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Oλοι επιθυμούμε μια συ-
ντεταγμένη παγκόσμια τάξη, 
έντιμες εμπορικές σχέσεις (…) 
Η Ευρώπη και στο κέντρο της 
η γαλλογερμανική συνεργασία 
έχουν καθήκον και υποχρέωση 
να μην επιτρέψουν τη διολί-
σθηση του κόσμου στο χάος.

Εμανουέλ Μακρόν
Ο ιμπεριαλιστικός πασιφι-

σμός σε σύγχρονη έκδοση.
Είμαι κι εγώ υπέρ της κοινω-

νικής οικονομίας της αγοράς. 
Για να κατανείμεις πλούτο, 
όμως, πρέπει πρώτα να τον 
δημιουργήσεις.

Ανγκελα Μέρκελ
Καμιά πρωτοτυπία στους 

αστούς πολιτικούς. Ολοι το 
ίδιο παραμύθι λένε, δεξιοί, 
σοσιαλδημοκράτες και «αρι-
στεροί».

Τα παιδιά προσπαθήσανε 
για ένα δεύτερο γκολ, αλλά 
δεν μπορούμε να τα βάλουμε 
με το Θεό. (…) Η Παναγιά έτσι 
ήθελε να γίνει, μπορεί να μας 
το δώσει αλλού.

Αγγελος Αναστασιάδης
Απλά πράγματα, όχι αναλύ-

σεις, αυτοκριτικές κτλ. Αν ο 
Τσίπρας δεν ήταν… εγκλωβι-
σμένος στην ανεξιθρησκεία, 
θα του το συστήναμε ανεπι-
φύλακτα ως τακτική.

Υστερα από δεκαετίες συ-
μπόρευσης της σοσιαλδημο-
κρατίας με την ευρωπαϊκή 
Δεξιά, αμφισβητείται η στρα-
τηγική της νεοφιλελεύθερης 
συναίνεσης. (…) Φαίνεται λοι-
πόν πως αναπτύσσεται ένας 
γόνιμος προβληματισμός 
εντός της ευρωπαϊκής σοσι-
αλδημοκρατίας που ανοίγει 
μια προοπτική συνεργασίας 
με την Αριστερά…

Πάνος Σκουρλέτης
Τόση φλυαρία για να δικαι-

ολογήσουν το φυσιολογικό: 
οι μεταμφιεσμένοι σε αριστε-
ρούς, σοσιαλδημοκράτες, θα 
συνεργαστούν με τους μη με-
ταμφιεεσμένους.

Θεωρώ τον Κώστα Σημίτη, 
μαζί με τον Κωνσταντίνο Κα-
ραμανλή, από τους πιο σημα-
ντικούς πρωθυπουργούς της 
μεταπολεμικής Ελλάδας. (…) 
Η προσπάθεια σπίλωσης της 
προσωπικότητάς του δεν είναι 
μόνο άδικη και παράλογη…

Νίκος Μουζέλης
Χάνει έναν από τους «λο-

μπίστες» του στη σοσιαλδη-
μοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ;

Πιστεύω ότι η απόφαση της 
ανεξάρτητης αρχής για έλεγχο 
στους λογαριασμούς του κ. Ση-
μίτη έχει στοιχεία υπερβολής 
και είμαι βέβαιος, με βάση τη 
δημόσια εικόνα του, ότι τίποτα 
το επιλήψιμο δεν υπάρχει.

Νίκος Φίλης
Αφελή δεν τον λες. Γι' αυτό 

και στον ΣΥΡΙΖΑ ψάχνονται 
«πού το πάει ο Φίλης». Προς 
το παρόν ανέλαβε να τον… ξε-
χέσει ο… Βαξεβάνης.

Επειδή αυτό το… στοιχει-
ωδώς αστοιχείωτο δίποδο 

ον τόλμησε να πιάσει και πάλι 
στο στόμα του τη Ρόζα Λού-
ξεμπουργκ, θα του θυμίσουμε 
μια φράση της μεγάλης επανα-
στάτριας που ταιριάζει ταμάμ 
στον ίδιο και τους ομοίους του: 
«Στην αστική κοινωνία ο ρόλος 
της Αριστεράς είναι ο ρόλος 
του κόμματος αντιπολίτευσης. 
Σε κόμμα εξουσίας επιτρέπεται 
να υψωθεί μόνο πάνω στα ερεί-
πια του αστικού κράτους».

«Αυτό είναι το πρόσωπο 
του φασισμού, είναι οι αυ-

ριανοί φασίστες», ούρλιαζε ο 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος 
Μανιός, δείχνοντας όσους 
αποδοκίμαζαν το μπλοκ του 
ΣΥΡΙΖΑ έξω από την αμερι-
κάνικη πρεσβεία. Πήγαν και 
κρύφτηκαν πίσω από την πο-
ρεία του «Κ»ΚΕ, αλλά και πάλι 
δε γλίτωσαν το γιούχα. Οσο 
για τον Μανιό, «δε δικαιούται 
για να ομιλεί». Τα παράσημα 
από την -όντως- αντιδικτατο-
ρική του δράση, ως μέλος του 

«Κινήματος 20 Οκτώβρη», τα 
έχει βρομίσει με τα σκατά της 
εξουσίας. Πλέον δεν είναι καν 
ένας συμπαθής ρεφορμιστής. 
Είναι ένας αποκρουστικός 
αστός εξουσιαστής. Κι αυτό 
έχει το τίμημά του. Οσο ουρ-
λιάζει και χτυπιέται τόσο πε-
ρισσότερο αποκαλύπτεται.

«Ο πρώτος πρωθυπουργός 
που κατέθεσε στεφάνι 

στο Πολυτεχνείο», καμάρωνε 
η «Αυγή» στις 17 Νοέμβρη του 

2015. Ψέμα ήταν ο ισχυρισμός 
για την πρωτιά (ως πρωθυ-
πουργοί, στεφάνι στο Πολυτε-
χνείο είχαν καταθέσει ο Α. Πα-
πανδρέου, ο Κ. Σημίτης, αλλά 
και ο Γιωργάκης), ψέμα και το 
ρεπορτάζ. Πρωί-πρωί και με 
δεκάδες ασφαλίτες στην τσί-
τα (κάποιοι φαίνονται και στη 
φωτογραφία) είχε πάει τότε ο 
Τσίπρας στο Πολυτεχνείο. Κι 
έφυγε σχεδόν τρέχοντας. Για 
να μην ξαναπάει ποτέ. Ούτε 
το 2016, ούτε το 2017, ούτε το 
2018. 

Φέτος δεν κατάφεραν να 
μπουν στο Πολυτεχνείο ούτε 
οι παρατρεχάμενοι. Δεν τους 
έπαιρνε ν' ανοίξουν δρόμο με 
τους ασφαλίτες τους κι άφη-
σαν τα στεφάνια στο πεζοδρό-
μιο της Πατησίων, μακριά από 
το αγριεμένο πλήθος και γρή-
γορα, γιατί περνούσε η ώρα 
και το πλήθος θα μεγάλωνε. Η 
Βουλή έβγαλε και ανακοίνωση: 
«Κοινοβουλευτική αντιπροσω-
πεία, τιμώντας τους αγωνιστές 
του Πολυτεχνείου, προσήλθε 
σήμερα το πρωί και κατέθεσε 
στεφάνι στον περίβολο, αφού 
ομάδα αγνώστων εμπόδισε 
τους βουλευτές να εισέλθουν 
στο μνημείο του  Πολυτεχνεί-
ου». Η ανακοίνωση περιλάμβα-

νε και ανάλογου περιεχόμενου 
δήλωση του Δρίτσα, ως επικε-
φαλής της αντιπροσωπίας των 
συριζαίων βουλευτών.

«Η αποτυχημένη δολοφονι-
κή ενέργεια κατά του αντει-

σαγγελέα του Αρείου Πάγου 
Ισίδωρου Ντογιάκου…». Ετσι 
άρχιζε το άρθρο του Ηλία Κα-
νέλλη στα «Νέα». Η επιτομή της 
προβοκατόρικης δημοσιογρα-
φίας. Καμιά δολοφονική ενέρ-
γεια κατά του Ντογιάκου δεν 
υπήρξε. Ο εκρηκτικός μηχανι-
σμός τοποθετήθηκε έξω από 
πολυκατοικία και υπήρξε διπλή 
προειδοποίηση (στην ΕφΣυν και 
το zougla.gr). Ο προβοκάτορας, 
όμως, είναι προβοκάτορας.

24/11: Ημέρα διαμαρτυρίας για πολεμικά παι-
χνίδια 24/11/1967: Βόμβα μέσα στο υπουργείο 
Βιομηχανίας (ΔΕΑ) 24/11/1983: Ανταλλα-
γή έξι ισραηλινών αιχμαλώτων PLO με 
4.424 Παλαιστινίους φυλακισμένους 
στο Ισραήλ 24/11/1997: Βομβιστική επίθεση 
στα γραφεία Πανεθνικής Οργάνωσης, της οποίας 
επικεφαλής ήταν ο πρώην πρόεδρος Αρείου Πά-
γου Βασίλης Κόκκινος (Επαναστατικοί Πυρήνες) 
25/11: Ημέρα για εν κινδύνω πληθυσμούς, ημέρα 
για εξάλειψη βίας κατά γυναικών, ημέρα αγορα-
στικής αποχής, Σουρινάμ: Ημέρα ανεξαρτησίας 
(1975) 25/11/1942: Ανατίναξη γέφυρας 
Γοργοπόταμου 25/11/1973: Πραξικόπημα Ιωαν-
νίδη 26/11/1931: Συγκρούσεις φορτοεκφορτωτών-
χωροφυλακής στο λιμάνι Πειραιά, πολλοί τραυ-

ματίες 26/11/1943: Γερμανοί εκτελούν 
118 ομήρους (Μονοδένδρι Λακωνίας) 
26/11/1955: Δεκατρείς αστυνομικοί και πολλοί 
πολίτες τραυματίες σε αντιβρετανική διαδήλωση 
(Θεσσαλονίκη) 26/11/1967: Εικοσιτέσσερις κα-
ταδίκες μελών ΠΑΜ 1970: Βόμβα “Κινήματος 20ής 
Οκτώβρη” στο άγαλμα Τρούμαν, δυο βόμβες κάτω 
από αυτοκίνητα ΕΙΡΤ 26/11/1985: Χτύπημα λε-
ωφορείου ΜΑΤ (Κάραβελ), νεκρός ο αρχιφύλακας 
Ν. Γεωργακόπουλος, δύο τραυματίες αστυνομικοί 
(17Ν) 27/11: Κούβα: Ημέρα μαρτύρων 28/11: Πα-
ναμάς: Ημέρα ανεξαρτησίας, Τσαντ, Μπουρούντι: 
Ημέρα δημοκρατίας (1966) 28/11/1943: Συνδι-
άσκεψη Τεχεράνης 29/11: Ημέρα αλληλεγγύης 
στον παλαιστινιακό λαό 29/11/1937: Γερμανικό 
δικαστήριο παίρνει παιδιά από γονείς που αρ-
νήθηκαν να τα μυήσουν στη ναζιστική ιδεολο-

γία 29/11/1947: Τέλος βρετανικής κυριαρχίας 
στην Παλαιστίνη, ψήφισμα ΟΗΕ για διαμελισμό σε 
εβραϊκή και αραβική ζώνη (ένα χρόνο πριν την 

ίδρυση κράτους Ισραήλ) 29/11/1964: Παρα-
κρατικοί ναρκοθετούν τον Γοργοπόταμο 
πριν από εκδήλωση, δεκατρείς νεκροί, 
πενήντα τραυματίες 29/11/1970: Η αστυ-
νομία επιχειρεί να διαλύσει 1.500 και συλ-
λαμβάνει δεκατρείς νέους που θέλουν να δουν 
το “Γούντστοκ” στον κινηματογράφο «Παλλάς» 
30/11: Ημέρα για κατάργηση θανατικής ποινής, 
Μπαρμπάντος: Ημέρα ανεξαρτησίας (1966), Μπε-
νίν: Εθνική γιορτή (1975), Φιλιππίνες: Ημέρα 
ηρώων (1863) 30/11/1970: Συλλήψεις δεκατεσσά-
ρων μελών ΠΑΚ και άλλων οργανώσεων 30/11/1992: 
Ρουκέτα στη ΔΟΥ Νέας Φιλαδέλφειας (17Ν).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Βρε πώς αλλάζουν οι καιροί u Οι πα-
σόκοι καταθέτουν ανενόχλητοι στεφάνι 
στο Πολυτεχνείο και οι συριζαίοι τρώνε 
τη γιούχα της αρκούδας, με καφέδες, 
νερά και ό,τι άλλο υπήρχε πρόχειρο u 

Ο Σκουρλέτης, πάντως, δήλωσε ότι… 
συνεχίζουν u Ως προς αυτό δεν είχα-
με καμιά αμφιβολία u Γι’ αυτό και στην 
πορεία πήγαν και χώθηκαν πίσω από 
τον Περισσό u Για να ‘χουν καμιά ώρα 
διαφορά από τους «άλλους» u Κάποι-
οι από τους οποίους είχαν ξεμείνει έξω 
από την αμερικάνικη πρεσβεία κι όταν 
τους είδαν τους την ξαναέπεσαν u Βρε 
πώς αλλάζουν οι καιροί u Oι Σαμαρο-
βενιζέλοι περισσότερο επεδείκνυαν 
τη γιγαντιαία «αύρα» της αστυνομίας 

u Οι Τσιπροκαμμένοι την έβαλαν να 
«δουλέψει» u Μιλάμε για πρόοδο! u 

Χαράς ευαγγέλια u Επιτέλους, ο Μι-
χελογιαννάκης, ο γιατρός, μίλησε u 

Ντόμπρα και σταράτα όπως πάντοτε 

u «Επικρατούσα θρησκεία στην Ελ-
λάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. 
Γιατί να αναθεωρηθεί το άρθρο 3, όταν 
στην Ελλάδα το 95% είναι Ορθόδοξοι 
Χριστιανοί;» u Ελα μου ντε u Κι αφού 
αποφάσισε να μιλήσει η αγάπη της στή-
λης, τα είπε όλα και ξαλάφρωσε u «Το 
άρθρο 16 απαγορεύει την ίδρυση ιδιω-
τικών πανεπιστημίων. Γιατί άραγε; Δεν 
λυπούμαστε το κόστος και την ταλαι-
πωρία των οικογενειών που στέλνουν 
τα παιδιά τους στο εξωτερικό; Αφού 
επιτρέπεται το ιδιωτικό νηπιαγωγείο, 
δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, γιατί να 
μην επιτρέπεται και το ιδιωτικό πανεπι-
στήμιο;» u Εμάς, όμως, δεν μας φτά-
νουν οι δηλώσεις u Θέλουμε και απερ-
γία πείνας u Με ντάκο για κολατσιό, 
όχι μπισκοτάκια όπως την άλλη φορά 

u Ναι, ρε, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εξα-
κολουθεί να είναι ο Μιχελογιαννάκης, 

ο γιατρός u Τραβάτε κάνα ζόρι; u «Ο 
Τσίπρας μέσα από τη σχέση του μαζί 
μου γίνεται ένας σύγχρονος Σαούλ», 
φέρεται ειπών ο Τζερόνυμο u Για να 
το λέει αυτός, κάτι θα ξέρει u Για τον 
Τσίπρα δεν ξέρουμε πόσο τιμητικό είναι 
u Αλλά γιατί όχι; u Σιγά μη νοιαστεί ο 
χοντρόπετσος u Πολιτικό παιχνίδι να 
γίνεται και τα υπόλοιπα δεν ενδιαφέ-
ρουν u Ο άνθρωπος βρίσκει τον Τραμπ 
«διαβολικά καλό» και τη Μέρκελ «θεά», 
στο ιερωνυμικό «Σαούλ» θα κωλώσει; 
u Oταν οι αστοί πολιτικοί περνάνε 
ζόρια, επισκέπτονται ένα νηπιαγωγείο 
και φωτογραφίζονται να παίζουν με 
τα παιδάκια u Τα οποία, φυσικά, δεν 
καταλαβαίνουν ότι τα χρησιμοποιούν 

u Δοκιμασμένη συνταγή u Το έκανε 
προ καιρού η Μέρκελ, το επανέλαβε 
η Μέι u Ο Πούτιν, όμως, επέλεξε ένα 
μοναστήρι για την τελευταία του φω-
τογράφιση u Αυτός έτσι κι αλλιώς δεν 

έχει αντιπολίτευση u Ενισχύει απλώς 
την εικόνα του τσάρου πασών των Ρω-
σιών u Ενας ο Τσόρτσιλ και ένας ο… 
Τ(σ)ατσόπουλος u Τα λέει και μόνος 
του, δε βάζει κάναν άλλο να τα γρά-
ψει u Αρκετοί δεξιοί, πάντως, έχουν 
ανεβεί στα κεραμίδια και σκούζουν με 
τις μεταγραφές του Κούλη u Κυρίως 
καραμανλικοί u Kάνει μια κάπως αντι-
αμερικάνικη δήλωση ο Μακρόν; u Θα 
σου δείξω εγώ, λέει ο Τραμπ κι αρπάζει 
το iphone u «Το πρόβλημα είναι ότι ο 
Εμάνουελ υποφέρει από πολύ χαμηλή 
δημοτικότητα 26% στη Γαλλία και ένα 
ποσοστό ανεργίας περίπου 10%. Προ-
σπαθούσε απλώς να πάει την κουβέντα 
αλλού» u Το 'χε γράψει, όταν θυμήθη-
κε κάτι άσχετο u Κανένα πρόβλημα, 
το συμπλήρωσε u «Παρεμπιπτόντως, 
δεν υπάρχει πιο εθνικιστική χώρα από 
τη Γαλλία -πολύ περήφανοι άνθρωποι-, 
δικαίως» u Κανονική Κατίνα u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Βαδίζουμε, λοιπόν, στο δρόμο του Πολυτεχνείου, στο δρόμο των 
συνθημάτων του, στο δρόμο της διεύρυνσης της Δημοκρατίας 
ενάντια σε κάθε είδους φασισμό, ρατσισμό. Σε έναν αγώνα ο 

οποίος είναι διαρκής. Συνεχίζουμε, λοιπόν, με τα συνθήματα του 
Πολυτεχνείου.

Πάνος Σκουρλέτης

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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…και στη μέση ο Σημίτης
«Πιστεύω ότι η απόφαση της ανεξάρτητης αρχής για έλεγχο 

στους λογαριασμούς του κ. Σημίτη έχει στοιχεία υπερβολής και 
είμαι βέβαιος, με βάση τη δημόσια εικόνα του, ότι τίποτα το επι-
λήψιμο δεν υπάρχει. Αλλο οι πολιτικές διαφωνίες με τον κ. Σημίτη 
και οι αδιαμφισβήτητες ευθύνες του για τους υπερεξοπλισμούς 
και τα “έργα“ υπουργών του, άλλο η αμφισβήτηση της προσω-
πικής εντιμότητας και ακεραιότητάς του». Τι μύγα τσίμπησε τον 
Νίκο Φίλη και εμφανίστηκε από τις στήλες του «Βήματος» ως 
υπερασπιστής της προσωπικής εντιμότητας και ακεραιότητας 
του Σημίτη, την ώρα που το Μαξίμου οργανώνει την επιχείρηση 
ηθικής αποδόμησης του πρώην πρωθυπουργού;

Είναι μόνο η λύσσα του να εκδικηθεί τον Τσίπρα που δεν τον 
επανέφερε στην κυβέρνηση ή σκέφτεται διαφορετικά από το 
επιτελείο του Μαξίμου, φοβούμενος πως στοχοποιώντας τον Ση-
μίτη το αποτέλεσμα θα είναι το αντίθετο από το επιδιωκόμενο; 
Ο,τι και να ισχύει, ο Φίλης φαίνεται να ακολουθεί το δόγμα Κα-
ραμανλή (του πρεσβύτερου), σύμφωνα με το οποίο τους πρώην 
πρωθυπουργούς τους στέλνεις στο σπίτι τους, όχι στο δικαστήριο.

Ομως δεν κάνουν τίποτα διαφορετικό οι Τσιπραίοι. Ο Σημίτης 
πολιτικά βρίσκεται εδώ και χρόνια στο σπίτι του, ούτε στο ΠΑΣΟΚ 
παίζει κάποιο ρόλο ούτε γενικότερα στην αστική πολιτική ζωή. 
Ποινικά δεν πρόκειται να τον ακουμπήσουν (μόνο αφελείς θα 
πίστευαν ότι ο Σημίτης -και ο κάθε Σημίτης- θα διακινούσε λεφτά 
από μίζες μέσω των λογαριασμών του στις ελληνικές τράπεζες, 
το άνοιγμα των οποίων ζήτησε η περιβόητη Αρχή), όμως με τον 
σκανδαλολογικό ντόρο πετυχαίνονται διάφοροι στόχοι. Από τη 
μια στριμώχνεται το ΠΑΣΟΚ, καθώς υπενθυμίζεται ο βίος και η 
πολιτεία του «καλύτερου πρωθυπουργού της μεταπολίτευσης», 
ενώ από την άλλη ικανοποιείται η καραμανλική μερίδα της ΝΔ. 
Δεν είναι τυχαίο ότι, τη στιγμή που η επίσημη ΝΔ σιωπά, συγκρο-
τήματα όπως αυτά του Χατζηνικολάου και του Φιλιππάκη στη-
ρίζουν φανατικά τους κυβερνητικούς χειρισμούς με επίκεντρο 
τον Σημίτη, που εμφανίζονται ως ενέργειες της «ανεξάρτητης 
Δικαιοσύνης».

Το χρειαζόταν αυτό το μέτωπο ο ΣΥΡΙΖΑ και έσπευσε να το 
ανοίξει ειδικά αυτή την περίοδο που είναι εξ αντικειμένου προ-
εκλογική; Γιατί θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει να μάθουμε την 
απάντηση σ' αυτό το ερώτημα; Αυτοί έχουν τα γένια, έχουν και 
τα χτένια. Δικό τους ζήτημα είναι, αδιάφορο για την ελληνική 
κοινωνία. Ενδιαφέρον έχει μόνο με αρνητικό πρόσημο, καθώς 
δεν πρόκειται για κάθαρση, αλλά για σκανδαλολογία, άνευ ουσι-
αστικού περιεχομένου και με ισχυρή δόση αποπροσανατολισμού. 
Γιατί τι είναι αυτό που επιδιώκει να εμπεδώσει στη συνείδηση του 
ελληνικού λαού ο ΣΥΡΙΖΑ; Οτι για την κρίση δε φταίει ο καπιταλι-
σμός ως σύστημα, αλλά φταίει το «παλιό πολιτικό σύστημα» (από 
το οποίο έχουν εξαιρέσει τον Κώστα Καραμανλή, μολονότι αυτός 
έγινε πρωθυπουργός μετά τον Σημίτη), με τις μίζες που έπαιρναν 
οι πολιτικοί του, με αποτέλεσμα να καταχρεώσουν και να χρεο-
κοπήσουν τη χώρα. Μίζες φυσικά έπεφταν (και δεν πρόκειται να 
σταματήσουν να πέφτουν, γιατί έτσι δουλεύει ο καπιταλιστικός 
ανταγωνισμός), δεν είναι όμως αυτές που προκάλεσαν την κρίση, 
αλλά η λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος. 

Το ορατό αποτέλεσμα αυτής της φάσης της σκανδαλολογίας 
είναι η συσπείρωση του «όλου ΠΑΣΟΚ», που αντέδρασε με το 
σύνδρομο του σκαντζόχοιρου. Ολοι έσπευσαν να στηρίξουν τον 
Σημίτη. Η Φώφη συναντήθηκε μαζί του, ο Γιωργάκης του τηλε-
φώνησε, ο Θεοχαρόπουλος τον επισκέφτηκε στο γραφείο του, ο 
παλιός φιλοπασοκικός Τύπος (κυρίως το συγκρότημα Μαρινάκη) 
έβαλε μπροστά τους αρθρογράφους του ν' αρχίσουν να υμνούν 
τον Σημίτη (όπως το έκαναν και τότε που ήταν πρωθυπουργός), η 
Χαριλάου Τρικούπη μοίρασε αναλυτικό non paper, το οποίο μι-
λάει για «αναβίωση του βρώμικου '89» και για εφαρμογή από τον 
Τσίπρα του «δόγματος Πολάκη» και για δημιουργία ενός «ορατού 
παραθεσμικού συστήματος, ενός ιστού αράχνης φτιαγμένου από 
λάσπη, συκοφαντία και διαβολή, έδρα του οποίου είναι τα υπό-
γεια του Μαξίμου» κτλ. κτλ.

Εδώ που τα λέμε, δεν είχε άλλη επιλογή το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. 
Δεν μπορούσε να μην υπερασπιστεί τον Σημίτη. Αν τον άφηνε 
έκθετο στον πόλεμο των συριζαίων, θα κατέρρεε η θεωρία ότι 
υπήρξε μόνο «ατομική συμπεριφορά και ατομική επιλογή ελάχι-
στων στελεχών» (Ακη, Γιάννου, Μαντέλη), οπότε θα στιγματιζόταν 
ολόκληρο το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα μίζας και ρεμούλας. Βέβαια, με 
αυτά που αναμοχλεύει η συριζαϊκή προπαγάνδα, ως τέτοιο εμ-
φανίζεται το ΠΑΣΟΚ (οι «καλοί» πασόκοι, με επικεφαλής τον ίδιο 
τον Κοτσακά, έχουν περάσει στον ΣΥΡΙΖΑ), όμως είναι άλλο να 
το παραδέχεσαι, έστω και διά της σιωπής. Η άμυνα ήταν μονό-
δρομος για το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, ο Σημίτης είναι αναγκασμένος να 
κινήσει ό,τι «επιρροές» διαθέτει στο σύστημα (ήδη ο διαπρύσιος 
υποστηρικτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Μουζέλης βγήκε και υπερασπίστη-
κε δημόσια τον παλιό του φίλο Σημίτη) και όπως συμβαίνει σ' 
αυτές τις περιπτώσεις, η άμυνα μετατρέπεται ταυτόχρονα σε 
επίθεση για την απόκτηση πολιτικής υπεραξίας. «Ταμείο» και ο 
ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ θα κάνουν στις κάλπες. Πάντως, 
οι συριζαίοι παίζουν γνήσιο «σκληρό ροκ».

Τα αποσπάσματα είναι από το non 
paper του ΚΙΝΑΛ για την «υπόθε-

ση Σημίτη» και είναι αυτό με το οποίο οι 
πασόκοι προσπαθούν να περάσουν στην 
αντεπίθεση καταλογίζοντας σκάνδαλα 
στον ΣΥΡΙΖΑ. Το παραθέτουμε ολόκληρο:

«Πού ήταν ο πρωθυπουργός;
- στο σκάνδαλο με τα “βοσκοτόπια“ και 

τη σκανδαλώδη κατάτμηση της εργολαβίας 
της “Ολυμπίας Οδού“

- στο σκάνδαλο του Θριάσιου Πεδίου
- στην αμαρτωλή σύμβαση του “Ελ. Βενι-

ζέλος“ (ακολουθούν το δρόμο που άνοιξε 
η ΝΔ στο παρελθόν)

- στο σκάνδαλο της ΔΕΠΑ
- στην υπόθεση της Τράπεζας Αττικής
- στις δεκάδες διατάξεις σε νομοσχέδια 

και τροπολογίες για χαριστικές πράξεις 
απέναντι σε επιχειρηματίες

- στην υπόθεση του υπουργείου Αμυνας 
για τα όπλα στον Περσικό, τις ομολογημέ-
νες σχέσεις με τους μεσάζοντες

- στην επιμονή να μην ανοίγει το φάκελο 
των πραγματικών ευθυνών για την περίοδο 
της κυβέρνησης της ΝΔ 2004 - 2009 που 
έφερε την κρίση και, βεβαίως, την περίοδο 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 2015-2018 που την εξα-
κόντισε στα ύψη. Περίοδοι κατά τις οποίες 
δεκάδες υποθέσεις με οσμή σκανδάλου 
κυριολεκτικά βοούν».

Οι δύο πλευρές είναι ορατές διά γυ-
μνού οφθαλμού: πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 
βουτηγμένος ο ίδιος στα σκάνδαλα, δεύ-
τερον, ο ΣΥΡΙΖΑ καλύπτει τα σκάνδαλα 
της περιόδου Κώστα Καραμανλή. Περσινά 
ξινά σταφύλια. Πράγματα χιλιοειπωμένα. 
Κάποια έχουν συζητηθεί και στη Βουλή, 
όπως η περιβόητη υπόθεση του «μεσά-
ζοντα της Αραβίας» και της σχέσης του 
με τον Καμμένο. Ο πολιτικός ντόρος έχει 
γίνει, οι πολιτικές ευθύνες έχουν απο-
δοθεί από την αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ 
ουδέποτε τις ανέλαβε. Ξέρετε γιατί; Γιατί 
δε βρέθηκαν μίζες. Οπότε δεν μπορούν 
να αποδώσουν πολιτική υπεραξία, όπως 

απέδωσαν τα σκάνδαλα με τα εξοπλιστι-
κά, τη Siemens κτλ., που τα εκατομμύρια 
έστηναν τρελό χορό στα πρωτοσέλιδα των 
εφημερίδων και στις ραδιοτηλεοπτικές εκ-
πομπές.

Δεν μπορεί, λοιπόν, να ελπίζει σε ση-
μαντική πολιτική συγκομιδή το ΠΑΣΟΚ/
ΚΙΝΑΛ. Η αναφορά στην περίοδο Καρα-
μανλή, την οποία πράγματι αφήνει στο 
απυρόβλητο ο ΣΥΡΙΖΑ, κεντράροντας 
μόνο στην περίοδο Σαμαρά, θα μπορού-
σε ενδεχομένως να λειτουργήσει συσπει-
ρωτικά για ένα κομμάτι της παλιάς πα-
σοκικής βάσης, όμως τα παλιά αντιδεξιά 
αντανακλαστικά έχουν ατονήσει (για να 
μην πούμε έχουν εξαφανιστεί), από τότε 
που ΠΑΣΟΚ και ΝΔ συγκυβέρνησαν αρ-
μονικότατα και χωρίς κραδασμούς στις 
μεταξύ τους σχέσεις επί τέσσερα χρόνια 
και δυο μήνες (κυβερνήσεις Παπαδήμου 
και Σαμαρά). Αυτές οι αναφορές περισσό-
τερο την απόγνωση του ΚΙΝΑΛ δείχνουν 
παρά αντεπίθεση ουσίας συνιστούν.

Περσινά ξινά σταφύλια…

Βρόμικα παιχνίδια δεσποτάδων 
και αστικών κομμάτων

Μπορεί ο Ιερώνυμος να 
υπέστη μια δεινή προ-

σωπική ήττα, καθώς το προ-
σύμφωνο που υπέγραψε με 
τον Τσίπρα και παρουσίασαν 
οι δυο τους με πολλά ταρα-
τατζούμ δεν μπορούσε να 
συγκεντρώσει ούτε απλή πλει-
οψηφία στη σύνοδο του δε-
σποταριάτου, όμως οι δεσπο-
τάδες ξέρουν καλά την τέχνη 
του παζαριού και του συμβιβα-
σμού σε νέα βάση. Μόνο δυο 
δεσποτάδες αποχώρησαν από 
τη σύνοδο, ενώ οι «μετριοπα-
θείς» ανέλαβαν να συντάξουν 
μια απόφαση που την ψήφι-
σαν όλοι τους. Τι έλεγε αυτή 
η ομόφωνη απόφαση; Οτι το 
δεσποταριάτο δε συμφωνεί 
με την έξοδο των κληρικών 
από τις λίστες των δημόσιων 
υπάλληλων, ενώ είναι έτοιμο 
να συνεχίσει το διάλογο με 
την κυβέρνηση για τα υπό-
λοιπα ζητήματα. Δηλαδή, δε 
θέλουν να βγουν οι παπάδες 
από την Ενιαία Αρχή Πληρω-
μών, αλλά τους αρέσει η ιδέα 
να πάρουν το μισό της ακίνη-
της περιουσίας που διεκδικούν 
από το κράτος, μέσω της εκμε-
τάλλευσης του συνόλου αυτής 
της εταιρίας από εταιρία που 
θα διοικούν από κοινού με το 
κράτος. Μονά-ζυγά δικά τους, 
δηλαδή.

Το μέγαρο Μαξίμου, βλέπο-
ντας ότι ο Ιερώνυμος ηττήθη-
κε, προσπάθησε να δείξει ότι 
αυτή η ήττα δεν αφορά και τον 
Τσίπρα. Και ανακοίνωσε: «Η Ιε-
ρά Σύνοδος της Ιεραρχίας της 
Εκκλησίας της Ελλάδος κατέ-
ληξε ομοφώνως στην απόφαση 
να συνεχιστεί ο διάλογος Πολι-
τείας – Εκκλησίας στα θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος. Ως εκ 
τούτου, η Ελληνική Κυβέρνηση 
θα προχωρήσει άμεσα στην 
εκπόνηση Σχεδίου Νόμου, στο 

πλαίσιο του Κοινού Ανακοινω-
θέντος της 6ης Νοεμβρίου, που 
αποτελεί ένα ιστορικό βήμα για 
τον εξορθολογισμό των σχέ-
σεων Εκκλησίας και Κράτους. 
Το Σχέδιο Νόμου θα τεθεί σε 
γνώση της Ειδικής Επιτροπής 
της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, 
πριν κατατεθεί στη Βουλή. Το 
δε καθεστώς της μισθοδοσίας 
των εκκλησιαστικών λειτουρ-
γών, αποτελεί –σε κάθε περί-
πτωση- ευθύνη και απόφαση 
της Πολιτείας». Σε απλά ελλη-
νικά: θα νομοθετήσουμε όπως 
νομίζουμε εμείς, θα βγάλουμε 
τους κληρικούς από την Ενιαία 
Αρχή Πληρωμών και το σχετι-
κό νομοσχέδιο απλά θα το 
θέσουμε υπόψη σας, για να 
το γνωρίζετε, όχι για να έχετε 
δικαίωμα βέτο.

Υπάρχει περίπτωση να κά-
νει ο Τσίπρας αυτά που με 
απειλητικό τρόπο ανακοίνω-
σε το μέγαρο Μαξίμου; Σε 
προεκλογική περίοδο και με 
δέκα χιλιάδες παπάδες στα 
κάγκελα, τέτοια περίπτωση 
δεν υπάρχει. Απλά κάνει τον 
«καμπόσο» για να τονώσει το 
αίσθημα των απανταχού συρι-
ζαίων που βλέπουν ότι ακόμα 
και σ' αυτόν τον ετεροβαρή 
(σε βάρος του κράτους) συμ-
βιβασμού που πέτυχε με τον 
Ιερώνυμο, ο Τσίπρας «έφαγε 
πόρτα» από τους δεσποτάδες.

Σαν να μην έτρεξε τίποτα, ο 
Ιερώνυμος έσπευσε να απα-
ντήσει: «Με ικανοποίηση χαι-
ρετίζω την δήλωση του κ. Πρω-
θυπουργού σχετικά με την ση-
μερινή ομόφωνη απόφαση της 
έκτακτης Ιεράς Συνόδου της 
Ιεραρχίας της Εκκλησίας της 
Ελλάδος και την συνέχιση του 
ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ 
Εκκλησίας και Πολιτείας για τα 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 
Η από κοινού συνεργασία απο-

τελεί ένα περαιτέρω βήμα για 
την εμβάθυνση των διακριτών 
μας ρόλων στο πλαίσιο πάντα 
της από κοινού εξυπηρέτησης 
των συμφερόντων του λαού 
μας»!

Ο Τσίπρας λέει ότι θα προ-
χωρήσει άμεσα στην κατάρ-
τιση νομοσχεδίου, ο Ιερώνυ-
μος λέει πως χαίρεται για τη 
συνέχιση του διαλόγου. Μας 
δουλεύουν και οι δύο μαζί. 
Αμφιβάλλουμε αν θα υπάρξει 
νομοσχέδιο σύντομα, αλλά κι 
αν υπάρξει, αυτό θ' αρχίσει 
να συζητιέται με τους δεσπο-
τάδες και η ψήφισή του θα 
παραπεμφθεί στις ελληνικές 
καλένδες. Γιατί αν ο ΣΥΡΙΖΑ 
πάει να καταθέσει νομοσχέδιο 
στη Βουλή, που θα βγάζει τους 
παπάδες εκτός δημοσιοϋπαλ-
ληλίας, ο Ιερώνυμος (με βάση 
την ομόφωνη απόφαση της 
συνόδου του δεσποταριάτου) 
θα πρέπει να τεθεί επικεφαλής 
της «τζιχάντ» που θα ξεκινήσει 
το παπαδαριό.

Γι' αυτό και ο μηχανισμός 
προπαγάνδας του Μαξίμου 
έριξε αμέσως στην πιάτσα τη 
μυστική συνάντηση Μητσοτά-
κη-Ιερώνυμου. Η δημοσίευση 
της είδησης ταυτόχρονα σε 
τρεις συριζοφυλλάδες («Αυ-
γή», «Documento», «ΕφΣυν») 
δεν αφήνει αμφιβολίες για την 
προέλευσή της. Ο Μητσοτά-
κης συναντήθηκε με τον Ιερώ-
νυμο μια μέρα πριν ο τελευταί-
ος εμφανιστεί με τον Τσίπρα 
στο γνωστό τηλεοπτικό σόου 
στο Μαξίμου. Σύμφωνα με 
την προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ, 
ο Μητσοτάκης προσπάθησε να 
αποτρέψει τον Ιερώνυμο από 
το να κλείσει συμφωνία με τον 
«άθεο» Τσίπρα, ώστε να την 
κλείσει με τον «ευσεβή» Κούλη. 
Αυτό ήταν και το γαργαλιστικό 
στοιχείο της είδησης, γιατί μυ-

στικές συναντήσεις με τον Ιε-
ρώνυμο έχει κάνει ουκ ολίγες 
ο Τσίπρας.

Και πού ξέρει ο Τσίπρας τι 
είπε ο Κούλης στον Ιερώνυμο; 
Του το είπε ο Ιερώνυμος (για-
τί ο Κούλης αποκλείεται να 
του το είπε). Ελα όμως που ο 
Ιερώνυμος διέψευσε ότι έγι-
νε συζήτηση με τέτοιο περι-
εχόμενο! Επομένως, αν είναι 
ψεύτης ο Κούλης, όπως λέει 
ο ΣΥΡΙΖΑ, ψεύτης είναι και ο 
Ιερώνυμος! Ο Κούλης, πάλι, 
λέει πως δεν είχε ιδέα για τη 
συμφωνία Τσίπρα-Ιερώνυμου, 
που ανακοινώθηκε μια μέρα 
μετά. Αν αυτό το πάρουμε τοις 
μετρητοίς, τότε ο Ιερώνυμος 
είναι ένας κοινός απατεώνας, 
ένας παντελώς αναξιόπιστος 
συνομιλητής, αφού προσπά-
θησε να αποπροσανατολίσει 
τον αρχηγό της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, κρατώντας 
τον στο σκοτάδι σχετικά με μια 
συμφωνία κυβέρνησης-Εκκλη-
σίας, που και από τα δύο μέρη 
χαρακτηρίστηκε ιστορική!

Δε θ' ασχοληθούμε, φυσικά, 
με τη διερεύνηση της «αλήθει-
ας» και του «ψεύδους». Ούτε 
με τις αηδιαστικές ανακοινώ-
σεις του Μαξίμου που χαρα-
κτηρίζουν τον Ιερώνυμο «άξιο 
λευίτη της Ορθοδοξίας» και 
με τις ανάλογου περιεχομέ-
νου απαντήσεις της ΝΔ. Αν το 
κάναμε, θα παίζαμε το παιχνί-
δι τους. Γιατί παιχνίδι κάνουν 
όλοι τους και φλομώνουν τον 
ελληνικό λαό στο ψέμα. Το δε-
σποταριάτο θέλει να γεμίσει 
το «παγκάρι» του και τα αστικά 
κόμματα θέλουν να γεμίσουν 
τις κάλπες τους. Ο ελληνικός 
λαός είναι θύμα και των δύο. 
Οσο για τον στοιχειώδη αστικό 
εκσυγχρονισμό, του διαχωρι-
σμού Εκκλησίας-κράτους, ού-
τε που φαίνεται στον ορίζοντα.
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Aνελέητος πόλεμος μονοπωλίων
Ο Κάρλος Γκοσν, το golden boy της αυτοκινητοβιομηχανίας, 

ο «μάγος» που κατάφερε να διασώσει τη Nissan και τη Renault, 
δημιουργώντας το μεγαλύτερο κονσόρτσιουμ της διεθνούς αυ-
τοκινητοβιομηχανίας, βρίσκεται εδώ και μερικές μέρες σε μια 
φυλακή του Τόκιο, κατηγορούμενος από τις ιαπωνικές αρχές 
ότι δήλωνε χαμηλότερα εισοδήματα από τα πραγματικά και ότι 
χρησιμοποιούσε περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας (της Nissan) 
δι' ίδιον όφελος!

Πνεύμα και ηθική βασιλεύουν στον κόσμο των μονοπωλίων! 
Ετσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Αρκεί να ψάξει κανείς μόνο τις ειδή-
σεις που δημοσιεύονται στο διεθνή αστικό Τύπο (οι πραγματικές 
ειδήσεις είναι καλά θαμμένες στα συρτάρια των επιτελικών στε-
λεχών των δύο μονοπωλίων), θα διαπιστώσει ότι οι προσωπικές 
«ατασθαλίες» του Γκοσν (που τις κάνει κάθε μάνατζερ του δικού 
του επιπέδου, μην τρελαθούμε τώρα), είναι απλώς το πρόσχημα 
για να περάσει σε νέα φάση ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα δύο 
μονοπώλια για τον έλεγχο του κονσόρτσιουμ που δημιούργησε 
ο «γκουρού» Γκοσν.

Με το κονσόρτσιουμ που δημιούργησε ο Γκοσν η Renault ελέγ-
χει το 43,4% της Nissan με δικαιώματα ψήφου, ενώ η Nissan ελέγ-
χει το 15% της Renault χωρίς δικαιώματα ψήφου. Η συμφωνία, 
λοιπόν, υπήρξε ετεροβαρής σε βάρος του ιαπωνικού μονοπωλίου 
και υπέρ του γαλλικού. Ηδη από το 2015, ο σημερινός διευθύνων 
σύμβουλος της Nissan Χιρότο Σαϊκάβα, που ήταν τότε υψηλό-
βαθμό στέλεχος της Nissan, αλλά και μέλος του ΔΣ της Renault, 
είχε επεξεργαστεί σχέδιο για να αποκτήσει η ιαπωνική εταιρία 
δικαιώματα ψήφου στη γαλλική, προκειμένου να εξαλειφθεί η 
ανισότητα που χαρακτήριζε τις σχέσεις των δύο μονοπωλίων. Το 
σχέδιο υποστήριξε και η ιαπωνική κυβέρνηση, όμως προσέκρου-
σε στην άρνηση της γαλλικής κυβέρνησης, η οποία κατέχει το 15% 
της Renault και ως μεγαλομέτοχος δε θέλησε να αποποιηθεί τα 
δικαιώματα ψήφου που διέθετε.

Ο Γκοσν ήταν ταυτόχρονα πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
και της Nissan και της Renault. Μετά την κρίση που προκάλεσε 
το σχέδιο Σαϊκάβα και η άρνηση της γαλλικής κυβέρνησης, ο 
Γκοσν υποχρέωθηκε σε παραίτηση από το πόστο του διευθύνο-
ντος συμβούλου της Nissan (παρέμεινε μόνο πρόεδρος) και τη 
θέση του πήρε ο Σαϊκάβα. Πριν από ένα χρόνο, ο Σαϊκάβα άφησε 
να εννοηθεί ότι οι πιθανότητες να προχωρήσει το «ντιλ» και οι δύο 
εταιρίες να συγχωνευτούν, μειώνονται. Ο Γκοσν αντέδρασε σ' 
αυτές τις δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι η συγχώνευση μπορεί να 
ολοκληρωθεί με τους συσχετισμούς ανάμεσα στα δύο μονοπώλια 
ως έχουν. Ο Σαϊκάβα, που θεωρείται πνευματικό παιδί του Γκοσν 
ήταν αυτός που έκανε τις ανακοινώσεις για τη… σκανδαλώδη 
συμπεριφορά του δασκάλου του, που τον οδήγησε στις ιαπωνικές 
φυλακές.

Ο κόσμος των μονοπωλίων και των ηγετικών στελεχών τους 
είναι ανελέητος στον οικονομικό (και όχι μόνο) πόλεμο. Ο Γκοσν 
φαίνεται πως είναι θύμα στον πόλεμο ανάμεσα σε δυο μεγάλες 
αυτοκινητοβιομηχανίες. Αυτός που έκανε το «ντιλ του αιώνα» 
και βοήθησε και τα δύο μονοπώλια να ελέγξουν την κρίση τους, 
κατηγορείται τώρα ότι βούταγε λεφτά από το ταμείο. Λες και 
δεν το ήξεραν ή λες και δεν είναι αυτή η συνήθης τακτική των 
μανατζαραίων αυτού του επιπέδου. Δεν ξέρουμε αν το «ντιλ» 
θα προχωρήσει ή αν Nissan και Renault θα βρεθούν και πάλι 
η μία απέναντι στην άλλη. Απλώς σημειώνουμε ότι οι Ιάπωνες 
έβαλαν στη φυλακή τον άνθρωπο που θεωρούνταν ότι έσωσε τη 
Nissan από τη χρεοκοπία και οι Γάλλοι έσπευσαν να τον αντικα-
ταστήσουν στην κορυφή της Renault (με δήλωση του ίδιου του 
υπουργού Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ), ξεχνώντας ότι ήταν αυ-
τός που τους «πούλησε» τόσο σημαντικά δικαιώματα στη Nissan. 
Είπαμε, στον κόσμο του κεφαλαίου δεν υπάρχει έλεος για τους 
ηττημένους, ακόμα κι όταν είναι επίλεκτα στελέχη του.

«Ακλόνητος εταίρος» της 
Σαουδικής Αραβίας οι ΗΠΑ

Μπορεί ο κόσμος να μην έχει χάψει το παραμύθι της αθωότη-
τας του διαδόχου του σαουδαραβικού θρόνου Μοχάμεντ μπιν 
Σαλμάν στην υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου Τζα-
μάλ Κασόγκι, μέσα στο σαουδαραβικό προξενείο της Κωνστα-
ντινούπολης, όμως για τον Τραμπ τα πράγματα είναι εξαιρετικά 
απλά και δεν μπορεί να τα γράψει με περικοκλάδες. Οι ΗΠΑ 
θα παραμείνουν «ακλόνητος εταίρος» της Σαουδικής Αραβίας, 
δήλωσε την περασμένη Τρίτη ο αμερικανός πρόεδρος. «Αν ακυ-
ρώσουμε ανόητα αυτά τα στρατιωτικά συμβόλαια, η Ρωσία και 
η Κίνα θα είναι φοβερά ωφελημένες», εξήγησε ο Τραμπ. Ο πρί-
γκιπας διάδοχος «θα μπορούσε να γνώριζε γι' αυτό το τραγικό 
συμβάν - ίσως να γνώριζε, ίσως να μη γνώριζε», αλλά αυτά είναι 
ψιλά γράμματα. Σημασία έχουν τα εκκρεμή συμβόλαια για την 
πώληση πολεμικού υλικού στο καθεστώς των Σαούντ. Αυτά είναι 
υπεράνω συζήτησης. Το ίδιο θα ίσχυε για οποιονδήποτε αμερι-
κανό πρόεδρο, όμως ο Τραμπ έχει το δικό του τρόπο να το λέει.

Ιταλία

Μαθητικές διαδηλώσεις βάζουν 
στο στόχαστρο και τον Σαλβίνι

Στους δρόμους κατέβηκαν την προη-
γούμενη βδομάδα εκατό χιλιάδες μα-

θητές στην Ιταλία. Είναι η δεύτερη φορά 
που γίνονται τέτοιες διαδηλώσεις. Η πρώ-
τη ήταν στα μέσα του περασμένου Οκτώ-
βρη, σε 50 πόλεις της χώρας, με τους μα-
θητές να αντιδρούν στις περικοπές στην 
Παιδεία, που αποφασίστηκαν στο πλαίσιο 
του κρατικού προϋπολογισμού προκειμέ-
νου το έλλειμμα να μην ξεπεράσει το 3%. 

Η 16η Νοέμβρη ήταν η πρώτη μέρα των 
διήμερων διαδηλώσεων, που αυτή τη φο-
ρά έγιναν σε περισσότερες από 70 ιταλι-
κές πόλεις, από τη Ρώμη και τη Φλωρεντία, 
μέχρι το Μπάρι, το Μιλάνο, τη Νάπολη και 
την Μπολόνια (εκεί που πριν από χρόνια 
αποφασίστηκαν οι αντιεκπαιδευτικές με-
ταρρυθμίσεις). Οι διαδηλωτές φώναξαν 
ξανά ενάντια στην επιδείνωση της δημόσι-
ας εκπαίδευσης υπό το βάρος των περικο-
πών στα δημόσια οικονομικά και την έντα-
ση των ταξικών φραγμών που οδηγούν σε 
κατηγοριοποίηση των μαθητών. Αν και οι 
διαδηλώσεις ήταν γενικά ειρηνικές, δεν 
έλλειψαν αψιμαχίες με τις δυνάμεις κα-
ταστολής όταν οι μαθητές πέταξαν αυγά 
και έκαψαν σημαίες της νεοφασιστικής 
Λέγκας, της οποίας ηγείται ο Σαλβίνι.

Στην Απουλία (περιφέρεια της Νότιας 
Ιταλίας με πρωτεύουσα το Μπάρι) οι μα-
θητές έχουν καταγγείλει ότι αυξήθηκαν 
οι περιπτώσεις στις οποίες τα σχολεία 
αρνούνται να εγγράψουν μαθητές επειδή 
υπερβαίνουν το μέγιστο αριθμό μαθητών 
που μπορούν να παρακολουθήσουν στα 
συγκεκριμένα σχολεία. Οι μαθητές που 
μένουν απέξω ανήκουν στα φτωχότερα 
λαϊκά στρώματα, σε μία περιοχή που το 
27% των ανηλίκων ζει σε σχετική φτώχεια 
και το κράτος δεν μπορεί να τους εγγυηθεί 
την πρόσβαση στη γνώση και τη βασική 
εκπαίδευση, με έναν (και κάτι παραπάνω) 
στους πέντε να αδυνατεί να ολοκληρώσει 
τις σπουδές του.

Οπως αναφέρει μία από τις μαθητικές 
προκηρύξεις που μοιράστηκαν στη διαδή-
λωση της 16ης Νοέμβρη (βλ. http://www.
retedellaconoscenza.it/blog/2018/11/13/
le-proposte-degli-studenti-pugliesi-
scendi-piazza-16nov/), το 62% των σχο-
λείων στην Απουλία χρειάζεται συντήρη-

ση και το 25% δε διαθέτει πιστοποιητικό 
καταλληλότητας! Μεγάλο πρόβλημα 
αποτελεί και η μετακίνηση, καθώς τα εισι-
τήρια είναι ακριβά και επιβαρύνουν ακό-
μα περισσότερο τον ισχνό οικογενειακό 
προϋπολογισμό των φτωχών στρωμάτων. 

Η Ενωση Μαθητών της Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης (UnioneDegliStudenti–
Uds),  που αριθμεί εννέα χιλιάδες 
μέλη, υποστηρίζει (βλ. http://www.
unionedeglistudenti.net/sito/puglia-la-
scuola-che-cura-i-sani-e-respinge-i-malati-
riflessioni-sulle-%e2%80%9cscuole-a-
numero-chiuso%e2%80%9d/) ότι πάνω 
από τρία εκατομμύρια ιταλοί νεολαίοι δεν 
πάνε ούτε στο σχολείο ούτε στη δουλειά, 
καθώς η ανεργία στους νέους είναι υπερ-
διπλάσια του μέσου όρου της ΕΕ (37.8% 
έναντι 17%).

Αν στα παραπάνω προσθέσουμε τις 
ελλείψεις σε υποδομές και δασκάλους, 
το ολοένα και αυξανόμενο χάσμα μετα-
ξύ των σχολείων των πλουσίων και των 
σχολείων των φτωχών και τους ταξικούς 
φραγμούς στους δεύτερους, μπορούμε να 
καταλάβουμε καλύτερα γιατί κατέβηκαν 
μαζικά στους δρόμους οι ιταλοί μαθητές.

Ενθαρρυντικό σημείο των διαδηλώσεων 
ήταν ότι από την οργή των μαθητών δε γλί-
τωσε ο φασίστας υπουργός Εσωτερικών 

και αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνη-
σης Ματέο Σαλβίνι. Οι μαθητές μάλιστα 
χαρακτήρισαν την πρώτη μέρα των κινη-
τοποιήσεών τους (16/11) ως NoSalviniDay 
(ημέρα που λέμε όχι στον Σαλβίνι), προκα-
λώντας την οργή του τελευταίου, ο οποίος,  
αφού τον περασμένο μήνα είχε δηλώσει 
αηδιασμένος από το κάψιμο ομοιωμάτων 
του από μαθητές, τώρα από το λογαρια-
σμό του στο Twitter μίλησε για ηλίθιους 
που κρεμάνε στις γέφυρες ομοιώματα με 
τη φωτογραφία του, ρίχνοντας το φταίξι-
μο στους γονείς τους και στην Αριστερά 
που κάνει πολύ κακό στη χώρα! Υποστή-
ριξε μάλιστα ότι είναι αυτοί που καλλιερ-
γούν το μίσος και όχι αυτός, ο οποίος στις 
14 Νοέμβρη εμφανίστηκε να υποδέχεται 
τους 51 μετανάστες που ήρθαν στη χώρα 
από τον Νίγηρα μέσω του «ανθρωπιστικού 
διαδρόμου»! Αυτό δε δείχνει μόνο την 
υποκρισία του, αλλά και ότι βλέπει πως 
το φασιστικό-ρατσιστικό ίματζ δεν περ-
νάει και τόσο μέσα στον κόσμο. Γι’ αυτό 
σπεύδει να το πλασάρει διαφορετικά. Η 
αντιμεταναστευτική υστερία χρειάζεται 
και το άλλοθί της (μαζικές απελάσεις από 
τη μία και υποδοχή ελάχιστων προσφύγων 
από την άλλη, προκειμένου να μη χαλάσει 
το φιλανθρωπικό προσωπείο μίας ευρωπα-
ϊκής χώρας).

Κομισιόν-Ιταλία: Ελεγχόμενη ένταση

Οπως αναμενόταν, η Κο-
μισιόν απέρριψε το προ-

σχέδιο κρατικού προϋπολογι-
σμού της Ιταλίας, αφού η ιτα-
λική κυβέρνηση αρνήθηκε να 
κάνει οποιαδήποτε αλλαγή στο 
σκέλος των δαπανών, ώστε να 
μειωθεί κάπως το έλλειμμα 
του 2,4% που προβλέπεται. Η 
απόρριψη ήταν ζήτημα γοή-
τρου για την Κομισιόν και το 
γερμανογαλλικό άξονα που 
την ελέγχει. Το επόμενο βή-
μα, όμως, που είναι η επιβολή 
κυρώσεων στην Ιταλία, είναι 
ακόμα μετέωρο και το αν θα 
γίνει ή όχι θα εξαρτηθεί από 
το νέο κύκλο διαπραγματεύ-
σεων ανάμεσα στην Κομισιόν 
και την ιταλική κυβέρνηση, που 
αναμένεται να ξεκινήσει σήμε-

ρα (Σάββατο) με τη συνάντηση 
ανάμεσα στον πρωθυπουργό 
Τζιουζέπε Κόντε και τον πρό-
εδρο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ (σε 
υψηλό επίπεδο, δηλαδή).

Οι τόνοι είχαν ήδη αρχίσει 
να πέφτουν από τις προηγού-
μενες μέρες, καθώς και ο «πο-
λύς» Σαλβίνι, ο νεοφασίστας 
υπουργός Εσωτερικών και 
ηγέτης της Λέγκας, παράτησε 
τις εμπρηστικές δηλώσεις, με 
τις οποίες προσπαθεί να οικο-
δομήσει το προφίλ του ασυμ-
βίβαστου ιταλού πατριώτη, 
και μίλησε για την ανάγκη να 
υπάρξει «εποικοδομητικός 
διάλογος». Από την πλευρά 
της η Κομισιόν περιορίστηκε 
σε μια ανακοίνωση και σε μια 
συνέντευξη Τύπου του αντι-

προέδρου Βάλντις Ντομπρόφ-
σκις. Μιλώντας σε χαμηλούς 
τόνους, ο Ντομπρόφσκις είπε 
ότι η Κομισιόν δεν έχει άλλη 
επιλογή από το να ξεκινήσει 
τη διαδικασία υπερβολικού 
ελλείμματος για την Ιταλία, 
δεδομένου ότι το προσχέδιο 
του ιταλικού κρατικού προ-
ϋπολογισμού αυξάνει το δι-
αρθρωτικό έλλειμμα κατά 1% 
του ΑΕΠ, ενώ θα έπρεπε να το 
μειώνει κατά 0.6% του ΑΕΠ, 
όπως προβλέπει η κοινοτική 
νομοθεσία. Στην ανακοίνωσή 
της η Κομισιόν κάνει λόγο και 
για μη λήψη μέτρων από την 
ιταλική κυβέρνηση για τη μεί-
ωση του τεράστιου χρέους της 
χώρας, επίσης κατά παράβαση 
της κοινοτικής νομοθεσίας.

Οπως έχουμε ξαναγράψει, 
η Ιταλία είναι πολύ μεγάλη για 
να της συμπεριφερθούν όπως 
στην Ελλάδα ή στην Κύπρο και 
την Πορτογαλία. Από την άλλη, 
και η ιταλική κυβέρνηση πρέ-
πει να δείξει ότι δεν ενεργεί 
«ακτιβιστικά», αλλά στο πλαί-
σιο των «καλών πρακτικών» 
που προβλέπονται από τις 
συνθήκες της ΕΕ. Το αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστημα 
θα δείξει αν το πινγκ-πονγκ 
του εκατέρωθεν τσαμπουκά 
θα τελειώσει και θα βρεθεί 
«συμβιβαστική λύση» ή αν 
το δίδυμο Σαλβίνι-Ντι Μάιο 
(ιδιαίτερα ο πρώτος) θα το 
τραβήξει, έχοντας το βλέμμα 
στραμμένο στις ευρωεκλογές 
του προσεχούς Μάη.
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«Θα επιστρέφαμε με 500 
φέρετρα»

Αν αποφασίζαμε να εισβάλει ο στρατός μας στη Γά-
ζα, 500 στρατιώτες μας θα γύριζαν πίσω σε φέρετρα! 
Αυτό δήλωσε στο ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού ο 
υπουργός Περιφερειακής Συνεργασίας Τζάκι Χάνεμπι, 
απαντώντας σε όσους υποστηρίζουν τις θέσεις του φασί-
στα Αβιγκόρ Λίμπερμαν, που ζητούσε την κλιμάκωση της 
πρόσφατης σιωνιστικής επιθετικότητας με εισβολή στη 
Γάζα και εξωθήθηκε σε παραίτηση από τον Νετανιάχου.

Μπορεί ο Χάνεμπι να είπε ένα φουσκωμένο νούμερο, 
στην προσπάθειά του να στηρίξει την πολιτική Νετανιά-
χου, προκαλώντας τρόμο στη σιωνιστική κοινή γνώμη και 
ιδιαίτερα στις τάξεις του στρατού, όμως επί της ουσίας 
προέβη σε μια ομολογία για την αλλαγή των συσχετισμών 
στρατιωτικής ισχύος που έχει επέλθει τα τελευταία χρό-
νια.

Οπως εξήγησε ο Χάνεμπι, στηρίζοντας την απόφαση 
του Νετανιάχου να μην ξεκινήσει πόλεμο με την Αντίστα-
ση, η Χαμάς και οι υπόλοιπες οργανώσεις της Αντίστασης 
στην Γάζα είναι καλά προετοιμασμένες για να αντιμετω-
πίσουν τον ισραηλινό στρατό σε μια χερσαία εισβολή του. 
Ετσι, οι απώλειες σε έμψυχο δυναμικό θα ήταν μεγάλες.

Οι «νηφάλιες» δηλώσεις του Χάνεμπι επιβεβαιώνουν 
για πολλοστή φορά ότι παρά τις πολεμικές ιαχές του σιω-
νιστικού όχλου, ο Νετανιάχου δεν προχώρησε σε εισβολή 
κρίνοντας ότι το ρίσκο για τους σιωνιστές είναι πολύ με-
γάλο. Μια νέα ισραηλινή εισβολή στην Γάζα, θα προκα-
λούσε μεγάλες απώλειες στους σιωνιστές πλήττοντας την 
εικόνα παντοδυναμίας του Ισραήλ για ακόμα μια φορά. 
Προτίμησε, λοιπόν, την άμεση αναδίπλωση μπροστά στην 
πίεση της Αντίστασης και την παραίτηση Λίμπερμαν, που 
καταγράφηκε ως πολιτική νίκη της Αντίστασης επί των 
σιωνιστών.

Σίσι: Ο πιο πιστός σύμμαχος 
των σιωνιστών

Πριν μερικούς μήνες άρθρο των New York Times αποκάλυ-
ψε τη στενή -αν και καλυμμένη- συνεργασία της αιγυπτιακής 
χούντας με τους σιωνιστές. Ισραηλινά μαχητικά χτύπησαν 
δεκάδες φορές ένοπλες ομάδες που δρουν στην ευρύτερη 
περιοχή του βορείου Σινά, συμβάλλοντας στον πόλεμο ενά-
ντια στην «τρομοκρατία» που έχει εξαπολύσει η αιγυπτιακή 
χούντα στην ευρύτερη περιοχή, με αντάλλαγμα το σφίξιμο 
της πολιορκίας της Γάζας από από το καθεστώς Σίσι σε βαθμό, 
που θα ζήλευε ακόμα και ο έκπτωτος προκάτοχός του, Χόσνι 
Μουμπάρακ . 

Το αιγυπτιακό κομμάτι της Ράφα, στα ανατολικά σύνορα της 
Γάζας με την Αίγυπτο έχει ισοπεδωθεί πλήρως από τις μπουλ-
ντόζες του αιγυπτιακού στρατού, ενώ την ίδια ή παραπλήσια 
τύχη είχαν και τα γειτονικά αιγυπτιακά χωριά. Συνολικά, περισ-
σότερες από 20.000 οικογένειες εκδιώχτηκαν από τον τόπο 
τους για να μετατραπεί η ευρύτερη περιοχή σε νεκρή ζώνη. 
Στόχος της χούντας ήταν να εντοπίσει και να καταστρέψει 
τελειωτικά τα υπόγεια τούνελ που συνέδεαν τη Γάζα με την 
Αίγυπτο στην περιοχή της Ράφα, που αποτελούσαν γραμμή 
ζωής για τον παλαιστινιακό λαό στον αποκλεισμένο θύλακα 
της Γάζας.

Ο Γιεχία Οκαΐλ, πρώην βουλευτής με το Κόμμα Δικαιοσύνης 
και Ελευθερίας της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, εκτιμά ότι 
η ισοπέδωση της Ράφα έγινε καθ’ υπόδειξη των σιωνιστών, ως 
αντάλλαγμα για την πολιτική στήριξη που παρέχει το Ισραήλ 
στην αιγυπτιακή χούντα και τη μεταξύ τους συνεργασία σε 
στρατιωτικό επίπεδο. Το πολιτικό κόστος για το σβήσιμο της 
Ράφα από το χάρτη είναι μεγάλο για την αιγυπτιακή χούντα και 
οι σιωνιστές εκτιμούν ιδιαίτερα αυτή την κίνηση, γι’ αυτό και 
είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν με κάθε μέσο το καθεστώς Σίσι. 
Ο Μουμπάρακ ήταν πιστός σύμμαχος των σιωνιστών, όμως ο 
Σίσι είναι πολύ περισσότερο από τον προκάτοχό του. 

Κόντρα στους παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας και αλληλεγ-
γύης που συνδέουν τον παλαιστινιακό με τον αιγυπτιακό λαό, 
το καθεστώς Σίσι έχει αναδειχτεί στον πιο πιστό σύμμαχο των 
σιωνιστών που όμοιος του δεν έχει υπάρξει ξανά στην ιστορία 
της Αιγύπτου.

Τη «δόξα» του Σίσι ζήλεψε η κυβέρνηση Τσίπρα, διατηρώ-
ντας αγαστές σχέσεις συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα -με 
πρώτο το στρατιωτικό-, όχι μόνο με το σιωνιστικό κράτος-δο-
λοφόνο αλλά και με την αιγυπτιακή χούντα, υλοποιώντας -στο 
βαθμό που της αναλογεί- όλο και πιο σταθερά τον άξονα στρα-
τιωτικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου-Ισραήλ.

Γαλλία

Mea culpa και καταστολή για τα 
«κίτρινα γιλέκα»

Αυτό θα πει γαλλική φινέτσα! Πρώτα λες 
“mea culpa”, παραδεχόμενος ταπεινά 

τα λάθη σου (στην προκειμένη περίπτωση, 
ότι δεν κατάφερες να συμφιλιώσεις το λαό 
με τους ηγέτες), και στη συνέχεια στέλνεις 
τα ΜΑΤ να συλλάβουν τους «άτακτους» 
που τόλμησαν να εμποδίσουν το δικαίωμα 
μετακίνησης των πολιτών! Ο λόγος φυσικά 
για τον Εμανουέλ Μακρόν, το… νεαρό γάλ-
λο πρόεδρο, του οποίου η δημοτικότητα έχει 
καταποντιστεί τους τελευταίους μήνες. Οι 
κινητοποιήσεις των «κίτρινων γιλέκων» κα-
τά της αύξησης των καυσίμων, που γίνονται 
εδώ και μία βδομάδα από αυτοκινητιστές 
και ανθρώπους που χρησιμοποιούν πολύ τα 
αυτοκίνητά τους, πρόσθεσαν έναν ακόμα 
πονοκέφαλο στον Μακρόν, που βλέπει ότι 
κάτι αρχίζει να κινείται και φοβάται για τα 
χειρότερα. Οι νέες αυξήσεις που αποφασί-
στηκαν για το 2019 θα οδηγήσουν ακόμα πιο 
πάνω τις τιμές, ειδικά στο ντίζελ που έχει 
αυξηθεί κατά 23% από τις αρχές του χρόνου.

Μπορεί το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων» 
να μην είναι ταξικό, μπορεί να έχει περιο-
ρισμένους στόχους και σε αυτό να έχουν 
διεισδύσει ενεργά ακόμα και οι φασίστες 
του Εθνικού Συναγερμού της Λεπέν (όπως 
ο δήμαρχος της Χενίν Μπομόν και ευρω-
βουλευτής Στιβ Μπριουά, που έβγαλε 
ανακοίνωση καταγγελίας της κυβερνητι-
κής καταστολής κατά των «κίτρινων γιλέ-
κων», σημειώνοντας προβοκατόρικα ότι 
την ίδια στιγμή η κυβέρνηση δίνει ασυλία 
στους διαδηλωτές των «μπλακ μπλοκ» και 
της άκρας αριστεράς), όμως το πρόβλημα 
για τον Μακρόν είναι ότι βρίσκεται αντιμέ-
τωπος με τη λαϊκή οργή από τα οικονομικά 
μέτρα που παίρνει η κυβέρνησή του. Γιατί 
αυτό εκφράζουν τα «κίτρινα γιλέκα», όπως 
το εξέφραζαν παλαιότερα στην Ελλάδα οι 
«αγανακτισμένοι» στις πλατείες (που κι εκεί 

έπαιζαν οι φασίστες). Τίποτα περισσότερο, 
τίποτα λιγότερο.

Ο αρχικός ενθουσιασμός, με τους 300 
χιλιάδες διαδηλωτές που κατάφεραν να συ-
γκεντρώσουν τα «κίτρινα γιλέκα» το περα-
σμένο Σάββατο σε 2.000 πόλεις της Γαλ-
λίας, ήταν επόμενο να υποχωρήσει, όμως 
τα μπλόκα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, 
διόδια, εισόδους αυτοκινητοδρόμων και 
εμπορικά κέντρα κράτησαν τουλάχιστον 
τρεις μέρες ακόμα κι έχουν δημιουργήσει 
ένα κλίμα αναταραχής στη Γαλλία, το οποίο 
εντάθηκε με τους πάνω από 500 τραυμα-
τισμούς, τις εκατοντάδες συλλήψεις και 
το θάνατο μίας γυναίκας του κινήματος 
(παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που δε στα-
μάτησε στο μπλόκο). Η αναταραχή προκά-
λεσε την αντίδραση του γάλλου υπουργού 
Εσωτερικών, Εντουάρντ Φιλίπ, που δήλωσε 
ότι οι αυξήσεις που έχουν σχεδιαστεί στις 

τιμές των καυσίμων τον Γενάρη του 2019 θα 
γίνουν, παρά το γεγονός ότι «άκουσε τον 
πόνο των διαδηλωτών»! Ο δε διευθυντής 
του «Παρατηρητήριου Ανισοτήτων», Λουί 
Μορέν, προειδοποίησε για τον κίνδυνο το 
κίνημα να διολισθήσει στον «εξτρεμισμό»!

«Κερδίζω 500 ευρώ το μήνα, πώς περιμέ-
νετε να ζήσω με αυτά; Με αυτά που παίρνω 
μόλις που καταφέρνω να επιτρέψω στον 
εαυτό μου ένα πιάτο φαγητό την ημέρα», 
δήλωσε στο πρακτορείο France24 ένας 
57χρονος διαδηλωτής στο Καλέ. Αυτούς 
είναι που φοβάται η κυβέρνηση κι όχι φυ-
σικά τα διάφορα πολιτικά κόμματα (από τη 
Λεπέν μέχρι τον Μελανσόν) που έσπευσαν 
να προσεταιριστούν το κίνημα. Καμία «επα-
νάσταση» δεν μπορεί να περιμένει κανείς 
από τα «κίτρινα γιλέκα», όταν όμως συσσω-
ρεύεται η οργή κανείς δεν μπορεί να ξέρει 
πότε και πώς θα ξεσπάσει…

Συμμαχικά αλληλομαχαιρώματα
«Ο πρόεδρος Μακρόν της Γαλ-

λίας, μόλις υποστήριξε ότι η Ευ-
ρώπη πρέπει να χτίσει το δικό της 
στρατό με στόχο να προστατευ-
τεί από τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη 
Ρωσία. Πολύ προσβλητικό, αλλά 
ίσως η Ευρώπη θα έπρεπε πρώτα 
να πληρώσει το δίκαιο μερίδιό 
της στο ΝΑΤΟ, που οι ΗΠΑ επι-
δοτούν πολύ!». Η παραπάνω δή-
λωση ανήκει φυσικά στον Τραμπ 
και έγινε από το αγαπημένο του 
Twitter. Ηταν η απάντηση στις 
δηλώσεις που έκανε ο Μακρόν 
σε ραδιοφωνική συνέντευξη για 
τον «ευρωστρατό», σύμφωνα με 
τις οποίες η Ευρώπη χρειάζεται 

έναν «πραγματικό στρατό» για να 
προστατευτεί από Ρωσία, Κίνα, 
ακόμα και από τις ΗΠΑ!

Ο Μακρόν κατηγόρησε τον 
Τραμπ για την απόφασή του να 
αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από τη 
συμφωνία για την κατάργηση των 
πυρηνικών πυραύλων εδάφους 
μικρού και μέσου βεληνεκούς 
(500-5.500 χιλιομέτρων), που 
είχε υπογραφεί από τον πάλαι 
ποτέ πρόεδρο της ΕΣΣΔ Μιχαήλ 
Γκορμπατσόφ και τον τότε πρό-
εδρο των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρήγκαν 
το 1987, θεωρώντας ότι η Ευρώπη 
θα είναι τελικά το θύμα. Οι επο-
χές της «παγκοσμιοποίησης» που 

δήθεν θα άμβλυνε τις διαφορές 
μεταξύ των ιμπεριαλιστικών χω-
ρών έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. 
Τώρα τα μαχαίρια έχουν βγει από 
τα ζωνάρια και τα… συμμαχικά 
αλληλομαχαιρώματα γίνονται 
όλο και πιο συχνά. Με οχυρό το 
εθνικό κράτος, η κάθε αστική τά-
ξη προασπίζει τα δικά της συμφέ-
ροντα και διεκδικεί τη θέση της 
στη διεθνή σκακιέρα.

Σήμερα αυτό γίνεται κυρίως 
με ειρηνικά μέσα, με τα βίαια να 
χρησιμοποιούνται μόνο περιφε-

ρειακά (σε χώρες όπως η Συρία, 
η Ουκρανία, κλπ). Αύριο, κανείς 
δεν μπορεί να προβλέψει πού θα 
οδηγήσει ο φρενήρης ενδοϊμπε-
ριαλιστικός ανταγωνισμός για 
το ξαναμοίρασμα των αγορών 
και των σφαιρών επιρροής στον 
πλανήτη. Ας μην το ξεχνάμε αυ-
τό κι ας μη γελιόμαστε από τις 
κόσμιες εμφανίσεις και τα χαμό-
γελα των ηγετών. Αυτά υπήρχαν 
πάντα, ακόμα κι όταν οι Ναζί 
είχαν αρπάξει την εξουσία στην 
Γερμανία...

Περί όνου σκιάς
Χαμός (και πάλι) στην αμερικάνικη πολιτική σκηνή: η Ιβάνκα 

Τραμπ, σύμβουλος του προέδρου μπαμπά της, χρησιμοποίησε 
προσωπικό λογαριασμό για να στείλει εκατοντάδες e-mail. Αυτά 
δεν απευθύνονταν μόνο στις νταντάδες που φροντίζουν τα παιδιά 
της και στις υπηρέτριες που φροντίζουν το «φτωχικό» της, αλλά και 
σε αξιωματούχους υπουργείων, βοηθούς της Ιβάνκα και άλλους 
εργαζόμενους στο Λευκό Οίκο. Και τι έγινε; Εγινε και παραέγινε, 
γιατί η αμερικάνικη νομοθεσία απαγορεύει τη χρήση προσωπικών 
e-mail και επιβάλλει τη χρήση κυβερνητικών λογαριασμών και την 
αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας. Ο Τραμπ προεκλογικά είχε ξε-
σηκώσει τον κόσμο κατά της Κλίντον που είχε κάνει το ίδιο.
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Αλλο η ήττα, άλλο η 
λογική της ήττας

Αν δει κανείς τις αστικές φυλλάδες κρεμασμένες 
στα μανταλάκια ενός περίπτερου, θα διαπιστώσει ότι  
μοιάζουν με έξυπνες διαφημιστικές αφίσες δικηγορικών 
γραφείων. Κάθε μέρα διαφημίζουν κι έναν ακόμα τομέα 
από τον οποίο οι συνταξιούχοι μπορούν να πάρουν 
αναδρομικά. Τη μια μέρα είναι τα δώρα, την άλλη οι 
κύριες συντάξεις, την επομένη οι επικουρικές συντάξεις, 
τη μεθεπομένη η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Φτάνει, βέβαια, οι συνταξιούχοι να αναθέσουν την 
υπόθεσή τους σε κάποιο δικηγορικό γραφείο. Γιατί 
με το να κάνουν τη γνωστή ηλεκτρονική αίτηση στον 
ΕΦΚΑ, θα κερδίσουν αναστολή της παραγραφής για 
ένα εξάμηνο. Εφάπαξ. Μετά… πάπαλα. Δεδομένου 
ότι οι δικαστικές υποθέσεις θα απαιτήσουν χρόνια 
για να περαιωθούν, η ηλεκτρονική αίτηση είναι δώρο 
άδωρο. Τζάμπα παρακαλάς τα εγγόνια να σου κάνουν 
την αίτηση (γιατί εσύ δεν ξέρεις πώς δουλεύουν αυτά 
τα μηχανήματα του διαβόλου), αγαπητέ συνταξιούχε. 
Τρέξε να βρεις δικηγόρο να κάνεις προσφυγή. Κι επειδή 
η ατομική προσφυγή θα σου έρθει ακριβά, τρέξε να 
βρεις τον συνάδελφο ή το σωματείο, που μαζεύει 
εξουσιοδοτήσεις για ομαδική προσφυγή.

Ετσι, στους συνταξιούχους καλλιεργούν την ελπίδα ότι 
τα αστικά δικαστήρια και κυρίως το ΣτΕ, θα ακυρώσουν 
μερικά από τα βασικότερα μέτρα των Μνημονίων και 
θα τους επιστρέψουν τα κλεμμένα, που όπως θα έρθουν 
μαζεμένα, θα έχουν τον όγκο ενός καλού εφάπαξ 
δημοσίου υπαλλήλου!

Μετά τους συνταξιούχους θα έρθει η σειρά των εν 
ενεργεία εργαζόμενων στο Δημόσιο. Εχουν κι αυτοί 
λαμβάνειν κομμένα δώρα, κομμένους μισθούς, ειδική 
εισφορά αλληλεγγύης κτλ. Μόλις τα δικηγορικά 
γραφεία διεκπεραιώσουν τον όγκο που συσσωρεύουν οι 
συνταξιούχοι πελάτες, θα έρθει η ώρα να ασχοληθούν 
με τους εργαζόμενους πελάτες. Μη σπρώχνεστε, όλοι 
θα εξυπηρετηθείτε, για όλους θα υπάρξει δικαίωση 
από την αδέκαστη ελληνική Δικαιοσύνη. «Υπάρχουν 
δικασταί εις τας Αθήνας», όπως συνηθίζει να λέει μια 
φίρμα της εργατολογίας, που δεν κατάφερε να κάνει 
την πολιτική καριέρα που ονειρευόταν (είχε και κάτι 
εμπλοκές με το ΣΔΟΕ).

Οι εργάτες και εργαζόμενοι μισθωτοί του ιδιωτικού 
τομέα είναι πιο τυχεροί. Αυτοί δε χρειάζεται να 
κάνουν τίποτα, γιατί τα έχει αναλάβει όλα η ευειδής 
υπουργός Εργασίας με τους συνεργάτες της. Συλλογικές 
συμβάσεις, κατώτατο μισθό κτλ.!

Οσο για το σύνολο των εργαζόμενων και 
συνταξιούχων, με την ιδιότητα του πολίτη, 
επίσης μπορούν να χαρούν, διότι ο υπουργός 
Θησαυροφυλακίου κατέθεσε τον πρώτο 
μεταμνημονιακό προϋπολογισμό! Με 900 εκατ. 
παροχές, όπως λένε οι κυβερνητικές ντουντούκες. 
Κάτι δισεκατομμύρια νέοι φόροι (ΦΠΑ κυρίως) δε 
μετράνε. Εσείς να βλέπετε τις «παροχές Τσίπρα», τα 
φιλανθρωπικά βοηθήματα!

Η κοροϊδία πάει σύννεφο. Αλλοι γεμίζουν τα συρτάρια 
τους με τα πενηντάρικα ή εικοσάρικα ή και δεκάρικα 
(αναλόγως πόσοι θα μαζευτούν για την ομαδική 
προσφυγή) των συνταξιούχων και άλλοι προσδοκούν 
να γεμίσουν τις κάλπες με ψηφοδέλτια ροζ χρώματος. 
Χωρίς να έχει αλλάξει απολύτως τίποτα, ούτε πρόκειται 
να αλλάξει.

Θα συνέβαινε άραγε αυτό, αν ένα διεκδικητικό κίνημα 
(οικονομίστικο έστω) έβαζε τη σφραγίδα του στις 
εξελίξεις; Οχι βέβαια, κι αυτό είναι η δύναμή τους. Ναι, 
ηττηθήκαμε, όταν προσπαθήσαμε ν' αποκρούσουμε 
τα Μνημόνια. Αλλο όμως η ήττα στο πεδίο της ταξικής 
πάλης (που μπορεί κανείς να αναλύσει τα αίτιά της και 
να επανέλθει δυνατότερος) και άλλο η ήττα στο μυαλό, 
η λογική της ήττας που οδηγεί στην παράλυση και στην 
παράδοση άνευ μάχης.

στο ψαχνό

Μεσάζοντες
Οπως κάθε απόμαχος της αστικής πολι-

τικής (ιδιαίτερα αν είναι «φτυσμένος» από 
την αστική πολιτική), ο Φρανσουά Ολάντ 
έχει ως ρόλο «να υπηρετεί την Ιστορία». 
Δεν του τον ανέθεσε κάποιος σκηνοθέτης 
αυτόν το ρόλο, μόνος του τον πήρε και 
σκηνοθετεί τον εαυτό του σε τριτοκοσμι-
κά θέατρα, όπως αυτά των Αθηνών, γιατί 
στα παριζιάνικα δεν τον βλέπουν ούτε οι 
γυναίκες ούτε οι γκόμενές του. Τι μας είπε, 
λοιπόν, ο… Ολαντρέου; Οτι ήταν ο Πάκης 
αυτός που του τηλεφώνησε μετά το δημο-
ψήφισμα του Ιούνη του 2015 και του είπε 
ότι «ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα 
ξεκινούσε τις διαπραγματεύσεις» και ότι 
«η αντιπολίτευση -κι αυτό ήταν ένα ιδιαί-
τερα σημαντικό μήνυμα- ήταν κι εκείνη 
έτοιμη να πράξει τα δέοντα έτσι ώστε η 
Ελλάδα να παραμείνει εντός της Ευρωζώ-
νης». «Θέσατε τον εαυτό σας ως εγγυητή 
της βούλησης της Ελλάδος να παραμείνει 
μέλος της Ευρωζώνης μετά από το δημο-
ψήφισμα», είπε ο Ολάντ, συγχαίροντας 
τον Πάκη, ο οποίος τα πήγε μια χαρά ως 
μεσάζοντας. Τα είχαν συζητήσει στο συμ-
βούλιο των πολιτικών αρχηγών και είχε 
προφανώς τις διαβεβαιώσεις του Τσίπρα, 
του Σαμαρά, του Βενιζέλου και του Θε-
οδωράκη, ότι όλοι μαζί θα ψηφίσουν το 
τρίτο Μνημόνιο και ό,τι άλλο θα απαιτηθεί 
από τους ιμπεριαλιστές δανειστές.

Πολικές θερμοκρασίες
Ρωτήθηκε ο Σκουρλέτης (συνέντευξη 

στα «Νέα»): «Χρίσματα θα δώσετε και πού; 
Θα δεχόσασταν πιο προωθημένη συνερ-
γασία με το Κίνημα Αλλαγής σε τοπικό επί-
πεδο και στη στήριξη κοινών υποψηφίων, 
ανεξάρτητα από τις διαφορές σε επίπεδο 
κορυφής;».

Απάντησε: «Οι συνδυασμοί που θα 
στηρίξουμε θα χαρακτηρίζονται  από μια 
σαφή προγραμματική αυτοδιοικητική πρό-
ταση. Δεν πιστεύουμε στην παλαιάς κοπής 
πρακτική των χρισμάτων και στις κεντρι-
κές συμφωνίες κορυφής που ακυρώνουν 
τις τοπικές κοινωνίες. Υπηρετούμε μια 

πολιτική σεβασμού του αυτοδιοικητικού 
χώρου αναγνωρίζοντας  τη σχετική αυτο-
νομία των αντιθέσεών του».

Μέχρι και τις τελευταίες εκλογές, χρί-
σματα έδιναν παντού. Δηλαδή, κατέβαζαν 
συριζαίικους συνδυασμούς. Πήραν την 
κρυάδα το 2014 (παρά τη σαφή εκλογική 
τους άνοδο σε επίπεδο εθνικών εκλογών, 
σε επίπεδο δήμων και περιφερειών δεν 
κέρδισαν και πολλά πράγματα), οπότε 
για να μη γίνει το κρύο παγωνιά το 2019, 
ψάχνουν πασόκους για να κρυφτούν πίσω 
τους. Και λένε παπάρες (τύπου Σκουρλέ-
τη), λες και ο κόσμος δεν έχει καταλάβει.

Οσα δε φτάνει η αλεπού
Είναι πραγματικά για γέλια το τελευ-

ταίο επιχείρημα που επιστρατεύουν ΝΔ 
και ΠΑΣΟΚ για τη μη περικοπή των συ-
ντάξεων: τη ρύθμιση για την περικοπή των 
συντάξεων την είχαν ψηφίσει μόνοι τους 
οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, οπότε αυτό που κάνουν 
είναι να καταργούν κάτι δικό τους!

Τι έλεγαν τόσο καιρό (τουλάχιστον από 
τον Σεπτέμβρη, που οι συριζαίοι ενέτει-
ναν τη σχετική φημολογία); Πιάνονταν 
από κάθε δήλωση που έκανε ευρωπαί-
ος παράγοντας ή στέλεχος του ΔΝΤ 
και προεξοφλούσαν (με κρυφή χαρά 
μάλιστα), ότι δεν υπάρχει περίπτωση 
να ανασταλεί το μέτρο και επομένως ο 
Τσίπρας θα υποστεί μια δεινή πολιτική 
ήττα, αφού έχει βάλει «όλα τα λεφτά» 
στη μη περικοπή των συντάξεων. Ετσι, 
βοήθησαν τον Τσίπρα να δραματοποιή-
σει το θέμα και τώρα που τον βλέπουν 
να εμφανίζεται ως νικητής λένε μπούρ-
δες που κάνουν ακόμα πιο καταγέλαστη 
(ή κατάπτυστη) τη θέση τους.

Κι όμως, υπήρχαν όλα τα στοιχεία 
που έδειχναν ότι Τσίπρας και Τσακαλώ-
τος έχουν υπόσχεση ότι το μέτρο θα 
ανασταλεί, φτάνει να κινηθούν μέσα 
σε ένα πλαίσιο που δε θα ανατρέπει 
τη δημοσιονομική πολιτική, διεκπεραι-
ώνοντας παράλληλα και κάποια άλλα 
καθήκοντα (κύρωση της Συμφωνίας 
των Πρεσπών, συνεργασία του ΣΥΡΙ-

ΖΑ με την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία 
κτλ.). Μόνο οι «εγκέφαλοι» της ΝΔ και του 
ΚΙΝΑΛ δεν τα έβλεπαν και χαίρονταν με 
τις χαζές προβοκάτσιες-κιτρινιές που ορ-
γάνωναν οι φυλλάδες του Μαρινάκη, που 
έφτασαν να εισπράξουν ακόμα και δημό-
σια αποδοκιμασία από τον Σολτς.

Κάν' το όπως το Ποτάμι
Σφίγγα η Δούρου και ο αντιπεριφερει-

άρχης Γαβρίλης σχετικά με πιθανή υποψη-
φιότητα του δεύτερου για το δήμο 

Σε γραμμή Μέρκελ
Οταν ο Τσίπρας εμφανίστηκε για 

πρώτη φορά ως πρωθυπουργός στο 
Ευρωκοινοβούλιο, ο ακροδεξιός χρι-
στιανοκοινωνιστής Μάνφρεντ Βέμπερ 
του επεφύλαξε μια σκληρή επίθεση, 
προκλητική, αλαζονική και αγενή. Τώ-
ρα, ο Βέμπερ, αφού πρώτα χώθηκε στην 
αγκαλιά της Μέρκελ, είναι επικεφαλής 
της ευρωπαϊκής Δεξιάς στις ευρωεκλο-
γές. Και ευθυγραμμίζεται με τη Μέρκελ 
και ως προς την αποτίμηση του «φαινο-
μένου Τσίπρας». Το κάνει, όμως, με το 
δικό του στιλ, συνδυάζοντας… το παλιό 
με το καινούργιο.

«Ο Τσίπρας πέρασε πολλές συγ-
χύσεις, είπε πολλά ψέματα στους 
ψηφοφόρους του για να γίνει πρωθυ-
πουργός», λέει ο Βέμπερ. Και συνεχί-
ζει: «Οταν έγινε πρωθυπουργός και 
διαπίστωσε ότι δεν είχε άλλη επιλογή, 
αναζήτησε τη συνεργασία με τους ευ-
ρωπαίους εταίρους». Για να καταλήξει 
ότι «ο Τσίπρας έκανε πολλές στροφές 
(σ.σ. πάλι καλά που δεν είπε “κωλοτού-
μπες“) στην κυβερνητική του θητεία», 
όμως στην εφαρμογή του Μνημονίου 
που υπέγραψε «αποδείχτηκε αξιόπι-
στος εταίρος».

Δε λέει τίποτα καινούργιο ο Βέμπερ. 
Σημειώνουμε μόνο πως ακόμα και κά-
ποιος που σε προσωπικό επίπεδο σιχαί-
νεται τον Τσίπρα, είναι αναγκασμένος 
να επαινεί την αξιοπιστία του!

ΚΟΝΤΡΕΣ
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Πειραιά. Είναι τέτοια η δυστοκία του ΣΥΡΙΖΑ να βρει «βαριά 
ονόματα» για να σηκώσουν την εκλογική μάχη στους μεγάλους 
δήμους, αυτούς που η εκλογή έχει καθαρά πολιτικό-κομματι-
κό χαρακτήρα, που η παράταξή του στον Πειραιά («Λιμάνι της 
Αγωνίας»), έχει βγάλει «Γενικό Πλαίσιο Αρχών και Στόχων» και 
απευθύνεται «στις δημιουργικές, ανιδιοτελείς και δημοκρατικές 
δυνάμεις της πόλης (πολιτικές, αυτοδιοικητικές, κοινωνικές, κινη-
ματικές συλλογικότητες, συλλογικότητες εργαζομένων, κόσμος 
του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας, αλλά και πρόσωπα, 
πολίτες του Πειραιά) για να συμβάλει σε ένα συστηματικό κύ-
κλο διαβούλευσης, με στόχο μια διευρυμένη Αυτοδιοικητική 
Συμμαχία, η οποία και θα συγκροτήσει ένα ψηφοδέλτιο νίκης 
ενεργών πολιτών για το Δήμο Πειραιά, επιλέγοντας μέσα απ’ αυ-
τή τη διαδικασία και το κατάλληλο πρόσωπο, γυναίκα ή άνδρα, 
ως υποψήφια/ο Δήμαρχο»!

Κάνουν τα ίδια που κάνει το Ποτάμι, ιδιαίτερα από τότε που 
πήρε τα κάτω του, και φυσικά το αποτέλεσμα είναι προδιαγε-
γραμμένο. Ο διαγωνισμός θα κηρυχτεί άγωνος και θ' αναγκα-
στούν να βρουν κάποιο συριζαίο που θα δεχτεί να πιει το πικρό 
ποτήρι. Αλήθεια, γιατί δεν κατεβαίνει ο Θ. Δρίτσας ως υποψή-
φιος δήμαρχος, που έχτισε την πολιτική του καριέρα μ' αυτόν το 
συνδυασμό;

«Παιδομάζωμα»
Ο Κούλης (λέει ότι ή παριστάνει ότι) ψάχνει υποψήφιο δήμαρ-

χο για τον Πειραιά, ο Μιχαλολιάκος είναι έτοιμος να ξανακατέ-
βει (έστω και χωρίς επίσημο κομματικό χρίσμα) και την ίδια ώρα 
ο Μαρινάκης κάνει «παιδομάζωμα», βάζοντας τον Μώραλη ν' 
ανακοινώνει σε καθημερινή βάση τοπικά στελέχη της ΝΔ που 
θα κατέβουν υποψήφιοι με το συνδυασμό του. Μέχρι στιγμής ο 
απολογισμός έχει τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ της ΝΔ Α΄ Πειραιά & 
Νήσων, τον υπεύθυνο παραγωγικών και επιστημονικών φορέων 
και την υπεύθυνη γυναικείων θεμάτων της ίδιας ΝΟΔΕ.

Κουλουβάχατα
Μέχρι το Στρασβούργο έφτασε η χάρη του Ανδρέα Γεωργίου, 

του πρώην επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ, που ακόμα δεν έχει καθαρί-
σει με τις δικαστικές εκκρεμότητες στην Ελλάδα. Το ζήτημα έφε-
ρε στο ευρωκοινοβούλιο η ομάδα των Φιλελεύθερων του Φερχό-
φεν. Αδεια ήταν, φυσικά, τα έδρανα, όμως και πάλι φάνηκαν τα 
κουλουβάχατα του ελληνικού αστικού πολιτικού συστήματος. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ, που επισήμως έχει δεχτεί τα στοιχεία του Γεωργίου και 
τα έχει υπογράψει σε όλα τα μνημονιακά κείμενα, οχυρώνεται 
πίσω από την «ανεξαρτησία της ελληνικής Δικαιοσύνης», ενώ 
είναι ολοφάνερο ότι τον Γεωργίου «κυνηγούν» οι άνθρωποι του 
Παπαγγελόπουλου στο δικαστικό μηχανισμό. Το ΚΙΝΑΛ υπερα-
σπίζεται τον Γεωργίου και ταυτόχρονα καταγγέλλει τον ΣΥΡΙΖΑ 
για τις διώξεις, γιατί -λέει- ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να υπερασπιστεί τον 
Καραμανλή, τα μαγειρεμένα στοιχεία του οποίου αποκάλυψε ο 
Γεωργίου. Και η ΝΔ είναι κομμένη στα δύο, καθώς ένα κομμάτι 
της (στο ευρωκοινοβούλιο ο Κύρτσος) εκφράζει συμπάθεια στον 
Γεωργίου. Ποια είναι η αλήθεια; Ολα τα μνημονιακά κόμματα 
έχουν αποδεχτεί τα «στοιχεία Γεωργίου», τα οποία ήταν φυσικά 
μαγειρεμένα, για να φουσκώσουν το έλλειμμα, όπως μαγειρε-
μένα ήταν και τα προηγούμενα στοιχεία που υποεκτιμούσαν το 
έλλειμμα. Με τη σύμφωνη γνώμη των Βρυξελλών σε όλες τις πε-
ριπτώσεις. Δεν υπήρξαν ποτέ greek statistics. Πάντοτε υπήρχαν  
euro statistics, που υπηρετούσαν (και εξακολουθούν να υπηρε-
τούν) συγκεκριμένες σκοπιμότητες.

Οταν σε λένε Νίκο Κοτζιά και έχεις 
βάλει μπροστά ένα σχέδιο αναβάθ-

μισής σου στην αστική πολιτική ζωή, όχι 
πλέον ως συμβούλου του Γιωργάκη ή ως 
υπουργού του Τσίπρα, αλλά ως… αρχη-
γού κόμματος (γιατί όχι, όταν αρχηγός 
κόμματος δηλώνει ακόμα και η Παπακώ-
στα;), ξέρεις πως για να κρατηθείς στον 
αφρό της επικαιρότητας θα πρέπει να 
δίνεις «ειδήσεις». Η ιστορία με τον Καμ-
μένο, τον Σόρος, τα 50 εκατομμύρια για 
εξαγορά πολιτικών στα Σκόπια και το τι 
ειπώθηκε ή δεν ειπώθηκε σ' εκείνη την 
περιβόητη συνεδρίαση του υπουργικού 
συμβούλιου, εξαντλήθηκε. Επαψε πια να 
«πουλάει». Επομένως, έπρεπε να βρεθεί 
κάτι άλλο. Και βρέθηκε.

«Δεν συμφωνώ ότι δεν κάναμε τίπο-
τα. Και 93 υποθέσεις που έστειλα στον 
εισαγγελέα για παραβίαση του ποινικού 
κανόνα και μερικούς διπλωμάτες που 
έφτασαν στη φυλακή επειδή έδιναν 
βίζες σε ασυνόδευτα παιδιά; Ξέρετε τι 
σημαίνει βίζες σε ασυνόδευτα παιδιά; 
Σημαίνει εμπόριο οργάνων. Και μόνο αυ-
τό, ότι έσωσα μερικές ψυχές, θα κοιμηθώ 
ήσυχα όταν τελειώσει η ζωή μου», είπε 
ο Κοτζιάς (με τα… θαυμάσια ελληνικά 
του) στους δημοσιογράφους που πήγαν 
βαριεστημένοι σε αίθουσα της ΕΣΗΕΑ 
για ν' ακούσουν έναν ακόμα απολογισμό 
των πεπραγμένων του στο ΥΠΕΞ. Νάτη, 
λοιπόν, η είδηση: εμπόριο οργάνων πίσω 
από παράνομες βίζες που έδιναν διπλω-
μάτες.

Γιατί όμως τώρα; Οι υποθέσεις, όπως 
ο ίδιος ο Κοτζιάς είπε, δεν είναι τωρινές. 
Δεν είναι καν πρόσφατες. Γιατί ο σημε-
ρινός πολιτικός ντόρος δεν έγινε τότε 
που οι υποθέσεις παραπέμπονταν στον 
εισαγγελέα; Οπως έγινε γνωστό, μία 
απ' αυτές τις υποθέσεις αφορούσε τον 
πρώην έλληνα πρόξενο στην Κωνστα-
ντινούπολη, ο οποίος καταδικάστηκε σε 
ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή 
και πρόστιμο 3.000 ευρώ για παράβα-

ση καθήκοντος. Η υπόθεση αφορούσε 
αδικήματα που έγιναν την περίοδο 2011-
14 και όντως στάλθηκε στη Δικαιοσύνη 
επί υπουργίας Κοτζιά το 2015. Αλλο 
«παράβαση καθήκοντος», όμως, και άλ-
λο «εμπόριο οργάνων», όπως αντιλαμ-
βάνεστε. Η σχετική σύνδεση κάποιων 
υποθέσεων με εμπόριο οργάνων γίνεται 
από τον Κοτζιά σήμερα, κατόπιν εορτής, 
και δε συνδέεται με την ποινική τυποποί-
ηση των αδικημάτων που αποδόθηκαν 
σε διπλωμάτες. Είναι απλά μια πολιτική 
κορόνα του Κοτζιά, για λόγους δικής του 
επικοινωνιακής προβολής.

Δηλαδή, δεν υπήρξε περίπτωση εμπό-
ριου οργάνων; Εμπόριο οργάνων με την 
αρπαγή παιδιών γινόταν, γίνεται και θα 
γίνεται, στο βρόμικο κόσμο του καπι-
ταλισμού, που δε σταματά μπροστά σε 
οποιοδήποτε έγκλημα. Αν όμως έλληνες 
διπλωμάτες συνδέονταν με κάτι τέτοιο, 
θα έπρεπε να το δούμε να τυποποιείται 
ποινικά στα κατηγορητήρια που τους 
αποδόθηκαν, αφού ο αρμόδιος υπουρ-
γός (Κοτζιάς) υποστηρίζει κάτι τέτοιο. 
Δεν το είδαμε, όμως. Δεν είδαμε να γί-
νεται κάποια έρευνα σε βάθος. Αντίθετα, 
αν κρίνουμε από την υπόθεση του πρώ-
ην προξένου στην Κωνσταντινούπολη, η 
υπόθεση έκλεισε ποινικά ως μια τυπική 
παράβαση και με ποινή χάδι (αν υποθέ-
σουμε ότι υπέκρυπτε διακίνηση παιδιών 
για εμπόριο οργάνων).

Ας αφήσουν, λοιπόν, την υποκρισία 
που χρησιμοποιείται για πολιτικό εντυπω-
σιασμό. Την ίδια υποκρισία που επέδειξε 
και η Ενωση Διπλωματικών Υπαλλήλων, 
που απέδωσε στις δηλώσεις Κοτζιά 
«βαθιά προσβολή για τον διπλωματικό 
κλάδο, καθώς δημιουργούν την εσφαλ-
μένη εντύπωση ότι υφίσταται μεγάλος 
αριθμός στελεχών του υπουργείου Εξω-
τερικών που εμπλέκονται σε ποινικές 
υποθέσεις, υπονομεύοντας το κύρος 
του υπουργείου και πλήττοντας έτσι την 
εξωτερική πολιτική της χώρας». Την ίδια 

υποκρισία που επέδειξε και ο (πρώην δι-
πλωμάτης) Κουμουτσάκος, τομεάρχης 
Εξωτερικών της ΝΔ, κατηγορώντας τον 
Κοτζιά ότι «μετέτρεψε μεμονωμένες 
περιπτώσεις επιόρκων σε γενικευμένη 
ύβριν κατά της διπλωματικής υπηρε-
σίας, διασύροντάς την εντός και εκτός 
Ελλάδος».

Σιγά μη στάξει η ουρά του γαϊδάρου! 
Αλήθεια, τι έχουν κάνει όλοι αυτοί οι με-
γαλόσχημοι της διπλωματικής κάστας 
για να αποκαλύψουν και να στιγματίσουν 
τους «επίορκους», όπως τους αποκαλούν, 
συναδέλφους τους; Τίποτ' απολύτως. Ολα 
γίνονται μέσα σε απόλυτο πέπλο μυστι-
κότητας, τάχα για να προστατέψουν «το 
κύρος της χώρας», ενώ στην πραγμα-
τικότητα το μόνο κύρος που θέλουν να 
προστατέψουν είναι αυτό της κάστας 
τους, τα συμφέροντα της οποίας ταυτί-
ζουν με το… εθνικό συμφέρον. Ο Κοτζιάς 
θέλει να επιδειχτεί ως άτεγκτος σε ζητή-
ματα ηθικής τάξης (ιδιαίτερα μετά την 
κατηγορία Καμμένου ότι διαχειρίστηκε 
αφανώς τα μυστικά κονδύλια του υπουρ-
γείου και ότι πήρε λεφτά από τον Σόρος 
για να εξαγοράσει σλαβομακεδόνες πο-
λιτικούς) και ανασύρει από το συρτάρι 
παλιές υποθέσεις, στις οποίες δεν είχε 
δώσει -όταν τις χειρίστηκε- τη διάσταση 
που τους δίνει σήμερα, η διπλωματική κά-
στα αδιαφορεί για τις πολιτικές ανάγκες 
του Κοτζιά και υπερασπίζεται το «κεκτη-
μένο» της και ο Κουμουτσάκος εκφράζει 
αλληλεγγύη στους πρώην συναδέλφους 
του, με την ελπίδα ότι θα γίνει ο αυριανός 
πολιτικός τους προϊστάμενος και θα έχει 
την αμέριστη βοήθειά τους.

ΥΓ. Το μέγαρο Μαξίμου δεν είχε κα-
νένα λόγο να έρθει σε αντιπαράθεση με 
τον Κοτζιά γι' αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό και 
ο Τζανακόπουλος έσπευσε να δηλώσει 
ότι «ο κ. Κοτζιάς κάλλιστα έπραξε και 
έστειλε τις υποθέσεις αυτές στη Δικαιο-
σύνη, η οποία, από εκεί και πέρα, ανέλα-
βε να πράξει τα δέοντα».

Kαραγκιοζιλίκια, γενικώς…
Η είδηση δεν είναι η αμηχανία του Τσίπρα, όταν ο καραγκιοζά-

κος της γερμανικής σατιρικής εκπομπής Heute Show τον ρώτησε 
αν πήγε στο συνέδριο του SPD για να δει «κάτι πιο γαμημένο από 
την Ελλάδα». Αυτή θα μπορούσε να δικαιολογηθεί στις δεδομέ-
νες συνθήκες (άλλωστε, περισσότερο θα έπρεπε να θιχτούν τα 
παρακαθήμενα στελέχη του SPD). Η είδηση είναι το ρουφηχτό 
φιλί που έσκασε η Αντρέα Νάλες στον Τσίπρα, που το ακολούθη-
σε μια εξίσου τρυφερή κίνηση (του σκούπισε το μάγουλο από το 
αποτύπωμα των κραγιοναρισμένων χειλιών της). Οχι, δε νομίζου-
με ότι «παίζει κάτι» ανάμεσα στον Τσίπρα και την πρόεδρο των 
γερμανών σοσιαλδημοκρατών. Απλά, η Νάλες «τρελάθηκε» όταν 
άκουσε τον Τσίπρα να λέει στο μικρόφωνο: «Ακουσα την Αντρέα 
που έβγαλε πολύ αριστερό λόγο κι ένιωσα πολύ άνετα εδώ»!

Σιγά μη στάξει η ουρά του γαϊδάρου! 

Νέα σκανδαλολογία με το C4i

Τι μύγα τσίμπησε το ΚΙΝΑΛ 
και αποφάσισε να αναμο-

χλεύσει το σκάνδαλο του C4i, 
με στόχο τρεις νεοδημοκρά-
τες πρώην υπουργούς, μεταξύ 
των οποίων και ο σημερινός 
πρόεδρος της Δημοκρατίας; 
Πρόκειται απλά για ενστι-
κτώδη αντίδραση στην προ-
σπάθεια ανάμιξης του Σημίτη 
στα σκάνδαλα με τις μίζες 
των υπουργών του ή υπάρχει 
«ψωμί» στην υπόθεση; Από 
τις πρώτες κινήσεις φαίνεται 
ότι το ΚΙΝΑΛ κατηγορεί την 
κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
για συγκάλυψη μιας ποινικής 
έρευνας που αφορά τρεις νε-
οδημοκράτες πρώην υπουρ-
γούς, από τους οποίους ο ένας 
(Παυλόπουλος) είναι ακραιφ-
νής καραμανλικός, ο δεύτε-
ρος (Πολύδωρας) ελεύθερος 
σκοπευτής της παλαιάς ακρο-
δεξιάς πτέρυγας της ΝΔ και 
ο τρίτος (Μαρκογιαννάκης) 
ακραιφνής μητσοτακικός (της 
Ντόρας, όχι του Κούλη).  

Από τους τρεις πρώην 
υπουργούς οι δύο (Πολύδω-
ρας και Μαρκογιαννάκης) 
είναι τελειωμένοι, ενώ ο Παυ-
λόπουλος θεωρείται ως το 

πρόσωπο που συνδέει τους 
Τσιπραίους με τον Καραμαν-
λή. Στους τελειωμένους δεν 
μπορεί να γίνει καμιά πολιτική 
ζημιά (το πολύ-πολύ να μαζευ-
τεί ο Μαρκογιαννάκης και να 
δεχτεί στωικά τη συνταξιοδό-
τησή του από τον Κούλη, στην 
οποία έχει δηλώσει ότι θα 
αντιδράσει με αποκαλύψεις), 
ενώ η πολιτική ζημιά στον 
Παυλόπουλο είναι επιθυμητή. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο 
Μητσοτάκης ήταν ο μόνος 
βουλευτής της ΝΔ που δεν 
ψήφισε τον Παυλόπουλο για 
πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
Ετσι, δεν είναι καθόλου τυ-
χαίο ότι η αναμόχλευση του 
σκανδάλου C4i έγινε από το 
«Βήμα» του συγκροτήματος 
Μαρινάκη, που συστηματικά 
αποδομεί τον Καραμανλή και 
αναφέρεται σε υπόγειες σχέ-
σεις του με τους Τσιπραίους.

Πρέπει ακόμα να σημειωθεί 
ότι και το άνοιγμα των λογα- 
ριασμών του Σημίτη, του σο-
γιού του και πρώην υπουργών 
του (Χρυσοχοΐδης, Μαλέσιος) 
φαίνεται να συνδέεται με κα-
τάθεση μεσάζοντα σχετική 
με την προμήθεια του C4i. 

Ας έχουμε, λοιπόν, στο πίσω 
μέρος του μυαλού μας ότι 
πιθανόν να επιδιώκεται ένας 
συμψηφισμός και συμβιβα-
σμός του τύπου: «σταματήστε 
να λέτε για μας, για να σταμα-
τήσουμε να λέμε για σας». Αν 
μη τι άλλο, αποδεικνύεται ότι 
η σκανδαλολογία δεν τροφο-
δοτείται από κάποια διάθεση 
κάθαρσης, με την αποκάλυψη 
βρόμικων πολιτικών και τον 
ποινικό τους κολασμό, αλλά 
εργαλειοποιείται για την από-
κτηση πολιτικού πλεονεκτήμα-
τος έναντι των αντιπάλων, με 
την ελπίδα ότι αυτό το πλεο-
νέκτημα θα βρει αντίκρισμα 
στην κάλπη.

Η προμήθεια του C4i είναι 
ένα από τα πιο τρανταχτά 
σκάνδαλα του μεγάλου φα-
γοποτιού της Ολυμπιάδας του 
2004. Ενα σύστημα παρακο-
λούθησης που πληρώθηκε πα-
νάκριβα και ποτέ δε λειτούρ-
γησε! Σχεδιάστηκε από την 
αμερικάνικη SAIC και δόθηκε 
ως υπεργολαβία στη Siemens. 
Επισήμως, δόθηκαν γύρω στα 
260 εκατ. ευρώ, αλλά στην 
πραγματικότητα δόθηκαν πο-
λύ περισσότερα λεφτά, γιατί 

υπήρχαν διάφορες «ουρές» 
που επίσης τραβούσαν χρή-
μα από τα κρατικά ταμεία, 
με υπογραφές των αρμόδιων 
υπουργών, μολονότι το έργο 
ουδέποτε λειτούργησε.

Το δημοσίευμα του «Βήμα-
τος» αναφέρει ότι σε βούλευ-
μα του Συμβουλίου Εφετών 
στις 16 Απρίλη του 2016 απο-
δίδεται στους Παυλόπουλο, 
Πολύδωρα και Μαρκογιαννά-
κη ηθική αυτουργία σε απιστία 
από την οποία το ελληνικό 
Δημόσιο ζημιώθηκε με περισ-
σότερα από 147 εκατ. ευρώ. Το 
βούλευμα δεν έφτασε ποτέ 
στη Βουλή, όπως θα έπρεπε. Ο 
Παυλόπουλος είχε ήδη εκλεγεί 
ΠτΔ, ο Πολύδωρας παραλίγο 
να γίνει πρόεδρος του ΕΣΡ, 
με πρόταση Βούτση που δεν 
έγινε δεκτή από την αντιπολί-
τευση, ενώ ο Μαρκογιαννάκης 
δεν ήταν καν βουλευτής.  Το 
ΚΙΝΑΛ πήρε το δημοσίευμα 
και έκανε την πρώτη κίνηση 
με κατάθεση Ερώτησης στον 
υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά 
με τις εξελίξεις που ακολού-
θησαν: γιατί το βούλευμα δεν 
προωθήθηκε «αμελλητί» στη 
Βουλή, όπως προβλέπεται;
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Με τη συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ - Σιγκαπούρης

Μετά τη φέτα Βιετνάμ και φέτα Σιγκαπούρης
Στις 19 Οκτώβρη του 2018, το Συμ-

βούλιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
υπέγραψε τρεις συμφωνίες με την 
Σιγκαπούρη, μεταξύ των οποίων και 
Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών 
(ΣΕΣ), με την οποία η Σιγκαπούρη επι-
τρέπεται να παράγει Φέτα και Ελιές 
Καλαμών! Η ΣΕΣ θα κυρωθεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το αργό-
τερο μέχρι το τέλος του 2019 θα τεθεί 
σε ισχύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού 
προηγουμένως κατέφυγε στο Δικα-
στήριο της ΕΕ, προκειμένου να λάβει 
θετική γνωμοδότηση, αποφάσισε να μη 
σταλεί η ΣΕΣ για κύρωση στα κοινοβού-
λια των κρατών-μελών της ΕΕ.

Αναφέρει η Πρόταση-Απόφασης 
του Συμβουλίου [COM (2018)196 
final-Βρυξέλλες, 18.4.2018]: «Νομική 
βάση: Τον Ιούλιο του 2015 η Επιτροπή 
προσέφυγε στο Δικαστήριο της ΕΕ για 
γνωμοδότηση, δυνάμει του άρθρου 218 
παράγραφος 11 της ΣΛΕΕ, σχετικά με το 
κατά πόσον η Ενωση είχε την απαραί-
τητη αρμοδιότητα να υπογράψει και να 
συνάψει μόνη της τη συμφωνία που είχε 
διαπραγματευθεί με τη Σιγκαπούρη ή αν 
θα ήταν αναγκαία, ή τουλάχιστον δυνα-
τή, η συμμετοχή των κρατών μελών της 
ΕΕ όσον αφορά ορισμένα θέματα. Το δι-
καστήριο, στη γνωμοδότησή του 2/2015, 
της 16ης Μαϊου 2017, επιβεβαίωσε την 
αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ όσον 
αφορά όλα τα θέματα που καλύπτονται 
από τη συμφωνία που είχε αποτελέσει 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τη Σι-
γκαπούρη».

Η Επιτροπή προσέφυγε στο Δικα-
στήριο για να αποσπάσει την αποκλει-
στική αρμοδιότητα για λογαριασμό 
του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, γιατί θέλει να βοηθή-
σει το κεφάλαιο του γαλλογερμανικού 
άξονα να διεισδύσει σε χώρες όπως η 
Σιγκαπούρη. Για να επιτευχθεί αυτή η 
διείσδυση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απο-
φάσισε να ξωπετάξει προϊόντα ΠΟΠ 
και ΠΓΕ εξαρτημένων κρατών-μελών 
της ΕΕ, προκειμένου να δελεάσει τις 
κυβερνήσεις των κρατών με τα οποία 
κλείνει συμφωνίες ελεύθερων συναλ-
λαγών. Προϊόντα όπως η Φέτα, οι Ελιές 
Καλαμών και άλλα, για τα οποία έχουν 
ενδιαφέρον οι χώρες σαν τη Σιγκαπού-
ρη. Είναι εύλογο, λοιπόν, η Κομισιόν να 
θέλει να κρατήσει την αποκλειστική 
αρμοδιότητα στον άξονα Βρυξέλλες-
Στρασβούργο, προκειμένου να αποφύ-
γει αντιδράσεις και καθυστερήσεις από 
τα κοινοβούλια χωρών όπως η Ελλάδα.

Οταν πρόκειται για τα συμφέρο-
ντα του μονοπωλιακού κεφαλαίου, 
η… δημοκρατική ΕΕ ξέρει να γίνεται 
αρκούντως συγκεντρωτική, ώστε οι 
αποφάσεις να παίρνονται γρήγορα 
και χωρίς πολλά-πολλά. Κυρίως χωρίς 
ενημέρωση των λαών και ιδιαίτερα των 
αγροτών των εξαρτημένων χωρών, που 
πλήττονται καίρια από τις συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών. Το πόσο σημα-
ντική είναι η διείσδυση του μονοπωλι-
ακού κεφαλαίου του γαλλογερμανικού 
άξονα και των άλλων ιμπεριαλιστικών 
κρατών υπογραμμίζεται στο Δελτίο Τύ-
που της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το 
οποίο ανακοινώθηκε στις 19 Οκτώβρη 
ότι το Συμβούλιο υπέγραψε τη Συμφω-
νία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ με την 
Σιγκαπούρη:

«Εντός της ομάδας κρατών του 
ASEAN, η Σιγκαπούρη είναι μακράν ο 

σημαντικότερος εμπορικός εταίρος 
της ΕΕ, με συνολικές διμερείς εμπορευ-
ματικές συναλλαγές ύψους 53,3 δισ. ευ-
ρώ (2017) και συναλλαγές στο τομέα των 
υπηρεσιών ύψους 44,4 δισ. ευρώ (2016). 
Πάνω από 10.000 επιχειρήσεις της ΕΕ 
είναι εγκατεστημένες στη Σιγκαπούρη 
και τη χρησιμοποιούν ως κόμβο για την 
εξυπηρέτηση ολόκληρης της περιοχής 
του Ειρηνικού. Η Σιγκαπούρη είναι επί-
σης ο νούμερο ένα προορισμός για τις 
ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Ασία, κα-
θώς οι επενδύσεις μεταξύ των δύο εταί-
ρων αυξάνονται με ταχείς  ρυθμούς τα 
τελευταία χρόνια: τα διμερή επενδυτικά 
αποθέματα ανήλθαν σε 256 δισ. ευρώ το 
2016. Η εμπορική συμφωνία με τη Σι-
γκαπούρη θα εξαλείψει σχεδόν όλους 
τους εναπομείναντες  δασμούς  για 
ορισμένα προϊόντα της ΕΕ… Θα διευ-
κολύνει  το εμπόριο αγαθών όπως τα 
ηλεκτρονικά προϊόντα, τα είδη διατρο-
φής και τα φαρμακευτικά προϊόντα… 
Θα ανοίξει την αγορά για υπηρεσίες, 
όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι περιβαλ-
λοντικές  υπηρεσίες  και η μηχανική» 
(οι εμφάσεις δικές μας).

Είναι τόσο παραστατικό και περι-
γραφικό το κείμενο της Κομισιόν που 
καθιστά περιττό κάθε δικό μας σχόλιο.

Ξεπούλημα προϊόντων 
ΠΟΠ και ΠΓΕ

Σε Ανακοίνωση της Επιτροπής προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμ-
βούλιο [COM (2007) 635 τελικό] ανα-
φέρεται:

«3.5. Κανόνες καταγωγής: Η Επιτροπή 
θεωρεί τους νέους κανόνες  καταγωγής 
στο πλαίσιο της ΣΟΕΣ (Συμφωνία Οικο-
νομικής Εταιρικής Σχέσης) ως αναπό-
σπαστο μέρος των ρυθμίσεων για την 
πρόσβαση στην αγορά εμπορευμάτων 
της ΣΟΕΣ. Η Επιτροπή  υπενθυμίζει την 
πρότασή της για την χαλάρωση και την 
απλούστευση των υφιστάμενων κανό-
νων καταγωγής του Κοτονού στο πλαί-
σιο μιας ΣΟΕΣ» (η έμφαση δική μας). 

Πιο αποκαλυπτική είναι η υποσημεί-
ωση 7 του ίδιου εγγράφου:

«Η προσφορά  περιλαμβάνει στοχευ-
μένη  χαλάρωση των κανόνων καταγω-
γής για τα αγροτικά προϊόντα και ση-
μαντική χαλάρωση για τα αλιευτικά και 
τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Την 
προσφορά αυτή δέχθηκαν με ικανοποί-
ηση οι περιφέρειες ΑΚΕ. Οι διαπραγ-
ματεύσεις  για τους κανόνες καταγωγής 
συνεχίζονται» (οι εμφάσεις δικές μας).

Οι Κομισάριοι διακηρύσσουν με κυ-
νισμό ότι οι υποτελείς κυβερνήσεις των 
περιφερειών ΑΚΕ (Αφρικής, Καραβαϊ-
κής και Ειρηνικού) δέχτηκαν με ικανο-
ποίηση την προσφορά ξεπουλήματος 
προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, προκειμένου 
να ανοίξουν διάπλατα τις εσωτερικές 
αγορές τους στη διείσδυση του ευρω-
παϊκού κεφαλαίου.

Φέτα και Ελιές 
Καλαμών στη ζυγαριά

Αρχικά, στο Παράρτημα 10 Α, που 
περιλαμβάνει τον κατάλογο με τα 196 

προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ όλων των κρα-
τών της ΕΕ, είχαν συμπεριληφθεί η Φέ-
τα και οι Ελιές Καλαμών ως προϊόντα 
Προστατευόμενης Γεωγραφικής Εν-
δειξης (στην Ευρωπαϊκή Ενωση υπάρ-
χουν μόνο προϊόντα ΠΓΕ). Μ’ αυτή την 
καταχώρηση διαφώνησε ο υπουργός 
Εμπορίου και Βιομηχανίας  της Σιγκα-
πούρης, που στις 21 Γενάρη του 2013 
έστειλε επιστολή στον τότε Επίτροπο 
Karel De Gueht. 

Ο υπουργός της Σιγκαπούρης, αφού 
παρέπεμψε «στις μέχρι στιγμής συζη-
τήσεις μας σχετικά με τις εκκρεμείς 
υποθέσεις του άρθρου 6 (γεωγραφικές 
ενδείξεις) του κεφαλαίου περί δικαιω-
μάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της 
συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών 
ΕΕ-Σιγκαπούρης», κατέγραψε και τα 
ακόλουθα:

«6.  Τα μέρη συμφωνούν ότι Καλαμάτα 
και Βαλένθια, ως ποικιλίες φυτών, δε θα 
εμποδίσουν την επιλογή για καταχώρη-
ση της Ελιάς Καλαμάτας και των Κίτρων 
Βαλένθιας ως γεωγραφικών ενδείξεων, 
υπό τον όρο ότι δε θα εμποδίζει τη χρή-
ση των εν λόγω ποικιλιών.

7. Τα μέρη συμφωνούν ότι στην πε-
ρίπτωση της Φέτας, φέτα άλλων προ-
ελεύσεων μπορεί να συνυπάρχει για 
πάντα με τη γεωγραφική ένδειξη Φέτα 
ΕΕ, άπαξ και καταχωρήθηκε.

8. Οσον αφορά το Παρμιτζιάνο Ρε-
τζιάνο, τονίστηκε η σημασία αυτού του 
ονόματος για την ΕΕ. Η Σιγκαπούρη 
συμφωνεί να βαθύνει επειγόντως την 
έρευνά της σε άλλες πιθανές χρήσεις 
αυτού του ονόματος στην αγορά της και 
να πληροφορήσει την ΕΕ για το αποτέ-
λεσμα το συντομότερο δυνατό και σε 
κάθε περίπτωση πριν την μονογραφή 
της συμφωνίας. Σημειώνει ότι η ΕΕ θα 
λάβει υπόψη της αυτά τα αποτελέσματα 
στην αξιολόγησή της για την συνολική 
αποδοχή της άποψης επί των γεωγρα-
φικών ενδείξεων της συμφωνίας. Η ΕΕ 
δηλώνει την προσδοκία της ότι το Παρ-
μιτζιάνο Ρετζιάνο θα καταχωρηθεί στη 
Σιγκαπούρη ως μία γεωγραφική ένδειξη 
με αποκλειστικά δικαιώματα».

Ο υπουργός Εμπορίου της Σιγκαπού-
ρης ζητούσε να δεχτεί η ΕΕ ότι προϊ-
όντα που παράγονται από φυτεμένα 

ελαιόδεντρα Καλαμών και δέντρα 
εσπεριδοειδών Βαλένθια θα μπορούν 
να πωλούνται ως Ελιές Καλαμάτας και 
Κίτρα Βαλένθια! Ακόμη να δεχτεί η ΕΕ 
να συνυπάρχει η Φέτα ΕΕ (δηλαδή η 
ελληνική φέτα) με προϊόντα άλλων 
προελεύσεων που έχουν βαφτιστεί φέ-
τα (φέτα μαϊμού, δηλαδή, παραγωγής 
Σιγκαπούρης ή και άλλων χωρών).

Στο μόνο που έκανε πίσω είναι η 
ιταλική παρμεζάνα, πειθαρχώντας στη 
δήλωση της  ΕΕ ότι «το Παρμιτζιάνο Ρε-
τζιάνο θα κατοχυρωθεί στη Σιγκαπούρη 
ως μία γεωγραφική ένδειξη με αποκλει-
στικά δικαιώματα». Ο υπουργός της 
Σιγκαπούρης δεν τόλμησε να εγείρει 
ζήτημα συνύπαρξης του Παρμιτζιάνο 
Ρετζιάνο με κάποιο ομώνυμο τυρί πα-
ραγωγής Σιγκαπούρης, ομολογώντας 
ότι αυτό δεν το δέχεται επουδενί η ΕΕ. 
Κι όχι μόνον αυτό, αλλά συμφώνησε να 
ερευνήσει για τέτοια τυριά που κυκλο-
φορούν στη Σιγκαπούρη και να παρα-
δώσει όλα τα στοιχεία στην ΕΕ πριν από 
τη μονογραφή της συμφωνίας.

Αλλο η Φέτα και οι Ελιές Καλαμών 
της εξαρτημένης Ελλάδας και τα εσπε-
ριδοειδή της εξαρτημένης Ισπανίας 
και άλλο η ναυαρχίδα των τυριών της 
ιμπεριαλιστικής Ιταλίας, τα συμφέρο-
ντα της οποίας είναι υποχρεωμένος 
να υπερασπιστεί ο γαλλογερμανικός 
άξονας. Γι' αυτό και ο υπουργός της 
Σιγκαπούρης απευθύνθηκε στον αρ-
μόδιο επίτροπο και του είπε (σε ελεύ-
θερη απόδοση): δώστε μας τη φέτα, τις 
ελιές Καλαμών και τα κίτρα Βαλένθια 
και ούτε που διανοούμαστε να σας πά-
με κόντρα στην αποκλειστικότητα της 
παρμεζάνας. Φέτα, ελιές Καλαμών, 
κίτρα Βαλένθια Σιγκαπούρης (ή άλλων 
χωρών), αλλά παρμεζάνα μόνο Ιταλίας!

Το Συμβούλιο της  ΕΕ αποδέχτηκε 
το αίτημα του υπουργού εμπορίου της 
Σιγκαπούρης (στην πραγματικότητα 
υπήρχε προσυμφωνία με την Κομισιόν 
και ο υπουργός απλώς την έγραψε στο 
χαρτί ως δήλωση της κυβέρνησής του). 
Στο έγγραφο [COM (2018)196 final], 
που περιλαμβάνει την Πρόταση-Από-
φαση του Συμβουλίου για τη Συμφωνία 
Ελεύθερων Συναλλαγών της ΕΕ με τη 
Σιγκαπούρη, αναφέρεται:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επαλη-
θεύσει αν έχει επιτευχθεί ικανοποιητικό 
αποτέλεσμα όσον αφορά την προστα-
σία των γεωγραφικών ενδείξεων της 
ΕΕ στη Σιγκαπούρη πριν από τη θέση 
σε ισχύ της συμφωνίας, σύμφωνα με 
τις αρχές  που διατυπώθηκαν στην 
επιστολή του υπουργού Εμπορίου και  
Βιομηχανίας της Σιγκαπούρης, της 21ης 
Ιανουαρίου 2013,  και υπό το πρίσμα του 
αποτελέσματος της άτυπης δημόσιας 
διαβούλευσης που πραγματοποίησαν 
οι αρχές της Σιγκαπούρης το 2012».

Ο,τι γράφτηκε στην επιστολή του 
υπουργού της Σιγκαπούρης, λοιπόν, 
βρίσκει σύμφωνο το Συμβούλιο της ΕΕ, 
που αποφάσισε να «πουλήσει» τη Φέτα, 
τις ελιές Καλαμών και τα κίτρα Βαλέν-
θιας,  προκειμένου να ικανοποιήσει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις της κυβέρνησης 
της Σιγκαπούρης και ν’ ανοίξει αυτή δι-
άπλατα την αγορά της στο ευρωπαϊκό 
κεφάλαιο.

Ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Στ. 
Αραχωβίτης πετάχτηκε μέχρι τις Βρυξέλλες και επί τη ευκαιρία 
έκανε μια συνάντηση με έλληνες ευρωβουλευτές και με τη 
Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία. Μεταξύ των άλλων, το δελτίο 
Τύπου μας πληροφόρησε και για τα εξής:

«Ελληνικό Γιαούρτι
Για τη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, κ. Vytenis 

Andriukaitis, ενημέρωσε τους ευρωβουλευτές ο κ. Αραχωβί-
της εξηγώντας την έκταση του φαινομένου της καταχρηστικής 
χρήσης του από την Τσεχία, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
και εταιρίες κολοσσούς. Η διαδικασία της κατάρτισης τεχνικού 
φακέλου ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ενδειξη προχωρά, 
προκειμένου να κατατεθεί στην Ε.Επιτροπή. Ξέρουμε ότι θα 
αντιμετωπίσουμε μεγάλες αντιδράσεις όμως αν είμαστε ενω-
μένοι και προσηλωμένοι στο στόχο μας, νομίζω, ότι όπως και με 
την Φέτα, μπορούμε να είμαστε οι τελικοί νικητές».

Ο Αραχωβίτης νομίζει πως απευθύνεται σε Χαχόλους ή 
Λωτοφάγους. Αμφιβάλλουμε αν τόλμησε καν να εγείρει στον 
επίτροπο Αντριουκάιτις ζήτημα χρήσης του όρου «ελληνικό 
γιαούρτι» από την Τσεχία και άλλες χώρες. Γιατί το ζήτημα 
αυτό έχει λήξει επί υπουργίας Αποστόλου, όταν οι επίτροποι 
Αντριουκάιτις και Χόγκαν του έστειλαν επιστολή στην οποία 
καθιστούσαν σαφές ότι το ελληνικό γιαούρτι είναι τρόπος πα-

ρασκευής και επομένως κάθε χώρα μπορεί να χρησιμοποιεί 
όρους όπως «γιαούρτι ελληνικού τύπου» ή «γιαούρτι ελληνικού 
τρόπου-στιλ» ή «γιαούρτι  ελληνικής  συνταγής».  Το ελληνικό 
γιαούρτι το έθαψαν μόνοι τους, με την ΚΥΑ Μπόλαρη-Αλεξι-
άδη του 2016, που άλλαξε τον Κανονισμό Τροφίμων και Ποτών 
και αντί για την παρασκευή γιαουρτιού αποκλειστικά με νωπό 
ελληνικό γάλα, επιτρέπει την παρασκευή του  και με εισαγό-
μενο συμπυκνωμένο (εβαπορέ) γάλα.

Εκεί, όμως, που η πολιτική αγυρτεία πιάνει ταβάνι, είναι στη 
φράση του Αραχωβίτη ότι βγήκαν νικητές με τη φέτα! Μετά 
τη φέτα Καναδά και τη φέτα Νότιας Αφρικής, έχουμε φέτα 
Βιετνάμ, φέτα Σιγκαπούρης και ποιος ξέρει τι ακόμα. Ο ίδιος 
ο Αποστόλου πρόσφερε στους κομισάριους τη λύση, προτεί-
νοντάς τους να ονομάζεται φέτα κάθε τυρί που παράγεται 
οπουδήποτε, φτάνει να παράγεται με πρόβειο ή αιγοπρόβειο 
γάλα! Πόσο «χαλασμένος» πρέπει να είναι κάποιος για να μι-
λάει -μετά απ' αυτά- για νίκη;

ΥΓ. Προς τους ακόλουθους Τύπου του Αραχωβίτη: Οταν 
γράφετε για συνάντηση του υπουργού «με τους ευρωβουλευ-
τές», οφείλετε να διευκρινίσετε αν ήταν όλοι οι έλληνες ευρω-
βουλευτές ή μόνο οι συριζαίοι. Γιατί αν ήταν μόνο οι συριζαίοι 
και ο (πρώην συριζαίος, νυν λαετζής) Χουντής, το «τους» δεν 
έπρεπε να υπάρχει. Είναι κιτρινισμός, αν εννοείτε…

Προκαλεί ο υπουργός Αραχωβίτης

Ενας ακόμα μνημονιακός προϋπολογισμός
Ο Χουλιαράκης που ανέλαβε να πα-

ραδώσει το στικάκι στον Βούτση 
ήταν σχετικά «μαζεμένος». Μίλησε για 
«το πρώτο κρίσιμο βήμα για την αλλαγή 
του μείγματος δημοσιονομικής πολιτι-
κής, σε πιο φιλική προς την ανάπτυξη 
κατεύθυνση, αλλά και σε πιο φιλική 
προς την κοινωνική συνοχή κατεύθυν-
ση». Ο Μαντάς, όμως, δεν κρατιόταν 
κι έδωσε πρώτος το σύνθημα για την 
υστερική προπαγάνδα που ακολούθη-
σε: «Η πραγματικότητα που καταγρά-
φηκε στον προϋπολογισμό, ο οποίος 
κατατίθεται σήμερα στην ελληνική 
Βουλή, λέει ότι, παρά τις Κασσάνδρες 
και τις καταστροφολογίες, έχουμε 
έναν προϋπολογισμό για πρώτη φορά 
επεκτατικό -στα 910 εκατ. ευρώ είναι 
ο δημοσιονομικός χώρος, χρήματα 
τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την 
υλοποίηση των εξαγγελιών του πρωθυ-
πουργού στη ΔΕΘ».

Ο Τζανακόπουλος πήρε τη σκυτάλη 
το πρωί της επομένης: «Η κυβέρνηση 
όχι μόνο καταφέρνει να δημιουργήσει 
όρους εξόδου από το μνημόνιο, χωρίς 
νέες επιβαρύνσεις, αλλά αντιθέτως 
προχωρά σε μέτρα κοινωνικής στήρι-
ξης, σε μέτρα ελάφρυνσης». Για να μη 
χαθεί το μομέντουμ, πήγε στη Βουλή ο 
ίδιος ο Τσίπρας για να εκφωνήσει τον 
πανηγυρικό της ημέρας, εξυμνώντας 
τον «πρώτο μεταμνημονιακό προϋπο-
λογισμό».

Η κυβερνητική προπαγάνδα είναι 
κυριολεκτικά διαστροφική. Λες και κα-
τατέθηκε ένας προϋπολογισμός που 
περιλαμβάνει μόνο «δημοσιονομικό 
χώρο 910 εκατ. ευρώ». Πρέπει ο ελληνι-
κός λαός να ξεχάσει τα βασικά μεγέθη 
που χαρακτηρίζουν κάθε προϋπολογι-
σμό (έσοδα και δαπάνες) και να μάθει 
να παπαγαλίζει τις λέξεις «δημοσιονο-
μικός χώρος», χωρίς να καταλαβαίνει 
τι σημαίνουν. Και δε θα φταίει αυτός 
που δεν καταλαβαίνει, γιατί δεν είναι 
δυνατόν να καταλάβεις έννοιες που 
δεν έχουν κανένα περιεχόμενο. Τα 910 
εκατομμύρια είναι κάποιες από τις δα-
πάνες που περιλαμβάνει ο προϋπολο-

γισμός του 2019. Αν δεν τοποθετήσεις 
αυτό το υποσύνολο στο σύνολο των 
δαπανών, αν δεν αναλύσεις το περιε-
χόμενο των δαπανών και αν δεν τις συ-
γκρίνεις με τα έσοδα, με τη διάρθρωσή 
τους και με την εξέλιξη από χρόνο σε 
χρόνο, δε θα βγάλεις κανένα ουσιαστι-
κό συμπέρασμα.

Είναι ακριβώς αυτό που επιδιώκουν 
οι πολιτικοί απατεώνες του ΣΥΡΙΖΑ. Να 
μη φανεί ότι κατέθεσαν έναν ακόμα 
μνημονιακό προϋπολογισμό, χωρίς 
καμιά αλλαγή (ούτε καν δευτερεύουσα) 
από τους προηγούμενους. Ας δούμε επί 
τροχάδην μερικά κομβικά μεγέθη αυ-
τού του αντιλαϊκού προϋπολογισμού 
της σκληρής δημοσιονομικής λιτότητας 
(για να προκύψει ένα ακόμα «ματωμέ-
νο πλεόνασμα» το 2019, ύψους 6,9 δισ. 
ευρώ ή 3,6% του ΑΕΠ).

u Το σύνολο των φορολογικών εσό-
δων θα αυξηθεί κατά 1 δισ. ευρώ. Ποσό 
που ξεπερνά το «δημοσιονομικό χώρο» 
της κυβερνητικής προπαγάνδας. Τα 682 
εκατ. αυτής της αύξησης θα προέλθουν 
από τους έμμεσους φόρους (ΦΠΑ και 
ειδικοί φόροι κατανάλωσης)! Αλλα 211 
εκατ. θα προέλθουν από την άμεση φο-
ρολογία των φυσικών προσώπων, ενώ 
η αύξηση του φόρου νομικών προσώ-
πων (των καπιταλιστικών επιχειρήσεων 
δηλαδή) θα είναι μόνο 162 εκατ. Οπως 
βλέπουμε, οι εργαζόμενοι και συνταξι-
ούχοι, που πληρώνουν το συντριπτικά 
μεγαλύτερο μέρος των έμμεσων φό-
ρων και του φόρου εισοδήματος φυ-
σικών προσώπων, με τους παραπάνω 
φόρους που θα πληρώσουν θα έχουν 
ισοφαρίσει αυτό που η κυβερνητική 
προπαγάνδα διαφημίζει ως «δημοσιο-
νομικό χώρο».

u Το σύνολο των δαπανών του κρα-
τικού προϋπολογισμού πετσοκόβεται 
κατά 1,3 δισ. και θα φτάσει τα 56,9 
δισ., έναντι 58,2 δισ. το 2018. Ο νέος 
στόχος για το 2019 είναι χαμηλότερος 
κατά 573 εκατ. ακόμα και σε σχέση με 
τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου 
Προγράμματος που ψηφίστηκε το πε-
ρασμένο καλοκαίρι.

Οπως βλέπουμε, 1 δισ. νέοι φόροι και 
1,3 δισ. λιγότερες δαπάνες, μας κάνουν 
2,3 δισ., ποσό δυόμιση φορές το ύψος 
του «δημοσιονομικού χώρου» των 910 
εκατ.!

u Πριν δούμε τι ακριβώς περιλαμ-
βάνει ο «δημοσιονομικός χώρος», ας 
δούμε πώς αντισταθμίστηκε η μη περι-
κοπή των συντάξεων, που υπολογίζεται 
σε περίπου 2,065 δισ.  Τα 1,73 δισ. εξα-
σφαλίζονται από τη μη εφαρμογή μιας 
σειράς προνοιακών μέτρων (εξισορρο-
πητικές παρεμβάσεις τις ονομάζουν).  
Δε θα γίνουν: η επέκταση των σχολικών 
γευμάτων (190 εκατ.), η δημιουργία μο-
νάδων προσχολικής εκπαίδευσης-νηπι-
αγωγείων (140 εκατ.), η επιδότηση της 
συμμετοχής φτωχών ασφαλισμένων 
στα φάρμακα (240 εκατ.), ενώ μειώνε-
ται και το κονδύλι για το επίδομα στέ-
γασης (κατά 200 εκατ.).

u Ας δούμε τώρα και τα «επεκτατικά 
μέτρα» του «δημοσιονομικού χώρου».  

Το επίδομα στέγασης, αφού περιπλα-
νήθηκε από τα 600 εκατ. (Μεσοπρόθε-
σμο) στα 300 (Τσίπρας στη ΔΕΘ) και 
μετά στα 200 (προσχέδιο προϋπολο-
γισμού), προϋπολογίζεται να «κάτσει» 
τελικά στα 400 εκατ.  Επειδή, όμως, 
είμαστε υποψιασμένοι πολίτες και όχι 
χάπατα, πρέπει να έχουμε κατά νου 
ότι ετοιμάζεται ένα πρόγραμμα σαν 
το κυπριακό «Εστία» για την αντιμετώ-
πιση του προβλήματος της ρύθμισης 
των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων. 
Το ανεξόφλητο δάνειο του μη δυνάμε-
νου οφειλέτη θα κουρεύεται στο ύψος 
της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, 
το κράτος θα επιδοτεί ένα μέρος της 
δόσης (το 1/3 είναι στην Κύπρο) και ο 
δανειολήπτης θα πρέπει να πληρώνει 
το υπόλοιπο. Επειδή δεν έχει προβλε-
φθεί σχετικό κονδύλιο, υποψιαζόμαστε 
ότι το κονδύλι για το επίδομα στέγα-
σης πήγε στα 400 εκατ. προκειμένου 
να πληρώνεται απ' αυτό και η κρατική 
επιδότηση στα «κόκκινα» δάνεια που 
θα ρυθμιστούν (όποιος δε ρυθμίσει το 
δάνειό του θα χάνει το σπίτι του).

Θα μειωθεί μεσοσταθμικά ο ΕΝΦΙΑ 

κατά 10%. Η μείωση κρατικών εσόδων 
υπολογίζεται σε 260 εκατ.  Ομως, με 
δεδομένο ότι θα υπάρξουν νέες ανα-
προσαρμογές στις αντικειμενικές τιμές 
των ακινήτων, το χαράτσι στις λαϊκές 
περιοχές θα πάει προς τα πάνω και στις 
πλούσιες προς τα κάτω.

Θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφο-
ρές για ελεύθερους επαγγελματίες και 
αγρότες. Η μείωση υπολογίζεται στα 
177 εκατ. ευρώ.

Εδώ σταματούν οι «επεκτατικές 
παρεμβάσεις» υπέρ των λαϊκών στρω-
μάτων, που αν πάρουμε τοις μετρητοίς 
τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς, δε θα 
ξεπεράσουν τα 830 εκατ. Θυμηθείτε, 
682 εκατ. είναι ο αυξημένος ΦΠΑ και 
211 εκατ. η αυξημένη φορολογία φυσι-
κών προσώπων.

Οι υπόλοιπες «επεκτατικές παρεμ-
βάσεις» του «δημοσιονομικού χώρου» 
αφορούν το κεφάλαιο: Κρατική επιδό-
τηση του 50% των εργοδοτικών ασφα-
λιστικών εισφορών για νέους μέχρι 24 
ετών (51 εκατ. για το 2019). Μείωση του 
συντελεστή φορολογίας εταιρικών κερ-
δών από 29% σε 25% σε βάθος τετρα-
ετίας (1% θα μειωθεί το 2019, αλλά δεν 
υπολογίζουν ποσό, γιατί η εκκαθάριση 
θα γίνει το 2020). Μείωση του συντε-
λεστή φορολογίας στα διανεμόμενα 
κέρδη από 15% σε 10% (και σ' αυτό δεν 
υπολογίζουν ποσό, γιατί θα εκκαθαρι-
στεί το 2020).

u Η συνολική δαπάνη για συντάξεις 
μειώνεται κατά 275 εκατ. ευρώ (από 
28,662 δισ. το 2018 σε 28,387 εκατ. το 
2019). Ο νόμος Κατρούγκαλου κάνει 
το θαύμα του. Η πραγματική μείωση 
είναι μεγαλύτερη, καθώς οι κύριες συ-
ντάξεις θα μειωθούν κατά 348 εκατ. 
ευρώ, ενώ οι επικουρικές θα αυξηθούν 
κατά 74 εκατ. ευρώ. Δεν πρόκειται, 
όμως, για αύξηση στις καταβαλλόμε-
νες συντάξεις, αλλά για αύξηση του 
συνολικού κονδυλίου, μετά τον υπολο-
γισμό δεκάδων χιλιάδων συντάξεων 
των οποίων καθυστερεί η έκδοση. Ετσι, 
μειώνοντας το κονδύλι για συντάξεις, 
εμφανίζονται χωρίς την ανάγκη να 

κάνουν «τραβηχτική» από το ΑΚΑΓΕ 
(φέτος «τράβηξαν» σχεδόν 400 εκατ.).

u Η κρατική χρηματοδότηση στα 
ασφαλιστικά ταμεία θα μειωθεί κατά 
935 εκατ. ευρώ.

u Το κονδύλι για επιδόματα ανεργί-
ας μειώνεται κατά 63 εκατ. ευρώ (από 
1,06 δισ. σε 997 εκατ.). Αυτό σημαίνει 
ότι λιγότεροι άνεργοι θα πάρουν επι-
δότηση, όχι φυσικά επειδή θα βρουν 
δουλειά, αλλά επειδή δε θα πληρούν 
τις προϋποθέσεις.

u Αντίθετα, η δαπάνη για προγράμ-
ματα «ενεργητικής απασχόλησης», 
δηλαδή γι' αυτά που επιδοτούν τους 
καπιταλιστές για να απασχολούν εργα-
ζόμενους-δούλους, θα αυξηθεί κατά 191 
εκατ. ευρώ (από 360 σε 551 εκατ.).

u Στα νοσοκομεία, μετά το πετσό-
κομμα της κρατικής χρηματοδότησης 
των προηγούμενων χρόνων (363 εκατ. 
ήταν το πετσόκομμα το 2018), θα υπάρ-
ξει νέο πετσόκομμα το 2019 κατά 65 
εκατ. Οι συριζαίοι, βέβαια, θα διαφη-
μίσουν την άθλια αύξηση των 35 εκατ. 
ευρώ που προβλέπεται για το τρισά-
θλιο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντί-
δας υγείας. Οσο για τον ΕΟΠΥΥ, θα 
χρηματοδοτηθεί μόνο με 100 εκατ. 
που προορίζονται για την «κάλυψη της 
δαπάνης υγειονομικής περίθαλψης των 
ανασφάλιστων πολιτών».

Μετά την παραπάνω ενδεικτική πα-
ράθεση μερικών βασικών μεγεθών του 
κρατικού προϋπολογισμού, δεν πρέπει 
να μείνει καμιά αμφιβολία περί του 
ότι έχουμε να κάνουμε με έναν ακόμα 
μνημονιακό προϋπολογισμό. Πράγμα 
απολύτως λογικό, αν σκεφτούμε ότι 
δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με 
τη φορολογία, τόσο την έμμεση (ΦΠΑ 
και ειδικοί φόροι κατανάλωσης) όσο 
και την άμεση (συντελεστές φορολο-
γίας και μείωση του αφορολόγητου 
για μισθωτούς και συνταξιούχους). Ο 
Τσίπρας και η κλίκα του προσπαθούν να 
περάσουν στον ελληνικό λαό τη λογική 
του ζήτουλα που αισθάνεται ευγνώμων 
σε όποιον του δίνει ελεημοσύνη.

Στις 7 Δεκέμβρη, θα συζητη-
θεί στη Μείζονα Σύνθεση 

της Ολομέλειας του ΣτΕ η προ-
σφυγή της Πανελλήνιας Ενωσης 
Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλή-
λων (ΠΕΔΔΥ) και άλλων φορέων 
κατά Απόφασης του υπουργείου 
Περιβάλλοντος, με την οποία 
επιχειρείται η νομιμοποίηση 
των λεγόμενων Οικιστικών Πυ-
κνώσεων, που είναι διάσπαρτες 
σε πολλά δάση της χώρας.

Η αγωγή είχε συζητηθεί αρ-
χικά στο Ε’ Τμήμα του ΣτΕ, το 
οποίο με την 1977/2017 απόφα-
σή του έκρινε ότι η υπουργική 
απόφαση για τη νομιμοποίηση 
των λεγόμενων οικιστικών πυ-
κνώσεων είναι αντισυνταγμα-
τική. Στις περιπτώσεις αυτές, οι 
υποθέσεις παραπέμπονται στην 
Ολομέλεια για να εκδώσει ορι-
στική απόφαση.

Η πρώτη συνεδρίαση της 
Ολομέλειας του ΣτΕ για να 
αποφανθεί για την απόφαση 
1977/2017 του Ε’ Τμήματος εί-
χε οριστεί για τις 4 Μάη του 

2018, αλλά μετά από αίτημα 
του υπουργού Περιβάλλοντος 
η συζήτηση αναβλήθηκε για 
τις 21 Σεπτέμβρη του 2018. Το 
επιχείρημα του υπουργού ήταν 
ότι η ομάδα εργασίας που είχε 
συσταθεί για τη σύνταξη σχετι-
κής νομοθετικής ρύθμισης δεν 
είχε προλάβει να την ετοιμά-
σει! Η δικαιολογία αυτή ήταν 
προκλητική, γιατί δεν μπορεί να 
νομιμοποιηθεί οποιαδήποτε νο-
μοθετική ρύθμιση όταν μ’ αυτήν 
επιδιώκεται να νομιμοποιηθούν 
οι παράνομες βίλες που έχουν 
χτιστεί μέσα σε δάση πολύ πριν 
από το 1975 και μέχρι το 2011. Το 
ΣτΕ όμως δέχτηκε την πρόφα-
ση του υπουργού και ανέβαλε 
την εκδίκαση της υπόθεσης. 
Η συγκεκριμένη απόφαση της 
Ολομέλειας του ΣτΕ ήταν προ-
κλητική, γιατί δεν μπορεί σε κα-
μία περίπτωση να νομιμοποιήσει 
οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμι-
ση με την οποία επιχειρείται να 
νομιμοποιηθούν οι παράνομες 
βίλες που είναι διάσπαρτες μέ-

σα σε δάση σε όλη την Ελλάδα.
Στις 23 Ιούλη συνέβη η φονική 

και καταστροφική πυρκαγιά στο 
Μάτι, στη Ραφήνα και στον Νέο 
Βουτζά. Δεν μπορούσε, λοιπόν, 
με 99 νεκρούς, να γίνει αυτή η 
συνεδρίαση και να επιχειρηθεί η 
έκδοση από το ΣτΕ μιας απόφα-
σης που θα έκρινε συνταγματική 
την υπουργική απόφαση και όχι 
αντισυνταγματική όπως έκρινε 
το Ε’ Τμήμα με την 1977/2017 
απόφασή του. Στις 21 Σεπτέμ-
βρη, λοιπόν, η Ολομέλεια του 
ΣτΕ -σε μείζονα σύνθεση- απο-
φάσισε να αναβάλει τη συζήτη-
ση της υπόθεσης των οικιστικών 
πυκνώσεων για τις 7 Δεκέμβρη, 
που θα συνεδριάσει πάλι η 
Ολομέλεια του ΣτΕ σε μείζονα 
σύνθεση. 

Κάποιος που δε γνωρίζει τι 
κρύβεται πίσω απ’ αυτές τις 
αναβολές της συζήτησης της 
υπόθεσης των οικιστικών πυ-
κνώσεων θα αναρωτηθεί γιατί 
δε συζήτησε την υπόθεση η 

Ολομέλεια του ΣτΕ σε μείζονα 
σύνθεση, αφού συνεδρίασε στις 
21 Σεπτέμβρη, αλλά την ανέβα-
λε για τις 7 Δεκέμβρη, που θα 
ξανασυνεδριάσει σε μείζονα 
σύνθεση; Η νέα αναβολή έγινε, 
προφανώς, για να δοθεί χρόνος 
στην πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος να προε-
τοιμάσει καλύτερα τη νομοθετι-
κή ρύθμιση νομιμοποίησης των 
πολυτελών βιλών.

Στο πινάκιο του ΣτΕ αναρτή-
θηκε η εκδίκαση της υπόθεσης 
στις 7 Δεκέμβρη. Προς το πα-
ρόν, δεν τέθηκε θέμα αναβο-
λής, είτε από τον υπουργό Περι-
βάλλοντος είτε από ίδιο το ΣτΕ. 
Δεν αποκλείεται όμως να τεθεί 
τέτοιο ζήτημα το επόμενο διά-
στημα, γιατί πρόκειται για μια 
πολύ σοβαρή υπόθεση, τόσο 
για την ίδια την κυβέρνηση των 
Τσιπροκαμμένων όσο και για το 
ΣτΕ, που υπερασπίζεται «το δί-
καιο του μονάρχη» και έχει ως 
πρώτιστο μέλημά του την καπι-
ταλιστική ανάπτυξη και όχι την 

υπεράσπιση του περιβάλλοντος, 
του δασικού πλούτου της χώρας 
και της δημόσιας υγείας.

Η κυβέρνηση των Τσιπροκαμ-
μένων πασχίζει πάση θυσία να 
κρίνει το ΣτΕ συνταγματική την 
Απόφαση του υπουργού Περι-
βάλλοντος με την οποία νομι-
μοποιούνται όλες οι λεγόμενες 
οικιστικές πυκνώσεις στην Ελ-
λάδα. Θέλει να νομιμοποιηθούν 
οι οικιστικές πυκνώσεις, γιατί με 
την περιβόητη Εθνική Στρατηγι-
κή για το Δάσος έχει βάλει ως 
στόχο για την επόμενη εικοσα-
ετία τη συνύπαρξη οικισμών και 
δάσους!

Το ΣτΕ μπορεί μεν να υπερα-
σπίζεται το «δίκαιο του μονάρ-
χη», αλλά θα έχει δυσκολία στο 
να εκδώσει μια τόσο προκλη-
τική απόφαση, κρίνοντας ότι η 
υπουργική απόφαση για τις οικι-
στικές πυκνώσεις είναι συνταγ-
ματική. Αυτό δεν είναι μόνο δική 
μας εκτίμηση. Σε τηλεφωνική 
επικοινωνία που είχαμε παλαιό-

τερα με σύμβουλο Επικρατείας, 
τον ακούσαμε κάποια στιγμή, 
χωρίς να το επιδιώξουμε, να 
λέει σε άλλη γραμμή, ότι «στις 
21 Σεπτέμβρη συνεδριάζει η 
Ολομέλεια και ο Θεός βοηθός». 
Λόγω αυτής της δυσκολίας, λοι-
πόν, δεν αποκλείεται ν’ αποφα-
σίσουν και νέα αναβολή.

Η δυσκολία δεν είναι μόνο για 
το ΣτΕ, αλλά και για την κυβέρ-
νηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
η ομάδα εργασίας, που είχε συ-
γκροτηθεί στις 6 Δεκέμβρη του 
2017 από την πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Περιβάλλοντος, 
παρέδωσε σχέδιο νομοθετικής 
ρύθμισης στις αρχές Ιούλη, το 
οποίο οι Σταθάκης και Φάμελ-
λος είχαν δηλώσει ότι θα το ανε-
βάσουν για διαβούλευση, όμως 
μέχρι τώρα δεν τόλμησαν να το 
δημοσιεύσουν.

Περιμένουμε να δούμε τι θα 
αποφασίσουν.

Γεράσιμος Λιόντος

Τι θα κάνει το ΣτΕ με την εκκρεμή προσφυγή για τις «οικιστικές πυκνώσεις»;
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Τους σχολάρχες 
χειροκροτά η 
νεοναζιστική ΧΑ

Πολλά ιδιωτικά σχολεία παραβίασαν την 
εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας που όρι-
ζε ότι στα σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά) 
δε θα γίνουν μαθήματα, παρά μόνο εορτα-
στικές εκδηλώσεις στη φετινή επέτειο της 
εξέγερσης του Πολυτεχνείου (τα ονόματά 
τους έδωσε στη δημοσιότητα η ΟΙΕΛΕ).

Καλύπτοντας απόλυτα τους σχολάρχες 
ο Σύνδεσμος των ιδιοκτητών δήλωσε ότι οι 
καπιταλιστές της εκπαίδευσης δε χρησιμο-
ποιούν τις επετείους «ως όχημα απλά για να 
χαθεί μάθημα, δεν υποτάσσονται στον ιδεο-
λογικό καταναγκασμό και την ομοιομορφία 
του κεντρικού σχεδιασμού».

Οι σχολάρχες ξεπέρασαν κάθε όριο ξε-
διαντροπιάς. Μπορεί η επέτειος του Πολυ-
τεχνείου, στο πλαίσιο του αστικού σχολείου, 
να έχει χάσει τα γνήσια εξεγερτικά της χα-
ρακτηριστικά, όμως, παρά τα στρογγυλέμα-
τα και τις ανέξοδες δημοκρατικές κορώνες, 
το πνεύμα της εξέγερσης, του ξεπεράσμα-
τος του φόβου, όταν τα πάντα έσκιαζε η 
σκλαβιά και καταπίεση της φασιστικής δι-
κτατορίας, του μαζικού ηρωισμού, της συλ-
λογικότητας, μεταδίδεται στους μαθητές και 
αυτό δεν το θέλει ο αστισμός και πολύ πε-
ρισσότερο οι καπιταλιστές. Είναι ακόμη τα 
αντιιμπεριαλιστικά συνθήματα (συνθήματα 
ενάντια στο ΝΑΤΟ και τους Αμερικανούς) 
γραμμένα στις παραστάδες της πύλης του 
Πολυτεχνείου το 1973, που ξυπνούν ερωτη-
ματικά και για το σήμερα και την πολιτική 
των αστικών κυβερνήσεων. Το Πολυτεχνείο 
δεν έχει καταστεί ακόμη μουσειακό, ανώ-
δυνο και ακίνδυνο είδος και αυτό τρομάζει 
τους στυλοβάτες του συστήματος (είναι 
χαρακτηριστικό ότι στα σχολεία, την ημέρα 
του εορτασμού, γονείς που το επάγγελμά 
τους είναι συνυφασμένο με τις δυνάμεις 
καταστολής, γονείς με φασιστική ιδεολογία 
δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να παρακο-
λουθήσουν  τις εκδηλώσεις και το δηλώνουν 
αυτό ανερυθρίαστα).

Οι καπιταλιστές της εκπαίδευσης θεω-
ρούν «ιδεολογικό καταναγκασμό» την όσμω-
ση των νέων παιδιών με το πνεύμα της εξέ-
γερσης. Και ενώ οι ίδιοι με τις πράξεις τους 
επιδίδονται σε μαζική πολιτικοποίηση των 
νέων, ωθώντας τους στον ατομισμό, προ-
τρέποντας στην αποδοχή των «αξιών» του 
αστικού συστήματος, κομπάζουν ότι «δια-
μορφώνουν ελεύθερους,  σκεπτόμενους, μη 
στρατευμένους μαθητές».

Την πράξη των σχολαρχών επιδοκίμασε το 
νεοναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, 
που επανειλημμένα έχει δηλώσει νοσταλγός 
της χούντας. Ο Γιάννης Λαγός μιλώντας στη 
Βουλή δήλωσε: «Δεν υπήρξε ούτε ένας (νε-
κρός, ή βαριά τραυματίας από την εισβολή 
στο Πολυτεχνείο). Κι ευτυχώς που υπάρχουν 
ιδιωτικά σχολεία, τα οποία αύριο δε θα γιορ-
τάσουν αυτήν την επέτειο».

Το επαινετικό χειροκρότημα του νεοναζι-
στικού μορφώματος θορύβησε το Σύνδεσμο 
των σχολαρχών (βλέπετε έχουν αποκαλυ-
φθεί όλα του τα εγκλήματα και η φασιστική 
του ιδεολογία και πρακτική). Γι’ αυτό και το 
χαρακτήρισε «προσπάθεια καπηλείας... από 
αυτόκλητους και ανεπιθύμητους χειροκρο-
τητές». Πλην, όμως, θέλοντας να τονίσει σε 
σχετική ανακοίνωση τον ισχυρισμό ότι «τα 
ιδιωτικά σχολεία διαμορφώνουν μαθητές 
με ελεύθερες συνειδήσεις: ακριβώς δηλα-
δή αντίθετους με τις επιδιώξεις της ΧΑ και 
οποιασδήποτε άλλης ακραίας ιδεολογίας, 
από όλα τα μέρη του πολιτικού φάσματος», 
επανέφερε το γνωστό αντιδραστικό, αντι-
ιστορικό και φασιστικό ιδεολόγημα περί 
μαύρου και κόκκινου φασισμού.

Γιούλα Γκεσούλη

Προσχολική Εκπαίδευση

Καθολική, δημόσια, δίχρονη
Τις ημέρες αυτές συγκροτούνται 

οι τριμελείς επιτροπές που ορίζει 
το άρθρο 33, παράγ. 3γ  του νόμου  
4521 («Ιδρυση Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής») για να εισηγηθούν την 
επέκταση ή μη της υποχρεωτικότη-
τας της φοίτησης στο Νηπιαγωγείο 
για τα προνήπια (ηλικία 4 ετών) στους 
δήμους της αρμοδιότητάς τους.

Οταν ψηφίστηκε η σχετική διά-
ταξη, σημειώναμε ότι στο υποχρε-
ωτικό διετές δημόσιο Νηπιαγωγείο 
μπαίνει ακόμη μια τρικλοποδιά από 
τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που στα λόγια 
διατείνονται ότι θεσμοθετούν τη δί-
χρονη προσχολική εκπαίδευση και το 
παρουσιάζουν αυτό ως ένα μεγάλο 
επίτευγμα της κυβερνητικής τους 
θητείας.

Χαρακτηρίζαμε τη ρύθμιση «κολο-
βή» πρώτον γιατί η υποχρεωτικότητα 
της φοίτησης στο Νηπιαγωγείο για 
τα προνήπια δεν εφαρμόζεται άμε-
σα, αλλά κατά δήμους και μάλιστα σε 
βάθος τριετίας, δεύτερον γιατί ανα-
γορεύει τους δήμους σε συνδιαμορ-
φωτές της εκπαιδευτικής πολιτικής, 
ανοίγοντας επικίνδυνους δρόμους 
για το μέλλον του Νηπιαγωγείου και 
γενικά της εκπαίδευσης, δεδομένων 
των νόμων της αποκέντρωσης (οι 
σχετικές διατάξεις τους έμειναν ανε-
νεργές μετά το μεγαλειώδες κίνημα 
των εκπαιδευτικών που ξεσηκώθηκε) 
και τρίτον γιατί το χρονικό όριο της 
τριετίας είναι πολύς χρόνος, μέσα 
στον οποίο μπορούν να συμβούν 
πολλά, με πρώτο και κύριο το γεγο-
νός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην είναι 
κυβέρνηση. Αλλωστε, η εφαρμοστική 
ΚΥΑ προβλέπει τη συνυπογραφή του 
υπουργού Οικονομικών, πράγμα που 
αμέσως-αμέσως θέτει προϋποθέ-
σεις οικονομικού περιεχομένου, που 
έχουν να κάνουν με τη μνημονιακή 
πολιτική και τους ασφυκτικούς περι-
ορισμούς της σκληρής δημοσιονομι-
κής πειθαρχίας.

Η έκδοση της σχετικής ΚΥΑ διέ-
ψευσε κάθε αυταπάτη και αποκά-
λυψε τις πραγματικές προθέσεις 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Η «γνώμη» για την 
εφαρμογή της υποχρεωτικότητας, 
που εκφράζουν οι τριμελείς επι-
τροπές έγινε «ομόφωνη γνώμη» και 
μάλιστα απέκτησε και αποφασιστι-
κό χαρακτήρα στο σχεδιασμό του 
υπουργείου Παιδείας. 

Δεδομένης της σαμποταριστικής 
τακτικής των δήμων και του βρόμικου 
ρόλου της ΚΕΔΕ στο συγκεκριμένο 
ζήτημα, που αναζητούν «πελάτες» για 
τις δομές τους (οι δήμοι υλοποιούν 
το πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών  
μέσω ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της Οικο-
γενειακής και Επαγγελματικής Ζω-
ής» στους παιδικούς σταθμούς, απο-
κομίζοντας ευρωπαϊκό παραδάκι, χώ-
ρια τα «τροφεία» που πληρώνουν οι 
γονείς), καταλήγαμε στη διαπίστωση 
ότι ο δρόμος για την εφαρμογή της 
καθολικότητας στη διετή υποχρεωτι-
κή φοίτηση στο Νηπιαγωγείο δεν εί-
ναι μόνο ανηφορικός και δύσβατος, 
αλλά γίνεται και απροσπέλαστος.

Με αυτά τα δεδομένα, για τη σχο-
λική χρονιά 2018-2019, το υπουργείο 
Παιδείας, αποφάσισε την εφαρμογή 
της δίχρονης Προσχολικής Εκπαί-
δευσης μόνο σε 184 δήμους από τους 
325 της χώρας! Το κριτήριο επιλογής 

των δήμων ήταν η ομόφωνη γνώμη 
των τριμελών επιτροπών, ενώ ακόμη 
και σε δήμους που υπήρχε ομόφωνη 
γνώμη αυτοί δεν επελέγησαν.

Τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε 
ένα ακόμη επεισόδιο αυτού του σί-
ριαλ. Με αφορμή αυτό το γεγονός το 
Συντονιστικό Νηπιαγωγών εξέδωσε 
την ακόλουθη ανακοίνωση, αποσπά-
σματα της οποίας δημοσιεύουμε:

Συντονιστικό 
Νηπιαγωγών

ΕΩΣ ΤΙΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΜΕΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΔΙΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Η υποχρεωτική φοίτηση των νη-

πίων α’ και β’ ηλικίας αποκλειστικά 
στο Νηπιαγωγείο αποτελεί από τις 
2 Μαρτίου 2018 νόμο του κράτους 
(Ν. 4521, ΦΕΚ 38/2-3-2018). Η ΚΕ-
ΔΕ και όσοι συντάσσονται μαζί της 
πίστευαν ότι είχαν ισχυρά επιχειρή-
ματα για τη μη ένταξη των νηπίων 
β΄ηλικίας αποκλειστικά στο Νηπι-
αγωγείο. Ομως τα επιχειρήματά 
τους για συρρίκνωση-αποδόμηση 
των παιδικών σταθμών και απώλεια 
θέσεων εργασίας ήταν αβάσιμα και 
κατέρρευσαν. Χιλιάδες παιδιά δεν 
έχουν πρόσβαση στους παιδικούς 
σταθμούς και αυτό αποδεικνύεται με 
στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα 
η ΕΕΤΑΑ και τα οποία δεν μπορούν 
να αμφισβητηθούν.

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών το-
νίζει ότι αν εφαρμοζόταν η Δίχρονη 
Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και 
Εκπαίδευση σε όλη τη χώρα, χιλιάδες 
παιδιά 3-4 χρόνων, τα οποία τώρα 
δε βρίσκουν θέση στους Παιδικούς 
Σταθμούς (γιατί οι θέσεις καλύπτο-
νται από παιδιά μεγαλύτερης ηλι-
κίας) θα μπορούσαν να έχουν πρό-
σβαση σε παιδικούς σταθμούς. Επι-
σημαίνουμε ότι οι παιδικοί σταθμοί 
είναι οι μοναδικές δομές αγωγής και 
φροντίδας στις οποίες μπορούν να 
φιλοξενηθούν τα παιδιά 3-4 χρόνων.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΧΡΙ 

ΤΩΡΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
Για τη σχολική χρονιά 2018-19 η 

Δίχρονη Προσχολική Αγωγή και Εκ-
παίδευση εφαρμόστηκε σε 184 από 
τους 325 Δήμους της επικράτειας. Το 
Υπουργείο Παιδείας το καλοκαίρι του 
2018 εξέδωσε πρόσκληση προς τους 
Δήμους για αγορά αιθουσών.

Στην α’ πρόσκληση που αφορούσε 
αγορά αιθουσών κ.λπ., που  θα τοπο-
θετηθούν εντός των υπαρχόντων 
σχολικών μονάδων, συμμετείχαν 26 
Δήμοι. Στην ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας διαπιστώθηκε ότι από τους 
26 δήμους που έκαναν αιτήματα για 
προκάτ, οι 6 δεν κατέθεσαν τελικά 
Τεχνικό Δελτίο με αποτέλεσμα να 
βγουν εκτός διαδικασίας (ανάμεσα 
σε αυτούς ήταν και δήμοι με αυξημέ-
νες ανάγκες σε αίθουσες όπως οι δή-
μοι Αθηναίων, Καισαριανής, Χερσο-
νήσου και Ξάνθης). Φυσικά με τις αί-
θουσες αυτές δε θα έλυναν συνολικά 
το πρόβλημά τους αλλά τουλάχιστον 
θα έλυναν μέρος του, χρησιμοποιώ-
ντας τις αίθουσες ως προσωρινή λύ-
ση έως ότου κατασκευαστούν κτίρια 

σύγχρονων προδιαγραφών.
Στη β’ πρόσκληση που αφορά 

αγορά αιθουσών οι οποίες θα τοπο-
θετηθούν εντός οικοπέδων της ΚτΥπ 
ή εντός των δημοτικών οικοπέδων, 
δεν ανακοινώθηκαν ακόμη οι Δήμοι 
που θα συμμετέχουν, αλλά σύμφωνα 
με τις μέχρι τώρα πληροφορίες που 
έχει το Συντονιστικό Νηπιαγωγών 
από νηπιαγωγούς ελάχιστοι Δήμοι 
υπέβαλαν αιτήματα.

Επίσης, μετά την τροποποίηση της 
Υπουργικής Απόφασης για τα προς 
ενοικίαση κτίρια Νηπιαγωγείων που 
επιτρέπει την ενοικίαση και μικρότε-
ρων χώρων, π.χ. αίθουσες από 15 τ.μ. 
όπου μπορούν να φιλοξενήσουν 10 
νήπια, δεν εκδόθηκε από τους Δή-
μους καμιά δημόσια πρόσκληση για 
εύρεση χώρων προς ενοικίαση. 

Με βάση τα παραπάνω φαίνεται 
ότι από τους Δημάρχους, οι οποίοι 
συντάσσονται με τη γνωστή «γραμ-
μή» της ηγεσίας της ΚΕΔΕ (και των 
κομμάτων που ήταν αντίθετα στη 
θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρε-
ωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκ-
παίδευσης), αναπτύσσεται ένα ιδιό-
τυπο καθεστώς άρνησης εφαρμογής 
του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου ή 
αδράνειας σε πρωτοβουλίες που θα 
βοηθήσουν την υλοποίηση της Δί-
χρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης. 

ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ; 
Η Κυβέρνηση παραχωρεί στο 

Υπερταμείο οικόπεδα που θα έλυναν 
άμεσα και ποιοτικά το πρόβλημα της 
σχολικής στέγης για την καθολική 
εφαρμογή της δίχρονης Υποχρεωτι-
κής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης. 

To Υπουργείο Παιδείας δεν προ-
χωρά σε αλλαγές χρήσης οικοπέδων 
(π.χ. Δήμων Ζωγράφου, Αθηναίων, 
Πειραιά, Νέα Σμύρνης, Καλλιθέας 
κ.α.) άλλων Υπουργείων, της εκκλη-
σίας, του Στρατού, των Πανεπιστημί-
ων ή ακόμη και σε απαλλοτριώσεις 
οικοπέδων που υπάρχουν σε πολλούς 
Δήμους και είναι σε αχρησία ή εγκα-
ταλελειμμένα. 

Αν και κάνει κάποια δειλά βήματα 
προς τη σταδιακή εφαρμογή της, 
συνεχίζει να εμπλέκει τους Δήμους 
στην εκπαιδευτική πολιτική, κλυδωνί-
ζοντας την εφαρμογή της δίχρονης 
υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης. Η εμπλοκή των Δή-
μων έχει ήδη δημιουργήσει σοβαρά 
προβλήματα και αν συνεχιστεί υπάρ-
χει κίνδυνος να ακυρωθεί η εφαρμο-
γή του νομοθετήματος (ακόμα και σε 
βάθος τριετίας, όπως προβλέπεται).

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΡΝΕΙΤΑΙ τη 
δημιουργία ενός δημόσιου φορέα 
που θα είναι υπεύθυνος για τη Σχολι-
κή Στέγη, αν και αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη. Η κατάργηση του ΟΣΚ και 
η μεταφορά όλης της αρμοδιότητας 
για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
σχολικών κτιρίων-υποδομών στους 
Δήμους (χωρίς να συνοδεύεται μά-
λιστα από την απαιτούμενη χρημα-
τοδότηση) αποδείχτηκε λανθασμένη 
και με επιπτώσεις ολέθριες για την 
εκπαίδευση. Επιβάλλεται άμεσα η 
μεταφορά όλων των αρμοδιοτή-
των για το σχεδιασμό -υλοποίηση- 
ανέγερση σχολικών κτιρίων  στο  

Υπουργείο Παιδείας.
Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ άμεσα 

χρηματοδότηση, απαλλοτρίωση οι-
κοπέδων και ανέγερση σύγχρονων 
εκπαιδευτικών δομών.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ:
u Ζητά ξανά την άποψη των τρι-

μερών, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ 
όπου είναι περιττές οι συνεδριάσεις 
των τριμερών, αφού οι υπάρχουσες 
δομές επαρκούν για τη φοίτηση 
όλων των νηπίων και προνηπίων. 

u Συνεχίζει να δίνει λόγο στους 
Δημάρχους, όχι απλά για τις κτιρια-
κές υποδομές (όπως ήταν μέχρι τώ-
ρα) αλλά ζητά ξανά την ψήφο τους 
για να λειτουργήσει κομμάτι της 
εκπαίδευσης. Η επιμονή στον «υπο-
κειμενισμό» των Δημάρχων αποτελεί 
επικίνδυνη τακτική για το σύνολο της 
εκπαίδευσης. Οι δήμαρχοι απέκτη-
σαν ενεργό ρόλο στον εκπαιδευτι-
κό σχεδιασμό, ένα ρόλο που διεκ-
δικούσαν από χρόνια και δεν είχαν 
αποκτήσει εξαιτίας των σφοδρών 
αντιδράσεων του εκπαιδευτικού κι-
νήματος.

u Δε διασφαλίζει τη δίχρονη 
προσχολική αγωγή και εκπαίδευση 
αφού η άρνηση ή η εσκεμμένη αδρά-
νεια αποτελούν άλλοθι για όλους 
όσοι αρνούνται.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Επειδή η εφαρμογή της Δίχρονης 

Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης είναι μια ουσιαστι-
κής σημασίας παρέμβαση στο εκπαι-
δευτικό σύστημα και απαιτεί όρους 
ποιοτικούς και οικονομικούς για να 
εφαρμοστεί σε όλη την επικράτεια.

Επειδή η εφαρμογή της δίχρο-
νης υποχρεωτικής Προσχολικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης θα είναι 
εφικτή μόνο αφού υπάρξει ΑΜΕΣΑ 
διασφάλιση των δύο βασικών της 
παραμέτρων, της επάρκειας των 
υποδομών και της στελέχωσής των 
με το απαραίτητο μόνιμο εκπαιδευ-
τικό προσωπικό.

Επειδή τα σχολεία για να λειτουρ-
γήσουν ποιοτικά χρειάζονται ΜΟΝΙ-
ΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ.

 ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
u Να προβεί άμεσα στις απαραί-

τητες ενέργειες για την εφαρμογή 
της δίχρονης υποχρεωτικής προσχο-
λικής αγωγής και εκπαίδευσης. 

u Να ανακοινώσει χρονοδιάγραμ-
μα σχολικής στέγης για τα Νηπιαγω-
γεία.

u Να προβεί σε μόνιμους διορι-
σμούς εκπαιδευτικών...

Οι πολιτικές των περικοπών και 
οι απαιτήσεις των δανειστών δια-
λύουν καθημερινά το δημόσιο σχο-
λείο και το μετατρέπουν σε προϊόν 
προς πώληση. Ο αγώνας για το δί-
χρονο υποχρεωτικό Νηπιαγωγείο 
είναι αγώνας όλης της εκπαίδευ-
σης για την υπεράσπιση του δημό-
σιου αγαθού της παιδείας, αγώνας 
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της 
εκπαίδευσης και κατά της αποκέ-
ντρωσης.
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Eν υπηρεσία
Κοτζάμ πρωθυπουρ-

γός φόρεσε φανέλα 
του Αντετοκούνμπο 
για να στείλει (μέσω 
twitter) μήνυμα απο-
δοκιμασίας των ρατσι-
στικών κραυγών του 
επαγγελματία χουλι-
γκάνου Τσουκαλά και 
το θέμα να περάσει 
στο ντούκου; Ανέλαβε 
η κυρία Ξένη Δημητρί-
ου, τοποθετημένη από 
τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στην 
εισαγγελία του Αρείου 
Πάγου, να δώσει συνέ-
χεια, με την παραγγε-
λία για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγ-
γελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί η τυχόν 
διάπραξη αυτεπαγγέλτως διωκομένων αδικημάτων καθώς και 
ενδεχόμενες παραβάσεις του αντιρατσιστικού νόμου.

Δηλαδή να περάσει έτσι το ρατσιστικό παραλήρημα του επαγ-
γελματία χουλιγκάνου; Οχι βέβαια. Αυτό θα έπρεπε να γίνει από 
τον εισαγγελέα ποινικής δίωξης ή από τον θιγμένο καλαθοσφαι-
ριστή ή από κάποιο σωματείο ή από κάποιον πολίτη (αλήθεια, το 
λαλίστατο τμήμα δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ πού «βόσκαγε»;). Η 
εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι για τα πιο σοβαρά. Κι έχει 
αποδείξει πως ξέρει να παρεμβαίνει απολύτως επιλεκτικά. Εν 
προκειμένω, είχε και έναν επιπλέον λόγο, καθώς ο λεγάμενος 
ανήκει στο ευρύτερο «σύστημα Μαρινάκη».

Εκαναν την ανάγκη φιλοτιμία 
και τη φιλοτιμία προπαγάνδα

«Προχωράμε στην υλοποίηση μίας από τις κεντρικές δεσμεύ-
σεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για το 2019, νομοθετούμε τη 
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελ-
ματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που θα ευνοήσει 
250.000 ασφαλισμένους», είπε η Αχτσιόγλου στο κομματικό 
ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ, συμπληρώνοντας ότι το συγκεκριμένο 
μέτρο  «συνιστά μία έμπρακτη επιβεβαίωση ότι ο κύκλος της 
δημοσιονομικής προσαρμογής έχει κλείσει, ότι μπορούμε πια να 
κάνουμε πολιτικές οι οποίες να είναι δημοσιονομικά επεκτατικές 
και ότι πρακτικά ο κόσμος θα μπορεί να δει το τι σημαίνει έξοδος 
από τα μνημόνια και τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρ-
μογής με μία υλική αποτύπωση, στην τσέπη του».

Πρόκειται για μια ακόμα εκδήλωση της συριζαϊκής αλητείας. 
Για να καταλάβετε τι εννοούμε, διαβάστε τι αναφέρει ο Προϋ-
πολογισμός για το συγκεκριμένο μέτρο:

«Μείωση ασφαλιστικών εισφορών: Το μέτρο αφορά στη μεί-
ωση των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυ-
τοαπασχολούμενων και αγροτών και ειδικότερα στη μείωση του 
συντελεστή κύριας ασφάλισης κατά 1/3 και στην εφαρμογή της 
ελάχιστης εισοδηματικής βάσης για την επικουρική ασφάλιση και 
την εφάπαξ παροχή. Οι ανωτέρω ομάδες υπέστησαν σημαντική 
επιβάρυνση από τη μετάπτωση από την τεκμαρτή στην πραγματική 
εισοδηματική βάση με τη μεταρρύθμιση του 2016, ενώ η αύξηση 
των εισφορών οδήγησε σε μείωση τόσο του αριθμού των αυτο-
απασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών όσο και στα 
δηλωθέντα εισοδήματά τους. Ως εκ τούτου, το μέτρο στοχεύει 
τόσο στην αναστροφή αυτής της τάσης, όσο και στην ενίσχυση 
της φορολογικής συμμόρφωσης».

Παραδέχονται ευθέως ότι εκατοντάδες χιλιάδες ελευθερο-
επαγγελματίες έσπευσαν να κλείσουν τα βιβλία τους, γιατί δεν 
μπορούσαν ν' αντέξουν τη φορολογική και ασφαλιστική επιβά-
ρυνση. Το μεγαλύτερο μέρος απ' αυτούς εξακολούθησε να ερ-
γάζεται «μαύρα», χρησιμοποιώντας παραστατικά συναδέλφων 
όπου δεν μπορούσαν να τα αποφύγουν. Χάθηκαν, λοιπόν, οι 
ασφαλιστικές εισφορές όλων αυτών. Ταυτόχρονα, όλοι -και αυτοί 
που έκλεισαν τα βιβλία και συνέχισαν να εργάζονται και αυτοί 
που δεν έκλεισαν τα βιβλία τους- κατέβαλαν κάθε προσπάθεια 
να ρίξουν στο ελάχιστο δυνατό τις αποδείξεις ή τα τιμολόγια που 
κόβουν, πείθοντας τους πελάτες τους ότι δε γίνεται αλλιώς και 
συχνά διαπραγματευόμενοι μαζί τους κάποια έκπτωση προκει-
μένου να μην εκδοθεί παραστατικό αμοιβής.

Δεν είχαν, λοιπόν, άλλη λύση από το να προσπαθήσουν να 
σταματήσουν την κατηφόρα των ασφαλιστικών εισφορών και 
των φορολογικών εσόδων, μειώνοντας τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές. Γι' αυτό και το συγκεκριμένο μέτρο είχε τη σύμφωνη γνώμη 
της τρόικας. Ενώ όμως στον προϋπολογισμό παραδέχονται την 
αλήθεια, ότι δηλαδή είναι ένα μέτρο ανάγκης, στην προπαγάνδα 
τους λένε το χοντρό ψέμα, ότι τάχα εξυγίαναν την οικονομία και 
έχουν την άνεση να μειώσουν τις εισφορές.

Για να καταπνίξουν την αντιφασιστική δράση στην Ανατολική Αττική

Χέρι-χέρι κράτος και φασίστες
Στο youtube (https://www.youtube.

com/watch?v=IcyvqOWIssY) υπάρ-
χει βίντεο με φαρδιά-πλατιά την υπο-
γραφή «Ανακατάληψη-Απαγορεύουμε 
η αφισοκόλληση» (η σύνταξη δική τους), 
που δείχνει κάποιους να κατεβάζουν τις 
αφίσες που με κεντρικό σύνθημα «Εξω οι 
φασίστες από σχολεία και γειτονιές» κα-
λεί σε αντιφασιστική πορεία το Σάββατο 
24 Νοέμβρη (την αφίσα παρουσιάζουμε 
στη σελίδα 15, στη στήλη «Οι τοίχοι έχουν 
φωνή»).

Τη φασιστική ομάδα «Ανακατάληψη» 
έχει δημιουργήσει κάποιος Βασίλης Πε-
τρομιχελής, υπάλληλος του υπουργείου 
Εξωτερικών, υποψήφιος περιφερειακός 
σύμβουλος των νεοναζί της ΧΑ, με προ-
βοκατόρικη δράση στα Ιμια (και όχι μό-
νο), συνεργαζόμενος με όλες τις φασιστι-
κές ομάδες (ΧΑ, Combat 18, Ανένταχτοι 
Μαιάνδριοι Εθνικιστές). Οποιος θέλει να 
μάθει περισσότερα γι' αυτόν, δεν έχει πα-
ρά να «γκουγκλάρει» το όνομά του.

Η δράση των φασιστών ενάντια σε μια 

αντιφασιστική κινητοποίηση είναι κατα-
νοητή, αν και προκύπτει το ερώτημα: από 
πού αντλούν το θράσος να διαφημίζουν 
το κατέβασμα αντιφασιστικών αφισών; 
Αντλούν το θράσος τους από τη συνερ-
γασία με το επίσημο κράτος, με το οποίο 
συντονίζονται στενά τις τελευταίες μέ-
ρες, από τότε που ανακοινώθηκε η διορ-
γάνωση της αντιφασιστικής πορείας και  
άρχισαν οι αφισοκολλήσεις. Ο συντονι-
σμός αστυνομίας-φασιστών αναπτύσσε-
ται στην ευρύτερη περιοχή Γέρακα-Παλ-
λήνης. Οχι τυχαία, αφού στον Γέρακα 
εμφανίστηκε ο θύλακας των μαθητών με 
τη δική τους φασιστική παρέλαση στις 28 
του Οκτώβρη.

Η αστυνόμευση στην περιοχή έχει 
ενταθεί από τότε που άρχισαν οι αφι-
σοκολλήσεις. Αφισοκολλητές (μόνο της 
συγκεκριμένης αφίσας) δέχονται εξευτε-
λιστικούς ελέγχους από τους μπάτσους 
της ΔΙΑΣ, που οργώνουν συνεχώς την 
περιοχή τις βραδινές ώρες. Το βράδυ 
μπροστά από τα σχολεία της περιοχής 

στήνονται μπλόκα των μπάτσων, για 
να μην κολληθούν αφίσες. Οσες αφίσ-
σες μπαίνουν σε δρόμους γύρω από τα 
σχολεία ξηλώνονται μέσα σε μια ώρα, 
πράγμα που σημαίνει ότι οι μπάτσοι πα-
ρακολουθούν τους αντιφασίστες και μό-
λις αυτοί απομακρυνθούν δίνουν εντολή 
στους φασίστες ν' αρχίσουν το ξήλωμα 
των αφισών!

Το αποκορύφωμα ήταν η «φιλική επί-
σκεψη» μπάτσων του Α.Τ. Παλλήνης 
σε σπίτι αντιφασίστα, από τον οποίο 
ζητούσαν πληροφορίες για την πορεία! 
Δε χρειάζεται να πούμε ότι όλα αυτά τα 
γεγονότα και ιδιαίτερα το τελευταίο, μας 
γυρίζουν σε άλλες εποχές, στις εποχές 
της «Καρφίτσα» και των «εθνικοφρόνων 
πολιτών» που «συνδράμουν την αστυνο-
μία στο έργο της καταστολής των εχθρών 
του έθνους».

Εχει να μας πει τίποτα η κα Γεροβασί-
λη γι' αυτό το όργιο του συντονισμού των 
πολιτικών της υφισταμένων με τα φασι-
σταριά στην περιοχή Γέρακα-Παλλήνης;

«Ηρωική έξοδος» Τσιάλτα από τον ΕΦΕΤ

Δυο γάιδαροι μαλώνανε…
Και ξαφνικά, ο Τσιάλτας έγι-

νε… ήρωας! Τι εστί Τσιάλτας; 
Ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, που 
πριν τον διώξει ο νέος υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Αραχωβίτης, πρόλα-
βε και έκανε «ηρωική έξοδο», 
δημοσιοποιώντας μια πεντα-
σέλιδη επιστολή παραίτησης, 
καταγγέλλοντας ότι «ο ΕΦΕΤ 
δεν αποτελούσε και δεν αποτε-
λεί επ' ουδενί προτεραιότητα για 
την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ 
κι αυτός είναι ο ένας βασικός 
λόγος της απόφασής μου να 
αποχωρήσω και να ζητήσω την 
αντικατάστασή μου»,  ότι υπήρξε 
«με διάφορους τρόπους συστη-
ματική προσπάθεια υπονόμευ-
σης του ρόλου του ΕΦΕΤ» και 
διάφορα άλλα τέτοια… ηρωικά.

Ο Αραχωβίτης πιάστηκε στον 
ύπνο, επιβεβαιώνοντας και πάλι 
το χαρακτηρισμό «γατάκι» που 
του έχουμε δώσει (άλλο να κά-
νεις ίντριγκες στην Κουμουνδού-
ρου, άλλο να διευθύνεις υπουρ-
γείο). Του πήρε μια μέρα για ν' 
απαντήσει (ενώ ο Τσιάλτας έκα-
νε παρέλαση σε Μέσα που μέ-
χρι τότε αγνοούσαν ακόμα και 
τ' όνομά του) και έδειξε την ενό-
χλησή του όχι μόνο με τη μπηχτή 
για «το άκρως επικοινωνιακό και 
μακροσκελές, κείμενο παραίτη-
σής σου που διάβασα σε όλα τα 
ΜΜΕ, ταυτόχρονα με την κα-
τάθεσή του σε μένα», αλλά και 
με την αγένεια ν' απευθύνεται 
στον Τσιάλτα στον ενικό (λίγους 
μήνες στην υπουργική καρέκλα 
και απέκτησε σύνδρομο μεγα-
λοπρέπειας!). Εγραψε για «αλ-
λαγή της στάσης» του Τσιάλτα, 
«η οποία ήδη ερμηνεύεται από 
τα ΜΜΕ παντοιοτρόπως», αλλά 
επί της ουσίας δεν είπε τίποτα. 
Σκέτη απολογητική ήταν η επι-

στολή του, γεγονός που επέτρε-
ψε στον Τσιάλτα να κάνει άλλη 
μια ηρωική «περατζάδα» από τα 
αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ (ακόμα 
και ο γνωστός Παπαχρήστος του 
Μαρινάκη του αφιέρωσε χώρο 
στη στήλη του στα «Νέα»).

Αν δεν επρόκειτο για τον 
ΕΦΕΤ, θα γελούσαμε απλά για 
τον τρόπο που ο Τσιάλτας έβα-
λε τα γυαλιά στον Αραχωβίτη. 
Τέρμα τα γέλια, όμως, και πάμε 
στην ουσία.

Ο Τσιάλτας υπήρξε ίσως ο 
μακροβιότερος πρόεδρος του 
ΕΦΕΤ. Τοποθετήθηκε σ' αυτό 
το πόστο από την κυβέρνηση 
των Σαμαροβενιζελοκουβέλη-
δων, ως δημαρίτης, στο πλαίσιο 
της κατανομής των πόστων που 
έκανε η τριπλέτα των συγκυ-
βερνητών του Ιούνη του 2012. 
Οταν σχημάτισαν κυβέρνηση 
οι Τσιπροκαμμένοι, ο Τσιάλτας 
είχε ήδη προλάβει να βγάλει 
εισιτήριο για το τρένο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και ο Αποστόλου αποφάσι-
σε την παραμονή του στην προ-
εδρία του ΕΦΕΤ (προφανώς, 
κρατούσαν από τότε οι στενές 
επαφές με τον Κουβέλη και τους 
ανθρώπους του). Του έπλεξε και 
το εγκώμιο, μάλιστα, λέγοντας 
ότι «γνωρίζει καλά το χώρο και 
πιστεύουμε πως εάν στηρίξου-
με και εμείς από την δική μας 
πλευρά αυτό που πιστεύω ότι 
χρειάζεται ο χώρος θα είναι ση-
μαντική η συμβολή του».

Είπαμε τότε στον Αποστόλου, 
στη συνέντευξη Τύπου που ανα-
κοίνωσε τα ονόματα των επι-
κεφαλής των εποπτευόμενων 
φορέων, ότι επιβραβεύει τον 
Τσιάλτα για τη δράση του την 
προηγούμενη τριετία, σημειώνο-
ντας ότι ο ΕΦΕΤ ως ελεγκτικός 
μηχανισμός δεν μπόρεσε και δε 

θα μπορέσει να παίξει τον ρόλο 
του, όχι μόνο γιατί έχει ελάχι-
στο προσωπικό, αλλά και γιατί 
τόσο το ΔΣ και οι πρόεδροί του 
όσο και οι πολιτικές ηγεσίες των 
υπουργείων που τον εποπτεύουν 
δε θέλουν να ελεγχθεί ουσιαστι-
κά η διατροφική και ζωοτροφική 
αλυσίδα, γιατί πρώτιστο μέλημα 
δεν είναι η υπεράσπιση της δη-
μόσιας υγείας, αλλά η αποκό-
μιση ανώτατων καπιταλιστικών 
κερδών. Τον προειδοποιήσαμε, 
μάλιστα, να ρίξει τους τόνους 
σχετικά με το ρόλο του ΕΦΕΤ, 
γιατί κάνουμε έρευνα για το γά-
λα και θα εκπλαγεί από τις απο-
καλύψεις (πλέον είναι γνωστές).

Το πρώτο μεγάλο σκάνδαλο 
που διαχειρίστηκε ο Τσιάλτας 
ως πρόεδρος του ΕΦΕΤ ήταν 
αυτό του αλογίσιου κρέατος που 
εισάγονταν παράνομα στην Ελ-
λάδα, σε τεράστιες ποσότητες, 
χωρίς έλεγχο για την ανίχνευση 
της άκρως τοξικής φαινυλοβου-
ταζόνης. Εμείς αγωνιζόμασταν, 
ψάχναμε, αποκαλύπταμε κι ο 
Τσιάλτας έκανε ό,τι περνούσε 
από το χέρι του για να εμποδί-
σει την έρευνά μας και να καλύ-
ψει τις ελληνικές εταιρίες επε-
ξεργασίας κρέατος (που είχαν 
βρει στις εισαγωγές αλογίσιου 
κρέατος, ενδεχομένως και μο-
λυσμένου, την κότα που γεννάει 
τα χρυσά αυγά). Ο χώρος δεν 
επιτρέπει ούτε εν περιλήψει 
να παραθέσουμε τα σημεία 
και τέρατα που έγιναν από τον 
Τσιάλτα  εκείνη την περίοδο, 
γιατί καταλαμβάνουν τεράστιο 
όγκο. Οποιος θέλει να τα μάθει 
ή απλώς να φρεσκάρει τη μνήμη 
του δεν έχει παρά να πάει στην 
ιστοσελίδα μας (www.eksegersi.
gr) και να πληκτρολογήσει τη λέ-
ξη «Τσιάλτας» στην Αναζήτηση. 

Μόνο να έχει λίγο χρόνο στη 
διάθεσή του, γιατί όπως είπαμε 
είναι πάρα πολλά.

Τα ίδια έγιναν και με τα μο-
λυσμένα αυγά. Και βέβαια, στο 
ζήτημα του ελέγχου των γαλα-
κτοβιομηχανιών για τις κάθε 
είδους νοθείες, ο Τσιάλτας συ-
νέχισε την πολιτική των προκα-
τόχων του, που κατ' εντολήν των 
πολιτικών ηγεσιών, απέφευγαν 
τους ουσιαστικούς ελέγχους, 
δεν έβαζαν πρόστιμα, έκαναν 
τα στραβά μάτια στη μαζική 
χρήση εβαπορέ γάλακτος, ενώ 
απαγορευόταν από τον Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών.

Τίποτα απ' όλα αυτά δεν κα-
ταλόγισε ο Αραχωβίτης στον 
Τσιάλτα, ακολουθώντας «σο-
φά» την υπόδειξη της παροι-
μίας: «Να φτύσω πάνω, φτύνω 
τα γένια μου, να φτύσω κάτω, 
φτύνω τ' αρχίδια μου». Διότι η 
σύγκρουση Αραχωβίτη-Τσιάλτα 
δεν είναι σύγκρουση ουσίας, 
αλλά σύγκρουση εξουσίας. Ο 
Αραχωβίτης θέλει να βάλει δι-
κό του άνθρωπο στον ΕΦΕΤ. Αν 
μάλιστα διορίσει αυτόν που λένε 
οι φήμες που κυκλοφορούν στο 
υπουργείο, θα γελάσει και το 
παρδαλό κατσίκι.

Οσο για τον Τσιάλτα, έφυγε 
αποθεώνοντας τον εαυτό του: 
«ο φορέας έχει να επιδείξει ένα 
επίπεδο οργάνωσης των ελέγ-
χων πολύ πάνω από τον μέσο κοι-
νοτικό όρο, μηδενικές συστάσεις 
από την DG SANTE για το προ-
φίλ της χώρας στην ασφάλεια 
των τροφίμων και τα εύσημα των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων 
των τροφίμων για τον τρόπο που 
διαχειρίζεται τα πράγματα»! Ειδι-
κά με το τελευταίο, μας έπεισε 
ότι έκανε… δουλίτσα. Για τους 
καπιταλιστές, όχι για το λαό.
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Ηταν καθαρή δολοφονία
Με τον πιο επίσημο τρόπο, πλέον, επιβεβαιώθηκε ότι ο Ζακ Κωστό-

πουλος δολοφονήθηκε. Οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις 
έδειξαν ότι δεν είχε κάνει χρήση κανενός είδους ναρκωτικών, ούτε αλ-
κοόλ, ενώ δεν έπασχε από κάποιο προϋπάρχον νόσημα. Ο θάνατός του, 
αναφέρει η τελική ιατροδικαστική έκθεση, οφείλεται στην κακοποίηση 
που υπέστη. Προήλθε από ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις του μυοκαρδί-
ου, που προκλήθηκαν από τραύματα σώματος.

Γνωστοί είναι πλέον και οι δολοφόνοι. Είναι οι δυο έμποροι, τους 
οποίους η… αδέκαστη ελληνική Δικαιοσύνη έχει αφήσει ελεύθερους, 
και οι μπάτσοι που ολοκλήρωσαν το λιντσάρισμα, οι οποίοι δεν έχουν 
αντιμετωπίσει καμιά κατηγορία μέχρι στιγμής. Οπως έχει γίνει γνωστό, 
διεξάγεται κάποια ΕΔΕ από την ίδια την Αστυνομία, η οποία ακόμα δεν 
έχει ολοκληρωθεί!

Με την έκταση που έχει πάρει το ζήτημα και δεδομένου ότι ο φονευ-
θείς είχε φίλους και υποστηρικτές που κινήθηκαν δραστήρια και δεν 
άφησαν την υπόθεση να θαφτεί, κάποια στιγμή θα αναγκαστούν και οι 
μπάτσοι να «δώσουν» κάποιους δικούς τους. Θα το κάνουν, όμως, με 
τέτοιον τρόπο ώστε να τους ρίξουν στα μαλακά, έτσι που όταν φτάσει 
η υπόθεση στο ακροατήριο, οι κατηγορίες κατά των μπάτσων να είναι 
αποδυναμωμένες και καθώς θα έχει μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διά-
στημα από το φόνο, να διευκολύνει μια δικαστική απόφαση-χάδι. Το ίδιο 
ισχύει και για τους δύο εμπόρους. Η πρόθεση των δικαστικών αρχών 
έγινε προφανής από την πρώτη στιγμή, καθώς τους άφησε ελεύθερους 
με τους συνήθεις περιοριστικούς όρους.

Μη δούμε στο τέλος να δικάζονται για ανθρωποκτονία από αμέλεια 
και όχι από πρόθεση. Λες και προκάλεσαν θάνατο σε αυτοκινητιστικό 
δυστύχημα. Κι όμως, σ' αυτή την υπόθεση ο «ενδεχόμενος δόλος», όπως 
λένε οι νομικοί, είναι ξέχειλος. Ακόμα κι αν δεν είχαν σκοπό να τον 
σκοτώσουν (πράγμα που κανένας εκτός από τους ίδιους δεν μπορεί 
να το γνωρίζει), η αγριότητα με την οποία χτυπούσαν έναν ανυπερά-
σπιστο και τραυματισμένο άνθρωπο, πρώτα οι δυο έμποροι και μετά οι 
μπάτσοι, ήταν τέτοια που μπορούσε να τον σκοτώσει. Κι αυτό το ήξεραν 
πολύ καλά. Ιδιαίτερα οι μπάτσοι που έφτασαν εκ των υστέρων και δεν 
μπορούν να επικαλεστούν θυμό ή κάτι τέτοιο.

Εδώ όμως υπάρχει και πολιτικό ζήτημα. Μπορεί ο Τσίπρας να έκανε το 
«κομμάτι» του, υποσχόμενος στη μητέρα του νεκρού «διεξοδική διερεύ-
νηση όλων των πτυχών της τραγικής υπόθεσης» και «απόδοση ευθυνών 
σε όσους πιθανά με τις πράξεις τους ή με τη στάση τους προκάλεσαν ή 
επέτρεψαν την απώλεια της ζωής του Ζακ», όμως η αστυνομική πλευρά 
της υπόθεσης, για την οποία έχει πλήρη ευθύνη η κυβέρνηση, άλλα δεί-
χνει. Δεν αναφερόμαστε μόνο στη μη απαγγελία κατηγορίας κατά των 
μπάτσων από τους συναδέλφους τους που χειρίστηκαν την υπόθεση ή 
στην κατασκευή μιας δικογραφίας που αναφερόταν μόνο σε (ανύπαρ-
κτα) αδικήματα του νεκρού, αλλά και στην προβοκατόρικη προπαγάνδα 
που στήθηκε από τα γνωστά χαλκεία της Ασφάλειας, με όργανα τα 
παπαγαλάκια της στα ΜΜΕ. Κλήθηκε, μήπως, κάποιος αξιωματικός σε 
απολογία για όλ' αυτά; Εγιναν έστω κάποιες διοικητικές αλλαγές σε 
πόστα ευθύνης των μπάτσων; Τίποτε απολύτως. Ολα συνεχίστηκαν σαν 
να μην είχε συμβεί τίποτα.

Ασκήσεις κρατικής καταστολής
Δεν μας εξέπληξε η κάλυψη των γεγονότων της νύχτας της 17ης Νο-

έμβρη από τον εσμό της αστικής δημοσιογραφίας, οι δραματικοί τόνοι 
κτλ. Το περίμεναν το «καγκελάκι». Και η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
είχε φροντίσει να είναι το θέαμα αναβαθμισμένο σε σχέση με άλλες 
χρονιές, βγάζοντας την «αύρα» με το κανόνι νερού σε επιχειρησιακή 
δράση, μία από τις σπάνιες φορές από τότε που οι Σαμαροβενιζέλοι 
αγόρασαν το συγκεκριμένο όχημα. Ετσι, οι τηλερεπόρτερ είχαν τη 
δυνατότητα να παρουσιάζουν εκστασιασμένοι τις δυνατότητες του 
«Αίαντα», που αυτή τη φορά τις επεδείκνυε επί φλεγόμενων αντικει-
μένων. Την επόμενη φορά θα τις επιδείξει επί διαδηλωτών, όπως αντι-
λαμβάνεστε.

Ούτε μας εξέπληξε η αποσιώπηση της απρόκλητης επίθεσης των 
ΜΑΤ σε διαδηλωτές έξω από το σταθμό «Αμπελόκηποι» του Μετρό, από 
την οποία υπήρξαν τουλάχιστον δύο τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας 
σοβαρά. Υπήρξαμε  μάρτυρες του περιστατικού από μικρή απόσταση, 
γιατί εκείνη την ώρα βαδίζαμε κι εμείς προς το σταθμό του Μετρό, 
όπως εκατοντάδες άλλοι διαδηλωτές. Δεν υπήρχαν σχηματισμένα 
μπλοκ, τα πανό ήταν μαζεμένα, κανένας δεν έκανε τίποτα, όταν οι ΜΑ-
Τάδες, όπως αποκαλύφθηκε και από σχετικό βίντεο, έπεσαν ξαφνικά 
πάνω στον κόσμο με χημικά και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, ανεβο-
κατεβάζοντας τα γκλομπ πάνω σε κεφάλια και σώματα, μέσα στο τοξικό 
σύννεφο που είχαν δημιουργήσει. Οταν καθάρισε λίγο η ατμόσφαιρα 
και καταφέραμε κι εμείς να φτάσουμε στο Μετρό, ακούσαμε από τα 
μεγάφωνα του σταθμού να κάνουν έκκληση για γιατρό, καθώς υπήρχαν 
τραυματίες που είχαν μεταφερθεί στο γραφείο της επιχείρησης. Αυτά, 
ως μαρτυρία, για να έχουμε πλήρη και σαφή εικόνα των γεγονότων.

ΥΓ. Η Γεροβασίλη γενικώς κρύβεται από τότε που τοποθετήθηκε 
(σχεδόν εκβιαστικά) από τον Τσίπρα στο υπουργείο Μπάτσων και Κα-
ταστολής, που δεν το γουστάρει με τίποτα (όχι λόγω δημοκρατικής 
ευαισθησίας, αλλά γιατί της χαλάει την πολιτική μόστρα - άσε που άμα 
τύχει καμιά «στραβή» μπορεί να της καταστρέψει την καριέρα). Ετσι, 
μένει ελεύθερο το πεδίο για να «σολάρει» η Παπακώστα, η οποία εμ-
φανίζεται σαν η εν τοις πράγμασι υπουργός.

Τη μη αποφυλάκιση του Σάββα Ξηρού προτείνει ο εισαγγελέας!

Επεσαν οι μάσκες του κάλπικου 
αστικού ανθρωπισμού

Κάθε φορά που ο Δημήτρης Κουφο-
ντίνας παίρνει από τη φυλακή την 

άδεια που δικαιούται, ο γνωστός εσμός 
(με επικεφαλής το μητσοτακαίικο) κατα-
λαμβάνεται από ιερή αγανάκτηση. Επει-
δή, δε, οι άδειες στους κρατούμενους 
δε συνδέονται με τα αδικήματα για τα 
οποία έχουν καταδικαστεί, αλλά με τη 
συμπεριφορά τους στη φυλακή, έχουν 
βρει το ιδεολόγημα: «δεν έχει ζητήσει 
ούτε μια συγγνώμη»!

Δήλωση μετανοίας ζητούν από τον 
Κουφοντίνα. Πολιτικό και όχι ηθικό είναι 
το ζήτημα που εγείρουν. Κι αυτό έρχεται 
να επιβεβαιωθεί από τη στάση που κρα-
τούν τόσα χρόνια απέναντι στον Σάββα 
Ξηρό με τη διαγνωσμένη πολυαναπηρία 
και που εξακολουθούν να κρατούν και 
τώρα που ο Σάββας έχει συμπληρώσει 
όλες τις τυπικές προϋποθέσεις του νό-
μου και αιτήθηκε την αποφυλάκισή του, 
για λόγους υγείας, καθώς σύμφωνα με 
το πιστοποιητικό του ΚΕΠΑ έχει ανα-
πηρία 95%. Αναπηρία πραγματική, όχι 
μαϊμού, καθώς έχει ακρωτηριασμένο 
το δεξί του χέρι, είναι σχεδόν τυφλός 
και σχεδόν κουφός, ενώ αντιμετωπίζει 
αναπνευστικά, νευρολογικά και καρδι-
αγγειακά προβλήματα. Για την κατά-
σταση της υγείας του δε φταίει μόνο ο 
βαρύτατος τραυματισμός του από την 
έκρηξη στον Πειραιά το 2002, αλλά και 
η πλημμελέστατη ιατρική περίθαλψη 
που είχε στα 16,5 χρόνια που είναι φυ-
λακισμένος.

Επειδή, λοιπόν, η αναπηρία του εί-
ναι πιστοποιημένη και δεν μπορεί να 
αμφισβητηθεί, ο εισαγγελέας Εφετών 
Οδυσσέας Τσορμπατζόγλου προτεί-
νει στο Συμβούλιο να μη γίνει δεκτή η 
αίτηση αποφυλάκισης, διότι «οι κατά 
καιρούς δηλώσεις από μέρους του προ-
σχηματικής και υποκριτικής συγγνώμης 
δεν πείθουν» και «επ' αυτού αν αφεθεί 
ελεύθερος θα καταστεί πόλος έλξεως, 

καθοδηγητής και ιδεολογικός στρατο-
λόγος»! Για τον Κουφοντίνα λένε ότι «δε 
ζήτησε συγγνώμη», για τον Σάββα λένε 
ότι η συγγνώμη του είναι «προσχηματική 
και υποκριτική»! Μονά-ζυγά δικά τους.

Οταν ψηφιζόταν ο περιβόητος νόμος 
Παρασκευόπουλου, η αρχική εκδοχή, 
αυτή που δεν πήγε ποτέ στη Βουλή αλλά 
αναρτήθηκε μόνο στην ιστοσελίδα του 
υπουργείου Δικαιοσύνης, προέβλεπε ότι 
όσοι έχουν καταδικαστεί σε ισόβια και 
έχουν αναπηρία πάνω από 80% αποφυ-
λακίζονται με μοναδική προϋπόθεση 
να έχουν εκτίσει πέντε «σκαστά» χρό-
νια φυλάκισης. Στη συνέχεια, τα πέντε 
χρόνια έγιναν δέκα, ενώ προβλέφθηκε 
και απόφαση του Συμβουλίου Εφετών. 
Ηταν μια φωτογραφική διάταξη για να 
μην αποφυλακιστεί ο Σ. Ξηρός, όπως 
γράφαμε τότε (http://www.eksegersi.
gr/issue/818/Καταστολή/23695. Νέα-
πρόκληση-του-Ν-Παρασκευόπουλου). 
Τριάμισι χρόνια από τότε, δυστυχώς 

επιβεβαιωνόμαστε. Η δικαστική κάστα, 
που αρνήθηκε στον Σάββα ακόμα και 
την κατ' οίκον νοσηλεία, ετοιμάζεται να 
απορρίψει το αίτημά του, μολονότι έχει 
όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋ-
ποθέσεις. Και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, 
ο νυν και οι πρώην υπουργοί Δικαιοσύ-
νης, συμπληρώνουν μια ομάδα άθλιων 
Πόντιων Πιλάτων, που τάχα έχουν τα 
χέρια τους καθαρά.

Ο αστικός ανθρωπισμός ισχύει μό-
νο έναντι ελάχιστων κρατούμενων που 
μπορεί να τους αποφυλακίσουν. Συ-
νήθως είναι το πρόσχημα πίσω από το 
οποίο κρύβονται συναλλαγές «κάτω από 
το τραπέζι», όπως στην περίπτωση του 
Φλώρου. Οταν πρόκειται για πολιτικούς 
κρατούμενους, υπάρχει μόνο η εκδικη-
τικότητα της αστικής εξουσίας, που δε 
διστάζει να παραβιάσει το πνεύμα και 
το γράμμα των ίδιων της των νόμων, 
εφαρμόζοντας την ποινή του αργού, 
βασανιστικού θανάτου.

Συλλήψεις συνδικαλιστών από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ

Δύο μέλη του διοικητι-
κού συμβούλιου του 

Πανελλήνιου Συλλόγου 
Εργαζομένων στον Οργανι-
σμό Ασφάλισης Ελεύθερων 
Επαγγελμάτων (ΟΑΕΕ) συ-
νελήφθησαν από την αστυνο-
μία το πρωί της περασμένης 
Δευτέρας, επειδή συμμετεί-
χαν σε κατάληψη του παραρ-
τήματος του ΕΦΚΑ (πρώην 
ΟΑΕΕ) στο Νέο Ηράκλειο, 
στο πλαίσιο κινητοποίησης 
που συνεχιζόταν επί τρεις 
εβδομάδες, με απόφαση του 
Συλλόγου και της Ομοσπον-
δίας (ΠΟΠΟΚΠ). 

Σε βάρος των συλληφθέ-
ντων σχηματίστηκε δικογρα-
φία και παραπέμφθηκαν να 
δικαστούν στο αυτόφωρο 
(η δίκη ήταν την Πέμπτη και 
αναβλήθηκε για τις 3ο Νο-
έμβρη), με την κατηγορία 
της «διατάραξης οικιακής 
ειρήνης». Πρόκειται για το 
γνωστό «αδίκημα» που η κυ-
βέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 

μετέτρεψε σε «ιδιώνυμο» 
προκειμένου ν' αντιμετωπίσει 
τις κινητοποιήσεις που γίνο-
νταν σε δημόσιες υπηρεσίες 
ενάντια στην «αξιολόγηση».

Η καταγγελία από «αγανα-
κτισμένο πολίτη» είναι μόνο 
το πρόσχημα. Δεν υπήρχε 
περίπτωση να κινηθεί η το-
πική μπατσαρία κι ακόμα 
περισσότερο να προχωρή-
σει σε συλλήψεις συνδικαλι-
στών δημόσιων υπάλληλων, 
αν προηγουμένως δεν τηλε-
φωνούσαν στα «κεντρικά» 
για να πάρουν οδηγίες. Και 
κανένας αξιωματικός στα 
«κεντρικά» δε θα έκανε του 
κεφαλιού του σε μια υπόθε-
ση με σαφείς πολιτικές προ-
εκτάσεις, αν προηγουμένως 
δεν έπαιρνε οδηγίες από την 
πολιτική ηγεσία.

Ετσι, και σ' αυτό το επίπε-
δο οι συριζαίοι έρχονται να 
αποδείξουν ότι δε διαφέρουν 
σε τίποτα από τις προηγού-

μενες αστικές κυβερνήσεις. 
Παριστάνουν τους δημο-
κρατικούς, δίνουν όρκους 
πίστης στην ελευθερία της 
συνδικαλιστικής δράσης και 
στις συναινετικές διαδικασί-
ες, όμως όταν βλέπουν ότι 
κάτι ξεφεύγει από τον έλεγ-
χό τους, βάζουν μπροστά 
την κρατική καταστολή, με 
στόχο να σπάσουν το ηθικό 
όσων κινητοποιούνται και 
να επιβάλουν την κρατική 
θέληση. Διευκολύνονται, βέ-
βαια, από το γεγονός ότι δεν 
έχουν βρει απέναντί τους δι-
εκδικητικό κίνημα και εργα-
τικές κινητοποιήσεις μαζικές 
και μαχητικές, όμως από τα 
δείγματα γραφής που δίνουν 
σε τέτοιες περιπτώσεις, δεί-
χνουν πώς θα αντιδράσουν 
αν βρεθούν απέναντι σε μα-
ζικές κινητοποιήσεις.

Οι εργαζόμενοι στον πρώ-
ην ΟΑΕΕ διαμαρτύρονται 
για την υποστελέχωση των 
περιφερειακών υπηρεσιών 

και ζητούν προσλήψεις προ-
σωπικού. Αντί για προσλήψεις, 
όμως, η διοίκηση του ΕΦΚΑ 
άρχισε να κάνει μετακινήσεις 
υπαλλήλων από τη μια περι-
φερειακή υπηρεσία στην άλ-
λη, δημιουργώντας προβλή-
ματα στις υπηρεσίες από τις 
οποίες αποσπούν προσωπικό, 
με στόχο να δημιουργήσουν 
γκρίνιες και αντιπαραθέσεις 
ανάμεσα στους εργαζόμε-
νους. Πρόκειται για ένα κα-
θαρά προβοκατόρικο κόλπο, 
γιατί ξέρουν καλά ότι σε κα-
μιά υπηρεσία δεν περισσεύει 
προσωπικό και επομένως, με 
τις μετακινήσεις δε λύνουν 
προβλήματα, αλλά τα μετα-
θέτουν σε άλλους χώρους. 
Και να πεις ότι έχουν απένα-
ντί τους κάποιο ταξικό κίνημα! 
Γραφειοκρατικά συνδικάτα 
είναι η ΠΟΠΟΚΠ και τα σω-
ματεία της, αλλά οι συριζαίοι 
ξέρουν μόνο τον τσαμπουκά. 
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Κατώτατος Μισθός

Προκαλεί η Αχτσιόγλου
«Είναι πραγματικά λυπηρό 

ότι η διαβούλευση των 
κοινωνικών εταίρων για τον κα-
τώτατο μισθό έγινε χωρίς εκπρο-
σώπηση των εργαζόμενων. Στο 
τραπέζι βρέθηκαν οι εργοδοτι-
κές οργανώσεις και δεν υπήρξε 
εκφορά της εργατικής πλευράς, 
γιατί η ανώτατη Συνομοσπονδία 
εργαζομένων αποφάσισε ότι 
δεν θέλει να συμμετάσχει, γιατί 
θεωρεί ότι είναι “προεκλογικού 
χαρακτήρα” διαδικασία που θα 
κομίσει οφέλη στην κυβέρνηση. 
Αν είναι δυνατόν δηλαδή αυτό να 
συνιστά σοβαρό λόγο για να μην 
συμμετέχει η τριτοβάθμια συν-
δικαλιστική οργάνωση, η μόνη 
εκπροσώπηση των εργαζόμενων 
στη χώρα».

Αυτά δήλωσε με θρασύτητα η 
υπουργός Εργασίας Αχτσιόγλου, 
μιλώντας στο κομματικό ραδι-
όφωνο την περασμένη Τρίτη. 
Νομίζει ότι επειδή η ΓΣΕΕ των 
αστογραφειοκρατών γαλαζο-
πράσινων εργατοπατέρων είναι 
εντελώς ξεφτιλισμένη στα μάτια 
των εργατών, μ' αυτόν τον τρόπο 
θα βγάλει λάδι την κυβερνητική 
πολιτική, τη μνημονιακή πολιτι-
κή. Οι εργάτες, όμως, δεν ξεγε-
λιούνται από τέτοιου τύπου προ-
παγάνδα. Οσο σιχαίνονται τους 
εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ, άλλο 
τόσο σιχαίνονται την Αχτσιό-
γλου και τους ομοίους της. Οι 
οποίοι καταβάλλουν φιλότιμες 
προσπάθειες για να ηρωοποι-
ήσουν τους πουλημένους στο 
κεφάλαιο εργατοπατέρες.

Η ΓΣΕΕ ενεργεί εκ του ασφα-
λούς. Ξέρει ότι κυβέρνηση και 
καπιταλιστές θα προχωρήσουν 
στον καθορισμό του κατώτα-
του μισθού και χωρίς τη δική 
της συμμετοχή. Απέχει, λοιπόν, 
από τις σχετικές διαδικασίες 
και προσπαθεί να ξεπλυθεί στα 
μάτια των εργαζόμενων. Τι λέει 
η ΓΣΕΕ; Καταργήστε την Πράξη 
του Υπουργικού Συμβούλιου με 
την οποία μειώσατε τον κατώ-
τατο μισθό και καθιερώσατε τον 
υποκατώτατο, αποκαταστήστε 
τον κατώτατο στα 751 ευρώ που 
ήταν μέχρι το 2012 και αφήστε 
μας να τον καθορίσουμε εμείς 
με τους εργοδότες, αφού προ-
ηγουμένως καταργήσετε τον 
νόμο Βρούτση, που πήρε τον κα-
τώτατο μισθό από το πεδίο των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων 
και τον κατέστησε αποκλειστι-
κή αρμοδιότητα της κυβέρνη-
σης.

Ο Παναγόπουλος, σε ανύπο-
πτο χρόνο, επί Σαμαροβενιζέ-
λων, απαντώντας στην προπα-
γάνδα του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε 
ότι θα αποκαταστήσει μεμιάς 
τον κατώτατο μισθό στα 751 ευ-
ρώ, είχε πει ότι αυτό δεν μπορεί 
να γίνει, γιατί θα καταρρεύσουν 
οι επιχειρήσεις! Επί της ουσίας, 
δε διαφωνεί με την Αχτσιόγλου 
και με τους καπιταλιστές, βρήκε 
όμως την ευκαιρία να το παίξει… 
ταξικός (επαναλαμβάνουμε: εκ 
του ασφαλούς). Προσέξτε πώς 

απάντησε η ΓΣΕΕ στην Αχτσιό-
γλου: «Θέλουμε πίσω τον κατώ-
τατο μισθό στα 751 ευρώ, χωρίς 
διάκριση σε βάρος των νέων 
εργαζομένων. Θέλουμε πίσω τη 
συλλογική μας αυτονομία και τον 
απεγκλωβισμό των εργατικών κα-
τακτήσεων από τη γραφειοκρα-
τική διαδικασία – απροκάλυπτο 
πρόσχημα κοινωνικού διαλόγου 
της Κυβέρνησης πριν την ανα-
κοίνωση της προειλημμένης 
απόφασης για τη ρύθμιση του 
κατώτατου μισθού. Αντί η Κυβέρ-
νηση να απολογηθεί για τον θε-
σμικό “ενταφιασμό“ της Εθνικής 
Γενικής Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας, κάνει αντιπολίτευση 
στα συνδικάτα για προφανώς 
επικοινωνιακούς λόγους».

Πρέπει να θυμίσουμε ότι η 
Αχτσιόγλου εφαρμόζει το νόμο 
Βρούτση, τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ 
κατήγγειλε ως αντεργατικό και 
αντισυνταγματικό (γιατί καταρ-
γεί τη συλλογική διαπραγμάτευ-
ση με την οποία καθοριζόταν ο 
κατώτατος μισθός). Ποιο είναι 
το βασικό περιεχόμενο του νό-
μου Βρούτση; Οτι ο καθορισμός 
του κατώτατου μισθού αφαιρεί-
ται από το πεδίο των συλλογι-
κών διαπραγματεύσεων μεταξύ 
εκπροσώπων των εργαζόμενων 
και των καπιταλιστών εργοδοτών 
και περνά στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα του κράτους, που 
καθορίζει τον κατώτατο μισθό 
με απόφαση του υπουργού Ερ-
γασίας. Με τη μνημονιακή αυτή 
ρύθμιση καταργήθηκε η Εθνική 
Γενική Συλλογική Σύμβαση Ερ-
γασίας (ΕΓΣΣΕ), που εδώ και 
δεκαετίες υπέγραφε η ΓΣΕΕ με 
τις εργοδοτικές οργανώσεις!

Και η φιλοσοφία του μνημο-
νιακού νόμου και η διαδικασία 
που προβλέπει είναι κομμένες 
και ραμμένες στο πατρόν της 
κινεζοποίησης.

 u Ορίζεται ότι «το ύψος 
του νομοθετημένου κατώτατου 
μισθού και νομοθετημένου ημε-
ρομισθίου θα πρέπει να καθορί-
ζεται λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση της ελληνικής οικο-
νομίας και τις προοπτικές της 
για ανάπτυξη από την άποψη της 
παραγωγικότητας, των τιμών, 
και της ανταγωνιστικότητας, 
της απασχόλησης, του ποσοστού 
της ανεργίας, των εισοδημάτων 
και μισθών».

Ο κατώτατος μισθός, λοιπόν, 
θα καθορίζεται ανάλογα με τις 
ανάγκες της καπιταλιστικής οι-
κονομίας. Οχι ανάλογα με τις 
ανάγκες των εργατών. Οχι ως 
αποτέλεσμα της ταξικής πάλης. 
Αλλά με «αποφασίζομεν και δια-
τάσσομεν» της εκάστοτε κυβέρ-
νησης, δηλαδή του εκάστοτε θε-
ματοφύλακα των συμφερόντων 
του κεφαλαίου.

 u Ασορτί με την κεντρική 
φιλοσοφία της ρύθμισης είναι 
και η διαδικασία της «διαβού-
λευσης» που προβλέπεται. Τη 
«διαβούλευση» συντονίζει τρι-
μελής Επιτροπή που αποτελείται 

από τον πρόεδρο του ΟΜΕΔ ως 
πρόσωπο και δύο «πρόσωπα κύ-
ρους» που ορίζουν οι υπουργοί 
Οικονομικών και Εργασίας ως 
εκπροσώπους τους. Η εργατική 
πλευρά μένει απέξω (δε θέλουν 
ούτε την ξεφτιλισμένη ΓΣΕΕ).

Αυτή η Επιτροπή στέλνει προ-
σκλήσεις σε «εξειδικευμένους 
επιστημονικούς ερευνητικούς 
και λοιπούς φορείς», μεταξύ 
των οποίων είναι η ΤτΕ, η ΕΛ-
ΣΤΑΤ, ο ΟΑΕΔ και τα ινστιτούτα 
των καπιταλιστικών συνδικάτων 
(ΙΟΒΕ, ΙΝΣΕΤΕ, ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ 
κτλ.). Παίρνει τις εκθέσεις αυτών 
των «εξειδικευμένων επιστημο-
νικών φορέων», φτιάχνει φάκε-
λο και τον στέλνει στο ΚΕΠΕ 
(Κέντρο Προγραμματισμού και 
Οικονομικών Ερευνών), το οποίο 
συντάσσει Σχέδιο Πορίσματος 
Διαβούλευσης «σε συνεργασία 
με επιτροπή αποτελούμενη από 
πέντε (5) ανεξάρτητους εμπει-
ρογνώμονες σε θέματα οικονο-
μίας και κυρίως οικονομίας της 
εργασίας, κοινωνικής πολιτικής 
καθώς και εργασιακών σχέσε-
ων». Είναι τόσο… ανεξάρτητοι 
αυτοί οι εμπειρογνώμονες που 
ορίζονται αποκλειστικά από 
υπουργούς με ΚΥΑ. Δύο από τον 
υπουργό Εργασίας, δύο από τον 
υπουργό Οικονομικών και ένας 
από τον υπουργό Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας!

Οι… ανεξάρτητοι εμπειρογνώ-
μονες δεν είναι υποχρεωτικό να 
συμφωνήσουν με τις προτάσεις 
που υπέβαλαν οι άλλοι φορείς. 
Αυτοί φτιάχνουν το Πόρισμα 
που υποβάλλεται στον υπουργό 
Εργασίας, με τη μορφή Γνώμης. 
Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό 
για τον υπουργό, ο οποίος «ειση-
γείται στο Υπουργικό Συμβούλιο, 
τον κατώτατο μισθό υπαλλήλων 
και το κατώτατο ημερομίσθιο των 
εργατοτεχνιτών, λαμβάνοντας 
υπόψη το Πόρισμα Διαβούλευ-
σης». Στο φινάλε της διαβού-
λευσης-κοροϊδία, ο υπουργός 
«εκδίδει απόφαση καθορισμού 
του κατωτάτου μισθού για τους 
υπαλλήλους και του κατώτατου 
ημερομισθίου για τους εργατο-
τεχνίτες, μετά από τη σύμφωνη 
γνώμη του Υπουργικού Συμβου-
λίου».

Υπάρχει και κάτι ακόμα. Η 6η 
ΠΥΣ του 2012 (την οποία δεν 
έχει καταργήσει, ούτε προτί-
θεται να καταργήσει η συγκυ-
βέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ) στο 
άρθρο 4, προβλέπει ότι «μέχρι 
το ποσοστό της ανεργίας να 
διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω 
του 10%, αναστέλλεται η ισχύς 
διατάξεων νόμων, κανονιστικών 
πράξεων, Συλλογικών Συμβάσε-
ων ή Διαιτητικών Αποφάσεων, 
οι οποίες προβλέπουν αυξή-
σεις μισθών ή ημερομισθίων». 
Επομένως, για να υπάρξουν 
αυξήσεις στους μισθούς και τα 
μεροκάματα, η ανεργία πρέπει 
να πέσει κάτω από 10% (αυτή 
τη στιγμή κινείται -μιλάμε για 
την επίσημη καταγραφή- μετα-

ξύ 19% και 20%). Και ο νόμος 
Βρούτση, που φροντίζει ως κό-
ρην οφθαλμού η κυβέρνηση των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, είναι σαφής: για 
τον καθορισμό του κατώτατου 
μισθού λαμβάνεται υπόψη (πέ-
ρα από την «παραγωγικότητα» 
και την «ανταγωνιστικότητα») 
η απασχόληση και το ποσοστό 
ανεργίας. Τη λογική την ξέρου-
με: όταν υπάρχει υψηλή ανεργία, 
πρέπει να ρίχνονται στα τάρτα-
ρα μισθοί και μεροκάματα, για 
να έχουν… κίνητρο οι καπιταλι-
στές να κάνουν προσλήψεις!

Γι' αυτό και ξέρουμε καλά 
πως προσανατολίζονται σε μια 
αύξηση λίγων δεκάδων ευρώ το 
μήνα, ίσα-ίσα για να ασκήσουν 
προεκλογική δημαγωγία.  Αξίζει 
τον κόπο να δούμε πώς σκέπτο-
νται οι «καλοί» καπιταλιστές του 
ΣΒΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχάνων 
Βόρειας Ελλάδας), με τους οποί-
ους ο Τσίπρας είχε πει ότι «βρι-
σκόμαστε στην ίδια πλευρά του 
ποταμού», ότι «βρισκόμαστε στο 
ίδιο πλοίο». Σε ανακοίνωσή του 
στις 20 Νοέμβρη ο («κοινωνικός 
εταίρος» πλέον) ΣΒΒΕ αναγνω-
ρίζει ότι «το γενικότερο οικονο-
μικό και κοινωνικό περιβάλλον, 
μετά την έξοδο της χώρας μας 
από τα μνημόνια, ουσιαστικά 
επιτάσσει την αύξηση του κα-
τώτατου μισθού για λόγους κα-
θαρά κοινωνικούς». Αυτό είναι 
το άνοιγμα στον φίλο τους τον 
Τσίπρα. Αμέσως μετά ο ΣΒΒΕ 
τονίζει ότι η αύξηση πρέπει να 
είναι «λελογισμένη», για να μην 
«επηρεάσει αρνητικά την αντα-
γωνιστικότητα της οικονομίας». 
Γι' αυτό, «το ύψος της αύξησης 
του κατώτατου μισθού και η δι-
αδικασία απόδοσής του, θα πρέ-
πει να ειδωθούν υπό το πρίσμα 
της θετικής τους συμβολής στην 
οικοδόμηση του νέου “παραγω-
γικού μοντέλου“ της οικονομίας 
μας, το οποίο εν τέλει θα ενισχύ-
σει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα 
της Ελλάδας, με την παραγωγή 
“διεθνώς εμπορεύσιμων προϊό-
ντων“». Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; 
Οτι τα κέρδη θα πρέπει να είναι 
«αξιόλογα» και γι' αυτό οι μισθοί 
θα πρέπει να είναι «ανταγωνιστι-
κοί» μ' αυτούς των «ομοειδών» 
χωρών (όπως ακριβώς τα έλεγε 
το πρώτο Μνημόνιο). 

Για όσους δεν κατάλαβαν, ο 
ΣΒΒΕ συνοψίζει: «1. Το ποσοστό 
αύξησης του κατώτατου μισθού 
θα πρέπει να καθορισθεί και να 
είναι σύμφωνο με τις πραγμα-
τικές δυνατότητες ανάληψης 
του σχετικού κόστους από τις 
υφιστάμενες επιχειρήσεις. 2. 
Αύξηση του κατώτατου μισθού 
δεν μπορεί να συμβεί, αν δεν 
υπάρξει ταυτόχρονη μείωση 
των εργοδοτικών εισφορών 
και για τους εργαζόμενους 
και για τις επιχειρήσεις. 3. Η 
αύξηση θα πρέπει απαραίτητα 
να μη συμβεί “ακαριαία“, αλλά 
να συμβεί σταδιακά. Ο ΣΒΒΕ 
προτείνει η αύξηση να δοθεί 
τμηματικά σε βάθος τριετίας». 

Προβολές και συζητήσεις

H ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

«Ταινίες που ήθελα να φωνάζουνε, να ουρλιάζουνε, να είναι 
προέκταση της δικιάς μου φωνής, της δικιάς μας φωνής». Eτσι 
περιγράφει ο Νίκος Κούνδουρος (εκπομπή «Μονόγραμμα», 
ΕΡΤ, 1982) την κινητήρια δύναμη πίσω από μια πεντηκονταετή 
κινηματογραφική πορεία, με εγχώριες και διεθνείς διακρίσεις, 
μια πορεία επαναστατική καλλιτεχνικά. 

Ο νεαρός Κούνδουρος, εξόριστος στη Μακρόνησο, ήρθε σε 
επαφή με τους ανθρώπους με τους οποίους στη συνέχεια συ-
νεργάστηκε στον κινηματογράφο (Θανάσης Βέγγος, Μάνος 
Κατράκης) εγκαταλείποντας τη ζωγραφική. Από την πρώτη 
του κιόλας ταινία πήρε αποστάσεις από τον εμπορικό κινη-
ματογράφο της εποχής, θεματικά αλλά και αισθητικά, εισά-
γοντας νέες οπτικές στο μοντάζ και τη φωτογραφία. 

Αντιμετωπίζει τη φύση και την ελληνική ύπαιθρο με λυρι-
σμό, και αυτό αποτυπώνεται στις εικόνες του. Η φωνή των ται-
νιών του αντηχεί τις αγωνίες και τις ελπίδες των προλετάριων, 
των εξόριστων, τη μιζέρια του μικροαστισμού, την εναντίωση 
στην καταπίεση της εξουσίας. Ο Κούνδουρος φτιάχνει ποίηση 
μέσα από τη σκληρή πραγματικότητα, μακριά από τις ωραιο-
ποιήσεις και τις αποσιωπήσεις του εμπορικού σινεμά. Συχνά 
αναγκάστηκε να κινηματογραφεί σε συνθήκες παρανομίας ή 
να υποστεί το ψαλίδι της λογοκρισίας (όπως με το «Ποτάμι»). 

Ο Κούνδουρος συνέχισε να κάνει ταινίες και ντοκιμαντέρ 
σχεδόν μέχρι το τέλος της ζωής του, το Φλεβάρη του 2017. 
Για το αφιέρωμα αυτό επιλέξαμε τις τρεις πρώτες του ταινίες, 
που καταδεικνύουν το αντισυμβατικό, για την εποχή, πορτρέτο 
του σκηνοθέτη.

~Παρασκευή 30/11/2018~

ΜΑΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣ
(Ελλάδα, 1954, 80’)

Σκηνοθεσία: Νίκος Κούνδουρος -  Σενάριο: Μαργαρίτα Λυ-
μπεράκη - Φωτογραφία: Κώστας Θεοδωρίδης - Μοντάζ:  
Γιώργος Τσαούλης - Μουσική: Μάνος Χατζηδάκις - Ηθοποι-
οί: Γιώργος Φούντας, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, Στέφανος 
Στρατηγός, Μάνος Κατράκης, Θανάσης Βέγγος, Ανδρέας 
Ντούζος - Παραγωγή: Αθηναϊκή Κινηματογραφική Εταιρεία

Εναρξη 8:30 - Είσοδος ελεύθερη
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Η αγγλική Premier League 
θεωρείται το κορυφαίο και 

το πιο κερδοφόρο ευρωπαϊκό 
ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα. 
Μετά από είκοσι χρόνια στο 
τιμόνι της Λίγκας, ο Ρίτσαρντ 
Σκάνταμορ δίνει τη σκυτάλη 
στη Σουζάνα Ντίνατζ, γε-
γονός που σηματοδοτεί την 
αρχή μιας νέας εποχής για 
το ποδόσφαιρο στο νησί. Η 
αλλαγή ηγεσίας θα μπορούσε 
να δημιουργήσει νέα δεδομέ-
να, όμως οι εκτιμήσεις της συ-
ντριπτικής πλειοψηφίας όσων 
ασχολούνται με τα δρώμενα 
στο αγγλικό πρωτάθλημα είναι 
ότι η μεταβατική περίοδος θα 
είναι ομαλή, αφού έχουν γίνει 
όλες οι απαραίτητες προπαρα-
σκευαστικές ενέργειες. 

Το μεγάλο θέμα που απα-
σχολεί την Premier League εί-
ναι οι επιπτώσεις από το επερ-
χόμενο Brexit, οι οποίες δεν 
μπορούν να προβλεφθούν με 
ακρίβεια. Τον Ιούνιο του 2016, 
ο Σκάνταμορ πήρε σαφέστα-
τη θέση υπέρ της παραμονής, 
τονίζοντας ότι «η παρουσία 
της χώρας μας στην Ευρώπη 
έχει ξεκάθαρα περισσότερα 
πλεονεκτήματα και ειδικά για 
το ποδόσφαιρο είναι ευνόητα. 
Θα πρόκειται για μεγάλο λά-
θος αν κλείσουμε τα σύνορά 
μας και ξαναγίνουμε όπως πα-
λιά». Ο Σκάνταμορ θεωρείται 
ο Νο 1 υπεύθυνος πίσω από 
την τεράστια ποδοσφαιρική 
επιτυχία της αγγλικής Λίγκας 
και κατά συνέπεια η άποψή 
του έχει ιδιαίτερη σημασία. 
Στις συζητήσεις για την επό-
μενη μέρα από το Brexit, το 
θέμα του έμψυχου δυναμικού 
των ομάδων είναι αυτό που 
κυριαρχεί και οι αναλυτές 
προσπαθούν να προβλέψουν 
τις συνέπειες από την αλλαγή 
της εργασιακής σχέσης των μη 
άγγλων ποδοσφαιριστών με τις 
ομάδες τους. Σύμφωνα με τις 
προτάσεις που έχουν πέσει στο 
τραπέζι από την αγγλική ποδο-
σφαιρική ομοσπονδία, η κάθε 
ομάδα θα έχει στο ρόστερ της 
12 παίχτες εκτός νησιού (σήμε-
ρα οι ομάδες έχουν δικαίωμα 
για 17 παίχτες), χωρίς όμως να 
διευκρινίζεται το καθεστώς για 
τους ποδοσφαιριστές που προ-
έρχονται από από χώρες εκτός 

ΕΕ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, 
οι συγκεκριμένοι παίχτες το 
πιο πιθανό είναι ότι δε θα θεω-
ρούνται κοινοτικοί αλλά ξένοι 
και αυτό θεωρείται βέβαιο 
στην περίπτωση που υπάρξει 
το λεγόμενο «hard Brexit».

Σήμερα, 13 από τις 20 ομά-
δες της Λίγκας έχουν στο δυ-
ναμικό τους περισσότερους 
από 12 μη άγγλους παίχτες, 
με τους περισσότερους να 
θεωρούνται μεγαλύτερης πο-
δοσφαιρικής αξίας από τους 
άγγλους συμπαίχτες τους. 
Ετσι, στην περίπτωση που θα 
πρέπει να μειωθεί ο αριθμός 
τους, θα υπάρξουν συνέπειες 
στην ποιότητα της αγωνιστικής 
εικόνας των ομάδων. Μια ακό-
μη συνέπεια αυτής της εργα-
σιακής μεταβολής αφορά τον 
τρόπο απόκτησής τους από τις 
ομάδες, αφού χωρίς την ιδιό-
τητα «κοινοτικοί», η μεταγρα-
φή τους θα σχετίζεται και με 
τις διεθνείς συμμετοχές που 
έχει ο κάθε παίχτης στην εθνι-
κή ομάδα της χώρας του (στην 
ποδοσφαιρική νομοθεσία στο 
νησί, υπάρχει σχετική πρόβλε-
ψη για να διασφαλιστεί ότι οι 
παίχτες που θα αποκτηθούν θα 
μπορούν να προσφέρουν στις 
ομάδες τους και δε θα είναι 
μεταγραφές από το πανέρι). 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις 
αξιωματούχων της Premier 
League, οι ποδοσφαιριστές 
που θα τεθούν σε «καθεστώς 
Brexit» υπολογίζονται κοντά 
στους 350 σε Αγγλία και Σκω-
τία. Αυτός ο αριθμός προδια-
θέτει για σημαντικές ανακατα-
τάξεις στο ισοζύγιο των συλλό-
γων. Οι περισσότεροι από τους 
αναλυτές θεωρούν ότι οι συ-
νέπειες θα είναι αρνητικές και 
ότι η Λίγκα κινδυνεύει να χάσει 
την κορυφή των ευρωπαϊκών 
πρωταθλημάτων. Υπάρχουν 
όμως και αυτοί που θεωρούν 
ότι οι κραδασμοί από τις με-
ταβολές θα απορροφηθούν 
σχετικά εύκολα και θα υπάρ-
ξει όφελος, γιατί οι ομάδες θα 
συνεχίσουν να έχουν στο δυ-
ναμικό τους τους καλύτερους 
από τους μη άγγλους παίχτες 
που έχουν σήμερα, ενώ ταυ-
τόχρονα θα δοθούν ευκαιρίες 
σε περισσότερους Αγγλους να 
έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, 

γεγονός που θα βοηθήσει και 
την εθνική ομάδα.

Για μια ακόμη φορά επιβε-
βαιώνεται ότι το επαγγελμα-
τικό ποδόσφαιρο είναι πρώτα 
απ' όλα μια καπιταλιστική 
μπίζνα και γι' αυτό θα επη-
ρεαστεί σημαντικά από το 
Brexit, που στην ουσία είναι 
η επαναδιαπραγμάτευση των 
σχέσεων των άγγλων καπιτα-
λιστών με τους ανταγωνιστές 
τους στην ηπειρωτική Ευρώπη. 
Ανεξάρτητα από τις οικονομι-
κές συνέπειες που θα έχει το 
Brexit για την καπιταλιστική 
μπίζνα της Premier League, 
κατά την ταπεινή άποψη της 
στήλης σε αγωνιστικό επίπε-
δο οι συνέπειες για το άθλημα 
ποδόσφαιρο θα είναι θετικές, 
αφού η παρουσία περισσότε-
ρων γηγενών ποδοσφαιριστών 
θα αυξήσει τις πιθανότητες να 
επιστρέψουν οι ομάδες στο 
παλιό καλό πατροπαράδοτο 
ποδοσφαιρικό στιλ του νησιού 
και στην ομορφιά του γνήσιου 
αγγλικού ποδοσφαίρου.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
ΥΓ. Σε διαφορετικό μήκος 

κύματος από τις προτεραιό-
τητες της Σουζάνας Ντίνατζ 
(αναλαμβάνει την ηγεσία της 
Premier League μετά την 
αποχώρηση του Σκάνταμορ) 
και από τα δημοσιεύματα των 
μεγάλων αθλητικών ιστοσε-
λίδων κινούνται ο πρόεδρος 
της ΟΥΕΦΑ Αλεξάντερ Τσε-
φερίν και ο πρόεδρος της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης Συλλόγων 
Αντρέα Ανιέλι. «Είναι σενάριο 
φαντασίας. Ενα όνειρο που 
δεν έχει καμία βάση αυτή τη 
στιγμή. Δεν πρόκειται να γίνει. 
Δεν μπαίνει καν σε συζήτη-
ση η SuperLeague, όπως την 
αποκάλεσαν...». Την απάντηση 
αυτή έδωσε σε ερώτηση δημο-
σιογράφου αναφορικά με τις 
πιθανότητες μαζικής εξόδου 
των μεγάλων κλαμπ της Ευρώ-
πης από τις διοργανώσεις της 
ΟΥΕΦΑ και τη δημιουργία μί-
ας νέας Λίγκας στα πρότυπα 
της Euroleague, ο  Αλεξάντερ 
Τσεφερίν. Μαζί του συντο-
νίστηκε ο Αντρέα Ανιέλι που 
στήριξε τα λεγόμενά του το-
νίζοντας: «Επιβεβαιώνω πως 
δεν έχουμε συζητήσει ποτέ 
και δεν έχουμε εμπλακεί ποτέ 
σε κουβέντες που να αφορούν 
το θέμα της δημιουργίας νέας 
Λίγκας. Είμαστε μαζί με την 
ΟΥΕΦΑ και πορευόμαστε 
προς την ίδια κατεύθυνση...». 
Παρά την κατηγορηματική δι-
άψευση από την ΟΥΕΦΑ και 
την Ευρωπαϊκή Ενωση Συλλό-
γων, στις ευρωπαϊκές αθλητι-
κές ιστοσελίδες συνεχίζεται η 
σχετική συζήτηση, ενώ το θέμα 
της Λίγκας απασχολεί και την 
αγγλική Premier League, αφού 
θεωρείται ζήτημα εφάμιλλο με 
τις επιπτώσεις από το Brexit.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Ολα του Brexit δύσκολα…Τα φίδια
Πολύ δύσκολα θα αποφύ-
γει την τιμωρία η εθνική 

ομάδα ποδοσφαίρου, εξαιτίας 
της δράσης των νεοναζί στον 
αγώνα με την Εσθονία. Μέχρι 
στιγμής δεν υπάρχει επίσημη 
ή ανεπίσημη τοποθέτηση από 
την πλευρά της ΟΥΕΦΑ, είναι 
όμως γνωστό στην ΕΠΟ και 
στην κυβέρνηση ότι οι παρα-
τηρητές του αγώνα έχουν ενη-
μερώσει την ΟΥΕΦΑ και έχουν 
αποστείλει στην ευρωπαϊκή 
ομοσπονδία αναλυτική έκθεση 
και πλούσιο οπτικοακουστικό 
και φωτογραφικό υλικό για όσα 
έγιναν στις εξέδρες του ΟΑΚΑ. 
Σε μια προσπάθεια να γλιτώ-
σει η Εθνική την τιμωρία ή να 
επιβληθεί μικρή ποινή, ο υφυ-
πουργός Αθλητισμού Γιώργος 
Βασιλειάδης διέταξε να γίνει 
εισαγγελική έρευνα, η οποία 
αφορά τόσο τον εντοπισμό των 
νεοναζιστικών καθαρμάτων όσο 
και τις ευθύνες των μπάτσων 
που τους επέτρεψαν να βάλουν 
στο γήπεδο τα πανό και τις ση-
μαίες τους. 

Οι περίπου 50 νεοναζί χρησι-
μοποίησαν τις εξέδρες του ΟΑ-
ΚΑ για να φωνάξουν εθνικιστικά 
συνθήματα, να προβάλουν τα 
σύμβολά τους (δυο σερβικές 
εθνικιστικές σημαίες και το μαί-
ανδρο της Χρυσής Αυγής), να 
κάψουν μια τουρκική σημαία και 
να σηκώσουν ακόμα και σημαία 
με τον «Μαύρο Ηλιο» των SS (υι-
οθετήθηκε από τον ανώτατο αρ-
χηγό τον SS Χάινριχ Χίμλερ και 
χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον 
σε τελετές μύησης στη χιτλερι-
κή συμμορία). Η προβολή του 
συγκεκριμένου συμβόλου είναι 
απαγορευμένη από την οργάνω-
ση FARE (οργάνωση κατά των 
διακρίσεων και του ρατσισμού, 
που συνεργάζεται με την ΟΥΕ-
ΦΑ) και η χρήση του στα γήπε-
δα επισύρει ποινές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που 
οι φασίστες και οι νεοναζί χρη-
σιμοποιούν αγώνα των εθνικών 
ομάδων για να προβάλουν την 
αποκρουστική ιδεολογία τους, 
όμως στο ΟΑΚΑ ξεπέρασαν 
κάθε όριο. Εκτός από τη δράση 
των φασιστοειδών, χαρακτη-
ριστική είναι και η στάση των 
μπάτσων, όπως προκύπτει από 
την έρευνα για τον τρόπο που 
μπήκαν στο γήπεδο. Οι μπά-
τσοι στον έλεγχο εντόπισαν 
τις σημαίες και αρχικά τους 
απαγόρευσαν να μπουν στο γή-
πεδο, όμως μετά από μια μικρή 
ένταση δέχτηκαν να τους αφή-
σουν, αφού υποσχέθηκαν ότι δε 
θα βγάλουν τις σημαίες από τις 
τσάντες! Θα παραβιάζαμε ανοι-
χτές πόρτες προσπαθώντας να 
πείσουμε ότι αν στη θέση των 
νεοναζί ήταν άτομα από τον 
αντικαπιταλιστικό χώρο, που 
θα επιχειρούσαν μια πολιτική 
παρέμβαση, η αντιμετώπιση θα 
ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη και 
αντί για τις εξέδρες του γηπέ-
δου, το πιθανότερο θα ήταν να 
βρεθούν κατηγορούμενοι στο 
αστυνομικό τμήμα του ΟΑΚΑ.

Δύο χιλιάδες δεκαοχτώ
παρόν και μέλλον: σκότος πηχτό

Το είχαμε γράψει το 2015 και φυσικά δεν άλλαξε τίποτε από 
τότε (το περίεργο θα ήταν αν άλλαζε). Για την ακρίβεια άλλαξε 
προς το… «καλύτερο». Το υπενθυμίζουμε: Πήγε στην Κωνστα-
ντινούπολη και δεν θα βρισκόταν (ξανά) με τον Βαρθολομαίο; 
Αστεία πράγματα. Τον είδατε τόσο καιρό να συναντιέται με 
κανένα κίνημα; Με καμιά ομάδα της ευρύτερης αριστεράς; 
Είδατε τίποτε αντανακλάσεις (Αντα, να κλάσεις) κάποιας αρι-
στερής συγκρότησης ή καταβολής; Θα μπορούσε άνετα, έστω 
και για να θολώσει τα νερά. Αλλά, σιγά μη στρέψει το βλέμμα 
προς τ' αριστερά. Πού τον χάνεις πού τον βρίσκεις, με παπάδες 
(τους πήρε σβάρνα όλους και όχι από μια φορά), στο Ισραήλ, 
στα σαλόνια, με την πλουτοκρατία, με πανίσχυρους θεσμικούς 
προσκηνίου και παρασκηνίου. Ενα προδοτικό σίχαμα! Αηδία…

Φίλε μου μιας και βάλθηκες το Σύνταγμα ν' αλλάξεις
αφού πρωτίστως διέλυσες ομόνοια και άλλα

δε ρίχνεις και μια αλλαγή σ' εκείνη την Κλαυθμώνος
που από το κλάμα πλάνταξε εκατόν τόσα χρόνια;

Και νέο λόγο 
για να αισθάνεται 
περήφανη βρήκε 
η στήλη: η Ελλά-
δα, αυτή η χώρα 
με τις τόσες πρω-
τιές (ας είναι και 
θλιβερές, αρκεί 
να είναι πρωτιές) 
είναι πρώτη σε 
αριθμό παπάδων 
στην Ευρώπη! 
Εχε ι  87,7  ανά 
εκατό χιλιάδες 
κατοίκους, την ώρα που η τελευταία στη σχετική κατάταξη 
–και βαλκανική- Βουλγαρία έχει μόλις δώδεκα! Ευλογημένος 
τόπος, καλά λένε οι εκπρόσωποι του απρόσωπου και οι πεφω-
τισμένοι άρχοντες.

Δεν τα λέμε εμείς οι κομμουνιστές, αλλά η Βουλγαρική Εθνι-
κή Ραδιοφωνία. Απολαύστε: «Αυτές τις μέρες της ψήφισης 
του κρατικού προϋπολογισμού για το 2019, ο πρωθυπουργός 
της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ δήλωσε πως η Βουλγαρία 
δεν ήταν ποτέ σε καλύτερη φόρμα. Αν εμπιστευτούμε τους 
μακροοικονομικούς δείκτες όπως είναι το έλλειμμα του προϋ-
πολογισμού, ο πληθωρισμός, το δημόσιο χρέος, η ονομαστική 
αύξηση των μισθών, η ανεργία κ.ά., ο ισχυρισμός του πρωθυ-
πουργού είναι αλήθεια. Αλλά τότε γιατί στη χώρα μαίνεται μια 
μπόρα διαμαρτυριών; Σε κάθε πόλη και εθνική οδό συγκεντρώ-
νονται ανικανοποίητοι πολίτες. Λένε πως οι άνθρωποι οργανώ-
νονται μέσω των κοινωνικών δικτύων, αλλά υπάρχουν υπόνοιες 
πως υποστηρίζονται από τη βουλγάρικη Αριστερά. Τα βασικά 
αιτήματα είναι οικονομικά, αλλά έχουν και πολιτικές βλέψεις. 
Σε γενικές γραμμές τα συνθήματα λένε πως ο Βούλγαρος δεν 
θέλει άλλο να είναι ο χειρότερα πληρωμένος πολίτης της ΕΕ, 
μιας και στη Βουλγαρία ο μέσος όρος ζωής ανέρχεται στο 
52% του μέσου όρου ζωής στα κράτη της Ενωσης. Ο λόγος 
που έβγαλε τους ανθρώπους στο δρόμο είναι οι τελευταίες 
ραγδαίες αυξήσεις των τιμών, ειδικά προ των θυρών του χει-
μώνα. Ακρίβυναν το ρεύμα, το φυσικό αέριο, τα καύσιμα των 
οχημάτων, τα οποία μπορεί να παραμένουν τα πιο φτηνά στην 
ΕΕ αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη πως 500.000 Βούλγαροι ζουν 
με τον ελάχιστο για τη χώρα μισθό που ανέρχεται σε 260 ευ-
ρώ τον μήνα. Και δεν συζητάμε καν για τους συνταξιούχους, 
μιας και η μέση σύνταξη κυμαίνεται στα 200 ευρώ. Η οργή 
των διαδηλωτών στη Βουλγαρία δεν μπορεί να κατευναστεί με 
την υπόσχεση για αύξηση των μισθών της κρατικής διοίκησης 
με 10% από την 1η Ιανουαρίου και των συντάξεων γήρατος 
με 5,7% από την 1η Ιουλίου. Ούτε και με την επικείμενη αύ-
ξηση των μισθών των δασκάλων. “Θέλουμε να ζούμε απλά 
αξιοπρεπώς και να μην μας θεωρούν τους φτωχούς συγγενείς 
της Ευρώπης“, λένε οι πολίτες. Οι μισθοί εξατμίζονται μόλις 
μπουν στον λογαριασμό των εργαζομένων, που θα πρέπει πια 
να πληρώνουν μεγαλύτερους φόρους για τα παλιά αυτοκίνητα 
τα οποία οδηγεί το 90% του πληθυσμού».

Γροθιά στα ρατσιστικά και φασιστικά πλαδαρά ή γραμμωμέ-
να στομάχια του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, η εκλογή 
του σύρου πρόσφυγα Αγά Φάραζ (οδοντίατρος-γναθοχει-
ρουργός που ζει μόνιμα εδώ και ενάμιση χρόνο στην περιοχή 
με την οικογένειά του), ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου 
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου. 
Γιατί υπάρχουν κι εκείνοι που δεν τρώνε τον εθνικιστικό σανό 
και δεν πίνουν το ρατσιστικό δηλητήριο.

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Η στήλη έχει αναφερθεί αρκετές φορές με θετικά σχόλια στην 
αντιφασιστική δράση των οργανωμένων οπαδών των ομάδων 
στους αγωνιστικούς χώρους και στις εξέδρες των γηπέδων, η 
οποία όμως σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί και δε θα πρέπει να 
αντικαθιστά την πολιτική δράση, αφού δεν ξεπερνά τα οπαδικά 
όρια και την αγάπη για την ομάδα.
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> «Ενωσις τέως βουλευτών και 
ευρωβουλευτών»: ΚΑΙ τα ανα-
δρομικά τους/τις ενώνουν. 
Ολως τυχαίως οι δραστηριό-
τητες της εν λόγω ένωσης στα-
ματάνε το 2009 (τα μνημόνια 
δεν τους/τις απασχολούν…).

>  Σαν να μην πέρασε μια μέρα 
από το ναι του χωρισμού: Ξέ-
πλυμα της Πανσπουδαστικής 
ν. 8 από τον Γ. Πετρόπουλο 
στον «Εργατικό Αγώνα». Ο συ-
ντάκτης μιλάει για την καταγ-
γελία της (Πανσπουδαστικής ν. 
8) του Διονύση Μαυρογένη ως 
προβοκάτορα και ανακαλύπτει 
ότι «αναμφίβολα αυτό είναι 
το μόνο μελανό σημείο της 
Πανσπουδαστικής ν. 8. Οταν 
καταγγέλλεις κάποιον για χα-
φιεδισμό πρέπει να μπορείς 
να το αποδείξεις. Και πρέπει 
να πας με αποδείξεις την υπό-
θεση ως το τέλος. Αλλιώς δεν 
κάνεις καταγγελία». Αλλιώς 
ενεργείς ως προβοκάτορας, 
θα προσθέταμε εμείς. Λοιπόν, 
εκλεκτικές συγγένειες ή (και) 
επαναπροσέγγιση; Ο ίδιος ο 
Εργατικός Αγώνας διατείνεται 
ότι είναι «σάρκα από τη σάρκα 
του ιστορικού ΚΚΕ» - προσοχή, 
όχι του επαναστατικού ΚΚΕ. 
Αλλά αναγνωρίζει και Κολι-
γιάννηδες και Φλωράκηδες, 
και… και… και…

> Για το πόσο του Περισσού 
(σάρκα από τη σάρκα του…) 
είναι ο Εργ. Αγώνας απόδει-
ξη αποτελεί το πόνημα του Γ. 
Αραβανή (στην ιστοσελίδα του 
Εργ. Αγώνα) με τίτλο «Ο βούρ-
κος του εθνικισμού», το οποίο 
συναγωνίζεται τις θέσεις του 
Περισσού (μέσα από τον Ρι-
ζοσπάστη). Μεταξύ άλλων: «Η 
στάση του αλβανικού κράτους 
με την κτηνώδη συμπεριφορά 
της αστυνομίας και τον ακραίο 
εθνικισμό των ηγητόρων, είναι 
φυσικά απαράδεκτη και κα-
ταδικαστέα και η χώρα μας 
πρέπει να διαμαρτυρηθεί 
έντονα». Ο… εθνικός κορμός 
εν εγρηγόρσει…

> Δείγμα γραφής: «Η γνωστο-
ποίηση του μυστικού πρωτο-
κόλλου… Με ηθικολογικούς  
όρους μπορεί κανείς να κάνει 
όποια κριτική θέλει, αλλά ο 
κίνδυνος ενός πολέμου δεν 
αντιμετωπίζεται ποτέ από τη 
χώρα που κινδυνεύει με ιδε-
οληψίες». Για το σύμφωνο μη 
επίθεσης ΕΣΣΔ-Γερμανίας το 

1939. Ο τίτλος, βέβαια είναι: 
«Πώς οδηγηθήκαμε στην πιο 
αμφιλεγόμενη συμφωνία του 
20ού αιώνα».

> Ισχαιμικό επεισόδιο εξ αιτί-
ας των πολλαπλών τραυμάτων: 
Ενοχοι οι δυο γουρουνοκεφα-
λές, οι μπάτσοι, ο διασώστης 
(!) του ΕΚΑΒ. Τελεία και παύλα.

>  Η Ακριβοπούλου ΔΕΝ τόλ-
μησε (βεβαίως-βεβαίως…) να 
ξεφύγει από την κυβερνητική 
γραμμή (την οποία εκφράζει 
σε όλα τα επίπεδα),  όθεν και 
η (δημόσια) συγγνώμη προς 
τους Μητροπολίτες.

> Σκυλιά της (αστικής) εξου-
σίας.

> Τι κι αν το βίντεο είναι αδιά-
ψευστος μάρτυρας της απρό-
κλητης επίθεσης των ΜΑΤ 
μετά το τέλος της πορείας για 
το Πολυτεχνείο. Η Καθημερι-
νή επιμένει (χωρίς στοιχεία): 
«Ειδικότερα, στην Αθήνα, με-
τά το τέλος της πορείας προς 
την πρεσβεία των ΗΠΑ, ομάδα 
ατόμων επιτέθηκε κατά των 
δυνάμεων των ΜΑΤ έξω από 
τη ΓΑΔΑ».

> Την «αξιοπιστία» της κ(α)λο-
φυλλάδας επιβεβαιώνει και το 
ρεπορτάζ που δημοσίευσε την 
24/9/2018: «Ζακ Κωστόπουλος: 
Δεν προσδιορίζει την ακριβή 
αιτία θανάτου το πόρισμα των 
ιατροδικαστών». Η ίδια φυλλά-
δα (20/11/2018, στην ιστοσελί-
δα της): «Ισχαιμικό επεισόδιο 
από πολλαπλά τραύματα η 
αιτία θανάτου του Ζακ Κωστό-
πουλου…».

> Φυσικά και δεν επενέβη-
σαν τα ΜΑΤ κατά τη διάρκεια 
ανάρτησης ναζιστικού συμβό-
λου στο ΟΑΚΑ. Ο εχθρός εί-
ναι στις διαδηλώσεις και στις 
απεργίες (όταν θα γίνουν…).

> Σύλληψη 42χρονου Τούρκου 
για αρχαιοκαπηλία. Ο Δρακου-
μέλ που είχε στην κατοχή του 
θησαυρούς της αρχαίας Ελλά-
δας συνελήφθη ποτέ;

> Αύξηση κατά 3,55% από 
Σεπτέμβρη σε Οκτώβρη του 
2018. Πάντα με τα επίσημα 
στοιχεία. Σημαντικό στοιχείο η 
αύξηση των μη αναζητούντων 
εργασία. Το 30% είναι εγγε-
γραμμένο στο μητρώο ΟΑΕΔ 
για χρόνο ίσο ή περισσότερο 
των 12 μηνών. Που σημαίνει 

επιδότηση πάπαλα. Κοινώς, 
απόλυτη φτώχεια. Μείωση και 
στον αριθμό των επιδοτούμε-
νων ανέργων: Σεπτέμβριος 
2018: 138.798 άτομα, Οκτώ-
βρης 2018 : 104.636 άτομα.

> Θανάσιμο το δίλημμα στην 
Ελβετία: δημοψήφισμα για το 
αν οι αγελάδες θα έχουν κέρα-
τα ή όχι…

> Ημέρα του παιδιού: Κτίρια 
της Κίνας (όπου οργιάζει η 
παιδική εργασία) ντύθηκαν 
στα μπλε. Π… μπλε!

> Κατρούγκαλος και… αφαλο-
κρηπίδα. 

> Από τον εθνικισμό στον εθνι-
κισμό του Περισσού κι από εκεί 
Τελεία (αλλά όχι παύλα) και - 
πρόσφατα- συνεργασία με 
τους Καμμενοψεκασμένους: 
το όνομα αυτού, Α. Γκλέτσος. 
Ο οποίος δηλώνει ότι είναι αρι-
στερός στην… καθημερινότητά 
του.

> Παπακώστα: Η αστυνομία 
έκανε τη δουλειά της με σεβα-
σμό στο κράτος δικαίου. Μα, 
πάντα η αστυνομία σέβεται 
το χέρι που την ταΐζει. Το χέρι 
της αστυνομίας, που κρατάει 
ανάποδα το γκλόμπ, πίπτει 
επί των κεφαλών και όλου του 
σώματος των πορευομένων 
και διαδηλωτών, ΔΟΛΟΦΟ-
ΝΩΝΤΑΣ (και με σφαίρες) και 
τραυματίζοντας θανάσιμα.

> Με νόμο της χούντας λοιπόν 
(Ν.Δ 794/1971), η χρήση από 
τους συριζανελ οχήματος κα-
ταιονισμού ύδατος. Με τέτοια 
οχήματα είναι εξοπλισμένο το 
Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο 
ανήκει στα Σώματα Ασφαλεί-
ας…

> Θα θέλαμε -επιτέλους- να 
μάθουμε τις «δυναμικές ενέρ-
γειες» του Περισσού και της 
νεολαίας του κατά τη διάρκεια 
της χούντας.

> Τα ΜΑΤ έχουν πολιτικό προϊ-
στάμενο (ή προϊσταμένη).

> Εντωμεταξύ τα «κίτρινα γιλέ-
κα» συνεχίζουν η δράση τους 
(και) με δυναμικές ενέργειες.

> Ορος για την παραγωγή βι-
ομηχανικής κάνναβης η περι-
εκτικότητα σε THC κάτω του 
0,2%.

> «Η δικαιοσύνη θα αποδοθεί» 

- Γεροβασίλη για τη δολοφο-
νία Ζακ Κωστόπουλου. Και οι 
δράστες της δολοφονίας θα 
αποδοθούν άσπιλοι στην κοι-
νωνία…

> 14 αλλαγές στο Σύνταγμα 
πρότεινε το Ποτάμι: περισσό-
τερες και από τον αριθμό των 
βουλευτών του…

> Παρά την ύπαρξη κάποιων 
«ηχηρών» ονομάτων στην εκ-
δήλωση της 19/11/2018 της ΝΔ 
στην Καλλιθέα, οι «τιμώμενες» 
(ως τι;) Μαρέβα και κόρη της 
Φ. Πάλλη-Πετραλιά βρέθηκαν 
μπροστά σε (σχεδόν) άδεια αί-
θουσα.

> Τόχει η «σιωπηρή πλειοψη-
φία» να είναι εμμονικά δεμένη 
με τον κοινοβουλευτικό κρετι-
νισμό και να «ξυπνάει» μόνο με 
εκλογές.

> Το βλέμμα (το κενό) του Κού-
λη φέρνει προς ροφό με ηττο-
παθείς τάσεις.

> Ενώ ο Δρακουμέλ…

> Η «απουσία» συναίνεσης 
είναι ένας «βασικός λόγος 
που οι χώρες βυθίζονται σε 
παρατεταμένες περιόδους 
παρακμής», μας αναλύει το 
κύριο άρθρο της Kathimerini.
gr, 18/11/2018. Το ότι ο καπιτα-
λισμός δημιουργεί τις κρίσεις 
του, ούτε σαν αναλαμπή (ε, 
αυτοκτονικοί δεν είναι οι άν-
θρωποι…).

> Η «σιωπηλή πλειοψηφία» 
βαπτίστηκε σε «εξαντλημένη 
πλειοψηφία»( σύμφωνα με τον 
Alexis Papahelas, Kathimerini.
gr, 18/11/2018). Αλλά πλειοψη-
φία…

> Η μειοψηφία στη Θράκη 
είναι Τουρκική. Αραγε ενεργεί 
όπως ο εθνικιστής Κατσίφας;

> Γιάννη Κορδάτου: «Η αρχαία 
τραγωδία και κωμωδία - Ποιες 
είναι οι κοινωνικές ρίζες του 
αρχαίου ελληνικού θεάτρου».

> James George Frazer: “The 
Golden Bough”

> Απώλειες στο χρηματιστή-
ριο.

> Θρήνος και ολολυγμός.

> Για την Ελλάδα (άλλη μια φο-
ρά), ρε γαμώτο.

Βασίλης

BLEAK FRIDAY (για τους εργαζόμενους)

Χοιραψία Τραμπ-Τσίπρα

Αφού εκτέλεσε (την εργασία της για) την Σπιναλόγκα, η Βικτώρια Χίσλοπ έχει στο 
στόχαστρό της την Μακρόνησο. Ωχ!

 Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού, Επειγόντως…

120.000 απολύσεις τον Οκτώβρη του 2018. «Οφελος 4 δισ. για την Κοινωνία» - 
Τίτλος της Αυγής (18/11/2018). Συνταίριασμα!

  Dixi et salvavi animam meam

u Εμείς το φωνάζουμε από το 2015 στις διαδηλώσεις: «ΣΥΡΙ-
ΖΑ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο». Η ομάδα Politicalstencil το 
έκανε στένσιλ. Αρτιο από κάθε άποψη.

u Επιβεβλημένη 
απάντηση μετά 
τα γεγονότα στην 
παρέλαση για την 
28η του Οκτώβρη. 
Η Αντιεθνικιστι-
κή-Αντιφασιστική 
Πρωτοβουλία Ανατ. 
Αττικής, που καλεί 
σε αντιφασιστική 
πορεία στις 24 Νο-
έμβρη (σήμερα), 
σημειώνει: «Η δια-
κριτή εμφάνιση και 
η παρέμβαση εθνι-
κιστών στην παρέ-
λαση του σχολείου 
του Γέρακα, και σε 
άλλες γειτονιές, 
δεν θα μείνει αναπάντητη. Οι μεγαλοϊδεατισμοί και οι αντι-
λήψεις περί εθνικής υπεροχής οδηγούν την ανθρωπότητα στη 
βαρβαρότητα. Γεννούν τον φασισμό και τον πόλεμο».

Δυο συνθήματα στα σκαλάκια που οδηγούν στα Προπύλαια 
του Πανεπιστήμιου της Αθήνας μας προσφέρουν, καταρχάς, 
ένα συνδυασμό αντιθέτων και, κατά δεύτερο λόγο, μια ενότητα 
στην πλάνη.
u Κάτω η φαλοκρατία - Ζήτω τα γλυφομούνια - αμαζόνες
Δεν είναι ζήτημα σεμνοτυφίας (δε διακρινόμαστε γι' αυτήν ως 
εφημερίδα, ως γνωστόν), αλλά ζήτημα πολιτισμού, καλαισθη-
σίας, ταξικής αντίληψης. Οι κυρίες με τους μοβ μαρκαδόρους 
έχουν βαλθεί να μετατρέψουν σε πολιτικό πρόταγμα τις προ-
σωπικές τους απόψεις περί τη συμπεριφορά κατά τη σεξουαλι-
κή πράξη. Θεωρούν ότι κάνοντας το ιδιωτικό δημόσιο, κάνουν 
πολιτική. Αμ δε. Ο εκφυλισμός του παλιού μικροαστικού φε-
μινισμού γίνεται αποκρουστικός. Δείγμα των καιρών κι αυτή 
η εξέλιξη. Ζούμε «την εποχή των τεράτων» (για να θυμηθούμε 
τον Γκράμσι) σε όλα τα επίπεδα.
u Ο μόνος ιμπεριαλισμός που βλέπω από εδώ που κάθομαι 
είναι το ελληνικό κράτος (με τα αφεντικά του)
Εδώ δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αισθητική και πολιτική 
παρακμή. Πολιτικότατο είναι το σύνθημα. Μόνο που έρχεται 
να επαναλάβει μια παλιά πλάνη, η οποία εσχάτως γνωρίζει 
νέες δόξες, καθώς για «ελληνικό ιμπεριαλισμό» μιλά ένα ευρύ 
πολιτικό φάσμα, από τον Περισσό μέχρι τμήματα της αντι-
εξουσίας. Η στήλη δεν μπορεί, βέβαια, να κάνει τη σχετική 
συζήτηση, όμως το θέμα έχει αναλυθεί στο παρελθόν από την 
εφημερίδα μας. Με το να βαφτίσουμε ιμπεριαλισμό τον εξαρ-
τημένο -μέσης ανάπτυξης- ελληνικό καπιταλισμό δεν τον κά-
νουμε αποκρουστικότερο. Απλά διαστρέφουμε τη στρατηγική.

οι τοίχοι έχουν φωνή



Δυο φορές θύματα
Προ καιρού, ο ξεπεσμένος εκπρόσωπος της «lifestyle 

κουλτούρας» είχε δηλώσει με το γνωστό κωλοπαιδίστι-
κο ύφος του ότι με τα περιοδικά του «ξεβλάχεψε» τους 
Ελληνες. Υπήρξε πράγματι μια εποχή που οι πατσαβού-
ρες αυτού του «κυρίου» κυκλοφορούσαν σε δεκάδες 
χιλιάδες αντίτυπα και δυστυχώς διαβάζονταν από κό-
σμο και κοσμάκη. Οχι μόνο από τα «ουγκ» των βορείων 
προαστίων, αλλά και από νέους της εργατικής τάξης, 
που έψαχναν στις σελίδες τους πηγές φαντασίωσης για 
μια ζωή που δε θα ζούσαν ποτέ.

Ηταν η εποχή που ο ατομικισμός θριάμβευε πάνω 
στη συλλογικότητα. Τη συλλογικότητα που επωάστηκε 
στα χρόνια της χουντικής δικτατορίας και εξερράγη 
μετά την πτώση της. Χωρίς κατ' ανάγκη να έχει πάντοτε 
επαναστατικό πρόσημο, αυτή η συλλογικότητα συνέδεε 
ανθρώπους στη βάση κοινών οραμάτων ή απλά στη βά-
ση κοινών διεκδικήσεων. Τους έκανε να πιστεύουν ότι 
μόνο ενωμένοι μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή τους, αν 
όχι ν' αλλάξουν τον κόσμο.

Η συλλογικότητα, οι ιδέες, οι αγώνες, τα οραματικά 
προτάγματα ήταν η «βλαχιά», ο ατομικισμός, ο ωχα-
δερφισμός, η «επιτυχία με κάθε κόστος», το «πάτησε 
πάνω σε πτώματα για ν' ανέβεις» ήταν το «ξεβλάχεμα».

Υστερα, ήρθαν τα Μνημόνια. Μπορεί να μην υπήρχε 
φράγκο στην τσέπη, όμως οι «ξεβλαχεμένοι» έπρεπε να 
συνεχίσουν να σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Βοήθη-
σε, άλλωστε, και το «ξεβλάχεμα» για να ηττηθούν τόσο 
εύκολα. Μέσα σε μια διετία. Και να μαζευτούν απογο-
ητευμένοι στο ατομικό καβούκι τους ή στο κουκούλι 
της μικρής παρέας που αναζητά τρόπους για μερικές 
στιγμές φτηνής διασκέδασης.

Σ' αυτό το κλίμα, που εντελώς σχηματικά περιγρά-
φεται εδώ, ήρθαν και τα εξ Εσπερίας διαφημιστικά 
κόλπα να εμπεδώσουν τη συνείδηση του «έξυπνου κα-
ταναλωτή», αντικαθιστώντας μ' αυτήν τη συνείδηση του 
«έξυπνου εργάτη», που αγωνίζεται για να εξασφαλίσει 
ένα ανεκτό μεροκάματο, το μόνο που μπορεί να του 
δώσει τη δυνατότητα της στοιχειώδους ικανοποίησης 
των αναγκών του.

Μπορεί να μην έχεις φράγκο στην τσέπη, τρέξε όμως 
να εκμεταλλευτείς τη black Friday! Μαλάκες είναι οι 
Αμερικάνοι που στριμώχνονται αποβραδύς έξω από το 
υπερκαταστήματα και μόλις ανοίξουν το πρωί οι πόρ-
τες ορμάνε, ποδοπατιούνται, δέρνονται, τσαλαπατούν 
τους δύσμοιρους υπάλληλους, σε μια προσπάθεια να 
φτάσουν πρώτοι στο σκοτεινό αντικείμενο του πόθου 
τους, που εκτίθεται μόνο σε λίγα κομμάτια; Μαλάκες 
είναι, παιδιά, και να μας συμπαθάτε για την ωμότητα.

Δυο φορές θύματα του συστήματος. Μία ως εργα-
ζόμενοι (ή, ακόμα χειρότερα, ως άνεργοι) και μία ως 
καταναλωτές. Που δεν κοιτάζουν τις ανάγκες τους, 
αλλά προσκυνούν τις ανάγκες που τους ενσταλάζουν 
στο μυαλό οι διαφημιστές. Που δεν κοιτάζουν το γλοί-
σχρο μεροκάματο, αλλά μόνο τον τρόπο που θα το 
καταναλώσουν. Που εκστασιάζονται με τις «γενναίες 
προσφορές» των μονοπωλίων παραγωγής ηλεκτρικών/
ηλεκτρονικών συσκευών, αλλά δε βλέπουν (ή, ακόμα 
χειρότερα, αδιαφορούν) για τους μισθούς πείνας που 
αυτές οι εταιρίες «προσφέρουν» στους εργάτες τους.

Η κατανάλωση είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα του 
κόσμου. Μ' αυτήν ο εργαζόμενος άνθρωπος εξασφα-
λίζει την τροφή, την ένδυση, τη διασκέδαση και τις 
υπόλοιπες ανάγκες του, ανταλλάσσοντας τα μέσα συ-
ντήρησης με το μισθό που εισπράττει ως αντάλλαγμα 
για την πώληση της εργατικής του δύναμης (και όχι της 
εργασίας του, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας μετα-
τρέπεται σε κέρδος για τους καπιταλιστές).

Ο καταναλωτισμός (με ή χωρίς υστερικές συμπερι-
φορές τύπου black Friday) είναι αρρώστια. Αρρώστια 
κοινωνική, που έχει τη δική της συνεισφορά, όχι μόνο 
στην αύξηση των καπιταλιστικών κερδών, αλλά και στη 
διάβρωση της εργατικής συνείδησης, με την εδραίωση 
σ' αυτή του ατομικισμού και τον εξοβελισμό της συλ-
λογικότητας ως τρόπου ζωής. Το «να περνάμε καλά κι 
ας κωλοσερνόμαστε» είναι το μότο του υποταγμένου, 
του ντροπιασμένου εργάτη.

Π.Γ.

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

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

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινο

Η περασμένη Τρίτη ήταν μια 
ακόμα «μαύρη μέρα» για 

το ελληνικό χρηματιστήριο. Για 
την ακρίβεια, ήταν η πέμπτη 
συνεχής μέρα πτώσης, στο τέ-
λος της οποίας ο γενικός δεί-
κτης έπεσε κάτω από τις 600 
μονάδες (σκεφτείτε ότι πριν 
από μια δεκαετία οι 800 μονά-
δες θεωρούνταν «ψυχολογικό 
όριο»). Στη διάρκεια αυτού του 
«μαύρου» πενθήμερου, ο τρα-
πεζικός δείκτης έχασε 21,51% 
και καθηλώθηκε στο ιστορικό 
χαμηλό των 409 μονάδων. Η 
κεφαλαιοποίηση των τεσσά-
ρων συστημικών τραπεζών 
έπεσε κάτω από τα 4 δισ. ευρώ, 
όταν στις αρχές του 2015 ήταν 
16,5 δισ. ευρώ.

Το χρηματιστήριο είναι 
τζόγος, θα μας πείτε. Βεβαί-
ως τζόγος, όμως ταυτόχρονα 
αντανακλά τις προοπτικές μιας 
καπιταλιστικής οικονομίας. Το 
τζογάρισμα γίνεται πάνω στις 
θετικές ή τις αρνητικές προ-
οπτικές. Οι προοπτικές του 
ελληνικού καπιταλισμού είναι 
προφανώς αρνητικές, γι' αυτό 
και το τζογάρισμα είναι πτω-
τικό. Μα πώς μπορεί να είναι 
αρνητικές οι προοπτικές μιας 
οικονομίας που βρίσκεται σε 
φάση ανάπτυξης, μετά από 
πολλά χρόνια συνεχούς κρί-
σης; Οταν μετά από τόσα χρό-
νια κρίσης η ανάπτυξη κινείται 
ασθμαίνουσα για να πιάσει τα 
επίπεδα του 2%-2,5%, σημαίνει 
πως δεν υπάρχουν «καύσιμα» 
για να κερδηθεί το χαμένο στα 
χρόνια της κρίσης έδαφος. 
Οταν αυτή η ασθμαίνουσα 
οικονομία έχει υποχρεωθεί να 
παράγει σε επίπεδο κρατικής 
οικονομικής διαχείρισης «πρω-
τογενή πλεονάσματα» ύψους 
3,5% του ΑΕΠ για τα επόμενα 
τέσσερα χρόνια (μέχρι και το 
2022), δεν μπορεί να έχει θετι-

κές προοπτικές.
Αυτό προεξοφλούν όχι μόνο 

οι σπεκουλάντες του χρηματι-
στήριου, αλλά και εκείνοι που 
διαχειρίζονται τα κεφάλαια 
της διεθνούς χρηματιστικής 
ολιγαρχίας, τα κάθε είδους 
funds, οι περιβόητες «αγορές». 
Οι οποίες, τούτες τις μέρες 
που η κυβερνητική προπαγάν-
δα προσπαθεί να καλλιεργήσει 
ένα κλίμα γενικής ευωχίας, όχι 
μόνο κράτησαν σε απαγορευ-
τικά για δανεισμό τις αποδό-
σεις των ελληνικών ομολόγων, 
αλλά τα έφτασαν στα επίπεδα 
που ήταν στις αρχές του 2010, 
όταν διαπιστώθηκε αδυναμία 
δανεισμού από τις «αγορές» 
και άρχισε ο κύκλος των δα-
νειακών συμβάσεων, των 
«προγραμμάτων» που τις συνό-
δευαν και των Μνημονίων που 
αποτύπωναν τις απαιτήσεις 
αυτών των «προγραμμάτων».

Αγγιξε το 4,7% το επιτόκιο 
του δεκαετούς ελληνικού 
ομολόγου, καθιστώντας απα-
γορευτική κάθε σκέψη για 
«έξοδο στις αγορές». Δεν εί-
ναι τυχαίο ότι η κυβερνητική 
προπαγάνδα, που μέχρι τις 
αρχές του φθινόπωρου παρου-
σίαζε την «έξοδο στις αγορές» 
σαν το ιερό δισκοπότηρο που 
αναζητά το έθνος για να ανα-
γεννηθεί, έχει βγάλει εντελώς 
αυτό το θέμα από την ατζέντα 
της. Προς το παρόν, οι δανεια-
κές ανάγκες καλύπτονται από 
το «μαξιλάρι ρευστότητας» 
των περίπου 28 δισ. ευρώ, 
χωρίς κανείς να γνωρίζει προ-
σώρας σε ποιο βαθμό αυτό 
καταναλώθηκε. Είχαν πει ότι 
φτάνει για δυο χρόνια αλλά 
είναι βέβαιο ότι το χρονικό 
διάστημα είναι πολύ μικρότε-
ρο. Το πιθανότερο είναι ότι η 
θητεία αυτής της κυβέρνησης 
(αν υποθέσουμε ότι θα φτάσει 

στο ακρότατο χρονικό όριό 
της) θα ολοκληρωθεί χωρίς 
«έξοδο» στις αγορές, γιατί τα 
επιτόκια δύσκολα θα αποκλι-
μακωθούν σε μια προεκλογι-
κή περίοδο που θα χαρακτη-
ρίζεται από παροχολογία (στα 
λόγια φυσικά). Επομένως, η 
επόμενη κυβέρνηση θα βρει 
το «μαξιλάρι» με το μισό του 
περιεχόμενο κι αν οι «αγορές» 
εξακολουθήσουν να είναι «νευ-
ρικές», μπορεί το «μαξιλάρι» 
να αδειάσει και να χρειαστεί 
νέος δανεισμός από τον ESM, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Αν μάλιστα δε λειτουργήσει 
στην πράξη το νέο σχέδιο για 
τα «κόκκινα δάνεια», που επε-
ξεργάστηκε ο Στουρνάρας, 
είναι πιθανό οι τράπεζες να 
χρειαστούν νέα κεφαλαιακή 
ένεση, το «μαξιλάρι» θα τελει-
ώσει πολύ πιο γρήγορα και οι 
«αγορές» θ' αρχίσουν να χο-
ρεύουν στο ρυθμό του άσμα-
τος «έλα στο θείο». Σε κάθε 
περίπτωση, προτού χρειαστεί 
νέα ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών, θα έχει τελειώσει η 
προστασία της πρώτης κατοι-
κίας (31.12.2018) και θα έχουν 
επιταχυνθεί οι πλειστηριασμοί 
ακινήτων ακόμα και μικρής 
αξίας.

Αλλά και να μην υπάρξει 
το «κακό» σενάριο, τίποτα επί 
της ουσίας δεν πρόκειται ν' 
αλλάξει. Ο ελληνικός καπιτα-
λισμός είναι καταδικασμένος 
στον μαρασμό, γιατί ένα 15%-
20% του ΑΕΠ του πηγαίνει κά-
θε χρόνο για τοκοχρεολύσια 
δανείων. Δεν υπάρχει λοιπόν 
δυνατότητα επεκτατικής δημο-
σιονομικής πολιτικής. Γι' αυτό 
φτάνουν στο σημείο να βα-
φτίζουν «επεκτατική πολιτική» 
το «πακέτο Τσίπρα» των 900 
εκατ. ευρώ, με φιλανθρωπικά 
βοηθήματα κυρίως.

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

Κοροϊδία από 
κοινού

Για να πούμε την… αμαρτία 
μας, εκτιμούσαμε πως η δεδο-
μένη απόφαση της ΕΕ να μην 
εφαρμοστεί από 1.1.2019 το νέο 
πετσόκομμα των συντάξεων θα 
γίνει με αναστολή και όχι με  
κατάργηση.  Ηταν η συνηθι-
σμένη πρακτική των ιμπεριαλι-
στών δανειστών μέχρι τώρα και 
εκτιμούσαμε ότι θα συνεχιστεί.

Πέσαμε έξω στην εκτίμηση. 
Οι σχέσεις στοργής των ευρω-
ενωσιτών ιμπεριαλιστών με τον 
Τσίπρα και την κλίκα του είναι 
σε πολύ προχωρημένο στάδιο.  
Μιλάμε για ερωτευμένους που 
ο ένας δε χαλάει χατίρι στον 
άλλο. «Μιλάμε για κατάργηση, 
όχι για αναβολή. Για κατάργη-
ση του μέτρου της περικοπής 
των συντάξεων», δήλωσε ο επί-
τροπος Μοσκοβισί σε ελληνικό 
ιστότοπο. Ο καλύτερος προπα-
γανδιστής των Τσιπραίων (που 
πρώτος είχε υπαινιχτεί ότι το 
μέτρο είναι υπό εξέταση και 
τώρα τονίζει ότι δικαιώθηκε).

Ηταν αυτό ακριβώς που 
ήθελαν οι συριζαίοι. Μια γερή 
δόση προπαγάνδας για την 
«αξιοπιστία» τους έναντι των 
«εταίρων» και για την πορεία 
«αποδέσμευσης από το Μνη-
μόνιο», που θα στηρίξει την 
πορεία τους προς τις επόμε-
νες κάλπες. Ποντάρισαν στα 
σίγουρα (ανέλαβαν συγκεκρι-
μένες δεσμεύσεις και πήραν 
τη μη εφαρμογή του μέτρου ως 
αντάλλαγμα) και τους έδωσαν 
το μάξιμουμ.

Επί της ουσίας, οι ευρωπαίοι 
ιμπεριαλιστές δεν είχαν κα-
νένα λόγο να μη δώσουν την 
κατάργηση (την αναστολή θα 
την επέβαλαν μόνο για λόγους 
ιμπεριαλιστικού τσαμπουκά). 
Οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ σέβονται από-
λυτα τις μνημονιακές δεσμεύ-
σεις τους, ενώ αν χρειαστεί, 
το μέτρο μπορεί να επανέλθει 
οποιαδήποτε στιγμή στο μέλ-
λον. Οι «προσωπικές διαφο-
ρές» στις συντάξεις είναι μια 
καβάτζα για μελλοντικές περι-
κοπές, οποτεδήποτε απαιτηθεί.

Ελληνικός καπιταλισμός

Καρυδότσουφλο σ' ένα 
πέλαγος αστάθειας


