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Ρένα Δούρου ακόμα να πα-
ραιτηθείς;;;;; Μαθαίνω για με-
γάλες πυρκαγιές και πολλούς 
νεκρούς στη Καλιφόρνια!!!!! 
Γιατί δεν έδωσες εντολή εκκέ-
νωσης εεε;;;

Παύλος Πολάκης
Πολιτική αλητεία, κοινωνική 

αναλγησία, αμοραλισμός σε 
πακέτο που προκαλεί αηδία 
και οργή.

Πρέπει να ξανασκεφτούμε 
νέες συμμαχίες στην Ευρώπη. 
Και το γεγονός ότι ο Τσίπρας 
είναι εδώ, είναι ένα σαφές μή-
νυμα για τη συνεργασία της 
Ευρωπαϊκής Αριστεράς.

Λαρς Κλίνκμπαϊν (SPD)
Kaι κλάμα οι σύντροφοι στη 

γερμανική «Αριστερά».
Ο πατριωτισμός είναι το 

ακριβώς αντίθετο του εθνι-
κισμού: ο εθνικισμός είναι η 
προδοσία του πατριωτισμού.

Εμανουέλ Μακρόν
Γι' αυτό τα γαλλικά στρατεύ-

ματα εκστρατεύουν στο Μάλι, 
σε μια έμπρακτη εκδήλωση 
γνήσιου… πατριωτισμού.

Ενα ακόμη θεσμικό γρανάζι 
από τα περίφημα θεσμικά αντί-
βαρα του αμερικανικού πολι-
τικού συστήματος μπαίνει σε 
λειτουργία για τον περιορισμό 
της εξουσίας του Λευκού Οί-
κου. Η κατάληψη της Βουλής 
των Αντιπροσώπων από τους 
Δημοκρατικούς οπλίζει τα χέ-
ρια τους με πολιτικά εργαλεία 
για να αρχίσουν την πολιτική 
αντεπίθεση κατά του Τραμπ.

Κων/νος Αρβανιτόπουλος
Ενας δεξιός υπέρ των Δημο-

κρατικών, όταν οι «αριστεροί» 
(τύπου Τσίπρα) αποθεώνουν 
τον Τραμπ. Τρελοκομείο…

Θα νικήσουμε, όχι μόνο 
επειδή έχουν αποτύχει οικτρά, 
αλλά επειδή και εμείς έχουμε 
αλλάξει. Και πιστεύω πραγμα-
τικά ότι θα εγκαινιάσουμε μια 
νέα εποχή, η οποία θα καθορι-
στεί από πολιτικές που στέκο-
νται απέναντι στον λαϊκισμό.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Τελευταία δεν τον βλέπουμε 

και τόσο σίγουρο για τη νίκη 
τον Κούλη.

Σε μία δεκαετία, δεκαπε-
νταετία, θα μπορεί το κράτος 
να παίρνει τα χρήματα αυτά 
από την αξιοποίηση της εκ-
κλησιαστικής περιουσίας για 
να πληρώνει το επίδομα στην 
Εκκλησία.

Αλέξης Τσίπρας
Παπαρολογών, ως συνήθως.
Θέλεις 210 εκατομμύρια 

ευρώ λειτουργικά. Ποια επι-
χείρηση βγάζει τόσα χρήματα 
σε έναν χρόνο; Δεν θέλω να 
είμαι δημαγωγός, αλλά αυτά 
δεν μπορούν να προκύψουν 
στο προβλεπτό διάστημα από 
τη διαχείριση της εκκλησιαστι-
κής περιουσίας.

Νίκος Φίλης
Εχει βαλθεί να αποδομεί 

κάθε παπαριά του Τσίπρα αμέ-
σως μόλις την πετάξει.

Ο Γαβρόγλου (Κωνσταντι-
νουπολίτης στην καταγω-

γή) στάλθηκε στο Φανάρι για 
να ενημερώσει τον Βαρθολο-
μαίο για την αναθεώρηση του 
Συντάγματος που προωθεί 
ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι δουλειά έχει το 
ελληνικό κράτος να ενημερώ-
νει έναν υπήκοο τρίτης χώρας 
(τούρκος πολίτης είναι ο Βαρ-
θολομαίος) για θέματα που 
αφορούν τη συγκρότησή του 
ως κυρίαρχο (λέμε τώρα) κρά-
τος; Μα είναι ο οικουμενικός 
πατριάρχης, έρχεται η απάντη-
ση. Κατά τα άλλα, προωθούν 
τη… θρησκευτική ουδετερότη-

τα του κράτους.

«Το πρόβλημα είναι ότι οι 
προοδευτικές δυνάμεις 

της Ευρώπης δεν εργάζονται 
ενωμένα. Πρέπει να ενωθούν», 
είπε η Αντρέα Νάλες στο συ-
νέδριο των γερμανών σοσιαλ-
δημοκρατών. Από την πρώτη 
γραμμή των καθισμάτων, ο 
Τσίπρας χειροκρότησε. Οχι 
τυπικά, όχι από υποχρέωση. 
Τα ίδια λέει εδώ και καιρό και 

αυτός. Μένει να μάθουμε αν 
θα συνασπιστούν κιόλας γύρω 
από την υποψηφιότητα του 
ολλανδού σοσιαλδημοκράτη 
Τίμερμανς για την προεδρία 
της Κομισιόν.

Ο δήμαρχος Μώραλης 
κάθισε στο προεδρείο. Οι 

δημοτικοί σύμβουλοι από κά-
τω. Πλην ενός: του Μαρινάκη, 
που κάθισε δίπλα στον δήμαρ-

χο, για να θυμηθούν όλοι ποιος 
είναι το αφεντικό και ποιος ο 
υπάλληλος. Και η δεύτερη θη-
τεία, την οποία θα διεκδικήσει 
ο συνδυασμός Μώραλη (για 
τις σχετικές ανακοινώσεις 
έγινε η συγκέντρωση) θα εί-
ναι θητεία δημοτικής αρχής 
Μαρινάκη, όπως και η πρώτη. 
Οπως το είπε μια από τις πα-
ρατρεχάμενες: «με δήμαρχο 
τον Γιάννη Μώραλη και ψυχή 
τον Βαγγέλη Μαρινάκη». Κι 

όποιου του αρέσει. Στο ΚΙΝΑΛ, 
πάντως, τους αρέσει, γι' αυτό 
και προσέφεραν τη στήριξή 
τους. Αναμένεται κίνηση και 
από τη ΝΔ.

Πριν ακόμα το θηριώδες 
AirForce One προσγει-

ωθεί στο Ορλί, ο Τραμπ είχε 
φροντίσει να «καταχεριάσει» 
τον Μακρόν από το Twitter: «Ο 
πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν 
μόλις εισηγήθηκε να οικοδομή-
σει η Ευρώπη το δικό της στρα-
τό για να προστατευθεί από τις 
ΗΠΑ, την Κίνα και τη Ρωσία.  
Πολύ επιθετικό, αλλά ίσως η 
Ευρώπη θα έπρεπε πρώτα να 
πληρώσει το δίκαιο μερίδιό της 

στο ΝΑΤΟ, το οποίο επιχορη-
γούν γενναία οι ΗΠΑ!». Μετά, 
τα είπαν με τον Μακρόν και το 
tweet αποδόθηκε σε… παρε-
ξήγηση.

Το να κάνει δικονομικές 
κινήσεις (κατέθεσε αγωγή 

κακοδικίας κατά των εισαγγε-
λέων Διαφθοράς) ο σύζυγος 
της Ράικου το καταλαβαίνου-
με. Είναι εμπλεκόμενος σε 
μια υπόθεση, οπότε ασκεί τα 
δικαιώματα που έχει εκ της Δι-
κονομίας. Η ίδια η εισαγγελέας 
Εφετών Ράικου, όμως, υπό ποια 
ιδιότητα κάνει παράλληλες κι-
νήσεις; Μόνο για το στεφάνι 
της; 'Η φοβάται κάτι άλλο; 

17/11: Ημέρα σπουδαστών, ημέρα μνήμης θυμά-
των τροχαίων 17/11/1968: «Δις εις θάνα-
τον» στον Αλέκο Παναγούλη, καταδίκες 
δέκα μελών «Ελληνικής Αντίστασης» 
17/11/1973: Πολυτεχνείο 17/11/1978: 
Βόμβες σε εγκαταστάσεις και αυτοκίνητο 
Coca Cola και στα γραφεία Οργάνωσης Απο-
μάχων Αμερικάνων Αξιωματικών (Θεσσαλονίκη) 
17/11/1985: Δολοφονία 15χρονου Μι-
χάλη Καλτεζά (Πολυτεχνείο) 17/11/1986: 
Εκτέλεση γενικού διευθυντή «Renault» Ζορζ 
Μπες (Action Direct) 17/11/1991: Βόμβες 
(Θεσσαλονίκη) σε γραφεία ΔΕΗ και ΙΚΑ (ΕΛΑ-
1η Μάη) 18/11: Ημέρα χρόνιας αποφρακτικής 
πνευμονοπάθειας, Αλβανία, Μαρόκο: Ημέρα ανε-
ξαρτησίας, Ομάν: Εθνική γιορτή, Αϊτή: Ημέ-

ρα στρατού 18/11/1977: Τέσσερις βόμβες σε 
αμερικάνικα αυτοκίνητα και κατάστημα AEG 
(Πάτρα) 18/11/1995: 504 συλλήψεις στο Πο-
λυτεχνείο (86 ανήλικοι) 19/11: Ημέρα άντρα, 
ημέρα δημόσιας τουαλέτας, Μάλι: Ημέρα απε-
λευθέρωσης, Πουέρτο Ρίκο: Ημέρα ανακάλυψης 
(1493) 19/11/1936: Θάνατος Buenaventura 
Durruti 20/11: Ημέρα για εκβιομηχάνιση 
Αφρικής, ημέρα για δικαιώματα παιδιού, ημέ-
ρα μνήμης υπερφυλικών, Μεξικό: Ημέρα επανά-
στασης (1910) 20/11/1977: Τέσσερις βόμβες 
σε εγκαταστάσεις «Bosch» και «Volkswagen» 
20/11/1990: Ρουκέτα κατά Βαρδή Βαρδινογιάννη 
(17Ν) 20/11/1991: Συμπλοκή Σεπολίων (17Ν) 
21/11: Ημέρα τηλεόρασης, ημέρα φιλοσοφίας, 
ημέρα χαιρετισμού 21/11/1905: Ιδρυση 
Σοβιέτ Εργατών Μόσχας 21/11/1967: 21 

καταδίκες μελών ΠΑΜ 21/11/1973: Πραξικόπημα 
Δ. Ιωαννίδη 21/11/2001: Ο αστυφύλακας Γιάν-
νης Ριζόπουλος δολοφονεί τον 20χρονο αλβανό 
μετανάστη Gentjan Celniku (πλατεία Αμερικής) 
21/11/2006: Νεκρός μετανάστης από Μαγκρέμπ 
στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας 22/11: Λίβα-
νος: Ημέρα ανεξαρτησίας (1943) 22/11/1978: 
Το ΚΚΕ εσ. καταδικάζει εμφύλιο και δεκεμβρι-
ανά ως «ιστορικά λάθη καθοριστικής σημασί-
ας» 22/11/1996: Ο αστυνόμος Δημήτρης Τρίμης 
σκοτώνει εξ επαφής τον 45χρονο ρομά Αναστά-
σιο Μουράτη ενώπιον ενός από τα τρία παιδιά 
του 23/11: ΗΠΑ: Ημέρα ευχαριστιών, Ιαπωνία: 
Ημέρα εργασίας-ευχαριστιών 23/11/2000: Εκτε-
λούνται εν ψυχρώ δυο νεαροί Αλβανοί (15χρονος 
Ρίον και  22χρονος Τσαβαχίρ Κατσάνι) από έλ-
ληνα οπλοφόρο (Γαλάτιστα Χαλκιδικής).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u «Τον κ. Τσίπρα δεν τον ενδιαφέρει η 
χώρα, αλλά  μόνο η πολιτική του επιβί-
ωση», δήλωσε ο Κούλης u Ενώ αυτός (ο 
Κούλης) κοιμάται και ξυπνάει με τη χώ-
ρα στο μυαλό του! u Αλλη μια πρόβλε-
ψη της προεδράρας u «Ο Τσίπρας θα 
αιφνιδιάσει με εκλογές τον Ιανουάριο», 
δήλωσε ο Λεβέντης u Τι γελάτε, ρε; u 

Εντάξει, έχει πάει καμιά δεκαριά φορές 
μέχρι τώρα «κουβά», αλλά πού θα πάει, 
κάποια στιγμή θα το πιάσει το στοίχημα 

u «Με σέβεται ο Ερντογάν, με απαξι-
ώνει ο Τσίπρας» φέρεται να δηλώνει ο 
Βαρθολομαίος u Και γιατί εκπλήσσε-
ται; u Αυτός, ένας τόσο έμπειρος στο 
παρασκήνιο και την ίντριγκα, θα έπρεπε 
να θεωρεί απολύτως φυσιολογικό, λο-
γικό και εξηγήσιμο αυτό που περιγρά-
φει u Τι ψήφους μπορεί να φέρει στον 
Τσίπρα; u Τίποτα u Ενώ ο Ιερώνυμος… 

u Ο ένας στο Βερολίνο και μετά στο 
Παρίσι, ν' ανταλλάσσει φιλιά με τον 

Μανού και την Μπριζίτ και χειραψίες 
με τον Τραμπ και τη Μέρκελ u Κι ο άλ-
λος στην Καστοριά, να βγάζει σέλφι με 
πιτσιρικάδες που έκαναν χαβαλέ u Γι' 
αυτό ήταν τόσο έντονα αποτυπωμένη η 
θλίψη στα μοσχαρίσια μάτια του Κούλη 

u Με καθαρό μυαλό σκέφτηκε και υπέ-
γραψε το τρίτο Μνημόνιο ο Τσίπρας, 
όπως είπε u Προηγουμένως φαίνεται 
πως του το θόλωνε ο Μπαρουφάκης 

u Εχασε τη δικαστική μάχη με την ερ-
γοδοσία του σαββιδοκάναλου ο Μαί-
ανδρος u Ο κακούργος καπιταλισμός 
θριάμβευσε και πάλι επί ενός σκληρά 
εργαζόμενου u Τι ποιος είναι ο Μαίαν-
δρος; u Αυτό είναι το βαφτιστικό του 
Μένιου, ρε άσχετοι u Αλλά η αδίστα-
κτη εργοδοσία δε σεβάστηκε ούτε το 
μυστικό που τόσα χρόνια κρατούσε 
καλά κρυμμένο u «Μαίανδρος Φουρ-
θιώτης» ξεφούρνισε στην ανακοίνωσή 
της u Στο μεταξύ, ο Τσίπρας ξεπέρασε 

τον Μαίανδρο-Μένιο u Εκανε και θαύ-
μα ο αθεόφοβος u Ποιος Ιουστινιανός, 
τώρα, και ποιος Θεοδόσιος; u Αλέξιος 
ο συμφωνιοπλάστης u Μπουμπούκος 
είμαι, ό,τι θέλω λέω u «Το τέλος του 
λαϊκισμού αποτελεί το στοίχημα της 
ΝΔ και προσωπικά του προέδρου της, 
κ. Κυριάκου Μητσοτάκη» u Σημασία 
έχει εσείς να παραγγέλνετε όσο μιλάω 

u Κι άμα «παρακουνηθεί» ο Βαρθολο-
μαίος, μπορεί να δει να δημιουργείται 
και κανένα Ελληνικό Πατριαρχείο u 

Παλιά ιδέα του Χριστόδουλου, που 
κάλλιστα μπορεί να την ξαναζεστάνει 
ο Ιερώνυμος u Τότε θα δούμε τι θα 
του απομείνει του Φαναριώτη να «ποι-
μαίνει» u Στο θολωμένο μου μυαλό / 
ο κόσμος είναι μια σταλιά / κάτι σκιές 
απ' τα παλιά / και κάποιο πάθος μου 
τρελό u Ποιος Τσίπρας, ρε; u Ακης 
Πάνου u Ο οποίος σκότωσε άνθρωπο, 
αλλά αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη 

u «Δεν μετανόησα, γιατί δεν εννόησα», 
είπε στο δικαστήριο u Α, όλα κι όλα, ο 
Μπάμπης σιχαίνεται τον Τσίπρα, όμως 
λατρεύει το σύστημα u Γι' αυτό και 
στην υπόθεση με τα αναδρομικά των 
συνταξιούχων καταγγέλλει τον «ακτι-
βισμό των δικαστών» u Και τονίζει ότι 
η οικονομία δεν μπορεί να σηκώσει τέ-
τοιο βάρος u «Αρχίστε να διαβάζετε 
προσεκτικά τις θέσεις μας και τις προ-
τάσεις μας για την Ελλάδα, γιατί αυτές 
θα αναγκαστείτε να ακολουθήσετε και 
όχι εμείς τη δική σας δίψα για εξου-
σία» u Μωρή Φώφη, μαζέψου μωρή, 
γιατί μας ακούνε u «Κανίς του Τραμπ» 
ο Τσίπρας, «αγράμματο υποκείμενο» ο 
Πολάκης κτλ. κτλ. u Δώσε στην τέως 
πρόεδρο Ζωή τηλεοπτικό χρόνο κι αυτή 
θα σε αποζημιώσει u Το έκανε το κα-
νάλι του Αλαφούζου u Με τον οποίο 
έχει καλές σχέσεις ο τέως πρόεδρος 
μπαμπάς Νίκος u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Οταν εγώ βρέθηκα μπροστά στο μεγαλύτερο δίλημμα που θα 
μπορούσε ποτέ να βρεθεί ένας πρωθυπουργός, τον Ιούλη του 

2015, αυτό που με βοήθησε να πάρω δύσκολες αποφάσεις, 
ήταν όταν με καθαρό μυαλό εκτίμησα τις συνέπειες που θα 

είχε η όποια πολιτική επιλογή στις κοινωνικές δυνάμεις που η 
Αριστερά οφείλει να εκπροσωπεί και να υπερασπίζεται.

Αλέξης Τσίπρας

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Ηξεις αφήξεις και παιχνίδια 
πολιτικής επιβίωσης

Πρώτα έριξε στην αρένα ένα από τα αγαπημένα του σενάρια: 
«Παρατηρώ πως τα σενάρια που διακινούνται, κατά βάση από τη 
ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, μετά την προφυλάκιση του Γιάννου Παπαντω-
νίου για προφανείς λόγους αντιπερισπασμού της κοινής γνώμης, 
λαμβάνουν πλέον τη μορφή κοινοβουλευτικού ελέγχου». Μετά 
«κατέστησε σαφές» ότι «ουδέποτε ανέφερα ότι η κυβέρνηση έλα-
βε χρήματα από τον Τ. Σόρος». Μετά μισοανέτρεψε το σαφές και 
το έκανε ασαφές: «Αντιθέτως, αναφέρθηκα στο εν λόγω άτομο, 
σε σχέση με συνεργασία του υπουργείου Εξωτερικών με εταιρία 
έκδοσης βίζα, που όμως ουδεμία σχέση έχει με την κυβέρνηση». 
Το υπουργείο Εξωτερικών δεν ανήκει στην κυβέρνηση; Πώς λοι-
πόν η συνεργασία του εν λόγω υπουργείου με εταιρία του Σόρος 
δεν έχει σχέση με την κυβέρνηση; Καμμένος είναι, θα μας πείτε, 
μη δίνετε σημασία. Ναι αλλά αν η συνεργασία του ΥΠΕΞ με εται-
ρία του Σόρος δεν έχει σχέση με την κυβέρνηση, τότε έχει σχέση 
προσωπικά με τον Κοτζιά, ο οποίος κινήθηκε εκτός κυβερνητικού 
ελέγχου! Ετσι δεν είναι;

Εν πάση περιπτώσει, ο Καμμένος ισχυρίστηκε τα παραπάνω 
σε γραπτή απάντησή του σε Ερώτηση του «γαλάζιου» βουλευτή 
Γ. Κεφαλογιάννη, στην οποία σημείωσε ακόμα: «Περαιτέρω σας 
παραπέμπω σε δηλώσεις παρόντων στο Υπουργικό Συμβούλιο, 
Υπουργών, ενώ παράλληλα υπενθυμίζω ότι σε όλα τα Υπουργικά 
Συμβούλια τηρούνται και τα σχετικά πρακτικά». Από δηλώσεις 
των παρόντων υπουργών θυμόμαστε μόνον αυτή του Σπίρτζη, που 
είπε ότι δεν άκουσε τίποτα περί Σόρος. Προφανώς χάζευε ή τον 
είχε πάρει, γιατί ο Καμμένος επιβεβαιώνει ότι αναφέρθηκε στον 
Σόρος. Οσο για τα πρακτικά που πράγματι τηρούνται (συνταγ-
ματική υποχρέωση, όπως έχουμε ξαναγράψει), αν ευαρεστείται ο 
Καμμένος ας τα δώσει στη δημοσιότητα. Για να μάθουμε κι εμείς 
ποιος λέει αλήθεια, αυτός ή ο Κοτζιάς;

Γιατί ο Κοτζιάς επιμένει ότι ο Καμμένος είπε στο υπουργικό 
συμβούλιο πως ο Σόρος έδωσε 50 εκατ. στην κυβέρνηση «για να 
αγοράσουμε ανθρώπους στα Σκόπια, για να κάνουμε την πολιτική 
μας δουλειά». Κι όταν του ανέφεραν τι έγραψε ο Καμμένος στην 
απάντησή του στον νεοδημοκράτη βουλευτή, χαμογέλασε με νό-
ημα και επανέλαβε τον ισχυρισμό του: «Τον κ. Καμμένο ρωτήστε. 
Αν τα παίρνει πίσω, χαρά μου»!

Ο Κοτζιάς, όμως, φαίνεται πως έχει αποφασίσει να παίξει δικό 
του παιχνίδι. Και δεν είναι τυχαίο πως ως αγωγό για τη διοχέτευση 
των «πρωτοβουλιών» του έχει επιλέξει τον γνωστό Παπαχρήστο 
των «Νέων», ο οποίος μας ενημερώνει σχετικά, μετά από τηλε-
φωνικές επικοινωνίες με τον Κοτζιά, όπως σημειώνει. Σύμφωνα 
με το ρεπορτάζ Παπαχρήστου, λοιπόν, ο Κοτζιάς δεν βλέπει το 
πολιτικό του μέλλον ως συνεργαζόμενος με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά 
«πιστεύει και θα παλέψει γι' αυτό, στην ανασυγκρότηση του χώ-
ρου της Κεντροαριστεράς». Θα μπορούσε να συνεργαστεί με το 
ΚΙΝΑΛ, αλλά χωρίς την παρουσία «μερικών που είναι έτοιμοι να 
συνεργαστούν με τη Δεξιά του Μητσοτάκη». Δεν εννοεί φυσικά 
τον Γιωργάκη (το διευκρινίζει ο Παπαχρήστος), αλλά τους Βε-
νιζέλο, Λοβέρδο και σία (αυτό το λέμε εμείς). Ο «προνομιακός 
συνομιλητής» του Κοτζιά, πάντα κατά το ρεπορτάζ Παπαχρή-
στου, μπορεί να είναι το… «πατριωτικό ΠΑΣΟΚ» (υπάρχει ακόμα 
τέτοιο πράγμα;). 

Δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν: ή ο Κοτζιάς έχει αποφασίσει 
να τα σπάσει με τον Τσίπρα και να πάει στο ΚΙΝΑΛ ως πολύφερ-
νος γαμπρός ή μπλοφάρει, με στόχο να επανασυνδεθεί με τον 
Τσίπρα, αφού ο τελευταίος ξεφορτωθεί τον Καμμένο (στην προ-
εκλογική περίοδο, προφανώς). Σ' αυτή την περίπτωση, θα ήθελε 
μια εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, 
όπως και τον Σεπτέμβρη του 2015 (βρισκόταν στην τρίτη θέση, 
πίσω από Δραγασάκη και Θεανώ Φωτίου και μπροστά από Χρι-
στοδουλοπούλου και Γαβρόγλου). Γιατί το «στάτους» του δεν του 
επιτρέπει να γυρίζει στις γειτονιές να μαζεύει σταυρούς, άσε που 
δεν είναι καθόλου σίγουρος ότι θα εξασφαλίσει επαρκή για την 
εκλογή του αριθμό σταυρών (δεν είναι δα και ο πιο ελκυστικός 
αστός πολιτικός, μια… βενιζελίτιδα την έχει κι αυτός).

Αν τα σημειώνουμε όλ' αυτά δεν είναι επειδή έχουμε κάποιο 
ενδιαφέρον (ούτε καν περιέργεια) για το μέλλον του Κοτζιά, αλ-
λά για να δώσουμε ένα ακόμα παράδειγμα για τη σαπίλα της 
αστικής πολιτικής και του χυδαίου συμφεροντολογισμού που 
κρύβεται πίσω από τις βαρύγδουπες δηλώσεις.

ΥΓ. Με βάση αυτά που είπε ο Καμμένος, ότι στη Μακεδονία έγι-
νε εξαγορά βουλευτών για να ψηφίσουν υπέρ της Συμφωνίας των 
Πρεσπών (τα έγραψε και στο Twitter, ως γνωστόν), γεννάται ένα 
κρίσιμο ερώτημα: αν ο Σόρος έδωσε λεφτά για να αγοραστούν 
βουλευτές στα Σκόπια, γιατί να μην έκανε το ίδιο και στην Αθήνα, 
όπου επίσης χρειάζονται βουλευτές για να εξασφαλιστούν οι 
151 θετικές ψήφοι για την κύρωση της συμφωνίας; Ορισμένες 
μάλιστα απ' αυτές τις ψήφους θα προέλθουν και από βουλευτές 
του κόμματος Καμμένου. Υπαινίσσεται κάτι ο πρόεδρος, συγκυ-
βερνήτης και υπουργός Καμμένος;

Ο Τσίπρας επισημοποιεί το γάμο
με την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία
Ο πρωθυπουργός και το 

κόμμα του, που εδώ και 
περίπου μια τετραετία συγκυ-
βερνούν με το ακροδεξιό κόμ-
μα του Καμμένου, δε θα είχαν 
κανένα πρόβλημα να πάνε με 
την ευρωπαϊκή σοσιαλδημο-
κρατία, εφόσον κρίνουν ότι 
αυτό τους βολεύει. Ουδέποτε 
είχαν αρχές για να προβλη-
ματιστούν για την παραβίασή 
τους. Από την αρχή της διακυ-
βέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσί-
πρας άρχισε  να συμμετέχει 
στις συνόδους κορυφής των 
ευρωσοσιαλδημοκρατών, ως 
παρατηρητής. Κάποια στιγμή, 
μάλιστα, συνέπεσε και με τη 
Φώφη. Βαθμιαία, η σχέση άλ-
λαξε. Η Φώφη αραίωσε (μέχρι 
που σταμάτησε να πηγαίνει) 
και ο Τσίπρας μονιμοποιήθηκε.

Η εικόνα από τη διήμερη 
εκδήλωση (τύπου συνέδριου) 
που οργάνωσε η παραπαίουσα 
γερμανική σοσιαλδημοκρατία 
στο Βερολίνο (φωτογραφία 
πάνω) δεν αφήνει αμφιβολίες 
ως προς το μήνυμα που θέλη-
σε να στείλει. Δίπλα στην πρό-
εδρο του SPD Αντρέα Νάλες 
καμαρώνουν χαμογελαστοί ο 
Τσίπρας και ο πρωθυπουργός 
της Πορτογαλίας Αντόνιο Κό-
στα. Το μήνυμα είναι σαφές: 
ένας νέος προοδευτικός συ-
νασπισμός δημιουργείται στην 
Ευρώπη, που ξεκινά από τη σο-
σιαλδημοκρατία και τελειώνει 
στη… ριζοσπαστική Αριστερά.

Σε τοπικό επίπεδο, βέβαια, 
τα πράγματα είναι κομματάκι 
διαφορετικά. Στη Γερμανία οι 
σοσιαλδημοκράτες συγκυβερ-
νούν, για δεύτερη κυβερνητική 
θητεία, με τη δεξιά/ακροδεξιά 
των Μέρκελ/Ζεεχόφερ. Στην 
Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβερνά 
με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ. 
Μόνο στην Πορτογαλία είναι 
κάπως πιο καθαρά τα πράγμα-
τα, αφού ο «αριστερός» σοσι-
αλδημοκράτης Κόστα κυβερ-
νά με τη στήριξη του «Μπλοκ 
της Αριστεράς» (κάτι σαν τον 
ΣΥΡΙΖΑ), του «Κ»Κ Πορτογα-
λίας (ομογάλακτο του Περισ-
σού) και των Πρασίνων.

Αυτά, όμως, αφορούν τη βι-
τρίνα. Οι συμμαχίες χτίζονται 
για να επιτρέψουν σε ένα κόμ-
μα να κυβερνήσει ή να συμ-
μετάσχει στην κυβέρνηση. Κι 
επειδή οι συνθήκες δεν είναι 
σε όλες τις χώρες ίδιες, δημι-
ουργείται αυτή η πανσπερμία  
συμμαχιών, που σε όσους πι-
στεύουν στις κομματικές δια-
κηρύξεις φαίνεται λίγο… τρε-
λή. Αν, όμως, κοιτάξουμε την 
πολιτική που ακολουθούν όλα 
αυτά τα «παρδαλά» πολιτικά 
σχήματα, θα διαπιστώσουμε 
ότι έχει την ίδια ταξική ουσία 
και διαφοροποιείται μόνο ανά-
λογα με το επίπεδο ανάπτυξης 
σε κάθε χώρα. Αλλο είναι η 
ιμπεριαλιστική Γερμανία και 
άλλο οι εξαρτημένες Ελλάδα 

και Πορτογαλία. Η Γερμανία 
ακολουθεί ιμπεριαλιστική πο-
λιτική έναντι της Ελλάδας και 
της Πορτογαλίας, με τη συμ-
μετοχή και των γερμανών σο-
σιαλδημοκρατών. Αυτό, όμως, 
δεν εμποδίζει τους Νάλες, 
Τσίπρα και Κόστα να εμφανί-
ζονται ως ομοϊδεάτες.

Είναι ομοϊδεάτες. Και ο 
καθένας ξέρει τη θέση του. 
Ξέρει ποια χώρα διοικεί και τι 
καθήκοντα του επιβάλλει αυ-
τός ο ρόλος. Στο εσωτερικό και 
στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό 
εφαρμόζουν μια πολιτική που 
υπηρετεί τη συντηρητική ανα-
συγκρότηση του καπιταλισμού, 
τη διαχείριση της κρίσης του 
με το φόρτωμα των βαρών στις 
πλάτες εργατών και εργαζόμε-
νων. Και στο εξωτερικό, οι μεν 
εφαρμόζουν πολιτική ιμπερια-
λιστικής χώρας, οι δε πολιτική 
εξαρτημένων χωρών. Συχνά 
έρχονται σε σύγκρουση, όμως 
πάντοτε επιβάλλεται η θέληση 
του ιμπεριαλιστή.

Η εμφάνιση των Νάλες-Τσί-
πρα-Κόστα ως ομοϊδεατών, 
που θέλουν τάχαμου να συ-
γκροτήσουν έναν προοδευτικό 
πόλο στην Ευρώπη, εντάσσεται 
στο «φαίνεσθαι» των αστικών 
κομμάτων, στη δημαγωγική ει-
κόνα που δημιουργούν για να 
εξαπατήσουν εργατικές μάζες 
(με τις οποίες και η σοσιαλδη-
μοκρατία και η ψευτοαριστερά 
έχουν ιστορικούς δεσμούς, οι 
οποίοι διαρρηγνύονται με 
μεγάλη ταχύτητα). Είναι μια 
κλασική κίνηση πολιτικής δη-
μαγωγίας, η οποία κάθε άλλο 
παρά είναι απαλλαγμένη από 
στοιχεία «δούναι και λαβείν».

Η σοσιαλδημοκρατία στην 
Ευρώπη κλυδωνίζεται επικίν-
δυνα, για να μην πούμε καταρ-
ρέει. Στη Γαλλία έχει γίνει ένα 
κόμμα με ποσοστά μικρότερα 
απ' αυτά του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο 
Μακρόν επέλεξε σε επίπεδο 
ευρωεκλογών να πάει με τους 
Φιλελεύθερους, για να προ-
σπαθήσει να στήσει δικό του 

μαγαζί, μακριά από την «τοξι-
κή» σοσιαλδημοκρατία. Στην 
Ιταλία σχεδόν τα ίδια. Τρίτο 
και καταϊδρωμένο ήρθε στις 
τελευταίες εκλογές το Δημο-
κρατικό Κόμμα και στις επόμε-
νες μπορεί να πάει χειρότερα. 
Η Βρετανία, όπου οι Εργατικοί 
εκμεταλλεύονται την εσωτε-
ρική κρίση των Τόρηδων και 
μπορεί να είναι αυτοί που θα 
σχηματίσουν την επόμενη 
κυβέρνηση, δε μετράει: η επό-
μενη ευρωβουλή δε θα έχει 
βρετανούς βουλευτές. Στην 
Ολλανδία, το κόμμα του Ντε-
ϊσελμπλούμ καταποντίστηκε 
στις τελευταίες εκλογές. Εμει-
νε μόνο η γερμανική σοσιαλ-
δημοκρατία, με ένα ποσοστό 
20% στις τελευταίες εκλογές, 
το οποίο ήδη έχει γίνει μικρό-
τερο, καθώς σε όλες τις κρατι-
διακές εκλογές το SPD χάνει 
περίπου τη μισή εκλογική του 
δύναμη που μετακινείται προς 
τους Πράσινους, οι οποίοι είναι 
τώρα της μόδας στη Γερμανία.

Η γερμανική σοσιαλδημο-
κρατία προσπαθεί, μέσω του 
πανευρωπαϊκού «προοδευτι-
κού πόλου», να σώσει τον εαυ-
τό της και ό,τι μπορεί από τα 
σοσιαλδημοκρατικά υπολείμ-
ματα στις υπόλοιπες ευρωπα-
ϊκές χώρες. Εχει, λοιπόν, ανά-
γκη από μερικές «αριστερές» 
βιταμίνες. Ο Τσίπρας είναι η 
μία, ο Κόστα (που συνεργάζε-
ται κυβερνητικά με τους «αρι-
στερούς» της Πορτογαλίας) 
η άλλη. Αν τραβηχτούν και οι 
Podemos ακόμα καλύτερα.

Πριν φωτογραφιστεί περι-
χαρής δίπλα στη Νάλες και 
ανέβει στο βήμα για να μιλή-
σει υπέρ του «προοδευτικού 
πόλου», ο Τσίπρας συναντήθη-
κε και με τους «συντρόφους» 
της Linke. Για την ακρίβεια, με 
τη συμπρόεδρο του κόμματος 
Κάτια Κίπινγκ (φωτογραφία 
κάτω δεξιά). Τα υποχρεωτικά 
χαμόγελα δεν μπόρεσαν να 
κρύψουν το βαρύ κλίμα, καθώς 
στις off the record συνομιλίες 

τους με δημοσιογράφους τα 
στελέχη της Linke «έλουζαν» 
τον Τσίπρα με διάφορα κοσμη-
τικά επίθετα. Οταν η Κίπινγκ 
ρωτήθηκε για τη συμμετοχή 
του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα της 
Αριστεράς στις ευρωεκλογές, 
απάντησε ότι… εκκρεμεί η πα-
ρουσίαση της προεκλογικής 
στρατηγικής. Αλλά, «βεβαίως 
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μέρος του Ευ-
ρωπαϊκού Αριστερού Κόμμα-
τος», συμπλήρωσε, χωρίς να 
το πιστεύει και η ίδια.

Ο Τσίπρας, όμως, είχε και 
άλλη μια συνάντηση. Με τον 
γερμανό υπουργό Οικονομι-
κών Ολαφ Σολτς (φωτογρα-
φία κάτω αριστερά), που είναι 
μεγαλοστέλεχος του SPD. 
Η συνάντηση κράτησε πάνω 
από ώρα, χρόνος εξαιρετικά 
μεγάλος για μια εθιμοτυπική 
συνάντηση. Είναι βέβαιο ότι 
εκεί έγινε παζάρι. Η κάθε πλευ-
ρά «πούλησε» αυτό που έχει 
και «αγόρασε» αυτό που ήθε-
λε να αποκτήσει. Ο Τσίπρας 
«πούλησε» τον εαυτό του και 
τον ΣΥΡΙΖΑ ως γλάστρα του 
«προοδευτικού πόλου» που 
προσπαθούν να χτίσουν για 
τις ευρωεκλογές οι γερμανοί 
σοσιαλδημοκράτες. Κι ο Σολτς 
του «πούλησε» τη στήριξη της 
Γερμανίας στη μη εφαρμογή 
του πετσοκόμματος των συ-
ντάξεων. Δεν είναι τυχαίο πως 
όταν η φυλλάδα του Μαρινάκη 
πήγε να στήσει «κιτρινιά», με 
την «είδηση» ότι ο Σολτς είπε 
στον Τσίπρα πως δε θα περικο-
πούν μόνο οι χαμηλές συντά-
ξεις, ο ίδιος ο γερμανός υπουρ-
γός Οικονομικών διέψευσε με 
βδελυγμία το σχετικό δημοσί-
ευμα και δήλωσε ότι η συνο-
μιλία του με τον Τσίπρα ήταν 
εμπιστευτική και δεν πρόκειται 
να κάνει καμιά δήλωση για το 
περιεχόμενό της! Τι πράγματα 
συζήτησαν εμπιστευτικά ένας 
υπουργός Οικονομικών με 
έναν πρωθυπουργό; Από άπο-
ψη πρωτοκόλλου στις σχέσεις 
μεταξύ κυβερνήσεων, το ντου-
έτο ήταν εντελώς αταίριαστο. 
Αν σκεφτούμε, όμως, ότι ο Τσί-
πρας είναι πρωθυπουργός και 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο 
Σολτς ο ηγετικός παράγοντας 
της γερμανικής σοσιαλδημο-
κρατίας που έχει κυβερνητική 
δύναμη (η Νάλες δεν έχει κυ-
βερνητικό πόστο), μπορούμε 
να φανταστούμε το αντικείμε-
νο της εμπιστευτικής συνάντη-
σης-παζαριού.

Δέκα μέρες μετά απ' αυ-
τή τη συνάντηση, το Euro-
WorkingGroup πέρασε χωρίς 
συζήτηση (δηλαδή με ομοφω-
νία) τη μη περικοπή των συ-
ντάξεων. Μένει ν' ακούσουμε 
τον Τσίπρα να ανακοινώνει τη 
στήριξη από τον ΣΥΡΙΖΑ του 
σοσιαλδημοκράτη Φρανς Τί-
μερμανς. Θα είναι… «κριτική 
στήριξη», φυσικά.
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Λύση ανάγκης
Από τη στιγμή που του έδωσε το χρίσμα η Μέρκελ, δεν υπήρ-

χε περίπτωση ο Μάνφρεντ Βέμπερ να μην πάρει το χρίσμα των 
ευρωπαίων συντηρητικών ως επικεφαλής του ευρωψηφοδέλτιού 
τους για τις εκλογές του προσεχούς Μάη. Πήρε 492 σε σύνολο 
619 ψήφων (ποσοστό 79%), ενώ ο αντίπαλός του, ο πρώην πρω-
θυπουργός της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ περιορίστηκε σε 
μόλις 127 ψήφους. Ο Βέμπερ, σε αντίθεση με τον Στουμπ, δεν 
έχει ασκήσει κανένα αξίωμα, πέραν του άτυπου αξιώματος του 
επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ από το 2014. 
Είναι, όμως, Γερμανός και ακροδεξιός (ο Στουμπ είναι παραδο-
σιακός δεξιός και είναι αυτός που ζητούσε για τον Ορμπαν κάτι 
πιο αυστηρό από την έμμεση προειδοποίηση που του απηύθυνε 
το ΕΛΚ). Δεν υπήρχε, λοιπόν, περίπτωση να γίνει η έκπληξη.

Οι ευρωεκλογές του προσεχούς Μάη δε θα είναι «ματσάκι» 
για τους ευρωπαίους συντηρητικούς, όπως ήταν αυτές του 2014. 
Τώρα αισθάνονται την απειλή της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, που 
απλώνεται σε ένα ευρύ φάσμα χωρών, από την Ιταλία και τη Γαλ-
λία μέχρι τη Γερμανία και την Τσεχία. Αυτός ο φόβος οδήγησε 
τη Μέρκελ και τους άλλους να κρατήσουν στο ΕΛΚ τον Ορμπαν. 
Δε θέλουν να τον στείλουν στο στρατόπεδο του Σαλβίνι και της 
Λεπέν. Ο Βέμπερ διακήρυξε ότι δίνει προτεραιότητα στη «μάχη 
εναντίον της παράνομης μετανάστευσης». Τόνισε ότι «το ΕΛΚ 
πρέπει να είναι το κόμμα του αυστηρού ελέγχου των συνόρων», 
ενώ δεν παρέλειψε να κυκλοφορήσει βίντεο που τον έδειχνε να 
κάνει ευλαβικά το σταυρό του. «Είμαστε χριστιανοδημοκράτες, 
είμαστε υπερήφανοι γι' αυτές τις αξίες και θα τις υπερασπιστού-
με», επανέλαβε είκοσι φορές στην ομιλία του στο συνέδριο του 
ΕΛΚ! 

Με τον «σκληρό» Βέμπερ στο τιμόνι, η παραδοσιακή χριστια-
νοδημοκρατία θα προσπαθήσει να περιορίσει τις απώλειές της 
προς την Ακροδεξιά, οι οποίες όμως θεωρούνται δεδομένες. Γι' 
αυτό και δεν έχει την πολυτέλεια να «ακουμπήσει» σε έμπειρους 
και «συναινετικούς» πολιτικούς όπως ο Γιούνκερ. Στη Γερμανία, το 
πείραμα της υποκατάστασης της Ακροδεξιάς μέσω της μετατό-
πισης της ρητορικής προς τις δικές της θέσεις δεν έπιασε, όπως 
αποδείχτηκε στην ίδια τη Βαυαρία, το κρατίδιο που κυβερνά το 
κόμμα του Βέμπερ, το CSU. Μένει να φανεί πόσο θα πιάσει σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου ο Βέμπερ θα κινηθεί με επιθετικότητα, 
με θέσεις όμως πιο κοντά σ' αυτές που εκφράζει η Μέρκελ.

Μετά τις ευρωεκλογές του Μάη θα κάνουν «ταμείο» και θα 
καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους. Ετσι όπως είναι τα προ-
γνωστικά αυτή τη στιγμή, με τις απώλειες που αναμένεται να 
έχουν και οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες, δε 
θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα «μεγάλο συνασπισμό» και 
να μοιραστούν τα πόστα όπως το 2014 (ο χριστιανοδημοκρά-
της Γιούνκερ στην προεδρία της Κομισιόν, ο σοσιαλδημοκράτης 
Σουλτς στην προεδρία του Ευρωκοινοβούλιου). Θα χρειαστούν 
και τρίτο «παίχτη». Δεν υπάρχει ανησυχία, όμως, αυτός υπάρχει 
και είναι… παιχταράς. Η εκπρόσωπος του Εμανουέλ Μακρόν, 
Αστρίντ Πανοσιάν, ανακοίνωσε ότι το κόμμα του γάλλου προέ-
δρου (LREM) θα συνταχθεί με τους Ευρωπαίους Φιλελεύθερους 
(ALDE), διότι «το ALDE είναι η καρδιά της συμμαχίας που θέλει 
να οικοδομήσει το LREM».

Ως τρίτος «παίχτης», δίπλα στους χριστιανοδημοκράτες και 
τους σοσιαλδημοκράτες, ο Μακρόν θα διαπραγματευθεί σκληρά 
τα πόστα στο ευρωσύστημα. Αν μας ζητούσατε να στοιχημα-
τίσουμε, θα ποντάραμε υπέρ του Μισέλ Μπαρνιέ (ειδικού δια-
πραγματευτή της ΕΕ για το Brexit) για το πόστο του προέδρου 
της Κομισιόν, με τον Βέμπερ να περιορίζεται στην προεδρία του 
Ευρωκοινοβούλιου (νέος είναι, έχει χρόνο να πάει «παραπάνω» 
στο μέλλον).

ΥΓ. Οι σοσιαλδημοκράτες θα εκλέξουν τον δικό τους υποψή-
φιο στις αρχές Δεκέμβρη. Αυτός θα είναι ο νυν αντιπρόεδρος της 
Κομισιόν Φρανς Τίμερμανς (Ολλανδός, από το κόμμα του Ντεϊ-
σελμπλούμ), αφού ο Μάρος Σέφκοβιτς (Σλοβάκος) «πείστηκε» να 
αποσυρθεί από την κούρσα. Το μόνο ερωτηματικό που μένει είναι 
αν κάποιοι «αριστεροί», όπως ο Τσίπρας και ο πρωθυπουργός 
της Πορτογαλίας Κόστα, θα συνταχθούν με την υποψηφιότητα 
Τίμερμανς. Ιδωμεν…

Brexit

Προκαταρκτική συμφωνία 
ανάβει φωτιές!

Αναστάτωση έχει φέρει στη βρετανική 
πολιτική σκηνή η προκαταρκτική συμ-

φωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Βρετανίας 
και ΕΕ στο θέμα του Brexit. Η ογκώδης 
προκαταρκτική συμφωνία των περισσότε-
ρων από 500 σελίδων (μέχρι τη στιγμή που 
γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν είχε δη-
μοσιευτεί, αλλά μόνο στοιχεία της είχαν 
διαρρεύσει στο βρετανικό Τύπο) φέρεται 
να δεσμεύει τη Βρετανία να αποδεχτεί μία 
διαφορετική αντιμετώπιση της Βόρειας 
Ιρλανδίας, έτσι ώστε να αποφευχθούν πά-
ση θυσία τα «σκληρά σύνορα» μεταξύ Βό-
ρειας και Νότιας Ιρλανδίας. Πράγμα που 
προκάλεσε την οργή του πρώην υπουργού 
Εξωτερικών (τώρα είναι απλά ένας απλός 
βουλευτής των Τόρηδων) Μπόρις Τζόν-
σον, ο οποίος δήλωσε ότι «για πρώτη φορά 
από τη διαίρεση (σ.σ. της Ιρλανδίας), το 
Δουβλίνο θα έχει περισσότερα να πει σε 
ορισμένα θέματα διακυβέρνησης της Βό-
ρειας Ιρλανδίας παρά το Λονδίνο, σύμφω-
να με τις προτάσεις αυτές. Δεν μπορώ να 
δω πώς μπορεί να τις υποστηρίξει κανείς».

Οι φανατικοί ενωτικοί του βορειο-ιρλαν-
δικού κόμματος που στηρίζει την κυβέρνη-
ση της Μέι (Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα 
- DUP) έχουν κι αυτοί σοβαρές επιφυλά-
ξεις που εκφράστηκαν διά στόματος του 
εκπροσώπου του κόμματος για το Brexit, 
Σάμι Γουίλσον, ο οποίος δήλωσε στο BBC 
ότι «οποιεσδήποτε διευθετήσεις γίνουν, 
θα πρέπει να μην εξετάζουν διαφορετικά 
τη Βόρεια Ιρλανδία (σ.σ. από την υπόλοι-
πη Βρετανία). Από αυτά που ακούμε, δεν 
είναι αυτή η περίπτωση… (σ.σ. δηλαδή η 

συμφωνία προβλέπει εξαίρεση της Βό-
ρειας Ιρλανδίας). Δεύτερον, όλες οι διευ-
θετήσεις θα πρέπει να είναι προσωρινές. 
Και τρίτον, η ικανότητα να αποσυρθούμε 
από τις διευθετήσεις αυτές θα έπρεπε να 
επαφίεται στη βρετανική κυβέρνηση, όχι 
στην ΕΕ ή σε κάποιοι ανεξάρτητο σώμα». 
Ο δε επικεφαλής της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του κόμματος, Νάιτζελ Ντοντς, 
δήλωσε ότι περιμένει να δει τις λεπτομέ-
ρειες της συμφωνίας, για να αποφασίσει 
αν το κόμμα του θα συνεχίσει να στηρίζει 
την κυβέρνηση. Δύσκολα θα μπορέσει η 
Μέι να «πουλήσει» τη συμφωνία για να 
τους ικανοποιήσει όλους.

Βρετανοί βουλευτές ανησυχούν ότι με 
τη συμφωνία αυτή η Βρετανία θα «παγι-
δευτεί» σε μία τελωνειακή ένωση με την 
ΕΕ για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 
(σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 
το μεταβατικό αυτό διάστημα μπορεί να 
είναι 21 μήνες ή και περισσότερο). Ομως 
οι Βρυξέλλες απαιτούν συμφωνία στο ζή-
τημα της μη ύπαρξης «σκληρών συνόρων» 
μεταξύ της Βόρειας και Νότιας Ιρλανδίας 
και ετοιμάζονται ακόμα και για ενδεχόμε-
νο μη επίτευξης συμφωνίας. Γι’ αυτό και 
την περασμένη Τρίτη, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή (Κομισιόν) εξέδωσε δελτίο Τύπου με 
τον εύγλωττο τίτλο: «Brexit: Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εντείνει τις εργασίες ετοιμότη-
τας και περιγράφει το σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης σε περίπτωση μη επίτευξης συμ-
φωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο», δίνο-
ντας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά 
με τις «συνεχιζόμενες προσπάθειες για 

ετοιμότητα και σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας 
στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με 
το Ηνωμένο Βασίλειο δυνάμει του άρ-
θρου 50».

Η συνέχεια αναμένεται… σπαρταριστή. 
Πώς θα ξεμπλέξει το κουβάρι με το οποίο 
έχει τυλιχθεί η βρετανική κυβέρνηση, ακό-
μα και μετά τη θετική απόφαση του υπουρ-
γικού συμβούλιου που κατάφερε να απο-
σπάσει η Μέι, την περασμένη Τετάρτη, με-
τά από μια πολύωρη και δραματική, όπως 
αποδείχτηκε, συνεδρίαση; «Δύσκολες θα 
είναι και οι επόμενες μέρες», δήλωσε μια 
πελιδνή Μέι έξω από τη γνωστή πόρτα στο 
10 της Ντάουνινγκ Στριτ. Δεν είναι μόνο 
οι 10 υπουργοί που, όπως μαθεύτηκε αρ-
γότερα, διαφώνησαν. Είναι και ο κάβος 
της Βουλής που πρέπει να περάσει. Οπως 
μετέδωσε το BBC, οι βουλευτές των Τόρη-
δων που είναι υπέρ ενός «σκληρού» Brexit 
αλλάζουν τακτική και από το «βλέποντας 
και κάνοντας» περνούν σε λογική πρότα-
σης μομφής κατά της Μέι. Ο Κόρμπιν των 
Εργατικών «βλέπει» πρωθυπουργία (μετά 
από εκλογές) και μίλησε για «παρωδία 
συμφωνίας», το βορειοϊρλανδικό DUP 
απείλησε ότι «θα υπάρξουν συνέπειες», 
η πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα 
Στέρτζον, δήλωσε πως ό,τι θα ισχύσει για 
τη Βόρεια Ιρλανδία πρέπει να ισχύσει και 
για τη Σκωτία «που ψήφισε κατά 62% υπέρ 
του Remain» και γενικώς το αστικό πολι-
τικό σύστημα στο νησί… είναι μια ωραία 
ατμόσφαιρα!

Συρία

Πόλεμος, παζάρια και μπίζνες 
σε αιματηρό φόντο

Βαρύ φόρο αίματος εξακο-
λουθεί να πληρώνει ο συρι-

ακός λαός, με τη χώρα του να 
έχει μετατραπεί σε ένα ατέ-
λειωτο πεδίο μάχης με πολλές 
αντιτιθέμενες πλευρές. Δε φτά-
νει που στα περισσότερα από 
οκτώ χρόνια πολέμου έχουν 
σκοτωθεί 465 χιλιάδες άνθρω-
ποι, έχουν τραυματιστεί πάνω 
από ένα εκατομμύριο και έχουν 
φύγει ως πρόσφυγες πάνω από 
12 εκατομμύρια (ο μισός πληθυ-
σμός), αλλά το αιματοκύλισμα 
συνεχίζεται κανονικά!

Η αύξηση της πολεμικής 
εμπλοκής των ΗΠΑ, με αερο-
πορικούς βομβαρδισμούς σε 
περιοχές που ελέγχει το «Χαλι-
φάτο», οδήγησε την περασμένη 
Τρίτη στο θάνατο 28 ατόμων 
(οι 22 από τους οποίους ήταν 
άμαχοι, συγγενείς μαχητών του 
ISIS). Είχε προηγηθεί την προη-
γούμενη Παρασκευή άλλο κύμα 
βομβαρδισμών, που οδήγησε 
στο θάνατο 41 αμάχων, μεταξύ 
των οποίων 17 παιδιά, στα ανα-
τολικά του Ευφράτη (στην πε-

ριοχή κοντά στα σύνορα με το 
Ιράκ), σύμφωνα με το Συριακό 
Παρατηρητήριο Ανθρώπινων 
Δικαιωμάτων (οργάνωση που 
εδρεύει στο Λονδίνο και κάθε 
άλλο παρά ως φιλοκαθεστωτι-
κή μπορεί να χαρακτηριστεί). 
Οι βομβαρδισμοί ήταν υποστη-
ρικτικοί της επέλασης των Συρι-
ακών Δημοκρατικών Δυνάμεων 
(SDF), της αμερικανοστήρικτης 
συμμαχίας στην οποία ηγούνται 

οι Κούρδοι της Συρίας (ναι, οι… 
επαναστάτες που οικοδομούν 
τον… κομμουνισμό στο Κομπά-
νι), που ξανάρχισε μετά από 
την αναστολή των επιχειρήσε-
ων στις 31 Οκτώβρη, λόγω της 
τουρκικής εμπλοκής κατά των 
Κούρδων στη Βόρεια Συρία. Οι 
Αμερικάνοι βρήκαν έναν τρόπο 
να «μαζέψουν» τους Τούρκους 
κι έτσι οι επιχειρήσεις των SDF 
κατά του ISIS ξεκίνησαν πάλι την 

περασμένη Κυριακή (δηλαδή 
δυο μέρες μετά τους αμερικά-
νικους βομβαρδισμούς). 

Επομένως, οι διαμαρτυρίες 
του καθεστώτος Ασαντ στον 
ΟΗΕ για την αμερικάνικη αιμα-
τηρή εμπλοκή δεν ήταν αστήρι-
κτες, ανεξάρτητα από το ότι το 
καθεστώς την ίδια στιγμή πα-
ραβίαζε την εκεχειρία που είχε 
συμφωνηθεί στις 17 Σεπτέμβρη 
με την αντιπολίτευση (ό,τι έχει 
απομείνει από αυτήν τέλος 
πάντων) με ρωσική και τουρκι-
κή διαμεσολάβηση.  Κατά τη 
συμφωνία, θα δημιουργούνταν 
μία αποστρατιωτικοποιημένη-
ουδέτερη ζώνη βάθους 15-20 
χιλιομέτρων καθ’ όλο το μήκος 
του μετώπου του Ιντλίμπ, που πε-
ριελάμβανε τμήματα των επαρ-
χιών Λατάκια, Χάμα και Χαλέπι. 
Οι αντικαθεστωτικοί αντάρτες 
(ισλαμιστές μαχητές από διά-
φορες ομάδες που μάχονται 
κατά του Ασαντ στο Ιντλίμπ, 
όπως η Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ Σαμ 
που ήταν παρακλάδι της Αλ Κά-
ιντα) θα έπρεπε να αποσύρουν 



www.eksegersi.gr

17 ΝΟΕΜΒΡΗ 2018 5

όλο το βαρύ οπλισμό τους μέχρι τις 
10 Οκτώβρη.

Ομως οι αψιμαχίες ποτέ δε σταμά-
τησαν, παρά το γεγονός ότι οι αντι-
καθεστωτικοί αντάρτες δήλωσαν ότι 
απέσυραν τον βαρύ οπλισμό τους -όχι 
όμως και τους μαχητές τους- από την 
ουδέτερη ζώνη. Αυτό έκανε το καθε-
στώς να συνεχίσει τις επιθέσεις του, 
προειδοποιώντας τους ισλαμιστές 
μαχητές ότι αν δεν αποχωρήσουν θα 
τους εξολοθρεύσει η ρωσική αερο-
πορία. Το τεθωρακισμένο όχημα του 
συριακού στρατού που μπήκε στις 13 
Οκτώβρη στην ουδέτερη ζώνη καλού-
σε τους εναπομείναντες ισλαμιστές 
μαχητές να επιλέξουν ή έναν ατιμωτι-
κό θάνατο από τα ρωσικά αεροπλάνα 
ή να επιστρέψουν στην αγκαλιά της 
πατρίδας! Μέχρι στιγμής, τα ρωσικά 
αεροπλάνα δε φαίνεται να ήρθαν, 
όμως η εκεχειρία που αποφασίστηκε 
στις 17 Σεπτέμβρη καταρρέει. Ανθρω-
πιστικές οργανώσεις προειδοποιούν 
ότι αν ανάψει για τα καλά το μέτωπο 
του Ιντλίμπ, η ανθρωπιστική κατα-
στροφή θα είναι ανείπωτη.

Με όλα αυτά τα μέτωπα ανοιχτά, 
είναι αβέβαιο το πότε θα τελειώσει 
η αιματοχυσία που συνεχίζεται για 
όγδοη χρονιά στον άδικο (απ’ όλες 
τις πλευρές) πόλεμο της Συρίας. Η 
τελευταία συνάντηση που έγινε στην 
Ιστανμπούλ στα τέλη Οκτώβρη (μετά 
από πολλές αναβολές, αφού είχε προ-
γραμματιστεί για τις αρχές Σεπτέμ-
βρη) ήταν μία συνάντηση που έφερε 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων 
τις δύο βασικές ομάδες χωρών που 
εμπλέκονται στο συριακό πρόβλημα. 
Την ομάδα των ειρηνευτικών συμφω-
νιών της Αστάνα (Ρωσία, Τουρκία και 
Ιράν) και τη Συριακή Ομάδα Εργασί-
ας (ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Γερμα-
νία, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία και 
Αίγυπτο). Οι τετραήμερες συνομιλίες 
δεν οδήγησαν πουθενά, πέρα από ένα 
κοινό ανακοινωθέν (βλ. http://www.
elysee.fr/communiques-de-presse/
article/joint-statement-by-the-
presidents-of-the-republic-of-turkey-
the-french-republic-the-russian-
federation-and-the-chancellor-of-
the-federal-republic-of-germany/), 
σύμφωνα με το οποίο όλα τα μέρη 
διατράνωσαν την αντίθεσή τους στις 
«τρομοκρατικές ομάδες» (ISIS και πα-
ρακλάδια της Αλ Κάιντα) και συμφώ-
νησαν ότι το συριακό πρόβλημα δε θα 
λυθεί στρατιωτικά αλλά μέσω της ενί-
σχυσης της πολιτικής διαδικασίας με 
τη βοήθεια του ΟΗΕ, ώστε να ανοίξει 
ο δρόμος για «ελεύθερες εκλογές». 
Ανάλογα με τις περιστάσεις, θα συ-
γκληθεί στη Γενεύη η «συνταγματική 
επιτροπή», μέχρι το τέλος του χρόνου, 
για να αποφασίσει τη συνταγματική 
αναθεώρηση, προκειμένου να ανοίξει 
ο δρόμος προς τις εκλογές. Αυτό το 
«ανάλογα με τις περιστάσεις» αφήνει 
ανοικτό το παράθυρο για παράταση 
αυτής της διαδικασίας, που όπως κα-
ταλαβαίνετε βάζει στο απυρόβλητο 
τον Ασαντ.

Για να έχετε ένα μέτρο της αξίας 
που έχουν στην πράξη αυτές οι συ-
νομιλίες, δείτε πώς κατέληξε ο «χαι-
ρετισμός» της συμφωνίας της 17ης 
Σεπτέμβρη από όλες τις πλευρές 
της συνάντησης της Ιστανμπούλ και 
οι διαβεβαιώσεις για τη θετική εξέ-
λιξη της αποστρατιωτικοποίησης της 
ουδέτερης ζώνης. Η εκεχειρία κα-
τέρρευσε, όπως είπαμε παραπάνω, 
και κανείς δεν μπορεί να κάνει τίπο-
τε γι’ αυτό. Ενα ακόμα παράδειγμα 
είναι η κατάσταση των προσφύγων 
που εγκατέλειψαν τις περιοχές του 
«Χαλιφάτου». Σύμφωνα με το Συρι-

ακό Παρατηρητήριο, η κατάσταση 
των προσφύγων είναι άθλια, με πλήρη 
έλλειψη βασικών μέσων διαβίωσης 
και περίθαλψης και με τις τιμές των 
τροφίμων να εκτινάσσονται όλο και 
περισσότερο λόγω των φόρων που 
επιβάλλει το καθεστώς στους εμπό-
ρους. Παρολαυτά, η σύνοδος της 
Ιστανμπούλ υπογράμμισε την ανάγκη 
να δημιουργηθούν οι συνθήκες στη 
χώρα προκειμένου να επιστρέψουν 
με ασφάλεια όλοι οι πρόσφυγες! 

Η ουσία του συριακού προβλήμα-
τος βρίσκεται στο μοίρασμα της λεί-
ας μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Οι 
Αμερικάνοι με τις Συριακές Δημοκρα-
τικές Δυνάμεις (SDF), δηλαδή κυρίως 
τους Κούρδους, κατέχουν περίπου το 
ένα τρίτο των εδαφών. Η Ρωσία μέ-
σω του Ασαντ κατέχει πάνω από τη 
μισή Συρία, με τις υπόλοιπες περιοχές 
να ελέγχονται είτε από την Τουρκία, 
μέσω των συμμαχικών της πολιτοφυ-
λακών, είτε από τις ισλαμικές ομάδες 
(πρώην Αλ Κάιντα, που ελέγχει ένα 
μικρό θύλακα στο Ιντλίμπ) και το ISIS 
(που κι αυτό έχει «στριμωχτεί» στα 
σύνορα με το Ιράκ).

Η Ρωσία ζητά να φύγουν όλοι οι 
ξένοι στρατοί, όχι γιατί κόπτεται για 
την ανεξαρτησία της χώρας, αλλά 
γιατί έχει το πλεονέκτημα να ελέγχει 
απόλυτα το καθεστώς Ασαντ (χάρη 
στη δική της επέμβαση κρατήθηκε ο 
Ασαντ στην εξουσία, ας μην το ξεχνά-
με αυτό). Οι Αμερικάνοι στηρίζουν 
τους Κούρδους, όχι γιατί κόπτονται 
για τα εθνικά δικαιώματα του κουρ-
δικού λαού, αλλά γιατί απέκτησαν 
μία αξιόμαχη δύναμη που μπορούν 
να την ελέγχουν (κυρίως με την οικο-
νομική και στρατιωτική τους υποστή-
ριξη) σε μία περιοχή που βρίσκεται το 
90% των ενεργειακών αποθεμάτων 
της χώρας. Η «ευαίσθητη» Ευρώπη 
παρακολουθεί από δίπλα, χωρίς όμως 
να έχει τη δύναμη των δύο μεγάλων 
παικτών, ΗΠΑ και Ρωσίας. Αυτό δε 
σημαίνει ότι δε θα επιχειρήσει να 
διεκδικήσει μερίδιο από την πίτα της 
«ανοικοδόμησης» που κάποια στιγμή 
θα έρθει στη Συρία.

Ενα από τα κοράκια που έκανε 
μπίζνες στη χώρα εν μέσω πολέμου, 
ήταν η γνωστή μεγάλη γαλλική τσι-
μεντοβιομηχανία Lafarge. Την περα-
σμένη βδομάδα, παίχτηκε στη χώρα 
μας ένα θεατρικό έργο (του σύρου 
σκηνοθέτη Ομάρ Αμπουσάαντα) με 
ακριβώς αυτό το θέμα, το βρώμικο 
ρόλο της Lafarge στη Συρία, με την 
πλήρη αδιαφορία για τη ζωή των 
εργατών της που συνέχιζαν να πα-
ράγουν τσιμέντο παρά τις μάχες που 
διεξάγονταν στη Βόρεια Συρία, ενώ 
η Lafarge πλήρωνε με άφθονο χρήμα 
το ISIS για να μην πειράξει το τσιμε-
ντάδικο. Αυτό οδήγησε σε σκάνδαλο 
στη Γαλλία το καλοκαίρι του 2017, 
με την έρευνα να συνεχίζεται μέχρι 
και σήμερα και τον πρώην πρόεδρο 
της Lafarge, Μπρούνο Λαφόν, να 
χάνει ένα μέρος της αποζημίωσης 
των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ που 
έλαβε το 2015 όταν εγκατέλειπε τη 
θέση του προέδρου της Lafarge, με-
τά από την εξαγορά της από τη σου-
ηδέζικη ανταγωνίστριά της Holcim. 
Ετσι, ο Λαφόν έχασε γύρω στα 2.5 
εκατομμύρια ευρώ (το ένα τρίτο της 
αποζημίωσής του), γιατί το ποσό αυτό 
κατασχέθηκε το περασμένο καλοκαί-
ρι από τις ερευνητικές αρχές που διε-
ρευνούν την υπόθεση της λειτουργίας 
του τσιμεντάδικου στην πόλη Τζαλα-
μπίγια στη Βόρεια Συρία, όταν αυτή 
βρισκόταν στα χέρια του ISIS. Ποιος 
είπε ότι πόλεμος και μπίζνες δεν αλ-
ληλοσυμπληρώνονται;

Παλαιστινιακή Αντίσταση

Πολύ σκληρή για τα δόντια 
των ναζι-σιωνιστών

Με ένα άνανδρο στο-
χευμένο χτύπημα, απ’ 

αυτά που ξέρουν να κάνουν 
καλά οι σιωνιστές, υπό την 
πυκνή κάλυψη πυρών ισρα-
ηλινών αρμάτων μάχης και 
μαχητικών αεροσκαφών, 
κομάντο του ισραηλινού 
στρατού εισέβαλαν την πε-
ρασμένη Κυριακή στη Χαν 
Γιούνις, στα νότια της Λω-
ρίδας της Γάζας και δολο-
φόνησαν ηγετικό στέλεχος 
των Ταξιαρχιών Ιζεντίν Αλ 
Κασάμ, ένοπλου σκέλους 
της Χαμάς, μαζί με έξι μα-
χητές του. 

Η μυστική δολοφονική 
επιχείρηση των σιωνιστών 
δεν τελείωσε αναίμακτα για 
τους ίδιους, αφού μαχητές 
της Αντίστασης κατάφεραν 
να σκοτώσουν έναν αξιωμα-
τικό των ισραηλινών ειδικών 
δυνάμεων και να τραυματί-
σουν βαρύτατα άλλον ένα. 
Μετά το τέλος της επιχείρη-
σης, η ισραηλινή πολεμική 
αεροπορία διεξήγαγε μπα-
ράζ βομβαρδισμών μέσα 
σε κατοικημένες περιοχές 
της Γάζας. Από τους ισραη-
λινούς βομβαρδισμούς ισο-
πεδώθηκαν ολόκληρα οικο-
δομικά τετράγωνα αλλά και 
το κτίριο που στεγάζει τον 
τηλεοπτικό σταθμό της Χα-
μάς, ενώ σκοτώθηκαν οχτώ 
άμαχοι και τραυματίστηκαν 
δεκάδες.

Οι οργανώσεις της Πα-

λαιστινιακής Αντίστασης 
απάντησαν στο όργιο κτη-
νωδίας των σιωνιστών με 
περισσότερες από 400 ρί-
ψεις ρουκετών και όλμων, 
στοχεύοντας ισραηλινές 
στρατιωτικές μονάδες που 
σταθμεύουν δίπλα στα σύ-
νορα της Γάζας με το Ισρα-
ήλ. Η Αντίσταση σήκωσε το 
γάντι που της πέταξαν οι σι-
ωνιστές δείχνοντας έτοιμη 
για μια νέα σύγκρουση με 
το σιωνιστή εχθρό αν της 
επιβληθεί.

Τη Δευτέρα 12 Νοέμβρη, 
μαχητές του ένοπλου σκέ-
λους της Χαμάς χτύπησαν 
με αντιαρματική ρουκέτα 
τύπου Kornet λεωφορείο 
του ισραηλινού στρατού, 
τραυματίζοντας σοβαρά 
έναν στρατιώτη. Παράλλη-
λα, από τις ρουκέτες που 
εκτοξεύτηκαν προς την 
ισραηλινή πόλη Ασκελόν 
καταστράφηκε ένα κτίριο, 

σκοτώθηκε ένας ισραηλινός 
και τραυματίστηκαν άλλοι 
εβδομήντα. Το πολυδιαφη-
μισμένο και πανάκριβο σύ-
στημα αντιπυραυλικής άμυ-
νας του ισραηλινού στρατού 
με την ονομασία «Σιδερένι-
ος Θόλος» απέτυχε να ανα-
χαιτίσει αποτελεσματικά τις 
ρουκέτες της Αντίστασης 
που στόχευαν την Ασκελόν, 
με αποτέλεσμα δεκάδες 
χιλιάδες Ισραηλινοί να τρέ-
ξουν πανικόβλητοι στα κα-
ταφύγια. Εκπρόσωπος του 
ισραηλινού στρατού παρα-
δέχτηκε ότι το αντιπυραυ-
λικό σύστημα δεν μπορεί 
να έχει απόλυτη επιτυχία, 
αλλά λειτουργεί επικουρικά 
στο σύστημα κόκκινης προ-
ειδοποίησης των κατοίκων, 
ενώ κορυφαία στελέχη του 
ισραηλινού στρατού εκτι-
μούν, σύμφωνα με ρεπορ-
τάζ του ισραηλινού πρα-
κτορείου ειδήσεων Ynet, 

ότι ο κρυμμένος άσος στο 
μανίκι της Αντίστασης, που 
θα τον βγάλει σε μια ενδε-
χόμενη νέα σύγκρουση με 
τους σιωνιστές, είναι όλμοι 
των 150 και 200 κιλών, που 
μπορούν να χτυπήσουν όχι 
μόνο τις στρατιωτικές μο-
νάδες των σιωνιστών δίπλα 
στα σύνορα της Γάζας με 
το Ισραήλ, αλλά και τους 
παρακείμενους οικισμούς, 
προκαλώντας τους μεγάλες 
καταστροφές και απώλειες 
σε έμψυχο δυναμικό.

Σύμφωνα με πολλές ανα-
φορές διεθνών ειδησεο-
γραφικών πρακτορείων, το 
Ισραήλ συγκέντρωσε δεκά-
δες άρματα μάχης δίπλα 
στα σύνορα με τη Λωρίδα 
της Γάζας, ενώ το συμβούλιο 
πολέμου της κυβέρνησης 
Νετανιάχου συνεδρίαζε επί 
εφτά ώρες μέχρι να αποφα-
σίσει την αποκλιμάκωση της 
έντασης. Πολλοί αναλυτές, 
εντός και εκτός Ισραήλ, εκτι-
μούν ότι οι σιωνιστές, ακόμα 
και μετά την καταδρομική 
επίθεση της περασμένης 
Κυριακής στο έδαφος της 
Γάζας, την οποία αποδίδουν 
σε «πρωτοβουλία» του φασί-
στα υπουργού Πολέμου Αβι-
γκόρ Λίμπερμαν, προτιμούν 
μια μακρά σε διάρκεια εκε-
χειρία με τη Χαμάς και τις 
οργανώσεις της Αντίστασης 
παρά μια νέα εισβολή στη 

Μια φωτογραφία… χίλιες λέξεις
Μία φωτογραφία οδήγησε έξι εργαζόμενους της Ryanair 

στην απόλυση, αφού… δυσφήμιζε την «καθώς πρέπει» εταιρία 
χαμηλού κόστους, δείχνοντας τους εργαζόμενους να κοιμού-
νται στο πάτωμα ενός δωματίου του αεροδρομίου της Μάλαγα, 
μετά από διακοπή των πτήσεων λόγω του τυφώνα Λέσλι, στις 
13 του περασμένου Οκτώβρη. Το προσωπικό από την Πορτογα-
λία είχε κατορθώσει να πάρει τη φωτογραφία από τις κάμερες 
ασφαλείας του αεροδρομίου και κάποιος την ανέβασε στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αναστάτωση στην 
εταιρία που θέλει να εμφανίζεται όχι μόνο ως οικονομική αλλά 
και διαπνεόμενη από σεβασμό για τους εργαζόμενούς της! 

Οι άθλιες συνθήκες εργασίας του προσωπικού της Ryanair 
δεν είναι κάτι άγνωστο. Για το λόγο αυτό έχουν γίνει πολλές 
απεργίες τα τελευταία χρόνια, με πιο πρόσφατη αυτή που έγινε 
την Παρασκευή 28 Σεπτέμβρη σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, 
Βέλγιο και Ολλανδία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση 
150 από τις 2.400 ημερήσιες πτήσεις (τον περασμένο Αύγουστο 
είχαν ακυρωθεί 400 σε αντίστοιχη απεργία). 

Είναι τέτοια η κατάσταση που μέχρι και η Κομισιόν εξέδωσε 

ανακοίνωση μια βδομάδα πριν από την απεργία, με την οποία 
καλούσε την Ryanair να εφαρμόσει το εργατικό δίκαιο των 
χωρών από τις οποίες προέρχονται οι εργαζόμενοί της και 
όχι το ιρλανδικό, με βάση το οποίο τους πληρώνει. Φυσικά, 
η Κομισιόν δεν πρότεινε… απεργίες αλλά προσφυγές στη Δι-
καιοσύνη. Μέχρι όμως να καταλήξουν ποια δικαστήρια είναι 
αρμόδια (της Ιρλανδίας, όπου εδρεύει η εταιρία, ή αυτά των 
χωρών που διαμένουν οι εργαζόμενοί της) θα περάσει καιρός. 
Οι διαβεβαιώσεις της εταιρίας ότι θα εφαρμόσει το αντίστοιχο 
εργατικό δίκαιο δεν την εμποδίζει να εξουθενώνει τους εργα-
ζόμενούς της, οι οποίοι αν δε βγουν ακόμα πιο δυναμικά στο 
προσκήνιο, θα συνεχίζουν να κοιμούνται στο… πάτωμα μέχρι 
την επόμενη πτήση!

Τα παίρνουν από τους 
πρόσφυγες, τα ρίχνουν στις 
πολεμικές δαπάνες

Την αύξηση των πολεμικών δαπανών αποφάσισε η γερμανική 
κοινοβουλευτική επιτροπή που ασχολείται με το θέμα του προ-
ϋπολογισμού του 2019, μετά από 15 ώρες διαπραγματεύσεων με 
διάφορα σενάρια. Για έκτο συνεχή χρόνο, ο προϋπολογισμός 
εμφανίζεται ισορροπημένος (μηδέν έλλειμμα) με το υπουργείο 
Πολέμου να παίρνει 43.23 δισ. ευρώ για να φτιάξει νέα πολεμικά 
πλοία και ελικόπτερα. Αύξηση της τάξης του 12% που απορρο-
φά το μισό της αύξησης των εξόδων του προϋπολογισμού. Ενα 
μέρος αυτών των χρημάτων θα προκύψει από τις περικοπές 
(της τάξης του μισού δισ. ευρώ) στο Ταμείο που προορίζεται για 
τους πρόσφυγες που ζητούν άσυλο στη Γερμανία. Σιγά μη μείω-
νε τις πολεμικές δαπάνες ολόκληρη Γερμανία, όταν ακόμα και 
η Ιταλία (με τα τόσα δημοσιονομικά προβλήματα) τις αυξάνει! 
Οσο για τους πρόσφυγες, ποιος νοιάζεται; Η Ευρώπη-φρούριο 
να είναι καλά…
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Ρουτίνα ή ανατροπή;
Τις σαμπάνιες στο Μαξίμου δεν τις άνοιξαν το 

απομεσήμερο της Πέμπτης, όταν ο Χουλιαράκης 
τους τηλεφώνησε τα νέα από το EuroWorkingGroup, 
στο οποίο οι επιτελείς των υπουργών Οικονομικών 
της Ευρωζώνης υπήρξαν «ευρέως θετικοί» στο να 
μην εφαρμοστεί το πετσόκομμα των συντάξεων από 
1.1.2019. Το ήξεραν από μέρες. Το είχαν «φιξάρει» τη 
μέρα που ο Τσίπρας συναντήθηκε «εμπιστευτικά» 
επί μία ώρα με τον Ολαφ Σολτς στο Βερολίνο. Οταν 
συμφωνεί το Βερολίνο, οι άλλες πρωτεύουσες απλώς 
επινεύουν.

Το ξέραμε κι εμείς. Το υποψιαστήκαμε τον 
Αύγουστο, όταν μάθαμε πως στις υπηρεσίες 
του ΕΦΚΑ δεν έχει γίνει καμιά δουλειά για 
τον επανυπολογισμό των παλιών (προ νόμου 
Κατρούγκαλου) συντάξεων, ώστε να βρεθεί για κάθε 
συνταξιούχο η «προσωπική διαφορά», η οποία θα 
πετσοκοβόταν. Και το γράψαμε στο πρώτο κιόλας 
φύλλο μας τον Σεπτέμβρη. Ηταν μια διαδικασία 
δρομολογημένη, είχε το παζάρι της βέβαια, αλλά σ' 
αυτά τα παζάρια, όταν υπάρχει πολιτική βούληση, το 
αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο.

Και τώρα θα στηθούν πανηγύρια. Οχι έξαλλα 
(μην καρφωθούν κιόλας), αλλά μετρημένα, να 
δίνουν την εντύπωση της «ήρεμης δύναμης». Οτι 
αυτή η κυβέρνηση ξέρει τι κάνει. Οτι ο Τσίπρας 
είναι… ηγέτης διεθνούς διαμετρήματος, που τον 
εμπιστεύονται δεξιοί και σοσιαλδημοκράτες και τον 
στηρίζουν, γιατί… δεν τους λέει ψέματα.

Μετά, αφού ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του 
2019 χωρίς το πετσόκομμα των συντάξεων και αφού 
μοιραστούν και κάποια φιλανθρωπικά βοηθήματα 
με τη μορφή «κοινωνικού μερίσματος» (τακτική 
αντιγραμμένη κατευθείαν από τους φεουδάρχες του 
Μεσαίωνα, που χριστούγεννα και πάσχα συνήθιζαν 
να κάνουν «δώρα» στους υποτελείς τους), θα έρθει 
η ώρα της αύξησης του κατώτατου μισθού, που η 
προπαγάνδα την έχει καταστήσει ήδη φετίχ, σκοτεινό 
αντικείμενο του πόθου. 

Δε θα επανέλθει, βέβαια, ο κατώτατος μισθός 
στα 751 ευρώ, που ήταν μέχρι το Φλεβάρη του 2012 
(αυτά τα λέγαμε όταν είχαμε… αυταπάτες). Ενα 
κουλούρι την ημέρα θα είναι η αύξηση, όμως οι 
εργάτες πρέπει να δείξουν εμπιστοσύνη στον Τσίπρα 
και την κυβέρνησή του: σήμερα ένα κουλούρι, αύριο 
μια κότα, μεθαύριο ολόκληρο αρνί. Σημασία έχει 
τα βήματα να γίνονται «λελογισμένα», για να μη 
διαταραχτεί το «κεκτημένο» των Μνημονίων, να μην 
«κατρακυλήσουμε» ξανά στην… κραιπάλη και την 
αμεριμνησία της προ κρίσης περιόδου!

Κι αφού ολοκληρωθεί το σκηνικό του «ήταν 
δίκαιο - έγινε πράξη» και επικυρωθεί και η συμφωνία 
των Πρεσπών, ίσως έρθει η ώρα των εκλογών. Ο 
ηγεμόνας με το κονκλάβιό του θ' αποφασίσουν 
αν τους συμφέρει ο Μάης ή αν θα τ' αφήσουν για 
τον Σεπτέμβρη. Αυτοί κρατούν και το πεπόνι και το 
μαχαίρι.

Και το ερώτημα είναι: θα υποκύψουμε στη 
ρουτίνα του κοινοβουλευτικού κρετινισμού ή θα 
«δραπετεύσουμε» απ' αυτή; Θα δεχτούμε να μας 
κοροϊδεύουν με φιλοδωρήματα, ενώ διατηρούν 
ανέγγιχτη τη μνημονιακή πολιτική; Θα δεχτούμε 
να μας φτύνουν κατάμουτρα, κινούμενοι και πάλι 
με τη λογική του «μικρότερου κακού», δηλαδή του 
κόμματος που μας φαίνεται «κάπως καλύτερο» από 
τα άλλα;

Δεν υπάρχει εργάτης, εργαζόμενος, άνεργος, νέος 
που να μην ξέρει πώς μπορεί να γίνει η ανατροπή της 
μνημονιακής «κανονικότητας». Το ζήτημα είναι να 
πιστέψουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει. Να πιστέψουμε 
στις δυνάμεις μας. Να σηκωθούμε από το γονάτισμα.

στο ψαχνό

Τζάμπα κλάμα
Ενώπιον της Μέρκελ είχε κάνει την 

αυτοκριτική του, την πρώτη φορά που 
επισκέφτηκε ως πρωθυπουργός το Βερο-
λίνο. Ενώπιον της Νάλες, του Σολτς, του 
Μάας, του Σουλτς και των συνέδρων της 
γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας ανέλα-
βε να δώσει εξηγήσεις για τη στάση του 
τον Ιούλη του 2015. Εξήγησε, λοιπόν, πως 
βρέθηκε «μπροστά στο μεγαλύτερο δί-
λημμα που θα μπορούσε ίσως να βρεθεί 
ένας πρωθυπουργός στις μέρες μας», και 
με καθαρό μυαλό εκτίμησε τα πράγμα-
τα. Εκτίμησε «τις συνέπειες που θα είχε η 
όποια πολιτική του επιλογή στις κοινωνι-
κές δυνάμεις που η Αριστερά οφείλει να 
εκπροσωπεί και να υπερασπίζεται». Ούτε 
«εκβιασμός», ούτε «πραξικόπημα», ούτε 
«με το πιστόλι στον κρόταφο». Τίποτα από 
τα μελοδραματικά που έλεγαν εκείνη την 
περίοδο στον ελληνικό λαό: με καθαρό 
μυαλό αποφάσισε. Στην ψύχρα που λέμε 
στην καθομιλουμένη.

Εμείς, βέβαια, τα ξέρουμε αυτά στην 
Ελλάδα. Το ιμπεριαλιστικό ακροατήριο, 
όμως, θέλει να τ' ακούει. Ο Τσίπρας το 
ξέρει και γι' αυτό τους το επαναλαμβάνει 
με διαφορετικά κάθε φορά λόγια. Θέλει 
να διαλύσει και την τελευταία αμφιβο-
λία που ενδεχομένως κάποιοι έχουν στο 
μυαλό τους. Να τους πείσει ότι είναι «ο 
άνθρωπός τους», που αποφασίζει in cold 
blood που λένε οι αμερικανοί ποινικολόγοι 
και εγκληματολόγοι.

ΥΓ. Μ' άλλα λόγια, τζάμπα κλαίει κάθε 
5 του Ιούλη η Μπαζιάνα. Εκτός αν κλαίει 
επειδή διαπίστωσε πόσο αδίστακτος είναι 
ο σύντροφός της (λέμε τώρα).

Υπουλία
Χωρίς να περάσει το θέμα από τη Διά-

σκεψη των Προέδρων της Βουλής, όπως 
είχε υποχρέωση, ο Νικήτας Κακλαμάνης 
έβαλε τη Βουλή να κρατήσει ενός λεπτού 
σιγή για τον εθνικοφασίστα Κατσίφα που 
σκότωσε η αλβανική αστυνομία. Κι όταν 
τέθηκε το ζήτημα από τον Βούτση, του 
πέταξε το γάντι: άμα γουστάρετε, αλλιώς 

κάντε μου πρόταση μομφής. Ποντάρισε 
-σωστά- ότι ο Βούτσης (όπως κάθε συ-
ριζαίος) δεν έχει αρχές (αν είχε, θα του 
είχε υποβάλει πρόταση μομφής), αλλά θα 
σκεφτεί πως αν δώσει συνέχεια, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα υποστεί πλήγμα της εικόνας 
που προσπαθεί να φιλοτεχνήσει για 
το συντηρητικό ακροατήριο. Ο Κα-
κλαμάνης ενήργησε με υπουλία από 
την αρχή μέχρι το τέλος.

Κάποιοι παρασύρονται από το μει-
λίχιο ύφος που χρησιμοποιεί συνή-
θως ο Κακλαμάνης και τον θεωρούν 
έναν σοβαρό και μετριοπαθή δεξιό. 
Το ύφος, όμως, είναι απλά ένα ερ-
γαλείο που ο Κακλαμάνης χρησιμο-
ποιεί για να παραμένει πάντοτε στον 
αφρό. Οσοι γνωρίζουν την πολιτική 
διαδρομή του, όμως, γνωρίζουν πως 
ανήκε πάντοτε στην ακροδεξιά πτέ-
ρυγα της ΝΔ. Πνευματικό παιδί του 
Αβέρωφ, όπως και ο Σαμαράς, ακο-
λούθησε τον τελευταίο στην ΠΟ-
ΛΑ και όταν είδε ότι το εγχείρημα 
«μετράει μέρες», βρήκε τον τρόπο 
να επιστρέψει στη ΝΔ, αφήνοντας 
τον Σαμαρά να διαβεί μόνος του τη 
δεκαετή «πολιτική έρημο».

Σεμνά και ταπεινά
Ούτε ΣΕΦ, ούτε κλειστό του 

ΟΑΚΑ (για ανοιχτό χώρο ούτε 
λόγος), αλλά το μικροσκοπικό 
κλειστό του Σπόρτινγκ. Αυτό που 
με χίλια άτομα μοιάζει τίγκα και 
προσφέρεται για τηλεοπτική «μα-
γεία». Στο Σπόρτινγκ, λοιπόν,  έγι-
νε η φιέστα για τα πρώτα γενέθλια 
του ΚΙΝΑΛ. Οι διοργανωτές είπαν 
ότι συγκεντρώθηκαν δύο χιλιάδες 
νοματαίοι. Δεν ήμασταν εκεί για 
να κάνουμε εκτίμηση, αλλά είτε 
χίλιοι είτε δυο χιλιάδες το ίδιο 
κάνει. Το άλλοτε πανίσχυρο ΠΑ-
ΣΟΚ δεν υπάρχει και δεν ξανα-
φτιάχνεται, παρά τη μετονομασία 
σε ΚΙΝΑΛ. Γι' αυτό και κανένας 
από τους βαρόνους δεν ενδια-
φέρεται για την αρχηγία σ' αυτή 

τη φάση. Την αφήνουν στη Φώφη, για να 
'χουν κάποιον να του ρίξουν το φταίξιμο, 
όταν το κοντέρ στις επόμενες εκλογές θα 

γράψει πάλι μονοψήφιο νούμερο.

Προβοκάτορες
Δε χρειάζεται να αισθάνεται κανείς φιλι-κά απέναντι στον Εντι Ράμα (ας το επανα-λάβουμε: ο Ράμα είναι ένας αντιδραστικός αστός πολιτικός) για να συμφωνήσει με το χαρακτηρισμό «προβοκάτορες κηδειών», που έδωσε για τα φασισταριά που μαζεύ-τηκαν στις Βουλιαράτες για την κηδεία του Κατσίφα. Τι άλλο εκτός από προβοκάτορες είναι αυτοί που πηγαίνουν σε μια χώρα και σηκώνουν αυτονομιστικές σημαίες (προ-σέξτε: όχι ελληνικές, αυτονομιστικές), με το σύνθημα «Βόρειος Ηπειρος Γη Ελληνική»; Ολοι αυτοί που «έφριξαν» με τη δήλωση του Ράμα και τη χαρακτήρισαν «προκλητική», τι θα έλεγαν αν πήγαιναν στην Ηγουμενίτσα μερικές εκατοντάδες Τσάμηδες, σήκωναν αλβανικές σημαίες και ζητούσαν την «απε-λευθέρωση της Τσαμουριάς»;

Η αλβανική κυβέρνηση περίμενε την προβοκάτσια και δεν τσίμπησε. Φέρθηκε ψύχραιμα, δεν έστειλε τους μπάτσους να κάνουν μπάχαλο την κηδεία, ενώ η προσα-γωγή τεσσάρων στο ΑΤ Αργυροκάστρου είχε περισσότερο συμβολικό παρά ουσια-στικό χαρακτήρα (άλλωστε τους άφησαν ελεύθερους μετά από μερικές ώρες). Από την άποψη αυτή, μάλλον να επαινέσουν τον Ράμα για «αυτοσυγκράτηση» θα έπρεπε τα αστικά μίντια στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι του την έπεσαν για τη δήλωσή του περί «προβοκατόρων κηδειών» δείχνει όχι μόνο ότι δεν ενδιαφέρονται  για την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας, αλλά ότι σκέπτο-νται ακριβώς όπως τα φασισταριά. Οτι αυτό που ονομάζουν «Βόρειο Ηπειρο», δηλαδή η Νότια Αλβανία, κάποια στιγμή θα πρέπει να ενσωματωθεί στο ελληνικό κράτος. Αναζη-τούν απλά την κατάλληλη στιγμή, η οποία δεν μπορεί να είναι παρά μια γενικότερη αναταραχή στην περιοχή μας. Γι' αυτό βα-φτίζουν ήρωες τους προβοκάτορες.

ΚΟΝΤΡΕΣ

Aμα τα πράγματα δεν πάνε καλά, όχι τόσο στο πρωτάθλημα αλλά σε άλλα πεδία. Αμα, ας πούμε, σε κυνηγούν κάτι αμερικάνοι επεν-
δυτές και σε κράζουν οι Financial Times και η Wall Street Journal , ότι βούτηξες 300 εκατομμύρια δολάρια από την εταιρία που με 
ταρατατζούμ είχες εισαγάγει στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Αμα αρχίζουν και σε «ψάχνουν» το FBI και η αμερικάνικη Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς. Τότε κλείνεις το Μουσείο της Ακρόπολης (λεφτά υπάρχουν) και κάνεις γενικό προσκλητήριο ζόμπι. Από Αρβελέρ 
μέχρι Μίκη, από Αντζελα Γκερέκου μέχρι Νταλάρα. Και ανακοινώνεις την ίδρυση ενός ακόμα Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού. 
Και βέβαια, ανάμεσα στις γλάστρες στήνεις και τον απαραίτητο Αλέκο Φλαμπουράρη, για να θυμίσεις ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να 
είναι «δική σου» (και να θυμίσει κι αυτός ότι χωρίς τη βοήθειά του το περιβαλλοντικό και κοινωνικό έγκλημα δε θα γινόταν). «Το δάκρυ 
του Μελισσανίδη» έγραφαν με copy-paste τα παπαγαλάκια. Σαν το δάκρυ του Λεβέντη ένα πράμα…
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Ξεκάρφωμα;
Ο Μητσοτάκης πρότεινε στον Κορκίδη να διεκδικήσει το δήμο 

Πειραιά ως υποψήφιος της ΝΔ και ο Κορκίδης, αφού τον ευ-
χαρίστησε για την «τιμητική πρόταση στήριξης», αρνήθηκε με 
το επιχείρημα ότι «δυστυχώς οικογενειακές και επαγγελματικές 
υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να αναλάβω μία τόσο μεγάλη 
ευθύνη για τη πόλη που αγαπώ».

Η άρνηση του Κορκίδη δεν είναι είδηση (σιγά που θα έβγαι-
νε απέναντι στον Μαρινάκη). Είδηση είναι ότι ο Κούλης ψάχνει 
υποψήφιο για να βάλει απέναντι στον Μαρινάκη. 'Η μήπως όλα 
γίνονται για ξεκάρφωμα; Αναρωτιόμαστε, γιατί ο μεν Κούλης 
δεν έκανε καμιά σχετική ανακοίνωση, ο δε Κορκίδης ήταν αυτός 
που «έκαψε» το εγχείρημα με τη δήλωσή του (που περισσότερο 
με δήλωση νομιμοφροσύνης προς τον Μαρινάκη φέρνει). Ισως 
βρέθηκε ένας τρόπος για να μη βάλει η ΝΔ κανέναν απέναντι 
στον Μαρινάκη, με το πρόσχημα ότι δε βρήκε τον κατάλληλο 
υποψήφιο.

Γερμανική χλαπάτσα
Εβγαζε μάτια το πρωτοσέλιδο των «Νέων» την περασμένη 

Δευτέρα: «Το Βερολίνο μίλησε - Ανατροπή στο σχέδιο Τσίπρα 
μετά τη συνάντηση με Σολτς: Διασώζονται μόνο οι χαμηλές συ-
ντάξεις». Και μια φωτογραφία από τη συνάντηση Τσίπρα-Σολτς, 
για να μην… αμφιβάλλει ο αναγνώστης. Ο ίδιος τίτλος έστεφε 
και την ανταπόκριση του συντάκτη της μαρινοφυλλάδας από το 
Βερολίνο (με τεράστια φωτογραφία των Τσίπρα-Σολτς). Οποιος 
έμπαινε στον κόπο να διαβάσει την ανταπόκριση, «ενημερωνό-
ταν» ότι υπάρχει το «επικρατέστερο σενάριο», «να εφαρμοστεί η 
μείωση μόνο για τις υψηλές συντάξεις, αλλά να μην περικοπούν 
οι χαμηλές». Αυτό δεν προέκυπτε από δηλώσεις του Σολτς, αλλά 
από «πληροφορίες» του συντάκτη.

Την επόμενη κιόλας μέρα ήρθε η γερμανική χλαπάτσα. Από 
τον ίδιο τον Σουλτς, μάλιστα, που χαρακτήρισε «αποκύημα φα-
ντασίας» το δημοσίευμα ότι συζήτησε με τον Τσίπρα να εξαιρε-
θούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι από την περικοπή των συντάξεων! 
Ο Σουλτς αρνήθηκε να πει οτιδήποτε άλλο πέραν της διάψευσης 
του δημοσιεύματος επικαλούμενος τον εμπιστευτικό χαρακτήρα 
της συνομιλίας του με τον Τσίπρα και τη συμφωνία τους να μη 
μιλήσουν δημόσια για το περιεχόμενο της συνομιλίας τους. Και 
τι έγραψε ο ανταποκριτής των «Νέων»; Οτι αυτό που διέψευσε 
ο Σολτς «δεν άπτεται του σχετικού δημοσιεύματος των “Νέων“»! 
Εκανε την κιτρινιά (ο ίδιος και η διεύθυνση της φυλλάδας), έφα-
γαν τη χλαπάτσα και αποφάνθηκαν ότι… ψιχαλίζει.

Εθνική ενότητα!
Ο Σταύρος Καλαφάτης, βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ 

και  επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Εντάξει» στο δήμο 
Θεσσαλονίκης, δήλωσε στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το 
θέμα του γηπέδου του ΠΑΟΚ: «Ισχύει στο ακέραιο η θέση ότι 
είμαστε απολύτως θετικοί, ως “Εντάξει”, αλλά κι εγώ προσωπικά, 
για την υλοποίηση αυτού του αναπτυξιακού αθλητικού –και όχι μό-
νον – έργου. Δηλώσεις και τοποθετήσεις που γίνονται με γνώμονα 
οπαδικά κριτήρια, από όποιον κι αν γίνονται, είναι μη αποδεκτές. 
Θεωρώ δεδομένο ότι καμία ομάδα της πόλης μας –και εν προκει-
μένω ο ΠΑΟΚ- δε θα λειτουργούσε ποτέ εις βάρος της Θεσσαλο-
νίκης και του δημοσίου συμφέροντος, προκειμένου να ωφεληθεί 
η ίδια. Αντίστοιχα έργα αθλητικού και όχι μόνο περιεχομένου, σε 
οποιαδήποτε περιοχή της πόλης κι αν γίνονται ή γίνουν, θα τύχουν 
της ίδιας θετικής αντιμετώπισης από πλευράς μας».

Ετσι, αποκαταστάθηκε η… εθνική ενότητα γύρω από τα συμφέ-
ροντα ενός ρώσου ολιγάρχη που στήνει τις μπίζνες του με όχημα 
μια δημοφιλή ποδοσφαιρική ομάδα. Το μοντέλο Κόκκαλη εξελί-
χθηκε σε μοντέλο Μελισσανίδη και τώρα σε μοντέλο Σαββίδη. 
Αμα αποκτήσει «μουράτος» καπιταλιστής τον Παναθηναϊκό, θα 
έχουμε συνέχεια εφαρμογής του μοντέλου.

Ζήτημα τιμής
Τα πάντα έχουν την τιμή τους, λένε οι κυνικοί οπαδοί της «αγο-

ράς» Αμερικανοί. «Η Εκκλησία είναι σοβαρό μαγαζί και δεν εξα-
γοράζεται όπως οι Σκοπιανοί - για την ακρίβεια, δεν εξαγορά-
ζεται με λίγα…», έγραψε ο Πρετεντεράκος. Για να το λέει αυτός 
κάτι θα ξέρει…

Υπερωρίες
Μετά την ανακοίνωση του Κούλη, ότι θα βάλει στο ευρωψη-

φοδέλτιο της νουδούλας τον Τατσόπουλο, αισθανόμαστε την 
ανάγκη να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον συμπαθή 
σεξοκυνηγό. Για να βγει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χρειάστηκε να 
«πηδήξει» τη μισή Αθήνα. Για να γίνει ευρωβουλευτής της ΝΔ 
θα χρειαστεί να «πηδήξει» την υπόλοιπη μισή (οι ευρωεκλογές 
είναι με σταυρό πλέον κι αυτός τα 'χει τα χρονάκια του). Επίσης, 
πρέπει να ειδοποιηθεί ο γυναικείος πληθυσμός των Βρυξελλών: 
«κορίτσια, έρχεται ο Τατσόπουλος, κάντε τα κουμάντα σας»…

Πάντως, με Τατσόπουλο και Πανούτσο ο Κούλης έκανε… γεν-
ναία ανανέωση! Δε χωρεί αμφιβολία περί αυτού, που θα 'λεγε και 
ο μπαμπάς Δρακουμέλ.

Το σημείωμα αυτό γράφεται πριν από 
τη μάζωξη του ιερατείου (Σύνοδος 

της Ιεραρχίας ονομάζεται) για να συζη-
τήσει τη συμφωνία Τσίπρα-Ιερώνυμου. 
Το κλίμα περιγραφόταν ως πολεμικό, 
αλλά δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι 
είναι στην πραγματικότητα τέτοιο. Οταν 
οι δεσποτάδες κουνάνε τις μαγκούρες 
(ποιμαντικές ράβδοι ονομάζονται) και 
τραβάνε οργισμένοι τα γένια τους, από 
μέσα τους συχνά γελούν. Είναι παλιό δια-
πραγματευτικό τρικ μιας κάστας που συ-
νεχίζει για περισσότερο από μια χιλιετία 
την παράδοση του βυζαντινισμού. Οταν 
ο αρχιεπίσκοπος, που συνήθως έχει μια 
δική του ομάδα δεσποτάδων, κάνει κάτι 
πέρα από τα συνηθισμένα, οι υπόλοιποι 
δεσποτάδες καταλαμβάνονται από ιερό 
οίστρο κι αρχίζουν να φωνάζουν. Μόλις 
πάρουν αυτά που θέλουν, αγκαλιάζονται 
και φιλιούνται, ως… άγιοι αδελφοί (έτσι 
αποκαλούνται μεταξύ τους). 

Τι παίρνουν; Αυτοί ξέρουν καλύτερα 
από εμάς. Οι δεσποτάδες μπορεί να 
είναι… πνευματικοί άνθρωποι, αλλά για 
όποιον δεν τον έχει βαρέσει κατακούτε-
λα η βλακεία δεν είναι παρά τιμαριούχοι 
που διευθύνουν με σιδερένια πυγμή τα 
φέουδά τους. Και κονομάνε απ' αυτά. Οχι 
για τον εαυτό τους, αλλά… για το καλό 
του λαού. Κάποιος θέλει να του διορίσει 
τον πρωτοσύγκελό του δεσπότη σε μια 
χηρεύουσα μητρόπολη. Αλλος θέλει τη 
δικαιοδοσία σε καναδυό μοναστήρια. 
Αλλος να τον βοηθήσει ο αρχιεπίσκο-
πος να πάρει κάποιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 
κτλ. κτλ. Αλλά, πάντοτε… για το καλό του 
λαού.

Αν ο Ιερώνυμος δεν τα καταφέρει να 
σχηματίσει μια πλειοψηφία «αγίων αδελ-
φών» υπέρ των θέσεών του, τότε σημαί-
νει πως δεν τα λογάριασε καλά, πως έχει 
αρχίσει να χάνει τον έλεγχο. Οπότε θ' 
αναγκαστεί να κάνει ελιγμό, να φτιάξει 
επιτροπή μελέτης και διαπραγμάτευσης 
κτλ. Είναι κι αυτό κομμάτι της τακτικής 
του βυζαντινισμού. Και βέβαια, το προ-

σύμφωνο που υπέγραψε με τον Τσίπρα 
θα παραπεμφθεί στις ελληνικές καλέν-
δες. Αποκλείεται να υλοποιηθεί από την 
παρούσα Βουλή.

Αυτό θα παρουσιαστεί ως ήττα του 
Ιερώνυμου. Οχι του Τσίπρα που το «κομ-
μάτι» του το έκανε και στο χριστεπώνυμο 
πλήθος, με τις ευλογίες του Ιερώνυμου 
και των περί αυτόν. Αν βέβαια, το δεσπο-
ταριάτο εγκρίνει, έστω και κατά πλειοψη-
φία, το προσύμφωνο, τότε ποιος τον κρα-
τάει τον Τσίπρα. Οσο για τους παπάδες, 
που έχουν σκαρφαλώσει στα κεραμίδια 
και σκούζουν, αυτούς θα τους αναλά-
βουν οι δεσποτάδες, δεν είναι δουλειά 
του Τσίπρα.

Πλάκα, όμως, έχει η ΝΔ, που αμέσως 
μετά την ανακοίνωση του προσυμφώνου 
από τους Τσίπρα και Ιερώνυμο, έσπευσε 
να εκφράσει τη συμφωνία της, διεκδι-
κώντας μάλιστα και την πατρότητα των 
ιδεών που περιλαμβάνει το προσύμφωνο. 
Και τώρα, συντάσσεται με τους πολέμι-
ους της συμφωνίας, διευκολύνοντας έτσι 
την κυβερνητική προπαγάνδα. «Η Νέα 
Δημοκρατία εκφράζει την ικανοποίησή 
της για την καθυστερημένη υιοθέτηση 
της πάγιας θέσης της από τον ΣΥΡΙΖΑ σε 
ό,τι αφορά τις σχέσεις Πολιτείας-Εκκλη-
σίας», έγραφε η ανακοίνωση της ΝΔ στις 
6 Νοέμβρη, αμέσως μετά τη συνάντηση 
Τσίπρα-Ιερώνυμου. «Στο πλαίσιο αυτό, 
εύχεται η συμφωνία που ανακοινώθηκε 
σήμερα να αποβεί ουσιαστικά επωφελής 
για την Πολιτεία και την Εκκλησία και να 
μην εξαντληθεί σε μια κατ’ επίφαση απο-
σύνδεση της μισθοδοσίας των κληρικών 
από το Κράτος», κατέληγε η ίδια ανακοί-
νωση.  Μια βδομάδα μετά, η ΝΔ είχε 
αλλάξει άρδην στάση, ανακοινώνοντας: 
«την απόλυτη διαβεβαίωσή του ότι η Νέα 
Δημοκρατία δεν πρόκειται να αποδεχθεί 
την εργαλειοποίηση των χιλιάδων κληρι-
κών από τον κ. Τσίπρα και την αλλαγή του 
τρόπου μισθοδοσίας τους, προκειμένου 
ο ΣΥΡΙΖΑ να προσλάβει 10.000 επιπλέον 
κομματικούς του φίλους, έδωσε ο Πρόε-

δρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος 
Μητσοτάκης στο προεδρείο του Ιερού 
Συνδέσμου των Κληρικών Ελλάδος». 
«Προφανώς αυτό είναι ένα ακόμη επικοι-
νωνιακό κόλπο της κυβέρνησης και ειλι-
κρινά θλίβομαι για το γεγονός ότι η ηγε-
σία της Εκκλησίας της Ελλάδας τελικά 
χρησιμοποιήθηκε από τον κ. Τσίπρα στα 
προεκλογικά του παιχνίδια» απάντησε ο 
Μητσοτάκης στους ρασοφόρους «συνδι-
καλιστές», βάλλοντας ευθέως κατά του 
Ιερώνυμου. «Και ξεκαθάρισε ότι η εν λόγω 
συμφωνία δεν δεσμεύει την αξιωματική 
αντιπολίτευση», κατέληγε η ανακοίνωση 
της ΝΔ στις 14 Νοέμβρη.

Αλλο που δεν ήθελε το προπαγανδι-
στικό επιτελείο του μεγάρου Μαξίμου. 
«Μετά την ανακοίνωση της πρότασης 
συμφωνίας Πολιτείας-Εκκλησίας, η ΝΔ 
εξέφραζε επισήμως την ικανοποίησή της, 
διεκδικώντας μάλιστα και την πατρότητα 
της πρότασης συμφωνίας. Χρειάστηκαν 
μόνο λίγες ώρες για να επιβεβαιωθεί ποι-
ος κάνει κουμάντο στη ΝΔ. Το ένα μετά 
το άλλο, πρωτοκλασάτα στελέχη της ΝΔ, 
προεξαρχόντων του αντιπροέδρου της, 
Αδωνι Γεωργιάδη, του Μάκη Βορίδη και 
εσχάτως του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, 
ακυρώνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και 
τάσσονται κατά της πρότασης συμφω-
νίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του. Και 
συμπλήρωνε με δηκτικό τρόπο: «Δεν 
περιμένει κανείς ότι ο κ. Μητσοτάκης θα 
μπορέσει να επιβληθεί στους ακραίους 
που ελέγχουν το κόμμα του και στους 
υπόγειους σχεδιασμούς τους. Περιμένου-
με ωστόσο από τον κ. Μητσοτάκη μία ξε-
κάθαρη απάντηση: Η ΝΔ παραμένει υπέρ 
της πρότασης συμφωνίας με την Εκκλη-
σία της Ελλάδος ή για λόγους πολιτικής 
σκοπιμότητας ο κ. Μητσοτάκης έγινε πάλι 
έρμαιο των ακροδεξιών;».

Περιμένουμε να δούμε πώς θα ολο-
κληρωθεί το… ντέρμπι με τις μαγκούρες 
(ποιμαντικές ράβδοι, είπαμε), για να δού-
με αν η ΝΔ θα κάνει νέα κωλοτούμπα. Σε 
κάθε περίπτωση, μια ταραχή την έδειξε.

Δημαγωγία και βυζαντινισμοί

Καραγκιοζιλίκια με 
πολιτικό άρωμα

Ας υποθέσουμε ότι ο Σημίτης έπαιρνε μερίδιο από τις 
μίζες που αποδεδειγμένα έπαιρναν κάποιοι υπουργοί του. 
Πώς λέτε να τις χειριζόταν; Να φώναζε τη γραμματέα του, 
να τις παράδινε τα «τούβλα» και να της ζητούσε να πάει 
να τα καταθέσει στο υποκατάστημα Κολωνακίου κάποιας 
από τις λεγόμενες συστημικές τράπεζες; Μπορεί να έχετε 
οποιαδήποτε γνώμη για τον Σημίτη (εμείς, ως γνωστόν, 
έχουμε τη χειρότερη), όμως θα συμφωνήσετε ότι ηλίθιος 
δεν είναι.

Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι η κίνηση της Αρχής Κατα-
πολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματι-
κές Δραστηριότητες να ζητήσει το άμεσο άνοιγμα των 
λογαριασμών του Σημίτη, της συζύγου του, του αδελφού 
του, του Χρυσοχοΐδη, του Μαλέσιου και της συζύγου του 
κι ενός αντιπροσώπου μονοπωλίων όπλων, είναι σκέτο 
καραγκιοζιλίκι. Δεν πρόκειται να βρουν τίποτα και δεν 
πρέπει να βρήκαν τίποτα, δεδομένου ότι άνοιξαν τους 
λογαριασμούς στις 30 Οκτώβρη.

Ο Σημίτης δεν έχασε την ευκαιρία να περάσει στην 
αντεπίθεση (αν σιωπούσε, αυτό θα θεωρούνταν ενοχική 
συμπεριφορά). Μίλησε για «προαναγγελθείσα επιχείρηση 
δίωξής» του που «δεν τον αγγίζει», φωτογράφισε τους ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ ως «περιστασιακούς ένοικους της εκτελεστικής 
εξουσίας» (τον εαυτό του τον θεωρεί μόνιμο, προφανώς), 
χαρακτήρισε «ευπρόσδεκτη» την έρευνα των λογαρια-
σμών του (απολύτως λογικό, αφού δεν πρόκειται να βρε-
θεί τίποτα) και προανήγγειλε μηνύσεις όταν διαπιστώσει 
«ποιοι εμπλέκονται στις συκοφαντίες». Και βέβαια, το 
ΠΑΣΟΚ -διά της Φώφης- έσπευσε να τον υπερασπιστεί.

Περισσότερο από σκανδαλολογία
Μπορεί το πόρισμα της συριζανε-

λίτικης πλειοψηφίας για την πώληση 
του «Ερρίκος Ντυνάν» να κατέληγε 
προτείνοντας να διερευνήσει η Δι-
καιοσύνη (που δεν έχει καμιά τέτοια 
αρμοδιότητα) για τυχόν ποινικές ευ-
θύνες των Λοβέρδου και Γεωργιάδη, 
όμως το πόρισμα για τις διαγνωστι-
κές αρθροσκοπήσεις, ανεξάρτητα 
από την τυχόν ποινική του διάσταση, 
μπορεί μια χαρά να τροφοδοτήσει 
την προεκλογική προπαγάνδα του 
ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι τόσο προκλητικά αυτά που 
έγιναν που ακόμα και το ΠΑΣΟΚ, 
που συνηθίζει να πορεύεται μαζί με 
τη ΝΔ, κράτησε αποστάσεις από το 
σκεπτικό της ΝΔ (δεν εμπλέκεται 
δικός του υπουργός, αλλά μόνο οι 
Βορίδης και Σαλμάς). Η Χριστοφι-
λοπούλου μίλησε σαν δικηγόρος 
που προσπαθεί να αποδείξει ότι 
υπάρχει μεν αδίκημα, αλλά δε θε-
μελιώνεται δόλος. «Ολη αυτή η 
περιγραφή των 1.500 ευρώ για μια 
εξέταση η οποία λαμβάνει χώρα σε 
ένα ιατρείο γεννά σοβαρά ερωτη-
ματικά και σοβαρές υπόνοιες για 
συμπαγνία και μεθοδεύσεις» είπε. 

Η υπουργική απόφαση Βορίδη 
-κατά το ΚΙΝΑΛ- «έπασχε πολλα-

πλώς», αλλά «δεν μπορεί να τεκμη-
ριώσει τη συμπαιγνία και το δόλο». 
Οσο για τον Σαλμά και άλλους, 
που έκαναν αρθροσκοπήσεις, «εκ-
μεταλλεύτηκαν μια εσφαλμένη ή 
μεθοδευμένη απόφαση της κυβέρ-
νησης», γεγονός που «δημιουργεί 
ερωτηματικά», όμως «δεν τεκμηρι-
ώνει την περιγραφή ποινικού αδική-
ματος».

Τον ΣΥΡΙΖΑ ποσώς τον ενδια-
φέρει το ποινικό σκέλος. «Πρέπει 
να υπάρξει τιμωρία εκ μέρους της 
Δικαιοσύνης, εμείς δεν βιαζόμαστε 
να τιμωρήσουμε», είπε ο Σάκης Πα-
παδόπουλος. Τους αρκεί το γεγονός 
της λαμογιάς στην οποία εμπλέκο-
νται στελέχη της ΝΔ (χωρίς να μπο-
ρούμε να αποκλείσουμε και κάποια 
απόφαση για προανακριτική).

ΥΓ. Σε μια προσπάθεια αντιπερι-
σπασμού, ο αντιπρόεδρος Μπου-
μπούκος κατέθεσε αγωγή κατά της 
Novartis και των διευθυντικών της 
στελεχών, επειδή εδώ και ένα χρόνο 
σιωπούν αναφορικά με τις κατηγο-
ρίες που εκτοξεύονται εναντίον του 
από την κυβέρνηση. Φυσικά, μια 
τέτοια αγωγή δεν έχει καμιά τύχη, 
όμως ο Μπουμπούκος θέλει να κά-
νει ντόρο.
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Αυτό που πρότεινε για τη φέτα ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, Βαγ-
γέλης Αποστόλου, όταν γινόταν οι 
διαπραγματεύσεις για την εμπορική 
συμφωνία ΕΕ-Καναδά, δηλαδή να επι-
τρέπεται σε μια καναδική επιχείρηση 
να ονομάζει το προϊόν της φέτα, φτά-
νει να το παρασκευάζει από πρόβειο ή 
αιγοπρόβειο γάλα, γίνεται πράξη στη 
συμφωνία ΕΕ-Βιετνάμ. Ετσι, με τον πιο 
επίσημο τρόπο, η φέτα παύει να είναι 
προϊόν ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονο-
μασίας Προέλευσης) και μετατρέπεται 
σε τρόπο παρασκευής. Οποιος φτιά-
χνει το συγκεκριμένο τυρί με πρόβειο 
ή αιγοπρόβειο γάλα θα μπορεί να το 
ονομάζει φέτα, σε όποια χώρα κι αν 
βρίσκεται! Δε χρειάζεται να πούμε τι 
σημαίνει αυτό για τη φέτα και για την 
ελληνική κτηνοτροφία.

Στις 17 Οκτώβρη του 2018, η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή με Δελτίο Τύπου ανακοί-
νωσε ότι «ενέκρινε σήμερα τις συμφωνί-
ες εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ της 
ΕΕ και του Βιετνάμ, προετοιμάζοντας 
έτσι το έδαφος για την υπογραφή και 
την σύναψή της». Τα επόμενα βήματα 
είναι να επικυρώσουν την εν λόγω συμ-
φωνία το Συμβούλιο Υπουργών και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ στο τέλος 
θα επικυρωθεί από τα κοινοβούλια των 
κρατών-μελών. 

Δεν πρέπει να έχουμε καμιά αμφιβο-
λία ότι τα υπόλοιπα κοινοτικά όργανα 
θα επικυρώσουν τη συμφωνία. Αλλω-
στε, η Κομισιόν δεν τη διαπραγματεύ-
θηκε εν κενώ, ερήμην του Συμβουλίου 
και ιδιαίτερα ερήμην των ισχυρών ιμπε-
ριαλιστικών χωρών, τη στρατηγική των 
οποίων υπηρετεί η γραφειοκρατία των 
Βρυξελλών.  Με αφορμή την έγκριση 
της συμφωνίας από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, η επίτροπος Σεσίλια Μάλστρομ 
δήλωσε με ιμπεριαλιστικό κυνισμό: «Το 
Βιετνάμ προσφέρει τεράστιες επιχει-
ρηματικές ευκαιρίες για τους ευρω-
παίους εξαγωγείς και επενδυτές, τόσο 
τώρα όσο και για το μέλλον».

Οι διαπραγματεύσεις για τη συμ-
φωνία ΕΕ-Βιετνάμ άρχισαν το 2012 
και στις σχετικές διαδικασίες «έβαλαν 
πλάτη» οι αρμόδιοι υπουργοί Οικο-
νομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων των Σαμαροβενιζέλων και 
στη συνέχεια των Τσιπροκαμμένων 
(σόι πάει το βασίλειο). Με τη συμφω-
νία νομιμοποιήθηκε η παραγωγή στο 
Βιετνάμ τυριών που πλασάρονται 
από τους βιετναμέζους παραγωγούς 
ως φέτα. Για την αποδοχή των τυριών 
αυτών ως «φέτα» συνέπραξε ο πρώην 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Απο-
στόλου, γι’ αυτό και στις 17 Οκτώβρη 
που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε 
την έγκριση της συμφωνίας, δεν έκανε 
το παραμικρό αρνητικό σχόλιο για τη 
συγκεκριμένη εξέλιξη. Εκανε την πάπια 
μπροστά σε μια εξέλιξη που βάζει την 
ταφόπλακα στη φέτα ως προϊόν ΠΟΠ. 
Την πάπια έκανε και ο εκ Σκάλας Λακω-
νίας ορμώμενος νέος υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Στ. Αραχωβίτης. Ως 
γνήσιος συριζαίος, αντιλαμβάνεται το 
έγκλημα που έχει συντελεστεί και προ-
τιμά την τακτική της στρουθοκαμήλου. 
Βάζει το κεφάλι στην άμμο, για ν’ απο-
φύγει την κρίση πανικού που του έχουν 
προκαλέσει τα απανωτά ξεπουλήματα  
εμβληματικών προϊόντων (φέτας και 
γιαουρτιού) σε τόσο σύντομο χρονικό 
διάστημα.

Το επίμαχο σημείο για τη φέτα, όπως 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Κο-
μισιόν (Αρθρο 12.28, παράγραφος 2 της 
συμφωνίας ΕΕ-Βιετνάμ), το βάλαμε σε 
φωτογραφία. Υπάρχει μόνο στα αγγλι-

κά και η μετάφρασή του έχει ως εξής: 
2. Παρά το άρθρο 12.27 (Προστα-

σία των γεωγραφικών ενδείξεων), 
η προστασία της γεωγραφικής έν-
δειξης «Φέτα» που περιλαμβάνεται 
στο μέρος Α του παραρτήματος 12-Α 
(κατάλογος Γεωγραφικών Ενδείξεων) 
δε θα εμποδίζει τη χρήση αυτής της 
ένδειξης στο έδαφος του Βιετνάμ από 
οποιαδήποτε πρόσωπα, συμπεριλαμ-
βανομένων των διαδόχων τους, που 
πραγματοποίησαν με καλή πίστη την 
ενεργή εμπορική χρήση αυτής της 
ένδειξης σε προϊόντα της κατηγορίας 
«τυριά» που παρασκευάζονται από 
πρόβειο γάλα ή παρασκευάζονται από 
πρόβειο και αίγειο γάλα, πριν από την 
1η Ιανουαρίου του 2017.

Οι Κομισάριοι και οι διαπραγμα-
τευτές της ΕΕ δέχτηκαν να μπορεί 
το Βιετνάμ να ονομάζει τα τυριά του 
«φέτα», αρκεί να παράγονται με πρό-
βειο ή αιγοπρόβειο γάλα πριν από την 
1η Γενάρη του 2017. Φυσικά, οι βιετνα-
μέζοι παραγωγοί παράγουν λευκό τυρί 
με αγελαδινό γάλα και αυτό το ξέρουν 
καλά οι Κομισάριοι. Τους είναι όμως 
αδιάφορη η προστασία ενός προϊόντος 
που αφορά την ελληνική κτηνοτροφία, 
έστω κι αν αποτελεί τη «ναυαρχίδα» αυ-
τής της κτηνοτροφίας. Βρήκαν αυτή τη 
φόρμουλα («ονομάστε το φέτα, φτάνει 
να παράγεται από πρόβειο ή αιγοπρό-
βειο γάλα»), πατώντας στην πρόταση 
που είχε καταθέσει ο υπουργός των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ Αποστόλου, απ’ αφορμή 
τη διαπραγμάτευση για τη συμφωνία 
CETA, της ΕΕ με τον Καναδά.

Σύμφωνα με τον Αποστόλου, ήταν 
μια συμβιβαστική πρόταση και αφο-
ρούσε την παραγωγή «φέτας» από 

τον Καναδά. Εγραφε ο Αποστόλου σε 
απάντηση που έδωσε στον χρυσαυγίτη 
Λαγό και στον νεοδημοκράτη Μπασι-
άκο: «Τι ζητάει η Ελλάδα από την Ε. 
Επιτροπή. Η ελληνική αντιπροσωπεία, 
με το αριθ. md 401/15 έγγραφό της στις 
3-12-2015 προς την Επιτροπή Πολιτικής 
Εμπορίου (TPC, Επιτροπή του Συμβου-
λίου), κατέθεσε μια συμβιβαστική πρό-
ταση, ζητώντας από την Ε. Επιτροπή, 
χωρίς να αλλάξει καθόλου το κείμενο 
της συμφωνίας, να προστεθεί μια υπο-
σημείωση (footnote) στη λέξη “Φέτα“ 
(παράρτημα 20-Α, Μέρος Α) με την 
οποία να διευκρινίζεται ότι ως “Φέτα“ 
μπορεί να θεωρηθεί μόνο το τυρί που 
παράγεται αποκλειστικά από 100% 
πρόβειο γάλα ή από αναμείξεις αυτού 
με γίδινο (70% κατ’ ελάχιστο πρόβειο 
και το υπόλοιπο από γίδινο γάλα). Με 
αυτό τον τρόπο, μόνο όσοι παράγουν 
λευκό τυρί με την ίδια πρώτη ύλη, όπως 
το αυθεντικό ΠΟΠ τυρί, μπορεί να το 
λένε “Feta“, εάν το έπρατταν μέχρι τις 
18.10.2013».

Κι ενώ είχε προτείνει κρυφά στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια φόρμουλα 
που θάβει τη φέτα, ο Αποστόλου πα-
ραμύθιαζε τους κτηνοτρόφους, που 

διαμαρτύρονταν για τη συμφωνία 
CETA ΕΕ-Καναδά, πως τάχα έπεισε 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια 
δήλωση, ότι μετά την πάροδο πέντε 
χρόνων θα προστατεύσει πλήρως τη 
φέτα. Από τότε πέρασαν δυο χρόνια 
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαί-
σια της συμφωνίας ΕΕ-Βιετνάμ (που 
δεν είναι δα και Καναδάς, από άποψη 
οικονομικής δύναμης), ξαναθάβει την 
ελληνική φέτα ως προϊόν ΠΟΠ.

Αυτή η πρακτική της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής δεν μας ξαφνιάζει, για δύο 
λόγους:

Πρώτον, γιατί αυτή είναι η φύση των 
ιμπεριαλιστών που διαφεντεύουν την 
ΕΕ. Ξεπουλάνε τα συμφέροντα των 
λαών χωρών σαν την Ελλάδα, προκει-
μένου να διεισδύσουν στις χώρες του 
λεγόμενου τρίτου κόσμου.

Δεύτερον, γιατί είχαμε προδιαγρά-
ψει αυτή την εξέλιξη. Οτι δηλαδή η ΕΕ 
και οι ΣΙΡΙΖΑΝΕΛ θα ξεπουλήσουν τη 
φέτα (και όχι μόνο) ως προϊόν ΠΟΠ. 
Τον Ιούνη του 2016, απ’ αφορμή τη συμ-
φωνία, ΕΕ-Καναδά, σε άρθρο με τίτλο 
«Οι Τσιπροκαμμένοι έβαλαν πλάτη για 
το “θάψιμο“ της φέτας», προβλέπαμε 
αυτή την εξέλιξη, γιατί οι Κομισάριοι 

από το 2007 είχαν προαναγγείλει ότι 
-προκειμένου να διεισδύσει το κεφά-
λαιο των ιμπεριαλιστικών κρατών στις 
αγορές των χωρών του λεγόμενου τρί-
του κόσμου- θα προσφέρει σ’ αυτές 
τις χώρες «στοχευμένη χαλάρωση των 
κανόνων καταγωγής για τα αγροτικά 
προϊόντα».

Ας θυμηθούμε εκείνη την ανάλυση.

Το ξωπέταγμα της 
φέτας

Το «θάψιμο» της ελληνικής φέτας 
στις διεθνείς αγορές δεν είναι τυχαίο. 
Απορρέει από τη στρατηγική του ευ-
ρωπαϊκού μεγάλου κεφαλαίου και των 
ιμπεριαλιστικών κυβερνήσεων, που 
διαφεντεύουν τις τύχες της ΕΕ και 
των λαών της. Θέλουν να ξωπετάξουν 
όχι μόνο την ελληνική φέτα αλλά και 
άλλα προϊόντα ΠΟΠ (Προστατευό-
μενης Ονομασίας Προέλευσης) και 
ΠΓΕ (Προστατευόμενης Γεωγραφικής 
Ενδειξης),  προκειμένου να δελεάσουν 
τις κυβερνήσεις των χωρών της ΑΚΕ, 
για να ανοίξουν διάπλατα τις αγορές 
αυτών των χωρών στη διείσδυση του 
μεγάλου ευρωπαϊκού κεφαλαίου, που 
βρίσκεται σε ανταγωνισμό με το αμε-

ρικάνικο κεφάλαιο. Για τη στρατηγική 
διείσδυσης του μεγάλου ευρωπαϊκού 
κεφαλαίου θα μας δοθεί η ευκαιρία 
να μιλήσουμε σε επόμενα σχόλιά μας, 
γιατί η στρατηγική της διείσδυσης στις 
χώρες ΑΚΕ είναι πολύ σοβαρή και θα 
προκαλέσει μεγάλες επιπτώσεις στο 
ευρωπαϊκό προλεταριάτο και στους 
λαούς.

Προς το παρόν περιοριζόμαστε 
στα σχετικά με τα προϊόντα ΠΟΠ και 
ΠΓΕ, παραθέτοντας απόσπασμα από 
Ανακοίνωση της  Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμ-
βούλιο, [COM (2007) 635 τελικό]: 
«3.5. Κανόνες καταγωγής: Η Επιτροπή 
θεωρεί τους νέους κανόνες καταγω-
γής στο πλαίσιο της ΣΟΕΣ ως αναπό-
σπαστο μέρος των ρυθμίσεων για την 
πρόσβαση στην αγορά εμπορευμάτων 
της ΣΟΕΣ. Η Επιτροπή υπενθυμίζει 
την πρότασή της για τη χαλάρωση και 
την απλούστευση των υφιστάμενων 
κανόνων καταγωγής του Κοτονού στο 
πλαίσιο μιας ΣΟΕΣ[7]». Ακόμα πιο απο-
καλυπτική είναι η υποσημείωση [7]: «Η 
προσφορά περιλαμβάνει στοχευμένη 
χαλάρωση των κανόνων καταγωγής για 
τα αγροτικά προϊόντα και σημαντική χα-
λάρωση για τα αλιευτικά και τα κλωστοϋ-
φαντουργικά προϊόντα. Την προσφορά 
αυτή δέχθηκαν με ικανοποίηση οι περι-
φέρειες ΑΚΕ. Οι διαπραγματεύσεις για 
τους κανόνες καταγωγής συνεχίζονται».

Είναι σαφές, λοιπόν, τι μέλλον επι-
διώκεται σε προϊόντα όπως η φέτα. Το 
ευρωπαϊκό μεγάλο κεφάλαιο θα χρη-
σιμοποιεί αυτά τα προϊόντα ως ανταλ-
λάγματα στις χώρες ΑΚΕ, προκειμένου 
αυτές να ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες 
τους στη διείσδυσή του. Αν πρέπει να 

σχολιαστεί κάτι, είναι η αναισχυντία 
του Β. Αποστόλου, που προσπαθεί να 
παραμυθιάσει τους έλληνες κτηνοτρό-
φους, ότι τάχα… απέσπασε δέσμευση 
από την Κομισιόν για αποκατάσταση 
της ελληνικής φέτας την επόμενη πε-
νταετία! Αλλαγές θα γίνουν την επό-
μενη πενταετία. Μόνο που αυτές δε 
θα αφορούν την αποκατάσταση της 
φέτας, αλλά το ξωπέταγμα και άλλων 
τυριών ΠΟΠ, ειδικά μετά τη νομιμοποί-
ηση της μαζικής χρήσης εβαπορέ γά-
λακτος  στην παραγωγή όλης της γκά-
μας των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Χάριν της 
ιμπεριαλιστικής 
διείσδυσης

Γίνεται φανερό, ότι ο γαλλογερμανι-
κός άξονας, προκειμένου να διεισδύ-
σει στο Βιετνάμ, θυσίασε την ελληνική 
φέτα. Οπως δείχνουν τα πράγματα, με 
τις συμφωνίες που θα υπογράφει η ΕΕ, 
θα δίνει τη δυνατότητα σε τρίτες χώρες 
να βαφτίζουν το λευκό τυρί φέτα.  Το 
αποτέλεσμα αυτών των συμφωνιών θα 
είναι να μειωθούν  δραστικά οι εξαγω-
γές φέτας. Προσθέστε και το πλήγμα 
που έχει δεχτεί το ελληνικό γιαούρτι με 
την χρόνια και μαζική χρήση εβαπορέ 
γάλακτος, που θα οδηγήσει επίσης στη 
δραστική μείωση των εξαγωγών, και θα 
συμφωνήσετε ότι από τις σημαντικές 
μειώσεις των εξαγωγών αυτών των δύο 
εξαγώγιμων προϊόντων οι επιπτώσεις 
στην κτηνοτροφία και στους κτηνο-
τρόφους θα είναι τεράστιες και φυσικά 
καταστροφικές.

Ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων, που ενδιαφέρεται 
μόνο για το πώς η φρουρά του θα μετα-

τρέψει σε κλειστό φρούριο το υπουρ-
γικό κτίριο στην πλατεία Βάθης, είναι 
εντελώς εκτός κλίματος και έχει πάθει 
κρίση πανικού, καθώς έχει κληθεί από 
τον Τσίπρα να καλύψει το ξεπούλημα 
τόσο της φέτας όσο και του ελληνικού 
γιαουρτιού, που το ξεκίνησε το δίδυμο 
Αποστόλου-Μπόλαρη.

Τις διαπραγματεύσεις για τις συμ-
φωνίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τον 
Καναδά, με χώρες της Αφρικής, με το 
Βιετνάμ, τις διεξάγουν μεν οι υπουργοί 
Εξωτερικών και Οικονομίας, αλλά έχει 
γνώμη και παίζει δραστήριο ρόλο και ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Γι’ αυ-
τό και μιλάμε για διαχρονικές ευθύνες 
των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης 
από το 2012 μέχρι σήμερα. Η ευθύνη 
του Αραχωβίτη σ’ αυτή τη φάση είναι 
ότι σιωπά και δεν μιλάει ανοιχτά για τη 
συμφωνία με την οποία ξεπουλήθηκε η 
ελληνική φέτα ως προϊόν ΠΟΠ, ώστε 
να ξέρουν οι κτηνοτρόφοι τι τους πε-
ριμένει.

Σ’ αυτή την καταστροφική εξέλιξη 
με τη «φέτα Βιετνάμ» συνέβαλαν οι 
υπουργοί Οικονομίας της περιόδου 
διακυβέρνησης από τους Τσιπροκαμ-
μένους, και ο (πρώην πλέον) υπουργός 
Εξωτερικών Ν. Κοτζιάς. Ο τελευταίος 
είχε συχνές επαφές με την πολιτική 
ηγεσία του Βιετνάμ, πότε επισκεπτό-
μενος ο ίδιος το Βιετνάμ και πότε 
υποδεχόμενος στην Ελλάδα τον βιετ-
ναμέζο ομόλογό του και αναπληρωτή 
πρωθυπουργό Φαμ Μπινχ Μινχ. Πολύ 
πρόσφατα, στις 2 Ιούλη του 2018, ο Ν. 
Κοτζιάς συναντήθηκε στην Αθήνα με 
τον βιετναμέζο ΥΠΕΞ. Στη συνάντη-
ση δόθηκε έμφαση στη συνεργασία 
των δύο χωρών για την προώθηση των 
σχέσεων του Βιετνάμ με την ΕΕ. Ο 
υπουργός Μινχ εξέφρασε την ιδιαίτερη 
εκτίμηση της  χώρας του για την υπο-
στήριξη της Ελλάδας «για την επίσημη 
υπογραφή και επικύρωση της συμφω-
νίας  ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης και Βιετνάμ»!

Αυτή η εξέλιξη με τη «φέτα Βιετνάμ» 
είναι εξαιρετικά σοβαρή και διαγράφει 
έναν τεράστιο κίνδυνο για τα συμφέ-
ροντα των κτηνοτρόφων. Οπως είναι 
γνωστό, οι γαλακτοβιομήχανοι έπαιξαν 
εξαιρετικά αρνητικό ρόλο σ’ αυτή την 
εξέλιξη, από τη στιγμή που άρχισαν να 
χρησιμοποιούν –παράνομα- εβαπορέ 
γάλα στην παρασκευή όλων των γαλα-
κτοκομικών προϊόντων. Αυτή η πρακτι-
κή οδήγησε σε ανεξέλεγκτες καταστά-
σεις. Τώρα, η συμφωνία ΕΕ-Βιετνάμ, με 
την οποία η ασιατική χώρα νομιμοποι-
είται να βαφτίζει το λευκό τυρί φέτα, 
θορύβησε τους γαλακτοβιομήχανους, 
που φτάνουν στο σημείο να χαρακτηρί-
σουν κατάπτυστο κείμενο τη συμφωνία 
για τη φέτα. Δεν έχουν καμιά διάθεση 
να υπερασπιστούν την ελληνική φέτα 
και την ελληνική κτηνοτροφία (την 
οποία εξοντώνουν συστηματικά πιέζο-
ντας τις τιμές σε μη βιώσιμα επίπεδα, 
με τις αθρόες εισαγωγές εβαπορέ γά-
λακτος και την ανεξέλεγκτη χρήση του 
ακόμα και στην παραγωγή προϊόντων 
ΠΟΠ όπως η φέτα), αλλά βλέπουν ότι 
μπαίνουν σε άμεσο κίνδυνο τα οικονο-
μικά τους συμφέροντα, δεδομένου ότι 
είναι ορατός ο κίνδυνος για δραστική 
μείωση των εξαγωγών φέτας.

Εμείς απευθυνόμαστε στους φτω-
χούς κτηνοτρόφους και τους ρωτάμε: 
θα επιτρέψουν στους Τσιπροκαμμέ-
νους να ολοκληρώσουν το έγκλημά 
τους σε βάρος της ελληνικής φέτας 
με την υπογραφή συμφωνιών τύπου 
ΕΕ-Καναδά και ΕΕ-Βιετνάμ; Ιδωμεν…

Γεράσιμος Λιόντος

Λωρίδα της Γάζας.
Την Τρίτη το βράδυ, οι σιω-

νιστές έσπευσαν να συνάψουν 
ανακωχή με την Αντίσταση και 
επιστροφή στη συμφωνία εκε-
χειρίας με την οποία τερμα-
τίστηκε η ισραηλινή εισβολή 
στη Γάζα το 2014. Στο άκουσμα 
της είδησης για την υπογραφή 
ανακωχής, δεκάδες χιλιάδες 
Παλαιστίνιοι βγήκαν στους 
δρόμους των μεγαλύτερων πό-
λεων της Γάζας με παλαιστινι-
ακές σημαίες και σημαίες των 
οργανώσεων της Αντίστασης, 
γιορτάζοντάς την ως νέα νίκη 
τους επί των σιωνιστών, ενώ 
στο Ισραήλ μια δράκα εβραίων 
εποίκων μπλόκαρε κεντρικούς 
δρόμους διαμαρτυρόμενη 
ενάντια στην ανακωχή.

Λίγο μετά την έναρξη της 
ανακωχής, ο εκπρόσωπος 
Τύπου του ένοπλου σκέλους 
της Χαμάς, Αμπού Ομπέιντα, 
ο οποίος συνήθως μιλά εξ 
ονόματος όλων των ένοπλων 
οργανώσεων, δήλωσε σε 
συνέντευξη Τύπου ότι η Αντί-
σταση σκόπευε να επεκτείνει 
τη ζώνη ρίψης ρουκετών και 
όλμων συμπεριλαμβάνοντας 
τις ισραηλινές πόλεις Ασντόντ 
και Μπερσεβά, αν ο ισραηλι-
νός στρατός δε σταματούσε 
άμεσα τους βομβαρδισμούς, 
και προειδοποίησε το Ισραήλ 
ότι η Αντίσταση θα τηρεί την 
ανακωχή όσο την τηρούν και 
οι σιωνιστές.

Η Αντίσταση δεν παρέμεινε 
παθητικός δέκτης της ισραηλι-

νής επιθετικότητας, αλλά απά-
ντησε ακαριαία και με τον πιο 
δυναμικό τρόπο στο χτύπημα 
που δέχτηκε, αιφνιδιάζοντας 
τους σιωνιστές και δίνοντάς 
τους να καταλάβουν ότι πλέ-
ον είναι πολύ σκληρή για τα 
δόντια τους. Γι’ αυτό και εξα-
ναγκάστηκαν σε άμεση ανα-
δίπλωση. Παρά τις ισραηλινές 
επιθέσεις και την κλιμάκωση 
με τη δυναμική απάντηση της 
Αντίστασης, οι συνομιλίες 
μεταξύ Χαμάς και σιωνιστών 
-με τη διαμεσολάβηση της 
Αιγύπτου- για τη σύναψη μόνι-
μης εκεχειρίας συνεχίζονται 
κανονικά. Σύμφωνα με την ισ-
ραηλινή εφημερίδα Haaretz, 
ο ίδιος ο Νετανιάχου δήλωσε 
πριν από λίγες μέρες ότι μια 
νέα εισβολή στη Γάζα δεν εί-
ναι απαραίτητη προς το παρόν.

Οι σιωνιστές βλέπουν ότι 
είναι αδύνατο, αφενός να 
αφοπλίσουν την Αντίσταση 
και αφετέρου να αποτρέψουν 
τις εκτοξεύσεις ρουκετών και 
όλμων προς τους γειτονικούς 
ισραηλινούς οικισμούς, επι-

βάλλοντας στην πολιορκημέ-
νη Γάζα σιγή νεκροταφείου. 
Μπορεί ο σιωνιστικός όχλος 
να διψάει για παλαιστινιακό 
αίμα, αλλά όπως στο παρελθόν 
έτσι και τώρα, αυτός ο όχλος 
δεν είναι διατεθειμένος ούτε 
στο ελάχιστο να υποστεί οποι-
ασδήποτε μορφής απώλειες 
σε ανθρώπους και εγκατα-
στάσεις. Κάθε πετυχημένη 
ενέργεια της Αντίστασης αυ-
ξάνει την ανασφάλεια αυτού 
του όχλου, καθιστώντας του 
σαφές ότι τζάμπα ονειρεύεται 
την ήττα της Γάζας και πως 
κάθε ενέργεια ενάντια στον 
παλαιστινιακό λαό δε θα μένει 
αναπάντητη. 

Την Τετάρτη, ο Νετανιάχου 
εξώθησε τον Λίμπερμαν σε 
παραίτηση. Ετσι, εκτός από 
την αποτυχία του σιωνιστικού 
σχεδίου, που ισοδυναμεί με 
ήττα των σιωνιστών στο πεδίο 
της μάχης, είχαμε και μια πο-
λιτική νίκη της Παλαιστινιακής 
Αντίστασης επί της ισραηλινής 
κυβέρνησης.

Παλαιστινιακή Αντίσταση

Πολύ σκληρή για τα δόντια 
των ναζι-σιωνιστών
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Επιβεβαίωσαν την εργαλειοποίηση 
της συνταγματικής αναθεώρησης

Αποκαλυπτική απ' όλες τις 
απόψεις ήταν η πολύωρη 

συνεδρίαση της Ολομέλειας 
της Βουλής που καθόρισε τα 
διαδικαστικά για την αναθεώ-
ρηση του συντάγματος. Φάνη-
κε καθαρά η εργαλειοποίηση 
της σχετικής διαδικασίας (της 
ύψιστης θεσμικής διαδικασί-
ας, όπως αρέσκονται να την 
αποκαλούν), ώστε να χρησι-
μοποιηθεί στην προεκλογική 
αντιπαράθεση. Με τη βοήθεια 
και του Βούτση, που επέτρεψε 
στους Τσίπρα και Μητσοτάκη 
να απαντούν ο ένας στον άλλο 
επί δίωρο, σπρώχνοντας στο 
περιθώριο τους άλλους πολι-
τικούς αρχηγούς, η διαδικασία 
μετατράπηκε σε δικομματική 
κοκορομαχία.

Ο Τσίπρας, αντίθετα απ' ό,τι 
συνηθίζει, κινήθηκε σε χαμη-
λούς τόνους και συναινετικό 
πνεύμα. Ο Μητσοτάκης φο-
βήθηκε ότι μπορεί να παγιδευ-
τεί κι ήταν αυτός που ανέβασε 
τους τόνους από την αρχή, για 

ν' ακολουθήσει ο Τσίπρας. Και 
φυσικά, η κοκορομαχία ήταν 
επί παντός του επιστητού 
(σκάνδαλα, συμφωνία Πρε-
σπών, διορισμοί κτλ.) και λιγό-
τερο για το Σύνταγμα.

Οι τοποθετήσεις δεν περι-
είχαν εκπλήξεις σε σχέση με 
τα όσα είχαν δημοσιοποιηθεί 
(μόνο η ΝΔ άλλαξε την πρό-
τασή της για απευθείας από 
το λαό εκλογή προέδρου της 
Δημοκρατίας και πρότεινε ή 
εκλογή από διευρυμένο εκλε-
κτορικό σώμα ή με 151 στην 
τρίτη ψηφοφορία στη Βουλή). 
Αξίζει να σημειωθεί η άποψη 
Τσίπρα (Κατρούγκαλου στην 
ουσία), ότι η επόμενη Βουλή 
δεσμεύεται να ακολουθήσει 
την κατεύθυνση της συνταγ-
ματικής αναθεώρησης που θα 
εγκρίνει η σημερινή (δηλαδή, 
την κατεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ). 
Δηλαδή, οι 180 βουλευτές που 
θα ψηφίσουν μια διάταξη στην 
επόμενη Βουλή θα πρέπει υπο-
χρεωτικά να ακολουθήσουν 

το περιεχόμενο που θα έχουν 
υποδείξει 151 βουλευτές στη 
σημερινή Βουλή! Ο Μητσο-
τάκης του το ξέκοψε ότι αυτό 
αποκλείεται, παρέπεμψαν και 
οι δύο σε συνταγματολόγους 
και το θέμα έκλεισε προς το 
παρόν.

Εννοείται πως η επόμενη 
Βουλή θα δώσει ό,τι περιεχό-
μενο γουστάρει σε κάθε ανα-
θεωρητέα διάταξη, φτάνει να 
βρει τους 180. Με βάση την 
αντιπαλότητα που έχει ανα-
πτυχθεί, δύσκολα θα ολοκλη-
ρωθεί μια συνταγματική ανα-
θεώρηση πέρα από καναδυό 
σημεία που ενδέχεται να συμ-
φωνήσουν (εκλογή προέδρου 
της Δημοκρατίας και ποινική 
αντιμετώπιση των υπουργών). 
Κι ακόμα δεν έχει περάσει ο 
«κίνδυνος» να μην ολοκληρω-
θεί ούτε αυτή η συνταγματική 
αναθεώρηση, με διάφορα προ-
σχήματα. Μέχρι τις 15 Γενάρη, 
που θα γίνει η πρώτη ψηφοφο-
ρία, θα ξέρουμε.

Τον δρόμο τον άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αποστόλου

Τώρα και φέτα… Βιετνάμ, με τη βούλα της Κομισιόν

Οπως είναι γνωστό, ο πρώην υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Αποστόλου, προ-

κειμένου να εξαπατήσει τους κτηνοτρόφους και 
καλμάρει την αγανάκτησή τους για την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του 2016, η οποία νο-
μιμοποίησε τη χρήση εβαπορέ γάλακτος στην 
παρασκευή ελληνικού γιαουρτιού, συγκρότησε 
ομάδα εργασίας με σκοπό να μελετήσει τη δυ-
νατότητα σύνταξης φακέλου για την πιστοποίη-
ση του ελληνικού γιαουρτιού ως προϊόντος ΠΓΕ 
(Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ενδειξης).

Από την πρώτη στιγμή είχαμε υπογραμμίσει 
ότι όσο ισχύει η ΚΥΑ του 2016, που νομιμοποι-
εί τη χρήση εβαπορέ γάλακτος και όσο οι κυ-
βερνήσεις (συμπεριλαμβανόμενης αυτής των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ) κάνουν τα στραβά μάτια και αφή-
νουν τις γαλακτοβιομηχανίες να χρησιμοποιούν 
παράνομα εβαπορέ γάλα για την Παρασκευή, 
όχι μόνο γιαουρτιού, αλλά όλων των γαλακτοκο-
μικών προϊόντων, ένας φάκελος για την πιστο-
ποίηση του ελληνικού γιαουρτιού ως προϊόντος 
ΠΓΕ δε θα έχει καμία τύχη. Αν φτιαχτεί τέτοιος 
φάκελος, θα είναι μόνο για να εξαπατηθούν οι 
έλληνες κτηνοτρόφοι.

Στη συνέχεια ,βρήκαμε το πόρισμα της ομά-
δας εργασίας, το δημοσιεύσαμε και το σχολιά-
σαμε. Ηταν το τελικό πόρισμα, το οποίο -όπως 
μάθαμε εκ των υστέρων- εγκρίθηκε από την 
ομάδα εργασίας στις 28 Μάρτη του 2018. Στο 
πόρισμα προβάλλονταν επιχειρήματα, σύμφωνα 
με τα οποία, για να πιστοποιηθεί το ελληνικό γι-
αούρτι ως προϊόν ΠΓΕ, δεν είναι απαραίτητο να 
παρασκευάζεται μόνο με ελληνικό νωπό γάλα 
όλων των τύπων, αλλά μπορεί να παρασκευά-
ζεται και με εισαγόμενο γάλα! Αυτή η αποκά-

λυψη θορύβησε το διάδοχο του Αποστόλου, Στ. 
Αραχωβίτη, που έσπευσε να δώσει γραμμή στα 
μέλη της ομάδας εργασίας να ισχυριστούν ότι 
το πόρισμα που δημοσιεύσαμε δεν είναι το τελι-
κό. Στη συνέχεια, οκτώ από τα μέλη της ομάδας 
εργασίας έσπευσαν –με εντολή υπουργού- να 
φτιάξουν νέο πόρισμα-καρικατούρα.

Είναι τόσο μπάχαλο οι υπηρεσίες του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ και του εργαστηρίου του αναπληρωτή κα-
θηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Μασούρα, που με έγγραφό του το εργαστήριο 
αποκάλυψε ότι η ομάδα εργασίας είχε αποφα-
σίσει για τη σύνταξη φακέλων για τρία  είδη ελ-
ληνικού γιαουρτιού στις 28 Μάρτη και όχι στις 19 
Οκτώβρη του 2018, όπως ισχυρίζονται τα οκτώ 
μέλη της ομάδας εργασίας καθ’ υπόδειξη του 
υπουργού. 

Γράφει η καθηγήτρια Εφ. Τσακαλίδου, διευθύ-
ντρια του Εργαστηρίου Γάλακτος, σε επιστολή 
της προς τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ, με ημερομηνία 16 Οκτώβρη του 
2018: «Εχοντας ως προτεραιότητα τις παραγω-
γικές και αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής 
αγροτικής οικονομίας και κοινωνίας, πιστεύου-
με ότι σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, 
θα συμβάλουμε στην κατοχύρωση του ελληνικού 
γιαουρτιού, που αποτελεί ένα από τα εμβληματι-
κά προϊόντα μας στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια 
αγορά. Το παραπάνω έργο περιλαμβάνει τη 
σύνταξη φακέλου για τα 3 είδη ελληνικού για-
ουρτιού (παραδοσιακό, στραγγιστό, συνεκτικής 
δομής), όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση 
της 28/3/2018 της Ομάδας Εργασίας για το Ελ-
ληνικό Γιαούρτι, η οποία έχει οριστεί με την με 

αριθ. 9383/103595/04-10-2017 Υ.Α.»!
Μετά απ’ αυτή την (ακούσια) αποκάλυψη, γί-

νεται φανερό ότι ο υπουργός και τα μέλη της 
ομάδας εργασίας, που ισχυρίστηκαν ότι το πό-
ρισμα της 28ης Μάρτη του 2018 ήταν προσωρινό 
και όχι το τελικό, λένε ψέματα. Και βέβαια, απο-
καλύπτεται ότι θέλουν να στείλουν ένα φάκελο 
για την πιστοποίηση του ελληνικού γιαουρτιού, 
μόνο και μόνο για να εξαπατήσουν τους κτηνο-
τρόφους. Γνωρίζουν καλά και οι ίδιοι ότι αυτός 
ο φάκελος δε θα έχει καμία τύχη.

Ολη αυτή η ιστορία με το φάκελο για το ελ-
ληνικό γιαούρτι, σε συνδυασμό με την αδυναμία 
του διευθύνοντος συμβούλου Μπακαλέξη να 
πάρει από το ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ απόφα-
ση για τη σύνταξη φακέλου, εξόργισε τον Αρα-
χωβίτη και τον εξώθησε σε κινήσεις πανικού, 
όπως ήταν το στήσιμο των μπάτσων της φρου-
ράς του για να μας εμποδίσουν (παράνομα) να 
μπούμε στο υπουργείο όπου μπαίνουμε ελεύ-
θερα και κάνουμε ρεπορτάζ εδώ και 22 χρόνια 
(γράφουμε αναλυτικά στη σελίδα 11).

Και βέβαια, ο πανικός εντείνεται από τη συμ-
φωνία ΕΕ-Βιετνάμ που βάζει ταφόπλακα στη 
φέτα, καθώς επιτρέπει να βαφτίζεται το βιετ-
ναμέζικο λευκό τυρί, φέτα (γράφουμε αναλυτικά 
στις διπλανές στήλες). Ο Σ. Αραχωβίτης προς 
το παρόν σιωπά (όπως και ο προκάτοχός του). 
Τώρα που αποκαλύπτεται η αλήθεια, όμως, θα 
έχει να αντιμετωπίσει τους αγανακτισμένους και 
αποφασισμένους για όλα κτηνοτρόφους.

Αυτή την περίοδο ο νέος υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει στα χέρια του 
«καυτές πατάτες»:

α) Το ελληνικό γιαούρτι, που παράγεται με 

τη μαζική χρήση εισαγόμενου εβαπορέ γάλα-
κτος (το οποίο γάλα χρησιμοποιείται μαζικά 
για την παρασκευή όλων των γαλακτοκομικών 
προϊόντων). Δεν θέλει, φυσικά, να φτάσει το 
μαχαίρι στο κόκκαλο και επέλεξε ν’ αφήσει την 
κατάσταση που βρήκε ως έχει! Δηλαδή, να συ-
νεχίσει να ισχύει η ΚΥΑ του 2016, να χρησιμοποι-
είται μαζικά εβαπορέ γάλα και να θεωρείται το 
ελληνικό γιαούρτι τρόπος παρασκευής και όχι 
προϊόν ΠΓΕ. 

β) Την ελληνική φέτα, που με την πολιτική του 
Αποστόλου έχει μετατραπεί από προϊόν ΠΟΠ σε 
τρόπο παρασκευής.

Επειδή ο Αραχωβίτης δε θέλει και δεν μπορεί 
να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα προς όφελος 
των φτωχών κτηνοτρόφων και της  ελληνικής 
κτηνοτροφίας, επέλεξε να καταργήσει την 
Υπουργική Απόφαση Μπόλαρη για τους ελέγ-
χους (14 Οκτώβρη του 2015). Αυτή η υπουργική 
απόφαση ίσχυσε για τρία χρόνια και δεν ήταν 
προσωπική του Μπόλαρη, αλλά καθαρά κομμα-
τική, του ΣΥΡΙΖΑ και δε βοήθησε στο ελάχιστο 
τους κτηνοτρόφους. Το όργιο από τους γαλακτο-
βιομήχανους συνεχίστηκε, οι τιμές του νωπού 
γάλακτος όλων των τύπων κατρακύλησαν, ενώ 
με τις διεθνείς συμφωνίες η φέτα έχει μετατρα-
πεί σε τρόπο παρασκευής και έτσι υπονομεύθη-
κε ως προϊόν ΠΟΠ.

Το ίδιο το ελεγκτικό σύστημα πάσχει από τη 
φύση του, δεδομένου ότι θεωρούνται αξιόπιστοι 
οι καπιταλιστές και ο λεγόμενος αυτοέλεγχος 
των επιχειρήσεων είναι η βάση που στηρίζεται 
το σύστημα. Για παράδειγμα, ο έλεγχος που 
διεξάγεται κάθε χρόνο είναι δειγματοληπτικός 
και το δείγμα είναι ένα 5% των επιχειρήσεων! 

Μέχρι τώρα, σύμφωνα με τις ισχύουσες ΚΥΑ 
για τους ελέγχους και με την Υπουργική Από-
φαση Μπόλαρη, οι επιτόπιοι δειγματοληπτικοί 
έλεγχοι διεξάγονταν χωρίς προειδοποίηση των 
καπιταλιστών. Τώρα, Αραχωβίτης, Τελιγιορίδου 
και Παπανάτσιου, στο σχέδιο ΚΥΑ που δημο-
σιοποίησαν, εισάγουν για πρώτη φορά διάτα-
ξη (άρθρο 7, παρ. 6) σύμφωνα με την οποία οι 
επιτόπιοι έλεγχοι μπορούν να διεξάγονται μετά 
από προειδοποίηση!

Οι υπουργοί θεωρούν ότι οι κτηνοτρόφοι εί-
ναι συνυπεύθυνοι με τους καπιταλιστές για την 
κατάσταση που επικρατεί στον γαλακτοκομικό 
τομέα και προτείνουν διατάξεις που θα υποχρε-
ώσουν τους κτηνοτρόφους να καταφύγουν σε 
λογιστές.

Ενώ είναι γνωστό ότι οργιάζει η χρήση παρά-
νομων υλών (π.χ. εβαπορέ γάλακτος στην παρα-
σκευή όλων των γαλακτοκομικών), οι Αραχωβί-
της, Τελιγιορίδου και Παπανάτσιου κατήργησαν 
τη διάταξη που προέβλεπε επιβολή προστίμου 
για τη χρήση παράτυπων πρότυπων υλών! Το 
επισημαίνουμε, όχι γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η 
διάταξη βοηθά στην καταπολέμηση της χρή-
σης εβαπορέ γάλακτος και άλλων παράνομων 
πρώτων υλών (η πρόβλεψη προστίμων δε βοηθά 
τον ελεγκτικό μηχανισμό, που είναι ολιγομελής, 
διάτρητος και το σπουδαιότερο βραχυκυκλωμέ-
νος από την πολιτική ηγεσία ώστε να μην κάνει 
ουσιαστικούς ελέγχους, προς όφελος των καπι-
ταλιστών), αλλά γιατί η μη πρόβλεψη προστίμου 
για τη χρήση παράτυπων πρώτων υλών υποδη-
λώνει ότι για την πολιτική ηγεσία δεν υφίστα-
ται πρόβλημα χρήσης παράτυπων υλών στην 
παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων!

Κινήσεις πανικού από τον υπουργό Αραχωβίτη
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Το γαϊτανάκι των 
διώξεων

Αναβολή για τις 12 του Φλεβάρη 2019 πήρε η 
δίκη των 14 διοικητικών υπαλλήλων του ΕΚΠΑ 
και του ΕΜΠ.

Οι εργαζόμενοι παραπέμπονταν για τη 
συμμετοχή τους στη μεγάλη απεργία, των 
τρεισίμισι μηνών, των διοικητικών υπαλλήλων 
το 2013, απεργία με ειδικό βάρος, που άφησε 
παρακαταθήκες στο εργατικό και συνδικαλι-
στικό κίνημα, γιατί παρά τα χίλια εμπόδια από 
κυβέρνηση και συνδικαλιστική γραφειοκρατία, 
κατάφερε να νικήσει και να πετύχει την επι-
στροφή στη δουλειά των εργαζόμενων.

Το γαϊτανάκι της ποινικοποίησης των αγώ-
νων, γαϊτανάκι που εμπλουτίστηκε -παρά τις 
δημαγωγικές δημοκρατικές κορώνες των συ-
ριζαίων- και με το νέο νομοθέτημα που βάζει 
εμπόδια στην κήρυξη της απεργίας, συνεχίζε-
ται. Στόχο έχει να στείλει τρομοκρατικό μήνυ-
μα σε όσους τολμούν να αγωνίζονται. 

Σε ανακοίνωση-κάλεσμα συμπαράστασης 
η Πρωτοβουλία Εργαζομένων Πανεπιστημίου 
Αθηνών σημειώνει: 

«Το δικαίωμα στην απεργία ΔΕΝ τίθεται 
εκτός νόμου. Ούτε με νομοθετήσεις κατά πα-
ραγγελία του Κεφαλαίου, ούτε με διώξεις αυτών 
που ‘’δεν συμμορφώνονται με τας υποδείξεις’’.

Σε ένα περιβάλλον όλο και πιο εχθρικό για 
όλους μας, με την υποχρηματοδότηση των δο-
μών στην Υγεία - Παιδεία - Πρόνοια, την εντατι-
κοποίηση, τις ελαστικές μορφές εργασίας, την 
κοινωνική αδικία να γιγαντώνεται, την ακροδε-
ξιά να δείχνει τα δόντια της, τη στοχοποίηση 
των μεταναστών και των ‘’διαφορετικών’’, το κυ-
νήγι εμβληματικών αγώνων είναι ένα προνόμιο 
που η κάθε κυβέρνηση κάνει χρήση - όπως και 
η σημερινή. Η απάντηση όμως που πρέπει να 
λάβει πρέπει να είναι ΑΜΕΣΗ και ΚΑΘΟΛΙΚΗ».

 Νοέμβρης και τα 
κενά στα σχολεία 
παραμένουν

Φθάσαμε στα μέσα του Νοέμβρη και τα κε-
νά παραμένουν στα σχολεία, με αποτέλεσμα 
να χάνονται χιλιάδες διδακτικές ώρες. Μόνο 
στον Πειραιά, με βάση την τελευταία καταγρα-
φή των κενών, χάνονται 3.091 διδακτικές ώρες. 
Κενά παρατηρούνται σε Καστοριά, Πειραιά, 
Αθήνα, Χαλκιδική, κ.λπ. Για το θέμα έχουν γίνει 
καταγγελίες από τις οικείες ΕΛΜΕ [η ΕΛΜΕ 
Α΄Αθήνας καταγγέλλει ότι σύμφωνα με την 
εκτίμηση του ΠΥΣΔΕ λείπουν 16 Μαθηματι-
κοί, 7 κλάδου Φυσικών επιστημών (Φυσικοί 
και Βιολόγοι), καθώς και διάφορες τεχνικές 
ειδικότητες]. 

Πώς απαντά ο υπουργός Παιδείας; Οτι πρέ-
πει εν ολίγοις να είμαστε και ευχαριστημένοι. 
Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές 
αποχωρήσεις εκπαιδευτικών λόγω συνταξιο-
δότησης (σ.σ.: οι οποίες ουδέποτε αναπληρώ-
θηκαν από μόνιμους διορισμούς), γιατί η κρίση 
δημιούργησε μεγάλα προβλήματα παγιώνο-
ντας το θεσμό των αναπληρωτών στα σχολεία, 
που στην Ελλάδα το ποσοστό τους αγγίζει το 
15% του συνόλου των εκπαιδευτικών, ενώ στις 
χώρες της ΕΕ είναι 3%-5%, γιατί η κυβέρνησή 
του έχει κάνει το μέγιστο δυνατό, διορίζοντας 
με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 19.000 
αναπληρωτές. Τώρα, λέει, έχει πάρει μια νέα 
χρηματοδότηση και αναμένονται ακόμη 1.000 
διορισμοί αναπληρωτών στα σχολεία.

Υπομονή και εγκαρτέρηση συνιστά ο Γα-
βρόγλου. Πολύ φυσικό, αφού οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
έχουν αναλάβει να διαχειριστούν την κρίση 
προς όφελος του κεφαλαίου (ντόπιου και ξέ-
νου). 

Το δημόσιο σχολείο, όμως, οι μαθητές και οι 
εκπαιδευτικοί του, που δίνουν αγώνα ζωής, δε 
διαθέτουν υπομονή. Απαιτούν -και πολύ καλά 
κάνουν- και δε ζητούν απλώς τα αυτονόητα.

Σύγκλητος ΕΚΠΑ

Με τα χίλια ζόρια ανακοίνωση
Προηγήθηκαν οι ανακοινώσεις-

καταγγελίες της Πρωτοβουλί-
ας Εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών με αφορμή:

u Το σχέδιο νόμου «Συνέργειες 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπι-
στήμιου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες δι-
ατάξεις», που, συν τοις άλλοις, θα 
επιφέρει βίαια πλήγματα στα ερ-
γασιακά δικαιώματα των εργαζό-
μενων στο Πανεπιστήμιο, οι οποίοι 
καλούνται να σηκώσουν τεράστιο 
βάρος, καθώς ο αριθμός τους είναι 
ούτως ή άλλως ανεπαρκής σε σχέ-
ση με τις ανάγκες και νέες προσλή-
ψεις δεν  προβλέπονται.

Η ανακοίνωση της Πρωτοβουλί-
ας σημείωνε χαρακτηριστικά, επιρ-
ρίπτοντας μεγάλες ευθύνες στη δι-
οίκηση του ΕΚΠΑ:  «Παρά τα ΣΟΒΑ-
ΡΟΤΑΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ που τίθενται 
σε ό,τι αφορά την πολιτική για την 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τα ΣΗ-
ΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
που θα αντιμετωπίσει το προσωπικό 
όλων των εμπλεκόμενων Ιδρυμάτων, 
η Διοίκηση και οι παράγοντες του 
ΕΚΠΑ, σε αγαστή συνεργασία με τα 
ΜΜΕ, την κυβέρνηση και την αντι-
πολίτευση, αποπροσανατολίζουν 
συστηματικά, φροντίζοντας να μην 
υπάρξει καμιά συζήτηση για το νο-
μοσχέδιο». 

[σ.σ.: Το σίριαλ των «συγχωνεύ-
σεων-συνεργειών-συνεργασιών» 
των ΑΕΙ με τα ΤΕΙ προωθείται στο 
πλαίσιο της δέσμευσης έναντι του 
ΟΟΣΑ και της ΕΕ για τη δημιουρ-
γία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου 
Ανώτατης Εκπαίδευσης και υποκρύ-
πτει σχέδιο υποβάθμισης των πανε-
πιστημιακών σπουδών στο πνεύμα 
της κακόφημης Διακήρυξης της 
Μπολόνια (τριετής προπτυχιακός 

κύκλος). Τα κριτήρια με τα οποία 
πραγματώνονται αυτές οι συγχω-
νεύσεις-συνεργασίες είναι κριτήρια 
μείωσης των δαπανών].

u Τη δολοφονία ενός εκ των 
αφεντικών της MY SERVICES, 
εταιρίας που έχει αναλάβει τον κα-
θαρισμό του Πανεπιστήμιου, που 
ανέδειξε το τεράστιο σκάνδαλο 
των δουλεμπορικών εταιριών, που 
αναλαμβάνουν έργα σε Πανεπιστή-
μια και δημόσιες υπηρεσίες, κατα-
ληστεύοντας τους εργαζόμενους 
και ασκώντας πάνω τους βία και 
τρομοκρατία.

Η αναφορά στην ανακοίνωση-κα-
ταγγελία της Πρωτοβουλίας Εργα-
ζομένων στο ΕΚΠΑ ότι «δε νοείται 
όμως συνδικαλιστικό όργανο εργα-
ζομένων να μην ενδιαφέρεται για 
τα προβλήματα που αυτοί αντιμε-
τωπίζουν, ενόψει ενός νομοσχεδί-
ου που θα επιφέρει ΤΕΡΑΣΤΙΑ με-
ταβολή στην εργασιακή κατάσταση 
όλων μας. Δε νοείται να μην έχει 
ΠΡΩΤΟ θέμα στην ατζέντα του τη 
διασφάλιση των θέσεων εργασίας 
μας και την παραμονή μας στον 
τόπο κατοικίας μας, να μην απαιτεί 
προσλήψεις (πράγμα που θα έπρε-
πε να απαιτεί ούτως ή άλλως, πόσο 
μάλλον όταν δημιουργούνται 10 νέα 
Τμήματα, άγνωστος αριθμός διε-
τών προγραμμάτων σπουδών, κ.α.), 

να μη φροντίζει να σταματήσει η 
εντατικοποίηση της εργασίας και 
να μην προσπαθεί να διασφαλίσει 
ότι το μέλλον μας δε θα είναι ακό-
μα χειρότερο από το παρόν», έφερε 
αποτέλεσμα. Ακολούθησε σχετική 
ανακοίνωση και από το Σύλλογο 
Διοικητικού Προσωπικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

Σημειώνουμε επίσης ότι όλο το 
προηγούμενο διάστημα υπήρξαν 
κινητοποιήσεις φοιτητών για τη 
ρύθμιση του νόμου Γαβρόγλου 
(άρθρο 111 του ν. 4547/2018), για την 
πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Δι-
δακτικής Επάρκειας, που ουσιαστι-
κά αποδεσμεύει το πτυχίο από την 
πιστοποίηση επάρκειας και βάζει 
σε άμεσο κίνδυνο τα επαγγελματι-
κά δικαιώματα των αποφοίτων των 
λεγόμενων καθηγητικών σχολών. 
Οι φοιτητές απαιτούν η επάρκεια 
να αποδίδεται μαζί με το βασικό 
πτυχίο. Κάθε άλλος τρόπος (ειδικό 
πρόγραμμα σπουδών) τορπιλίζει 
τα επαγγελματικά τους δικαιώμα-
τα και βάζει από το παράθυρο την 
καθιέρωση διδάκτρων.

[σ.σ.: Σύμφωνα με τη ρύθμιση 
του νόμου Γαβρόγλου, οι πανεπι-
στημιακές διοικήσεις μπορούν να 
καθορίσουν τους τρόπους που θα 
αποδίδεται η επάρκεια. Ενας από 
αυτούς τους τρόπους είναι ύστε-

ρα από παρακολούθηση ομάδας 
μαθημάτων που προσφέρονται 
στο πλαίσιο ειδικού προγράμμα-
τος σπουδών ή στο πλαίσιο του 
προγράμματος σπουδών πρώτου 
κύκλου ή και συνδυαστικά].

Μετά από όλα αυτά, με την καυτή 
ανάσα εργαζόμενων και φοιτητών 
στο σβέρκο της, η Σύγκλητος ανα-
γκάστηκε να δηλώσει παρούσα, με 
μια υποτονική ανακοίνωση, στην 
οποία σημειώνει: 

«Η Σύγκλητος κατά τη σημερινή 
της συνεδρίαση, 6/11/18, ζητά την 
αύξηση της χρηματοδότησης για 
την αύξηση των θέσεων ΔΕΠ, ΕΕΠ, 
ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού προσω-
πικού και ιδιαίτερα φυσικών προ-
σώπων για την καθαριότητα και τη 
φύλαξη, όπως προβλέπεται εξάλλου 
από τον Οργανισμό που κατατέθηκε 
τον περασμένο Αύγουστο, έτσι ώστε 
να περιοριστεί η ανάγκη του Πανε-
πιστημίου μας για προσφυγή σε διά-
φορες εταιρείες. Ζητά επίσης τη μο-
νιμοποίηση των συμβασιούχων που 
υπηρετούν στο Ιδρυμά μας και την 
περαιτέρω αύξηση της χρηματοδό-
τησης προκειμένου να παρέχονται 
στους φοιτητές δωρεάν ειδικά συγ-
γράμματα (κώδικες νομικής κ.λπ.).

Σχετικά με την παιδαγωγική και 
διδακτική επάρκεια επαναβεβαιώ-
νονται προηγούμενες αποφάσεις 
της Συγκλήτου ότι θα παρέχεται με 
το πτυχίο υποχρεωτικά σε όλους 
τους πτυχιούχους και σε όλα τα 
Τμήματα χωρίς προαπαιτούμενα 
και προϋποθέσεις κατοχυρώνοντας 
τα επαγγελματικά τους δικαιώματα 
(δηλ. χωρίς ροές και ειδικεύσεις και 
χωρίς αύξηση των μαθημάτων και 
συνεπώς του φόρτου εργασίας). Οι 
προτάσεις των συνελεύσεων των 
Τμημάτων θα εγκρίνονται από τη 
Σύγκλητο εφόσον ανταποκρίνονται 
στις παραπάνω προϋποθέσεις».

Γιούλα Γκεσούλη

…και συνεχίζουμε
Χωρίς την (ασφαλώς όχι τυχαία) συμμετοχή της Κουντουρά και του 

Κουίκ συνεδρίασε την Παρασκευή 9 Νοέμβρη η ΚΟ των ΑΝΕΛ. Η συνε-
δρίαση ήταν κλειστή, όμως όλα μαθεύονται (ειδικά αυτά που αφορούν 
τον Καμμένο και ό,τι απέμεινε από το κόμμα του). Σύμφωνα με τις διαρ-
ροές, λοιπόν, ο Καμμένος είπε ότι οι ΑΝΕΛ δε θα ψηφίσουν τη συμφω-
νία των Πρεσπών, όποτε και αν έρθει, αλλά σημείωσε πως δε θέλει να 
χρεωθούν ο ίδιος και οι ΑΝΕΛ την πτώση της κυβέρνησης. Εξήγησε ότι 
θα καταψηφίσει τη συμφωνία, θα αποσύρει τους υπουργούς του από την 
κυβέρνηση «και μετά συνεχίζουμε».

Το τελευταίο το είπε χωρίς καμιά διευκρίνιση για το τι ακριβώς εννοεί. 
Και το είπε μια μέρα μετά τη συνέντευξη του Τσίπρα, στην οποία ο πρωθυ-
πουργός είπε ότι ο Καμμένος θα καταψηφίσει τη συμφωνία των Πρεσπών 
αλλά σε καμία περίπτωση δε θα ρίξει την κυβέρνηση.

Βέβαια, όταν κανείς έχει να κάνει με τον Καμμένο, όλα μπορεί να τα 
περιμένει. Ακόμα και να παραμείνει στην κυβέρνηση, έχοντας καταψη-
φίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, όπως έκανε με διάφορες ρυθμίσεις 
(Σύμφωνο Συμβίωσης, Τζαμί στο Βοτανικό κτλ.). Είναι γλυκιά η εξουσία. 
Ιδιαίτερα όταν -πέραν των άλλων- σου δίνει τη δυνατότητα να μετακι-
νείσαι με το πρωθυπουργικό τζετ και να χρησιμοποιείς τα στρατιωτικά 
ελικόπτερα σαν ταξί.

Το βέβαιο είναι πως ο Καμμένος έχει ξεχάσει εκείνα τα… ηρωικά του 
τύπου «θα πάω στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα του πω ότι δεν 
υπάρχει δεδηλωμένη», «θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μην 
ψηφιστεί η συμφωνία» κτλ., αποδεικνύοντας ότι τα έλεγε επειδή ήταν 
σίγουρος ότι η συμφωνία δεν πρόκειται να εγκριθεί από τη Δημοκρατία 
της Μακεδονίας. Τώρα που τα πράγματα στα Σκόπια άλλαξαν, αρχίζει να 
προσαρμόζεται (με πίκρα είν' αλήθεια) στη νέα πραγματικότητα.

Η απελπισία των χαμένων
«Οταν η Ευρώπη καταλάβει τι κάνει ο κ. Τσίπρας, θα αντιδράσει και θα 

βάλει τον κάθε ιδεολογικό και πολιτικό κατεργάρη στη θέση του», δήλωσε 
ο Βενιζέλος, σε μια ακόμα εκδήλωση καταπιεσμένου αυτοκρατορικού συν-
δρόμου, απελπισίας για τα χαμένα μεγαλεία. Ο Βενιζέλος παρατηρεί σωστά 
ότι ο Τσίπρας «αζημίως, έκανε την πιο κυνική και ριζική μεταστροφή, αυτή 
για την οποία επαίρεται τώρα, εμφανιζόμενος στο SPD για να παραδώσει, 
προφανώς, την εντολή που είχε στις προηγούμενες Ευρωεκλογές ως επικε-
φαλής και διεκδικητής της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκ μέρους 
της Ενωμένης Αριστεράς. Δηλαδή ξεφτιλίζοντας τα πάντα, δείχνοντας ότι 
δεν υπάρχει κανένας αξιακός φραγμός, κανένα ηθικό σύστημα, δεν υπάρχει 
κανένα πλαίσιο αναφοράς. Υπάρχει απλώς ένα παιχνίδι ωμής εξουσίας, το 
οποίο παίζεται μπροστά στα μάτια μας, με πλήρη αίσθηση ελευθερίας να 
το παίζουν όσοι το παίζουν». 

Αλήθεια, δεν έχουν καταλάβει στην Ευρώπη τι ακριβώς έχει κάνει ο Τσί-
πρας; Περιμένουν τον Βενιζέλο να τους το πει κι όταν τους το εξηγήσει και 
το καταλάβουν θα θυμηθούν τις… αρχές τους και θα κάνουν τον Τσίπρα πέ-
ρα; Και να τα έλεγε αυτά κάποιος νέος και άφθαρτος αστός πολιτικός, πάει 
στο διάολο, μπορεί κάποιος να τον πίστευε. Να τα λέει όμως ο Βενιζέλος;

Είπαμε, όμως, ο τύπος έχει τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, πιστεύει 
ότι η Ιστορία τον έχει αδικήσει όσο κανέναν άλλο αστό πολιτικό, πιστεύει 
ότι ο ελληνικός λαός είναι αγνώμων απέναντί του, και γι' αυτό δεν μπορεί 
να χωνέψει ότι ο ίδιος δεν μπορεί να κινηθεί πέρα από την παρέα του «κύ-
κλου ιδεών» που έχει δημιουργήσει, ενώ ο Τσίπρας έχει καταφέρει -με τις 
κωλοτούμπες φυσικά- να είναι σήμερα ο εκλεκτός της ευρωπαϊκής σοσιαλ-
δημοκρατίας, που προσπαθεί να μακιγιάρει το γερασμένο της πρόσωπο. Να 
προσέχει μόνο ο Βενιζέλος, γιατί την ίδια ιδέα για τον εαυτό του είχε και ο 
Πάγκαλος και σήμερα κανείς δε θυμώνει μαζί του. Ολοι γελάνε…
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Στ. Αραχωβίτης: Δικτατορίσκος, πανικόβλητος, αφελέστατος

Νέο επεισόδιο στο υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, το μεσημέρι της 
Τρίτης 13 του Νοέμβρη. Τρεις 
μπάτσοι της φρουράς του 
υπουργού Σταύρου Αραχωβίτη 
έφραξαν την είσοδο στον συ-
ντάκτη της «Κόντρας» Γεράσι-
μο Λιόντο, απαιτώντας να τους 
πει πού ακριβώς θα πάει στο 
υπουργείο, ποιες υπηρεσίες θα 
επισκεφτεί, με ποιους υπάλλη-
λους θα μιλήσει!

Ηταν τόσο προκλητικοί οι 
μπάτσοι που ήταν φανερό ότι 
είχαν εντολή να λειτουργή-
σουν ως προβοκάτορες, με 
τελικό στόχο να συλλάβουν 
τον συντάκτη μας για «αντί-
σταση». Δεν τους πέρασε, φυ-
σικά, όμως φάνηκε καθαρά το 
ποιόν του νέου υπουργού του 
ΣΥΡΙΖΑ.

Την προηγούμενη φορά που 
υπήρξε ανάλογο επεισόδιο, με 
προσπάθεια παρεμπόδισης 
του συντάκτη μας, αναφερ-
θήκαμε στους μικρο-εξουσι-
αστές του «βαθέος ΣΥΡΙΖΑ» 
(http://www.eksegersi.gr/
issue/979/ Αγροτικά/31566.
Οι-μικρο-εξουσιαστές-του-
«βαθέος-ΣΥΡΙΖΑ»). Ο Στ. 
Αραχωβίτης «ζεματίστηκε» 
από την καταγγελία μας και 
διαβεβαίωσε ο ίδιος τον συ-
ντάκτη μας ότι δεν πρόκειται 
να αλλάξει το καθεστώς που 
εδώ και δεκαετίες υπάρχει για 
τους διαπιστευμένους συντά-

κτες του υπουργείου: μπαίνουν 
ελεύθερα στο υπουργείο και 
κάνουν τη δουλειά τους χωρίς 
να δίνουν αναφορά στην πολι-
τική ηγεσία.

Ομως, οι τελευταίες απο-
καλύψεις της εφημερίδας 
μας, που εξέθεσαν ανεπα-
νόρθωτα τον υπουργό (και 
όχι μόνο τον προκάτοχό του), 
αποκαλύψεις που πυροδότη-
σαν αντιδράσεις (απόρριψη 
πρότασης του υπουργού από 
την πλειοψηφία του ΔΣ του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, καταγγε-
λία της ΠΟΓΕΔΥ, σούσουρο 
στο υπουργείο για το έγκλημα 
σε βάρος της φέτας και για την 
κοροϊδία με το «ελληνικό για-
ούρτι ΠΓΕ», αναταραχή στον 
κτηνοτροφικό κόσμο από τη 
ραγδαία πτώση των τιμών του 
γάλακτος, που υψώνει τον 
εφιάλτη της οικονομικής κα-
ταστροφής μπροστά στους 
φτωχούς κτηνοτρόφους, αλλά 
και τις μικρές μεταποιητικές 
μονάδες που χρησιμοποιούν 
ελληνικό γάλα), ανάγκασαν 
τον Στ. Αραχωβίτη να πετάξει 
τη μάσκα του αριστερού και να 
εμφανιστεί με το πραγματικό 
του πρόσωπο: δικτατορίσκος, 
πανικόβλητος, αφελέστατος.

Δικτατορίσκος, γιατί προ-
σπαθεί να ελέγξει το ρεπορ-
τάζ. Ξέρει πολύ καλά ότι δεν 
μπορεί να τρομοκρατήσει την 
«Κόντρα» και τον συντάκτη 
της, θέλει όμως να τρομο-

κρατήσει τους υπηρεσιακούς 
παράγοντες, αφού θα είναι 
γνωστό με ποιους συναντιέται 
ο συντάκτης. Προσπαθεί έτσι 
να δημιουργήσει ένα κλίμα 
χαφιεδισμού μέσα στο υπουρ-
γείο, με τους υπάλληλους να 
φοβούνται ακόμα και τον ίσκιο 
τους.

Πανικόβλητος, γιατί επι-
χειρεί να βάλει εμπόδια στο 
ρεπορτάζ της εφημερίδας 
μας σε μια περίοδο που η «Κό-
ντρα» έχει κάνει αποκαλύψεις 
για τα έργα και τις ημέρες του 
ίδιου και του προκατόχου του 
Β. Αποστόλου, με την πρακτι-
κή πολιτική του οποίου ο Αρα-
χωβίτης βρίσκεται σε πλήρη 
ευθυγράμμιση. Επειδή του 
ξεσκίσαμε τη μάσκα του «κομ-
ματικού», που ήρθε «για να δι-
ορθώσει τα κακώς κείμενα», ο 
νέος υπουργός πανικοβλήθηκε 
και δεν μπορεί να το κρύψει. Γι’ 
αυτό και καταφεύγει σε κατα-
σταλτικά μέσα εναντίον της 
εφημερίδας μας, τα οποία δε 
διανοήθηκαν να εφαρμόσουν 
πασόκοι και νεοδημοκράτες 
υπουργοί, που είχαν δεχτεί την 
ανελέητη κριτική μας.

Αφελέστατος, γιατί νομίζει 
ότι με τους μπάτσους, τις απα-
γορεύσεις και το κλίμα χαφιε-
δισμού μπορεί να σταματήσει 
το ρεπορτάζ της εφημερίδας 
μας. Η «Κόντρα» κάνει ρεπορ-
τάζ για αγροτικά ζητήματα 
για περισσότερο από δυο δε-

καετίες. Ουδέποτε εξέθεσε 
τις πηγές της (εντός και εκτός 
υπουργείου), ουδέποτε επέτρε-
ψε στους ρουφιάνους (που και 
άλλοι υπουργοί έστησαν) να 
μάθουν το παραμικρό, ουδέ-
ποτε είπε ψέματα, ουδέποτε 
«έπνιξε» είδηση για να υπηρε-
τήσει σκοπιμότητες. Είναι αυτή 
η στάση αρχών που έφερε το 
σεβασμό φίλων και πολιτικών 
αντιπάλων και δημιούργησε 
αυτό που είναι άγνωστο στον 
κάθε Αραχωβίτη: εμπιστοσύνη! 
Υπουργοί ήλθαν και απήλθαν 
και το ρεπορτάζ της «Κόντρας» 
συνεχίστηκε. Περιττεύει να 
πούμε ότι δε θα το σταματή-
σουν κάποια «γατάκια» που 
ακόμα δεν τους έχει φύγει η 
τσίμπλα από το μάτι.

ΥΓ1. Αναφερόμαστε μόνο 
στον Στ. Αραχωβίτη και όχι 
σε διάφορους παρατρεχάμε-
νούς του που έχουν αναμιχθεί 
σ’ αυτή την ιστορία. Για μας 
υπάρχει η πολιτική ηγεσία και 
όχι οι «αναλώσιμοι» που την 
υπηρετούν με φανατισμό μι-
σθοφόρων.

ΥΓ2. Και λέγαμε τι μας θυ-
μίζει. Τον Τραμπ μας θυμίζει 
ο Αραχωβίτης. Τον Τραμπ που 
απαγορεύει την είσοδο στο 
Λευκό Οίκο μη αρεστών δημο-
σιογράφων και ήδη βρίσκεται 
αντιμέτωπος με μια μήνυση 
του CNN. Aμερικανοδουλεία 
και σ' αυτό το επίπεδο!

Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ)

Η κυβέρνηση υπερασπίζεται τα συμφέροντα των 
γαλακτοβιομηχάνων και ξεπουλά τους κτηνοτρόφους
Σε σφοδρή καταγγελία της 

κυβερνητικής πολιτικής 
προχώρησε η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δη-
μοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ), 
στην οποία συνδικαλίζονται οι 
γεωτεχνικοί δημόσιοι υπάλ-
ληλοι (γεωπόνοι, κτηνίατροι, 
δασολόγοι κτλ.), μετά την 
αποκάλυψη της «Κόντρας» ότι 
ο πρώην υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγ-
γέλης Αποστόλου, την ίδια 
ώρα που εξέδιδε πύρινες ανα-
κοινώσεις για τον αγώνα που 
δήθεν έδινε για την κατοχύ-
ρωση της φέτας, ξεπουλούσε 
εν ψυχρώ αυτό το προϊόν ΠΟΠ 
(Προστατευόμενης Ονομασί-
ας Προέλευσης).

Μετά και τις νεότερες απο-
καλύψεις, για την εμπορική 
συμφωνία ΕΕ-Βιετνάμ, με την 
οποία αναγνωρίζεται το δικαί-
ωμα της παραγωγής «φέτας» 
Βιετνάμ (γράφουμε αναλυτικά 
σε άλλη σελίδα), αναμένεται οι 
αντιδράσεις να λάβουν μορφή 
χιονοστιβάδας. Ακόμα και στε-
λέχη της γαλακτοβιομηχανίας, 
στην οποία τόσες «αβάντες» 
έχει κάνει η κυβέρνηση των 

ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, χαρακτηρίζουν 
επαίσχυντη αυτή τη συμφω-
νία, γιατί πλήττει και τα δικά 
τους συμφέροντα (ξεχνώντας 
τις δικές τους ευθύνες, με τις 
αθρόες εισαγωγές νωπού και 
συμπυκνωμένου γάλακτος, το 
οποίο χρησιμοποιούν για την 
παραγωγή όλων των γαλακτο-
κομικών προϊόντων, συμπερι-
λαμβανόμενης της φέτας).

Η φέτα, από προϊόν ΠΟΠ, 
μετατρέπεται σε τρόπο παρα-
σκευής. Δηλαδή, οποιοσδήπο-
τε και οπουδήποτε θα μπορεί 
να παρασκευάζει λευκό τυρί 
από πρόβειο ή αιγοπρόβειο 
γάλα (και από αγελαδινό, βέ-
βαια, καθώς κανείς δε θα τον 
ελέγχει) και να το ονομάζει 
φέτα! Η παραγωγή φέτας, που 
είναι η «ναυαρχίδα» των ελλη-
νικών τυριών, θα δεχτεί τερά-
στιο πλήγμα και η κτηνοτροφία 
θα καταστραφεί.

Η ανακοίνωση της 
ΠΟΓΕΔΥ

Ο λαϊκισμός και η ανικανό-
τητα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ είναι πλέον σε γνώση 

και του τελευταίου έλληνα πο-
λίτη και πολύ περισσότερο των 
ελλήνων κτηνοτρόφων και των 
γεωτεχνικών της χώρας αυτής. 
Ομως ο απίστευτος κυνισμός 
των υπουργών της κατά την 
αποκάλυψη της δράσης της, 
μας  αφήνει άφωνους. Είναι 
άλλο να υπερασπίζεσαι τα 
δίκαια και συμφέροντα της 
Χώρας σου και να ηττάσαι 
και άλλο να παραδέχεσαι ότι 
συμβιβάζεσαι και ξεπουλάς 
κεκτημένα της πολύπαθης 
Χώρας μας, σε επίσημες απα-
ντήσεις του ΥπΑΑΤ στη Βουλή 
των Ελλήνων, έστω και εάν οι 
απαντήσεις αυτές απευθύνο-
νται σε βουλευτές της Χρυσής 
Αυγής.

Με την με αριθ.  πρωτ. 
606/26-8-2018 απάντηση του 
πρώην Υπουργού κ. Ε. Αποστό-
λου στη Βουλή των Ελλήνων 
για πρώτη φορά η κυβέρ-
νηση διά του υπουργού της 
γνωστοποιεί τη στάση που 
τήρησε ξεπουλώντας τη φέ-
τα ως προϊόν ΠΟΠ στην Κο-
μισιόν, όταν συζητείτο το 2015 
η συμφωνία ΕΕ με τον Κανα-
δά. Παραδέχεται ότι πρότεινε 

η ίδια το ξεπούλημα τη φέτας 
αναφέροντας ότι κατέθεσε 
«συμβιβαστική πρόταση». Δη-
λαδή παραδέχεται με τον πιο 
επίσημο τρόπο ότι πρότεινε 
τη δυνατότητα το λευκό τυρί 
που παράγει ο Καναδάς να το 
ονομάζει «φέτα» αρκεί αυτό 
να παράγεται από πρόβειο ή 
μείγμα πρόβειου και γίδινου 
γάλακτος. Η προσπάθεια δι-
ασκέδασης της στάσης της 
εναντίον των εθνικών συμφε-
ρόντων με επιχειρήματα του 
τύπου «οι έλληνες παραγωγοί 
να μπορούν να ανταγωνίζο-
νται με σχετικά ισότιμους 
όρους (αν μη τι άλλο με της ίδι-
ας ζωικής προέλευσης γάλα) 
τα μεγαθήρια του διεθνούς 
ανταγωνισμού» στερούνται 
σοβαρότητας και φαίνεται ότι 
οι κυβερνώντες αγνοούσαν τις 
ιδιαιτερότητες της ελληνικής 
αιγοπροβατοτροφίας και κτη-
νοτροφίας και τα συγκριτικά 
της πλεονεκτήματα σε σχέση 
με τον ανταγωνισμό. Στην πρά-
ξη η Κυβέρνηση προσπαθεί να 
συγκαλύψει τη μεγάλη υποχώ-
ρηση γιατί από τη στιγμή που 
η χώρα δέχτηκε ο Καναδάς να 

παράγει τυρί που το ονομάζει 
«φέτα» με δικό του  πρόβειο 
και αιγοπρόβειο γάλα δύσκο-
λα θα μπορέσει στο μέλλον να 
απαγορεύσει την παραγωγή 
φέτας σε οποιαδήποτε άλλη 
χώρα (με δικό της πρόβειο και 
γίδινο γάλα), αλλά και στην 
Ελλάδα με εισαγόμενο γάλα.

Ομως το ξεπούλημα των 
ελλήνων κτηνοτρόφων και 
της ελληνικής υπαίθρου δεν 
συγκαλύπτεται και η δράση 
της Κυβέρνησης και του αρ-
μόδιου Υπουργείου σε σχέση 
με την κατοχύρωση της φέτας 
ως προϊόν ΠΟΠ, εντάσσεται 
στην ευρύτερη θέση και  στά-
ση της κυβέρνησης η οποία 
ενώ φραστικά είναι υπέρ των 
φτωχών και αδυνάτων στην 
πράξη υπερασπίζεται τα συμ-
φέροντα των μεγάλων γαλα-
κτοβιομηχανιών που θέλουν 
να παράγουν φέτα και ελλη-
νικό γιαούρτι από γάλα εισα-
γόμενο (φρέσκο ή/ και συμπυ-
κνωμένο) γιατί έτσι πιέζουν τις 
τιμές του ελληνικού γάλακτος 
σε χαμηλά επίπεδα με τις γνω-
στές συνέπειες εγκατάλειψης 
και ερήμωσης των αγροτικών 
περιοχών. 

Η Κυβέρνηση συνεπής στην 
υπεράσπιση των εν λόγω συμ-
φερόντων, το 2016 εξέδωσε 
ΚΥΑ με την οποία νομιμο-
ποιήθηκε η χρήση εβαπορέ 
γάλακτος στην παρασκευή 
γιαουρτιού και θεωρήθηκε ότι 
ο όρος «ελληνικό γιαούρτι» 

αναφέρεται στον τρόπο πα-
ρασκευής. Προσπαθώντας να 
καλύψει τις πράξεις της με το 
γνωστό λαϊκιστικό της μανδύα 
υπόσχεται στους κτηνοτρό-
φους ότι θα κατοχυρώσει το 
«ελληνικό γιαούρτι» ως προϊόν 
Γεωγραφικής Ενδειξης (ΠΓΕ) 
δίνοντας ψεύτικες ελπίδες 
στους κτηνοτρόφους για άνο-
δο των τιμών του ελληνικού 
αιγοπρόβειου γάλακτος και 
επιβίωση των κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεών τους, ενώ 
την ίδια στιγμή το πόρισμα της 
ομάδας εργασίας που η ίδια 
σύστησε για την κατοχύρωση 
του ελληνικού γιαουρτιού, δεν 
αγγίζει το θέμα της ισχύουσας 
ΚΥΑ που επιτρέπει παραγωγή 
«ελληνικού γιαουρτιού» με ει-
σαγόμενο γάλα και εξανεμίζει 
κάθε πιθανότητα κατοχύρω-
σης του ελληνικού γιαουρτιού 
ως ΠΓΕ. 

Με τη διάλυση του ελεγκτι-
κού μηχανισμού διευκολύνθη-
κε περαιτέρω η παραβατικότη-
τα σε βάρος των εθνικών προ-
ϊόντων. Φαίνεται πλέον καθα-
ρά ότι η έλλειψη των ελέγχων 
δεν είναι  τυχαίο γεγονός και 
επιτεύχθηκε με τον κατακερ-
ματισμό των ελεγκτικών μηχα-
νισμών και την υποστελέχωση 
και την απαξίωση των γεωτε-
χνικών υπηρεσιών, των μόνων 
που δύνανται να πραγματοποι-
ήσουν αξιόπιστους ελέγχους 
από το στάβλο στο τραπέζι σε 
όλη την επικράτεια.

Το Πολυτεχνείο δε θα το κάνεις 
μουσείο, κύριε Ντοράκη

Παραμονές της 45ης επετείου της εξέγερσης επέλεξε ο γιος 
της Ντόρας Μπακογιάννη, που θέλει να ολοκληρώσει το «αγρο-
τικό» του στην «αυτοδιοίκηση» στο δήμο Αθήνας, για να περάσει 
μετά στην κεντρική πολιτική σκηνή, με στόχο να γίνει πρωθυπουρ-
γός, για να μιλήσει για την αγαπημένη στη φαμίλια του «τάξη 
και ασφάλεια», για την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, 
αλλά και για τη μετατροπή του ίδιου του ιστορικού κτιρίου του 
Πολυτεχνείου σε μουσείο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται αυτή η ιδέα. Εχει δια-
τυπωθεί και στο παρελθόν. Και πάντοτε με το ίδιο σκεπτικό: να 
πάψει το Πολυτεχνείο να είναι ζωντανός χώρος διάδοσης ιδεών, 
ανταλλαγής απόψεων, φιλοξενίας εκδηλώσεων, πρωτοβουλιών 
και διαδικασιών που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν 
αίθουσες σε ξενοδοχεία και θέατρα. Και βέβαια, η μουσειοποί-
ηση του Πολυτεχνείου έχει ως στόχο να σβήσει και την ίδια την 
ιστορική μνήμη. Ο,τι διατηρείται απ' αυτή και τροφοδοτεί τις νέ-
ες γενιές. Εστω και διαθλασμένη από τα κάτοπτρα της αστικής 
ιστοριογραφίας και προπαγάνδας, αυτή η μνήμη διατηρεί στον 
πυρήνα της ιδέες που είναι αντίθετες με το δόγμα της αστικής 
κυριαρχίας: αμφισβήτηση μιας βάρβαρης εξουσίας, αγωνιστικό 
φρόνημα, μαζικός ηρωισμός, αυταπάρνηση, ανιδιοτέλεια και 
προπαντός αντιιμπεριαλισμός-αντιαμερικανισμός. Η διατήρηση 
αυτής της μνήμης έχει σφραγιστεί και στα χρόνια της μεταπολί-
τευσης με αίμα δολοφονημένων από τις δυνάμεις της κρατικής 
καταστολής αγωνιστών: του Κουμή και της Κανελλοπούλου το 
1980, του Καλτεζά το 1985.

Καλά θα κάνει να «μαζευτεί» ο Κ. Μπακογιάννης. Το Πολυτε-
χνείο δε θα γίνει μουσείο, αλλά θα παραμείνει ζωντανό κύτταρο 
για τους «εκτός των τειχών» της αστικής πολιτικής.
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Εγκληματικά άσχετοι
Μια οδογέφυρα στην παραλία της Καβάλας κόπηκε κυριολε-

κτικά στα δύο, την ώρα που περνούσε από πάνω της ένα βαρύ 
όχημα (γερανός). Ευτυχώς που η γέφυρα ήταν χαμηλή και ο 
οδηγός του γερανού, καθώς και ο οδηγός ενός ΙΧ που περνούσε 
εκείνη τη στιγμή στη γέφυρα δεν έπαθαν τίποτα. Δε χρειάζεται 
να είναι κανείς μηχανικός ειδικευμένος στους προβόλους για να 
καταλάβει (από μια ματιά στη φωτογραφία) ότι το δοκάρι ανά-
μεσα σε δυο προβόλους έσπασε, με αποτέλεσμα να κοπεί στα 
δύο το τμήμα της γέφυρας που στηριζόταν πάνω του. Κι όμως, η 
δήμαρχος Καβάλας Δ. Τσανάκα, αφού πρώτα δήλωσε με θράσος 
«εμείς δεν ξέρουμε από γέφυρες», έβγαλε… πόρισμα: «Υποχώ-
ρησε το οδόστρωμα και όχι οι κολόνες από κάτω»!

Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι απλώς άσχετοι. Είναι επικίνδυνοι 
σε εγκληματικό βαθμό. Οι ψαράδες τους προειδοποιούσαν για 
διάβρωση του φέροντος οργανισμού, που την έβλεπαν από τη 
θάλασσα, αλλά αυτοί αδιαφορούσαν. Κι όταν συνέβη το «μοι-
ραίο», η δήμαρχος (αλήθεια, ποιους συμβουλεύτηκε προτού μι-
λήσει;) βγήκε και είπε ότι υποχώρησε το οδόστρωμα!

Το 'να χέρι νίβει τ' άλλο…
Λίγο πριν την επίσημη εκλογή του ως υποψηφίου του ΕΛΚ για 

την προεδρία της Κομισιόν, ο ακροδεξιός χριστιανοκοινωνιστής 
Μάνφρεντ Βέμπερ έκανε μια περατζάδα απ' όλες τις ευρωενω-
σίτικες πρωτεύουσες, για να «δέσει» τις ψήφους των δεξιών κομ-
μάτων. Η έλευσή του στην Ελλάδα δεν έγινε είδηση, όμως παρέα 
με τον Κούλη δεν παρέλειψαν να δώσουν ένα σόου κοινωνικής 
ευαισθησίας και αντιρατσισμού. Πήγαν, λοιπόν, στην «Κιβωτό του 
Κόσμου», ΜΚΟ που έχει δημιουργήσει ένας παπάς και θεωρείται 
από τις πιο επιτυχημένες.

Ο Κούλης πέταξε μια παπάρα, ίσα-ίσα για να βγει από την 
υποχρέωση: «Η ζωή είναι γεμάτη δυσκολίες και απρόοπτα αλλά 
πίσω από κάθε δυσκολία βρίσκεται και μία ευκαιρία. Να δίνετε 
αγάπη και να παίρνετε αγάπη. Το καλύτερο διαβατήριο για τη ζωή 
είναι η καλή μόρφωση και το σχολείο». Ο Βέμπερ συνέχισε το 
«ξέπλυμά» του. Γιατί είναι γνωστό ότι στις πρόσφατες εκλογές της 
Βαυαρίας το κόμμα του συναγωνίστηκε σε αντιμεταναστευτικό 
μένος την ακροδεξιά AfD. Τώρα, όμως, ως υποψήφιος της «κα-
νονικής» Δεξιάς, θα πρέπει να ακολουθήσει μια πιο «μαζεμένη» 
εκδοχή, ώστε να ξεχωρίσει κάπως από την ακροδεξιά των Σαλβί-
νι, Λεπέν και σία. Αφήστε που χρωστάει και μεγάλη υποχρέωση 
στη Μέρκελ που τον επέλεξε γι' αυτό το πόστο. Ο Βέμπερ, λοιπόν, 
με φόντο τα παιδάκια της «Κιβωτού», δήλωσε ότι «η Ευρώπη έχει 
πολλά χρώματα, φυλές και γλώσσες. Η εμπειρία που έχετε εδώ, 
που είστε σαν μια οικογένεια, είναι αυτό που προσπαθούμε να 
γίνουμε στην Ευρώπη».

Κι ο παπάς βολεύτηκε. Δεν είναι και λίγο να σε επισκέπτεται ο 
πολιτικός που σε ένα χρόνο μπορεί να είναι Γιούνκερ στη θέση 
του Γιούνκερ. Αναβαθμίζεται το στάτους της ΜΚΟ. Αποκτά καλύ-
τερη «προσβασιμότητα» σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που θέλουν 
«να σώσουν την ψυχή τους». Αλίμονο στα παιδάκια που τα χρη-
σιμοποίησαν σαν γλάστρες σ' αυτό το άθλιο σόου.

Εφριξαν οι γνωστοί υπερα-
σπιστές της νομιμότητας 

με το «πέσιμο» αντιφασιστών 
σε μπάτσους της ΔΕΛΤΑ και 
της ΔΙΑΣ στα δικαστήρια της 
Ευελπίδων. Μας είπαν ότι ήταν 
«προηγούμενα» από «υπόθεση 
του 2012», στην οποία οι μπά-
τσοι ήταν μάρτυρες κατηγο-
ρίας, δεν μας είπαν όμως τι 
ακριβώς ήταν αυτή η υπόθεση 
και γιατί τόσο μένος ενάντια 
στους συγκεκριμένους μπά-
τσους. Βλέπετε, η υπόθεση 
δεν αφορά μια «συνηθισμένη» 
σύγκρουση μπάτσων-διαδηλω-
τών, αλλά αφορά μια περίοδο 
κατά την οποία οι μπάτσοι -με 
κυβερνητική εντολή- δρούσαν 
ως μηχανισμός προστασίας 
των νεοναζιστών της ΧΑ, οι 
οποίοι έκαναν τη «βρόμικη 
δουλειά» που δεν μπορούσε 
να κάνει η αστυνομία.

Να θυμίσουμε εμείς, λοιπόν, 
τα γεγονότα εκείνων των ημε-
ρών.

Βρισκόμαστε στον Σεπτέμ-
βρη του 2012. Τα νεοναζιστικά 
τάγματα εφόδου αλωνίζουν 
στην ευρύτερη περιοχή του 
Αγίου Παντελεήμονα. Σπάνε 
μαγαζιά, ξυλοκοπούν ανθρώ-

πους, πουλάνε προστασία. 
Εφτασαν στο σημείο να βά-
λουν φωτιά στα γραφεία της 
τανζανικής κοινότητας. Ολ' 
αυτά κάτω από τα απαθή βλέμ-
ματα των μπάτσων, που φύλα-
γαν τσίλιες και ήταν έτοιμοι να 
επέμβουν αν τυχόν οι νεοναζί 
συναντούσαν αντίσταση από 
τα θύματά τους.

Στις 30 Σεπτέμβρη του 2012, 
πραγματοποιείται αντιφασιστι-
κή μοτοπορεία στην περιοχή. 
Οταν οι διαδηλωτές εντόπι-
σαν και άρχισαν να κυνηγούν 
κάποια από τα φασισταριά, 
έφτασαν σε χρόνο ρεκόρ οι 
μπάτσοι, οι οποίοι έπεσαν με 
ιδιαίτερη αγριότητα πάνω στο 
τελευταίο τμήμα της μοτοπο-

ρείας, η οποία εξ αντικειμένου 
δεν είχε δυνατότητα να αντι-
δράσει. Χτυπούσαν τις μηχα-
νές με τις δικές τους μηχανές, 
πέταγαν κάτω οδηγούς και συ-
ναναβάτες και καθώς ήταν κά-
τω τους λιάνιζαν με τα γκλομπ 
και με τα άρβυλα.

Η μοτοπορεία κατάφερε να 
ανασυνταχθεί (αρκετοί ανα-
γκάστηκαν να παρατήσουν τις 
μηχανές τους τσακισμένες) και 
συνέχισε το δρόμο της προς 
τα Εξάρχεια. Εκεί, χωρίς να 
υπάρχει καν το πρόσχημα του 
κυνηγητού κάποιων νεοναζι-
στών, φίλων των μπάτσων και 
γνωστών ρουφιάνων της περιο-
χής, έγινε δεύτερο, καθαρά δο-
λοφονικό χτύπημα της μοτοπο-

ρείας. Κι αυτό έγινε σίγουρα με 
εντολή από τον ίδιο τον Δένδια 
που ήταν τότε υπουργός Κατα-
στολής. Σ' αυτό το δεύτερο 
χτύπημα τραυματίστηκαν πολ-
λοί από τους διαδηλωτές. Από 
τους δεκαπέντε αντιφασίστες 
που συνελήφθησαν και παρα-
πέμφθηκαν με κατηγορίες σε 
βαθμό κακουργήματος, οι πε-
ρισσότεροι ήταν χτυπημένοι. 
Ενας σύρθηκε σιδηροδέσμιος 
στα δικαστήρια με το κεφάλι 
μπανταρισμένο, το ένα χέρι 
σπασμένο και εκδορές και μώ-
λωπες σε όλο του το σώμα. Οι 
συλληφθέντες χτυπήθηκαν και 
κατά τη μεταφορά τους και στη 
ΓΑΔΑ.

Αυτά έγιναν το -όχι και τόσο 
μακρινό- 2012 και δικαιολο-
γούν απόλυτα την οργή κατά 
των μπάτσων στα δικαστήρια 
της Ευελπίδων. Επειδή, όμως, 
η επίθεση κατά των αντιφασι-
στών έγινε για να προστατευ-
θούν οι νεοναζιστές και τα όσα 
έκαναν με τα τάγματα εφόδου 
στην περιοχή του Αγίου Παντε-
λεήμονα, κανένας σήμερα «δε 
θυμάται» τι συνέβη τότε και 
γιατί ξέσπασε η οργή των αντι-
φασιστών κατά των μπάτσων.

Οταν οι μπάτσοι συνεργάζονταν με 
τους νεοναζί και τους προστάτευαν

Φυλάνε τα νώτα τους, αλλά η πείρα άλλα δείχνει

Μια δήλωση του Αλέξη Μητρόπουλου, 
ότι οι βουλευτές δικαιούνται αναδρο-

μικά ύψους άνω των 24.000 ευρώ, μετά την 
ψήφιση της τροπολογίας για τα αναδρομι-
κά όσων υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια 
(μεταξύ των οποίων είναι και το μισθολόγιο 
των δικαστικών, με το οποίο συνδέονται και 
οι βουλευτές), έφερε μια… μίνι αναταραχή 
στο πολιτικό σύστημα.

Τα πιο γρήγορα αντανακλαστικά έδειξε 
η ΝΔ που έσπευσε να ανακοινώσει ότι «Με 
εντολή του προέδρου της ΝΔ κ. Κυριάκου 
Μητσοτάκη, όλοι οι βουλευτές της ΝΔ πα-
ραιτούνται σήμερα από το δικαίωμα να λά-
βουν οποιοδήποτε ποσό προκύψει ότι δύνα-
νται να εισπράξουν βάσει της κυβερνητικής 
τροπολογίας για τη χορήγηση αναδρομικών 
σε ειδικά μισθολόγια». «Η ΝΔ καλεί επιπλέ-
ον την κυβέρνηση και όλα τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης να υιοθετήσουν την  από-
φαση αυτή ως  έμπρακτο και αυτονόητο 
σεβασμό στις θυσίες που έχουν υποστεί οι 
πολίτες τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικο-
νομικής κρίσης», κατέληγε η ανακοίνωση. 
Ακολούθησε το ΚΙΝΑΛ που έδειξε πιο υπο-
ψιασμένο. «Για εμάς είναι σαφές, όπως έχει 
ξεκαθαρίσει και η Φώφη Γεννηματά, πως 
κανένας τέως Βουλευτής δεν πρέπει να ζη-
τήσει αναδρομικά», δήλωσε ο εκπρόσωπος 
Τύπου Παύλος Χρηστίδης, εντοπίζοντας το 
ζήτημα κυρίως στους τέως βουλευτές που 
δεν έχουν το ζόρι της επανεκλογής και δε 
θα τους χάλαγαν τα 24 χιλιάρικα. Ανάλογου 
περιεχόμενου δήλωση έκανε και ο αντιπρό-
εδρος του Ποταμιού Γ. Μαυρωτάς.

Εμφανώς αιφνιδιασμένος, εμφανίστηκε 
με καθυστέρηση δυο ημερών ο Ν. Βούτσης 
για να πει ότι «δεν υπάρχει ούτε υπήρξε πο-
τέ κανένα θέμα για καταβολή αναδρομικών 
στους βουλευτές». «Είναι συστηματάκι 
κατά πλήρη συνεννόηση για να βγει αυτό 
το πράγμα για δημιουργία εντυπώσεων», 

συνέχισε οργισμένος, για να το «ταβανιά-
σει»: «Σιγά να μην υπάρξει κανείς που θα 
πει [ότι] αυτοί οι καλοί άνθρωποι του παλιού 
πολιτικού συστήματος παραιτούνται από τα 
αναδρομικά και ήρθαν οι αριστεροί να τα 
αρπάξουν. Ανοησίες, ανοησίες».

Δεν υπάρχει ζήτημα και όλο είναι στήσι-
μο του πικραμένου Μητρόπουλου, που το 
εκμεταλλεύτηκαν τα κόμματα της αντιπο-
λίτευσης, όπως υποστηρίζει ο Βούτσης; Ο 
Μητρόπουλος απαντά ότι με το νόμο Κα-
τρούγκαλου (άρθρο 23, παρ. 4, εδάφια β και 
γ) επανασυστήθηκε η σύνδεση του μισθού 
των βουλευτών με το μισθολόγιο των δικα-
στικών, επομένως οι βουλευτές δικαιούνται 
αναδρομικά, εφόσον η κυβέρνηση με την 
τροπολογία δε φρόντισε να προβλέψει 
ρητή εξαίρεση. Και έχει δίκιο. Αυτό απο-
δεικνύεται και από το θυμό που επέδειξε ο 
Βούτσης, καθώς μάλλον η «παιδική χαρά» 
του ΣΥΡΙΖΑ έκανε και πάλι το θαύμα της  

και το κόμμα βρέθηκε στην ουρά της ΝΔ 
και του ΚΙΝΑΛ. Είναι το μόνο κόμμα που 
δεν έκανε δήλωση αποποίησης των ανα-
δρομικών! Δεν υπήρξε καν άμεση δήλωση 
του αρμόδιου υπουργού ότι δεν υφίσταται 
τέτοιο θέμα.

Δε νομίζουμε ότι κάποιος από τους εν 
ενεργεία βουλευτές και απ' αυτούς που φι-
λοδοξούν να επανεκλεγούν θα ζητήσει ανα-
δρομικά σ' αυτή τη φάση. Υπάρχουν, όμως, 
πρώην βουλευτές, χήρες και κληρονόμοι 
που δεν έχουν πολιτικές… αγκυλώσεις. Κι 
αυτοί θα τρέξουν να ζητήσουν τα αναδρο-
μικά. Ορισμένοι, μάλιστα, ενδεχομένως να 
αναθέσουν τη δουλειά στο γραφείο του κ. 
Μητρόπουλου, που αποδεικνύεται… γάτα. 
Οπως θυμόμαστε όσοι παρακολουθούμε 
αυτές τις ιστορίες, το έχουν κάνει αρκετές 
φορές στο παρελθόν. Υπάρχει και κάποιος 
σύλλογος τέως βουλευτών και ευρωβουλευ-
τών, που δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω.
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Προεκλογικές υποσχέσεις χιλιάδων διορισμών

Πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες
Το χορό των προεκλογικών υποσχέσε-

ων για χιλιάδες διορισμούς τον άνοι-
ξε ο Τζανακόπουλος, την επομένη της 
κοινής εμφάνισης Τσίπρα-Ιερώνυμου και 
της ανακοίνωσης του προσυμφώνου που 
υπέγραψαν. Αφού οι παπάδες και οι πο-
λίτες υπάλληλοι της Εκκλησίας θα βγουν 
από τη λίστα με τους δημόσιους υπάλλη-
λους, θα μπορέσουμε να κάνουμε δέκα 
χιλιάδες διορισμούς, ήταν η… τετράγωνη 
λογική του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ξέσπασε ένας μίνι σάλος (το βασικό 
μότο ήταν ότι «θέλουν να διορίσουν τα δι-
κά τους παιδιά»), οπότε βγήκε η Ξενογιαν-
νακοπούλου στο πρωινάδικο του Καμπου-
ράκη για να «βάλει τα πράγματα στη θέ-
ση τους». Οι 10.000 διορισμοί θα γίνουν 
«σε ένα βάθος χρόνου» από το 2020 και 
μετά, είπε η υπουργός Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, χωρίς να παραλείψει να την 
πέσει στον Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι 
με τον κανόνα 1:1 το 2019 θα υπάρξουν 
8.000 θέσεις στο Δημόσιο, ενώ με την 
επαναφορά του κανόνα 1:5 που εξήγγειλε 
ο πρόεδρος της ΝΔ, ο αριθμός μειώνεται 
περίπου στις 1.400 θέσεις. «Αυτές οι θέ-
σεις ίσα ίσα καλύπτουν τις παραγωγικές 
δυνάμεις (;;!!) των ενόπλων δυνάμεων και 
των σωμάτων ασφαλείας», είπε η υπουρ-
γός και διερωτήθηκε: «Από τη στιγμή που 
το Δημόσιο κρατιέται με το ζόρι όρθιο, 
πώς ο κ. Μητσοτάκης πιστεύει ότι μπορεί 
να λειτουργήσει η Υγεία ή η Παιδεία;». Για 
να καταλήξει στο εύκολο συμπέρασμα: 
«Αρα ή [ο Μητσοτάκης] έχει ατζέντα ιδι-
ωτικοποίησης τμημάτων του Δημοσίου ή 
κοροϊδεύει τον κόσμο».

Ομως, η ανάλυση της Ξενογιαννα-
κοπούλου ότι οι 10.000 προσλήψεις θα 
γίνουν μετά το 2020 και τμηματικά, αδυ-
νάτιζε την προεκλογική δημαγωγία που 
άρχισε να στήνει το Μαξίμου, γι' αυτό 
και ανέλαβε ο ίδιος ο Τσίπρας να επα-
ναφέρει την προπαγάνδα στις σωστές 
της διαστάσεις. Μετά το σόου με τον Ιε-
ρώνυμο είχε ανάγκη από μια προσωπική 
τηλεοπτική εμφάνιση και κανόνισε να την 
κάνει στον Alpha, που πλέον έχει περάσει 
στον έλεγχο των Βαρδινογιάννηδων. Εκεί 
υπήρξε… λαρτζ: «Το 2019 αναμένεται να 
έχουμε 8.000 με 8.500 αποχωρήσεις από 
το Δημόσιο. Θα έχουμε 8.000 με 8.500 
προκηρύξεις θέσεων εργασίας στο Δη-
μόσιο εκεί που έχουμε ανάγκη από τον 

ΑΣΕΠ συν 7.500 που έχω εξαγγείλει 
επιπρόσθετα, γιατί έχουμε βρει τους 
δημοσιονομικούς πόρους: 4.500 στην 
ειδική αγωγή εκπαιδευτικούς και 3.000 
για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Το 
2020 που αναμένεται να έχουμε 8.500 
αποχωρήσεις, άρα και προσλήψεις, θα 
έχουμε συν 10.000 προσλήψεις». Σούμα, 
34.000 με 35.000 προσλήψεις τη διετία 
2019-20. Οχι «σε βάθος χρόνου από το 
2020», όπως είχε πει η Ξενογιαννακο-
πούλου, αλλά με τη μία το 2020. Για να 
γίνει μάλιστα πιο πειστικός, δήλωσε ότι οι 
προκηρύξεις για όλες τις θέσεις του 2020 
θα γίνουν το 2019.

Την επομένη, βγήκε ο Τζανακόπουλος 
και δήλωσε ότι οι προσλήψεις που εξήγ-
γειλε ο πρωθυπουργός, εντάσσονται στον 
κανόνα «μία πρόσληψη για κάθε αποχώ-
ρηση από το Δημόσιο». Ο Τσίπρας, όμως, 
δεν είχε πει αυτό, αλλά είχε τάξει 17.500 
θέσεις επιπλέον αυτών που θα προκύ-
ψουν από τον κανόνα 1:1. Αντε να βγάλει 
άκρη ο ταλαίπωρος πολίτης, που τον έχει 
τσακίσει η ανεργία ή βλέπει τα παιδιά του 
άνεργα. Αυτός όμως ήταν και ο στόχος 
του ΣΥΡΙΖΑ: να σκορπίσει ένα σύννεφο 
προπαγάνδας περί χιλιάδων διορισμών, 
προορισμένο να σπρώξει όσους ελπίζουν 
σε κάποιο διορισμό, σε ψήφο προς τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια στοχευμένη προεκλογι-
κή κίνηση, στηριγμένη φυσικά στο ψέμα. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνει τον εαυτό του. 
Το 2014 έταζε κατάργηση των Μνημονί-
ων και των εφαρμοστικών τους νόμων 
«με ένα νόμο σε ένα άρθρο», τώρα τάζει 
διορισμούς. Μέσω ΑΣΕΠ, μάλιστα, ώστε 
να διευρύνεται ο κύκλος των υποψήφιων 
εκλογικών θυμάτων. Να μην μπορεί να 
κατηγορηθεί η κυβέρνηση ότι θα διορί-
σει «δικά της παιδιά», αλλά να καλλιερ-
γείται η ελπίδα σε πολλούς ότι μπορούν 
να έχουν κάποια τύχη.

Ο αντίλογος από τη ΝΔ ήταν ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ θέλει να διαλύσει το κράτος, διορί-
ζοντας τους ψηφοφόρους του. Η απάντη-
ση από το Μαξίμου ήταν άμεση και ήταν 
σφοδρή: «Ο υπουργός των απολύσεων 
και υμνητής των μνημονίων που διέλυσαν 
τη δημόσια Υγεία και Παιδεία, αφήνοντας 
νοσοκομεία και σχολεία χωρίς γιατρούς, 
νοσηλευτές και δασκάλους, κατηγορεί 
την κυβέρνηση που με σχέδιο θέλει, 
αφού έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, 

να ανοικοδομήσει το κοινωνικό κράτος. 
Ωστόσο, δεν προκαλεί καμία εντύπωση, 
αφού ο κ. Μητσοτάκης θέλει να επανα-
φέρει την αναλογία 1:5 στο Δημόσιο, για 
την οποία έκανε πίσω μέχρι και το ΔΝΤ».

Αναρωτιέται κανείς: καλά, ο Μητσο-
τάκης βάλθηκε να χάσει τις εκλογές και 
αντιδρά με τέτοιον τρόπο σπρώχνοντας 
κόσμο στην ψήφο υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ; Δε 
θέλει να χάσει τις εκλογές ο Κούλης, ούτε 
στο επιτελείο που χαράζει την προεκλογι-
κή τακτική της ΝΔ υπάρχει ένα τσούρμο 
ηλιθίων. Πρόκειται απλά για διαφορετική 
τακτική. Υπάρχει κόσμος (και δεν είναι λί-
γος) που δεν ελπίζει σε διορισμό στο Δη-
μόσιο. Υπάρχει κόσμος που έχει καταπιεί 
αμάσητη την παπάρα ότι για την κρίση και 
τα Μνημόνια φταίει ο «υπερδιογκωμένος 
δημόσιος τομέας». Υπάρχει νεαρόκοσμος 
που έχει καταπιεί αμάσητη την άλλη πα-
πάρα, περί «καινοτομίας», «startups» και 
δε συμμαζεύεται (πολλοί απ' αυτούς 
ψήφιζαν Ποτάμι μέχρι τώρα). Υπάρχει 
κόσμος που δεν πιστεύει σε οτιδήποτε 
λέει ο ΣΥΡΙΖΑ (γι' αυτό και ο Μητσοτά-
κης, δίπλα στα περί επικείμενης διάλυσης 
του κράτους από διορισμούς, δεν παρα-
λείπει να συμπληρώσει ότι ο Τσίπρας λέει 
ψέματα, γιατί έχει αναλάβει υποχρέωση 
για υψηλά «πρωτογενή πλεονάσματα», 
γιατί οι παπάδες θα εξακολουθήσουν να 
πληρώνονται από το κράτος, οπότε δεν 
απελευθερώνονται θέσεις για διορισμούς 
κτλ.). Σ' αυτόν τον κόσμο απευθύνεται ο 
Μητσοτάκης.

Δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε 
ποια από τις δυο προεκλογικές τακτικές 
είναι η πιο αποτελεσματική (αυτοί δου-
λεύουν με βάση τις κρυφές δημοσκοπή-
σεις και κάνουν τις επιλογές τους). Αυτό 
θα το δείξουν οι κάλπες. Εκείνο που το-
νίζουμε είναι πως έχουμε να κάνουμε με 
δυο εξίσου αντιδραστικές προεκλογικές 
τακτικές, στηριγμένες στο ψέμα (ο ένας 
μιλάει για διορισμούς, ο άλλος για εκα-
τοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας που 
θα προκύψουν από τον «εκσυγχρονισμό» 
που θα κάνει), με στόχο να εξαπατήσουν 
τους ψηφοφόρους.

Εκείνο που πρέπει να γίνει κατανοητό 
είναι πως έχουμε δυο αστικά κόμματα 
χωρίς καμιά διαφορά στην πολιτική. Για-
τί  η πολιτική είναι δεδομένη. Ο ελληνι-
κός καπιταλισμός θα πρέπει να κινείται 

στο διηνεκές στο πλαίσιο της σημερινής 
εφιαλτικής δημοσιονομικής στενότητας, 
προκειμένου να εξασφαλίζει τα συμφω-
νημένα «πρωτογενή πλεονάσματα» μέ-
χρι το 2060. Αν κάποια στιγμή προκύψει 
ένα «παράθυρο ανάπτυξης», πέρα από 
τη μιζέρια του 1%-2% που διαφαίνεται 
για τα επόμενα χρόνια, οι ιμπεριαλιστές 
δανειστές έχουν κάθε δυνατότητα να το 
εκμεταλλευτούν, αυξάνοντας τις τοκο-
χρεολυτικές δόσεις.

Σε ό,τι αφορά το Δημόσιο, η πολιτι-
κή είναι επίσης καθορισμένη. Στα χρό-
νια των Μνημονίων κατάφεραν, με την 
εφαρμογή του κανόνα 1:10 (μια πρόσληψη 
για κάθε 10 αποχωρήσεις) να μειώσουν 
κατακόρυφα την απασχόληση, εξαθλιώ-
νοντας τη δημόσια διοίκηση, ακόμα και 
σε τομείς άμεσου κοινωνικού ενδιαφέρο-
ντος (Υγεία, Παιδεία). Μόνο σε μπάτσους 
και καραβανάδες δεν κάνουν οικονομία. 
Αυτό που επιτεύχθηκε θεωρείται «διαρ-
θρωτική μεταρρύθμιση» και ο ίδιος ο 
ΣΥΡΙΖΑ έχει αναλάβει υποχρέωση «μη 
επιστροφής». Προσλήψεις θα γίνουν, 
βέβαια, γιατί το κράτος πρέπει να λει-
τουργήσει στοιχειωδώς, όμως θα είναι 
υποπολλαπλάσιες από αυτές που τάζουν 
οι πολιτικοί απατεώνες του ΣΥΡΙΖΑ. Στα 
χρόνια των Μνημονίων έχει δημιουργηθεί 
μια καινούργια ισορροπία: στην Παιδεία 
τα κενά καλύπτονται εν μέρει με ανα-
πληρωτές, στην Υγεία με επίκουρους 
και συμβασιούχους. Σε άλλους τομείς 
καλύπτουν τα κενά με «ωφελούμενους» 
των 500 ευρώ. Αυτό θα συνεχιστεί και τα 
επόμενα χρόνια, είτε με ΣΥΡΙΖΑ είτε με 
ΝΔ. Για να έχουμε ένα μέτρο εκτίμησης 
των ψεύτικων προεκλογικών εξαγγελιών 
για δεκάδες χιλιάδες διορισμούς, δεν 
έχουμε παρά να θυμηθούμε τι έγινε με 
τους συμβασιούχους-παρατασιούχους 
των ΟΤΑ. Για να βοηθήσει την πουλημέ-
νη ΠΟΕ-ΟΤΑ να σπάσει την απεργία, ο 
Σκουρλέτης έβγαινε και δήλωνε ότι θα 
προκηρυχτεί διαγωνισμός και θα μοριο-
δοτηθούν όλοι οι συμβασιούχοι έτσι που 
να διοριστούν όλοι και να περισσεύουν 
και θέσεις. Το αποτέλεσμα του διαγωνι-
σμού ήταν η πλειοψηφία απ' αυτούς τους 
εργάτες να χάσει τη δουλειά της. Και ο 
Σκουρλέτης να καλεί τους δημάρχους να 
τους απολύσουν και να πάρουν από τις 
προσωρινές λίστες του ΑΣΕΠ!

Χωρίς αρχές
Πρέπει να τελειώνουμε με 

τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, 
δήλωσε ο Τσίπρας στην τελευ-
ταία τηλεοπτική του συνέντευ-
ξη. Αποκάλυψε δε, ότι προσα-
νατολίζεται σε ένα εκλογικό 
σύστημα, συνταγματικά κατο-
χυρωμένο, με το οποίο το πρώ-
το κόμμα θα χρειάζεται πάνω 
από το 44% των ψήφων για να 
έχει αυτοδυναμία.

Αυτά, βέβαια, λέγονται εκ 
του ασφαλούς. Ξέρει ότι δεν 
υπάρχει περίπτωση να σχημα-
τιστεί κοινοβουλευτική πλειο-
ψηφία 180 ψήφων (στη σημε-
ρινή ή στην επόμενη Βουλή) 
για να μπει στο Σύνταγμα το 
εκλογικό σύστημα (και μάλι-
στα ένα αναλογικό εκλογικό 
σύστημα). Ούτε ο ίδιος θέλει 
το στενό κορσέ ενός πάγιου, 
συνταγματικά κατοχυρωμέ-
νου εκλογικού συστήματος, 
γιατί δεν ξέρει τι συνθήκες θα 
διαμορφωθούν στο μέλλον. 
Απλά, το λέει και το προτείνει 
για να κάνει επίδειξη αστικού 
δημοκρατισμού.

Σχετικά με την πραγματική 
θέση του ΣΥΡΙΖΑ δε χρειά-
ζεται να κάνουμε υποθέσεις. 
Υπάρχει η πολιτική συμπερι-
φορά του τα προηγούμενα 
χρόνια, όταν ποντάριζε στην 
ψηφοκλοπή της ενισχυμένης 
αναλογικής και του μπόνους 
των 50 εδρών στο πρώτο κόμ-
μα, προσπαθώντας να πάρει 
αυτοδυναμία.

«Αυτοδύναμος ΣΥΡΙΖΑ 
σημαίνει ισχυρή Ελλάδα. 
Ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει αυ-
τοδύναμη Ελλάδα. Σημαίνει 
τέλος στην εθνική ταπείνωση. 
Σημαίνει τέλος στα μνημόνια 
της καταστροφής», κραύγαζε 
ο Τσίπρας από τα προεκλογι-
κά μπαλκόνια το Γενάρη του 
2015 (το απόσπασμα από την 
προεκλογική ομιλία του στην 
Πάτρα).

«Η πλειοψηφία του λαού θα 
μας δώσει την ευκαιρία να κυ-
βερνήσουμε σε βάθος τετραε-
τίας, δίνοντας καθαρή εντολή 
αυτοδυναμίας στην κυβέρνη-
ση του ΣΥΡΙΖΑ», δήλωνε στις 
30 Αυγούστου του 2015, λίγες 
μέρες μετά την προκήρυξη 
πρόωρων εκλογών, χωρίς ν' αλ-
λάξει τον εκλογικό νόμο, όπως 
θα μπορούσε να κάνει.

Και στη μια και στην άλλη 
περίπτωση πάλεψε για την 
αυτοδυναμία, δεν τα κατάφε-
ρε, παρά το μπόνους των 50 
εδρών, σχημάτισε κυβέρνηση 
με τον Καμμένο. Τώρα, που ο 
Καμμένος βαδίζει προς εκλο-
γική εξαφάνιση και ο ΣΥΡΙΖΑ 
έρχεται δεύτερος σε όλα τα 
γκάλοπ, θυμήθηκε την απλή 
αναλογική, ξιφουλκεί κατά της 
αυτοδυναμίας και ορκίζεται 
στις κυβερνήσεις συνεργασί-
ας. Η έλλειψη αρχών είναι 
προφανέστατη. Και σ' αυτό, 
όμως, δεν πρωτοτυπεί. Το έχει 
κάνει πρώτος ο Α. Παπανδρέ-
ου με το «νόμο Κουτσόγιωργα» 
το 1988, προκειμένου να κόψει 
την αυτοδυναμία της ΝΔ του 
Κ. Μητσοτάκη.

Κολοκυθιά
Είπε ή όχι ο Τσίπρας, στο περιθώριο της συνέντευξής του στο νέο κανάλι των Βαρδινο-

γιάννηδων (Alpha), ότι στις εκλογές για το δήμο Αθήνας θα κατεβάσει πρόσωπο έκπληξη 
«που δεν ξέρει να χάνει»; Το σχετικό δημοσίευμα έγινε στο «Βήμα» και κανένας (ούτε ο 
Τσίπρας) δεν το διέψευσε. Ετσι, άρχισε η κολοκυθιά: η περιγραφή ταιριάζει σε αθλητή. 
Είναι ο Διαμαντίδης. Μπα, αυτός πάει για βουλευτής της ΝΔ. Ο Πετρούνιας. Οχι, είναι ο 
Αλβέρτης. «Ηλιθιότητες» σχολίασε ο άλλοτε μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού και 
της Εθνικής. Πάλι καλά που δεν είπαν και τον… Τσιάρτα.

Οταν τελείωσαν οι αθλητές, έπιασαν τα σελέμπριτι. Η Κατερίνα Παναγοπούλου (σύζυ-
γος του εφοπλιστή Παναγόπουλου). Οχι, αυτή δεν έχει εκτόπισμα, η Γιάννα Αγγελοπούλου 
είναι, που έχει μιλήσει παλιότερα με καλά λόγια για τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. «Εκπληκτη» 
δήλωσε η Αγγελοπουλίνα, ξεκαθαρίζοντας ότι «τίποτε απ’ αυτά δεν έχει ίχνος αλήθειας».

Δεν ξέρουμε σε τι πρόσωπα θα επεκταθεί τις επόμενες μέρες η κολοκυθιά (προτείνου-
με: Ντέμη Νικολαΐδη, Λάκη Λαζόπουλο, Μιμή Ντενίση), όμως είναι βέβαιο ότι η σχετική 
σεναριολογία έχει πυροδοτηθεί από τα «χαλκεία» του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλιώς θα την είχαν κόψει 
με το μαχαίρι. Δεν ξέρουμε τι σκοπιμότητα εξυπηρετεί, είμαστε όμως σίγουροι ότι προδί-
δει αμηχανία από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ. Η ΝΔ κατεβαίνει με τον γιο της Ντόρας, το ΠΑΣΟΚ 
με τον Πολ Γερουλάνο, ο δήμος Αθήνας έχει συντηρητικό ακροατήριο (και γερασμένο 
ηλικιακά), ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να βρει κάποιον που να μπορέσει να μπει στο δεύτερο γύρο, 
γιατί αν βγει τρίτος, θα είναι πλήγμα για την εικόνα του κυβερνώντος κόμματος (εκτός 
αν γίνουν ταυτόχρονα και οι βουλευτικές εκλογές, οπότε οι εντυπώσεις δε θα παίξουν 
ιδιαίτερο ρόλο, γιατί θα σχηματιστούν εκ των υστέρων). Η εξίσωση είναι δύσκολη, οπότε 
η κολοκυθιά με τα ονόματα καλύπτει το κενό.

Ξεμπρόστιασμα Τσίπρα
Μπορεί ο Κοτζιάς να λέει πολλά και διάφορα, εκμεταλλευόμενος την ευ-

καιρία για να στήσει δικό του πολιτικό μαγαζί (γράφουμε σχετικά στη σελί-
δα 3), όμως σε ένα πράγμα έχει δίκιο: «Ο πρωθυπουργός είχε συμφωνήσει 
να αναφερθώ στο ζήτημα της επέκτασης της αιγιαλίτιδας ζώνης», είπε στη 
γνωστή συνέντευξή του στο σαββιδοκάναλο, απαντώντας στην «γκρίζα» προ-
παγάνδα του Μαξίμου, που του καταλογίζει ότι μ' αυτά που είπε στην τελετή 
παράδοσης-παραλαβής του ΥΠΕΞ εξέθεσε τη χώρα κι ευτυχώς που βρέθηκε 
ο πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ (πλέον) Τσίπρας και συμμάζεψε την κατάσταση.

Το είχαμε γράψει από την πρώτη στιγμή, αλλά το υπενθυμίζουμε, όχι για να 
υπερασπιστούμε τον Κοτζιά (του έχουμε «σούρει» τόσα που δεν κινδυνεύου-
με να κατηγορηθούμε ως υπερασπιστές του), αλλά για να διαψεύσουμε τα 
ψέματα του Τσίπρα και του μηχανισμού προπαγάνδας του Μαξίμου. Οταν ο 
Κοτζιάς τελείωσε τη μακροσκελή ομιλία του, στην οποία είπε και τις παπάρες 
για την… επέκταση της χώρας, μέσω της επέκτασης της αιγιαλίτιδας ζώνης, ο 
Τσίπρας όχι μόνο συγκατένευσε, αλλά και υπερθεμάτισε: «Και ταυτόχρονα η 
χώρα επεκτείνεται με όσα ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Νίκος Κοτζιάς και 
αποτελεί ένα μέρος των στρατηγικών που εμπνεύστηκε, μαζί σχεδιάσαμε 
και υλοποιούμε και θα υλοποιούμε και από εδώ και στο εξής, η επέκταση της 
αιγιαλίτιδας ζώνης σταδιακά ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την πατρίδα 
μας»! Την άλλη μέρα, βέβαια, όταν ήρθε η «απανταχούσα» του casus belli από 
την Τουρκία, αναδιπλώθηκε και ανακοίνωσε ότι οι ρυθμίσεις δε θα γίνουν με 
ΠΔ αλλά με νομοσχέδιο.
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Σε προηγούμενο φύλλο είχα-
με σχολιάσει την υπόθεση 

του στημένου αγώνα σε όμιλο 
του Champions League (αφο-
ρά την αναμέτρηση Παρί Σεν 
Ζερμέν-Ερυθρός Αστέρας 6-1) 
και το σκάνδαλο με τους στη-
μένους αγώνες στο Βέλγιο, τα 
οποία αποτελούν ένα σημαντι-
κό πονοκέφαλο για την ΟΥΕ-
ΦΑ. Ιδιαίτερα η περίπτωση του 
αγώνα Παρί Σεν Ζερμέν-Ερυ-
θρός Αστέρας, που θέτει υπό 
αμφισβήτηση την αξιοπιστία 
της κορυφαίας ποδοσφαιρικής 
ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Το 
φως της δημοσιότητας είδε και 
ένα ακόμη εν δυνάμει σκάνδα-
λο που έχει άμεση σχέση με 
τον νυν πρόεδρο της ΟΥΕΦΑ 
Τζιάνι Ινφαντίνο και τον προ-
κάτοχό του Μισέλ Πλατινί, οι 
οποίοι σύμφωνα με δημοσιεύ-
ματα του «Spiegel» που συνερ-
γάζεται με τα «Football Leaks», 
βοήθησαν την Παρί Σεν Ζερ-
μέν και την Μάντσεστερ Σίτι, 
να γλιτώσουν τιμωρίες για 
παραβάσεις του οικονομικού 
«Fair Play».

Η υπόθεση ξεκινάει την πε-
ρίοδο 2011-2013, οπότε ο νυν 
πρόεδρος της ΟΥΕΦΑ ήρθε 
σε επαφή με τους άραβες 
(Κατάρ) ιδιοκτήτες των δυο 
ομάδων, προκειμένου να τους 
δώσει οδηγίες για να ξεπερά-
σουν τις διαδικασίες του Fair 
Play και να μην τιμωρηθούν οι 
ομάδες τους. Για την υπόθεση 
της Παρί Σεν Ζερμέν, το ποσό 
που μπήκε στο ταμείο της ομά-
δας είναι 1.800.000.000 ευρώ 
και θα έπρεπε να προκαλέσει 
την τιμωρία της ομάδας (ίσως 
και την πώληση των Εμπαμπέ 

και Νεϊμάρ, που η μεταγραφή 
τους κόστισε τεράστια ποσά) 
για υπερτιμημένο πακέτο χο-
ρηγιών. Στην περίπτωση της 
Μάντσεστερ Σίτι, το ποσό 
ανέρχεται στα 2.700.000.000 
ευρώ, επίσης από υπερτιμη-
μένα πακέτα χορηγίας, αλλά 
και από παράτυπα έσοδα, 
και σύμφωνα με το γερμανι-
κό Μέσο στη συγκάλυψη των 
παρατυπιών της Μάντσεστερ 
Σίτι φέρεται να έχει ρόλο και ο 
πρώην πρόεδρος της Γαλλίας 
Νικολά Σαρκοζί που για πολιτι-
κούς λόγους αβαντάρησε τους 
σεΐχηδες από το Κατάρ.

Τις μυστικές συναντήσεις και 
τα διαδικαστικά με τους ιδιο-
κτήτες των δυο ομάδων οργά-
νωσε ο Ινφαντίνο. Τον Μάη του 
2014, ο νυν πρόεδρος της ΟΥ-
ΕΦΑ είχε στείλει με e-mail στο 
αφεντικό της Μάντσεστερ Σίτι, 
Αλ Μουμπαράκ, οδηγίες, προ-
τείνοντάς του τρόπους με τους 
οποίους θα μπορούσε να ξεγε-
λάσει το οικονομικό Fair Play. 
Τη συνεργασία με τον ιδιοκτή-
της της Παρί και πρόεδρο της 
«Qatar Sports Investments» 
Νάσερ Αλ Κελαϊφί και τον άν-
θρωπο εμπιστοσύνης του Ζαν 
Κλοντ Μπλανκ την είχε ο Μι-
σέλ Πλατινί (την εποχή εκείνη 
ήταν πρόεδρος της ΟΥΕΦΑ). 
Στο δημοσίευμα αναφέρεται 
ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες 
της ΟΥΕΦΑ είχαν ξεκινήσει 
έρευνα για τη μη τήρηση του 
οικονομικού Fair Play, η οποία 
τερματίστηκε το 2017 χωρίς 
λόγο και χωρίς να καταλήξει 
σε συμπεράσματα (κύκλοι της 
ΟΥΕΦΑ αφήνουν να εννοηθεί 
ότι δεν κατέληξαν σε πόρισμα 

λόγω πολιτικής σκοπιμότητας). 
Η ηγεσία της ευρωπαϊκής πο-
δοσφαιρικής ομοσπονδίας θα 
πρέπει να δώσει συγκεκριμέ-
νες απαντήσεις και να πείσει 
ότι δεν είχε αβαντάρει τις δυο 
ομάδες.

Ούτε όμως και από την 
πλευρά των ομάδων υπάρχει 
κάποια αντίδραση και αυτή η 
σιωπή για πολλούς σημαίνει ότι 
οι αποκαλύψεις του «Spiegel» 
έχουν βάση. Υπάρχουν όμως 
και αυτοί που θεωρούν την 
υπόθεση μέρος του πολέμου 
ανάμεσα στις οικονομικές φα-
τρίες που παρασιτούν στο ευ-
ρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Μά-
ντσεστερ Σίτι και η Παρί Σεν 
Ζερμέν είναι αυτή τη χρονική 
περίοδο από τις καλύτερες και 
πιο αποτελεσματικές ομάδες 
στην Ευρώπη, έχουν αφήσει 
πίσω τους τις παραδοσιακά 
μεγάλες ομάδες και είναι -ιδι-
αίτερα η αγγλική ομάδα- τα 
φαβορί για την κατάκτηση 
του Champions League. Για 
να δημιουργηθούν, ξοδεύτη-
καν παρά πολλά χρήματα από 
τους σεΐχηδες και είναι πολύ 
πιθανό να έχουν ξεπεράσει τα 
όρια του οικονομικού Fair Play 
το οποίο εφαρμόστηκε από 
την ΟΥΕΦΑ για να αποτρέψει 
την είσοδο στο ευρωπαϊκό πο-
δόσφαιρο στα πετροδολάρια 
των σεΐχηδων και στους ρώ-
σους πολυεκατομμυριούχους. 
Βρήκαν λοιπόν την ευκαιρία 
οι ανταγωνιστές των δυο 
ομάδων, είτε να δημοσιοποι-
ήσουν στοιχεία που είχαν στη 
διάθεσή τους, αλλά δεν είχαν 
κανένα λόγο να τα δημοσιοποι-
ήσουν όσο οι δυο ομάδες δεν 
αμφισβητούσαν την κυριαρχία 
τους και την κορυφή του ευρω-
παϊκού ποδοσφαίρου, είτε να 
πλασάρουν στην ποδοσφαι-
ρική πιάτσα ένα αληθοφανές 
σενάριο για να αμαυρώσουν 
την εικόνα τους και να στρι-
μώξουν τον Ινφαντίνο και την 
παρέα του.

Ποια είναι η αλήθεια; Το 
πιθανότερο είναι να μείνουμε 
με την απορία, αφού σε τέτοι-
ου είδους σκάνδαλα συνήθως 
οι αντιμαχόμενες πλευρές 
έρχονται σε συμβιβασμό. Δε 
θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο 
είναι επί της ουσίας μια πολύ 
κερδοφόρα καπιταλιστική 
μπίζνα, πάνω από τις συλλο-
γικές αντιπαραθέσεις και τη 
διαμάχη των ομάδων για την 
κορυφή, η οποία θα πρέπει με 
κάθε τρόπο να διατηρήσει την 
ιλουστρασιόν εικόνα της για να 
μπορεί να πουλάει στους πελά-
τες-φιλάθλους.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Οικονομικές τρικλοποδιές 
στο χορτάρι

Ασπίδα 
προστασίας 

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε 
να κερδίσει τον Παναθηναϊκό 
στο ποδοσφαιρικό ντέρμπι (οι 
ερυθρόλευκοι έσωσαν την παρ-
τίδα ισοφαρίζοντας στις καθυ-
στερήσεις σε 1-1) και στο λιμάνι 
άρχισαν τα όργανα. Μετά τη λήξη 
του ντέρμπι, οι οργανωμένοι οπα-
δοί της Θύρας 7 γιούχαραν τους 
παίχτες όταν πήγαν να τους χαι-
ρετήσουν, θεωρώντας ότι έχουν 
το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 
για την αγωνιστική εικόνα που 
παρουσιάζει η ομάδα.

Οπως συνηθίζεται σε αυτές 
τις περιπτώσεις το διαδίκτυο 
πήρε φωτιά και ανάμεσα στους 
ερυθρόλευκους οπαδούς ξεκί-
νησε ένας ιδιότυπος «εμφύλιος» 
μεταξύ των υποστηρικτών και 
των επικριτών της ενέργειας της 
Θύρας 7. Διαβάζοντας τα σχόλια 
των ερυθρόλευκων οπαδών, γί-
νεται φανερό ότι το αντικείμενο 
της συζήτησης, ανεξάρτητα με 
τη θέση υπέρ ή κατά της Θύρας 7, 
αφορά αν είναι ή όχι αδιάφοροι οι 
παίχτες της ομάδας και αν πρέπει 
να δοθεί ή όχι χρόνος, αφού εί-
ναι πολλοί οι νέοι παίχτες και δεν 
έχουν ακόμη «δέσει» σαν ομάδα. 
Οι αρνητικές αναφορές για τον 
ισπανό προπονητή του Ολυμπι-
ακού, Πέδρο Μαρτίνς ήταν πολύ 
λίγες και για την ερυθρόλευκη δι-
οίκηση και τον Βαγγέλη Μαρινά-
κη από ελάχιστες έως μηδενικές.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό 
με το ότι η Θύρα 7 είναι απόλυτα 
ελεγχόμενη από τον Μαρινάκη, 
μας οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι η αντίδραση των οργανωμέ-
νων οπαδών του Ολυμπιακού δεν 
ήταν και τόσο αυθόρμητη. Για μια 
ακόμα φορά ύψωσαν ασπίδα 
προστασίας στον ισχυρό άντρα 
της ερυθρόλευκης ΠΑΕ, αποπρο-
σανατολίζοντας τη συζήτηση από 
την πραγματική της βάση που θα 
έπρεπε καταρχάς να είναι η «ποιό-
τητα» του έμψυχου δυναμικού της 
ομάδας (ευθύνη της διοίκησης) 
και η διαχείριση και η αξιοποίησή 
του (ευθύνη του προπονητή).

Συγκρίνοντας τον περσινό με 
το φετινό Ολυμπιακό, μια μεγά-
λη διαφορά που μπορούμε να 
εντοπίσουμε είναι η αναποτελε-
σματικότητα της ομάδας και η 
αδυναμία της να «τελειώσει» τις 
φάσεις που δημιουργεί. Σε απλά 
ελληνικά, έχει πρόβλημα στο γκολ 
και όχι στη δημιουργία ευκαιριών. 
Θα μπορούσε κάποιος να ισχυρι-
στεί ότι όσο περισσότερο «δένει» 
αγωνιστικά η ομάδα τόσο θα αυ-
ξάνεται η αποτελεσματικότητά 
της, όμως η ιστορία δείχνει ότι 
ένας πρωτοκλασάτος επιθετικός 
με «αίσθηση» του γκολ δε χρειά-
ζεται την ομοιογένεια της ομάδας 
για να το «παστελώσει». Συνεπώς, 
οι ερυθρόλευκοι οπαδοί θα πρέ-
πει να πιέσουν να βάλει το χέρι 
στην τσέπη ο Μαρινάκης και να 
φέρει στην ομάδα ένα καλό σέ-
ντερ φορ και όχι να την πέφτουν 
στους παίχτες και να περιμένουν 
«να δέσει το βύσσινο».

Δύο χιλιάδες δεκαοχτώ
παρόν και μέλλον: σκότος πηχτό

Ννννννννννννννννν (δεκαεπτά είναι). Ευχές για το σαρα-
νταπεντάρι χρόνων.

«Σημαίες και γαρύφαλλα, εμπόριο κι απάτη και λόγοι επισή-
μων στο κενό (…) Κουφάλες δεν ξοφλήσαμε, αυτό έχω μόνο 
να τους πω».

Πέσαμε από τα σύννεφα 
με τις θεαματικές (θεά, μα 
τι καις;) αυξήσεις που κατα-
γράφει η ΕλΣτατ μόλις σε 
ένα μήνα. Από τον Σεπτέμ-
βριο ως τον Οκτώβριο το 
φυσικό αέριο «τσίμπησε» 
15,7%, η βενζίνη 10,1%, το 
πετρέλαιο κίνησης 15,4% 
και το πετρέλαιο θέρμαν-
σης πέταξε στους αιθέρες 
με 21,8%. Και να ήταν μόνο 
η θέρμανση και τα καύσιμα… Το λάδι 3,4% πάνω, τα λαχανικά 
5,4%, οι πατάτες 3,4%, το ψωμί 1%, το γιαούρτι 3% και τα… 
πολυτελή αρνί και κατσίκι 2,3%. Η δε σύγκριση με τον περσινό 
Οκτώβριο αποτυπώνει σαφέστερα το κύμα των ανατιμήσεων: 
Πουλερικά 1,8%, λαχανικά 13,2%, πατάτες 38,8%, φρούτα 4,4%, 
γαλακτοκομικά 1,9%, ζυμαρικά 3,8%, ψάρια 2,4% και τηλεφω-
νικές υπηρεσίες 4,6%.

«Δεν ζει μόνο με ψωμί ο άνθρωπος. Αν ήμουν πεινασμέ-
νος και αβοήθητος στο δρόμο, δεν θα ζητούσα ένα ψωμί. Θα 
ζητούσα μισό ψωμί και ένα βιβλίο» (Federico Garcia Lorca).

Ξαναπέσαμε από τα σύννεφα μαθαίνοντας ότι ο πόλεμος 
των ΗΠΑ κατά της «τρομοκρατίας» ξεπάστρεψε πάνω από 
μισό εκατομμύριο ανθρώπους, υποθέτουμε τρομοκράτες στο 
σύνολό τους. Μα δεν τελειώνουν αυτοί πια; Σαν τη Λερναία 
Υδρα, σαν το ελληνικό χρέος ένα πράμα, όσο «καθαρίζεις» 
τόσο αυξάνονται τα νούμερα…

«Δουλέμποροι στο πανεπιστήμιο»; Μα πότε θα σταματήσου-
με να πέφτουμε από τα σύννεφα πια; Μήπως τα παραλέτε; 
Στην καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ, τη θωρακισμένη 
και εδραιωμένη; Δεν μπορεί. Μήπως είναι διαδόσεις διά δό-
σεις των κομμουνιστών;

Ας σταθούμε κριτικά με κρητικά απέναντι στο νέο «χτύπη-
μα» μιας Κατερίνας εκ των δύο πολυαγαπημένων της στήλης:

Ηντα 'κανες Κατερινιώ; Σε πνίγει η ανία
οι βαρετές αθιβολές, τση πόλης τα κοπέλια;

'Η μήπως πόνος σ' έπιασε που 'πεσε το γιοφύρι
στο γυρογιάλι του βορρά και πήγες να τηράξεις;

Το παραθέτουμε όπως το αλιεύσαμε στο διαδίκτυο 
(RipesNews): 65χρονος Κροάτης, νοσταλγός του φασιστικού 
καθεστώτος (Ουστάσι), κλώτσησε αντιφασιστικό μνημείο κομ-
μουνιστή αντάρτη, με στόχο να το ρίξει. Τελικά τα κατάφερε, 
αλλά πήρε και αυτό που του άξιζε: το μνημείο έπεσε πάνω στο 
πόδι του και το έσπασε! Παρόλο που ο φασίστας θα χρειαστεί 
να υποβληθεί σε επέμβαση, δήλωσε αμετανόητος στον δικα-
στή λέγονταά του «δεν θα ζητήσω έλεος ούτε θα είχα για σας». 
Το ερώτημα παραμένει και σήμερα: Είσαι ηλίθιος γιατί είσαι 
φασίστας ή είσαι φασίστας γιατί είσαι ηλίθιος;

Βρίζουν, φωνάζουν και πετούν τα χέρια τους κομμένα
που πίστεψαν το αληταριό, που φάγανε τη φόλα

και πριν το τέλος στέκουνε και βλέπουν μουδιασμένα
τα δώρα και τις «παροχές», το αιώνιο «δώστα όλα».

Θα το επαναλάβουμε και θα λυπήσουμε τους ξιπασμένους, 
ξενομανείς, ξενόδουλους, ξεπουλημένους, ξεφτίλες και πολλά 
άλλα «ξε» συναδέλφους των αστικών, πλαστικών, ελαστικών, 
υπεραστικών και άλλων μέσων εξημέρωσης, αλλά είναι και-
ρός να πληροφορηθούν κάτι: αυτά τα τραπεζικά κουτιά που 
κάνουν οικονομικές συναλλαγές, λέγονται Αυτόματες Ταμειο-
λογιστικές Μηχανές. Συνεπώς τα αρχικά τους είναι «άλφα ταυ 
μι» ή έστω «α τι μι» και όχι έι τι εμ, όπως τα λένε βαρβαριστί. 
Το ξαναγράψαμε: Μη νομίζουν οι βι άι πι της εξημέρωσης ότι 
όλοι έχουν το μορφωτικό επίπεδο των εμ έι τι…

Τελικά αυτός ο laugh αζάνης τι ρόλο βαράει; Εχει το γέλιο 
ως πρώτο συνθετικό, αλλά οι κινήσεις του και η κατάσταση 
στην οποία έχει περιέλθει δεν είναι μόνο για γέλια.

Το λέγανε οι δεξιοί, το λέγαν’ κι οι φασίστες:
Θα φέρει τον κομμουνισμό, τα σπίτια θα μας πάρουν!

Κομμουνισμό δεν έφερε (μαλακοί εσμοί λέμε)
αλλά τα σπίτια φεύγουνε, αλλά τα σπίτια πάνε.

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Μάταια προσπαθούν τα «γατάκια» του ΣΥΡΙΖΑ να πείσουν 
ότι μπορούν να γίνουν ΠΑΣΟΚ στη θέση του ΠΑΣΟΚ. Εκτός 
από το γεγονός ότι οι εποχές είναι διαφορετικές και εν μέσω 
οικονομικής κρίσης δεν μπορούν να κάνουν «παροχές» για το 
πόπολο, η κουλτούρα τους είναι τελείως διαφορετική από το 
DNA του Κινήματος (απεικονίζεται επακριβώς στη φωτογραφία 
που φιλοξενεί η στήλη), το οποίο του επέτρεψε να αποκτήσει 
ισχυρούς δεσμούς με τα λαϊκά στρώματα.
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> Βαρειά σιωπή, διάτρητη απ’ 
τους πυροβολισμούς,
πικρή πολιτεία,
αίμα, φωτιά, η πεσμένη πόρτα, 
ο καπνός, το ξύδι –
ποιος θα πει: περιμένω απ’ το 
μέσα μαύρο;
Μικροί σκοινοβάτες με τα με-
γάλα παπούτσια
μ’ έναν επίδεσμο φωτιά στο 
κούτελο
κόκκινο σύρμα, κόκκινο πουλί,
και το μοναχικό σκυλί στ’ απο-
κλεισμένα προάστια
ενώ χαράζει η χλωμότερη μέ-
ρα πίσω
απ’ τα καπνισμένα αγάλματα
κι ακούγεται ακόμη η τελευ-
ταία κραυγή διαλυμένη
στις λεωφόρους.
Πάνω απ’ τα τανκς, μέσα στους 
σκόρπιους πυροβολισμούς
πώς μπορείτε λοιπόν να κοι-
μάστε;
(Γ. Ρίτσος: «17 Νοεμβρίου 
1973»)

> Ριζοσπάστης (8/11/2018): «Η 
καταβολή των αναδρομικών 
αφορά ένστολους…». Τι ωραία 
λέξη: ένστολους. Μέσα στην 
οποία «κρύβονται» βολικά 
μπάτσοι και καραβανάδες.

> Ριζοσπάστης (9/11/2018): «Το 
ΚΚΕ ψήφισε την τροπολογία 
για να πάρουν εργαζόμενοι…». 
Οι «εργαζόμενοι των Σωμάτων 
Ασφαλείας». Πώς λέμε «των 
Σωμάτων Ασφαλείας τα παι-
διά…».

> Ριζοσπάστης (12/10/2017): 
«Μ. Συντυχάκης – Το ΚΚΕ στη-
ρίζει τα δίκαια αιτήματα του 
προσωπικού των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σωμάτων 
Ασφαλείας – Παρέμβαση 
του βουλευτή του ΚΚΕ στην 
Παγκρήτεια Σύσκεψη των 
Σωματείων εν Ενεργεία 
και Αποστράτων Σωμάτων 
Ασφαλείας και Αποστράτων 
Ενόπλων Δυνάμεων».

> Για το Πολυτεχνείο, ρε γα-
μώτο…

> Το μεσημέρι της Τετάρτης 
14/11/1973 πάνω από 1.000 
διαδηλωτές ξεκίνησαν από 
τη Νομική, στη διαδρομή συ-
νεπλάκησαν με την αστυνο-
μία, και οι μισοί από αυτούς 
ενώθηκαν στο Πολυτεχνείο 

με τους εκεί σπουδαστές ξε-
κινώντας την κατάληψη. «Σαν 
υπεύθυνη Συντονιστική Επιτρ. 
Αγώνα του Πολυτεχνείου κα-
ταγγέλλουμε σ’ όλο το σπου-
δαστικό κόσμο, τη νεολαία και 
το λαό τις αφηνιασμένες προ-
σπάθειες της χουντικής ΚΥΠ 
και των πληρωμένων πρακτό-
ρων της να διαστρέψουν απ’ 
την αρχή της μεγαλειώδικης 
εκδήλωσής μας του Πολ/
χνείου, την πορεία και το περι-
εχόμενό της. Καταγγέλλουμε 
την προσχεδιασμένη εισβολή 
στο χώρο του Πολ/χνειου την 
Τετάρτη, 14 του Νοέμβρη, 350 
οργανωμένων πρακτόρων της 
ΚΥΠ, σύμφωνα με το προβο-
κατόρικο σχέδιο των Ρουφο-
γάλη-Καραγιαννόπουλου, με 
βάση τις εντολές του παρα-
μερισμένου τώρα τέως πρω-
τοδικτάτορα Παπαδόπουλου 
και της αμερικανικής CIA…» 
(Πανσπουδαστική, Νο 8, Γενά-
ρης-Φλεβάρης 1974).

> «Δώρο Μέρκελ σε Τσίπρα 
η ΑΝΑΒΟΛΗ των περικοπών 
στις συντάξεις», www.tanea.
gr. Ο,τι έχει ήδη γράψει εδώ 
και καιρό η ΚΟΝΤΡΑ (τα κε-
φαλαία στον τίτλο του άρθρου 
δικά μας).

> Το πεπρωμένο φυγείν αδύ-
νατον (;)

> «Αναδρομικά: Βιομηχανία 
αγωγών και τρελοί τζίροι στα 
δικηγορικά γραφεία» - www.
tanea.gr, 13/11/2018. ΚΑΙ σ’ αυ-
τό το θέμα η ΚΟΝΤΡΑ έκανε 
τη διαφορά…

> Απλές διαπιστώσεις.

> Δωρεάν η μετακίνηση των 
μπάτσων στα ΜΜΜ.

> Τόσο ξύλο ρίχνουν, να μην 
έχουν κι αυτοί το κατιτίς τους…

> Η γνωστή (καρα…) υπουργός 
Ολγα έφα.

> Πρόκληση η αφιέρωση του 
Μαραθωνίου στους 100-1 δο-
λοφονημένους ανθρώπους 
στο Μάτι. ΚΑΙ καθαρό ξέπλυ-
μα ευθυνών. ΚΑΙ φθορά συνει-
δήσεων.

> Κούλης τάδε έφα: «Υπάρχουν 
αναπάντητα ερωτήματα για το 
θάνατο του Κατσίφα». Αραγε 
υπάρχουν καθόλου ερωτηματι-
κά για την εμπορία ναρκωτικών 
που έκανε ο Κ.Κ.;

> Γιατί το είχαν οι εθνικόφρο-
νες (παλιά) και οι εθνικιστές (οι 
νεώτεροι) να «βιοπορίζονται» 
με κάθε είδους… εμπόριο.

> Παλιοί και νέοι, μια γραμμή.

> Κι ενώ το (παλαιστινιακό) αί-
μα ρέει άφθονο: «ΟΗΕ: Πρό-
ταση σύγκλησης του Συμβου-
λίου Ασφαλείας για τη Γάζα». 
Καλά το είχε διαπιστώσει ο κω-
μικός Χ.Κ.: «ΟΗΕ: Οργανισμός 
Ηλεγμένων Εκκρεμοτήτων».

> Εδώ ο Γκρούεφσκι, εκεί ο 
Γκρούεφσκι, πού είναι ο Γκρού-
εφσκι; Οέο.

> Για την πλειοψηφία των 
ΜΜΕ ο δολοφονημένος Γ.Μ. 
ήταν επιχειρηματίας. Τι «μπίζ-
νες» έκανε ο Ελληνοαυστρα-
λός μας πληροφόρησαν τα 
αυστραλιανά ΜΜΕ…

> Καλιφόρνια: άλλη μια 
(από μόνη της;) φονική 
πυρκαγιά.

> Αυτοσυνείδηση…: «Κιλι-
άν Μπαπέ: Είμαι και εγώ 
μέρος του συστήματος». 
Ηταν πολύ μεγάλα τα πο-
σά της μεταγραφής του.

> Και τώρα θα ακούσετε 
την πολιτική σκέψη του 
Κούλη:…… Ακούσατε την 
πολιτική σκέψη του Κού-
λη.

> «…προσπαθούμε να 
χτίσουμε ευρύτερες συ-
ναινέσεις…» Κούλης (από 
Σερβία). Μάζευε κουκιά 
παντοιοτρόπως…

> Σαν να τσαμπουκαλεύονται 
τελευταίως οι εθνικοναζιφασι-
σταράδες πανελλαδικά…

> Οι «ευαίσθητοι» ζεσουίδες 
έγραψαν (αλλοίμονο…) στα 
παπάρια τους τον χειμαζόμενο 
λαό της Υεμένης.

> «Η εικόνα αντιεξουσιαστών 
να παίζουν ξύλο με αστυνο-
μικούς στον χώρο των Δικα-
στηρίων είναι πρωτόγνωρη, ή 
μάλλον πρωτοφανής, για τα 
ευρωπαϊκά δεδομένα». (www.
kathimerini.gr, Κύριο άρθρο 
– «Σκηνές ζούγκλας»). Οταν 
τρώνε μάπες οι μπάτσοι οι 
«ψύχραιμοι» λελέδες αισθά-
νονται να τους καταλαμβάνει 
«ιερή αγανάκτηση»…

> Ο Π(άσχων) Μανδραβέλης 
κάργα Κωσταμπακογιαννικός 
(www.kathimerini.gr, «Η αντι-
στροφή της παρακμής»).

> Φιλελέρες.

> Νυν και αεί.

> Ή –στην καθομιλουμένη- 
πάντα με την άρχουσα τάξη 
(πραγμάτων).

> Ο έχων πηδήξει τη μισή Αθή-
να (Π. Τατσόπουλος) πήγε εκεί 
που του έλεγε η καρδιά του: 
στη Ν.Δ. Για μια θέση, ως συ-
νήθως…

> Δωρεάν στα ΜΜΜ οι εν-
στολοι, απαγορεύονται οι αν-
εργοι…

> 2.043 οι θάνατοι μετανα-
στών στη Μεσόγειο μέχρι 
11/11/2018…

> Εγραψε ο Βαξβάνυ (www.
koutipandoras.gr, 13/11/2018): 
«…τον Ιούλιο του 2015 ο Μάν-
φρεντ Βέμπερ δήλωνε από το 
βήμα του ευρωπαϊκού κοινο-
βουλίου ότι στην Ελλάδα οι 
μισθοί είναι υψηλοί». Ακριβώς. 
Γι’ αυτό και η συγκυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ τους κατέβασε. 
Βαξβάνυ: σανοεξαρτώμενος.

> Περισσός: η απεργία που απ’ 
την 8/11 πήγε στην 14/11 που, με 
την σειρά της, πήγε (για κλιμά-
κωση…) την 28/11.

> Εν τω μεταξύ σε μια χώ-
ρα που την έλεγαν Ελλάδα ή 
Greece…

Βασίλης

«Το Πολυτεχνείο απαραβίαστο – προσετέθη
αριθμός εργατών και αγροτών»

«Αυξάνονται τα κόμιστρα στα ταξί και
τα λεωφορεία»

(ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ, 16/11/1973)

«Εξεκενώθη το Πολυτεχνείο – ΕΠΕΝΕΒΗΣΑΝ
ΑΡΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ – Προηγήθηκαν αιματηρές οδομαχίες

με ομάδες σπουδαστών και πολιτών – 4 ΝΕΚΡΟΙ
ΚΑΙ 130 ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ»

(ΤΑ ΝΕΑ, 17/11/1973,3:00 το πρωί)

  Dixi et salvavi animam meam

u Η γλώσσα του σώμα-
τος προδίδει ποιος είναι 
ο εμίρης και ποιος ο κα-
κομοίρης: ο ένας τρέχει 
για να εξασφαλίσει μια 
χειραψία. Κι έχει ένα χα-
μόγελο μέχρι τ' αυτιά. Ο 
άλλος βαρύς, δύσθυμος, 
μόλις και μετά βίας του 
δίνει το χέρι. Σαν να σκέ-
φτεται: «δε μας χέζεις κι 
εσύ, ρε χλεχλέ». Δεν ξέ-
ρουμε αν υπήρξε και στο 
Παρίσι χειραψία, όμως 
είμαστε σίγουροι ότι το 
σκηνικό θα ήταν ακριβώς το ίδιο.

u Η ικανοποίηση δεν κρύβεται από το πρωτοσέλιδο της «Εποχής», 
της εφημερίδας που εκφράζει τον «ΣΥΡΙΖΑ του 4%». Χαίρεται 
για το προσύμφωνο Τσίπρα-Ιερώνυμου, επί τη βάσει της λογικής 
«ολίγον έγκυος». Το γεγονός, γράφει η «Εποχή» (βιάζεται να βα-
φτίσει γεγονός κάτι που είναι ακόμα μετέωρο) ότι κληρικοί και λα-
ϊκοί δε θα συγκαταλέγονται στους δημόσιους υπαλλήλους, «δεν 
μπορεί να αποτιμηθεί απλά σαν μια οικονομική διευθέτηση. Θα 
μπορούσε να αποτελέσει ιστορικής σημασίας βήμα, αν συνοδευ-
τεί όχι μόνο από την από κοινού από το κράτος και την εκκλησία 
αξιοποίηση μιας αδιευκρίνιστου μεγέθους περιουσίας, αλλά και 
από τολμηρότερες αναγκαίες κινήσεις στο αναθεωρητικό και το 
κοινό νομοθετικό πεδίο». Ρε σεις, θα σηκωθεί ο Ελεφάντης από 
τον τάφο και θα σας πλακώσει στα χαστούκια. Για διαχωρισμό 
κράτους-εκκλησίας μιλούσατε τόσα χρόνια (αστικοδημοκρατικό 
είναι, άλλωστε, το αίτημα, όχι σοσιαλιστικό).  Και τώρα μας λέτε 
ότι τους παπάδες θα εξακολουθήσει να τους πληρώνει το κράτος 
(διά των δεσποτάδων), χωρίς να είναι γραμμένοι στις λίστες της 
Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, κι αυτό είναι… ιστορικής σημασίας βή-
μα! Δίνετε στους δεσποτάδες το μισό μιας τεράστιας περιουσίας, 
που καμιά αστική κυβέρνηση δεν τόλμησε να τους τη δώσει από 
το 1952, και μιλάτε για … ιστορικής σημασίας βήμα! Είστε πίσω 
και από τον μακαρίτη τον Τρίτση. Πού τη βρήκαν, ρε αγύρτες, 
την περιουσία οι δεσποτάδες; Με βυζαντινά χρυσόβουλα και με 
οθωμανικά φιρμάνια ισχυρίζονται ότι είναι ιδιοκτησία τους. Τι εί-
ναι για σας το ελληνικό κράτος, συνέχεια της βυζαντινής και της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας; Ειδικά για σας στην «Εποχή», που 
ανήκατε σ' ένα κοσμοπολίτικο ρεύμα που σ' αυτά τουλάχιστον τα 
ζητήματα είχε καθαρές αστικοδημοκρατικές θέσεις, στηριγμένες 
στις αρχές του Διαφωτισμού (της νεωτερικότητας, όπως έγραφαν 
οι θεωρητικοί σας).

u Αρκεί να παραθέσουμε μόνο το περιεχόμενο της αφίσας, που 
θα έπρεπε να είναι «σημαία» όλων: «Δεν είμαστε ωφελούμενοι 
- Είμαστε υπερεκμεταλλευόμενοι για 500 ευρώ - Χωρίς δικαι-
ώματα, μόνο με υποχρεώσεις - Να απαιτήσουμε ΤΩΡΑ - Πλήρη 
δικαιώματα για όλους - Αμοιβή 
των εργαζόμενων στην κοινωφελή 
εργασία με τη συλλογική σύμβα-
ση εργασίας (ΣΣΕ) της ΠΟΕ-ΟΤΑ 
- Καταβολή επιδομάτων, οικογε-
νειακού, ανθυγιεινής εργασίας, 
πτυχίου, προϋπηρεσίας - Μόνιμη 
και σταθερή δουλειά για όλους - 
Μετατροπή όλων των συμβάσεων 
σε αορίστου χρόνου - Κατάργηση 
όλων των ελαστικών μορφών ερ-
γασίας (…) (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ, 
συλλογικότητα εργαζομένων δή-
μου Καλλιθέας).

οι τοίχοι έχουν φωνή



Νότια Αλβανία, ιστορικά
«Το θάνατο του παιδιού μου μπορώ και θα τον αντέξω, 

τις δηλώσεις του κ. Φίλη δε θα μπορέσω. Απορώ πώς 
κάποιος αποκάλεσε τη Βόρειο Ηπειρο, νότια Αλβανία». 
Η δήλωση ανήκει στον πατέρα του Κ. Κατσίφα, ο οποίος 
-έτσι- μας δίνει το δικαίωμα να μην τον αντιμετωπίζουμε 
ως έναν χαροκαμένο πατέρα, αλλά ως έναν ανιστόρητο 
εθνικιστή (είναι ο ηπιότερος χαρακτηρισμός που μπορού-
με να δώσουμε), που επαναλαμβάνει το ιστορικό ψεύδος 
περί «Βορείου Ηπείρου», με το οποίο έχουν μεγαλώσει 
γενιές και γενιές Ελλήνων.

Η «Βόρειος Ηπειρος» είναι ένα μεγαλοϊδεάτικο εθνι-
κιστικό κατασκεύασμα, που στόχο είχε την ενσωμάτωση 
της νότιας Αλβανίας στο ελληνικό κράτος, με πρόσχημα 
την ελληνική μειονότητα που κατοικεί στην περιοχή. Αρκεί 
και μόνο ο προσδιορισμός μειονότητα για να «ψυλλιάσει» 
όποιον θέλει να βγάλει τα εθνικιστικά γυαλιά και να δει 
την αλήθεια. Πώς είναι δυνατόν μια μειονότητα να θέλει 
να επιβάλει τη θέλησή της (ακόμα κι αν υποθέταμε ότι 
ήταν ενιαία αυτή η θέληση) στην πλειονότητα του πληθυ-
σμού μιας περιοχής;

Το «βορειοηπειρωτικό» κατασκευάστηκε -κυριολεκτικά- 
ως θέμα την περίοδο των βαλκανικών πολέμων, της απο-
σύνθεσης της οθωμανικής αυτοκρατορίας και του πρώτου 
παγκόσμιου ιμπεριαλιστικού πολέμου. Ηταν ένα κομμάτι 
του ελληνικού μεγαλοϊδεατισμού, ο οποίος προσπαθού-
σε να πετύχει την εύνοια των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων 
για να ενσωματώσει τη μισή σχεδόν Αλβανία (ή έστω ένα 
μικρότερο κομμάτι), εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι το 
αλβανικό εθνικό κράτος δεν είχε ακόμα συγκροτηθεί και 
υπήρχε μόνο κατ' όνομα. 

Στην τελευταία φάση των πολύχρονων παζαριών με 
τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, ο Βενιζέλος υπέγραψε μια 
μυστική συμφωνία με τον ιταλό υπουργό Εξωτερικών Τι-
τόνι για διαμοιρασμό της Αλβανίας μεταξύ Ελλάδας και 
Ιταλίας, που θα έπαιρνε τη μερίδα του λέοντος.  Η μυστι-
κή συμφωνία Βενιζέλου-Τιτόνι δεν ευοδώθηκε, όχι τόσο 
επειδή αντέδρασε η Γαλλία (για τους δικούς της λόγους) 
όσο γιατί ανέλαβε δράση ο αλβανικός (αστικός) πατρι-
ωτισμός, που συσπείρωσε τον αλβανικό λαό στα όπλα 
και υπερασπίστηκε την ενότητα της Αλβανίας, την οποία 
αναγκάστηκε να αναγνωρίσει με τον πιο επίσημο τρόπο 
και το ελληνικό κράτος.

Ο χώρος δεν προσφέρεται βέβαια για μια αναλυτική 
ιστορική επισκόπηση των όσων έλαβαν χώρα από το 1912 
μέχρι το 1921, όμως πηγές υπάρχουν και μπορεί να ανα-
τρέξει κανείς. Εκείνο που θα τονίσουμε εδώ είναι πως ο 
όρος μειονότητα δεν έχει σημείο αναφοράς το σύνολο 
του αλβανικού πληθυσμού, αλλά την περιοχή που έχουν 
ονομάσει «Βόρειο Ηπειρο». Δηλαδή, οι ελληνικής εθνικής 
καταγωγής κάτοικοι είναι μειονότητα και σ' αυτή την περι-
οχή. Η πλειοψηφία των κατοίκων είναι αλβανικής εθνικής 
καταγωγής.

Οι μεγαλοϊδεάτες και οι πράκτορές τους στην περιοχή 
στήριζαν τις βλέψεις τους σ' ένα ψέμα. Επειδή η οθωμανι-
κή αυτοκρατορία δεν αναγνώριζε έθνη, αλλά στηριζόταν 
στο σύστημα των «μιλιέτ», δηλαδή διαχώριζε τους πλη-
θυσμούς ανάλογα με τη θρησκεία, πήραν όλους τους ορ-
θόδοξους χριστιανούς της νότιας Αλβανίας και τους βά-
φτισαν Ελληνες! Η τελευταία οθωμανική απογραφή στην 
περιοχή (1908) μέτρησε 128.000 ορθόδοξους και 95.000 
μουσουλμάνους. Από τους ορθόδοξους, όμως, μόνο γύρω 
στους 30.000 ήταν ελληνικής καταγωγής. Οι υπόλοιποι 
ήταν Αλβανοί! Παρά ταύτα, ήθελαν να τους βαφτίσουν 
με το ζόρι Ελληνες, γεγονός που ξεσήκωσε τον αλβανικό 
πληθυσμό της περιοχής.

Αρκεί να δώσουμε δυο μόνο παραδείγματα. Ηγετική 
προσωπικότητα των αλβανών πατριωτών που εξεγέρθη-
καν στην Κορυτσά το 1914 ενάντια στην ελληνική κατοχή 
ήταν ο Τεμιστόκλι Γκερμένι (τον οποίο, βέβαίως με μεγάλη 
ευκολία οι μεγαλοϊδεάτες θα βάφτιζαν Θεμιστοκλή Γερ-
μενή).  Επικεφαλής της αντιπροσωπείας που η (αλβανική) 
εθνική σύνοδος της Λούσνια έστειλε στο Παρίσι το 1920, 
για να καταστήσει σαφές ότι ο αλβανικός λαός θα υπερα-
σπιστεί με τα όπλα την ενότητα της χώρας του, ήταν ο Πα-
ντελί Ευαγγέλι (τον οποίο με την ίδια ευκολία θα βάφτιζαν 
Παντελή Ευαγγέλου). Ηταν χριστιανοί ορθόδοξοι, όμως 
ήταν Αλβανοί, με αλβανική εθνική συνείδηση.

Π.Γ.
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βαθύ κόκκινο

Σήμερα συμπληρώνονται 45 
χρόνια από την εξέγερση 

του Πολυτεχνείου, που σήμανε 
την αντίστροφη μέτρηση για 
την πτώση της χούντας και την 
παράδοση της εξουσίας από τη 
στρατιωτικοφασιστική δικτατο-
ρία στην αστική κοινοβουλευτι-
κή δημοκρατία.

«Ο αγώνας συνεχίζεται» είναι 
ένα από τα συνθήματα που επι-
κρατούν τέτοια μέρα κάθε χρό-
νο, από την πτώση της χούντας 
μέχρι σήμερα. Το «ο αγώνας τώ-
ρα δικαιώνεται», που προσπάθη-
σε να περάσει το ΠΑΣΟΚ, ουδέ-
ποτε έγινε κυρίαρχο και κάποια 
στιγμή έγινε θρύψαλα, μαζί με 
το άλλοτε κραταιό κόμμα της 
ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας, 
που προσπάθησε να ενσωμα-
τώσει την αγωνιστική ιστορική 
μνήμη στην κυρίαρχη ιδεολογία.

Μια νέα σοσιαλδημοκρατία, 
φορώντας τη μάσκα της «αρι-
στεράς» και των «κινημάτων», 
ήρθε ν' αντικαταστήσει την πα-
λιά, κάνοντας ακόμα πιο επίκαι-
ρα τα αδικαίωτα αιτήματα του 
Νοέμβρη του 2017. Ιδιαίτερα 
την αντιιμπεριαλιστική-αντια-
μερικάνικη διάσταση εκείνης 
της εξέγερσης. 

Mε την κυβέρνηση των Τσι-
προκαμμένων, η εγγενής αμε-
ρικανοδουλεία της ελληνικής 
αστικής τάξης και του πολιτικού 
της προσωπικού πέταξε τη μά-
σκα που φορούσαν οι προηγού-
μενες αστικές κυβερνήσεις και 
εμφανίστηκε με το πρόσωπο 
που εμφανιζόταν την εποχή του 
μοναρχοφασισμού και της χού-
ντας. Το «στρατηγέ ιδού ο στρα-
τός σας», έγινε «στρατηγέ ιδού 
η επικράτειά σας, διαλέξτε πού 
θα τοποθετήσετε τις στρατιωτι-
κές σας δυνάμεις». Η περιδεής 
εμφάνιση του Τσίπρα μπροστά 
στον «διαβολικά καλό» Τραμπ 
και οι όρκοι πίστης στις «κοινές 
αξίες» με τον ματοβαμμένο 
αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, μας 
έδωσε ένα μέτρο της αμερικα-
νοδουλείας.

Η «στρατηγική συμμαχία» με 
τις ΗΠΑ και η «στρατηγική συμ-
μαχία» με το σιωνιστικό μόρ-
φωμα του Ισραήλ αποτελούν 
την κορωνίδα της εξωτερικής 
πολιτικής του ελληνικού αστικού 
κράτους, για την οποία επαίρο-
νται ο Τσίπρας και ο ακροδεξιός 
κυβερνητικός του εταίρος. Δε 
χρειάζεται να πούμε τι σημαίνει 
αυτό για τον ελληνικό λαό, σε τι 
κινδύνους βάζει τη χώρα μας, 
σε τι βαθμό στρέφεται ενάντια 
στον αδελφό παλαιστινιακό λαό, 
αυτό το διαχρονικό σύμβολο 
του αγώνα για την ελευθερία.

«Εξω αι ΗΠΑ», «Εξω του 
ΝΑΤΟ» έγραψαν οι εξεγερμέ-
νοι του 1973 στις κολόνες που 
στηρίζουν την κεντρική πύλη 
του Πολυτεχνείου. Αυτής που 
έριξε το τανκ της χούντας. Σχε-
δόν μισό αιώνα από τότε, αυτά 
τα συνθήματα παραμένουν το 
ίδιο επίκαιρα και πρέπει να τα 
φωνάζουμε, σε πείσμα των αμε-
ρικανόδουλων αστών πολιτικών 
και των οπαδών του σύγχρονου 
ραγιαδισμού.

Δε θ' ανοίξουμε συζήτηση μ' 
εκείνους που παρελαύνουν από 
τα ραδιοτηλεοπτικά μικρόφωνα 
τούτες τις μέρες, κουνώντας τα 
τενεκεδένια παράσημα μιας 
νιότης που 'δειχνε πως θα γίνο-
νταν άλλοι. Αλίμονο αν η αστική 
προπαγάνδα, η αυστηρά ελεγχό-
μενη από πανίσχυρα μιντιακά 
κέντρα, ενδιαφερόταν να ανα-
δείξει το πραγματικό πνεύμα 
εκείνης της εξέγερσης και να το 
συνδέσει με το «διά ταύτα» της 
εποχής μας.  Αυτή είναι δουλειά 
των εκμεταλλευόμενων, όχι των 
εκμεταλλευτών, των καταπιεζό-
μενων, όχι των καταπιεστών.

Στο κομβικό ερώτημα για το 
χαρακτήρα της εξέγερσης του 
Πολυτεχνείου το 1973, η δική μας 
απάντηση έχει εκτεθεί: Από την 
άποψη των κινητήριων δυνάμε-
ών της σίγουρα δεν ήταν ταξική 
εξέγερση, αφού στηρίχτηκε 
κυρίως από φοιτητές, όμως ένα 
κομμάτι της εργατικής πρωτοπο-

ρίας την αγκάλιασε, συμμετείχε 
σ’ αυτή και αυτό προσέδωσε 
στην εξέγερση και ταξικά χα-
ρακτηριστικά. Από την άποψη 
των προταγμάτων της τα πράγ-
ματα υπήρξαν ακόμη πιο θολά, 
καθώς όλα τα αντιδικτατορικά 
πολιτικά ρεύματα συμμετείχαν 
και προσπαθούσαν να επηρε-
άσουν τα πράγματα, χωρίς κα-
νένα να είναι σε θέση να βάλει 
τη σφραγίδα του, όπως για πα-
ράδειγμα έβαλαν τη σφραγίδα 
τους στην Οκτωβριανή Επανά-
σταση οι Μπολσεβίκοι. Στο Πο-
λυτεχνείο υπήρχαν από οπαδοί 
της αστικής δημοκρατίας μέχρι 
οπαδοί του κομμουνισμού. Οι 
δεύτεροι ήταν ασφαλώς πιο 
συγκροτημένοι, πιο οργανω-
μένοι, πιο αποφασισμένοι και 
επομένως βρίσκονταν πιο κοντά 
στο πνεύμα εκείνων που έσπα-
σαν τα δεσμά του φόβου και 
βγήκαν στον αγώνα. Αντίθετα, 
για τους οπαδούς της αστικής 
δημοκρατίας τέτοιες μορφές 
αγώνα είναι από «άγνωστη γη» 
έως εχθρικές. Και βέβαια, σε μια 
αυθόρμητη εξέγερση δεν μπο-
ρούμε ν’ αναζητούμε καθαρά 
ιδεολογικοπολιτικά προτάγματα. 
Το αντιδικτατορικό ήταν το κυρί-
αρχο πρόταγμα, όμως αλλιώς το 
εννοούσαν οι κομμουνιστές και 
αλλιώς οι σοσιαλδημοκράτες.

Αποτιμώντας την εξέγερση 
του Πολυτεχνείου, υπό το φως 
των σημερινών αναγκών, στεκό-
μαστε σε δυο βασικά χαρακτη-
ριστικά της.

Πρώτο, στο εξεγερτικό πνεύ-
μα, το ξεπέρασμα κάθε είδους 
φόβου. Υπήρχε χούντα, τα πολυ-
βόλα κροτάλιζαν, τα κρατητήρια 
είχαν μεταβληθεί σε μακελειά, 
όμως ο πόθος για την ελευθερία 
από τη μια και το πνεύμα της 
συλλογικότητας από την άλλη 
δημιούργησαν ένα γεγονός που 
θα στέκεται πάντα ψηλά στη 
νεοελληνική ιστορία. Πρόκειται 
γι’ αυτό που ονομάζουμε μαζι-
κό ηρωισμό και διάθεση θυσίας, 
που διαλύει τα πολλά «εγώ» και 
δημιουργεί ένα μεγάλο «εμείς» 

(με όλες τις αντιφάσεις του), 
έτοιμο να πυρπολήσει και να 
πυρποληθεί για ένα μεγάλο 
σκοπό.

Δεύτερο, στα όρια που έθετε 
στην εξέγερση ο αυθόρμητος 
χαρακτήρας της. Δεν έφταιγε γι’ 
αυτό η νεολαία που εξεγέρθηκε. 
Εφταιγαν εκείνοι που παρίστα-
ναν τη φυσική ηγεσία, καπηλευ-
όμενοι αγώνες προγενέστερων 
εποχών. Oι εξεγέρσεις ωριμά-
ζουν μέσα στο κοινωνικό γίγνε-
σθαι. Οι οργανωμένες πρωτοπο-
ρίες είναι αυτές που μπορούν να 
τις μπολιάσουν με επαναστατι-
κές ιδέες, να τις βοηθήσουν να 
συγκροτηθούν πολιτικά και ορ-
γανωτικά, να αναπτύξουν τη δυ-
ναμική τους, να δημιουργήσουν 
προϋποθέσεις νίκης. Ολ’ αυτά 
έλειπαν από την εξέγερση του 
Νοέμβρη του ‘73, γιατί η οργα-
νωμένη επαναστατική πρωτοπο-
ρία είχε προ πολλού διαβεί τον 
αστικό Ρουβίκωνα. Η αναθεωρη-
τική ηγεσία είχε ξεπουλήσει τις 
επαναστατικές παραδόσεις του 
ΚΚΕ και έψαχνε μια θεσούλα 
κάτω από τον αστικό ήλιο. Δεν 
υπήρχε φυσική ηγεσία σ’ αυτό 
το ηρωικό εξεγερτικό γεγονός, 
γιατί οι ομάδες της λεγόμενης 
άκρας Αριστεράς αδυνατούσαν 
να παίξουν αυτό το ρόλο. Χαρα-
κτηρίζονταν από επαναστατικό 
πνεύμα, αλλά και από αυθορμη-
τίστικες απόψεις.

Σήμερα, 45 χρόνια από τότε, 
έχουμε ανάγκη και το εξεγερ-
τικό πνεύμα και την επανα-
στατική πολιτική ηγεσία. Αν 
το 1973 το εξεγερτικό πνεύμα 
περίσσευε και η επαναστα-
τική πολιτική ηγεσία έλειπε, 
σήμερα λείπουν και τα δύο. 
Καιρός να καταπιαστούμε με 
το καθήκον της συγκρότησης 
μιας επαναστατικής πολιτικής 
ηγεσίας, ικανής να «συγχωνεύ-
εται» με το αυθόρμητο κίνημα 
των εργατικών και νεολαιίστι-
κων μαζών οδηγώντας το στο 
δρόμο της κοινωνικής απελευ-
θέρωσης.

Η «Κόντρα» δεν έχει άλλο 
στήριγμα εκτός από τους 
αναγνώστες της. Η δική 
σας οικονομική ενίσχυση 
εξασφαλίζει την απρόσκοπτη 
κυκλοφορία της.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, 45 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Πάντα αδικαίωτα τα αιτήματα


