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Εγώ, λοιπόν, δεν έρχομαι να 
υπερασπιστώ, ίσα-ίσα έρχομαι 
να καταγγείλω κάθε φασίζου-
σα αντίληψη και νοοτροπία εί-
τε αυτή προέρχεται, βεβαίως, 
από την Ακρα Δεξιά  (…) και 
βεβαίως, τους αυτόκλητους 
υπερασπιστές του φοιτητικού 
κινήματος ή του λαϊκού κινή-
ματος (…) Αυτόν τον φασισμό, 
λοιπόν, εμείς είμαστε ξεκάθα-
ροι και τον καταδικάζουμε απ’ 
όπου κι αν προέρχεται.

Αλέξης Τσίπρας
Υπερασπιστής της θεωρίας 

των «δύο άκρων», το καθαρ-
ματίδιο.

Το επιστημονικό πόρισμα 
των ιατροδικαστών αποτελεί 
μια σημαντική εξέλιξη στην 
έρευνα για να διαλευκανθεί 
ο τραγικός θάνατος του Ζακ 
Κωστόπουλου. Είναι κρίσιμο 
στοιχείο στην προσπάθεια 
να ριχτεί άπλετο φως στην 
υπόθεση, δίνοντας τις πρώτες 
ηχηρές απαντήσεις, τόσο στην 
καχυποψία περί συγκάλυψης, 
όσο και στη μισαλλοδοξία και 
στην προσπάθεια διαπόμπευ-
σης ενός ανθρώπου που δεν 
ζει πια.

Ολγα Γεροβασίλη
Ποιος προσπάθησε να δια-

πομπεύσει τον δολοφονηθέ-
ντα; Οι μπάτσοι. Που έχουν 
πολιτική προϊσταμένη τη Γε-
ροβασίλη!

Δεν υπάρχει καμία περίπτω-
ση ο κ. Τσίπρας να νομοθετή-
σει ερήμην της Εκκλησίας. 
Μπορεί να δηλώνει άθεος, αλ-
λά έχει καταλάβει πολύ καλά 
ποια είναι η δύναμη της Εκκλη-
σίας σε ψήφους.

Αδωνις Γεωργιάδης
Οι έμποροι καταλαβαίνο-

νται πολύ καλά μεταξύ τους. 
Σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο.

Πώς γίνεται  ενώ  η έγκυρη 
Κάπα  Research του «πρύτα-
νη των δημοσκόπων» Ντίνου  
Ρουτζούνη - εταιρία με πολυ-
ετή εμπειρία, υποδομές και 
επιστημονικό δυναμικό- κα-
ταγράφει διαφορές της τάξης 
των πέντε μονάδων σε ρευστό 
πολιτικό σκηνικό με τάσεις 
προς τα άκρα,  εταιρίες  χωρίς 
περγαμηνές  να  διαπιστώνουν 
«όλοι Κυριάκο»;

Γιώργος Λακόπουλος
Το ότι ο «πρύτανης» Ρου-

τζούνης είναι «πιο ΣΥΡΙΖΑ 
πεθαίνεις» (όπως και ο Λακό-
πουλος) δεν έχει, προφανώς, 
καμιά σημασία.

Ο Μητσοτάκης πιστεύω 
θα πάρει την αυτοδυναμία. 
Φυσικά και θα ψηφίσω Νέα 
Δημοκρατία για τρίτη φορά 
στη ζωή μου. Και θα ψηφίσω 
ΝΔ γιατί έχουμε εμφύλιο και 
οφείλω να είμαι εναντίον του 
κομμουνισμού στην όποια του 
μορφή. Ο κομμουνισμός δεν 
αποσείεται. Προλαμβάνεται.

Θεόδωρος Πάγκαλος
Τι σου κάνει ο άνθρωπος 

μπας και κερδίσει πέντε λε-
πτά δημοσιότητας, τώρα που 
τον έχουν όλοι στο φτύσιμο.

Αν πιστέψουμε την «Κο-
ριέρε ντέλα Σέρα», ο 

Τσίπρας μίλησε με κάποιες 
«προσωπικότητες» της Ιταλίας 
(ποιες άραγε;) και αφού τους 
εξήγησε ότι δεν μπορεί ο ίδιος 
να υποστηρίξει την Ιταλία στη 
σύγκρουσή της με τις Βρυξέλ-
λες, γιατί θα κινήσει υποψίες 
(!), συμβούλεψε τους Ιταλούς: 
«Καλύτερα να κάνετε σήμερα 
αυτό που ίσως σας υποχρεώ-
σουν να κάνετε αύριο»!

«Κρατήστε ένα επίπεδο 
στη διαμάχη. Αύριο-με-

θαύριο μπορεί να χρειαστεί 
να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι 
για να συζητήσετε», συμβου-
λεύει ο Τάσος Παππάς τη ΝΔ, 
τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. 
Μια εμπειρία ως δημοσιο-
γράφος όσο να 'ναι την έχει. 
Ξέρει επομένως ότι η σκληρή 
αντιπαράθεση ανάμεσα στα 
αστικά κόμματα δεν εμπόδισε 
τους ηγέτες τους να στήσουν 
συνεργασίες, όποτε χρειάστη-
κε. Τότε γιατί έγραψε αυτή τη 
μπούρδα; Αβυσσος η ψυχή του 
«ντροπαλού» συριζαίου.

Κάποια ζώα βρίσκουν τον 
Κούλη «φοβερό γκόμενο». 

Τα ορίτζιναλ ζώα δε συμμερί-

ζονται τη χαρά των δίποδων 
ζώων, όπως φαίνεται και από 
το ύφος του σκυλάκου όταν 

έσκυψε να τον χαϊδέψει ο «φο-
βερός γκόμενος».

Ο Μπαρουφάκης εξελέγη 
πρόεδρος του κόμματος 

«Δημοκρατία στην Ευρώπη». 
Οχι εδώ, στο Βερολίνο! Φαί-
νεται πως δεν έβρισκαν γερμα-
νό «ροκ σταρ» και έβαλαν τον 
Γιάν(ν)η. Ο οποίος θα είναι και 
επικεφαλής της «Ευρωπαϊκής 
Ανοιξης» στις ευρωεκλογές 
του προσεχούς Μάη. Με λιγό-
τερο από 1% στη Γερμανία μπο-
ρεί να εκλεγεί ευρωβουλευτής. 
Λέτε;

Στον βρετανικό Guardian, 
που τον ρώτησε τι θυμάται 

από τα ξενύχτια στις Βρυξέλ-
λες, απάντησε ότι «τα σάντου-
ιτς ήταν πραγματικά άθλια», 
ο καφές ήταν «τραγικός, 
χειρότερος κι απ' αυτόν που 
σερβίρουν στα αμερικάνικα 
ξενοδοχεία» και οι αίθουσες 
«σχεδιασμένες για να βασα-
νίζουν όποιον βρίσκεται εκεί 
μέσα». Γνήσιος μεγαλοαστός 
ο Μπαρούφ. Ισως γι' αυτό φω-
τογραφίστηκε μετά της συμ-
βίας του για το «Παρί Ματς» 
χλαπακιάζοντας αστακούς και 
καλοψημένα χταπόδια.

1/12: Ημέρα φυλακισμένων, ημέρα κατά του 
AIDS, Αζόρες, Πορτογαλία: Ημέρα ανεξαρτησίας 
(1640), Ισλανδία: Ημέρα ανεξαρτησίας (1918), 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία: Ημέρα δημοκρατίας 
(1958), Ρουμανία: Εθνική γιορτή 1/12/1893: Ο 
Χαρίλαος Τρικούπης ανακοινώνει στη Βουλή «δυ-
στυχώς επτωχεύσαμεν» 1/12/1899: Πρώτη κυβέρνη-
ση Εργατικών παγκοσμίως (Αυστραλία) 1/12/2001: 
Συνοριοφύλακες πυροβολούν δύο νεαρούς Αλβανούς 
σε χωριό της Θεσπρωτίας, ο ένας νεκρός 2/12: 
Ημέρα για εξάλειψη της δουλείας, Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα: Ημέρα ανεξαρτησίας (1971), πα-
ναμερικανική ημέρα υγείας 2/12/1988: Βόμβες 
σε κτίριο ΕλΚεΠα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
και γραφεία ΕΟΚ (ΕΛΑ) 2/12/1997: Αθώωση Γιώργου 
Μπαλάφα για εκτέλεση εισαγγελέα Θεοφανόπουλου 
3/12: Ημέρα ΑμεΑ 3/12/1944: Εναρξη Κόκκι-

νου Δεκέμβρη 3/12/1973: Βόμβα Λαϊκών Απελευ-
θερωτικών Ομάδων Σαμποτάζ σε Εμπορική Τράπεζα 

3/12/1984: Εκρηξη «Union Carbide» (Ιν-
δία), 10.000 νεκροί, 300.000 τραυματί-
ες 4/12/1929: Εκτεταμένες συγκρούσεις απεργών 
τραμ με απεργοσπάστες και χωροφυλακή (Αθήνα) 
4/12/1929: Η κυβέρνηση αρνείται χορήγηση δώρου 
Χριστουγέννων στους εργάτες 4/12/1931: Πολ-
λοί τραυματίες σε συγκρούσεις αρτεργατών με 
αστυνομία 4/12/1936: Είσοδος CNT στην ισπα-
νική κυβέρνηση 4/12/1984: Συγκρούσεις διαδη-
λωτών με αστυνομία για επίσκεψη Λεπέν, 176 
συλλήψεις 4/12/1992: Βόμβα στη ΔΟΥ Αμαρουσίου 
(17Ν) 5/12: Ημέρα εθελοντισμού, Αϊτή: Ημέρα 
ανακάλυψης (1492) 5/12/1977: Συλλαμβάνονται 
μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών στα γαλλο-

ελβετικά σύνορα οι Πέτερ Στολ και Τζουλιάνε 
Πλάμπεκ (RAF) 6/12: Φινλανδία: Ημέρα ανεξαρ-
τησίας (1917) 6/12/1948: Εξάρθρωση ΕΠΟΝ Αθή-
νας-Πειραιά, κατάσχεση τεσσάρων τυπογραφείων 
6/12/1986: Πρώτη δημόσια άρνηση στράτευσης στην 
Ελλάδα (Μιχάλης Μαραγκάκης) 6/12/1994: Βόμβα 

στη Γ' ΔΟΥ Αθηνών (ΕΛΑ-1η Μάη) 6/12/2008: Ο 
ειδικός φρουρός Επαμεινώνδας Κορκονέας 
δολοφονεί τον δεκαπεντάχρονο Αλέξανδρο 
Γρηγορόπουλο (Εξάρχεια) 6/12/2013: Θάνα-
τος Nelson Mandela 7/12: Ημέρα πολιτικής αερο-
πορίας, Ακτή Ελεφαντοστού: Εθνική γιορτή (1960) 

7/12/1905: Γενική απεργία, εξέγερση 
στη Μόσχα (Δεκεμβριανά) 7/12/1972: Βόμβα 
(ΕΑΝ) σε αυτοκίνητο ξένης αποστολής (Καλαμάκι).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Εκείνη η εννιασέλιδη επιστολή πα-
ραίτησης Κοτζιά θα δοθεί επιτέλους 
στη δημοσιότητα; u Ρητορικό είναι το 
ερώτημα u Εκτός αν ο επιστολογρά-
φος ξεμείνει από επικοινωνιακά καύ-
σιμα και διαρρεύσει κάποια σημεία 
της u Προς το παρόν περιορίστηκε σε 
μια επίσκεψη στη Δούρου u Για να της 
εκφράσει τη στήριξη του «Πράττω» u 

Low profile κίνηση u Ούτε μονόστη-
λο δεν εξασφαλίζει u Μόνο μερικές 
φωτογραφίες στο Διαδίκτυο u Η συ-
νάντηση με τη Δούρου έγινε για λό-
γους ισορροπίας u Και υποδήλωσης 
«ανεξαρτησίας» u Γιατί ο Κοτζιάς 
συναντήθηκε και με τον Γερουλάνο 
σε «γκουρμέ» σουβλακερί u Και του 
εξέφρασε τη στήριξη του «Πράττω» u 

Εξασφαλίζοντας ένα καλό σχόλιο από 
τον «Μικροπολιτικό» του Μαρινάκη u 

Μιλάμε, κατουρηθήκαμε από τα γέλια 

u Οι μπάτσοι τύπωσαν ημερολόγιο 

με Μακεδονία και Βόρεια Κύπρο! u 

Ρε όρθια βόδια, μια ματιά στο χάρτη 
που σας έβαλε ο έμπορας δε ρίξατε; 
u Εννοείται πως έπεσαν καμπάνες u 

Ενώ όταν σαπακιάζουν τον κόσμο στο 
ξύλο, παίρνουν παράσημα και τιμητι-
κές άδειες u Κι όταν συμμετέχουν στο 
λιντσάρισμα κάποιου εμφανώς ανυ-
περάσπιστου ανθρώπου (όρα Ζακ Κω-
στόπουλος) κάνουν κάνα μήνα για να 
διατάξουν την ΕΔΕ u Που θα κλείσει 
με απαλλαγή ή με διοικητικές ποινές-
χάδι u Για τα μάτια του κόσμου ίσα-ίσα 

u Μεγάλος πλακατζής ο κυρ-Γιάννης 

u Πρώτα τους έβαλε να τον στηρίξουν 
δημόσια u (Κόντεψαν να σκοτωθούν 
έτσι όπως σπρώχνονταν Τσίπρας και 
Φώφη) u Και μετά τους είπε: «παιδιά, 
το ξανασκέφτηκα και δεν κατεβαίνω) 
u Συγγνώμη, είναι καλά αυτοί που φτι-
άχνουν τα σποτ της ΝΔ; u Φοβερός 
γκόμενος ο Κούλης; u Εκτός αν δεν 

ήταν στημένο (που δε νομίζουμε) u 

Οπότε υπάρχει χοντρό πρόβλημα στις 
ψηφοφόρους της ΝΔ u Αν όμως δεν 
ήταν στημένο, τι το τραβάς –και κυρίως 
γιατί το μοιράζεις-, ρε Θεοδωρικάκο; 
u Γελάει όλη η Ελλάδα με τον ροφό 
γκόμενο u Παιδιά, να οργανωθούμε, 
να κάνουμε κάναν έρανο u Δεν μπορεί 
κοτζάμ Πάγκαλος να ζει με 370 ευρώ 
το μήνα! u Σε λίγο θα τον δούμε να 
παίρνει φαγητό από τα συσσίτια της Εκ-
κλησίας u Κρίμα, ρε γαμώτο u Ποιος 
Μιχελογιαννάκης, ο γιατρός, ποια Ελε-
νίτσα Αυλωνίτου, ποιος Λεβέντης, ποιες 
Κατερίνες της Κοκκινοσκουφίτσας; u 

Τους εξαφάνισε μεμιάς ο ένας, ο μο-
ναδικός, ο ανεπανάληπτος Ντόναλντ 
Τραμπ u Δήλωσε ότι, περισσότερο από 
οποιονδήποτε άλλο, αισθάνεται ευγνώ-
μων… στον εαυτό του u Γιατί είναι αυ-
τός που έκανε τη μεγάλη διαφορά για 
την Αμερική! u Eίμαι καλύτερος μάγει-

ρας απ' ό,τι οικονομολόγος, δήλωσε ο 
Ευκλειδάκος u Λέτε να ετοιμάζεται ν' 
ανοίξει μαγαζί στο σεϊτάν παζάρ; u Η 
διοίκηση του Εδεσσαϊκού θίχτηκε επει-
δή Τσίπρας και Μητσοτάκης έκαναν 
πλάκα με τον τέως αντιπρόεδρό του u 

Δε μας (μπιπ), λέω 'γω u Ολη η Ελλάδα 
γελάει με τον… ταχυλόγο αντιπρόεδρο 
και σεις θιχτήκατε με τα λεχθέντα στη 
Βουλή; u «Εγώ κλούβα δεν έχω ούτε 
έξω από το σπίτι μου ούτε έξω από το 
γραφείο μου», είπε ο Τσίπρας στη Βου-
λή u Σε ποιον τα λέει αυτά; u Μπορεί 
να μην έχουν δει όλοι την κλούβα που 
σταθμεύει μόνιμα στην Αγίας Γλυκερί-
ας, κάτω από το σπίτι του u Αλλά τις 
κλούβες σε κάθε γωνία γύρω από το 
Μαξίμου τις έχουν δει όλοι u Είτε με 
τα μάτια τους είτε σε φωτογραφίες και 
βίντεο u Γιατί λέει ένα τόσο χοντρό ψέ-
μα; u Γιατί έχει μάθει να πετάει το ψέ-
μα στη στιγμή, χωρίς δεύτερη σκέψη u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Είμαστε μια κυβέρνηση με ταξική μεροληψία. Να 
παραδεχόμαστε ότι μεροληπτούμε ταξικά υπέρ των 

ασθενέστερα οικονομικά τάξεων. Αυτών που η Νέα Δημοκρατία 
φόρτωσε το ξεπέρασμα της κρίσης. Εμείς παρουσιάσαμε αυτές 
τις μέρες τον πρώτο προϋπολογισμό που μειώνει τη λιτότητα. 

Τον πρώτο προϋπολογισμό με μέτρα ύψους 910 εκατομμυρίων 
ευρώ σε όφελος της κοινωνίας, και ναι όσο και αν δεν θέλουν να 

το πιστέψουν, με μη μείωση των συντάξεων.
Ευκλείδης Τσακαλώτος

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Αρχισε το «Κύριε ελέησον»
Η πρώτη απάντηση των Τσιπραίων στο «φτύσιμο» της συνόδου 

του δεσποταριάτου ήταν… συριζαίικη: «Η Ελληνική Κυβέρνηση θα 
προχωρήσει άμεσα στην εκπόνηση Σχεδίου Νόμου, στο πλαίσιο 
του Κοινού Ανακοινωθέντος της 6ης Νοεμβρίου, που αποτελεί ένα 
ιστορικό βήμα για τον εξορθολογισμό των σχέσεων Εκκλησίας και 
Κράτους. Το Σχέδιο Νόμου θα τεθεί σε γνώση της Ειδικής Επιτρο-
πής της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, πριν κατατεθεί στη Βουλή. Το δε 
καθεστώς της μισθοδοσίας των εκκλησιαστικών λειτουργών, απο-
τελεί –σε κάθε περίπτωση- ευθύνη και απόφαση της Πολιτείας». 
Δηλαδή, έλεγαν στους δεσποτάδες: θα νομοθετήσουμε όπως 
νομίζουμε εμείς, θα βγάλουμε τους κληρικούς από την Ενιαία 
Αρχή Πληρωμών και το σχετικό νομοσχέδιο απλά θα το θέσουμε 
υπόψη σας, για να το γνωρίζετε, όχι για να έχετε δικαίωμα βέτο.

Σχολιάζαμε στο προηγούμενο φύλλο: «Υπάρχει περίπτωση να 
κάνει ο Τσίπρας αυτά που με απειλητικό τρόπο ανακοίνωσε 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 συριζαί-
ων που βλέπουν ότι ακόμα και σ' αυτόν τον ετεροβαρή (σε βάρος 
του κράτους) συμβιβασμό που πέτυχε με τον Ιερώνυμο, ο Τσίπρας 
“έφαγε πόρτα“ από τους δεσποτάδες».

Και, φυσικά, επιβεβαιωθήκαμε. Πριν καν τυπωθεί η «Κόντρα», 
ο Τζανακόπουλος δήλωσε ότι η κυβέρνηση δε βιάζεται να νομο-
θετήσει! Το «θα εκπονήσουμε άμεσα σχέδιο νόμου» έγινε «δε 
βιαζόμαστε». Ο δε Γαβρόγλου ανακοίνωσε, διά του κομματικού 
ραδιοσταθμού, ότι έχει εντολή από τον πρωθυπουργό να ξεκινή-
σει «έναν κύκλο συζητήσεων για να διευκρινιστεί ένα σύνολο ζη-
τημάτων που ενδεχομένως δεν έχουν γίνει κατανοητά, αλλά και 
για να καταλάβουμε το βάθος και τον χαρακτήρα των αντιδρά-
σεων». «Δεν έχουμε τίποτε να φοβηθούμε, αλλά να εξαντλήσου-
με το διάλογο και να πάρουμε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες» 
συμπλήρωσε ο Γαβρόγλου με εκείνο το χαμηλών τόνων ύφος που 
θυμίζει έντονα το ύφος των δεσποτάδων.

Κι άρχισε το «κύριε ελέησον», που και οι δυο πλευρές το ξέρουν 
πολύ καλά. Ο Γαβρόγλου έκανε πρώτα μια συνάντηση με τον 
Ιερώνυμο, προφανώς για να χαράξουν από κοινού την τακτική. 
Μετά υποδέχτηκε αντιπροσωπία μητροπολιτών της Εκκλησίας 
της Κρήτης (φωτογραφία). Μετά πήρε το αεροπλάνο και ξαναπή-
γε στο αγαπημένο του Φανάρι, για μια ακόμα συνάντηση με τον 
Βαρθολομαίο. Ποιος ξέρει πόσους ακόμα δεσποτάδες και παπά-
δες θα συναντήσει σε μια προσπάθεια να βγάλει κάτι. Χλομό το 
κόβουμε, για το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, δεδομένου 
του «αγκαθιού» της εξόδου των παπάδων από την Ενιαία Αρχή 
Πληρωμών. Το πιθανότερο είναι το θέμα να παραπεμφθεί στην… 
επόμενη κυβέρνηση. Κρατάμε όμως και μια επιφύλαξη, γιατί και 
με τους δεσποτάδες και με τους συριζαίους ποτέ δεν ξέρεις…

Προπαγανδιστές του φασισμού
Συνέντευξη της Μαρίν Λεπέν σε ελληνική εφημερίδα. Οχι σε 

κάποιο περιθωριακό ακροδεξιό έντυπο, αλλά στη ναυαρχίδα του 
καραμανλισμού, τη δεξιά φυλλάδα με τη μεγαλύτερη κυκλοφο-
ρία, την «Κυριακάτικη Δημοκρατία» του ομίλου Φιλιππάκη. «Ρίξτε 
τον Τσίπρα! (γέλια) Ρίξτε τον Τσίπρα! Να η συμβουλή μου. Εκλέξτε 
ανθρώπους που θέλουν να συμμετέχουν στο πλαίσιο συμφωνίας 
με άλλα έθνη για την προάσπιση των συνόρων της Ελλάδας», 
λέει η Λεπέν. Και προμοτάρει τη «Νέα Δεξιά» του Φαήλου Κρα-
νιδιώτη.

Μπορεί η Λεπέν να κάνει ζημιά στον ΣΥΡΙΖΑ; Μάλλον διαφήμι-
ση του κάνει. Στη ΝΔ μπορεί να κάνει ζημιά, εμφανίζοντας κάποιο 
από τα ακροδεξιά μορφώματα (και προφανώς τη συμμαχία τους, 
αν αυτή προκύψει) ως πολιτική λύση για την Ελλάδα. Δεν ξέρουμε 
αν έχει προοπτική η προσπάθεια να στήσουν έναν πόλο στα δεξιά 
της ΝΔ (χωρίς τον εθνικοσοσιαλισμό της ΧΑ), βλέπουμε όμως ότι 
το προσπαθούν. Και ο όμιλος Φιλιππάκη πρωταγωνιστεί σ' αυτό 
(ο Κρανιδιώτης είναι μόνιμος αρθρογράφος στη «Δημοκρατία»). 
Κι αυτό ευνοεί τον ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά, δικαιώνοντας όσους μιλούν 
για υπόγειες διαδρομές του Μαξίμου με τον καραμανλισμό.

Προς εκλογική 
σύμπραξη της 
ακροδεξιάς

Ο πρώην ανελίτης Δ. Καμμέ-
νος ήταν αυτός που ανακοίνω-
σε την εκλογική σύμπραξη του 
Καρατζαφέρη, του Βελόπου-
λου και της αφεντιάς του (τον 
Μπαλτάκο παρέλειψε να τον 
αναφέρει), χωρίς να δώσει πε-
ρισσότερες λεπτομέρειες. Μ' 
άλλα λόγια, η είδηση μπορεί να 
είναι και μούφα. Να εκφράζει 
μόνο τον ευσεβή πόθο του 
Καμμένου.

Ζήτησε να γίνουν δημοσκο-
πήσεις τον Φλεβάρη «για να 
δούμε πού πάμε», αν και ο ίδι-
ος εκτιμά ότι το ποσοστό της 
ακροδεξιάς σύμπραξης «χωρίς 
το ποσοστό της Χρυσής Αυγής 
είναι περίπου στο 12%»! Απ' αυ-
τές τις δημοσκοπήσεις, είπε, 
θα βγει και ο αρχηγός της σύ-
μπραξης. «Αν η δημοσκόπηση 
δίνει Φαήλο ή Καρατζαφέρη 
ή Βελόπουλο», για τη θέση του 
αρχηγού, «θα κάνουμε όλοι πί-
σω» είπε χαρακτηριστικά.

Είναι γνωστό ότι γίνονται 
παρασκηνιακές συζητήσεις 
ανάμεσα στους ομαδάρχες 
της ακροδεξιάς, που ξέρουν 
ότι ο καθένας μόνος του δεν 
μπορεί να κάνει τίποτα, όλοι 
μαζί όμως μπορούν να εκμε-
ταλλευτούν την οφθαλμοφανή 
κρίση των νεοναζιστών της ΧΑ 
και να καταφέρουν να μπουν, 
έστω και οριακά στη Βουλή. 
Από μια ΝΔ που θα κηρύξει 
πανστρατιά για την επάνοδο 
στην εξουσία, ξέρουν ότι δεν 
μπορούν να κερδίσουν πολλές 
ψήφους. Αλλωστε, ο Μητσο-
τάκης, βάζοντας τη ΝΔ στο 
ρεύμα του εθνικοφασισμού 
για το «Μακεδονικό» κατά-
φερε να φτιάξει ένα ισχυρό 
ανάχωμα στα δεξιά της ΝΔ, 
ενώ το δίδυμο Βορίδη-Γεωρ-
γιάδη φροντίζει την οχύρωση 
και σε επίπεδο ρητορικής. Στο 
ποσοστό της ΧΑ ποντάρουν 
κυρίως, καθώς βλέπουν ότι ο 
παλιός πυρήνας των νεονα-
ζιστών αποσυντίθεται, μετά 
την αναγκαστική απόσυρση 
των ταγμάτων εφόδου από το 
προσκήνιο.

Υπόθεση Σημίτη - c4i

Νέος γύρος σκανδαλολογίας ή 
εκκαθάριση εκκρεμοτήτων;

μετά απ' αυτούς. Πρόκειται για 
τον Ευάγγελο Βασιλάκο, γενι-
κό διευθυντή Αμυντικών Εξο-
πλισμών και Επενδύσεων την 
περίοδο από τον Απρίλη του 
2006 μέχρι τον Οκτώβρη του 
2010 και ήδη καταδικασμένο 
πρωτοδίκως για άλλη υπόθεση 
σε ποινή κάθειρξης 16 ετών (με 
ανασταλτικό χαρακτήρα στην 
έφεση, γι' αυτό είναι ελεύθε-
ρος).

Ο Βασιλάκος «εμφανίστη-
κε» στον ειδικό ανακριτή εφέ-
τη Δ. Ορφανίδη και κατέθεσε 
για την υπόθεση του c4i. Τι 
κατέθεσε; Ενα πολύ ωραίο… 
δημοσιογραφικό άρθρο, χωρίς 
όμως το παραμικρό αποδεικτι-
κό στοιχείο, επομένως ποινικά 
άχρηστο. Ας τον απολαύσου-
με: «Θεωρώ αφελή τον οποι-
ονδήποτε θεωρεί ότι πολιτικά 
πρόσωπα δεν χρηματίστηκαν 
για οποιαδήποτε εξοπλιστι-
κή προμήθεια. Δεν μπορώ να 
γνωρίζω ποσά ή τον τρόπο με 
τον οποίο χρηματίστηκαν συ-
γκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, 
αλλά θεωρώ αδύνατον πρώτον 
να μην γνώριζαν ότι υπήρχαν 
παράνομες πληρωμές και 
δεύτερον μου είναι δύσκολο 
να συγκεράσω συγκεκριμένες 
πολιτικές αποφάσεις και ενέρ-
γειες με οικονομικά μεγέθη. (…)

Η προσωπική μου εκτίμηση 
είναι ότι ο κ. Σημίτης γνώριζε 
και γνωρίζει για παράνομες 
πληρωμές στην προμήθεια 
του c4i, ιδίως προς τον τότε 
Υπουργό Εθνικής Αμυνας κ. 
Παπαντωνίου. Είναι αφέλεια να 
θεωρεί κάποιος ότι οι πρωθυ-
πουργοί της χώρας δεν γνωρί-
ζουν για το αν δωροδοκούνται 
οι Υπουργοί Αμυνάς τους. Η 
γνώση τους αυτή δε, περιέρχε-
ται σε αυτούς από αυτούς που 
δωροδοκούν τους υπουργούς. 
Ο κ. Σημίτης γνώριζε, όπως και 
όλοι οι κατοπινοί πρωθυπουρ-
γοί γνώριζαν και γνωρίζουν 
για τη διαφθορά που επικρατεί 
στους εξοπλισμούς του Υπουρ-
γείου Εθνικής Αμυνας ακόμη 
και σήμερα. Είμαι σε θέση να 
γνωρίζω ότι ειδικά οι Υπουργοί 
Εθνικής Αμυνας διακατέχονται 
από την νοοτροπία του επιχει-
ρηματία. Δηλαδή, θεωρούν ότι 
αφού από την υπογραφή τους 
σε μία σύμβαση μία εταιρία ή 
ένας επιχειρηματίας αποκομί-
ζει κέρδη εκατομμυρίων ευρώ 
θεωρούν ότι πρέπει και αυτοί 
να πάρουν ένα κομμάτι αυτών 
των κερδών. (…)

Η εκτίμησή μου είναι ότι κατά 
πάσα πιθανότητα έχει δωροδο-
κηθεί ο κ. Παπαντωνίου. Δεν εί-
μαι σε θέση να γνωρίζω αν ο κ. 
Σημίτης έχει δωροδοκηθεί για 
την συγκεκριμένη προμήθεια, 
αλλά θεωρώ αδύνατον να μην 
έχει ενημερωθεί για τις παρά-

νομες πληρωμές της σύμβασης 
c4i από τον Χριστοφοράκο».

Μπροστά του ο Καμμένος 
είναι προφέσορας της συνω-
μοσιολογίας. Διότι αυτός ανα-
κατεύει ονόματα, αριθμούς, 
επαφές, φτιάχνει ένα σενάριο 
(εξωφρενικό έστω) και το σερ-
βίρει. Ενώ ο Βασιλάκος μας 
είπε τι πιστεύει (το ίδιο που πι-
στεύει κάθε Ελληνας). Αλλο τι 
πιστεύει κανείς, όμως, και άλλο 
τι καταθέτει στον ανακριτή. Κι 
επειδή πρόκειται για έμπειρο 
στέλεχος (έχει κάνει σε διάφο-
ρα πολιτικά πόστα στη ΝΔ, επί 
σειρά ετών), δεν μπορεί κανείς 
να υποστηρίξει στα σοβαρά 
ότι δεν ήξερε τι έκανε.

Ξεπηδούν αμέσως, λοιπόν, 
μια σειρά ερωτήματα. Πήγε 
μόνος του ο Βασιλάκος στον 
ανακριτή ή τον κάλεσε ο τελευ-
ταίος; Αν τον κάλεσε, τι περίμε-
νε απ' αυτόν; Αν ο Βασιλάκος 
πήγε μόνος του, δε νομίζετε 
ότι δώδεκα χρόνια καθυστέ-
ρησης είναι πάρα πολλά; Από 
την άλλη, ο Βασιλάκος έχει 
μια καταδίκη 16 ετών για άλλη 
υπόθεση (προμήθεια του συ-
στήματος Ηλεκτρονικός Πόλε-
μος στο Στρατό με μεσάζοντα 
τον Λιακουνάκο) και περιμένει 
στο δεύτερο βαθμό να αθωω-
θεί. Εύλογα, λοιπόν, μπορεί  να 
σκεφτεί κάποιος ότι έχει κάνει 
κάποιου είδους συναλλαγή.

Αν υπάρχει συναλλαγή, ο 
Βασιλάκος έχει κάτι σημα-
ντικό να κερδίσει, ώστε να 
παίρνει το ρίσκο να τον πλα-
κώσουν στις μηνύσεις και τις 
αγωγές ο Σημίτης και ο Γιάν-
νος. Οι άλλοι όμως τι έχουν 
να κερδίσουν από τέτοιου 
είδους καταθέσεις; Ποινικά 
τίποτα. Η κίνηση να ανοίξουν 
τους λογαριασμούς του Ση-
μίτη στις τέσσερις ελληνικές 
συστημικές τράπεζες είναι 
για γέλια, όπως γράψαμε και 
στο προηγούμενο φύλλο. Σιγά 
μην έστελνε το φρουρό του 
να του καταθέτει τις μίζες στο 
κοντινότερο υποκατάστημα 
ελληνικής τράπεζας.

Πολιτικά; Αυτό είναι συζητή-
σιμο. Ο Βασιλάκος κατέθεσε 
πράγματα που τα κουβεντιά-
ζουν σε κάθε συντροφιά, σε 
κάθε καφενείο. Υπάρχει ακλό-
νητη πεποίθηση στον ελληνικό 
λαό ότι οι μίζες πέφτουν σαν 
το χαλάζι. Και κανένας δε χά-
φτει το παραμύθι του Σημίτη 
και των κολαούζων του ότι 
αυτός… απλώς προήδρευε 
και δεν πήρε χαμπάρι τίποτα. 
Ούτε για το ένα εκατομμύριο 
που πήρε από τη Siemens και 
το έβαλε στα ταμεία του ΠΑ-
ΣΟΚ ο Τσουκάτος, ο έμπιστός 
του! Ούτε για τον Ακη, για τον 
Γιάννο, για τον Μαντέλη (οι τε-

λευταίοι δύο στενοί συνεργά-
τες του). Αυτή η συζήτηση που 
γίνεται χρόνια τώρα ανάμεσα 
στους ανθρώπους του λαού 
παίρνει κατά κάποιο τρόπο νό-
μιμη υπόσταση, αφού τα ίδια 
καταθέτει ένα επί χρόνια με-
γαλοστέλεχος του υπουργείου 
Αμυνας, έστω κι αν δεν έχει 
να καταθέσει καμιά απόδειξη. 
Ας μην παρασυρόμαστε απ' 
αυτά που λένε το ΚΙΝΑΛ και 
γράφουν τα παπαγαλάκια των 
αντιπολιτευόμενων αστικών 
φυλλάδων, περί στοχοποίησης 
του Σημίτη χωρίς αποδείξεις 
κτλ. Κανένα δεν πείθουν, για-
τί -όπως είπαμε- στον κόσμο 
είναι εδραία η πεποίθηση για 
τις μίζες και το ρόλο των πολι-
τικών προσώπων. Κι αυτό ακρι-
βώς είναι που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι προφανές ότι στόχος 
δεν είναι ο πολιτικά τελειωμέ-
νος Σημίτης, που εδώ και μια 
δεκαπενταετία δεν παίζει κα-
νένα ρόλο στα πολιτικά πράγ-
ματα (δεν είναι καν βουλευτής, 
ώστε να παριστάνει τον «σοφό 
Νέστορα» του κοινοβουλίου). 
Στόχος είναι το ΚΙΝΑΛ. Πρώτο 
για να μη μπορέσει να σηκώσει 
κεφάλι και δεύτερο για να γίνει 
υποχωρητικό στη συνεχή πίεση 
του ΣΥΡΙΖΑ. 'Η να πάει σούμπι-
το με τη ΝΔ, ώστε το πεδίο των 
ψηφοφόρων της άλλοτε κρα-
ταιάς σοσιαλδημοκρατίας να 
μείνει ανοιχτό για τον ΣΥΡΙΖΑ, 
που σηκώνει τις αντιδεξιές ση-
μαίες.

Αυτός είναι ο σχεδιασμός. 
Το αν και σε τι βαθμό θα βγει, 
μένει να αποδειχτεί. Το μόνο 
βέβαιο είναι πως οι συριζαίοι 
αποδεικνύονται αδίστακτοι. 
Δεν παίζουν απλώς «σκληρό 
ροκ», αλλά ξεπερνούν κάποια 
όρια που παραδοσιακά έχει 
θέσει στη λειτουργία του το 
αστικό πολιτικό σύστημα. Μι-
μούνται τον Μητσοτάκη και 
τους Κυρκοφλωράκηδες του 
1989 και τη συμπεριφορά τους 
έναντι του Α. Παπανδρέου. Γι' 
αυτό και το ΚΙΝΑΛ, παριστά-
νοντας ότι αντεπιτίθεται, αλλά 
στην ουσία αμυνόμενο, μιλά 
για αναβίωση του «βρόμικου 
'89». Ομως, ούτε το 2018 είναι 
1989, ούτε ο Σημίτης είναι Πα-
πανδρέου, ούτε το σημερινό, 
εκλογικά μονοψήφιο ΚΙΝΑΛ 
είναι το παλιό ΠΑΣΟΚ που και 
στα χειρότερά του έπιανε 40% 
για πλάκα.

Σ' αυτό το νέο σκηνικό, 
λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ρίχνει 
συνέχεια στην πολιτική αρέ-
να δόσεις σκανδαλολογίας, 
προσπαθώντας να ενσταλάξει 
στις λαϊκές συνειδήσεις την 
εξής απλή σκέψη: όλοι την 
ίδια πολιτική θα εφαρμόσουν, 
αλλά οι άλλοι είναι κλέφτες και 
διεφθαρμένοι. 

Η δικογραφία πήγε στη Βου-
λή και μέσα σε λίγη ώρα 

είχε λυθεί το μυστήριο με τον 
«μυστικό μάρτυρα» που ενέ-
πλεξε τον Κ. Σημίτη σε υπόθε-
ση με μίζες για το περιβόητο 
σύστημα ασφάλειας c4i, που 
παραγγέλθηκε για τους ολυ-
μπιακούς αγώνες, χρυσοπλη-
ρώθηκε, αλλά δε λειτούργησε 
ποτέ, ούτε στους αγώνες ούτε 
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Πόνεσε πολύ…
Πόνεσε πολύ η τελευταία εκεχειρία που το σιωνιστικό κράτος 

αναγκάστηκε να υπογράψει με την Παλαιστινιακή Αντίσταση στη 
Γάζα. Περισσότερο από άλλες εκεχειρίες του πρόσφατου παρελ-
θόντος. Οχι τόσο επειδή το σιωνιστικό μόρφωμα αναγκάστηκε να 
αποδεχτεί την Αντίσταση ως συνομιλητή (αυτό έχει ξαναγίνει στο 
παρελθόν) όσο γιατί την εκεχειρία τη ζήτησε το ίδιο, μετά από 
ένα μπαράζ ρουκετών, όλμων και βλημάτων (μεταξύ των οποίων 
και ενός πυραύλου Kornet, που έπληξε στρατιωτικό λεωφορείο), 
με τις οποίες η Αντίσταση απάντησε συντονισμένα και σε πλήρη 
ετοιμότητα, στην μπαμπέσικη δολοφονία επτά στελεχών της από 
ισραηλινό κομάντο που εισέβαλε στη Λωρίδα της Γάζας υπό την 
κάλυψη πυρών τεθωρακισμένων και αεροσκαφών.

Επειδή η συγκεκριμένη εκεχειρία από τους Παλαιστίνιους γι-
ορτάστηκε ως νίκη, ενώ στο Ισραήλ οδήγησε στην παραίτηση του 
φασίστα Λίμπερμαν από το πόστο του υπουργού Αμυνας, ο Νετα-
νιάχου, που ανέλαβε και το υπουργείο Αμυνας, για να έχει απόλυτο 
έλεγχο της κατάστασης, έχει αρχίσει περιοδεία σε στρατιωτικές 
μονάδες, σε μια εμφανή προσπάθεια να τονώσει το φρόνημα των 
σιωνιστών στρατιωτικών, το οποίο έχει προφανώς κλονιστεί. Μια 
ματιά στο twitter του πρωθυπουργού του Ισραήλ (https://twitter.
com/israelipm?lang=el, στα αγγλικά) και στο προσωπικό του Νε-
τανιάχου (https://twitter.com/netanyahu?lang=el, στα εβραϊκά) 
θα σας δώσει μια μικρή ιδέα της εκστρατείας τόνωσης του ηθικού 
των σιωνιστών μακελάρηδων, στην οποία επιδίδεται ο Νετανιάχου.

Κάποιοι μιλούν για προεκλογική εκστρατεία. Ο Νετανιάχου 
απέφυγε την κυβερνητική κρίση μετά την παραίτηση Λίμπερμαν 
(τον στήριξε το άλλο ακροδεξιό κόμμα, του Ναφτάλι Μπένετ), 
όμως ο κίνδυνος να οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές δεν έχει πε-
ράσει. Ακόμα κι αν δεχτούμε ότι κάνει προληπτική προεκλογική 
εκστρατεία, δεν είναι καθόλου τυχαίο το κοινό από το οποίο 
επέλεξε να ξεκινήσει και μέσω αυτού να απευθυνθεί στον σιωνι-
στικό όχλο. Ξεκινά από εκεί που έχει δεχτεί το πλήγμα από την 
Παλαιστινιακή Αντίσταση, προσπαθώντας να σβήσει ή να υπο-
βαθμίσει τις δυσμενείς εντυπώσεις για το γόητρο του «ανίκητου» 
σιωνιστικού στρατού.

Οι αμερικανόδουλοι 
αλληλοστηρίζονται

Επιχείρηση 
αναστήλωσης 
του προσωπι-
κού του προφίλ 
στον αραβικό 
κόσμο, μετά την 
«περιπέτεια» με 
τη δολοφονία 
του Τζαμάλ Κα-
σόγκι, ξεκίνησε 
ο πρίγκηπας-δι-
άδοχος του σα-
ουδαραβικού θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Πρώτος σταθμός 
του το Κάιρο, όπου τον υποδέχτηκε ο δικτάτορας στρατηγός 
Αμπντελφατάχ αλ Σίσι.

Ο Σίσι χρωστάει στους Αμερικανούς την επικράτησή του, μετά 
από στρατιωτικό πραξικόπημα με το οποίο ανέτρεψε τον εκλεγ-
μένο πρόεδρο και την εκλεγμένη κυβέρνηση της Μουσουλμανι-
κής Αδελφότητας, ενώ ο Μπιν Σαλμάν χρωστάει επίσης στους 
Αμερικανούς τη στήριξή του στην ηγεσία της Σαουδικής Αραβί-
ας, παρά τη διεθνή κατακραυγή για τη δολοφονία του Κασόγκι, 
την οποία διέταξε ο ίδιος και εκτέλεσαν στενοί του συνεργάτες.

«Για τα αφεντικά όλα είναι καλά 
με τον Μακρόν»

Δανειζόμαστε τον τίτλο του σημειώμα-
τος από σύνθημα γραμμένο σε πικέτα 

που κρατούσε διαδηλωτής στις τελευταίες 
διαδηλώσεις των «κίτρινων γιλέκων». Οι δι-
αδηλώσεις και τα μπλοκαρίσματα δρόμων 
έχουν στριμώξει άσχημα τη γαλλική κυβέρ-
νηση κατακρημνίζοντας την ήδη χαμηλή δη-
μοτικότητα του Μακρόν που ακόμα δεν έχει 
συμπληρώσει δυο χρόνια στη διακυβέρνηση 
της χώρας. Στη διαδήλωση του Παρισιού το 
Σάββατο 24 Νοέμβρη, χιλιάδες διαδηλωτές 
έστησαν πύρινα οδοφράγματα και συγκρού-
στηκαν για ώρες με τα γαλλικά ΜΑΤ παρα-
λύοντας το κέντρο της πόλης. Στις δεκάδες 
φωτογραφίες από τις συγκρούσεις φαίνεται 
να συμμετέχουν μαζικά, η «άγρια νεολαία» 
των γαλλικών προαστίων και το αναρχικό 
«μαύρο μπλοκ» οργανώνοντας τη σύγκρου-
ση με τα λαομίσητα CRS (τα γαλλικά ΜΑΤ). 
Στις διαδηλώσεις που έγιναν σε πανεθνική 
κλίμακα την ίδια μέρα οι διαδηλωτές ξεπέ-
ρασαν τις 100.000.

Παρά τις μεγάλες αντιδράσεις ενάντια 
στο νέο «περιβαλλοντικό» νόμο που αυξάνει 
ακόμα περισσότερο την τιμή του ντίζελ κίνη-
σης, ο Μακρόν, με το αυτοκρατορικό ύφος 
που τον διακρίνει, δηλώνει αποφασισμένος 
να περάσει το νόμο με οποιοδήποτε κόστος. 
Σαν «στοργικός πατέρας» δηλώνει ότι είναι 
εκεί για να ακούσει τους διαδηλωτές που δι-
αδηλώνουν ειρηνικά, αλλά δεν κάνει πίσω. 
Το μόνο που αφήνει ανοιχτό προς διαπραγ-
μάτευση είναι το πότε θα ξεκινήσει χρονικά 
η εφαρμογή του νόμου.

Μπορεί η συμμετοχή του κόσμου στις 
διαδηλώσεις να φθίνει, όμως οι στατιστικές 

σε εθνική κλίμακα δείχνουν ότι πάνω από 
το 75% των Γάλλων και πάνω από το 50% 
των ερωτηθέντων που ψήφισαν Μακρόν 
στις τελευταίες εκλογές στηρίζει τις διαδη-
λώσεις ενάντια στην αύξηση της τιμής των 
καυσίμων.

Ο Μακρόν από την πρώτη στιγμή που 
ανέλαβε την πολιτική ηγεσία της ιμπερια-
λιστικής Γαλλίας είχε δηλώσει με περίσσιο 
θράσος ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω στις 
εργατικές διεκδικήσεις ή στους αμυντικούς 
εργατικούς αγώνες που έχουν ως στόχο την 
προστασία των εργασιακών κεκτημένων. 
Ενας αστός πολιτικός ειδικών αποστολών, 
που ανέλαβε να ξεθεμελιώσει τα τελευταία 
δικαιώματα της γαλλικής εργατικής τάξης, 
κατά το πρότυπο της γερμανικής «Ατζέντα 
2000» του σοσιαλδημοκράτη Γκέρχαρντ 

Σρέντερ, βοηθώντας τον ασθμαίνοντα γαλ-
λικό καπιταλισμό να καλύψει το χαμένο έδα-
φος σε σχέση με τον γερμανικό. Από τους 
πρώτους μήνες της προεδρίας του έδειξε 
το σκληρό νεοφιλελεύθερο πρόσωπο της 
κυβέρνησής του, αναλαμβάνοντας να φέρει 
σε πέρας ό,τι δεν κατάφεραν οι προκάτοχοί 
του. Το πολιτικό του μέλλον φαντάζει εξαι-
ρετικά δυσοίωνο αυτή τη στιγμή. Η προϊούσα 
ύφεση του γαλλικού καπιταλισμού ζητά ερ-
γατικό «αίμα» και καθιστά εξίσου αναλώσι-
μους με τους φθαρμένους, τους ευέλπιδες 
και άφθαρτους αστούς πολιτικούς. Το έκανε 
στο παρελθόν με τον Σαρκοζί και τον Ολάντ, 
σπρώχνοντάς τους στη συνέχεια στην πολι-
τική αφάνεια ή τη συνταξιοδότηση, το κάνει 
και τώρα με τον Μακρόν.

Δακρυγόνα και ξύλο στα καραβάνια των απελπισμένων

Το είπε και το έκανε ο Τραμπ. 
Τα πρώτα κύματα των μετα-

ναστών που προσπάθησαν να 
«εισβάλλουν» στις ΗΠΑ αντιμε-
τωπίστηκαν με ρόπαλα και δα-
κρυγόνα. Περιμένοντας ατέλει-
ωτες ώρες σε άθλιες συνθήκες, 
ορισμένοι (καμιά πεντακοσαριά) 
απελπίστηκαν και επιχείρησαν 
την περασμένη Κυριακή να 
περάσουν τα σύνορα χωρίς να 
ακολουθήσουν τη «νόμιμη» οδό. 
Σύμφωνα με την «Ουάσινγκτον 
Ποστ», οι αμερικάνοι συνοριο-
φύλακες δήλωσαν ότι μπορούν 
να ελέγξουν μόνο μέχρι 100 
αιτήσεις για άσυλο την ημέρα. 
Ωστόσο, πολλοί μετανάστες 
στα σύνορα ανέφεραν ότι την 
προηγούμενη Παρασκευή πέ-
ρασαν τη διαδικασία αίτησης 
ασύλου μόνο 80 μετανάστες και 
κάθε μία από τις δύο επόμενες 
μέρες μόλις 40!

Αν σκεφτείτε ότι μέχρι στιγ-
μής έχουν συσσωρευτεί στα σύ-
νορα ΗΠΑ – Μεξικού πάνω από 
8.200 άτομα, αυτό σημαίνει ότι 
θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα 
τρίμηνο για να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία! 

Κατά τον Τραμπ, οι απελπι-
σμένοι μετανάστες που τόλμη-
σαν να πετάξουν πέτρες στη 
συνοριακή αστυνομία και το 
στρατό ανήκουν σε μία ειδική 
κατηγορία «εγκληματιών»! Τους 
«εγκληματίες που πετούν πέ-

τρες»! Αυτοί οι «εγκληματίες» δε 
θα πρέπει να γίνουν δεκτοί στις 
ΗΠΑ και ο στρατός θα πρέπει 
να τους αντιμετωπίσει σαν να 
κρατάνε όπλα! Αυτό είχε δηλώ-
σει στη συνέντευξη Τύπου που 
έδωσε στις αρχές Νοέμβρη ο 
Τραμπ. Επομένως, η κατεύθυν-
ση είναι «βαράτε τους μέχρι να 
φύγουν». Οι ΗΠΑ απείλησαν μέ-
χρι και να κλείσουν εντελώς για 
άγνωστο χρονικό διάστημα το 
συνοριακό πέρασμα του «Αγίου 
Ισιδώρου» στα σύνορα με το Με-
ξικό (εκεί που έγιναν οι ταραχές 
της περασμένης Κυριακής), στο 
οποίο καθημερινά περνούν 100 
χιλιάδες άτομα την ημέρα!

Δεν εκπλησσόμαστε, φυ-
σικά, για αυτή την εξέλιξη. Τα 
καραβάνια των απελπισμένων 
(κυρίως από την Ονδούρα) με-

ταναστών αντιμετωπίζονται σαν 
«έμποροι ναρκωτικών». Το είπε 
και αυτό ο Τραμπ στη συνέντευ-
ξη Τύπου της 1ης Νοέμβρη: ότι 
η παράνομη μετανάστευση από 
τα νότια σύνορα είναι που φέρ-
νει και το 100% της ηρωίνης και 
το 90% της κοκαΐνης στη χώρα! 
Προσπάθησε έτσι να ενεργοποι-
ήσει τα φασιστικά ανακλαστικά 
των φοβισμένων αμερικάνων 
μικροαστών για να δικαιολογή-
σει την αντιμεταναστευτική του 
πολιτική. Ταυτίζοντας, δηλαδή, 
τους κατατρεγμένους μετανά-
στες με την κερδοφόρα μπίζνα 
των ναρκωτικών!

Στη συνέντευξή του ο Τραμπ 
μας έδωσε και μερικά ακόμα εν-
διαφέροντα στοιχεία. Οτι γύρω 
στους 700 χιλιάδες μετανάστες 
περιμένουν να εξεταστούν οι αι-

τήσεις τους για άσυλο, με τη δια-
δικασία να απαιτεί τριάμισι χρό-
νια! Για όλο αυτό το διάστημα, 
ο Τραμπ θέλει να μαντρωθούν 
οι μετανάστες σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, σε σκηνές που 
φτιάχνει ο στρατός, αντί να «μο-
λύνουν» την αμερικάνικη κοινω-
νία! Το σύνολο των «παράνομων» 
μεταναστών υπολογίζεται σε 11-
12 εκατομμύρια (ίσως και 20 είπε 
ο Τραμπ). Ποσοστό ελάχιστο σε 
μία χώρα με 326 εκατομμύρια 
πληθυσμό. Πολλοί από αυτούς 
τους «παράνομους» μετανά-
στες εργάζονται για χρόνια και 
έχουν ενταχθεί στην αμερικάνι-
κη κοινωνία.  Οταν είναι να τους 
στύψουν είναι «καλοί», όταν θα 
πρέπει να τους περιθάλψουν τό-
τε γίνονται… εγκληματίες!
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Με σκληρή γλώσσα, πυροβολι-
σμούς και κατάσχεση τριών 

πολεμικών πλοίων απάντησε η Ρωσία 
στην Ουκρανία, μετά την παραβίαση 
από πλοία του ουκρανικού ναυτικού 
(σύμφωνα με τους ρωσικούς ισχυ-
ρισμούς) των κανόνων «αβλαβούς 
διέλευσης» στον πορθμό του Κερτς, 
που ενώνει τη Μαύρη Θάλασσα με 
την Αζοφική, ανατολικά της Κριμαί-
ας (που ανήκε στην Ουκρανία κι έχει 
προσαρτηθεί στη Ρωσία). Το θερμό 
επεισόδιο διαδραματίστηκε την πε-
ρασμένη Κυριακή, όταν τρία ουκρα-
νικά πλοία περιπολούσαν στη θαλάσ-
σια περιοχή που μοιράζεται η Ρωσία 
με την Ουκρανία, βάσει διμερούς 
συμφωνίας. Τα πλοία προσπάθησαν 
να περάσουν από τον πορθμό που 
χωρίζει την Κριμαία από τη Ρωσία, 
στον οποίο η τελευταία κατασκευάζει 
γέφυρα για να μπορεί να συνδέεται 
με την Κριμαία από το έδαφος. Εκεί, 
σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, τα 
ουκρανικά πολεμικά έκαναν επικίν-
δυνους ελιγμούς, γι’ αυτό και οι ρω-
σικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ τραυμα-
τίζοντας τρία μέλη του πληρώματος. 

Η ουκρανική πλευρά φυσικά το αρ-
νείται, ισχυριζόμενη ότι τα πολεμικά 
πλοία περιπολούσαν στην περιοχή 
και κατευθύνονταν στην Αζοφική 
Θάλασσα, στην οποία υπάρχουν 
ουκρανικές ναυτικές βάσεις και δύο 
ουκρανικά λιμάνια (Μαριούπολη και 
Μπερντιάνσκ). Παραδέχτηκε, όμως, 

ότι στα πλοία επέβαιναν ουκρανοί 
μυστικοί πράκτορες, αλλά το δικαιο-
λόγησε ως απάντηση στην «ψυχολο-
γική και φυσική πίεση από τις ρωσικές 
μυστικές υπηρεσίες».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσί-
ας ζήτησε την έκτακτη σύγκληση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το 
οποίο όμως απέρριψε κάθε συζήτηση 
(λόγω άρνησης των ΗΠΑ και των ευ-
ρωπαϊκών κρατών). Σε σκληρή γλώσ-
σα το ρωσικό ΥΠΕΞ διεμήνυσε ότι «η 
Ρωσική Ομοσπονδία θα καταστείλει 
σκληρά κάθε επίθεση εναντίον της 
κυριαρχίας και της ασφάλειάς της», 

κάνοντας λόγο για συνδιοργάνωση 
της ουκρανικής πολιτικής από ΗΠΑ 
και ΕΕ. Ωστόσο, οι δύο τελευταίες 
δεν φάνηκε να θέλουν να οξύνουν τα 
πνεύματα, παρά το γεγονός ότι χρέω-
σαν στη Ρωσία το φταίξιμο για το θερ-
μό αυτό επεισόδιο. ΗΠΑ και ΕΕ ζήτη-
σαν από τις δύο πλευρές να κάνουν 
τα πάντα για να «αποκλιμακώσουν» 
την ένταση. Το είπε ο Τραμπ, το είπε η 
Μέρκελ, το είπε και ο γερμανός υφυ-
πουργός Εξωτερικών Μίχαελ Ροτ, δη-
λώνοντας ότι «το τελευταίο που χρει-
αζόμαστε στην παρούσα φάση είναι 
μία νέα κλιμάκωση μεταξύ Ρωσίας 

και Ουκρανίας». Ομως, ο ουκρανός 
πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο ζήτησε 
από το ουκρανικό κοινοβούλιο να 
αποφασίσει την κήρυξη στρατιωτικού 
νόμου με… αμυντικό χαρακτήρα! Το 
ουκρανικό κοινοβούλιο δεν είχε κα-
νένα πρόβλημα με αυτό και ενέκρινε 
την επιβολή του στρατιωτικού νόμου 
για ένα μήνα.

Τσαλιμάκια, ενόψει των εκλογών 
που προγραμματίζονται για τον ερ-
χόμενο Μάρτη, προκειμένου να ενι-
σχυθεί το εθνικοφασιστικό φρόνημα 
των υποστηρικτών του Ποροσένκο; 
Το πιθανότερο. Τα τσαλιμάκια όμως 
αυτά δεν πιάνουν σε μία ιμπερια-
λιστική δύναμη όπως η Ρωσία, που 
δεν αστειεύεται όταν πρόκειται για 
τα γεωπολιτικά της συμφέροντα. Οι 
πρόσφατες εξελίξεις θυμίζουν ότι το 
μέτωπο της Ουκρανίας παραμένει 
ανοιχτό. Ολο αυτό το διάστημα ήμα-
σταν μάρτυρες σποραδικών συγκρού-
σεων στο Ντονμπάς (τις δύο επαρχί-
ες της Ανατολικής Ουκρανίας που 
έχουν κηρύξει «ανεξαρτησία» έναντι 
της υπόλοιπης κι έχουν την πλέρια 
στήριξη της Ρωσίας), περίεργες βομ-
βιστικές επιθέσεις και πάγωμα των 
περιουσιακών στοιχείων 68 καπιτα-
λιστών και 322 ατόμων με διάταγμα 

που εξέδωσε ο ρώσος πρωθυπουργός 
Ντμίτρι Μεντβέντιεφ (πριν από τρεις 
βδομάδες). Μεταξύ των ατόμων των 
οποίων «πάγωσαν» περιουσιακά στοι-
χεία σε ρωσικό έδαφος είναι ο γιος 
του Ποροσένκο και εκλεκτά μέλη 
της ουκρανικής κυβέρνησης. Τώρα, η 
αντιπαράθεση εντείνεται και κανείς 
δεν μπορεί να γνωρίζει πότε θα ανά-
ψει ξανά το μέτωπο, στο οποίο όμως 
η Ρωσία έχει το πάνω χέρι. Ηδη κάνει 
τις… προετοιμασίες της αποφασίζο-
ντας την εγκατάσταση συστοιχιών 
πυραύλων S-400 στην Κριμαία μέ-
χρι το τέλος του χρόνου και περνάει 
από δίκη τους ουκρανούς ναύτες που 
επέβαιναν στα πλοία που αιχμαλωτί-
στηκαν, προκαλώντας την οργισμένη 
αντίδραση της Ουκρανίας. Τι μπορεί 
όμως να κάνει μπροστά στη ρωσική 
αρκούδα;

ΥΓ. Ας μην παρασυρόμαστε από το 
φασιστικό κατήφορο της Ουκρανίας, 
φτάνοντας στο σημείο να υποστηρί-
ζουμε την άλλη πλευρά (τη ρωσική). 
Ο ρωσικός ιμπεριαλισμός δεν είναι 
πιο… προοδευτικός, κι αυτό φάνηκε 
-εκτός των άλλων- από το πώς αντι-
μετώπισε τους υποτιθέμενους «κομ-
μουνιστές» στο Ντονμπάς, οι οποίοι 
φαίνεται να πήραν πόδι από τις ρω-
σόδουλες «λαϊκές δημοκρατίες». Γι’ 
αυτό όμως θα μας δοθεί η ευκαιρία 
να μιλήσουμε σε ένα από τα επόμενα 
φύλλα της «Κ».

Ουκρανικά τσαλιμάκια

Brexit

Η μη συμφωνία δεν αποτελεί επιλογή!
Η έγκριση την περασμένη Κυριακή από 

τους 27 ηγέτες των χωρών μελών της ΕΕ 
της συμφωνίας αποχώρησης της Βρετανί-
ας κάνει πλέον τη Μέι να αγωνίζεται να την 
«πουλήσει» στο εσωτερικό, προκειμένου να 
αποφύγει μια ταπεινωτική ήττα που θα δημι-
ουργούσε μια άνευ προηγουμένου πολιτική 
κρίση στη Βρετανία. Στην προσπάθειά της 
αυτή έχει έναν ισχυρό σύμμαχο: τους καπι-
ταλιστές. 

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στην ιστο-
σελίδα του βρετανικού «ΣΕΒ», του CBI, με 
τίτλο «Μην υποχωρήσετε στη διαδικασία που 
κερδήθηκε με κόπο» (http://www.cbi.org.
uk/news/don-t-go-backwards-on-hard-won-
progress/), αναφέρεται ότι η ειδική επιτρο-
πή του CBI συνεδρίασε έκτακτα ενόψει της 
δημοσίευσης της συμφωνίας αποχώρησης 
της Βρετανίας από την ΕΕ. Η επιτροπή αυτή 
αντιπροσωπεύει 190 χιλιάδες βρετανικές επι-
χειρήσεις και αποτελείται από ένα φόρουμ 
900 καπιταλιστών στο οποίο προεδρεύουν 
27 άτομα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
επιτροπής, η συμφωνία διαθέτει δύο σημα-
ντικά οικονομικά οφέλη που θα πρέπει να 
επιτευχθούν: αποφυγή σκληρού BREXIT, 
που θα έφερνε την Βρετανία στο «χείλος 
του γκρεμού», και άνοιγμα του δρόμου σε μία 
μακρόχρονη εμπορική συμφωνία με την ΕΕ.

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι η μη ύπαρξη 
συμφωνίας δεν αποτελεί επιλογή. Οι καπιτα-
λιστές είναι ξεκάθαροι σ’ αυτό, περιγράφο-
ντας με τα πιο μελανά χρώματα ένα σκληρό 
Brexit: μείωση  ΑΕΠ πάνω από 2% για το 
2020 και μέχρι 5%-8% μακροπρόθεσμα, με 
σοβαρές συνέπειες στις θέσεις εργασίας και 
τις συνθήκες διαβίωσης στη Βρετανία. Ανα-
φέρουν ότι ήδη το ρίσκο της μη ύπαρξης συμ-
φωνίας έχει βλάψει μία σειρά επιχειρήσεων, 
με τις τέσσερις στις πέντε να έχουν αναβάλει 
επενδυτικά σχέδια εξαιτίας αυτού του κινδύ-
νου! Από κοντά και η Τράπεζα της Αγγλίας, 
προειδοποίησε σύμφωνα με το BBC (https://

www.bbc.com/news/business-46377309), ότι 
η βρετανική οικονομία θα βυθιστεί σε κρίση 
αν δεν εγκριθεί η συμφωνία, με υποτίμηση 
κατά 25% της βρετανικής οικονομίας και μεί-
ωση του ΑΕΠ κατά 8%!

Οι Εργατικοί δηλώνουν ότι δε θα ψηφίσουν 
τη συμφωνία, ενώ το βορειο-ιρλανδικό αγγλό-
φιλο κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση της 
Μέι (Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα - DUP) 
φαίνεται να μη συμφωνεί. Η επικεφαλής του 
(και υπουργός Επιχειρήσεων, Εμπορίου και 
Επενδύσεων) Αρλίν Φόστερ δήλωσε ότι το 
κόμμα της μπορεί να υποστηρίξει μόνο μία 
συμφωνία παρόμοια με αυτή που έχει με την 
ΕΕ η Νορβηγία, κατηγορώντας ταυτόχρονα 
τη Μέι ότι δεν προσπάθησε για κάτι καλύτε-
ρο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, 
από τους 650 βουλευτές του βρετανικού 
κοινοβουλίου οι 257 Εργατικοί φαίνεται ότι 
θα ψηφίσουν κατά, όπως και 80-85 Τόρηδες 
(από το κυβερνητικό συντηρητικό στρατόπε-
δο δηλαδή). Αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι αν 
οι δέκα βουλευτές του DUP ψηφίσουν υπέρ 
της συμφωνίας, τα «κατά» θα ξεπεράσουν 
το 50% (257+85=342), πράγμα που σημαίνει 

ότι για την ώρα η συμφωνία φαίνεται να μην 
μπορεί να επικυρωθεί.

Ομως, όσο περνά ο καιρός, με τους καπι-
ταλιστές να πιέζουν κινδυνολογώντας και με 
δεδομένο ότι οι Βρυξέλλες διεμήνυσαν ότι 
δεν υπάρχει «σχέδιο Β» για το Brexit, αν δεν 
ψηφιστεί αυτή η συμφωνία, ποιος θα πάρει 
την ευθύνη να οδηγήσει τη Βρετανία σε απο-
χώρηση χωρίς καμία συμφωνία; Στο τέλος, 
κάποια συμφωνία σίγουρα θα επιτευχθεί, με 
τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αφού και οι δύο 
πλευρές (Βρετανία και ΕΕ) αλληλοεξαρτώ-
νται, όμως αυτό θα γίνει με πολύ περισσότε-
ρες τριβές και προβλήματα (ενδεχομένως με 
παράταση των διαπραγματεύσεων ή με νέο 
δημοψήφισμα).

Στις 12 Δεκέμβρη θα αποφασίσει η βρετανι-
κή Βουλή (μετά από πέντε μέρες διαβουλεύ-
σεων) και τότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το 
παζάρι. Σύμφωνα πάντως με το editorial του 
«Guardian» την περασμένη Κυριακή (https://
www.theguardian.com/commentisfree/2018/
nov/25/the-guardian-view-on-mays-brexit-
deal-a-sobering-moment-for-britain), το 
BREXIT είναι ανοησία και καταστροφή και 
οι φωνές για νέο δημοψήφισμα αυξάνονται.

Χάλασε η σούπα της 
«ανάπτυξης»

Δεν είναι η πρώτη φορά που η General Motors προχω-
ρά σε μαζικές απολύσεις. Το 2004 είχε αποφασίσει να 
απολύσει το ένα πέμπτο του εργατικού της δυναμικού 
στην Ευρώπη. Το 2009, αφού είχε τσεπώσει μπόλικο 
παραδάκι από τον κρατικό κορβανά (γύρω στα 20 δισ. 
δολάρια), αποφάσισε να κηρύξει πτώχευση! 

Τώρα, η «ανασυγκροτημένη» εταιρία ανακοίνωσε ότι 
θα σταματήσει την παραγωγή σε πέντε βορειοαμερι-
κάνικα εργοστάσια (ένα στον Καναδά, δύο στο Οχάιο 
και το Μίσιγκαν και δύο ακόμα εντός ΗΠΑ) επειδή η 
τεχνολογία τους είναι «παρωχημένη». 

Συνολικά γύρω στους 14.700 εργαζόμενοι θα απολυ-
θούν. Ενας από τους λόγους των μαζικών απολύσεων, 
σύμφωνα με την εταιρία, είναι οι δασμοί στο αλουμίνιο 
και τον χάλυβα, που αποφάσισε η κυβέρνηση Τραμπ και 
στοίχισαν στην εταιρία γύρω στο 1 δισ. δολάρια!

Από τη μεριά του ο Τραμπ εξέφρασε τη λύπη του για 
την απόφαση της GM, η οποία -όπως δήλωσε- θα πρέ-
πει να γυρίσει πίσω στο Οχάιο, μιας και «η χώρα έκανε 
πολλά γι’ αυτήν». Ομως τα ευχολόγια στο Τwitter δεν 
παράγουν πολιτική, ούτε δημιουργούν καταστάσεις. Πα-
ραμένουν ευχολόγια που δεν μπορούν να ανατρέψουν 
την πραγματικότητα, η οποία κάνει σκόνη τις… τραμπι-
κές ανοησίες για την «ένδοξη» εποχή που υποτίθεται ότι 
περνάει η αμερικάνικη οικονομία!

«Σανός» εθνικιστικής 
ρητορικής

Ως «σανό» για κατανάλωση από αμερικανούς εθνικι-
στές χρησιμοποιεί ο Τραμπ τη ρητορική ενάντια στην ΕΕ, 
την οποία αναγορεύει σε εχθρό των ΗΠΑ. Σε συνέντευξη 
που έδωσε στη «Wall Street Journal» υποστήριξε ότι η 
ιδέα της ένωσης των ευρωπαϊκών κρατών σε ομοσπονδι-
ακή μορφή αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός πολιτικού 
ισοδύναμου με τις ΗΠΑ, προκειμένου να πλήξει τις τε-
λευταίες. Με τη γνωστή δε φιλαρέσκειά του απέδωσε σ' 
αυτόν το λόγο το γεγονός ότι η δική του διακυβέρνηση 
αντιμετωπίζεται από τις ευρωπαϊκές χώρες περισσότερο 
εχθρικά σε σχέση με την αντίστοιχη του Μπαράκ Ομπά-
μα ή άλλων προκατόχων του. Ο Τραμπ έριξε τη μπηχτή 
του και για τις ευρωεκλογές: δεν έχουν καμιά σημασία, 
αφού οι ευρωπαϊκοί λαοί δεν εκλέγουν απευθείας τους 
ηγέτες τους, άρα δεν είναι αυτοί που αποφασίζουν
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Ιδεολογία 
δουλοπαροικίας

Η μέρα επιλέχτηκε προσεκτικά: μέρα γενικής 
απεργίας (αυτής, έστω, της ανούσιας «εθιμοτυπικής» 
απεργίας της ΓΣΕΕ), η οποία συνέπιπτε με την 
100ή μέρα από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι 
«βγήκαμε από τα Μνημόνια». Οι υπουργοί κατέθεσαν 
τροπολογίες για μέτρα που προβλέπονται στον 
προϋπολογισμό και έχουν εγκριθεί από την τρόικα 
και ο Τσίπρας βάδισε με ύφος θριαμβευτή προς 
το βήμα της Βουλής για να εκφωνήσει ο ίδιος τον 
πανηγυρικό της ημέρας, ανακοινώνοντας ότι ανοίγει 
η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φετινό «κοινωνικό 
μέρισμα».

Ακόμα και ο πιο αδαής στα πολιτικάντικα τερτίπια 
δε δυσκολεύτηκε να μυρίσει το προεκλογικό άρωμα 
στην ομιλία Τσίπρα. Δε συνηθίζεται, άλλωστε, 
να πηγαίνει στη Βουλή ο πρωθυπουργός για να 
υποστηρίξει κάποιες τροπολογίες, τις οποίες 
μάλιστα τις έχουν ανακοινώσει πολλάκις και δεν 
αποτελούσαν έκπληξη. Το προεκλογικό σόου, όμως, 
κατάλληλα προετοιμασμένο από τους επαγγελματίες 
προπαγανδιστές του Μαξίμου, προέβλεπε να 
εμφανιστεί ο ίδιος ο πρωταγωνιστής στη σκηνή, για ν' 
αποκτήσει «βάρος» η παράσταση.

«Κυβερνάμε μόνο 100 μέρες», έλεγε ο Τσίπρας. 
«Δεν κυβερνάτε 100 μέρες, κυβερνάτε τέσσερα 
χρόνια», του απαντούσε ο Μητσοτάκης. «Η 
δική μας επιλογή είναι ένας δύσκολος δρόμος 
μεταξύ της δημοσιονομικής ισορροπίας -η οποία 
πρέπει να διατηρηθεί ως κόρη οφθαλμού - και 
της δημοσιονομικής επέκτασης για την κοινωνική 
στήριξη από την άλλη πλευρά», έλεγε ο Χουλιαράκης, 
κατηγορώντας τη ΝΔ ότι κάνει… παροχολογία, 
διότι αν αθροιστούν τα μέτρα που εξήγγειλε ο 
Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ακόμα κι αν απλωθούν σε 
ορίζοντα διετίας, ξεπερνούν τα 6 δισ. ευρώ. Το 
δικό μας πρόγραμμα είναι μελετημένο και όσα 
υποσχόμαστε θα υλοποιηθούν μέσω της ανάπτυξης, 
απαντούσαν οι δεξιοί. Και η παιδική ξιφομαχία 
συνεχίστηκε, συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι την 
παραμονή των επόμενων εκλογών.

Υπάρχει αρκετή εμπειρία συσσωρευμένη για να 
μπορεί κανείς να κρίνει τις «παροχές» του ΣΥΡΙΖΑ 
και την «παροχολογία» της ΝΔ. Είναι η εμπειρία 
της μνημονιακής οχταετίας. Είναι η εμπειρία του τι 
σημαίνει «πρωτογενές πλεόνασμα» 3,5% του ΑΕΠ 
για μια καπιταλιστική οικονομία που δεν μπορεί να 
αναπτυχθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 2,5% του 
ΑΕΠ, μετά από μια οχταετία συνολικής συρρίκνωσης 
της τάξης του 25%.

Ο κίνδυνος, λοιπόν, δεν είναι να βρεθεί κόσμος 
να «χάψει» αυτά που του λένε οι δυο «μονομάχοι» 
του νέου δικομματισμού, αλλά να συνηθίσει σε 
μια λογική δουλοπάροικου, που σκύβει το κεφάλι 
μπροστά στη χρόνια καταλήστευσή του και χαμογελά 
δουλικά όταν ο άρχοντας, μπαίνοντας στην εκκλησιά 
για τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία, βγάζει το 
πουγκί και μοιράζει κέρματα στους υπηκόους του, 
ανταμείβοντάς τους για την υπακοή τους.

Αυτή τη λογική προσπαθούν να ενσταλάξουν στις 
συνειδήσεις των εργατών, των εργαζόμενων, των 
νέων, τα αστικά κόμματα. Στην κάλπη θα φανεί ποιο 
από τα αστικά κόμματα θα έχει πείσει πιο πολύ, 
όμως από τη συμμετοχή θα φανεί πόσο έχει περάσει 
η λογική του δουλοπάροικου στις εργαζόμενες 
μάζες. Οσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές τόσο θα 
κατακλύζονται τα πάντα από τη βρόμικη προπαγάνδα 
της σύγχρονης δουλοπαροικίας. Γι' αυτό και πρέπει να 
ενταθεί η αντι-προπαγάνδα που διαλύει αυταπάτες 
και διαμορφώνει ταξικές συνειδήσεις.

στο ψαχνό

Παπαγαλάκια
Τα παπαγαλάκια άρχισαν την προετοι-

μασία, προαναγγέλλοντας νέο μπαράζ 
αγωγών από συνταξιούχους που συντα-
ξιοδοτήθηκαν με το νόμο Κατρούγκαλου 
(μετά τον Μάη του 2016 δηλαδή), οι οποίοι 
θα διεκδικήσουν να πάρουν και αυτοί την 
προσωπική διαφορά που θα έχουν οι παλι-
οί συνταξιούχοι (μετά την κατάργηση της 
διάταξης που προέβλεπε το πετσόκομμα 
της προσωπικής διαφοράς από 1.1.2019). 
Θα επικαλεστούν την ισότητα που προ-
βλέπει το Σύνταγμα, αφού συνταξιούχοι 
με ίδιες προϋποθέσεις θα εισπράττουν 
διαφορετική σύνταξη.

Και που ξέρουν τα παπαγαλάκια ότι θα 
υπάρξει μπαράζ προσφυγών; Εχουν το… 
κληρονομικό χάρισμα της πρόβλεψης; Οχι 
βέβαια. Δουλειά τους είναι να «ρίξουν την 
ιδέα», ώστε το θέμα ν' αρχίσει να συζητιέ-
ται ανάμεσα στους νέους συνταξιούχους. 
Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουν τα γνωστά 
δικηγορικά γραφεία, που μυρίζονται νέο 
«κρέας».

Καλοχαιρέτας
Στη φασιστική ιστοσελίδα «ανακατά-

ληψη» (http://anakatalipsi.gr/2018/11/22/ 
με-έστειλαν-σε-παγίδα/) ο Πετρομιχελής, 
υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος της 
νεοναζιστικής συμμορίας στην Αττική και 
εμφανιζόμενος πλέον ως ηγέτης δικής 
του φασιστικής γκρούπας, δημοσίευσε 
βιντεάκι από τη συγκέντρωση των Λευ-
κιμιωτών στις 21 Νοέμβρη στο Μοναστη-
ράκι, στο οποίο φαίνεται να ανταλλάσσει 
εγκάρδια χειραψία με τον Λαφαζάνη και 
να συνομιλούν για λίγο. Θα μπορούσε να 
πει κάποιος ότι ο Λαφαζάνης δεν ήξερε 
ποιος ήταν αυτός που τον πλησίασε και 
τον χαιρέτισε. Οπως περιγράφει, όμως, ο  
φασίστας, κάποιος πλησίασε τον Λαφα-
ζάνη και του είπε στο αυτί ποιος είναι ο 
συνομιλητής του (αυτό φαίνεται και στο 
βίντεο). Και ο Λαφαζάνης του απάντησε: 
«τι να κάνω τώρα;»!

Θα του πούμε εμείς τι όφειλε να κάνει, 
αν εννοεί τον αντιφασισμό: να ορμήσει 

πάνω στο φασίστα, καλώντας τον κόσμο 
να τον πετάξει έξω από την πορεία. Οταν 
όμως συμμετέχεις σε τηλεοπτικές εκπο-
μπές διδικτυακού φασιστοκάναλου, όταν 
χαιρετίζεις τα εθνικοφασιστικά συλλα-
λητήρια για το «Μακεδονικό», αποκτάς 
μια περίεργη… ανοσία στους κάθε είδους 
φασίστες. 

ΥΓ. Το φλερτ με κάθε είδους φασιστο-
ειδή, που παριστάνουν τους πατριώτες, 
είναι εγγενές χαρακτηριστικό ενός ψευτο-
αριστερού ρεύματος που διαμορφώθηκε 
στις «πλατείες» του 2011. Αντιιμπεριαλι-
σμός και αστικός εθνικισμός έγιναν ένα 
κράμα, με το οποίο ψηφοθηρούν ασύστο-
λα και χωρίς αρχές, χωρίς ούτε το στοιχει-
ώδες αντιφασιστικό έρμα.

Τραπεζίτες-μποξέρ!
Τς, τς, τς, γίνονται αυτά τα πράγματα; 

Παναγιώτης Ρουμελιώτης και Θεόδω-
ρος Πανταλάκης, τραπεζίτες με…ιστο-
ρία, σήμερα πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της Attica Bank, αντίστοι-
χα, έπαιξαν μπουνιές στο γραφείο του 
πρώτου! Ο 71χρονος Ρουμελιώτης είναι, 
λέει, «φιτ» και κόντευε να ρίξει νοκ άουτ 
τον Πανταλάκη (τον είχε αρπάξει από 
τη γραβάτα, τον είχε βάλει κάτω και του 
έχωνε μπουνιές), αλλά μπήκαν στη μέση 
κάτι κλητήρες και κάτι μπάτσοι-φύλακες 
που άκουσαν τις φωνές και έτρεξαν και 
τους χώρισαν.

Αιτία του «ματς» ήταν, λέει, δάνειο 
ύψους 100.000 ευρώ, που ζητούσε 
συριζαίος δημοσιογράφος (είχε, λέει, 
και συστατική επιστολή υπουργού!), το 
οποίο δεν ενέκρινε ο Πανταλάκης και 
ανέλαβε να καθαρίσει ο Ρουμελιώτης. 
Αν αυτό αληθεύει, δεν είναι παρά η κο-
ρυφή του παγόβουνου. Η κόντρα των 
δύο τραπεζιτών κρατάει από παλιά. 
Ο άλλοτε υπουργός του ΠΑΣΟΚ (και 
κατηγορηθείς για εμπλοκή σε σκάν-
δαλα) Ρουμελιώτης τοποθετήθηκε 
στην τράπεζα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οταν 
η κυβέρνηση πήγε να τον κάνει και 
διευθύνοντα σύμβουλο, παρενέβη ο 

Στουρνάρας, έκανε χρήση της εποπτικής 
του αρμοδιότητας και διόρισε τον Παντα-
λάκη. Τώρα, ο Στουρνάρας θα πρέπει να 
διώξει τον ένα από τους δύο ή και τους 
δύο (για να φανεί… αντικειμενικός). Το 
πολιτικό κόστος, όμως, θα το υποστεί η 
κυβέρνηση. Γιατί θ' ανοίξουν στόματα, θα 

Φασισταριά
«Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥΛΗΣΕ ΤΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» έγραφε το πανό που 
κρέμασαν μαθητές στα κάγκελα του 
ΕΠΑΛ Σταυρούπολης στη Θεσσαλο-
νίκη. «Στηρίζουμε και επαινούμε τους 
μαθητές αγωνιστές του 1ου ΓΕΛ και 2ου 
ΕΠΑΛ Σταυρούπολης στον αγώνα τους 
για την ελληνικότητα της Μακεδονίας 
μας. ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ», 
έσπευσε να χαιρετίσει μέσω facebook 
κάποια «Επιτροπή του Μακεδονικού 
Αγώνα».

Δεν πρόκειται για κάποιους -ακραί-
ους έστω- εθνικιστές, προσκείμενους 
σε κάποιο από τα κόμματα της αντιπο-
λίτευσης που αντιτίθενται στη Συμφω-
νία των Πρεσπών. Αν ήταν τέτοιοι, θα 
έγραφαν «ο ΣΥΡΙΖΑ (ή η κυβέρνηση) 
πούλησε τη Μακεδονία». Πρόκειται για 
ανοιχτούς φασίστες, οι οποίοι χρησιμο-
ποιούν το «μακεδονικό» ως πρόσχημα 
για να ξιφουλκήσουν ενάντια στην 
αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. 
Ονειρεύονται μια χούντα, που θα βάλει 
το λαό στο γύψο.

Για ποιο λόγο; Οχι για να μην «που-
λήσει τη Μακεδονία», δηλαδή τη με-
γαλοϊδεάτικη φαντασίωση των εθνικι-
στών (η προηγούμενη χούντα πούλησε 
την Κύπρο, που δεν ήταν φαντασίωση), 
αλλά για να μπορεί το κεφάλαιο να τον 
ξεζουμίζει ανενόχλητα, πληρώνοντας 
το αρμόζον νταβατζιλίκι στους φασί-
στες που θα διαχειρίζονται την πολιτι-
κή εξουσία. Γι' αυτό και η προπαγάνδα 
τους δεν περιέχει καμιά αντικεφαλαι-
οκρατική αιχμή. Μόνο λυσσασμένο 
εθνικισμό.

ΚΟΝΤΡΕΣ
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ακουστούν ονόματα όπως του Καλογρίτσα και του υποψήφιου 
δανειολήπτη συριζαίου δημοσιογράφου κτλ. Ομορφος κόσμος, 
ηθικός, αγγελικά πλασμένος, όπως λέει ο ποιητής.

Η κόπρος του Αυγεία
Εδώ και καιρό, λίγο μετά αφότου το Συγκρότημα πέρασε στα 

χέρια του Μαρινάκη, τα «Νέα» έχουν και μια σελίδα στην οποία 
παρουσιάζονται οι «κοσμικές» δραστηριότητες της ανώτερης 
μπουρζουαζίας, από τη Μύκονο μέχρι το Σεν Μόριτς και από 
το Λονδίνο μέχρι τη Νέα Υόρκη. Οπλιστείτε με ψυχραιμία και 
διαβάστε αποσπάσματα από προβεβλημένο σχόλιο της εν λόγω 
στήλης: «Η χρυσή, ογκώδης, χριστουγεννιάτικη καμπάνα με τα 
πράσινα και μπλε φωτάκια στέλνει στην οδό Σταδίου χιλιάδες υπέ-
ροχες αντανακλάσεις. Ο ΣΕΒ όμως κρούει έναν άλλον… κώδωνα, 
εκείνον του κινδύνου. Οι επιπτώσεις της συνεχούς παροχολογίας 
της κυβέρνησης (…) είναι σοβαρές. Ο ΣΕΒ πιστεύει ότι πρέπει να 
συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις και να “μαζευτούν“ τα πράγματα 
(…) Οι εκθέσεις σε γκαλερί, μουσεία, ακόμη και σε αίθουσες πρε-
σβειών, γεμάτες χρώματα και νέες προτάσεις, χαρίζουν μικρές 
νότες αισιοδοξίας. (…) Ο διάσημος σχεδιαστής κοσμημάτων Elie 
Top, συνεργάτης για χρόνια του Yves Saint Laurent και της θρυ-
λικής Loulou de la Falaise, έρχεται σε λίγες μέρες στην Αθήνα για 
να παρουσιάσει τη νέα του κολεξιόν…».

Ο Μάρκος είναι πονηρός
Για χαζό τον έχετε τον Μπόλαρη να κατέβει ως υποψήφιος 

του ΣΥΡΙΖΑ για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην 
οποία την προηγούμενη φορά ήταν υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ (και 
ήρθε πέμπτος και καταϊδρωμένος στον πρώτο γύρο); Ούτε την 
ψήφο του δε θα έβρισκε, όπως λέμε. Το «μακεδονικό» στέκεται 
ως δαμόκλειος σπάθη πάνω από το κεφάλι κάθε υπουργού των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Ιδιαίτερα αν πρόκειται για πρώην πασόκο, που θα 
θεωρηθεί «δυο φορές προδότης». Προτιμά να παραμείνει υφυ-
πουργός Εξωτερικών και μετά να διεκδικήσει μια βουλευτική 
έδρα μέσω Σερρών.

Επειδή, όμως, διέρρευσε η είδηση για σύσκεψη συριζαίων και 
πασόκων, που έκανε στη Θεσσαλονίκη, αναγκάστηκε να παρα-
δεχτεί ότι «κάνουμε διαδικασίες, για να υπάρξει η καλύτερη δυ-
νατή πρόταση». Οπως είπε, «τους τελευταίους τέσσερις μήνες 
βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες όσμωσης δημοκρατικών δυ-
νάμεων έτσι ώστε να αποφευχθεί μια πολυδιάσπαση κομματικών 
ψηφοδελτίων που απλά θα επιχειρήσουν να μετρήσουν τα κουκιά 
τους». 'Η ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μαζί ή θα μας κάνει μια χαψιά ο 
Τζίτζι, είναι το νόημα της δήλωσης Μπόλαρη, στην οποία απο-
τυπώνεται η απελπισία του ΣΥΡΙΖΑ. Δε νομίζουμε, όμως, ότι το 
επίσημο ΠΑΣΟΚ (ΚΙΝΑΛ) θα τους κάνει τη χάρη.

Μαυρογιαλουρισμός (1)
Η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Τελιγιορίδου, επισκέ-

φτηκε την Αρτα για «να συζητήσει με τους παραγωγούς για τη 
νέα υπουργική απόφαση, για τον έλεγχο στην αγορά γάλακτος 
που βρίσκεται στη διαβούλευση, για την πάταξη των ελληνοποι-
ήσεων» κτλ. Επισκέφτηκε τη Χοιροτροφική Ενωση Ηπείρου, μια 
χοιροτροφική μονάδα στη Φιλιππιάδα, τον Πτηνοτροφικό Συνε-
ταιρισμό Αρτας (από πότε τα γουρούνια και οι κότες παράγουν 
γάλα;) και μια αιγοπροβατοτροφική μονάδα. «Ολως τυχαίως», 
την υφυπουργό συνόδευαν η υπουργός Μπάτσων και Καταστο-
λής Γεροβασίλη (που εκλέγεται στην Αρτα), ο βουλευτής Αρτας 
Τσίρκας, και ο βουλευτής Πρέβεζας (με καταγωγή από τη Φιλιπ-
πιάδα) Μπάρκας.

Τα σχόλια δικά σας… Οσο για το σκάνδαλο του γάλακτος, που 
έχει τσακίσει την κτηνοτροφία και ιδίως τους φτωχούς κτηνοτρό-
φους, τα γράφουν καλά και αναλυτικά εδώ και καιρό οι αρμόδιες 
στήλες της εφημερίδας μας.

Μαυρογιαλουρισμός (2)
Ο Σταθάκης οργάνωσε φιέστα και εκφώνησε βαρυσήμαντο 

δεκάρικο για την υπογραφή των συμβάσεων του έργου της 
ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Πελοπόννησο. Θα 
περίμενε κανείς η… σεμνή τελετή να οργανωθεί στο Ηράκλειο, 
πρωτεύουσα της Κρήτης. Αμ δε. Η φιέστα έγινε στο δημαρχείο 
Κισσάμου. Στην καρδιά της εκλογικής περιφέρειας του Σταθάκη.  
Και φυσικά, δεν είχε κληθεί ο Πολάκης, ούτε άλλοι συριζαίοι βου-
λευτές του νομού ή της Κρήτης. Με τον ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο, όπως 
λένε οι προβλέψεις, θα γίνει σφαγή μεταξύ τους για το ποιος θα 
πάρει τις έδρες, που μπορεί να είναι μόνο μία (σήμερα τέσσερις).

 Μεγαλεία
«Στις εργασίες της 2ης Συνόδου του Φόρουμ των Ηνωμένων 

Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Δημοκρατία και το 
Κράτος Δικαίου συμμετείχε η βουλευτής και μέλος της Ειδικής 
Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου κα Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου». Είπατε τίποτα;

Δε χρειάζεται να θυμίσουμε με ποιο κόμμα εκλέχτηκε η κυρία 
Μεγαλοοικονόμου, πώς μεταγράφηκε στον ΣΥΡΙΖΑ και ποια είναι 
η εν γένει παρουσία της στη Βουλή.

Δίκαιη λαϊκή οργή και διαμαρτυρία, 
από τη μια, πολιτική σπέκουλα και 

τζάμπα επίδειξη ευαισθησίας, από την 
άλλη. Αυτή ήταν η ευτυχής συγκυρία που 
οδήγησε στην αποφυλάκιση της βολιώτισ-
σας καθαρίστριας, μετά από παραμονή 
ενός περίπου μήνα στη φυλακή. Ηταν μια 
δικαστική απόφαση που δεν μπορούσε να 
σταθεί με τίποτα. Η γυναίκα είχε δουλέψει 
όλα αυτά τα χρόνια, δεν καθόταν σ' ένα 
γραφείο, ούτε εισέπραττε μισθό από το 
δημόσιο χωρίς να εργάζεται, όπως ο κα-
ναλάρχης Φλαούνας.

Οι παλιοί αναγνώστες της «Κόντρας» 
θυμούνται αυτή την ιστορία, η οποία 
αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον υπό το 
φως του ασύλληπτου διωγμού της καθα-
ρίστριας του Βόλου. Εμείς αποκαλύψαμε 
αυτή τη λαμογιά, στην οποία συνέπραξαν 
υπουργοί διαδοχικών κυβερνήσεων. Αξί-
ζει να θυμίσουμε περιληπτικά τα γεγονό-
τα.

Δημοσιογράφος της «Αυριανής», ονό-
ματι Νικόλαος Φλαούνας, εμφανιζόταν 
ως υπάλληλος του υπουργείου Γεωργί-
ας και εισέπραττε κανονικότατα μισθό, 
χωρίς να έχει εμφανιστεί ούτε μια μέρα 
στην υπηρεσία. Κάποια στιγμή, μάλιστα, 
έγινε καναλάρχης στην Καλαμάτα, αλ-
λά  ο μισθός έμπαινε κανονικότατα στο 
λογαριασμό του. Οταν αποκαλύψαμε 
το σκάνδαλο, ο Φλαούνας εμφανίστηκε 
στο κανάλι του και δήλωσε «ουδέποτε 
ήμουν δημόσιος υπάλληλος». Δυο μέρες 
μετά… υπέβαλε παραίτηση από τη θέση 
του υπαλλήλου του υπουργείου Γεωργί-
ας, με φαξ! Καταβλήθηκαν προσπάθειες 
να κουκουλωθεί η υπόθεση, όμως η δική 
μας επιμονή δεν τους άφησε περιθώρια. 
Ετσι, τον Απρίλη του 2010, το Ε’ Τμήμα 
του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους, με 
ομόφωνη απόφασή του και κάνοντας ανα-
φορά στα δημοσιεύματα της «Κόντρας», 
επιβεβαίωσε ότι ο Φλαούνας διέπραττε 
απάτη, εισπράττοντας μισθό ως δημόσιος 
υπάλληλος, χωρίς να έχει παρουσιαστεί 
και να έχει αναλάβει υπηρεσία.

Η αποκάλυψη έγινε επί υπουργίας Κα-
τερίνας Μπατζελή. Είχε προηγηθεί πλει-
άδα υπουργών, του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, 
που έκαναν τα στραβά μάτια στο σκάν-
δαλο: Στ. Τζουμάκας, Γ. Ανωμερίτης, Ευ. 
Μπασιάκος, Αλ. Κοντός, Σ. Τσιτουρίδης, Σ. 
Χατζηγάκης. Μετά την Μπατζελή ακολού-
θησαν άλλοι, που έβαζαν την εκκαθάριση 
του σκανδάλου στο ράφι, αρνούμενοι κι 
αυτοί να κάνουν δεκτή τη Γνωμοδότηση 
του ΝΣΚ: Κ. Σκανδαλίδης και Ι. Τσαυτά-
ρης. Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται 
δικαστικά στην Καλαμάτα, χωρίς μέχρι 
τότε οι αρμόδιοι υπουργοί να έχουν κάνει 
αποδεκτή τη Γνωμοδότηση του ΝΣΚ και 
να έχουν κινήσει τις διαδικασίες που αυτή 
υποδείκνυε (διοικητικά και ποινικά). Μόλις 
το 2014, ο τότε υπουργός Γ. Καρασμάνης 
έκανε δεκτή τη Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, 
που προέβλεπε καταλογισμό των χρη-
μάτων που είχε «βουτήξει» ο Φλαούνας, 
διενέργεια ΕΔΕ (από αυτή προέκυψαν 
διώξεις κατά υπαλλήλων) και παραπομπή 
της υπόθεσης στον εισαγγελέα.

Χρειάστηκε έτσι να περάσουν εφτά 
χρόνια για να καθήσει στο εδώλιο ο 
Φλαούνας, κατηγορούμενος για απά-
τη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. 
Πρωτοδίκως καταδικάστηκε σε κάθειρξη 
δώδεκα ετών, με την έφεσή του να έχει 
ανασταλτικό χαρακτήρα. Χαρακτηρίσα-

με την απόφαση «χάδι», γιατί η ποινή που 
αντιμετώπιζε έφτανε μέχρι τα ισόβια, 
δεδομένου ότι του καταλογίστηκε ποσό 
235.000 ευρώ, αφού από το 1989 μέχρι 
το 2009, εμφανιζόταν ως υπάλληλος του 
υπουργείου Γεωργίας, ενώ στην πραγμα-
τικότητα ήταν δημοσιογράφος της «Αυρι-
ανής» και μετέπειτα ιδιοκτήτης τηλεοπτι-
κού σταθμού στην Καλαμάτα!

Οταν, όμως, έφτασε η ώρα της δίκης 
σε δεύτερο βαθμό, ο Φλαούνας αθωώ-
θηκε με ψήφους 3 προς 2! Δεν κατέθεσε 
στο δικαστήριο ούτε ένα στοιχείο που να 
αμφισβητεί την κατηγορία, εκτός από τη 
μαρτυρία του πρώην υπουργού Στέφανου 
Τζουμάκα (συριζαίου σήμερα, για να μην 
ξεχνιόμαστε), ο οποίος κατέθεσε ότι ο 
Φλαούνας απασχολούνταν στο γραφείο 
του ως δημοσιογράφος! Πώς απασχολού-
νταν; Με προφορική εντολή! Λες και τα 
υπουργεία είναι μπακάλικα το αφεντικό 
λέει στους υπαλλήλους, «εσύ στις ρέγκες 
κι εσύ στα όσπρια». Ολοι οι διορισμοί και 
οι μετακινήσεις υπαλλήλων προς τα γρα-
φεία των υπουργών γίνονται με υπουργι-
κές αποφάσεις, οι οποίες δημοσιεύονται 
στο ΦΕΚ (τεύχος ΥΟΔΔ). Ο συντάκτης 
της «Κόντρας» Γεράσιμος Λιόντος, που 
είχε αποκαλύψει το σκάνδαλο, κατέθεσε 
στο δικαστήριο όλα τα ΦΕΚ με  τις σχε-
τικές αποφάσεις του ίδιου του Τζουμάκα 
για τη στελέχωση του γραφείου του. Μόνο 
για τον Φλαούνα δεν υπήρχε τίποτα! Πα-
ρά ταύτα, η πλειοψηφία του Πενταμελούς 
Εφετείου Κακουργημάτων τον αθώωσε.

Δεν έχουμε δει το σκεπτικό της συ-
γκεκριμένης απόφασης, είναι όμως χα-
ρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο η 
αστική Δικαιοσύνη αντιμετωπίζει τους 
ανθρώπους. Συγκρίνοντας αυτές τις δύο 
υποθέσεις (αλλά και έχοντας κατά νου 
άφθονες αντίστοιχες συγκρίσεις), θυμά-
ται κανείς τη φράση του αρχιεπίσκοπου 
Ρομέρο, που δολοφονήθηκε το 1980 στο 
Σαν Σαλβαδόρ από τα τάγματα θανάτου 
της στρατιωτικής χούντας: «Η δικαιοσύνη 
είναι σαν τα φίδια: δαγκώνει μόνο τους 
ξυπόλητους».

Ο αντίλογος ήρθε από την Ενωση Δι-
καστών και Εισαγγελέων και αναπαρήχθη 
σε άπειρες εκδοχές από τα δημοσιογρα-
φικά παπαγαλάκια και τους σχολιογρά-
φους των αστικών ΜΜΕ, που έσπευσαν 
να υψώσουν ασπίδα προστασίας μπροστά 
στους δικαστές που έστειλαν στη φυλακή 
μια χαμηλόμισθη εργάτρια, η οποία πα-
ραποίησε το απολυτήριο του Δημοτικού, 

ενώ είχε βγάλει μόνο την Ε' τάξη:  «Οι δι-
καστές είχαν δεμένα τα χέρια τους από το 
νομικό πλαίσιο, δεν μπορούσαν να κάνουν 
διαφορετικά».

Δεν είναι καθόλου έτσι, αντιτείνει ο 
δικηγόρος Κώστας Παπαδάκης, σ' ένα 
εκτενές άρθρο του. Απαντώντας στην 
Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ), 
σημειώνει ότι «δεν ευθύνεται ο -αυστη-
ρότατος αναμφισβήτητα– ν. 1608/1950», 
αλλά «η –εντός του οίκου της ΕΔΕ- επι-
κίνδυνα αυξανόμενη τάση της νομολογίας 
των ποινικών δικαστηρίων τα τελευταία 
χρόνια, να μετατρέπουν την απάτη από 
στιγμιαίο αδίκημα σε διαρκές και μά-
λιστα ως τελούμενο δια παραλείψεως 
κατ’ εξακολούθηση, καθημερινά, από 
την αρχική απατηλή εκδήλωση μέχρι την 
ημέρα της αποκάλυψης της απάτης. Και 
ακόμα να παραβλέπουν το εάν η απάτη 
προκάλεσε παράνομη περιουσιακή ζημία 
στο Δημόσιο ή όχι».

«Στην περίπτωση της καθαρίστριας, εί-
χαν συμπληρωθεί τα χρονικά όρια της πα-
ραγραφής όχι μόνο του πλημμελήματος 
αλλά και του κακουργήματος στα 16 χρό-
νια που πέρασαν από το 1999, όταν κατόρ-
θωσε με την χρήση του νοθευμένου απο-
λυτήριου να προσληφθεί μέχρι το 2015 
που αποκαλύφθηκε η απάτη», σημειώνει 
ο Κ. Παπαδάκης και τονίζει ότι «η παρα-
μορφωτική και διαστρεβλωτική αυτή για 
το ποινικό δίκαιο άποψη (σ.σ. την οποία 
υιοθέτησε το δικαστήριο του Βόλου) ου-
σιαστικά πολλαπλασιάζει το αδίκημα της 
απάτης καθώς δίπλα στο βασικό αδίκη-
μα που τελέστηκε άπαξ διαμορφώνει ένα 
δεύτερο αδίκημα που δεν τελειώνει ποτέ 
παρά μόνο αν αποκαλυφθεί είτε από τον 
ίδιο τον δράστη είτε από τον παθόντα ή 
τρίτον. Και ανοίγει το δρόμο για τη μετα-
τροπή όλων των αδικημάτων σε διαρκή, 
την κατάργηση της παραγραφής και την 
δια βίου ποινικοποίηση παρελθουσών 
εγκληματικών συμπεριφορών και βέβαια 
την παρεπόμενη ολοκληρωτική εξάρτη-
ση του δράστη από τη δικαστική εξουσία, 
ποινική και αστική».

«Η νομολογία των δικαστηρίων», επιση-
μαίνει ο Παπαδάκης, θεωρεί ότι αυτό το 
«διαρκές» αδίκημα τελείται «διά παραλεί-
ψεως». «Ουσιαστικά δηλαδή ο δράστης 
δεν τιμωρείται για το αδίκημα που διέπρα-
ξε αλλά για το ότι δεν κατήγγειλε τον εαυ-
τό του και δεν αναίρεσε το αδίκημα που 
διέπραξε». Τέλος, έχει σημασία μια ακόμα 
επισήμανση του Κ. Παπαδάκη: «εκείνο το 
οποίο επίσης παραβλέπει η νομολογία 
των Δικαστηρίων στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις είναι το αν από την απάτη αυ-
τή υπέστη πράγματι περιουσιακή ζημιά 
το Δημόσιο δηλαδή αν τα χρήματα τα 
οποία κατέβαλε σε μισθούς σε εκείνον/η 
που προσλήφθηκε χάρη στην απάτη είναι 
ή όχι περισσότερα από εκείνα τα οποία θα 
κατέβαλε σε έναν άλλον εργαζόμενο με 
τα ίδια  (κατά την πραγματικότητα και όχι 
κατά το οποιοδήποτε πλαστό πτυχίο προ-
σόντα με εκείνο που προσλήφθηκε) ως 
αντάλλαγμα της εργασίας του γιατί στην 
περίπτωση που η κρίση είναι αρνητική τό-
τε πράγματι δεν υφίσταται περιουσιακή 
ζημιά για το Δημόσιο». 

Με βάση την τελευταία επισήμανση, 
συγκρίνετε της περιπτώσεις της καταδι-
κασθείσας καθαρίστριας και του αθωω-
θέντα καναλάρχη και βγάλτε τα συμπε-
ράσματά σας.

Για την υπόθεση της καθαρίστριας από το Βόλο

Η Δικαιοσύνη είναι σαν τα φίδια, 
δαγκώνει μόνο τους ξυπόλητους
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Κρατιόταν, κρατιόταν τόσο καιρό, στο τέλος 
έσκασαν οι νεοναζιστές της ΧΑ. Κι όπως 

συμβαίνει όταν σκάει η ουροδόχος κύστη 
ενός γουρουνιού, πλημμύρισε η ατμόσφαιρα 
με μπόχα. Η «Κόντρα» είχε την «τιμητική» της 
σε πρόσφατο δημοσίευμα στη ρυπαροφυλ-
λάδα και στο ρυπαροσάιτ των νεοναζιστών, 
υπογεγραμμένο μάλιστα από «βαριά» πένα, 
τον ιδεολογικό εκπρόσωπο του εγκληματικού 
μορφώματος Γιώργο Μάστορα (κατά κόσμον 
Γ. Μισιάκας).

«Ανθέλληνες και αλβανόδουλοι» είναι ο τίτ-
λος του εμέσματος. Αυτοί είμαστε εμείς! Πε-
ριττεύει να πούμε πως αν δεν μας χαρακτήρι-
ζαν έτσι οι νεοναζιστές, κάποιο πρόβλημα θα 
υπήρχε μ' εμάς. Ούτε βέβαια θ' ανοίξουμε δι-
άλογο με τα ναζιστικά αποβράσματα. Ανήκου-
με σε διαφορετικούς κόσμους, οι οποίοι δεν 
μπορούν να συνυπάρξουν συνδιαλεγόμενοι.

Αν γράφουμε αυτό το σημείωμα είναι γιατί 
αντιληφθήκαμε (χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, 
πρέπει να πούμε), ότι οι νεοναζιστές ξιφουλ-
κούν ενάντια στα «απολιθώματα του εγχώρι-
ου σταλινισμού» και βάζουν απόσπασμα από 
δημοσίευμα της «Κόντρας» για το θάνατο του 
Κατσίφα και τα συμπαρομαρτούντα του και 
θυμούνται τη ΣΑΚΕ, όχι για να πείσουν τους 
οπαδούς τους ότι κινούμαστε «στο ίδιο μήκος 
ανθελληνισμού και αλβανοδουλείας», αλλά 
για να χρησιμοποιήσουν την υπόθεση Κατσίφα 
ως εφαλτήριο για να «σαλτάρουν» στα τεκται-
νόμενα στη δίκη τους, τα οποία σχολιάζει η 
«Κόντρα» με τρόπο που δε θα βρει κανείς σε 
άλλα Μέσα του αντιφασιστικού χώρου.

Επειδή γνωρίζει καλά ότι απευθύνεται σε 
«ούγκανους», ο Μισιάκας φροντίζει να βάλει 
με έντονα γράμματα το σημείο που αναφέρε-
ται στον συντάκτη της «Κόντρας» που «δίνει 
το “παρών“ στην δίκη της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ 
για λογαριασμό της φυλλάδας του, και του 
οποίου οι περιγραφές, οι «αναλύσεις» και 
τα… συμπεράσματα για την διαδικασία της 
δίκης, δείχνουν ότι διακατέχεται από έντο-
νες φαντασιώσεις και κατοχή από το σύν-
δρομο “Αχ, πόσο θα ήθελα να διεξήγαγε ο 
Βισίνσκι την δίκη“…»!

Εδώ είμαστε, λοιπόν. Σία κι αράξαμε. Αφού 
το ρεπορτάζ της «Κόντρας» από τη δίκη συ-
νίσταται σε «φαντασιώσεις», γιατί ασχολείται 
μαζί τους κοτζάμ Μισιάκας, ιδεολογικός κα-
θοδηγητής του νεοναζιστικού μορφώματος;

Δε χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε 
για ν' αποδείξουμε ότι οι νεοναζιστές πονάνε 
απ' αυτό το ρεπορτάζ. Η αντίδραση του Μισιά-
κα είναι καθαρά ενστικτώδικη, όπως προκύπτει 
από αυτά που έγραψε. Γι' αυτό και στο τέλος 

προσπαθεί να τονώσει το ηθικό των εναπο-
μεινάντων μελών του μορφώματος (έχουν και 
απανωτές διασπάσεις, βλέπετε, με τελευταία 
αυτή του Δεβελέκου, που τους «πήρε» σχεδόν 
ολόκληρο τον Πειραιά), αναφωνώντας λυσσα-
σμένα: «Πίσω στις τρύπες σας προδότες: ΖΗ-
ΤΩ Η ΝΙΚΗ!». 

Το σύνθημα με τα κεφαλαία γράμματα είναι 
η ελληνική μετάφραση του ναζιστικού «SIEG 
HEIL», με το οποίο χαιρετούσαν τα στελέχη 
του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος του Χίτλερ 
(κατά τα άλλα, η ΧΑ δεν έχει σχέση με τον 
εθνικοσοσιαλισμό, αλλά είναι μια… πατριωτι-
κή οργάνωση του… λαϊκού εθνικισμού). «SIEG 
HEIL» φώναζαν οι ναζί ακόμα και όταν τους 
είχε ζώσει ο Κόκκινος Στρατός και τους έβγα-
ζε έναν-έναν από τις τρύπες τους (εκτός από 
ελάχιστους που είχαν το θάρρος να αυτοκτο-
νήσουν). Οι περισσότεροι, ακόμα και «βαριά» 
ονόματα, προτίμησαν να παραστήσουν τους… 
αθώους. Οπως ακριβώς έκαναν και ο φιρερί-
σκος, οι βουλευτές και τα μεγαλοστελέχη 
της ΧΑ, όταν συνελήφθησαν και χρειάστηκε 
να απολογηθούν. «SIEG HEIL» φωνάζει και ο 
Μισιάκας-Μάστορας, καθώς βλέπει το «μοι-
ραίο» να επέρχεται. Δηλαδή την καταδίκη, όχι 
μόνο του δολοφόνου Ρουπακιά και 51 μελών 
των ταγμάτων εφόδου, τους οποίους πέτα-
ξαν βορά στην αστική Δικαιοσύνη, μπας και 
γλιτώσουν ο φιρερίσκος, οι βουλευτές και τα 
μεγαλοστελέχη, αλλά και του φιρερίσκου και 
των βουλευτών και των μεγαλοστελεχών.

Αυτό το «SIEG HEIL» του Μισιάκα-Μά-
στορα, ως κατακλείδα ενός άρθρου το οποίο 
καταγγέλλει το ρεπορτάζ της «Κόντρας» ως 
«φαντασιώσεις», δε δείχνει δύναμη, αλλά αδυ-
ναμία, τρόμο μπροστά σ' αυτό που επέρχεται, 
όταν η δίκη φτάσει στο τέλος της. Είναι τυχε-
ροί, πάντως, που στην εισαγγελική έδρα δεν 
κάθεται ο Αντρέι Βισίνσκι!

ΥΓ. Ο Μισιάκας-Μάστορας δεν αναφέρεται 
τυχαία στον Βισίνσκι. Ο εξέχων αυτός σοβι-
ετικός νομικός και διπλωμάτης είχε ενεργή 
συμμετοχή στη συγκρότηση του Διεθνούς 
Στρατιωτικού Δικαστηρίου που δίκασε τους 
ναζί στη δίκη της Νυρεμβέργης. Οι νεοναζι-
στές φαντασιώνονται ότι δικάζονται κι αυτοί 
σε μια δίκη ανάλογη μ' αυτή που δικάστηκαν 
οι ιδεολογικοί τους πρόγονοι! Καμιά σχέση, βέ-
βαια (άλλωστε, το ισχύον ποινικό δίκαιο δεν 
προβλέπει θανατική ποινή, ακόμα και για τους 
εγκληματίες που δολοφόνησαν αντιφασίστες 
όπως ο Παύλος Φύσσας και αποπειράθηκαν 
να δολοφονήσουν άλλους, όπως οι αιγύπτιοι 
ψαράδες και οι αφισοκολλητές του ΠΑΜΕ και 
του ΚΚΕ).

Πονάνε οι νεοναζιστές Κινήσεις απελπισίας από Αραχωβίτη-Μπακαλέξη

Προσπαθούν να συγκαλύψουν την ασυδοσία
των καπιταλιστών-γαλακτοβιομήχανων

Προκειμένου να διασκεδάσει τη 
μεγάλη αγανάκτηση των φτω-

χών  κτηνοτρόφων για την ασκού-
μενη αντιαγροτική πολιτική (και) 
της κυβέρνησης των Τσιπροκαμμέ-
νων και για τον υποτυπώδη έλεγχο 
που ασκείται από τον ΕΛΓΟ ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ στους καπιταλιστές που 
παράγουν ή εμπορεύονται γαλα-
κτοκομικά προϊόντα, ο διευθύνων 
σύμβουλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
Αθανάσιος Μπακαλέξης έσπευσε 
στις 28 Νοέμβρη να ανακοινώσει 
με δελτίο Τύπου ότι εισηγείται στον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Σταύρο Αραχωβίτη την 
επιβολή προστίμων σε 27 επιχειρή-
σεις αγοραστές γάλακτος.

Χωρίς να θέλουμε να βλογήσου-
με τα γένια μας, πρέπει να σημει-
ώσουμε ότι με τη συστηματική αρ-
θρογραφία μας για το ξεπούλημα 
της φέτας, του ελληνικού γιαουρ-
τιού και όλων των γαλακτοκομικών 
προϊόντων και για τη συνεχιζόμενη 
από την κυβέρνηση των Τσιπρο-
καμμένων αντιαγροτική πολιτική 
συμβάλαμε στη δημιουργία του 
άσχημου κλίματος σε βάρος της 
σημερινής αλλά και όλων των προ-
ηγούμενων κυβερνήσεων.

Στο Δελτίο Τύπου ο Μπακαλέξης 
μπλέκει σκόπιμα εταιρίες δύο τα-
χυτήτων: 25 εταιρίες που εισκομί-
ζουν (εμπορεύονται) μέχρι 80.000 
κιλά γάλα το χρόνο (μιλάμε για 
πολύ μικρές εταιρίες) και δύο με-
γάλες εταιρίες που παράγουν και 
εμπορεύονται γαλακτομικά και 
εισάγουν γάλα.

u Οι 25 μικρές εταιρίες, σύμφω-
να με Κοινή Υπουργική Απόφαση 
δύο υπουργών των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
στις 15 Δεκέμβρη του 2015, όφει-
λαν να δώσουν τις ποσότητες που 
είχαν αγοράσει μέχρι το τέλος 
Αυγούστου του 2018. Τα πρόστιμα 
που προβλέπονται απ’ αυτή την 
ΚΥΑ ανέρχονται σε  3% της αξίας 
του γάλακτος που αγοράστηκε 
από την κάθε εταιρία την προη-
γούμενη χρονιά, και σε περίπτωση 
που δεν υπάρχουν στοιχεία σε 500 
ευρώ για παράβαση που γίνεται 
για πρώτη φορά και σε 1.000 ευ-
ρώ αν η εταιρία είναι υπότροπος! 
Ο Μπακαλέξης εισηγείται για τις 
περισσότερες εταιρίες πρόστιμο 
500 ευρώ.

Οι εταιρίες αυτές είναι μεν μι-
κρές και δε δρουν καταλυτικά στην 
κατακόρυφη πτώση των τιμών του 
νωπού γάλακτος όλων των τύπων, 
αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν παί-
ζουν αρνητικό ρόλο  στην αγορά 
του νωπού γάλακτος. Ομως, τα 
πρόστιμα που  προβλέπονται από 
την ΚΥΑ των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι της 
πλάκας και αυτό το εκμεταλλεύο-
νται αυτές (και όχι μόνο) οι εταιρί-
ες και συνεχίζουν την αντιαγροτική 
πολιτική.

u Oi δύο άλλες εταιρίες, σύμ-
φωνα με στοιχεία των υπηρεσια-
κών παραγόντων του ΕΛΓΟ ΔΗ-

ΜΗΤΡΑ, είναι η μία τυροκομική 
και η άλλη εμπορική. Οι δύο αυτές 
εταιρίες ανήκουν στον ίδιο καπιτα-
λιστή (είναι και ιδιοκτήτης ΠΑΕ της 
Θεσσαλίας) και η δεύτερη είναι ο 
βασικός προμηθευτής της πρώτης 
με εισαγόμενο από την Ευρωπαϊ-
κή Ενωση αγελαδινό και πρόβειο 
γάλα.

Τα πρόστιμα που εισηγείται ο 
Μπακαλέξης είναι πολύ μικρότε-
ρα  απ’ αυτά που προβλέπονται 
από την ισχύουσα νομοθεσία! Οι 
πληροφορίες μας είναι από υπη-
ρεσιακούς παράγοντες του πρώ-
ην ΕΛΟΓΑΚ και να μη διανοηθεί 
ο Μπακαλέξης να μας διαψεύσει. 
Γνωρίζουμε τα ονόματα του ιδιο-
κτήτη-καπιταλιστή των δύο αυτών 
εταιριών καθώς και δύο άλλων 
εταιριών που πουλούσαν αγελαδι-
νό και πρόβειο γάλα εισαγόμενο 
από την ΕΕ.

Ας ξετυλίξουμε το κουβάρι των 
παρανομιών αυτών των τεσσάρων 
εταιριών. Για την εισαγωγική και 
εμπορική επιχείρηση του συγκε-
κριμένου καπιταλιστή μάθαμε ότι:

Πρώτον, δεν υπέβαλε καν αίτη-
ση στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ως ει-
σαγωγική και εμπορική επιχείρηση.

Δεύτερον, δεν κάνει ισοζύγια 
και δε δίνει στοιχεία στον πρώην 
ΕΛΟΓΑΚ, μολονότι της έχουν ζη-
τηθεί πολλές φορές. Το τελευταίο 
το σημειώνουμε για να το σχολι-
άσουμε παρακάτω, όταν θα ανα-
φερθούμε στα πρόστιμα που ειση-
γείται ο διευθύνων σύμβουλος του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Τρίτον, διαπιστώθηκε ότι ο καπι-
ταλιστής- τυροκόμος «αγόρασε» 
αρκετές φορές από τη δική του 
εταιρία εισαγόμενο γάλα, (αγελα-
δινό και πρόβειο), όμως οι υπηρε-
σιακοί παράγοντες, σύμφωνα με 
τον ισχυρισμό τους, δεν μπόρεσαν 
να μάθουν τι ποσότητες γάλακτος 
«αγόρασε» και τι γαλακτοκομικά 
προϊόντα παρήγαγε. Προφανώς, 
δεν ήθελαν να κάνουν ουσιαστικό 
έλεγχο, κατόπιν άνωθεν εντολών, 
φυσικά.

Τέταρτον, η ίδια η τυροκομική 
επιχείρηση είχε κάνει πολλές ει-
σαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ενω-
ση. Τα στοιχεία αυτά δε δόθηκαν 
ποτέ στους ελεγκτές του πρώην 
ΕΛΟΓΑΚ.

Οπως αναφέραμε, η πρώτη 
από τις δύο εταιρίες του καπιτα-
λιστή είναι τυροκομική. Αρα, οι 
εισαχθείσες απ’ αυτήν ποσότητες 
νωπού αγελαδινού και πρόβειου 
γάλακτος, καθώς και οι ποσότη-
τες που εισήχθησαν από τη δική 
του εισαγωγική και από τις άλλες 
δύο εισαγωγικές και ταυτόχρονα 
εμπορικές επιχειρήσεις χρησιμο-
ποιήθηκαν για την παραγωγή Φέ-
τας ΠΟΠ!

Οι δύο αυτές εμπορικές επιχει-
ρήσεις έχουν έδρα η μία στο Κο-
ρωπί και η άλλη στις Αχαρνές και 
έχουν απλωθεί τόσο στην ελληνική 

επικράτεια όσο και σε χώρες της 
Βαλκανικής. Ενώ, όμως, διαπιστώ-
θηκε ότι πουλούν στον τυροκόμο-
καπιταλιστή εισαγόμενο γάλα, 
αγελαδινό και πρόβειο, με το οποίο 
αυτός παράγει Φέτα ΠΟΠ, ο Αθ. 
Μπακαλέξης δεν εισηγήθηκε το 
παραμικρό πρόστιμο!

Εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι ο 
πρώην υπουργός Βαγγέλης Απο-
στόλου και όλες οι προηγούμενες 
διοικήσεις του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
αρνούνταν ότι εισαγόμενο από την 
ΕΕ πρόβειο γάλα χρησιμοποιείται 
για την παραγωγή Φέτας ΠΟΠ. 
Επιπλέον, ο Αποστόλου ισχυρι-
ζόταν ότι η εισαγωγή νωπού πρό-
βειου γάλακτος από την ΕΕ είναι 
νόμιμη και διαβεβαίωνε ότι αυτό 
δε χρησιμοποιείται για την παρα-
γωγή Φέτας ΠΟΠ, γιατί γίνονται 
συστηματικοί έλεγχοι από τον ΕΛ-
ΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και τους συναρμό-
διους ελεγκτικούς μηχανισμούς. 
Δήλωνε, ακόμα, ότι η κυβέρνηση 
δεν μπορεί δήθεν να παρέμβει για 
να ανακόψει την κατακόρυφη πτώ-
ση των τιμών του νωπού γάλακτος!

Οι αποκαλύψεις μας αυτές, που 
δεν επιδέχονται την παραμικρή 
αμφισβήτηση, κάνουν θρύψαλα 
τους ισχυρισμούς του Αποστόλου 
ότι δεν παράγεται Φέτα ΠΟΠ με 
εισαγόμενο νωπό πρόβειο γάλα 
(και όχι μόνο). Προειδοποιούμε 
τους Μπακαλέξη και Αραχωβίτη 
να μη διανοηθούν να μας διαψεύ-
σουν, γιατί διαθέτουμε αδιάψευ-
στες αποδείξεις για ό,τι γράφουμε.

Οταν αποκαλύπταμε ότι στη 
Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν εταιρί-
ες που εισάγουν πρόβειο γάλα, το 
οποίο μέσω διαδοχικών πωλήσεων 
το ελληνοποιούν και στη συνέχεια 
παράγουν Φέτα ΠΟΠ, οι υπηρε-
σιακοί παράγοντες του πρώην 
ΕΛΟΓΑΚ το αρνούνταν και ισχυ-
ρίζονταν ότι δεν υπάρχουν τέτοια 
περιστατικά. Τότε δε γνωρίζαμε 
τις συγκεκριμένες τέσσερις περι-
πτώσεις. Πλέον, αποδεικνύεται ότι 
υπάρχουν πολλές εισαγωγικές και 
εμπορικές επιχειρήσεις που εισά-
γουν μαζικά νωπό πρόβειο γάλα 
(και όχι μόνο), το ελληνοποιούν 
μέσω τριγωνικών πωλήσεων και 
παράγουν Φέτα ΠΟΠ και άλλα 
γαλακτοκομικά προϊόντα.

Οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί πα-
ράγοντες του πρώην ΕΛΟΓΑΚ, 
που χειρίστηκαν την υπόθεση των 
τεσσάρων αυτών εταιριών και γνω-
ρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις, 
πρότειναν στον Μπακαλέξη να 
εισηγηθεί την αφαίρεση από την 
τυροκομική εταιρία του θεσσαλού 
καπιταλιστή του δικαιώματος να 
παράγει Φέτα ΠΟΠ, προκειμένου 
να διασωθεί η αξιοπιστία του ΕΛ-
ΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Εκαναν αυτή την 
εισήγηση γιατί προφανώς φοβήθη-
καν ότι θα το μάθουμε κι εμείς και 
«θα το κάνουμε σημαία» (όπως το 
κάνουμε).

Με βάση τον ισχύοντα Κανονι-

σμό Ελέγχου για την πιστοποίηση 
προϊόντων ΠΟΠ (Προστατευό-
μενης Ονομασίας Προέλευσης) 
και ΠΓΕ (Προστατευόμενης Γεω-
γραφικής Ενδειξης), προβλέπεται 
και η αφαίρεση από εταιρίες του 
δικαιώματος παραγωγής Φέτας 
ΠΟΠ, όμως ο διευθύνων σύμβου-
λος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ αγνόη-
σε την εισήγηση των υπηρεσιακών 
παραγόντων του πρώην ΕΛΟΓΑΚ 
και έριξε στα μαλακά τις δύο εται-
ρίες, εισηγούμενος πρόστιμα της 
πλάκας. Ας δούμε τι εισηγείται ο 
Μπακαλέξης.

Καταρχάς, αναφερόμενος στην 
ισχύουσα νομοθεσία, ο Μπακαλέ-
ξης κάνει μια αλχημεία. Αναφέρε-
ται μόνο στην ΚΥΑ 175180/2011, την 
οποία είχαν εκδώσει τρεις υπουρ-
γοί της κυβέρνησης Γ. Παπανδρέ-
ου τον Ιούλη του 2011 και αποσιωπά 
την Υπουργική Απόφαση που είχε 
υπογράψει στις 14 Οκτώβρη του 
2015 ο Μάρκος Μπόλαρης.

u Για την εισαγωγική και εμπο-
ρική επιχείρηση του θεσσαλού 
τυροκόμου προτείνει την παραβί-
αση των παραγράφων 2.1 και 2.7 
του άρθρου 6 της ΚΥΑ 175180/2011. 
Παραθέτουμε τις δύο αυτές παρα-
γράφους:

Παράγραφος 2.1, άρθρο 6: Μη 
τήρηση Μηνιαίας Δήλωσης Ισοζυ-
γίου ή και Βιβλίου Ημερήσιας Πα-
ραγωγής για διάστημα άνω του εξά-
μηνου: επιβάλεται πρόστιμο ύψους  
5.000 ευρώ συν το 0,5%  της αξίας 
των εισκομίσεων γάλακτος του 
προηγούμενου οικονομικού έτους.

Παράγραφος 2.7, άρθρο 6: Μη 
διευκόλυνση ελέγχου των παραγό-
μενων προϊόντων: επιβάλλεται πρό-
στιμο ύψους 500 ευρώ συν το 0,2% 
της αξίας των εισκομίσεων του προ-
ηγούμενου οικονομικού έτους.

Με την παράγραφο 9 του 1ου 
άρθρου της (μεταγενέστερης) 
Υπουργικής Απόφασης του Μ. 
Μπόλαρη το ύψος των προστίμων 
τροποποιήθηκε. Για την παράβαση 
της παραγράφου 2.1 το πρόστιμο 
έγινε 10.000 ευρώ και για την 
παράβαση της παραγράφου 2.7 
το πρόστιμο έγινε 1.000 ευρώ, με 
κατάργηση παράλληλα του ποσο-
στιαίου προστίμου επί των εισκο-
μίσεων γάλακτος, γεγονός που 
διευκολύνει τις μεγάλες επιχειρή-
σεις που έχουν μεγάλες ποσότητες 
εισκομιζόμενου γάλακτος.

Ετσι, ο καπιταλιστής-τυροκό-
μος (και ιδιοκτήτης της θεσσαλι-
κής ΠΑΕ) θα πληρώσει, εάν τελι-
κά αποδεχτεί το πρόστιμο, μόνο 
11.000 ευρώ, θα ξεμπερδέψει με 
τις παραβάσεις της εισαγωγικής 
του εταιρίας και θα συνεχίσει το 
έργο του. Να εισάγει, δηλαδή, αγε-
λαδινό και πρόβειο νωπό γάλα, να 
το ελληνοποιεί μέσω τριγωνικών 
συναλλαγών και να παράγει Φέτα 
ΠΟΠ.

u Για τις παραβιάσεις  της τυ-
ροκομικής εταιρίας ο Μπακαλέξης  

εισηγείται την παραβίαση των παρ. 
2.5, 2.6 και 2.7 του άρθρου 6. Παρα-
θέτουμε τις 2.5 και 2.6 (τη 2.7 την 
παραθέσαμε ήδη):

Παράγραφος 2.5, άρθρο 6: 
Υπαρξη διαφορών  μεταξύ των 
ποσοτήτων και του είδους  πρώτων 
υλών που δηλώνονται στην Μηνι-
αία δήλωση Ισοζυγίου, στο βιβλίο 
ημερήσιας παραγωγής  και στις 
εισκομίσεις: επιβάλλεται πρόστιμο 
ύψους 1.000 ευρώ συν το 0,2% της 
αξίας των εισκομίσεων του προη-
γούμενου οικονομικού έτους.

Παράγραφος 2.6, άρθρο 6: Πα-
ραπλανητική σήμανση ως προς 
το είδος ή και την γεωγραφική 
προέλευση του προϊόντος, έλλει-
ψη σήμανσης  και αρίθμησης των 
προϊόντων: επιβάλλεται πρόστιμο 
ύψους 1.000 ευρώ με επιπρόσθετη 
επιβάρυνση ίση με το 0,5% της αξί-
ας των εισκομίσεων του προηγού-
μενου οικονομικού έτους.

Με βάση την ΥΑ Μπόλαρη, του 
Οκτώβρη του 2015, τα πρόστιμα 
για παραβίαση των παραγράφων 
2.5 και 2.6 έγιναν 2.000 και 2.000 
ευρώ, με κατάργηση του ποσο-
στιαίου προστίμου επί των εισκο-
μίσεων. Ετσι, γι’ αυτές τις πολύ 
υποβαθμισμένες παραβάσεις ο 
θεσσαλός τυροκόμος θα κληθεί να 
καταβάλει το αστείο για την επι-
χείρησή του πρόστιμο των 5.000 
ευρώ (2000+2000+1000)!

Με την εισήγησή του για τα πρό-
στιμα, το ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
κλείνει το μάτι όχι μόνο στον συ-
γκεκριμένο θεσσαλό τυροκόμο, 
αλλά σε όλους τους καπιταλιστές-
γαλακτοβιομήχανους, να συνεχί-
ζουν να παράγουν όλα τα γαλακτο-
κομικά προϊόντα -και τα προϊόντα 
ΠΟΠ και ΠΓΕ- χρησιμοποιώντας 
εισαγόμενο νωπό (πρόβειο και 
αγελαδινό) και συμπυκνωμένο 
γάλα.  Οταν οι υπηρεσιακοί παρά-
γοντες (επικαλούμενοι το «ονόρε» 
του Οργανισμού) εισηγούνται να 
αφαιρεθεί από τον συγκεκριμένο 
γαλακτοβιομήχανο το δικαίωμα 
να παράγει Φέτα ΠΟΠ και ο δι-
ευθύνων σύμβουλος εισηγείται 
την επιβολή προστίμων-χάδι, δεν 
έχουμε ανάγκη άλλων μαρτύρων, 
για να καταλάβουμε ότι παίζεται 
ένα βρόμικο παιχνίδι. Και το παι-
χνίδι δεν το παίζει ο Μπακαλέξης. 
Το παίζει ο Αραχωβίτης που δίνει 
τις εντολές, νομίζοντας (όπως νο-
μίζει κάθε συριζαίος εξουσιαστά-
κος), ότι μπορεί να κοροϊδέψει τον 
κόσμο.

Στριμωγμένοι από τις αποκαλύ-
ψεις μας, που έχουν γίνει ευρέως 
γνωστές και έχουν συδαυλίσει την 
οργή του κτηνοτροφικού κόσμου, 
που βλέπει τις τιμές του γάλακτος 
να κατρακυλούν, σχεδίασαν ένα 
σόου «ελέγχων» και «προστίμων», 
ίσα-ίσα για το θεαθήναι και με σα-
φές το μήνυμα προς τους καπιτα-
λιστές: μην ανησυχείτε, δικοί σας 
είμαστε.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Αραχωβίτης έχασε την αίσθηση του 

μέτρου, ξεπέρασε στο ψέμα όλους τους 
προκατόχους του όλων των χρωμάτων και 
νομίζει ότι απευθύνεται σε Χαχόλους. Στα 
μέσα της δεκαετίας του ’90, οι αγρότες, όταν 
ήθελαν να ειρωνευτούν κάποιον, του έλεγαν 
«μη λες τζουμακίες». Σε λίγο, παίρνοντας 
στην πλάκα τον Αραχωβίτη, θα λένε «μη λες  
αραχωβιτίες».

u Στις 20 Νοέμβρη, ο Αραχωβίτης συνα-
ντήθηκε στις Βρυξέλλες με τους ευρωβου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τους παραμύθιασε 
(άλλο που δεν ήθελαν!) λέγοντας: «Η δια-
δικασία της κατάρτισης  τεχνικού φακέλου 
ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ενδειξη 
(σ.σ. για το γιαούρτι) προχωρά, προκειμένου 
να κατατεθεί  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μεγάλες 
αντιδράσεις  όμως αν είμαστε ενωμένοι και 
προσηλωμένοι στο στόχο μας, νομίζω, ότι 
όπως και με την Φέτα, μπορούμε να είμαστε 
νικητές».

Γνώριζε, φυσικά, από τις 6 Νοέμβρη, ότι 
η πρόταση του διευθύνοντα συμβούλου 
Μπακαλέξη για κατάρτιση φακέλου για 
να πιστοποιηθεί το ελληνικό γιαούρτι ως 
προϊόν ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική 
Ενδειξη) δεν πέρασε στο ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ. Την επομένη (7 Νοέμβρη), ο Αρα-
χωβίτης συναντήθηκε με εκπροσώπους του 
Συλλόγου Εργαζόμενων στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ και συζήτησε μαζί τους αυτό το θέμα. 
Κι όμως, λίγες μέρες αργότερα έλεγε στους 
ευρωβουλευτές ότι η διαδικασία κατάρτισης 
του φακέλου για το ελληνικό γιαούρτι προ-
χωρά, θα κατατεθεί και «όπως με τη φέτα, 
μπορούμε να είμαστε νικητές». «Δούλευε» 
εν ψυχρώ και χωρίς ίχνος ντροπής τους πα-
ριστάμενους ευρωβουλευτές (τους φτωχούς 
κτηνοτρόφους και αγρότες έτσι κι αλλιώς 
τους θεωρεί Χαχόλους).

Ο συνδικαλιστής Παναγιώτης Παπα-
βασιλείου, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου 
Εργαζόμενων στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, σε 
εκτενέστατη ανάρτησή του στο blog του 
σωματείου (http://syllegovima.blogspot.
com/2018/11/blog-post_27.html) αναφέρεται 
στα τεκταινόμενα και στις απόπειρες του δι-
ευθύνοντα συμβούλου  Μπακαλέξη και του 
προκατόχου του Βλάχου να περάσουν από 
το ΔΣ του Οργανισμού απόφαση για να κα-
ταρτιστεί φάκελος για να πιστοποιηθεί το 
ελληνικό γιαούρτι ως προϊόν ΠΓΕ, χωρίς να 

καταργηθεί η ΚΥΑ του Αυγούστου του 2016, 
που νομιμοποιεί τη χρήση συμπυκνωμένου 
γάλακτος στην παραγωγή του ελληνικού 
γιαουρτιού. Η απόπειρα αυτή απέτυχε, με 
ψήφους 5 προς 2 κατά της εισήγησης του 
διευθύνοντος συμβούλου, και μέχρι τις 29 
Νοέμβρη που γράφονται αυτές οι γραμμές 
δεν έχει κατατεθεί εκ νέου από τον Μπακα-
λέξη η πρόταση για να εγκριθεί η κατάρτιση 
του φακέλου.

Τα λεχθέντα του Αραχωβίτη στους ευρω-
βουλευτές για τη δήθεν νίκη που πέτυχαν με 
τη Φέτα μόνο σαν καλαμπούρι μπορούσαν 
να εκληφθούν, γιατί όλοι αυτοί γνωρίζουν 
από πρώτο χέρι τις συμφωνίες της ΕΕ με 
τον Καναδά, με χώρες της Αφρικής, με το 
Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη, στις οποίες η 
Φέτα και οι Ελιές Καλαμών προσφέρονται 
από το Συμβούλιο της ΕΕ ως δώρο στις κυ-
βερνήσεις αυτών των χωρών, προκειμένου 
το κεφάλαιο των ιμπεριαλιστικών κρατών 
της ΕΕ να πετύχει την πλήρη κατάργηση 
των δασμών για τα εμπορεύματά του, την 
αποικιοκρατική διείσδυσή του στις αγορές 
τους και το κέρδισμα δημοσίων συμβάσεων 
σ’ αυτές τις χώρες.

Στις 28 Νοέμβρη, ο Αραχωβίτης μίλησε 
στη Θεσσαλονίκη σε φιέστα που οργάνωσε 
ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με τίτ-
λο «Βιώσιμα Δίκτυα Αγροτικών Προϊόντων 
στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας». Σ’ αυ-
τή τη φιέστα ξεπέρασε όλους τους προκατό-
χους του στο βερμπαλισμό και στα ψέματα. 
Για μια ακόμη φορά σέρβιρε την ξινισμένη 
σούπα του πασόκου (και νυν συριζαίου) 
πρώην υπουργού Γεωργίας Τζουμάκα, πού 
είχε λανσάρει τη θεωρία ότι οι αγρότες θα 
βρουν διέξοδο όχι στις αγροτικές επιδοτή-
σεις, αλλά στην παραγωγή «επώνυμων» και 
«ποιοτικών» προϊόντων.

Πάνε χρόνια από τότε που ο Τζουμάκας, 
ως υπουργός Γεωργίας, και η κυβέρνηση 
Σημίτη μιλούσαν για τη «λύση» που βρίσκε-
ται στα «επώνυμα» προϊόντα, με την οποία 
ήθελαν να προετοιμάσουν το έδαφος για 
να γίνει  αποδεκτό το αγροτικό πρόγραμμα 
2000-2006 της ΕΕ, με το οποίο συρρικνώνο-
νταν οι αγροτικές επιδοτήσεις. Στη συνέχεια, 
οι φτωχοί αγρότες δοκίμασαν στο πετσί τους 
τις συνέπειες αυτού του προγράμματος.

Λέγοντας στη φιέστα της Θεσσαλονίκης 
ότι «τα επώνυμα αγροτικά προϊόντα μπο-
ρούν να βρουν διέξοδο στις διεθνείς αγο-

ρές, με τρόπο που θα αποφέρει ανάλογη 
προστιθέμενη αξία στους παραγωγούς», ο 
Αραχωβίτης κοροϊδεύει τους φτωχούς αγρό-
τες και ειδικά τους φτωχούς κτηνοτρόφους 
που βιώνουν την κατακόρυφη πτώση των 
τιμών του νωπού γάλακτος όλων των τύπων. 
Που βιώνουν, ακόμα, την κατακόρυφη πτώ-
ση των τιμών της φέτας και τη συρρίκνωση 
της αγοράς δύο πραγματικών επώνυμων 
προϊόντων, όπως η φέτα ΠΟΠ και το ελλη-
νικό γιαούρτι. Συρρίκνωση που προκαλείται 
με τις συμφωνίες της ΕΕ με τον Καναδά, με 
χώρες της Νότιας Αφρικής, με το Βιετνάμ, 
με τη Σιγκαπούρη και με άλλες συμφωνίες 
που είναι στα σκαριά.

Κανέναν αγρότη και κτηνοτρόφο δεν 
μπορεί πια να πείσει ο Αραχωβίτης, ότι εν-
διαφέρεται πραγματικά για την προώθηση 
των επώνυμων προϊόντων της Ελλάδας, όταν 
συνεχίζει την πολιτική του προκατόχου και 
συντρόφου του Αποστόλου. Την πολιτική με 
την οποία καταστράφηκαν τα δύο επώνυμα 
προϊόντα, η φέτα και το ελληνικό γιαούρτι, 
που θεωρούνται πλέον «τρόπος παρασκευ-
ής», με συνέπεια να μπορούν να παράγονται 
σε διάφορες χώρες, τόσο της ΕΕ όσο και του 
λεγόμενου τρίτου κόσμου. Θυμίζουμε την 
ΚΥΑ του Αυγούστου του 2016, που υπογρά-
φηκε από υπουργούς των Τσιπροκαμμένων, 
με την οποία νομιμοποιήθηκε η χρήση συ-
μπυκνωμένου γάλακτος στην παραγωγή του 
ελληνικού γιαουρτιού.

Θυμίζουμε την πρόταση που είχε στείλει 
στην Κομισιόν ο Αποστόλου, απ’ αφορμή 
τη συμφωνία ΕΕ - Καναδά, πρόταση που ο 
ίδιος είχε χαρακτηρίσει συμβιβαστική, ενώ 
στην πραγματικότητα κατέστρεφε τη φέτα 
ως ΠΟΠ. Σύμφωνα με τη «συμβιβαστική» 
πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, θα 
μπορούσε και ο Καναδάς να παράγει φέτα 
χρησιμοποιώντας καναδέζικο πρόβειο και 
γίδινο νωπό γάλα! Αυτή την πρόταση υιοθέ-
τησε η Κομισιόν στη συμφωνία ΕΕ - Βιετνάμ.

Με τα παραμύθια του για την εξαγωγή 
«επώνυμων προϊόντων που θα αποφέρουν 
προστιθέμενη αξία στον παραγωγό», ο Αρα-
χωβίτης έγινε από πολύ νωρίς καταγέλαστος 
στους φτωχούς κτηνοτρόφους. Σύντομα θα 
γευτεί την αγανάκτησή τους, καθώς οι τιμές 
του νωπού γάλακτος έπεσαν κατακόρυφα, 
ενώ οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν και το 
πρόβλημα να μένει αδιάθετο τμήμα της πα-
ραγωγής τους.

Ο Αραχωβίτης ξεπέρασε τους προκατόχους του στα ψέματα

Σε προηγούμενο δημοσίευ-
μά μας για τις δραστικές 

περικοπές των συντάξεων με 
πολλούς μνημονιακούς νόμους 
(όπως οι νόμοι 3833/2010, 
3 84 5 /2 0 1 0,  3 8 65 /2 0 1 0, 
4024/2011, 4051/2012 και 
4093/2012) αναφερθήκαμε 
στις αποφάσεις 2287 και 2288 
του 2015 του ΣτΕ, σύμφωνα με 
τις οποίες οι τέσσερις πρώτοι 
νόμοι χαρακτηρίστηκαν συ-
νταγματικοί (με επίκληση της 
υπεροχής του δημόσιου συμ-
φέροντος έναντι του ατομικού 
συμφέροντος των συνταξιού-
χων και επειδή το Δημόσιο 
έπρεπε να αντεπεξέλθει στις 
υποχρεώσεις που ανέλαβε 
έναντι των ξένων δανειστών.

Ταυτόχρονα, όμως, το ΣτΕ, με 
τις ίδιες αποφάσεις του, χαρα-
κτήρισε αντισυνταγματικές τις 
διατάξεις των νόμων 4051/ 2012 
και 4093/2012 και επέστρεψε 
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της 
Αθήνας για να κρίνει αυτό τις 
αγωγές που είχαν υποβληθεί με 

αίτημα να επιστραφούν τα ανα-
δρομικά της περιόδου 29.2,2012 
– 10.6.2015 (που δημοσιεύθηκαν 
οι δύο αποφάσεις του ΣτΕ).

Αγωγές στα Διοικητικά Πρω-
τοδικεία είχαν καταθέσει πριν 
τις 10 Ιούνη του 2015 μερικές 
δεκάδες συνταξιούχοι, οι πε-
ρισσότεροι από τους οποίους 
ήταν  δικαστικοί. Αυτό το γνώρι-
ζαν οι δικαστές του ΣτΕ, γι’ αυ-
τό και στις δύο αποφάσεις τους 
έβαλαν την προϋπόθεση ότι 
αναδρομικά μπορούν να διεκδι-
κήσουν μόνο όσοι συνταξιούχοι 
είχαν υποβάλει αγωγές μέχρι τις 
10 Ιούνη του 2015.

Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν 
δικηγόροι και έσπρωξαν τους 
συνταξιούχους στην υποβολή 
μαζικών αγωγών μετά τη δημο-
σίευση των δύο αποφάσεων του 
ΣτΕ, καλλιεργώντας σ’ αυτούς 
την αυταπάτη ότι μπορεί να δι-
καιωθούν από το ΣτΕ.

Εμείς τότε προτείναμε να μην 
κάνουν προσφυγές οι συνταξι-
ούχοι, γιατί το ΣτΕ θα τις απορ-

ρίψει, προβάλλοντας τον ισχυ-
ρισμό ότι το δημόσιο συμφέρον 
είναι υπέρτερο του ατομικού 
και ότι οι νόμοι 4051/2012 και 
4093/2012 είναι συνταγματικοί. 
Τονίζαμε δε, ότι με την απόφαση 
164/2015, το Ειδικό Δικαστήριο 
του άρθρου 88 παρ. 2 του Συ-
ντάγματος (Μισθοδικείο), που 
εκδίκασε αγωγή συνταξιούχου 
δικαστικού του ΣτΕ, έκρινε ότι ο 
νόμος 4051/2012 είναι συνταγ-
ματικός. Οταν κάναμε αυτή την 
πρόταση δεν είχαμε την από-
φαση του Μισθοδικείου, γιατί 
αυτό το Ειδικό Δικαστήριο, που 
συγκροτείται με δικαστικούς 
του ΣτΕ, του Αρείου Πάγου, του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, με καθη-
γητές ΑΕΙ και δικηγόρους, δε 
δημοσιεύει τις αποφάσεις του. 
Αναγκαστήκαμε να υποβάλου-
με αίτηση και μετά από μερικές 
ημέρες πήραμε αντίγραφό της.

Παραθέτουμε, λοιπόν, ένα 
απόσπασμα από αυτή την από-
φαση: «Ειδικότερα, οι θεσπισθεί-
σες  με τους νόμους 3833/2010 
… και 4051/2012 περικοπές των 

αποδοχών των συντάξεων του 
Δημοσίου, μεταξύ των οποίων 
και των δικαστικών λειτουργών, 
αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου 
προγράμματος  δημοσιονομικής 
προσαρμογής και προώθησης 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσε-
ων της ελληνικής οικονομίας, 
το οποίο, συνολικά εφαρμοζό-
μενο αποσκοπεί … στην εξυπη-
ρέτηση σκοπών που συνιστούν 
κατ΄αρχήν σοβαρούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος και 
συμβάλλουν στην άμεση μείωση 
των κρατικών δαπανών. Εν όψει 
τούτων τα μέτρα αυτά  δεν μπο-
ρεί να θεωρηθεί ότι δεν είναι 
αναγκαία…»!

Αυτή η απόφαση κρίθηκε από 
το Μισθοδικείο στις 10 Ιούλη του 
2014, δηλαδή έντεκα μήνες πριν 
από τις δύο αποφάσεις του ΣτΕ, 
που έκριναν το νόμο 4051/2012 
ως αντισυνταγματικό!

Να γιατί επιμένουμε ότι στην 
περίπτωση που γίνουν μαζικές 
προσφυγές, οι συνταξιούχοι δε 
θα έχουν καμία τύχη.

Να γιατί δε θα έχουν καμιά τύχη τυχόν προσφυγές συνταξιούχων

Κυβέρνηση-γιουσουφάκι

Πριν από δυο βδομάδες, ο 
«άτυπος» ιδιοκτήτης της 

ΑΕΚ Δ. Μελισσανίδης οργά-
νωσε μια διαφημιστική φιέστα 
στο Μουσείο της Ακρόπολης. 
Πρώτη μούρη (και όχι για πρώ-
τη φορά) ήταν ο πανίσχυρος 
υπουργός Επικρατείας Φλα-
μπουράρης, ο οποίος πήρε 
και το λόγο για να πει πόσο 
σημαντικό είναι το έργο που 
επιτελεί ο καπιταλιστής και 
πόσο ο ίδιος (ο Φλαμπουρά-
ρης) βοήθησε στην αμαρτωλή 
ιστορία της νομιμοποίησης του 
υπό ανέγερση γηπέδου Μελισ-
σανίδη.

Τα υπόλοιπα τα ανέλαβε ο 
υφυπουργός Βασιλειάδης που 
«βαράει προσοχές» μπροστά 
στον κυρ-Αλέκο. Με δύο φω-
τογραφικές ρυθμίσεις στο νο-

μοσχέδιο που προωθεί. Η μία 
προβλέπει ότι καπιταλιστής που 
συμμετέχει σε εταιρία στοιχη-
ματισμού μπορεί να γίνει και ιδι-
οκτήτης ΠΑΕ. Δηλαδή, ο Μελισ-
σανίδης, που είναι μέτοχος του 
ΟΠΑΠ, μπορεί να πάρει και επι-
σήμως την ΑΕΚ, αντί να εμφανί-
ζεται ως «επώνυμος φίλαθλος» 
όπως μέχρι τώρα, λόγω ασυμβί-

βαστου. Η δεύτερη τροπολογία 
προβλέπει ότι οι ΠΑΕ μπορούν 
να παρεμβαίνουν μετοχικά στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις, που 
ανήκουν στα ερασιτεχνικά σω-
ματεία. Ετσι, Μελισσανίδης και 
Σαββίδης, θα μπορούν να απο-
κτήσουν πλήρη έλεγχο πάνω στα 
υπό ανέγερση γήπεδα της ΑΕΚ 
και του ΠΑΟΚ!
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Πρόγραμμα ΝΔ για Παιδεία

Ιδιωτικοποίηση, θεοποίηση της επιχειρηματικής 
λειτουργίας, δόγμα «τάξη και ασφάλεια»

Μείγμα άγριων νεοφιλελεύ-
θερων πολιτικών που εφαρ-

μόστηκαν τα τελευταία χρόνια 
στην εκπαίδευση, στρατηγικών 
επιλογών του ευρωπαϊκού, ντό-
πιου και διεθνούς κεφαλαίου 
(προτάσεις ΕΕ, ΟΟΣΑ, ΣΕΒ), 
αλλά και πρακτικών που εφαρ-
μόζονται ήδη από τη συγκυβέρ-
νηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι 
το πρόγραμμα της ΝΔ για την 
Παιδεία.

Παρουσιάζουμε χαρακτηρι-
στικά σημεία του:

Το Σύγχρονο 
Σχολείο της ΝΔ

 u Το δημόσιο σχολείο απε-
λευθερώνεται από τον ασφυκτι-
κό εναγκαλισμό του υπουργείου 
σε επίπεδο οργανωτικό, διοικη-
τικό, παιδαγωγικό.

 u Νέο πρόγραμμα σπουδών. 
Νέες εκπαιδευτικές θεματικές, 
όπως επιχειρηματικότητα, εθε-
λοντισμός, κ.λπ.

 u Ανάπτυξη δημιουργικών και 
βιωματικών δράσεων εκτός ωρο-
λόγιου προγράμματος, π.χ. δημι-
ουργία εικονικών επιχειρήσεων.

u Εισαγωγή του θεσμού της 
«άσκησης» σε επιχειρήσεις, ώστε 
οι μαθητές να εξοικειώνονται με 
την πραγματική οικονομία.

u Ευελιξία στη διαμόρφωση 
των εκπαιδευτικών δραστηριο-
τήτων με βάση τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες και τις τοπικές προτε-
ραιότητες της κάθε περιοχής.

u Ενισχυμένος ρόλος διευθυ-
ντή σχολείου.

u Δημιουργία νέου ολιγο-
μελούς οργάνου υποστήριξης 
(Διευθυντής, Υποδιευθυντές, 
εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, Σύλλογος Γονέων και 
παρατηρητές από τους μαθητές) 
για την καθημερινή λειτουργία 
του σχολείου και τη διαχείριση 
πρόσθετων πόρων επιπλέον της 
κρατικής χρηματοδότησης.

u Πρότυπα, Πειραματικά Σχο-
λεία ως «νησίδες αριστείας και 
καινοτομίας». Επέκταση του θε-
σμού σε όλη την Ελλάδα.

u Επιτελικός-επιστημονικός 
φορέας το Εθνικό Κέντρο Εκπαι-
δευτικής Ερευνας και Τεκμηρίω-
σης (ΕΚΕΕΤ) σε αντικατάσταση 
του ΙΕΠ και του Εθνικού Οργανι-
σμού Εξετάσεων.

u Εμπέδωση αισθήματος 
ασφάλειας για μαθητές και γο-
νείς με ενίσχυση μέτρων προ-
στασίας στον περιβάλλοντα 
χώρο των σχολείων.

Η «αυτονομία» της σχολικής 
μονάδας έγινε το αγαπημένο 
σλόγκαν όλων των κυβερνή-
σεων διαχείρισης του καπιτα-
λισμού, ιδιαίτερα την περίοδο 
της κρίσης, όλων των κρυφών 
και φανερών οπαδών της ιδι-
ωτικοποίησης, που αποτιμούν 
την Παιδεία με τη λογική του 

κέρδους.  Επιδιώκει να απαλ-
λάξει το αστικό κράτος από τις 
υποχρεώσεις του και να φορτώ-
σει τα έξοδα λειτουργίας του 
δημόσιου σχολείου στις πλάτες 
της εργαζόμενης κοινωνίας. 
«Αυτονομία» διοικητική, οργα-
νωτική, παιδαγωγική. Σε αυτό το 
περιβάλλον κατηγοριοποιούνται 
τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί και 
οι μαθητές τους ανάλογα με την 
ταξική τους θέση και βρίσκει 
πρόσφορο έδαφος να εισβάλ-
λει η καπιταλιστική αγορά. Επι-
χειρήσεις, δημαρχαίοι, «τοπική 
κοινωνία» έχουν λόγο στη δια-
μόρφωση των προγραμμάτων 
σπουδών, στις δεξιότητες που 
καλλιεργούνται στους μαθητές, 
στη διάπλαση της προσωπικό-
τητας των νέων. Το πρόγραμμα 
της ΝΔ θεοποιεί την αγορά και 
την επιχειρηματική λειτουργία. 
Οχι δε θα γίνουν όλοι πετυχη-
μένοι επιχειρηματίες. Χιλιάδες 
είναι αυτοί που έχουν χάσει τα 
μαγαζιά τους, τις δουλειές τους, 
χιλιάδες είναι οι άνεργοι. Στόχος 
είναι η δημιουργία ανθρώπων 
αναλώσιμων από την αγορά, 
ποτισμένων με τις «αξίες» του 
καπιταλισμού, υποταγμένων στις 
ορέξεις του κεφαλαίου.

Η «αυτονομία» τα έχει όλα 
και συμφέρει. Στο έδαφός 
της, αφού υπάρχουν οι προϋ-
ποθέσεις της κατηγοριοποίη-
σης-κατάταξης των σχολείων, 
δημιουργείται ο χώρος για την 
ίδρυση και ενίσχυση των «πρό-
τυπων σχολείων», των σχολεί-
ων που προορίζονται για τους 
«άριστους», γι’ αυτούς που απο-
τελούν εν δυνάμει τα αυριανά 
στελέχη της παραγωγής και του 
μηχανισμού.

Τα «αυτόνομα» σχολεία, που 
θα έχουν διαφοροποιημένα 
προγράμματα και δραστηριό-
τητες και θα πασχίζουν για την 
επιβίωσή τους με την προσέλ-
κυση πόρων από «τρίτους» και 
τη διαχείριση-ενοικίαση των 
υποδομών τους, απαιτούν διευ-
θυντή-μάνατζερ.

Απαιτούν επίσης «τάξη και 
ασφάλεια». Η νεολαία πρέπει να 
συνηθίζει στην υποταγή και να 
κυριαρχείται από το φόβο απέ-
ναντι στην εξουσία. Ανύπαρκτοι 
και υπαρκτοί κίνδυνοι (η προ-
παγάνδα των ΜΜΕ κάνει καλά 
τη δουλειά της) την περιζώνουν 
και αυτή για να προστατευθεί 
πρέπει να επιδιώκει την ένταση 
της κρατικής καταστολής και όχι 
να προτάσσει την ενίσχυση της 
συλλογικότητας και τους αγώ-
νες. Αυτό το μήνυμα στέλνουν 
οι περιπολίες των μπάτσων έξω 
από τα σχολεία, τα κάγκελα πα-
ντού, οι αστυνομικοί της γειτο-
νιάς και τα ρέστα. 

Περιορισμός 
δαπανών 

u Προγραμματισμός προσλή-

ψεων μόνιμων εκπαιδευτικών 
βάσει πραγματικών αναγκών, 
δημογραφικών εξελίξεων και 
δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

u Εισαγωγή της εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης σε ορισμένα 
γνωστικά αντικείμενα (π.χ. ξένες 
γλώσσες) σε σχολεία απομακρυ-
σμένων και δυσπρόσιτων περιο-
χών όταν υπάρχει αδυναμία κά-
λυψης των θέσεων.

u Σταδιακή εφαρμογή της 
διετούς υποχρεωτικής προσχο-
λικής αγωγής (από τα τέσσερα 
χρόνια).

Κάτω από την ασφυκτική πί-
εση του εκπαιδευτικού κινήμα-
τος, ιδίως των αδιόριστων και 
των αναπληρωτών, που τελευ-
ταία ενέτεινε τις αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις, αλλά και της 
εξόφθαλμης πλέον αναγκαιό-
τητας για μόνιμους διορισμούς, 
καθότι το δημόσιο σχολείο έχει 
αποψιλωθεί τα τελευταία δέκα 
χρόνια από μόνιμο προσωπικό 
και λειτουργεί με τη στήριξη των 
αναπληρωτών (αποτελούν το 
25% του προσωπικού), η ΝΔ ανα-
γκάστηκε να ψελλίσει κάποιες 
αοριστολογίες για προσλήψεις 
μόνιμου προσωπικού. Σε αυτό 
συνέτεινε και το γεγονός ότι οι 
συριζαίοι έχουν κάνει σημαία 
τους την πολιτική προσλήψεων 
που θα εφαρμόσουν δήθεν σε 
βάθος τριετίας και έχουν επι-
δοθεί σε έντονη προπαγάνδα. Η 
ΝΔ, που δε θέλησε να υστερήσει 
σε αυτήν την προπαγάνδα, ανα-
φέρει μεν τον προγραμματισμό 
μόνιμων προσλήψεων εκπαι-
δευτικών, τις οποίες, όμως, στη 
συνέχεια ακυρώνει έμμεσα με 
την επίκληση των «πραγματικών 
αναγκών» (που διαμορφώνονται 
από το νομοθετημένο υψηλό 
αριθμό μαθητών ανά τμήμα και 
από τα κουτσουρεμένα στοιχεία 
που στέλνουν οι Διευθύνσεις Εκ-
παίδευσης), των δημογραφικών 
εξελίξεων και των δημοσιονομι-
κών δυνατοτήτων.

Η πολιτική πετσοκόμματος 
των δαπανών για την Παιδεία, 
η στρατηγική της σκληρής δη-
μοσιονομικής πειθαρχίας εκ-
φράζεται και με όσα αναφέρο-
νται για την υποχρεωτική διετή 
Προσχολική Εκπαίδευση. Η ΝΔ 
ακολουθεί και εδώ την πρακτική 
των συριζαίων.

Χαρακτηριστικό στοιχείο αυ-
τής της αντιλαϊκής και αντιεκ-
παιδευτικής πολιτικής, που προ-
καλεί πραγματικά οργή, είναι η 
επινόηση της «εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης» για ορισμένα 
γνωστικά αντικείμενα στα σχο-
λεία των δυσπρόσιτων περιοχών. 
Τα παιδιά του κατώτερου θεού 
θα πρέπει να στερηθούν αυτο-
νόητων δικαιωμάτων τους, να 
έχουν δηλαδή τους δασκάλους 
που απαιτούνται για τη μόρφω-
σή τους.

Αξιολόγηση παντού
u Αξιολόγηση σχολικών μο-

νάδων από τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς, τους γονείς 
και τους μαθητές με χρήση ηλε-
κτρονικών ερωτηματολογίων. 
Δημιουργία δεικτών με βάση τα 
αποτελέσματα των ερωτηματο-
λογίων.

u Αξιολόγηση εκπαιδευτικών 
με αποκλειστικό στόχο τη διαρκή 
βελτίωση αλλά και την επιβρά-
βευσή τους. Σύνδεση αξιολόγη-
σης με επιμόρφωση.

u Ο καθορισμός των κριτη-
ρίων και η αποτίμηση των απο-
τελεσμάτων θα γίνεται από την 
ΑΔΙΠΠΔΕ (Αρχή Διασφάλισης 
της Ποιότητας Πρωτοβάθμιας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Επανέρχεται, λοιπόν, η αξιο-
λόγηση χωρίς τα φτιασίδια και 
τις περικοκλάδες των συριζαίων. 
Αξιολόγηση σχολείων με συμμε-
τοχή γονιών και μαθητών, με ό,τι 
συνεπάγεται αυτό ειδικά για τις 
σχέσεις που διαμορφώνονται 
μέσα στη σχολική κοινότητα 
και αξιολόγηση εκπαιδευτικών. 
Βεβαίως με τιμωρητικό χαρα-
κτήρα. Η αναφορά στην «επι-
βράβευση» των εκπαιδευτικών 
καθιστά εμφανή τη σύνδεση 
αξιολόγησης και βαθμολογικής-
μισθολογικής εξέλιξης.

Λύκειο με 
ενίσχυση των 
ταξικών φραγμών 
- Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση για 
λίγους κι εκλεκτούς

u Εθνικό Απολυτήριο. Στο 
βαθμό του Εθνικού Απολυτήρι-
ου συνυπολογίζονται οι βαθμοί 
και των 3 τάξεων του Λυκείου με 
ειδικό συντελεστή ανά τάξη.

u Γραπτές προαγωγικές εξε-
τάσεις από τάξη σε τάξη για όλες 
τις τάξεις του Λυκείου με επιλο-
γή θεμάτων από Τράπεζα θεμά-
των διαβαθμισμένης δυσκολίας.

u Διατήρηση για τουλάχιστον 
2 χρόνια του συστήματος των πα-
νελλαδικών εξετάσεων.

u Καθορισμός ελάχιστης βά-
σης για την εισαγωγή στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση.

u Τα ανώτατα ιδρύματα κα-
θορίζουν τον ετήσιο αριθμό 
εισακτέων και μπορούν να ορί-
σουν βάση εισαγωγής υψηλότε-
ρη της ελάχιστης βάσης.

Εισάγονται ισχυροί ταξικοί 
φραγμοί στο Λύκειο και στον 
τρόπο εισαγωγής στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση. Η πρότα-
ση της ΝΔ έχει άρωμα από τις 
«μεταρρυθμίσεις Αρσένη και 
Γιαννάκου». Πανελλαδικού τύ-
που εξετάσεις σε όλες τις τά-
ξεις του Λυκείου για όλα (;) τα 
μαθήματα, συνυπολογισμός των 

βαθμών και των 3 τάξεων με ει-
δικό συντελεστή ανά τάξη στο 
βαθμό του Εθνικού Απολυτήρι-
ου, καθιέρωση ελάχιστης βάσης 
εισαγωγής. Εκτός όλων αυτών 
που αποτελούν δαμόκλειο σπά-
θη πάνω από τα κεφάλια των 
παιδιών ειδικά της εργατικής 
τάξης και των φτωχών στρωμά-
των της εργαζόμενης κοινωνίας 
και στοχεύουν στο ξωπέταγμά 
τους από το σχολείο, προτείνε-
ται και η αποφασιστική μείωση 
του αριθμού εισακτέων (τα ιδρύ-
ματα ανώτατης εκπαίδευσης 
καθορίζουν τα ίδια τον αριθμό), 
καθώς να ισχύει και το δικαίωμα 
των ιδρυμάτων να επιβάλλουν 
υψηλότερες βάσεις εισαγωγής.
Το τελευταίο οδηγεί με μαθη-
ματική ακρίβεια στην κατηγορι-
οποίηση-κατάταξη Σχολών και 
Τμημάτων.

Πανηγύρια για τους 
σχολάρχες

u Προστασία του δικαιώμα-
τος της ελληνικής οικογένειας 
για ελεύθερη επιλογή δημόσιου 
ή ιδιωτικού σχολείου.

u Αναθεώρηση ρυθμιστι-
κού πλαισίου για την ιδιωτική 
εκπαίδευση με κατάργηση των 
διατάξεων της σημερινής κυβέρ-
νησης. Ενδεικτικά: επαναφορά 
της προτέρας κατάστασης όσον 
αφορά τη δυνατότητα εκπόνη-
σης πρόσθετων δραστηριοτήτων 
των ιδιωτικών σχολείων. 

Η ΝΔ είναι φειδωλή όσον 
αφορά το περιεχόμενο της 
«αναθεώρησης του ρυθμιστι-
κού πλαισίου» για τα ιδιωτικά 
σχολεία.Είμαστε σίγουροι ότι 
θα αφορά τις όποιες προστα-
τευτικές διατάξεις για τους εκ-
παιδευτικούς που εργάζονται σε 
αυτά και θα λύνει τα χέρια των 
σχολαρχών να αυθαιρετούν και 
να προπαγανδίζουν το έργο των 
επιχειρήσεών τους, προβάλλο-
ντας «πρόσθετες δραστηριότη-
τες» που πληρώνονται αδρά από 
τους γονείς και πραγματοποιού-
νται πάντα σε βάρος των δικαι-
ωμάτων των εκπαιδευτικών και 
των εργασιακών τους σχέσεων.

Επαγγελματική 
Εκπαίδευση-
Κατάρτιση 

u Η Επαγγελματική Εκπαίδευ-
ση να γίνει συνειδητή επιλογή.

u Αμεση σύνδεση με την αγο-
ρά εργασίας με τη συμμετοχή 
των «κοινωνικών εταίρων» στο 
σχεδιασμό.

u Αυτονομία των ΕΠΑΛ και 
των ΙΕΚ με ενεργό ρόλο των 
εκπροσώπων της τοπικής οικο-
νομίας.

u Πρότυπα ΕΠΑΛ, στα οποία 
λειτουργεί Συμβούλιο Σύνδεσης 
με την Παραγωγή και την Αγορά 
Εργασίας (ΣΣΠΑΕ). Σε αυτό συμ-

μετέχουν εκτός από τη διοίκηση-
εκπροσώπηση του σχολείου και 
ίσος αριθμός εκπροσώπων των 
«κοινωνικών εταίρων» της πε-
ριοχής.

u Το ΣΣΠΑΕ εισηγείται τους 
επαγγελματικούς τομείς που 
θα λειτουργήσουν στα ΕΠΑΛ, τα 
ειδικά μαθήματα-προγράμματα-
δραστηριότητες πέραν του εγκε-
κριμένου κορμού. Οι εισηγήσεις 
έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

u Εντός διετίας, όλα τα ΕΠΑΛ 
μιας Περιφερειακής Ενότητας 
συνθέτουν ένα συνεργαζόμενο 
δίκτυο, στο οποίο καθιερώνεται 
και λειτουργεί ΣΣΠΑΕ.

u Ολα τα ΕΠΑΛ εντός διε-
τίας θα λειτουργούν όπως τα 
Πρότυπα, σε ό,τι αφορά την επι-
λογή των Τομέων, την πρακτική 
άσκηση και τα επιπλέον ειδικά 
μαθήματα.

u Επαγγελματικές Σχολές 
Μαθητείας για τους απόφοι-
τους του Γυμνασίου.

u Σχολές Μαθητείας σε όλα 
τα ενδιαφερόμενα υπουργεία 
και στον ιδιωτικό τομέα.

u Ανασυγκροτούνται τα ΙΕΚ. 
Δημιουργείται ζώνη επιχειρημα-
τικότητας και καινοτομίας. Τοπι-
κές επιχειρήσεις και εκπαιδευ-
τική μονάδα συνδιαμορφώνουν 
τις δραστηριότητες. Εκπαιδευ-
τές από την αγορά εργασίας. Μα-
θητεία για το ήμισυ τουλάχιστον 
του χρόνου φοίτησης.

u Κεντρικό Συμβούλιο Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης (ΚΣΕΕΚ) με συμμετοχή 
εκπροσώπων Δημόσιας Διοίκη-
σης, κοινωνικών εταίρων με κύ-
ριο αντικείμενο τη διαρκή προ-
σαρμογή της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στα 
επαγγέλματα του μέλλοντος.

Η ΝΔ, όπως και κάθε αστικό 
κόμμα, ανησυχεί σφόδρα που η 
νεολαία δεν επιλέγει, στο βαθμό 
που επιθυμεί ο αστισμός, τη λε-
γόμενη τεχνικοεπαγγελματική 
εκπαίδευση. Διαχρονικά, όλα 
τα κόμματα που διαχειρίστηκαν 
τον ελληνικό καπιταλισμό φτια-
σιδώνουν και ξανα-βαφτίζουν 
την  τεχνικοεπαγγελματική 
εκπαίδευση όχι γιατί αυτό επι-
τάσσει το επίπεδο ανάπτυξης 
του ελληνικού καπιταλισμού, 
αλλά γιατί στόχος είναι  αυτή 
να αποτελέσει «συνειδητή επι-
λογή» μεγάλου τμήματος της 
νεολαίας, ειδικά της εργατικής 
τάξης. Τα παιδιά της πρέπει να 
παραιτηθούν από το όνειρο της 
πανεπιστημιακής μόρφωσης και 
να στραφούν σε μια φθηνή και 
κακορίζικη μισοειδίκευση-κα-
τάρτιση.

Η τεχνικοεπαγγελματική εκ-
παίδευση και κατάρτιση αποτε-
λεί πεδίο παρέμβασης των επι-
χειρήσεων, που συνδιαμορφώ-
νουν τα προγράμματα σπουδών 
και καθορίζουν τους τομείς και 
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Οργή! Οργή για το κατέβασμα 
στους δρόμους μικρών παιδιών 

με συνθήματα εθνικιστικά, φασιστικά, 
συνθήματα μίσους και προβολής αλυ-
τρωτικών διαθέσεων και διεκδικήσεων. 

Φασίστες, κρυπτοφασίστες, δεξιοί, 
ακροδεξιοί , «ανεξάρτητοι», ενσταλά-
ζουν στις ψυχές των μαθητών το φασι-
στικό δηλητήριο. Μηνύματα χωρίς επώ-
νυμους αποστολείς ή με δήθεν αθώες 
υπογραφές («Συντονιστική Μαθητική 
Επιτροπή για τη Μακεδονία», «μαθη-
τική νεολαία Πτολεμαΐδας») διακινού-
νται από τα λεγόμενα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και τα κινητά τηλέφωνα και 
προβάλλονται από εθνικιστικά και φα-
σιστικά σάιτ, καλώντας σε καταλήψεις 
και πορείες για «εθνικά θέματα». «Μα-
κεδονικό», «Βόρειος Ηπειρος», «Κατσί-
φας» τα προτάγματα. Πεδίο δράσης 
κυρίως η βόρεια Ελλάδα, και ειδικά οι 
πόλεις με τα υψηλά ποσοστά δεξιών 
και ακροδεξιών ψηφοφόρων, όλων των 
αποχρώσεων, και τη μακρά παράδοση 
δράσης φασιστικών και «παρακρατι-
κών» ομάδων, που πάντα λειτουργού-
σαν και λειτουργούν ως παρακλάδι και 
«μακρύ χέρι» του αστικού κράτους και 
των δυνάμεων καταστολής.

Οταν βλέπεις δεκατριάχρονα και 
δεκαπεντάχρονα παιδιά να κατεβαί-
νουν στους δρόμους κουνώντας τέτοι-
ες σημαίες, τότε ξέρεις πως πίσω τους 
κρύβονται οι ίδιοι οι γονείς τους που 
είτε αδιαφορούν είτε τα υποκινούν και 
τα προτρέπουν ανοιχτά.

Ταυτόχρονα, εκπαιδευτικοί και γο-
νείς, που αντιστέκονται σε αυτό το 
κλίμα που τείνει να διαμορφωθεί σε 
κάποια σχολεία, απειλούνται και εκ-
φοβίζονται.

Τούτα τα εξοργιστικά, ανησυχητικά 
και συνάμα θλιβερά (θλιβερά γιατί 
αποκαλύπτουν την απουσία ταξικού 
προσανατολισμού του εργατικού κινή-
ματος, που ακόμη και σε επίπεδο κά-
ποιων έστω μερικών διεκδικήσεων έχει 
παραλύσει) φαινόμενα σιγοντάρουν με 
τη στάση τους όλος ο εσμός του αστι-
σμού και τα κόμματα του πολυδιαφημι-

σμένου «συνταγματικού τόξου» με την 
εύγλωττη σιωπή τους. 

Ιδιαίτερα η σιωπή της ΝΔ και του 
ΚΙΝΑΛ, που συχνά-πυκνά ομνύουν 
στη δημοκρατία (εννοώντας, βεβαί-
ως,  τη δικτατορία της αστικής τάξης, 
κοντολογίς του καπιταλισμού, στα 
φυλλοκάρδια του οποίου ο φασισμός 
κοιμάται και συχνά, όποτε το απαιτεί 
η επιβίωση του συστήματος, ξυπνά και 
αλωνίζει κατακρεουργώντας αυτούς 
που αντιστέκονται), είναι εκκωφαντική. 

Τώρα χειροκροτούν, υποθάλπουν και 
έμμεσα ή και ανοιχτά στάζουν το εθνι-
κιστικό και φασιστικό δηλητήριο στις 
ψυχές των μαθητών. Είναι οι ίδιοι που 
επιτίθενται με λύσσα ενάντια στις μα-
θητικές καταλήψεις, τους αγώνες του 
εκπαιδευτικού κινήματος που υπερα-
σπίζονται το δημόσιο δωρεάν σχολείο, 
τη μόρφωση και τη δουλειά για όλους, 
ένα καλύτερο μέλλον για τη νεολαία. 
Είναι οι ίδιοι που σέρνουν ανήλικους 
μαθητές στα δικαστήρια γι’ αυτή τους 
τη δράση, που ζητούν μετ’ επιτάσεως 
«τάξη και ασφάλεια».

Ποιο είναι, όμως, το πλαίσιο, στο 
έδαφος του οποίου γεννιέται «το αυγό 
του φιδιού»;

Είναι η οικονομική κρίση, που εξαθλί-
ωσε ακόμη παραπέρα τους φτωχούς 
και «κινεζοποίησε» τεράστια τμήματα 
της εργαζόμενης κοινωνίας. Μνημόνια 
και ξανά Μνημόνια επιβάλλονται με 
ατελείωτο χρονικό ορίζοντα.

Είναι  η απουσία του ταξικού εργατι-
κού κινήματος, που έλυσε τα χέρια της 
αστικής τάξης και άλωσε μέσα σε μια 
δεκαετία κάθε κατάχτηση που κερδή-
θηκε με πολύ αίμα. Φως, δυστυχώς, 
για μεγάλα τμήματα της εργαζόμενης 
κοινωνίας, δε φαίνεται από πουθενά. 
Απουσιάζουν τα υψηλά ιδανικά που κι-
νητοποίησαν κοινωνικούς και ταξικούς 
αγώνες και επικρατεί η αποστράτευση, 

ο ατομικισμός, η απογοήτευση.
Είναι η εξόφθαλμη πλέον προδοσία 

όλων των κομμάτων και ρευμάτων του 
ρεβιζιονισμού και κάθε οπορτουνι-
σμού. Είναι ο εξεφτελισμός της «αρι-
στεράς» στο πρόσωπο των συριζαίων, 
που ανέλαβαν ασμένως τη διαχείριση 
του καπιταλισμού και της κρίσης του 
σε βάρος της εργατικής τάξης και των 
φτωχών λαϊκών στρωμάτων.

Είναι η άνοδος των φασιστικών 
κομμάτων στις ευρωπαϊκές χώρες, η 
συντηρητική στροφή μεγάλων τμημά-
των των εργαζόμενων κοινωνιών, τα 
μηνύματα του πολέμου σε δεκάδες 
μέρη της γης.

Το συναίσθημα της οργής που ξυπνά 
αυτή η μαύρη ατμόσφαιρα πρέπει να 
μετατραπεί σε επαγρύπνιση, διάθεση 
για ένταση του αγώνα, σε ενίσχυση της 
πεποίθησης για την αναγκαιότητα ανα-
τροπής του καπιταλισμού, που είναι το 
σύστημα που γεννάει μέσα απ’ όλους 
τους πόρους του το φασισμό. Επαγρύ-
πνιση για να τσακιστεί το «αυγό του 
φιδιού», όπου κι αν γεννιέται. Ενταση 
των προσπαθειών για την ταξική ανα-
συγκρότηση που θα δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις για μαζικούς, διεκδικη-
τικούς, νικηφόρους αγώνες. 

ΥΓ1. Μετά από πολλές μέρες σιωπής, 
η ΝΔ απέδειξε ότι στηρίζει και υποκινεί 
τις «εθνικιστικές καταλήψεις» των μα-
θητών. Προηγήθηκε η ανακοίνωση της 
ΔΑΚΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  
που κάνει λόγο για «εθνική αφύπνι-
ση των μαθητών» και καταγγέλλει το 
υπουργείο Παιδείας: «Καταδικάζουμε 
την ποινικοποίηση και την ηθική απα-
ξίωση πατριωτικών εκδηλώσεων, που 
επιχειρούν οι δυνάμεις του ‘’εθνομη-
δενισμού’’ και η πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Παιδείας». Ακολούθησε 
ο τομεάρχης Προστασίας του Πολί-
τη της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος 

Χαρακόπουλος με μια πιο προσεκτική 
τοποθέτηση: «δεν συμφωνώ με τη στο-
χοποίηση των μαθητών που γίνεται από 
πλευράς κυβερνητικών παραγόντων 
για όσους διαμαρτύρονται για το ζή-
τημα της Μακεδονίας, της συμφωνίας 
των Πρεσπών. Θεωρώ ότι ο καθένας 
έχει δικαίωμα να διαμαρτύρεται, πόσω 
δε μάλλον για μια τέτοια συμφωνία». 
Το αποκορύφωμα ήταν η αισχρή ανα-
κοίνωση της ΔΑΚΕ Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσα-
λονίκης, στην ανακοίνωση της οποίας η 
τελευταία παράγραφος, που η παράτα-
ξη ισχυρίζεται ότι «αλίευσε από το δι-
αδίκτυο», είναι η κατά λέξη αντιγραφή 
του twitter του χρυσαυγίτη Χρήστου 
Παππά(!): «Οταν στις καταλήψεις 
βλέπεις σαρανταπεντάρηδες μουσά-
τους καραφλοκοτσίδες με ταγάρια να 
ηγούνται, τότε έχεις ένα αυθόρμητο 
προοδευτικό μαθητικό κίνημα. Οταν 
όμως βλέπεις μαθητούδια μ’ ελληνικές 
σημαίες, τότε έχεις υποκινούμενες δια-
μαρτυρίες σκοτεινών δυνάμεων».

ΥΓ2. Επιτέλους, ακούσαμε και τη 
φωνή του ΠΑΣΟΚ, μέσω της συνδικα-
λιστικής παράταξης ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (ΠΕΚ). Η 
παράταξη, που προσπαθεί να είναι και 
με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύ-
λαξ, αφού τονίζει ότι «αγωνίζεται για 
εθνική ανεξαρτησία και ειρήνη, προά-
γει τον πατριωτισμό και την αγάπη στην 
πατρίδα, και τον ευρωπαϊκό προσανα-
τολισμό της χώρας μας», στη συνέχεια 
προσπαθώντας να χαρακτηριστεί μη 
εθνικιστική και χωρίς φασίζουσες 
αντιλήψεις αναφέρει:  «Η όξυνση των 
αντιθέσεων το τελευταίο διάστημα 
καλλιεργεί το έδαφος της μισαλλοδο-
ξίας και της βίας. Η κατάσταση αυτή 
ενισχύεται από την υπερεκμετάλλευση 
των πατριωτικών αισθημάτων των μα-
θητών και των γονέων και την εμπλοκή 
πολιτικών δυνάμεων και παρατάξεων». 

Και συνεχίζει, αναπαράγοντας καλυμ-
μένα το αντιδραστικό, αντι-ιστορικό 
ιδεολόγημα περί μαύρου και κόκκινου 
φασισμού: «Να προφυλάξουμε τον 
ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης από 
ιδέες ολοκληρωτικές, ξένες στη δημο-
κρατική κουλτούρα και παράδοση των 
μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονέ-
ων, του ελληνικού σχολείου. Θεωρούμε 
την οποιαδήποτε απόπειρα εισαγωγής 
πολιτικής του Μίσους στα σχολεία ως 
απόλυτα αντιεκπαιδευτική ενέργεια, 
που υπονομεύει ευθέως τη διαπαιδα-
γώγηση των μαθητών μας. Θα αντιστα-
θούμε με όλες μας τις δυνάμεις εναντί-
ον αυτής της παρακμιακής αντίληψης 
και χειραγωγικής πρακτικής».

ΥΓ3. Το «κοσμοπολίτικο» Ποτάμι 
ακολούθησε στο ίδιο πνεύμα με το 
ΠΑΣΟΚ. Η αναφορά του Θεοδωράκη 
έχει δύο σκέλη: 1. «Οι πολιτικές κατα-
λήψεις στα σχολεία πρέπει επιτέλους 
να σταματήσουν. Είμαστε αντίθετοι 
στο καπέλωμα των μαθητών. Και χθες 
και σήμερα και αύριο. Δεν θέλουμε 
να παράγουμε ούτε μαύρους, ούτε 
κόκκινους, ούτε μαυροκόκκινους μπα-
χαλάκηδες». 2. «Ενας εθνικιστικός 
αχταρμάς στα στόματα των παιδιών 
μας – αυτή είναι η προσπάθεια των 
ψεκασμένων ακροδεξιών... Αυτό που 
σήμερα επείγει είναι να σταματήσει 
το κακό. Θα γίνω συγκεκριμένος. Οι 
Περιφερειάρχες, οι Δήμαρχοι, οι περι-
φερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, οι 
τοπικοί βουλευτές και όλα τα πρόσω-
πα με απήχηση στις τοπικές κοινωνίες 
πρέπει να ενεργοποιηθούν. Πρέπει να 
ασκήσουν όλη την επιρροή τους στους 
γονείς και τους καθηγητές οι οποίοι θα 
εξηγήσουν στους μαθητές ότι δεν πρέ-
πει να γίνονται στρατιώτες κανενός».

ΥΓ4. Ελπιδοφόρο νέο. Τη στιγμή που 
γράφονται αυτές οι γραμμές (πρωί Πέ-
μπτης 29 Νοέμβρη) πραγματοποιείται 
αντιφασιστική συγκέντρωση και πο-
ρεία μαθητών στο κέντρο της Αθήνας. 

Οργή και επαγρύπνηση

τις ειδικότητες σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της καπιταλιστικής 
αγοράς. Ο θεσμός της Μαθη-
τείας, που η ΝΔ θέλει να επι-
βάλει και για τους απόφοιτους 
Γυμνασίου(!), είναι στην ουσία 
επέκταση της παιδικής εργασίας 
και εξασφαλίζει στους καπιταλι-
στές τσάμπα εργατικό δυναμικό.

Πιστοποίηση-
Επαγγελματικά 
προσόντα

u Το Συμβούλιο Αναγνώρισης 
Επαγγελματικών Προσόντων 
(ΣΑΕΠ) αποδίδει άμεσα με αυ-
τοματοποιημένες διαδικασίες 
στους απόφοιτους ξένων πα-
νεπιστημίων και κολλεγίων την 
αναγνώριση των προσόντων 
τους, χωρίς τη σημερινή καθυ-
στέρηση.

Η ντε φάκτο αναγνώριση των 
κολλεγίων και των πτυχίων ξένων 
πανεπιστημίων που έχουν απο-
δεχθεί τη Διακήρυξη της Μπο-
λόνια με τον τριετή προπτυχιακό 
κύκλο σπουδών. Η εν τοις πράγ-
μασι υποβάθμιση των ελληνικών 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Ανώτατη 
Εκπαίδευση

u Κατάργηση νόμων Μπαλτά, 

Φίλη, Γαβρόγλου. Νέος νόμος-
πλαίσιο.

u Κατάργηση ασύλου. Αυτε-
πάγγελτη επέμβαση των δυνά-
μεων καταστολής για όλες τις 
αξιόποινες πράξεις που λαμ-
βάνουν χώρα στα Ιδρύματα και 
πειθαρχικές ευθύνες των Πρυ-
τανικών Αρχών για τη μη έγκαιρη 
κλήση και ενημέρωση των αρμο-
δίων δημοσίων οργάνων.

u Προσέλκυση νέων πόρων 
εκτός της κρατικής χρηματο-
δότησης.

u Μεγαλύτερη διασύνδεση με 
αγορά εργασίας.

u Επαναφορά Συμβουλίου 
Ιδρύματος και αναμόρφωση της 
λειτουργίας του.

u Ξενόγλωσσα προπτυχιακά 
προγράμματα για προσέλκυση 
φοιτητών από χώρες εκτός ΕΕ.

u Απελευθέρωση προγραμ-
μάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

u Ανώτατο χρονικό όριο ολο-
κλήρωσης των προπτυχιακών 
σπουδών (ν+2).

u Αξιολόγηση σε όλα τα επί-
πεδα.

u Η ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης 
και Πιστοποίησης της Ποιότητας) 
βασικός θεσμός αξιολόγησης 
προγραμμάτων σπουδών, διδα-
σκόντων, Ιδρυμάτων.

u Δημοσιοποίηση των απο-
τελεσμάτων της αξιολόγησης, 
ώστε να ενισχύεται η διαφάνεια 
και η δημόσια πληροφόρηση.

u Κριτήρια αξιολόγησης η 
εξωστρέφεια των ιδρυμάτων, 
οι επιδόσεις των φοιτητών και 
η σύνδεση με την αγορά εργα-
σίας.

u Η κρατική χρηματοδότηση 
θα γίνεται βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων και δεικτών (κόστος 
σπουδών ανά φοιτητή, διάρ-
κεια προγραμμάτων σπουδών, 
γνωστικό αντικείμενο, μέγεθος 
ιδρύματος, κ.λπ) και θα συνδέ-
εται με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης.

u Ενίσχυση της δημιουργίας 
επιχειρήσεων εντάσεως γνώσης 
με συμμετοχή των Ιδρυμάτων. 
Συμβάσεις μεταφοράς τεχνολο-
γίας/τεχνογνωσίας μεταξύ Πανε-
πιστημίων και ιδιωτικών φορέων.

u Αξιοποίηση σχημάτων 
ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου Ιδι-
ωτικού Τομέα) για την κάλυψη 
των αναγκών των Ιδρυμάτων. 

u Θεσμικό πλαίσιο για πρό-
σθετη χρηματοδότηση από 
«τρίτους». Επώνυμες έδρες, 
δωρεές, κ.λπ.

u Συνεχίζεται η διαμόρφωση 
του Ακαδημαϊκού Χάρτη (συγ-
χωνεύσεις/ενοποιήσεις Πανεπι-

στημίων-ΤΕΙ) μετά από αξιολόγη-
ση από την ΑΔΙΠ. Ενίσχυση του 
Τεχνολογικού Τομέα.

u Πρακτική άσκηση των 
φοιτητών σε δημόσιους οργανι-
σμούς και ιδιωτικές επιχειρή-
σεις.

u Ταχύρρυθμα προγράμματα 
κατάρτισης και επανειδίκευσης 
με πιστοποίηση με βάση τις ανά-
γκες της αγοράς.

Η ΝΔ επαναφέρει τις βασι-
κές διατάξεις και τη φιλοσοφία 
του νόμου Διαμαντοπούλου (ν. 
4009/2011). 

Το Πανεπιστήμιο μεταλλάσ-
σεται σε εταιρία που λειτουργεί 
με όρους «βιωσιμότητας» και 
σκληρής «ανταγωνιστικότητας».

Ο προσανατολισμός του 
εξαρτάται από τις εφήμερες 
ανάγκες της καπιταλιστικής 
παραγωγής, που ενδιαφέρεται 
αποκλειστικά για την παραγωγή 
αντίστοιχης «γνώσης» και όχι για 
την προαγωγή της επιστήμης.

Τη διοίκηση των ιδρυμάτων 
αναλαμβάνουν τα Συμβούλια, 
κατά το πρότυπο μιας καπιτα-
λιστικής εταιρίας, ώστε να εξα-
σφαλίζεται η σιωπή των αμνών 
(καθηγητές, φοιτητές) και να 
αναζητούνται συνεχώς νέοι πό-
ροι για την επιβίωση και ανάπτυ-
ξη του ιδρύματος. 

Επιτρέπεται η ιδιωτική χρη-
ματοδότηση και η κρατική χρη-
ματοδότηση του δημόσιου Πα-
νεπιστήμιου εξαφανίζεται ως 
συνταγματική επιταγή. Η χρη-
ματοδότηση συνδέεται με τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης 
και κατανέμεται βάσει δεικτών 
(κόστος σπουδών ανά φοιτητή, 
διάρκεια προγραμμάτων σπου-
δών, αριθμός εγγραφόμενων 
φοιτητών, γεωγραφική διασπο-
ρά, αποθεματικό κ.λπ.).

Επιτρέπονται οι χορηγίες από 
εταιρίες, ιδρύματα ή φυσικά 
πρόσωπα.

Τα Πανεπιστήμια συμμετέ-
χουν στην απάτη της διά βίου 
αμάθειας μέσω της οργάνω-
σης-πιστοποίησης αντίστοιχων 
προγραμμάτων ώστε να εξα-
σφαλίζεται πρόσθετη χρημα-
τοδότηση για την επιβίωση. Για 
τον ίδιο σκοπό οργανώνονται 
ξενόγλωσσα προπτυχιακά προ-
γράμματα για την προσέλκυση 
φοιτητών-πελατών.

Επιβάλλεται κλίμα πειθάρ-
χησης και υποταγής των φοι-
τητών. Οι φοιτητές πρέπει να 
μαθητεύσουν στο φόβο και την 
υποταγή, ώστε μελλοντικά να 
αποτελέσουν τα υποδειγματικά 
υποζύγια των καπιταλιστικών 
κάτεργων. Προς τούτο καταρ-

γείται το άσυλο, αλλά και καθιε-
ρώνεται ο θεσμός του «ενεργού 
φοιτητή», που διαθέτει ανώτατο 
χρόνο σπουδών.

Η ΝΔ, υλοποιώντας τη δέ-
σμευση έναντι του ευρωπαϊ-
κού κεφαλαίου και του ΟΟΣΑ 
για τη δημιουργία του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, δηλώνει ότι θα 
ακολουθήσει την πολιτική που 
άνοιξε το «σχέδιο Αθηνά» και 
συνεχίζει το σχέδιο «συγχωνεύ-
σεων-συνεργειών-συγχωνεύσε-
ων» Πανεπιστημίων και ΤΕΙ των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Ιδρυση ιδιωτικών 
πανεπιστημίων

u Αναθεώρηση του άρθρου 
16 του Συντάγματος. Ιδρυση «μη 
κρατικών και ιδιωτικών ιδρυμά-
των» Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Η κατάργηση του άρθρου 16 
του Συντάγματος αποτελεί βα-
σική πολιτική επιλογή της ΝΔ 
και εμμονή του Κυρ. Μητσοτά-
κη, στην οποία αναφέρεται διαρ-
κώς. Η επιλογή αυτή, που κατα-
δεικνύει ότι η Παιδεία αντιμετω-
πίζεται ως εμπόρευμα, αποτελεί 
κορύφωση του κάθετου ταξικού 
διαχωρισμού.

Γιούλα Γκεσούλη
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Ο Μητσοτάκης για την κατοχική δράση του πατέρα του

Εξακολουθεί να προκαλεί
Ο Σαμαράς πολύ δύσκολα 

θα πήγαινε στο Γοργο-
πόταμο, ακόμα κι αν ήταν 
πρωθυπουργός και τον είχαν 
βάλει κεντρικό ομιλητή. Μπο-
ρεί στην ιστορική ανατίναξη 
της γέφυρας να συμμετείχαν 
και Αγγλοι σαμποτέρ και δεξιοί 
του Ζέρβα, όμως στην Ιστορία 
έχουν μείνει ο ΕΛΑΣ και ο 
Αρης. Κι αυτό ένας ακροδε-
ξιός πολιτικός δεν μπορεί να 
το αντέξει. Ο Μητσοτάκης 
έχει άλλες καταβολές. Εκρινε, 
λοιπόν, ότι ήρθε η ώρα να πάει 
στην επίσημη κρατική εκδήλω-
ση και να εκφωνήσει κι έναν 
δεκάρικο. Ηταν μια παρουσία 
ενταγμένη στην προεκλογική 
τακτική του, στην προσπάθεια 
να αποσείσει την κατηγορία 
που του απευθύνουν διαρκώς 
οι συριζαίοι, ότι είναι όμηρος 
της ακροδεξιάς πτέρυγας του 
κόμματός του.

Και βέβαια, δεν παρέλειψε 
να προκαλέσει και πάλι επανα-
λαμβάνοντας το γνωστό μύθο 
για τον… εθνικοενωτικό ρόλο 
του πατέρα του στην Κρήτη. 
«Και αυτές οι δυνατότητες 
της συμπόρευσης  φαίνονται 
–και θα μου επιτρέψετε να το 
μνημονεύσω– και στη δράση 
του πατέρα μου, του Κωνστα-
ντίνου Μητσοτάκη, και της ορ-
γάνωσής του (της ΕΟΚ, στην 
Κρήτη) που πέτυχαν κάτι πρω-
τοφανές, σε συνεργασία με το 
τοπικό ΕΑΜ. Να αποφευχθεί 
ο εμφύλιος στη μεγαλόνησο», 
είπε, επαναλαμβάνοντας για 
μια ακόμα φορά το ψέμα πά-
νω στο οποίο ο πατέρας του 
έχτισε το πολιτικό του προφίλ, 
ιδιαίτερα από τότε που έγινε 
αρχηγός της ΝΔ και πάσχιζε 
να γίνει πρωθυπουργός.

Οπως έχουμε ξαναγράψει, 
ο Μητσοτάκης στη διάρκεια 
της κατοχής ήταν πράκτορας 
των Αγγλων. Η ανακωχή με το 
ΕΑΜ ούτε μόνιμα χαρακτηρι-
στικά είχε ούτε έγινε σεβαστή 
από την πλευρά των «εθνι-
κοφρόνων». Οι Γυπαραίοι, η 
συμμορία του Γύπαρη, στενού 
συνεργάτη του Μητσοτάκη 
και των Αγγλων, έδρασε αντι-
εαμικά και αντικομμουνιστικά 
και στη διάρκεια της κατοχής. 
Ιδιαίτερα προς το τέλος, όταν 
φάνηκε ότι οι Γερμανοί χά-
νουν τον πόλεμο καθώς τους 
είχε πάρει φαλάγγι ο Κόκκινος 
Στρατός και οι Αγγλοι έδωσαν 
στους συνεργάτες τους την 
εντολή της «αντιμετώπισης του 
κομμουνισμού». Πέντε μήνες 
αργότερα από την αποχώρησή 
τους από την υπόλοιπη Ελλάδα 
έφυγαν οι Γερμανοί από τα Χα-
νιά. Και σ' αυτό το διάστημα οι 
άγγλοι πράκτορες μαζί με τους 
Γυπαραίους του Μητσοτάκη 
συνεργάζονταν με τους Γερ-
μανούς ενάντια στο ΕΑΜ και 
τον ΕΛΑΣ. Οι Γερμανοί ήταν 
κλεισμένοι στους στρατώνες 
τους και οι Γυπαραίοι επιτίθε-

ντο ενάντια στους αγωνιστές, 
σφάζοντας, βιάζοντας, καίγο-
ντας, τρομοκρατώντας.

Ο ΕΛΑΣ και το ΕΑΜ πολι-
ορκούν τους ναζί που έχουν 
ταμπουρωθεί στα Χανιά, αλλά 
ο «φρούραρχος» Γύπαρης με 
τους κατσαπλιάδες του της 
«Εθνικής  Αντάρτικης Ταξι-
αρχίας» χτυπούν το ΕΑΜ! Οι 
Γερμανοί φεύγουν, αλλά οι 
Γυπαραίοι ανοίγουν πυρ κατά 
των ΕΑΜιτών, σκοτώνοντας 
την Αναστασία      Γιαννικάκη 
και τραυματίζοντας άλλους 
δεκαεφτά. Στις προκηρύξεις 
της ΕΟΚ (Εθνική Οργάνω-
σις Κρήτης) οι αγωνιστές του 
ΕΑΜ χαρακτηρίζονται «πρά-
κτορες του τροτσκισμού και 
του βουλγαρικού κομιτάτου» 
και ο διοικητής του ΕΛΑΣ στην 
Κρήτη «τερατόμορφος ρουμα-
νόβλαχος»!

Στα Χανιά αναπτύσσονται 
μαζικοί και μαχητικοί αγώνες 
και ο Μητσοτάκης καταγγέλλει 
από τον περιβόητο «Κήρυκα» 
την «πλήρην συνθηκολόγησιν 
του επισήμου κράτους ενώπι-
ον της κομμουνιστικής βίας». 
Ο Γύπαρης, που έχει όπως και 
ο Μητσοτάκης εκλεγεί βουλευ-
τής των Φιλελευθέρων, υπερ-
θεματίζει, από τον «Κήρυκα» 
επίσης, με τη δική του γλώσσα: 
«Ο προαιώνιος εχθρός Βούλ-
γαρος επέρχεται σαρκάζων 
εις χώρας Ελληνικάς. Οι δυ-
νάσται των Ελασιτών Κουκου-
έδες Βούλγαροι εμίσησαν και 
της πατρίδος την δόξαν καθώς 
εφθόνησαν και τους Ελληνας 
πατριώτας. Κακοί Ελληνες, οι 
οποίοι εξασκείτε την Σλαυϊ-
κή προπαγάνδα». Ξαμολάει 
τους συμμορίτες του που δέρ-
νουν, απειλούν με πιστόλια, 
καταστρέφουν εφημερίδες 
και τυπογραφεία. Ο Ρούσος 
Τσιγκουνάκης είναι ο πρώτος 
νεκρός, δολοφονημένους από 
«αγνώστους». Ακολουθούν ο 
Ευτύχης Παλήκαρης, ο Γιώρ-
γης Παπουτσάκης και ο Γιώρ-
γος Σταματάκης. Ο Γύπαρης, 
σε στενή συνεργασία με τον 
Μητσοτάκη, έχει σχηματίσει 
το σώμα των χωροφυλάκων 
«άνευ θητείας». Επιτίθενται σε 
γραφεία του ΕΑΜ, της ΕΠΟΝ, 
της εφημερίδας «Δημοκρα-

τία». Λόγω της μαζικής τρο-
μοκρατίας, σχηματίζονται οι 
πρώτες ομάδες καταδιωκόμε-
νων αγωνιστών, που σε λίγους 
μήνες συγκρότησαν τον Δημο-
κρατικό Στρατό στην Κρήτη. 

Παρά τα αυστηρά κρητικά 
έθιμα, η τρομοκρατία των μο-
ναρχοφασιστών (μάλλον φιλε-
λευθεροφασίστες θα έπρεπε 
να ονομάζουμε αυτούς της 
Κρήτης) δε διαφέρει ούτε στη 
μορφή από την τρομοκρατία 
στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στη 
γέφυρα του Κλαδισού, στη νο-
τιοδυτική είσοδο των Χανίων, 
κρεμιούνται τα σώματα (καμιά 
φορά μόνο τα κεφάλια) αγω-
νιστών και ο λαός καλείται 
να περνάει και να τα φτύνει! 
Αυτό συνεχίζεται και μετά την 
υποχώρηση του Δημοκρατικού 
Στρατού από το Γράμμο και το 
επίσημο τέλος του εμφύλι-
ου πολέμου. Κυνηγούν τους 
τελευταίους αντάρτες που 
απέμειναν στα Λευκά Ορη με 
σκοπό να τους εξοντώσουν 
όλους. Τρομοκρατούν τον 
ορεινό ποιμενικό πληθυσμό 
που εξακολουθεί να σέβεται 
τις κρητικές παραδόσεις και να 
παρέχει ψωμί και άσυλο στους 
κυνηγημένους αντάρτες.

Αυτά ήταν τα «κατορθώ-
ματα» του… ειρηνοποιού Μη-
τσοτάκη. Οι άνθρωποί του δε 
σέβονταν ούτε τους νεκρούς, 
ούτε τις γυναίκες. Σκύλευαν τα 
νεκρά σώματα των αγωνιστών, 
ανδρών και γυναικών, όπως 
έκαναν με τον Γιώργη Τσιτήλο 
και τη δασκάλα Βαγγελιώ Κλά-
δου, που την αποκεφάλισαν 
και περιέφεραν το κεφάλι της 
παλουκωμένο στα χωριά, ενώ 
το σώμα της το κρέμασαν στη 
γέφυρα του Κλαδισού μισόγυ-
μνο και απαιτούσαν από τους 
διαβάτες να περνούν και να τη 
φτύνουν. Οταν πέθανε ο Γύ-
παρης το 1966, ο Μητσοτάκης 
έγραψε ότι «η συμβολή του 
εις την διάλυσιν των εαμικών 
σωμάτων υπήρξε σημαντική»! 
Ο ίδιος ο… κεντρώος και… ει-
ρηνόφιλος Μητσοτάκης χαρα-
κτηρίζει τον εμφύλιο πόλεμο 
«συμμοριτοπόλεμον»!

Μετά το 1989, όταν ο Μητσο-
τάκης συνεργάστηκε εκλογικά 
με τον ενιαίο τότε Συνασπισμό 

των Φλωράκη-Κύρκου, άρχισε 
να καλλιεργεί πιο συστηματι-
κά το προφίλ του κεντρώου 
και φιλελεύθερου πολιτικού, 
που δήθεν δεν κατατρύχεται 
από τα αντικομμουνιστικά 
σύνδρομα της παλιάς Δεξιάς. 
Η ψευτοαριστερά τον βοηθά 
να χτίσει αυτό το προφίλ που 
είχε ανάγκη, του μύθου του αν-
θρώπου που… «απέτρεψε τον 
εμφύλιο στην Κρήτη». Κι αυτό 
συνεχίζεται ακόμα και τώρα. 
Δεν είναι μόνο ο Γλέζος που 
χαρακτήρισε τον Μητσοτά-
κη, όταν πέθανε, «πρωτουργό 
για να αποφευχθεί και να μην 
υπάρξει εμφύλιος πόλεμος 
στην Κρήτη, στη διάρκεια της 
κατοχής». Είναι και ο Κουτσού-
μπας που έστησε ολόκληρο 
σόου με τον Κούλη, ο οποίος 
του παρέδωσε έγγραφο από 
το αρχείο του Μητσοτάκη με 
τη συμφωνία μεταξύ ΕΑΜ και 
ΕΟΚ, χωρίς να παραλείψει να 
θυμίσει με νόημα ότι ο Μητσο-
τάκης, ως εν ενεργεία πρωθυ-
πουργός, κλήθηκε να μιλήσει 
στο συνέδριο του Περισσού 
το 1991.

Οπως γράψαμε και στην 
αρχή, πιεζόμενος από τον 
ΣΥΡΙΖΑ που του απαγγέλλει 
την κατηγορία του «ομήρου 
της ακροδεξιάς πτέρυγας της 
ΝΔ», ο Μητσοτάκης προσπα-
θεί να φρεσκάρει το προφίλ 
του κεντρώου πολιτικού, που 
δε χρησιμοποιεί διχαστικό 
λόγο κτλ. κτλ. Γι' αυτό πήγε 
στο Γοργοπόταμο και γι' αυτό 
ανέσυρε από τη βιτρίνα το 
μύθο του δήθεν ειρηνοποιού 
και ενωτικού πατέρα του. Για 
«αξιοπιστία, εμπιστοσύνη και 
σεβασμό στις διαφορετικές 
απόψεις» μιλούσε ο Κούλης, 
όταν επισκέφτηκε τον Κου-
τσούμπα τον Απρίλη του 2017. 
«Σεβασμό κυρίως», υπερθεμά-
τισε ο Κουτσούμπας!

Μπορεί να περιμένει κανείς 
σεβασμό στην ιστορική αλή-
θεια και στην αντίθετη άποψη 
από έναν αντιδραστικό αστό 
πολιτικό; Στο κάτω-κάτω, ού-
τε οι επαναστάτες οφείλουν 
τον οποιονδήποτε σεβασμό 
στις απόψεις του Μητσοτάκη. 
Δυο διαφορετικούς κόσμους 
εκπροσωπούμε εμείς και αυ-
τός. Εμείς τον κόσμο της δου-
λειάς, που υφίσταται διαρκή 
εκμετάλλευση και καταπίεση, 
κι αυτός τον κόσμο της εκμε-
τάλλευσης και της καταπίεσης. 
Οι μεταξύ μας διαφορές είναι 
αξεπέραστες, ανταγωνιστι-
κές κι όταν έρθει η ώρα να 
λυθούν θα τεθεί το ερώτημα 
«ποιος ποιον». Σεβασμό στις 
διαφορετικές απόψεις ζητούν 
αυτοί που υπηρετούν το ίδιο 
σύστημα, τον καπιταλισμό και 
την αστική δημοκρατία, και 
κινούνται μέσα στο πλαίσιο 
αυτού του συστήματος. Αυτοί 
που είναι απλώς πολιτικοί και 
όχι ταξικοί αντίπαλοι.

Υποψήφιοι πάνε κι έρχονται
Η απόσυρση του Μπουτάρη από την εκλογική κούρσα (αφού 

προηγουμένως είχε βάλει ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ να του προσφέ-
ρουν δημόσια τη στήριξή τους) πρέπει να ανακούφισε τη ΝΔ. Εκεί 
που «καιγόταν» ο ένας υποψήφιος μετά τον άλλο, ο Μητσοτάκης 
ανακοίνωσε τον Ταχιάο, παλιό στέλεχος, πιστό στους Μητσοτά-
κηδες, με προφίλ μετρημένο και σοβαρό  και επομένως με πιθα-
νότητες να κερδίσει το δήμο Θεσσαλονίκης. Μια μέρα, όμως, 
πριν από το χρίσιμο του Ταχιάου, ανακοίνωσε με ταρατατζούμ 
τη δική του υποψηφιότητα ο Γιώργος Ορφανός (προφανώς είχε 
ενημέρωση για το επικείμενο χρίσμα).

Ετσι, ο κίνδυνος για διχοτόμηση των ψήφων της Δεξιάς (αν δεν 
αποσυρθεί ο Ορφανός και το πάει μέχρι το τέλος) είναι μεγάλος. 
Γιατί ο Ορφανός έχει «πρόσωπο» στη Θεσσαλονίκη. Εχει διατελέ-
σει βουλευτής της ΝΔ, έχει διατελέσει υφυπουργός Αθλητισμού 
και έχει ισχυρούς δεσμούς με το «σύστημα ΠΑΟΚ» που παίζει 
ρόλο στην πόλη, ειδικά σ' αυτό το επίπεδο. Βέβαια, αν ο ένας από 
τους δύο καταφέρει να περάσει στο δεύτερο γύρο, οι δεξιοί ψή-
φοι θα ενωθούν. Αν όμως μπει σαν δεύτερος και καταϊδρωμένος, 
θα έχει χάσει τη δυναμική και θα δει δεξιές ψήφους να πηγαίνουν 
στον αντίπαλο. Ιδιαίτερα αν ο αντίπαλος είναι η Καϊλή, το όνομα 
της οποίας ακούγεται έντονα ως υποψήφια του ΠΑΣΟΚ. Ναι, η 
Καϊλή και όποιου του αρέσει. Αυτό είναι το επίπεδο, δυστυχώς. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια χαρά είχε 
βολευτεί με τον Μπουτάρη και τώρα πρέπει να τρέχει να βρει 
υποψήφιο. Θα είναι η Νοτοπούλου, όπως ακούγεται; Θα βρουν 
κάποιον άλλο; Αδιάφορο μας είναι. Σχολιάζουμε μόνο και μόνο 
για να δείξουμε ποια είναι τα… μεγάλα προβλήματα που απασχο-
λούν την «πολιτική ηγεσία του τόπου».

Στον Πειραιά, ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε τον άνθρωπο που θα κατέβει 
για να χάσει, στο πρόσωπο του αρχιτέκτονα Νίκου Μπελαβίλα 
(άλλη μια περίπτωση ανθρώπου για τον οποίο ισχύει το «πού είσαι 
νιότη που 'δειχνες πως θα γινόταν άλλος»). Ο Μπελαβίλας έβαλε 
ως στόχο «να φύγει η ολιγαρχική γάγγραινα από τον Πειραιά, 
όχι μόνο γιατί απειλεί τον Πειραιά και τους ανθρώπους του, αλ-
λά γιατί απειλεί να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Το φαινόμενο 
ολιγαρχών που αγοράζουν δήμους και κανάλια, πριν αγοράσουν 
την ίδια την εξουσία, απειλεί ευθέως τη Δημοκρατία». Ελα, ρε 
Μπελαβίλα, το ανακάλυψες επιτέλους. Μόνο που δεν πείθεις 
ούτε τον Δρίτσα με τη Χριστοδουλοπούλου που σε «έσπρωξαν». 
Δεν είδαμε κανέναν αγώνα κατά του Μαρινάκη το 2014. Είδαμε 
τη Δούρου να συντρώγει μαζί του σε πολυτελή ψαροταβέρνα 
και μετά είδαμε τον συριζαϊκό συνδυασμό για την περιφέρεια 
Αττικής να «σαρώνει» στον Πειραιά, εισπράττοντας «ολιγαρχι-
κές» ψήφους. Κι ύστερα, είδαμε τον Μαρινάκη να ανακηρύσσεται 
«προσωρινός υπερθεματιστής» σε εκείνη την πονεμένη ιστορία 
με τις τηλεοπτικές άδειες. Τότε ο Μαρινάκης μπαινόβγαινε στο 
Μαξίμου όπως μπαινοβγαίνει στην έδρα των ναυτιλιακών επιχει-
ρήσεών του και ο Παππάς έλεγε ότι μ' αυτόν, τον Σαββίδη, τον 
Καλογρίτσα, θα καθαρίσει το τηλεοπτικό τοπίο από τη διαπλοκή. 
Μετά τα χάλασαν (άγνωστο για ποιους λόγους) κι άρχισε πόλε-
μος. Οχι όμως και να μας περνάς για αμνήμονες…

Πιο δύσκολα είναι τα πράγματα για τον ΣΥΡΙΖΑ στην Αθήνα 
καθώς ο υποψήφιός του θα βρει απέναντι ένα ισχυρό δίδυμο. 
Για τον γιο της Ντόρας δε χρειάζεται να πούμε τίποτα. Εχει στην 
υπηρεσία του το μηχανισμό της μάνας του και το μηχανισμό της 
ΝΔ, ενώ έχει φτιάξει ένα προφίλ μοντέρνου, συναινετικού και… 
δουλευταρά, το οποίο φρεσκάρει συνεχώς μια ολόκληρη στρατιά 
μιντιανθρώπων. Ο Γερουλάνος έχει το αριστοκρατικό στιλ που 
περνάει στο συντηρητικό κοινό της Αθήνας, θα έχει και το μηχα-
νισμό που έχει στήσει μέσα σε μια οχταετία ο Καμίνης. Κανένας 
πρωτοκλασάτος συριζαίος δε δέχεται να σταθεί απέναντί τους, 
σε μια περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ δε βρίσκεται σε άνοδο. Κινδυνεύει 
(για να μην πούμε είναι σίγουρο) να μην μπει στο δεύτερο γύρο. 
Κι αν ο κάθε πρωτοκλασάτος συριζαίος σκέφτεται την εικόνα του 
που θα στραπατσαριστεί, η ηγετική ομάδα σκέφτεται το δικό της 
στραπατσάρισμα. Γιατί είναι άλλο να χάνει ένας Σκουρλέτης (για 
παράδειγμα) και άλλο να χάνει ένας Νάσος Ηλιόπουλος που τον 
γνωρίζουν ελάχιστοι και τη φωνή του την έχουν ακούσει ακόμα 
πιο λίγοι. Το πιθανότερο είναι, λοιπόν, αν δε βρεθεί κάποιο όνομα 
εκτός πολιτικής (για να κάνουν ντόρο μ' αυτό) να καταλήξουν 
σε κάποιον νέο (ή νέα) σχετικά άγνωστο, για να στήσουν πάνω 
του μια καμπάνια που θα παίζει με το νεαρό της ηλικίας, την 
ανανέωση και όλα αυτά στα οποία οι συριζαίοι είναι «μανούλες».

Το εξοργιστικό είναι πως όλη αυτή η ονοματολογία, μέσω της 
οποίας τα κόμματα τεστάρουν τις υποψηφιότητές τους, και η 
μπουρδολογία των υποψηφίων προβάλλονται ως πολιτικά γεγονό-
τα πρώτης γραμμής, τη στιγμή που είναι γνωστό ότι δήμαρχοι και 
περιφερειάρχες είναι απλοί διαχειριστές της αστικής εξουσίας 
στην περιοχή ευθύνης τους, με περιορισμένα μέσα στη διάθε-
σή τους και με τα βασικά έσοδά τους να προέρχονται από τη 
φορολογία που επιβάλλεται σε τοπικό επίπεδο και εισπράττεται 
μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι διαφορές 
πολιτικής μπορεί να υπάρξουν υπ' αυτές τις συνθήκες; 
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Στο φύλλο μας της 1ης Σεπτέμβρη του 
2018 αποκαλύψαμε ότι οι υπηρεσίες 

του ΕΦΚΑ (και των Ταμείων που συγχω-
νεύτηκαν σ' αυτόν), αποψιλωμένες από 
το απαραίτητο προσωπικό, δεν είχαν κά-
νει τίποτα για να ολοκληρώσουν το έργο 
του επανυπολογισμού όλων των συντάξε-
ων που έχουν εκδοθεί μέχρι το Μάη του 
2016 και να καθορίσουν τις «προσωπικές 
διαφορές», επί των οποίων θα εφαρμοζό-
ταν το πετσόκομμα των συντάξεων από 
1.1.2019. Και η κυβέρνηση δεν άσκησε την 
παραμικρή πίεση στις υπηρεσίες για να 
προχωρήσουν σ' αυτή τη δουλειά, μολο-
νότι υπήρχε ανειλημμένη μνημονιακή 
υποχρέωση. Ούτε η τρόικα άσκησε πίεση, 
ενώ τα λεγόμενα τεχνικά της κλιμάκια, 
που αποτελούνται κυρίως από Ελληνες, 
είναι εγκατεστημένα στην Αθήνα και δεν 
υπήρχε περίπτωση να μη γνωρίζουν ότι 
αυτό το έργο, που ήταν προϋπόθεση για 
να μπορέσει να εφαρμοστεί το πετσό-
κομμα των «προσωπικών διαφορών», δεν 
είχε προχωρήσει καθόλου.

Από το γεγονός αυτό, που το διαπιστώ-
σαμε μέσω ρεπορτάζ, βγάλαμε τότε το 
συμπέρασμα ότι η μη περικοπή των συ-
ντάξεων είναι συμφωνημένη ανάμεσα 
στην κυβέρνηση και τους ιμπεριαλιστές 
της Ευρωένωσης.

Τώρα, λοιπόν, που η υπόθεση «περικο-
πή συντάξεων» τελείωσε, στις υπηρεσίες 

του ΕΦΚΑ έφτασε εντολή από την αρμό-
δια γενική διεύθυνση να ξεκινήσουν τον 
επανυπολογισμό των συντάξεων! Προς το 
παρόν δε γνωρίζουμε λεπτομέρειες (αν 
έχει τεθεί χρονική προθεσμία κτλ.) και θα 
συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. Ομως το γεγο-
νός ότι βάζουν ακριβώς τώρα μπροστά 
το έργο του επανυπολογισμού των συντά-
ξεων αποτελεί την καλύτερη επιβεβαίω-
ση ότι η περικοπή των συντάξεων απλώς 
αναβλήθηκε, προκειμένου οι ευρωπαίοι 
ιμπεριαλιστές να κάνουν προεκλογική 
αβάντα στο «πουλέν» τους, τον Τσίπρα.

Είναι γνωστό, ότι οι υπηρεσίες του 
ΕΦΚΑ είναι εντελώς υποστελεχωμένες. 
Ορισμένες κοντεύουν να βάλουν λουκέ-
το. Πρόσφατα ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Εργαζομένων ΟΑΕΕ (ο πρώην ΟΑΕΕ εί-
ναι το δεύτερο σε μέγεθος Ταμείο του 
ΕΦΚΑ, μετά το πρώην ΙΚΑ) προχώρησε 
σε πολυήμερη κατάληψη περιφερειακών 
υπηρεσιών (τότε έγιναν και δυο συλλή-
ψεις συνδικαλιστών), ζητώντας να προ-
σληφθεί προσωπικό για να στελεχωθούν 
οι υπηρεσίες, ορισμένες από τις οποίες 
δεν μπορούν καν να λειτουργήσουν και 
αντιμετωπίζουν την οργή των ασφαλι-
σμένων.

Είναι επίσης γνωστό, ότι λόγω της υπο-
στελέχωσης των υπηρεσιών, η έκδοση 
των συντάξεων καθυστερεί χρόνια. Ερ-
γαζόμενοι που έχουν βγει στη σύνταξη 

είναι υποχρεωμένοι να αρκεστούν στην 
τρισάθλια προσωρινή σύνταξη που τους 
χορηγείται και να μην μπορούν να τα 
βγάλουν πέρα.

Αντί, όμως, να συγκεντρώσουν όλο το 
προσωπικό στο έργο της χορήγησης των 
συντάξεων που εκκρεμούν, όπως θα πε-
ρίμενε κανείς, αυτοί το φορτώνουν με το 
άχρηστο (σύμφωνα με τους ισχυρισμούς 
τους) έργο του επανυπολογισμού των πα-
λιών συντάξεων. Τι χρειάζεται αυτός ο 
επανυπολογισμός, αφού (υποτίθεται ότι) 
οι «προσωπικές διαφορές» δεν πρόκειται 
να κοπούν;

Είναι φανερό ότι ο επανυπολογισμός 
χρειάζεται επειδή οι «προσωπικές δια-
φορές» στις συντάξεις θα κοπούν. Οχι 
σε κάποιο μακρινό μέλλον, αλλά σύντο-
μα. Ισως και την επόμενη χρονιά, αν τα 
νούμερα για το δυσβάσταχτο «πρωτο-
γενές πλεόνασμα» δε βγαίνουν. Είναι 
φανερό ότι οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ως ένα από 
τα ανταλλάγματα για τη μη περικοπή των 
«προσωπικών διαφορών» από 1.1.2019, 
ανέλαβαν την υποχρέωση να ολοκλη-
ρώσουν τον επανυπολογισμό όλων των 
συντάξεων που χορηγήθηκαν με το προ 
νόμου Κατρούγκαλου καθεστώς, ώστε η 
«καβάτζα» να είναι έτοιμη και το πετσό-
κομμα -όποτε αποφασιστεί- να μπορεί να 
εφαρμοστεί άμεσα, χωρίς γραφειοκρατι-
κές καθυστερήσεις.

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 07/12/2018~

Ο ΔΡΑΚΟΣ
(Ελλάδα, 1956, 103’)

Σκηνοθεσία: Νίκος Κούνδουρος -  Σενάριο: Ιάκωβος Καμπα-
νέλλης - Φωτογραφία: Κώστας Θεοδωρίδης - Μοντάζ:  Νίκος 
Κούνδουρος - Μουσική: Μάνος Χατζηδάκις - Ηθοποιοί: Ντί-
νος Ηλιόπουλος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, Θανάσης Βέγ-
γος, Ανέστης Βλάχος, Γιάννης Αργύρης, Στέφανος Στρατηγός 
- Παραγωγή: Αθηναϊκή Κινηματογραφική Εταιρεία

Εναρξη 8:30 - Είσοδος ελεύθερη

Για να υπάρχει η «καβάτζα» για μελλοντικά πετσοκόμματα

Κυβερνητική εντολή να προχωρήσει 
ο επανυπολογισμός των συντάξεων

Τζάμπα επιστημονικό 
δυναμικό για τους 
καπιταλιστές

Ενα ακόμα πρόγραμμα «ενεργητικής απα-
σχόλησης» ανακοίνωσε το υπουργείο Εργα-
σίας. Αφορά 6.000 άνεργους ηλικίας έως 39 
ετών, αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης «σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και 
παραγωγικής δραστηριότητας».

Ο καπιταλιστής που θα προσλάβει έναν 
άνεργο μ' αυτές τις προδιαγραφές θα ει-
σπράττει το μισό του μισθού και των ασφα-
λιστικών εισφορών, ήτοι μέχρι 600 ευρώ για 
κατόχους πτυχίου, μέχρι 700 ευρώ για κατό-
χους μεταπτυχιακού και μέχρι 800 ευρώ για 
κατόχους διδακτορικού τίτλου. Η επιδότηση 
θα είναι για 15 μήνες.

Τις προϋποθέσεις που τίθενται (να μην 
έχει απολύσει προσωπικό το τελευταίο 
τρίμηνο πριν την αίτηση υπαγωγής στο 
πρόγραμμα, να μην προβεί σε αλλαγή του 
αριθμού των εργαζομένων που είχε κατά την 
ημερομηνία αίτησης κατά τη διάρκεια των 
δεκαπέντε μηνών και να διατηρήσει τη θέση 
εργασίας για τρεις μήνες μετά το πρόγραμ-
μα) δεν τις σχολιάζουμε. Ξέρουμε πολύ καλά 
ότι οι καπιταλιστές βρίσκουν τρόπους να τις 
παρακάμψουν (αρκεί να αναφέρουμε μόνο 
τα πολλά ΑΦΜ που παραπέμπουν σε διαφο-
ρετικές εταιρίες, οι οποίες όμως αφορούν 
την ίδια καπιταλιστική ιδιοκτησία).

Θα σημειώσουμε μόνο ότι με τις συνθή-
κες που επικρατούν στην αγορά εργασίας 
και με τη χρόνια ανεργία των νέων επιστημό-
νων, καπιταλιστές θα προσλαμβάνουν μέσω 
του προγράμματος και θα εκβιάζουν τους 
εργαζόμενους να παίρνουν μόνο τα λεφτά 
της επιδότησης, υπογράφοντας ότι πήραν τα 
διπλάσια. Ποιος θα τους ελέγξει;

Οπαδός της θεωρίας των «δύο άκρων»
«Εγώ, λοιπόν, δεν έρχομαι να υπερα-

σπιστώ, ίσα-ίσα έρχομαι να καταγγείλω 
κάθε φασίζουσα αντίληψη και νοοτρο-
πία είτε αυτή προέρχεται, βεβαίως, από 
την Ακρα Δεξιά -και πυκνώνουν αυτά τα 
φαινόμενα και της βίας και της παραβα-
τικότητας, με τα τάγματα εφόδου της 
Χρυσής Αυγής, με τις δολοφονίες, με τη 
δολοφονία του Παύλου Φύσα, με τους 
τραμπουκισμούς-, και βεβαίως, τους αυ-
τόκλητους υπερασπιστές του φοιτητι-
κού κινήματος ή του λαϊκού κινήματος, 
που αυτοπροβάλλονται ως ιδιοκτήτες 
της κληρονομιάς των αγώνων αυτού του 
τόπου και ιδιαίτερα της νεολαίας, που 
φτάνουν στο επαίσχυντο σημείο να στέ-
κονται μπροστά από τις πύλες του Πο-
λυτεχνείου την ημέρα του εορτασμού 

και να εμποδίζουν ανθρώπους, οι οποίοι 
συμμετείχαν στα γεγονότα του Νοέμβρη 
του 1973 και ήταν στην πρώτη γραμμή, 
συνελήφθησαν, ξυλοκοπήθηκαν, εξορί-
στηκαν, να μπουν μέσα να καταθέσουν 
στεφάνι. Αυτόν τον φασισμό, λοιπόν, 
εμείς είμαστε ξεκάθαροι και τον κατα-
δικάζουμε απ’ όπου κι αν προέρχεται. 
Εσείς, όμως, έχετε μία μονομέρεια στην 
κριτική σας».

Τους πόνεσε πάρα πολύ τους συριζαί-
ους το ξεφτιλίκι που υπέστησαν και στο 
Πολυτεχνείο και στην πορεία (μολονότι 
κρύφτηκαν πίσω από την πορεία του Πε-
ρισσού), γι' αυτό και ο Τσίπρας έβγαλε 
όλη τη χολή του, εμφανιζόμενος στη 
Βουλή ως φανατικός οπαδός της γνω-
στής αστικής θεωρίας «των δύο άκρων».

«Αριστερές» μπίζνες
Δεν ξέρουμε πόσο βάθος έχει το 

αναμφισβήτητο σκάνδαλο ΔΕΠΑ-ELFE, 
αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκει-
ται για σκάνδαλο, αφού η κρατική ΔΕΠΑ 
έκανε κάθε είδους διευκολύνσεις στην 
εταιρία του Λαυρεντιάδη, με αποτέλε-
σμα να μεγαλώνει συνεχώς το φέσι. Το 
φέσι είχε ξεκινήσει να φουσκώνει από τις 
προηγούμενες κυβερνήσεις και το 2017 
ξεπέρασε τα 115 εκατ. ευρώ. Κατηγορού-
μενος, δε, σε βαθμό κακουργήματος, 
είναι αυτή τη στιγμή ο διορισμένος από 
τον ΣΥΡΙΖΑ διευθύνων σύμβουλος της 
ΔΕΠΑ Θ. Κιτσάκος. Ο οποίος δεν είναι 
μόνο συριζαίος (γραμματέας Ενέργειας 
του κόμματος), αλλά υπήρξε και γενικός 
διευθυντής εταιρίας του Λαυρεντιάδη! 
Πήραν, δηλαδή, ένα στέλεχος του Λαυ-

ρεντιάδη και το έβαλαν να διευθύνει την 
κρατική ΔΕΠΑ, την οποία ήδη φέσωνε ο 
Λαυρεντιάδης!

Ο Κιτσάκος υποστηρίζει ότι για όλες 
τις ενέργειές του ενημέρωνε τέσσε-
ρις υπουργούς (Δραγασάκη, Σταθάκη, 
Πιτσιόρλα και τον πανταχού παρόντα 
-όταν πρόκειται για μπίζνες- Φλαμπου-
ράρη), αλλά αυτοί σφυρίζουν αδιάφορα. 
Αν πάρει κανείς τα ονόματα που εμπλέ-
κονται σ' αυτή την όζουσα ιστορία (Δρα-
γασάκης, Πιτσιόρλας, Κοντοφάκας), θ' 
ανακαλύψει μια «παλιοπαρέα» (μόνο ο 
Καραγκουλές λείπει) που στις αρχές της 
δεκαετίας του '90, όταν ο τότε ενιαίος 
Συνασπισμός είχε μαύρο χάλι, το είχε 
ρίξει στις μπίζνες. Από το 2015 και μετά 
πήραν… την εκδίκησή τους.
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Σε δημόσια διαβούλευση βρί-
σκεται το σχέδιο του νέου 

αθλητικού νόμου, το οποίο πα-
ρουσίασε την περασμένη Πα-
ρασκευή (23/11),ο υφυπουργός 
Αθλητισμού Βασιλειάδης. Στο 
νομοσχέδιο υπάρχουν ρυθμί-
σεις για μια σειρά θέματα που 
αφορούν τα αθλητικά δρώμενα, 
όπως ο τρόπος λειτουργίας της 
ΕΠΟ και η ενίσχυση του αυτο-
διοίκητου του ποδοσφαίρου 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
ΟΥΕΦΑ, ο τρόπος εκλογής των 
διοικήσεων των ομοσπονδιών με 
πρόβλεψη για εκπροσώπηση της 
μειοψηφίας και χρονικούς περι-
ορισμούς στις θητείες των προ-
έδρου, γενικού γραμματέα και 
ταμία του ΔΣ, διατάξεις για τη 
λειτουργία της Επιτροπής Επαγ-
γελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) 
και αναβάθμιση του ρόλου της, 
καθορισμός επαγγελματικών δι-
καιωμάτων για τους προπονητές 
με βάση τις εκπαιδευτικές βαθ-
μίδες, καθορισμός ποσοστού 
συμμετοχής σε στοιχηματική 
εταιρεία (από 15% και πάνω) για 
να υπάρχει ασυμβίβαστο στη 
συμμετοχή σε αθλητική ανώνυμη 
εταιρεία ή σωματείο.

Τα παραπάνω –πλην μιας 
διάταξης- δεν έχουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, αφού αφορούν «ρε-
φόρμες» για την καθημερινή λει-
τουργία της αθλητικής πιάτσας. 
Πριν ασχοληθούμε με τη διάτα-
ξη που έχει ενδιαφέρον, αξίζει 
να σχολιάσουμε την πρόθεση 
της κυβέρνησης να αλλάξει τον 
τρόπο εκλογής των διοικήσεων 
στις αθλητικές ομοσπονδίες. Τα 
χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην 
κυβέρνηση, είναι πιθανό να έχει 
ενισχύσει την επιρροή του στους 
«ανιδιοτελείς εργάτες» του ελ-
ληνικού αθλητισμού, έχοντας 
ως «επιχείρημα» τη διανομή της 
κρατικής επιχορήγησης. Με τη 
θέσπιση της δυνατότητας της 
μειοψηφίας να συμμετέχει στις 
διοικήσεις των αθλητικών ομο-

σπονδιών, είναι ξεκάθαρο ότι 
η κυβέρνηση, γνωρίζοντας ότι 
δεν έχει τις απαραίτητες δυνά-
μεις για να αποκτήσει τον έλεγ-
χο των ομοσπονδιών, αποφάσισε 
να «κατοχυρώσει» τη μειοψηφία, 
ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρό-
πο θα έχει πρόσβαση και λόγο.

Αντίθετα, η διάταξη που αφο-
ρά τη δυνατότητα των αθλητικών 
ανωνύμων εταιρειών να αναθέ-
τουν οι ίδιες, με δικά τους έξοδα, 
την κατασκευή ή επισκευή και 
συντήρηση των αθλητικών τους 
εγκαταστάσεων, που ανήκουν 
στο ιδρυτικό τους ερασιτεχνι-
κό σωματείο, σε τρίτα νομικά ή 
φυσικά πρόσωπα, αφού πρώτα 
πάρουν την έγκριση από την 
ΕΕΑ, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. 
Η συγκεκριμένη διάταξη είναι 
ένα “δωράκι” προς τους Σαβ-
βίδη και Μελισσανίδη, για να 
μπορέσουν να κατασκευάσουν 
τα νέα γήπεδα των ομάδων τους 
μέσω των δικών τους εταιριών, 
απομονώνοντας τα ερασιτε-
χνικά σωματεία. Και αν για τον 
Σαββίδη αυτό το «δωράκι» είναι 
σίγουρα ευπρόσδεκτο, μετά τα 
τελευταία γεγονότα στην ΑΕΚ 
τα πράγματα περιπλέκονται λίγο 
για τον Μελισσανίδη.

Ο «αφανής» ιδιοκτήτης της 
ΑΕΚ μέχρι σήμερα έλεγε στον 
κόσμο της ομάδας ότι τα λεφτά 
από τη συμμετοχή της στους 
ομίλους του Champions League 
θα τα χρησιμοποιούσε για την 
ανέγερση του γηπέδου και όχι 
για μεταγραφές. Οταν έδινε αυ-
τές τις υποσχέσεις, γνώριζε ότι 
αυτό που έλεγε δεν μπορούσε 
να γίνει πράξη, γιατί δεν το επέ-
τρεπε η ισχύουσα νομοθεσία, 
ενώ το πλέον πιθανό είναι ότι 
αυτό θα το χρησιμοποιούσε σαν 
επιχείρημα, αν κάτι «στράβωνε» 
και δεν προχωρούσε το θέμα του 
γηπέδου, για να φορτώσει την 
ευθύνη στην κυβέρνηση. Τώρα 
δε θα έχει αυτή τη δικαιολογία 
και η πίεση των κιτρινόμαυρων 

οπαδών θα γίνεται ολοένα και 
μεγαλύτερη, ιδιαίτερα τη συγκε-
κριμένη χρονική περίοδο που η 
ομάδα παραπαίει αγωνιστικά. Οι 
οπαδοί της ΑΕΚ θα απαιτήσουν 
από τον Μελισσανίδη να δώσει 
στην πράξη και όχι στα λόγια 
τα φράγκα για την ανέγερση 
του γηπέδου και να μειώσει το 
χρόνο για την κατασκευή του, 
ανεξάρτητα από τη στάση της 
Περιφέρειας και την έγκριση των 
20 εκατ. ευρώ.

Αυτά, όμως, είναι ζόρια που 
ξεπερνιούνται. Το σημαντικό για 
τον Μελισσανίδη είναι ότι η ΠΑΕ 
ΑΕΚ, που την ελέγχει απόλυτα, 
θα βάλει χέρι στο γήπεδο (μαζί 
με τη δική του «Δικέφαλος 1924» 
ΑΕ), ενώ ο ίδιος θα μπει και επί-
σημα στην ΠΑΕ, αφού με άλλη 
φωτογραφική διάταξη, επιτρέπε-
ται σε όποιον κατέχει ποσοστό 
σε στοιχηματική εταιρία (στον 
ΟΠΑΠ δηλαδή) να γίνει ιδιοκτή-
της ΠΑΕ! Ετσι, ο «ισχυρός άν-
δρας» ή «επώνυμος φίλαθλος» 
θα γίνει πρόεδρος. Αυτή δεν 
είναι κυβέρνηση (το «αριστερή» 
δεν το συζητάμε καν), αλλά γιου-
σουφάκι.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
ΥΓ. «Μεγάλη αναταραχή, υπε-

ροχή κατάσταση». Η πατρότητα 
της φράσης αποδίδεται στον 
Μάο. Στην περίπτωση της ποδο-
σφαιρικής ΑΕΚ, από τη φράση 
του Μάο μπορούμε να κρατή-
σουμε μόνο το πρώτο μέρος. Η 
κιτρινόμαυρη ομάδα βρίσκεται 
σε κατάσταση μεγάλης ανατα-
ραχής, αφού τα άσχημα αγω-
νιστικά αποτελέσματα έδειξαν 
τη γύμνια στο έμψυχο δυναμικό 
της και αύξησαν την πίεση από 
τους οπαδούς προς τη διοίκη-
ση της ΠΑΕ για «διορθωτικές» 
κινήσεις. Ο Μελισσανίδης επέ-
λεξε να στηρίξει τον Ουζουνίδη 
και να διώξει τους παίκτες που 
κατά την γνώμη του ευθύνονται 
για την απαράδεκτη αγωνιστική 
κατάσταση της ομάδας, όμως 
είναι φανερό ότι με το ρόστερ 
που έχει απομείνει, οι πιθανό-
τητες για νέες «κατραπακιές» 
είναι μεγαλύτερες από αυτές 
για μια καλή πορεία. Ο τρόπος 
που συμπεριφέρεται ο Μελισ-
σανίδης δείχνει διάθεση φυγής 
από την ομάδα και δε θα πρέπει 
να αποκλειστεί το ενδεχόμενο, 
εξαιτίας της περιπέτειάς του με 
το αμερικάνικο χρηματιστήριο, 
να θέλει να απεμπλακεί από 
την ΑΕΚ (με τη συνοδεία μιας 
καλής «μπάζας», φυσικά). Μια 
πρόχειρη έρευνα στις αθλητι-
κές ιστοσελίδες θα δείξει ότι η 
πλειοψηφία των κιτρινόμαυρων 
οπαδών δε συμφωνεί με τις κι-
νήσεις του προέδρου. Mάλιστα, 
αρκετοί από αυτούς θεωρούν 
τον Μελισσανίδη ως τον βασικό 
υπαίτιο για τη σημερινή εικόνα 
της ομάδας και ζητούν να πάρει 
τις απαραίτητες πρωτοβουλίες 
για να εκτονωθεί η κρίση και να 
ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Νενέκοι των καπιταλιστώνΓια να καταδείξουμε την 
αδυναμία και την ανικα-
νότητα της διοίκησης της 

ΕΠΟ να βάλει μια κανονική 
«ροή» στα δρώμενα του πο-
δοσφαιρικού οικοδομήματος, 
δε θα χρειαστεί να προσπα-
θήσουμε πολύ. Ο Γραμμένος 
και η παρέα του βαδίζουν στα 
χνάρια των προκατόχων τους. 
Δεν κάνουν το παραμικρό για 
να αντιστραφεί η πορεία απα-
ξίωσης του ελληνικού επαγ-
γελματικού ποδοσφαίρου. 
Τελευταίο «κατόρθωμα», ο 
τραγέλαφος με την έδρα της 
Εθνικής. Μετά την αποτυχημέ-
νη προσπάθεια στους αγώνες 
για την ευρωπαϊκή Λίγκα και 
τις άδειες εξέδρες του ΟΑ-
ΚΑ, η διοίκηση της ΕΠΟ απο-
φάσισε να αλλάξει η έδρα της 
ομάδας. Η πρώτη επιλογή ήταν 
το γήπεδο της Τούμπας, όμως 
αρκεί ένα απόσπασμα από 
την πολύ σκληρή αντίδραση 
των οργανωμένων οπαδών 
του ΠΑΟΚ για να καταλάβου-
με ότι το πολεμικό κλίμα που 
επικρατεί στις τάξεις τους δεν 
αφήνει περιθώρια «διαπραγ-
μάτευσης»: «Ούτε πάνω από 
το πτώμα μας. Αυτοί που μας 
κλέβουν πρωταθλήματα, κύ-
πελλα και βιάζουν τον ελληνι-
κό αθλητισμό δεν έχουν καμιά 
θέση στο σπίτι μας και θα μας 
βρουν όλους απέναντι τους».

Η ΕΠΟ έχει δηλώσει στην 
ΟΥΕΦΑ πέντε γήπεδα (ΟΑ-
ΚΑ, Τούμπα, ΑΕΛ Αρένα, Ξάν-
θη και Παγκρήτιο), με τα δυο 
πρώτα να έχουν ήδη «καεί», 
ενώ Λάρισα και Ξάνθη θεω-
ρούνται επιλογές ανάγκης. 
Εκ των πραγμάτων μένει το 
Παγκρήτιο που ανέκαθεν εί-
χε πολλούς πόντους, όμως οι 
εργασίες συντήρησης και ανα-
βάθμισης των υποδομών του 
δε θα έχουν τελειώσει μέχρι 
την επιθεώρηση-αξιολόγηση 
του Γενάρη από τα κλιμάκια 
της ΟΥΕΦΑ.

Μπροστά στο διαφαινόμενο 
αδιέξοδο, η στήλη συντάσσε-
ται με την πρόταση να γίνονται 
οι αγώνες της Εθνικής στο γή-
πεδο του Βόλου, που το ξέρει 
καλά η διοίκηση της ΕΠΟ, 
αφού σε αυτό έγινε ο τελικός 
του Κυπέλλου ανάμεσα σε ΠΑ-
ΟΚ και ΑΕΚ και αποδεδειγμέ-
να μπορεί να λειτουργήσει και 
ως χώρος προπόνησης των 
«ιδιωτικών στρατών». Η κατά-
σταση θα ήταν για γέλια, όμως 
το συμβάν με τα νεοναζιστικά 
καθάρματα στις εξέδρες του 
ΟΑΚΑ δείχνει ότι εξαιτίας 
της ανικανότητάς της, η διοί-
κηση της ΕΠΟ δεν μπορεί να 
εγγυηθεί ούτε τα αυτονόητα. 
Είναι σίγουρο ότι η πολύ κακή 
αγωνιστική εικόνα της Εθνικής 
και τα άσχημα αποτελέσματα 
δρουν απαξιωτικά, με συνέ-
πεια η προσέλευση του κό-
σμου στους αγώνες να μειώνε-
ται συνεχώς. Αυτό καμία έδρα 
δεν μπορεί να το αντιστρέψει.

Δύο χιλιάδες δεκαοχτώ
παρόν και μέλλον: σκότος πηχτό

Νέα μεγάλη χαρά έχει στείλει στη στήλη μία εκ των πολυ-
αγαπημένων της αστέρων (πολλών αστέρων), που για άλλη 
μια φορά αποδεικνύει ότι επάξια εντάσσεται σ' αυτή την κα-
τηγορία και δικαιώνει την αδυναμία (τι να 'δινα μία;) που της 
έχουμε. Ετσι, συντασσόμαστε αναφανδόν με την πρόταση της 
υφυπουργού Πολιτείας του Προστάτη Κατερίνας Παπακώστα 
για «τη δημιουργία 
πάρκου πολιτισμού 
για τη διαφύλαξη του 
ιστορικού κτιρίου του 
Πολυτεχνείου στην 
οδό Πατησίων από την 
καταστρεπτική μανία 
των αντιεξουσιαστών». 
Αλλωστε η «ενοποίηση 
του χώρου του αρχαιο-
λογικού μουσείου Αθη-
νών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου», που προτεί-
νει η Παπακώστα, είναι από τα διαχρονικά οράματα μεγάλου 
μέρους του κινήματος. Βέβαια, εκείνο που μας έμεινε είναι 
η κατακλείδα της δήλωσης-πρότασης, που συνοψίζεται στην 
«ανάγκη διαφύλαξης του χώρου από την καταστρεπτική μανία 
αντιεξουσιαστών που επιχειρούν κάθε χρόνο τις τελευταίες 
δεκαετίες να αμαυρώσουν τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν για 
τα δημοκρατικά ιδεώδη». Μοιραία τα σχόλια σταματούν εδώ, 
γιατί έχει και η πλάκα τα όριά της.

Δεν ξέρουμε πόσο κοστολογούν κάποιοι τη δική τους ζωή, 
αλλά σίγουρα κάθε μέρα της δεν κοστολογείται μόλις είκοσι 
ευρώ!... Πάντως, τόσο επιμετρήθηκε στον Τάσο Θεοφίλου από 
το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, μετά το αίτημά του 
για αποζημίωση για την άδικη φυλάκισή του επί πέντε χρόνια.

«Οταν λέω την αλήθεια, δεν το κάνω για να πείσω εκείνους 
που δεν τη γνωρίζουν, αλλά για να υπερασπιστώ αυτούς που 
τη γνωρίζουν» (William Blake).

Ο υιός προσφύγων και ιός ρατσισμού δήμαρχος Μεσολογ-
γίου δεν θέλει πρόσφυγες στην επικράτειά του. Και φυσικά 
δεν είναι ο μόνος…

Μέσα σε όλες τις ανησυχίες της, η στήλη έχει και θεολογι-
κές τοιαύτες (ο γιατρός είπε ότι φταίει η κακή και ελλιπής δια-
τροφή, συνεπεία των μνημονίων. Γιατί πριν από αυτά ήμασταν 
χορτάτοι όπως σύμπασα η εργατική τάξη). Ετσι, διατυπώνει 
ένα θεολογικό ερώτημα προς όποιον μπορεί να μας διαφω-
τίσει: Στην περίπτωση που κάποιοι ιεροί πατέρες επιθυμούν 
να χηρέψει η αρχιεπισκοπή, ενώ το ποίμνιο όχι, ο θεός ποιον 
εισακούει; Σοβαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις περικαλώ. 
Και για να μιλάμε απλά και κατανοητά ελληνικά κι όχι εκείνα 
της συσκότισης, ποίμνιο είναι το κοπάδι και ποιμένας ο τσο-
πάνος, ο γκλίτσμαν.

Νίκος Κωστόπουλος (αδελφός του δολοφονημένου Ζακ): 
«Πριν από δύο μήνες ο αδερφός μου δολοφονήθηκε άγρια 
στο κέντρο της Αθήνας. Πριν από μερικά χρόνια δύο νέοι 
άνθρωποι, ο Σαχζάτ Λουκμάν και ο Παύλος Φύσσας, επίσης 
δολοφονήθηκαν με φασιστικό τρόπο. Αυτοί που διέπραξαν 
αυτά τα εγκλήματα ισχυρίζονται ότι είναι απειλή οι μετανά-
στες, οι ομοφυλόφιλοι, οι τρανς, οι τοξικοεξαρτημένοι, οι αλ-
λόθρησκοι, οι διαφορετικοί. Στην πραγματικότητα δεν είναι οι 
ίδιοι “κανονικοί“ άνθρωποι. Είναι αποτρόπαιοι και αδίστακτοι, 
όπως οι πράξεις τους. Εχουν το θράσος να καταστρέφουν τις 
ζωές ανθρώπων και των οικογενειών τους. Καθένας από αυ-
τούς τους τρεις είχε όνειρα, διαφορετικά μα ανθρώπινα και 
γενναία. Ο Λουκμάν όνειρα για μια καλύτερη ζωή στη χώρα 
μας, ο Φύσσας όνειρα για μια ζωή χωρίς φασισμό μα μονά-
χα σεβασμό για όλους, ο Ζαχαρίας όνειρα για μια ζωή που 
να χωράει όλους τους ανθρώπους με ποικιλία και ελευθερία. 
Είμαστε όμως εδώ, δίπλα στις οικογένειες που πενθούν και 
αγωνίζονται για μια κοινωνία που θα χωράει τους πάντες. Γιατί 
δεν θέλουμε άλλα θύματα και απαιτούμε δικαιοσύνη. Για κάθε 
Λουκμάν, για κάθε Φύσσα, για κάθε Ζαχαρία».

Ενα «τ» χωρίζει το λάθος από τον τρόμο στην (γκοντ μπλες) 
Αμέρικα: Error –Terror. Στην Ελλάδα το ίδιο γράμμα διαχωρίζει 
τα όργανα (μπάτσο – μπάσο).

Ζητούμε συγνώμη (συ γνώμη;) από τους πιο ευαίσθητους, 
αλλά μιας και λέμε για μπάτσους: Υπάρχει άλλη μονάδα μέ-
τρησής τους εκτός από τη διμοιρία;

Και για να τελειώνουμε με τον όρο «ευελ-φάλεια» και τη 
σκιά (αλήθεια, τι γίνεται αυτή η ψυχή;) που τον έθεσε: Ευελιξία 
και ασφάλεια μπορούν να τεθούν και με αντίστροφη σειρά 
και να μας δώσουν «ασφ-ιξία». Είπαμε, τα πάντα είναι ζήτημα 
θέσης…

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Μια εικόνα ομορφιάς και αισιοδοξίας, σε αντίθεση με τη μιζέρια 
και τη μαυρίλα της αθλητικής επικαιρότητας. Το γηπεδάκι βρίσκε-
ται στο Μεσοχώρι Καρπάθου, έχει αμφιθεατρική θέα στο απέρα-
ντο γαλάζιο του Αιγαίου και το μοναδικό του μειονέκτημα είναι ότι 
όταν σουτάρεις με αέρα η μπάλα καταλήγει στη γειτονική Κάσσο!
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> tanea.gr, 26/11/2018: «Εξι 
νεκροί μετά από πυρκαγιά σε 
κτίριο - και παιδιά στα θύματα». 
Εμείς (27/11/2018) συμπληρώνου-
με (20minuten.ch, 27/11/2018): «…
τα θύματα ήταν αιτούντες άσυ-
λο». Με προσθήκη ότι ήταν μέλη 
δύο οικογενειών από Ερυθραία 
και Αιθιοπία. Και το καντόνι ονο-
μάζεται Solothurn,  είναι όμως 
γνωστό και ως Soleure. (Απαραί-
τητο συμπλήρωμα: Στην πρωτεύ-
ουσα της Ελβετίας, Βέρνη, την 
ημέρα των κοινοβουλευτικών 
εκλογών του 2015, έκαναν δια-
δήλωση ΥΠΕΡ των προσφύγων, 
πράγμα το οποίο  απαγορεύει η 
νομοθεσία της χώρας. 110 διαδη-
λωτές συνελήφθησαν. So much 
for democracy and rights…). Δες 
και εφημερίδα «Blick», 18 Οκτώ-
βρη 2015.

> Μπράβο, ρε Τσόμσκι, παίχτη! 
(Και ας αναφέρεται ο ίδιος στη 
Γαλλία με τον όρο «αριστερά»). 
Εκτίμηση του τρέφει η ΚΑ-
ΘΗΜΕΡΙΝΗ (kathimerini.gr,2 
5/11/2018, ΒΙΒΛΙΟ, «Ιδεολογία, 
προκατάληψη και ανοιχτή σκέ-
ψη) του Γιώργου Ν. Πολίτη. «Πα-
ροιμία» Τσόμσκι: «Κατά κανόνα 
οι συντηρητικοί δημοσιογράφοι 
είναι τιμιότεροι από τους αρι-
στερούς δημοσιογράφους». 
Να τον χαίρονται (ΚΑΙ) οι εντός 
ελληνικών συνόρων «οπαδοί 
του» με μια μικρή υπενθύμιση: 
ας πρόσεχαν (και ας διάβαζαν 
περισσότερο)…

> «Μάντρωμα» της αλληλεγγύης 
στην Παλαιστίνη στο Σπόρτινγκ 
(η πρεσβεία του σιωνιστικού 
μορφώματος στην Ελλάδα έπα-
ψε να υπάρχει;). Ρητορικό το 
ερώτημα.

> Μερικά από τα –«εκλεκτά»- 
κόμματα που συμμετείχαν στη 
μάζωξη-διεθνή συνάντηση «κομ-
μουνιστικών» και «εργατικών» 
κομμάτων στον Περισσό: «ΚΚ 
Βιετνάμ» (γιατί ο σοσιαλισμός 
ανθίζει εκεί), «ΚΚ Βρετανίας» (ο 
ευρωκομμουνισμός της Βρετα-
νίας μέσα απ’ τα αποκαΐδια του), 
«Γαλλικό ΚΚ» (O, mon dieu!), 
«Ιρακινό ΚΚ» (το γνωστό που 
συμμετείχε σε φιλοαμερικάνι-
κη κυβέρνηση στο Ιράκ), το «ΚΚ 
Ισπανίας» (να θυμηθούμε τον 
ισπανικό ευρωρεβιζιονισμό…), 
το «ΚΚ Κίνας» (τι να πούμε εμείς, 
η Κίνα είναι… σοσιαλιστική), το 
(τέως αδελφό) «Κ Εργασίας Κο-

ρέας», το «Νοτιαφρικάνικο ΚΚ» 
(που ειδικεύεται στην καταστο-
λή και δολοφονία εργατών στη 
χώρα του), το «ΚΚ Μακεδονί-
ας» (ναι! έτσι το γράφει, χωρίς 
εισαγωγικά, ο Ριζοσπάστης, 
24/11/2018!), ένα υπαρκτό κόμ-
μα μιας… ανύπαρκτης (κατά 
Περισσόν) εθνότητας, καθώς και 
το (ένα, ενιαίο και… αδιαίρετο;) 
«ΚΚ Φινλανδίας».

> 91 κόμματα από 73 χώρες

> Ενα κι ένα. Κοινώς… μπούγιο.

> Για να φανούν οι… διεθνείς 
σχέσεις του Περισσού (μιας κι 
έρχονται εκλογές και πρέπει 
οπωσδήποτε να παρουσιάσει 
«έργο» σε «μέλη φίλους και οπα-
δούς», αλλά και «απογοητευμέ-
νους αριστερούς»).

> Στα πλαίσια της «ευρωπαικής 
προσπάθειας» να εξισωθεί ο 
κομμουνισμός με τον ναζιφασι-
σμό (την οποία συμμερίζονται 
και ντόπιοι φιλοδοξούντες γνω-
στοί και άγνωστοι ρυπαρογρά-
φοι) γίνεται χρήση του συμφώ-
νου ΕΣΣΔ-Γερμανίας (23/8/1939, 
Μη επίθεσης). Το δε συμπληρω-
ματικό πρωτόκολλο (28/9/1939) 
«σερβίρεται» ως «μυστικό». 
Τόσο μυστικό, μάλιστα, που 33 
ημέρες μετά την υπογραφή του 
γίνεται αναφορά σε αυτό στην 
ομιλία του Β. Μολότοφ στην 5η 
(έκτακτη) σύνοδο του Ανώτατου 
Σοβιέτ της ΕΣΣΔ (31/10/1939). 
Ψαρεύουν σε θολά (νομίζουν) 
νερά. Ομως το (ποικίλο αστικό) 
ψέμα έχει τόσο κοντά ποδάρια 
που στέκεται σαν νάνος μπρο-
στά στο ανάστημα της συμβο-
λής της ΕΣΣΔ (με τίμημα που 
ονομάζεται «ολοκαύτωμα») στη 
συντριβή του ναζιφασισμού.

> Ας νανουρίζονται (ακόμα) 
οι όποιοι… με το τραγούδι των 
Scorpions “Wind of change” 
(της πτώσης ποιου κομμουνι-
σμού, ω σπεκουλάντες;).

> «Γιατί τα δικαστήρια δικαιώ-
νουν του συνταξιούχους» (tanea.
gr,27/11/2018). Κάτω απ’ τον τίτ-
λο τα «περήφανα γηρατειά» 
διαδηλώνουν. Οπότε γιατί να το 
κάνουν, αφού θα βρεθεί λύση 
στα… δικαστήρια; (Αν πιστεύ-
ουν μάλιστα και στη μεταθανά-
τια ζωή, η δικαίωση είναι  ante 
portas…).

> ΑΕΚ-Αγιαξ (ΟΑΚΑ): ένα επι-
πλέον δείγμα της κυοφορούμε-
νης γατοεπικράτησης σε Νέα 
Φιλαδέλφεια και Νέα Χαλκη-
δόνα.

> Πόσες φορές δεν έχουμε δια-
βάσει (τα τελευταία 45, τουλά-
χιστον, χρόνια) φράσεις όπως 
«Σοβαρά επεισόδια» - «Ντροπια-
στικές εικόνες» για πλείστα όσα 
παιχνίδια σε διάφορα «αθλήμα-
τα»; Γραφικοί έχουν καταντήσει 
οι υποβολείς και οι γράφοντες 
αυτά.

> Τόλμησε να πάει στο Μάτι ο 
Τσίπρας (αντάμα με τον Σπίρ-
τζη). Οι εγκληματίες επιστρέ-
φουν στον τόπο ενός ειδεχθούς 
εγκλήματος.

> Να κι έτερος (εταίρος), υπέρ-
μαχος της «ρωσικής ψυχής»: Ο 
Στίβεν Σιγκάλ (μπας και θέλει κι 
αυτός να πολιτογραφηθεί Ρώ-
σος για… λόγους εφορίας;).

> Ιδού και μια πρωτιά! «Στην 
Ελλάδα η μεγαλύτερη μείωση 
μισθών στην Ευρώπη το 2017» 
(kathimerini, 27/11/2018). Να 
την… χαιρόμαστε(;).

> Η έξοδος στις αγορές και η 
είσοδος στη φτωχοποίηση για 
εκατομμύρια κατοίκους της Ελ-
λάδας.

> Και οι νεοναζί να προσπαθούν 
να δημιουργήσουν «γεγονότα» 
μπας και ξεκαρφωθούν (από 
τον τοίχο που τους περιγράφει 
ως αυτό που είναι: φασιστική 
εγκληματική οργάνωση).

> «Ασυνέπεια στην πληρωμή των 
λογαριασμών τους επιδεικνύουν 
δύο στους τρεις Ελληνες» - κοι-
νώς ουκ αν λάβοις παρά του μη 
έχοντος…

> «Η ατμοσφαιρική ρύπανση 
αυξάνεται στον Πειραιά» - 
kathimerini.gr. Πειραιώτες/ισ-
σες, κόψτε το κάπνισμα…

> Περί «κάθαρσης» («πολύ σο-
βαρή υπόθεση») το κύριο άρθρο 
της kathimerini.gr (αναδημοσί-
ευση κι από την έντυπη έκδοση). 
Μειδιώντας θυμηθήκαμε τους 
οπαδούς του (πάλαι ποτέ) Συνα-
σπισμού να φωνάζουν ερυθριού-
ντες στους δρόμους…

> «Το κουρασμένο παλικάρι» 
του Τ. Θεοδωρόπουλου στην 

kathimerini.gr.  αναφέρεται στον 
Τσίπρα. Εμείς, όμως, θυμηθήκα-
με (και) τον Βούδα της Ραφήνας. 
Κάτι κουρασμένα παλικάρια…

> «Η δημοκρατία είναι πιο δυνα-
τή» (τίτλος από avgi.gr). Ιδιαίτε-
ρα με τα ανάποδα κρατημένα 
κλομπ των δολοφόνων ΜΑΤατζί-
δων πάνω σε κεφάλια διαδηλω-
τών την 17/11/2018. Δύναμη, όχι 
παίξε γέλασε…

> Προκλητικότατος ο Τ. Πετρό-
πουλος: «…δίνουμε παροχές…».

> «Εξάλλου δεν πολυπιστεύω 
στον Θεό»- Κ. Γαβράς.

> Εκανε το κομμάτι του κι ο Βού-
τσης: «Εχουμε όραμα για μια 
προοδευτική Ελλάδα που δίνει 
ελπίδα στον λαό». Κυρίως αυτό, 
el πήδα…

> L’ ultimo imperatore e morto.

> Novecento.

> «Η Βρετανία στέλνει στρα-
τιωτική βοήθεια στη Σαουδική 
Αραβία παρά τις διεθνείς εκ-
κλήσεις να κόψει τους δεσμούς 
της με το καθεστώς» - Business 
is Business and profits (the 
utmost) ones are sacred.

> Συνιστούμε για διάβασμα 
(ανάμεσα σε άλλα του) Μ. Ανα-
γνωστάκη «Θεσσαλονίκη, Μέ-
ρες του 1969 μ.Χ.».

> Επίσης: Μ. Λουντέμης, «Μπού-
χενβαλτ - ωδή θυμωμένη και 
πένθιμη».  

> «Είμαστε εμείς που ζυμώνου-
με και δεν έχουμε ψωμί. Εμείς 
που βγάλαμε το κάρβουνο και 
κρυώνουμε. Είμαστε εμείς που 
δεν έχουμε τίποτα κι ερχόμαστε 
να πάρουμε τον κόσμο» Τάσος 
Λειβαδίτης.

> «Καίνε» τα καύσιμα.

> Τον γάτο (γατούλη, δηλαδή) 
πλέον οι γλυψιματίες θα τον 
προσαγορεύουν «κύριε πρόε-
δρε».

> Για το παντεσπάνι τους κά-
ποιοι.

> Για την χλίδα τους άλλοι.

> Ρουμελιώτης-Πανταλάκης: 
Η ευγένεια των καπιταλιστικών 
στελεχών στο απόγειό της…

Βασίλης

Κοινωνικό μύρισμα (εκλογές γαρ) και μέρισμα (αφού σου ‘χουν φορολογήσει και το μικρό το 
διαμέρισμα - το τούβλο πάνω απ’ το κεφάλι σου που σου ‘πεσε πάνω σαν… έκπληξη, μιας και δεν 

είχες πράξει τα δέοντα στο «ζήτημα της κατοικίας»)

Και μες στα χιόνια θησαυρούς το άρπαγο μάτι βλέπει;
Ξανθέ φονιά τι σ’ έφερε σ’ αυτήν εδώ την στέπη;

Μέσα στη νύχτα, φονικό ποιανού έστηνες καρτέρι;
Ποιος σ’ έβλαψε τόσο μακριά; Ποιον ξέρεις; Ποιος σε ξέρει

εδώ που χρόνια εμόχθησε το εργατικό το χέρι
να χτίσει την καλύβα του και μια ζωή να φτιάσει;
Νυχτερινέ διαγουμιστή, πώς θες να σε δικάσει

το χέρι αυτό που του γκρεμνάς ό,τι από χρόνια χτίζει;
Ποια καταδίκη στο φονιά και στο φασίστα αξίζει;

(Φώτης Αγγουλές, απ’ το ποίημα «Το στίγμα», το οποίο την περίοδο της κατοχής μεταδιδόταν από 
τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Μόσχας, Λονδίνου και Καΐρου)

  Dixi et salvavi animam meam

u Ακόμα και ενέργειες που γίνονται για λόγους δημόσιων 
σχέσεων έχουν το υπόβαθρό τους. Κανένας αστός δεν κάνει 
δημόσιες σχέσεις με θέμα που μπορεί να του γυρίσει μπούμε-
ρανγκ. Κάτι δείχνει, λοιπόν, η δεντροφύτευση που έγινε στο 
δήμο Σεφέρχισαρ της Σμύρνης στη μνήμη των ανθρώπων που 
έχασαν το περασμένο καλοκαίρι τη ζωή τους από τη φονι-
κή πυρκαγιά στο Μάτι. «Στην πυρκαγιά κάηκε και η δικιά μας 
καρδιά, ο πόνος που έζησε η γείτονάς μας πόνεσε και τη δικιά 
μας καρδιά», είπε ο δήμαρχος του Σεφέρχισαρ. Και συνέχισε:  
«Σε αυτή την πυρκαγιά δυστυχώς χάσαμε 100 αδερφούς μας. 
Οι Ελληνες είναι γείτονές μας, αδελφοί μας, με τους οποίους 
μοιραζόμαστε το ίδιο πεπρωμένο στην ίδια γεωγραφική περι-
οχή. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα, αλλά 
δυστυχώς παρακολουθήσαμε αυτή την μεγάλη καταστροφή 
νιώθοντας πόνο». Αλήθεια, αν ένας ελληνικός Δήμος έπαιρ-
νε ανάλογη πρωτοβουλία για μια ανάλογη καταστροφή στην 
Τουρκία, πώς θα αντιμετωπιζόταν από τον εσμό των εθνικιστα-
ράδων και των ναζιφασιστών;

u Πρώτο-πρώτο το 
αίτημα για ενιαίο 
κατώτατο μισθό 
στα 751 ευρώ, στην 
αφίσα της ΓΣΕΕ για 
την «εθιμοτυπική» 
απεργία της 28ης 
Νοέμβρη. Από το 
2012 το είχαν ξεχά-
σει και το ξαναθυ-
μήθηκαν τώρα που 
οι συριζαίοι έχουν 
ανακοινώσει ότι θα 
αυξήσουν τον κα-
τώτατο μισθό (όχι 
στα 751, αλλά κατά 
δυο-τρεις δεκάδες 
ευρώ το μήνα) , 
με τη διαδικασία του νόμου Βρούτση. Το θυμήθηκαν για να 
κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εκ του 
ασφαλούς και χωρίς καμιά ευθύνη. Αυτή η κυβέρνηση, όμως, 
που καμώνεται την «αριστερή» και την «κοινωνικά ευαίσθη-
τη», αποκαλύπτεται ως μια ακόμα κυβέρνηση-οργανέτο των 
καπιταλιστών. Γι' αυτό και μπορεί και της κάνει αντιπολίτευση 
από τ' αριστερά η ξεπουλημένη στο κεφάλαιο συνδικαλιστική 
γραφειοκρατία της ΓΣΕΕ.

u «Τιμή στους εξε-
γερμένους, φωτιά 
στους προσκυνημέ-
νους» έγραφε το στε-
φάνι που κατέθεσε η 
«Ορίτζιναλ» της ΑΕΚ 
στο Πολυτεχνείο. 
Προφανώς, αυτοί που 
κατέθεσαν το στεφά-
νι αυτοσυμπεριλαμ-
βάνονται στην πρώτη 
κατηγορία, στους εξε-
γερμένους. Οχι στους 
προσκυνημένους 
(στον καπιταλιστή 
ιδιοκτήτη της ομά-
δας, ας πούμε). Για τα 
συμφέροντα του οποίου προχώρησαν σε πογκρόμ στη Νέα 
Φιλαδέλφεια. Κι έσπασε ο διάολος το ποδάρι του κι ανάμεσα 
στους τραυματίες εκείνου του πογκρόμ ήταν και κάποιοι που 
την εξέγερση δεν την πιπιλίζουν σαν καραμέλα. Κάποιοι που 
είχαν συμμετάσχει στην εξέγερση του 1973, είχαν φυλακιστεί, 
είχαν βασανιστεί. Σημεία των καιρών…

οι τοίχοι έχουν φωνή



Απολογισμός
Εγινε και η «εθιμοτυπική» 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ. 

Ξέρουμε τον αντίλογο: δεν ήταν της ΓΣΕΕ και δεν ήταν 
εθιμοτυπική, ήταν των εργατών κτλ. κτλ. Μόνο που τα 
γεγονότα δεν συμφωνούν και τόσο με τις… αισιόδοξες 
εκτιμήσεις. Οι συνδικαλιστικές δυνάμεις του Περισσού, 
για παράδειγμα, έπαιξαν για πάνω από ένα μήνα την κο-
λοκυθιά με τις ημερομηνίες της 24ωρης. Στις 8 Νοέμβρη 
αρχικά. Στις 14 Νοέμβρη, όταν πήρε σχετική απόφαση 
το ΕΚΑ. Στις 28 Νοέμβρη, τελικά, όταν πήρε απόφαση η 
ΓΣΕΕ και το ΕΚΑ άλλαξε τη δική του ημερομηνία. Τούτο 
σημαίνει ότι περίμεναν την «κάλυψη» της ΓΣΕΕ (και προ-
ηγουμένως του ΕΚΑ) για να απεργήσουν. Οι παλαιότεροι 
λεονταρισμοί, με μια-δυο απεργίες που κήρυξε το ΠΑΜΕ, 
έχουν ενταφιαστεί μετ' επαίνων.

Η εικόνα των απεργιακών συγκεντρώσεων ήταν (και 
δεν μπορούσε παρά να είναι) απογοητευτική. Τρεις κι ο 
κούκος, κυριολεκτικά στη συγκέντρωση της ΓΣΕΕ. Ούτε 
οι διοικήσεις των σωματείων και των ομοσπονδιών που 
ελέγχονται από την πρασινογάλαζη ηγεσία της ΓΣΕΕ δεν 
μπήκαν στον κόπο να παρατήσουν τη θαλπωρή της κα-
φετέριας και να πάνε να κάνουν λίγο μπούγιο. Δυο-τρεις 
εκατοντάδες άτομα στη συγκέντρωση των πρωτοβάθμιων 
σωματείων, περίμεναν υπομονετικά την έλευση του φοι-
τηταριάτου (το οποίο… παραδοσιακά ξυπνάει πιο αργά) 
για να ξεκινήσουν την πορεία με όρους… αξιοπρέπειας. 
Ακόμα και η συγκέντρωση των δυνάμεων του Περισσού 
(και όχι βεβαίως του ΠΑΜΕ) ήταν σημαντικά μικρότερη 
από άλλες φορές, γεγονός που σχολιαζόταν από δικό του 
κόσμο.

Αν δεν υπήρχε η απεργία στις συγκοινωνίες, κανείς δε 
θα καταλάβαινε ότι υπήρχε 24ωρη γενική απεργία (μόνο 
στον ιδιωτικό τομέα, γιατί η ΑΔΕΔΥ είχε κάνει τη δική 
της νωρίτερα). Η πόλη λειτουργούσε κανονικά. Το ίδιο και 
οι μεγάλες επιχειρήσεις. Οταν δεν υπάρχει απεργιακό 
κλίμα στους εργάτες, φοβούνται να συμμετάσχουν στην 
απεργία ακόμα και πολλοί από εκείνους που έχουν τη δι-
άθεση να απεργήσουν. Ο φόβος της απόλυσης -ή έστω 
της δυσμένειας από τη διοίκηση- λειτουργεί αποτρεπτικά. 
Και κανείς δεν επιτρέπεται να χαρακτηρίσει αυτούς τους 
εργαζόμενους απεργοσπάστες. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε 
πλήρη άγνοια (ή -ακόμα χειρότερα- παραγνώριση) της κα-
τάστασης που υπάρχει στους χώρους εργασίας, ενώ στην 
πράξη θα οδηγούσε σε τυχοδιωκτικές συμπεριφορές.

Οταν εκθέτεις τέτοιους προβληματισμούς, η απάντη-
ση που ακούς συνήθως είναι: «δηλαδή, να μη γίνει καμιά 
απεργία;». Πρόκειται κυριολεκτικά για στρεψοδικία, η 
οποία παραβλέπει το γεγονός ότι αυτό το πράγμα δεν 
είναι απεργία.

Το χειρότερο, όμως, είναι πως από τους «εραστές» αυ-
τού του τύπου των απεργιών δεν υπάρχει η παραμικρή 
κριτική αποτίμηση. Την επομένη ακούς και διαβάζεις μόνο 
διθυράμβους για «μαζική συμμετοχή», «αποφασιστικότη-
τα» και τα παρόμοια, καθώς και υποσχέσεις για «κλιμάκω-
ση με νέους αγώνες». Εκτιμήσεις και υποσχέσεις που δεν 
έχουν καμιά επαφή με την πραγματικότητα και τις άμεσες 
προοπτικές της. Εν γνώσει αυτών που τις εκφωνούν.

Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για ιδεοληψία και από-
σπαση από την πραγματικότητα και να δει το φαινόμενο 
με κάποια συμπάθεια. Δεν πρόκειται, όμως, περί αυτού. 
Πρόκειται για ένα φαινόμενο που θα μπορούσαμε να το 
ονομάσουμε ταξικό πολιτικαντισμό, ανεξαρτήτως των 
φορέων που το εκφράζουν. Είτε, δηλαδή, πρόκειται για 
τις δυνάμεις του Περισσού είτε για δυνάμεις της πέραν 
του Περισσού αριστεράς και αντιεξουσίας.

Ολοι γνωρίζουν την πραγματικότητα, αλλά επιλέγουν (ο 
καθένας για τους δικούς του λόγους) να αναμασούν ιδε-
ολογήματα, με αποτέλεσμα να υψώνουν τείχη ανάμεσα 
στην ταξική κατεύθυνση και τις πλατιές μάζες των εργα-
τών. Αυτό που ονομάζουν ταξικό συνδικαλισμό δεν είναι 
παρά ένα αντίγραφο του αστικού κοινοβουλευτισμού, με 
τους «φωτισμένους εκπροσώπους» να απευθύνουν αγωνι-
στικές προσκλήσεις προς την εργατική μάζα, με την οποία 
έχουν καθόλου ή ελάχιστη επαφή.

Η ταξική ανασυγκρότηση του εργατικού συνδικαλιστι-
κού κινήματος είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την 
εμπιστευτεί κανείς στους φορείς της ταξικής φλυαρίας.

Π.Γ.

Γραφτείτε συνδρομητές 
στην «Κόντρα» 
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εξάμηνη συνδρομή 45€
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βαθύ κόκκινο

Παρά την ηρωική πάλη του λα-
ού στην Αθήνα και στον Πειραιά, 
όλος ο αγώνας ήταν μια πολιτικά 
απροετοίμαστη και στρατιωτικά 
πρόχειρη και σπασμωδική προ-
σπάθεια, που έφερε στην ήττα. 
Γεγονός που πρέπει να μάθει 
σήμερα το κόμμα, είναι ότι το 
ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ δεν προείδε, 
δεν προετοίμασε, δεν οργάνωσε 
και δε διεύθυνε τη μάχη του Δε-
κέμβρη. Το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ 
ανέχτηκε κατά τρόπο απαράδε-
χτο και ακατανόητο τη μονοπω-
λιακή διαχείριση του Δεκέμβρη 
από το Γ. Σιάντο. […] Αυτά όλα 
μόνο σαν προδοσία μπορούν να 
χαρακτηριστούν. Το ΠΓ της ΚΕ 
του ΚΚΕ έμενε ξένο και αμέτοχο 
απ' όλ' αυτά, που ούτε και κατο-
πινά τα συζήτησε, ούτε τα κατα-
δίκασε, όπως δε συζήτησε ούτε 
καταδίκασε την άλλη προδοσία, 
τη συμφωνία της Γκαζέρτας.

Νίκος Ζαχαριάδης
Δέκα χρόνια πάλης, 1950

Δε χρειάζεται να σταθούμε 
εδώ πολύ στη λαθεμένη γραμ-
μή στην πρώτη κατοχή. Βασική 
διαπίστωση είναι τούτη: Είχα-
με στην περίοδο εκείνη πλήρη 
ολοκληρωτική υποταγή στους 
άγγλους ιμπεριαλιστές. Την 
υποταγή αυτή την εφάρμοζε 
συνειδητά ο Σιάντος. Εχουμε 
τώρα αρκετά στοιχεία, ώστε να 
μπορούμε να το πούμε στη Συν-
διάσκεψη. Και την υποταγή αυτή 
την αποδέχτηκε όλη η καθοδή-
γηση του ΚΚΕ. Το αποτέλεσμα 
είναι γνωστό. Παρά το γεγονός 
ότι μπορούσαμε να νικήσουμε, 
η λαθεμένη πολιτική μας μας 
έφερε στην ήττα, στη συνθηκο-
λόγηση της Βάρκιζας, στη νίκη 
των Αγγλων. Αυτά σχετικά με 
την πρώτη κατοχή.

Ν. Ζαχαριάδης
Εισήγηση στην 3η Συνδιά-

σκεψη του ΚΚΕ, 1950

Τα επαναστατικά κομμουνι-
στικά κόμματα ήξεραν να 

κάνουν ανελέητη κριτική στα 
λάθη τους, ιδιαίτερα όταν αυ-
τά τα λάθη είχαν ιστορικό χα-
ρακτήρα. Γι' αυτό επιλέξαμε να  
παραθέσουμε στην αρχή αυ-
τού του μικρού αφιερώματος 
στον Κόκκινο Δεκέμβρη του 
1944, την ανελέητη κριτική που 
έκανε ο Νίκος Ζαχαριάδης για 
την πολιτική του κόμματος την 
περίοδο της Κατοχής. Μπο-
ρούσαμε να νικήσουμε, αλλά 
η λαθεμένη πολιτική μας μας 
οδήγησε στην ήττα, λέει ο ηγέ-
της του ΚΚΕ, αναλαμβάνοντας 
συλλογικά την ευθύνη (μολο-
νότι ο ίδιος εκείνη την περίο-
δο ήταν μακριά από το κόμμα, 
αιχμάλωτος στο κολαστήριο 
του Νταχάου).

Το ξεκαθαρίζουμε από την 
αρχή, γιατί έχουμε γεμίσει από 
«μετά Χριστόν προφήτες». Δεν 
αναφερόμαστε στους φορείς 
της μαύρης αντίδρασης, την 
κάλπικη ιστοριογραφία τους και 
τη γεμάτη ψέματα προπαγάνδα 
τους, αλλά σε διάφορους «αρι-
στερούς» κριτικούς που προσπα-
θούν να κόψουν και να ράψουν 
την Ιστορία στα μέτρα τους. 
Ενέργεια που γίνεται πιο προ-

κλητική, όταν αναλογιζόμαστε 
ότι οι πολιτικοϊδεολογικοί τους 
πρόγονοι ήταν απόντες (ορι-
σμένοι και εχθρικοί) στην αντι-
στασιακή εποποιία, την οποία 
σήκωσαν στις πλάτες τους οι 
κομμουνιστές, ερχόμενοι από 
διωγμούς, φυλακίσεις, εξορί-
ες, θαλάμους βασανιστηρίων. 
Εποποιία που την πλήρωσαν με 
ποταμούς αίματος, καθώς δεν 
έμειναν σε κάποια σκοτεινά 
υπόγεια να παριστάνουν τους 
στρατηγούς χωρίς στρατό, αλ-
λά μπήκαν στην πρώτη γραμμή 
της μάχης, στις πόλεις και στα 
βουνά.

Γι' αυτό και η αυτοκριτική του 
κόμματος για τα πολιτικά του 
λάθη, δεν αμαυρώνει, ούτε μει-
ώνει την ηρωική δράση του στη 
διάρκεια της ναζιφασιστικής κα-
τοχής και της αγγλοκρατίας που 
τη διαδέχτηκε. Οι κομμουνιστές 
πιστώνονται την αντικατοχική 
αντίσταση, όπως και τον Κόκκινο 
Δεκέμβρη. Κι ήταν τα μέλη και 
τα στελέχη του ΚΚΕ που όρθω-
σαν τα στήθη τους στο στρατό 
των Αγγλών, των μοναρχοφασι-
στών και των δωσιλόγων, εκείνες 
τις 33 μέρες που κράτησε η σύ-
γκρουση στην Αθήνα.

Μια σύγκρουση στην οποία, 

από στρατιωτική άποψη, αντι-
παρατέθηκαν ο Δαβίδ με τον 
Γολιάθ. Το Α’ Σώμα Στρατού του 
ΕΛΑΣ με 6.500 άνδρες και η 
ΙΙ Μεραρχία με 3.500 άνδρες 
αντιμετώπισαν 60.000 άγγλους 
στρατιώτες, με 80 αεροπλάνα, 
200 τανκ, πολυβόλα και όλμους, 
υποστηριζόμενους από πολεμι-
κά πλοία που κανονιοβολού-
σαν τις ΕΛΑΣίτικες θέσεις, συν 
6.000 στρατιώτες της Ορεινής 
Ταξιαρχίας και του Ιερού Λό-
χου, συν τους Χωροφύλακες και 
τους Χίτες, συν 12.000 Ταγμα-
τασφαλίτες, που οι Αγγλοι τους 
έντυσαν με δικές τους στολές 
εντάσσοντάς τους και επίσημα 
στον «εθνικό κορμό» της ελλη-
νικής αστικής τάξης, από τον 
οποίο ουδέποτε είχαν αποκοπεί.

Οταν μπροστά στους κομμου-
νιστές και τις εαμικές δυνάμεις 
τέθηκε το δίλημμα «τις αλυσίδες 
ή τα όπλα», μετά τη σφαγή του 
ειρηνικού συλλαλητήριου του 
ΕΑΜ στις 3 του Δεκέμβρη, δεν 
υπήρξε κανένας δισταγμός: τα 
όπλα ήταν η απάντηση. Οσα 
ακολούθησαν επί 33 μέρες εγ-
γράφονται στις πιο ηρωικές σε-
λίδες της νεοελληνικής Ιστορί-
ας. Κι εκεί θα παραμείνουν, όσο 
κι αν προσπαθήσουν οι δυνάμεις 
της αντίδρασης και οι αναθε-
ωρητές ιστορικοί, που έχουν 
επινοήσει τη θεωρία της «κομ-
μουνιστικής ανταρσίας», όση 
θολούρα κι αν σκορπίσουν οι 
«λαθολόγοι», με την αριστερίστι-
κη-βολονταριστική προσέγγιση, 
που την αναπτύσσουν σε πλήρη 
απόσπαση από το ιστορικό 
πλαίσιο της εποχής, τμήμα του 
οποίου αποτελούσε και το στά-
διο ανάπτυξης που περνούσε το 
ΚΚΕ, ένα νεαρό επαναστατικό 
κόμμα που ξαφνικά «βρέθηκε» 
να έχει την εμπιστοσύνη της 
μεγάλης πλειοψηφίας του ελ-
ληνικού λαού.

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

Δεν ξεχνάμε
τον Κόκκινο Δεκέμβρη του 1944


