι, με τα σκατά;

Εκεί ψηλά στον Υμηττό (τρελός κι αυτός, όπως λένε) υπάρ-
χει ένα μυστικό… Αποκαλύπτεται στο βιβλίο με τον έμμετρο 
τίτλο «Είναι μουρλό, είναι ζαβό, είναι… άστα να πάνε» που θα 
μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη με τίτλο «Κ.Μ. ο νέος Ε.Τ.» με 
πρωταγωνιστικό πρόσωπο τον Κούλη τον κουλό.

Ανοίγοντας τον 
σκουπιδοτενεκέ 
της Ιστορίας, τι λέ-
τε να είδαμε; Οτι 
την Τρίτη 17 Οκτω-
βρίου έχει γενέθλια 
ο πάλαι ποτέ τσά-
ρος της ελληνικής 
οικονομίας (οίκω 
no μία) Γιώργος 
Αλογοσκούφης. Ο 
γνωστός μουλαρο-
τραγιάσκας και γαϊ-
δουρομπερές της στήλης, που της έδινε τόσο υλικό τον παλιό 
καλό καιρό των μεγάλων χορηγών. Κλείνει τα 62 χρόνια του. Κι 
αναρωτιόμαστε αν παίζει ακόμη πού και πού την κιθάρα του ή 
αν στράφηκε στο παίξιμο άλλου οργάνου όλα αυτά τα χρόνια 
που έχει περισσότερο χρόνο.

Πάνω-πάνω στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας, βρήκαμε 
επίσης ένα ξεχασμένο, μυστηριώδες χαϊκού:

Ο καημένος
ο καμένος

ο Καμμένος…
Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου γίνεται. Υπουργός άνευ 

αρτοφυλακίου γίνεται; Δεν γίνεται. Ναι, βεβαίως, φυσικά και 
καταλαβαίνουμε, η δέουσα εξασφάλιση για τα γεράματα.

Δεν έχουν τέλος οι εκδηλώσεις λατρείας ανά την επικράτεια 
απέναντι στα κυβερνητικά στελέχη. Ειδικά απέναντι στον χαρι-
σματικό ενορχηστρωτή της «αριστερής» big band (τον Αλέξη 
ντε, που κρύβεται πίσω από τις λέξεις όπως προφήτεψαν οι 
«Olympians» ή καλύτερα ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, γιατί 
αυτός είναι που έγραψε –και αυτούς- τους στίχους) με τον 
οποίο ήθελαν να… συνευρεθούν οι Λαρισαίοι αλλά οι δυνάμεις 
καταστολής δεν τους άφησαν.

Στις ΗΠΑ, είπα, που θα πας, κοίταξε να μιλήσεις
στον Ντόναλντ με την προφορά που 'χες και στον Ομπάμα.

Μονάχα μη ζαβλακωθείς πάλι στην πολυθρόνα
γιατί αυτός είναι τρελός, έχει και μια καφρίλα
και θα σε κάνει τ' αλατιού. Ετσι κάνει με όλους.

Τι έγινε ωρέ λεβέντες; Τόσος χαμός, τόσες επερχόμενες συ-
ντέλειες, τόσο ζόρι και οι εικόνες δεν δακρύζουν πια! Τι τρέχει;

Κι η άλλη να δηλώνει με στόμφο: είδα το χάρο με τα μάτια 
μου! Εμ, με τι ήθελες να τον δεις κυρά μου, με τις μασχάλες 
σου; Αλήθεια, πώς είναι ο χάρος (χαρο-πώς;), χαρωπός ή άχα-
ρος;

- Γεια σου Εφη, γεια σου Πάνο μου, γεια σου και Καρανίκα
έχετε γεια αδερφάκια μου κι εσείς ξαδερφοπούλες.

Θα φύγω, θα ξενιτευτώ, θα πάω στ' άσπρο σπίτι
πέρα απ' τον Ατλαντικό, με τις βαριές αμπάρες

να δω τον Ντόναλντ (ποιον Ντακ ρε;) να δω αξιωματούχους
να σκάσουν απ' τη ζήλια τους με τις πολλές τις σέλφι

ο Κούλης κι οι αντίπαλοι στη μάχη της καρέκλας.
Ναι, της καρέκλας, μόνο αυτή μας έχει απομείνει

σ' αυτό τον κόσμο τον κακό, μες στον ντουνιά τον ψεύτη.
- Σύρε Αλέξη στο καλό, όλες οι ευχές μαζί σου

κι ακόμη μεγαλύτερες αν δεν ξαναγυρίσεις
αν μείνεις μπάτλερ over there αφού 'χεις τώρα γνώση
και ξέρεις πώς σκουπίζουνε τ' αφεντικού tongue όλο.

Μονάχα λίγο πρόσεξε τα έρμα τ' αγγλικά σου
άλλη ξευτίλα δεν μπορώ, να χαχανίζουν όλοι

και με το ζόρι να κρατώ κι εγώ τα κάτουρά μου.
Ηγαπημένοι αναγνώσται, η πατρίς διατρέχει σοβαρόν 

κίνδυνον συρρικνώσεως προ των ορδών αλλοεθνών που την 
κατακλύζουν και αλλοιώνουν την εθνικήν μας ταυτότητα. 
Αγρυπνούντες οι τετιμημένοι και φιλόχρηστοι ταγοί –με την 
αρωγή των γνωστών πατριωτικών (μητριωτικές δεν υπάρχουν;) 
ευαισθητοποιημένων ομάδων- θα εκδιώξουν εκείνους που ήρ-
θαν και μας πήραν τις δουλειές (ή έστω το δικό μας, πάλαι 
ποτέ αμιγώς ελληνικό ποσοστό ανεργίας), που αλλοίωσαν το 
έθνος και που -ποιος ξέρει- ίσως αύριο μας σφάξουν με τα 
παραδοσιακά κονσερβοκούτια, πηδήξουν τις μάντρες των ιδι-
οκτησιών και τις γυναίκες μας (ή τους άντρες μας, γι' ημάς τας 
θήλεις) και εκχερσώσουν τον μέγα πολιτισμό μας που αποτελεί 
τον αείφωτο λύχνο και το λίκνο της ανθρωπότητας (σ’ έσκισα, 
τέτοιε…).

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά
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> Συγχαρητήρια Δ. Κουτσούμπα 
στον αθλητή Πετρούνια (902.gr, 
8/10/17). «Η πιο λαμπρή σελίδα 
του ελληνικού αθλητισμού γρά-
φτηκε χτες στο Σίδνεϊ, όπου για 
άλλη μια φορά η χώρα μας βρέ-
θηκε στην κορυφή του κόσμου… 
Ο Κώστας Κεντέρης είναι πλέ-
ον ο κορυφαίος 200άρης!...Για 
τη μεγάλη επιτυχία του Κώστα 
Κεντέρη συγχαρητήριο τηλε-
γράφημα έστειλε μεταξύ άλλων 
και ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ 
Στρατής Κόρακας…» (Ριζοσπά-
στης, 22/9/2000, Αθλητισμός). 
Για την Ελλάδα ρε γαμώτο…

> Είπε ο Δραγασάκης: «Βρισκό-
μαστε στην αρχή του τέλους μί-
ας οδυνηρής ιστορικής εμπειρί-
ας». Της συγκυβέρνησης Συριζα-
νέλ ίσως; Διότι από νέα μέτρα… 
να φαν κι οι κότες.

> Είπε ο Β. Αποστόλου: «Μονό-
δρομος η ανασυγκρότηση του 
αγροτικού χώρου». Ετσι ονομά-
ζουν οι συριζαίοι το ξεκλήρισμα.

> Νάτους!

> Πανάθεμά τους!

> «…μέσα στο ευρωπαϊκό πλαί-
σιο αλλά και με τους βαθμούς 
αυτονομίας που ισχύουν για 
όλες τις χώρες» - Δραγασάκης. 

Βαθμός αυτονομίας=επιτροπεία, 
αγάπη μου…

> Πουτσντεμόν.

> Τώρα τα μαζεύει;

> Πολύ κοντός ο Κοντονής 
(μπροστά στον Ιωσήφ Βησσα-
ριόνοβιτς). Πολύ… Ούτε καν 
τρίχα…

>  « Κ ε ν τ ρ ο α ρ ι σ τ ε ρ ά  ή 
pasokification;» διερωτάται 
ο Ν. Τσαγκρής στην avgi.gr, 
8/10/2017.  Εξ ιδίων τα αλλό-
τρια…

> Η ναζιστική συμμορία (Χρυσή 
Αυγή) κ. Π. Κατσάκο (avgi.gr, 
10/10/2017) χαίρει της απολύ-
του συμπαθείας της κυβέρνη-
σής σας (βλέπε κυνοβούλιο και 
μεταχείριση των χρυσαύγουλων 
με το γάντι).

> Σαφέστατος ο Φάμελλος 
(όταν ρωτήθηκε για την «Ελλη-
νικός Χρυσός»): «Είναι επιλογή 
μας η απόλυτη τήρηση του θε-
σμικού πλαισίου». Οπερ έστι, Ε. 
Χρυσός stays.

> Ραγιάς.

> Τουϊτάρισε ο Τσίπρας: «Αποϊ-
δρυματοποίηση είναι ο στόχος 
μας για την ψυχική υγεία». Σε 

απλά ελληνικά, στο δρόμο, 
χωρίς πού την κεφαλή κλίναι. 
Συμπλήρωσε, μάλιστα: «Ειδικά 
για την ψυχική υγεία στο χώρο 
εργασίας» - μάλλον σε χαχόλους 
θεωρεί ότι απευθύνεται.

> «Εκσυγχρονισμός και αναβάθ-
μιση» των στρατιωτικών βάσεων 
της Κύπρου (αεροπορική «Αν-
δρέας Παπανδρέου» και ναυ-
τική «Ευάγγελος Φλωράκης»). 
Η δεύτερη «θα έχει τη δυνατό-
τητα φιλοξενίας και παροχής 
υποστήριξης σε πολεμικά πλοία 
ευρωπαϊκών χωρών τα οποία θα 
αναλάβουν τη φύλαξη των εξω-
τερικών συνόρων της ΕΕ στην 
ανατολική Μεσόγειο». Και για 
«ξεκάρφωμα»: «Κόκκινη γραμ-
μή… παραμένει ότι οι βάσεις 
αυτές δεν μπορούν σε καμιά 
περίπτωση να είναι ορμητήριο 
για επιθετικές ενέργειες». Ε, τώ-
ρα ησυχάσαμε…

> Ξαφνικός (;) έρωτας του 
«Βήματος» με τις μειοψη-
φίες… (tovima.gr/opinions/
article/?aid=906473). 

> Γαλλία: πάγωμα μισθών – μειώ-
σεις προσωπικού. Επί Μακρόν…

> Προφανώς και ΔΕΝ έριξε την 
κυβέρνηση ο Καμμένος. Για να 
μην την… κάψει.

> Εκτός λειτουργίας τα ολοή-
μερα σχολεία λόγω έλλειψης 
εκπαιδευτικών. Με διακηρύξεις 
(=πορδές) δεν βάφονται αυγά.

> Ρούφα κι έρχεται η ανάπτυξη 
(αλλά με επιβράδυνση μετά το 
2018).

> Μάμα μίλα μίλου μίλαμ.

> «Εξετάζονται» τα «περιθώρια 
καταβολής αποζημίωσης στους 
αλιείς που επλήγησαν από την 
πετρελαιοκηλίδα». Καρμένου 
Βέλα, επίτροπος περιβάλλο-
ντος και θαλάσσιων υποθέσεων 
της ΕΕ. Τόσο σίγουρα, δηλαδή… 
Σε ερώτηση δημοσιογράφου ο 
ίδιος επίτροπος υποσχέθηκε ότι 
«θα εξετάσουν ΑΝ υπάρχει ευ-
καιρία  να υποστηριχθούν όσοι 
έχουν ΤΥΧΟΝ πληγεί» (η υπο-

γράμμιση δική μας). Χέσε ψηλά 
κι αγνάντευε (λίρα εκατό…).

> Δημοκρατική Πληνπαράταξη.

> Πες μου μόνο μια λέξη / μας 
δουλεύεις ω Αλέξη.

> Η «όποια θετική δυναμική της 
ελληνικής οικονομίας» - κύριο 
άρθρο, (kathimerini.gr/9297A/
opinion/epikairothta/politikh/
na-thrh8oun-oi-yposxeseis). 
Παρηγοριά στον άρρωστο.

> Πάντως η απορία μένει: πώς 
πολλαπλασιάστηκαν οι μετά τον 
«Αδάμ και την Εύα»;

> «Αγώνας δρόμου για τα κενά 
στα σχολεία» - ΕφΣυν online, 
10/10/2017. Εεελα! Υπάρχουν 
κενά διδασκόντων στα σχολεία; 
Απίστευτο! Πιο (συγ)κυβερνητι-
κός πεθαίνεις…

> Μαίναλον: όχι το βουνό αλλά 
το… προβληματικό δεξαμενό-
πλοιο.

> Κάνει ότι «ξέχασε» από πού 
ξεκίνησαν οι στρατιωτικές πα-
ρελάσεις στην Ελλάδα ο κ. Γ. 
Σταματόπουλος. Εύγε του!

> Ντάξει, μωρέ! Η «στέγη στο 
διάστημα» (ΕφΣυν). Λες και έχει 
λυθεί το ζήτημα των εκατομμυ-
ρίων αστέγων επί της γης κι αυ-
τοί «πέταξαν» στο διάστημα.

> Είσαι μαύρος στη Βρετανία; 
Ε, τότε υπάρχουν τρεις φορές 
(300%...) να συλληφθείς σε 
σύγκριση με τις συλλήψεις των 
λευκών. Οχι, δεν είναι ρατσιστι-
κή η Βρετανία, τα στοιχεία μόνο 
που επιμένουν. (theguardian.
com/world/2017/huge-effect-
of-ethnicity-on-life-chances-
revealed-in-official-uk-figures). 

> «Αν διάλεξα να είμαι κινημα-
τογραφιστής και όχι μόνο συγ-
γραφέας, είναι επειδή προτίμη-
σα αντί να εκφράζω την πραγ-
ματικότητα με σύμβολα, όπως 
οι λέξεις, να εκφράζω μέσω του 
κινηματογράφου την πραγματι-
κότητα με την πραγματικότητα». 
Πιερ-Πάολο  Παζολίνι.

Βασίλης

Αλεξιολόγηση

Γι’ αυτόν που γνωρίζει μόνο το χρώμα σου, σημαία κόκκινη
πρέπει να υπάρχεις πραγματικά, γιατί κι εκείνος υπάρχει:

αυτός που ήταν καλυμμένος από καύκαλα είναι καλυμμένος με πληγές,
ο ξωμάχος γίνεται ζητιάνος,

ο ναπολιτάνος καλαβρέζος, ο καλαβρέζος αφρικανός
ο αναλφάβητος αγελάδα ή σκύλος.

Αυτός που λίγο γνώρισε το χρώμα σου, σημαία κόκκινη
πρόκειται να μη σ’ αναγνωρίζει πια ακόμα και με τις αισθήσεις.

Εσύ που καυχιέσαι για τόσες δόξες αστικές κι εργατικές
ξανάγινες ένα κουρέλι, και σ’ ανεμίζει ο πιο φτωχός.

(Π.Π. Παζολίνι: «Στην κόκκινη σημαία», 1961) – Περί ιστορικού συμβιβασμού και ρεβιζιονισμού

Χέρι που σηκώνεται σε μετανάστη και πρόσφυγα, κόπτεται πάραυτα!

  Dixi et salvavi animam meam

u Αμα δε σε θέλει, δε σε θέλει. Βγήκε η πρωθυπουργός Μέι 
να εκφωνήσει τον τελικό λόγο στο συνέδριο τον Τόρηδων, 
ένα φορτισμένο συνέδριο καθώς το κόμμα έχει χωριστεί σε 
οπαδούς του «ήπιου» Brexit, του «σκληρού» Brexit και του… 
καθόλου Brexit, και έγινε το σώσε. Πρώτα την έπιασε ένας 
άγριος βήχας. Καθώς προσπαθούσε να τον ελέγξει, άρχισε 
να… ξεπουπουλιάζεται το κεντρικό σύνθημα που δέσποζε στο 
γαλάζιο φόντο πίσω της. Τα γράμματα άρχισαν να πέφτουν 
ένα-ένα και σε ελάχιστο χρόνο το σύνθημα δε διαβαζόταν! 
«Χτίζοντας μια χώρα προς όφελος του καθένα» έγραφε το 
σύνθημα. Οταν ξεπουπουλιάστηκε, είχε μείνει η εικόνα μιας 
ψεύτρας πρωθυπουργού! Ούτε ο σκηνοθέτης των πολιτικών 
της αντιπάλων να το είχε σχεδιάσει.

u Της FIFA το πο-
δόσφαιρο είναι ένα 
σφαγείο - Μακάρι να 
σας πάρουνε όλους 
με φορείο! (στην οδό 
Τρώων στα Ανω Πε-
τράλωνα)
Κρίμα για την εικαστι-
κή σύνθεση. Γιατί το 
σύνθημα που τη συνο-
δεύει είναι… άσ' τα να 
πάνε. Θυμίζει Λεβέ-
ντη, τότε που φώναζε 
από την τηλεόραση 
«να πάθει καρκίνο ο 
Μητσοτάκης και όλο 
του το σόι».  Η αφορ-
μή μάλλον δόθηκε 
από κάποιον τραυμα-
τισμό του Κριστιάνο 
Ρονάλντο. Ομως, αντί 
για κριτική της εμπο-
ρευματοποίησης, έχουμε… κατάρες. Το ποδόσφαιρο δεν 
κατέχει τυχαία τη θέση που κατέχει ανάμεσα στα αθλήματα 
που προσφέρονται για μπίζνες. Εχει αυτό το «κάτι» που το κα-
θιστά το πιο δημοφιλές στα λαϊκά στρώματα άθλημα, ακόμα 
και υπό την πλήρη επαγγελματοποίησή του. Βιβλία και βιβλία 
έχουν γραφεί, από ανθρώπους κάθε άλλο παρά ασόβαρους. 
Με βρισιές και κατάρες, το μόνο που καταφέρνει κανείς εί-
ναι να ικανοποιεί τον… επαναστατικό ναρκισσισμό του και να 
«σπρώχνει» τον κόσμο πιο βαθιά στην αγκαλιά των εμπόρων 
του αθλητισμού.

u Στα Ανω Πετράλωνα κι αυτό το καλλιγραφικό σύνθημα, 
υπογεγραμμένο από κάποια -άγνωστη σ' εμάς- «womens' 
collective». Αναρωτιόμαστε, όμως, γιατί οι γυναίκες της εν 
λόγω κολεκτίβας (;) αισθάνονται την ανάγκη να μας ενημε-
ρώσουν ότι οι δρόμοι τους ανήκουν; Μήπως ο ανδρικός πλη-
θυσμός πρέπει να το εκλάβει ως απαγόρευση κυκλοφορίας;

οι τοίχοι έχουν φωνή

χαρακτηρίσει πολλές οργανώ-
σεις υπεράσπισης των ανθρώ-
πινων δικαιωμάτων. Σύμφωνα 
με τη δημοσκόπηση, η μεγάλη 
πλειοψηφία φοβάται να κάνει 
κριτική στην ΠΑ, ενώ το 50% 
του συνόλου των ερωτηθέντων 
θεωρεί ότι όχι μόνο ο Αμπάς αλ-
λά γενικά η Παλαιστινιακή Αρχή 
είναι βάρος για τον παλαιστινια-
κό λαό. Τα υψηλότερα ποσοστά 
σε όλους τους δείκτες απόρ-
ριψης της ΠΑ είναι στη Γάζα, 
όπου το 80% απαιτεί την άμεση 
παραίτηση του Αμπάς και τη δι-
ενέργεια εκλογών. Παράλληλα, 
μόλις το 31% των ερωτηθέντων 
είναι αισιόδοξοι για την έκβαση 

των συνομιλιών μεταξύ Χαμάς 
και Φατάχ, ενώ το 57% πιστεύει 
ότι η λύση των δυο κρατών δεν 
είναι πλέον εφικτή, λόγω της 
συνεχούς επέκτασης των εποι-
κισμών στη Δυτική Οχθη.

Πέρα από τη βεβαιότητα ότι 
η Χαμάς θα κέρδιζε άνετα τις 
εθνικές εκλογές, αν γίνουν τελι-
κά, η δημοσκόπηση αυτή δείχνει 
ότι η σιωνιστική καταστολή με 
τη συνεργασία του Αμπάς είναι 
εντελώς αναποτελεσματική και 
μόνο υπάκουους σκλάβους δε 
δημιουργεί. Μόνο δυσαρέσκεια 
συσσωρεύει που δε θ’ αργήσει 
να μετατραπεί σε μια νέα εξέ-
γερση του παλαιστινιακού λαού 
και της νεολαίας.
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Δε διαλύει το ένοπλο τμήμα η Χαμάς



Περί δικαιωμάτων
«Είναι ένα αμιγώς φιλελεύθερο νομοσχέδιο, για τα 

δικαιώματα όσων επιθυμούν να επαναπροσδιορίσουν 
το φύλο τους. Επιπλέον είναι από τα νομοσχέδια που 
αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση μπορεί να διαχειριστεί 
το μνημόνιο αφήνοντας συγχρόνως προοδευτικό απο-
τύπωμα». Ο… μαρξιστής Τσακαλώτος κατέδειξε με 
λίγες λέξεις, όχι μόνο την πρεμούρα του ΣΥΡΙΖΑ να 
καταδημαγωγήσει τους οπαδούς του (κυρίως το πα-
ραδοσιακό κομματικό ακροατήριο), αλλά και όλη την 
υποκρισία που διέπει τον περιβόητο «δικαιωματισμό» 
στα σύγχρονα αστικά κοινοβουλευτικά καθεστώτα.

Μπορεί να σας αλλάξαμε τον αδόξαστο με τα Μνη-
μόνια, μπορεί να κάναμε καθεστώς την κινεζοποίηση, 
όμως δίνουμε τη δυνατότητα στα λεγόμενα τρανς άτο-
μα να αλλάξουν την ταυτότητα του φύλου τους. Γι' αυτό, 
δοξάστε μας! Αυτό μας λέει -σε ελεύθερη απόδοση- ο 
Τσακαλώτος.

«Καλούμαστε να διασφαλίσουμε το δικαίωμα στον 
αυτοπροσδιορισμό για κάθε πολίτη, για κάθε άνθρωπο 
που ζει σε αυτή τη χώρα», (του έγραψαν και) είπε ο 
Τσίπρας. Εκτός αν αυτός ο πολίτης θέλει να αυτοπροσ-
διοριστεί εθνικά ως Τούρκος. Σ' αυτόν απαγορεύεται ο 
αυτοπροσδιορισμός, διότι… το προβλέπει η συνθήκη 
της Λωζάννης.

Οι αστικές δημοκρατίες είναι έτοιμες να αναγνωρί-
σουν κάθε ατομικό δικαίωμα, φτάνει αυτή η αναγνώ-
ριση να μην οδηγεί στη διεύρυνση κοινωνικών (ταξι-
κών) δικαιωμάτων, τα οποία αναγνωρίζονται μόνο κατ' 
όνομα. Τα λεγόμενα ατομικά δικαιώματα διαχωρίζο-
νται πλήρως από κάθε κοινωνική διάσταση. Η κοινω-
νία είναι ένα άθροισμα ατόμων και όχι ένα άθροισμα 
τάξεων. Ετσι, και τα ατομικά δικαιώματα στην πράξη 
περιστέλλονται, ανάλογα με την ταξική ένταξη του ατό-
μου που αφορούν. Εκτός αν στρουθοκαμηλίσουμε και 
θεωρήσουμε ότι η δυνατότητα της «φυλομετάβασης», 
που αναγνωρίζεται ως ατομικό δικαίωμα, θα έχει τα 
ίδια αποτελέσματα σ' ένα τρανς άτομο που ανήκει στην 
εργατική τάξη και σ' ένα άλλο που ανήκει στην αστική 
τάξη. Ομως, η αντιμετώπιση του ατόμου από τη σκοπιά 
της ταξικής του ένταξης θεωρείται… δογματισμός (αν 
όχι λαϊκισμός) από τους «δικαιωματιστές».

Κάθε φορά που η αστική τάξη αναγνωρίζει κάποιο 
δικαίωμα, είτε αυτό αφορά ανθρώπους είτε ζώα και 
φυτά, ξεφυτρώνουν αυτόματα και οι ΜΚΟ που «στηρί-
ζουν» αυτό το δικαίωμα. Και είναι αυτές οι ΜΚΟ που 
κάνουν «λόμπινγκ» με τις κυβερνήσεις ή με διεθνικούς 
οργανισμούς, εξασφαλίζοντας έτσι το «παντεσπάνι» 
τους. Να θυμηθούμε μήπως τι έγινε με την αποασυλο-
ποίηση σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο; Κι αυτή τότε 
προβλήθηκε ως αναγνώριση ενός ατομικού δικαιώμα-
τος, όμως εκείνοι που θησαύρισαν ήταν οι διάφοροι μη-
κυάρχες. Τα κράτη απεκδύθηκαν κάθε ευθύνης για τους 
ψυχικά ασθενείς, πολλοί από τους οποίους βρέθηκαν 
στο δρόμο, όταν τα κονδύλια που έπαιρναν οι μηκυάρ-
χες λιγόστεψαν. Πάντως, το ατομικό δικαίωμα… ανα-
γνωρίστηκε και τα αστικά κράτη καμαρώνουν γι' αυτό.

Το μέγιστο, το ιερότερο ατομικό δικαίωμα στα καπι-
ταλιστικά καθεστώτα είναι το δικαίωμα της ιδιοκτησί-
ας. Οχι, βέβαια, της ατομικής ιδιοκτησίας που αφορά 
την επιβίωση (μισθός, κατοικία κτλ.), αλλά της ατομικής 
ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, που μέσω αυτής με-
τατρέπονται σε μηχανισμό εκμετάλλευσης, κλοπής της 
υπεραξίας. Η μεγαλύτερη αδικία, όχι μόνο δε θεωρείται 
αδίκημα, αλλά θεωρείται και αυτή ατομικό δικαίωμα: 
το δικαίωμα του επιχειρείν!

Κάπως έτσι, η αναγνώριση (υπαρκτών ή ανύπαρκτων) 
ατομικών δικαιωμάτων, που αφορούν την προστασία 
μειοψηφιών, όχι μόνο αποκοινωνικοποιείται, αλλά και 
λειτουργεί σα φερετζές για τη γενική αδικία, ανισότητα 
και ανελευθερία που χαρακτηρίζουν τον καπιταλισμό.

«Και “μένουμε Ευρώπη“ σημαίνει, ταυτόχρονα, και 
ότι μεταρρυθμίζουμε τη χώρα, εκσυγχρονίζουμε τη χώ-
ρα και διευρύνουμε τα δικαιώματα όλων των πολιτών», 
είπε ο Τσίπρας. Ποιος έχασε τη ντροπή για να τη βρει 
αυτός ο ξεδιάντροπος υπηρέτης του καπιταλισμού;

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 κόκκινοΑίσχος! Πρόκληση! Τα ΕΛ-
ΤΑ, σε συνεργασία με τη 

ΔΕΗ, κυκλοφόρησαν αναμνη-
στική σειρά γραμματοσήμων 
αφιερωμένη στη «Μάχη της 
Ηλεκτρικής», την οποία σωστά 
χαρακτηρίζουν ως την «εμβλη-
ματικότερη αντιστασιακή ενέρ-
γεια για την προστασία των 
υποδομών κοινής ωφέλειας», 
αποσιωπώντας το ΕΑΜ, που 
οργάνωσε αυτή τη μάχη, και τον 
ΕΛΑΣ, οι μαχητές του οποίου τη 
διεξήγαγαν, σε συνεργασία με 
εργάτες του εργοστάσιου πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
(το είχε κατασκευάσει και το εκ-

μεταλλευόταν η αγγλική Power) 
και κατοίκους του Κερατσινίου 
και της Νίκαιας οργανωμένους 
στο ΕΑΜ.

«Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, 
αποτίουν φόρο τιμής στους 
νεκρούς υπερασπιστές του 
εργοστασίου της Ηλεκτρικής 
Εταιρίας Αθηνών - Πειραιώς ΑΕ 
στο Κερατσίνι που στις 13 Οκτω-
βρίου 1944 απέτρεψαν την κατα-
στροφή του από τα ήδη αποχω-
ρούντα στρατεύματα κατοχής 
και εξασφάλισαν την ηλεκτρο-
δότηση του δοκιμαζόμενου λα-
ού της Αθήνας και του Πειραιά», 
αναφέρει η ανακοίνωση, παρα-
ποιώντας αισχρά την ιστορική 
αλήθεια.

Ο Σταύρος Γεωργίου, εργάτης 
της «Ηλεκτρικής», περιγράφει 
τη μάχη όπως την έζησε (από το 
βιβλίο του Νίκανδρου Κεπέση 
«Ο Πειραιάς στην Εθνική Αντί-
σταση»):

«Κι εγώ οπλοφορούσα. Η ορ-
γάνωση μου είχε δόσει ένα περί-
στροφο. Από τη μάντρα του ερ-
γοστασίου “Ελούλ” που έφθασαν 
πολλοί συναγωνιστές αρχίσαμε 
και βάλλαμε στη Γέφυρα, που 
πολλοί Γερμανοί μη μπορώντας 
να φυλαχτούν έτρεξαν χώθηκαν 
κάτω απ’ αυτήν.

Μέσα στο εργοστάσιο ήταν 
οι εννέα ΕΛΑΣίτες, ο Καλαπο-
θάκος, ο Αλιβέρτος, ο Καρακα-
τσάνης, ο Αρμόδιος, ο Τάσος 
Γεωργίου, ο Μπουμπούνας.

Οι Γερμανοί είχαν έλθει μ’ 
ένα μικρό αυτοκίνητο και τρία 
μεγάλα με βαρύ οπλισμό. Στη 
στροφή του δρόμου βρήκαν ένα 
γεροντάκι. Τον ρωτήσανε, από 
πού πρέπει να πάνε για το ερ-
γοστάσιο. Το γεροντάκι θέλησε 
να τους παραπλανήση. Κι όπως 
μάθαμε αργότερα το εκτέλεσαν.

Οι Γερμανοί δεν περίμεναν 
πως είχε φρουρά το εργοστάσιο. 
Κι ούτε σκέφτηκαν να κατέβουν 

απ’ το αυτοκίνητο και ακολοθού-
σαν τα άλλα τρία. Οι μαχητές του 
εργοστασίου είχαν το σχέδιό 
τους. Οι πιο πολλοί ανέβηκαν 
στην ταράτσα του εστιατορίου 
και μερικοί πήραν θέσεις στο 
παρατηρητήριο.

Από κει κατάλαβαν ότι έχουν 
αυτό που χρειάζονται: Πεδίο μά-
χης πλεονεκτικό.

Οταν έφτασαν οι Γερμανοί 
στο εργοστάσιο (το μικρό απεί-
χε από την είσοδο 6-7 μέτρα και 
τα άλλα ξοπίσω του) άρχισαν οι 
μπαταριές από την ταράτσα.

Οι Γερμανοί αιφνιδιάστηκαν 
γιατί καθώς ήταν αμέριμνοι και 
ακάλυπτοι, σε ανοιχτό χώρο 
είχαν με την πρώτη αρκετούς 
τραυματίες και νεκρούς. Το 
έδαφος δεν τους ευνοούσε. Δι-
αφορετικά ήταν τα πράγματα 
για τους δικούς μας μαχητές. Γι’ 
αυτό οι Γερμανοί μη μπορώντας 
ν’ αμυνθούν πήραν την αριστερή 
πλευρά του δρόμου, που τους κά-
λυπτε περισσότερο και χώθηκαν 
κάτω από το γεφύρι.

Στο μεταξύ άρχισαν να έρχο-
νται για ενίσχυση ΕΛΑΣίτικες δυ-
νάμεις να βοηθήσουν. Το πόσο 
γρήγορα μαζεύτηκαν δεν μπορώ 
να το περιγράψω.

Ηλθε ο ΕΛΑΣ της Κοκκινιάς 
της Νέας και της Παλιάς, του 
Κοκκινόβραχου. Γέμισαν τα βου-
νά. Γιατί βουνά, άχτιστα ήταν τό-
τε οι γύρω γειτονιές… Στο μεταξύ 
το τουφεκίδι συνέχιζε από μέσα 
κι απ’ έξω.

Οι Γερμανοί βλέποντας πως 
δεν υπήρχε διέξοδος, δεν ξέραν 
τι να κάμουν, τά 'χασαν. Κι αυτοί 
που ήταν πάνω στ’ αυτοκίνητα 
τραυματισμένοι και όχι, πρώτοι 
σήκωσαν τα χέρια. Κάποια στιγμή 
ακούστηκε μια φωνή:

- Παύσατε πυρ!
Ετσι έπαψαν τα πυρά.
Οσοι ήσαν στο γεφύρι, άρχι-

σαν να βγαίνουν σαν τα ποντί-

κια. Τότε ήλθα κι εγώ σε επαφή 
με δύο γερμανούς αξιωματικούς. 
Από τον ένα πήρα το περίστρο-
φο. Ομως κείνη την ώρα ήλθε 
ένας αξιωματικός του ΕΛΑΣ, 
μου το ζήτησε και του το έδωσα. 
Νόμισα πως ήταν ο σ. Κεπέσης.

Προχώρησα προς την πόρτα 
του εργοστασίου και ανέβηκα 
στο παρατηρητήριο και ζήτησα 
τον Καλαποθάκο. Ομως δεν τον 
βρήκα. Τότε πήδησα τον μαντρό-
τοιχο που είχε πέρασμα και τον 
είδα ξαπλωμένο. Κοντά μου ήταν 
κι άλλοι και τι να δω: Ο Αντώνης 
Καλαποθάκος ήταν νεκρός.

Τον φορτωθήκαμε αμέσως και 
τον πήγαμε στο καταφύγιο. Εκεί 
μαζέψαμε όλους τους νεκρούς. 
Απ’ ό,τι έμαθα ο Νέστορας Γε-
ωργιάδης (μηχανικός) πήγε να 
βγει από τη μεριά του “Ελούλ” 
και σκοτώθηκε από νάρκη. Κι ο 
Μαργαρώνης από νάρκη πήγε κι 
αυτός. Οσο για τον Καλαποθάκο, 
η γνώμη μου είναι ότι πήδησε τον 
τοίχο για να τρέξει να βρει πολυ-
βόλο και δέχτηκε ριπή από γερ-
μανικό αυτοκίνητο. Ετσι έπεσε το 
άξιο παλικάρι.

… Στις 9 το πρωί της 13ης 
Οκτώβρη […] στην είσοδο του ερ-
γοστασίου, εμφανίστηκε ο μηχα-
νικός Λάβδας (που είχαμε διώξει 
απ’ το εργοστάσιο σα συνεργάτη 
των γερμανών) με τον ταξίαρχο 
Π. Κατσώτα. Οταν ύστερα από 
ειδοποίηση πήγα για συνάντησή 
τους, σαν εκπρόσωπος των εργα-
τών, ο Κατσώτας με ρώτησε:

- Ποιος έσωσε το Εργοστάσιο;
- Ο ΕΛΑΣ της περιοχής, οι ερ-

γαζόμενοι και άλλοι αγωνιστές 
που ήλθαν και πήραν μέρος στη 
μάχη, έξω απ’ το εργοστάσιο, του 
απάντησα κοφτά.

Ο Π. Κατσώτας κατάπιε το 
σάλιο του κι ύστερα από κάποια 
σκέψη μου λέγει:

- Να φέρω τότε χωροφύλακες 
να φυλάξουν το εργοστάσιο.

- Εμείς που το σώσαμε – ΕΛΑΣ 

και εργαζόμενοι – είμαστε σε 
θέση να το φυλάξουμε κύριε συ-
νταγματάρχα, του είπα κοφτά και 
του 'κοψα την κουβέντα».

Η Μάχη της Ηλεκτρικής δό-
θηκε στις 13 Οκτώβρη του 1944. 
Την ώρα που οι κατακτητές είχαν 
αποχωρήσει από την Αθήνα και 
ο λαός είχε ξεχυθεί στους δρό-
μους και πανηγύριζε, στον Πει-
ραιά σχεδίαζαν ν' ανατινάξουν 
τα πάντα, προκαλώντας τερά-
στια καταστροφή στις υποδο-
μές. Το ΕΑΜ το πληροφορήθηκε 
και κατέστρωσε σχέδιο αντιμε-
τώπισής του με τις δυνάμεις του 
ΕΛΑΣ και όσους εαμικούς ερ-

γάτες και πολίτες της περιοχής 
μπορούσε να εξοπλίσει. Η επι-
χείρηση ανατέθηκε στο 6ο Σύ-
νταγμα του ΕΛΑΣ, με διοικητή 
τον Σωτήρη Κύβελο και καπετά-
νιο τον Νίκανδρο Κεπέση. Τμή-
ματα του ΕΛΑΣ συγκρούονταν 
συνεχώς με τους Γερμανούς 
σε διάφορα σημεία, ενώ ένα 
ελασίτικο κομάντο (οι κερατσι-
νιώτες μηχανικοί Χρ. Αγαλιώτης, 
Βαγγέλης Φραγκόπουλος και 
Σωτήρης Καλαμπόκης, μαζί με 
τους πειραιώτες Γιώργο Βρετ-
τάκο, Αντώνη Καβαλιεράτο και 
Στράτο Καρακεχαγιά) κατάφερε 
να εξουδετερώσει τους εκρηκτι-
κούς μηχανισμούς και να σώσει 
το εργοστάσιο ΚΟΠΗ, πληρώ-
νοντας βαρύ τίμημα, καθώς οι 
τρεις πρώτοι εκτελέστηκαν από 
γερμανική περίπολο καθώς επέ-
στρεφαν.

Στο εργοστάσιο της «Ηλε-
κτρικής», χάρη σ' ένα εμπνευ-
σμένο σχέδιο μάχης, ο ΕΛΑΣ 
κατάφερε να κυκλώσει τους 
Γερμανούς που βάλλονταν από 
ταμπουρωμένους μέσα στο ερ-
γοστάσιο εργάτες-μαχητές (με 
επικεφαλής τον γραμματέα της 
εργοστασιακής οργάνωσης του 
ΕΑΜ, τον ήρωα Αντώνη Καλα-
ποθάκο) και από τους αντάρτες 
που ήταν ακροβολισμένοι στους 
γύρω λόφους. Η ομάδα των πε-
ρίπου 60 SS του Μηχανικού αιφ-
νιδιάστηκε. Μετά από μάχη που 
κράτησε πάνω από τρεις ώρες, 
με 11 ναζί νεκρούς και 21 τραυ-
ματίες, οι υπόλοιποι 24, μαζί με 
τον επικεφαλής τους υπολοχαγό 
Λίντερμαν, ανέμισαν λευκά μα-
ντίλια και παραδόθηκαν στον 
ΕΛΑΣ.

Βαρύς ήταν και ο φόρος αί-
ματος των αγωνιστών: 11 νεκροί 
και 8 τραυματίες. Την επομένη, 
η Αθήνα και ο Πειραιάς γιόρτα-
ζαν την απελευθέρωση και το 
Κερατσίνι κήδευε τους νεκρούς 
ήρωές του (φωτογραφία).

13 Οκτώβρη του 1944 - Η Μάχη της Ηλεκτρικής

Ο λαός της Αθήνας προστατεύθηκε 
από το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ


