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Κανένας αγώνας δε δικαι-
ολογεί να δέχονται επιθέσεις 
οι δυνάμεις της τάξης, να λε-
ηλατούνται καταστήματα, να 
απειλούνται περαστικοί ή δη-
μοσιογράφοι, να κηλιδώνεται 
η Αψίδα του Θριάμβου.

Εμανουέλ Μακρόν
Οποία πρωτοτυπία! Πόσοι 

αστοί ηγέτες, σε όλον τον κό-
σμο, δεν έχουν πει τα ίδια, σε 
παρόμοιες καταστάσεις.

Ο λόγος που απορρίψαμε το 
ενδεχόμενο συνολικής ρήξης 
ή μάλλον την παράταση της 
συνθήκης ρήξης στην οποία 
βρισκόμαστε, δεν ήταν στε-
νά οικονομικός, αλλά ήταν ο 
κίνδυνος να δημιουργηθεί μια 
κατάσταση τόσο χαοτική, που 
να μην μπορεί να ελεγχθεί με 
δημοκρατικά μέσα.

Γιάννης Δραγασάκης
Ο τρόμος των διαχειριστών 

της αστικής εξουσίας μπροστά 
στον εχθρό-λαό.

Η στρατηγική μας (σ.σ. του 
ΚΙΝΑΛ) πρέπει να είναι: ή εξα-
φανίζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ ή μας 
εξαφανίζει.

Σταμάτης Μαλέλης
Χρόνια στο κουρμπέτι της 

πιο χυδαίας αστικής δημο-
σιογραφίας, ξέρει να μιλά με 
πολιτικό κυνισμό.

Οι ελληνοαμερικανικές 
σχέσεις φιλίας, συμμαχίας και 
συνεργασίας είναι διαχρονι-
κά μια σταθερή, θεμελιώδης 
παράμετρος της ελληνικής 
εξωτερικής και αμυντικής πο-
λιτικής. Κάτω από την πίεση 
των γεωπολιτικών εξελίξεων 
και με καθυστέρηση σχεδόν 
ενός αιώνα, η Αριστερά ανα-
κάλυψε την Αμερική. Κάλιο αρ-
γά παρά ποτέ. Τώρα που πλέον 
υπάρχει διακομματική στήριξη 
και οι συνθήκες το επιβάλουν, 
η στρατηγική σχέση μας με τις 
ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσει ου-
σιαστικό περιεχόμενο και θε-
σμικά χαρακτηριστικά. Γι αυτό 
και έχουμε προτείνει τουλάχι-
στον πενταετείς ανανεώσεις 
της συμφωνίας για τη βάση 
και τις διευκολύνσεις στη Σού-
δα και πρόσφατα τη θεσμοθέ-
τηση Ανώτατου Συμβουλίου 
Συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ.

Γιώργος Κουμουτσάκος
Ενωμένοι υπό την σκέπη της 

αστερόεσσας.
O Νάσος Ηλιόπουλος έχει 

κάνει πολύ καλή δουλειά ως 
επικεφαλής του σώματος επι-
θεώρησης εργασίας, έγινε ο 
προστάτης των εργαζομένων, 
είναι γεννημένος στην Αθήνα, 
η οικογένειά του είχε ασχο-
ληθεί με τα δημοτικά στην 
Αθήνα, είναι ένα παιδί της δι-
πλανής πόρτας που μπορεί να 
προσφέρει πολλά.

Πάνος Σκουρλέτης
Κάτι μεταξύ υποψήφιου 

δημάρχου και υποψήφιου γα-
μπρού…

Τέλη Οκτώβρη, ο Καμμένος 
επισκέφτηκε τη Μόσχα, 

όπου κατάφερε, όπως δήλωσε 
να «διασκεδάσει τις παρεξηγή-
σεις του πρόσφατου παρελθό-
ντος». Σύμφωνα με όσα διέρρε-
αν οι άνθρωποί του, πήγε για να 
προετοιμάσει την επίσκεψη του 
Τσίπρα στη ρωσική πρωτεύου-
σα. Ο Τσίπρας, πάντως, πέταξε 
στη Μόσχα χωρίς τον Καμμένο. 
Πήρε μαζί του μόνο τον Κατρού-
γκαλο και υπηρεσιακούς παρά-
γοντες του ΥΠΕΞ.

Ως αρχηγός κόμματος 
εξακολουθεί να μοστρά-

ρει ο Κοτζιάς. Ετσι, οργάνωσε 
ημερίδα του «Πράττω» για ν' 
ανακοινώσει στήριξη υποψη-
φίων στις περιφερειακές και 
δημοτικές εκλογές (Γερουλάνο, 
Δούρου, Αρναουτάκη, Νοτοπού-
λου κ.ά.). Περιμένει, προφανώς, 
μια πρόσκληση από τον Τσίπρα 
για να μιλήσουν ως… αρχηγοί 
συνεργαζόμενων κομμάτων και 
να καθορίσουν τη μελλοντική 
τους σχέση. Αυτή που «καίει» 
τον Κοτζιά, αφού είναι ξέχειλη 

η επιθυμία του να βρίσκεται και 
στην επόμενη Βουλή.

Tόσο σημαντική κρίθηκε η 
ευρωλιγούρικη (που θα 'λε-

γε και ο Ζουράρις) δήλωση Πα-
παδημούλη σε πολωνικό δίκτυο, 
που τη διέδωσε στο Twitter ο 

κεντρικός ΣΥΡΙΖΑ και άρχισαν 
να την αναπαράγουν στελέχη 
της κυβέρνησης.

Η Κωνσταντοπούλου «κα-
μαρώνει τα παιδιά που αντι-

δρούν σε μία συμφωνία προδο-
σίας» και θεωρεί «ελπιδοφόρο 

ότι αντιδρούν με καταλήψεις 
στα σχολεία μας»! Καμία έκπλη-
ξη. Και με τα εθνικοφασιστικά 
συλλαλητήρια είχε συγκινηθεί. 
Σε ψήφους από το συγκεκριμέ-
νο ρεύμα προσβλέπει. Το τι θα 
πάρει είναι άλλο θέμα, αυτή πά-
ντως το παλεύει ασύστολα.

Πιο προσεκτικός ο Λαφα-
ζάνης, λέει -για ξεκάρφω-

μα- ότι «ακροδεξιές δυνάμεις 
επιχειρούν, με όχημα το Μα-
κεδονικό, να αποκτήσουν ερεί-
σματα στα σχολεία», πετάει την 
κουτοπονηριά ότι οι μαθητές 
που συμμετέχουν σε κατάληψη 
με το σύνθημα «Η Μακεδονία 
είναι ελληνική» δεν είναι όλοι 

«εθνικιστές ή και πολύ περισσό-
τερο, αλίμονο, φασίστες», και 
καταλήγει ότι «πολλοί μαθητές 
κινούνται προς τις καταλήψεις 
αυθόρμητα, από αγνά πατριω-
τικά αισθήματα»!

Με το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί 
να ξαναβγει βουλευτής, 

ούτε να διοριστεί επικεφαλής 
κάποιου θεατρικού οργανισμού, 
στο θέατρο δεν τα πάει και τό-
σο καλά, είπε να δοκιμάσει να 
γίνει δήμαρχος Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνας. Εχει καμιά σχέση 
ο Βούρος με τη Φιλαδέλφεια; 
Οχι, αλλά έχει σχέση με τον 
Μελισσανίδη, αν εννοείτε. Που 
θέλει να πάρει και το Δήμο.

8/12: Ισπανία, Παναμάς: Ημέρα μητέρας, Ουρου-
γουάη: Ημέρα οικογένειας, παραλιών, Ιαπωνία: 
Ημέρα φώτισης Βούδα 8/12/1970: Βόμβα (ΕΜΑ) 
στα γραφεία του ΟΠΑΠ 8/12/1970: Ιδρυση ΕΚΚΕ 
8/12/1974: Κατάργηση βασιλείας (δημοψήφισμα) 
8/12/1989: Βόμβα στο ΛΓ' ΑΤ (ΕΛΑ) 8/12/1991: 
Ρουκέτες κατά «Βιοχάλκο» (17Ν) 9/12: Ημέρα 
κατά διαφθοράς, Τανζανία: Ημέρα ανεξαρτησίας-
δημοκρατίας (1961) 9/12/1842: Γέννηση Πιοτρ 
Κροπότκιν 9/12/1923: Φιλοβασιλικό συλλαλητή-
ριο, έξι νεκροί, δεκαέξι τραυματίες 9/12/1985: 
Ισόβια σε Χόρχε Βιδέλα και ναύαρχο Εμίλιο Μα-
σέρα για τον θάνατο 9.000 αριστερών ανταρτών 
(Αργεντινή) 9/12/1998: Χτύπημα Εθνικής Τρά-
πεζας Λ. Αλεξάνδρας (17Ν) 10/12: Ημέρα αν-
θρώπινων δικαιωμάτων, ημέρα ιδιοκτησίας, Τα-
ϊλάνδη: Ημέρα συντάγματος 10/12/1968: Επτά 

νεκροί, δώδεκα βαριά τραυματίες από 
έκρηξη στο ορυχείο Αλιβερίου σε βάθος 
120 μέτρων 10/12/1990: Επτά βουλευτές 
της ΝΔ ζητούν αποφυλάκιση των χουντι-
κών (Κεφαλογιάννης, Τσαγκάρης, Ζαχαράκης, Αυ-
γερίδης, Δημοσχάκης, Παπανικολάου, Τατούλης) 
10/12/2006: Θάνατος Αουγκούστο Πινοσέτ 11/12: 
Ημέρα παιδιού, ημέρα βουνών 11/12/1977: Βόμβα 
καταστρέφει κινητό συνεργείο τηλεπικοινωνιών 
και αποθήκη ηλεκτρονικών οργάνων αστυνομίας 
(ΕΛΑ) 11/12/2002: Γάμος Δημήτρη Κουφοντίνα - 
Αγγελικής Σωτηροπούλου (φυλακές Κορυδαλλού) 
11/12/2004: Εξουδετερώνεται βόμβα στην «Ολυ-
μπιακή Τεχνική» (Λαϊκή Επαναστατική Δράση») 
12/12: Ημέρα ψηφιακής αλληλεγγύης, Κένυα: Ημέ-
ρα ανεξαρτησίας (1963), Σαλβαδόρ: Ημέρα Ινδιά-

νων 12/12/1979: Βόμβα σε αυτοκίνητο υπαλλήλου 
βάσης Ελληνικού (ΕΛΑ) 12/12/2005: Βόμβα Επανα-
στατικού Αγώνα στο Σύνταγμα, μπροστά από ΕλΤα 
και δίπλα από υπουργείο Οικονομικών 13/12: 

Μάλτα: Ημέρα δημοκρατίας 13/12/1943: Ολο-
καύτωμα Καλαβρύτων (εκτελούνται όλοι 
οι άνδρες πάνω από δεκατεσσάρων χρό-
νων, πυρπόληση οικισμού) 13/12/1967: 
Βασιλικό αντιπραξικόπημα, διαφυγή βασιλικής 
οικογένειας στο εξωτερικό 13/12/1976: Εκτέλεση 
Ευάγγελου Μάλλιου (17Ν) 14/12: Σαλβαδόρ: Ημέρα 
επανάστασης 14/12/1920: Απόπειρα δολοφονίας 
βασιλιά Κωνσταντίνου στο Μιλάνο (Καλόπουλος, 
Πανάς) 14/12/1968: Βόμβα (ΔΕ) στον κινημα-
τογράφο «Παλλάς» την ώρα προβολής χουντικών 
επικαίρων, ελαφρός τραυματισμός ενός θεατή.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Για πάνω από ένα μήνα διαμαρτύρο-
νταν τα «κίτρινα γιλέκα» σε όλη τη Γαλ-
λία u Κανένας δεν τους έδινε σημασία 

u Μόλις κάηκε το Παρίσι, άρχισε η… 
πολιτική κινητικότητα u Και ο Μακρόν 
ψάχνει «εκπροσώπους» τους για… διά-
λογο u Το παλιό ρητό επιβεβαιώνεται 
και πάλι u Μόνο με βία καταλαβαίνουν 

u Πόσο γαϊδούρι! u «Και να σου έδινα 
δυο χιλιάρικα τι θα καταλάβαινες; Θα 
τα χάλαγες» u Γομάρι ξεσαμάρωτο u 

Αυτός ο Ηλιόπουλος πόσο αναξιοπρε-
πής είναι; u Τον έχουν στην καβάτζα, 
αν δε βρουν κάποια «δυνατή» υποψηφι-
ότητα για το δήμο Αθήνας u Τον έχουν 
βαφτίσει «λύση ανάγκης» u Κι αυτός 
το δέχεται u Ετσι χτίζονται οι πολιτικές 
καριέρες, όμως u Σε παίρνουν από το 
τίποτα, σ' ανεβάζουν σιγά-σιγά μέχρι 
υφυπουργό, άρα τους χρωστάς u Και 
δέχεσαι κάθε ξεφτίλα u Κάποτε, οι 
υποψήφιοι παρακαλούσαν τα κόμμα-

τα εξουσίας να τους επιλέξουν u Και 
κάποιοι το έπαιζαν «αντάρτες» όταν 
δεν τους επέλεγαν u Με τον σημερι-
νό ΣΥΡΙΖΑ συμβαίνει το αντίθετο u 

Κανένας «πρωτοκλασάτος» δε δέχεται 
να γίνει εξιλαστήριο θύμα u Κι αυτό 
κάτι λέει, ασφαλώς u Κάτι πίνει ο πα-
πα-Ανθιμος u Δεν εξηγείται αλλιώς ότι 
έπαψε να βλέπει τους πλανήτες u Να 
δίνει άραγε και τους πιστούς του και να 
«την ακούνε» όλοι μαζί; u Ο παπα-Τζε-
ρόνυμο, από την άλλη, επαναλαμβάνει 
συνεχώς ότι θα μιλήσει τελευταίος u 

Πάτε στοίχημα ότι δε θα πει τίποτα; u 

Οι δεσποτάδες ξέρουν καλά τη δου-
λειά της (κάθε είδους) διαχείρισης u 

Δηλαδή, τι θέλουν να μας πουν τώρα; 
u Οτι ο Μαίανδρος τα έπαιρνε κάτω 
από το τραπέζι από τον Ριχάρδο για 
να διαφημίζει τα σαράφικά του; u 

Υποπτος για συμμετοχή σε εγκλημα-
τική οργάνωση ο Μαίανδρος; u Θα 

πέσουν τα φώτα του στούντιο να σας 
πλακώσουν u Αραγε, οι άνθρωποι του 
Σαββίδη που έδιωξαν τον Μαίανδρο 
από το κανάλι του «ολιγάρχη», είχαν 
ειδοποιηθεί «αρμοδίως»; u Ετσι φαίνε-
ται, γιατί τέτοιες συμπτώσεις δεν είναι 
σχεδόν ποτέ συμπτώσεις u Επρεπε, 
όταν θα έσκαγε η υπόθεση, ο Μαίαν-
δρος να μην έχει σχέση με το κανάλι 
u Ο Μακρόν είναι φιλόσοφος! u Το 
έγραψε ο Μητσός στα «Νέα» u Το γαρ 
πολύ της θλίψεως… u Πόνταραν στον 
Μακρόν κάποιοι και το καρπούζι τους 
βγήκε μάπα u Μετά την Καισαριανή, ο 
Τσίπρας βεβήλωσε και τα Καλάβρυτα 

u Κάτι παραπάνω από τριάμισι χιλιά-
ρικα κοστίζει το καινούργιο παλτό που 
μοστράρισε η Μακρόναινα u Η οποία 
παρήγγειλε και ανακαίνιση του Ελιζέ u 

Μόνο ένα καινούργιο χαλί κάνει, λέει, 
τριακόσια χιλιάρικα u Είναι να μην καί-
νε μετά μανίας τα ακριβά αυτοκίνητα 

οι εξεγερμένοι με τα κίτρινα γιλέκα; u 

Συγγνώμη, αυτός ο «γνωστός από τις 
τηλεοπτικές διαφημίσεις ενεχυροδα-
νειστής» δεν έχει όνομα; u Γιατί δεν 
τον γράφουν/λένε με το όνομά του 
(που είναι δυο λέξεις), αλλά προτιμούν 
την περιγραφή με τις έξι λέξεις; u Ρη-
τορικό είναι, φυσικά, το ερώτημα u Την 
απάντηση τη γνωρίζουμε όλοι u Αλλο 
μπίζνεσμαν, άλλο αγωνιστής u Για δες 
κάτι κομπρεμί που γίνονται u Ο Μπου-
τάρης αναλαμβάνει, λέει, πρωτοβουλία 
για «ενωτική» υποψηφιότητα στο Δήμο 
Θεσσαλονίκης u Η οποία θα είναι η… 
Νοτοπούλου u Ο Μπουτάρης είναι κα-
πιταλιστής u Λέτε να κλείνει «ντιλ» χω-
ρίς ανταλλάγματα; u Δεν τον κόβουμε 
για μαλάκα u Συγγνώμη, υπάρχει πε-
ρίπτωση να μην είναι ο Γιωργάκης υπο-
ψήφιος του ΚΙΝΑΛ στην Αχαΐα; u Θα 
σηκωθεί από τον τάφο ο Κατσιφάρας 
και θα τους κυνηγάει u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Ομως, σήμερα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, σήμερα 
που έχουμε τη δυνατότητα να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά, 

πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να σχεδιάσουμε μαζί την αντεπίθεση, 
όχι την άμυνα , την αντεπίθεση για να προστατεύσουμε τους 

ανθρώπους του μόχθου και της παραγωγής και να σχεδιάσουμε 
την επόμενη μέρα.

Αλέξης Τσίπρας (Καλάβρυτα)

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Ο Τσίπρας ως Μαυρογιαλούρος 
στα Καλάβρυτα

Οταν ένας πρωθυπουργός 
βγαίνει σε περιοδείες 

υπηρετεί πάντοτε πολιτικούς 
σκοπούς της συγκυρίας. Δεν 
είναι καθόλου δύσκολο να 
ανακαλύψει κανείς τους πολι-
τικούς σκοπούς που οδήγησαν 
τον Τσίπρα στα Καλάβρυτα, 
σε ένα προσεκτικά σχεδια-
σμένο προεκλογικό σόου του 
ΣΥΡΙΖΑ. Πήρε μαζί του τον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Αραχωβίτη και την υφυ-
πουργό Τελιγορίδου (ο δεύ-
τερος υφυπουργός Κόκκαλης 
είναι ανελίτης, γι' αυτό τέθηκε 
εκτός φιέστας), τους δύο συρι-
ζαίους βουλευτές της Αχαΐας 
(οι υπόλοιποι βουλευτές του 
νομού δε χρειάζονταν) και τον 
πασόκο περιφερειάρχη Κατσι-
φάρα (που για τις προσεχείς 
περιφερειακές εκλογές στηρί-
ζεται και από τον ΣΥΡΙΖΑ, στο 
πλαίσιο της γνωστής τακτικής 
«κρυβόμαστε πίσω από τους 
επιτυχημένους πασόκους για 
να δείξουμε… επιτυχίες»).

Και βέβαια, το σόου περι-
λάμβανε κατάθεση κόκκινων 
λουλουδιών στο μνημείο του 
ολοκαυτώματος των Καλα-
βρυτινών από τους χιτλερο-
ναζιστές κατακτητές και κου-
βεντούλα για τις… γερμανικές 
αποζημιώσεις. Μιλώντας με 
τον δήμαρχο Καλαβρύτων, ο 
Τσίπρας είπε πως «όταν έλθει 
το πλήρωμα του χρόνου, να 
δούμε με ένα συντεταγμένο 
τρόπο πώς θα προχωρήσει 
αυτή η υπόθεση που είναι 
πολλών χρόνων, δεκαετιών». 
Και έδωσε… είδηση: «Εχουμε 
καταλήξει σε ένα ομόφωνο, 
από ό,τι καταλαβαίνω, πόρι-
σμα και θα συνεννοηθώ με τον 
πρόεδρο της Βουλής, αμέσως 
μόλις ανοίξει μετά τις γιορτές 
η Βουλή, να βάλει μπροστά, να 
συζητηθεί στην Ολομέλεια και 
να πάρουμε τις πρωτοβουλίες 
που πρέπει»! Αυτά από τον 
Τσίπρα που στην πρώτη επί-
σκεψή του στο Βερολίνο ως 
πρωθυπουργός είπε ενώπιον 
της Μέρκελ ότι για την Ελλάδα 
το ζήτημα των πολεμικών επα-
νορθώσεων είναι ηθικό και όχι 
οικονομικό!

Ο ένας πολιτικός σκοπός 
ήταν της γενικής πολιτικής, 
όπως λέμε. Ο πρωθυπουργός 
«κατεβαίνει στο λαό», ενη-
μερώνει ότι «βγήκαμε από 
τα Μνημόνια», πιάνει ακόμα 
και «καυτά» θέματα όπως οι 
γερμανικές αποζημιώσεις. Γι' 
αυτό, άλλωστε, το επιτελείο 
προπαγάνδας του Μαξίμου 
επέλεξε τα Καλάβρυτα που 
έχουν μια ιδιαίτερη φόρτιση 
για τον κόσμο της Αριστεράς. 
Πότε με την Καισαριανή και 
πότε με τα Καλάβρυτα, ο Τσί-
πρας προσπαθεί να σβήσει τις 
δυσμενείς εντυπώσεις από τα 
«κωλοτριψίμματά» του πότε 

με τον Τραμπ, πότε με τον Νε-
τανιάχου, πότε με τους ευρω-
παίους ιμπεριαλιστές ηγέτες 
(μπορούμε να καταλάβουμε 
πόσο στενοχωριέται για τα 
ζόρια του «φίλου Εμανουέλ», 
τον οποίο είχε καλέσει στην 
Ελλάδα για να εμφανιστεί 
από την Πνύκα σαν ο μέγας 
αναμορφωτής της Ευρώπης, 
ο οραματιστής μιας Ευρώπης 
ισότητας και αλληλεγγύης). 
Ματαιοπονεί, βέβαια, αν νο-
μίζει ότι μ' ένα μπουκέτο λου-
λούδια στο μνημείο των καλα-
βρυτινών εκτελεσθέντων και 
μια ακόμα παπαρολογία για 
τις γερμανικές αποζημιώσεις, 
μπορεί να ξαναχτίσει το προ-
φίλ του αριστερού ηγέτη, αλλά 
αυτό δεν μας αφορά. Δικό μας 
χρέος είναι μόνο να ξεσκεπά-
ζουμε την υποκρισία του και να 
δείχνουμε την ουσία της πολι-
τικής που ακολουθεί.

Υπήρχε, όμως, κι ένας δεύ-
τερος πολιτικός σκοπός πίσω 
από την επίσκεψη Τσίπρα στα 
Καλάβρυτα. Ενας ειδικός πο-
λιτικός σκοπός, που έχει να 
κάνει με την οργή του κτη-
νοτροφικού κόσμου και τα 
μεγάλα ζόρια που τραβάει ο 
υπουργός Αραχωβίτης. Ζό-
ρια για τα οποία -πρέπει να 
το πούμε- έχουμε συμβάλει 
τα μέγιστα κι εμείς, αποκαλύ-
πτοντας τα βρόμικα παιχνίδια 
που παίζει η κυβέρνηση των 
Τσιπροκαμμένων. Την ώρα 
που ο κτηνοτροφικός κόσμος 
στενάζει από τη συνεχή πτώ-
ση των τιμών του γάλακτος και 
αντιμετωπίζει το φάσμα της 
καταστροφής (σε λίγο αρχίζει 
η γαλακτοκομική περίοδος και 
θ' αναγκαστούν να χύνουν το 

γάλα), ο Τσίπρας επέλεξε να 
κάνει βρόμικη αποπροσανατο-
λιστική προπαγάνδα με το συ-
νεταιρισμό Καλαβρύτων, όπου 
βρήκε πρόθυμους συμπαίχτες 
(τους διοικούντες, όχι τους 
κτηνοτρόφους της περιοχής, 
η πλειοψηφία των οποίων δεν 
τον τίμησε με παρουσία στη 
φιέστα).

Σε άλλες στήλες της εφη-
μερίδας αναλύονται όλα τα 
σχετικά ζητήματα και διεκ-
τραγωδούνται τα προβλήμα-
τα των φτωχών κτηνοτρόφων, 
οπότε παρέλκει η επανάληψή 
τους εδώ. Θα σταθούμε σε ένα 
μόνο από τα χοντρά ψέματα 
που του έγραψαν κι ο Τσίπρας 
τα επανέλαβε: «Προχωράμε 
στη στήριξη του ελληνικού 
γιαουρτιού. Για το ελληνικό 
γιαούρτι το Υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, αναλαμβάνει 
άμεσα την σύνταξη φακέλου 
υποστήριξης και κατοχύρωσής 
του, ως προϊόν Γεωγραφικής 
Ενδειξης». Είναι ένα από τα 
ζητήματα που «πονάνε» τον 
Αραχωβίτη. Οχι τόσο επειδή 
η πρότασή του απορρίφθηκε 
από το ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ (αυτό κάποια στιγμή θα το 
λύσει, αφού τοποθετήσει πει-
θήνιους yesman για να στήσει 
την απαιτούμενη πλειοψηφία) 
όσο γιατί χάρη στις δικές μας 
αποκαλύψεις ο κτηνοτροφικός 
κόσμος έχει καταλάβει ότι τον 
δουλεύουν κανονικά, γιατί το 
ελληνικό γιαούρτι δεν μπορεί 
να κατοχυρωθεί ως ΠΓΕ, όσο 
βρίσκεται σε ισχύ η ΚΥΑ του 
2016, που επιτρέπει την παρα-
σκευή ελληνικού γιαουρτιού 
με εισαγόμενο εβαπορέ γάλα. 
Αλλωστε, με τις ευλογίες της 

κυβέρνησης των Τσιπροκαμμέ-
νων, το ελληνικό γιαούρτι έχει 
υποβιβαστεί στο επίπεδο ενός 
«τρόπου παρασκευής» και επο-
μένως ελληνικό γιαούρτι μπο-
ρεί να βαφτιστεί οποιοδήποτε 
γιαούρτι παρασκευάζεται μ' 
αυτόν τον τρόπο, μ' αυτή τη 
συνταγή, οπουδήποτε στον 
κόσμο. 

Μίλησε και για τη φέτα ο 
αχαλίνωτος ψεύτης. Αυτή τη 
φέτα που την έχουν ξεπουλή-
σει στις Βρυξέλλες, οι οποίες 
-στο πλαίσιο των εμπορικών 
συμφωνιών που κλείνει η ΕΕ με 
διάφορες χώρες του πλανήτη- 
την έχουν επίσης μετατρέψει 
σε «τρόπο παρασκευής», με 
πρόταση του πρώην υπουρ-
γού Αποστόλου μάλιστα. Ετσι, 
εκτός από τη «φέτα Καναδά» 
και τη «φέτα Νότιας Αφρικής», 
πλέον θα έχουμε και «φέτα 
Βιετνάμ» και «φέτα Σιγκα-
πούρης». Και θα υπάρξει και 
συνέχεια, ασφαλώς. Τη «φά-
μπρικα» την έχουν βρει, βάσει 
της πρότασης Αποστόλου: άμα 
ο παραγωγός οπουδήποτε στη 
Γη φτιάχνει άσπρο τυρί με πρό-
βειο ή αιγοπρόβειο γάλα, θα 
μπορεί να το ονομάζει φέτα!

Δεν ξέρουμε αν και σε τι 
βαθμό θα οφελήσει τον Τσί-
πρα και τον ΣΥΡΙΖΑ αυτός ο 
μοντέρνος μαυρογιαλουρι-
σμός με τις επισκέψεις-φιέ-
στες προχθές στα Καλάβρυ-
τα, χθες στην Κάλυμνο, αύριο 
και μεθαύριο σε κάποια άλλη 
πόλη.  Τα ίδια κάνει, άλλωστε, 
και ο Μητσοτάκης, τα ίδια και 
οι άλλοι αστοί πολιτικοί αρχη-
γοί. Σημασία έχει να αποκαλύ-
πτεται το ψέμα πίσω από τις 
ωραιοποιημένες περιγραφές 
της πραγματικότητας που κά-
νουν (δεν πρέπει να θεωρού-
με βέβαιο ότι όλος ο κόσμος 
ξέρει όλα τα ζητήματα), κα-
θώς και τα ψέματα πίσω από 
τις υποσχέσεις που δίνουν. Για 
ν' αρχίσει να σπάει -όσο αυτό 
είναι δυνατό- το κέλυφος του 
κοινοβουλευτικού κρετινισμού 
και η λογική της αναμονής λύ-
σεων (έστω και μερικών) από 
τα αστικά κόμματα εξουσίας.

Eθνικιστικοί κρωγμοί
Αφού στην Ελλάδα δεν υπάρχει σλαβομακεδονική μειονότητα, 

γιατί ανησυχούν οι «πατριώτες» από τις εθνικιστικές εξάρσεις του 
Ζάεφ; Γιατί ο Περισσός δείχνει -πανηγυρικά σχεδόν και αναζητώ-
ντας την αυτοδικαίωση- «τα σπέρματα του αλυτρωτισμού»; Αν δεν 
κάνουμε λάθος (και δεν κάνουμε), ο όρος αλυτρωτισμός αποκτά ση-
μασία ως κρατική πολιτική μόνο όταν υπάρχει κάποια μειονότητα σε 
μια άλλη χώρα. Αν δεν υπάρχει μειονότητα, ποιους θα λυτρώσουν, 
τους ανήκοντες σε άλλο έθνος, που δεν έχουν κανένα πρόβλημα 
εθνικής λύτρωσης;

Οσο κι αν δεν το θέ-
λουν, οι κάθε είδους 
«πατριώτες», από τη ΝΔ 
μέχρι τον Περισσό, πα-
ραδέχονται έμμεσα πως 
στην Ελλάδα υπάρχει και 
μια άλλη εθνική μειονό-
τητα. Αυτή που το ελλη-
νικό κράτος έχει υποβά-
λει σ' έναν πολύχρονο 
διωγμό, με τα πιο βίαια 
μέσα, την εξανδραπό-
δισε, την ανάγκασε να 
μεταναστεύσει ή να 
βγει στο αντάρτικο, από 
τις γραμμές του ΔΣΕ. 
Κι όταν ήρθε η ώρα του 
επαναπατρισμού των 
πολιτικών προσφύγων - 
πρώην ανταρτών, αυτός 
επιτράπηκε μόνο για τους «Ελληνες το γένος», δηλαδή αποκλείστη-
καν οι Σλαβομακεδόνες (γηγενείς στη Μακεδονία, φυσικά).

Δεν έχει σημασία πόσοι Σλαβομακεδόνες έχουν απομείνει στη 
Δυτική Μακεδονία ή διασκορπισμένοι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σημα-
σία έχει ότι αυτοί αποτελούν μια εθνική μειονότητα (μικρή ή μεγάλη) 
και το ελληνικό κράτος οφείλει να τους αναγνωρίσει όλα τα δικαι-
ώματα που απορρέουν από αυτή τους την ιδιότητα. Αν συνέβαινε 
αυτό, τότε κανένας Ζάεφ ή Ιβάνοφ ή οποιοσδήποτε άλλος δε θα 
μπορούσε να παίζει με αλυτρωτισμούς και άλλα τέτοια. 

Ο Ζάεφ σηκώνει τους εθνικιστικούς τόνους στο κοινοβούλιο της 
χώρας του, χωρίς να λέει τίποτα καινούργιο. Μιλά για «Μακεδόνες 
του Αιγαίου» και για μακεδονική γλώσσα που μπορεί να διδάσκεται 
και στην Ελλάδα. Ειδικά για το τελευταίο, γιατί ενοχλούνται οι «πα-
τριώτες»; Αν δεν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τη μακεδονική ως 
μητρική τους γλώσσα (όπως ισχυρίζεται ο ελληνικός εθνικισμός), 
τότε θα πρόκειται για μια γλώσσα που θα διδάσκεται σε κάποια 
πανεπιστήμια, όπως διδάσκονται τα κινέζικα, τα ρωσικά και τα τουρ-
κικά. Πού το πρόβλημα; Ο Ζάεφ, φυσικά, αναφέρεται στους Σλαβο-
μακεδόνες της Ελλάδας, σε μια προσπάθεια να δείξει περισσότερο 
«πατριώτης» από τους «άγριους» εθνικιστές του VMRO και να βο-
ηθήσει τους οχτώ «αποστάτες» του VMRO να εξακολουθήσουν να 
ψηφίζουν υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Η κυβέρνηση Τσίπρα θα περνούσε στο ντούκου αυτή την εθνικι-
στική έξαρση του Ζάεφ, αλλά ξεσηκώθηκε θόρυβος, ο Κατρούγκα-
λος αναγκάστηκε να κάνει δήλωση («Απαιτούμε πλήρη σεβασμό 
του πνεύματος και του γράμματος της Συμφωνίας των Πρεσπών»), 
έπεσαν προφανώς και τα σχετικά τηλεφωνήματα και ο μακεδόνας 
κυβερνητικός εκπρόσωπος Μποσνιακόφσκι τα μάζεψε με «διευ-
κρινίσεις», σύμφωνα με τις οποίες «η μακεδονική γλώσσα, η οποία 
-όπως επιβεβαιώνεται από τη συμφωνία- ανήκει στις νοτιοσλαβικές 
γλώσσες, θα αποτελέσει επίσημη γλώσσα στην ΕΕ ως μέσο επικοι-
νωνίας και αμοιβαίας κατανόησης», ενώ «η συμφωνία επιβεβαιώνει 
ότι «δεν πρέπει να υπάρχουν παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέ-
σεις των δύο χωρών». 

Η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε και από τον Νίμιτς μια παρέμβαση 
κι αυτός διέρρευσε ότι μίλησε με τον Ζάεφ και συνέστησε να τηρού-
νται στο δημόσιο λόγο όσα προβλέπονται στη συμφωνία (το αυτονό-
ητο δηλαδή). Ακολούθησε και επίσημη ανακοίνωση της μακεδονικής 
κυβέρνησης με το ίδιο περιεχόμενο. Εκανε κι ο Κατρούγκαλος μια 
συνάντηση με τον Ντιμιτρόφ στις Βρυξέλλες και -όπως δήλωσε ο 
Κατρούγκαλος- συμφώνησαν να αποφεύγονται «προβληματικές 
δηλώσεις που δημιουργούν αμφιβολίες ως προς το πραγματικό 
νόημα της Συμφωνίας των Πρεσπών».

Πού να κρατηθεί, όμως, ο Μητσοτάκης. Κατηγόρησε τον Τσίπρα 
για αφωνία μπροστά στους πανηγυρισμούς του Ζάεφ και ζήτησε «να 
μην κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή η συμφωνία των Πρεσπών» για 
«να περιορίσουμε το εύρος της εθνικής ζημιάς». Τα ίδια και ο Κου-
μουτσάκος: «Δικαιώνεται με τρόπο εκκωφαντικό η κάθετη αντίθεση 
της ΝΔ στην επιζήμια αυτή συμφωνία, την οποία διαπραγματεύτηκε, 
συμφώνησε και υπέγραψε η κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου. Η ευ-
θύνη είναι όλη δική τους». Η ΝΔ δε θ' άφηνε χαμένη την ευκαιρία 
να προσπαθήσει ν' αλλάξει την ατζέντα και να την πάει σ' ένα θέμα 
που -κατά την κρίση της- «πονάει» τους Τσιπροκαμμένους. Σε λίγες 
μέρες όλα θα έχουν ξεχαστεί και θα ξαναέρθουν στην επικαιρότητα 
περί τα τέλη Γενάρη, όταν ο Ζάεφ αναμένεται να κλείσει τις διαδι-
κασίες στη μακεδονική Βουλή (στην τελική ψηφοφορία χρειάζεται 
πάλι 80 στους 120) και το μπαλάκι θα περάσει στο ελληνικό τερέν.

Η Εισαγγελία έστειλε στη Βουλή το φάκελο 
του ΚΕΕΛΠΝΟ, γιατί αναφέρονταν ευθύνες 
υπουργών, για τους οποίους την αποκλειστική 
αρμοδιότητα έχει η Βουλή. Οι Τσιπροκαμμένοι 
έστησαν μια Εξεταστική Επιτροπή, η οποία απε-
φάνθη κατά πλειοψηφία (δηλαδή οι βουλευτές 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ) ότι… κάτι τρέχει με τους Γε-
ωργιάδη και Αβραμόπουλο και με τη γυναίκα 
του Στουρνάρα, γι' αυτό και ξαναστέλνει το 
ανακριτικό υλικό και το πόρισμα στην Εισαγγε-
λία, ώστε «με τα μέσα, τα νομικά και ερευνητι-
κά εργαλεία, τις μεθόδους και τις δυνατότητες 
που έχει από τον νόμο και με τη γνώση και την 
εμπειρία της να προβεί σε περαιτέρω έλεγχο 
για το αν οι διαπιστώσεις μας συγκροτούν τις 

επαρκείς ενδείξεις»!
Και καλά τη γυναίκα του Στουρνάρα, που 

δεν έχει υπουργική ιδιότητα, τους άλλους δύο 
όμως πώς θα τους ψάξει η Εισαγγελία, όταν 
αυτό απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά 
από το Σύνταγμα, διότι αποτελεί αποκλειστική 
αρμοδιότητα της Βουλής;

Είναι φανερό ότι μας δουλεύουν. Αντί να 
κάνουν πρόταση για τη σύσταση επιτροπής 
προκαταρκτικής εξέτασης, αφού υπάρχουν 
αποχρώσες ενδείξεις, πετάνε το μπαλάκι στην 
Εισαγγελία, η οποία τους το είχε πετάξει. Μα 
δεν τους ενδιαφέρει να υπάρξει ουσιαστική 
έρευνα και ποινικός κολασμός. Σκανδαλολογία 
θέλουν να κάνουν, για προεκλογικούς λόγους.

Σκανδαλολογία της πλάκας
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Ολα έχουν την τιμή τους
Μ' ένα εντυπωσιακό high five και μια ιδιαίτερη συνάντηση με 

τον πρίγκηπα-διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν 
Σαλμάν ο Πούτιν ήταν ο ιμπεριαλιστής ηγέτης που… έκλεισε τε-
λευταίος την πόρτα. Ο Τζαμάλ Κασόγκι και η φριχτή δολοφονία 
του από τη συμμορία του σαουδάραβα δικτάτορα αποτελούν 
παρελθόν. Ολα είναι μπίζνες και στις μπίζνες όλα έχουν την τιμή 
τους, όπως λένε οι Αμερικανοί.

ΥΓ. Ο Ερντογάν, μετέδωσαν τα διεθνή πρακτορεία, ήταν ο 
μόνος στη σύνοδο του G-20 που απέφευγε να συναντήσει τον 
μπιν Σαλμάν. Και ποιος λογαριάζει τον Ερντογάν; Ισως μερικοί 
πιστοί του Ισλάμ, που ακόμα πιστεύουν ότι ο Ερντογάν είναι ο πιο 
αγνός άνθρωπος του κόσμου! Ποιος; Ο Ερντογάν, που διατάζει 
μαζικές δολοφονίες γυναικόπαιδων στο Κουρδιστάν και που στις 
φυλακές του καθεστώτος του μαρτυρούν καθημερινά αγωνιστές.

Κι αυτός το βιολί του…
Ο Τραμπ είναι ρεπουμπλικανός. Ο γερουσιαστής Μακάρθι, 

που οργάνωσε τη γνωστή αντικομμουνιστική εκστρατεία στις 
ΗΠΑ, τη δεκαετία του '50, ήταν επίσης ρεπουμπλικανός. Τώρα, ο 
Τραμπ παρομοιάζει την έρευνα του ειδικού ανακριτή Μιούλερ, 
που «ακουμπά» τον ίδιο, μέσω στενών συνεργατών του, «με το 
παράνομο κυνήγι μαγισσών του Τζόζεφ Μακάρθι, που κομμά-
τιασε τόσες αθώες ζωές»! Η πλάκα είναι ότι ιδεολογικοπολιτικά 
ο Τραμπ είναι πολύ κοντά στον Μακάρθι, ο οποίος κατηγορού-
σε τον γραφειοκρατικό μηχανισμό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ότι 
αποτελούνταν από ανθρώπους «που είχαν γεννηθεί με ασημένια 
κουτάλια στα στόματά τους», οι οποίοι έβλαψαν την Αμερική 
«παραδίδοντας την Κίνα στον κομμουνισμό»…

ΥΓ1. Το γεγονός ότι ο Τραμπ βρισκόταν στο Μπουένος Αιρες 
για τη σύνοδο του G20 και από εκεί έγραφε tweets ενάντια στο… 
σύγχρονο μακαρθισμό, δεν εξέπληξε κανέναν. Πρόκειται για τυ-
πικό «Trump style».

ΥΓ2. Πριν από μερικές μέρες, σε ένα άλλο tweet του, ο Τραμπ 
τα είχε βάλει με το CNN το οποίο «εκτός ΗΠΑ έχει πολύ μικρό 
ανταγωνισμό», και μπορεί να παρουσιάζει τις ΗΠΑ «με έναν άδι-
κο και ψευδή τρόπο» και έριξε την ιδέα της δημιουργίας ενός 
κρατικού αμερικανικού παγκόσμιου δικτύου, «για να δείξουμε 
στον κόσμο αυτό που πραγματικά είμαστε, ΜΕΓΑΛΟΙ!».

Κατάρ αποχωρεί από ΟΠΕΚ – 

Οξύνονται οι αντιθέσεις
Την αποχώρησή του από τον ΟΠΕΚ ανακοίνωσε το Κατάρ, με-

τά από συμμετοχή για πάνω από μισό αιώνα. Αν και η συμμετοχή 
του Κατάρ ήταν μικρή (μόλις το 2% της παραγωγής των χωρών 
του ΟΠΕΚ), η αποχώρησή του προκάλεσε αίσθηση, καθώς βαθαί-
νει την αντίθεσή του με τις υπόλοιπες αραβικές χώρες, που μαίνε-
ται ήδη, ενάμιση χρόνο μετά από τη διακοπή των διπλωματικών 
σχέσεων του Κατάρ με πέντε αραβικές χώρες (Σαουδική Αραβία, 
Αίγυπτο, Υεμένη, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα και Μπαχρέιν). Οι 
χώρες αυτές (με πρώτη τη Σαουδική Αραβία) κατηγορούσαν το 
Κατάρ για «υποδαύλιση της αποσταθεροποίησης των χωρών της 
περιοχής» και «υποστήριξη της τρομοκρατίας», παρά το γεγονός 
ότι το Κατάρ δεν έπαψε ποτέ να έχει στενές σχέσεις με τους 
Αμερικάνους, οι οποίοι διαθέτουν εκεί και τη μεγαλύτερη στρα-
τιωτική τους βάση στην περιοχή.

Αιτία του διπλωματικού πολέμου ήταν η ραγδαία οικονομική 
ανάπτυξη του Κατάρ και ο αγώνας για το ποιος θα αποτελέσει τη 
μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική δύναμη στην περιοχή (Κατάρ 
ή Σαουδική Αραβία). Τώρα, το Κατάρ προσανατολίζεται περισσό-
τερο στην παραγωγή φυσικού αερίου (θέλοντας να υπερδιπλα-
σιάσει την παραγωγή του) κι αφήνει το πετρέλαιο στη Σαουδική 
Αραβία, γνωρίζοντας ότι εκεί δεν μπορεί να την ανταγωνιστεί. 
Αυτό θα οδηγήσει σε ένταση της αντίθεσης με τις υπόλοιπες 
αραβικές χώρες και κυρίως τη Σαουδική Αραβία και δεν απο-
κλείεται να δούμε στο μέλλον εξελίξεις που δεν μπορούμε από 
τώρα να τις φανταστούμε, παρά το γεγονός ότι όλες οι πλευρές 
ανήκουν στο αμερικανόδουλο μπλοκ.

COP24

Εν αναμονή ενός ακόμα φιάσκου
Η σύνοδος G20 έληξε, η COP24 άρ-

χισε! Σε δουλειά να βρισκόμαστε, 
για να φαίνεται ότι τα ισχυρά κράτη του 
πλανήτη συνεργάζονται και για το περι-
βάλλον!

Η COP24, που ξεκίνησε στο Κατοβίτσε 
της Πολωνίας την περασμένη Κυριακή, θα 
κρατήσει αρκετές μέρες και την ερχόμενη 
βδομάδα θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι 
200 ηγέτες κρατών που μαζεύτηκαν εκεί. 
Μην κρατάτε και μεγάλο καλάθι, αφού το 
κύριο είναι το μέγιστο κέρδος των καπιτα-
λιστών του κάθε ξεχωριστού κράτους.  Το 
περιβάλλον… μπορεί να περιμένει ακόμα 
λίγο. Τι κι αν ο περιορισμός της αύξησης 
της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 2 
βαθμούς μέχρι το 2050, που αποφάσισε 
προ τριετίας μία άλλη σύνοδος για το πε-
ριβάλλον (στο Παρίσι), δεν αποτελεί εγγύ-
ηση για την προστασία των ανθρώπων από 
την κλιματική αλλαγή; Δεκάρα δε δίνουν 
οι ηγέτες γι’ αυτό. Οπως είχαμε αναφέ-
ρει σε παλαιότερο άρθρο της «Κόντρας» 
(http://www.eksegersi.gr/issue/979/
Διεθνή/31571.Η-καταστροφή-του-περι-
βάλλοντος-στο-dna-του), οι επιστήμονες 
(το IPCC, που ανήκει στις υπηρεσίες του 
ΟΗΕ) θεωρούν ότι η άνοδος της θερμο-
κρασίας του πλανήτη δε θα πρέπει να 
υπερβεί τον 1.5 βαθμό Κελσίου, γιατί οι 
επιπτώσεις θα είναι καταστροφικές. Για 
παράδειγμα, αν η θερμοκρασία αυξηθεί 
κατά 2 βαθμούς, τότε θα διπλασιαστεί ο 
πληθυσμός της Γης που θα υποφέρει από 
έλλειψη νερού (σε σχέση με το αποτέλε-
σμα που θα επιφέρει μια αύξηση κατά 1.5 
βαθμό) και θα υπερδιπλασιαστεί ο αριθ-
μός των ανθρώπων που θα υποφέρουν από 

υπερβολικούς καύσωνες. 
Μία ακόμα έκθεση (του Πανεπιστημί-

ου του Σικάγο, βλ. https://news.uchicago.
edu/story/air-pollution-reduces-global-
life-expectancy-nearly-two-years) ήρθε 
να δώσει ένα ακόμα χαστούκι στον Τραμπ 
αναφορικά με το περιβαλλοντικό πρόβλη-
μα. Η έκθεση αναφέρει ότι η μόλυνση του 
αέρα λόγω της καύσης των καυσίμων, 
μειώνει κατά 1.8 χρόνια τη ζωή κάθε αν-
θρώπου στη Γη. Στις περιοχές με την πε-
ρισσότερη μόλυνση, όπως η Ινδία και η 
Κίνα, τα πράγματα είναι χειρότερα. Στην 
Ινδία, για παράδειγμα, ο μέσος όρος ζω-
ής θα ήταν κατά 4.3 χρόνια μεγαλύτερος 
αν τηρούνταν οι οδηγίες του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (WHO) για τα ανώτα-
τα όρια ρύπανσης. Στις ΗΠΑ, το ένα τρίτο 
του πληθυσμού ζει σε περιοχές που η μό-
λυνση είναι πάνω από τα όρια του WHO, 
ενώ συνολικά, το 75% του παγκόσμιου 

πληθυσμού (γύρω στα 5.5 δισ. άτομα) ζει 
σε περιοχές που η μόλυνση υπερβαίνει τα 
όρια του WHO!

Σα να μην έφταναν όλα αυτά, ο Τραμπ 
έφτασε στο σημείο να αγνοήσει ακόμα και 
την έκθεση που έγινε από κυβερνητική επι-
τροπή! Πρόκειται για την έκθεση με τίτλο  
«Fourth National Climate Assessment» 
(Τέταρτη Εθνική Κλιματική Αξιολόγη-
ση, βλ. https://www.globalchange.gov/
nca4), η οποία προειδοποιεί ότι η αύξηση 
της θερμοκρασίας του πλανήτη θα έχει 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην 
παγκόσμια υγεία, τη λειψυδρία, την αλι-
εία και θα εκτινάξει το κόστος για την 
παραγωγή ενέργειας και τη βιομηχανία. 
Τι απάντησε ο Τραμπ στη συνέντευξη Τύ-
που της 26ης Νοέμβρη (βλ. https://www.
whitehouse.gov/briefings-statements/
remarks-president-trump-marine-one-
departure-26/); Οτι δεν το πιστεύει!

Ανδαλουσία

Δεξιές συμμαχίες με ακροδεξιό άρωμα
Το σοκ που υπέστη το «Σοσι-

αλιστικό Εργατικό Κόμμα» 
(PSOE) της Ισπανίας στην Αν-
δαλουσία ήταν μεγάλο. Μετά 
από 36 χρόνια κυριαρχίας, το 
PSOE κατέγραψε μία μεγα-
λοπρεπέστατη ιστορική ήττα, 
χάνοντας 14 έδρες στο τοπι-
κό κοινοβούλιο. Ετσι, με τις 
33 έδρες που του απέμειναν, 
είναι αδύνατον να αποκτήσει 
την απόλυτη πλειοψηφία των 
55 εδρών, είτε συμμαχήσει με 
το συνασπισμό των Ποδέμος 
και της Ενωμένης Αριστεράς 
που κέρδισαν 17 έδρες, είτε 
με τους δεξιούς  «Πολίτες» 
(Ciudadanos) που πήραν 21 
έδρες (υπερδιπλασιάζοντας 
τη δύναμή τους από τις εννιά 
που είχαν κερδίσει στις εκλο-
γές του 2015). 

Το μεγαλύτερο σοκ όμως 
δεν ήταν αυτό. Ηταν σαφέ-
στατα η εμφάνιση των νεο-
φασιστών του VOX, που για 
πρώτη φορά μετά από το 
θάνατο του Φράνκο και την 
αποκατάσταση του αστικού 
κοινοβουλευτισμού εμφανί-
ζονται σε ισπανικό κοινοβού-
λιο - και μάλιστα με 12 έδρες! 
Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε 

ότι η Ανδαλουσία είναι η πολυ-
πληθέστερη περιφέρεια της 
Ισπανίας (με 6.5 εκατομμύρια 
ψηφοφόρους) και από τις πιο 
φτωχές, τότε καταλαβαίνουμε 
για τι κίνδυνο μιλάμε. Το αυγό 
του φιδιού δεν μπαίνει μόνο 
στο τοπικό κοινοβούλιο αλλά 
ενδέχεται να παίξει και ρυθ-
μιστικό ρόλο! Κι αυτό γιατί τα 
δεξιά κόμματα (Λαϊκό Κόμμα 
και Πολίτες) συγκεντρώνουν 
μαζί μόλις 47 έδρες και δεν 
μπορούν να σχηματίσουν κυ-
βέρνηση χωρίς τη στήριξη του 
VOX! Για την ώρα φλερτάρουν 
μαζί του και δεν αποκλείεται 
να… αγκαλιαστούν όλοι μαζί 

για χάρη της εξουσιαστικής… 
κουτάλας! 

Ετσι, άλλη μία ευρωπαϊκή 
χώρα θα δει το αυγό του φι-
διού να στρογγυλοκάθεται 
στα βουλευτικά έδρανα, επι-
βεβαιώνοντας το γεγονός ότι 
ο φασισμός είναι ξαδελφάκι 
της αστικής «δημοκρατίας» 
που τον χρησιμοποιεί σαν μπα-
λαντέρ για να τη στηρίξει ενερ-
γά αν χρειαστεί. Αν πράγματι 
δεν τον ήθελαν, αρκούσε να 
θέσουν εκτός νόμου τα φασι-
στικά κόμματα και να βάλουν 
στη φυλακή τους ηγέτες τους 
που κηρύσσουν το πιο σκληρό 
ταξικό μίσος ενάντια στους ξέ-

νους εργάτες, αλλά και στους 
ντόπιους αν χρειαστεί. 

Ελπιδοφόρα γεγονότα ήταν 
η αύξηση της αποχής, με πολύ 
κόσμο να γυρίζει την πλάτη 
στην εκλογική φιέστα, αλλά 
και οι αντιφασιστικές διαδη-
λώσεις  που έγιναν σε μεγά-
λες πόλεις της Ανδαλουσίας 
(στην πρωτεύουσα Σεβίλλη, 
αλλά και στη Γρανάδα και στη 
Μάλαγα) κατά της ενίσχυσης 
του VOX. Η αποχή εκτινάχτηκε 
στο 41% (τέσσερις ποσοστιαί-
ες μονάδες πάνω από το 2015) 
κι ίσως αυτός ήταν ένας λόγος 
που οι φασίστες κέρδισαν 
υψηλότερο ποσοστό, γιατί αυ-
τοί που απείχαν προέρχονταν 
από τους απογοητευμένους 
ψηφοφόρους των παραδο-
σιακών κομμάτων, τα οποία 
υπέστησαν μεγάλη ήττα και τα 
δύο (PSOE και Λαϊκό Κόμμα). 
Μήπως αυτό συνηγορεί υπέρ 
της ψήφου για να μη βγουν οι 
φασίστες; Οχι φυσικά. Γιατί 
ο φασισμός δε θα νικηθεί με 
εκλογικές διαδικασίες. Δεν εί-
ναι αυτές που θα ανακόψουν 
την ανερχόμενη πορεία του. 
Τι κι αν το VOX έπαιρνε λίγο 
μικρότερο ποσοστό αντί για το 
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11% που πήρε; Δε θα μειώνονταν 
ο αριθμός των -κοντά στις 400 
χιλιάδες- ψηφοφόρων του. 

Ο φασισμός θα χτυπηθεί μό-
νο με την οικοδόμηση ενός επα-
ναστατικού κινήματος που δε θα 
βαδίζει κάτω από ξένες σημαίες, 
αλλά θα προβάλλει τις δικές του 
διεκδικήσεις και θα παλεύει γι’ 
αυτές. Διαφορετικά, με το να 
είμαστε απλοί ψηφοφόροι των 
αστικών κομμάτων που ενδιαφέ-
ρονται μόνο για τα συμφέροντα 
των οικονομικά ισχυρών, θα βλέ-
πουμε το φασισμό να αλωνίζει 
δηλητηριάζοντας συνειδήσεις 
και θα περιμένουμε τα χειρό-
τερα.

ΥΓ. Το αυγό του φιδιού δεν 
περιορίζεται στο VOX. Ο νέος 
ηγέτης της ισπανικής Δεξιάς 
(Λαϊκού Κόμματος), ο 37χρονος 
Πάμπλο Κασάδο, είναι ένας από 
εκείνους που αποτίουν φόρο τι-
μής στον Φράνκο και τους φα-
λαγγίτες και εκφράζουν υπερσυ-
ντηρητικές κοινωνικές απόψεις.

G20
Τα ευχολόγια 
δεν κρύβουν 
τις κόντρες

Με ένα ακόμα αδιάφορο 
κείμενο-διακήρυξη, με πολλές 
σπονδές στην «ανάπτυξη» και 
χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, 
έληξε και η φετινή σύνοδος 
του G20 στο στρατοκρατού-
μενο (ενόψει διαδηλωτών) 
Μπουένος Αϊρες της Αργεντι-
νής. Η αγένεια του Τραμπ που 
επιδεικτικά άφησε στα κρύα 
του λουτρού τους υπόλοι-
πους ηγέτες και τον πρόεδρο 
της Αργεντινής, που μάταια 
τον καλούσε να γυρίσει πίσω 
για την… οικογενειακή φωτο-
γραφία, δεν αποτελεί φυσικά 
έκπληξη, παρά μία ακόμα γαρ-
γαλιστική λεπτομέρεια για να 
γεμίζει τις πολιτικές στήλες με 
κουτσομπολίστικα καρυκεύ-
ματα. Στην ουσία καμία δια-
φορά δε διευθετήθηκε, ενώ 
όλοι μαζί έκαναν γαργάρα 
τη μεγάλη οικονομική κόντρα 
που υπάρχει από τις αρχές 
αυτού του χρόνου, σχετικά με 
την επιβολή δασμών στο χά-
λυβα και το αλουμίνιο.

Στο περιθώριο της συνό-
δου, ο Τραμπ είχε ξεχωριστή 
συνάντηση με τον κινέζο ομό-
λογό του, Σι Τζινπίνγκ, χωρίς 
να γνωρίζουμε περισσότερες 
λεπτομέρειες πέρα από ένα 
«μορατόριουμ» στην επιβολή 
πρόσθετων δασμών. Από την 
άλλη, ο σαουδάραβας πρί-
γκιπας Σαλμάν έγινε δεκτός 
στη… στοργική αγκαλιά των 
υπολοίπων, παρά το γεγονός 
ότι αποδεδειγμένα ήταν αυ-
τός που ενορχήστρωσε τη 
δολοφονία του Κασόγκι, ο 
οποίος δημοσιογραφούσε και 
στην «Ουάσινγκτον Ποστ», γι’ 
αυτό και η εν ψυχρώ δολο-
φονία του έχει προκαλέσει 
τόσο διεθνή σάλο. Ομορφος 
κόσμος ηθικός, αγγελικά πλα-
σμένος!

Γαλλία - Κίτρινα Γιλέκα

Πανικόβλητοι ελιγμοί Μακρόν με στόχο 
την αποκλιμάκωση του βίαιου αγώνα

Χιλιάδες διαδηλωτές στο Παρίσι 
έδωσαν την Κυριακή 2 Δεκέμβρη 

ένα γερό μάθημα στους πραιτορια-
νούς του γαλλικού κράτους, στριμώ-
χνοντας ακόμα περισσότερο τον «αυ-
τοκράτορα» Μακρόν και αναγκάζο-
ντάς τον σε αναδίπλωση και ελιγμούς, 
προκειμένου ν’ αποφύγει τα χειρότερα. 
Μπορεί η στατιστική της αστυνομίας 
να εμφανίζει φθίνουσα τη συμμετοχή 
των διαδηλωτών στο αυθόρμητο κίνη-
μα των Κίτρινων Γιλέκων, όμως η ζωή 
έδειξε ότι η δυναμική του αυξάνεται 
κατακόρυφα, με αποτέλεσμα από κί-
νημα διαμαρτυρίας να έχει μετατραπεί 
σε κίνημα διεκδίκησης.

Σύμφωνα με την αστυνομική στατι-
στική, στις διαδηλώσεις της περασμέ-
νης Κυριακής συμμετείχαν συνολικά 
σε όλη τη Γαλλία όχι περισσότεροι από 
75.000 διαδηλωτές, το ένα τέταρτο 
σχεδόν των διαδηλωτών που βγήκαν 
στους δρόμους των γαλλικών πόλεων 
στις πρώτες μεγάλες διαδηλώσεις το 
Σάββατο 17 Νοέμβρη. Ομως, η πολι-
τική βαρύτητα αυτού του κινήματος 
έχει αυξηθεί κατακόρυφα, γεγονός 
που επιβεβαιώθηκε πέραν κάθε αμ-
φιβολίας από τις κινήσεις στις οποίες 
οδηγήθηκαν ο Μακρόν και ο πρωθυ-
πουργός του Φιλίπ μετά την Κυριακή, 
που το Παρίσι γνώρισε συγκρούσεις 
που πολλοί τις παρομοίασαν μ’ εκείνες 
του Μάη του ’68.

Με συντονισμένα «ρεπορτάζ» τα με-
γαλύτερα γαλλικά Μέσα εμφάνισαν τις 
συγκρούσεις του Παρισιού σαν έργο 
κάποιων «περιθωριακών και ακραίων» 
ομάδων. Οι εικόνες και τα βίντεο που 
κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο 
ανατρέπουν αυτήν την ψευδή εικόνα. 
Κι ύστερα, ήρθε μια δημοσκόπηση του 
Ινστιτούτου Elabe, που δημοσιοποιήθη-
κε την Τετάρτη, να αποκαλύψει ότι το 
72% των Γάλλων βλέπει με συμπάθεια 
τα Κίτρινα Γιλέκα και το 78% έχει τη 
γνώμη ότι οι υποχωρήσεις της κυβέρ-
νησης Φιλίπ δεν ανταποκρίνονται στις 
προσδοκίες του!

Το κόστος των ζημιών στη Λεωφόρο 
των Ηλυσίων Πεδίων, τη διασημότερη 
ίσως λεωφόρο της Ευρώπης, σύμβολο 
της γαλλικής μπουρζουαζίας μαζί με 
την Αψίδα του Θριάμβου στην κατά-
ληξη της Λεωφόρου, ξεπερνά τα 3 
εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να συμπερι-
λαμβάνεται το κόστος των ζημιών στο 
εσωτερικό της Αψίδας του Θριάμβου, 
στα πολυτελή μαγαζιά και τα εκατο-
ντάδες καμένα πανάκριβα αυτοκίνη-
τα που μπήκαν στο στόχαστρο των 
διαδηλωτών. Τα δημοτικά συνεργεία 
απομάκρυναν περισσότερα από 900 
κυβικά μέτρα μπάζων που οι διαδηλω-
τές χρησιμοποίησαν ως οδοφράγματα.

Το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων ξε-
πέρασε πια τα στενά όρια που είχε στο 
ξεκίνημά του και αγκαλιάζει ευρύτατα 
λαϊκά στρώματα, όχι μόνο στην επαρ-
χία, αλλά και στις μεγάλες πόλεις και 
στην ίδια την πρωτεύουσα, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται (το Παρίσι αποτελεί ένα 
είδος κοινωνικού βαρόμετρου, όχι 
μόνο για τη Γαλλία). Και βέβαια, δεν 
είναι καθόλου δύσκολος ο στοιχειώδης 

συντονισμός, μέσω των λεγόμενων 
Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Εκτός 
από τη «μάχιμη» νεολαία, που έβαλε 
τη σφραγίδα της στις συγκρούσεις του 
Παρισιού, στο κίνημα συμμετέχουν μα-
ζικά και συνταξιούχοι, ιδιαίτερα στην 
επαρχία, μπλοκάροντας δρόμους και 
εφορίες και ανοίγοντας τις μπάρες των 
διοδίων στους διερχόμενους οδηγούς.

Ο Μακρόν προσπάθησε αρχικά να 
εμφανίσει αυτό το κίνημα ως δημι-
ούργημα των ακροδεξιών της Λεπέν. 
Η Λεπέν, όμως, που δίνει εξετάσεις στη 
γαλλική αστική τάξη, καταδίκασε τις 
συγκρούσεις. Φυσικά, όπως θα έκανε 
κάθε αντιπολιτευόμενο αστικό κόμμα, 
σπεκουλάρει με τις διαδηλώσεις, ελπί-
ζοντας να κεφαλαιοποιήσει εκλογικά 
μέρος της δυναμικής τους, αλλά και 
τη δημοσκοπική κατάρρευση του Μα-
κρόν. Είναι, όμως, χαρακτηριστική η 
ανακοίνωση που εξέδωσε ο «Εθνικός 
Συναγερμός» (έτσι έχει μετονομάσει 
η Λεπέν το «Εθνικό Μέτωπο», για να 
κόψει κάθε δεσμό με ό,τι θυμίζει τον 
ανοιχτό φασίστα πατέρα της), κα-
λώντας τον υπουργό Εσωτερικών να 
παραιτηθεί: «Καστανιέ, παραιτήσου! 
Ανίκανος να επιβάλει την τάξη, να προ-
στατεύσει τους διαδηλωτές, δε στάθηκε 
στο ύψος των καθηκόντων του. Αφησε 
αυτούς που τα σπάνε ελεύθερους να 
καταστρέψουν τα πάντα, ζητώντας από 
τις δυνάμεις της τάξης να ψεκάσουν με 
νερό και δακρυγόνα τους ειρηνικούς 
διαδηλωτές. Ακόμα χειρότερα, λέει 
εν γνώσει του ψέματα στους Γάλλους, 
εμπλέκοντας το πρώτο κόμμα της αντι-
πολίτευσης σε γεγονότα στα οποία δεν 
είχε ανάμιξη, μόνο και μόνο για να σπι-
λώσει την Μαρίν Λεπέν. Είναι ξεκάθα-
ρο, πράγματι, ότι αυτοί που τα έσπασαν 
προέρχονταν από την άκρα αριστερά. 
Αντιμετωπίζει τα κίτρινα γιλέκα της “βί-
αιης άκρας δεξιάς” χωρίς να δίνει την 
ελάχιστη προσοχή στο νομιμοποιημέ-
νο θυμό των Γάλλων, τον οποίο αυτά 
απηχούν. Ανικανότητα, περιφρόνηση, 
ψέματα, προσβολές: κύριε Καστανιέ, θα 
πρέπει να παραιτηθείτε από το αξίωμα 
του υπουργού των Εσωτερικών, για το 
οποίο δεν είστε άξιος!».

Πολιτική σπέκουλα προσπαθούν να 
κάνουν ο Μελανσόν, η «Ανυπότακτη 
Γαλλία» του οποίου έχει απομείνει ως 
ο μόνος αξιόπιστος αντιπολιτευτικός 
πόλος στ' αριστερά του Μακρόν, και 

το άλλοτε κραταιό αλλά πλέον περιθω-
ριοποιημένο «Κ»Κ Γαλλίας, που τρέχει 
εκ των υστέρων να κινητοποιήσει τη 
CGT, χωρίς να είναι καθόλου βέβαιο 
ότι μπορεί να επηρεάσει το συγκεκρι-
μένο συνδικάτο όπως στο παρελθόν. 
Μελανσόν και «Κ»ΚΓ στηρίζουν τις 
διαδηλώσεις και κρατούν αποστάσεις 
από τις συγκρούσεις, χωρίς ακόμα να 
τολμούν να προχωρήσουν σε ανοιχτές 
καταδίκες.

Οι συγκρούσεις που έγιναν στο 
Παρίσι σκόρπισαν τρόμο στη γαλλική 
μπουρζουαζία που φοβήθηκε μια επα-
νάληψη του Μάη του '68. Ο Μακρόν, 
που μέχρι εκείνη τη μέρα έδειχνε 
άτεγκτος και μιλούσε για τα Κίτρι-
να Γιλέκα με περιφρονητικό τρόπο, 
ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται ν' 
αλλάξει τίποτα απ' όσα έχει νομοθε-
τήσει στη λεγόμενη «περιβαλλοντική 
νομοθεσία» (έτσι έχουν ονομαστεί τα 
νέα χαράτσια στα καύσιμα και στους 
τεχνικούς ελέγχους των αυτοκινήτων), 
έκανε μια θεαματική κωλοτούμπα και 
για να μη φανεί ο ίδιος, έδωσε εντολή 
στον πρωθυπουργό του Εντουάρντ Φι-
λίπ να σηκώσει το βάρος (ακόμα και σ' 
αυτό το θέμα συμπεριφέρθηκε σαν αυ-
τοκράτορας). Παρά ταύτα, την κωλο-
τούμπα τη χρεώθηκε ο ίδιος. «Ο Εμα-
νουέλ Μακρόν κατάλαβε πως αν δεν 
κατέβαζε το παντελόνι για να φάει μια 
ξυλιά, θα έμενε χωρίς πόδια», δήλωσε 
στη «Μοντ» «στενός συνεργάτης του 
γάλλου προέδρου». Η γλαφυρή περι-
γραφή, από άνθρωπο του Μακρόν και 
όχι από κάποιον της αντιπολίτευσης, τα 
είπε όλα.

«Κανένας φόρος δεν αξίζει να τεθεί 
σε κίνδυνο η ενότητα του έθνους», δή-
λωσε ο Φιλίπ, συμπληρώνοντας: «Θα 
έπρεπε να ήμασταν κουφοί για να μην 
ακούσουμε την οργή των Γάλλων»! 
Ανακοίνωσε, λοιπόν, εξάμηνο μορα-
τόριουμ στην εφαρμογή τριών μέτρων 
που θα έμπαιναν σε ισχύ από 1.1.2019: 
την αύξηση του φόρου άνθρακα επί 
της τιμής της βενζίνης, του ντίζελ και 
του μαζούτ, τη σύγκλιση του φόρου 
στο ντίζελ με αυτόν στη βενζίνη και 
την εξίσωση του φόρου στο ντίζελ με 
αυτόν στη βενζίνη για τους επιχειρη-
ματίες που δεν είναι οδηγοί φορτηγών.  
Ανακοίνωσε επίσης την αναστολή για 
έξι μήνες της αύξησης του κόστους 
για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων 

(κάτι σαν τα δικά μας ΚΤΕΟ). Ανακοί-
νωσε, τέλος αύξηση στον κατώτατο 
μισθό κατά 3% για το 2019, μέτρα για 
τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
των λαϊκών στρωμάτων και πάγωμα 
της αύξησης στην τιμή του ηλεκτρικού 
ρεύματος και του φυσικού αερίου για 
το χειμώνα.

«Θέλουμε σε αυτό το χρονικό διά-
στημα να βρούμε και να εφαρμόσουμε 
δίκαια και αποτελεσματικά αντισταθ-
μιστικά μέτρα. Αν δεν τα βρούμε, θα 
βγάλουμε τα συμπεράσματά μας» εί-
πε ο Φιλίπ, καλώντας ταυτόχρονα σε… 
εθνικό διάλογο με θέμα τη μετατροπή 
της Γαλλίας σε χώρα πιο φιλική προς 
το περιβάλλον, χωρίς το κόστος αυτής 
της μετατροπής να επιβαρύνει απο-
κλειστικά τους φτωχούς. Οπως ανα-
κοινώθηκε, το κόστος για τα κρατικά 
ταμεία από την αναστολή εφαρμογής 
του νόμου και από τα επιπρόσθετα μέ-
τρα φτάνουν περίπου τα 2 δισ. ευρώ.

Οι πρώτες αυτές ανακοινώσεις του 
Φιλίπ έγιναν δεκτές με χλευασμό. Θε-
ωρήθηκαν ως ελιγμός της κυβέρνησης 
ώστε να περάσει ο χρόνος μέχρι τις 
ευρωεκλογές και μετά να επανέλθει 
στην εφαρμογή των ψηφισμένων μέ-
τρων. Κάποιοι από τα Κίτρινα Γιλέκα, 
που έδειχναν διατεθειμένοι να πάνε σε 
διάλογο-φιέστα με τον Φιλίπ, προειδο-
ποιήθηκαν «να μην τολμήσουν», όπως 
οι ίδιοι είπαν, και μαζεύτηκαν για να 
μην… τις μαζέψουν. Ετσι, το βράδυ της 
Τετάρτης ο Φιλίπ πήγε στην εθνοσυ-
νέλευση και ανακοίνωσε την ακύρωση 
των μέτρων, λέγοντας ότι «η κυβέρ-
νηση είναι έτοιμη για διάλογο και το 
δείχνει με την αφαίρεση των μέτρων 
από τον προϋπολογισμό του 2019». Ει-
σέπραξε τη χλεύη της αντιπολίτευσης. 
«Μυρίζει η αρχή του τέλους για τον 
Μακρόν», είπε ο Κριστιάν Ζακόμπ, πρό-
εδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας 
των Ρεπουμπλικανών (Δεξιά). «Παρα-
δοθείτε ή φύγετε», φώναξε στον Φιλίπ 
ο Μελανσόν. «Και καθώς θα φεύγετε, 
παραδοθείτε πρώτα», συμπλήρωσε.

Και εκτός κοινοβουλίου τα πράγμα-
τα δεν είναι καθόλου καλύτερα για τον 
Μακρόν και την κυβέρνηση Φιλίπ, κα-
θώς εκπρόσωποι των Κίτρινων Γιλέκων 
άρχισαν να δηλώνουν ότι σκοπεύουν 
να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις στο 
Παρίσι κατά τη διάρκεια των γιορτών 
μέχρι την οριστική κατάργηση της 
αύξησης, ανανεώνοντας το ραντεβού 
τους για το επόμενο Σάββατο (σήμε-
ρα).  Στο χορό των κινητοποιήσεων 
έχουν μπει εδώ και αρκετές μέρες οι 
μαθητές, αντιδρώντας σε μέτρα που 
εντείνουν τους ταξικούς φραγμούς για 
την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. Η CGT ανακοίνωσε πανεθνική 
κινητοποίηση για τις 14 Δεκέμβρη, ενώ 
το μεγαλύτερο αγροτικό συνδικάτο 
ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι από την 
ερχόμενη εβδομάδα τα μέλη του θα 
κατεβαίνουν καθημερινά σε διαδηλώ-
σεις σε όλη τη Γαλλία. Σε κινητοποιή-
σεις κατεβαίνουν και οι οδηγοί φορτη-
γών ζητώντας αυξήσεις στους μισθούς 
των κλαδικών συμβάσεων.
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Ο καταλύτης
Εδώ κι ένα μήνα βρίσκονται στους δρόμους της 

Γαλλίας τα Κίτρινα Γιλέκα, ένα κίνημα που θυμίζει 
αρκετά τους «αγανακτισμένους», καθώς ξεπήδησε 
αυθόρμητα, ως ενστικτώδης αντίδραση στη 
φοροκαταιγίδα που ετοιμαζόταν να εξαπολύσει 
ο Μακρόν με πρόσχημα την «προστασία του 
περιβάλλοντος».

Στη διάρκεια αυτού του μήνα τα Κίτρινα Γιλέκα 
έκαναν αποκλεισμούς δρόμων, διαδήλωναν, είχαν 
μικροσυγκρούσεις με την αστυνομία, όμως οι 
κινητοποιήσεις τους δε φαινόταν να ενοχλούν και 
τόσο τον Μακρόν, που τους αντιμετώπιζε με ύφος 
Αντουανέτας.

Μέχρι που ήρθαν τα γεγονότα του Παρισιού. Η 
λαϊκή αντιβία ξεχύθηκε στους δρόμους, σαρώνοντας 
τα πάντα (ναι, ακόμα και πολιτιστικά μνημεία, 
όπως συμβαίνει πάντοτε στην Ιστορία σε τέτοιες 
περιστάσεις). Βολικό για την αστική τάξη να 
επικεντρώσει σε τέτοια περιστατικά, προσπαθώντας 
να πάρει με το μέρος της τη «σιωπηρή πλειοψηφία». 
Το βολικό, όμως, αποδείχτηκε άβολο. Είναι τόση οργή 
συσσωρευμένη που ο κόσμος δεν ασχολήθηκε με 
το κομμένο και πεταμένο στο πάτωμα κεφάλι μιας 
από τις χιλιάδες προτομές του Ναπολέοντα. Ούτε 
έδειξε αποστροφή για τις σπασμένες βιτρίνες στη 
Σανζ Ελιζέ, που μόνο απέξω μπορεί να τις δει, ή για 
τις καμένες «Πόρσε» και «Μερσέντες», οχήματα-
σύμβολα της εκμεταλλευτικής μπουρζουαζίας. 
72% υπέρ των Κίτρινων Γιλέκων κατέγραψε η 
δημοσκόπηση ενός έγκυρου αστικού ινστιτούτου.

Αντίθετα, η πλειοψηφία της εργατικής τάξης 
και των φτωχών μικροαστών δεν μπορεί να μη 
σημείωσε πως αμέσως μετά το ξέσπασμα της λαϊκής 
αντιβίας ο Μακρόν έδωσε εντολή για αναδίπλωση. 
Δε θα μιλήσουμε εδώ για το χαρακτήρα αυτής της 
αναδίπλωσης (γράφουμε αναλυτικά στη σελίδα 5). 
Εδώ μας ενδιαφέρει ο καταλύτης που άλλαξε τη ροή 
των γεγονότων και δεν ήταν άλλος από το ξέσπασμα 
της αντιβίας, όχι σε μια περιορισμένη κλίμακα, 
αλλά σε μια κλίμακα που έθετε υπό διακινδύνευση 
τη σταθερότητα του γαλλικού αστικού κράτους 
(επομένως και του γαλλικού καπιταλισμού) στην 
παρούσα φάση.

Μπορούν να γραφούν πολλά για το χαρακτήρα 
και τα όρια αυθόρμητων κινημάτων όπως αυτό 
των Κίτρινων Γιλέκων. Δεν είναι η ώρα, όμως, 
γιατί το εν λόγω κίνημα βρίσκεται ακόμα στο 
προσκήνιο, έχοντας εξαγγείλει νέες κινητοποιήσεις. 
Αλλωστε, εκείνοι που «διυλίζουν τον κώνωπα», 
δεν έχουν κάποιο άλλο κίνημα να υποστηρίξουν. 
Τις περισσότερες φορές ανήκουν σ' εκείνους τους 
βολεμένους αριστερούληδες που τρομάζουν από 
τη λαϊκή αντιβία, γιατί ο ρόλος τους αρχίζει και 
τελειώνει στη διεκδίκηση μιας καλύτερης θέσης στο 
σύστημα του αστικού κοινοβουλευτισμού.

Η λαϊκή αντιβία, λοιπόν, με τις καθαρτήριες 
φλόγες της, είναι αυτή που δρα ως καταλύτης στην 
εξέλιξη της ταξικής πάλης, ανεβάζοντας τον πήχη 
της διεκδίκησης και αμφισβητώντας το καταθλιπτικό 
μονοπώλιο της κρατικής βίας.

Δεν πρόκειται για ηθικό ζήτημα. Δεν ψάχνουμε 
την ηθική νομιμοποίηση της βίας, στη μια ή την άλλη 
μορφή της. Πρόκειται για πρακτικό πολιτικό ζήτημα. 
Αναφερόμαστε στην κοινωνική νομιμοποίηση της 
αντιβίας και στην αναγκαία χρήση της στη διεξαγωγή 
της ταξικής πάλης. Οταν η διαμαρτυρία δεν αρκεί 
(και συνήθως -για να μην πούμε πάντοτε- δεν 
αρκεί), η ταξική πάλη του προλεταριάτου πρέπει να 
αναβαθμίζει τα μέσα της. Και στην κρατική βία, που 
πάντοτε εφαρμόζει η αστική τάξη, να αντιτάσσει την 
εργατική και λαϊκή αντιβία. Τόσο απλά…

στο ψαχνό

Γαϊδουριά…
Σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως η φράση 

του Τσίπρα σε μια γυναίκα στο Μάτι, που 
του είπε ότι ως πυρόπληκτη δεν έχει πάρει 
ακόμα τα δυο χιλιάρικα της αποζημίωσης: 
τι να τα κάνεις τα δυο χιλιάρικα, σε λίγο θα 
τα έχεις ξοδέψει. Σημασία έχει να κάνου-
με έργα υποδομής.

Πρόκειται, βέβαια, για γαϊδουριά, από 
κάποιον που μάλλον αγνοεί και τι αξία 
έχουν τα δυο χιλιάρικα. Ο Τσίπρας δεν 
πρέπει να έχει δουλέψει ποτέ. Γόνος εύ-
πορης οικογένειας εργολάβων, ζούσε με 
το πλούσιο οικογενειακό χαρτζιλίκι. Οταν 
ήρθε η ώρα να μπει στις οικογενειακές 
μπίζνες, ως μηχανικός, είχε περάσει στην 
αστική πολιτική και ανέβαινε τα σκαλιά 
της ως επαγγελματικό στέλεχος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Γι' αυτό και μιλά με τόση αναλγησία 
σε μια πυρόπληκτη. Γι' αυτό μιλά με τόση 
περιφρόνηση για τα δυο χιλιάρικα που για 
πολλούς συνομηλίκους του ισοδυναμούν 
με τρία μηνιάτικα.

…και κάτι παραπάνω
Πέρα από τη γαϊδουριά του Τσίπρα, 

όμως, που συνίσταται στο ότι το είπε -μ' 
αυτόν τον τρόπο- κατάμουτρα σε μια γυ-
ναίκα που διαμαρτυρόταν, εν γνώσει του  
ότι δεν υπάρχουν κάμερες για να κατα-
γράψουν τη «χαλαρή» συζήτηση, δεν εί-
χαμε παρά μια επανάληψη του γνωστού 
νεοφιλελεύθερου δόγματος, που το συνό-
δευαν παλαιότερα με μια παροιμία: «αντί 
να σου δώσω ένα ψάρι να φας, έλα να σε 
μάθω να ψαρεύεις».

Εκοβαν τα επιδόματα ανεργίας, τα 
μετέτρεπαν σε επιχορηγήσεις προς τους 
καπιταλιστές κι αυτό το αποκολούσαν 
«ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» 
(τάχα επιδοτούσαν την εργασία και όχι 
την ανεργία). Εκοβαν τις συντάξεις και 
έλεγαν ότι αντί οι συνταξιούχοι να συντη-
ρούν τα άνεργα εγγόνια τους, τα λεφτά θα 
τα κρατάει το κράτος και θα κάνει ανάπτυ-
ξη. Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνουν 
τίποτ' άλλο από το να αναπαράγουν αυτό 
το παλιό δόγμα, που το πρωτολανσάρισε 

ο «αγρίως νεοφιλελεύθερος» Μάνος, το 
συνέχισε ο «εκσυγχρονιστής» Σημίτης και 
έκτοτε καθιερώθηκε.

Φτιάχνουν μια κάλπικη αντιπαράθεση 
ανάμεσα σε εργασιακά επιδόματα των 
εργαζόμενων και κοινωνικά επιδόματα 
που πρέπει να δίνει το κράτος (όπως για 
παράδειγμα στους πυρόπληκτους), από 
τη μια, και στην κοινωνική πολιτική που 
επίσης πρέπει να κάνει το αστικό κράτος, 
από την πάλη. Αυτό ακριβώς είναι που εί-
πε στην πυρόπληκτη ο Τσίπρας: Τι να τα 
κάνεις τα δυο χιλιάρικα; Θα τα χαλάσεις. 
Ενώ αν φτιάξουμε ένα νοσοκομείο, θα 
μας μείνει!

Επιστήμονας
«Για μένα η λέξη Θεός δεν είναι τίπο-

τα περισσότερο από την έκφραση και 
το προϊόν της ανθρώπινης αδυναμίας, η 
Βίβλος μια συλλογή σεβαστών αλλά ακό-
μα πρωτόγονων μύθων. Καμιά ερμηνεία, 
ανεξαρτήτως του πόσο διακριτική είναι, 
δεν μπορεί (για μένα) ν' αλλάξει τίποτα 
σχετικά μ' αυτό».

Αυτά έγραφε ο Αλμπερτ Αϊνστάιν το 
1954, σε μια επιστολή προς τον γερμα-
νό φιλόσοφο Ερικ Γκούτκιντ, την οποία 
βγάζουν σε δημοπρασία γνωστοί μεγα-
λοατζέντηδες, κοστολογώντας την με-
ταξύ 1 και 1,5 εκατ. δολαρίων. Οι έμπο-
ροι θα κονομήσουν, κάποιοι θα πάρουν 
την πρωτότυπη επιστολή του Αϊνστάιν, 
σε μας όμως μένουν τα κρυστάλλινα 
λόγια ενός επιστήμονα που ένα χρόνο 
πριν από το θάνατό του επιμένει να μην 
κάνει τα χατίρια της θεολογίας που πε-
ρίμενε απ' αυτόν έστω μια αμφίσημη 
δήλωση. Ο μόνος «Θεός» που ανα-
γνώριζε ο σπουδαίος φυσικός ήταν οι 
νόμοι της φύσης, στη γνώση των οποί-
ων βρίσκονται όλες οι απαντήσεις, τις 
οποίες οι θρησκείες προσπάθησαν να 
κλείσουν στο αντιδραστικό τους σύ-
μπαν, υπηρετώντας την άγνοια και την 
υποταγή του εργαζόμενου ανθρώπου 
στην εξουσία αυτών που ιδιοποιού-
νται το προϊόν της εργασίας του.

Γελοίος εθνικισμός
Διαβάζεις τους τίτλους και ανατριχιά-

ζεις: «Χαστούκι στον Ερντογάν από την 

Δεν ξεχάσαμε
«Εγώ δεν έχω κανένα πλεόνασμα 

να σας μοιράσω σήμερα, λίγες μέρες 
πριν τις εκλογές, όπως κάνει ο κύριος 
Σαμαράς. Δεν έχω κανένα πλεόνασμα 
σε ψεύτικες υποσχέσεις, σε Ζάππεια, σε 
πολιτικές ανοίξεις, όπως ο κύριος Σαμα-
ράς. Και δεν έχω βέβαια κανένα πλεόνα-
σμα σε υποκλίσεις μπροστά στην κυρία 
Μέρκελ και στους δανειστές, όπως ο 
κύριος Σαμαράς. (…)

Και θεωρούμε πράξη ντροπής, πρά-
ξη καταισχύνης, πράξη ταπείνωσης του 
κάθε πολίτη αυτής της χώρας: Από τη 
μια να αρπάζουν το ψωμί από το τραπέζι 
εκατομμυρίων ανθρώπων. Και από την 
άλλη να τους πετούν κάποια ψίχουλα,  
για να τον εξαγοράσουν. (…)

Αν αυτό δεν είναι ο απόλυτος πολιτι-
κός ξεπεσμός τότε νομίζω ότι οι λέξεις 
έχουν χάσει το νόημά τους. Πρόκειται 
για μια πράξη βαθιά ταπεινωτική, ανήθι-
κη, που δεν μαρτυρά τίποτα άλλο, παρά 
μονάχα φόβο, μπροστά στην κάλπη που 
έρχεται. (…)

Πώς πετάει αυτό το ξεροκόμματο 
της άγνοιας και της περιφρόνησης στα 
μούτρα των Ελλήνων, επιχειρώντας με 
αυτόν τον τρόπο να τους αφαιρέσει το 
τελευταίο που τους έχει απομείνει -την 
αξιοπρέπειά τους;».

Ο Τσίπρας τα έλεγε αυτά, παραμο-
νές εκλογών του 2014. Ο ίδιος Τσίπρας 
που πετά στους καταληστευμένους και 
εξαθλιωμένους εργαζόμενους και συ-
νταξιούχους το ίδιο «ξεροκόμματο της 
άγνοιας και της περιφρόνησης», που 
πετούσε ο Σαμαράς το 2014 και ηγείται 
ο ίδιος μιας εκκωφαντικής προπαγαν-
διστικής καμπάνιας, προσβάλλοντας 
βάναυσα την αξιοπρέπειά μας (και όχι 
μόνο).

ΚΟΝΤΡΕΣ

Ποιος αποθρασύνει τα αφεντικά;
Τις δικαιολογίες που θ' ακουστούν τις ξέρουμε πριν τις ακούσουμε: επειδή 

βρέθηκε ένας αλήτης και ξυλοκόπησε άγρια τον ντελιβερά του, δε σημαίνει 
ότι όλοι οι μαγαζάτορες είναι έτσι. Να μην κάνουμε γενικεύσεις.

Πράγματι, δε φτάνουν όλα τ' αφεντικά στο σημείο να λύνουν τις διαφορές 
τους με τους εργαζόμενους με μπουνιές και σιδερογροθιές, που σακατεύουν 
το θύμα και θέτουν σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή (για άγρια χτυπήματα στο 
κεφάλι μιλάμε). Δεν είναι, όμως, και πολλοί οι εργαζόμενοι που δε δέχονται 
αδιαμαρτύρητα τη «συμβολική» βία των αφεντικών, αλλά «χαλάνε την πιάτσα» 
διεκδικώντας αυτά που δικαιούνται.

Δεν ξέρουμε, άραγε τι εργασιακό καθεστώς επικρατεί στα διάφορα ταχυ-
φαγεία και καφενεία που κάνουν και παραδόσεις παραγγελιών κατ' οίκον; Δεν 
ξέρουμε ότι η πλειοψηφία των ντελιβεράδων εργάζεται όχι μόνο χωρίς ασφά-
λιση, χωρίς δώρα και επιδόματα, αλλά και χωρίς κανονικό μισθό; Δεν ξέρουμε 
ότι το σύνηθες είναι ένα ωρομίσθιο, το οποίο δεν καταβάλλεται πάντοτε στο 
ακέραιο; Δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις ντελιβεράδων που τα 
αφεντικά τους λένε να αρκεστούν μόνο στα «τιπς» που αφήνουν οι πελάτες;

Ο τραμπούκος που τσάκισε το πρόσωπο του εργάτη στους Αμπελόκηπους 
της Θεσσαλονίκης δεν είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Είναι ο κανόνας που 
έδρασε ως εξαίρεση. Ο κανόνας των εργασιακών σχέσεων δουλοπαροικίας, 
στις οποίες εξαναγκάζεται ένας μεγάλος αριθμός εργατών, καθώς η ανεργία 
κάνει θραύση, ιδιαίτερα στις γραμμές των νέων.

Τα Μνημόνια παγίωσαν και επεξέτειναν αυτού του τύπου τις εργασιακές 
σχέσεις. Και το αστικό κράτος τις ευλογεί, αφού οι ελεγκτικοί του μηχανισμοί 
είναι υποστελεχωμένοι, διαβρωμένοι και με προορισμό μόνο την παραγωγή 
κάποιου έργου που θα το επικαλούνται οι κυβερνώντες στις ομιλίες τους.
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Exxon Mobil». Διαβάζεις τη δήλωση του αντιπρόεδρου της Exxon 
Mobil Τρίσταν Ασπρεϊ και ψάχνεις να βρεις το χαστούκι ή έστω 
κάτι που να θυμίζει χαστούκι. «Είμαστε γνώστες των γεωπολιτικών 
εντάσεων σε αυτό το μέρος του κόσμου», λέει ο Αμερικανός. 
Και συμπληρώνει: «Δεν είναι καινούργιες και συνεχίζονται εδώ 
και πολλά χρόνια, αλλά αυτές μπορούν να επιλυθούν μόνο από 
τις κυβερνήσεις». Για να σημειώσει με νόημα ότι το οικόπεδο 
10, στο οποίο η εταιρία του κάνει έρευνα, «βρίσκεται  εκτός της 
αμφισβητούμενης περιοχής».

Εμέσματα
Η εφημερίδα ονομάζεται «Νέα Σελίδα» και ο εκδότης της (ο 

πρώην πασόκος Ηλίας Λιβάνης) θα την είχε κλείσει προ πολλού, 
αν δεν τύχαινε να είναι μία από τις ελάχιστες καθαρόαιμες συ-
ριζοφυλλάδες που πρέπει να κρεμιούνται στα μανταλάκια για να 
σπάει η καταθλιπτική κυριαρχία του αντιπολιτευόμενου Τύπου.

Η δημοσιογράφος ονομάζεται Κατερίνα Ακριβοπούλου. Αλ-
λοτε διευθυντικό στέλεχος στον ΣΚΑΙ του Αλαφούζου, στον 
οποίο διακρίθηκε για την απεργοσπαστική της δράση. Ομως, 
περασμένα-ξεχασμένα. Η Ακριβοπούλου είναι πλέον γκεσέμι 
της προπαγάνδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο συνεντευξιαζόμενος ονομάζεται Νίκος Παππάς. Αφεντικό 
της Ακριβοπούλου, που φρόντισε να διοριστεί στην ΕΡΤ. Αλλοτε 
ήταν ο ισχυρός άντρας στο Μαξίμου, ο «αντ' αυτού» του Τσίπρα, 
από τότε όμως που την πάτησε με τις τηλεοπτικές άδειες βλέ-
πει την πλάτη του Τζανακόπουλου. Καταλαβαίνετε τι «περιβόλι» 
ήταν αυτή η συνέντευξη. Μέχρι που η δημοσιογράφος-υπάλλη-
λος έκανε στον υπουργό-αφεντικό τη… θανατηφόρα ερώτηση: 
«Λίγοι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ έχουν δεχτεί τόσες πολλές και τόσο 
σφοδρές επικρίσεις όσο εσείς. Από τις τηλεοπτικές άδειες μέχρι 
την ΕΡΤ, για την οποία κατηγορείστε ακόμη και από συντρόφους 
σας. Κάτι δεν κάνετε καλά, είστε μόνιμος στόχος επειδή είστε 
κοντά στον πρωθυπουργό ή συμβαίνει κάτι άλλο;»! Δε χρειάζε-
ται να παραθέσουμε την απάντηση (που ήταν ένα ακόμα δείγμα 
του… μεγαλείου του ανδρός), αρκεί η ερώτηση.

Βάνδαλοι;
Θρηνεί ο αστικός Τύπος για τους «βανδαλισμούς» που προ-

κάλεσαν στην Αψίδα του Θριάμβου οι διαδηλωτές των «κίτρι-
νων γιλέκων», που συγκρούστηκαν άγρια με τα γαλλικά ΜΑΤ την 
περασμένη Κυριακή. «Ο μον Ντιέ, αποκεφάλισαν ακόμα κι ένα 
άγαλμα του Ναπολέοντα». Κάπως έτσι φρικιούσε η παγκόσμια 
μπουρζουαζία όταν οι εξεγερμένοι εργάτες της Πετρούπολης 
γκρέμιζαν τα αγάλματα του τσάρου. Πανηγύριζαν, όμως, όταν 
στη Ρωσία και όλη την ανατολική Ευρώπη γκρέμιζαν τα αγάλμα-
τα των κλασικών του μαρξισμού-λενινισμού. Η φρίκη τους είναι 
απολύτως επιλεκτική και πάντοτε υποκριτική. 

Δεν είμαστε εμείς που θα υποστηρίξουμε την καταστροφή πο-
λιτιστικών μνημείων, ακόμα κι όταν αναπαριστούν μορφές των 
εκμεταλλευτικών καθεστώτων του παρελθόντος. Ακόμα κι έτσι 
έχουν τη σημασία τους για την παιδεία των επερχόμενων γενεών. 
Αλλωστε, οι μπολσεβίκοι ήταν αυτοί που έβαλαν τάξη στο χάος 
της ρωσικής επανάστασης και απαγόρευσαν τις καταστροφές 
έργων τέχνης που κοσμούσαν τα τσαρικά παλάτια, στις οποίες 
επιδίδονταν οι εξεγερμένοι εργάτες, αγρότες και στρατιώτες, 
βγάζοντας το μίσος τους ενάντια στο τσαρικό καθεστώς. Μπο-
ρούμε, όμως, να καταλάβουμε τις εκδηλώσεις μίσους ενάντια 
στην εξουσία, που εκδηλώνονται σε έναν αυθόρμητο ξεσηκωμό 
των μαζών. Είναι αυτή η εξουσία που έθρεψε το μίσος και μετά 
διαμαρτύρεται όταν πλήττει τα σύμβολά της.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος θα είναι κατά 
πάσα πιθανότητα -ελλείψει άλλου- ο 

εκλεκτός του ΣΥΡΙΖΑ για τον δήμο Αθη-
ναίων. Ο Σκουρλέτης τον παρουσίασε ως 
«προστάτη των εργαζομένων». Μπορεί οι 
εργαζόμενοι να μην έχουν διαπιστώσει 
κάτι τέτοιο, όμως ο Σκουρλέτης εκτιμά 
πως επαναλαμβάνοντας το ίδιο ψέμα, 
κάποιοι μπορεί να το πιστέψουν (ο Γκέ-
μπελς δημιούργησε σχολή). Aς παρακο-
λουθήσουμε αυτόν τον «προστάτη των 
εργαζομένων» σε μια αυτοπαρουσίασή 
του (συνέντευξη στο ραδιοσταθμό News 
24/7), όπως διανεμήθηκε από το γραφείο 
Τύπου του υπουργείου Εργασίας.

Αναφερόμενος στον κατώτατο μισθό, 
ο Ηλιόπουλος είπε ότι «επί της αρχής η 
θέση περί καθορισμού του κατώτατου 
μισθού από τον κοινωνικό διάλογο είναι 
σωστή, ακριβώς και γι’ αυτό η κυβέρνηση 
προωθεί την συνταγματική κατοχύρωση 
της συγκεκριμένης θέσης. Τη συγκεκρι-
μένη όμως χρονική στιγμή, και ενώ είναι 
εκπεφρασμένη η θέση της ελληνικής κυ-
βέρνησης να προχωρήσει σε αύξηση του 
κατώτατου μισθού και κατάργηση του υπο-
κατώτατου, το γεγονός ότι η ΓΣΕΕ επιλέγει 
να μην συμμετέχει σε αυτόν τον διάλογο 
είναι ένα στρατηγικό λάθος, το οποίο δυ-
στυχώς βοηθάει στην περαιτέρω απαξίωση 
των συνδικάτων. Η απαξίωση των συνδικά-
των, όμως, είναι και ένα βαθύ πρόβλημα 
για την ίδια την Δημοκρατία».

Μέχρι το 2012, ο κατώτατος μισθός δεν 
καθοριζόταν με κάποιον «κοινωνικό διά-
λογο», αλλά μέσω συλλογικών διαπραγ-

ματεύσεων, οι οποίες κατέληγαν (είτε 
απευθείας, είτε με τη μεσολάβηση της 
κακόφημης Διαιτησίας) στην υπογραφή 
μιας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβα-
σης Εργασίας. Ηταν μια κατάκτηση για 
την οποία έχυσε αίμα η εργατική τάξη. Να 
μπορεί, δηλαδή, να συμφωνεί το κατώτα-
το όριο μισθού και μεροκάματου, το οποίο 
αφορούσε το πιο κακοπληρωμένο τμήμα 
της, αυτό που δεν μπορούσε να ενταχθεί 
σε κάποια Κλαδική Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας.

Φυσικά, οι ρεφορμιστές που βρίσκο-
νταν στα όργανα του συνδικαλιστικού 
κινήματος έκαναν ό,τι περνούσε από το 
χέρι τους για να είναι η τελική συμφωνία 
όσο γίνεται περισσότερο ετεροβαρής σε 
βάρος των εργατών. Το δε αστικό κράτος 
φρόντιζε, όταν η συνδικαλιστική γραφει-
οκρατία δεν μπορούσε να υπογράψει 
μια συμφωνία όπως ακριβώς την ήθελαν 
οι καπιταλιστές, να παρεμβαίνει με την 
υποχρεωτική διαιτησία και να επιβάλλει 
αυτόν τον τελικό συμβιβασμό.

Το σύστημα αυτό, όμως, όσα αντι-
δραστικά στοιχεία κι αν περιλάμβανε, 
αντικαθρέφτιζε -έστω και στρεβλά- τους 
ταξικούς συσχετισμούς και το επίπεδο 
ανάπτυξης της ταξικής πάλης. Δεν είχε 
καμιά σχέση με το μνημονιακό σύστημα, 
το οποίο ήρθε να αντικαταστήσει τις συλ-
λογικές διαπραγματεύσεις με την από-
λυτη εξουσία του κράτους να καθορίζει 
αυτό τον κατώτατο μισθό.

Το 2012, αφού πρώτα μείωσαν τον κατώ-
τατο μισθό κατά 20% και για τους νέους 

μέχρι 25 ετών κατά 30%, με Πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου, στη συνέχεια 
ψήφισαν έναν κατάπτυστο νόμο, γνωστό 
ως νόμο Βρούτση, με τον οποίο ο καθορι-
σμός του κατώτατου μισθού αφαιρέθηκε 
από το πεδίο των συλλογικών διαπραγμα-
τεύσεων και της Εθνικής Γενικής Συλλο-
γικής Σύμβασης Εργασίας και μεταφέρ-
θηκε στην αποκλειστική δικαιοδοσία του 
κράτους. Καθορίζεται με απόφαση του 
υπουργού Εργασίας, μετά από έγκριση 
του υπουργικού συμβουλίου.  Α, ναι, προ-
ηγείται και κοινωνικός διάλογος. Ο υπουρ-
γός διορίζει μια επιτροπή, η οποία φωνά-
ζει όλους τους «κοινωνικούς εταίρους», 
μαζεύει τα υπομνήματά τους, τα δίνει σε 
μια άλλη επιτροπή, η οποία τα δίνει στον 
υπουργό, που τα μελετά και μετά παίρνει 
την απόφασή του, χωρίς να δεσμεύεται 
από ό,τι του δόθηκε προηγουμένως.

Αυτό το άκρως αντεργατικό σύστημα 
ψηφίστηκε από τους Σαμαροβενιζέλους 
και εφαρμόζεται για πρώτη φορά από 
τους Τσιπροκαμμένους. Με ιδιαίτερο 
καμάρι μάλιστα, αφού -όπως λέει ο προ-
αλειφόμενος για υποψήφιος δήμαρχος 
Αθηναίων, υφυπουργός Ηλιόπουλος- θέ-
λουν να του δώσουν και συνταγματική 
κατοχύρωση. Θέλουν να κατοχυρώσουν 
συνταγματικά έναν από τους πιο μαύρους 
μνημονιακούς νόμους!

Αυτός είναι, λοιπόν, ο «προστάτης των 
εργαζομένων». Ενα στελεχάκι της σφα-  
λιάρας ή μάλλον ένα στελεχάκι «για 
πολλές μπάτσες» (όπως και οι υπόλοιποι 
συριζαίοι-λακέδες του κεφαλαίου).

Στελεχάκι «για πολλές μπάτσες»

Φασισταράδες
Αυτοί που διοικούν το διεθνές ποδόσφαιρο (ή μάλλον τις πο-

δοσφαιρικές μπίζνες) διακηρύσσουν ότι η πολιτική δεν έχει καμιά 
σχέση με το ποδόσφαιρο. Ο Λούκα Μόντριτς έχει άλλη γνώμη. 
Αυτός, όπως και άλλοι κροάτες διεθνείς ποδοσφαιριστές, χαιρε-
τούν τους (ίδιου φυράματος) φανατικούς κροάτες οπαδούς με το 
ναζιστικό χαιρετισμό των Ουστάσι, των κροατών δωσίλογων της 
Κατοχής που συνεργάζονταν με τους χιτλερικούς ναζί. Αυτό δεν 
εμπόδισε τους μπίζνεσμαν του ποδοσφαίρου να απονείμουν στον 
Μόντριτς το βραβείο της Χρυσής Μπάλας. Αυτό επέβαλε το μάρ-
κετινγκ (να σπάσει η κυριαρχία Μέσι και Ρονάλντο), αυτό έκαναν 
αδιαφορώντας για τις φασιστικές διακηρύξεις του λεγάμενου.

Ενας 63χρονος αλβανός εργάτης γης, 
ο Petrit Zifle, ο κύριος Πέτρος όπως 

τον ήξεραν στα χωριά της Λευκίμμης, 
έπεσε νεκρός χτυπημένος μπαμπέσικα 
από την καραμπίνα ενός χρυσαυγίτη 
τραμπούκου, με τον οποίο είχε διαπλη-
κτισθεί προηγουμένως στο καφενείο.

Αιτία του διαπληκτισμού το «Μακεδο-
νικό», το οποίο συζητούσε η παρέα στο 
καφενείο, όταν παρενέβη ο χρυσαυγί-
της και άρχισε να βρίζει τους ξένους. Ο 
Πετρίτ του απάντησε, οι υπόλοιποι μπή-
καν στη μέση και έδιωξαν τον χρυσαυγί-
τη κι αυτός πήγε στο σπίτι του, πήρε την 
καραμπίνα, έστησε καρτέρι και σκότωσε 
τον Πετρίτ την ώρα που αυτός γύριζε 
αμέριμνος στο σπίτι του. Στη συνέχεια, 
έκρυψε το όπλο σε κοντινή δασώδη πε-
ριοχή και παρίστανε τον ανήξερο. Οταν 
οι μπάτσοι έφτασαν σ' αυτόν, μετά τις 
μαρτυρίες των κατοίκων για τον καυγά 
στο καφενείο και για το ποιόν του, χρει-
άστηκε να τον πιέσουν για να ομολογή-
σει. Και πάλι όμως προσπάθησε να τους 
παραπλανήσει, λέγοντάς τους ότι πέτα-
ξε το όπλο στη θάλασσα. Εβαλαν δύτες, 
έψαξαν το βυθό, δε βρήκαν τίποτα και 
τότε άρχισαν να ψάχνουν την περιοχή 
κοντά στον τόπο του εγκλήματος, όπου 
και βρήκαν το όπλο του φασίστα. Προ-
φανώς, είχε σκοπό να αναιρέσει αργότε-
ρα την ομολογία του και να υποστηρίξει 
ότι του την απέσπασαν με ψυχολογική 
(ή και σωματική) πίεση οι μπάτσοι. Χω-
ρίς το όπλο, σκέφτηκε, δε θα μπορούν 
να μου φορτώσουν το φόνο.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι 
τα τοπικά Μέσα δε μίλησαν για το να-
ζιστικό ποιόν του δολοφόνου. Παρου-
σίαζαν το έγκλημα σαν αποτέλεσμα 
ενός διαπληκτισμού, για να σβήσουν 
τα ρατσιστικά χαρακτηριστικά του. 
Μόνο όταν η «Πρωτοβουλία Αγώνα και 
Αλληλεγγύης για τη Λευκίμμη» (έχει 
συγκροτηθεί για τον αγώνα που δίνεται 
ενάντια στον ΧΥΤΑ), κατήγγειλε ότι «ο 
δράστης ήταν γνωστός στους κύκλους 
της Χρυσής Αυγής και υπήρξε εκλογικός 
αντιπρόσωπός της στις τελευταίες εκλο-
γές στη Λευκίμμη και πολλές φορές μέ-
λος της “συνοδείας“ και του “κλιμακίου“ 
της ΧΑ στη Λευκίμμη» και μίλησε για 
«κλιμάκωση της παρουσίας της ΧΑ στη 
Λευκίμμη τα τελευταία χρόνια, μέσω 
της εμπλοκής της στο κίνημα ενάντια 
στο ΧΥΤΑ», η οποία «συνοδεύεται με 
την ταυτόχρονη έξαρση των φασιστι-
κών συμπεριφορών, των απειλών και 
της στοχοποίησης συγχωριανών μας 
με δημοκρατικές, αριστερές και αντι-
φασιστικές πεποιθήσεις», μπήκαν τα 
πράγματα στη θέση τους.

Οι νεοναζί ακολούθησαν τη γνώριμη 
μετά από τέτοια περιστατικά τακτική 
τους. Οπως για τη δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα έλεγαν ότι έγινε στη διάρ-
κεια καυγά για τα ποδοσφαιρικά και ότι 
ο Ρουπακιάς δεν είχε καμιά σχέση μ' αυ-
τούς (για να αποδειχτεί πανηγυρικά ότι 
ο Ρουπακιάς δεν ήταν απλό μέλος αλλά 
στέλεχος και ότι μαχαίρωσε τον Φύσ-
σα ως εκτελεστής ενός οργανωμένου 

σχεδίου), έτσι και για τη δολοφονία του 
Πετρίτ Ζίφλε δήλωσαν (πρώτα ο τοπικός 
βουλευτής Αϊβατίδης και μετά επίσημα 
η ΧΑ), ότι «το εν λόγω έγκλημα δεν έχει 
καμία πολιτική χροιά», ότι ο δράστης 
«δεν έχει καμία σχέση με την Χρυσή 
Αυγή» και ότι «ήταν για χρόνια γνωστό 
μέλος του ΚΚΕ»! Και θρασύδειλοι, και 
ψεύτες, και προβοκάτορες (θυμηθείτε 
ότι και για τον Ρουπακιά διέδιδαν ότι 
ήταν μέλος της ΚΝΕ). 

Πώς ξέρουν, όμως, ότι το έγκλημα δεν 
έχει πολιτική χροιά; Ειδικά μ' αυτή την 
αποστροφή φανέρωσαν τους φόβους 
τους και την ενοχή τους. Δεν έχουμε 
στοιχεία για να πούμε ότι το εν λόγω 
έγκλημα σχεδιάστηκε «από τα πάνω» 
(τίποτα δεν πρέπει να αποκλείεται όταν 
μιλάμε για την εγκληματική δράση του 
νεοναζιστικού μορφώματος), όμως το 
κλίμα που δημιουργούν οι νεοναζί το 
τελευταίο διάστημα, με το «Μακεδονι-
κό», με το «Βορειοηπειρωτικό», με την 
προσπάθεια να φτιάξουν εθνικοφασι-
στικό ρεύμα στη μαθητική νεολαία, με 
τις ρατσιστικές υλακές ενάντια στους 
«λαθρομετανάστες», είναι το θερμοκή-
πιο για τη δημιουργία δολοφόνων όπως 
ο 44χρονος της Λευκίμμης (ακόμα δεν 
έχει δημοσιευτεί το όνομά του!), ιδιαί-
τερα αν το θύμα είναι ένας περήφανος 
μετανάστης που δεν είναι απλά απο-
δεκτός στο περιβάλλον όπου ζει και 
εργάζεται, αλλά έχει κατακτήσει και το 
δικαίωμά του να εκφράζει τη γνώμη του 
και να συγκρούεται με τους ρατσιστές.

Η ναζιστική συμμορία εξακολουθεί 
να δολοφονεί
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Ο Μακρόν έδωσε εντολή 
στον υπουργό Εσωτερικών να 
προετοιμάσει τις δυνάμεις 
καταστολής για να αντιμετω-
πίσουν τους διαδηλωτές. Μαζί 
με το καρότο έρχεται πάντοτε 
και το μαστίγιο. Ομως η κατα-
στολή δεν μπορεί να αντιμε-
τωπίσει τέτοιες καταστάσεις, 
όπως έχει δείξει η Ιστορία (η 
γαλλική ιδιαίτερα). Αντιμέτω-
πη με τη χιονοστιβάδα των 
κινητοποιήσεων, η κυβέρνηση 
Φιλίπ κάλεσε τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης να συμβάλουν 
στην αποκλιμάκωσή τους και 
ανακοίνωσε ότι διατίθεται να 
κάνει και άλλες υποχωρήσεις 
σε σχέση με τα σκληρά δημο-
σιονομικά μέτρα που σκόπευε 
να εφαρμόσει, προκειμένου να 
οδηγηθεί η ένταση σε αποκλι-
μάκωση.

Ο Μακρόν, του οποίου η 
δημοτικότητα έχει καταβα-
ραθρωθεί και δεν τολμά να 
εμφανιστεί δημόσια σε κό-
σμο, διαπιστώνει τώρα ότι ο 
τσαμπουκάς που επέδειξε 
αρχικά ενάντια στα Κίτρινα 
Γιλέκα το μόνο που κατάφερε 
ήταν να φουντώσει τη λαϊκή 
οργή ενάντια στον ίδιο και την 
κυβέρνησή του. Τα αιτήματα 
δεν περιορίζονται πλέον στην 
κατάργηση των «περιβαλλο-
ντικών» φόρων, αλλά επεκτεί-
νονται στη θέσπιση μέτρων 
προστασίας του λαϊκού εισο-
δήματος και στη βελτίωση των 
κοινωνικών παροχών.

Οι επόμενες εβδομάδες θα 
δείξουν προς τα πού θα κινη-
θεί η κατάσταση. Ενα αυθόρ-
μητο κίνημα, όπως αυτό των 
Κίτρινων Γιλέκων, δεν μπορεί 
ασφαλώς να ανακόψει την 
πορεία συντηρητικής ανασυ-
γκρότησης του γαλλικού κα-
πιταλισμού, που ο τραπεζίτης 
Μακρόν θέλησε να προωθήσει 
με τακτική «πολέμου-αστρα-
πή». Μπορεί, όμως, να ανα-
κόψει την ορμή της, όπως και 
συνέβη, έστω κι αν η επιτυχία 
περιορίζεται στην αναστολή 
των «περιβαλλοντικών» φό-
ρων. Η εκτίμηση αυτή, βέβαια, 
κάθε άλλο παρά μειώνει τη 
σημασία αυτού του κινήματος 
που πρέπει να λειτουργήσει 
παραδειγματικά για όλη την 
Ευρώπη. Οι καπιταλιστές και 
το πολιτικό τους προσωπικό 
δε φοβούνται τα λόγια και την 
κάθε είδους διαμαρτυρία. Φο-
βούνται μόνο τις φωτιές της 
λαϊκής αντίστασης, όταν αυτή 
παίρνει βίαιο χαρακτήρα. Αυτό 
είναι το βασικό συμπέρασμα 
που πρέπει να κρατήσουμε απ' 
αυτή τη γαλλική άνοιξη μέσα 
στο καταχείμωνο.

Πανικόβλητοι 
ελιγμοί 
Μακρόν με 
στόχο την 
αποκλιμάκωση 
του βίαιου 
αγώνα
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Kolotoumba Italiana
Η ιταλική κυβέρνηση έχει «έναν ειλικρινή και εποικοδομητικό διά-

λογο με τις Βρυξέλλες». Ποιος έκανε αυτή τη δήλωση; Οχι ο «μετρι-
οπαθής» υπουργός Οικονομικών Τζιοβάνι Τρία, όπως θα μπορούσε 
να υποθέσει κάποιος, αλλά ο «πολύς» νεοφασίστας Ματέο Σαλβίνι, 
αρχηγός της Λέγκας, υπουργός Εσωτερικών και αντιπρόεδρος της 
συμμαχικής κυβέρνησης Κόντε. Ο ίδιος που πριν από λίγο καιρό 
δήλωνε ότι «δε συζητάει με μεθύστακες» και καλούσε τον Γιούνκερ 
να πίνει πρώτα δυο ποτήρια νερό και μετά να μιλά για την Ιταλία! 
Ακολούθησε ο έτερος Καππαδόκης, ο «πεντάστερος» Λουίτζι ντι 
Μάιο, που δήλωσε ότι η ιταλική κυβέρνηση θα κάνει τις απαραίτη-
τες αλλαγές στον προϋπολογισμό ώστε αυτός να εγκριθεί από την 
Κομισιόν.

Την kolotoumba Italiana θα την κάνουν φυσικά ο πρωθυπουργός 
Κόντε και ο υπουργός Οικονομικών Τρία. Χωρίς να χρειαστεί να τους 
κλείσουν επί δεκαεπτάωρο σε κάποια αίθουσα για να τους κάνουν 
σωβέ (στη στρατιωτική αργκό, ακρωνύμιο της «σωματικής βελτίω-
σης», ήτοι του καψονιού) η Μέρκελ με τον Μακρόν, όπως είχαν κάνει 
οι Μερκολάντ στον Τσίπρα. Το έχουμε ξαναγράψει: η Ιταλία είναι 
πολύ μεγάλη για να της συμπεριφερθούν όπως στην Ελλάδα. Είναι 
η τρίτη σε δύναμη ιμπεριαλιστική δύναμη της Ευρωζώνης. 

Δεν είχαν ανάγκη οι Σαλβίνι και Ντι Μάιο τις συμβουλές του Τσί-
πρα, να υποχωρήσουν τώρα γιατί μετά θα είναι χειρότερα γι' αυτούς. 
Αυτή ήταν εξαρχής η στρατηγική τους: να κάνουν το σόου της «απει-
θαρχίας» και της «σύγκρουσης με το κατεστημένο των Βρυξελλών» 
και μετά να πάνε σε ένα συμβιβασμό μαζί του. Που σίγουρα δε θα 
είναι η υπογραφή κάποιου Μνημόνιου, σαν αυτό που υπέγραψε ο 
Τσίπρας, αλλά η συμφωνία επί ενός προϋπολογισμού με έλλειμμα 
κάπου ανάμεσα στο 2,4% του ΑΕΠ, που προέβλεπε το προσχέδιο της 
ιταλικής κυβέρνησης και το 0,8% που ζητούσε η Κομισιόν.

Δεδομένου ότι η ιταλική αστική τάξη δεν έχει καμιά πρόθεση να 
αποχωρήσει από το ευρώ, ενώ οι Βρυξέλλες είναι υποχρεωμένες να 
σεβαστούν το μέγεθος και τη δύναμη της Ιταλίας, ήταν σίγουρο ότι 
θα πήγαιναν σε κάποιο συμβιβασμό. Γι' αυτό και μετά τις αρχικές 
«ζόρικες» δηλώσεις και οι δύο πλευρές έριξαν τους τόνους κι άρχι-
σαν να εργάζονται για το συμβιβασμό.

House of cards
Τρεις κοινοβουλευτικές ήττες μέσα σε μια μέρα, σε συνθήκες 

πολιτικής κρίσης, είναι υπεραρκετές για να οδηγήσουν κάθε αστό 
πολιτικό στην παραίτηση, όμως η Τερίζα Μέι έχει σιδερένιο στομάχι 
και δεν παραιτήθηκε. Θα το πάει μέχρι το τέλος, λέει, ελπίζοντας 
ότι το βρετανικό κοινοβούλιο, στις 11 Δεκέμβρη, θα εγκρίνει τη συμ-
φωνία για το Brexit που έχει συμφωνήσει με τους «27» της ΕΕ. Τα 
στοιχήματα, πάντως, δεν είναι υπέρ της, γι' αυτό και έχουν αρχίσει 
οι προπαρασκευαστικές κινήσεις για τον έλεγχο της κατάστασης, σε 
περίπτωση που η ψηφοφορία στις 11 του Δεκέμβρη θα είναι απορρι-
πτική για τη συμφωνία.

Με μια απόφαση που δεν έχει προηγούμενο, η πλειοψηφία των 
βρετανών βουλευτών έκρινε ότι η κυβέρνηση επέδειξε ασέβεια προς 
το κοινοβούλιο αρνούμενη να δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες 
κείμενο της γνωμοδότησης σχετικά με τη συμφωνία, που η πρωθυ-
πουργός ζήτησε και έλαβε από τον γενικό εισαγγελέα. Ετσι, η Μέι 
αναγκάστηκε να καταθέσει τη γνωμοδότηση, η οποία -μεταξύ των 
άλλων- αναφέρει ότι, αν επικυρωθεί η συμφωνία που υπέγραψε η 
Μέι, το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να παγιδευτεί σε μια επ' αόριστον 
τελωνειακή ένωση με την ΕΕ.

Η Μέι προσπάθησε να κάνει έναν ελιγμό της τελευταίας στιγμής, 
προτείνοντας να συζητηθεί η γνωμοδότηση του γενικού εισαγγελέα 
σε ειδική επιτροπή της Βουλής, μετά όμως την τελική ψηφοφορία 
της 11ης του Δεκέμβρη. Η πρόταση απορρίφθηκε από την πλειοψη-
φία.

Η τρίτη ήττα πόνεσε περισσότερο τη Μέι. Βουλευτής των Τόρις 
κατέθεσε τροπολογία, σύμφωνα με την οποία το Κοινοβούλιο αποκτά 
διευρυμένες εξουσίες σε περίπτωση απόρριψης της συμφωνίας στις 
11 Δεκέμβρη. Η πρόταση έγινε δεκτή από διακομματική πλειοψηφία, 
στριμώχνοντας τη Μέι στα σκοινιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες 
αυτές τις ψηφοφορίες κατά της Μέι ψήφισε και το ακροδεξιό βο-
ρειοϊρλανδικό DUP, το κόμμα που εξασφαλίζει στην κυβέρνηση Μέι 
την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Σύμφωνα με την τροπολογία, η κυβέρνηση οφείλει εντός τριών 
εβδομάδων να επανέλθει στη Βουλή και να διευκρινίσει τον τρόπο 
με τον οποίο σκοπεύει να συνεχίσει για να υλοποιήσει το Brexit. Οι 
βουλευτές έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν το κείμενο που 
θα καταθέσει ο πρωθυπουργός, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί 
να ζητήσουν οτιδήποτε: επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τις 
Βρυξέλλες, διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος, ακόμα και παραμονή 
στην ΕΕ. Η άποψη της πλειοψηφίας της Βουλής δεν είναι υποχρε-
ωτική για την κυβέρνηση, αλλά ποια κυβέρνηση θα τολμούσε να 
προχωρήσει με τη Βουλή απέναντι; Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που 
η αμερικάνικη JP Morgan εκτιμά ότι αυξήθηκαν οι πιθανότητες να 
ακυρωθεί το Brexit και ότι ο υπουργός Εμπορίου της Μέι, Λίαμ Φοξ, 
υπέρμαχος του Brexit ο ίδιος, δηλώνει ότι θεωρεί πολύ πιθανό πλέον 
η χώρα του να μην αποχωρήσει από την ΕΕ.

ΕΦΕΤ και υπουργικά ξεφτιλίκια

Με τη δημόσια υγεία 
σταθερά υποθηκευμένη
Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ο υπουργός 

Αγροτικής Ανάπτυξης Αραχωβίτης, τοπο-
θετώντας πρόεδρο του ΕΦΕΤ έναν παντελώς 
άσχετο, μοναδικό προσόν του οποίου είναι ότι 
στο παρελθόν είχε υπηρετήσει με φανατισμό 
στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, του οποίου 
υπήρξε στέλεχος, για να μεταπηδήσει το 2014 
στον ΣΥΡΙΖΑ και να γίνει προσωπικός χειρο-
κροτητής του Αραχωβίτη.

Σύμφωνα με τον Αραχωβίτη, ο συνταξιούχος 
εκπαιδευτικός Χρόνης Πολυχρονίου, τον οποίο 
τοποθέτησε πρόεδρο του ΕΦΕΤ, «έχει συμβά-
λει σαν Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδος, αλλά ιδίως ως Ειδικός Γραμ-
ματέας του Σώματος Επιθεώρησης εργασίας, 
του ΣΕΠΕ, όπου με τη δική του καθοδήγηση, 
τόσο οργανωτικά, όσο και θεσμικά, ο ρόλος του 
ΣΕΠΕ έφτασε σε ένα πολύ σημαντικό επίπεδο. 
Εγινε το σώμα εκείνο το οποίο διασφάλισε και 
συνεχίζει να διασφαλίζει τα δικαιώματα των 
εργαζομένων».

Θα νόμιζε κανείς, ότι ο Πολυχρονίου υπηρέ-
τησε στο ΣΕΠΕ τα τελευταία, τα συριζανελίτικα 
χρόνια. Λάθος. Ο Πολυχρονίου διορίστηκε στο 
ΣΕΠΕ επί κυβέρνησης Σημίτη, και διετέλεσε ει-
δικός γραμματέας το 2001-2004. Τότε που και 
ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε το ΣΕΠΕ ως διαλυμένο 
μηχανισμό που υπερασπίζεται τα συμφέροντα 
των καπιταλιστών και όχι των εργαζόμενων. Ο 
Πολυχρονίου διετέλεσε επίσης γενικός γραμ-
ματέας περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας το 1996-
1999, περίοδο για την οποία ξέρουμε τι γνώμη 
είχε ο ΣΥΡΙΖΑ για όλα τα όργανα εξουσίας. Σή-
μερα, όμως, ο Πολυχρονίου είναι συριζαίος και 
κυρίως προσωπικός χειροκροτητής του Αρα-
χωβίτη, οπότε, για να καθαγιαστεί ο διορισμός 
του, εξαίρεται και το έργο των κυβερνήσεων 
Σημίτη. Τέτοια φαυλότητα ούτε ο… Γκρούεζας.

Ενα απλό «γκουγκλάρισμα» στο όνομα 
Χρόνης Πολυχρονίου θα σας οδηγήσει σε… 
σπαρταριστές αναρτήσεις σε λακωνικούς δια-
δικτυακούς ιστότοπους. Ο Πολυχρονίου δίνει 
τα ρέστα του: «Παρά τις δυσκολίες, η κυβέρ-
νηση επιτέλεσε ένα τιτάνιο έργο» - «Ο ΣΥΡΙΖΑ, 
που επικύρωσε δύο φορές την πολιτική του σε 
ισάριθμες εκλογικές αναμετρήσεις, ήρθε για 
να μείνει. Ας το αποδεχτούν επιτέλους» - «Δεν 
έφυγα εγώ από το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ έφυγε 
από εμένα και από τον δρόμο του». Για όσους 
δε έκαναν πονηρές σκέψεις, ότι ο κύριος Χρό-
νης ήθελε να συνεχίσει την πολιτική καριέρα 
του, που διεκόπη το 2004 και δεν ανανεώθηκε 
το 2009, ήταν καταπέλτης: «Δεν με ενδιαφέ-
ρουν οι θεσούλες, τα οφίτσια και τα ψηφοδέλτια 
της επόμενης Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Εχω και 
καλλίτερα πράγματα να κάνω στη ζωή μου, εκτός 
της πολιτικής»! Πράγματι, δεν τον ενδιαφέρουν 
οι κρατικές θεσούλες…

Είπαμε, ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός Πολυ-
χρονίου εγκαταβιεί εις Λακεδαίμονα, η οποία 
τυχαίνει να είναι και εκλογική περιφέρεια του 
υπουργού Αραχωβίτη. Με τον διορισμό του 
οποίου στον υπουργικό θώκο της πλατείας Βά-
θη άρχισαν οι αίνοι, κοινώς γλείψιμο (αν δεν 
έχετε γερό στομάχι, παρακαλούμε πάρτε κανέ-
να Emetostop πριν συνεχίσετε την ανάγνωση): 
«Οι αγρότες και ο άνθρωπός τους» - «Ο νέος 
υπουργός είχε προηγουμένως οργώσει όλη τη 
χώρα, και με τις γνώσεις και το ήθος του είχε 
αναγνωριστεί ως ο υπ’ αριθμόν ένα χρήσιμος 
άνθρωπος αυτής της κυβέρνησης για όλους 
τους αγρότες» - «Αποφάσεις γρήγορες, καίρι-
ες, αποτελεσματικές. Σαν να ήταν έτοιμος, ο 
νέος υπουργός, από καιρό. Αποφάσεις που πε-
ρίμεναν από καιρό οι αγρότες. Και ακολουθούν 
κάθε μέρα και άλλες» - «Και συμπληρώνω εγώ 
αναπαράγοντας τη φωνή του νέου υπουργού, 

για τον οποίο πρέπει να αισθανόμαστε όλοι πε-
ρήφανοι» - «Να μην το ξεχάσω, ο νέος υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης που θα αφήσει εποχή 
είναι ο πατριώτης μας Σταύρος Αραχωβίτης»!

Οπως αντιλαμβάνεστε, με τέτοιο έργο, ο Πο-
λυχρονίου κέρδισε με το σπαθί του τη θέση του 
προέδρου του ΕΦΕΤ. Μόνο κάποιοι κακόψυχοι 
νεοδημοκράτες και πασόκοι τον χαρακτήρισαν 
-με κομψό τρόπο- άσχετο, στη συνεδρίαση της 
Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπο-
ρίου της Βουλής, που κλήθηκε να εκφέρει 
γνώμη για το διορισμό του. Και ο ακόμα πιο 
κακόψυχος πρώην υπουργός Αποστόλου, που 
επέλεξε να χτυπήσει το σαμάρι για ν' «ακού-
σει» ο γάιδαρος. Ο Αποστόλου αμφισβήτησε 
ότι ο Πολυχρονίου έχει τα προσόντα να ηγηθεί 
ενός φορέα που ασχολείται με την ασφάλεια 
των τροφίμων (είναι παντελώς άσχετος με το 
αντικείμενο) και τον ρώτησε αν ο ίδιος «αισθά-
νεται ότι είναι ικανός να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις των συγκεκριμένων καθηκόντων». 
Εννοείται πως ο Πολυχρονίου απάντησε ότι 
αισθάνεται ικανότατος. Είχε φροντίσει, άλλω-
στε, να τον καλύψει ο Αραχωβίτης, λέγοντας 
ότι αυτός θα έχει διοικητικό και συντονιστικό 
ρόλο. Σα να λέμε ότι άνετα μπορείς να βάλεις 
ένα φιλόλογο ως διευθυντή μιας χειρουργικής 
κλινικής…

Ο Αποστόλου φρόντισε να αποδομήσει 
και τον «παραιτηθέντα» Τσιάλτα, ως πολιτικό 
πρόσωπο. Του έπλεξε το εγκώμιο για το «έργο» 
του, αλλά τον έκανε ρόμπα, υποστηρίζοντας ότι 
στην πραγματικότητα δεν ήθελε να παραιτηθεί 
και μπλοφάριζε, αλλά δεν υπολόγισε ότι ο Αρα-
χωβίτης θα έκανε δεκτή την παραίτησή του για 
να διορίσει δικό του άνθρωπο! Για το «έργο» 
του δημαρίτη Τσιάλτα, που διορίστηκε στον 
ΕΦΕΤ από τους Σαμαροβενιζέλους και τον δι-
ατήρησε στο πόστο του ο Αποστόλου, έχουμε 
γράψει πολλές φορές. Συνοψίζεται στη φράση 
«διαρκής συγκάλυψη διατροφικών σκανδάλων, 
με κορυφαίο αυτό του αλογίσιου κρέατος». Δε 
θα επαναλάβουμε τα ίδια, λοιπόν.

Για εμάς το μείζον πρόβλημα δεν είναι η 
φαυλότητα των συριζαίων υπουργών, την οποία 
απογείωσε ο Αραχωβίτης, διορίζοντας στον 
ΕΦΕΤ ένα λιβανιστήρι του. Ο συγκεκριμένος 
διορισμός έρχεται να επιβεβαιώσει το γεγονός 
ότι δε δίνουν δεκάρα τσακιστή για τους ελέγ-
χους στα τρόφιμα και για την προστασία της 
δημόσιας υγείας. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εί-
ναι απλώς οι φερετζέδες πίσω από τους οποί-
ους κρύβεται η εγκληματική ασυδοσία των 
καπιταλιστών του κυκλώματος των τροφίμων 
(παραγωγικού και εμπορικού). Οι μηχανισμοί 
είναι υποστελεχωμένοι και μπαχαλοποιημένοι 
και έχουν ως βασική αποστολή τη συγκάλυψη, 
όταν ξεσπά κάποιο διατροφικό σκάνδαλο, και 
τον καθησυχασμό του λαού, ώστε να συνεχίσει 
να καταναλώνει τη σαβούρα που του πωλούν 
οι καπιταλιστές. Οπως έχουμε γράψει πολλές 
φορές, η ασφάλεια των τροφίμων στην ΕΕ 
στηρίζεται στον περιβόητο «αυτοέλεγχο των 
επιχειρήσεων». Εχουν βάλει το λύκο να φυλάει 
τα πρόβατα, μ' άλλα λόγια. Οταν σκοπός της 
καπιταλιστικής παραγωγής είναι η αποκόμιση 
του μέγιστου κέρδους, ο «αυτοέλεγχος των 
επιχειρήσεων» δεν μπορεί παρά να υπηρετεί 
αυτόν τον σκοπό. Κι όπως έχει αποδειχτεί, μέ-
γιστο κέρδος και δημόσια υγεία είναι έννοιες 
αλληλοαποκλειόμενες.

ΥΓ. Πρώτα ο Τσιρώνης και μετά ο Αραχωβί-
της ισχυρίστηκαν ξεδιάντροπα ότι «η Ελλάδα 
δεν είχε ποτέ διατροφικό σκάνδαλο»! Τι να 
πεις, σηκώνεις τα χέρια ψηλά μπροστά σε τό-
σο θράσος.

Φέρνουμε στο φως νέα στοιχεία

Καλύπτουν την ασυδοσία των γαλακτοβιομήχανων
Μιλώντας σε δημοσιογράφο του 

Agronews, στο περιθώριο εκδήλωσης 
που οργάνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσ-
σαλονίκης στις 28 Νοέμβρη, ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αραχω-
βίτης είχε αναγγείλει με στόμφο: «Σε συνε-
δρίαση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ χθες, έπειτα 
από σχετικούς ελέγχους και τη διαπίστωση 
παρατυπιών σε γαλακτοβιομηχανίες, υπάρχει 
εισήγηση για κυρώσεις και πρόστιμα σε βάρος 
παραβατών, για τα οποία θα ενημερωθείτε 
στις αμέσως επόμενες ημέρες».

Λίγο μετά από τη δήλωση Αραχωβίτη, 
εκδόθηκε δελτίο Τύπου από τον ΕΛΓΟ ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ, το οποίο ενημέρωνε ότι ο Οργανι-
σμός εισηγήθηκε στον υπουργό την επιβολή 
προστίμων σε κάποιες επιχειρήσεις. Τη στιγ-
μή που γράφονται αυτές οι γραμμές, έχουν 
περάσει ήδη οχτώ μέρες και ούτε φωνή ούτε 
ακρόαση από πλευράς Αραχωβίτη. Δεν έχει 
ανακοινώσει αν αποδέχεται ή όχι την εισή-
γηση Μπακαλέξη για την επιβολή των προ-
στίμων της πλάκας (γράψαμε αναλυτικά στο 
προηγούμενο φύλλο της «Κόντρας»).

Φαίνεται πως ο Αραχωβίτης και οι «πιτσι-
ρικάδες» σύμβουλοί του συνειδητοποίησαν 
εκ των υστέρων ότι η αποδοχή και δημοσι-
οποίηση των αστείων προστίμων που ειση-
γείται ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ Μπακαλέξης, όχι μόνο δεν προ-
σφέρει την παραμικρή πολιτική υπεραξία 
στην κυβέρνηση, αλλά εγκυμονεί τον κίνδυνο 
να πυροδοτήσει την εκδήλωση μαζικών δια-
μαρτυριών από τους φτωχούς κτηνοτρόφους. 
Το «μελετάνε», λοιπόν, ακόμα το πράγμα.

Στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ, ο Μπακαλέξης δε γνωστοποίη-
σε ούτε τα μέτρα που εισηγείται να παρθούν 
ούτε τα ονόματα των εταιριών, προφανώς για 
να αποφύγει τη γελοιοποίηση και την κατηγο-
ρία ότι εμμέσως πλην σαφώς επιτρέπει στις 
γαλακτοβιομηχανίες, τις τυροκομικές καπι-
ταλιστικές επιχειρήσεις και στις εισαγωγικές-
εμπορικές επιχειρήσεις να δρουν ασύστολα, 

παραβιάζοντας τα πάντα για την αποκόμιση 
ανώτατων καπιταλιστικών κερδών.

Ομως οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις 
έχουν ονόματα και ιδιοκτήτες με ονοματε-
πώνυμο. Στο προηγούμενο φύλλο δεν ανα-
φέραμε ονόματα, θέλοντας να επικεντρω-
θούμε κυρίως στη γελοιότητα του ύψους των 
προστίμων που ο Μπακαλέξης εισηγείται  να 
επιβληθούν σε μία τυροκομική επιχείρηση 
με έδρα τη Θεσσαλία και σε μία εισαγωγι-
κή-εμπορική εταιρία συμφερόντων του ίδιου 
καπιταλιστή.

Είχαμε ακόμα αποκαλύψει, ότι ενώ οι ελε-
γκτικοί μηχανισμοί του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
διαπίστωσαν ότι δύο ακόμα εταιρίες πούλη-
σαν στην εταιρία του θεσσαλού τυροκόμου 
εισαγόμενο αγελαδινό και πρόβειο γάλα, ο 
διευθύνων σύμβουλος δεν εισηγήθηκε την 
επιβολή του παραμικρού προστίμου, ούτε 
καν του πιο ανώδυνου σ’ αυτές τις εταιρίες. 
Θα μιλήσουμε πλέον με ονοματεπώνυμα, και 
με αναφορές στις παραβάσεις που έκαναν 
αυτές οι εταιρίες, τις οποίες εντόπισαν οι 
ελεγκτές του πρώην ΕΛΟΓΑΚ, καθώς και στις 
εισηγήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων 
του πρώην ΕΛΟΓΑΚ προς τον διευθύνοντα 
σύμβουλο Μπακαλέξη.

Η τυροκομική επιχείρηση είναι η «Μπα-
ταγιάννης Food Μονοπρόσωπη ΕΠΕ». Οι 
υπηρεσιακοί παράγοντες αναφέρουν ότι 
βασικός προμηθευτής αυτής της εταιρίας με 
εισαγόμενο από την Ευρωπαϊκή Ενωση νωπό 
αγελαδινό και πρόβειο γάλα (το οποίο, προ-
φανώς χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
φέτας ΠΟΠ) είναι η «ΕΛΑΤΗ ΕΠΕ». Αναφέ-
ρουν, ακόμα, ότι η εταιρία «ΕΛΑΤΗ» ανήκει 
στον ιδιοκτήτη της εταιρίας «Μπαταγιάννης 
Food Μονοπρόσωπη ΕΠΕ». Με έρευνα που 
κάναμε διαπιστώσαμε ότι η «Μπαταγιάννης 
Food Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» κατέχει όλες τις 
μετοχές της εταιρίας «Αθλητικός Ομιλος 
Τρίκαλα ΠΑΕ».

Δεν είναι δύσκολο να συμπεράνει κανείς 

ότι ο ιδιοκτήτης των τριών αυτών εταιριών εί-
ναι καπιταλιστής με μεγάλη οικονομική επι-
φάνεια. Γι’ αυτό και ο Μπακαλέξης, προφα-
νώς μετά από επικοινωνία με τον Αραχωβίτη, 
επέλεξε την τακτική της επιβολής ευτελών 
προστίμων και όχι την αφαίρεση της άδειας 
παραγωγής φέτας ΠΟΠ (όπως προβλέπεται 
από τον ισχύοντα Κανονισμό Ελέγχου και 
Πιστοποίησης του AGROCERT) και την επι-
βολή βαριών χρηματικών προστίμων. Είχε και 
έναν επιπλέον λόγο ο Μπακαλέξης να μην 
εισηγηθεί την αφαίρεση της άδειας παραγω-
γής φέτας: πώς να εισηγηθεί κάτι τέτοιο όταν 
είναι γνωστό ότι το σύνολο των γαλακτοβι-
ομηχανιών και τυροκομικών επιχειρήσεων 
παράγουν φέτα ΠΟΠ χρησιμοποιώντας και 
εισαγόμενο γάλα; Αν πρότεινε την αφαίρεση 
της άδειας από τη συγκεκριμένη εταιρία, θα 
άνοιγε τον ασκό του Αιόλου και θα έπρεπε να 
κάνει το ίδιο σε όλες τις υπόλοιπες γαλακτο-
βιομηχανίες και τυροκομικές εταιρίες.

Πρέπει να τονίσουμε για μια ακόμα φορά, 
ότι η εταιρία ΕΛΑΤΗ δεν είναι η μοναδική 
που εισάγει νωπό γάλα από την Ευρωπαϊ-
κή Ενωση (ενώ δε διαθέτει εγκαταστάσεις 
παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων), 
προκειμένου να το πουλήσει (ή απλώς να το 
μεταφέρει ως ενδιάμεσος, όταν ιδιοκτήτης 
στην εταιρία εισαγωγής-πώλησης και στην 
εταιρία παραγωγής-αγοράς είναι ο ίδιος 
καπιταλιστής) σε γαλακτοβιομηχανία ή σε 
τυροκομική επιχείρηση για να παρασκευά-
σουν φέτα. 

Σύμφωνα με τους θεσσαλονικείς υπηρε-
σιακούς παράγοντες, από την έρευνα που 
έγινε, η εταιρία «Μπαταγιάννης Food Μονο-
πρόσωπη ΕΠΕ» αγόραζε άμεσα η ίδια νωπό 
γάλα από την Ευρωπαϊκή Ενωση και από δύο 
ακόμα εισαγωγικές-εμπορικές επιχειρήσεις. 
Την εταιρία «ΒΙΟΤΥΡ», με έδρα το Κορωπί, 
και την εταιρία «ΚΑΛΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-
ΛΟΣ», με έδρα τις Αχαρνές. Και οι δύο αυτές 
εταιρίες έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια. 
Ιδιαίτερα η δεύτερη έχει και εγκαταστάσεις 

σε βαλκανικές χώρες.
Γνωρίζαμε ήδη ότι υπάρχει μία εταιρία 

στην Αθήνα (με έδρα κοντά στο Δημαρχείο 
Αθηνών) και μία στον Εβρο, εισαγωγικές- 
εμπορικές, που εισάγουν λευκό τυρί από τη 
Γαλλία, νωπό γάλα και άλλα προϊόντα (γα-
λακτοκομικά και μη). Ενώ εισάγουν γάλα, δε 
διαθέτουν εγκαταστάσεις παραγωγής. Το 
γάλα που εισάγουν το προωθούν κατευθείαν 
σε άλλες εταιρίες, προκειμένου να το ελλη-
νοποιήσουν και να φτιάξουν φέτα.

Αποδεικνύεται λοιπόν, χωρίς να υπάρχει 
η παραμικρή αμφιβολία, ότι είναι γενικευ-
μένη η κομπίνα της ελληνοποίησης εισαγό-
μενου νωπού γάλακτος και ότι οι ελεγκτικοί 
μηχανισμοί, με άνωθεν εντολή, κάνουν τα 
στραβά μάτια. Και στις περιπτώσεις που οι 
ελεγκτικοί μηχανισμοί εντοπίζουν χρήση 
εισαγόμενου νωπού πρόβειου γάλακτος και 
εισηγούνται στον διευθύνοντα σύμβουλο του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ την αφαίρεση της άδειας 
παραγωγής φέτας ΠΟΠ, αυτός, όπως καλή 
ώρα ο Μπακαλέξης, γράφει στα παλιά του τα 
παπούτσια την έρευνά τους και την εισήγησή 
τους και με τα πρόστιμα που προτείνει ρίχνει 
τους καπιταλιστές στα μαλακά (γιατί αυτά εί-
ναι της πλάκας, ειδικά αν συγκριθούν με τα 
κέρδη από τις ελληνοποιήσεις εισαγόμενου 
γάλακτος).

Στην περίπτωση της εταιρίας «Μπαταγιάν-
νης Food Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», οι υπηρεσι-
ακοί παράγοντες, για να υποστηρίξουν την 
άποψή τους ότι πρέπει να της αφαιρεθεί η 
άδεια παραγωγής φέτας, επικαλούνται δια-
τάξεις της ισχύουσας ΚΥΑ για τους ελέγχους 
και διατάξεις του Κανονισμού Ελέγχου και 
Πιστοποίησης του AGROCERΤ. Οπως υπο-
στηρίζουν, συνεκτιμώντας τη σοβαρότητα 
και λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές αποτε-
λεσματικότητας και αποτρεπτικότητας, θε-
ωρούν ότι τεκμηριώνεται επαρκώς η άμεση 
άρση του δικαιώματος πώλησης φέτας και 
τα όποια αποθέματα πρέπει να πωληθούν 
ως λευκό τυρί. Σε διαφορετική περίπτωση, 

επισημαίνουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, η 
κάθε επιχείρηση απλώς δεν θα μας αφήνει 
να ελέγξουμε και θα εξακολουθεί να παρά-
γει και να πουλά φέτα με όποια πρώτη ύλη 
θέλει!!!! Κάθε μέρα που περνά και η επιχεί-
ρηση αυτή παράγει φέτα, είναι πλήγμα για 
την αξιοπιστία του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και την 
αίσθηση δικαίου, καταλήγουν οι υπηρεσιακοί 
παράγοντες!

Ο διευθύνων σύμβουλος Μπακαλέξης 
εισηγήθηκε στον Αραχωβίτη την επιβολή 
προστίμου 5.000 ευρώ στην «Μπαταγιάννης 
Food Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», η οποία -σύμφω-
να με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παρά-
γοντες- «παράγει και πουλά φέτα με όποια 
πρώτη ύλη θέλει»! Μπορείτε να δώσετε μόνοι 
σας τον αρμόζοντα χαρακτηρισμό σ' αυτή 
την ενέργεια του διευθύνοντα συμβούλου 
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και «εκλεκτού» του 
ΣΥΡΙΖΑ (του οποίου άλλωστε είναι επί χρό-
νια στέλεχος).

Θα ήταν λάθος, όμως, να περιοριστούμε 
στην τυροκομική επιχείρηση «Μπαταγιάννης 
Food», επειδή ελέγχθηκε και βρέθηκαν όσα 
περιγράφουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες του 
πρώην ΕΛΟΓΑΚ. Δεν πρόκειται για εξαίρεση, 
αλλά για τον κανόνα. Το σύνολο των γαλα-
κτοβιομηχανιών χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη 
εισαγόμενο γάλα όλων των τύπων, νωπό και 
συμπυκνωμένο. Αυτό το γάλα το αποθηκεύ-
ουν σε κοινές δεξαμενές με το ντόπιο γάλα 
και με το μείγμα παράγουν φέτα, γιαούρτι και 
κάθε είδους γαλακτοκομικά προϊόντα.

Γι' αυτό κι εμείς επιμένουμε σ' αυτό που 
από την πρώτη στιγμή έχουμε διατυπώσει ως 
αίτημα: εδώ και τώρα να καταργηθεί η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση του Αυγούστου του 2016 
και να απαγορευτεί η χρήση συμπυκνωμένου 
(εβαπορέ) γάλακτος στην παραγωγή όλων 
των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Γεράσιμος Λιόντος

Η γαλακτοβιομηχανία ΔΕΛΤΑ απαιτεί από 
τους κτηνοτρόφους να μειώσουν την πα-

ραγωγή αγελαδινού γάλακτος σε ποσοστό 
που κυμαίνεται από 8% μέχρι 15% (ανάλογα 
με την περιοχή). Κι εμείς θυμηθήκαμε τον 
ανεκδιήγητο πρώην υπουργό Αποστόλου, που 
στις επαναλαμβανόμενες απαιτήσεις των 
κτηνοτρόφων να καταργηθεί η ΚΥΑ του 2016, 
που νομιμοποίησε τη χρήση του εισαγόμενου 
συμπυκνωμένου γάλακτος, και να ελεγχθούν 
οι γαλακτοβιομήχανοι για την κατακόρυφη 
πτώση των τιμών του γάλακτος, απαντούσε 
ότι η εισαγωγή νωπού γάλακτος από την ΕΕ 
είναι ελεύθερη και ότι η κυβέρνηση δεν μπο-
ρεί να παρέμβει για να ανακόψει την πτώση 
των τιμών.

Ο Αποστόλου απαντούσε μονότονα έτσι, 
προκειμένου να καλύψει τη στρατηγική των 
κυβερνήσεων διαχρονικά, να επιτρέπουν 
στους γαλακτοβιομήχανους να χρησιμο-
ποιούν μαζικά συμπυκνωμένο γάλα στην 
παραγωγή όλων των γαλακτοκομικών προ-
ϊόντων, να αποδιοργανώνουν τους ελεγκτι-
κούς μηχανισμούς και να αφήνουν σκόπιμα 
τα πράγματα να εξελιχτούν έτσι που αυτοί 
οι μηχανισμοί να καταλήξουν και διάτρητοι. 
Ολες οι κυβερνήσεις ενδιαφέρονταν πώς οι 
γαλακτοβιομήχανοι θα βγάλουν ανώτατο 
καπιταλιστικό κέρδος σε βάρος τόσο των 
κτηνοτρόφων όσο και των εργαζόμενων στις 
πόλεις.

Τα στοιχεία που θα παραθέσουμε στη 
συνέχεια και αφορούν την εξέλιξη της αγε-
λαδοτροφίας από το 1995 μέχρι το 2017 και 

τις εισαγωγές νωπού και συμπυκνωμένου 
γάλακτος από την ΕΕ, προέρχονται από τον 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και επομένως δεν μπο-
ρούν να τα αμφισβητήσουν η πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και οι 
άνθρωποι του συριζαϊκού «σωλήνα», που την 
πλαισιώνουν.

u Μέσα σε 22 χρόνια, από το 1995 μέχρι 
το 2017, 21.775 κτηνοτρόφοι εγκατέλειψαν την 
εκτροφή αγελάδων γαλακτοπαραγωγής! Από 
τους 24.309 αγελαδοτρόφους το 1995, έμει-
ναν μόνο 2.534 το 2017.

u Το 1995 υπήρχαν 12.900 κτηνοτρόφοι 
που παρέδιδαν μέχρι 10 τόνους γάλα το 
χρόνο. Το 2015 είχαν μείνει 611.

u Το 1995 οι κτηνοτρόφοι  που παρέδιδαν 
10-50 τόνους γάλα το χρόνο ήταν 8.527 και 
το 2015 είχαν μείνει 1.044!

u Το 1995 οι κτηνοτρόφοι που παρέδιδαν 
πάνω από 200 τόνους γάλα το χρόνο ήταν 
484. Αντιπροσώπευαν το 1,99% του συνολικού 
αριθμού των κτηνοτρόφων και παρέδιδαν το 
27,53% της παραχθείσας ποσότητας αγελαδι-
νού γάλακτος. Το 2005, αυτοί οι κτηνοτρόφοι 
ήταν 991, αντιπροσώπευαν το 13.74% του συ-
νολικού αριθμού των κτηνοτρόφων και παρέ-
διδαν το 65,37% της παραχθείσας ποσότητας 
γάλακτος. Το 2015 αυτοί οι κτηνοτρόφοι ήταν 
796, αντιπροσώπευαν το 24.52% του συνόλου 
των κτηνοτρόφων και παρέδιδαν το 80,66% 
του συνολικού γάλακτος.

u Το 1995 οι αγελαδοτρόφοι που παρέ-
διδαν περισσότερους από 1000 τόνους το 

χρόνο ήταν 12 και παρέδιδαν συνολικά 16.706 
τόνους γάλα, το 2005 ήταν 82 και παρέδιδαν 
120.239 τόνους και το 2015 ήταν 112 και παρέ-
διδαν 195.422 τόνους γάλα.

u Αν εξαιρέσουμε το 2005, που η παραγω-
γή είχε ανέλθει σε 734.000 περίπου τόνους 
αγελαδινού γάλακτος, το 1995 η παραγωγή 
ήταν 645.492 τόνοι, από 24.309 κτηνοτρό-
φους, και το 2015 ήταν 602.519 από 3.246 
κτηνοτρόφους. Δηλαδή, ενώ έχουμε πολύ 
μεγάλη μείωση των κτηνοτρόφων (21.063 
παραγωγοί), η παράδοση γάλακτος μειώθηκε 
μόνο κατά 41.000 τόνους περίπου.

u Οι γαλακτοπαραγωγοί μειώθηκαν και 
κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης από 
την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Το 2015 
ήταν 3.246 και το 2017 μειώθηκαν σε 2.534 
(μείωση κατά 22%).

Είχαμε, δηλαδή, μια συνεχή συγκέντρωση 
της παραγωγής και του κεφαλαίου, όχι όμως 
τέτοια που να καλύπτει τις πραγματικές ανά-
γκες της εσωτερικής αγοράς και τις πραγμα-
τικές ανάγκες για τις εξαγωγές (ελληνικού 
γιαουρτιού για παράδειγμα - η φέτα δεν συ-
μπεριλαμβάνεται, γιατί αναφερόμαστε μόνο 
στο αγελαδινό γάλα). Αυτό οφειλόταν στην 
αντιαγροτική πολιτική που ασκούσαν όλες οι 
κυβερνήσεις, αλλά και στο γεγονός ότι αυτές 
άφησαν (και αφήνουν) τους γαλακτοβιομή-
χανους να αλωνίζουν, στην κυριολεξία, σε 
βάρος των κτηνοτρόφων και της κτηνοτρο-
φικής παραγωγής.

Τσάκισαν, λοιπόν, τους αγελαδοτρόφους 

γαλακτοπαραγωγής, αναγκάζοντας την 
πλειοψηφία τους να εγκαταλείψουν την 
κτηνοτροφία και τώρα έρχεται η ΔΕΛΤΑ και 
τους ζητά να μειώσουν την παράδοση του 
γάλακτος! Δεν έχουμε στοιχεία για τις πο-
σότητες νωπού αγελαδινού γάλακτος που 
συγκεντρώνει η ΔΕΛΤΑ, είναι όμως βέβαιο 
πως αν υλοποιηθεί αυτός ο εκβιασμός θα 
επέλθει ένα ακόμα χτύπημα στην παραγωγή 
νωπού αγελαδινού γάλακτος και στους κτη-
νοτρόφους.

Η κυβέρνηση των Τσιπροκαμμένων σφυ-
ρίζει αδιάφορα. Με την ΚΥΑ του Αυγούστου 
του 2016 νομιμοποίησε τη χρήση συμπυκνω-
μένου γάλακτος στην παραγωγή ελληνικού 
γιαουρτιού, με αποτέλεσμα να αυξηθεί 
ακόμη πιο πολύ η εισαγωγή συμπυκνωμένου 
γάλακτος. Αυτό προκύπτει από τα επίσημα 
στοιχεία 

u Το 2015 σε σχέση με το 2014 είχαμε 
αύξηση των εισαγωγών νωπού αγελαδινού 
γάλακτος κατά 16.000 τόνους και συμπυ-
κνωμένου κατά περίπου 6.000 τόνους. Το 
συμπυκνωμένο γάλα αραιώνεται σε αναλογία 
1:4 με νερό και επομένως το ισοδύναμο των 
6.000 τόνων είναι 30.000 τόνοι γάλακτος. 
Ετσι, το 2015 είχαμε μια συνολική αύξηση 
των εισαγωγών αγελαδινού γάλακτος κατά 
46.000 τόνους.

u Το 2016 οι εισαγωγές νωπού γάλακτος 
αυξήθηκαν κατά 4,5 χιλιάδες τόνους και συ-
μπυκνωμένου κατά 15.500 χιλιάδες τόνους. 
Το 2016 σε σχέση με το 2014 είχαμε μια 
αύξηση νωπού γάλακτος νωπού και συμπυ-

κνωμένου γάλακτος. Συνολικά είχαμε μια 
αύξηση εισαγωγών αγελαδινού γάλακτος 
κατά 82.000 τόνους.

u Το 2017 είχαμε σε σχέση με το 2014 
μια αύξηση 22.000 τόνων συμπυκνωμένου 
γάλακτος και μια μείωση 4.000 τόνων νω-
πού γάλακτος. Η συνολική αύξηση των ει-
σαγωγών ανήλθε σε 106.000 τόνους!

Περιττεύει να πούμε ότι αυτές οι εισαγω-
γές συμπυκνωμένου και νωπού γάλακτος, 
που συνεχίζονται και στην εποχή των ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ, έπληξαν καίρια τόσο την ποσότη-
τα του παραγόμενου ελληνικού γάλακτος 
όσο και τις τιμές. Οι Τσιπροκαμμένοι δε 
συνέχισαν απλά την πολιτική των προκα-
τόχων τους, αλλά ερωτοτροπούν με τον 
ΣΕΒΓΑΠ και τον έχουν αναγορεύσει σε… 
ηγέτη (γράφουμε σχετικά στη σελίδα 12). 

Επειδή το κύρος τους έχει πληγεί ανεπα-
νόρθωτα και οι φτωχοί κτηνοτρόφοι «βρά-
ζουν», ο Τσίπρας οργάνωσε στις αρχές 
της εβδομάδας φιέστα στο Συνεταιρισμό 
Καλαβρύτων. Ενα μικρό συνεταιρισμό, με 
δυναμικό 450 μελών (τα ενεργά είναι πολύ 
πιο λίγα), που συγκεντρώνει αιγοπρόβειο 
γάλα μόνο από την περιοχή και που, φυσι-
κά, δεν μπορεί από μόνος του να ανατρέ-
ψει την φορά των πραγμάτων, όπως αυτά 
διαμορφώθηκαν από τις αντισυνεταιρι-
στικές πολιτικές όλων των κυβερνήσεων. 
Σ' αυτό το ζήτημα, όμως, θα επανέλθουμε, 
γιατί κανένας σαλταδορισμός του Τσίπρα 
δεν πρέπει να μένει αναπάντητος.

Ετσι τσάκισαν την κτηνοτροφία, προς όφελος των βιομήχανων και των εισαγωγέων
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Αγώνας μετά μουσικής
Σε απόσυρση του επίμαχου άρθρου 40 του σχεδίου 

νόμου «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες δια-
τάξεις» αναγκάστηκε το υπουργείο Παιδείας μετά τις 
κινητοποιήσεις των μαθητών των μουσικών σχολείων.

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται ο «διάλο-
γος» για να αποφύγει τις αντιδράσεις, αν και δεν είναι 
σίγουρο ότι δεν θα επανέλθει στο μέλλον με αντίστοιχες 
ρυθμίσεις.

Οι μαθητές των μουσικών σχολείων, που κάθε χρόνο 
αναγκάζονται να κατεβούν στους δρόμους διεκδικώντας 
τα αυτονόητα, φέτος αντιμετώπισαν και μια νέα απειλή 
με το εν λόγω άρθρο του σχεδίου νόμου.

Τα παιδιά σε ανακοίνωσή τους τόνισαν τα εξής: «Οι 
μαθητές των καλλιτεχνικών και μουσικών σχολείων της 
χώρας αποδοκιμάζουμε το άρθρο 40 του νομοσχεδί-
ου της κυβέρνησης “Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό ταμείο και άλλες 
διατάξεις” που καταργεί την καλλιτεχνική επιτροπή 
αρμόδια για την λειτουργία των σχολείων μας, αλλάζει 
τον στόχο των σχολείων μας από σχολεία κατάρτισης 
σε σχολεία ενθάρρυνσης και διακόπτει την απαραίτητη 
χρηματοδότηση των σχολείων μας για ειδικό εξοπλισμό. 
Είναι σαφές πως με τα παραπάνω η κυβέρνηση υποβαθ-
μίζει τα σχολεία μας και αποσκοπεί την κατάργησή τους! 
Απαιτούμε την άμεση απόσυρση του παραπάνω άρθρου 
που μας κόβει τα φτερά και το δικαίωμά μας να ονει-
ρευόμαστε».

Στο πλευρό των μαθητών τάχθηκαν ΟΛΜΕ, ΕΛΜΕ και 
η Πανελλήνια Ενωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνι-
κών Σχολείων.

Σχολικές καθαρίστριες
Εδέησε επιτέλους το Ιδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου 

Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) να γνωστοποιήσει ότι καταρ-
τίστηκαν οι Συμβάσεις Χρηματοδότησης μεταξύ Ι.ΝΕ.
ΔΙ.ΒΙ.Μ. και αντίστοιχων Σχολικών Επιτροπών των Δήμων, 
ώστε να κινηθεί η διαδικασία για να πληρωθούν οι σύγ-
χρονοι είλωτες, κατά κόσμον σχολικές καθαρίστριες, που 
παραμένουν εδώ και τέσσερις μήνες, από την έναρξη 
του σχολικού έτους χωρίς φράγκο στην τσέπη.

Βέβαια, τα πάντα εξαρτώνται από το πόσο γρήγορα 
θα κινηθούν οι σχολικές επιτροπές των Δήμων (προ-
θεσμία έως τις 10/12/18 για να αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.
ΔΙ.ΒΙ.Μ τις υπογεγραμμένες Συμβάσεις, προκειμένου 
μέχρι τις 14/12/2018 να έχουν πιστωθεί στον τραπεζικό 
τους λογαριασμό τα αντίστοιχα ποσά για την περίοδο 
Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου), ώστε 
οι καθαρίστριες να πληρωθούν ως τα Χριστούγεννα.

Χρειάστηκε αγώνας για να φθάσουμε σε αυτό το απο-
τέλεσμα (οι καθαρίστριες κατέβηκαν σε απεργία). Οι συ-
ριζαίοι που επένδυσαν σε προεκλογική δημαγωγία με τις 
απολυμένες καθαρίστριες του υπουργείου Οικονομικών, 
έχουν πετάξει προ πολλού το φιλολαϊκό προσωπείο τους 
στα σκουπίδια, διατηρώντας την επισφαλή εργασία, τις 
ελαστικές εργασιακές σχέσεις, τις εργολαβίες στο δη-
μόσιο.

Θυμίζουμε ότι οι σχολικές καθαρίστριες διεκδικούν:
• Μόνιμη, πλήρη και σταθερή εργασία με αορίστου 

χρόνου συμβάσεις και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστι-
κά δικαιώματα.

• Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων, χωρίς όρους 
και προϋποθέσεις.

• Αξιοπρεπείς αμοιβές και επαναφορά όλου του κλά-
δου στα ΒΑΕ.

• Ανθρώπινες Συνθήκες Εργασίας, με τήρηση των κα-
νόνων Υγιεινής και Ασφάλειας.

• Χορήγηση των εκ του νόμου προβλεπόμενων Μέσων 
Ατομικής Προστασίας, με αναδρομική ισχύ.

• Εγκαιρη και άμεση καταβολή των δεδουλευμένων 
αποδοχών.

• Ασφάλεια και ΟΧΙ Επισφάλεια στην εργασία – Καμία 
μείωση αιθουσών.

• Καμία απόλυση εργαζόμενης από Δημάρχους και 
Σχολικές Επιτροπές.

• Εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και σύναψη 
συμβάσεων εργασίας διετούς διάρκειας σε όλο τον 
κλάδο.

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία

Οι μαθητές γύρισαν την πλάτη 
στο φασισμό

Τον εθνικιστικό, φασιστικό 
παροξυσμό μέσα στους μα-

θητές προσπάθησαν να ενεργο-
ποιήσουν φασιστικά μορφώματα 
όλων των ειδών, με τη σιωπηλή, 
καλυμμένη ή και απροκάλυπτα 
ανοιχτή συνδρομή της ΝΔ. Πλην, 
όμως, απέτυχαν και δε μπόρεσαν 
να δημιουργήσουν το πολυπόθη-
το αποτέλεσμα. Η συντριπτική 
πλειοψηφία των μαθητών «δεν 
τσίμπησε» στο φασιστικό δηλη-
τήριο. 

Την ημέρα -υποτίθεται- κο-
ρύφωσης των  μαθητικών κινη-
τοποιήσεων-καταλήψεων με 
προτάγματα «Μακεδονικό», 
«Βόρειος Ηπειρος» «Κατσίφας» 
μόνον το 13,9% των σχολείων πα-
νελλαδικά (δυστυχώς, μέσα στο 
ποσοστό αυτό είναι και σχολεία 
που τελούσαν υπό κατάληψη για 
εκπαιδευτικά  ζητήματα) προ-
χώρησε σε καταλήψεις, με το 
μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 
30%) των σχολείων να είναι στη 
Βόρεια Ελλάδα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που έδωσαν οι Περιφε-
ρειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευ-
σης.

Από την επομένη, ο αριθμός 
των σχολείων που συνέχισε τις 
καταλήψεις άρχισε να φθίνει 
δραματικά, προς μεγάλη λύπη 
των φασιστοειδών και απ’ ό,τι 
φαίνεται (νεότερα στοιχεία δεν 
είναι γνωστά) έκλεισε ή κλείνει 
αυτός ο κύκλος. Τούτο, βέβαια, 
δε σημαίνει ότι δεν θα ξαναγί-
νουν προσπάθειες από τα εμέ-
σματα των εθνικιστών και φα-
σιστών να υπάρξει νέος γύρος, 
όσο προχωρούμε πιο κοντά στην 
επικύρωση της συμφωνίας των 
Πρεσπών.

Τις ημέρες αυτές, έγιναν πολ-
λές καταγγελίες για εκφοβι-
σμούς μαθητών, γονέων και εκ-

παιδευτικών, με αποκορύφωμα 
το «πέσιμο» 30 περίπου κουκου-
λοφόρων φασιστοειδών στους 
μαθητές του 1ου ΓΕΛ-ΚΑΠΕΤΑ-
ΝΑΚΕΙΟΥ Ηρακλείου Κρήτης, 
που είχαν αναρτήσει στο σχολείο 
τους πανό με το σύνθημα «Εξω 
ο φασισμός από τα σχολεία». Οι 
φασίστες, που φώναζαν το γνω-
στό σύνθημα του νεοναζιστικού 
μορφώματος της Χρυσής Αυγής 
«αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή», αφού 
πρώτα κατέβασαν το πανό των 
μαθητών στη συνέχεια για δύο 
ώρες, προσπάθησαν με βρισιές 
και πέτρες να τρομοκρατήσουν 
τους μαθητές και αποχώρησαν 
με την έλευση της αστυνομίας. 
Σκηνικό τρόμου έστησαν οι φα-
σίστες και σε κατειλημμένο με 

εκπαιδευτικά αιτήματα και αντι-
φασιστικά συνθήματα Λύκειο 
στα Γιάννενα (Κιάφα), καθώς και 
ενάντια σε μαθητές του σχολικού 
συγκροτήματος της Γκράβας, 
που καλούσαν σε αντιφασιστική 
δράση.

Σε απάντηση της προσπάθειας 
των εθνικιστών και φασιστών, δε-
κάδες σχολεία προχώρησαν σε 
αντιφασιστικές δράσεις και εξέ-
δωσαν ανάλογα ψηφίσματα, ενώ 
πολυπληθείς ήταν στο ίδιο μήκος 
κύματος και οι ανακοινώσεις των 
ΕΛΜΕ.

Για τον ίδιο λόγο υπήρξε και 
σχετική ανακοίνωση-ψήφισμα 
της ΟΛΜΕ. Η ανακοίνωση ανα-
φέρει ότι η προσπάθεια των 

εθνικιστικών και ακροδεξιών 
κύκλων «ξεκίνησε από τη γιορ-
τή της 28ης Οκτωβρίου και την 
αμφισβήτηση του Πολυτεχνείου 
και συνεχίστηκε με πρόσχημα 
το Μακεδονικό ζήτημα κ.α.»  Η 
ανακοίνωση επίσης αναφέρει 
ότι οι κύκλοι αυτοί «στοχοποιούν 
καθηγητές/τριες (π.χ. Βέροια), 
σχολεία (π.χ. Γέρακας) και ολό-
κληρες ΕΛΜΕ (π.χ. Ε΄ ΕΛΜΕ Αν. 
Αττικής, Γ΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονί-
κης) που αντιστέκονται σε αυτήν 
τους την προσπάθεια, καλώντας 
σε ‘’διαπόμπευση’’ και σε άσκηση 
σωματικής βίας προς παραδειγ-
ματισμό. Πίσω από αυτούς τους 
σχεδιασμούς γίνεται όλο και πε-
ρισσότερο φανερό ότι κρύβεται 
η οργάνωση της Χρυσής Αυγής, 
φασιστικές ομάδες όπως η νεο-
ναζιστική ΕΣΑ,  εθνικιστικά και 
άλλα ακροδεξιά μορφώματα».

Τα εγγόνια του Αδόλφου μπο-
ρεί να μην έπεισαν τη συντριπτι-
κή πλειοψηφία των μαθητών να 
τους ακολουθήσουν, ο κίνδυνος, 
όμως, πάντα καιροφυλακτεί. Και 
τον τρέφει η απογοήτευση, η 
ανυπαρξία ελπίδας για μια κα-
λύτερη ζωή, για μόρφωση και 
δουλειά.

Γι’ αυτό απαιτείται συνεχής 
επαγρύπνιση και αγώνας. Στό-
χος είναι να καταδειχθούν όχι 
μόνον τα εγκλήματα του φασι-
σμού παγκόσμια και στη χώρα 
μας, αλλά και ότι ο φασισμός δεν 
είναι τίποτε άλλο από το αποτρό-
παιο, φρικιαστικό πρόσωπο του 
καπιταλισμού, όταν αυτός δεν 
έχει άλλο τρόπο να διαχειριστεί 
την εδραίωση και συνέχιση της 
ύπαρξής του. Το τελευταίο πέ-
φτει αναμφίβολα στις πλάτες 
του επαναστατικού κινήματος 
και των ταξικών εκπαιδευτικών.

Γιούλα Γκεσούλη

Πως συγκαλύπτονται τα εκπαιδευτικά κενά

Η περίπτωση του Περιφερεια-
κού Διευθυντή Εκπαίδευσης 

Στερεάς Ελλάδας φαίνεται πως 
δεν είναι μοναδική. Η Διδασκα-
λική Ομοσπονδία καταγγέλλει 
ότι ανάλογες ενέργειες από Πε-
ριφερειακούς Διευθυντές παρα-
τηρούνται σε όλη τη χώρα.

Το εν λόγω διοικητικό στέ-
λεχος της εκπαίδευσης έχει 
αναλάβει ασμένως το έργο της 
παρουσίασης της «επιστροφής 
της κανονικότητας στα σχολεία» 
αποκρύβοντας τις πραγματικές 
ανάγκες σε εκπαιδευτικό προ-
σωπικό.

Η ανακοίνωση της ΔΟΕ, που 
έγινε ύστερα από σχετική καταγ-
γελία του Συλλόγου Εκπαιδευτι-

κών Χαλκίδας αναφέρει:
«Είναι σαφές ότι η ‘’κανονι-

κότητα’’, που, επικοινωνιακά, 
προσπάθησε να εμφανίσει η 
κυβέρνηση ότι υπάρχει στην εκ-
παίδευση για τη φετινή σχολική 
χρονιά, είναι μια απάτη.

Η ενέργεια του Περιφερεια-
κού Διευθυντή να ‘’διαχειρίζε-
ται’’ τις πενιχρές πιστώσεις στην 
έναρξη της σχολικής χρονιάς, 
επιλέγοντας ποια κενά θα προτά-
ξει και ποια δε θα εμφανίσει, σα-
φέστατα κινούνται στο πλαίσιο 
προβολής της μαγικής εικόνας 
που η κυβέρνηση έχει επιλέξει να 
παρουσιάζει στην προσπάθεια 
εξαπάτησης της κοινής γνώμης.

Η σκληρή πραγματικότητα, 

όμως, δεν φτιασιδώνεται.
• Πάρα πολλά ολοήμερα τμή-

ματα δεν λειτουργούν και δεν 
εμφανίζονται, φυσικά, ως κενά.

• Οπως ο ίδιος ο Περιφερει-
ακός Διευθυντής παραδέχεται 
‘’αναλαμβάνοντας’’ μάλιστα 
‘’την ευθύνη’’, δεν θα σπάσει κα-
νένα τμήμα ακόμα και αν νομι-
μοποιείται τέτοια απαίτηση (αν 
προηγούμενα δεν διατεθούν οι 
σχετικές πιστώσεις).

• Δεν θα λειτουργήσει καθόλου 
η ενισχυτική διδασκαλία.

Αβίαστα προκύπτει το ερώτη-
μα ‘’τι ακριβώς σημαίνει η ανάλη-
ψη της πολιτικής ευθύνης’’ όταν 
αναφερόμαστε στην τήρηση της 
υφιστάμενης νομοθεσίας σχετι-

κά με τον αριθμό των μαθητών 
στα τμήματα του σχολείου; Κα-
θώς και το ‘’ποια είναι η διοικη-
τική διαδικασία που επιτρέπει 
στον κάθε Περιφερειακό Διευ-
θυντή να αγνοεί τις εισηγήσεις 
των Διευθυντών Εκπαίδευσης 
για ανάγκες σε εκπαιδευτικό 
προσωπικό;’’ αλλά και το μέγι-
στο ερώτημα ‘’είναι ή όχι σεβα-
στές από την επίσημη πολιτεία 
οι εκπαιδευτικές ανάγκες των 
μαθητών;’’

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρεί 
πως για όλα τα παραπάνω ο κύ-
ριος υπαίτιος είναι η πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Παιδεί-
ας και η κυβέρνηση συνολικά με 
την πολιτική που εφαρμόζει...».
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Ο Πάιατ στο υπουργείο Παιδείας

Τι γυρεύει η αλεπού 
στο παζάρι;

Με μια φειδωλή ανακοίνωση το υπουργείο Παιδείας γνω-
στοποίησε ότι στις 30/11 ο πρέσβης των ΗΠΑ Πάιατ συ-

νάντησε τον Κώστα Γαβρόγλου,  H συνάντηση, λέει, «έγινε 
σε εξαιρετικό κλίμα και συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν 
στην εκπαίδευση και στην έρευνα, στο πλαίσιο του στρατηγι-
κού διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες».

Επειδή ο πρέσβης μας έχει συνηθίσει σε συμπεριφορές 
σύγχρονου Πιουριφόι, αναρωτιόμαστε τι δουλειά είχε σε ένα 
υπουργείο, που οι αρμοδιότητές του, κατά τα φαινόμενα, δε 
συνάδουν με τα ενδιαφέροντα του πόστου του. Τα φαινόμενα, 
όμως, απατούν. Εμείς, απλές υποθέσεις κάνουμε, που βασίζο-
νται σε πραγματικότητες, μιας και ο λαλίστατος κατά τα άλλα 
πρέσβης δεν μας έδωσε κάποια είδηση.

 Οι αμερικάνοι ιμπεριαλιστές έχουν συμφέροντα που προ-
ωθούν και μέσω των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που διαθέ-
τουν στην Ελλάδα (Κολλέγιο Αθηνών, Αμερικανικό Κολλέγιο, 
Deree, κ.λπ.). Είναι τυχαίο το γεγονός ότι το υπουργείο, μετά 
από απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξετάζει νομοθε-
τική ρύθμιση για εξπρές αναγνώριση των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων και των πτυχίων των αποφοίτων των κολλεγίων 
και των ξένων πανεπιστημίων από το ΣΑΕΠ; Τον καιρό αυτό, 
παίζονται επίσης παιχνίδια με το παπαδαριό της Αμερικής 
(παιχνίδια εξουσίας στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής). 

Σημειώνουμε επίσης ότι η επίσκεψη έγινε την επομένη της 
ημέρας-κορύφωσης των υποκινούμενων από εθνικιστικά και 
φασιστικά μορφώματα καταλήψεων των μαθητών με πρόταγ-
μα το «Μακεδονικό». Λέτε να ανησυχούν οι Αμερικάνοι;

Πέρα από το αναμφισβήτητο φιάσκο των Τσιπραίων με τον «Ριχάρδο»

Νομιμοποίηση του μαυραγοριτισμού
Το σκηνικό είχε τις προδι-

αγραφές μιας χολιγουντι-
ανής υπερπαραγωγής. Λίγο 
πριν το μεσημέρι της 28ης του 
Νοέμβρη, ο ταξίαρχος επικεφα-
λής της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Αττικής και ο αστυνομικός υπο-
διευθυντής εκπρόσωπος Τύπου 
της ΕΛΑΣ στήθηκαν μπροστά 
στους δημοσιογράφους και ανα-
κοίνωσαν την εξάρθρωση «δύο 
πολυμελών εγκληματικών οργα-
νώσεων, Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Αττικής». Το σόου προέβλεπε 
και φωτογραφίες και βίντεο με 
τα προϊόντα του εγκλήματος. 
Είπαμε, υπερπαραγωγή!

Μετά το διάλειμμα, ήρθε η 
ώρα του πρωταγωνιστή. Ο Alexis 
Tsipras ανέβηκε αργά στο βήμα 
της Βουλής, έριξε μια ματιά στα 
έδρανα της ΝΔ, φόρεσε εκείνο 
το αλά Μπρους Γουίλις χαμό-
γελό του, το ακαταμάχητο, και 
είπε: «Βλέπω, κύριε Τσιάρα, ότι 
κάθεστε στη θέση του Αρχηγού 
σας. Μάλλον δεν θα έρθει και 
σήμερα». Ηταν μια ακόμα κωλο-
παιδίστικη συμπεριφορά, γιατί 
ο ίδιος δεν είχε ενημερώσει ότι 
θα πάει να μιλήσει, ώστε να το 
ξέρει ο Κούλης και να πάει κι αυ-
τός για να μονομαχήσουν. «Δεν 
μας ειδοποιήσατε, κύριε πρόε-
δρε», είπε ο Τσιάρας, αφήνοντας 
αναπάντητη την πρόκληση.

Ο Alexis ζάρωσε το μέτωπο, 
μισόκλεισε τα μάτια (κι αυτό 
από τον Μπρους Γουίλις το έχει 
ξεσηκώσει) κι άρχισε να ειρω-
νεύεται τον απόντα Μητσοτά-
κη. Το καλύτερο το φύλαγε για 
το τέλος (εδώ σκλήρυνε λίγο το 

ύφος για να θυμίζει Στίβεν Σί-
γκαλ): «Δεν θα έχω, βεβαίως, και 
την τύχη να δεχθώ καμμία ερώ-
τηση τις επόμενες μέρες για τα 
θέματα ασφάλειας και ανομίας, 
διότι είχαμε και σημαντικές επι-
τυχίες τις τελευταίες μέρες της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Τα λέω 
αυτά εισαγωγικά, διότι είμαι βέ-
βαιος ότι δεν θα δούμε το βράδυ 
στα δελτία των ειδήσεων αυτές 
τις επιτυχίες. Βλέπουμε άλλα 
ζητήματα (…) Και σήμερα, είχαμε 
μια ακόμη πιο σημαντική επιτυ-
χία, την εξάρθρωση ενός δικτύ-
ου, μιας εγκληματικής οργάνω-
σης. Εχουμε ήδη πενήντα εννέα 
συλληφθέντες με χειροπέδες και 
φυσικά του εγκεφάλου. Και αυτό 
έχει μια ιδιαίτερη σημασία, διότι, 
ξέρετε, συνήθως για τους εγκλη-
ματίες με τα “λευκά κολάρα“ δεν 
ασχολούνται και πολύ ούτε τα 
μέσα ενημέρωσης ούτε η δική 
σας ρητορική».

Ενας Alexis, όμως, δε θα μπο-
ρούσε ποτέ να περιοριστεί στο 
ρόλο ενός ταπεινού εκπροσώ-
που Τύπου της μπατσαρίας. Η 
δική του μπατσαρία δεν πιάνει 
απλά τους «κακούς», αλλά με 
ιδιαίτερη επιμονή και επιδεξιό-
τητα τους «κακούς» που έχουν 
αντιλαϊκή δράση. Συνέχισε, λοι-
πόν, ενημερώνοντας την εθνική 
αντιπροσωπία, με τους βουλευ-
τές των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να πλέουν 
σε πελάγη ευτυχίας και να του 
χαρίζουν απανωτά «στάντινγκ 
οβέισον»: «Αναφέρομαι σε ένα 
δίκτυο ενεχυροδανειστηρίων σε 
όλη την Ελλάδα, το γνωστό δί-
κτυο ΡΙΧΑΡΔΟΣ, που είχε ξεζου-

μίσει τα πρώτα χρόνια της κρίσης 
ιδίως δεκάδες χιλιάδες, θα έλεγε 
κανείς, συμπολίτες μας, που εί-
δαν εν μία νυκτί τα εισοδήματά 
τους να καταρρακώνονται, να 
μένουν άνεργοι, να βρίσκονται 
στην ανέχεια, στην απελπισία. 
Και μέσα στην απελπισία τους, 
προσπάθησαν πολλοί εξ αυτών 
να βρουν τη δυνατότητα έστω 
ενός πρόσκαιρου βοηθήματος 
-όχι εισοδήματος, αλλά βοηθή-
ματος- ξεπουλώντας τα τιμαλφή 
τους σε “τιμή ευκαιρίας“». Ηταν 
σαν να έλεγε στους πασοκονε-
οδημοκράτες: εσείς δημιουρ-
γήσατε τους «Ριχάρδους», αλλά 
εμείς τους βάζουμε στη φυλακή.

Ξανακοιτάζοντας -λίγο περι-
παικτικά, λίγο αυστηρά- προς 
τα έδρανα της ΝΔ, έκλεισε τον 
μονόλογό του ως άλλος Μάρκος 
Αντώνιος (όχι διά χειρός Σέξπιρ, 
αλλά διά χειρός Καρτερού): 
«Αυτές, λοιπόν, είναι οι επιτυχί-
ες των τελευταίων ημερών. Αρα, 
δεν θα έχω την τιμή, σύντομα 
τουλάχιστον, να αντιπαρατεθώ 
με τον αρχηγό σας, διότι δεν θα 
μου κάνει, σύντομα τουλάχιστον, 
ερώτηση για την ανομία και την 
εγκληματικότητα».

Υστερα, δεν ήρθαν οι μέλισ-
σες, αλλά… ο Κούγιας. Αναλαμ-
βάνοντας τον «Ριχάρδο» Μυλω-
νά, έβαλε το νομικό επιτελείο 
του γραφείου του να ψάξει τα 
αδικήματα και διαπίστωσαν 
ότι οι εξαγωγές χρυσού στην 
Τουρκία είναι ελεύθερες, άρα 
δεν υπάρχει το κακούργημα 
της λαθρεμπορίας και κατά 
συνέπεια ούτε εγκληματική 
οργάνωση ούτε νομιμοποίηση 
εσόδων από εγκληματική δρα-
στηριότητα! Εθεσε το ζήτημα 
στην ανακρίτρια, αυτή απευθύν-
θηκε προφορικά στην ΑΑΔΕ και 
η ΑΑΔΕ απάντησε αμέσως και 
εγγράφως δικαιώνοντας τον 
Κούγια. Το πολύ να υπάρχουν 
φορολογικές και τελωνειακές 
παραβάσεις, οι οποίες ελέγχο-
νται διοικητικά (από τα τελω-
νεία) και όχι ποινικά.

Η ανακρίτρια, με τη σύμφωνη 
γνώμη του εισαγγελέα, είχε προ-
λάβει να προφυλακίσει τον «Ρι-
χάρδο» και άλλους εφτά. Τους 
23 της δεύτερης -κατά τους μπά-
τσους και την εισαγγελία- εγκλη-
ματικής οργάνωσης τους άφησε 
ελεύθερους το βράδυ της Δευ-
τέρας. Την Τρίτη, ζήτησε από τον 
εισαγγελέα -όπως προβλέπεται- 
να απαντήσει αν συμφωνεί στην 
άρση της προσωρινής κράτησης 
των οχτώ, «διότι δεν συντρέχουν 
πλέον οι λόγοι για τους οποί-
ους επιβλήθηκαν οι προσωρι-
νές κρατήσεις». Η εισαγγελία, 
όμως, που είχε συμφωνήσει να 
μην προφυλακιστούν οι 23, δια-
φώνησε στην αποφυλάκιση των 
οχτώ! Ετσι, το ζήτημα θα κριθεί 
από το δικαστικό συμβούλιο. Και 
ο «Ριχάρδος» μεταφέρθηκε την 
ίδια μέρα από τον Κορυδαλλό 
στο Ναύπλιο. 

Συνεχίστηκε, δηλαδή, το 

καραγκιοζιλίκι. Ο άνθρωπος 
στον οποίο αναφέρθηκε ο ίδι-
ος ο πρωθυπουργός, πρέπει να 
αποφυλακιστεί όταν το θέμα 
θα έχει εξαντληθεί κάπως επι-
κοινωνιακά και δε θα έχει την 
ίδια ένταση. Κινήσεις της απελ-
πισίας, από ανθρώπους παρα-
ζαλισμένους από το φιάσκο. 
Εστησαν μια υπερπαραγωγή 
και την είδαν να βυθίζεται στο… 
box office (για να μιλήσουμε με 
χολιγουντιανούς όρους που εν-
δεχομένως να τους καταλαβαί-
νει και ο εραστής του «Die hard» 
Τσίπρας).

Δε χρειάζεται να πούμε ότι 
στα παρασκήνια παίζεται από 
την Τρίτη το έργο «ο πρωταγω-
νιστής υστερίασε». Δυο φορές 
έκανε δικαστικά… προγνωστι-
κά ο Τσίπρας, και τις δύο πήγε 
«κουβά». Η πρώτη ήταν με την 
απόφαση του ΣτΕ για τις τηλε-
οπτικές άδειες. Τον είχαν δια-
βεβαιώσει ότι δεν υπάρχει πε-
ρίπτωση να βγει απόφαση που 
θα δικαιώνει τους καναλάρχες. 
Τους πίστεψε, βγήκε και το είπε 
στη ΔΕΘ, για να εισπράξει στο 
τέλος τη χλεύη των καναλαρχών, 
του Κούλη και της Φώφης. Τώρα, 
τον διαβεβαίωσαν ότι η υπόθε-
ση είναι δεμένη απ' όλες τις μπά-
ντες, αστυνομικά και δικαστικά, 
το πήρε πάνω του (αδιαφορώ-
ντας ακόμα και για τα τυπικά, 
όπως το τεκμήριο αθωότητας 
του «Ριχάρδου», επί του οποί-
ου ένας αστός πρωθυπουργός 
οφείλει να είναι προσεκτικός) 
και πριν προλάβει να κατέβει 
από το βήμα της Βουλής, η υπό-
θεση είχε εξελιχθεί σε φιάσκο.

Την προηγούμενη φορά την 
είχε πληρώσει ο Παππάς, ο 
οποίος από το Μαξίμου «εξο-
ρίστηκε» στην Καλλιθέα για 
να… πετάει δορυφόρους. Τώρα, 
ποιος θα την πληρώσει, ο Τζα-
νακόπουλος; Γιατί μη μας πείτε 
ότι δεν ήξερε ή ότι δεν ήλεγξε. 
Εμάς όμως μας πονάει η ατυ-
χία της Ολγάρας, της τσίφτισ-
σας, της καραμπουζουκλούς. 
Στην υπόθεση των τηλεοπτικών 
αδειών πλήρωσε την προθυμία 
της να εμφανιστεί στο «γυαλί» 
μεταμεσονύκτιες ώρες (κι ενώ 
ήταν… άρρωστη, γεγονός που 
την υποχρέωσε σε διάφορα 
«χικ») και να τραβήξει τον γνω-
στό «φιλιππικό» ενάντια στο ΣτΕ, 
που αφήνει τόσες χιλιάδες παι-
δάκια εκτός παιδικών σταθμών 
κτλ. Τώρα, πληρώνει την ασχετο-
σύνη της περί τα νομικά και τα 
μπατσικά.

Της ζήτησαν μια υπόθεση με 
την οποία ο Τσίπρας να μπορεί 
να «ταπώσει» στη Βουλή τον 
Μητσοτάκη, που σηκώνει συνε-
χώς σκόνη με καταγγελίες για 
«ανομία», «εγκληματικότητα», 
«διάλυση της αστυνομίας» κτλ. 
Αυτή απευθύνθηκε στους υφι-
σταμένους της και οι μπάτσοι 
τη διαβεβαίωσαν ότι έχουν όχι 
λαβράκι, αλλά ροφό εικοσάκι-
λο (και με κοινωνική διάσταση, 

αφού πρόκειται για κύκλωμα 
ενεχειροδανειστών). Το έστειλε 
κι αυτή στο Μαξίμου και περί-
μενε με αδημονία την έγκριση, 
όντας σίγουρη ότι θα απογειω-
θεί και η δική της πολιτική κα-
ριέρα, μέσω ενός υπουργείου 
που δεν το ήθελε ούτε στους 
χειρότερους εφιάλτες της (ως 
γνωστόν, πήγε στο μπατσοϋ-
πουργείο όταν ο Τσίπρας της 
το έθεσε διλημματικά: take it or 
leave it).

Μη μας πείτε ότι στο Μαξί-
μου κατάπιαν αμάσητο το σανό 
που τους έστειλαν οι μπάτσοι. 
Πρέπει να το έψαξαν. Δεν μπο-
ρεί να μην απευθύνθηκαν στον 
Παπαγγελόπουλο, που έχει τα 
«κονέ» με τους εισαγγελείς (τον 
Καλογήρου ίσως και να μην τον 
ρώτησαν, αν και αυτός θα πρέ-
πει να αισθάνεται περήφανος 
για το πρώην αφεντικό του, τον 
Κούγια). Ο Τζανακόπουλος δεν 
μπορεί να μη ζήτησε τη γνώμη 
της «θείας Ξένης», της σημερι-
νής εισαγγελέα του Αρείου Πά-
γου, που τον έχει σαν παιδί της, 
λόγω της στενής φιλίας της με 
τη μητέρα του. Προφανώς, τους 
διαβεβαίωσαν ότι η υπόθεση 
είναι «δεμένη», γεγονός που 
επιβεβαιώνεται από το ότι οι 
εισαγγελικές αρχές επόπτευαν 
το έργο των μπάτσων (έδιναν 
τις εγκρίσεις/εντολές για άρ-
σεις απορρήτου κτλ.) και μετέ-
τρεψαν σε κατηγορητήριο το 
διαβιβαστικό των μπάτσων. Το 
ίδιο ισχύει και για την ανακρί-
τρια που αποφάσισε τις πρώτες 
προφυλακίσεις και έπεσε από τα 
σύννεφα όταν της ήρθε το χαρτί 
από την ΑΑΔΕ.

Τώρα, οι δυο αυτοί πόλοι των 
κατασταλτικών μηχανισμών 
αλληλοκατηγορούνται με διαρ-
ροές. Οι μπάτσοι λένε ότι «για 
την πρόοδο της δικογραφίας 
υπήρχε συνεχής ενημέρωση 
των αρμόδιων εισαγγελέων, οι 
οποίοι επόπτευαν την ανακρι-
τική έρευνα σε όλα τα στάδια», 
οι εισαγγελείς λένε πως αυτοί 
απλώς έδιναν κάποιες τυπικές 
άδειες που ζητούσαν οι μπά-
τσοι (αυτή είναι η… «ασφάλεια 
δικαίου» στις προανακρίσεις 
που κάνει η αστυνομία;), το 
Μαξίμου (δηλαδή ο Τζανακό-
πουλος) διαρρέει ότι η πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Προ-Πο 
(δηλαδή η Γεροβασίλη) «είχε 
την πρωτοβουλία της ενημέ-
ρωσης του πρωθυπουργού», οι 
μπάτσο-αξιωματικοί κλαίνε τα 
γαλόνια που δε θα πάρουν, κά-
ποιοι υπουργοί περιμένουν την 
ετυμηγορία του κυρ-Αλέκου 
(μόνον αυτός μπορεί να κουλα-
ντρίσει τον Τσίπρα) και γενικά 
όλοι τους -και σε πολιτικό και σε 
επιχειρησιακό επίπεδο- είναι… 
μια ωραία ατμόσφαιρα.

Η ΝΔ,  επιχαίροντας  για το 
φιάσκο, διέρρευσε ότι αυτό ήταν 
αποτέλεσμα της «στοχευμένης 
πίεσης» που ασκήθηκε από την 
κυβέρνηση στην αστυνομία, 

ώστε να υπάρξουν επιτυχίες και 
να μπορέσει ο πρωθυπουργός 
να αντικρούσει την κριτική του 
Μητσοτάκη.  Το Μαξίμου απά-
ντησε με non paper που έλεγε 
ότι «προκαλεί αλγεινή εντύπω-
ση το σχόλιο πηγών της ΝΔ περί 
φιάσκου για την υπόθεση του 
Ριχάρδου. Από πότε βάλθηκαν 
στη ΝΔ να δουλεύουν και για 
λογαριασμό των συνηγόρων 
υπεράσπισης κλεπταποδόχων 
χρυσού; Αυτή είναι η δήθεν 
έγνοια τους για την ανομία και 
την καταπολέμηση της εγκλη-
ματικότητας; Λίγη περισσότερη 
υπομονή και εμπιστοσύνη στις 
δικαστικές Αρχές δεν θα έβλα-
πτε».

Η λαθρεμπορία (που οδήγη-
σε σε φιάσκο) αντικαθίσταται 
τώρα από την κλεπταποδοχή 
(ποινικά: αποδοχή προϊόντων 
εγκλήματος). Τέτοια κατηγορία, 
όμως, δεν υπάρχει στη δικογρα-
φία! Εχουν κάποια στοιχεία; 
Μέχρι στιγμής, έχουμε μόνο τις 
αναφορές των δύο αξιωματικών 
της μπατσαρίας στη θριαμβευ-
τική συνέντευξη Τύπου της 28ης 
Νοέμβρη: «Υπάρχουν ενδείξεις 
ότι μέρος αυτών ήταν προϊόντα 
εγκλήματος». Εκαναν και διάφο-
ρες διαρροές στα παπαγαλάκια 
για συνεργασία με τη «συμμορία 
των Ρομά» κτλ., όμως στη δικο-
γραφία δεν έβαλαν κάτι σχετικό. 
Εμειναν στο λαθρεμπόριο.

Για το ότι πρόκειται για φιά-
σκο (αστυνομικό, δικαστικό και 
κυρίως πολιτικό) δεν υπάρχει 
αμφιβολία. Ο ίδιος ο πρωθυ-
πουργός ανακοίνωσε από το 
βήμα της Βουλής τη σύλληψη 
εγκληματικής οργάνωσης και 
τα μέλη της είτε δεν προφυλα-
κίστηκαν είτε προφυλακίστηκαν 
και η ίδια η ανακρίτρια ζητά την 
αποφυλάκισή τους. Το κυριότε-
ρο, όμως, είναι ότι με τις διαδι-
κασίες που προβλήθηκε αυτή η 
υπόθεση από τον ίδιο τον Τσί-
πρα, νομιμοποιήθηκε πολιτικά 
ο σύγχρονος μαυραγοριτισμός! 
Αυτοί που υποδείχτηκαν ως μέ-
λη εγκληματικής οργάνωσης 
κατηγορούνται μόνο για λαθρε-
μπορία (που ήδη κατέπεσε) και 
ενδεχομένως να κατηγορηθούν 
για κλεπταποδοχή (αν οι μπά-
τσοι έχουν κάποια στοιχεία). 
Προς το παρόν, ο «αρχηγός 
της εγκληματικής οργάνωσης» 
είναι ένας «καθωσπρέπει επιχει-
ρηματίας»!  Το γεγονός ότι τόσα 
χρόνια τώρα, οι συγκεκριμένοι 
«σαράφηδες» και πολλοί άλλοι, 
μικροί και μεγάλοι, εκμεταλ-
λεύονται τη φτώχεια που έσπει-
ραν τα Μνημόνια και παίρνουν 
«μπιρ παρά» τα τιμαλφή του 
κοσμάκη, θεωρείται μια απο-
λύτως νόμιμη δραστηριότητα. 
Ούτε που πέρασε από το μυαλό 
των «αριστερών» του ΣΥΡΙΖΑ 
να την απαγορεύσουν. Μένουν 
στην κοινωνική απαξία, η οποία 
-φυσικά- ουδόλως ενοχλεί τους 
μαυραγορίτες που μετατρέπουν 
τη δυστυχία σε κέρδος.
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Πληρωμένη απάντηση στους προκλητικούς 
γαλακτοβιομήχανους

Με μια ιταμή ανακοίνωσή του, που 
θυμίζει το χουντικό «αποφασίζο-

μεν και διατάσσομεν», ο σύνδεσμος 
των γαλακτοβιομήχανων (ΣΕΒΓΑΠ), 
καλεί τον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων Αραχωβίτη να 
διατάξει το ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
να εγκρίνει τη χρηματοδότηση του 
φακέλου «ελληνικό γιαούρτι ΠΓΕ», 
διότι «του ΔΣ του ΕΛΓΟ δεν του πέ-
φτει ο παραμικρός λόγος για το αν, 
πότε, πώς και από ποιον θα εκπονηθεί 
η μελέτη και η σύνταξη του συγκεκρι-
μένου φακέλου»!

Με ακόμα πιο ιταμό τρόπο επιτί-
θεται στους εκπροσώπους των ερ-
γαζόμενων στο ΔΣ του Οργανισμού, 
γράφοντας ότι «ξύπνησαν από τον 
λήθαργό τους και ορισμένοι θλιβε-
ροί εκπρόσωποι των εργαζομένων 
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για να εκφέ-
ρουν και αυτοί άποψη για κάτι που 
στην κυριολεξία έχουν πλήρη μεσά-
νυχτα!» (η ανακοίνωση του ΣΕΒΓΑΠ: 
http://www.agrotypos.gr/index.
asp?mod=articles&id=112267).

Οι εκπρόσωποι των εργαζόμε-
νων έδωσαν «τσουχτερή» απάντηση 
στους γαλακτοβιομήχανους, την 
οποία παραθέτουμε παρακάτω. Επει-
δή, όμως, πρόκειται για ένα θέμα που 
το ξέρουμε καλά, γιατί εμείς το έχου-
με βγάλει στη δημοσιότητα, πρέπει 
να πούμε ότι οι γαλακτοβιομήχανοι 
δε δίνουν δεκάρα τσακιστή για το ζή-
τημα «ελληνικό γιαούρτι ΠΓΕ». Απλά, 
πουλάνε εκδούλευση στον Αραχωβί-
τη, ο οποίος προσπαθεί να εξαπατή-
σει τους φτωχούς κτηνοτρόφους. Αυ-
τές οι εκδουλεύσεις, όπως ξέρουμε, 
δεν είναι «μονόπλευρες».

Παράγοντες του ΣΕΒΓΑΠ έλεγαν 
(και σ’ αυτό δε θέλουμε διαψεύσεις), 
ότι ο φάκελος «ελληνικό γιαούρτι 
ΠΓΕ» δεν έχει καμιά τύχη στην ΕΕ. 
Οι γαλακτοβιομήχανοι, λοιπόν, δεν 
έχουν κανένα πρόβλημα να προσφέ-
ρουν εκδούλευση στον Αραχωβίτη, 

επιτιθέμενοι στο ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ, το οποίο κατά πλειοψηφία 
(πλην διευθύνοντος συμβούλου και 
προέδρου) απέρριψε την εισήγηση 
του διευθύνοντος συμβούλου να 
χρηματοδοτήσει ο οργανισμός το 
φάκελο για το «ελληνικό γιαούρτι 
ΠΓΕ», υποβάλλοντας τον Αραχωβίτη 
σε μια δεινή πολιτική ήττα, στην αρχή 
της υπουργικής του καριέρας και σ’ 
ένα θέμα στο οποίο είχε χτίσει μεγά-
λο μέρος της αποπροσανατολιστικής 
του προπαγάνδας.

Αλλωστε, το πόρισμα-καρικατούρα 
της ομάδας εργασίας για το γιαούρ-
τι, που εκδόθηκε κατ’ απαίτηση και 
εντολή Αραχωβίτη, δε θα εγκρινόταν 
(και ο Αραχωβίτης θα υφίστατο μια 
δεινότατη ήττα), αν δεν έβαζε πλάτη 
ο ΣΕΒΓΑΠ. Το υπέγραψαν μόνο εν-
νιά από τα δεκαέξι μέλη της ομάδας 
εργασίας (εμφανίζονται να υπογρά-
φουν δέκα, όμως ο δέκατος δεν πήρε 
ποτέ μέρος στις συνεδριάσεις, όπως 
αναφέρεται στο ίδιο το πρακτικό της 
ομάδας εργασίας). Οι τρεις στους 
εννιά είναι εκπρόσωποι του ΣΕΒΓΑΠ. 
Χωρίς αυτούς, το πόρισμα-καρικατού-
ρα, που υπογράφηκε διά περιφοράς, 
δε θα είχε πλειοψηφία (θα είχε έξι 
στους δεκαέξι). Για την ιστορία, ανα-
φέρουμε ότι το υπέγραψαν τέσσερις 
υπηρεσιακοί παράγοντες, τρεις εκ-
πρόσωποι του ΣΕΒΓΑΠ, ένας εκπρό-
σωπος των ζαχαροπλαστών και ένας 
εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνι-
κής Κτηνοτροφίας.

Εκείνο που ενδιαφέρει τους γα-
λακτοβιομήχανους είναι να μείνει 
αλώβητη η Κοινή Υπουργική Από-
φαση του 2016. Μια ΚΥΑ δικής τους 
έμπνευσης, με την οποία επιτρέπεται 
η παρασκευή «ελληνικού γιαουρτι-
ού» με εισαγόμενο γάλα, ακόμα και 
συμπυκνωμένο (εβαπορέ). Ούτε ο 
Αποστόλου έθιξε αυτή την ΚΥΑ, ούτε 
ο Αραχωβίτης προτίθεται να τη θίξει 
(κατά δήλωσή του), γι’ αυτό και οι γα-

λακτοβιομήχανοι δεν έχουν κανένα 
πρόβλημα να «στηρίξουν» την κατά-
θεση φακέλου στην ΕΕ για να γίνει το 
ελληνικό γιαούρτι ΠΓΕ (προϊόν γεω-
γραφικής ένδειξης).

Εκείνο που, επίσης, ενδιαφέρει 
τους γαλακτοβιομήχανους –και 
τους το εξασφαλίζουν οι κυβερνή-
σεις- είναι να εισάγουν γάλα, νωπό 
και συμπυκνωμένο (το τελευταίο το 
αραιώνουν σε αναλογία 1:4 με νερό), 
να χρησιμοποιούν κοινές δεξαμενές, 
στις οποίες αναμιγνύουν το εισαγό-
μενο με το νωπό ελληνικό γάλα, και 
με το μείγμα να παρασκευάζουν όλων 
των ειδών τα γαλακτοκομικά προϊό-
ντα. Και μετά, να «κοτσάρουν» το ελ-
ληνικό σήμα στα προϊόντα τους και 
να βαφτίζουν ΠΟΠ, προϊόντα όπως η 
φέτα, που τα φτιάχνουν με το μείγμα 
εισαγόμενου και ελληνικού γάλακτος!

Στην πραγματικότητα, ο ΣΕΒΓΑΠ 
δεν τα έχει με το ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ, την πλειοψηφία του οποίου 
μπορεί να την καθορίσει ο εκάστοτε 
υπουργός (με την ανακοίνωσή του, 
μάλιστα, πιέζει τον Αραχωβίτη να 
πάψει να καθυστερεί και ν’ αλλάξει 
πάραυτα τη σύνθεση του ΔΣ του ΕΛ-
ΓΟ). Τα έχει με το σωματείο των ερ-
γαζόμενων, που έδωσε και δίνει μάχη 
για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα 
των φτωχών κτηνοτρόφων και το 
μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας. 
Αλλωστε, αφορμή για την έκδοση της 
ανακοίνωσης του ΣΕΒΓΑΠ δεν ήταν 
η απόρριψη από το ΔΣ του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ της πρότασης Αραχωβί-
τη για τη χρηματοδότηση του φακέ-
λου «ελληνικό γιαούρτι ΠΓΕ», αλλά 
ένα εκτενές άρθρο του αναπληρωτή 
εκπροσώπου των εργαζόμενων Πα-
ναγιώτη Παπαβασιλείου, με αναλυ-
τική περιγραφή του προσκήνιου και 
του παρασκήνιου στο ΔΣ του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο κατέληγε σε 
προτάσεις όπως κατάργηση της ΚΥΑ 
του 2016 και απαγόρευση της χρή-

σης εβαπορέ γάλακτος στην παρα-
σκευή γαλακτοκομικών προϊόντων, 
αποκλεισμό από το Ελληνικό Σήμα 
των γαλακτοβιομηχανιών που χρησι-
μοποιούν εισαγόμενο γάλα, να γίνο-
νται ουσιαστικοί έλεγχοι κτλ. (http://
syllegovima.blogspot.com/2018/11/
blog-post_27.html). Η παρέμβαση των 
εργαζόμενων είναι που «έτσουξε» τον 
ΣΕΒΓΑΠ. Βλέπετε, αυτούς δεν μπορεί 
ο υπουργός να τους αλλάξει με άλ-
λους πειθήνιους και yesmen.

Παραθέτουμε ολόκληρη την ανα-
κοίνωση-απάντηση στον ΣΕΒΓΑΠ 
των εκπροσώπων των εργαζόμενων 
στο ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (http://
syllegovima.blogspot.com/2018/12/
blog-post.html).

Εκεί που μας 
χρωστάγανε μας 
παίρνουν και το βόδι...

Ξεπέρασε κάθε όριο προκλητικό-
τητας η ανακοίνωση του ΣΕΒΓΑΠ, 
που θυμίζει εποχές αλήστου μνήμης 
και διατάζει τον Υπουργό Α.Α.Τ. να 
τιμωρήσει παραδειγματικά «όσους 
δεν συμμορφώνονται με τας υποδεί-
ξεις». Καταλαβαίνουμε τον εκνευρι-
σμό τους. Δεν είναι συνηθισμένοι να 
τους λένε όχι. Με την ανακοίνωσή 
τους αποκαλύπτουν το πραγματικό 
τους πρόσωπο. Για τους καπιταλιστές 
που εκπροσωπούν, οι υπουργοί και οι 
διοικήσεις των Οργανισμών υπάρχουν 
για να ικανοποιούν τα αιτήματα και τις 
επιθυμίες τους και όχι για να διασφα-
λίζουν το δημόσιο συμφέρον και τη 
νομιμότητα.

Είστε βαθιά νυχτωμένοι, κύριοι του 
ΣΕΒΓΑΠ, αν πιστεύετε ότι θα φοβη-
θούμε από τις ανακοινώσεις σας, ότι 
θα κάνουμε πίσω από την προσπάθειά 
μας να στηρίξουμε την κτηνοτροφία 
και την εγχώρια γαλακτοπαραγωγή, 
ότι θα σταματήσουμε να εκφράζουμε 
με έμπρακτο τρόπο την υποστήριξή 
μας στους φτωχούς κτηνοτρόφους, 
ότι θα πάψουμε να διασφαλίζουμε τη 
νομιμότητα και το δημόσιο συμφέρον.

Η ανακοίνωσή σας αποτελεί δικαί-
ωση για εμάς. Από την πρώτη στιγμή 
κάναμε ξεκάθαρο, ότι η πρόταση για 
σύνταξη φακέλου για την πιστοποίηση 
του «ελληνικού γιαουρτιού» ως προϊό-
ντος Π.Γ.Ε. είναι μια κοινή προσπάθεια 
εξαπάτησης των φτωχών κτηνοτρό-
φων και των μικρών μεταποιητικών 
μονάδων, από την κυβέρνηση και τις 
μεγάλες καπιταλιστικές γαλακτοβιο-
μηχανίες, προκειμένου να κρύψουν 
τις πραγματικές αιτίες που έχουν 
φέρει σε οριακό σημείο την εγχώρια 
κτηνοτροφία και ιδιαίτερα τον κλάδο 
της γαλακτοπαραγωγής. Η πρότα-
σή μας για κατάργηση της ΚΥΑ του 
2016, για αφαίρεση του Ελληνικού 
Σήματος απ' τις γαλακτοβιομηχανί-
ες που χρησιμοποιούν εισαγόμενο 
γάλα και για την ενίσχυση του ελε-
γκτικού μηχανισμού ώστε να αυξηθεί 
η αποτελεσματικότητά του, σας έχει 
ενοχλήσει τόσο πολύ, που ζητάτε από 
τον υπουργό Α.Α.Τ. να αφαιρέσει από 
το ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ το δικαί-
ωμα να έχει γνώμη και άποψη και να 
αποφασίζει αντίθετα από αυτό που 

επιτάσσουν τα συμφέροντά σας.
Κύριοι του ΣΕΒΓΑΠ είστε οι τελευ-

ταίοι που μπορείτε να εκφέρετε γνώμη 
για τη στήριξη των ελληνικών γαλα-
κτοκομικών προϊόντων ΠΟΠ & ΠΓΕ. 
Οι καπιταλιστές που εκπροσωπείτε 
έχουν ακέραια την ευθύνη για την 
ψήφιση της ΚΥΑ του 2016, που νομι-
μοποίησε τη χρήση συμπυκνωμένου 
(εβαπορέ) γάλακτος στην παρασκευή 
γιαουρτιού και μετέτρεψε το γιαούρτι 
από ελληνικό προϊόν σε «τρόπο παρα-
σκευής». Οι καπιταλιστές του κλάδου 
σας ευθύνονται για τις αθρόες εισα-
γωγές γάλακτος, για τις «ελληνοποιή-
σεις» της πρώτης ύλης και τη νοθεία 
στην παραγωγική διαδικασία, για την 
παράνομη χρήση εισαγόμενου γά-
λακτος στην παραγωγή όλων των 
γαλακτοκομικών προϊόντων, ακόμα 
και προϊόντων ΠΟΠ, όπως η φέτα, 
για την ασυδοσία στην αγορά, για τον 
αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος των 
μικρών μεταποιητικών μονάδων και 
για την πτώση της τιμής του γάλακτος 
σε επίπεδα που δεν καλύπτουν ούτε το 
κόστος παραγωγής.

Και επειδή θεωρείτε ότι εκφέρουμε 
«άποψη για κάτι που στην κυριολεξία 
έχουμε μαύρα μεσάνυχτα», ιδού η 
Ρόδος, ιδού και το πήδημα: σας προ-
καλούμε σε δημόσια αντιπαράθεση 
(αφού εμφανίζεστε ως παντογνώστες, 
δε θα έχετε πρόβλημα να… συντρίψε-
τε με τα επιχειρήματά σας εμάς τους… 
άσχετους) σε κάθε σημείο της χώρας, 
παρουσία των φτωχών κτηνοτρόφων 
που βρίσκονται σε απόγνωση από τις 
πολιτικές που εξυπηρετούν τα συμ-
φέροντά σας. Εμείς δεν φοβόμαστε 
να τους κοιτάξουμε στα μάτια και να 
σταθούμε δίπλα τους. Εσείς;

Οι αιρετοί εκπρόσωποι των 
εργαζόμενων στο ΔΣ του ΕΛΓΟ
Παναγιώτης Κάτσαρης, Τακτικό 
μέλος ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ,

Παναγιώτης Παπαβασιλείου, 
Αναπληρωματικό μέλος ΔΣ του 

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΥΓ. Παρά την προκλητικότητά τους, 

οι εκπρόσωποι του ΣΕΒΓΑΠ αποδει-
κνύονται εξαιρετικά απρόσεκτοι. Ανα-
φέρουν ότι «πέρασαν 7 ολόκληροι μή-
νες» από τότε που η ομάδα εργασίας 
κατέληξε στο πόρισμά της και υπέβαλε 
αίτημα χρηματοδότησης από τον ΕΛ-
ΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Επιβεβαιώνουν έτσι, 
ότι η ομάδα εργασίας κατέληξε σε 
πόρισμα στις 28 Μάρτη και ότι αυτό 
που σκαρώθηκε ως πόρισμα, μήνες 
αργότερα και χωρίς να συνεδριάσει 
η ομάδα εργασίας, και υπογράφηκε 
από τα μισά μόνο μέλη της, ήταν κατ’ 
εντολή του νέου υπουργού Στ. Αρα-
χωβίτη. Ο ΣΕΒΓΑΠ δεν αναφέρεται 
τυχαία στο παλιό πόρισμα. Είναι αυτό 
που αναφέρει ότι θα υποβληθεί αίτη-
μα για να γίνει το «ελληνικό γιαούρτι» 
ΠΓΕ, με γάλα που θα προέρχεται «και 
από χώρες εκτός Ελλάδας». Και γιατί ο 
ΣΕΒΓΑΠ δέχτηκε να προσυπογράψει 
και το δεύτερο πόρισμα, που αναφέ-
ρεται σε «ελληνικό γιαούρτι» που θα 
παρασκευάζεται «αποκλειστικά από 
ελληνική πρώτη ύλη (γάλα)»; Μήπως 
επειδή έτσι κι αλλιώς, θεωρεί την υπό-
θεση «ελληνικό γιαούρτι ΠΓΕ» χαμένη 
από χέρι;

Αμοιβαίο όφελος (1)
Ο Ιερώνυμος είδε τη ΝΔ να του την πέφτει, με αφορμή τη 

συμφωνία του με τον Τσίπρα. Να του την πέφτει πιο άγρια 
μετά τον πρώτο αιφνιδιασμό. Είχε ανάγκη να αποκαταστήσει 
τις σχέσεις του με τον κόσμο της Δεξιάς. Και ο νεαρός Μπα-
κογιάννης είναι το καλύτερο όχημα γι' αυτό, δεδομένου ότι 
ανήκει στην ίδια οικογένεια με τον αρχηγό της ΝΔ.

Ο νεαρός Μπακογιάννης έχει ανάγκη από κάθε βοήθεια 
για να κατακτήσει το δήμο Αθήνας. Και σ' αυτές τις περιπτώ-
σεις, η βοήθεια από τον αρχιεπίσκοπο, που ελέγχει απόλυτα 
τη μητρόπολή του και με τους παπάδες του μπορεί να κάνει 
«δουλειά» στο δήμο Αθήνας, είναι πολύ σημαντική.

Οι δυο τους βρέθηκαν δίπλα-δίπλα στα εγκαίνια της Β’  
Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων  της Αρχιεπισκοπής Αθη-

νών, που βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. 
Βγήκαν οι σχετικές φωτογραφίες και επί τη ευκαιρία ο Μπα-
κογιάννης έκανε και μια προεκλογική βόλτα στην περιοχή, 
που μάλλον μέχρι πρότινος δεν ήξερε ούτε κατά πού πέφτει.

Αμοιβαίο όφελος (2)
Η Φώφη, ακολούθησε αντίστροφη διαδρομή. Πήρε αγκαζέ 

τον Σκανδαλίδη (που ως παπαδοπαίδι ξέρει και το πρωτόκολ-
λο) και τράβηξε για το Φανάρι, όπου συναντήθηκε με τον 
Βαρθολομαίο. Εκανε και δήλωση μετά: «Με την επίσκεψή μας 
εδώ εκφράζουμε ρητά τη στήριξή μας στον Οικουμενικό ρόλο 
του Πατριαρχείου. Είναι ιστορικοί και διαχρονικοί οι δεσμοί 
του Ελληνικού λαού με την Ορθοδοξία και μείζονα εθνικά ζη-
τήματα συνδέονται με το Πατριαρχείο. Για εμάς, καμία συμφω-
νία μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας δεν μπορεί να γίνει χωρίς 
τη συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ενημέρωσα 
τον Πατριάρχη για την πρωτοβουλία μας, να συσταθεί Ειδική 
Διακομματική Επιτροπή της Βουλής, που θα αναζητήσει τις 
αναγκαίες κοινά αποδεκτές λύσεις στις σχέσεις Πολιτείας-
Εκκλησίας με σεβασμό των διακριτών ρόλων».

Ο Βαρθολομαίος δεν έκανε δήλωση. Αρκέστηκε στην 
-ευνοϊκή γι' αυτόν- δήλωση της Φώφης και «πρόσφερε» στη 
Φώφη τη φωτογραφία που αυτή χρειαζόταν. Το παζάρι δε θα 
το κάνει με τη Φώφη, αλλά με τον Γαβρόγλου, και το έχει ήδη 
ξεκινήσει. Τη Φώφη (και τον Μητσοτάκη και όσους άλλους 
ταχθούν στο πλευρό του) τους χρειάζεται ως «βάρος» στη 
«ζυγαριά». Κυρίως στον καυγά του με τον Ιερώνυμο, γιατί με 
τον Τσίπρα και την κυβέρνηση μπορεί να τα βρει πιο εύκολα.
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Το πανίσχυρο ρωσικό δίκτυο 
Russia Today δημοσίευσε 

έγγραφα, επικαλούμενο ότι 
τα «χάκεψαν» οι περιβόητοι 
Anonymous, σύμφωνα με τα 
οποία το «Integrity Initiative» 
(«Πρωτοβουλία Ακεραιότη-
τας»), μια ΜΚΟ με έδρα στο 
Λονδίνο, που εμφανίζεται σαν 
να έχει σκοπό «να υπερασπί-
ζεται τη δημοκρατία ενάντια 
στην παραπληροφόρηση»,  
δεν ήταν παρά ένα κατασκεύα-
σμα του Foreign Office, δηλα-
δή του βρετανικού υπουργείου 
Εξωτερικών, μια βιτρίνα που 
χρηματοδοτούσε διάφορους 
«διαμορφωτές της κοινής γνώ-
μης» σε διάφορες χώρες, ώστε 
να παρεμβαίνουν στη δημόσια 
ζωή σύμφωνα με τις βρετανι-
κές υποδείξεις.

Το δημοσίευμα ανέφερε 
και ονόματα Ελλήνων που 
συμμετέχουν στο δίκτυο. Ανα-
παρήχθη δε και από ελληνικά 
Μέσα, όπως το «Documento», 
το Sputniknews.gr κ.ά. Εννο-
είται πως όλοι οι Ελληνες που 
αναφέρονται στο δημοσίευμα 
διέψευσαν ότι ανήκουν σε τμή-
ματα (clusters) του «Integrity 
Initiative», επιβεβαιώνοντας 
όμως ότι είχαν επαφές με 
ανθρώπους της βρετανικής 
ΜΚΟ, στο πλαίσιο των επαφών 
με όσους αγωνίζονται ενάντια 
στα «fake news».

Δε θα μπούμε στην ονομα-
τολογία και στην αστυνομικού 
τύπου διερεύνηση, γιατί -υπό 
τις δεδομένες συνθήκες- θα 
μας ξεστρατίσει από την ου-
σία. Διότι δεν προσφέρονται 

αποδείξεις, παρά μόνο λί-
στες σε κάποιο έγγραφο που 
υποκλάπηκε (αν όχι από τους 
Anonymous, σίγουρα από τις 
ρωσικές μυστικές υπηρεσίες 
που καθόλου ευκαταφρόνη-
τες και αναποτελεσματικές 
δεν είναι). Οι θιγόμενοι λένε 
ότι δε φέρουν ευθύνη για ό,τι 
γράφεται σε κάποιες λίστες, 
που μπορεί να είναι απλά 
λίστες επικοινωνίας, ενώ κά-
ποιοι το πήγαν και παραπέρα, 
ισχυριζόμενοι ότι τις λίστες τις 
φτάχνουν αυτοί που διαχειρί-
ζονται τη ΜΚΟ, για να αντλούν 
χρήματα! Και το γαϊτανάκι συ-
νεχίζεται. Ισως να βγουν και 
άλλα έγγραφα, ίσως η υπόθε-
ση να καταλήξει σε κάποιες 
αίθουσες δικαστηρίων.

Πάμε, λοιπόν, στην ουσία. 
Ξέρουμε από την Ιστορία ότι 
οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις 
στήνουν κάθε είδους δίκτυα σε 
χώρες «ενδιαφέροντός τους». 
Οχι μόνο δίκτυα κατασκόπων 
για συλλογή πληροφοριών, 
αλλά και δίκτυα στήριξης της 
πολιτικής τους. Ποιοι μπορούν 
να στηρίξουν την πολιτική 
τους; Οσοι μπορούν, με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο, να επη-
ρεάσουν την «κοινή γνώμη» 
και τις ηγετικές ομάδες των 
πολιτικών κομμάτων: δημοσι-
ογράφοι, εκδότες, πανεπιστη-
μιακοί με «εξωστρεφή» παρου-
σία, δημοσιολογούντες, think 
tank, ΜΚΟ κτλ. Και βέβαια, 
την οργάνωση αυτών των δι-
κτύων δεν την αναλαμβάνουν 
απευθείας οι πρεσβείες και 
οι μυστικές υπηρεσίες των 

ιμπεριαλιστικών χωρών, αλλά 
χρησιμοποιούν σαν βιτρίνες 
δικές τους ΜΚΟ, τις οποίες 
χρηματοδοτούν αδρά ώστε 
να αποκτούν διεθνή εμβέλεια 
και κύρος και να μπορούν έτσι 
να στρατολογούν φιλόδοξους 
«διαμορφωτές της κοινής γνώ-
μης» στις χώρες όπου δρουν.

Δε χρειάζεται, λοιπόν, να 
αρχίσουμε τις αστυνομικού τύ-
που έρευνες για να διαπιστώ-
σουμε ποιος είναι στρατολογη-
μένος και πού. Οι πράκτορες 
διαρκείας δε φαίνονται. Οι άλ-
λοι, οι «διαμορφωτές της κοι-
νής γνώμης» μπορεί να είναι 
και περιστασιακοί. Υπηρετούν 
συγκεκριμένες στοχεύσεις για 
βραχείες -ενίοτε και μακρές- 
χρονικές περιόδους. Μπορεί 
να τους «αναγνωρίσει» κανείς 
από αυτά που γράφουν στις 
φυλλάδες, απ' αυτά που λένε 
στις τηλεοράσεις και τα ραδιό-
φωνα, από το περιεχόμενο των 
συνεδρίων που οργανώνουν. 
Αλλωστε, όλοι τους (ιμπερια-
λιστικά αφεντικά, πράκτορες 
και πρακτορίσκοι) βρίσκονται 
στην ίδια όχθη. Υπερασπίζο-
νται τον καπιταλισμό και τρέ-
φουν βαθύτατο μίσος για το 
λαό και ιδιαίτερα για όσους 
προσπαθούν να οργανώσουν 
το λαό σε επαναστατική βάση.

ΥΓ. Εννοείται πως και οι ρώ-
σοι ιμπεριαλιστές οργανώνουν 
τέτοια πρακτοριλίκια. Στη συ-
γκεκριμένη υπόθεση βρήκαν 
την ευκαιρία να ξεμπροστιά-
σουν τους ανταγωνιστές τους 
που κινούνται σε αντιρωσική 
κατεύθυνση.

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 14/12/2018~

ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ
(Ελλάδα, 1958, 94’)

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Νίκος Κούνδουρος -  Φωτογραφία: 
Τζιοβάνι Βαριάνο - Μοντάζ:  Νίκος Κούνδουρος, Γιώργος 
Τσαούλης - Μουσική: Μάνος Χατζηδάκις - Ηθοποιοί: Πέτρος 
Φυσσούν, Τίτος Βανδής, Ανέστης Βλάχος - Παραγωγή: Φίνος 
Φιλμ, Μίνως Φιλμ.

Εναρξη 8:30 - Είσοδος ελεύθερη

Πέραν της ΧΑ Ακροδεξιά

Πλακώθηκαν μόλις τα βρήκαν!
Βιάστηκε ο Δ. Καμμένος 

να ανακοινώσει ότι οι 
γκρούπες της πέραν της ΧΑ 
Ακροδεξιάς τα βρήκαν και 
θα κατέβουν από κοινού στις 
επόμενες εκλογές. Την επόμε-
νη κιόλας μέρα ανακοινώθηκε 
το ναυάγιο και άρχισαν τα μπι-
νελίκια. Η πλάκα είναι πως και 
οι δύο «μεγάλοι» του χώρου, 
Κρανιδιώτης και Βελόπουλος, 
διέψευσαν ότι στη συμφωνία 
που πήγαιναν να κάνουν υπήρ-
χε και ο Δ. Καμμένος. «Αυτά 
που είπε ο Δημήτρης Καμμέ-
νος περί κόμματος με μας, 
Βελόπουλο, Καρατζαφέρη κι 
αυτόν, είναι κοινές παπάτζες», 
έγραψε ο Κρανιδιώτης. Διά-
ψευση έκανε και ο Βελόπου-
λος, προσθέτοντας δηκτικά: 
«Ο κ. Καμμένος λειτούργησε 
με βάση το όνομα του και έκα-
ψε το σενάριο που ο ίδιος πήγε 
να φτιάξει».

Ο Κρανιδιώτης την έπεσε 
άγρια στον Βελόπουλο από 
τις στήλες της «Δημοκρατίας», 
της οποίας αποτελεί μόνιμο 
αρθρογράφο. Οπως έγραψε, 
συνέφαγαν «σε γνωστό εστια-
τόριο του Παλαιού Φαλήρου, 
παρουσία τριών από κάθε 

πλευρά» και «έδωσαν οριστικά 
τα χέρια», συμφωνώντας να εί-
ναι επικεφαλής του σχήματος 
ο Βελόπουλος και επικεφαλής 
στο Επικρατείας ο Κρανιδιώ-
της και να μοιραστεί η κρατική 
επιχορήγηση (το είχαν σίγου-
ρο ότι θα μπουν στη Βουλή) 
80% η γκρούπα του Βελόπου-
λου και 20% η γκρούπα του 
Κρανιδιώτη. Ο Βελόπουλος, 
όμως, πάντα σύμφωνα με τον 
Κρανιδιώτη, υπαναχώρησε και 
ζήτησε διάλυση της γκρούπας 
Κρανιδιώτη και ένταξη στη δι-
κή του γκρούπα, οπότε ο τελευ-
ταίος του είπε «να κόψει ρόδα 
μυρωμένα».

«Δεν ξέρω εάν την υπανα-
χώρηση την υπαγόρευσαν οι 
χρηματοδότες του ή κάποιος 
με τον οποίο έχει υπόγειες 
συμφωνίες», έγραψε ο Κρανι-
διώτης, συμπληρώνοντας με 
νόημα: «Η ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ, πά-
ντως, δεν θα γίνει “χρήσιμος 
ηλίθιος“ κανενός, ημεδαπού 
ή αλλοδαπού, σκοτεινού συμ-
φέροντος». Πού αναφέρεται; 
Στη Ρωσία του Πούτιν, την 
οποία εξυμνεί σε καθημερινή 
βάση ο Βελόπουλος, στον Σαβ-
βίδη ενδεχομένως, μπορεί και 

στη ΝΔ του Μητσοτάκη, αφού 
κατηγορεί τον Βελόπουλο ότι 
θέλει να μπει στη Βουλή για να 
αποτελέσει δεκανίκι της ΝΔ 
που δεν αναμένεται να έχει 
αυτοδυναμία.

Είναι καλή ή κακή αυτή η 
εξέλιξη για τη ΝΔ; Μάλλον 
ισχύει το ουδέν κακόν αμιγές 
καλού. Οταν υπάρχουν ακρο-
δεξιά σχήματα στα δεξιά της, 
αναμένεται να της κόψουν ψή-
φους (όπως και από τη νεονα-
ζιστική ΧΑ). Οταν όμως αυτά 
τα σχήματα παραμένουν δια-
σπασμένα και χωρίς προοπτική 
εισόδου τους στη Βουλή, η ΝΔ 
μπορεί να περιορίσει τις διαρ-
ροές της προς αυτά, αναπτύσ-
σοντας τη θεωρία της χαμένης 
ψήφου και βάζοντας μπροστά 
στους ακροδεξιούς ψηφοφό-
ρους το ερώτημα: θα ψηφίσετα 
αυτούς, πετώντας στα σκουπί-
δια την ψήφο σας, αφού δεν 
πρόκειται να μπουν στη Βουλή, 
ή θα ψηφίσετε εμάς (έστω και 
με διαφωνίες) για να διώξουμε 
τον ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία; 
Αυτού του τύπου τα διλήμματα 
δε λειτουργούν πάντοτε, αλλά  
στις δεδομένες συνθήκες η ΝΔ 
δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.

Πράκτορες και πρακτοριλίκιαΓλώττα 
λανθάνουσα;

Δεν υπήρχε, βέβαια, περί-
πτωση να δεχτεί η κυβέρνηση 
την πρόταση του ΚΙΝΑΛ (που 
την κατέθεσε η Φώφη αφού 
προηγουμένως πετάχτηκε μέ-
χρι το Φανάρι για να πάρει την 
ευλογία του Βαρθολομαίου), 
για τη δημιουργία διακομμα-
τικής επιτροπής της Βουλής, η 
οποία θα αναλάβει τη διενέρ-
γεια του διαλόγου με όλους 
τους φορείς της Εκκλησίας. 
Θα ήταν σαν η κυβέρνηση να 
παραδεχόταν ότι υπέστη μια 
συντριπτική ήττα και μετά απ' 
αυτή αναγκάστηκε να προ-
σπέσει στα πόδια της αντιπο-
λίτευσης και να της ζητήσει 
βοήθεια.

Στη Διάσκεψη των Προέ-
δρων της Βουλής ο Βούτσης 
είπε τα δικά του, για το «συ-
ντεταγμένο διάλογο με την 
Εκκλησία της Ελλάδος και το 
Πατριαρχείο», που έχει ξεκι-
νήσει η κυβέρνηση, μέσω του 
αρμόδιου υπουργού Κώστα 
Γαβρόγλου, προκειμένου να δι-
ευκρινιστούν οριστικά τα ζητή-
ματα που θα οδηγήσουν στον 
«εξορθολογισμό των σχέσεων 
Πολιτείας - Εκκλησίας», για τις 
συζητήσεις που κάνουν και τα 
άλλα κόμματα με τους εκκλη-
σιαστικούς φορείς, για τη σχε-
τική συζήτηση που βρίσκεται 
σε εξέλιξη στην Επιτροπή Ανα-
θεώρησης του Συντάγματος, 
με τη συμμετοχή εκπροσώπων 
όλων των κομμάτων, διαδικα-
σίες που καθιστούν περιττή τη 
δημιουργία μιας ειδικής δια-
κομματικής επιτροπής.

Εκείνη που δεν ήταν και 
τόσο αναμενόμενη ήταν η 
τοποθέτηση του Βούτση πως 
«όταν ο διάλογος αυτός ολο-
κληρωθεί και υπάρξει ενδεχό-
μενο νομοθετικής ρύθμισης, ο 
αρμόδιος υπουργός και η κυ-
βέρνηση συνολικά θα φέρουν 
το νέο νομοθετικό πλαίσιο στη 
Βουλή για συζήτηση με τις δι-
αδικασίες που ορίζει ο κανονι-
σμός της Βουλής».

Δε νομίζουμε ότι έκανε 
κάποιο φραστικό λάθος, μι-
λώντας για ενδεχόμενο νομο-
θετικής ρύθμισης ο Βούτσης. 
Και έμπειρος είναι και εν 
ψυχρώ έκανε τη δήλωση. Την 
είχε σκεφτεί προηγουμένως, 
δεν απάντησε σε κάτι που τέ-
θηκε αιφνιδιαστικά. Επέλεξε 
να στείλει ένα μήνυμα σε όλες 
τις πλευρές με στόχο να απο-
φορτίσει την ένταση: αν δεν 
υπάρξει συμφωνία όλων των 
εμπλεκόμενων μερών, δεν 
πρόκειται η κυβέρνηση να κα-
ταθέσει νομοθετική ρύθμιση. 
Οι ψευτομαγκιές της πρώτης 
στιγμής, με την ανακοίνωση 
του Μαξίμου ότι η κυβέρνηση 
προχωρά άμεσα σε κατάθεση 
νομοθετικής ρύθμισης, την 
οποία απλά θα γνωστοποιήσει 
στους δεσποτάδες, ήταν για 
κατανάλωση από το στενό συ-
ριζαϊκό ακροατήριο. Με τους 
παπάδες στα κάγκελα νομο-
σχέδιο δεν κατατίθεται.
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Την Κυριακή 9/12 είναι προγραμματισμέ-
νος να διεξαχθεί ο δεύτερος τελικός του 

Κόπα Λιμπερταδόρες ανάμεσα στη Ρίβερ 
Πλέιτ και τη Μπόκα Τζούνιορς. Η αναμέτρη-
ση δε θα γίνει στο γήπεδο της Ρίβερ, αλλά 
στην Ισπανία, στο «Σαντιάγο Μπερναμπέ-
ου», έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης. Σε αυτή τη 
λύση κατέληξαν η FIFA και η CONMEBOL 
(Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νότιας 
Αμερικής), αφού ούτε η ποδοσφαιρική ομο-
σπονδία της Αργεντινής ούτε η αστυνομία 
του Μπουένος Αϊρες, εξασφάλιζαν την 
ομαλή διεξαγωγή του αγώνα στο γήπεδο 
της Ρίβερ.

Για την ιστορία, ο δεύτερος τελικός (ρε-
βάνς του 2-2 στο γήπεδο της Μπόκα) είχε 
προγραμματιστεί να γίνει το Σάββατο 24/11. 
Δεν έγινε, γιατί οι οπαδοί της Ρίβερ εκμεταλ-
λεύτηκαν το λάθος σχέδιο των μπάτσων και 
επιτέθηκαν με πέτρες, ξύλα, καπνογόνα και 
ό,τι άλλο πολεμοφόδιο βρήκαν πρόχειρο στο 
πούλμαν με την αποστολή της Μπόκα που 
περνούσε ανάμεσά τους. Το αποτέλεσμα 
ήταν να τραυματιστούν τρεις παίχτες της 
Μπόκα και ο αγώνας να αναβληθεί, παρά τις 
αφόρητες πιέσεις και τους εκβιασμούς που 
άσκησαν στους παίχτες των δυο ομάδων -ιδι-
αίτερα σε αυτούς της Μπόκα- οι απεσταλμέ-
νοι της FIFA και της CONMEBOL (σύμφωνα 
με δημοσιεύματα που δεν έχουν διαψευστεί 
από τη FIFA, οι εκπρόσωποι της παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας, που πήγαν στα αποδυτήρια 
της Μπόκα και ζήτησαν επιτακτικά από τους 
παίχτες της ομάδας να συμφωνήσουν να 
ξεκινήσει ο αγώνας, απειλώντας με βαριές 
ποινές στην αντίθετη περίπτωση, κινδύνεψαν 
να φάνε πολύ ξύλο και τη γλίτωσαν με μερι-
κές «ψιλές»). 

Αρχικά η αναβολή ήταν για την επόμενη 
ημέρα, όμως οι μπάτσοι δεν είπαν το ναι, 
αφενός γιατί το πολεμικό κλίμα που επι-
κρατούσε στις τάξεις των οπαδών των δυο 
ομάδων απειλούσε να ισοπεδώσει την πόλη 
και αφετέρου γιατί οι παίχτες της Μπόκα 
δε δέχονταν να αγωνιστούν σε συνθήκες 
μπροστά στις οποίες οι ρωμαϊκές αρένες 
θα έμοιαζαν με εκκλησία. Μετά και τη 
δεύτερη αναβολή, FIFA και CONMEBOL 
βρέθηκαν μπροστά στον κίνδυνο να κρι-
θεί ο τελικός στα χαρτιά (η Μπόκα ζήτησε 
επίσημα να μηδενιστεί ο αντίπαλός της και 
να της απονεμηθεί ο τίτλος). Ομως οι χο-
ρηγοί της διοργάνωσης απαίτησαν να γίνει 
ο τελικός πάση θυσία και σε οποιοδήποτε 
μέρος του πλανήτη, προκειμένου να μην 
ενεργοποιήσουν τις ρήτρες σε βάρος των 
Ομοσπονδιών. Και επειδή, ως γνωστόν, το 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι πριν και 
πάνω απ' όλα καπιταλιστική μπίζνα με σκοπό 
το κέρδος, αποφασίστηκε να γίνει ο αγώ-
νας εκτός Αργεντινής και σε «ελεγχόμενο 
περιβάλλον». 

Με μια πρώτη ανάγνωση, η απόφαση να 
γίνει ο τελικός στη Μαδρίτη αποτελεί ήττα 
για FIFA και CONMEBOL, αφού αναγνωρί-
ζουν την αδυναμία τους να εξασφαλίσουν 
τις ομαλές συνθήκες που απαιτούνταν για 
να γίνει το παιχνίδι στην έδρα της Ρίβερ. Αν 
όμως το δει κάποιος καθαρά από εμπορική 
σκοπιά, η επιλογή του «Σαντιάγο Μπερνα-
μπέου» εξασφαλίζει, εκτός από την ομαλή 
διεξαγωγή του αγώνα (οι 5.000 οπαδοί της 
κάθε ομάδας, που θα παρακολουθήσουν 
την αναμέτρηση, θα είναι απόλυτα ελεγ-
χόμενοι) και μια τεράστια προβολή, αφού 
ο δεύτερος τελικός θα συγκεντρώσει την 

προσοχή όλων των ποδοσφαιρόφιλων του 
πλανήτη. Θα πρέπει να βγάλουμε το καπέλο 
στην ικανότητα των μάνατζερ της FIFA και 
της CONMEBOL, που χειρίστηκαν με τέ-
τοιο τρόπο την υπόθεση και μετέτρεψαν την 
ξεφτίλα από την αδυναμία τους να γίνει το 
παιχνίδι στην έδρα της Ρίβερ, σε ευκαιρία 
για να βγάλουν φράγκα και να εξασφαλί-
σουν κέρδη (ίσως και περισσότερα από αυ-
τά που είχαν αρχικά υπολογιστεί) για τους 
χορηγούς και τις Ομοσπονδίες. 

Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξη του 
αγώνα στον αγωνιστικό χώρο (η στήλη είναι 
αναφανδόν υπέρ της Μπόκα), όμως εκτός 
του αγωνιστικού χώρου για μια ακόμα φορά 
επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις: το απόλυ-
το φαβορί επικρατεί και στην αναμέτρηση 
καπιταλιστική μπίζνα-ποδόσφαιρο σημειώ-
σατε 1.

ΥΓ. Τα δημοσιεύματα που έλεγαν ότι 
ανάμεσα στις προτεινόμενες έδρες για τη 
διεξαγωγή του δεύτερου τελικού ήταν και ο 
Βόλος δε διαψεύστηκαν. Οι μάνατζερ της 
FIFA και της CONMEBOL ενθουσιάστηκαν 
με την ιδέα, ότι οι οπαδοί των δυο ομάδων 
θα μπορούσαν να συγκρουστούν στη διά-
σημη πλέον «γέφυρα» του γηπέδου. Χειρο-
κροτούσαν με ενθουσιασμό βλέποντας τις 
σκηνές από τα βίντεο με τους οπαδούς της 
ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλ-
λου Ελλάδας. Ομως, επικράτησε τελικά η 
γκλαμουριά της Μαδρίτης και το γεγονός 
ότι η αργεντίνικη παροικία στην πρωτεύ-
ουσα της Ισπανίας είναι πολύ μεγαλύτερη 
από την αντίστοιχη στην πρωτεύουσας της 
Μαγνησίας.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
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Με νίκη γιόρτασε την 
επιστροφή στη φυ-

σική της έδρα η «Βαγγε-
λίτσα Κουσιάντζα». Επικράτη-
σε με 3-2 του ΑΟ Ζαϊμίου. Οι 
παίχτες και οι οπαδοί της αυ-
τοοργανωμένης ομάδας της 
Καρδίτσας, μετά το σφύριγμα 
της λήξης, κρεμάστηκαν στη 
σίτα και πανηγύρισαν τη νίκη 
με πυρσούς και συνθήματα. Η 
«Βαγγελίτσα Κουσιάντζα» δη-
μιουργήθηκε το 2016, όταν μια 
παρέα ανθρώπων που αγαπούν 
το ποδόσφαιρο αποφάσισε να 
δημιουργήσει μια ερασιτεχνι-
κή ομάδα ποδοσφαίρου πάνω 
στις βάσεις της αυτοδιάθεσης, 
της αυτοδιαχείρισης, αλλά 
και της ισότητας μεταξύ των 
μελών της. Από τη σύσταση 
της ομάδας, τα μέλη της και οι 
οπαδοί της ξεκαθάρισαν ότι 
εκτός από τις μάχες εντός του 
γηπέδου θα συμμετέχουν και 
σε κοινωνικοταξικούς αγώνες 
και σε πολιτικές δράσεις που 
θα προτάσσουν την οικονομική 
χειραφέτηση και την κοινωνική 
ισότητα και ότι θα στέκονται 
αλληλέγγυοι σε όσους ζουν 
την καταπίεση και την εκμε-
τάλλευση (π.χ. πρόσφυγες, 
απολυμένους εργάτες, έγκλει-
στους αγωνιστές, κ.λπ.). Στό-
χος της ομάδας είναι, εκτός 
από τη χαρά της συμμετοχής 
σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, η 
ανάδειξη των πολιτικών χαρα-
κτηριστικών της και η συμμετο-

χή στο κοινωνικό «γίγνεσθαι» 
και στον αντιφασιστικό αγώνα.

Τα μέλη της επέλεξαν το 
όνομα της Βαγγελίτσας Κου-
σιάντζα, της κομμουνίστριας 
δασκάλας από τον Παλαμά, 
πολιτικού στελέχους του ΔΣΕ, 
που εκτελέστηκε από τους μο-
ναρχοφασίστες (για τη ζωή, 
τη δράση και το θάνατο αυτής 
της αγωνίστριας μπορείτε να 
διαβάσετε στο https://ethniki-
antistasi-dse.gr/vaggelitsa-
kousiantza.html). Μέσα από 
το όνομά της, τα μέλη της ομά-
δας θέλησαν να ξαναφέρουν 
στις μνήμες τον αγώνα που 
έδωσαν οι μαχητές του λαϊκού 
κινήματος ενάντια στους φα-
σίστες, τους δωσίλογους και 
τους παρακρατικούς κατά την 
περίοδο της κατοχής το 1941-
1945, την περίοδο του εμφυλί-
ου πολέμου το 1946-1949 αλλά 
και τον αγώνα που έδωσαν για 

την ανεξαρτησία, την ελευθε-
ρία και την κοινωνική ισότητα 
και να αναδείξουν τη μεγάλη 
συνεισφορά του γυναικείου 
πληθυσμού στο κίνημα εκείνης 
της περιόδου.

Η Βαγγελίτσα Κουσιάντζα 
γενήθηκε το 1918 στον Παλα-
μά Καρδίτσας. Δασκάλα στο 
επάγγελμα κατά την περίοδο 
της κατοχής. Ηταν πολιτικό 
στέλεχος του ΚΚΕ και μαχή-
τρια του επαναστατικού λαϊ-
κού κινήματος. Μετά τη Βάρ-
κιζα συλλαμβάνεται και βασα-
νίζεται άγρια με καυτό λάδι και 
βραστά αυγά στις μασχάλες 
από τους αρχιβασανιστές των 
κρατητηρίων Καρδίτσας. Η 
υγεία της κλονίζεται τόσο που 
στην φυλακή υφίσταται καρ-
διακή προσβολή. Τελικά, δρα-
πετεύει το 1946 και αμέσως 
περνά στο βουνό στις τάξεις 
του Δημοκρατικού Στρατού. 

Πολεμά ως το 1947, που συλ-
λαμβάνεται εκ νέου στη Νιάλα 
Καρπενησίου κατά τη διάρκεια 
ελιγμού. Νέος κύκλος βασανι-
στηρίων ξεκινά. Τελικά, χωρίς 
να της πάρουν κουβέντα, τη 
μεταφέρουν στη Λαμία όπου 
δικάζεται από έκτακτο στρα-
τοδικείο. Η ετυμηγορία είναι 
φυσικά «εις θάνατον».

Στις 9 Μάη του 1947, η Βαγ-
γελιώ μεταφέρεται με τους 
συναγωνιστές της στο νεκρο-
ταφείο της Σηριώτισσας για 
την εκτέλεση. Μαζί με τους συ-
ντρόφους της χορεύει μπρο-
στά στο απόσπασμα το «Εχε 
γεια καημένε κόσμε». Το εκτε-
λεστικό απόσπασμα του 106ου 
Τάγματος Πεζικού αρνείται να 
εκτελέσει τους καταδικασμέ-
νους. Τη θέση τους παίρνουν 
χωροφύλακες και παρακρα-
τικοί. Η Βαγγελιώ τελευταία, 
χτυπημένη από τις σφαίρες, 
πέφτει στα γόνατα και εξακο-
λουθεί να ζητωκραυγάζει για 
τη ζωή, το λαό, το ΚΚΕ και την 
κοινωνική επανάσταση. Χωρο-
φύλακας που έζησε το συμβάν 
λέει: «Μεγάλη κομμουνίστρια 
εκείνη η δασκάλα. Ολοι έπε-
σαν κι εκείνη γονατισμένη 
στο ένα πόδι έλεγε, έλεγε και 
δεν έβγαινε η ψυχή της! Τρεις 
σφαίρες χαριστική της έριξε ο 
επικεφαλής κι εκείνη εκεί, να 
φωνάζει! Μεγάλη κομμουνί-
στρια!».

Δύο χιλιάδες δεκαοχτώ
παρόν και μέλλον: σκότος πηχτό

Αυτή η εμμονή και η δίχως προσχήματα προτίμηση στην οι-
κεία οικία Φλαμπουράρη, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Και 
ως ανθρώπους και ως φίλους του freddo. Εντάξει, φταίει και η 
γειτονιά που διάλεξε, αλλά δεν μπορούμε να συγκρατηθούμε 
λιγάκι; Αλλωστε δεν είναι μακριά η μέρα που θα έρθει στα 
πράγματα ο… γκόμενος και θα την καθαρίσει από τα παραβα-
τικά και εγκληματικά στοιχεία (ποιοι μπάτσοι ρε;).

Η στήλη χαιρετί-
ζει την ανακοίνωση 
ενός εκ των πλέον 
αγαπημένων της 
και μέγα χορηγού, 
του  αδάμαστου 
συμπατριώτη και 
χαρισματικού ηγέ-
τη Πανίκα που δεν 
παραδίνει με τίποτε τα όπλα. «Δύναμη Πολιτών» θα λέγεται 
ο συνδυασμός του στην πορεία διεκδίκησης του δήμου της 
συμβασιλεύουσας. Βουρ για τη μεγάλη επιστροφή ώστε να 
ολοκληρωθεί το κολοσσιαίο έργο. Εν τούτω Πανίκα, για να 
μην είναι πια μόνος βράχος και θεματοφύλακας των ιερών 
παραδόσεων του ελληνισμού ο παναγ(ρ)ιότατος.

5.300.000 κρούσματα κατάθλιψης ετησίως στη Γερμανία! 
Μα γιατί; Πέφτουμε από τα σύννεφα.

Η λαϊκή μούσα φέρει βαρέως όλο αυτό το φλέγον και ζέον 
ζήτημα που δημιουργήθηκε στους κόλπους της μητρός Εκκλη-
σίας αλλά και μεταξύ αυτής και της φιλοχρήστου υμών κυβερ-
νήσεως. Και βάλλει ευθέως κατά του υπαιτίου, προσπαθώντας 
παράλληλα να τον νουθετήσει και να του θυμίσει ποιος είναι 
στ' αλήθεια:

Σ' αγάπησε ο Τζερόνιμο, σε είχε σαν παιδί του
εκείνος σ' έκανε Σαούλ, που 'σουν απλώς θεούσα

σε τάιζε, σου μίλαγε, σου τόνωνε την πίστη
κι εσύ πήγες τον τσάκισες με την απανταχούσα.

Αλέξη κάτσε φρόνιμα, μείνε στον ίσιο δρόμο
αυτόν που απαρέγκλιτα βάδισες μέχρι τώρα

παράτα λεονταρισμούς, τζάμπα μαγκιές και μόστρα
εσύ 'σαι χαρισματικός, δεν είσαι κακομοίρης.

Και τι δηλαδή; Να κόψουμε το ρεύμα στη «Χαλυβουργική» 
επειδή χρωστάει στη ΔΕΗ 32 ψωροεκατομμυριάκια;

Στη δεκαετία του ’70 το σύστημα εγκλώβιζε τους νέους στα 
πανεπιστήμια. Τώρα περάσαμε σε νέους, άμεσους και απόλυτα 
επιθετικούς και προκλητικούς τρόπους απομάκρυνσης από την 
αγορά εργασίας και παραμονής στη δυσχέρεια. Να θυμίσουμε 
ότι στην Ιταλία τα πανεπιστήμια αποκαλούνταν τότε από το 
κίνημα “χώρος παρκαρίσματος”…

Ολοι το ξέρουν πως η αύξηση της τιμής του πλαστικού θα 
σώσει τον πλανήτη. Ετσι, μετά από ένα χρόνο χρέωσης προς 
τέσσερα λεπτά η κάθε μία, ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί η συ-
νέχεια της κοινοτικής νομοθεσίας που προβλέπει την αύξηση 
της τιμής της πλαστικής σακούλας στα εννιά λεπτά του ευρώ 
από την πρωτοχρονιά του 2019. Κάθε αύξηση τιμής κινείται 
στην κατεύθυνση της σωτηρίας…

Με τον αέρα των φοροαπαλλαγών που έχουν εξ ολοκλή-
ρου φορτώσει στο πόπολο με την απαραίτητη κυβερνητική 
συνδρομή (γι' αυτό άλλωστε είναι οι φίλοι και οι υπηρέτες), 
οι έλληνες εφοπλιστές δεν σταματούν να επενδύουν σε νέα 
καράβια, ανενόχλητοι από… περιττές δαπάνες. Σύμφωνα με 
επίσημα στοιχεία του ναυλομεσιτικού οίκου «Allied», μέσα στο 
2018 έχουν δαπανήσει 4,4 δισ. δολάρια προκειμένου να αγο-
ράσουν 276 πλοία, ενώ από τις 2 ως τις 23 Νοεμβρίου έδωσαν 
700 εκατομμύρια για να αποκτήσουν 29 πλοία! Στο σύνολο του 
έτους, ένα στα τέσσερα ευρώ που έχει δαπανηθεί παγκοσμίως 
(25,4%) για να αγοραστούν πλοία έχει… χρώμα ελληνικό, ενώ 
πλοίο έχει αγοράσει το 24,2% των ελλήνων εφοπλιστών! Προ-
οδεύει η χώρα, μην ακούτε τους εγκάθετους και τους εχθρούς 
της ανάπτυξης και της προόδου.

Παρακαλούμε τις «Ριπές» να μη βάλλουν ενάντια στη στήλη 
και να μη χλευάζουν την προτίμησή της στις Κατερίνες και σε 
μερικούς ακόμη χορηγούς της.

Κουτσοί, στραβοί και… μαθητές για τη Μακεδονία
σηκώσανε τα φλάμπουρα της πιο μεγάλης νύχτας
μασήσανε κουτόχορτο, φτύσανε τα κουκούτσια

κι αντί κλωτσιές στο γάιδαρο, ορμάνε στο σαμάρι.
Αλλωστε, “είναι πολύ πιο άνετο να μισείς μαζί μ’ έναν εξου-

σιαστή τον αδύνατο, παρά να μισείς μαζί μ’ έναν αδύνατο τον 
εξουσιαστή”, που έγραφε κι ο Μίλαν Κούντερα.

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά
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> Μικροαστική (πολιτική) μίρλα.

> Από το Α στο Ω με ένα άλμα.

> Καμιά κίνηση προς και από το 
γίγνεσθαι.

> Και όταν τους/τις ρωτήσεις 
για το σούρσιμο του ταξικού κι-
νήματος δεν απαντούν, εξόν κι 
αν πλησιάζουν εκλογές.

> Κουβαλάνε (χρόνια τώρα) τα 
«αμαρτήματα» αυτών που στιγ-
μάτισαν την πορεία της εργα-
τικής τάξης, των εργαζόμενων, 
της νεολαίας, με ένα μεγάλο 
πλην. Και πορεύονται έτσι φθεί-
ροντας συνειδήσεις (όχι προθέ-
σεις - είναι προσεκτικοί σ΄αυτό).

> Ιδού λοιπόν!

> Στάδιον δόξης λαμπρόν!

> Για όσους νοιάζονται. Που 
έχουν στόχο την τάξη μας (όχι 
πυροβολώντας την…).

> Δουλειά όσο να μυρμηγκιά-
σουν τα χέρια και τα στόματα.

> Με ΞΕΚΑΘΑΡΗ πολιτική και 
διάθεση να απαλλαγεί η τάξη 
μας απ’ τα ποικίλα βαρίδια.

> Να δουλέψουμε στην κατεύ-
θυνση της συγκρότησης επανα-
στατικού κόμματος της εργατι-
κής τάξης.

> Να αφουγκραστούμε την ανά-
σα ή, καλύτερα, το πνίξιμο της 
τάξης μας.

> Μέσα οι αγωνιστές πολιτικοί 
κρατούμενοι (και δεν είναι λίγοι, 
έτσι;) έξω οι χρυσολαμόγιοι.

> Βρετανικόν χαλούμιν. Οπως 
φέτα Βιετνάμ.

> Ολα καλά και άγια.

> Η δίαιτα της ντοματόσουπας.

> Και μετά; (λόγω λιτότητας).

> Αέρας κοπανιστός.

> Σαν τις παροχές του Τσίπρα.

> Πιο προβοκάτορας πεθαίνεις: 
«Κλειστή θα παραμείνει την Τε-
τάρτη και την Πέμπτη η Νομική 
Σχολή Αθηνών, με απόφαση 
της Διοίκησης, υπό τον φόβο 
των αυριανών επεισοδίων για 
την επέτειο δολοφονίας του 
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου» - 
(tanea.gr/2018/12/05/Greece/
kleisti-i-nomiki-enopsei-
tis-epeteiou-dolofonias-
grigoropoulou). Το σπάσιμο του 
λοκ-άουτ μία εντελώς δίκαιη 

ενέργεια. (Ας μάθουν εκεί στα 
ΝΕΑ που να βάζουν κόμματα…).

> Πολλοί μπάτσοι στο 401 
(έγραφε ο τοίχος…).

>  Στο ίδιο σάιτ (tanea.gr, 
5/12/2018) ο «μπαμπούλας»: 
«Δολοφονία Γρηγορόπουλου - 
Δέκα χρόνια μετά “φρούριο“ η 
Αθήνα… του 15χρονου μαθητή, 
που έπεσε νεκρός από αστυ-
νομικά πυρά, το βράδυ της 6ης 
Δεκεμβρίου το 2010». Πολύ πιο 
προβοκάτορας…

> Κωλοφυλλάδες.

> Δρακόντεια μέτρα στην «επέ-
τειο» της δολοφονίας Γρηγορό-
πουλου. Δράκων ο Τσίπρας…

> Γνωστότατος χρυσαυγίτης ο 
δολοφόνος του εργάτη Πετρίτ 
Ζίφλε.

> Ο χρυσαυγίτης είναι ζωντα-
νός.

> Η ΔΝΤ διευθύντρια, Λα-
γκάρντ ονομαζόμενη, εξέφρα-
σε τον φόβο της για τον ερχομό 
μιας νέας «εποχής της οργής». 
Δε θα ‘μαστε μόνιμα με σκυφτό 
το κεφάλι. Να οικοδομούμε τις 
άμυνες και τις επιθέσεις μας.

> «Για την MYTILINEOS βιω-
σιμότητα σημαίνει διασφάλιση 
της κερδοφορίας…». Στην αγγλι-
κή γλώσσα : live and let die.

> Νόμος του καπιταλισμού.

> Το μέγιστο κέρδος.

> Τα υπόλοιπα είναι ευχές (=πορ-
δές).

> Διπλοπρόεδρος ο Πάκης.

> Φυσικά και δεν είναι Vox 
populi το φασιστικό κόμμα Vox 
στην Ισπανία.

> Στο… φιλότιμο των συνδικά-
των και των εργοδοτών καθώς 
και των γαλλικών κομμάτων 

απευθύνθηκε ο Μακρόν (μιας 
και ζορίστηκε ολίγον τώρα τε-
λευταίως).

> «ΚΙΝΑ - Πολύνεκρο δυστύχη-
μα σε χημικό εργοστάσιο» (Ρι-
ζοσπάστης,29/11/2018). Μα τι 
κάνει το (αδελφό;) «Κ»Κ Κίνας…

> Και το γαλλικό «Κ»Κ προσβλέ-
πει (ως άλλος Τσάβες) στον 21ο 
αιώνα: «Για ένα μανιφέστο του 
κομμουνιστικού κόμματος του 
21ου αιώνα». … μάνδολες!

> Εχουν μια μύτη αυτοί του 
Περισσού: ανακάλυψαν (πώς 
άραγε;) τους «προβοκατόρικους 
μηχανισμούς» σε σχέση με τις 
κινητοποιήσεις των κίτρινων 
γιλέκων. Σταθερά, από το 1973 
και πέρα.

> Μα για τον Τσίπρα το είχαν 
γράψει το τραγούδι οι Nirvana; 
“The Man who sold the world”.

> Τον φτύνεις ή δεν τον φτύ-
νεις κατάμουτρα τον χυδαίο; 
«Περισσότερες από 300.000 
θέσεις εργασίας τα τελευταία 
τρία χρόνια» - υφυπουργός Ν. 
Ηλιόπουλος.

> Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης: 
ο καπιταλισμός θεωρεί πως έχει 
δικαίωμα ζωής και θανάτου 
στους εργαζόμενους.

> Εξαιρετικά «ολίγοι» οι «αυθορ-
μήτως προσελθόντες» κάτοικοι 
των Καλαβρύτων κατά την επί-
σκεψη Τσίπρα στα Καλάβρυτα.

> Πόσα είπαμε ότι δώσαμε (ως 
εργαζόμενοι, άνεργοι, συντα-
ξιούχοι, νέα εργατική βάρδια) 
για να διαφημίζουν οι αιματο-
ρουφήχτρες το «μέρισμα»;

> Συν 500.000 βρετανοί εργα-
ζόμενοι ΦΤΩΧΟΙ τα τελευταία 
πέντε χρόνια.

> Μας τα ‘παν κι άλλοι, κύριε 
AMLO, ή «τίμιε πρόεδρε» του 

Μεξικού (Λόπες Ομπραδόρ). 
Εκείνο που ξεχωρίζει στα «100 
βασικά μέτρα» της διακυβέρνη-
σης είναι η υπόσχεση για «ελεύ-
θερη αγορά χωρίς ιδιωτικοποι-
ήσεις», κοινώς συνέχιση του 
καπιταλισμού στη χώρα του. (Τα 
αρχικά AMLO από το πλήρες 
όνομα του προέδρου, Andrés 
Manuel Lοpez Obrador).

> Εννοείται πως οι Συριζαίοι εί-
ναι ξετρελαμένοι με τον κύριο 
αυτόν. 

> Bauhaus: Bela Lugosi’s Dead.

> Και η (συμπολιτευτικά;) αντι-
πολιτευόμενη «Καθημερινή» 
στο χορό: «Ο νέος χάρτης των 
συντάξεων μετά την κατάργηση 
των περικοπών».

> Μην κουνιέστε, δηλαδή.

> Απο τον καναπέ.

> Εχει… ο θεός.

> Με το… μύρισμα ξεκινάμε δια-
κοπές στη Φλόριντα (μέχρι να…
ξυπνήσουμε…).

> 74.000 η… μελέτη για τη δυ-
σλειτουργία του ηλεκτρονικού 
εισιτηρίου.

> Οπου το χρήμα έχει ουρά.

> Και με τι ιδιότητα θα σταμα-
τούν τους επιβάτες οι «υπάλ-
ληλοι» της μελέτης; Αυτή του…
μελετητή;

> Αχμέντ Ελγκαμάλ: νεκρός 
(24/1/2017) από εισπνοή μο-
νοξειδίου του άνθρακα μέσα 
σε σκηνή στο κολαστήριο της 
Μόριας.

> Ενας πρώην (αλλά εθνικιστα-
ράς), ο Κοτζιάς, συμπλέει με τον 
Περισσό στο ζήτημα της μακε-
δονικής γλώσσας…

> «Ο φόρος (καυσίμων) εγκα-
ταλείπεται τώρα» - Ε. Μακρόν.

> ΚΑΙ στη Γαλλία τραυματίστη-
κε μαθητής από πλαστική σφαί-
ρα (που δεν «εξοστρακίστηκε» 
από όπλο μπάτσου).

> «Ο νέος αριστερός πρόεδρος 
του Μεξικό ήδη αντιμετωπίζει 
δυσκολίες» - από τον “Socialist 
Worker”, socialistworker.co.uk, 
4/12/2018... Γιάννη τον βαφτί-
σαμε.

> «Και οι λέξεις φλέβες είναι. 
Μέσα τους αίμα κυλάει». Γ. Ρί-
τσος.

Βασίλης

Ειναι η εξόφθαλμη πλέον προδοσία όλων των κομμάτων και ρευμάτων του 
ρεβιζιονισμού και κάθε οπορτουνισμού.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο «Φιλοκτήτης» του Μίλλερ είναι ένα θεατρικό 
έργο χωρίς θεούς. Δεν παίζουν απολύτως κανένα ρόλο στον χώρο της μυθολογίας. 

(Eckard Lefèvre: “Sophokles’ und Heiner Müller Philoktet”)

Οι φασίστες δολοφονούν ανενόχλητοι…

6/12/2018: Δολοφονία Α. Γρηγορόπουλου (από Κορκονέα), 28/12/2008: «Το λάθος 
τηλεφώνημα ενός φονιά» - «διήγημα»-έμεσμα στον Ριζοσπάστη.

  Dixi et salvavi animam meam

u Εξακολουθούν να διαδηλώνουν έξω από το βρετανικό κοι-
νοβούλιο οι οπαδοί της παραμονής του Ηνωμένου Βασίλειου 
στην ΕΕ. «Ολοι οι δρόμοι του Brexit οδηγούν σ' ένα φτωχό-
τερο ΗΒ», γράφει το αυτοσχέδιο πλακάτ της διαδηλώτριας. 
«Χρειαζόμαστε την ΕΕ», τύπωσε ο άλλος πάνω στη σημαία. 
Εξωταξικές προσεγγίσεις, μια εργατική τάξη σε απόλυτη σύγ-
χιση, μια ιμπεριαλιστική χώρα σε παραζάλη.

u Από τα «Νέα» του Μαρινάκη. Πρόκληση όχι μόνο για τους 
άνεργους, τους πολύ φτωχούς, αλλά και για εκείνους που 
έχουν ένα μισθό ή μια σύνταξη. Η μπουρζουαζία δεν περιορί-
ζεται απλά στην κραιπάλη (από την οποία ουδέποτε απομα-
κρύνθηκε), αλλά τη διαφημίζει κιόλας από τη μεγαλύτερη σε 
κυκλοφορία εφημερίδα. 

u Σε αποκλεισμό της Πρυτανείας του ΕΜΠ την περασμένη Τε-
τάρτη και Πέμπτη προχώρησαν οι οικότροφοι των Εστιών του 
Ιδρύματος, στο πλαίσιο κινητοποίησης που έχουν ξεκινήσει 
για να μη μείνει κανένας φοιτητής χωρίς δωμάτιο στην Εστία. 
Οταν την προηγούμενη βδομάδα ανακοινώθηκαν τα αποτε-
λέσματα για τις εισδοχές στις Εστίες, διαπιστώθηκε ότι εκατο-
ντάδες επαρχιώτες φοιτητές, ενώ βρίσκονται στις λίστες των 
δικαιούχων, έμειναν στον αέρα γιατί δεν υπάρχουν δωμάτια 
για να στεγαστούν. Μόνο στο ΕΜΠ, 60 παιδιά έμειναν εκτός 
Εστιών. Οσο για τα ενοίκια στην περιοχή του Ζωγράφου, έχουν 
φτάσει στα ύψη (προσφορά και ζήτηση, βλέπετε). Οι οικότρο-
φοι πήγαν στον πρύτανη του ΕΜΠ, από τον οποίο εισέπραξαν… 
συμπάθεια. Τους παρέπεμψε στο υπουργείο, μολονότι είναι 
το Πολυτεχνείο που έχει την ευθύνη για τη λειτουργία των 
Εστιών. Οταν μάλιστα του ζήτησαν τα τηλέφωνα των παιδιών 
που έχουν μείνει εκτός, για να τους ενημερώσουν για τις ενέρ-
γειες που κάνουν και να συντονιστούν μαζί τους, αρνήθηκε. 
Λειτούργησε το ένστικτο του ανθρώπου της εξουσίας που δε 
θέλει ούτε στο ελάχιστο να βοηθήσει να δημιουργηθεί έδα-
φος διαμαρτυρίας. Μετά, πήγαν στο υπουργείο Παιδείας. Τον 
υπουργό δεν τον είδαν (είναι απασχολημένος να βλέπει παπά-
δες και δεσποτάδες), είδαν όμως τον γραμματέα του (ίσως εν-
νοούν τον διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Γαβρόγλου). 
Οταν του ζήτησαν να ενοικιαστούν δωμάτια για να μείνουν τα 
παιδιά που αποκλείστηκαν, τους απάντησε ότι δεν υπάρχουν 
χρήματα και έριξε την ευθύνη στους ίδιους τους φοιτητές που 
επιλέγουν όλοι να σπουδάσουν στην Αθήνα! Ετσι, οι εστιακοί 
φοιτητές αναγκάζονται να εντείνουν τη δράση τους, με αίτημα 
αιχμής να ενοικιαστούν δωμάτια για όλους τους επαρχιώτες 
φοιτητές που δικαιούνται στέγαση σε Εστία. 

οι τοίχοι έχουν φωνή



«Με τι αιτήματα»…
Ο Μητσοτάκης δηλώνει ότι «η ΝΔ ήταν, είναι και θα 

είναι πάντα απέναντι σε κάθε μορφής κατάληψη». Δη-
λώνει ότι «καταλαβαίνει απόλυτα την αγανάκτηση όλων 
όσοι σήμερα επιλέγουν να βρεθούν απέναντι στην 
κακή συμφωνία των Πρεσπών την οποία υπέγραψε ο 
κ. Τσίπρας και ο κ. Καμμένος», αλλά επαναλαμβάνει 
ότι «κλειστά σχολεία σημαίνει κλειστά μυαλά» και στο 
τέλος θυμάται να πει ότι «δεν θα ήθελα σε καμία πε-
ρίπτωση ο υγιής πατριωτισμός να γίνει προσάναμμα 
ενός στείρου και ακραίου εθνικισμού στα χέρια κάποι-
ων επιτήδειων» και ότι «θα πρέπει όλοι μαζί να βρε-
θούμε απέναντι σε αυτούς οι οποίοι επιδιώκουν να ρι-
ζοσπαστικοποιήσουν τη νέα γενιά εξυπηρετώντας έτσι 
τις αλλότριες δικές τους κομματικές επιδιώξεις». Και 
συνοψίζει: «κάθε Ελληνας και το κάθε νέο παιδί έχει 
κάθε δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί απέναντι σε αυτήν 
την κακή συμφωνία. Ας το κάνει, όμως, κρατώντας τα 
σχολεία ανοιχτά και σεβόμενος πάντα τους δημοκρα-
τικούς θεσμούς της πατρίδας μας».

Τι καταλαβαίνεις απ' αυτή τη δήλωση-αχταρμά; Οτι 
το μείζον πρόβλημα είναι οι καταλήψεις των σχολείων 
και όχι τα εθνικοφασιστικά συνθήματα που συνοδεύ-
ουν αυτές τις καταλήψεις.

Πιο λακωνικός ο Κουμουτσάκος, ρίχνει στην πιά-
τσα μια ακόμα εκδοχή της θεωρίας των δύο άκρων: 
«Μόνον τα ανοικτά σχολεία επιτελούν τον ρόλο τους. 
Ανοικτά στη γνώση. Ανοικτά στις ιδέες και την ιστο-
ρία της πατρίδας μας. Καταλήψεις & αντικαταλήψεις 
κρατούν εγκλωβισμένους τους μαθητές σε πολιτικές 
σκοπιμότητες των άκρων και το σχολείο μακριά από 
την αποστολή του».

Στο ίδιο μήκος κύματος η Γεννηματά: «Για εμάς ο γνή-
σιος πατριωτισμός ήταν πάντα στην απέναντι πλευρά 
από την μισαλλοδοξία και τον εθνικισμό. Κλείνουμε τις 
πόρτες στο φανατισμό και το διχασμό, αφουγκραζόμα-
στε τις αγωνίες και τις ευαισθησίες των παιδιών μας 
αλλά με ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ».

Επειδή τα εθνικοφασιστικά συνθήματα (εκτός από 
μερικά καθαρά χρυσαυγίτικα, όπως το «Η δημοκρατία 
πούλησε τη Μακεδονία») είναι και δικά τους συνθήμα-
τα, επειδή το «Μακεδονικό» έχει εκ των πραγμάτων 
εξελιχθεί σε βασικό (αν όχι στο βασικότερο) όπλο 
στην  προεκλογική τους φαρέτρα, δε βλέπουν τίποτ' 
άλλο εκτός από… «υγιή πατριωτισμό» στην περιθωρια-
κή εθνικοφασιστική κίνηση στα σχολεία. Για ν' αποφύ-
γουν δε την πίεση του ΣΥΡΙΖΑ, εκστρατεύουν ενάντια 
στο μέσο (την κατάληψη) και όχι ενάντια στα αιτήματα 
που προωθεί αυτό το μέσο.

Είναι, λοιπόν, μια καλή ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε 
μια βασική αρχή που μας κατέλιπε ο Μαρξ, ο οποίος 
την ανέλυσε σε βάθος φιλοσοφικά και κοινωνικοπο-
λιτικά. Δεν υπάρχει γενικός δημοκρατισμός, υπεράνω 
τάξεων και ταξικής πάλης. Παρομοίως, δεν υπάρχουν 
μέσα πάλης γενικά αποδεκτά. Τα πάντα οφείλουμε να 
τα κρίνουμε από τη σκοπιά της ταξικής πάλης. Ποια 
ταξικά συμφέροντα υπηρετεί κάθε μέσο πάλης που εμ-
φανίζεται στον κοινωνικό στίβο; Αυτό είναι το ερώτημα 
που πρέπει να θέτουμε κι ανάλογα με την απάντηση να 
τοποθετούμαστε υπέρ ή κατά.

Γι' αυτό είμαστε πάντοτε ενάντια στους πασιφιστές, 
που καταριούνται τον πόλεμο σαν το απόλυτο κακό, 
ανάγοντας την πολιτική σε χυδαία ηθικολογία. Υπάρ-
χουν πόλεμοι αντιδραστικοί, ληστρικοί, κατακτητικοί, 
άδικοι εντέλει. Αλλά υπάρχουν και πόλεμοι δίκαιοι, 
όπως είναι οι εθνικοαπελευθερωτικοί πόλεμοι και οι 
κοινωνικές επαναστάσεις.

Γι' αυτό είμαστε πάντοτε ενάντια σ' εκείνους που κα-
ταγγέλλουν τη βία «απ' όπου κι αν προέρχεται». Είμα-
στε ενάντια στη βία του αστικού κράτους, αλλά υπέρ 
της δίκαιης λαϊκής αντιβίας.

Για τον ίδιο λόγο, είμαστε ενάντια στις μαθητικές κα-
ταλήψεις με εθνικοφασιστικά αιτήματα-συνθήματα και 
υπέρ των καταλήψεων που εκφράζουν την αγωνία των 
μαθητών για το αύριο που τους επιφυλάσσει ο καπιτα-
λισμός και τον αγώνα τους να το αλλάξουν.

Π.Γ.
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βαθύ κόκκινο

Κατατέθηκε στη Βουλή η 
διάταξη που καταργεί το 

προνομοθετημένο πετσόκομμα 
των «προσωπικών διαφορών» 
των συντάξεων (κύριων και επι-
κουρικών) που έχουν χορηγηθεί 
πριν τεθεί σε ισχύ ο περιβόη-
τος νόμος Κατρούγκαλου. Κα-
ταργείται μεν το πετσόκομμα 
των συντάξεων κατά 18% από 
1.1.2019, δεν καταργούνται όμως 
οι «προσωπικές διαφορές» και 
η υποχρέωση του ΕΦΚΑ να τις 
επανυπολογίσει για όλους τους 
ασφαλισμένους. Κάποια στιγμή, 
λοιπόν, οι παλιοί συνταξιούχοι 
θα δουν τη σύνταξή τους να 
αποτελείται από δύο τμήματα. 
Ενα θα είναι η σύνταξη που 
«δικαιούνται» (βάσει του νόμου 
Κατρούγκαλου) και ένα άλλο θα 
είναι η σύνταξη που «δε δικαιού-
νται», αλλά η «αριστερή» κυβέρ-
νηση τους κάνει τη χάρη να τους 
τη δίνει ως προσωπική διαφορά.

Πρέπει να είναι κανείς αφε-
λής για να πιστέψει ότι φορτώ-
νουν τις υπηρεσίες του υποστε-
λεχωμένου ΕΦΚΑ με το τερά-
στιο έργο του επανυπολογισμού 
όλων των παλιών συντάξεων (τη 
στιγμή που για να εκδοθεί μια 
καινούργια σύνταξη χρειάζεται 
να περάσουν χρόνια) μόνο και 
μόνο για ηθικούς λόγους. Για να 
βλέπουν οι συνταξιούχοι πόσο 
γενναιόδωρο είναι το σύστημα 
και τους αφήνει να χαρούν τις 
«προσωπικές διαφορές», που 
«κανονικά δεν τις δικαιούνται». 
Οι συντάξεις επανυπολογίζο-
νται και οι «προσωπικές δια-
φορές» καθορίζονται για να 
είναι έτοιμο το σύστημα να 
προβεί σε νέο πετσόκομμα, 
όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. 
Και δε θ' αργήσει αυτή η ώρα, αν 
σκεφτούμε ότι έχουν συμφωνη-
θεί «πρωτογενή πλεονάσματα» 
3,5% του ΑΕΠ για κάθε χρονιά 
μέχρι και το 2022. Αλλο ζήτημα 
οι προεκλογικές ανάγκες του 
Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, τις οποί-
ες δέχτηκαν να αβαντάρουν οι 
ιμπεριαλιστές δανειστές, και 
άλλο η κλίνη του Προκρούστη, 

επί της οποίας θα τοποθετηθούν 
όλες οι συντάξεις, ώστε να εξι-
σωθούν με τις άθλιες συντάξεις 
του νόμου Κατρούγκαλου.

Πόσο άθλιες; Μια απόφαση 
υπολογισμού σύνταξης, που 
έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΔΕ-
ΔΥ (φωτογραφία) και αφορά συ-
νταξιούχο με 40 χρόνια ασφά-
λισης και συντάξιμες αποδοχές 
1677,96 ευρώ, δείχνει ότι με το 
προηγούμενο σύστημα ο εν 
λόγω συνταξιούχος θα έπαιρ-
νε σύνταξη 1574,02 ευρώ, ενώ 
με το νόμο Κατρούγκαλου, που 
συνταξιοδοτήθηκε, παίρνει σύ-
νταξη  1109,05 ευρώ. Δηλαδή, 
υπέστη απώλεια 464,97 ευρώ ή 
(ποσοστιαία) 29,5%!

Πρέπει να σημειώσουμε ότι 
ο εν λόγω συνταξιούχος είχε 
πολλά χρόνια ασφάλισης και 
έφτασε να έχει ποσοστό ανα-
πλήρωσης 43,21%. Οσο λιγότε-

ρα χρόνια έχει ένας συνταξιού-
χος, τόσο πέφτει το ποσοστό 
αναπλήρωσης (και επομένως η 
λεγόμενη ανταποδοτική σύντα-
ξη). Ετσι, η απώλεια σύνταξης σε 
σχέση με τα ισχύοντα πριν από 
το νόμο Κατρούγκαλου είναι με-
γαλύτερη για κάθε συνταξιούχο 
με λιγότερα έτη ασφάλισης σε 
σχέση με τον συνταξιούχο του 
παραδείγματος. Οσο λιγότερα 
τα χρόνια ασφάλισης τόσο με-
γαλύτερη η απώλεια σύνταξης.

Εμάς δεν μας εξέπληξε κα-
θόλου η «λαιμητόμος Κατρού-
γκαλου» που αποκαλύπτει το 
έγγραφο που δημοσιοποίησε 
η ΑΔΕΔΥ. Οταν ψηφιζόταν ο 
νόμος Κατρούγκαλου, χρησιμο-
ποιώντας εμπειρικά μοντέλα λέ-
γαμε ότι οι απώλειες σύνταξης 
θα είναι πάνω από 30% και θα 
αυξάνονται ανάλογα με τη μεί-
ωση των ετών ασφάλισης κάθε 

εργαζόμενου που βγαίνει στη 
σύνταξη. Απλώς επιβεβαιωνό-
μαστε.

Το υπουργείο Εργασίας, μετά 
από αμηχανία μιας ολόκληρης 
μέρας, απάντησε με ένα παρα-
ληρηματικό και γεμάτο ψέματα 
δελτίο Τύπου. Το παράδειγμα, 
λέει, «περιλαμβάνει λανθασμέ-
νες διαφορές» (ο ΕΦΚΑ έκανε 
τους υπολογισμούς, όμως, όχι 
ο συνταξιούχος ή η ΑΔΕΔΥ). Το 
λάθος, λέει, είναι ότι ο υπολογι-
σμός με το παλιό σύστημα δεν 
περιλαμβάνει «τις περικοπές 
που επέβαλαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ 
την περίοδο 2010-14»! Το Ταμείο, 
βέβαια, υπολογίζει τη σύνταξη 
με βάση τα ισχύοντα, χωρίς τα 
μνημονιακά πετσοκόμματα, 
όμως τι μας λέει η Αχτσιόγλου; 
Οτι ο νόμος Κατρούγκαλου ήρ-
θε να ενσωματώσει στις νέες 
συντάξεις όλα τα πετσοκόμμα-
τα που έκαναν οι προηγούμενες 
μνημονιακές κυβερνήσεις! Το 
ξέραμε, βέβαια, όμως αυτοί το 
έπαιζαν αντιμνημονιακοί και 
παραμύθιαζαν τον κόσμο ότι θα 
άρουν τις αδικίες. Τώρα του λέ-
νε ότι πήραν τα πετσοκόμματα, 
που εμφανίζονταν σαν έκτακτη 
κατάσταση, και τα ενσωμάτω-
σαν στο γενικό πετσόκομμα του 
νόμου Κατρούγκαλου, το οποίο 
βέβαια είναι σημαντικά μεγα-
λύτερο από το άθροισμα των 
προηγούμενων πετσοκομμάτων.

Λέει και άλλα ψέματα αυτό το 
παραληρηματικό δελτίο, όπως 
ότι «από την 1/1/2019 συνολικά 
620.000 συντάξεις θα αυξη-
θούν σταδιακά ώστε να προ-
σεγγίσουν τις υψηλότερες συ-
ντάξεις που ήδη καταβάλλονται 
με τις διατάξεις του ν. 4387/16»! 
Μας λένε, δηλαδή, ότι ο νόμος 
Κατρούγκαλου (4387/16) δίνει 
ψηλότερες συντάξεις από το 
παλιό σύστημα και θα δοθούν 
αυξήσεις σε παλιούς συνταξιού-
χους! Μιλάμε για αδίστακτους 
πολιτικούς ψεύτες, γιατί τέτοιο 
θέμα δεν υφίσταται.

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

Νόμος Κατρούγκαλου

Λαιμητόμος συντάξεων


