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Πρέπει να συνεχίσετε να κω-
πηλατείτε ενάντια σε αυτό το 
ρεύμα και αυτό σημαίνει ολο-
ένα και μεγαλύτερη προσπά-
θεια. Κρατήστε σταθερό το 
πηδάλιο και είμαστε μαζί σας.

Ανχελ Γκουρία
Το πιο ευτυχισμένο όνειρό 

του πρέπει να είναι ότι ζει την 
εποχή της δουλείας και είναι 
επιστάτης γαλέρας.

Οι προοδευτικοί πολίτες θα 
περίμεναν βέβαια να ακού-
σουν και μια πειστική εξήγηση 
για την παρατεταμένη περίοδο 
συγκυβέρνησης με τον Πάνο 
Καμμένο και το σκληρό δεξιό 
και ακραία συντηρητικό κόμμα 
των ΑΝΕΛ.

Θανάσης Θεοχαρόπουλος
Εντάξει, μην τα παίρνετε και 

όλα τοις μετρητοίς. Λέμε και 
καμιά μακακία για ξεκάρφωμα 
(τάχαμου).

Αυτό που καταλαβαίνω εγώ 
από αυτή την προσπάθεια να 
αμαυρωθούν και να στοχοποι-
ηθούν πρόσωπα, είναι πως η 
Νέα Δημοκρατία έχει βάλει 
σε λειτουργία μια απίστευτη 
κρεατομηχανή. Στοχοποιεί 
συγκεκριμένους ανθρώπους.

Δημήτρης Τζανακόπουλος
Οταν αρπάζεται  από ποινι-

κές υποθέσεις των αντιπάλων 
του ο ΣΥΡΙΖΑ, ασκεί πολιτική 
κριτική. Οταν το κάνει η ΝΔ 
(επί υπαρκτών ποινικών υπο-
θέσεων κι αυτή), λειτουργεί 
κρεατομηχανή. Η αυταπόδει-
κτη βλακεία αποκαλύπτει ότι 
ζαλίστηκαν από το «χτύπημα 
Λοΐζου».

Οικογενειοκρατία δεν υπάρ-
χει. Βέβαια, το βαρύ επώνυμο 
έπαιξε ρόλο στην επιλογή 
μου. Από την άλλη, είναι και 
χαρά μου. Μέχρι στιγμής δεν 
έχω δει κάτι αρνητικό. Δεν 
μ΄απασχολούν, δηλαδή. Εδώ, 
ο καθένας έχει μια άποψη για 
το πώς όλοι εμείς οι γόνοι θα 
έπρεπε να φερόμαστε.  Συγ-
γνώμη που θα το πω αλλά δεί-
χνει μεγάλη σκατοψυχιά όλο 
αυτό, τελικά.

Μυρσίνη Λοΐζου
Εκτός των άλλων, είναι και 

σπινθηροβόλο πνεύμα η εκπε-
σούσα υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ.

Αν ανήκει κάποιος σε μια 
πολύ μικρή κατηγορία εθνο-
μηδενιστών και διεθνιστών, οι 
οποίοι θέλουν να μην έχουμε 
Ιστορία και παραδόσεις, να 
μην τιμούμε τους αγώνες του 
έθνους μας, είναι δικαίωμά 
του. Στη ΝΔ, μαζί με τη συ-
ντριπτική πλειονότητα της ελ-
ληνικής κοινωνίας, τιμούμε τις 
παραδόσεις μας, σεβόμαστε 
τους αγώνες των προγόνων 
μας και την κληρονομιά μας.

Βασίλης Κικίλιας
Του έχουν πει πως όσο πιο 

δεξιός εμφανίζεται στις δη-
λώσεις του τόσα περισσότερα 
ψηφαλάκια θα μαζέψει. Κι αυ-
τός του δίνει και καταλαβαίνει, 
κοπιάροντας Σαμαρά.

Του ξέφυγε ή το είπε επί-
τηδες ο Φίλης; Οταν τον 

ρώτησαν για τη Λοΐζου (πριν 
αποκαλυφθεί το τελευταίο), εί-
πε πως έχει ζητήσει συγγνώμη 
για τις αναρτήσεις της, ενώ την 
ίδια στιγμή «υπάρχουν βουλευ-
τές της ΝΔ με τσεκούρια οι 
οποίοι δεν ζήτησαν συγνώμη». 
Στην ίδια κατηγορία η Λοΐζου 
με τον Βορίδη; Στην ίδια κατη-
γορία ένα σχόλιο συμπάθειας 
για τη 17Ν με τη βίαιη φασιστι-
κή δράση;

Τι άλλο θ’ ακούσουμε ή θα 
διαβάσουμε ακόμα; «Την 

Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 
10.30 ο π. υπουργός κ. Σάββας 
Τσιτουρίδης θα καταθέσει 
στον Άρειο Πάγο την Ιδρυτική 
Διακήρυξη του κόμματος “Ελ-
ληνες Ριζοσπάστες.Με ευθύνη 
απέναντι στους πολίτες που 
αναζητούν ελπίδα και σχέδιο 
για το αύριο, οι Έλληνες Ριζο-
σπάστες έρχονται στο κέντρο 
της πολιτικής ζωής έχοντας 
βαθιά πίστη σε μια νέα Πολι-
τεία Κοινωνικής Δημοκρατίας 

που θα εγγυάται και θα κατο-
χυρώνει την ασφάλεια και την 
ευημερία όλων των Ελλήνων 
μέσα σε μια δημοκρατική και 
πιο δίκαιη Ευρώπη και σ’ έναν 
ανοιχτό κόσμο προκλήσεων 
και ευκαιριών».

Η είδηση ήταν λακωνική: 
«Ο υφυπουργός Πολιτι-

σμού και Αθλητισμού, Γιώρ-
γος Βασιλειάδης, υπέγραψε 
προγραμματική σύμβαση  με 
τον δήμαρχο Πρέβεζας Χρή-
στο Μπαΐλη, παρουσία του 

υφυπουργού Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και βουλευ-
τή Πρέβεζας Κωνσταντίνου 
Μπάρκα για το έργο: “Επισκευή 
– συντήρηση μηχανολογικών & 
κτιριακών εγκαταστάσεων κο-
λυμβητηρίου Δήμου Πρέβεζας 
Ν. Πρέβεζας“». Eχει ο Μπάρ-
κας καμιά αρμοδιότητα για το 
έργο; Καμία απολύτως. Τότε 
γιατί ποζάρει σα γύφτικο σκε-
πάρνι στη φωτογραφία; Για να 
στείλει στους Πρεβεζάνους το 
μήνυμα ότι χάρη σ' αυτόν υπο-

γράφηκε η σύμβαση. Οι συρι-
ζαίοι έχουν γυρίσει την αστική 
πολιτική στη δεκαετία του '60.

Βεβαιότητα πως ο «ΣΥΡΙ-
ΖΑ – Προοδευτική Συμμα-

χία» θα αναδειχθεί πρώτη πολι-
τική δύναμη στις ευρωεκλογές 
εξέφρασε ο κυρ-Φώτης ο Κου-
βέλης. Επειδή, όμως, δεν είναι 
και τόσο… βέβαιος, κράτησε 
και την πισινή του: «Δεν ση-
μαίνει ότι το αποτέλεσμα των 
ευρωεκλογών θα είναι καθορι-
στικό για το τι θα συμβεί στις 
εθνικές εκλογές του φθινοπώ-

ρου». Αρα, στις 

ευρωεκλογές είναι σίγουροι 
ότι πάνε για ήττα.

«Βρήκε ευκαιρία ο προ-
δότης της Μακεδονίας, ο 

Πήλιος Γούσης που προσφέρει 
συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, 
να μου επιτεθεί ενώ αναρρώ-
νω. Μόλις με τη βοήθεια του 
Θεού επανέλθω θα αποκαλύ-
ψω σε όλο τον Ελληνικό λαό τα 
βαριά του εγκλήματα που θα 
τον οδηγήσουν στα δεσμά». 
Επιτέλους, επέστρεψε στο 
Twitter ο παλιός καλός Πάνος 
Καμμένος. Η συνέχεια στα ερ-
τζιανά. Συναρπαστική…

30/3: Ημέρα αντισύλληψης 1952: Εκτέλε-
ση Μπελογιάννη, Μπάτση, Καλούμενου, 
Αργυριάδη 1970: Βόμβα «Κινήματος 20 Οκτώ-
βρη» καταστρέφει στρατιωτικό όχημα, άλλοι 
δυο μηχανισμοί δεν εξερράγησαν 1977: Βόμβες 
σε δεκατέσσερα αυτοκίνητα Βορειοαμερικάνων, 
άλλες έξι δεν εξερράγησαν (ΕΛΑ) 1992: Δύο 
βόμβες στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης 
(ΕΛΑ-1η Μάη) 2012: Συμπλοκές ακροδεξιών και 
φοιτητών στην πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 
τρεις τραυματίες 31/3: Ημέρα αποθήκευσης αρ-
χείων, Μάλτα: Ημέρα δημοκρατίας (1974) 1931: 
Ιδρυση Εργατικής Εστίας «για οικονομική, 
ηθική και πνευματική προαγωγή εργαζομένων» 

1946: Επίθεση ανταρτών στον αστυνο-

μικό σταθμό Λιτοχώρου, νεκροί εν-
νιά χωροφύλακες, δύο λοχίες κι ένας 
οπλίτης εθνοφυλακής 1991: Ρουκέτα κατά 
ξενοδοχείου «Πεντελικόν» (17Ν) 1991: Τρεις 
βόμβες σε δυο υποκαταστήματα «Citibank» 
(ΕΛΑ-1η Μάη) 1992: Δεύτερο χτύπημα κέντρου 
Καν-Καν (ΕΛΑ) 1999: Ρουκέτα κατά γραφείων 
ΠαΣοΚ (17Ν) 1/4: Ημέρα γαστρονομικού βιβλί-
ου 1985: Εκτέλεση εισαγγελέα Θεοφανόπουλου 
(Αντικρατική Πάλη) 1991: Βόμβα στο κτίριο 
ΟΗΕ (ΕΛΑ-1η Μάη) 1991: Εκτέλεση διοικητή 
επιτροπής ιδιωτικοποιήσεων Ανατολικής Γερ-
μανίας Ντέτλεφ Ρόβεντερ (RAF) 2/4: Ημέρα 
παιδικού βιβλίου, ημέρα αυτισμού 1902: Εκτέ-
λεση ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σιπιάγκιν 
(Οργάνωση Μάχης) 1986: Εκρηξη βόμβας προ-

καλεί ρήγμα σε αεροπλάνο TWA πάνω από την 
Ελλάδα, στο κενό σώματα τεσσάρων επιβατών 
(Αραβικοί Επαναστατικοί Πυρήνες) 3/4/1969: 
Γέννηση Πόλας Ρούπα 1990: Βόμβες σε κτίριο 
ΓΣΕΕ, υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, γραφεία 
ΣΕΒ και Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλά-
δος (ΕΛΑ-1η Μάη, πρώτη σύμπραξή τους) 1991: 
Πέντε βόμβες σε αυτοκίνητα (ΕΛΑ-1η Μάη) 4/4: 
Ημέρα κατά ναρκών, ημέρα αδέσποτων ζώων, 
Ουγγαρία: Ημέρα απελευθέρωσης (1945), Σε-
νεγάλη: Εθνική γιορτή (1960), Λεσότο: Ημέρα 
ηρώων, Χονγκ Κονγκ, Ταϊβάν: Ημέρα παιδιού 
1981: Βόμβες σε αυτοκίνητα Αμερικάνων (ΕΛΑ) 
5/4: Ελλάδα: Ημέρα ελληνικού εμπορικού ναυ-
τικού 1981: Εξι βόμβες στην Αθήνα («Επανα-
στατική Αριστερά»).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Δεν έφταιγε το Μυρσινάκι που εισέ-
πραττε τη σύνταξη της μάνας του μια 
εξαετία μετά το θάνατό της u Εφταιγαν 
εκείνοι που έβαζαν τη σύνταξη στο λο-
γαριασμό u Τι να 'κανε, δηλαδή, να τη 
γύριζε πίσω; u Κι εκείνοι οι ανάλγητοι 
δικαστές, αντί να αντιληφθούν το γρα-
φειοκρατικό λάθος u Πήγαν και της 
έχωσαν δυο χρόνια φυλακή u Σα δε 
ντρέπονται u Αν στη θέση της κυρίας 
Μυρσίνης ήταν κάποιος δεξιός ή πασό-
κος, τι θα έγραφαν η κυρία Μυρσίνη και 
οι άλλοι συριζαίοι στα «σόσιαλ»; u Την 
απάντηση την ξέρουμε όλοι u Πάρτι 
θα έκαναν u Κανονικό γλέντι u Γι' αυτό 
παραπάει να μιλά η κυρία Μυρσίνη για 
«κανιβαλισμό» u Κορυφαίος ο Τζανα-
κόπουλος u «Είμαι πεπεισμένος ότι η κα 
Λοΐζου δεν παίρνει τα χρήματα αυτά» 

u Την ίδια ώρα η Λοΐζου ομολογούσε 
γραπτώς πως στο δικαστήριο παραδέ-
χτηκε ότι πήρε τα λεφτά u Κορυφαίος 
του χορού των ηλιθίων u Το γλέντησαν 

κανονικά οι κοινωνικομεσίτες με την 
γκάφα του Γιάννη Λοβέρδου u Που 
πήρε μια φωτογραφία έλληνα κωμικού 
ηθοποιού και την παρουσίασε σαν φω-
τογραφία του Σερζ Λατούς u Ο τύπος 
αυτός έχει ανακοινωθεί ως υποψήφιος 
βουλευτής της ΝΔ u Μετά από συνά-
ντηση με τον Κούλη u Αρα, πρόκειται 
για προσωπικότητα! u Τι ωραία που τα 
είπε ο Τσίπρας στο «Δημόκριτο» u Σε 
απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον 

u Δε δοκιμάζει να κάνει το ίδιο και σε 
κάποιο πανεπιστημιακό αμφιθέατρο; u 

Το μεγάλο πρόβλημα του Παππά στο 
Κιλκίς δεν ήταν αυτοί που τον αποδοκί-
μαζαν, που όντως ήταν λίγοι u Το μεγά-
λο πρόβλημα είναι ότι εξίσου λίγοι μα-
ζεύτηκαν να τον ακούσουν u Σε άδεια 
αίθουσα μιλούσε u Αφού πήρε και τον 
Τότη Φυλακούρη δε χάνει με τίποτα ο 
Σγουρός u Κι εμείς κατηγορούμε τον 
Καμμένο που πίσω απ’ όλα βλέπει τον 
Σόρος u Και ο Ερντογάν τα ίδια λέει 

u Ο Σόρος βρισκόταν πίσω από τις τα-
ραχές για να μη γκρεμιστεί το πάρκο 
Γκεζί u Είχε ανάμιξη και στο αποτυ-
χημένο πραξικόπημα u Διότι αυτός ο 
μοχθηρός τύπος «δαπανά την τεράστια 
περιουσία του για να διχάζει τα έθνη» u 

Κι εμείς που νομίζαμε ότι αυτός δε δα-
πανά τίποτα u Αλλά χρησιμοποιεί την 
τεράστια περιουσία του για να την κά-
νει… πιο τεράστια u Πόσο γελοίος πρέ-
πει να είναι κάποιος για να γράψει «δεν 
ψαρώνω» u Μετά από μια μολότοφ που 
έπεσε νύχτα έξω από το σπίτι του, χωρίς 
να πειράξει κανέναν και τίποτα; u Την 
αμαρτία μας θα σας την εξομολογηθού-
με u Πέρασε από το μυαλό μας ότι μπο-
ρεί ο ίδιος να έβαλε να του πετάξουν 
τη «τζούφια» μολότοφ u Δεν μπορούμε 
να το αποδείξουμε βέβαια u Αλλά από 
Πολάκηδες όλα πρέπει να τα περιμένεις 

u Α, και κάτι ακόμα u Υπάρχει παρα-
κράτος χωρίς κράτος, ρε Πολάκη; u Αν 
η μολότοφ έπεσε από το παρακράτος, 

την εντολή την έδωσε το κράτος u Το 
οποίο διαχειρίζεται η κυβέρνησή σας 

u Και βέβαια, το «παρακράτος» και η 
μαφία δεν παίζουν με άκακες μολότοφ 

u Βάζουν μπόμπες u Ρώτα και τον 
Μιχαλολιάκο (της ΝΔ) να σου πει u 

Οπότε τι έμεινε; u Η τζάμπα μαγκιά u 

Καλά, δεν τον έκαψαν τις απόκριες τον 
καρνάβαλο στην Πάτρα; u Τότε γιατί 
ντύθηκε τσολιαδάκι ο βουλευτής Νικο-
λόπουλος; u Α, ήταν 25η του Μάρτη u 

Οπότε, των Βαΐων μπορεί να ντυθεί Λά-
ζαρος u Και το μεγαλοβδόμαδο Ιησούς 
από τη Ναζαρέτ u Βουλώστε το τώρα 

u Που βρήκατε ευκαιρία να κατηγορή-
σετε τη Θοδώρα ως ομοφοβική u «Για 
την αποκατάσταση της αλήθειας κάτι 
τέτοιο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. 
Ως προοδευτικός άνθρωπος, πολίτης 
και πολιτικός σέβομαι και στηρίζω την 
έκφραση της σεξουαλικής ταυτότητας 
κάθε ατόμου ως ιδιαίτερη εκδήλωση 
της προσωπικότητάς του» u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Να αποκρούσουμε την κατάρα του διχασμού που τόσα 
δεινά επέφερε στο Εθνος και να πορευτούμε ενωμένοι. 

Τραγουδώντας για τη Μακεδονία τη ξακουστή, τη χώρα του 
Αλεξάνδρου. Εχοντας την έγνοια μας στους αδελφούς μας 

της Βορείου Ηπείρου, που διώκονται από τους τυράννους των 
Τιράνων. Και κρατώντας σταθερά τη σκέψη μας στο Αιγαίο και 

την Κύπρο, εναντίον των οποίων καραδοκούν νεοσουλτάνοι 
γείτονες. (…) ο Θεός υπέγραψε την ανάταξη της Ελλάδας και 

δεν παίρνει την υπογραφή του πίσω.
Σταύρος Καλαφάτης

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Πρότυπα…
Χειρότερα από τη λαμογιά, που αποδεδειγμένα διέπραξε η 

Μυρσίνη Λοΐζου, ήταν όσα έγραψε για να δικαιολογήσει την 
πράξη της. «Προφανώς αναγνωρίζω ότι λανθασμένα καταβαλ-
λόταν για κάποιο διάστημα η σύνταξη αυτή. Ωστόσο, το λάθος 
αυτό δεν είναι δικό μου, αφού, μετά το θάνατο της μητέρας 
μου, αμέσως τον δήλωσα στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο λόγος που 
η σύνταξη συνέχισε να καταβάλλεται σχετίζεται με γραφειο-
κρατικές διαδικασίες, κάτι το οποίο εξ όσων γνωρίζω συμβαίνει 
συχνά και ταλαιπωρεί αρκετούς πολίτες. Μάλιστα, αναγνώρισα 
το χρέος μου γι' αυτή την υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου και 
το αποπληρώνω», έγραψε στη δήλωσή της.

Από πού ν' αρχίσει και πού να τελειώσει κανείς; Ακόμα κι αν 
η σύνταξη καταβαλλόταν από λάθος, η ίδια γιατί την εισέπρατ-
τε;  Αντε να την εισπράξεις ένα, δυο μήνες, επειδή δεν έχεις 
καταλάβει τι γίνεται. Μετά απευθύνεσαι στην αρμόδια δημόσια 
υπηρεσία, και τους λες: «Ρε παιδιά, τι κάνετε, έχει πεθάνει η γυ-
ναίκα»! Οπως η ίδια αποκάλυψε, δεν πρόκειται για σύνταξη από 
ασφαλιστικό φορέα, αλλά για τιμητική σύνταξη από το υπουργείο 
Πολιτισμού, το οποίο μάλλον δεν ενημερώθηκε για το θάνατο 
της Μάρως Λοΐζου, όπως ενδεχομένως ενημερώθηκε ο ασφα-
λιστικός της φορέας (υποθέσεις κάνουμε). Αντε να δεχτούμε 
ότι η μη ενημέρωση του ΥπΠΟ έγινε από παράλειψη. Ομως η 
σύνταξη έμπαινε επί έξι χρόνια και η Μυρσίνη Λοΐζου δεν είχε 
κανένα πρόβλημα να την εισπράττει, καθώς -όπως φαίνεται- ήταν 
συνδικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού της μητέρας της. 
Είναι προφανές ότι κατάλαβε τι τρέχει και συνειδητά εισέπραττε 
σύνταξη θανούσης. Ο,τι και να ισχυρίζεται εκ των υστέρων, το 
γεγονός δεν αλλάζει: η σύνταξη δεν καταβαλλόταν απλώς, αλλά 
την εισέπραττε η ίδια.

Χρειάζεται πολύ θράσος για να γράψει κάποιος «αναγνώρισα 
το χρέος μου γι' αυτή την υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου», 
όταν στο δικαστήριο δεν πήγε με τη θέλησή του, αλλά επειδή πιά-
στηκε στα πράσα. Το χρέος δεν μπορούσε να μην το αναγνωρίσει. 
Είναι απ' αυτές τις υποθέσεις που δεν μπορούν να κρυφτούν με τί-
ποτα, γιατί φαίνονται στην κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών. 
Τι θα μπορούσε να πει, «δεν ξέρω ποιος πήρε τα λεφτά»; Αν έλεγε 
τέτοιες «παπάτζες», θα είχε αυστηρότερη αντιμετώπιση από το 
δικαστήριο. Πέρα από το χρέος, όμως, την ποινική ευθύνη δεν ξέ-
ρουμε αν την αναγνώρισε. Το πιθανότερο είναι να επιστράτευσε 
διάφορες δικαιολογίες, για να πείσει το δικαστήριο ότι δεν είχε 
δόλο. Οπως φαίνεται, δεν το έπεισε, αν και η ποινή της φυλάκισης 
δύο ετών, για παράνομο σφετερισμό ενός ποσού που ξεπερνά 
τα 50.000 ευρώ, είναι λίαν επιεικής (για να μην πούμε «χάδι»). 
Μπορεί να λειτούργησε το «βαρύ» επώνυμο που κουβαλάει και 
να μέτρησε η κλαψούρα περί έλλειψης δόλου, σε συνδυασμό με 
υπερασπιστικές καταθέσεις όπως της Χάριτος Αλεξίου, που είπε 
ότι «το παιδί» δεν ασχολούνταν με τα οικονομικά και δεν ήξερε 
ότι εισπράττει και τη σύνταξη της μητέρας της.

Είναι πρόκληση να έχεις κάνει τέτοια λαμογιά και να βγαίνεις 
εκ των υστέρων να λες ότι… υπέστης ταλαιπωρία για γραφειο-
κρατικούς λόγους! Κι ακόμα, να καταγγέλλεις τους πολιτικούς 
σου αντιπάλους ότι «δημιουργούν εντυπώσεις», την ίδια στιγμή 
που εσύ έχεις εκθέσει ανεπανόρθωτα το κόμμα σου. Οταν είσαι 
καριερίστας, όμως, αδιαφορείς για την πολιτική προστασία  του 
κόμματός σου. Το εκθέτεις, ποντάροντας στο ότι μπορεί οι αντί-
παλοι να μην ανακαλύψουν τίποτα. Και μη μας πει κανείς ότι η 
Λοΐζου δέχτηκε να είναι υποψήφια ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
από πάθος να προσφέρει στον ελληνικό λαό. Τα οικονομικά και 
λοιπά προνόμια του ευρωβουλευτή ήταν το δέλεαρ. Και το πα-
τρικό επώνυμο, το όχημα για την εκλογή (γιατί όπως όλοι είχαμε 
την ευκαιρία να διαπιστώσουμε, δεν είναι και κανένα πολιτικό… 
αστέρι).

Οταν είσαι «παρτάκιας», δεν έχεις ούτε την εντιμότητα να πα-
ραιτηθείς, αναγνωρίζοντας ευθέως το λάθος σου, αλλά «θέτεις 
στη διάθεση των οργάνων την απόσυρσή σου από το ψηφοδέλ-
τιο», ελπίζοντας μέχρι την τελευταία στιγμή ότι κάτι θα γίνει και 
θα παραμείνεις. Ισως να είχε μιλήσει με τον Τζανακόπουλο, ο 
οποίος είχε ήδη βγει στα ερτζιανά και την υπερασπιζόταν, κατα-
γράφοντας άλλη μια προσωπική γκάφα.

«Αυτό που συμβαίνει, με ευθύνη της αντιπολίτευσης, είναι η 
αλλαγή της ατζέντας από το πολιτικό στο προσωπικό», έγραψε η 
Μ. Λοΐζου. Μπα, προσωπικό ζήτημα είναι η υπεξαίρεση χρημάτων 
του δημοσίου και μάλιστα από πρόσωπο που αναζητά κεντρικό 
πολιτικό ρόλο; Εκανε λόγο και για «κανιβαλισμό». Εδώ τι να πεις, 
σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Η κυρία δεν ξέρει πού πατεί και πού 
πηγαίνει. Δεν έχει καμιά επαφή με την κοινωνική και πολιτική 
πραγματικότητα. Θεωρεί πως όλα αρχίζουν και τελειώνουν στον 
εαυτούλη της. Δηλαδή, τι περίμενε, να την άφηναν έτσι, την ίδια 
και το κόμμα της;

Οσο για τους συριζαίους, την πάτησαν σαν πρωτάρηδες. Ανα-
ζήτησαν το τρανταχτό όνομα (τρανταχτό κληρονομικώ δικαίω και 
όχι εξ ιδίας δράσης), χωρίς να ψάξουν αν αυτό είναι καθαρό. Δε 
θα πούμε ότι θλιβόμαστε…

Ο Τσίπρας στο Αγαθονήσι

Ζηλώσας δόξαν Καμμένου
Δε χρειάζεται να πιστέψουμε το τουρ-

κικό υπουργείο Εξωτερικών που ανα-
κοίνωσε ότι σε καμία παρενόχληση δεν 
προέβησαν τουρκικά μαχητικά αεροσκά-
φη που πετούσαν στις 25 του Μάρτη στο 
Αιγαίο, εκτελώντας «τα συνήθη καθήκοντά 
τους». Αρκούν τα λεχθέντα από ελληνικής 
πλευράς για να μας καταστήσουν τουλά-
χιστον επιφυλακτικούς. Τα τουρκικά αερο-
σκάφη, είπαν, παραβίασαν το FIR Αθηνών. 
Ως γνωστόν, το FIR δεν ταυτίζεται με τον 
εθνικό εναέριο χώρο, αλλά είναι ευρύτε-
ρο. Και είναι γνωστό, επίσης, ότι τα τουρ-
κικά πολεμικά αεροσκάφη δεν ανακοινώ-
νουν σχέδια πτήσης όταν εισέρχονται στο 
FIR Αθηνών (εξ ου και η αναφορά από το 
τουρκικό ΥΠΕΞ σε «συνήθη καθήκοντα»). 
Για να είμαστε πλήρεις στην παρουσίαση, 
πρέπει να πούμε πως ούτε τα ελληνικά πο-
λεμικά αεροσκάφη δίνουν σχέδια πτήσης 
όταν μπαίνουν στο FIR Istanbul (η Τουρκία, 
λόγω του μεγέθους της, έχει δύο FIR), το 
οποίο αρχίζει στο μέσο της απόστασης 
από τα ελληνικά νησιά μέχρι τα τουρκικά 
παράλια (απόσταση την οποία ένα πολε-
μικό αεροσκάφος μπορεί να διανύσει σε 
δευτερόλεπτα).

Αλλο, λοιπόν, η είσοδος στο FIR Αθηνών 
και άλλο η παρεμπόδιση του ελικόπτερου 
τύπου «Σινούκ» που μετέφερε τον Τσίπρα 
στο Αγαθονήσι. Τα τουρκικά πολεμικά (ένα 
ζεύγος F-4), σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν 
από «πηγές» του ΓΕΕΘΑ, βρίσκονταν 4 
μίλια βορειότερα και σε ύψος 6.000 πο-
διών, δηλαδή σε απόσταση… ασφάλειας. 
Πώς έγινε η παρενόχληση; Σύμφωνα με τις 
ίδιες «πηγές» του ΓΕΕΘΑ, το ελικόπτερο 
διατάχτηκε να πετάξει σε χαμηλότερο 
ύψος, μέχρι να «σηκωθούν» ελληνικά μα-
χητικά προς αναχαίτιση των τουρκικών. 
Ο Τσίπρας αυτό το βάφτισε… ελιγμούς, 
για να δώσει την εντύπωση ότι ταξίδεψε 
σε συνθήκες πραγματικής μάχης! Και το 
«στήσιμο» και οι δηλώσεις που ακολούθη-
σαν ήταν σε στιλ Καμμένου. Ο «οργανωμέ-
νος» λόγος ήταν η μόνη διαφορά. Η ουσία 
ήταν η ίδια.

Την είχε ανάγκη αυτή την παράσταση 
«εθνικής μάχης» ο Τσίπρας. Τον έχουν στή-
σει στον «εθνικό» τοίχο με τις Πρέσπες, 
οπότε έπρεπε να δώσει τη δική του παρά-
σταση. Αλλωστε, την ίδια μέρα οι πολιτι-
κοί του αντίπαλοι είχαν ακροβολιστεί στις 

εσχατιές της χώρας (ο Κούλης στη Λήμνο, 
η Φώφη στον Εβρο) και ήταν σίγουρος ότι 
θα έδιναν το δικό τους «πατριωτικό» σόου. 
Επρεπε, λοιπόν, να τους βγει από τα δεξιά, 
να πείσει ότι θα πήγαινε στο Αγαθονήσι… 
ακόμα και κολυμπώντας, να στείλει μήνυ-
μα στην Τουρκία ότι πρέπει να σταματήσει 
«τους λεονταρισμούς και τις ψευτομαγκι-
ές», γιατί ναι μεν «έχουμε απλωμένα χέ-
ρια για συνεννόηση», όμως «εάν χρειαστεί 
θα κάνουμε αυτό που μας έχουν μάθει οι 
πρόγονοί μας, για να υπερπασπιστούμε 
την πατρίδα μας».

Είναι σίγουρο ότι στο σαράι του στην 
Αγκυρα ο νεοσουλτάνος Ερντογάν θα 
χαμογελούσε κάτω από το περιποιημέ-
νο μουστάκι του: «ο μικρός μαθαίνει». 
Το «άθλημα» της υστερικής εθνικιστικής 
υστερίας το χρησιμοποιεί ο ίδιος κατά 
κόρον, χρησιμοποιώντας όλα τα κόλπα 
των παραμυθάδων της Ανατολής (χτυ-
πιέται στο βήμα, απαγγέλλει ποιήματα, 
διαλέγεται με το ακροατήριο), με τρόπο 
που κανένας έλληνας αστός πολιτικός δεν 
μπορεί να χρησιμοποιήσει.

Η ΝΔ έπρεπε αναγκαστικά να καταγγεί-
λει την «τουρκική επιθετικότητα» (σ' αυτές 
τις περιπτώσεις, αναγκαστικά, η αντιπολί-
τευση δεν καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι 
έστησε πατριωτικό σόου, για να μην τρο-
φοδοτήσει την τουρκική προπαγάνδα και 
βρεθεί αυτή κατηγορούμενη για «διάρρη-

ξη του εθνικού μετώπου»), δεν παρέλειψε 
όμως να καταγγείλει την κυβέρνηση για 
ανικανότητα και συνεχή υποχωρητικότητα 
που επιτρέπει στην Αγκυρα να ξεσαλώνει 
και να αυξάνει τις προκλήσεις, και να κα-
λέσει τον Τσίπρα ν' αφήσει τα ελληνοτουρ-
κικά θέματα για την επόμενη κυβέρνηση 
(του Κούλη), που ξέρει πως να τα χειριστεί.

Είναι το Καστελόριζο στο 
Αιγαίο;

Κι ενώ τα… εθνικά μας δίκαια βρίσκο-
νταν… επί ξυρού ακμής, βγήκε και ο οι-
κολογοσυριζαίος βουλευτής (και πρώην 
υπουργός) Τσιρώνης και είπε σε μια τη-
λεοπτική εκπομπή ότι το Καστελόριζο δε 
βρίσκεται στο Αιγαίο. Τι ήταν να το πει; 
Επεσαν να τον φάνε. Εντρομος αυτός κάτι 
πήγε να ψελλίσει περί γεωγραφίας, μετά 
τα μάζεψε («ποτέ δεν είπα ότι το Καστελό-
ριζο δεν ανήκει στο Αιγαίο»), μετά πήγε να 
τα… ξαναμολήσει και γενικώς έγινε… της 
γεωγραφίας το κάγκελο.

Αν ανοίξεις οποιονδήποτε χάρτη, ελλη-
νικό ή ξένο, θα διαπιστώσεις ότι ανατολι-
κά του Αιγαίου είναι το Ικάριο Πέλαγος, 
νότια είναι το Καρπάθιο Πέλαγος, ενώ το 
Καστελόριζο είναι νότια και ανατολικά του 
Καρπάθιου, κάτω από την τουρκική χερ-
σόνησο. Είναι ελληνικό νησί; Φυσικά και 
είναι (από Ελληνες κατοικείται αναντάμ 
μπαμπαντάμ), όμως στο Αιγαίο δεν είναι. 
Δε συνορεύει με την Πάρο και τη Νάξο, 
πώς να το κάνουμε; Για να διαπραγματευ-
τεί ένα κράτος ζητήματα υφαλοκρηπίδας 
και ΑΟΖ υπάρχει το Διεθνές Δίκαιο, υπάρ-
χουν οι διμερείς διαπραγματεύσεις, τίποτ' 
απ' αυτά όμως δεν πρόκειται να επεκτείνει 
το Αιγαίο μέχρι το Καστελόριζο.

Μ' αυτά και μ' αυτά, πέρασε άλλη μια 
επέτειος της ελληνικής εθνικής επανά-
στασης (η οποία κηρύχτηκε 21 του Μάρτη, 
αλλά μετά από μερικές δεκαετίες μετα-
φέρθηκε στις 25, κατ' απαίτηση των δε-
σποτάδων, για ευνόητους λόγους), γεμάτη 
αντιτουρκικό μίσος, εθνικιστικό δηλητήριο 
και επιστημονική τύφλωση. Γιατί η άγνοια 
των λαϊκών μαζών είναι το καλύτερο όπλο 
της αστικής εξουσίας. Η γνώση των πραγ-
ματικών γεγονότων και η επιστημονική 
τους ανάλυση είναι εχθρός της αστικής 
εξουσίας, γιατί σφυρηλατεί συνειδήσεις 
που αναζητούν την ελευθερία.

Ολα τα παραγκωνισμένα 
στελέχη της Δεξιάς βγήκαν 

ξαφνικά στην πολιτική πιάτσα, 
αναζητούν ρόλους, ανακοινώ-
νουν την ίδρυση «κομμάτων», 
κάνουν δηλώσεις και γενικά 
δείχνουν μια υπερδραστηριό-
τητα, η οποία -φαινομενικά του-
λάχιστον- βρίσκεται σε πλήρη 
αναντιστοιχία με τις τάσεις που 
διαμορφώνονται στο κοινοβου-
λευτικό πολιτικό σκηνικό.

Δε βρισκόμαστε στα 2011-
2012, όταν η επίσημη προσχώ-
ρηση της ΝΔ και του ΛΑΟΣ 
στο μνημονιακό μέτωπο, σε 
συνδυασμό με την προϊούσα 
αποσύνθεση του ΠΑΣΟΚ, δημι-
ουργούσε ένα κλίμα ευνοϊκό για 
τη δημιουργία νέων κομμάτων, 
είτε «αντιμνημονιακών» (όπως οι 
ΑΝΕΛ) είτε μνημονιακών (όπως 

το Ποτάμι). Αντίθετα, η τάση που 
παρατηρείται τώρα είναι η απο-
σύνθεση αυτών των κομμάτων, 
οι βουλευτές και τα στελέχη των 
οποίων τρέχουν να βρουν στέγη 
στη ΝΔ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ακό-
μα και το ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, που 
κάποια στιγμή έδειξε ότι μπορεί 
να δημιουργήσει μια επανασυ-
σπείρωση, βρίσκεται σε κρίση 
και έχει διαρροές και προς τον 
ΣΥΡΙΖΑ (περισσότερο) και προς 
τη ΝΔ (λιγότερο).

Πού εδράζεται, λοιπόν, αυτή 
η κινητικότητα στο χώρο της 
παραδοσιακής Δεξιάς; Ο Βουλ-
γαράκης κατεβαίνει υποψήφιος 
στο δήμο Αθήνας, απέναντι στον 
Μπακογιάννη. Ο Τσιτουρίδης 
(το πάλαι της ομάδας των «λο-
χαγών» του Καραμανλή) ανακοί-
νωσε την ίδρυση κόμματος. Ο 

Αντώναρος μαζεύει υπογραφές 
για να φτιάξει κι αυτός κόμμα. 
Ο Ζώης περιφέρει το όνομά του 
σε φήμες και δημοσιεύματα. 
Ακόμα και ο Αρούλης ο Σπηλιω-
τόπουλος παράτησε τη Μύκονο 
και θυμήθηκε ότι είναι πολιτικό 
στέλεχος. Η Παπακώστα (που 
όπως λέει συμμετέχει στην κυ-
βέρνηση Τσίπρα ως αρχηγός 
κόμματος!) διέρρευσε ότι συζη-
τά και με τον Αντώναρο και με 
τον Σπηλιωτόπουλο. Και ποιος 
ξέρει τι θα δούμε ακόμα.

Υπάρχει, βέβαια, και η Ακρο-
δεξιά με Καμμένο, Μπαλτάκο, 
Καμμένο Νο2, Βελόπουλο, Κρα-
νιδιώτη, όμως αυτοί κινούνται 
στο χώρο που είναι πιο κοντά 
στη νεοναζιστική ΧΑ και όχι 
στην ΝΔ, εν αντιθέσει με όσους 
αναφέραμε στην αρχή, οι οποίοι 

ομνύουν στον καραμανλισμό.
Νομίζουμε ότι όλοι αυτοί οι 

ξεχασμένοι της ΝΔ, επειδή δε 
βρήκαν μια θέση στα κάθε εί-
δους ψηφοδέλτιά της (εν αντι-
θέσει με άλλους, όπως π.χ. ο 
Ρουσόπουλος, που εξασφάλισε 
μια θέση στο Βόρειο Τομέα της 
Β' Αθήνας), ποντάρουν πλέον 
στις μεθεπόμενες εκλογές, οι 
οποίες μπορεί να μην αργήσουν 
και τόσο, αν ο Μητσοτάκης δεν 
μπορέσει να σχηματίσει κυβέρ-
νηση. Αυτές θα γίνουν με απλή 
αναλογική, η οποία διευκολύνει 
τη διασπορά της ψήφου και σε 
μικρά σχήματα (η θεωρία της 
χαμένης ψήφου αδυνατίζει). Σε 
μια τέτοια συγκυρία, μπορεί να 
κηρυχτεί «πανστρατιά» και να 
εξασφαλίσουν κι αυτοί την επά-
νοδό τους στις γαλάζιες λίστες.

Με το μυαλό στις μεθεπόμενες εκλογές
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Καταλονία: Η ισπανική 
«δημοκρατία» παίρνει τη 
ρεβάνς 

Σχεδόν ένα μήνα κλείνει η δίκη των δώδεκα ηγετικών στελε-
χών των αυτονομιστών στην Καταλονία, με κάποιους από τους 
μπάτσους να δηλώνουν ότι οι διαδηλωτές ήθελαν να τους σκο-
τώσουν και να παρομοιάζουν τα γεγονότα της Καταλονίας με το 
αυτονομιστικό κίνημα των Βάσκων τον καιρό που δρούσε η ΕΤΑ!

Φυσικά, η σύγκριση είναι εντελώς άστοχη, μιας και το κίνημα 
των αυτονομιστών στην Καταλονία δε συγκρούστηκε, όπως η 
βασκική ΕΤΑ, ενώ ο αρχηγός των αυτονομιστών, Κάρλες Πουι-
τσδεμόν (που είναι εδώ και ένα χρόνο εξόριστος στο Βέλγιο) δεν 
ήθελε να συγκρουστεί με την ισπανική «δημοκρατία».

Η τελευταία, κάνει τα πάντα για να πάρει τη ρεβάνς. Ακυρώνει 
μέχρι και μία καταλανική επιτροπή που ψηφίστηκε από την πλει-
οψηφία του καταλανικού κοινοβουλίου, επειδή η επιτροπή αυτή 
σχεδίαζε να ερευνήσει τις ευθύνες του ισπανού βασιλιά, Φελίπε 
VI, για ενέργειες κατά της Καταλονίας. Ο βασιλιάς φέρεται να 
επιχείρησε να πιέσει τράπεζες, επιχειρήσεις ή πολυεθνικές να 
μεταφέρουν την έδρα τους εκτός Καταλονίας, μετά από το δη-
μοψήφισμα ανεξαρτητοποίησής της το 2017. Την ίδια στιγμή, το 
κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα δε λέει λέξη για την ανεξαρτησία 
της Καταλονίας στο προεκλογικό του πρόγραμμα. Ούτε μία από 
τις 110 υποσχέσεις του δεν περιλαμβάνει λέξη για την Καταλονία!

Οι συνεργάτες του διώκονται, ο 
ίδιος τη σκαπουλάρει

Μετά από 675 μέρες, περισσότερες από 2.800 κλητεύσεις και 
500 καταθέσεις μαρτύρων, η έρευνα της ομάδας του ειδικού 
εισαγγελέα Ρόμπερτ Μιούλερ για την ανάμιξη της Ρωσίας στις 
αμερικάνικες εκλογές του 2016 επιτέλους ολοκληρώθηκε! Ο Μι-
ούλερ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία όντως αναμίχθηκε 
στις εκλογές υπέρ του Τραμπ και παρεισέφρησε ακόμα και στα 
emails της προεκλογικής ομάδας της Χίλαρι, αλλά ο Τραμπ δεν 
ευθύνεται γι’ αυτό!

Το πόρισμα Μιούλερ που διαβίβασε ο υπουργός Δικαιοσύνης 
των ΗΠΑ, Ουίλιαμ Μπαρ την περασμένη Κυριακή στο Κογκρέσο, 
αναφέρει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα 
μέλη της εκστρατείας Τραμπ συνωμότησαν είτε συνεργάστηκαν 
με τη ρωσική κυβέρνηση. Ετσι ο «πλανητάρχης» τη σκαπούλαρε 
και οι μόνοι αποδιοπομπαίοι τράγοι είναι ο πρώην σύμβουλος 
εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, Μάικ Φλιν, ο πρώην προσωπικός 
του δικηγόρος,  Μάικλ Κόεν, και ο τέως διευθυντής της προεκλο-
γικής του εκστρατείας, Πολ Μάναφορτ, που είναι μεταξύ των 34 
ατόμων εις βάρος των οποίων έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες 
από τον Μιούλερ. Οι διώξεις θα σταματήσουν σ’ αυτούς, όπως 
δήλωσε ο Μπαρ.

Ο Μπαρ, βέβαια, έχει διοριστεί σ’ αυτή τη θέση από τον Τραμπ, 
οπότε ήταν λογικό οι Δημοκρατικοί, που είχαν επενδύσει πολλά 
στην έρευνα Μιούλερ, να είναι επιφυλακτικοί έναντι της τετρα-
σέλιδης περίληψης του πορίσματος Μιούλερ που ο υπουργός 
Δικαιοσύνης έστειλε στο Κογκρέσο. Η πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, και ο επικεφαλής της μειοψηφίας 
των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δήλωσαν ότι ο 
Μπαρ θα πρέπει να δώσει στη δημοσιότητα το σύνολο του πορί-
σματος Μιούλερ και όχι μια μικρή περίληψη, την οποία επιμελή-
θηκε ο ίδιος, ώστε ο αμερικανικός λαός να έχει την ευκαιρία να 
βγάλει τα συμπεράσματά του. Οι Δημοκρατικοί δρομολογούν 
την κλήση του Μπαρ στο Κογκρέσο, ώστε να καταθέσει και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών.

Είναι γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί υφίστανται μια ήττα. Η Πε-
λόζι μάλλον γνώριζε τι θα γίνει, γι' αυτό και προ ημερών είχε 
προδιαγράψει τη μη κίνηση διαδικασίας αποπομπής του Τραμπ. 
Θέλουν, λοιπόν, ολόκληρη την έκθεση Μιούλερ (και όχι τα επι-
λεγμένα από τον Μπαρ αποσπάσματα), όντας σίγουροι ότι απ' 
αυτή θα μπορέσουν να αντλήσουν κάποια «γαργαλιστικά» στοι-
χεία, ώστε να πλήξουν πολιτικά τον Τραμπ. Μπορεί ποινικά να μην 
μπορούν να του κάνουν τίποτα, όμως πολιτικά θα επιχειρήσουν 
να ισοφαρίσουν την ήττα τους.

Ο Τραμπ, πάντως, δεν κρατιέται. Αφού έμεινε μακριά από το 
Twitter σαράντα ώρες (χρόνος τεράστιος για ένα «αρρωστάκι» 
σαν τον Τραμπ), μέχρι να φτιάξει ο Μπαρ την περίληψη και να τη 
στείλει στο Κογκρέσο, μετά πλακώθηκε και άρχισε να πυροβολεί 
κατά ριπάς: «Καμιά Συνωμοσία, καμιά Παρεμπόδιση, Πλήρης και 
Ολοκληρωτική ΑΘΩΩΣΗ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑ-
ΛΗ». «Καλημέρα, να Εχετε Μια Υπέροχη Μέρα!». «ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ 
ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!». Στο ίδιο μήκος κύματος η εκπρόσω-
πος Τύπου του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς: «Μια μεγάλη μέρα 
για την Αμερική και για τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Μετά 
από δύο χρόνια άγριας αντι-Τραμπ υστερίας, ο Πρόεδρος και τα 
εκατομμύρια των υποστηρικτών του έχουν πλήρως δικαιωθεί».

Ρουκέτες στην καρδιά του 
σιωνιστικού κτήνους

Ηταν αρκετή η εκτόξευση 
μερικών ρουκετών της 

Αντίστασης από τη Γάζα με 
στόχο κατοικημένες περιοχές 
κοντά στο Τελ Αβίβ, το πρωι-
νό της Δευτέρας 25 Μάρτη, 
για να ανοίξουν τα υπόγεια 
καταφύγια στο Τελ Αβίβ, υπό 
τα ουρλιαχτά των σειρήνων 
της αεράμυνας, θυμίζοντας 
στους σιωνιστές ότι η Αντίστα-
ση δε θα παραμείνει αδρανής 
απέναντι στα εγκλήματα του 
Ισραήλ εναντίον του παλαιστι-
νιακού λαού στη Γάζα.

Οι ρουκέτες χτύπησαν μια 
κατοικία τραυματίζοντας εφτά 
Ισραηλινούς και προκαλώντας 
τη λυσσώδη αντίδραση των σι-
ωνιστών που εξαπέλυσαν μπα-
ράζ αεροπορικών επιθέσεων 
εναντίον πολιτικών και στρατι-
ωτικών στόχων στη Γάζα, που 
είχαν ήδη εκκενωθεί. Το γεγο-
νός ότι οι ρουκέτες της Αντί-
στασης έφτασαν δίπλα στο 
Τελ Αβίβ, σε συνδυασμό με 
την αδυναμία του ισραηλινού 
συστήματος αντιπυραυλικής 
άμυνας «Σιδηρούς Θόλος» να 
τις αναχαιτίσει, προκαλεί όχι 
μόνο μεγάλο εκνευρισμό στα 
στρατιωτικά επιτελεία των 
σιωνιστών, που βλέπουν ότι η 
Αντίσταση συνεχίζει να δια-
θέτει υψηλές επιχειρησιακές 
δυνατότητες, παρά το δωδεκα-
ετή αποκλεισμό, αλλά και ρίγη 
ανασφάλειας στην ισραηλινή 
μάζα που βλέπει ότι η συνενο-
χή της στην εθνοκάθαρση του 
παλαιστινιακού λαού από τους 
σιωνιστές τη βάζει άμεσα και 
χωρίς διακρίσεις στο στόχα-
στρο της Αντίστασης.

Στόχος των ισραηλινών αε-

ροπορικών βομβαρδισμών 
έγινε μεταξύ άλλων και το 
γραφείο του ηγετικού στελέ-
χους της Χαμάς και πρώην 
πρωθυπουργού Ισμαΐλ Χανί-
για. Παράλληλα, οι σιωνιστές 
προχώρησαν στην ανάπτυξη 
χερσαίων δυνάμεων του ισρα-
ηλινού στρατού δίπλα στα σύ-
νορα με τη Γάζα, απειλώντας 
με επέμβαση τον αποκλεισμέ-
νο θύλακα. Δεν είναι η πρώτη 
φορά βέβαια που οι σιωνιστές 
επισείουν την απειλή του πο-
λέμου εναντίον του παλαιστι-
νιακού λαού της Γάζας, χωρίς 
όμως να την κάνουν πράξη. Οι 
αυξανόμενες επιχειρησιακές 
δυνατότητες της Αντίστασης, 
που δεν είναι σε θέση να τις 
γνωρίζουν με λεπτομέρειες, 
αποτελούν «κουτί της Παν-
δώρας» για τους ίδιους. Μια 
επέμβαση θα τους έμπλεκε 
σε περιπέτειες με αβέβαιο 
μέλλον, ενώ το μόνο που θέ-
λουν αυτή τη στιγμή είναι μια 
κλιμάκωση της ισραηλινής 
επιθετικότητας για εσωτερική 
κατανάλωση από την αφιονι-

σμένη ισραηλινή κοινή γνώμη 
ενόψει εκλογών.

Η επίθεση της Αντίστασης 
με ρουκέτες με στόχο το Τελ 
Αβίβ ήταν η μεγαλύτερη από 
την τελευταία σιωνιστική ει-
σβολή στη Γάζα το καλοκαίρι 
του 2014 και έρχεται λίγο καιρό 
πριν από τις ισραηλινές εκλο-
γές του Απρίλη, στις οποίες ο 
Νετανιάχου μάχεται για την 
πολιτική του επιβίωση, έχοντας 
απέναντί του όχι μόνο το μέτω-
πο Γιαΐρ Λαπίντ-Μπένι Γκαντζ, 
αλλά και την έρευνα για δια-
φθορά σε βάρος του. Οι Αμε-
ρικάνοι, διά στόματος Τραμπ 
τάχθηκαν αναφανδόν υπέρ 
των σιωνιστών, στηρίζοντας 
τις αεροπορικές επιθέσεις στη 
Γάζα, ενώ παράλληλα έκαναν 
προεκλογικό δώρο στον Νε-
τανιάχου την αναγνώριση των 
συριακών υψωμάτων του Γκο-
λάν ως ισραηλινό έδαφος.

Η Αντίσταση απάντησε στις 
ισραηλινές αεροπορικές επι-
θέσεις με νέες εκτοξεύσεις 
ρουκετών εναντίον των ισρα-
ηλινών οικισμών κοντά στα 

σύνορα με τη Γάζα, ενώ οι εκ-
πρόσωποι των ένοπλων τμημά-
των όλων των οργανώσεων της 
Αντίστασης έδωσαν στη δημο-
σιότητα κοινό ανακοινωθέν, 
στο οποίο προειδοποίησαν ότι 
θα συνεχίσουν τις επιθέσεις 
με ρουκέτες, αν οι σιωνιστές 
συνεχίσουν τις επιθέσεις στη 
Γάζα.

Σε ερώτηση δημοσιογρά-
φου του Al Jazeera, αν η Χα-
μάς είναι υπεύθυνη για την 
επίθεση με ρουκέτες στο Τελ 
Αβίβ, εκπρόσωπος Τύπου της 
Χαμάς δήλωσε ότι «το Ισραήλ 
συνεχίζει τον αποκλεισμό της 
Γάζας και κλιμακώνει την επι-
θετικότητά του εναντίον των 
Παλαιστίνιων. Κατά συνέπεια, 
η ισραηλινή κατοχή πρέπει 
να υποστεί τις συνέπειες των 
πράξεών της ενάντια στον πα-
λαιστινιακό λαό της Γάζας, της 
Δυτικής Οχθης και της Ιερου-
σαλήμ. Η Χαμάς δεν πρόκειται 
να αφήσει το λαό απροστάτευ-
το, η Αντίσταση θα αντεπιτεθεί 
αν χρειαστεί».

Την Τρίτη 26 Μάρτη, οι σιω-
νιστές έσπευσαν να συνάψουν 
κατάπαυση του πυρός με τις 
οργανώσεις της Αντίστασης, 
με αιγυπτιακή διαμεσολάβη-
ση, επιβεβαιώνοντας για άλλη 
μια φορά την απροθυμία τους 
να προχωρήσουν σε μια νέα 
εισβολή στη Γάζα.

Για άλλη μια φορά η Αντί-
σταση αποδεικνύεται πολύ 
σκληρή για τα δόντια των σι-
ωνιστών, δηλώνοντας με τον 
πιο εμφατικό τρόπο ότι ο πα-
λαιστινιακός λαός δε θα πάει 
ως πρόβατο στη σφαγή.

Η σύγχρονη Μαρία 
Αντουανέτα

Το σύνδρομο της Μαρίας Αντουανέτας 
το έχει δείξει και άλλες φορές ο Μακρόν. 
Γι' αυτό και δεν εξέπληξε κανέναν η νέα επί-
δειξή του. Εξόργισε, όμως, πολλούς, πάρα 
πολλούς, που τον «στόλισαν» καταλλήλως.

Η 73χρονη Ζενεβιέβ Λεζέ, μέλος της 
γνωστής οργάνωσης Attac στη Μασσαλία, 
συμμετείχε στη διαδήλωση που οργανώθη-
κε στο πλαίσιο της 19ης Πράξης Διαμαρτυ-
ρίας των Κίτρινων Γιλέκων, το Σάββατο 23 
Μάρτη. Η διαδήλωση δεν ήταν βίαιη, όμως 
ξεπέρασε την περίμετρο απαγόρευσης που 
είχε ορίσει η αστυνομία. Αμέσως δέχτηκε 
έφοδο των μπάτσων, με τη γνωστή σκλη-
ρότητα που χαρακτηρίζει τα γαλλικά ΜΑΤ 
(CRS). Στην πλατεία Γκαριμπάλντι, η 73χρο-
νη γυναίκα δέχτηκε τις «περιποιήσεις» των 
μπάτσων που την άφησαν αιμόφυρτη στο 
οδόστρωμα. Υπέστη κατάγματα στο κρανίο 
και η αξονική έδειξε υποσκληρίδια αιματώ-
ματα. 

Οι οικείοι της κατέθεσαν μήνυση κατά 
της αστυνομίας, αλλά ο Μακρόν είχε άλλη 
άποψη. Της ευχήθηκε… με ευγένεια «ταχεία 
ανάρρωση», αλλά και «μία μορφή φρονιμά-
δας»! Η ύβρις ήταν προφανής: «τι γυρεύει 
μια γριά σε διαδήλωση των Κίτρινων Γιλέ-
κων; Τα 'θελε και τα 'παθε»!

Ο φίλος τον φίλο…

Δεν ήταν ένας συνήθης διπλωματικός 
εναγκαλισμός αυτός του Νετανιά-

χου με τον Πομπέο. Ηταν μια αγκαλιά 
ευγνωμοσύνης από τον «Μπίμπι» προς 
τον Τραμπ, που του έστειλε τον υπουργό 
Εξωτερικών για να στηρίξει την προε-
κλογική του εκστρατεία. Ο Πομπέο δεν 
επισκέφτηκε το Ισραήλ μόνο για να συμ-
μετάσχει ως εκπρόσωπος της υπερδύνα-
μης στην τριμερή Νετανιάχου-Τσίπρα-
Αναστασιάδη. Εκανε ευθεία παρέμβαση 
υπέρ του Νετανιάχου, λίγες μέρες πριν τη 
διεξαγωγή των πρόωρων εκλογών στη σι-
ωνιστική οντότητα. Εκλογών τις οποίες ο 
Νετανιάχου αναγκάστηκε να προκηρύξει 
στριμωγμένος από τις διώξεις για διαφθο-
ρά που άσκησε σε βάρος του ο γενικός 
εισαγγελέας του Ισραήλ.

Στο πλαίσιο της χοντροκομμένης πα-
ρέμβασής του υπέρ του Νετανιάχου, 
ο Πομπέο ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα 
αναγνωρίσουν τα κατεχόμενα από το 
Ισραήλ, συριακά Υψίπεδα του Γκολάν, ως 
ισραηλινό έδαφος! Μια πρόγευση γι' αυτή 
την εξέλιξη είχε δοθεί σε έκθεση του αμε-
ρικάνικου ΥΠΕΞ, στην οποία τα Υψίπεδα 
του Γκολάν αναφέρονταν ως «ελεγχόμενα 
από το Ισραήλ» και όχι «κατεχόμενα από 
το Ισραήλ», όπως αναφέρονται στα Ψηφί-

σματα 242/1967 και 497/1981 του Συμβου-
λίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Νετανιάχου έσπευσε να ανακοινώ-
σει ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 
Τραμπ για να του πει ότι «γράφει Ιστορία». 
Η συνέχεια παίχτηκε στην Ουάσινγκτον, 
όπου μετέβη ο Νετανιάχου για να συμμε-
τάσχει σε φιέστα στον Λευκό Οίκο, που 
είχε ως πρωταγωνιστή τον Τραμπ που υπέ-
γραψε το σχετικό διάταγμα και το έδειξε 
θεατρικά στις κάμερες, πριν τον παρα-
δώσει στον Νετανιάχου για να δώσει κι 
αυτός το δικό του (και προεκλογικό) σόου.

Δεν ξέρουμε πόσο θα βοηθηθεί ο Νε-
τανιάχου στον προεκλογικό του αγώνα, 
όμως μ' αυτή την κίνηση ο Τραμπ ανοίγει 
τον ασκό του Αιόλου στη Μέση Ανατολή. 
Αναμένεται η ρωσική απάντηση.
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Brexit

Το κουβάρι όλο και μπερδεύεται
Την ίδια της την καρέκλα 

έταξε η βρετανίδα πρωθυ-
πουργός Τερίζα Μέι σε όσους 
ακόμα δε θέλουν να υποστη-
ρίξουν τη συμφωνία αποχώρη-
σης από την ΕΕ. Η Μέι δήλωσε 
ότι θα παραιτηθεί σύντομα, 
αφού προηγουμένως η Βουλή 
ψηφίσει τη συμφωνία! Μια μέ-
ρα πριν, η Βουλή είχε ψηφίσει 
τροπολογία με την οποία ξεκί-
νησε σειρά ενδεικτικών ψηφο-
φοριών για τη μορφή που θα 
πάρει το Brexit, στις οποίες 
συγκαταλέγονται η διεξαγωγή 
νέου δημοψηφίσματος ή ακό-
μα και η ακύρωση του Brexit!

Την προηγούμενη εβδομά-
δα, η ΕΕ έδωσε την αναμε-
νόμενη παράταση στο Brexit, 
μέχρι τις 22 Μάη, με την προϋ-
πόθεση όμως ότι η βρετανική 
Βουλή θα ψηφίσει τη συμφω-
νία αποχώρησης (την οποία 
έχει απορρίψει δύο φορές ως 
τώρα) ή μία ριζικά διαφοροποι-
ημένη συμφωνία (που κανείς 
ως τώρα δεν γνωρίζει ποια 
θα είναι), το αργότερο μέχρι 
τις 29 Μάρτη. Αν η Βουλή δεν 
το κάνει αυτό (πράγμα που πι-
θανότατα θα γίνει, αλλά θα το 
γνωρίζετε σίγουρα τη στιγμή 
που διαβάζετε αυτές τις γραμ-
μές), τότε στις 12 Απρίλη η Βρε-
τανία θα αποχωρήσει από την 
ΕΕ χωρίς συμφωνία, κάνοντας 
πραγματικότητα αυτό που όλοι 
θέλουν να αποφύγουν, ένα 
σκληρό Brexit, ή θα ζητήσει 
νέα παράταση.

Αν η Βρετανία αποχωρή-
σει χωρίς συμφωνία, τότε θα 
καταστεί αυτόματα «τρίτη 
χώρα», χωρίς να υπάρξουν 
μεταβατικές ρυθμίσεις, ούτε 
μεταβατική περίοδος. Αυτό 
«θα προκαλέσει σημαντικές 

διαταραχές τόσο για τους πο-
λίτες, όσο και για τις επιχειρή-
σεις», όπως τονίζει το δελτίο 
Τύπου της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής που δημοσιεύτηκε την 
περασμένη Τρίτη. Στο σενάριο 
αυτό, που η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή θεωρεί ολοένα και πιο 
πιθανό, οι σχέσεις της ΕΕ με 
τη Βρετανία θα διέπονται από 
το γενικό διεθνές δίκαιο και 

τους κανόνες του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, με την 
ΕΕ να επιβάλλει δασμούς στα 
σύνορά της με τη Βρετανία και 
ελέγχους στους βρετανούς πο-
λίτες, που πλέον δεν θα είναι 
πολίτες της ΕΕ. Αυτό είναι το 
σενάριο που απεύχεται η πλει-
οψηφία των βρετανών καπιτα-
λιστών, όπως κατ’ επανάληψη 
έχουν δηλώσει μέσω του συν-

δικάτου τους CBI. 
Η πολιτική κρίση που έχει 

ξεσπάσει επιδεινώθηκε με την 
παραίτηση τριών υφυπουργών 
της κυβέρνησης, σε ένδειξη 
αντίδρασης στην τροπολο-
γία που ψήφισε η Βουλή για 
το Brexit. Την ίδια στιγμή, οι 
οπαδοί της παραμονής στην 
ΕΕ κατεβαίνουν μαζικά στους 
δρόμους, ενώ έχουν συγκε-
ντρώσει και πέντε εκατομμύ-
ρια υπογραφές. Πώς θα εφαρ-
μοστεί το Brexit κανείς ακόμα 
δε γνωρίζει, καθώς το κουβάρι 
αντί να ξετυλίγεται μπερδεύε-
ται όλο και περισσότερο.

Τα όσα διαδραματίζονται 
με το Brexit δεν είναι παρά 
επεισόδια όξυνσης των αντι-
θέσεων των μεγάλων ιμπε-
ριαλιστικών χωρών, όπως η 
Βρετανία, με τις κυρίαρχες 
χώρες της ΕΕ. Σε έναν κόσμο 
που οι αγορές είναι μετρημέ-
νες και ήδη μοιρασμένες, με 
την αναιμική ανάκαμψη να 
διαδέχεται μία άνευ προηγου-
μένου οικονομική κρίση (αυτή 
που ξέσπασε προ δεκαετίας), 
επόμενο είναι να συμβαίνουν 
«ατυχήματα» όπως το Brexit, 
μιας και οι ισορροπίες είναι 
εύθραυστες. Το πώς θα εξε-
λιχθούν αυτά τα «ατυχήματα» 
κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει. 
Σίγουρα, όμως, ο κόσμος της 
«παγκοσμιοποίησης» και της 
στενής συνεργασίας, που τα 
παπαγαλάκια του κεφαλαίου 
μας υποσχέθηκαν, δεν είναι 
παρά ένας κόσμος σκληρών 
αντιθέσεων μεγάλων οικονο-
μικών συμφερόντων, που δεν 
αμβλύνονται αλλά οξύνονται. 
Ετσι λειτουργεί ο καπιταλι-
σμός από γεννησιμιού του.

Βενεζουέλα

Υποχείριο του ρωσικού ιμπεριαλισμού
Πού αλλού θα αναζητούσε 

καταφύγιο ο πρόεδρος 
της Βενεζουέλας, Νικολάς Μα-
δούρο, εκτός από το ρωσικό 
ιμπεριαλισμό, ο οποίος έστει-
λε ήδη (την προηγούμενη Πα-
ρασκευή) τους πρώτους εκατό 
κομάντο καθώς και στρατιωτι-
κό υλικό με δύο αεροσκάφη; Το 
ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών 
σχολίασε την αποστολή των 
ρώσων κομάντο (τους οποίους 
ονόμασε «ειδικούς»), υποστη-
ρίζοντας ότι αυτό προέβλεπε η 
συμφωνία στρατιωτικής και τε-
χνικής συνεργασίας, που έχει 
συναφθεί το 2011 και η οποία 
ήδη έχει εγκριθεί και δε χρει-
άζεται περαιτέρω έγκριση από 
τη Βουλή της Βενεζουέλας. 
Ταυτόχρονα, κατηγόρησε για 
μία ακόμα φορά τις ΗΠΑ ότι 
ετοιμάζουν πραξικόπημα κα-
τά του Μαδούρο, για να πάρει 

την απάντηση του αμερικανού 
υπουργού Εξωτερικών, Μάικ 
Πομπέο (σε τηλεφωνική συνο-
μιλία με το ρώσο ομόλογό του 
Σεργκέι Λαβρόφ), ότι οι ΗΠΑ 
δε θα μείνουν αμέτοχες όσο η 
Ρωσία «επιδεινώνει την ένταση 
στη χώρα»! 

Οπως βλέπετε, η Βενεζουέ-
λα έχει μετατραπεί σε ένα ακό-
μα πεδίο ενδοϊμπεριαλιστικής 
αντιπαράθεσης ΗΠΑ-Ρωσίας, 
με την τελευταία να βγαίνει πιο 
επιθετικά στο προσκήνιο μετά 
από τη σαρωτική νίκη της στο 
συριακό μέτωπο. 

Η χώρα εξακολουθεί να 
μαστίζεται από την κρίση και 
ο λαός να βιώνει τριτοκοσμι-
κές συνθήκες. Τελευταίο επει-
σόδιο, η ευρεία διακοπή της 
ηλεκτροδότησης στις περισ-
σότερες περιοχές της χώρας 
(ορισμένα ΜΜΕ αναφέρουν 

ότι πρόκειται για τα δυο τρί-
τα). Η κυβέρνηση υποστηρίζει 
ότι το μπλακάουτ οφείλεται σε 
«επίθεση» κατά του ηλεκτρικού 
δικτύου της χώρας. Η αλήθεια 
όμως είναι ότι το δίκτυο είναι 
κακοσυντηρημένο, πράγμα 
που παραδέχεται και το «Κ»Κ 
Βενεζουέλας που στηρίζει την 
κυβέρνηση Μαδούρο, ζητώ-
ντας από τον Μαδούρο να μην 
εντάξει ξανά στο νέο υπουργι-
κό σχήμα τον υπουργό Ηλε-
κτρισμού, τον οποίο θεωρεί 
υπεύθυνο για την κατάσταση.

Ο Μαδούρο κατηγορεί τις 
ΗΠΑ για παράνομη παρα-
κράτηση πέντε δισ. δολαρί-
ων, λόγω των αμερικάνικων 
κυρώσεων. Το πρακτορείο 
Venezuelanalysis αναφέρει 
ότι οι αμερικάνικες και ευρω-
παϊκές κυβερνήσεις οδήγησαν 
στο πάγωμα των περιουσιακών 

στοιχείων της Βενεζουέλας, 
συμπεριλαμβανομένης της  
GITGO, που είναι θυγατρική 
της εταιρίας πετρελαίου της 
Βενεζουέλας PDVSA και έχει 
έδρα στις ΗΠΑ. Μπλοκάρισαν 
επίσης το χρυσό, αξίας 1.2 δισ. 
δολαρίων, που βρίσκεται στην 
τράπεζα της Αγγλίας. 

Μπορεί όμως αυτή η κατά-
σταση να εξηγηθεί μόνο με τις 
αμερικάνικες και ευρωπαϊκές 
κυρώσεις; Αν σκεφτούμε στη 
βάση ενός εξαρτημένου κα-
πιταλιστικού καθεστώτος, η 
απάντηση ίσως και να είναι σε 
μεγάλο βαθμό θετική. Αν όμως 
σκεφτούμε στη βάση του σο-
σιαλισμού (που υποτίθεται ότι 
οικοδομεί η Βενεζουέλα εδώ 
και σχεδόν δυο δεκαετίες), τό-
τε η απάντηση είναι σίγουρα 
αρνητική. Ας θυμηθούμε τους 
μπολσεβίκους που αντιμετώπι-

σαν όχι μόνο τις συνέπειες του 
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά 
και την ανοιχτή ιμπεριαλιστική 
επέμβαση, που έριξαν τη βιο-
μηχανική τους παραγωγή στα 
τάρταρα, για να ανακάμψει 
όμως μία δεκαετία μετά και 
να μπορέσει να θέσει τις βά-
σεις για έναν ακόμα νικηφόρο 
πόλεμο, απέναντι σε έναν πα-
νίσχυρο εχθρό όπως οι Ναζί. 

Οι μπολσεβίκοι όμως προ-
χώρησαν στην κολεκτιβοποί-
ηση και τη σοσιαλιστική εκβι-
ομηχάνιση και όχι με εθνικο-

ποιήσεις εγκαταλελειμμένων 
επιχειρήσεων, που ο Τσάβες 
βάφτισε «σοσιαλισμό του 
21ου αιώνα»! Αν η Βενεζουέλα 
κινούνταν σ’ αυτή την κατεύ-
θυνση (όπως οι μπολσεβίκοι), 
θα έσπαγε τα μούτρα του ο 
αμερικάνικος ιμπεριαλισμός 
και δε θα κέρδιζε τόση δύνα-
μη στο λαό η αμερικανόδουλη 
αντιπολίτευση. Τώρα, όμως, η 
χώρα μετατρέπεται σε υπο-
χείριο του ρωσικού ιμπερια-
λισμού, με μοναδικό μέλημα 
του Μαδούρο να είναι πώς θα 
κρατηθεί στην εξουσία.

Σαν τα… σκατά στο νερό!
Η Μπαζιλικάτα είναι μία περιφέρεια στον ιταλικό νότο, στην οποία 

παραδοσιακά επικρατούσε η «Αριστερά». Τα εισαγωγικά μπαίνουν 
σκόπιμα γιατί δυστυχώς πρόκειται για τη ρεφορμιστική «Αριστερά» 
που θεωρεί ότι μπορεί να αλλάξει το σύστημα «με δημοκρατικό τρό-
πο», αλλά τελικά εντάσσεται μια χαρά στο πλαίσιό του, αποτελώντας 
το αριστερό του άλλοθι. 

Η επικράτηση αυτή κράτησε 24 ολόκληρα χρόνια. Η υποχώρηση 
των σοσιαλιστικών ιδεών (ακόμα και των ρεφορμιστικών) και η ξε-
νοφοβία, που διογκώθηκε ως συνέπεια των μεταναστευτικών ρευ-
μάτων και της οικονομικής κρίσης, οδήγησε στην άλωση και αυτού 
του κάστρου από τους φασίστες της Λέγκας του Βορρά και τους 
τσαρλατάνους του Κινήματος των 5 Αστέρων, που έχουν φτιάξει 
μια αντιδραστική σαλάτα και τη σερβίρουν στον ιταλικό λαό σαν τη 
«νέα πολιτική διαχείριση». 

Στις δημοτικές εκλογές της περασμένης Κυριακής, η σαλάτα αυτή 
διανθίστηκε με το ξεπεσμένο πια κόμμα του Μπερλουσκόνι (Φόρ-
τσα Ιτάλια) και κατέκτησε το 43% των ψήφων. Το 18% εκτιμάται ότι 
ανήκει στους ψηφοφόρους της Λέγκας του Βορρά. Το Κ5Α μπορεί 
να βγήκε πρώτο σε ψήφους, όμως έχασε ένα πολύ μεγάλο μέρος της 
δύναμής του σε σχέση με τις γενικές εκλογές (πάνω από το μισό) κι 
αυτό αποτελεί μεγάλο πλήγμα σε βάρος του.

Η σύλληψη τον περασμένο Ιούλη για διαφθορά, του προέδρου του 
«αριστερού» Δημοκρατικού Κόμματος, Μαρσέλο Πιτέλα, η οικογέ-
νεια του οποίου μεσουρανούσε στην πολιτική σκηνή τη δεκαετία του 
’90, αλλά και η σύλληψη την προηγούμενη των εκλογών εβδομάδα, 
του Μαρτσέλο Ντε Βίτο από το Κ5Α (ο Ντε Βίτο ήταν πρόεδρος 
του δημοτικού συμβουλίου στη Ρώμη και εξέχον στέλεχος του κόμ-
ματος), επίσης για διαφθορά, έπαιξαν σίγουρα το ρόλο τους στο 
εκλογικό στραπάτσο και των δύο αυτών κομμάτων.

Οι «αδιάφθοροι» φασίστες βγήκαν στην επιφάνεια όπως τα… σκα-
τά στο νερό. Ο Σαλβίνι πανηγυρίζει για τον εκλογικό θρίαμβο της 
Λέγκας και το πάρσιμο της τρίτης «αριστερής» περιφέρειας μέσα σε 
ένα χρόνο. Το ψέμα όμως έχει κοντά ποδάρια. Το σίγουρο είναι ότι ο 
Σαλβίνι με τον ξεπεσμένο Μπερλουσκόνι δεν έχουν ούτε τη θέληση 
να λύσουν τα προβλήματα των λαϊκών μαζών που τους ψήφισαν, 
πέρα από το να μουγκρίζουν κατά των μεταναστών. Το πρόβλημα 
όμως είναι η οικονομική κρίση και όχι οι μετανάστες. Και για την 
οικονομική κρίση ένας είναι ο φταίχτης: ο καπιταλισμός.
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Χορταστικός… 
εθνικισμός

Ολη η Ελλάδα, λέει, παρέλασε με το «Μακεδονία 
ξακουστή». Και με το «Μακεδονία ξακουστή» θα 
πάμε και στις κάλπες, γράφει -χωρίς να κρύβει 
τη χαιρεκακία του- ο Πρετεντέρης (του αφανούς 
επιτελείου Κούλη).

Η ΕΡΤ φρόντισε να ψιλοκρύψει το γεγονός. Το 
ξεπέταξε στα γρήγορα, για να εστιάσει στα πρόσωπα 
των υπουργών που παρέστησαν στις παρελάσεις σε 
διάφορες πόλεις και έκαναν και δηλώσεις. Το μήνυμα 
ήταν σαφές: «πείτε και γράψτε ό,τι θέλετε, όμως οι 
δικοί μας υπουργοί παρίστανται στις παρελάσεις, ενώ 
οι δικοί σας έτρεχαν να κρυφτούν από την οργή του 
λαού».

Και με το «Μακεδονία ξακουστή», μετά από 
κάποιες ταλαντεύσεις, η κυβέρνηση βρήκε την «κουλ» 
λύση: «τραγουδήστε το όσο θέλετε, για τη δική μας 
Μακεδονία μιλάει, τη χώρα του Αλέξανδρου»…

Oμως, η μεγάλη ρελάνς έγινε με την «επιχείρηση 
Αγαθονήσι». Με τουρκικά πολεμικά να παρενοχλούν 
δήθεν το ελικόπτερο που μετέφερε τον Τσίπρα 
κι αυτός, αφού… κατάφερε να προσγειωθεί, να 
δηλώνει στεντορεία τη φωνή ότι κανένας δεν μπορεί 
να τον παρεμποδίσει, γιατί θα πήγαινε ακόμα και 
κολυμπώντας. Μιλάμε για μεγάλο παλικάρι!

Γενικά, η 25η του Μάρτη ήταν φέτος έντονα 
φορτισμένη εθνικιστικά. Οι μπάντες που 
παιάνιζαν «Μακεδονία ξακουστή», οι πολίτες που 
τραγουδούσαν το ίδιο «χιτάκι», ο Τσίπρας, ο Κούλης 
και η Φώφη -ακροβολισμένοι από τον Εβρο μέχρι τα 
Δωδεκάνησα- να στέλνουν μηνύματα στην Τουρκία, 
κι όλ' αυτά διανθισμένα με αλληλοκατηγορίες για το 
ποιος είναι περισσότερο πατριώτης, πιο ντούρος, πιο 
επαγγελματίας, πιο αποτελεσματικός στην άσκηση 
της εξωτερικής πολιτικής.

Δε θα μετρήσουμε πόσοι είναι αυτοί που 
εμπλέκονται -αν όχι πολιτικά, τουλάχιστον 
συναισθηματικά- σ' αυτό το ντελίριο εθνικισμού. Που 
θεωρούν ότι πλήττονται «ταυτοτικά» ζητήματα (είναι 
ο νέος όρος που επινόησε η αστική δημοσιολογία, για 
ν' αποφύγει τον κακοφορμισμένο όρο «εθνικισμός»). 
Είναι δύσκολο να μετρηθεί η λαϊκή εμπλοκή, σε μια 
περίοδο που γενικά δεν ευνοεί τις συγκεντρώσεις 
πλήθους.

Είναι βέβαιο, όμως, ότι ο εθνικισμός εξακολουθεί 
ν' αποτελεί το πιο αποτελεσματικό δηλητήριο. Η 
Συμφωνία των Πρεσπών υπήρξε ένα παρένθετο 
ζήτημα, το οποίο προέκυψε εξαιτίας της πίεσης των 
ιμπεριαλιστών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που έχουν τους 
σχεδιασμούς τους για τα Δυτικά Βαλκάνια. Και να 
μην υπήρχαν οι Πρέσπες, υπάρχει πάντοτε ο «εξ 
Ανατολών κίνδυνος». Βήχει ο Ερντογάν, σηκώνονται 
ρίγη κρυολογήματος στην Ελλάδα. Δεν περνάει 
μέρα που να μην έχουμε ένα ζήτημα «τουρκικής 
προκλητικότητας». Τα ίδια κάνει, βέβαια, και η 
τουρκική αστική πολιτική ηγεσία, όμως εμάς μας 
αφορά τι γίνεται στην Ελλάδα.

Φάτε εθνικισμό για να χορτάσετε την πείνα σας, 
είναι το δόγμα της αστικής πολιτικής. Ολα τα αστικά 
κόμματα το υπηρετούν, το καθένα με το δικό του 
τρόπο. Οπως την εποχή της «Ψωροκώσταινας» και 
της «Μεγάλης Ιδέας», ένας λαός καταδικασμένος στη 
φτώχεια και στην κοινωνική εξαθλίωση, τρέφεται με 
υπερβολικές δόσεις εθνικισμού. Πριν προλάβει να 
χωνέψει τη μία ακολουθεί άλλη.

Ο αγώνας ενάντια στον εθνικισμό δεν μπορεί να 
γίνει με συνθήματα. Απαιτεί συστηματική δουλειά που 
θα φέρει στο επίκεντρο τα ταξικά ζητήματα, υπό το 
βάρος των οποίων θα καταρρεύσουν τα ιδεολογήματα.

στο ψαχνό

Μήνυμα εστάλη
Συριζαίοι και «γεφυροποιοί» αποφάσι-

σαν την αναβολή της φιέστας τους από 
τις 27 Μάρτη για τις 6 Απρίλη, ώστε να 
μην προηγηθεί του συνέδριου του ΚΙΝΑΛ 
(30-31 Μάρτη). Εξυπνο ή απλά κουτοπόνη-
ρο. Εβαλαν πρώτα τη φιέστα τρεις μέρες 
πριν από το συνέδριο του ΚΙΝΑΛ, είδαν τη 
Φώφη και την παρέα της να υστεριάζουν, 
αποκαλύπτοντας τον τρόμο τους, και με-
τά είχαν όλη την άνεση να το παίξουν… 
μεγαλόψυχοι. Το μήνυμα είχε σταλεί σε 
πολλούς παραλήπτες: το ΚΙΝΑΛ τρέμει 
τον ΣΥΡΙΖΑ και τους «γεφυροποιούς». Κι 
ως γνωστόν, τέτοια μηνύματα μόνο αρνη-
τικό αντίκτυπο μπορούν να έχουν για το 
ΚΙΝΑΛ στις εκλογές. Οποιος φοβάται έχει 
τη φωλιά του λερωμένη, λέει ο εύκολος 
συνειρμός. 

Τζάμπα μάγκες
Μπορεί να το παίζει «βαρύς κι ασήκω-

τος», μπορεί να του αρέσει το προσωνύμιο 
Βαγγέλας, αλλά δεν είναι κάτι παραπάνω 
από τζάμπα μάγκας. Ο Μεϊμαράκης ξέρει 
πολύ καλά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να 
μην εκλεγεί ευρωβουλευτής, οπότε έχει 
όλη την άνεση να πουλήσει μαγκιά δηλώ-
νοντας ότι θα παραιτηθεί από βουλευτής. 
Η Αννα-Μισέλ ακολούθησε αναγκαστικά, 
εγγράφοντας μια… ηρωική πράξη στο προ-
εκλογικό της portfolio, ώστε ν' αποκτήσει 
προβάδισμα και να είναι δεύτερη μετά τον 
Βαγγέλα. Δεν είναι δα και μεγάλη η απώ-
λεια, ακόμα κι αν δεν εκλεγεί. Θα χάσει 
το βουλευτικό παραδάκι μερικών μηνών. 
Το ποσό είναι ασήμαντο μπροστά στο τε-
ράστιο όφελος σε επίπεδο προπαγάνδας.

Αντίθετα, η Μάρκου ξέρει ότι δεν έχει 
τις ίδιες πιθανότητες με τους άλλους δύο. 
Γυρολόγα είναι, εκ μεταγραφής βρέθηκε 
στη ΝΔ, τζογάρει κατεβαίνοντας στις ευ-
ρωεκλογές, γιατί η ψήφος είναι πανελλα-

δική και δεν ξέρει πως θα την υποδεχτεί το 
γαλάζιο εκλογικό κοινό. Δεν έχει, λοιπόν, 
καμιά διάθεση να αποκοπεί από την ελλη-
νική Βουλή, το παραδάκι και τα προνόμια. 
Γι' αυτό έκανε το παπί, εξοργίζοντας τον 
Κούλη που είχε δώσει γραμμή να ανακοι-
νώσουν όλοι ότι θα παραιτηθούν.

Προς Λωτοφάγους
Με τον αρχιεργατοπατέρα Παναγόπου-

λο συναντήθηκε η Γεννηματά και δήλωσε 
ότι «είναι απαράδεκτο να υποκαταστή-
σουν τα δικαστήρια τις διαδικασίες του 
εργατικού κινήματος». Σε ποιον τα πουλά-
τε αυτά μαντάμ; Σε Λωτοφάγους νομίζετε 
ότι απευθύνεστε; Νομίζετε ότι ξεχάσαμε 
τα αίσχη του 1985-90, όταν η κλίκα του 
Ραυτόπουλου κρατούσε τα κλειδιά της 
ΓΣΕΕ με το κνούτο του μπάτσου και με 
τα φιρμάνια των δικαστηρίων;

Στην ίδια δήλωσή της η Γεννηματά κα-
τηγόρησε την κυβέρνηση ότι «παρά τις 
προειδοποιήσεις αδράνησε επιδεικτικά 
στην παραβίαση της νομιμότητας» και την 
κάλεσε «να αναλάβει τις ευθύνες της». Τι 
να κάνει, δηλαδή; Να στείλει τα ΜΑΤ να 
πλακώσουν τους παμίτες για να κάνουν 
ανενόχλητοι το συνέδριο ο Παναγόπου-
λος με τον Κουτσούκη. Οχι στα δικαστή-
ρια, ναι στην αστυνομία!

Συντροφικά 
μαχαιρώματα

Παρασκευή 22 Μάρτη, ώρα 12:13 παίρ-
νουμε από το γραφείο Τύπου του Πιτσι-
όρλα την εξής ανακοίνωση: «Με αφορμή 
σημερινό δημοσίευμα της Εφημερίδας 
“Παραπολιτικά“, το Γραφείο Τύπου του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης κ. Στέργιου Πιτσιόρλα ενημε-
ρώνει ότι η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου 
Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.) είναι θυγατρική της 
Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και 

Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.) και επο-
πτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών 
και όχι από το Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης».

Το μήνυμα ήταν σαφές: γράψτε ό,τι θέ-
λετε, αλλά ν' αναφέρεστε στον Τσακαλώ-
το, όχι σε μένα.

Στις 12:28, δηλαδή μετά από ένα τέταρ-
το, έρχεται «ορθή επανάληψη». Οι λέξεις 
«εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονο-
μικών» έχουν αφαιρεθεί! Οπότε το δελτίο 
μοιάζει με γρίφο: αφού η ΕΤΑΔ ΑΕ δεν 
εποπτεύεται από τον Πιτσιόρλα, από ποιον 
εποπτεύεται; Οποιος θέλει την απάντηση 
δεν έχει παρά να κοιτάξει το αρχικό δελτίο 
Τύπου!

Προφανώς, οι άνθρωποι του Τσακα-
λώτου είδαν το δελτίο του Πιτσιόρλα και 
ενημέρωσαν το αφεντικό τους ότι ο «δε-
ξιός» Πιτσιόρλας τον καρφώνει. Επεσαν 
τα απαραίτητα τηλεφωνήματα (στη… γαλ-
λική γλώσσα) και έγινε η «διόρθωση». Ως 
γνωστόν, ο Πιτσιόρλας είναι κολλητός του 
Δραγασάκη, από την περίοδο που έκαναν 
μαζί μπίζνες. Θεωρείται άνθρωπος της 
«αγοράς». Ενώ ο Τσακαλώτος είναι ένας… 

μαρξιστής πανεπιστημιακός που ανήκει 

Θάνατος αγωνίστριας
Στις 25 του Μάρτη, έφυγε από τη ζωή, 

πλήρης ημερών στα 95 της χρόνια, η 
αγωνίστρια Βασιλική Βοργιά. Στη συ-
ντρόφισσα Μαλβίνα, κόρη της, και στα 
εγγόνια της, απευθύνουμε τα πιο θερμά 
μας συλλυπητήρια. 

Στη μνήμη της Βασιλικής Βοργιά η οι-
κογένειά της προσέφερε στην Κόντρα 
200 ευρώ. Σύντροφοι και συντρόφισ-
σες, αντί για στεφάνια στην κηδεία της, 
προσέφεραν στην Κόντρα το ποσό των 
200 ευρώ.

ΚΟΝΤΡΕΣ

Ο tempora o mores. Ενας πρώην αρχηγός της CIA και νυν υπουργός Εξωτερικών του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Ο δεξιός-
κοσμοπολίτης, πρόεδρος της Κύπρου. Ο ακροδεξιός πρωθυπουργός του Ισραήλ, με τα χέρια του να στάζουν από το αίμα των παιδιών 
της Παλαιστίνης. Και ο… αριστερός πρωθυπουργός της Ελλάδας. Σ' ένα χαρούμενο φωτογραφικό ενσταντανέ που απαθανατίζει τη 
στρατηγική συμμαχία στην Ανατολική Μεσόγειο. Σπάνια στη μεταπολεμική ιστορία βίωσε τέτοια ευτυχή συγκυρία ο αμερικάνικος 
ιμπεριαλισμός. Ακόμα και δεξιοί έλληνες πρωθυπουργοί απέφευγαν τα πολλά-πολλά με τους σιωνιστές μακελάρηδες. Αυτοί ήταν 
πάντοτε οι χωροφύλακες του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στην περιοχή, όμως ήταν τόσο ειδεχθή τα εγκλήματά τους που οι άλλες 
κυβερνήσεις της περιοχής απέφευγαν τις στενές σχέσεις μαζί τους. Πλέον, τέτοιες πολιτικές συμπεριφορές ανήκουν στο παρελθόν. 
Μια «νέα γενιά» αστών πολιτικών στην Ελλάδα -πρώτα ο Γιωργάκης, μετά ο Τσίπρας που το απογείωσε- άρχισαν να συσφίγγουν τους 
πολιτικούς, στρατιωτικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς δεσμούς με το σύγχρονο ναζισμό, «τείνοντας ευήκοον ους» στα κελεύσματα 
των αμερικανών επικυρίαρχων.
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στην «αριστερή» φράξια των 53+.

Η κοινωνική αναλγησία ενός 
συστήματος

Η περίπτωση της 90χρονης γιαγιάς Σουζάνας από τη Γεωρ-
γία, που έπλεκε και πουλούσε τερλίκια (μάλλινες παντούφλες) 
σε μια λαϊκή της Θεσσαλονίκης, προσπαθώντας να μαζέψει με-
ρικά ευρώ καθώς δεν έχει κανένα εισόδημα και ζει με τον επίσης 
υπέργηρο και ανάπηρο σύζυγό της σ' ένα σπίτι που το ενοίκιο 
(και μόνο αυτό) πληρώνεται από την Πρόνοια, έγινε ευρέως 
γνωστή. Οι μπάτσοι τη συνέλαβαν, την κράτησαν 12 ώρες στο 
Αστυνομικό Τμήμα νηστική και ταλαιπωρημένη, τη φακέλωσαν 
(δακτυλοσκόπηση και φωτογράφιση) και την παραπέμπουν για 
διάπραξη πλημμελήματος. Οι μπάτσοι λένε ότι τη συνέλαβαν 
κατόπιν καταγγελίας και ότι η κράτησή της, η δακτυλοσκόπηση 
και η απαγγελία καταγγελίας έγιναν με εντολή εισαγγελέα. 

Ετσι, έχουμε το σύμπαν των διωκτικών κατασταλτικών μηχανι-
σμών (εισαγγελία και αστυνομία) να συνεργάζονται αρμονικά για 
τη δίωξη της… μεγάλης εγκληματία! Για να μας υπενθυμίσουν ότι 
αυτές οι περιπτώσεις δεν είναι εξαιρέσεις, αλλά ο κανόνας ενός 
συστήματος κοινωνικά ανάλγητου. Απλά, όταν έρχονται στο φως 
τέτοια περιστατικά και προκαλούν γενική λαϊκή κατακραυγή, το 
σύστημα κινείται για να την ελέγξει, να την ενσωματώσει, να τη 
μετατρέψει σε στοιχείο της ιδεολογίας του, αναδεικνύοντας τα 
περιστατικά ως εξαιρέσεις, που οφείλονται σε «υπερβάλλοντα» 
ζήλο κάποιων ανθρώπων των κατασταλτικών μηχανισμών.

Μια ζωή για ένα κοτόπουλο
Η καραμπίνα σηκώθηκε και πυροβόλησε στο ψαχνό (όχι στον 

αέρα) ενάντια στους δυο που προσπαθούσαν (έτσι λέει ο φονιάς) 
να κλέψουν κάποια κοτόπουλα από το κοτέτσι. Ο ένας έπεσε 
νεκρός. Ο δράστης πήρε το πτώμα, το φόρτωσε στο αυτοκίνητό 
του και το πέταξε σ' ένα νταμάρι. Το γεγονός ότι πυροβόλησε 
εν ψυχρώ πάνω στους ανθρώπους (μ' έναν πυροβολισμό στον 
αέρα θα τους είχε τρομάξει και θα είχαν τραπεί σε φυγή) και ότι 
μετά δεν μετάνιωσε για το φόνο, αλλά προσπάθησε να κρύψει 
τα ίχνη του, δείχνει άνθρωπο αποφασισμένο να δράσει μ' αυτόν 
τον τρόπο. Είναι σίγουρο πως τις επόμενες μέρες θ' ακούσουμε 
ότι και άλλη φορά του είχαν κλέψει κοτόπουλα και βρισκόταν σε 
απόγνωση. Είναι ο τρόπος με τον οποίο χτίζονται τα ελαφρυντικά 
για την ποινική δίκη.

Ηδη όμως, από τα ΜΜΕ χτίστηκαν τα ελαφρυντικά. Δεν ακού-
σαμε ούτε διαβάσαμε τα γνωστά περί «ειδεχθούς εγκληματία», 
που «σκότωσε ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση» κτλ. 
Ακούσαμε και διαβάσαμε να τονίζεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι 
το θύμα ήταν κλέφτης. «Σκότωσε με καραμπίνα κλέφτη πουλερι-
κών» ήταν ο τίτλος των «Νέων» σε μια είδηση που δεν ξεπερνούσε 
το ένα τρίτο μονόστηλου. Βλέπετε, το συγκεκριμένο περιστατικό 
δεν έχει τα χαρακτηριστικά της «αιματηρής ληστείας», με βάση 
τα οποία εκθειάζουν την αυτοδικία. Κάποιοι φτωχοδιάβολοι προ-
σπαθούσαν να κλέψουν κοτόπουλα. Και το πλήρωσαν με μια ζωή. 
Γι' αυτό η είδηση έπρεπε να ψιλοθαφτεί. Κι ύστερα, ήρθε η από-
φαση ανακριτή και εισαγγελέα: ελεύθερος ο κατηγορούμενος!

Ο Ανχελ Γκουρία του ΟΟΣΑ το είπε… 
ποιητικά: «Πρέπει να συνεχίσετε να 

κωπηλατείτε ενάντια σε αυτό το ρεύμα 
και αυτό σημαίνει ολοένα και μεγαλύτε-
ρη προσπάθεια. Κρατήστε σταθερό το πη-
δάλιο και είμαστε μαζί σας».  Το «ρεύμα» 
είναι το υψηλό κρατικό χρέος, που όπως 
είπε ο Γκουρία πρέπει να αποπληρώνε-
ται με τα πρωτογενή πλεονάσματα που 
πρέπει να παράγει ο κρατικός προϋπο-
λογισμός.

Ο Ντέκλαν Κοστέλο της Κομισιόν, 
που «μας» επισκέφτηκε για να συμμετά-
σχει σε συνέδριο του ΙΟΒΕ (ινστιτούτο 
του ΣΕΒ), με τον χαρακτηριστικό τίτλο 
«Εντάσσοντας την Ελλάδα στο πλαίσιο 
των πολιτικών του Ευρωπαϊκού Εξαμή-
νου: προτεραιότητες για αειφόρο ανά-
πτυξη και ανταγωνιστικότητα», το είπε 
πιο ωμά: «Το μήνυμα που θέλω να στείλω 
είναι ότι χρειάζεται συνέχιση και ολοκλή-
ρωση των μεταρρυθμίσεων. Να πάψει 
αυτό το ξεκίνα-σταμάτα, το οποίο -κατά 
τη γνώμη μου- ήταν η αιτία που κράτησε η 
κρίση στην Ελλάδα οκτώ χρόνια».

Ο Κλάους Ρέγκλινγκ του ESM επέλεξε 
την ΕΡΤ για να στείλει το δικό του μήνυ-
μα. Αφού υπενθύμισε ότι ο ESM είναι ο 
βασικός δανειστής του ελληνικού κρά-
τους, έχοντας βάλει περίπου 200 δισ. 
ευρώ στο ελληνικό χρέος, τόνισε: «Η Ελ-
λάδα έχει δεσμευθεί να εμφανίσει πρω-
τογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ μέχρι 
και το 2022. Αυτό είναι και ήταν βασικό 
στοιχείο του Προγράμματος».

Θυμίζουμε ότι τη σχετική συζήτηση 
στην Ελλάδα την άνοιξε ο Μητσοτάκης, 
δηλώνοντας ότι ως πρωθυπουργός θα 
επιδιώξει να επαναδιαπραγματευθεί τα 
υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, προ-
κειμένου να υπάρξουν κονδύλια που θα 
διοχετευθούν στην ανάπτυξη, από την 
οποία θα προκύψουν πρόσθετοι δημοσι-
ονομικοί πόροι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας ανοι-
χτά ζητήματα διαπραγμάτευσης με την 
Κομισιόν και το Eurogroup και όντας αυ-

τός που συμφώνησε στο ύψος των «πρω-
τογενών πλεονασμάτων» (3,5% μέχρι και 
το 2022 και 2,2% από το 2022 μέχρι το 
2060), δεν μπορούσε να υπερθεματίσει 
στην προπαγάνδα του Μητσοτάκη, δεν 
μπορούσε όμως να μείνει και «εκτός». 
Αφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί 
θέμα επαναδιαπραγμάτευσης του ύψους 
των «πρωτογενών πλεονασμάτων», τονί-
ζοντας ότι αυτό μπορεί να το κάνει μόνο 
μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρείται 
αξιόπιστος εταίρος. Γι' αυτό και το θέμα 
δεν είναι του παρόντος, αλλά θα εξετα-
στεί μετά τις επόμενες εκλογές.

Πληροφορίες στον αστικό Τύπο φέ-
ρουν το ΔΝΤ να επέλεξε μια «ήπια» 
προσέγγιση στην πρόσφατη έκθεσή 
του, προκειμένου να μη διαταράξει το 
προεκλογικό κλίμα σε βάρος της κυβέρ-
νησης. Ομως, στην Εκθεση του Αρθρου 
IV (την τακτική εξαμηνιαία έκθεση του 
ΔΝΤ), που θα δημοσιευτεί τον Ιούνη, με-
τά τις ευρωεκλογές, το ΔΝΤ -σύμφωνα 
με τις πληροφορίες, που στηρίζονται 
σε διαρροές από το ίδιο το Ταμείο- θα 
αναφερθεί σε διόγκωση του ελληνικού 
χρέους τα επόμενα χρόνια, επειδή δεν 
είναι δυνατόν να διατηρηθούν υψηλοί 
ρυθμοί ανάπτυξης για πολλά χρόνια, και 
θα αναφερθεί σε μεσοπρόθεσμους κιν-
δύνους για τη σταθερότητα του τραπεζι-
κού συστήματος. Φυσικά, το «φάρμακο» 
που εξασφαλίζει «ανοσία», ξέρουμε ποιο 
είναι σύμφωνα με τους τεχνοκράτες του 
ΔΝΤ. Το ζήσαμε και εξακολουθούμε να 
το ζούμε στο πετσί μας.

Τι σημαίνουν όλες αυτές οι προειδο-
ποιήσεις από στελέχη διεθνών ιμπερια-
λιστικών οργανισμών; Πού κατατείνουν; 
Είναι προφανές ότι κατατείνουν στην πα-
γίωση της μνημονιακής πολιτικής και στη 
συνέχισή της «εις το διηνεκές». Εννοείται 
πως θα υπάρξουν προσαρμογές, αναδι-
αρθρώσεις, αλλαγές τα επόμενα χρόνια. 
Και τα «πρωτογενή πλεονάσματα» μπο-
ρεί ν' αλλάξουν, όπως άλλαξαν το 2015. 

Αμα η κρατική δημοσιονομική πολιτική 
δεν μπορεί να συγκεντρώσει τόσο υψηλά 
(ως ποσοστό του ΑΕΠ) «πρωτογενή πλεο-
νάσματα», αναγκαστικά θα τα μειώσουν.

Η όποια μείωση, όμως, δε θα αφορά 
την ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων. 
Η μνημονιακή πολιτική θα παραμείνει 
το ίδιο σκληρή και κατά περιόδους θα 
γίνεται ακόμα πιο σκληρή. Οι αλλαγές 
θα γίνονται μόνο για να καταστήσουν 
δυνατή την εξυπηρέτηση του δυσβάστα-
κτου χρέους, υπό τον όρο της διατήρη-
σης και σκλήρυνσης της μνημονιακής 
πολιτικής.

Θυμηθείτε τι έγινε το 2014-2015. Οι 
Σαμαροβενιζέλοι είχαν συμφωνήσει σε 
«πρωτογενή πλεονάσματα» ύψους 4,5% 
του ΑΕΠ, προκειμένου «να βγαίνουν τα 
νούμερα». Πάντοτε οι παραδοχές που ξε-
περνούν τον ορίζοντα της τριετίας έχουν 
τεράστια δόση αυθαιρεσίας, συχνά δε 
είναι σκέτο μπαλαμούτι. Επί Τσιπροκαμ-
μένων, οι στόχοι μειώθηκαν και άρχισαν 
να αυξάνονται από χρόνο σε χρόνο, για 
να φτάσουν στο 3,5% για την πενταετία 
2018-2022. Περιττεύει να σημειώσουμε 
ότι η μείωση των «πρωτογενών πλεονα-
σμάτων» όχι μόνο δεν επέφερε την παρα-
μικρή ανακούφιση στα λαϊκά στρώματα, 
αλλά συνοδεύτηκε με το τρίτο Μνημόνιο 
και τους νόμους του, που προστέθηκαν 
σε ό,τι είχε ψηφιστεί με τα προηγούμενα 
δύο Μνημόνια.

Αυτό, λοιπόν, θα γίνεται και στο μέλ-
λον. Ο ελληνικός λαός θα αλυσοδεθεί 
και θα ζήσει σ' ένα καθεστώς γαλέρας, 
σαν αυτό που υπαινίχτηκε ο Γκουρία. Για 
την αντιμετώπιση της κοινωνικής εξα-
θλίωσης θα υπάρχουν τα φιλανθρωπικά 
μέτρα, που έχουν θεσπιστεί εντός του 
μνημονιακού πλαισίου. Το είπε και ο Κο-
στέλο: τα ποσοστά της φτώχειας παρα-
μένουν υψηλά, αλλά βαίνουν μειούμενα, 
και εν πάση περιπτώσει χρειάζεται πιο 
αποτελεσματική και στοχευμένη κοινω-
νική πολιτική.

Υπό καθεστώς γαλέρας

It’s show time
Μη μπερδευτείτε, δεν είναι η Παπαρίζου, η Νοτοπούλου είναι. 

Ετσι παρουσίασε τους υποψήφιους του συνδυασμού της. Ντυμέ-
νη σαν… ιέρεια της ποπ κουλτούρας, με φωτισμούς σχεδιασμέ-
νους να αναδεικνύουν την ίδια και τους υπόλοιπους σε δεύτερο 
φόντο, σε ρόλους κλακαδόρων, με κονφερανσιέ να την παρου-
σιάζουν και γενικά με ό,τι προβλέπεται από το… πρωτόκολλο της 
λαϊκοπόπ κιτς αισθητικής.

Φυσικά, την κορυφαία ατάκα της βραδιάς την είπε η ίδια: 
«Εμείς δεν υπηρετούμε τη ματαιοδοξία»! Κάτι άλλες ατάκες που 
της είχαν γράψει να πει ήταν απ' αυτές που προκαλούν βαθιά 
χασμουρητά ακόμα και στον πιο ενθουσιώδη συριζαίο. Οπως: 
«προτεραιότητά μας είναι να φτιάξουμε μια προοδευτική συμ-
μαχία στη Θεσσαλονίκη, γιατί με τρόμο και με θλίψη παρατηρώ 
τις παρουσιάσεις των ανθυποψηφίων μου που θέλουν να μας 
γυρίσουν πίσω στον σκοταδισμό. Εμείς πρέπει να προχωρήσουμε 
μπροστά».

Αντιμετωπίζουν εργαζόμενους και συνταξιούχους 
σαν ζητιάνους

Πολιτικά μιλώντας, αυτός 
ο υφυπουργός Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης 
Αναστάσιος Πετρόπουλος 
είναι ένας άθλιος πολιτικά-
ντης. Το έχει δείξει και άλλες 
φορές (όπως τότε που δήλω-
νε ότι περπατάει στο δρόμο 
κι οι καταστηματάρχες τον 
ευγνωμονούν). Αυτό που πέ-
ταξε, όμως, περί χορήγησης 
έκτακτου «δώρου Πάσχα» σε 
συνταξιούχους και δημόσιους 
υπάλληλους, κάπου (σε κά-
ποια κυβερνητική σύσκεψη) 
το έχει ακούσει. Κι έσπευσε 
να το ξεφουρνίσει, αδιαφο-
ρώντας για τις συνέπειες.

Μόλις τον άδειασαν πρώ-
τα ο Τσακαλώτος και μετά το 
μέγαρο Μαξίμου, έσπευσε 
να τα μαζέψει, με το δικό του 
άθλιο τρόπο: «Πάντα γίνονται 
παροχές, η κυβέρνηση είναι 
σταθερά προσηλωμένη στο 
να βελτιώνει τη ζωή των πολι-
τών και την οικονομία, σε μία 
λογική ανάπτυξης όλων των 
πλευρών, που οφείλουμε ως 

κυβέρνηση να βελτιώσουμε. 
Και αυτό σε καμία περίπτωση 
δεν περιορίζεται σε ένα πράγ-
μα, όπως τώρα βγήκε ότι εγώ 
τάχα δήλωσα ή υπονόησα ότι 
θα δοθεί δώρο Πάσχα».

Δε θ'ασχοληθούμε άλλο με 
τον ανάξιο λόγου Πετρόπου-
λο. Γιατί, όμως, έσπευσαν να 
τον αποδοκιμάσουν Μαξίμου 
και Τσακαλώτος; 

Το Μαξίμου, γιατί τα επιδό-
ματα πρέπει να τα ανακοινώ-
νει ο Τσίπρας, ενταγμένα στο 
γενικότερο προπαγανδιστικό 
σχεδιασμό. Αν θα πήγαιναν 
για βουλευτικές εκλογές τον 
Μάη, ίσως να ανακοίνωναν 
κάποιο επίδομα που θα το βά-
φτιζαν «δώρο Πάσχα» (όπως 
είχαν κάνει πρόπερσι με την 
«13η σύνταξη»). Αν έχουν 
αποφασίσει να πάνε σε εκλο-
γές τον Οκτώβρη, τότε αυτό 
το «δώρο» θα πρέπει να το 
κρατήσουν γι' αργότερα. Και 
δε θ' αποφασίσει ο Πετρό-
πουλος για το σχεδιασμό. Γι' 
αυτό του είπαν ευγενικά να το 

βουλώσει.
Ο Τσακαλώτος, γιατί την 

ώρα που είχε μια ανοιχτή δι-
απραγμάτευση με την ΕΚΤ 
και το Eurogroup, θα έπρεπε 
να απολογηθεί για τις «εξαγ-
γελίες» Πετρόπουλου. Θα τον 
κατηγορούσαν ότι δε σέβεται 
τα συμφωνημένα. Γι' αυτό και 
υπήρξε τόσο οξύς έναντι του 
συναδέλφου του στην κυβέρ-
νηση (για τον οποίο, προφα-
νώς, δεν έχει την καλύτερη 
γνώμη).

Οι οικονομικοί συντάκτες 
του αστικού Τύπου άρχισαν 
να σκαλίζουν τον κρατικό 
προϋπολογισμό και δε δυ-
σκολεύτηκαν να βρουν το 
αποθεματικό, από το οποίο 
αυτή τη στιγμή περισσεύουν 
γύρω στα 600 εκατομμύρια. 
Αρα, συμπέραναν, απ' αυτά 
θα δώσει επίδομα ο Τσίπρας. 
Από μεριάς κυβέρνησης δεν 
υπήρξε κάποια κατηγορημα-
τική διάψευση. Αντίθετα, ο 
Τζανακόπουλος αναφέρθηκε 
σιβυλλικά σε υπερπλεόνασμα 

το οποίο διανέμεται σχεδια-
σμένα, αφήνοντας ανοιχτό το 
ζήτημα. Μάλλον είναι στους 
σχεδιασμούς τους κάποιο 
έκτακτο… εκλογικό επίδομα. 
Ισως, αν όλα πάνε καλά, να 
το δώσουν το καλοκαίρι ως 
«επίδομα αδείας». Και μετά 
να κάνουν τις εκλογές.

Πρόκειται για μια ακόμα 
αθλιότητα (όχι του Πετρό-
πουλου, αλλά του ΣΥΡΙΖΑ). 
Αντιμετωπίζουν εργαζόμε-
νους στο δημόσιο και συντα-
ξιούχους σαν επαίτες που πε-
ριμένουν την ευεργεσία των 
αρχόντων. Που δε διεκδικούν 
να πάρουν πίσω τα πετσοκομ-
μένα δικαιώματά τους (όπως 
είναι τα δώρα Χριστουγέν-
νων-Πάσχα και το επίδομα 
αδείας), αλλά έχουν σκύψει 
μοιρολατρικά το κεφάλι και 
επαφίενται στις αποφάσεις 
της κυβέρνησης, η οποία δια-
θέτει -αποδεδειγμένα- κοινω-
νική ευαισθησία. Κάτι τέτοια 
πληρώνονται στις εκλογές, αλ-
λά αυτό δεν μας ενδιαφέρει.
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Ο διάολος 
φοβέρα θέλει

Από τον σταφυλοπαραγωγό Βαγγέλη Δαρδά-
νη, που είχε ανακοινώσει ότι ξεκινά απεργία 

πείνας, καθώς ο μεγαλέμπορος και εξαγωγέας 
Γεώργιος Φραγκίστας του είχε πάρει τη σοδιά 
του και τον είχε αφήσει απλήρωτο, πήραμε και 
δημοσιεύουμε μια ανακοίνωση, στην οποία ο 
αγρότης ενημερώνει ότι αναστέλλει προσωρινά 
την απεργία πείνας, επειδή ο Φραγκίστας άρ-
χισε να τον πληρώνει, και πως αν δε σεβαστεί 
τη συμφωνία τους (που προβλέπει νέα πληρωμή 
στις 15 Απρίλη), θα ξεκινήσει αμέσως απεργία 
πείνας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Βαγγέλη Δαρ-
δάνη.

Ανακοίνωση  του σταφυλοπαραγωγού 
Βαγγέλη Δαρδάνη

Στις 5 Μαρτίου, έδωσα στη δημοσιότητα έγ-
γραφη διαμαρτυρία μου προς την προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Ελέγχων και Επι-
θεωρήσεων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, στην οποία εξέθετα την τραγική 
κατάσταση στην οποία έχω περιέλθει εξαιτίας 
της άρνησης του εμπόρου και εξαγωγέα Γ. Φρα-
γκίστα - στον οποίο τον Αύγουστο του 2018 είχα 
παραδώσει 45 τόνους επιτραπέζια σταφύλια άρι-
στης ποιότητας (εξάγονται στη Μεγάλη Βρετανία 
και τη Γερμανία) να μου εξοφλήσει το τιμολόγιο 
συνολικής αξίας 24.300 ευρώ (από τα οποία είχα 
πάρει μόνο 1.000 ευρώ).

Στη διαμαρτυρία μου αυτή κατέληγα: «Επειδή 
δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να κάνω 
αγωγή κατά του Γ. Φραγκίστα και επειδή αυτή η 
διαδικασία είναι πολύ χρονοβόρα, έχω αποφα-
σίσει να βάλω σε δοκιμασία την ίδια μου τη ζωή 
καταφεύγοντας σε απεργία πείνας».

Το βράδυ της 21ης Μαρτίου, ο Γ. Φραγκίστας 
επικοινώνησε μαζί μου και μου πρότεινε να μου 
δώσει σταδιακά τα οφειλόμενα. Συγκεκριμένα, 
μου πρότεινε να καταβάλει στον προσωπικό μου 
λογαριασμό 500 ευρώ την επομένη, 4.500 ευρώ 
την Τρίτη 26 Μαρτίου, στις 15 Απριλίου όσα θα 
έχω ανάγκη για την καλλιέργεια και τα υπόλοιπα 
τον Ιούνιο. Του ζήτησα να μου καταβάλει άμεσα 
10.000 ευρώ.

Τελικά, ο Γ.Φραγκίστας κατέθεσε στο λογαρι-
ασμό μου 500 ευρώ την Παρασκευή 22 Μαρτίου 
και 4.500 ευρώ την Τρίτη 26 Μαρτίου, ενώ οι άμε-
σες ανάγκες μου - όχι οι προσωπικές ανάγκες 
μου, αλλά για να μπορέσω να καλλιεργήσω και 
φέτος - ανέρχονται σε 10.000 ευρώ.

Μετά απ’ αυτά, αποφάσισα να αναστείλω προ-
σωρινά την απεργία πείνας, περιμένοντας από 
τον Γ. Φραγκίστα να ανταποκριθεί στη δέσμευσή 
του να μου καταβάλει στις 15 Απριλίου τις 10.000 
ευρώ που χρειάζομαι για ν’ αντιμετωπίσω τα καλ-
λιεργητικά έξοδα και τον Ιούνιο το υπόλοιπο των 
οφειλόμενων. Αν δεν μου καταβάλλει το ποσό 
στις 15 Απριλίου, θα κατέβω άμεσα σε απεργία 
πείνας, βάζοντας σε δοκιμασία την ίδια μου την 
ζωή.

Ταυτόχρονα, δημοσιοποιώ όλα τα γεγονότα, 
προκειμένου να τα γνωρίζουν οι συγχωριανοί μου 
και όλοι οι αγρότες, καθώς και εκείνοι οι εκπρό-
σωποι των ΜΜΕ που έδειξαν ενδιαφέρον για την 
υπόθεσή μου. Θεωρώ ότι πρόκειται για ζήτημα 
ευρύτερης σημασίας, που αφορά χιλιάδες αγρό-
τες σε όλη τη χώρα και δε θέλω να μείνει τίποτα 
κρυφό. Αυτό είναι αντίθετο στην ιδεολογία μου 
και στην προσωπική μου συγκρότηση. Μπορεί να 
αποφάσισα να πραγματοποιήσω απεργία μόνος 
μου, αλλά ποτέ δεν ξέχασα ότι προβλήματα σαν 
τα δικά μου αντιμετωπίζουν χιλιάδες συνάδελφοι 
αγρότες και στο χωριό μου, και ευρύτερα στην 
Κορινθία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Στιμάγκα Κορινθίας, 26 Μαρτίου 2019
Βαγγέλης Δαρδάνης

Επεσαν οι μάσκες 
του τσαμπουκά

Τα όσα έγιναν το απόγευμα της πε-
ρασμένης Πέμπτης στη Βουλή, θρυμ-
μάτισαν τη μάσκα του τσαμπουκαλή 
πρωθυπουργού, που προσπάθησε να 
φιλοτεχνήσει ο Τσίπρας απ' αφορμή τη 
διελκυστίνδα της κυβέρνησης με την ΕΚΤ 
και το Eurogroup σχετικά με την «προ-
στασία της πρώτης κατοικίας». Το Μαξί-
μου είχε διαρρεύσει την προηγούμενη 
εβδομάδα ότι θα καταθέσει μονομερώς 
τη ρύθμιση που είχε συμφωνήσει με τους 
τραπεζίτες και την οποία δεν ενέκριναν 
οι «θεσμοί». Υποτίθεται ότι θα το έκανε 
την Παρασκευή 22 του Μάρτη. Η Παρα-
σκευή πέρασε… άπρακτη, την Τρίτη πήγε 
στο EuroWorkingGroup ο Χουλιαράκης 
και την Τετάρτη κατατέθηκε μια ρύθμιση, 
που ο Δραγασάκης δεν είχε πρόβλημα να 
παραδεχτεί ότι «είναι ένας συμβιβασμός, 
δεν είναι παράδοξο», συμπληρώνοντας 
ότι σ' αυτόν τον συμβιβασμό «κυριαρχεί 
η έννοια του κοινωνικού συμφέροντος».

Ο Δραγασάκης χρησιμοποίησε κάθε 
ικμάδα της ρητορικής του ικανότητας 
για να αποδείξει ότι «η κυβέρνηση εκ-
προσώπησε με συνέπεια τις ανάγκες των 
δανειοληπτών στην πολύμηνη διαπραγ-
μάτευση που έγινε με τις τράπεζες και 
τους θεσμούς, ώστε να βοηθήσει εκείνα 
τα νοικοκυριά που πήραν δάνεια, αλλά 
λόγω ειδικών συνθηκών είναι σε δυσκο-
λία να τα εξυπηρετήσουν» και γι' αυτό οι 
διαπραγματεύσεις κράτησαν τόσο καιρό. 
«Αν ενεργούσαμε ως εκπρόσωποι των 
θεσμών θα είχαμε κλείσει προ πολλού 
τη συμφωνία», είπε σε μια έξαρση του 
λόγου του.

Μια μέρα μετά, δόθηκε έμπρακτα η 
απάντηση. Η κυβέρνηση που -διά στόμα-
τος Δραγασάκη- κομπορρημονούσε ότι 
«το καινούργιο στοιχείο, που μόνο η χώρα 
μας το κάνει, είναι ότι η ρύθμιση αφορά 
δάνεια που έχουν συνάψει έμποροι με 
εγγύηση την πρώτη κατοικία», ήρθε ν' 
αλλάξει ουσιαστικά την ίδια την τροπο-
λογία που κατέθεσε. Τα επιχειρηματικά 
δάνεια με εγγύηση πρώτη κατοικία προ-
στατεύονταν -σύμφωνα με την τροπολο-
γία- μέχρι του ποσού των 130.000 ευρώ. 
Με… τροπολογία στην τροπολογία, το 
ποσό κατέβηκε στα 100.000 ευρώ. Ηταν 
απαίτηση της ΕΚΤ, εξήγησαν με μισόλογα 
Τσακαλώτος και Δραγασάκης. Ετσι, πή-
ραμε μια ακόμα απόδειξη στο ερώτημα 
«ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο;».

«Προστασία με αστερίσκους» ήταν ο 
πρωτοσέλιδος «ξύλινος» τίτλος της κυ-
βερνητικής ΕφΣυν την Τετάρτη. Ακόμα 
και μια κυβερνητική «ντουντούκα» δυ-
σκολευόταν να πανηγυρίσει. Βλέπετε, 
από το «κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζί-
τη», έφτασαν σε μια ρύθμιση που βάζει 
στον αυτόματο πιλότο μιας ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας τη δυνατότητα κάθε ανθρώ-
που να κρατήσει το σπίτι που αγόρασε με 
δάνειο. Για να μπορέσει να πάρει την κρα-
τική επιδότηση (το ποσό της οποίας δεν 
έχει καθοριστεί, αλλά θα καθοριστεί με 
υπουργική απόφαση, η οποία θα περάσει 
πρώτα από την κρησάρα της τρόικας), θα 
πρέπει να μπορεί να πληρώσει τη δόση 
που θα του βγάλει η ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα, οι κανόνες της οποίας καθορίζο-
νται από τους τραπεζίτες και όχι από τις 
λαϊκές ανάγκες. Κι αν δεν μπορεί; Τότε θα 
χάσει το σπίτι του.

Ο αριθμός των πρώτων κατοικιών που 
προστατεύονται έχει συρρικνωθεί δραμα-
τικά. Και θα συρρικνωθεί κι άλλο, γιατί και 
η τροπολογία που ψηφίστηκε θα γίνει φύλ-
λο και φτερό, όπως έγινε και στην Κύπρο.

Από τις 8 Μάρτη του 2019, που άρ-
χισε στη δίκη της ΧΑ η εξέταση 

των μαρτύρων υπεράσπισης των 
νεοναζιστών, μέχρι τις 28 Μάρτη, 
εξετάστηκαν μόνο 19 μάρτυρες. Στο 
διάστημα αυτό έγιναν οχτώ συνεδρι-
άσεις, πολλές από τις οποίες τελείω-
σαν πολύ πριν από τις 3 μετά το με-
σημέρι. Οι συνήγοροι υπεράσπισης 
παίζουν εν ψυχρώ καθυστέρηση, 
φέρνοντας στο δικαστήριο μάρτυ-
ρες λιγότερους από τα δάχτυλα του 
ενός χεριού.

Ανάμεσα στους μάρτυρες που 
εξετάστηκαν ήταν και τρεις επι-
στημονικοί συνεργάτες των νεο-
ναζιστών, ο Κ. Αλεξανδράκης, ο 
Γ. Χασιώτης (που είναι δικηγόρος 
Θεσσαλονίκης) και ο Αγ. Ιωάννου 
(δικηγόρος Θεσσαλονίκης και αυ-
τός). Ο πρώτος και ο τρίτος, μετά 
από ερώτηση, απάντησαν ότι είναι 
μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του 
νεοναζιστικού μορφώματος.

Από τις απαντήσεις που έδωσαν 
όσον αφορά την ιδιότητα του επι-
στημονικού συνεργάτη δημιουργεί-
ται σοβαρό πολιτικό ζήτημα.

Ο Κ. Αλεξανδράκης ρωτήθηκε 
από την πρόεδρο, στην αρχή της 
κατάθεσής του, με τι ασχολείται 
και απάντησε ότι είναι μεν επιστη-
μονικός συνεργάτης του Παναγιώ-
ταρου, αλλά δεν ασχολείται με τη 
σύνταξη ερωτήσεων για λογαριασμό 
του βουλευτή, μόνο αρθρογραφεί 
στις εφημερίδες ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και 
ΕΜΠΡΟΣ! 

Σύμφωνα με την απόφαση της 
Ολομέλειας της Βουλής «Για την 
δημιουργία θεσμού Συνεργατών 
(Γραμματέων) των Βουλευτών» 
(ΦΕΚ 137Α-25-11-1982), η σύμβαση 
(σ.σ. που υπογράφει ο βουλευτής 
με επιστημονικό συνεργάτη) πρέπει 
να αναφέρει ρητά, ότι η πρόσληψη 
γίνεται για την υποβοήθηση του κοι-
νοβουλευτικού έργου του βουλευτή» 
(η έμφαση δική μας). Είναι αυτονό-
ητο, λοιπόν, το σοβαρό πολιτικό ζή-
τημα. Ο Αλεξανδράκης ομολογεί ότι 
δουλεύει ως δημοσιογράφος στις 
δύο φυλλάδες των νεοναζιστών. 
Μ’ άλλα λόγια, ο ελληνικός λαός 
πληρώνει τους προπαγανδιστές των 
νεοναζιστών, οι οποίοι δεν τηρούν 
ούτε τα προσχήματα και διαλαλούν 
ότι δηλώνονται ως επιστημονικοί 
συνεργάτες των βουλευτών, πληρώ-
νονται από τη Βουλή και δουλεύουν 
στις φασιστοφυλλάδες!

Κάθε βουλευτής και κάθε ευ-
ρωβουλευτής έχει το δικαίωμα να 
προσλαμβάνει δύο επιστημονικούς 
συνεργάτες, υπογράφοντας μαζί 
τους σύμβαση, και η ελληνική Βουλή 
είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει 
τους μισθούς και τις ασφαλιστικές 
εισφορές για 648 επιστημονικούς 
συνεργάτες (300 βουλευτές, συν 24 
ευρωβουλευτές, επί δύο συνεργάτες 
ο καθένας). Οι νεοναζιστές, που πα-
ριστάνουν τους άσπιλους και τους 
καθαρούς, δεν κάνουν τίποτ’ άλλο 
από το να χρησιμοποιούν τα κόλπα 
όλων των άλλων αστικών κομμάτων.

Δε θα ψάξουμε, βέβαια, ηθική 
υπόσταση στους νεοναζιστές. Θα 
καλέσουμε, όμως την αρμόδια Δι-
εύθυνση της Βουλής και τον Πρόε-
δρο της Βουλής να πάρουν άμεσα 
μέτρα τόσο κατά του νεοναζιστικού 
μορφώματος όσο και κατά του Αλε-

ξανδράκη, γιατί έχουμε να κάνουμε 
με «σκαστή» παρανομία.

Και ο τρίτος επιστημονικός συνερ-
γάτης, ο Αγ. Ιωάννου, είπε ψέματα 
στην πρόεδρο του δικαστηρίου Μ. 
Λεπενιώτη, ότι είναι επιστημονικός 
συνεργάτης… στη μεγάλη πλειοψη-
φία των βουλευτών! Εκμεταλλεύτη-
κε το γεγονός ότι η πρόεδρος δε θα 
μπορούσε να γνωρίζει τις διαδικασί-
ες με τις οποίες προσλαμβάνονται οι 
επιστημονικοί συνεργάτες από τους 
βουλευτές.

Στη συνέχεια, θα ασχοληθούμε 
μόνο με όσα κατέθεσε στη δίκη της 
ΧΑ ο Κ. Αλεξανδράκης. Ενώ είναι 
πολυγραφότατος και επί παντός του 
επιστητού (έχει γράψει 500 άρθρα 
στις εφημερίδες της ΧΑ – είναι αυ-
τός που στις 19 Σεπτέμβρη του 2018, 
σε άρθρο του στην ηλεκτρονική έκ-
δοση της φασιστοφυλλάδας παρο-
μοίωσε τη δίκη της ΧΑ με τη δίκη του 
Σωκράτη, το ιστορικό ανάλογο του 
οποίου είναι προφανώς ο… φίρερ της 
ΧΑ), ενώ είναι στην Κεντρική Επιτρο-
πή του νεοναζιστικού μορφώματος, 
στις απαντήσεις του στις ερωτήσεις 
των συνηγόρων της πολιτικής αγω-
γής δήλωνε συνεχώς ότι έχει άγνοια. 
Προσπάθησε, ακόμη, να εμφανίσει 
τον Καιάδα (Γερμενή) σαν έναν ήρε-
μο και νομοταγή πολιτικό άνδρα και 
τη ΧΑ σαν σοβαρό κοινοβουλευτικό 
κόμμα που πολιτεύεται στα πλαίσια 
της νομιμότητας!

Ναζί μέχρι το μεδούλι
Ο Κ. Αλεξανδράκης ορκίστηκε 

ως δόκιμο μέλος της ΧΑ στις 23 
Ιούλη του 2011, παρουσία του φί-
ρερ Μιχαλολιάκου, του Καιάδα και 
του Μάστορα (Μισιάκα). Από τη 
δοκιμασία του λεγόμενου πυρήνα 
υποδοχής «πέρασαν επιτυχώς εννιά 
από τους συμμετέχοντες» και στην 
ορκομωσία μίλησαν έξι. Ο φίρερ 
δεν μίλησε (μίλησαν ο Καιάδας και 
ο Μάστορας), αλλά μετά από κάθε 
ομιλία δόκιμου μέλους (από γραπτό 
κείμενο) δεχόταν το ναζιστικό χαι-
ρετισμό και απαντούσε με τον ίδιο 
τρόπο, μαζί με τον Καιάδα και τον 
Μάστορα. 

Ανάμεσα στους έξι ήταν και ο Κ. 
Αλεξανδράκης. Διάβασε την ομιλία 
του και όταν τελείωσε κατέβηκε 
από το βήμα, χαιρέτισε με χειραψία 
την ηγεσία (φίρερ, Καιάδα και Μά-
στορα) και μετά ύψωσε το χέρι σε 
ναζιστικό χαιρετισμό, στον οποίο 
απάντησαν οι τρεις της ηγεσίας 
επίσης με ναζιστικό χαιρετισμό. Η 
φωτογραφία αποτυπώνει αυτή τη 
στιγμή και έχει εξαχθεί από βίντεο 
αυτής της πανηγυρτζίδικης εκδήλω-
σης των νεοναζιστών, το οποίο βρέ-
θηκε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
του φίρερ, ο οποίος κατασχέθηκε 
όταν αυτός συνελήφθη και στη δι-
κογραφία καταχωρίστηκε ως Ανα-
γνωστέο Εγγραφο 327. Η εκδήλωση 
ορκωμοσίας των Αλεξανδράκης και 
σίας είναι στο παράρτημα 13.3. Στη 
φωτογραφία, που πήραμε απ’ αυτό 
το βίντεο, ο Αλεξανδράκης είναι ο 
«καραφλός» που έχει γυρισμένη την 
πλάτη, ενώ απέναντί του είναι κατά 
σειρά ο φίρερ, ο Καιάδας και ο Μά-
στορας (Μισιάκας).

Ο φίρερ πιάστηκε στα πράσα 
δώδεκα μέρες μετά τη δολοφονία 
του Παύλου Φύσσα. Δεν περίμενε 
ότι θα συλληφθεί, γιατί επί χρόνια 

αυτός και η συμμορία του είχαν το 
ακαταδίωκτο από τις κυβερνήσεις 
όλων των χρωμάτων και από τους 
διωκτικούς μηχανισμούς του αστι-
κού κράτους. Ετσι, στον υπολογιστή 
του υπήρχε πλούσια υλικό. Αν μη τι 
άλλο, το συγκεκριμένο βίντεο κάνει 
σκόνη τους ισχυρισμούς του φίρερ 
και της συμμορίας του, ότι δεν είναι 
νεοναζιστές αλλά… έλληνες εθνικι-
στές. Στα μέσα του 2011, ένα χρόνο 
προτού περάσουν για πρώτη φορά 
την πόρτα του αστικού κοινοβουλίου, 
ορκίζουν τα νέα μέλη της συμμορίας 
με όλο το ναζιστικό τυπικό, με κορω-
νίδα το χιτλερικό χαιρετισμό.

Απομαγνητοφωνήσαμε αυτή την 
εκδήλωση των νεοναζιστών και θα 
παρουσιάσουμε αποσπάσματα 
από τις ομιλίες, που αποδεικνύουν 
–εκτός των άλλων- ότι ο Αλεξαν-
δράκης κατέθεσε ψεύδη. Μόνο που 
με τις απαντήσεις του ενίσχυσε το 
κατηγορητήριο. Νόμισε ότι απευθύ-
νεται σε αφελείς δικαστές που θα 
πους πείσει με τις φαιδρές απαντή-
σεις του. Αποδείχτηκε πολύ «λίγος» 
για να ανατρέψει το κατηγορητήριο, 
παρά τους βαρύγδουπους τίτλους 
που φέρει στη νεοναζιστική ιεραρ-
χία (μέλος της Κεντρικής Επιτροπής 
του νεοναζιστικού μορφώματος και 
επιστημονικός συνεργάτης).

Το ναζιστικό πανηγύρι άνοιξε ο 
Καιάδας λέγοντας: «Συναγωνιστές 
και συναγωνίστριες, είμαι στην ευχά-
ριστη θέση σήμερα να παρουσιάσω 
το νέο πυρήνα υποδοχής δόκιμων 
μελών μας… Εμείς εδώ καταφέραμε 
να δημιουργήσουμε εδώ ένα κρυφό 
σχολειό και να διδάξουμε νέους Ελ-
ληνες, νέους χρυσαυγίτες, στα ιδανι-
κά της φυλής μας, της ιδεολογίας μας 
και της ίδιας μας της υπάρξεως… Για-
τί εμείς έχουμε αναγνωρίσει τον αλη-
θινό εχθρό της φυλής μας που δεν 
είναι άλλος από τον αιώνιο εβραίο. 
Στους περίπου τέσσερις μήνες που 
ολοκληρώθηκαν οι δώδεκα θεματι-
κές ενότητες, όσον αφορά την κατάρ-
τιση των υποψηφίων δόκιμων μελών, 
οι υποψήφιοι έδειξαν πειθαρχία και 
πίστη και ήσαν συνεπείς στις όποιες 
επιταγές των καθηκόντων τους. Με 
κορύφωση την τριήμερη κατασκήνω-
ση την προηγούμενη εβδομάδα…».

Οταν ο Αλεξανδράκης ρωτήθηκε 
σν ο Καιάδας είναι ρατσιστής και αν 
άκουσε ομιλίες με ανάλογο περιεχό-
μενο, απάντησε αρνητικά. Ετσι, με 
αυτό το ψέμα «έκαψε» τον Καιάδα, 
γιατί το βίντεο από την ορκομωσία 
των δόκιμων μελών προβλήθηκε κα-
τά τη διάρκεια της ανάγνωσης και 
προβολής των Αναγνωστέων Εγγρά-
φων του κατηγορητηρίου. Είναι λοι-
πόν σε γνώση των δικαστών και των 
εισαγγελέων της έδρας και αποτελεί 
ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία που 

στηρίζουν το κατηγορητήριο.
Ο Αλεξανδράκης ρωτήθηκε από 

τον συνήγορο πολιτικής αγωγής Θ. 
Καμπαγιάννη αν θυμάται την ανα-
φορά στον «αιώνιο εβραίο» και απά-
ντησε ότι δε θυμάται την ομιλία του 
Γερμενή και ότι δεν του λέει κάτι η 
φράση «αιώνιος εβραίος»! Ο Θ. Κα-
μπαγιάννης τον ρώτησε ακόμα αν ο 
Γερμενής είπε στο τέλος της ομιλίας 
του ότι η διαδικασία της δοκιμασίας 
του πυρήνα υποδοχής κορυφώνεται 
με μια κατασκήνωση. Ο Αλεξανδρά-
κης απάντησε ότι αυτός δεν έχει πά-
ει και δεν ξέρει αν η κατασκήνωση 
είναι συνδεδεμένη με την τετράμη-
νη δοκιμασία του πυρήνα υποδοχής 
των νεοναζιστών. Πρόκειται περί γε-
λοίου και ένοχου ισχυρισμού, καθώς 
ήταν μέσα στην αίθουσα που έγινε η 
ορκομωσία και άκουσε πολύ καθαρά 
τι είπε ο Καιάδας.

Ο συνήγορος πολιτικής αγωγής Κ. 
Σκαρμέας τον ρώτησε πώς εξηγείται 
-εφόσον ο Γερμενής δεν είναι ρατσι-
στής- να χαρακτηρίζει ως εχθρό τον 
«αιώνιο εβραίο»; Ο Αλεξανδράκης 
απάντησε ότι κάποια πράγματα λέ-
γονται… ποιητική αδεία! 

Ρωτήθηκε και για δηλώσεις του 
Μιχαλολιάκου, όπως «είμαστε η 
σπορά των ηττημένων». Απάντησε 
ότι είναι… δηκτικό το σχόλιο. Πρό-
κειται για εξαιρετικά προκλητική 
απάντηση από ένα στέλεχος της 
ΧΑ, επιφορτισμένο με συγγραφικά 
καθήκοντα, που έχει συμμετάσχει 
σε πολλές συγκεντρώσεις που ορ-
γάνωσε η ΧΑ, εντός και εκτός των 
γραφείων της, στις οποίες μίλησε 
ο φίρερ. Ο Αλεξανδράκης ρωτή-
θηκε για άλλες τοποθετήσεις του 
Γερμενή, πέρα απ’ όσα είπε στην 
εκδήλωση της ορκομωσίας των έξι 
δόκιμωμν μελών, και για τοποθε-
τήσεις άλλων στελεχών της ΧΑ. Σε 
όλες τις ερωτήσεις απάντησε ότι δε 
γνωρίζει τίποτα! Προφανώς νόμιζε 
ότι απαντάει σε Χαχόλους και όχι σε 
έμπειρους δικαστές και δικηγόρους. 
Ο Αλεξανδράκης γνωρίζει πολύ κα-
λά όλο το κατηγορητήριο, ανεξάρτη-
τα αν στο δικαστήριο παρέστησε τον 
ανενημέρωτο. Γι’ αυτό λέμε ότι με τις 
απαντήσεις του αυτές επισφράγισε 
το κατηγορητήριο χωρίς να το απο-
δυναμώσει στο ελάχιστο.

Ο Καιάδας, ολοκληρώνοντας την 
ομιλία του, κάλεσε τον συναγωνι-
στή και βοηθό του Γιώργο Μάστορα 
να ανέβει στο βήμα. Ο Μάστορας 
στην ομιλία του ήταν ασυγκράτητος, 
«φόλα» ρατσιστής και περισσότερο 
επιθετικός από τον Καιάδα, ενώ ο 
φίρερ Μιχαλολιάκος φαίνεται στο 
βίντεο να τον παρακολουθεί εκστα-
σιασμένος. Κατά τη γνώμη μας είχαν 
μοιράσει τους ρόλους σε αυτή τη συ-
γκέντρωση.

Είπε ο Μάστορας: «Αρχηγέ, συνα-
γωνιστές και συναγωνίστριες, πριν μι-
λήσω για αυτόν τον πυρήνα, θα σας 
πω ότι οι εκπαιδευτικές διαδικασίες 
για τον επόμενο πυρήνα, τόσο για τα 
αγόρια όσο για τα κορίτσια, θα ξεκι-
νήσουν τον Σεπτέμβρη (σ.σ. του 2011 
προφανώς)… Το θέμα της ομιλίας αυ-
τών των συναγωνιστών έχει ενιαίο θέ-
μα και χαρακτήρα. Ο τίτλος της είναι: 
“Είμαι χρυσαυγίτης γιατί είμαι επανα-
στάτης“. Αυτό σημαίνει ότι για μας, 
το να είσαι χρυσαυγίτης, το να είσαι 
επαναστάτης σημαίνει να ρουφάς τη 
ζωή δημιουργικά, εντασσόμενος σε 
μια ανώτερη συλλογικότητα ξεχωρι-
στών ανθρώπων… Αυτή η εσωτερική 
ολοκλήρωση είναι που μας βοηθά και 
μας παροτρύνει να σκοτώσουμε τον 
εβραίο που τυχόν κουβαλάμε μέσα 
μας και ο οποίος αποτελεί την αρνη-
τική πλευρά του εαυτού μας…

Υπήρξαν όμως και άλλοι που πρό-
δωσαν την ιερή ιδιότητα του χρυσαυ-
γίτη και πρόδωσαν την εμπιστοσύνη 
μας. Ο μεγάλος Γιόζεφ Γκέμπελς 
έλεγε πολύ εύστοχα πως “τους σκλη-
ρούς καιρούς που θα έρθουν τα πα-
ραδείγματα θα είναι πιο σημαντικά 
από τους ανθρώπους“… Οσοι έχουν 
απαιτήσεις από εμάς… όσοι γκρινιά-
ζουν… αλλά αρνούνται να σηκωθούν 
από τον καναπέ και να δράσουν ου-
σιαστικά και θετικά τους αφιερώνω 
την παρακάτω ρήση: “Οποιος έχει 
καταστήσει τον εαυτό του σκώληκα, 
δεν πρέπει να παραπονιέται όταν 
τον πατούν“. Την ημέρα της κρίσης, 
λοιπόν, μακριά από τις οποιεσδή-
ποτε παπαδίστικες θεωρίες περί 
άφεσης αμαρτιών, εκτός από τους 
εχθρούς μας, θα κλείσουμε οριστικά 
και αμετάκλητα και με όλους όσους 
παρίσταναν τους επιτήδειους ουδέ-
τερους. Τότε δεν θα τους ρωτήσου-
με, αν μέχρι τότε ταλαντευόντουσαν 
προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά , 
γιατί απλούστατα θα ταλαντεύονται 
από τον κρεμασμένο τους λαιμό…

Με πίστη στην αθάνατη ιδέα μας 
και πειθαρχία στον Αρχηγό και στην 
ηγεσία του κινήματος, με αληθινό 
αγώνα μέχρι την τελική νίκη. Οσοι 
ζωντανοί προσέλθετε. Ζήτω η Νίκη».

Περιττεύει να θυμίσουμε ότι το 
τελευταίο ουρλιαχτό του νεοναζι-
στή («ζήτων η νίκη») είναι η ελληνική 
μετάφραση του χιτλεροναζιστικού 
συνθήματος «sieg heil».  Ο Μάστο-
ρας ο ιδεολογικός καθοδηγητής της 
ΧΑ, μιλάει ανοιxτά και κυνικά. Χα-
ρακτηρίζει τον Γκέμπελς «μεγάλο» 
(προφανώς εμπνέεται από το έργο 
του!) και χωρίς περιστροφές δηλώ-
νει ότι ακόμα και οι ταλαντευόμενοι 
θα βρεθούν κρεμασμένοι από το 
λαιμό. Ο Αλεξανδράκης άκουσε και 
αυτή την τοποθέτηση, αλλά είχε το 
θράσος να εμφανίσει τη ΧΑ ως μία 
ήρεμη κοινοβουλευτική δύναμη που 
απεχθάνεται τη βία!

Ο Αλεξανδράκης άκουσε επίσης 
τους πέντε συναγωνιστές του, που 
και αυτοί μίλησαν κυνικά και εθνικο-
σοσιαλιστικά. Στο δικαστήριο, όμως, 
εμφανίστηκε ως άνθρωπος που έχει 
πάθει αμνησία. Παραθέτουμε μερι-
κά αποσπάσματα απ’ αυτές τις το-
ποθετήσεις. 

Γλυκός Ιωάννης: …Γιατί ο χρυ-
σαυγίτης τολμάει να κάνει αυτό που 
οι άλλοι τολμούν να ψιθυρίσουν. Ο 
χρυσαυγίτης καθάρισε τον Αγιο Πα-

ντελεήμονα… Ομως δεν θα καταφέ-
ρουν να νικήσουν, γιατί ο χρυσαυγί-
της δεν πετάει πετρούλες και φεύγει. 
Αντιθέτως, είναι πολεμιστής που η 
μοίρα του τον έχει επιλέξει για να εί-
ναι αυτός που θα σφυρηλατηθεί στον 
ατέρμονα της τιμής και του αίματος.

Θεοδωρόπουλος Δημήτρης: Είμαι 
περήφανος που είμαι Ελληνας, είμαι 
υπερήφανος που ανήκω σε εθνικο-
σοσιαλιστικό κίνημα, που ο Αρχηγός 
μέχρι και τον τελευταίο χρυσαυγίτη 
δίνει καθημερινά τη δική του μάχη 
στο δρόμο…

Αποστόλου Νίκος: Πρέπει να κα-
ταλάβουν πως ο αγώνας μας δίνεται 
στο δρόμο, όπως μόνο εμείς ξέρου-
με. Απλά συναγωνιστές και συναγω-
νίστριες πρέπει να μάθουν πως θα 
μας βρίσκουν πάντα μπροστά τους.

Χρυσοβιτσιάνος Ιωάννης: Είναι 
προδότες όλοι τους και τους αξίζει 
ο πέλεκυς.

Λύρης Αλέξανδρος: Δεν διεκδι-
κούμε ψήφους. Αγωνιζόμαστε κάθε 
ημέρα και εάν έρθουν οι ψήφοι θα 
είναι απλά αναγνώριση του αγώνα 
που θα κάνουμε ούτως ή άλλως… Για 
να οικοδομήσουμε πάνω στα ερείπια 
ένα νέο κράτος εθνικό, ένα κράτος 
σοσιαλιστικό.

Αλεξανδράκης Κωνσταντίνος: Σε 
έναν κόσμο άναρχο και καταστροφι-
κά φιλελεύθερο, ως επαναστάτης δεν 
μπορεί να θεωρείται κανείς άλλος πέ-
ραν του πειθαρχημένου πολιτικού 
στρατιώτη της ιδεολογίας μας… να 
δουλέψουμε όλοι μαζί με πίστη στον 
Αρχηγό, την ηγεσία του κινήματος…

Θα κλείσουμε με αποσπάσματα 
από ένα άρθρο του γαμπρού του φί-
ρερ, Αρ. Ματθαιόπουλου, με τίτλο: 
«Χρυσή Αυγή: Από τον Δεκέμβρη 
του 1980 στον Μάιο του 2012». Ο 
Αλεξανδράκης, που είναι βασικός 
αρθρογράφος της ΧΑ, γνωρίζει αυ-
τό το άρθρο και κατά συνέπεια δεν 
μπορεί να εμφανίζεται ως εθνικι-
στής και όχι ναζιστής. Ο Ματθαιό-
πουλος γράφει απροκάλυπτα ότι η 
Χρυσή Αυγή δε γεννήθηκε το 2012 
αλλά το 1980 και ότι έχει την ίδια 
ιδεολογία, δηλαδή τον εθνικοσοσι-
αλισμό.

«Οριοθετούν χρονικά, με εντελώς 
αυθαίρετο τρόπο, την απαρχή της 
κινηματικής μας παρουσίας στον 
ιδεολογικό και πολιτικό ορίζοντα το 
βράδυ των εκλογών του Μαϊου του 
2012! “Διαγράφοντας“ την πολυετή 
διαδρομή μας ως ιδεολογικό κίνημα 
και διαμορφώνοντας μια δική τους 
εκδοχή για το τι είναι ή δεν είναι η 
Χρυσή Αυγή, όλοι αυτοί όχι μόνο 
προσπερνούν το ιστορικό μας πα-
ρελθόν, αλλά παραβλέπουν και το 
μέλλον».

Ο Ματθαιόπουλος δεν είναι ο 
μόνος που ψάλλει ύμνους στο εθνι-
κοσοσιαλιστικό παρελθόν, παρόν 
και μέλλον της ΧΑ. Πρώτος διδάξας 
είναι ο φίρερ που έχει δηλώσει πολ-
λές φορές ότι δεν αποποιείται τίποτα 
από την ιδεολογία του.

ΥΓ. Ο Αλεξανδράκης, καταθέτο-
ντας στο δικαστήριο, δήλωσε ότι δεν 
έχει διαβάσει τη δικογραφία. Και 
αυτή η δήλωση είναι ψευδής. Αυτό 
αποδεικνύεται, εκτός των άλλων, και 
από το άρθρο του με τίτλο «Η δίκη 
του Σωκράτη».

Γεράσιμος Λιόντος

Την περασμένη 
Κυριακή, επισκε-

φτήκαμε τη Στιμά-
γκα, το χωριό του 
σταφυλοπαραγωγού 
Βαγγέλη Δαρδάνη 
που με την απειλή 
του ότι θα ξεκινήσει 
απεργία πείνας για 
να αποπληρωθεί 
από τον μεγαλέμπο-
ρο-εξαγωγέα Φρα-
γκίστα, ανέδειξε μια 
μάστιγα που πλήττει 
τους αγρότες (γρά-
φουμε σχετικά στη 
διπλανή στήλη). 

Το χωριό βρίσκεται σε υψόμετρο 500 
μέτρων και περιβάλλεται από αμπελώνα 
σουλτανίνας συνολικής έκτασης 16.000 
στρεμμάτων. Η απόδοση κυμαίνεται με-
ταξύ 1.500 και 2.000 κιλών το στρέμμα, 
εάν δεν προσβληθεί από ασθένειες, ενώ 
η ποιότητα του σταφυλιού είναι άριστη, 
χάρη στις ιδιαίτερες εδαφολογικές και 
κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.

Η δαπάνη για την καλλιέργεια των 
αμπελώνων επιτραπέζιου σταφυλιού εί-
ναι πολύ μεγάλη και οι τιμές που δίνουν 
οι καπιταλιστές έμποροι είναι εξευτελι-
στικές, γεγονός που υποχρεώνει τους 
σταφυλοπαραγωγούς να δουλεύουν 
και προσωπικά στα χωράφια τους και 
μάλιστα για πολλές ώρες τη εβδομάδα. 
Ο Βαγγέλης μας είπε ότι μόνο για το 
κλάδεμα των 70 στρεμμάτων του χρει-
άστηκε να δουλεύει «στο φουλ» για δύο 
μήνες.

Επισκεφτήκαμε αρκετά αμπέλια (οι 
αγρότες του χωριού δεν έχουν τον κλή-
ρο τους συγκντρωμένο, αλλά διασκορ-
πισμένο σε διάφορα σημεία) και μας 
έκανε μεγάλη εντύπωση η πανέμορφη 
εικόνα που αντικρίσαμε. Πίσω από την 
πανέμορφη εικόνα, όμως, κρύβονται 
ιστορίες στυγνής εκμετάλλευσης των 
αγροτών από τους εμπόρους.

Λόγω της εξαιρετικής ποιότητας των 
σταφυλιών, το πρώτο χέρι της σουλτανί-
νας που παράγεται στην Στιμάγκα εξάγε-
ται. Ο,τι απομένει προωθείται στην εσω-
τερική αγορά. Ο έμπορος βάζει δικούς 
τους εργάτες και τρυγούν, τους οποίους 
πληρώνει ο παραγωγός. Επειδή στόχος 
είναι να πάρει ο έμπορος το καλύτερο 
σταφύλι με όσο το δυνατόν λιγότερα ερ-
γατικά, ο τρύγος γίνεται με αρπακτικό 
(κυριολεκτούμε) τρόπο. Ολόκληρα τσα-
μπιά πετιούνται κάτω, με αποτέλεσμα 
να χάνεται αρκετή παραγωγή που θα 
μπορούσε να πουληθεί στην εσωτερική 
αγορά. Την περασμένη χρονιά, ο Βαγγέ-
λης Δαρδάνης πούλησε τη σουλτανίνα 
Α ποιότητας προς 60 λεπτά το κιλό. Η 
παραγωγή που μένει στο αμπέλι είναι και 
αυτή καλής ποιότητας, αλλά πουλιέται 
σε χαμηλότερη τιμή. Αυτή τη σουλτανί-
να, όμως, οι εργαζόμενοι-καταναλωτές 
την αγόρασαν στις λαϊκές αγορές από 
1,5 έως 2 ευρώ το κιλό (στα μανάβικα και 
στα σούπερ μάρκετ πιο ακριβά).

Οι σταφυλοπαραγωγοί της Στιμάγκας 
(και όχι μόνο) δεν πλήττονται μόνο από 
την πολιτική της ακριβής καλλιέργειας 
και της χαμηλής τιμής πώλησης αυτά 
που αναφέραμε. Εχουν και άλλα να 
αντιμετωπίσουν. Οι έμποροι δε βάζουν 
στους λογαριασμούς τους το αντίτιμο 

της παραγωγής που αγόρασαν (όπως 
καληώρα ο Φραγκίστας) ή τους πληρώ-
νουν με μεταχρονολογημένες επιταγές, 
οι οποίες κάποιες φορές μένουν ακάλυ-
πτες. Κάποιες φορές πέφτουν και «κα-
νόνια» και οι αγρότες μένουν με κάποιες 
«πέτσινες» επιταγές στο χέρι.

Ετσι, ακόμα και καλοστεκούμενοι 
αγρότες δυσκολεύονται να αντεπεξέλ-
θουν και αν συνεχιστεί αυτή η κατάστα-
ση, θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν 
την καλλιέργεια ενός τόσο ποιοτικού 
προϊόντος.

Από την άλλη, οι κυβερνήσεις, όλες 
οι κυβερνήσεις, και η σημερινή των Τσι-
πραίων, ενώ επιδίδονται σε μια εκκωφα-
ντική προπαγάνδα για την πρωτογενή 
παραγωγή που πρέπει να προσανατο-
λιστεί στην παραγωγή ποιοτικών προϊό-
ντων κτλ., αφήνουν ελεύθερο το πεδίο 
δράσης στους καπιταλιστές-εμπόρους 
αγροτικών προϊόντων, με αποτέλεσμα 
αυτοί να «αλωνίζουν» και να καταστρέ-
φουν ακόμα και αγρότες που παράγουν 
ποιοτικά προϊόντα σε υποδειγματικές 
καλλιέργειες.

Η κυβέρνηση των Τσιπραίων, μετά από 
τρία περίπου χρόνια διαχείρισης της κα-
πιταλιστικής εξουσίας, ψήφισε το νόμο 
4492/2017 για τα νωπά και ευαλλοίωτα 
προϊόντα. Οι διατάξεις αυτού του νόμου 
για την πληρωμή των αγροτών, όμως, θα 
μπουν σε εφαρμογή τον Ιούνη του 2019! 
Το σημαντικότερο είναι ότι αυτές οι δι-
ατάξεις δεν υποχρεώνουν τους καπιτα-
λιστές να εξοφλούν τους αγρότες μέσα 
σε 60 ημέρες από την πώληση τα προϊ-
όντων τους.

Γιατί πέραν των ανοικτών τιμών, υπάρ-
χει η μάστιγα των μεταχρονολογημένων 
(και ακάλυπτων ανά περιόδους) επιτα-
γών. Κι ακόμα γιατί οι έμποροι δε δίνουν 
ούτε επιταγές στους αγρότες και τους 
υπόσχονται απλά ότι θα τους εξοφλή-
σουν μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, 
όπως συνέβη στον Βαγγέλη Δαρδάνη 
και στους σταφυλοπαραγωγούς της Στι-
μάγκας.

Ο Βαγγέλης Δαρδάνης αγνόησε τις 
υποδείξεις τόσο των αγροτοσυνδικαλκ-
στών όσο και του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, να προσφύγει 
στα δικαστήρια, και καλά έκανε όταν 
αποφάσισε να θέσει τον εαυτό του σε 
κίνδυνο διεκδικώντας να εξοφληθεί από 
τον Γ.Φραγκίστα. Αυτή την περίοδο, που 
το αγροτοσυνδαλιστικό κίνημα περνά-
ει βαθιά κρίση, η προσφυγή σε μαζική 
απεργία πείνας είναι η πιο ενδεδειγμέ-
νη λύση. Σ’ αυτό το συμπέρασμα κατα-
λήγουμε, μετά την εξέλιξη που είχαμε 
στην υπόθεση του σταφυλοπαραγωγού 
Δαρδάνη.

Δεν ξεπλένονται με τίποτα οι νεοναζιστέςKυβερνήσεις και καπιταλιστές

Καταστρέφουν υποδειγματικές 
καλλιέργειες
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Χωρίς συμμάχους βαδίζει προς ψήφιση το επό-
μενο διάστημα -σύμφωνα, τουλάχιστον, με ό,τι 

έχει δηλώσει ο Γαβρόγλου-, το νομοσχέδιο για τις 
αλλαγές στο Λύκειο και το νέο τρόπο εισαγωγής 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μαθητές εξαγγέλ-
λουν κινητοποιήσεις (αν και όχι πολύ μαζικές, προς 
το παρόν, αφού απαιτείται ένα διάστημα ώστε τα 
παιδιά να νιώσουν στο πετσί τους την αντιδραστικό-
τητα των αλλαγών), εκπαιδευτικοί σύλλογοι διατρα-
νώνουν την αντίθεσή τους, ενώ ακόμη και η ΟΛΜΕ 
απορρίπτει το νομοσχέδιο.

Σε σχετική ανακοίνωσή της – εισήγηση προς τις 
γενικές συνελεύσεις των ΕΛΜΕ, η ΟΛΜΕ αναφέρει, 
μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για ‘’τη νέα 
Γ΄ Γενικού Λυκείου και το νέο σύστημα εισαγωγής 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση’’ που θα ψηφιστούν 
και θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά για την Γ’ 
Λυκείου του 2019-2020 είναι σε αντιεκπαιδευτική 
κατεύθυνση.

 Διαχρονική θέση της ΟΛΜΕ είναι ότι το Λύ-
κειο πρέπει να εξασφαλίζει την αυτονομία και να 
διατηρεί το μορφωτικό του χαρακτήρα για όλα τα 
παιδιά και να μην συνδέεται με τις πανελλαδικές 
εξετάσεις και το σύστημα πρόσβασης στην Γ/θμια 
εκπαίδευση.

Είμαστε αντίθετοι στη συρρίκνωση της γενικής 
εκπαίδευσης του Λυκείου, στη δραματική μείωση 
των γνωστικών αντικειμένων, στη μετατροπή του σε 
προθάλαμο για την Ανώτατη εκπαίδευση και στην 
αποδόμηση του μορφωτικού του χαρακτήρα.

 Με το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας:
• Υποβαθμίζεται η γενική παιδεία στο Λύκειο, 

που ήδη έχει πληγεί τραγικά.
• Μειώνεται η διδασκαλία βασικών γνωστικών 

αντικειμένων σε όλα τα πεδία των επιστημών, με 
αποτέλεσμα να είναι ελλειμματική η μάθηση και η 
απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων των μαθητών.

• Ακρωτηριάζεται η τριετής δομή του Λυκείου 
με την μετατροπή της Γ΄ τάξης σε προπαρασκευ-
αστικό έτος για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση.

• Φροντιστηριοποιείται πλήρως η όλη λειτουργία 
της Γ΄ τάξης και υπονομεύεται ο παιδαγωγικός χα-
ρακτήρας του Λυκείου. Είναι αποπροσανατολιστική 
η επιχειρηματολογία του Υπουργείου Παιδείας περί 
‘’κατάργησης’’ των φροντιστηρίων, αφού η ιδιωτική 
παραπαιδεία θα αυξηθεί με τις νέες εξεταστικές 
διαδικασίες για το απολυτήριο και τον αυξανόμενο 
ανταγωνισμό για την εισαγωγή σε μια σχολή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

• Μεταφέρεται το βάρος της επιλογής του μα-
θητή και μάλιστα για συγκεκριμένο Τμήμα κάποιας 
σχολής, σε μικρότερη ηλικία ενώ ταυτόχρονα περι-
ορίζονται δραστικά οι δυνατότητες επιλογής.

• Διευρύνονται οι μορφωτικές και κοινωνικές 
ανισότητες.

• Αυξάνεται το άγχος των εξετάσεων  με  την 
οργάνωσή τους σε επίπεδο δήμων και νομών  για την 
απόκτηση απολυτηρίου και σε πανελλήνιο επίπεδο 
για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ απορρίπτει το σχέδιο για τη 
νέα Γ΄ Γενικού Λυκείου και το νέο σύστημα εισα-
γωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ζητάει 
την απόσυρσή του».

Η βαρύτητα του νομοσχέδιου και οι επιπτώσεις 
στο σχολείο και τις ζωές των νέων παιδιών απαι-
τούν επίμονες, μαζικές, μαχητικές κινητοποιήσεις 
εκπαιδευτικών και μαθητών και τη διαφώτιση της 
εργαζόμενης κοινωνίας, ώστε αυτή να συμπαρα-
σταθεί και να συμπορευτεί. Ομως, η συνδικαλιστική 
γραφειοκρατία δε μπορεί να απαρνηθεί το ρόλο της 
και προτείνει τη γνωστή 24ωρη απεργία την ημέρα 
έναρξης της συζήτησης επί του νομοσχέδιου στην 
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και 
«νέα απεργιακή κινητοποίηση μετά την 24ωρη».

Χωρίς 
συμμάχους

Ειδική Αγωγή

Πολλαπλές επιθέσεις
Πολλαπλές επιθέσεις δέχεται ο 

ευαίσθητος κλάδος της Ειδι-
κής Αγωγής. Ο «κόφτης» επιβάλ-
λεται με κάθε μέσο, πλήττοντας 
τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, 
τους γονείς τους και τους εργα-
ζόμενους στις δομές ειδικής αγω-
γής και εκπαίδευσης.

Εκπαίδευση, αναγκαία θερα-
πευτική αγωγή, εργαζόμενοι-θε-
ραπευτές ειδικής αγωγής έχουν 
μπει στο μάτι του κυκλώνα με 
μοναδικό στόχο μια λογιστική 
αντιμετώπιση των δαπανών και τη 
δραστική περικοπή τους και όχι τα 
πραγματικά συμφέροντα παιδιών 
και εργαζόμενων.

Εκπαίδευση
u Τα Τμήματα Ενταξης (ΤΕ) 

ουσιαστικά καταργήθηκαν ή ελα-
χιστοποιήθηκε ο αριθμός τους με 
τη διάχυση των μαθητών τους στις 
συμβατικές τάξεις, τακτική που 
καλύφθηκε με εύηχες φράσεις 
όπως «συνεκπαίδευση», «προώ-
θηση της ένταξης και των ίσων 
ευκαιριών στην εκπαίδευση», κ.λπ. 

u Ακολούθησαν συγχωνεύσεις 
ΤΕ σε σχολικές μονάδες που εί-
χαν συγχωνευθεί και μετακίνηση 
εκπαιδευτικών της γενικής εκπαί-
δευσης στην Ειδική Αγωγή για 
«συμπλήρωση ωραρίου». 

u Στη συνέχεια, κλήθηκαν οι 
σχολικές μονάδες να συστήσουν 
τις τριμελείς ομάδες εκπαιδευ-
τικής υποστήριξης μαθητών (δι-
ευθυντής, εκπαιδευτικός τάξης, 
εκπαιδευτικός υπεύθυνος για την 
επικοινωνία με το Κ.Ε.Σ.Υ.) στις 
οποίες  ένα μόνο μέλος, ο εκπαι-
δευτικός που είναι υπεύθυνος για 
την επικοινωνία με το Κ.Ε.Σ.Υ., 
έχει γνώσεις Ειδικής Αγωγής. Οι 
ομάδες εκπαιδευτικής υποστήρι-
ξης επιφορτίζονται με το καθήκον 
της «διάγνωσης» των μαθητών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
και της κατάρτισης «βραχυχρόνι-
ου προγράμματος υποστήριξης» 
αυτών.

u Στα νηπιαγωγεία, η ίδρυση 
Τμημάτων Ενταξης είναι σχεδόν 
απαγορευτική. Το Συντονιστικό 
Νηπιαγωγών αναφέρει τα εξής:

«Στα νηπιαγωγεία υπάρχει με-
γάλος αριθμός μαθητών που χρει-
άζεται υποστήριξη αλλά μέχρι να 
αξιολογηθούν από δημόσιο φο-
ρέα ώστε να πάρουν τη διάγνω-
ση που χρειάζεται για το Τμήμα 
Ενταξης, έχει χαθεί τουλάχιστον 
η μισή χρονιά και πολλές φορές 
ολόκληρη η χρονιά, με αποτέλε-
σμα να είναι πολύ δύσκολο σε 
εκείνη τη φάση να μετεγγρα-
φούν σε άλλο νηπιαγωγείο (για 
παιδαγωγικούς και ψυχολογικούς 
λόγους).

Οι τρεις (3) γνωματεύσεις που 
απαιτούνται για την ίδρυση του 
ΤΕ σε ένα νηπιαγωγείο αφορούν 
τις περισσότερες φορές σε μαθη-
τές που δε θα φοιτήσουν στο νη-
πιαγωγείο την επόμενη χρονιά κα-
θώς θα έχουν πάει στο δημοτικό 
σχολείο ενώ κάποιο άλλο νηπια-
γωγείο, που ελλείψει διαγνώσεων 

δε θα έχει ιδρύσει ΤΕ, ενδέχεται 
να χρειάζεται εκπαιδευτικό ειδι-
κής αγωγής».

Επειδή η προσχολική ηλικία 
αποτελεί την πιο κρίσιμη περίο-
δο για την ανίχνευση των ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών και την 
πρόληψη πιο σοβαρών μελλοντι-
κών δυσκολιών, η εκπαίδευση για 
όλα τα παιδιά με αναπηρίες και ει-
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι 
υποχρεωτική, και το νηπιαγωγείο 
ως δομή πρώτης υποδοχής των 
παιδιών στην υποχρεωτική εκπαί-
δευση, δε μπορεί να ανιχνεύσει εξ 
αρχής τον ακριβή αριθμό των παι-
διών που χρειάζονται εκπαιδευτι-
κή υποστήριξη, το Συντονιστικό 
ζητά να ιδρυθεί σε κάθε νηπια-
γωγείο ΤΕ και να στελεχωθεί με 
μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό.

u Με νέα εγκύκλιό του (36380/
Δ3/07-03-2019), που απευθύνεται 
στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης και τους Δήμους, το υπουρ-
γείο Παιδείας προσδιορίζει τους 
όρους για την ίδρυση-κατάργηση 
ΤΕ. Στην εγκύκλιο αυτή σημειώνε-
ται ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη 
«α. Η πλήρης αξιοποίηση των ήδη 
ιδρυμένων τμημάτων ένταξης που 
λειτουργούν σε σχολικές μονάδες 
συστεγαζόμενες ή πλησίον της 
προτεινόμενης για ίδρυση νέου 
τμήματος ένταξης, β. Ο αριθμός 
των μαθητών με διαγνωσμένες 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
για τους οποίους έχει προταθεί 
υποστήριξη από τμήμα έντα-
ξης από το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ. ή από 
εγκεκριμένο ιατροπαιδαγωγικό 
κέντρο». Στη συνέχεια στην όλη 
διαδικασία εμπλέκονται με τρό-
πο απαράδεκτο, που εγκυμονεί 
κινδύνους για το χαρακτήρα, τη 
λειτουργία και τον έλεγχο της 
εκπαίδευσης οι Δήμοι (όπως και 
στην επέκταση της δίχρονης προ-
σχολικής αγωγής). Οι προτάσεις 

των Διευθυντών Εκπαίδευσης 
υποβάλλονται στους Δήμους και 
προαπαιτούμενο για την ίδρυση 
ΤΕ είναι οι Δήμοι να εκδώσουν 
«βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης 
για τα λειτουργικά έξοδα των 
προτεινομένων προς ίδρυση Τμη-
μάτων Ενταξης». Οι βεβαιώσεις 
«θα πρέπει να εκδοθούν από την 
αρμόδια κατά περίπτωση Ενιαία 
Σχολική Επιτροπή Α/θμιας ή Β/
θμιας Εκπ/σης. Στη βεβαίωση 
θα αναφέρεται το απαιτούμενο 
ποσό από 01-09-2019 έως και 31-
12-2019 και το απαιτούμενο (κα-
τά προσέγγιση) ετήσιο ποσό για 
κάθε επόμενο έτος, καθώς και ότι 
υπάρχει δέσμευση των απαραί-
τητων πιστώσεων». Κοντολογίς, η 
υποχρέωση του κράτους να υπο-
στηρίξει όλα τα παιδιά με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες μετακυλί-
εται στους Δήμους με γνωστά και 
αναμενόμενα αποτελέσματα. 

 Θεραπευτική αγωγή 
- θεραπευτές

u Στόχος της κυβέρνησης είναι 
η δραστική μείωση του κονδυλίου 
της ειδικής αγωγής. Από τα 105 
εκατ. ευρώ που διατέθηκαν στον 
προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ το 
2015, μόλις 65 εκατ. ευρώ εγκρίνο-
νται για το 2019. Εχουμε, δηλαδή, 
ένα οριζόντιο κούρεμα της δαπά-
νης 40%, χωρίς καμιά αιτιολογία. 
Οπως σημειώνει το Πανελλήνιο 
Συντονιστικό Θεραπευτών Ειδι-
κής Αγωγής δεν έχει προηγηθεί 
οποιαδήποτε επιδημιολογική με-
λέτη ή έστω μια καταγραφή των 
αναγκών του πληθυσμού.

u Επιπλέον, βάσει του Ενιαίου 
Κανονισμού  Παροχών Υγείας 
(ΕΚΠΥ), που συντάχθηκε βιαστικά 
και χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο 
μειώνονται οι θεραπευτικές πρά-
ξεις τόσο σε αριθμό όσο και σε 
είδος. Ακόμη και σήμερα υπάρ-
χει ασαφές νομικό πλαίσιο και οι 

υπάλληλοι του ΕΟΠΥΥ, που δεν 
έχουν σαφείς οδηγίες, ερμηνεύ-
ουν τον νόμο κατά την κρίση τους. 
Οι γονείς/ασφαλισμένοι δε γνω-
ρίζουν αν και πότε θα αποζημιω-
θούν με τον οργανισμό να οδηγεί-
ται σε μια άτυπη στάση πληρωμών 
προς τους ασφαλισμένους του.

Ζητείται μάλιστα ανανέωση της 
κάθε γνωμάτευσης σε κάποιες πε-
ριπτώσεις κάθε 4 μήνες (παρόλο 
που κάποιες παθήσεις είναι μη 
αναστρέψιμες), ενώ προβλέπε-
ται και ανώτατος χρόνος παρέμ-
βασης που σε κάποιες διαγνώσεις 
είναι υπό διερεύνηση και η γρα-
φειοκρατία έχει αυξηθεί αντί να 
μειώνεται.

Το τοπίο της πλήρους αβεβαιό-
τητας που έχει διαμορφωθεί ανα-
γκάζει κάποιους γονείς να προχω-
ρούν ακόμη και σε αναστολή των 
θεραπειών.

u Η μείωση των δαπανών με 
κάθε δυνατό τρόπο πλήττει και 
τους θεραπευτές Ειδικής Αγωγής. 
Προωθείται η αμοιβή των θερα-
πευτών με voucher (κουπόνι)! 

«Κανείς θεραπευτής δεν πρό-
κειται να αποδεχθεί την αμοιβή 
του με ένα χαρτί σε χρόνο απροσ-
διόριστο χωρίς να γνωρίζει την 
αξία του, ξέροντας όμως, εκ των 
προτέρων, πως η όποια αξία του 
κουπονιού αυτού θα υπόκειται 
σε διπλό υποχρεωτικό ‘’ψαλίδι’’ 
(rebate και clawback). Η στάση 
των θεραπευτών είναι ξεκάθαρη. 
Δεν πρόκειται να γίνει αποδε-
κτή κανενός είδους αμοιβή με 
voucher ή σύμβαση με τον ΕΟ-
ΠΥΥ», αναφέρει το Πανελλήνιο 
Συντονιστικό Θεραπευτών Ειδι-
κής Αγωγής. Προς τούτο, οι επι-
στημονικοί σύλλογοι θεραπευτών 
Ειδικής Αγωγής προσέφυγαν στο 
ΣτΕ και η υπόθεσή τους θα εκδι-
καζόταν στις 26 Μαρτίου.

Γιούλα Γκεσούλη

Τα φαινόμενα έμπρακτου ρατσισμού ενάντια 
στους πρόσφυγες πληθαίνουν σε όλη τη χώ-

ρα. Το φως της δημοσιότητας βλέπουν μόνο τα πιο 
ακραία απ' αυτά. Οπως η απόφαση του δημοτικού 
συμβούλιου των Βιλίων να φύγουν οι πρόσφυγες 
από ένα ξενοδοχείο της περιοχής. 'Η η επίθεση με 
ρόπαλα ομάδας «κουκουλωμένων» φασιστών σε εν-
νέα αφγανόπουλα στην Κόνιτσα, δύο από τα οποία 
τραυμάτισαν, την οποία ακολούθησε άλλη επίθεση 
ακροδεξιού τραμπούκου σε προσφυγόπουλο, που 
τόλμησε -άκουσον, άκουσον!- να εμφανιστεί στην 
πλατεία της ακριτικής πόλης φορώντας μπουφάν 
που τύχαινε να έχει ραμμένη την ελληνική σημαία!

Φυσικά, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πρωταγωνίστη-
σε σε καταγγελίες για τα ρατσιστικά φαινόμενα. «Η 
δημοκρατική κοινωνία θα σταθεί απέναντι στους 
ρατσιστές και η Αστυνομία θα κάνει αυτό που πρέ-
πει», δήλωσε η Γεροβασίλη. «Οι άθλιες ρατσιστικές 
επιθέσεις εναντίον προσφύγων και των παιδιών 
τους στα Βίλια και εναντίον προσφυγόπουλων στην 
Κόνιτσα δείχνουν για μια ακόμη φορά το απεχθές 
πρόσωπο του φασισμού», ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για 
«φασίστες ψευτόμαγκες οι οποίοι για να επιτεθούν 
σε πέντε παιδιά καλύπτουν και τα πρόσωπά τους», 
μίλησε ο Βίτσας.

Μόνο που αυτός ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ έστειλε τους 

μπάτσους να προστατέψουν τους φασίστες και να 
χτυπήσουν τους αντιφασίστες στην Καλλιθέα. Η 
κρατική ΕΡΤ εξακολουθεί να φιλοξενεί τους νεο-
ναζιστές σε κάθε δελτίο ειδήσεών της, στο πλαίσιο 
τάχα του πολιτικού πλουραλισμού (όλοι ξέρουμε πως 
ο πραγματικός στόχος είναι να κόψει η ΧΑ ψήφους 
από τη ΝΔ). Πλειοδοτούν σε μεγάλα αντιρατσιστικά 
λόγια και αντιφασιστικές διακηρύξεις, την ίδια στιγ-
μή που έχουν πετάξει τους πρόσφυγες όπου υπάρχει 
πρόχειρο κατάλυμα, με τις ΜΚΟ να κάνουν όλο το 
κουμάντο και χωρίς καμιά προστασία από το φασι-
στικό και ρατσιστικό σκυλολόι, το οποίο συνήθως 
έχει αγαστή συνεργασία με την αστυνομία. Βλέπετε, 
αν ασκήσουν πραγματικά αντιρατσιστική πολιτική, 
πολιτική απόλυτης προστασίας των προσφύγων, θα 
έρθουν σε σύγκρουση με κατεστημένες νοοτροπίες 
και μπορεί να χάσουν ψηφαλάκια.

Σε μια κοινωνία φτωχοποιημένη, γεμάτη προ-
λήψεις και δεισιδαιμονίες, χτυπημένη από τον πιο 
χυδαίο εθνικισμό, με τις εθνικοφασιστικές ιδέες να 
δίνουν τον τόνο, το έδαφος για την ανάπτυξη του 
ρατσισμού είναι εύφορο. Και η κυβέρνηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, παίζοντας το ρόλο του χωροφύλακα και δε-
σμοφύλακα της ΕΕ, φροντίζει να λιπαίνει αυτό το 
έδαφος. Τα κύματα του ρατσισμού, που ντροπιάζουν 
τον ελληνικό λαό, είναι το λογικό επακόλουθο.

Διάχυτος ρατσισμός ενάντια στους πρόσφυγες
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67 χρόνια από το έγκλημα του μοναρχοφασισμού και των πατρώνων του

Ο Μπελογιάννης ζει στους αγώνες για την 
κοινωνική απελευθέρωση

Συμπληρώνονται σήμερα ακριβώς 
67 χρόνια από τη μέρα που το 

αμερικανόδουλο μοναρχοφασιστικό 
καθεστώς εκτέλεσε τον Νίκο Μπελο-
γιάννη και τους συντρόφους του. Πριν 
από δύο χρόνια, απ' αφορμή τα εγκαί-
νια του «Μουσείου Μπελογιάννη» στη 
γενέτειρά του Αμαλιάδα, τα οποία 
έκαναν Τσίπρας και Κουτσούμπας, 
στη μοναδική (αν δεν κάνουμε λά-
θος) κοινή τους εμφάνιση, γράφαμε: 
Σταμάτησε άραγε η ταξική πάλη, ώστε 
ο Νίκος Μπελογιάννης, ένας επανα-
στάτης κομμουνιστής, να τοποθετηθεί 
σ' ένα μουσείο της αστικής τάξης ως 
εθνικός ήρωας; Η απάντηση είναι αυ-
τονόητα αρνητική. Ο,τι  και  να κάνουν, 
ο Μπελογιάννης, οι Μπελογιάννηδες 
δε χωράνε στα μουσεία της αστικής 
τάξης. 

Οταν η εργατική τάξη και ο λαός 
της Ελλάδας, ακολουθώντας το δρό-
μο των επαναστατών του ΔΣΕ, θα 
είναι σε θέση να χτίσει μια Ελλάδα 
του σοσιαλισμού, θα φτιάξει και το 
μουσείο του Μπελογιάννη. «Το μεγά-
λο μνημείο των ηρώων της επανάστα-
σης», όπως έγραφε ο Ρίτσος κλεισμέ-
νος στα σύρματα της Μακρονήσου. 
Μέχρι τότε, ο Μπελογιάννης θα ζει 
στων τραγουδιών τις λέφτερες στρο-
φές. Και θα συμβολίζει πάρα πολλά, 
χρήσιμα όχι μόνο ως ανάμνηση μιας 
επαναστατικής εποχής αλλά ως σχο-
λείο για κάθε νέο επαναστάτη.

Ηταν 3 τη νύχτα της Κυριακής 30 
Μάρτη του 1952, όταν ο βασιλικός 
επίτροπος, συνταγματάρχης Αθα-
νασούλας, ανακοίνωσε στους Νίκο 
Μπελογιάννη, Νίκο Καλούμενο, Ηλία 
Αργυριάδη και Δημήτρη Μπάτση ότι 
η αίτηση χάριτος απορρίφθηκε. Τους 
φόρτωσαν σ' ένα αυτοκίνητο και τους 
μετέφεραν στο Γουδή. Και οι τέσσε-
ρις αρνήθηκαν να τους δέσουν τα 
μάτια. Στις 4:12 ακούστηκαν οι ριπές 
του εκτελεστικού αποσπάσματος. Το 
έγκλημα είχε συντελεστεί, παρά τη 
διεθνή κινητοποίηση.

Κυριακή και πριν φέξει. Ούτε οι να-
ζιφασίστες κατακτητές δεν έκαναν 
Κυριακή εκτελέσεις. Ομως το μοναρ-
χοφασιστικό καθεστώς, υπό την «κε-
ντρώα» κυβέρνηση Ν. Πλαστήρα - Σ. 
Βενιζέλου, δεν είχε περιθώρια. Στις 29 
του Μάρτη, μια μέρα πριν την εκτέλε-
ση, ο Σοφοκλής Βενιζέλος είχε κληθεί 
επειγόντως στην αμερικάνικη πρε-
σβεία από τον περιβόητο Πιουριφόι. 
Στη συνέχεια πήγε στο προγραμματι-
σμένο υπουργικό συμβούλιο μεταφέ-
ροντας την εντολή των πατρόνων. Ο 
Μπελογιάννης έπρεπε να εκτελεστεί 
αμέσως, για να σταλεί ένα μήνυμα 
στην Ελλάδα και σ' όλο τον κόσμο: 
κουμάντο εδώ κάνουν οι Αμερικανοί 
που θ' αντιμετωπίσουν τους κομμου-
νιστές και το κίνημά τους με τη φωτιά 
και το μολύβι. Φανατικός υπέρμαχος 
της εκτέλεσης ήταν αυτός που μετέ-
πειτα ονομάστηκε «γέρος της δημο-
κρατίας». Ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο 
άνθρωπος που ματοκύλησε το λαό της 
Αθήνας στις 3 Δεκέμβρη του 1944, δεν 
μπορούσε να μη συμπράξει με τους 
Αμερικανούς και στο νέο έγκλημα.

Ο Μπελογιάννης ήταν το στέλε-

χος του ΚΚΕ που προσφερόταν για 
το στόχο των Αμερικανών. Και λόγω 
του παρελθόντος του και επειδή ήταν 
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του 
ΚΚΕ, που είχε φτάσει στην Ελλάδα 
με αποστολή να ανασυγκροτήσει τις 
παράνομες οργανώσεις του. Στα 37 
του χρόνια, είχε μια πυκνή επαναστα-
τική διαδρομή, που τον είχε αναδείξει 
στην καθοδήγηση του κόμματος. Με-
τά τη σύλληψή του, είχε αναπτυχθεί 
ένα τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης, 
ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές χώρες, 
που αγκάλιασε διανοούμενους, καλ-
λιτέχνες, επιστήμονες, πολιτικούς. Ο 
Μπελογιάννης είχε καταστεί σύμβο-
λο και αυτό το σύμβολο η αμερικανο-
κρατία ήθελε να το δολοφονήσει. Τη 
στιγμή που ακόμα και ο Ντε Γκολ είχε 
ζητήσει τη μη εκτέλεση ενός ήρωα της 
Αντίστασης, όπως ήταν ο Μπελογιάν-
νης, οι Αμερικανοί ήθελαν να πουν σε 
όλους (και στον Ντε Γκολ), ότι η Ελλά-
δα είναι δικό τους βιλαέτι και ότι θα 
πνίξουν στο αίμα τους κομμουνιστές 
που τόλμησαν να πραγματοποιήσουν 
την πρώτη επανάσταση στην Ευρώπη 
μετά το Β' παγκόσμιο πόλεμο.

Μπολσεβίκος
Ο Νίκος Μπελογιάννης ήταν ένα 

από τα πολλά στελέχη του ΚΚΕ που 
ατσαλώθηκαν στη φωτιά των ταξικών 
και επαναστατικών αγώνων μετά τη 
μπολσεβικοποίηση του κόμματος στις 
αρχές της δεκαετίας του '30. Αυτά τα 
στελέχη, παλεύοντας στις συνθήκες 
της μεταξικής δικτατορίας και μετά 
της ναζιφασιστικής κατοχής, κατά-
φεραν να συμπυκνώσουν τον ιστορι-
κό χρόνο, συσσωρεύοντας εμπειρία 
και αναπτύσσοντας ικανότητες που 
υπό ομαλές συνθήκες απαιτούν δε-
καετίες. Παράλληλα, σφυρηλάτησαν 
έναν ατσάλινο χαρακτήρα που τους 
επέτρεπε να παραμένουν στοχοπρο-
σηλωμένοι, αψηφώντας κάθε κίνδυ-
νο για την ελευθερία και τη ζωή τους. 
Μια γρήγορη ματιά στη σύντομη ζωή 
του Μπελογιάννη αφήνει έκθαμβο το 
σημερινό άνθρωπο που δεν έχει τέτοι-
ες παραστάσεις.

Γεννήθηκε στην Αμαλιάδα στα τέλη 
του 1915 και από το γυμνάσιο ακόμα 
έδειξε τη «ζωηράδα» του, οργανώνο-
ντας δυο απεργίες των μαθητών. Το 
1932 ξεκίνησε να σπουδάζει στη Νο-
μική της Αθήνας. Την ίδια χρονιά έγινε 

μέλος της ΟΚΝΕ και το 1934, στα 19 
του, μέλος του ΚΚΕ. Το 1935 εκλέ-
χτηκε γραμματέας της κομματικής 
οργάνωσης Αμαλιάδας κι αρχίζει να 
οργανώνει διαμαρτυρίες των σταφι-
δοπαραγωγών και απεργίες. Τον Μάρ-
τη του 1936 συνελήφθη και χωρίς δίκη 
εξορίστηκε στην Ιο. Τον Μάη καταδι-
κάστηκε ερήμην σε δυο χρόνια φυλα-
κή, ενώ αποβλήθηκε από τη Νομική. 
Τον Ιούνη έκανε έφεση και επέστρεψε 
στην Αμαλιάδα, για να περάσει στη 
συνέχεια σε κομματική δουλειά στην 
Πάτρα. Στα τέλη του 1936 συνελήφθη 
όντας φαντάρος και βασανίστηκε, 
χωρίς να καταφέρουν να του πάρουν 
λέξη για την παράνομη επαναστατική 
δουλειά στο στρατό. Καταδικάστηκε 
εκ νέου σε φυλακή και εξορία. Το 1937 
ξαναγύρισε στην Πάτρα, αναλαμβά-
νοντας γραμματέας της περιφερεια-
κής οργάνωσης του κόμματος.

Τον Μάη του 1938 νέα σύλληψη και 
νέα καταδίκη σε 5 χρόνια φυλακή 
και 2 χρόνια εξορία. Στο κολαστήριο 
της Αίγινας βασανίζεται φρικτά. Από 
εκεί μετάγεται στην Ακροναυπλία. Οι 
μοναρχοφασίστες παραδίδουν τους 
κρατούμενους στους κατακτητές. 
Ο Μπελογιάννης μεταφέρεται σε 
ιταλικό στρατόπεδο συγκέντρωσης 
στην Αιτωλοακαρνανία. Αρρωστος 
μεταφέρθηκε στην Αθήνα, όπου κα-
τάφερε να δραπετεύσει και να πε-
ράσει στον ΕΛΑΣ Πελοποννήσου ως 
καπετάνιος. Μετά την απελευθέρωση 
έγινε υπεύθυνος διαφώτισης του κόμ-
ματος στην Πελοπόννησο. Στον ΔΣΕ 
ορίστηκε πολιτικός επίτροπος της 
10ης Μεραρχίας. Τον Αύγουστο του 
1948 τραυματίζεται στο Γράμμο, αλλά 
παραμένει στη θέση του. Οταν ο ΔΣΕ 
υποχώρησε, του ανατέθηκε να μείνει 
πίσω και να οργανώσει επιθέσεις αντι-
περισπασμού, ώστε να καταφέρουν 
να διαφύγουν εγκλωβισμένα τμήματα 
του ΔΣΕ από τη Μακεδονία. Θα φύγει 
με το τελευταίο απόσπασμα, αφού σι-
γουρευτεί ότι πέρασαν όλοι.

Η τελευταία αποστολή
Στην πολιτική προσφυγιά ο Μπελο-

γιάννης εκλέχτηκε μέλος της ΚΕ του 
κόμματος. Τον Ιούνη του 1950 στάλθη-
κε στην Ελλάδα με αποστολή να οργα-
νώσει νέο παράνομο μηχανισμό, γιατί 
ο παλιός είχε διαβρωθεί. Δεν τα κα-
τάφερε. Ηρθε σε επαφή με το μηχα-

νισμό-σουρωτήρι που καθοδηγούσε ο 
Ν. Πλουμπίδης. Σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, τον Δεκέμβρη της ίδιας 
χρονιάς συνελήφθη. Δικάστηκε δυο 
φορές από έκτακτα στρατοδικεία. 
Καταδικάστηκε και τις δυο φορές σε 
θάνατο.

Οι δίκες του Μπελογιάννη απετέ-
λεσαν διεθνή γεγονότα. Ο ίδιος είχε 
πλήρη συνείδηση της ιστορικότητας 
αυτών των δικών. Ηξερε ότι σ' αυτές 
δεν υπερασπιζόταν μόνο τον εαυτό 
του, αλλά υπερασπιζόταν το κόμμα 
του. Από τα χείλη του κρέμονταν 
δεκάδες χιλιάδες κομμουνιστές που 
προσπαθούσαν να συνεχίσουν την 
επαναστατική τους δουλειά στις πιο 
αντίξοες συνθήκες. Κρέμονταν δε-
κάδες χιλιάδες εαμικοί που αντιμε-
τώπιζαν καθημερινά εξευτελισμούς, 
διώξεις, κοινωνικό αποκλεισμό. Ο 
Μπελογιάννης ήξερε πολύ καλά ότι 
η δική του στάση θα γινόταν ή παρά-
γοντας ενθάρρυνσης και αγωνιστικής 
ανάτασης ή μοχλός ώθησης προς την 
αποστράτευση και την ιδιώτευση. Το 
επαναστατικό καθήκον βάραινε ασύ-
γκριτα περισσότερο από τη δική του 
βιολογική ύπαρξη.

Αυτό φρόντισε να το καταστήσει 
σαφές με την παρουσία του στα στρα-
τοδικεία. Από τις «απολογίες» του σ' 
αυτά επιλέγουμε ένα μικρό απόσπα-
σμα, χαρακτηριστικό του πολιτικού 
και ηθικού αναστήματος των κομμου-
νιστών της πάστας του Μπελογιάννη:

«Είμαι μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και 
ακριβώς για την ιδιότητά μου αυτή 
δικάζομαι, γιατί το κόμμα μου παλεύει 
και χαράζει το δρόμο της Ειρήνης, της 
Ανεξαρτησίας και της Ελευθερίας. Στο 
πρόσωπό μου δικάζεται η πολιτική του 
ΚΚΕ… Εάν έκανα δήλωση αποκήρυξης 
θα αθωωνόμουνα κατά πάσα πιθανό-
τητα μετά μεγάλων τιμών... Αλλά η ζωή 
μου συνδέεται με την ιστορία του ΚΚΕ 
και τη δράση του... Δεκάδες φορές 
μπήκε μπροστά μου το δίλημμα: Να 
ζω προδίδοντας τις πεποιθήσεις μου, 
την ιδεολογία μου, είτε να πεθάνω, 
παραμένοντας πιστός σ' αυτές. Πά-
ντοτε προτίμησα το δεύτερο δρόμο 
και σήμερα τον ξαναδιαλέγω… Τα δι-
καστήριά σας είναι δικαστήρια σκοπι-
μότητας. Γι' αυτό δε ζητώ την επιείκειά 
σας. Αντικρίζω την καταδικαστική σας 
απόφαση με περηφάνια και ηρεμία. 
Με το κεφάλι ψηλά θα σταθώ μπρο-
στά στο εκτελεστικό σας απόσπασμα. 
Αλλά είμαι σίγουρος πως θα 'ρθει η μέ-
ρα, που οι ίδιοι δικαστές  που τώρα με 
δικάζουν, θα ζητήσουν χάρη απ' τον 
ελληνικό λαό. Δεν έχω άλλο τίποτε να 
πω».

Και στο τελευταίο χειρόγραφο ση-
μείωμά του, στο οποίο χρησιμοποίη-
σε ως τίτλο μια φράση από τον Αμλετ 
του Σέξπιρ στ' αγγλικά (That is the 
question), έγραψε μεταξύ των άλλων: 
«Από ηλικία 17 χρονών, σπουδαστής 
ακόμη, πίστεψα στα ιδανικά του σο-
σιαλισμού και από τότε, 20 ολόκληρα 
χρόνια, η ζωή μου είναι αφιερωμένη 
στον αγώνα για τον εκδημοκρατισμό, 
την ανεξαρτησία και την ευημερία της 
πατρίδας μου. Για την ιδεολογία μου, 
οι αντιδραστικοί με έδιωξαν από το 

Πανεπιστήμιο των Αθηνών, με εξόρι-
σαν, με εφυλάκισαν τον καιρό της με-
ταξικής δικτατορίας. Αντί να διαλέξω 
τη ζωή της καριέρας – και μπορούσα 
εύκολα να δημιουργήσω μια τέτοια – 
προτίμησα μια ζωή γεμάτη διωγμούς, 
στερήσεις, πόνους και δάκρυα».

Πρότυπο για ποιους;
Τουλάχιστον φέτος, δε θα δούμε 

τους Τσίπρα και Κουτσούμπα να θαυ-
μάζουν παρέα το πιστόλι του Μπελο-
γιάννη. Ο εκλογικός ανταγωνισμός 
δεν επιτρέπει τέτοιες εκδηλώσεις 
αμοιβαίου οφέλους. Αυτό δε σημαί-
νει ότι θα σταματήσει και η σπέκουλα. 
Οι συριζαίοι ήδη κάνουν σπέκουλα 
με τον εγγονό του Πέτρου Κόκκαλη. 
Εχει, λένε, «βαρύ» όνομα! Λες και το 
βάρος το έχουν τα ονόματα. Λες και 
μπορεί να έχει καμιά σχέση ο ανιδιο-
τελής κομμουνιστής γιατρός Πέτρος 
Κόκκαλης με το γιο του και τον εγγονό 
του, στυγνούς και αδίστακτους καπι-
ταλιστές. 

Οσο για τον Περισσό, θα κάνει τη 
συνήθη σπέκουλα και με τον Μπελογι-
άννη. Χρειάζεται μήπως να ξαναθυμί-
σουμε τη δήλωση Φλωράκη, στο πλαί-
σιο του Ν.Δ. 59/1974, ότι «αι αρχαί του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος 
αντιτίθενται προς πάσαν ενέργειαν 
αποσκοπούσαν εις την βία κατάληψιν 
της εξουσίας ή την ανατροπήν του 
Ελευθέρου Δημοκρατικού Πολιτεύ-
ματος»; Οση καπηλεία κι αν κάνουν, 
η πρακτική πολιτική τους αποδεικνύ-
ει πως δεν είναι τίποτ' άλλο από ένα 
αστικό-ρεφορμιστικό κόμμα.

ΥΓ1. Στη φωτογραφία, ο Μπελογιάν-
νης με τη στολή του πολιτικού επιτρό-
που του ΔΣΕ.

ΥΓ2. Κάθε φορά που γίνεται λόγος 
για τον Μπελογιάννη, η αστική δημο-
σιολογία ρίχνει στην πιάτσα μπόλικες 
δόσεις Πλουμπίδη. Ο στόχος; Να 
χτυπηθεί η ηγεσία του κόμματος και 
ειδικά ο Ζαχαριάδης. Ο χώρος δεν 
επιτρέπει μια εκτενή ανάλυση. Ούτε 
θα θέλαμε να θολώσουμε αυτή την 
ιστορική αναφορά στον Νίκο Μπελο-
γιάννη και σε όσα αυτός συμβολίζει, 
εκτρέποντας κι εμείς τη συζήτηση 
στην υπόθεση Πλουμπίδη. Επιγραμ-
ματικά και αφοριστικά θα πούμε ότι 
ο Πλουμπίδης δεν ήταν χαφιές, όπως 
τον κατήγγειλε το κόμμα, όμως  έκα-
νε ό,τι περνούσε από το χέρι του για 
να του προσάψει το κόμμα αυτή την 
κατηγορία, με τα δεδομένα που είχε 
τότε στη διάθεσή του. Για ποιο λόγο 
ο Πλουμπίδης επέδειξε αυτή την αλ-
λοπρόσαλλη (για ένα τόσο έμπειρο 
κομματικό στέλεχος) συμπεριφορά; 
Ολα τα δεδομένα δείχνουν ότι ο 
Πλουμπίδης είχε προσβληθεί από το 
μικρόβιο του λεγκαλισμού. Επεδεί-
κνυε οπορτουνιστική πολιτική συμπε-
ριφορά, κόντρα στις αποφάσεις του 
κόμματος, γιατί βασική του επιδίωξη 
ήταν να στήσει ένα νόμιμο κόμμα (το 
έκαναν αργότερα οι αναθεωρητές της 
6ης Ολομέλειας του '56). Ετσι, επέ-
τρεψε στον ταξικό εχθρό και τις μυ-
στικές του υπηρεσίες να αναμιχθούν 
στις υποθέσεις του κόμματος και να 
παίζουν διαβρωτικό-διαλυτικό ρόλο.
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Δικλείδα ασφαλείας για το 
σύστημα και το πολιτικό του 
προσωπικό

Ιδια ιστορία με την πυρκαγιά σε Μάτι και Νέο Βουτζά. Είκοσι 
πέντε άνθρωποι πνίγηκαν στη Μάνδρα, το δικαστικό πόρισμα δι-
απιστώνει εγκληματικές παραλείψεις (έλλειψη αντιπλημμυρικής 
προστασίας, έλλειψη έργων ορεινής υδρονομίας, έλλειψη συ-
ντήρησης ρεμάτων, έλλειψη οριοθέτησης ρεμάτων, μη  έγκαιρη 
υλοποίηση εγκεκριμένων έργων κτλ.), όμως οι κατηγορίες είναι σε 
βαθμό πλημμελήματος. Σαν να πρόκειται για τροχαίο ατύχημα. 
Δε διερευνάται ούτε ο ενδεχόμενος δόλος, που σε απλά λόγια 
σημαίνει ότι οι αρμόδιοι ήξεραν ότι μπορεί να προκύψει κίνδυνος 
για ανθρώπινες ζωές, αλλά αδιαφόρησαν.

Αυτή είναι η μία πλευρά, η σημαντικότερη. Η αστική Δικαιοσύ-
νη φροντίζει να κρατήσει τις ισορροπίες, τις απαραίτητες για την 
ομαλή λειτουργία και αναπαραγωγή του συστήματος. Αλίμονο 
αν τα πολιτικά στελέχη (έστω κι αν βρίσκονται στο επίπεδο μιας 
περιφέρειας ή ενός δήμου) κατηγορούνταν σε επίπεδο κακουρ-
γήματος επειδή δεν έκαναν τα απαραίτητα έργα. Αν γινόταν 
δεκτή αυτή η λογική, τότε θα γενικευόταν, θα επεκτεινόταν και 
στο επίπεδο των υπουργών, θα καταλάμβανε όλους τους διαχει-
ριστές του καπιταλισμού, θα δημιουργούσε πρόβλημα στην ίδια 
τη λειτουργία του συστήματος.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η αστική Δικαιοσύνη καλείται να λει-
τουργήσει ως δικλείδα ασφαλείας για το σύστημα. Nα περάσει 
στο λαό το μήνυμα ότι ενεργεί για λογαριασμό του, ως προστά-
της του, και ταυτόχρονα να βάλει τα όρια της ποινικής ευθύνης 
των πολιτικών στελεχών, κρατώντας τα στο ελάχιστο, στο προ-
σχηματικό επίπεδο.

Πέρα από αυτή την πλευρά, τη γενική, τη διαχρονικά εφαρ-
μοζόμενη, υπάρχει η συγκυριακή, η οποία επικεντρώνεται στη 
Δούρου. Κανένας δεν ασχολήθηκε με τους δημάρχους Μάνδρας. 
Ελευσίνας, Μεγαρέων, που επίσης κατηγορούνται. Ούτε με τον 
αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής. Ολοι ασχολήθηκαν 
με τη Δούρου και μόνο μ’ αυτήν. Λογικό, από άποψη πολιτικής 
λειτουργίας. Η Δούρου είναι το προβεβλημένο στέλεχος του 
ΣΥΡΙΖΑ, το άτομο με την άμετρη φιλοδοξία και με την προκλη-
τική συμπεριφορά. Πρώτα η φωτιά σε Μάτι-Νέο Βουτζά, μετά η 
πλημμύρα στη Μάνδρα, η Δούρου είναι κατηγορούμενη για 125 
θανάτους. Ομως το αυτί της δεν ιδρώνει. Η λογική της είναι αυτή 
που διακήρυξε από την πρώτη στιγμή: «Εκατσε η στραβή στη 
βάρδια μου»! Τώρα, το παίζει… οσιομάρτυρας που περιμένει υπο-
μονετικά την ποινική δικαίωσή της, που τη θεωρεί σίγουρη. Μένει 
να μάθουμε αν οι εκλογείς θα της υπενθυμίσουν την έννοια της 
πολιτικής ευθύνης. Το ότι απέναντί της βρίσκονται ο Πατούλης 
και ο Σγουρός, άνθρωποι για τους οποίους οι εκλογείς θεωρούν 
ότι δε θα ενεργούσαν διαφορετικά από τη Δούρου, είναι σίγουρα 
υπέρ της συριζαίας. Φτάνει όμως αυτό;

Η απελπισία της Φώφης
Αυτή τη φορά η Φώφη αποφάσισε να πάει στην προσύνοδο 

των ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυ-
ξέλλες και να τα «χώσει» στον Τσίπρα, που ήταν επίσης παρών 
(όπως πάντοτε). Τον κατηγόρησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «που προέρχεται 
από την Αριστερά, κυβέρνησε επί 3,5 χρόνια με την ακροδεξιά 
και σήμερα στηρίζεται σε ψήφους ακροδεξιών βουλευτών για 
να παραμείνει στην κυβέρνηση». Ετσι, «δημιουργείται σύγχυση 
στους πολίτες και δίνει στην ακροδεξιά τη δυνατότητα να παρου-
σιάσει ένα άλλο πρόσωπο από αυτό που πραγματικά έχει. Μην 
ξεχνάμε ο λύκος δεν θα γίνει ποτέ σκυλί συντροφιάς. Γι’ αυτό όσα 
λέμε στο εξωτερικό είναι καλό να τα τηρούμε και στο εσωτερικό 
των χωρών μας».

Λέτε όλ' αυτά να μην τα γνωρίζουν οι ηγέτες της ευρωπαϊκής 
σοσιαλδημοκρατίας; Φυσικά και τα γνωρίζουν, αλλά δεν τους 
εμπόδισαν να καλούν τον Τσίπρα στις μαζώξεις τους και να τον 
έχουν στα όπα-όπα. Ο Μοσκοβισί (που ήταν στην προσύνοδο) 
αβαντάρει όσο μπορεί την κυβέρνηση Τσίπρα στα οικονομικά 
θέματα. Και η Μογκερίνι (επίσης παρούσα) έχει εκφράσει την 
ευγνωμοσύνη της για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Κανένας τους 
δε θα γυρίσει την πλάτη στον Τσίπρα για να εμπιστευτεί τη Φώφη 
με το μόνιμα καρφιτσωμένο χαμόγελο στο πρόσωπο.

Για την υπόθεση Novartis δεν 
έχουμε δει ακόμα «φως», 

μολονότι πέρασε πάνω από 
μήνας από τότε που η κυβέρ-
νηση διέρρευσε πως η Εισαγ-
γελία Διαφθοράς είναι έτοιμη 
να ασκήσει τις πρώτες διώξεις 
κατά πολιτικών προσώπων (και 
τις πρώτες αρχειοθετήσεις για 
υποθέσεις πολιτικών προσώπων, 
σε βάρος των οποίων δε βρέ-
θηκε το παραμικρό). Υπάρχει 
δυστοκία ή απλά περιμένουν ν’ 
ανάψει για τα καλά η προεκλο-
γική περίοδος (και να πάρουν οι 
Τσιπραίοι την τελική απόφαση 
για το χρόνο των εθνικών εκλο-
γών), ώστε να «μπουμπουνίσει» 
η Τουλουπάκη τις πρώτες διώ-
ξεις; Απάντηση δεν έχουμε, αλ-
λά σύντομα θα φανεί τι ισχύει 
και πώς θα το παίξουν.

Μπορεί για τη Novartis να 
μην έχει υπάρξει κάποια εξέλι-
ξη, έχουμε όμως ένα σκάνδαλο 
που προέκυψε εμβόλιμα. Το 
ανακοίνωσαν πρώτα σε κοινή 
συνέντευξη Τύπου Αχτσιόγλου, 

Ξανθός και Πολάκης. Πρόκειται 
για το περιβόητο rebate, ποσό 
που πρέπει να επιστρέφουν οι 
φαρμακοβιομηχανίες στο Δη-
μόσιο. Για την περίοδο 2006-
2010 (τότε την ευθύνη είχε το 
υπουργείο Εργασίας, ενώ πλέον 
την έχουν το υπουργείο Υγείας 
και ο ΕΟΠΥΥ) δεν επιστράφη-
καν από τις φαρμακοβιομηχα-
νίες περίπου 250 εκατ. ευρώ, 
είπε η Αχτσιόγλου. Στο ερώτημα 
γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
δεν έκανε τίποτα επί τέσσερα 
χρόνια για να εισπράξει αυ-
τά τα χρήματα, η Αχτσιόγλου 
απάντησε αφοπλιστικά ότι δεν 
το ήξεραν, αλλά το έμαθαν από 
έκθεση της Γενικής Επιθεωρή-
τριας Δημόσιας Διοίκησης, Μα-
ρίας Παπασπύρου!

Αν δεχτούμε τη δικαιολογία 
(η οποία πολιτικά ισοδυναμεί 
με ομολογία ανικανότητας), 
τότε οι υπουργοί θα έπρεπε 
πρώτα να περιμένουν την ολο-
κλήρωση της σχετικής διαδι-
κασίας (η έκθεση της Γενικής 

Επιθεωρήτριας είχε αποσταλεί 
στην Εισαγγελία Διαφθοράς) 
και μετά να μιλήσουν. Αυτά, 
όμως, είναι «ψιλά γράμματα» 
για την αστική πολιτική. Οι συ-
ριζαίοι ήθελαν να δώσουν τη δι-
κή τους πολιτική διάσταση. Nα 
φανεί ότι είναι αυτοί που έπια-
σαν «στα πράσα» τους υπουρ-
γούς της ΝΔ (2006-2009) και 
του ΠΑΣΟΚ (2009-2010), που 
δε φρόντιζαν να εισπράξουν τα 
λεφτά από τις φαρμακευτικές 
εταιρίες.

Αν και πέρασε μια βδομάδα 
από τότε που η Τουλουπάκη 
διέρρευσε ότι διαβιβάζει τη 
δικογραφία στη Βουλή, επειδή 
«σκόνταψε» σε ενδεχόμενες 
ευθύνες πολιτικών προσώπων, 
ακόμα δεν έχουν υπάρξει ει-
δήσεις. Θα υπάρξουν, όμως, 
είμαστε σίγουροι. Και φυσικά, 
θα γίνει ο απαραίτητος ντόρος. 
Αλλωστε, στον πολιτικό ντόρο 
αποσκοπούν όλ’ αυτά. Οι ποι-
νικές ευθύνες των υπουργών 
έχουν ήδη παραγραφεί.

Σκανδαλολογία για πολιτικό ντόρο

Με το φόβο 
της διαρροής

«Δεδομένου ότι στις δημοτι-
κές εκλογές υπάρχουν πολλοί 
διαφορετικοί συνδυασμοί, σε 
καθέναν από τους οποίους 
μετέχουν πολλά μέλη ή στελέ-
χη που προέρχονται από την 
παράταξή μας, υπογραμμί-
ζουμε ότι τα στελέχη μας θα 
πρέπει να συνομιλούν και να 
συνεργάζονται με όλους τους 
δημοτικούς συνδυασμούς που 
έχουν ως αναφορά τον χώρο 
της ΝΔ. Με κάθε τρόπο πρέπει 
να αποφεύγονται εντάσεις και 
αρνητικές αναφορές. Η ενότη-
τα της παράταξης είναι προτε-
ραιότητα. Στις περιοδείες του 
Προέδρου καθώς και κλιμακί-
ων στελεχών επιβάλλεται να 
ενημερώνονται και να συμμε-
τέχουν όλα τα στελέχη και τα 
μέλη της ΝΔ στην εκάστοτε 
περιοχή, ανεξάρτητα από την 
συμμετοχή τους σε δημοτικά 
ψηφοδέλτια».

Αυτή η ντιρεκτίβα βγήκε 
από το επιτελείο της Πειραι-
ώς, πριν από λίγες μέρες. Την 
υπογράφει ο γραμματέας Αυ-
γενάκης. Ο ίδιος που τον πε-
ρασμένο Σεπτέμβρη ζητούσε 
ουσιαστικά την απομόνωση 
των λεγόμενων «ανταρτών». 
Ομως, καθώς οι τοπικές εκλο-
γές γίνονται ταυτόχρονα με 
τις ευρωεκλογές, υπάρχει ο 
κίνδυνος του αδυνατίσματος 
του κομματικού μετώπου σε 
διάφορες περιοχές, αλλά και 
της διαρροής στην ευρωκάλ-
πη. Αν για παράδειγμα ο μηχα-
νισμός των «ανταρτών» κινηθεί 
αρνητικά προς τη ΝΔ, επειδή 
ο «αντάρτης» δέχτηκε επίθεση 
από τον κεντρικό μηχανισμό ή 
από τοπικά στελέχη (βουλευ-
τές κυρίως), είναι σίγουρο ότι 
θα υπάρξει διαρροή ψηφοφό-
ρων στην ευρωκάλπη, προκει-
μένου ο «αντάρτης» να στείλει 
μήνυμα στην ηγεσία της ΝΔ.

Γι' αυτό και η κατεύθυνση 
από τα «κεντρικά» είναι πλέον 
το «όλοι αγαπημένοι, γιατί όλοι 
ΝΔ είμαστε». Ο Αυγενάκης, 
βέβαια, καταπώς το συνηθίζει, 
δήλωσε ότι δεν έχει αλλάξει 
τίποτα και επιτέθηκε σε όσους 
«επιθυμούν να αποπροσανα-
τολίσουν τον κόσμο». Είναι 
όμως τόσο απλά τα πράγματα 
που δε χρειάζονται ερμηνείες. 
«Μιλάει» η εγκύκλιος.

Με τον Κόκκαλη για το… σοσιαλισμό
Το κάζο με τη Λοΐζου ανάγκα-

σε τους συριζαίους να επι-
σπεύσουν την ανακοίνωση του 
δεύτερου πακέτου υποψήφιων 
ευρωβουλευτών. Και να περι-
λάβουν σ' αυτή μόνο ένα όνομα 
απ' αυτά που «συζητιούνται». 
Του μεγαλοκαπιταλιστή Πέτρου 
Κόκκαλη. Δεν πρόκειται να συ-
ζητηθεί το όνομα της τραγουδί-
στριας Ραλλίας Χρηστίδου, ούτε 
του παλιού ολυμπιονίκη του Tae 
Kwon Do  Αλέξανδρου Νικολα-
ΐδη, ούτε του πανεπιστημιακού 
Μιχάλη Σπουρδαλάκη. Περισσό-
τερο συζητούνται κάποιες αρνή-
σεις που εκφράστηκαν έμμεσα 
(όπως του Παναγιώτη Γιαννάκη 
και του Γαβριήλ Σακελλαρίδη), 
παρά οι υποψηφιότητες που 
ανακοινώθηκαν (πλην Κόκκαλη).

Υπάρχει, βέβαια, και η καβά-
τζα του τρίτου πακέτου ονομά-
των, αλλά δε θα προκαλέσουν 
καμιά έκπληξη οι υποψηφιότη-
τες της Κουντουρά, του Δανέλ-
λη, της Ρεπούση, ενδεχομένως 
του Ραγκούση. Ολες αυτές είναι 
προβλέψιμες και ως «έκπληξη» 
έχουν ήδη καεί. Είναι σίγουρο 
ότι οι συριζαίοι ψάχνουν κάποιο 
«τρανταχτό» όνομα, γιατί μέχρι 
στιγμής μόνο αρνητική δημοσιό-
τητα έχουν εξασφαλίσει. Πρώτα 
με τη Λοΐζου, στη συνέχεια με 
τον Κόκκαλη.

Δεν είναι η κριτική της ΝΔ 
(έσπευσε να ανακοινώσει: 
«Κόκκαλης στα δημόσια έργα, 
Κόκκαλης στο Κόντρα Τσάνελ, 
τώρα Κόκκαλης και στην Ευ-
ρωβουλή. Σήμερα έπεσε και 
το τελευταίο φύλλο συκής στις 
σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με την δια-
πλοκή») που κάνει τη ζημιά στον 
ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κούλης και η παρέα 
του, που συμπεριφέρονται σαν 
τσιράκια του Μαρινάκη, είναι 
οι τελευταίοι που μπορούν να 
μιλήσουν πειστικά ενάντια στη 
διαπλοκή. Τη ζημιά θα την κάνει 

το ίδιο το γεγονός της υποψηφι-
ότητας Κόκκαλη. Ο οποίος, στην 
πρώτη κιόλας συνέντευξή του ως 
υποψήφιος ευρωβουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ (στο κρατικό ΑΜΠΕ, για 
να φτάσουν τα λεγόμενά του πα-
ντού), φρόντισε να διαλύσει κά-
θε αμφιβολία ως προς τη σχέση 
του με τον πατέρα του και τον 
καπιταλιστικό όμιλο που αυτός 
έχει χτίσει.

Καμαρώνει για την «επιχειρη-
ματική δραστηριότητα της οικο-
γένειάς του», που είναι «στενά 
συνυφασμένη με τη δημιουργία 
της πρώτης ελληνικής τεχνο-
λογικής βιομηχανίας υψηλής 
τεχνολογίας. Μια εταιρία που 
ξεκίνησε από την Ελλάδα και 
έχει επεκταθεί σε περισσότερες 
από 100 χώρες του κόσμου, μια 
εταιρία η οποία είναι το απόλυτο 
ελληνικό τεχνολογικό start up. 
Μιλάμε δηλαδή για μία επιχειρη-
ματική δραστηριότητα, με έντονη 
εξαγωγική δραστηριότητα που 
αποφέρει έσοδα στο ελληνικό 
κράτος και διατηρεί την εργασία 
για χιλιάδες άξιους έλληνες ερ-
γαζόμενους σε έναν κλάδο υψη-
λής τεχνολογίας που υποφέρει 
από το brain drain».

Να προσκυνήσουμε, λοιπόν, 
τον Σωκράτη Κόκκαλη και τους 
γιους του! Είναι οι αναμορφωτές 
της Ελλάδας, οι μεγάλοι ευεργέ-
τες χιλιάδων εργαζόμενων. Κι 
εκείνοι που μιλούν για εκμετάλ-
λευση ανθρώπου από άνθρωπο, 
για κλοπή απλήρωτης εργασίας, 
για αρπαγή υπεραξίας, οφεί-
λουν να το ξανασκεφτούν και να 
παρατήσουν τα… ξεπερασμένα 
μαρξιστικά δόγματα. 

«Προσωπικά έχω πολλά χρό-
νια ενεργούς συμμετοχής σε 
κοινωνικά και πολιτικά εγχει-
ρήματα όπου έχει καταγραφεί 
ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι 
την πολιτική. Το αποτέλεσμα 

είναι αυτό που με κινητοποιεί, 
όπως αποδεικνύει η διαδρομή 
μου μέχρι τώρα. Κι αυτή είναι η 
δική μου απάντηση στην καχυ-
ποψία των πολιτών», δηλώνει με 
θράσος ο καπιταλιστής. Εμείς 
το μόνο που γνωρίζουμε ως 
πολιτική (λέμε τώρα) δράση εκ 
μέρους του είναι η συμμετοχή 
στο συνδυασμό του Μαρινάκη 
στον Πειραιά, από τον οποίο ο 
«κάπο» του λιμανιού τον έδιωξε 
πριν από δυο βδομάδες, όταν 
σιγουρεύτηκε ότι θα κατέβει ως 
υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος 
μας ενημερώνει ότι συμμετέχει 
«σε μια πολιτική κίνηση, που 
ονομάζεται “ΚΟΣΜΟΣ“. Φιλο-
δοξία του “ΚΟΣΜΟΥ“ είναι να 
συμβάλει στον πολιτικό διάλογο 
με προτάσεις για τη βιώσιμη ανά-
πτυξη, για τη μείωση των ανισοτή-
των και κυρίαρχα για την αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
με οδηγό τους 17 παγκόσμιους 
στόχους των Ηνωμένων Εθνών»! 

Ομολογούμε ότι αγνοούσαμε 
την ύπαρξη της «Πολιτικής Κίνη-
σης ΚΟΣΜΟΣ». Μια ματιά που 
ρίξαμε στο Διαδίκτυο για να… 
ξεστραβωθούμε, δεν απέδωσε 
ούτε ένα σχετικό λήμα. Φαίνε-
ται ότι την ίδια άγνοια είχε και 
η πολιτική γραμματεία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, η οποία στην ανακοίνωση 
των ονομάτων των υποψήφιων 
ευρωβουλευτών αναφέρει τον 
Κόκκαλη ως «ανεξάρτητο δημο-
τικό σύμβουλο Πειραιά», χωρίς 
καμιά αναφορά στην «Πολιτική 
Κίνηση ΚΟΣΜΟΣ». Ο Κόκκαλης, 
όμως, επιμένει ότι δίνει εδώ και 
χρόνια κοινωνικές μάχες με τον 
«ΚΟΣΜΟ» και «είναι γνωστή 
η δράση του για την προώθη-
ση των 17 παγκόσμιων στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ 
ως το 2030». Και επειδή είναι… 
«λαρτζ» άνθρωπος ζητά: «Αν 
υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες 
στο επίπεδο της πολιτικής μας 

πρότασης ως “ΚΟΣΜΟΣ“ (σ.σ. 
!!!) με χαρά να ακούσουμε κριτι-
κή και -γιατί όχι;- να βελτιωθούμε. 
Ομως η λάσπη και τα fake news 
που στοχοποιούν εμένα και την 
οικογένειά μου το μόνο που 
κάνουν είναι να δηλητηριάζουν 
ακόμη περισσότερο την πολιτική 
και δημόσια ζωή στη χώρα μας».

Δεν νομίζουμε ότι χρειάζο-
νται περισσότερα. Να θέσουμε 
μόνο το ερώτημα: τι είδους δι-
απλοκή στήνει ο Κόκκαλης (πα-
τήρ) με τον ΣΥΡΙΖΑ;
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Ραψωδία… γιατί στον πυρήνα της υπάρχει το έπος. Με τη 
μορφή της εστίασης πάνω σε γεγονότα ιστορικά, με πρωταγωνι-
στές ανθρώπους ξεχωριστούς, που η διακριτότητά τους δεν τους 
αποσπά από τους συντρόφους τους, αλλά τους αναγορεύει σε 
παραδείγματα/υποδείγματα μιας συλλογικής δράσης. .

Σε κόκκινο… όπως το κόκκινο του αίματος, το κόκκινο της 
ελπίδας, το κόκκινο της επανάστασης. Οπως η «κόκκινη παρ-
θένα της Μονμάρτρης» και η «κόκκινη Ρόζα».  Οπως «Το Κόκκινο 
Γαρύφαλλο» που έγραψε η Λουίζ Μισέλ, όταν εκτελέστηκε ο 
ποιητής Τεοφίλ Φερέ, ο κομμουνάρος σύντροφός της. Οπως τα 
κόκκινα γαρύφαλλα που συνήθιζε να βάζει στο γραφειάκι της η 
Ηλέκτρα  Αποστόλου, σ’ ένα τενεκεδάκι από κονσέρβα. Οπως το 
κόκκινο νήμα που συνδέει τους αιώνες και τις γενιές των ανθρώ-
πων που αγωνίζονται για να περάσουμε από την προϊστορία στην 
Ιστορία, πληρώνοντας το βαρύ τίμημα που πάντοτε πληρώνουν 
αυτοί που βγαίνουν μπροστά.

Τέσσερις γυναίκες: Λουίζ Μισέλ, Ρόζα Λούξεμπουργκ, Ηλέ-
κτρα Αποστόλου, Ουλρίκε Μάινχοφ. Μια ιστορική διαδρομή 
ενός αιώνα. Από την Κομμούνα του Παρισιού μέχρι τα «μολυ-
βένια χρόνια» της Γερμανίας τη δεκαετία του ‘70, περνώντας 
από την επανάσταση στο Βερολίνο το 1918-19 και την αντικα-
τοχική αντίσταση στην Ελλάδα το 1941-44. Αγωνίστριες για την 
κοινωνική απελευθέρωση, σε διαφορετικές εποχές, σε διαφορε-
τικά μήκη και πλάτη της Γης. Με διαφορετικές προσωπικότητες, 
με διαφέρουσες ιδεολογικοπολιτικές απόψεις, σε διαφορετικά 
κοινωνικά περιβάλλοντα. Αλλά με το κόκκινο νήμα να συνδέει την 
παρουσία τους, τη δράση τους, τη στάση ζωής τους.

Αυτές οι επώνυμες επαναστάτριες μιλούν και για λογαριασμό 
όλων των «ανώνυμων». Των γυναικών των λεύτερων βουνών και 
των αποκλεισμένων πόλεων, της φυλακής, της εξορίας και του 
εκτελεστικού αποσπάσματος. Αυτών που βρέθηκαν στην πρώτη 
γραμμή των απελευθερωτικών μαχών κι αυτών που έμειναν πίσω 
και στήριξαν αυτές τις μάχες.

Ενα υβρίδιο επικού θεάτρου και θεάτρου-ντοκουμέντο. Θε-
ατρικός λόγος, ντοκουμέντα, μαρτυρίες, λογοτεχνικά κείμενα 
συντίθενται σε ένα παλίμψηστο που ανιχνεύει τις συνδέσεις 
και ενσαρκώνονται για να επαναφέρουν στην προσοχή μας 
την επίμονη διαχρονικότητα του επαναστατικού οράματος.

Υπό τους ήχους του σπουδαίου Μπιλ Ντίξον (και όχι μόνο).
Μια βουτιά στην Ιστορία, όχι ως μνημόσυνο, αλλά ως διε-

ρεύνηση κρίσιμων σημερινών ερωτημάτων.
Παραστάσεις που απομένουν:
Σαββατoκύριακα 30-31 Μάρτη, 6-7, 13-14, 20-21 Απρίλη,
                                         4-5, 11-12 Μάη.

Στο κτίριο της ΚΟΝΤΡΑΣ, Αγαθουπόλεως 65 και Αχαρνών.
Ωρα έναρξης: 20.30.
Είσοδος ελεύθερη

(Μετά την έναρξη η είσοδος δεν είναι δυνατή)
Απαιτείται κράτηση στο 6973930419

Μετά την παράσταση ακολουθεί 
συζήτηση με τους συντελεστές

Trailer: http://www.anoikeiosi.gr/yliko/videos/videos-rapsodia.html
Περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση: www.anoikeiosi.gr

Βόλος

Φασίστας μπράβος ξυλοκοπεί αγωνιστή 
κι οι μπάτσοι του κάνουν πλάτες!

Στις 24 Μάρτη, στις 4:15 τη νύχτα, στη 
διασταύρωση Κουμουνδούρου και 

Ιάσονος στο Βόλο, φασίστας μπράβος, 
φύλακας της καφετέριας «Puerto», επι-
τέθηκε και άρχισε να ξυλοκοπεί με μανία 
τον 58χρονο Ρ.Α. με γροθιές, κλωτσιές και 
βρίζοντάς τον («πούστη, παλιοκουμμούνι, 
έχεις κόκκινο σπρέι, είσαι βρωμοκομμου-
νιστής» κτπ). Για δέκα λεπτά τον χτυπούσε 
συνεχώς, παρά τις εκκλήσεις του να στα-
ματήσει γιατί είναι μεγάλος άνθρωπος. 
«Να ψοφήσεις παλιοκουμμούνι» ήταν η 
απάντησή του.

Αφού «χόρτασε» να τον χτυπάει, τον 
τράβηξε σέρνοντάς τον από τα ρούχα για 
πενήντα μέτρα, μέχρι την καφετέρια «Μι-
νέρβα», και ζήτησε να πάρουν τηλέφωνο 
την αστυνομία. Σημειωτέον ότι ο Ρ.Α. δεν 
είχε χρησιμοποιήσει το σπρέι, γεγονός 
που επιβεβαίωσε και ο αστυνομικός που 
έφτασε.

Συνέχισε να τον χτυπά και μπροστά 
στους αστυνομικούς! Ο διάλογος:

Αστυνομικός: Σταμάτα να τον χτυπάς.
Μπράβος: Είναι πούστης, παλιοκουμ-

μούνι, γράφει να κλείσει η ΑΓΕΤ.
Αστυνομικός: Ποιος σου το είπε;
Μπράβος: Τον θυμάμαι. Το αφεντικό 

έδωσε 300.000 για το μαγαζί.
Τα ίδια απάντησε και στον αξιωματι-

κό υπηρεσίας. Μάλιστα, πρότεινε στους 

αστυνομικούς να τον χτυπήσουν και αυτοί, 
να του βάλουν 1.000 ευρώ πρόστιμο και 
να τον χώσουν στη φυλακή!

«Εγώ αγαπάω την Ελλάδα, αγαπάω την 
αστυνομία, έχω φίλους αστυνομικούς», 
έλεγε ο Αρτούρ (αλβανικής καταγωγής).

Απευθυνόμενος στον Ρ.Α. ο αξιωματι-
κός υπηρεσίας ρώτησε αν είχε σπρέι. Ο 
Ρ.Α. ρώτησε αν είναι παράνομο. Ο αξιω-
ματικός υπηρεσίας απάντησε όχι. Ημουνα 
πενήντα μέτρα μακριά από το μαγαζί που 
φύλαγε, είπε ο Ρ.Α. «Σήκωσε τα ρούχα 
να δούμε αν έχεις σημάδια», είπε ο αξι-
ωματικός υπηρεσίας. Οταν φάνηκαν τα 
σημάδια… άλλαξε γνώμη: «Δεν σημαίνει 
τίποτα. Μάρτυρες έχεις;». Οχι, απάντησε 
ο Ρ.Α. «Δεν μπορεί να αποδειχτεί τίποτα. 
Κι εμείς, πριν γίνουμε αστυνομικοί, γράφα-
με συνθήματα. Τώρα άσε τους νέους να 
γράφουν. Πρόσεχε, αν σε ξαναπιάσουμε, 
θα τα χρεωθείς όλα. Θα σε πάνε τα παιδιά 
με το περιπολικό στο σπίτι, να σε δούνε ν’ 
ανεβαίνεις την πόρτα». Ξημερώματα τον 
πήγαν στο σπίτι του.

Το απόγευμα, ο σύντροφος μου τηλε-
φώνησε να βρεθούμε και μου κατήγγειλε 
το γεγονός. Στις 25 Μάρτη, στις 11 το πρωί, 
πήγα και βρήκα το αφεντικό του μπράβου. 
Ηταν ενήμερος. Τον ρώτησα αν η πολιτική 
του μαγαζιού είναι να δέρνει αναρχικούς 
και κομμουνιστές. «Οχι», είπε, «δεν έχω 
σχέση μ’ αυτά. Κοιτούσε παράξενα, είχε 

γάντια και σπρέι. Του έχω πει, όποιος πλη-
σιάζει το μαγαζί να τον δαγκώσει».

Μα, ήταν 50 μέτρα μακριά, του είπα. 
«Μπορεί να έγραφε σε άλλο μαγαζί», 
μου απάντησε. Και συ παίζεις το ρόλο 
του αστυνομικού; τον ρώτησα. «Τώρα έχω 
δουλειά», μου απάντησε. «Αλλωστε, πήγαν 
στην αστυνομία και λύθηκε το θέμα. Κάντε 
ό,τι θέλετε».

Θέμα πρώτο: Φασίστας μπράβος χτυ-
πάει επειδή κάποιος είναι κομμουνιστής, 
αναρχικός ή κάτι τέτοιο.

Θέμα δεύτερο: Παραδέχεται τον ξυ-
λοδαρμό στους αστυνομικούς και τον 
συνεχίζει μπροστά τους. Συνήθως, όταν 
κάποιος χτυπάει κάποιον άλλο, φεύγει, 
για να μην τον πάνε αυτόφωρο. Τι είναι 
αυτό που αποθρασύνει τον φασίστα και 
φρενάρει τους αστυνομικούς, που είδαν 
με τα μάτια τους να διαπράττονται μια 
σειρά αδικήματα (ξυλοδαρμός, εξύβρι-
ση, παράνομη κατακράτηση, αντιποίηση 
αρχής κτλ.); Φήμες λένε ότι πίσω από τους 
μπροστινούς είναι το μεγάλο αφεντικό της 
πόλης. Μπα, ή μήπως Μπε;

Θέμα τρίτο: Θ’ αφήσουμε αναπάντητη 
την προκλητική φασιστική συμπεριφορά 
του μπράβου και του αφεντικού του; Δεν 
πρέπει το χέρι του φασισμού να το κόψου-
με στη ρίζα, να το ξεράνουμε;

Θύμιος Καλόγηρος

Μια στο καρφί και μια στο πέταλο

Η ομάδα του Κοτζιά («Πράτ-
τω») ανακοίνωσε ότι τρία στε-

λέχη της, τα μόνα που κατείχαν 
δημόσιες θέσεις (στο υπουργείο 
Εξωτερικών), παρέδωσαν τις πα-
ραιτήσεις τους, «που ζητήθηκαν 
άμεσα ή έμμεσα από το Μαξίμου 
με έωλα επιχειρήματα».

Ο Κατρούγκαλος, που είναι ο 
αρμόδιος υπουργός, δήλωσε ότι 
οι παραιτήσεις «ουδέποτε τους 
είχαν ζητηθεί» και ότι «λυπάται 
για την αποχώρηση των στελε-
χών αυτών του υπουργείου, με τα 
οποία είχε καλή συνεργασία και 
είχαν προσφέρει ευσυνείδητα τις 
υπηρεσίες τους στο υπουργείο 
Εξωτερικών».

Δε θα ψάξουμε εμείς, βέβαια, 
να βρούμε αν παραιτήθηκαν ή 
τους παραίτησαν (αυτό το ξέρουν 
μόνο ο Κοτζιάς και ο Τσίπρας), 
αλλά θα πάμε στην ουσία. Η 
ομάδα του Κοτζιά κατήγγειλε ότι 
«η θρυαλλίδα του προβλήματος 
που προέκυψε στις σχέσεις μας 
αφορά την πολιτική της κυβέρ-
νησης και της Αριστεράς τους 
τελευταίους μήνες στη Θράκη». 
Το «Πράττω», σύμφωνα με την 
ανακοίνωσή του, «υπερασπίζεται 
τις μειονότητες μέσα στη μειονό-
τητα» και συγκεκριμένα «το δικαί-
ωμα των Ελλήνων Πομάκων, Ρο-
μά και Αλεβιτών να μην υποτάσ-
σονται στο τουρκικό προξενείο, 
στις προσπάθειές του να τους 
ποδηγετήσει με την παραδοσια-
κή συμβολή ορισμένων ελληνικών 
δυνάμεων» (ποιες είναι αυτές οι 
δυνάμεις;). «Θα υπερασπιστούμε 

το δικαίωμα των Πομάκων να μην 
υποχρεώνονται να μαθαίνουν μια 
ξένη για αυτούς γλώσσα, τα τούρ-
κικα. Θα αντιπαλέψουμε κάθε 
προσπάθεια να παραδοθούν οι 
έλληνες μουσουλμάνοι στα χέ-
ρια τρίτων. Θα πολεμήσουμε κά-
θε επιδίωξη δημιουργίας εκ νέου 
συνθηκών φόβου στις κοινότητες 
των Ελλήνων μουσουλμάνων που 
αντιπαλέψαμε τα τέσσερα τελευ-
ταία χρόνια με μεγάλο κόπο και 
πολλές θετικές ενέργειες. Αυτό 
αφορά και συγκεκριμένους ελ-
ληνικούς θεσμούς», γράφει η 
ανακοίνωση.

Εμμέως πλην σαφώς, ο Κοτζιάς 
κατηγορεί το Μαξίμου ότι σαμπο-
τάρει την πολιτική διάσπασης της 
μειονότητας της Θράκης με την 
απόσπαση των Πομάκων από την 
επιρροή του τουρκικού προξενεί-
ου, που χρόνια τώρα προσπαθεί 
να εφαρμόσει το ελληνικό κρά-
τος, με ισχνά αποτελέσματα 
όπως φαίνεται. Ολ' αυτά, βέβαια, 
γίνονται με διοχέτευση χρημάτων 
σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις 
και με δράση που θυμίζει πρα-
κτοριλίκι.

Δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται 
«εκεί πάνω», βλέπουμε όμως ότι ο 
Κοτζιάς, που έπεσαν να τον φάνε 
επειδή μίλησε σε πρόσφατη συνέ-
ντευξή του για συνεκμετάλλευση 
στο Αιγαίο («να μην είμαστε μο-
ναχοφαγάδες» ήταν η χαρακτη-
ριστική του φράση, εμφανίζεται 
τώρα ως υπερασπιστής των πιο 
ακραίων εθνικιστικών στοιχείων 
που δρουν στη Θράκη.

Πειραιάρχης

Ο μητροπολίτης Πειραιά (δε χρειάζεται συστάσεις) δεν 
περιορίστηκε μόνο στα θρησκευτικά του καθήκοντα. 

Απηύθυνε «ένα εγκάρδιο ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής 
του στον τελευταίο ίσως φιλογενή και μεγάλο ευεργέτη, τον 
Ευάγγελο Μαρινάκη, ο οποίος δεν φείδεται της προσωπικής 
του περιουσίας για να καταδείξει την αλήθεια του Ελληνικού 
Εθνους και της αμωμήτου ορθοδόξου καθολικής μας πίστε-
ως». Και συνέχισε: «Τον ευγνωμονώ εκ βάθους ψυχής, διότι 
όλα όσα προσφέρει δεν είναι από επιχειρήσεις στην Ελλάδα, 
αλλά είναι από μια καταξιωμένη επιχειρηματική δράση εκτός 
Ελλάδος, όπου εκεί μεγαλύνει το μέγα της θαλάσσης κράτος 
των Ελλήνων».

Οι παρατρεχάμενοι χειροκρότησαν θερμά όταν ο μεγάλος 
ευεργέτης πήρε τη θέση του στο βήμα που είχε στήσει ο δή-
μος Πειραιά, δίπλα στην αποκαλυφθείσα προτομή του Νικητα-
ρά (το κόστος της ήταν η νέα χορηγεία του μεγάλου ευεργέτη) 
για να διαβάσει αυτά που του είχαν γράψει οι συνεργάτες του. 
Ξεπέταξε γρήγορα τα τετριμμένα («να αντλούμε δύναμη από 
τους αγωνιστές του '21» κτλ.) και πέρασε στο ζουμί, στο λόγο 
για τον οποίο οργανώθηκε η φιέστα: «Σήμερα η κυβέρνηση 
επαναφέρει στο προσκήνιο αυτή την αρνητική παράδοση της 
φυλής μας. Προκειμένου να αποπροσανατολίσει την κοινή 
γνώμη από τα άλυτα προβλήματα που έχει συσσωρεύσει, σπι-
λώνει τη μνήμη κάποιων εκ των επιφανεστέρων Ελλήνων (σ.σ. 
τον εαυτό του εννοούσε!), με διαρκή και πολύπλευρη προσφο-
ρά στην ελληνική κοινωνία. Τους στοχοποιεί, “τιμωρώντας“ 
τους για τη θέση τους στον δημόσιο βίο, πετώντας τόνους 
λάσπης καθημερινά και προχωρώντας σε μια πρωτοφανή δο-
λοφονία χαρακτήρων (sic!), με τη βοήθεια πρόθυμων κρατικών 
λειτουργών» (οι τελευταίοι είναι, προφανώς, εισαγγελείς και 
δικαστές που έχουν ασκήσει διώξεις κατά Μαρινάκη).

Δεν πρόκειται για γραφικότητες (μολονότι υπάρχει και αυτό 
το στοιχείο, όπως και το στοιχείο της ελληνοχριστιανικής κα-
κογουστιάς). Πρόκειται για ένα αρρωστημένο σύμπτωμα. Ενας 
μεγαλοκαπιταλιστής, που έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με 
την αστική Δικαιοσύνη ακόμα και για ζητήματα εμπόριου ναρ-
κωτικών, ελέγχει μια ολόκληρη μεγαλούπολη-εργατούπολη. Κι 
αν σήμερα βρίσκεται σε άγρια κόντρα με την κυβέρνηση, δεν 
πέρασε καιρός από τότε που μπαινόβγαινε στο Μαξίμου ως 
«προσωρινός υπερθεματιστής», ως ένας από τους επιχειρη-
ματίες που θα χτυπούσαν τη διαπλοκή!
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Στο προηγούμενο φύλλο 
αναφερθήκαμε στο μπα-

σκετικό Bατερλό του Βασιλειά-
δη. Ο υφυπουργός Αθλητισμού 
προσπάθησε ανεπιτυχώς να 
το παίξει θεματοφύλακας του 
ελληνικού μπάσκετ και τελικά 
κατάφερε να επιβεβαιώσει για 
μια ακόμα φορά και με τον πιο 
κατηγορηματικό τρόπο ότι στο 
μπάσκετ δεν μπορεί να γίνει 
το παραμικρό χωρίς τη συγκα-
τάθεση του Βασιλακόπουλου. 
Με τον τρόπο που χειρίστηκε 
την υπόθεση της άρνησης της 
ερυθρόλευκης ΚΑΕ να κατέβει 
και να αγωνιστεί στο ντέρμπι με 
τον Παναθηναϊκό, ο Βασιλειά-
δης έδειξε ότι είναι πολύ λίγος. 
Και όσους δεν πείστηκαν για την 
ανικανότητά του, μετά την υπό-
θεση του μπασκετικού ντέρμπι, 
φρόντισε να τους πείσει με τις 
δηλώσεις του στην εκπομπή της 
ΕΡΤ «Επόμενη Μέρα». 

Μιλώντας για την απαξίωση 
του ελληνικού ποδοσφαίρου 
και τα φαινόμενα οπαδικής βί-
ας, κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι δεν υπάρχει βούληση από 
τους παράγοντες του ποδοσφαί-
ρου για να λύσουν το πρόβλημα, 
αφού χρησιμοποιούν τις ομάδες 
τους «πολλές φορές ως πολιτικό 
κόμμα». Πέρασαν σχεδόν δυό-
μισι χρόνια για να καταλάβει ο 
Βασιλειάδης ότι ο βασικός λό-
γος που οι καπιταλιστές «επεν-
δύουν» στον αθλητισμό είναι για 
να χρησιμοποιήσουν τη δυναμι-
κή που έχουν οι μεγάλες ομά-
δες για να διασφαλίσουν ή να 
προωθήσουν τα επιχειρηματικά 
τους συμφέροντα. Και φυσικά, η 
αξιοποίηση της δυναμικής της 
ομάδας προϋποθέτει να έχουν 
τους οπαδούς της σε «εγρήγορ-
ση», ώστε να δρουν ως ιδιωτικός 
τους στρατός.

Ακολουθώντας το παράδειγ-
μα των περισσότερων υπουρ-
γών, σε κάποιον που δεν ξέρει 
πρόσωπα και πράγματα έδωσε 
την εντύπωση ανθρώπου που πα-
ρακολουθεί και καταγράφει την 
κατάσταση και τις εξελίξεις και 
όχι του καθ' ύλην αρμόδιου που 
πρέπει να πάρει τις αναγκαίες 
πρωτοβουλίες για να διορθώσει 
τα κακώς κείμενα. Κατά τη διάρ-
κεια της εκπομπής τόνισε ότι οι 
ομάδες και η Λίγκα θα μπορού-
σαν να λύσουν τα προβλήματα, 
αν είχαν τη βούληση (άφησε να 
εννοηθεί ότι η κυβέρνηση δεν 
μπορεί να παρέμβει, γιατί στο 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο 
υπάρχει το αυτοδιοίκητο), όμως 
δεν έχουν τη βούληση και γι' αυ-
τό αδιαφορούν και δεν κάνουν 
καμία προσπάθεια για να βελ-
τιώσουν το άθλημα. Εμμέσως 
πλην σαφώς, δήλωσε απαισιό-
δοξος, προβλέποντας ότι πολύ 
δύσκολα θα βρεθεί λύση, αφού 
το ποδόσφαιρο ταλανίζεται από 
έναν επιχειρηματικό πόλεμο με 

σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά, 
στον οποίο οι αντιμαχόμενοι 
καπιταλιστές προσπαθούν να 
χρησιμοποιήσουν τις ομάδες για 
να προωθήσουν τα σχέδιά τους.

Στη συνέχεια της εκπομπής 
παραδέχτηκε ότι στο θέμα της 
αντιμετώπισης της αθλητικής 
βίας δεν υπάρχει σοβαρή πρόο-
δος και ότι το τελευταίο χρονικό 
διάστημα υπάρχει μια σημαντι-
κή αύξηση περιστατικών αθλη-
τικής βίας, γιατί η αντιπαλότητα 
μεταξύ των συνδέσμων των ορ-
γανωμένων οπαδών βρίσκεται 
σε έξαρση και έχει πάρει τα 
χαρακτηριστικά πολέμου δίχως 
αύριο. Ο Βασιλειάδης εκμεταλ-
λεύτηκε το φιλικό περιβάλλον 
της ΕΡΤ και προσπάθησε να πεί-
σει ότι η κυβέρνηση πήρε πρω-
τοβουλίες για να δημιουργήσει 
ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο, με 
αυστηρές ποινές, ώστε να σταλ-
θεί το μήνυμα της «μηδενικής 
ανοχής». Ανέφερε ότι υπήρξαν 
άμεσα αποτελέσματα και ότι 
«από την επόμενη ημέρα της 
σύλληψης -και είχαμε πολλές 
συλλήψεις αυτά τα χρόνια- ο πα-
ραβάτης νιώθει τον πέλεκυ της 
Δικαιοσύνης και πετυχαίνουμε 
άμεσα την απομάκρυνσή του 
από τα γήπεδα».

Δεν ξέρουμε αν ο υφυπουρ-
γός γνώριζε ότι ο συντονιστής 
της εκπομπής δε θα τον έφερ-
νε σε δύσκολη θέση και δε θα 
τον ρωτούσε για την υπόθεση 
του ξυλοδαρμού του διαιτητή 
Τζήλου (είναι το πιθανότερο) 
ή αν ρισκάρισε, πάντως θέλει 
πολύ θράσος για να μιλάς για 
αποτελεσματική αντιμετώπιση 
της αθλητικής βίας, όταν σε ένα 
από τα σπουδαιότερα περιστα-
τικά (ίσως το σπουδαιότερο) της 
θητείας του, η αθλητική δικαιο-
σύνη όχι μόνο δεν κατάφερε 
να τιμωρήσει τους θύτες αλλά, 
με την κωλυσιεργία της έδω-
σε τη δυνατότητα στο βασικό 
κατηγορούμενο (ο οποίος είχε 
«στενές» επαφές με διοικητικά 

στελέχη της ΠΑΕ Ολυμπιακός), 
να διαφύγει στο εξωτερικό.

Η «σεμνή» εκπομπή έκλεισε 
με το δυνατό σημείο της κυβέρ-
νησης, κατά δήλωση Τσίπρα, τα 
οικονομικά του ποδοσφαίρου. Ο 
υφυπουργός ανέφερε ότι «όσο 
οι παράγοντες δεν ασχολούνται 
με τον αθλητισμό, γιατί θέλουν 
να βγάλουν χρήματα απ΄ αυτόν, 
δεν τον αντιμετωπίζουν δηλαδή 
σαν μία επιχείρηση, αλλά χρη-
σιμοποιούν τις ομάδες τους για 
επίτευξη άλλων σκοπών, είτε για 
το προσωπικό ονόρε είτε για να 
επιτύχουν πολιτικούς σκοπούς, 
χρησιμοποιώντας πολλές φο-
ρές ως πολιτικό κόμμα την ομά-
δα τους, τότε προφανώς και δεν 
υπάρχει ελπίδα». Ανέφερε ακό-
μα ότι τα τελευταία δυόμισι χρό-
νια γίνονται προσπάθειες για να 
δημιουργηθεί «ένα ασφαλές και 
στέρεο οικονομικό περιβάλλον 
που δε θα έχει θέση γι΄ αυτούς 
που δεν ενδιαφέρονται».

Είναι φανερό ότι ο Βασιλειά-
δης δεν έχει επαφή με την πραγ-
ματικότητα. Από καταβολής του 
το ελληνικό επαγγελματικό πο-
δόσφαιρο είναι κρατικοδίαιτο. 
Για τη συντριπτική πλειοψηφία 
των ομάδων, τα έσοδά τους προ-
έρχονται κατά κύριο λόγο από 
την κρατική επιχορήγηση, τα 
τηλεοπτικά δικαιώματα και τις 
χορηγίες από τον ΟΠΑΠ και άλ-
λους κρατικούς οργανισμούς. Τα 
τελευταία χρόνια, που η πιάτσα 
έχει «στεγνώσει» από φράγκα, 
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, 
οι ιδιοκτήτες των ομάδων (μονα-
δική εξαίρεση είναι ο Σαββίδης) 
βάζουν το χέρι στην τσέπη μόνο 
το χειμώνα για να μην κρυώνουν, 
τα μπάτζετ συνεχώς μειώνονται 
και η Super League ψάχνει να 
βρει χορηγό για να καλύψει τα 
λειτουργικά της έξοδα και τους 
μισθούς των υπαλλήλων της. 
Ολα αυτά είναι ψιλά γράμματα 
για τον υφυπουργό, ο οποίος, 
όπως κάνει κάθε συριζαίος που 
σέβεται τον εαυτό του, δεν έχει 

κανένα ενδοιασμό να αναστρέ-
ψει την πραγματικότητα και να 
προσπαθήσει να μας πείσει ότι 
«ο ήλιος βγαίνει από τη δύση και 
δύει στην ανατολή». 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
ΥΓ. Στη συνάντηση της περα-

σμένης Τετάρτης με τους εκπρό-
σωπους της Super League για 
θέματα που αφορούν το ελλη-
νικό επαγγελματικό ποδόσφαι-
ρο, ο Βασιλειάδης δε δέχτηκε 
να γίνει συζήτηση για αλλαγές 
στην αναδιάρθρωση των Super 
League και Football League. 
Στην τελευταία συνεδρίαση του 
ΔΣ της Λίγκας είχε αποφασιστεί 
να ζητηθεί συνάντηση με τον 
Βασιλειάδη και ανάμεσα στα θέ-
ματα που θα συζητούσαν οι δυο 
πλευρές να τεθεί και το θέμα της 
αναστολής της εφαρμογής της 
αναδιάρθρωσης. Οι εκπρόσωποι 
των ομάδων ζήτησαν, εμμέσως 
πλην σαφώς, να μην προχωρήσει 
η συμφωνία ανάμεσα στην κυ-
βέρνηση και τις ομάδες (μείωση 
των ομάδων της Super League 
σε 14 και η Football League ημιε-
παγγελματική με 16 ομάδες) και 
ταυτόχρονα να συνεχίσουν να 
παίρνουν φράγκα από την ΕΡΤ 
για τα τηλεοπτικά δικαιώματα 
του πρωταθλήματος. Η απαί-
τησή τους δεν έγινε αποδεκτή 
από τον Βασιλειάδη, ο οποίος 
δε δέχτηκε καν να μπει επί της 
ουσίας, τονίζοντας ότι «έχει 
ήδη βάλει νερό στο κρασί του», 
αποδεχόμενος την πρόταση 
της Λίγκας για πρωτάθλημα με 
14 ομάδες και όχι με 12, όπως 
ήταν η αρχική πρόταση της κυ-
βέρνησης.

Το θέμα της μείωσης των ομά-
δων της Super League είχε τεθεί 
μετ' επιτάσεως από την πλευρά 
της NOVA και σύμφωνα με τα 
όσα υποστήριζαν οι εκπρόσωποι 
του συνδρομητικού καναλιού 
(την περίοδο εκείνη ήταν ο μο-
ναδικός τηλεοπτικός χορηγός 
του πρωταθλήματος για τους 
αγώνες όλων των ομάδων), η 
δραστική μείωση των ομάδων 
ήταν αναγκαία για να αυξηθεί 
η ανταγωνιστικότητα του πρω-
ταθλήματος, να γίνει πιο ελκυ-
στικό για τους φιλάθλους και να 
βγει από την πορεία απαξίωσης 
στην οποία βρίσκεται (ο άλλος 
τρόπος είναι να βάλουν οι ιδι-
οκτήτες των ομάδων το χέρι 
στην τσέπη και να ενισχύσουν 
το ρόστερ τους, αλλά αυτό στο 
ελληνικό ποδόσφαιρο μπορεί 
να ειπωθεί μόνο ως ανέκδοτο). 
Τότε η Λίγκα είχε αναγκαστεί να 
κάνει πίσω, αλλά πλέον, έχοντας 
εξασφαλίσει φράγκα και από 
την ΕΡΤ (και μάλιστα περισσό-
τερα από αυτά που πραγματικά 
αξίζει το «προϊόν» που προσφέ-
ρει), επαναφέρει το θέμα ποντά-
ροντας σε μια υπαναχώρηση της 
κυβέρνησης. 

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Ο ήλιος βγαίνει από τη δύση και δύει 
στην ανατολή

Δύο χιλιάδες δεκαεννιά
πού είσαι, της ανατροπής γενιά;

Ηταν 30 Μαρτί-
ου του 1863 όταν 
ο πρίγκιπας Γεώρ-
γιος (Γουλιέλμος, 
Σλίσγουϊκ, Χόλστα-
ϊν, Σόντεμπουργκ 
Γκλύξμπουργκ) της 
Δανίας ορίστηκε 
βασιλιάς της Ελλά-
δας, μετά τα τρεξί-
ματα Κανάρη, Ζαΐμη 
και Γρίβα εις την Ευρωλάνδη προς αναζήτηση βασιλικής κε-
φαλής με το στέμμα ανά χείρας (κάτι σαν το γοβάκι της Στα-
χτοπούτας ένα πράμα)… Τέσσερα χρόνια αργότερα, αρκετά 
βορειοδυτικότερα όπως μπαίνεις και βορειοανατολικότερα 
όπως βγαίνεις, η Αλάσκα πουλιόταν από τη Ρωσία στις ΗΠΑ 
έναντι 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων (τεσσεράμισι δολάρια το 
τετραγωνικό χιλιόμετρο), ποσό που αντιστοιχεί σήμερα σε 
περισσότερα από ενάμισι δισ. δολάρια.

Υποψήφιος των προσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών που 
στην εξώπορτα του σπιτιού του έχει κρεμάσει πινακίδα «δεν 
δεχόμαστε διαφημιστικά», απέστειλε μόνο χθες 581 sms, 931 
μηνύματα στο messenger και 603 e-mails, ενώ αυτές τις μέρες 
συνεργείο αφήνει σε εισόδους και γραμματοκιβώτια τα πρώτα 
χίλια φυλλάδια που τύπωσε και στα οποία γίνεται λόγος για 
«αλλαγή νοοτροπίας», «ατομική και συλλογική υπευθυνότητα» 
και «αλλαγή της εικόνας της πόλης».

Οσο και να με κράζετε, σεξίστρια κι αν με λέτε
πότε ως μια νέα Σαπφώ, πότε ως Αριστοφάνης

το μπούστο και τα κάλλη της θα υμνώ ή θα χλευάζω
ω Κατερίνα! Πλάι σου καμιά άλλη δε βάζω.

Περήφανη περπατησιά, βλέμμα ακτίνες γάμα
πολιτική συγκρότηση που κόκαλα τσακίζει

σαλίγκαρος με κέρατα, με έρπειν και με σάλια
Κατίνα αναρριχήθηκες στη δόξα και στα ριάλια.

Το έχουμε ξαναπεί και ο καθένας το γνωρίζει καλά, ότι σ' 
αυτή τη χώρα δεν περνάει ούτε μια μέρα πλήξης, καμιά μέρα 
δίχως «χτύπημα» που να διασκεδάζει τη μαυρίλα μας:

Βρε σεξουαλικότερε, μας έχεις σακατέψει
δεν το κρατάς καλύτερα το στόμα σου κλεισμένο;

Τι υδρογόνο κι ύλιο, τι Λέσβος-Μυτιλήνη!
Κάθε βδομάδα μ' έκανες παπάρα να προσμένω.

Φυσικά, τον πεφωτισμένο ηγέτη ακολουθούν κατά πόδας 
οι αυλικοί. Οπως η Κατερίνα, που έχει μία εκπληκτική ροπή και 
την επιβεβαιώνει συχνά. «Συνάντηση εργασίας με τον διευθύ-
νων σύμβουλο» έγραψε και μας τσάκισε. Λίγο καιρό νωρίτερα 
είχε προτρέψει (εαυτούς) «να επανανοματοδοτήσουμε την 
πολιτική», κάτι για το οποίο έγραψαν και οι «Ριπές» μέσα στο 
γενικό συντριπτικό κάταγμα.

Μιας και αναρριχηθήκαμε στον πύργο της χιλιοτραγουδι-
σμένης δεσποσύνης ως άλλοι ιππότες οι πότες, ας υπογραμμί-
σουμε τη δέσμευση της εν λόγω «να μην αφήσουμε την πόλη 
να γυρίσει στα σκοτάδια» και την περήφανη δήλωση ότι δεν 
κατάγεται από πολιτικά τζάκια. Οσο για τον συνδυασμό της, 
λέγεται «Θεσσαλονίκη μαζί» και όχι «Θεσσαλονίκη χαζή» 
όπως λέγουν κακεντρεχείς σύντροφοι τινές, υποκινούμενοι 
καταφανώς από μικροπρεπή ζήλια την οποία κατανοούμε.

Απ' όπου κι αν προέρχεται, τη βία καταδικάζω
γιατί είμαι πειθήνιος. Την κρίση τι τη θέλω;

Για ποιο λόγο να σκέφτομαι; Το κάνουν οι «μεγάλοι»
μία ζωή είναι, θα βγει. Και από δω πάν' κι άλλοι.

Ζήτω η διαρκής επανάσταση του facebook, τα κινήματα του 
twitter και το αντάρτικο των διάσπαρτων καλογραμμένων άρ-
θρων. Ο θεός της ανατομικής καρέκλας γραφείου να ευλογεί 
τα ιερά όπλα της αμφισβήτησης και της άφορης γνώσης. Ζήτω 
οι διακηρύξεις των πυκνογραμμένων σελίδων που κανείς ποτέ, 
ποτέ κανείς δεν διαβάζει. Ζήτω τα μεγάλα λόγια, ο ξύλινος 
λόγος, οι πομπώδεις εκφράσεις, τα αγωνιστικά καλέσματα 
για προπονήσεις εν όψει ενός ματαιωμένου –λόγω καιρικών 
συνθηκών- αγώνα.

Αργεί πολύ η έξοδος απ' την προϊστορία
βλέπετε, δεν ωρίμασαν ποτέ τους οι συνθήκες
αφού μοιραίοι κι άβουλοι χαράζουμε πορεία
μακριά από κληρονομιές και παρακαταθήκες.

Κάτω από ξένα λάβαρα, στο πουθενά κρυμμένοι
απλώς κοιτάμε τον καιρό που πάλι ανταριάζει

σκυφτοί και γκρίζοι, αδρανείς, κάποιοι και βολεμένοι
την ομελέτα θέλουμε χωρίς αυγό να σπάζει.

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Ιβάν Σαββίδης ο ΠΟΚφάγος: Η επανάσταση κόντρα στο ΠΟΚ 
συνεχίζει τη νικηφόρα πορεία της. Ο Ιβάν με το καρυοφύλλι του βρί-
σκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης και οδηγεί τους εξεγερμένους 
γαύρους του βορρά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ενημερώ-
νουμε όσους θεωρήσουν τη φωτογραφία της στήλης εκπρόθεσμη, ότι 
οι εξεγερμένοι του Ιβάν ακολουθούν το παλιό ημερολόγιο.
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> «Φανταχτερά», «λαμπερά» 
ονόματα σε ψηφοδέλτια.

> Πάρε κόσμε!

> Για όλα τα γούστα!

> Για όλα τα βαλάντια!

> Μη βαλαντώνετε!

> Πιπιλίστε το χρυσωμένο χάπι 
των εκλογών.

> Και κοιμηθείτε.

> Κοιμηθείτε ήσυχοι.

> Για να πεθάνετε κανονικά.

> Οπως πεθαίνουν τα «κανονι-
κά παιδιά».

> Ψύλλος.

> Ακριβώς αυτό το έλλειμμα 
είχε η κρατική μηχανή: τα 200 
ευρώ πρόστιμο που έβαλε 
στην 90χρονη στη λαϊκή αγο-
ρά Αμπελοκήπων (Σαλονίκη). 
«Ηθικό» το θέμα κραύγασαν 
οι αυτόκλητοι προστάτες 
της 90χρονης γυναίκας. Το 
γεγονός ότι ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ 
να παίρνει σβάρνα τους δρό-
μους (στην ηλικία της…) για να 
ΖΗΣΕΙ (;) δεν απασχολεί τους 
φλογερούς ρήτορες. Ούτε το 
γεγονός της ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ 
ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗΣ άνεργων 
και εργαζόμενων. Αλλά, βλέ-
πεις, οι τσιρίδες χρειάζονται 
για να μην υπάρξει ΕΜΠΡΑ-
ΚΤΗ αντίδραση στο άδικο…

> ΑΝΤΑΡΣΥΑ: από είμαστε 
ΕΝΑΣ, γίναμε δυο…

> Και σ’ ανώτερα (αριθμητι-
κά…)

> Στη χώρα – «πρότυπο» (Φιν-
λανδία): «Βίαζαν αγοράκια και 
πωλούσαν τα “αρρωστημένα” 
βίντεο στο Ιντερνετ». Νυν υπέρ 
κέρδους (πάντα) ο αγών.

> Μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
800.000 (σχεδόν) ευρώ από 
πρώην στέλεχος της Εθνικής 
Τράπεζας. (Ναι, αλλά για τη 
Μαρφίν δε λέτε τίποτα).

> Τους νεοναζί τους πατάμε 
στο έδαφος.

> Ξανθός έφα: «Η μάχη για την 
πρόσβαση των πολιτών στην 
υγεία έχει κερδηθεί». Και τι 
δεν λέγεται προεκλογικά (και 
προκλητικά).

> Χαμογελάσαμε πικρά με 
το (πάλαι ποτέ μαοϊκό) επα-
νεμφανισθέν σύνθημα «Οι 

λαοί δεν έχουν ανάγκη από 
προστάτες» (υπεράσπιση Μα-
δούρο και φιλοξενία στην κυ-
βερνητική efsyn, 27/3/2019). Τε-
λικά, όλοι αριστεροί είμαστε…

> Οι βιολογικοί απόγονοι 
ηρωϊκών μορφών του παλι-
ού επαναστατικού κόμματος 
-του Κου-Κου-Ε -οργάνωση 
ΚΚΕ- ούτε είχαν, ούτε έχουν 
την παραμικρή σχέση με το 
μεγαλείο των -βιολογικά μό-
νο- προγόνων τους.

> Και βρήκε και τρούπωσε 
στην κολυμπήθρα του Σιλωάμ 
-κοινώς στεγνοκαθαριστήρια 
«Ο Περισσός ΑΕ»- ο «δε μας 
χέζεις, ρε Ν…».

> Διότι όλοι αριστεροί είμα-
στε…

> Συνδικάτα εργατών, όχι διο-
ρισμένων και δοτών…

> Οταν το ζήτημα της νηνεμί-
ας του εργατικού κινήματος 
(μονόπλευρος ταξικός αγώ-
νας) μπαίνει σα μαχαίρι στο 
κόκκαλο, οι «φωνακλάδες» 
και οι «αμφισβητίες» σιωπούν 
ευλόγως…

> Γιατί θέλει δουλειά πολλή.

> Και στομάχι γερό και όχι κώ-
λο γερό για θώκους.

> Είπαμε, παίδες: η υπογραφή 
του Χαρίλαου το 1974 παρα-
μένει η γραμμή του Περισσού 
που αλληθωρίζει ΚΑΙ προς την 
αστική δικαιοσύνη.

> Με πολλά φρου-φρου κι 
αρώματα, βεβαίως-βεβαίως, 
να μη γίνεται (έως πότε;) αντι-
ληπτή η μπόχα του αστικοποι-
ημένου γραφειοκρατικού συν-
δικαλισμού.

> «Το ΣτΕ απαγορεύει το κά-
πνισμα σε καζίνο και κέντρα 
διασκέδασης». Τώρα γιατί μας 
το κάνει αυτό; Εμείς, οι φτωχο-
μπινέδες, πώς θα γουστάρου-
με στα καζίνα και τα τοιαύτα; 
Ανευ τσιγάρο;

> Πώς;

> Σαν νωρίς δε θυμήθηκαν 
(tanea.gr, 27/3/2019) τις σχολι-
κές… πασχαλιάτικες διακοπές;

> Και το .gr… χτενίζεται…

> Ελεύθεροι οι Μπομπολαίοι.

> Ολα καλά και άγια.

> Και συ τρώγε σκατά, λαέ.

> «Αυτήν την τάξη (σ.σ.: τη 
μεσαία) τη χρειαζόμαστε» - Τ. 
Θεοδωρόπουλος, kathimerini.
gr, ΔΙΑΓΩΝΙΩΣ. Για τα μελλο-
ντικά πογκρόμ…

> «Ραγδαία μεταβολή της πολι-
τικής καταστάσεως – Εγκρίσει 
της Α.Μ. του βασιλέως η κυ-
βέρνησις του κ. Μεταξά ανέ-
λαβεν από της προχθεσινής 
νυκτός εις χείρας της απάσας 
τας εξουσίας διά ν’ αντιμετω-
πίση τον κίνδυνον του καθε-
στώτος εκ της κομμουνιστικής 
δράσεως». Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 
Πέμπτη, 6 Αυγούστου 1936, Δι-
ευθυντής : Γ.Α.Β. (Γεώργιος 
Αγγ. Βλάχος). «Ραγδαία μετα-
βολή» - πιο φασιστική πεθαίνει. 
Η… σοβαρή ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

> Και τι πιο φυσικό – στη συ-
νέχεια, το καλωσόρισμα του 
Χίτλερ στην Ελλάδα;

> Βόθροι εθνικοφρόνων.

> Και… έτερος Καππαδόκης: 
«Τα εν τη Βουλή κόμματα εί-

ναι σχεδόν βέβαιον ότι δεν 
θα περιορίσουν την ευμένειαν 
των εις τα χειροκροτήματα με 
τα οποία υπεδέχθησαν χθες 
το απόγευμα τας προγραμμα-
τικές δηλώσεις του κ. Πρωθυ-
πουργού, αλλά θα περιβάλουν 
την κυβέρνησιν και διά της 
θετικής ψήφου εμπιστοσύνης 
των». Ο Δ. Λαμπράκης στο 
κύριο άρθρο του «Ελεύθερου 
Βήματος», 26 Απρίλη 1936. 
Πρωθυπουργός: ο Μεταξάς.

> Και μιας και γίνεται λόγος 
για φασιστικά πραξικοπήμα-
τα, αξίζει να ανατρέξει κανείς 
στον Ριζοσπάστη του 1936 
(ακόμη, ίσως, και την ημέρα 
της 4ης Αυγούστου) για να 
πληροφορηθεί τον αγώνα του 
ΚΚΕ για την αποτροπή της δι-
κτατορίας αλλά και στην ΑΥ-
ΓΗ, η οποία την 21η Απριλίου 
1967 εξηγούσε γιατί δεν θα 
γίνει δικτατορία…

> As usual, Theresa May or 
May not.

> Η ΚΝΕ βραβεύτηκε με το 
μετάλλιο του προέδρου του 
κράτους της Παλαιστίνης 
Μαχμούντ Αμπάς. Ο γνήσι-
ος φιλοπαλαιστίνιος απ’ τον 
Αμπάς του φαίνεται…

> Τι χρείαν έχομεν άλλων μαρ-
τύρων;

> Μπράβο της «Κ»ΝΕ.

> Παρέβλεψε τα πογκρόμ των 
μπάτσων του Αμπάς. Βλέπεις, 
ΚΑΙ στην Παλαιστίνη (=Αμπάς) 
οι μπάτσοι εργαζόμενα παιδιά 
του λαού είναι…

> Reimann: ο πλούτος τού 
σήμερα άνθισε με τη δουλειά 
των έγκλειστων στα ναζιστικά 
στρατόπεδα συγκέντρωσης.

> Είμεθα οικονομικώς ασθενέ-
στεροι…

> Οπως ο Σ. Νιάρχος τη δεκα-
ετία του ’60, που «πόζαρε» ως 
πτωχούλης…

> Σπίρτζης: Εκατοντάδες και-
νούργια λεωφορεία σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη. Τι εκατοντά-
δες; Εκατοντάδες χιλιάδες και 
βάλε…

> Τέσσερες γυναίκες.
Δεν είν’ του μύθου.
Μα της σκληρής κόψης
το αίμα
το μαχαίρι του λίθου.

Βασίλης

Το προλεταριάτο θα νικήσει, όχι με τη βοήθεια της διανόησης, αλλά παρά την 
αντίστασή της (τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις), θα νικήσει, παραμερίζοντας 

τους αδιόρθωτους αστούς διανοούμενους, μεταπλάθοντας, αναδιαπαιδαγωγώντας, 
υποτάσσοντας τους ταλαντευόμενους, κατακτώντας σιγά-σιγά όλο και περισσότερους 

με το μέρος του. Η χαιρεκακία για τις δυσκολίες και τις αποτυχίες της ανατροπής, η 
διάδοση του πανικού, η προπαγάνδα για επιστροφή προς τα πίσω –όλα αυτά είναι μέσα 

και μέθοδοι ταξικής πάλης της αστικής διανόησης. Το προλεταριάτο δε θα επιτρέψει να το 
εξαπατήσουν μ’ αυτά.

(Β. Ι. Ουλιάνοφ: «Η μεγάλη πρωτοβουλία», 28/6/1919)

  Dixi et salvavi animam meam

u Τι να πρωτοσχολιάσουμε από τα γεγονότα που έγιναν στην 
παρέλαση στα Τρίκαλα; Οτι οι μπάτσοι έσπευσαν να μπουζου-
ριάσουν τέσσερα μέλη του ΑΚΕΠ και της ΛΑΕ που θέλησαν να 
παρελάσουν με το συγκεκριμένο πανό, να τους κρατήσουν στο 
Τμήμα μέχρι να τελειώσει η παρέλαση και μετά να τους αφή-
σουν, ή το περιεχόμενο του πανό; «Οι “Πρέσπες“ είναι προδο-
σία». Ετσι απλά. Οπως το λένε οι κάθε είδους εθνικοφασίστες. 
Οχι τα αντιπολιτευόμενα αστικά κόμματα (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ), αλλά 
οι εθνικοφασίστες. Αν επρόκειτο απλά για γραφικότητα, δε 
θα το σχολιάζαμε. Δυστυχώς δεν πρόκειται για γραφικότητα, 
αλλά για προσχώρηση ενός τμήματος της άλλοτε συριζαϊκής 
«Αριστεράς» στον πιο χυδαίο εθνικισμό. Μια προσχώρηση 
που δε γίνεται μόνο για ψηφοθηρικούς λόγους, αλλά έλκει την 
καταγωγή της από τον κυρίαρχο μεγαλοελληνικό εθνικισμό, 
όπως συμβαίνει και με τους φασίστες.

u Ευχάριστα νέα για τους πολυπληθείς φαν του προέδρου 
Βεργή. Ιδρυσε το Πανευρωπαϊκό Ανεξάρτητο Συνδικαλι-
στικό Οικολογικό Κίνημα (Π.Α.Σ.Ο.Κ., ουδεμία σχέση με το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., όπως αμέσως αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης), πήρε 
και το σήμα της BP, το έκοψε στα δύο τρίτα (ουδεμία σχέση 
με τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ) και κατεβαίνει στις ευρωεκλογές, 
έτοιμος να σαρώσει. Ο γραφίστας έκανε, βέβαια, ένα λαθάκι, 
τοποθετώντας τις ευρωεκλογές στις 27 του Μάη (ενώ είναι στις 
26), αλλά αυτό θα διορθωθεί πάραυτα.

u Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε πρόσφατα από τον γιαννιώ-
τικο «Ηπειρωτικό Αγώνα», στο πλαίσιο έρευνας του Αλέκου 
Ράπτη, ο οποίος χρησιμοποίησε το αρχείο του αγωνιστή Κώστα 
Ζήκου. Το πορτρέτο του Στάλιν δεσπόζει στο μπαλκόνι του 
ξενοδοχείου «Ακροπόλ» στα Γιάννενα. Υπάρχει και άλλη φωτο-
γραφία που δείχνει αντάρτες της Λαϊκής Πολιτοφυλακής της 
VIII Μεραρχίας του ΕΛΑΣ (διοικητής ο στρατηγός Γεράσιμος 
Αυγερόπουλος) να σηκώνουν με σκοινιά το πορτρέτο. Ηταν 
το σύντομο διάστημα ελευθερίας (τέλη 1944 - αρχές 1945) που 
έζησαν τα Γιάννενα και ολόκληρη η Ηπειρος. Με τους κατσα-
πλιάδες του Ζέρβα να φεύγουν κυνηγημένοι και να διαπράτ-
τουν τα πιο στυγερά εγκλήματα, λίγο πριν τους παραλάβουν 
τα αγγλικά καράβια για να τους περάσουν στην Κέρκυρα.

οι τοίχοι έχουν φωνή

Κάτι πρέπει να γίνει με τους συριζαίους που δολοφονούν εκ συστή-
ματος την ελληνική γλώσσα. Κάπου έχουν ακούσει κάποιες φράσεις 
της αρχαίας ή της καθαρεύουσας και προσπαθούν ντε και καλά να 
τις χρησιμοποιούν στα γραπτά τους, χωρίς να μπαίνουν στον κόπο 
να τις γνωρίσουν στοιχειωδώς. Αμα δεν ξέρεις το «άμα τη αναλήψει», 
μαντάμ Σουσού, γιατί το χρησιμοποιείς; Τι σου φταίνε τα ματάκια μας;



Εμποτισμένοι με τον 
φασισμό

Ολα τα φασιστικά κόμματα στη Δύση, όταν ξεφεύ-
γουν από το πολιτικό περιθώριο και γίνονται κόμματα 
εξουσίας προσπαθούν να πετάξουν από πάνω τους 
το στίγμα του φασισμού. Η Λεπέν έφτασε μέχρι του 
σημείου να διαγράψει τον πατέρα της και την ανιψιά 
της, προκειμένου να απαλλαγεί από ό,τι συμβόλιζε το 
παλιό Εθνικό Μέτωπο. Αλλαξε ακόμα και το όνομα του 
κόμματος. Στην Ιταλία, ο Σαλβίνι, από τότε που ανέλαβε 
τη νεοφασιστική Λέγκα και την έκανε κόμμα εξουσίας,  
έχει απαγορεύσει οποιαδήποτε αναφορά στο φασισμό 
και τον Μουσολίνι. Ακόμα και η νεοναζιστική Χρυσή 
Αυγή, από τότε που έγινε κοινοβουλευτικό κόμμα, επι-
σήμως ισχυρίζεται πως είναι «ελληνικό εθνικιστικό 
κόμμα», όχι φασιστικό.

Το μασκάρεμα όλων αυτών των φασιστικών κομμά-
των γίνεται, φυσικά, για λόγους ψηφοθηρίας. Υπάρχουν 
ψηφοφόροι με εθνικιστικές, ρατσιστικές, ακροδεξιές 
απόψεις, που δε θέλουν να ταυτίζονται με τα φασιστι-
κά καθεστώτα του Μεσοπολέμου, υπεύθυνα -εκτός των 
άλλων- για το ματοκύλισμα της ανθρωπότητας.

Υπάρχει, όμως, μια χώρα που ένα κόμμα εξουσίας 
καμαρώνει για τη φασιστική του ιδεολογία. Είναι το 
Ισραήλ. Στην εν εξελίξει προεκλογική περίοδο σ' αυ-
τή τη χώρα, η υπουργός Δικαιοσύνης Αγιελέτ Σακέντ, 
στέλεχος του κόμματος «Νέα Δεξιά» του Ναφτάλι 
Μπένετ, επίσης υπουργού (Παιδείας) της κυβέρνησης 
Νετανιάχου, κυκλοφόρησε ένα βιντεοκλίπ που τη δεί-
χνει ντυμένη σαν μοντέλα, να ψεκάζεται με το άρωμα 
«Φασισμός» και μετά να κοιτάζει την κάμερα και να 
λέει περιπαθώς: «Εμένα μου μυρίζει σαν δημοκρατία»!

Δε θ' ασχοληθούμε με τις δικαιολογίες που επιστρα-
τεύτηκαν εκ των υστέρων, κυρίως από ισραηλινούς δη-
μοσιογράφους που απευθύνθηκαν εκτός Ισραήλ, προ-
κειμένου να διασκεδάσουν τις δυσμενείς εντυπώσεις 
που δημιουργήθηκαν, καθώς ένα μέλος της ισραηλινής 
κυβέρνησης φαίνεται να προπαγανδίζει «χαλαρά» το 
φασισμό, σαν να πρόκειται για πολιτικό προσόν ενός 
κόμματος.

Το συγκεκριμένο διαφημιστικό βίντεο δε φτιάχτηκε 
τυχαία, ούτε ερμηνεύτηκε λάθος από τους χρήστες των 
social media στη Δύση. Είναι σαφέστατο και φτιάχτηκε 
για να απευθυνθεί σ' ένα συγκεκριμένο εκλογικό σώμα, 
το οποίο έχει ξεπεράσει κάθε αναστολή και θέλει το 
φασισμό ως επίσημη πολιτική του κράτους του. Αυτό το 
εκλογικό κοινό είναι ο αφιονισμένος σιωνιστικός όχλος. 
Αυτός που στήνει μπάρμπεκιου σ' ένα λόφο με θέα τη 
Γάζα, για να απολαμβάνει γλεντώντας τις βόμβες φω-
σφόρου που λιανίζουν γυναικόπαιδα στις γειτονιές, 
τους καταυλισμούς του ΟΗΕ, ακόμα και τα σχολεία 
της πολύπαθης παλαιστινιακής Λωρίδας. Αυτός που 
θεωρεί ότι είναι ο «περιούσιος λαός» και πως η γη των 
Παλαιστίνιων του ανήκει και κατά συνέπεια μπορεί να 
στήνει τους εποικισμούς του σ' αυτή και να ξεπατώνει 
πορτοκαλιές και ελαιόδεντρα. Αυτός που απολαμβά-
νει τους εξευτελισμούς στους οποίους υποβάλλουν τα 
κατοχικά στρατεύματα τους Παλαιστίνιους που απλώς 
πηγαίνουν στην αγορά ή στο χωράφι τους.

Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει άλλο καπιταλιστικό κρά-
τος που να έχει καταφέρει να διαποτίσει μεγάλο μέρος 
του πληθυσμού του με τις ιδέες του φασισμού (κατά-
κτηση, βία κατά των κατακτημένων, γενοκτονία επειδή 
αντιστέκονται), ενώ ο υπόλοιπος πληθυσμός ανέχεται 
αυτή την κατάσταση (πλην ελάχιστων φωτεινών εξαι-
ρέσεων).

Στο Ισραήλ βλέπει κανείς το σύγχρονο πρόσωπο του 
φασισμού ως κρατική ιδεολογία, κρατική πολιτική και 
κοινωνική συμπεριφορά. Εμείς μιλάμε εδώ και καιρό 
για σιωναζισμό. Το διαφημιστικό προεκλογικό βίντεο 
της υπουργού Δικαιοσύνης αποτελεί μια χαρακτηριστι-
κή επιβεβαίωση αυτού του χαρακτηρισμού. Δικαιώνει, 
επίσης, τον όρο «βιομηχανία του Ολοκαυτώματος», 
που αφαιρεί από το σιωναζισμό το φύλλο συκής πίσω 
από το οποίο προσπαθεί να κρύψει τα εγκλήματά του.

Π.Γ.

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

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινο

Το κίνημα αλληλεγγύης στους 
πολιτικούς κρατούμενους 

δίνει αύριο (Κυριακή 31 Μάρτη, 
στις 5 το απόγευμα) ραντεβού 
στο Βόλο, για να βροντοφωνά-
ξει: Να χορηγηθεί άμεσα άδεια 
στον Δημήτρη Κουφοντίνα - Να 
καταργηθεί το εισαγγελικό βέ-
το στις άδειες των κρατούμε-
νων.

Παραθέτουμε στη συνέχεια 
εκτεταμένα αποσπάσματα από 
την ανακοίνωση της Συνέλευσης 
Αλληλεγγύης που λειτουργεί 
στην Αθήνα (η ανακοίνωση μοι-
ράστηκε το περασμένο Σάββα-
το  σε εξόρμηση στο Μοναστη-
ράκι και στο Θησείο):

Για ακόμα μια φορά ο πολι-
τικός κρατούμενος Δημήτρης 
Κουφοντίνας βρίσκεται στο 
επίκεντρο των κατασταλτικών 
μεθοδεύσεων της δικαστικής 
και πολιτικής εξουσίας. Συγκε-
κριμένα, στις 27 Φεβρουαρίου 
το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών 
Βόλου απέρριψε με ομόφωνο 
βούλευμα το αίτημά του να του 
χορηγηθεί η έβδομη κατά σει-
ρά άδεια. Η έβδομη άδεια είχε 
εγκριθεί κατά πλειοψηφία από 
το Συμβούλιο Φυλακής, αλλά 
ο εισαγγελέας Χρήστος Καρα-
γιάννης, βρισκόμενος σε διατε-
ταγμένη υπηρεσία, άσκησε βέτο 
διαφοροποιώντας τη θέση του 
από τους προηγούμενους συνα-
δέλφους του που χορήγησαν έξι 
άδειες στον Δ. Κουφοντίνα.

Την τρίτη από αυτές τις άδει-
ες, ο Δ. Κουφοντίνας την κέρ-
δισε πραγματοποιώντας μια 
σκληρή απεργία πείνας το Μάιο 
– Ιούνιο 2018. Μετά τη χορήγηση 

της άδειας και τη μεταφορά του 
Κουφοντίνα στις φυλακές Βό-
λου, ακολούθησε ένα κρεσέντο 
τρομοϋστερίας, μιντιακού κυνη-
γιού μαγισσών από τα διάφορα 
δημοσιογραφικά παπαγαλάκια 
και πιέσεων και παρεμβάσεων 
τόσο του ντόπιου αστικού πολι-
τικού προσωπικού όσο και της 
αμερικάνικης πρεσβείας.

Στο σκεπτικό της απόφασης 
για μια ακόμα φορά επαναφέρ-
θηκε η εκβιαστική απαίτηση 
της δικαστικής και πολιτικής 
εξουσίας προς τους πολιτικούς 
κρατούμενους να παραδώσουν 
δηλώσεις μετάνοιας και αποκή-
ρυξης της πολιτικής τους ιστο-
ρίας, αλλά και ολόκληρης της 
επαναστατικής ιστορίας του 
τόπου, ώστε να ανταλλάξουν 
την προσωπική και πολιτική τους 
αξιοπρέπεια με τη χορήγηση της 
άδειας. Επαναφέρθηκε η επιδί-
ωξη του αστικού κράτους να 
ταπεινώνει τους πολιτικούς του 
αντιπάλους για να πείσει τους 
καταπιεσμένους πως κάθε αντί-
σταση απέναντι στους δυνάστες 
τους είναι μάταιη. Το Συμβούλιο 
στο κατάπτυστο σκεπτικό του, 
επικαλούμενο παλιότερα κείμε-
να του Δ. Κουφοντίνα, αναφέρει: 
«Από τις παραπάνω δηλώσεις 
δεν μπορεί παρά να συνάγεται 
αρνητικό συμπέρασμα ως προς 
την πορεία του σωφρονισμού 
του συγκεκριμένου καταδίκου. 
Οι δηλώσεις “να αντισταθούμε 
στην κρατική τρομοκρατία“ και 
“να ξαναπιάσουμε το κόκκινο 
νήμα αυτών των αγώνων“, οι 
οποίες παραπέμπουν ευθέως 
στη βία, όχι μόνο δεν αποτε-

λούν ένδειξη μίας πορείας σω-
φρονισμού και σεβασμού της 
έννομης τάξης, αλλά αντιθέτως 
καταδεικνύουν ένα πρόσωπο, 
που εμπράκτως και σταθερά 
αποτάσσεται την έννομη τάξη». 
Και με ένα εμφυλιοπολεμικού 
τύπου σκεπτικό που παραπέμπει 
σε άλλες εποχές, το Συμβούλιο 
ψέγει τον Δ. Κουφοντίνα επειδή 
παραμένει σταθερός στις ιδε-
ολογικές του πεποιθήσεις και 
δεν αρνείται την συγκεκριμένη 
(κομμουνιστική) ιδεολογία του 
και τον αγώνα!

Ταυτόχρονα το Συμβούλιο, σε 
ένα ρεσιτάλ αυταρχικής εκτρο-
πής και νομικίστικων ταχυδα-
κτυλουργιών, για πρώτη φορά 
και σε αντίθεση με την μέχρι 
σήμερα κατοχυρωμένη πρακτι-
κή, προβλέπει πως: «Δεν είναι 
δυνατή η χορήγηση τακτικής 
άδειας στην περίπτωση που ο 
κρατούμενος έχει καταδικαστεί 
σε πλείονες της μίας ποινές ισό-
βιας κάθειρξης»!

Η άρνηση χορήγησης άδειας 
δεν είναι μια προσωπική υπόθε-
ση του Δ. Κουφοντίνα. Στο πρό-
σωπό του χτυπιέται ολόκληρο 
το κίνημα, χτυπιούνται όλοι οι 
καταπιεσμένοι και κολασμένοι, 
χτυπιέται ο ίδιος ο λαός. Χτυπι-
έται οποιοσδήποτε επιχειρεί να 
σπάσει το κρατικό μονοπώλιο 
της βίας και να αμφισβητήσει 
την απόλυτη κυριαρχία της αστι-
κής εξουσίας. Δεν μπορούμε 
και να μην αναφέρουμε και την 
απόλυτη συνενοχή της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σ' αυτήν 
την αυταρχική εκτροπή. Της 
κυβέρνησης των yes men, της 

«κυβερνώσας αριστεράς» που 
έχει προσκυνήσει όσο κανένας 
άλλος τον αμερικάνικο ιμπερια-
λισμό. Δεν ξεχνάμε πως ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, παρά τις αντίθετες εξαγγε-
λίες, διατηρεί εδώ και τέσσερα 
χρόνια την αυταρχική διάταξη 
Δένδια που δίνει δικαίωμα βέτο 
στους εισαγγελείς για τις άδειες 
των κρατούμενων. Ταυτόχρονα, 
με τον καινούριο Ποινικό Κώ-
δικα που βρίσκεται σε διαδικα-
σία διαβούλευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ 
διατηρεί και αυστηροποιεί τον 
187Α, τον «αντι»τρομοκρατικό 
νόμο με τον οποίο δικάζονται 
και καταδικάζονται αναρχικοί 
και κομμουνιστές αγωνιστές. 
Την ίδια στιγμή, ο υπουργός δι-
καιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου 
δηλώνει ευθαρσώς ότι «ο νόμος 
είναι συγκεκριμένος και η χώρα 
έχει από το 2015 ένα συγκεκρι-
μένο σχέδιο σωφρονιστικής 
πολιτικής, το οποίο είναι δημο-
κρατικό και φιλελεύθερο» και ότι 
«η δημοκρατία δεν εκδικείται». 
Η διατήρηση όμως της διάταξης 
Δένδια και οι απαιτήσεις δηλώ-
σεων μετάνοιας από το Δ. Κου-
φοντίνα αποδεικνύουν ακριβώς 
το αντίθετο.

Η αλληλεγγύη στους πολιτι-
κούς κρατούμενους είναι ανα-
πόσπαστο κομμάτι του αγώνα 
ενάντια στην κρατική και καπι-
ταλιστική τρομοκρατία. Στη συ-
γκυρία που βρισκόμαστε, στις 
μεθοδεύσεις της δικαστικής και 
πολιτικής εξουσίας κατά του Δη-
μήτρη Κουφοντίνα συμπυκνώνε-
ται η ουσία της καταστολής που 
εξαπολύεται ενάντια σε ολόκλη-
ρο το κίνημα. (…)

Αύριο διαδηλώνουμε στο Βόλο


