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Σας καλούμε όλους να γίνε-
τε μέλη, με πολύ εύκολο τρό-
πο, αξιοποιώντας και τις νέες 
τεχνολογίες.

Αλέξης Τσίπρας
Τι σας λέγαμε; Αρκεί εγγρα-

φή στο i-syriza και γίνεσαι μέ-
λος του κόμματος.

Κανονικά, εσύ ο Νίκος Παπ-
πάς γι' αυτό το θέμα έπρεπε να 
γίνεται συζήτηση στη Βουλή κι 
εσύ να είσαι στο απέναντι κτί-
ριο. Τόσο λερωμένη έχεις τη 
φωλιά σου.

Αδωνις Γεωργιάδης
Αναμένουμε την ατάκα του 

Παππά στην επόμενη κοινο-
βουλευτική αντιπαράθεσή 
τους.

Η προσπάθεια λίγων στελε-
χών του ΚΙΝΑΛ, να δικαιολο-
γήσουν τις πράξεις της Δεξιάς, 
αγγίζει τα όρια της γελοιότη-
τας.

Σταμάτης Μαλέλης
Πότε θα πάτε στον ΣΥΡΙΖΑ, 

με το καλό;
Χτίζουμε γέφυρες με τις ευ-

ρωπαϊκές δυνάμεις για κοινό 
μέτωπο απέναντι στις μεγάλες 
προκλήσεις της εποχής μας.

Αλέξης Τσίπρας
Στοίχημα, ότι αυτές τις δη-

λώσεις τις κάνει για να πικάρει 
τη Φώφη;

Αλλά και η παρουσία της 
συζύγου του πρωθυπουργού 
μέσα στη δικαστική αίθουσα, 
επανειλημμένες φορές, ήταν 
για τη μάνα (σ.σ. τη Μάγδα 
Φύσσα) ανακουφιστική.

Βασίλης Βασιλικός
Μια φορά όλη κι όλη πήγε 

στη δίκη της ΧΑ η Μπαζιάνα, 
ίσα-ίσα για να φωτογραφιστεί. 
Ομως ο Βασιλικός πρέπει να 
επιστρατεύσει το ψέμα για να 
ευχαριστήσει αυτόν που τον 
έκανε -επιτέλους!- βουλευτή.

Δεν καταλαβαίνω πώς φτά-
σαμε σε αυτή την κατάσταση, 
να έχουμε μια κυβέρνηση Μίκι 
Μάους, μια κυβέρνηση δευτε-
ροκλασάτων. […] Ο Μπόρις 
Τζόνσον είναι ένα παιδί που 
παρουσιάζεται σαν πρωθυ-
πουργός.

Τζον Λε Καρέ
Ο δευτεροκλασάτος συγ-

γραφέας νοσταλγεί τα παλαιά 
κλέη του βρετανικού λέοντα.

Κοιτάω να δω ποιοι έχουν 
χάψει το fake ότι μπούκαρε η 
ΕΚΑΜ μέσα σε αίθουσα κινη-
ματογράφου και έβγαλε έξω 
τους ανήλικους. Είναι οι ίδιοι 
που πίστευαν στα νταούλια 
του Τσίπρα. Η Αριστερά των 
φαντασιώσεων.

Αρίστος Δοξιάδης
Οταν το δάχτυλο κοίταζε το 

φεγγάρι, ο ηλίθιος (παρίστανε 
ότι) κοίταζε το δάχτυλο. Δηλα-
δή, αν δεν ήταν ΕΚΑΜ και ήταν 
ΔΙΑΣ αλλάζει τίποτα;

Οποιος θέλει να γίνουμε πα-
ρακλάδι του ΣΥΡΙΖΑ ή της ΝΔ 
να έρθει να το πει.

Φωτεινή (Φώφη) Γεννηματά
Κι έπεσε γέλιο πολύ…

Οταν ένα κόμμα δημιουρ-
γεί μια κλειστή ηλεκτρονι-

κή πλατφόρμα, τι πιο λογικό 
από το να τρέξουν να εγγρα-
φούν σ' αυτήν τα μέλη του; Αν, 
όπως λένε οι i-συριζαίοι, την 
πρώτη μέρα μετά το άνοιγμα 
της πλατφόρμας i-syriza γρά-
φτηκαν σ' αυτήν 7.600 μέλη 
(και όχι νέα μέλη, γιατί δεν 
υπήρχαν παλιά), δεν το λες και 
κοσμοσυρροή. Μέλη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ πρέπει να ήταν στη συντρι-
πτική τους πλειοψηφία (για να 
μην πούμε στην ολότητά τους), 
που είχαν την περιέργεια να 
δουν τι είναι αυτό το πράγμα. 
Ασε που πρώτα θα έσπευσαν 
να εγγραφούν τα μέλη των 
φραξιών (από προεδρικούς 
μέχρι 53+), προκειμένου να 
παρακολουθούν τι γίνεται και 
να παρεμβαίνουν.

Διαβάσαμε στο capital.
gr ότι η ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕ 

σχεδόν τριπλασίασε τον κύκλο 
εργασιών της το 2018, φτάνο-
ντας τα 4,6 εκατ. ευρώ. Στις 
331 χιλιάδες ευρώ έφτασαν τα 

καθαρά κέρδη που δήλωσε.    
Γιατί το σχολιάζουμε; Μα γι-
ατί πρόκειται για την εταιρία 
του Αλέκου Φλαμπουράρη, 
υπουργού Φρέντο και Λοιπών 
Καφέδων στις κυβερνήσεις 
Τσίπρα. Ναι, αλλά η εταιρία 
δεν ανήκει πλέον στον κυρ-
Αλέκο. Μπορεί να είχε αρχικά 
ξεχάσει να μεταβιβάσει τις με-
τοχές του, έκανε και διάφορες 
«ομορ-      φιές» μ' ένα συριζαίο 
μπάτσο, όμως τις μεταβίβασε 
τελικά και πλέον είναι ένας 
απλός συνταξιούχος πολιτικός 
μηχανικός, τέως εργολάβος. Κι 
εμείς όλοι είμαστε υποχρεω-

μένοι να τον… πιστέψουμε.

Για να πολεμήσεις τον 
Τραμπ δε χρειάζεται να 

καταφύγεις στο ψέμα. Κι όταν 
διαβάζεις κάτι στα περιβόητα 
social media πρέπει να το κα-
ρατσεκάρεις, για να προστα-
τευθείς από τον κιτρινισμό. 
Παρακολουθώντας το βίντεο 
της συνάντησης του Τραμπ με 
τον ιταλό πρόεδρο Ματαρέλα, 
διαπιστώνεις ότι δεν τον είπε 
«Μοτσαρέλα», όπως γράφτη-
κε. Ούτε μίλησε για δεσμούς 
ΗΠΑ-Ιταλίας από την εποχή 
της αρχαίας Ρώμης. Με τα 

φτωχά αγγλικά του μίλησε για 
μοίρασμα της πολιτιστικής 
και πολιτικής κληρονομιάς 
της αρχαίας Ρώμης (όπως θα 
μιλούσε και για την αρχαία 
Ελλάδα, αν η συνάντηση ήταν 
με έλληνα πολιτικό). Οσο για 
τη διερμηνέα που τάχα φρι-
κάρισε με όσα έλεγε ο Τραμπ, 
αν παρακολουθήσει κανείς το 
βίντεο θα διαπιστώσει ότι αυ-
τό είναι το ύφος της από την 
αρχή μέχρι το τέλος, καθώς 
παρακολουθεί τον Τραμπ και 
προσπαθεί να μη χάσει λέξη. 
Οι αντίπαλοι του Τραμπ, όμως, 

καταφεύγουν στο ψέμα, πο-
ντάροντας στην έτσι κι αλλιώς 
κλοουνίστικη συμπεριφορά 
του. Το αν θα καταφέρουν να 
τον κερδίσουν το 2020 είναι 
άλλης τάξης ζήτημα.

Ηρθε η ώρα και για την κινη-
ματογραφική αγιογραφία 

του Μητσοτάκη (πατρός). Στην 
πρεμιέρα μαζεύτηκε όλος ο κα-
λός ο κόσμος (μητσοτακαίικο, 
βαρδινογιανναίικο κτλ.). Οσο 
και να την «πουσάρουν» όμως, 
εισιτήρια δε θα κόψει. Εδώ δεν 
έκοψε ο Γαβράς.

26/10: Ημέρα τεχνών δρόμου και ελεύθερης έκφρα-
σης στον δημόσιο χώρο, Αυστρία: Εθνική γιορτή, 
Μπενίν, Ρουάντα: Ημέρα ενόπλων δυνάμεων, Νότιο 
Βιετνάμ: Ημέρα συντάγματος - δημοκρατίας (1955, 
1956), Ελβετία: Ημέρα σημαίας 26/10/1879: Γέν-
νηση Τρότσκι 26/10/1912: Απελευθέρωση Θεσσαλο-
νίκης 27/10: Ημέρα εργοθεραπείας, ημέρα οπτικο-
ακουστικής κληρονομιάς, Ελλάδα: Γιορτή σημαί-
ας, Κούβα: Ημέρα ανακάλυψης (1492) 27/10/1979: 
Αυτοκτονία Νίκου Πουλαντζά 28/10: Ημέρα δωρεάς 
οργάνων σώματος και μεταμοσχεύσεων, ημέρα κι-
νουμένου σχεδίου, Ελλάδα: Εθνική γιορτή (1940), 
Τσεχοσλοβακία: Ημέρα ανεξαρτησίας (1918) 
28/10/1905: Γενική απεργία, οι εργά-
τες ζητούν καθαίρεση τσάρου (Ρωσία) 
28/10/1970: Βόμβα (ΕΜΑ) στην πλατεία Μητροπό-
λεως σε δοξολογία παρουσία αντιβασιλέα 29/10, 

Ημέρα διδύμων, ημέρα κατά ψωρίασης, ημέρα κατά 
εγκεφαλικών επεισοδίων, Κύπρος: Ημέρα αγνοουμέ-

νων, Τουρκία: Ημέρα δημοκρατίας 29/10/1918: 
Ιδρυση ΓΣΕΕ από 44 εργατικές οργανώ-
σεις που εκπροσωπούν 50.000 εργάτες 
29/10/2004: Απόπειρα Επαναστατικού Αγώνα στη 
γέφυρα της Πέτρου Ράλλη, δύο κλούβες ΜΑΤ κι ένα 
βαν ΕΛΑΣ γλίτωσαν από λάθος κατά την έκρηξη του 
μηχανισμού 30/10: Ημέρα ορθοπεδικών νοσοκόμων 

30/10/1944: Απελευθέρωση Θεσσαλονίκης 
από ναζιστική κατοχή 30/10/1945: Ενας 
νεκρός, δέκα τραυματίες στη συγκέντρω-
ση πρώτης επετείου απελευθέρωσης Θεσ-
σαλονίκης (χτύπημα από οπαδούς δεξιάς) 
30/10/1980: Βόμβα καταστρέφει υποσταθμό διανο-

μής ηλεκτρικού ρεύματος στην ΑΕ Ψυγεία Ελλάδος 
(ΕΛΑ) 31/10: Ημέρα αποταμίευσης 31/10/1969: 
Επτά καταδίκες μελών ΕΔΚ 31/10/1984: Δολοφονία 
Ιντίρα Γκάντι 1/11: Ημέρα χορτοφαγίας, Αλγε-
ρία, Βιετνάμ: Ημέρα επανάστασης (1954, 1963), 
Μεξικό: Ημέρα νεκρών 1/11/1968: Θάνατος Γεώρ-
γιου Παπανδρέου 1/11/1977: Βόμβα στο δικαστικό 
μέγαρο Τζβαϊμπίγκεν (Σάαρ) παρά τα πρωτοφανή 
αστυνομικά μέτρα (RAF) 1/11/1986: Δύο βόμβες 
(Παρίσι) προκαλούν ζημιές σε γραφεία αεροπο-
ρικής εταιρείας και Κυβερνητικής Υπηρεσίας για 

Μετανάστες («Αμεση Δράση») 1/11/2000: Νε-
κρός ο 23χρονος Αλβανός Bledar Qoshku 
«στη διάρκεια ανταλλαγής πυρών», χωρίς 
να βρεθεί όπλο του.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Οταν τσακώνονται τα βουβάλια, 
την πληρώνουν τα βατράχια u Το 
κατάλαβε καλά ο Ζόραν Ζάεφ u Nα 
πάρει τώρα θέση η Ιερά Σύνοδος για 
το «Joker» u Τι είν' αυτά τα πράγματα; 
u Να αφήνουμε τα παιδιά μας έκθετα 
στην εβραιομασονική προπαγάνδα; u 

Είμεθα ή όχι Ελληνορθόδοξοι; u Αλλά 
και οι Βρετανοί, απαράδεκτοι! u Πού 
πήγε ο πολιτικός πολιτισμός και η πα-
ραδοσιακή τους ευγένεια (λέμε τώρα); 
u «Brexit πάρε τ' αρχίδια μου» u «Μπό-
ρις, πάρε τ' αρχίδια μου» u Αυτά ήταν 
τα συνθήματα που κυριάρχησαν στην 
τεράστια διαδήλωση του περασμένου 
Σαββάτου u Ο Τραμπ, λέει, υποψιάζε-
ται τον Μπόλτον ως το «βαθύ λαρύγγι» 
που τροφοδοτεί τα αντίπαλα μίντια u 

Το κάνει, λέει, για να τον εκδικηθεί για 
την αποπομπή του από το Λευκό Οίκο 

u Για να τον υποψιάζεται, κάτι θα ξέ-
ρει u Τόσα χρόνια κολλητάρια ήταν 

u Απείρου κάλλους αντιπαράθεση 
ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ u Εμπνευσμένη από το 
καλλιτεχνικό πατινάζ u Κάνατε πιρου-
έτα, οι νεοδημοκράτες u Εσείς κάνατε 
τετραπλό τόλουπ και τριπλό άξελ μαζί, 
οι συριζαίοι u Χαρά ο Αλέξης Κωστά-
λας… u Τώρα παρακαλώ να σοβαρευ-
τείτε u Οχι γελάκια και τα παρόμοια u 

Το Πατριαρχείο Μόσχας απειλεί τον Ιε-
ρώνυμο με διακοπή της «ευχαριστιακής 
κοινωνίας» u Ασε που θα τον σβήσουν 
και από τα «δίπτυχα» u Κούνια που σας 
κούναγε αν νομίζετε πως πρόκειται για 
καραγκιοζιλίκια των δεσποτάδων u Θα 
βγει και ταξιδιωτική οδηγία u Που δε 
θα δίνει «ευλογία» σε προσκυνηματικές 
εκδρομές Ρώσων σε μαγαζιά μητροπο-
λιτών που θα συνταχθούν με τον Τζερό-
νυμο u Κι αυτό πονάει u Γιατί τα ράσα 
είναι φαρδιά και έχουν και φαρδιές 
τσέπες u «Βουλευτίνες του ΣΥΡΙΖΑ» 
έλεγε και ξανάλεγε ο Βασιλικός σε συ-

νέντευξή του στην ΕφΣυν u Καλά, 
δεν τον ενημέρωσε κανένας ότι ο συ-
ριζαϊκός όρος είναι «βουλεύτριες»; 
u Και τι κάνει το Τμήμα Ισότητας του 
ΣΥΡΙΖΑ; u Ούτε μια καταγγελία του… 
σεξιστή συντρόφου; u Εκτός αν τον θε-
ωρούν… γερο-ξεκούτη u Ο Μίμης θα 
παίξει σκληρό ροκ u Δε χρειάζεται να 
έχεις αποδείξεις για να παίξεις αυτό το 
παιχνίδι u Αρκεί να λες u Το ίδιο δεν 
κάνουν και οι αντίπαλοί σου; u Τι θα 
πει; u Αυτός ξέρει u Εδώ έφτασε να 
πει ότι αυτός, ένας καραδεξιός, έγινε 
υπουργός του Τσίπρα επειδή έτυχε να 
κατοικεί δίπλα στο σπίτι του πατέρα 
Τσίπρα! u Τιτανοτεράστιος Μπαρούφ 

u «Οι χειρότερες στιγμές που πέρασα 
στις Βρυξέλλες ήταν όταν ο κ. Ολάντ, 
ο κ. Γιούνκερ και ο κ. Μοσκοβισί προ-
σπαθούσαν να μας βοηθήσουν γιατί 
θύμωνε ο κ. Σόιμπλε και γινόταν ακόμα 
πιο σκληρός» u Στην ταινία γελοιοποι-

εί Γιούνκερ και Μοσκοβισί, αλλά ποιος 
κάθεται να κάνει συγκρίσεις; u Ούτε 
ο Κασιδιάρης ούτε ο Παναγιώταρος 
γνώριζαν τον Ρουπακιά! u Στεκόμαστε 
ιδιαίτερα σ' αυτούς τους δύο, γιατί ήταν 
στην Αθήνα και είχαν συστηματική επα-
φή με το τάγμα εφόδου της Νίκαιας u 

Ο Κασιδιάρης, μάλιστα, δεν έχανε την 
ευκαιρία να εμφανίζεται ως επικεφα-
λής του και να δίνει τα στρατιωτικά 
παραγγέλματα u Και ο Ρουπακιάς δεν 
ήταν κανένας τυχαίος u Ηταν βαθμο-
φόρος του τάγματος εφόδου u Με 
αρμοδιότητες στην εκπαίδευση των 
δόκιμων μελών, όπως αποδείχτηκε από 
βίντεο και φωτογραφίες u Αλλά τέτοια 
ήταν πάντοτε τα φασισταριά u Θρασί-
μια u Ικανοί να προδώσουν ακόμα και 
τη μάνα τους για να γλιτώσουν τον κώ-
λο τους u Ο Πορτοσάλτε αποδοκίμασε 
τη γυναίκα που την έπεσε στον Τσίπρα 
στο αεροπλάνο u Μοναχοφάης u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Οταν είχα την τιμή να αναλάβω υπουργός προστασίας του 
πολίτη είπα πως «οι έλληνες και οι ελληνίδες αστυνομικοί 

είναι οι γιοι και οι κόρες μας». Οταν πορεύτηκα μαζί τους στο 
δρόμο του καθήκοντος, είπα πως η έμπρακτη στήριξή τους 
είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για αυτούς που 

μας προστατεύουν καθημερινά, με αυταπάρνηση και με πολλές 
δυσκολίες. Για αυτό, όταν τους συναντάτε στο δρόμο, κάπου-

κάπου, πείτε τους ένα ευχαριστώ. Δεν είναι κάτι για εμάς, 
σημαίνει όμως πολλά για αυτούς.

Βασίλης Κικίλιας

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ



www.eksegersi.gr

26 ΟΚΤΩΒΡΗ 2019 3

Ο Τσίπρας προσπαθεί να μαζέψει 
πασόκους στον ΣΥΡΙΖΑ

«Να πάρετε την τύχη της προοδευτικής παράταξης στα χέρια σας, όπως η Κρήτη 
έκανε από τα χρόνια του Βενιζέλου μέχρι σήμερα». Μ' αυτά τα λόγια απευθύνθηκε ο 
Τσίπρας στους Χανιώτες που πήγαν να τον ακούσουν στις Μουρνιές. Ούτε Αριστε-
ρά ούτε ριζοσπαστισμός. Βενιζελισμός και τα μυαλά στα κάγκελα. Είχε φροντίσει, 
άλλωστε, να κάνει μια στάση και στο σπίτι του Βενιζέλου, για να σηματοδοτήσει και 
στο συμβολικό επίπεδο το σκοπό της περιοδείας του. Πρώτα στην Αχαΐα, κοιτίδα 
του παπανδρεϊσμού, μετά στην Κρήτη και δη στα Χανιά, κοιτίδα του βενιζελισμού. 
Ο Τσίπρας προσπαθεί να μαζέψει πασόκους στον ΣΥΡΙΖΑ κι αφήνει κάποιους μέσα 
στον ΣΥΡΙΖΑ με το… αριστερόμετρο στο χέρι.

Για να μη μείνει καμιά αμφιβολία για το στόχο του, επέλεξε να δώσει συνέντευξη 
σε τοπικό κανάλι από τον προαύλιο χώρο των τάφων των Βενιζέλων στο Ακρωτήρι, 
χαρακτήρισε τον Βενιζέλο «μεγάλο εθνάρχη» (!!!) και διακήρυξε ότι όλοι οι πασόκοι 
που νοσταλγούν το παλιό καλό ΠΑΣΟΚ «της πρώτης περιόδου» (όχι από Σημίτη και 
μετά) δεν έχουν παρά να ενταχθούν στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι σήμερα ο «ντε 
φάκτο βασικός κορμός της προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης». Ολόκληρη η 
συνέντευξη γύρω απ' αυτό το θέμα κινήθηκε. O Tσίπρας εμφανίστηκε ως συνεχιστής 
του βενιζελισμού και του παπανδρεϊσμού και ο δημοσιογράφος τον αβαντάριζε με 
τις ερωτήσεις του για να επαναλαμβάνει συνεχώς αυτό το πράγμα.

Τον ίδιο στόχο είχε και η συμμετοχή του Τσίπρα στη σύναξη των ευρωπαίων σοσι-
αλδημοκρατών, αυτή τη φορά με την ιδιότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης και όχι του πρωθυπουργού. Εκανε μια εντυπωσιακή αρχηγική παρουσία στις 
Βρυξέλλες (ο παλιόφιλος ο Γιούνκερ δεν του χάλασε το χατίρι για μια συνάντηση), 
ώστε η σύγκριση με την κακομοιριά που ανέδυε η παρουσία της Φώφης να είναι κα-
ταλυτική υπέρ του και να χρησιμεύσει στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι για την άγρα 
πασόκων. Ακόμα και στη Βουλή και στα αστικά ΜΜΕ, η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ είναι 
πάρα πολύ πιο μεγάλη απ' αυτή του ΚΙΝΑΛ, οπότε οι συγκρίσεις γίνονται αυθόρμητα 
από τους πασόκους ψηφοφόρους. Και η ζυγαριά, βέβαια, γέρνει υπέρ του Τσίπρα. 
Αλλωστε, και σε προσωπικό επίπεδο δε χωρά σύγκριση μεταξύ Τσίπρα και Φώφης. 
Ούτε μεταξύ των φλώρων που έχει μαζέψει η Φώφη και των ηγετικών στελεχών του 
ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν πλέον και τον αέρα και την πείρα από την υπουργική τους θητεία.

Ο Τσίπρας εμφανίζεται ως αδίστακτος δημαγωγός, αντιγράφοντας το ανδρεοπα-
πανδρεϊκό παράδειγμα. Στα Χανιά έφτασε να πει το εξής αμίμητο: «Εγώ πολύ έχω 
κουραστεί να συζητάω πίσω από κλειστές πόρτες με στελέχη. Θέλω να μιλήσω με 
τον απλό κόσμο. Γιατί πιστεύω ότι πολλές φορές ο απλός κόσμος λέει μεγαλύτερες 
σοφίες από τις επεξεργασμένες σοφίες». Πέρα από την αηδιαστική δημαγωγία, εδώ 
μπορεί εύκολα να διακρίνει κανείς και μια απειλή προς τα στελέχη του «ΣΥΡΙΖΑ 
του 4%». Το επανέλαβε και στην τηλεοπτική συνέντευξη: «η δική μου άποψη είναι 
ότι πάντοτε όταν τα κόμματα της αριστεράς ήταν μαζικά και με επαφή στενή με το 
λαϊκό κόσμο, παρήγαγαν και πιο αριστερή γραμμή. Οταν γίνονται ελιτίστικα, όταν 
κλείνονται σε κλειστές συνεδριάσεις των πεφωτισμένων χωρίς επαφή με τις μάζες, 
χωρίς επαφή με τον κόσμο, τότε παρεκκλίνουν της γνήσιας αριστερής γραμμής. 
Αυτή είναι η εκτίμησή μου και αυτό έχει καταγραφεί και ιστορικά».

Και βέβαια, βάφτισε την πλατφόρμα i-syriza, που υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε 
ως φόρουμ ενημέρωσης και συζήτησης, πλατφόρμα εγγραφής μελών στον ΣΥΡΙΖΑ. 
Το είπε ευθέως σε ομιλία του: «Σας καλούμε όλους να γίνετε μέλη, με πολύ εύκολο 
τρόπο, αξιοποιώντας και τις νέες τεχνολογίες»! Την επόμενη μέρα κυκλοφόρησε και 
σχετικό σποτάκι με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον Τσίπρα που λέει: «Πάρε τον ΣΥΡΙΖΑ 
στα χέρια σου, πληκτρολόγησε isyriza.gr και γίνε μέλος. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είσαι εσύ». 
Κι άσε τον Σκουρλέτη -που (υποτίθεται ότι) ενίσταται στη δημιουργία «κόμματος 
followers»- να κουρεύεται.

Αποκάλυψε και τη θέση που θα υποστηρίξει σε σχέση με την εκλογή προέδρου. 
Δήλωσε αντίθετος στην τακτική που εγκαινιάστηκε με την εκλογή του Γιωργάκη 
(«όποιος βλέπει φως μπαίνει και ψηφίζει, ανεξάρτητα του εάν ψηφίζει το κόμμα στο 
οποίο πάει να εκλέξει πρόεδρο», είπε χαρακτηριστικά) τάχθηκε όμως υπέρ της εκλο-
γής από όλα τα μέλη του κόμματος. Οχι για την επόμενη εκλογή, που ο πρόεδρος 
θα βγει από το συνέδριο, αλλά για το μέλλον. Στόχος του είναι να αποδυναμώσει 
τους μηχανισμούς των φραξιών, που στέλνουν αντιπροσώπους στο συνέδριο, και να 
αξιοποιήσει το «γκελ» που κάνει στη μάζα των μελών (ιδιαίτερα αν αυτή εμπλουτιστεί 
με πρώην πασόκους που έχουν συνηθίσει στις «διά βοής» εκλογές). Η εκλογή από 
το σύνολο των μελών είναι και μια προσωπική δικλίδα ασφάλειας για τον Τσίπρα. 
Μια εκλογή «από το λαό» με χαμηλή συμμετοχή (σχεδόν σίγουρο το έχουν αυτό) 
θα ήταν πλήγμα για το κύρος του «μεγάλου ηγέτη». 

Του τα χάλασε λίγο ο ξάδερφος Τσίπρας, που τάχθηκε υπέρ της εκλογής από το 
λαό, επειδή αυτή θα αποτελούσε μείζον πολιτικό γεγονός «επιβεβαιώνοντας την 
απήχηση του Αλέξη Τσίπρα στο λαό και φέρνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου 
κοντά μας» (κόψε κάτι, ρε μεγάλε). Για να εισπράξει το σχόλιο του Λάμπρου από το 
facebook: «Ρε τι τραβάμε με τα ξαδέλφια… (και δεν εννοώ τα δικά μου»). Σιγά, όμως, 
που θα δώσουν σημασία στον Λάμπρου, τον οποίο οι Τσιπραίοι θεωρούν γραφικό 
υπόλειμμα της εποχής του 4%.

Ο Τσίπρας θεωρεί ότι αυτός αποτελεί το «δυνατό χαρτί» του ΣΥΡΙΖΑ. Οτι η προ-
σωπική του γοητεία διατηρεί τους δεσμούς του ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογική του βάση. 
Γι' αυτό και βγήκε ο ίδιος σε περιοδείες σε όλη την Ελλάδα, στις οποίες προβάλλει 
τις δικές του θέσεις. Ετσι, καπελώνει τις φράξιες που έχουν αντίθετες θέσεις και αρ-
νείται να διαπραγματευθεί μαζί τους. Ξέρει ότι δεν μπορούν να του κάνουν τίποτα, 
γιατί δεν έχουν εναλλακτική λύση για την αρχηγία. Αλλωστε, ολόκληρη η πορεία του 
Τσίπρα και της παρέας του στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια αλυσίδα από εσωκομματικά πρα-
ξικοπηματάκια, στα οποία οι άλλοι δεν μπορούσαν να αντιδράσουν και στο τέλος 
έδιναν μια μάχη οπισθοφυλακών για να μην τα χάσουν όλα. Το ίδιο θα επαναληφθεί 
και τώρα. Δεν πρόκειται, βέβαια, να εισρεύσουν οι μάζες των ψηφοφόρων στον 
κομματικό μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ, όμως ο Τσίπρας θα δώσει ρόλο στους πασόκους 
και θα επεκτείνει και ενισχύσει την προσωπική του ηγεμονία.

Ψήφος αποδήμων

Τελικά πέρασε η γραμμή Περισσού
Τελικά ο Θεοδωρικάκος δεν είχε το 

θάρρος να οδηγήσει τα πράγματα 
σε ναυάγιο και προτίμησε να εμφανι-
στεί ως ο υπουργός που κατάφερε να 
πετύχει τη μέγιστη συναίνεση σ' ένα 
ζήτημα που εδώ και χρόνια δίχαζε 
τον αστικό πολιτικό κόσμο. Τα σημεία 
συμφωνίας στο ζήτημα της ψήφου των 
αποδήμων, που ανακοίνωσε ο υπουρ-
γός Εσωτερικών το βράδυ της περα-
σμένης Τρίτης, μετά την τρίτη κατά 
σειρά συνεδρίαση της διακομματικής 
επιτροπής, συνιστούν σχεδόν στην ολό-
τητά τους τη γραμμή που εισηγήθηκε 
από την αρχή ο Περισσός, επιμένοντας 
μέχρι τέλους σ' αυτήν. Τα σημεία αυτά 
είναι τα εξής:

u 1. Δικαίωμα ψήφου θα έχουν όσοι 
τα τελευταία 35 χρόνια έχουν μείνει 
στην Ελλάδα δύο χρόνια, είτε για σπου-
δές, είτε για στρατιωτική θητεία, είτε 
για εργασία, και μπορούν να το απο-
δείξουν με δημόσιο έγγραφο. Η αρχι-
κή πρόταση του Περισσού μιλούσε για 
απουσία από την Ελλάδα όχι μεγαλύτε-
ρη των 30 ετών. Ο Θεοδωρικάκος πήγε 
να κάνει ντρίμπλα με το επιχείρημα ότι 
δεν υπάρχει καμιά δημόσια υπηρεσία 
που να μπορεί να πιστοποιήσει το χρό-
νο απουσίας, ο Περισσός επέμεινε στη 
θέση του και τελικά βρέθηκε η λύση.

Απ' όσα ανακοίνωσε ο Θεοδωρικά-
κος έφυγε ο όρος να έχουν οι απόδημοι 
ΑΦΜ στην Ελλάδα ή να έχει ΑΦΜ συγ-
γενής τους πρώτου βαθμού. Ο Γκιόκας 
του Περισσού στη δήλωσή του είπε ότι 
έγινε δεκτή και η «ύπαρξη οικονομικών 
δεσμών με τη χώρα». Μένει να δούμε 
τι θα λέει το νομοσχέδιο που θα κατα-
τεθεί.

u 2. Η ψήφος των αποδήμων θα 
είναι ισόκυρη με αυτή των υπόλοιπων 
Ελλήνων (δηλαδή θα μετράει στο 
τελικό εκλογικό αποτέλεσμα). Θα 
εγγράφονται σε ειδικούς εκλογικούς 
καταλόγους μετά από αίτησή τους 
προς το υπουργείο Εσωτερικών και θα 
ψηφίζουν με το ψηφοδέλτιο Επικρατεί-
ας των κομμάτων. Ο αριθμός των βου-
λευτών Επικρατείας θα αυξηθεί από 12 
σε 15 και τα κόμματα -εφόσον το επιθυ-
μούν- θα μπορούν να περιλαμβάνουν 
και υποψήφιους από το εξωτερικό.

u 3. Η ψήφος θα είναι αυτοπρόσω-
πη στα σημεία που θα στηθούν κάλπες 
(πρεσβείες, προξενεία και άλλοι τόποι 
που θα συμφωνηθούν). Ο ύστατος ελιγ-
μός του Θεοδωρικάκου, να επιτρέπεται 
επιστολική ψήφος για όσους κατοικούν 
σε τόπο πάνω από μια ορισμένη χιλι-
ομετρική απόσταση από πρεσβεία ή 
προξενείο, δεν έγινε δεκτός.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην τε-
λευταία φάση της διαπραγμάτευσης 
ο Περισσός συνεπικουρούνταν από 
τον ΣΥΡΙΖΑ που, ως γνωστόν, έκανε 
μια θεαματική κωλοτούμπα κι εκεί που 
δε δεχόταν την ισοτιμία της ψήφου, 
αλλά ζητούσε να εκλέγεται απλά ένας 
αριθμός βουλευτών επικρατείας των 
αποδήμων, αποδέχτηκε την πρόταση 
του Περισσού. Η κωλοτούμπα έγινε 
όταν ο ΣΥΡΙΖΑ διαπίστωσε ότι η κυ-
βέρνηση συγκεντρώνει τις 200 ψήφους 
που είναι απαραίτητες, οπότε υπήρχε 
κίνδυνος να θεσπιστεί η ψήφος των 
αποδήμων και ο Τσίπρας να δυσκολεύ-
εται να βρει ψηφοφόρους, καθώς θα 
εμφανίζεται ως η πολιτική δύναμη που 
ήθελε να εμποδίσει αυτή την ψήφο ή να 
την καταστήσει συμβολική. Κι επειδή ο 
ΣΥΡΙΖΑ πάντα βρίσκει μια δικαιολογία 
για τις κωλοτούμπες του, βρήκε και αυ-
τή τη φορά. Οπως δήλωσε ο Τσίπρας, 
αυτοί ήθελαν να μπορούν να ψηφίσουν 
όλοι οι απόδημοι, ακόμα και αυτοί που 
έχουν τους πιο χαλαρούς δεσμούς με 
την Ελλάδα, ενώ τώρα μπαίνει ο όρος 
της απουσίας για 30 χρόνια (δεν είχε 
συμφωνηθεί ακόμα η 35ετία), οπότε 
πολλοί θα εξαιρεθούν. Ομως, συνέχισε 
ο Τσίπρας, διαμορφώνεται ο όρος που 
ενδιέφερε τον ΣΥΡΙΖΑ, να μην αλλοιώ-
νεται το εκλογικό αποτέλεσμα.

Λίγο πριν από την τελική συμφωνία, 
το ΜεΡΑ25 ανακοίνωσε ότι δε θα ψη-
φίσει επί της αρχής (θα ψηφίσει όμως 
τα άρθρα;) το νομοσχέδιο γιατί «κυβέρ-
νηση και κόμματα της αντιπολίτευσης 
δρομολογούν μια μεταξύ τους συναί-
νεση που εμπαίζει όλους τους Ελληνες 
του εξωτερικού και καταστρατηγεί τα 
πολιτικά τους δικαιώματα». Περισσό-
τερες εξηγήσεις δεν έδωσε το κόμμα 
Μπαρουφάκη, αλλά φαίνεται πως ήθε-
λε να ψηφίζουν οι πάντες, σύμφωνα με 
το δίκαιο του αίματος, ποντάροντας 
μάλλον στο «γκελ» που μπορεί να κά-
νει ο Μπαρουφάκης σε «αμερικανάκια» 
που δεν ξέρουν ούτε λέξη ελληνικά.

Περιττεύει να πούμε ότι κωλοτούμπα 
έκανε και η ΝΔ, η αρχική πρόταση της 
οποίας στηριζόταν στο δίκαιο του αίμα-
τος: όποιος αποκτά ελληνική υπηκοότη-
τα (πανεύκολο, αρκεί να αποδείξει ότι 
έχει έναν πρόγονο Ελληνα, ακόμα και 
δέκα γενεές πίσω). Ο Θεοδωρικάκος 
προσπάθησε να απαλύνει τις εντυπώ-
σεις δηλώνοντας: «Να απευθύνω ένα 
μήνυμα προς την ελληνική ομογένεια: 
Οσοι δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν 
τον κατάλογο -γιατί γνωρίζετε ότι η θέ-
ση της Κυβερνήσεως είναι ότι θέλαμε 
όλοι να τύχουν αυτής της διευκόλυνσης 

και μάλιστα με επιστολική ψήφο, δεν εί-
χαμε 200 ψήφους για να το περάσουμε 
όπως απαιτεί το Σύνταγμα- τους καλώ 
να το δουν σαν ένα πολύ μεγάλο βήμα 
μπροστά. Επιτέλους οι Ελληνες του εξω-
τερικού θα μπορούν να ψηφίσουν από 
τον τόπο τους».

Η συμφωνία, την οποία ανακοίνωσε 
ο Θεοδωρικάκος, μένει να επικυρωθεί. 
ΣΥΡΙΖΑ και Περισσός δήλωσαν ότι 
επιφυλάσσονται μέχρι να δουν το νο-
μοσχέδιο που θα φτιάξει το υπουργείο 
Εσωτερικών και κυρίως μέχρι να δουν 
τη συνταγματική κατοχύρωση των συμ-
φωνηθέντων. Ειδικά σ' αυτό δίνουν με-
γάλο βάρος, γιατί μπορεί κάλλιστα μια 
επόμενη πλειοψηφία να ξαναλλάξει το 
νόμο ή αυτός να εκπέσει μετά από μια 
προσφυγή στο ΣτΕ.

Οπως είναι γνωστό, η ψήφος των 
αποδήμων προβλέπεται από την πα-
ράγραφο 4 του άρθρου 51 του Συντάγ-
ματος, που αναφέρει: «Οι βουλευτικές 
εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε 
ολόκληρη την Επικράτεια. Νόμος που 
ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο 
τρίτων του όλου αριθμού των βουλευ-
τών μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την 
άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από 
τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από 
την Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς 
αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διε-
νέργειας των εκλογών δεν κωλύει την 
άσκηση του εκλογικού τους δικαιώμα-
τος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρό-
σφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση 
και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και 
σε ολόκληρη την Επικράτεια». Είναι 
προφανές πως αν δεν αλλάξει αυτό, η 
απαγόρευση της επιστολικής ψήφου θα 
είναι αντισυνταγματική. Εξίσου αντισυ-
νταγματική θα είναι και η 35ετία με δύο 
χρόνια υποχρεωτικής παρουσίας στην 
Ελλάδα, αφού το ισχύον Σύνταγμα δεν 
κάνει οποιαδήποτε τέτοια μνεία.

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι 
ο Θεοδωρικάκος δεν ανέφερε τίποτα 
περί συνταγματικής αναθεώρησης 
στην αρχική του δήλωση. Λέτε να το 
ξέχασε; Το έκανε στο τέλος, όταν ρω-
τήθηκε αν θα υπάρξει συνταγματική 
αναθεώρηση: «Θα υπάρξει παρέμβα-
ση, συνταγματική αναθεώρηση, γύρω 
από αυτό το θέμα έχει ήδη επιληφθεί 
και θα αναλάβει τις σχετικές πρωτο-
βουλίες ο υπουργός Επικρατείας κ. Γε-
ραπετρίτης». Μένει να δούμε αν θα τα 
καταφέρουν να φτάσουν σε έμπρακτη 
συναίνεση, πρώτα αναθεωρώντας τη 
συνταγματική διάταξη και μετά ψηφί-
ζοντας το σχετικό νομοσχέδιο.

Αναδρομικά πάπαλα

Αυτή τη φορά μίλησε 
ο ίδιος ο Βρούτσης: 

«Από τις αποφάσεις του 
ΣτΕ που έχουν δει το φως 
της δημοσιότητας και 
έχουν καθαρογραφεί δεν 
φαίνεται ότι υπάρχουν 
αναδρομικά». Και το πε-
ριβόητο δεκάμηνο, με το 
οποίο παίζουν ακόμα τα 
παπαγαλάκια των δικηγο-
ρικών γραφείων; «Υπάρ-
χουν όμως κι άλλες δίκες 
που βρίσκονται σε εξέλιξη, 

θα οδηγηθούν στο ΣτΕ και 
εκεί το τοπίο είναι γκρίζο, 
όπως το περίφημο 10μηνο».

Θυμίζουμε ότι μετά την 
έκδοση των αποφάσεων 
της Ολομέλειας του ΣτΕ 
2287 και 2288/2015, που 
προέβλεπαν την καταβο-
λή αναδρομικών σ' έναν 
περιορισμένο αριθμό συ-
νταξιούχων δικαστικών, δι-
κηγορικά γραφεία βρήκαν 
την ευκαιρία και μάζευαν 
πελατεία μαζικά από τους 

συνταξιούχους, παραμυ- 
θιάζοντάς τους ότι είναι 
σαν να έχουν ήδη στην 
τράπεζα τα αναδρομικά. 
Οταν δημοσιεύτηκαν οι 
πέντε πρόσφατες αποφά-
σεις της Ολομέλειας του 
ΣτΕ, με τις οποίες κρίθηκε 
συνταγματικός ο νόμος 
Κατρούγκαλου, περιόρισαν 
τις προσδοκίες για ανα-
δρομικά σε ένα δεκάμηνο, 
από το Μάη του 2015 μέχρι 
τον Ιούνη του 2016 που ψη-

φίστηκε ο νόμος Κατρού-
γκαλου. Και συνεχίζουν 
και τώρα το ίδιο παραμύθι.

Εμείς απλώς θα θυμί-
σουμε αυτό που γράψαμε 
από την πρώτη στιγμή: 
Υπάρχει η διάταξη που 
προβλέπει ότι οι απαιτή-
σεις από το Δημόσιο για 
συνταξιοδοτικές παροχές 
παραγράφονται στην πε-
νταετία. Μ' αυτή τη διά-
ταξη θα σβήσουν και τα 
αναδρομικά του 10μηνου.
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Ο Joker, η λαϊκή αντιβία και οι 
σίριαλ κίλερ

Η προειδοποίηση του 
αμερικάνικου στρατού 

ήταν σαφής. Σε email της 
18ης Σεπτέμβρη, τα στρα-
τιωτικά στελέχη έλαβαν 
οδηγία να είναι ενήμερα για 
τις εξόδους διαφυγής από 
τους κινηματογράφους που 
παίζουν την πολύκροτη ται-
νία Joker της Warner Bros. 
Το μήνυμα έλεγε τα εξής… 
διασκεδαστικά: «Τρέξε αν 
μπορείς. Αν κολλήσεις, κρύψου και μείνε ήσυχος. Αν αυτός που 
πυροβολεί σε βρει, τότε πολέμησε με όποιον τρόπο μπορείς»! 
Την ύπαρξη αυτού του απίστευτου email που διαδόθηκε πλατιά 
στο Διαδίκτυο, όχι μόνο δεν τη διέψευσε αλλά την επιβεβαίωσε 
ο Αμερικάνικος Στρατός!

Την ίδια στιγμή, η Warner Bros αισθάνθηκε την ανάγκη να απα-
ντήσει στους συγγενείς των θυμάτων της μαζικής σφαγής δώδεκα 
ανθρώπων το 2012 σε κινηματογράφο του Κολοράντο, σχετικά 
με το «επικίνδυνο μήνυμα» της ταινίας Joker, λέγοντας τα εξής: 
«Η βία των όπλων στην κοινωνία μας είναι ένα κρίσιμο ζήτημα και 
εκφράζουμε τη βαθιά μας συμπάθεια σε όλα τα θύματα και τις οι-
κογένειες που επλήγησαν από αυτές τις τραγωδίες. Η εταιρία μας 
έχει μακρά ιστορία δωρεών στα θύματα της βίας, συμπεριλαμβα-
νομένου του Aurora (σ.σ. του κινηματογράφου που έγινε η σφαγή 
κατά την προβολή της ταινίας “Ο σκοτεινός ιππότης: Η επιστροφή“)… 
Μην κάνετε λάθος: Ούτε ο φανταστικός χαρακτήρας Joker, ούτε η 
ταινία συνιστούν επιδοκιμασία της βίας οποιουδήποτε είδους στον 
πραγματικό κόσμο. Δεν είναι στις προθέσεις ούτε της ταινίας, ούτε 
των συντελεστών της, ούτε του στούντιο να παρουσιάσει αυτόν το 
χαρακτήρα ως έναν ήρωα».

Ο ίδιος ο πρωταγωνιστής Χοακίν Φίνιξ αναγκάστηκε να φύγει 
από συνέντευξη με τη βρετανική Telegraph, όταν του υποβλήθηκε 
το επίμαχο ερώτημα: «Δεν ανησυχείτε ότι αυτή η ταινία μπορεί 
διαστρεβλωμένα να καταλήξει εμπνέοντας ακριβώς αυτό το είδος 
ανθρώπων, με πιθανά τραγικά αποτελέσματα»; Ο Φίνιξ πανικοβλή-
θηκε και δήλωσε εντελώς απροετοίμαστος για τέτοιες ερωτήσεις, 
ενώ χρειάστηκε τουλάχιστον μία ώρα συνομιλιών με τους υπόλοι-
πους συντελεστές της ταινίας για να επιστρέψει και να παραδεχτεί 
ότι ο ήρωας είχε κάτι που έπρεπε να ανακαλύψει, χωρίς να το έχει 
πλήρως καταλάβει. Δεν περιμέναμε διαφορετική συμπεριφορά 
από σταρ του Χόλιγουντ, που πέραν της έξοχης υποκριτικής δε 
γνωρίζουν και πολλά για το «περιθώριο» και τους ανθρώπους που 
-όπως προκλητικά χλεύαζε ο… πατήρ του γνωστού Μπάτμαν στην 
ταινία, ένας χαρακτήρας… φτυστός ο Τραμπ- είναι άνθρωποι που 
δεν έχουν πετύχει τίποτα στη ζωή τους και γι’ αυτό «μισούν εμάς 
που είμαστε πετυχημένοι»!

Προκειμένου να πουλήσει μια άλλη εκδοχή του γνωστού υπε-
ρήρωα (που για χρόνια έχει ταυτιστεί με το «απόλυτο κακό», που 
κυνηγά ο «καλός πολυεκατομμυριούχος» Μπάτμαν), η Warner Bros 
έσπευσε να παρουσιάσει μια πιο ρεαλιστική εκδοχή τού πώς γί-
νεται κάποιος «κακός». Η κοινωνική απομόνωση, οι διακρίσεις, οι 
κοινωνικές ανισότητες, η έλλειψη ευκαιριών, η ανάδειξη διεφθαρ-
μένων στελεχών (όπως οι τρεις γιάπηδες που εκτελεί αμυνόμενος 
ο Joker, αφού πρώτα τον έχουν ξυλοφορτώσει, επειδή αντέδρασε 
στη σεξουαλική παρενόχληση μιας κοπέλας μέσα στο Μετρό), η 
υποκρισία των μίντια (μέρος της οποίας ενσάρκωσε ο Ντε Νίρο, ως 
ένας κυνικός τηλεπαρουσιαστής που δε δίστασε να χλευάσει τον 
κωμικό Joker, πριν τον καλέσει στην εκπομπή του), είναι πράγματα 
που αγγίζουν πολύ κόσμο που δεν ανήκει στους «πετυχημένους». 
Η ταινία χρησιμοποιεί αυτές τις αλήθειες για να προβάλει ένα χα-
ρακτήρα που ταυτίζεται με την απόλυτη παράνοια, το «απόλυτο 
κακό». Ετσι, η βία που αυτός προκαλεί εμπνέει -σύμφωνα πάντα με 
την ταινία-τους λούμπεν-προλετάριους που κάνουν πλιάτσικα και 
σηκώνουν τις γροθιές τους ζητώντας αντίσταση και θάνατο στους 
πλούσιους! Εικόνες που τις έχουμε δει παλαιότερα στο Λος Αντζε-
λες, το Μπουένος Αιρες και τα παρισινά προάστια ή πιο πρόσφατα 
το Σαντιάγο και το Χονγκ Κονγκ, παρελαύνουν μπροστά από τον 
κινηματογραφικό φακό για να μας υπενθυμίσουν ότι η βία είναι 
«κακιά απ’ όπου κι αν προέρχεται», ότι καταλήγει στην «παράνοια», 
τους σίριαλ κίλερ και το χάος. 

Το θέμα όμως είναι ότι η συσσωρευμένη εξαθλίωση γεννά τη 
λαϊκή αντιβία, όχι ως «παράνοια» αλλά ως αγανάκτηση και οργή 
ανθρώπων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα πέρα από τις αλυσίδες 
τους, απαιτώντας αυτά που τους στερεί το σύστημα. Οι γραβατωμέ-
νοι κύριοι του Χόλιγουντ το γνωρίζουν καλά αυτό και το φοβούνται 
όπως ο διάολος το λιβάνι. Θυμούνται με τρόμο τα εξαγριωμένα 
πλήθη πριν από 26 χρόνια στο Λος Αντζελες, όταν έβαζαν φωτιές 
στη βιομηχανία του σινεμά. Μπορεί αυτό να αποτελεί ανάμνηση 
από τα παλιά, όμως όλοι περιμένουν ότι κάποτε θα επιστρέψει.

Συριακό

Ρυθμιστής και πάλι η Ρωσία
Μνημόνιο συνεργασίας 

για το συριακό πρόβλη-
μα υπέγραψαν την περασμένη 
Τρίτη η Ρωσία με την Τουρκία 
στη ρωσική πόλη Σότσι. Στο 
μνημόνιο συμφωνήθηκε ότι 
«αρχής γενομένης από τις 
09:00 GMT την Τετάρτη 23 
Οκτωβρίου, ρωσική στρατιωτι-
κή αστυνομία και σύροι συνο-
ριοφύλακες θα εισέλθουν από 
τη συριακή πλευρά των συνό-
ρων με την Τουρκία, εκτός 
της ζώνης της επιχείρησης 
Πηγή Ειρήνης, για να διευκο-
λύνουν την απομάκρυνση των 
κουρδικών δυνάμεων YPG και 
των όπλων τους σε βάθος 30 
χλμ. από τα τουρκο-συριακά 
σύνορα, και η αποχώρηση θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί σε 150 
ώρες». 

Ετσι, η κατάπαυση του πυ-
ρός που συμφωνήθηκε με 
αμερικάνικη διαμεσολάβη-
ση στις 17 Οκτώβρη, αμέσως 
μόλις εξέπνευσε, επεκτάθηκε 
με μία ακόμα κατάπαυση του 
πυρός, με ρωσική αυτή τη 
φορά διαμεσολάβηση! Ολα 
αυτά έγιναν την ίδια στιγμή 
που ο Ασαντ χαρακτήριζε τον 
Ερντογάν «κλέφτη» που «έκλε-
βε εργοστάσια, σιτάρι και πε-
τρέλαιο με το ISIS». Ο Ασαντ 
παρίστανε τον «καμπόσο», την 
ίδια μέρα που ο Πούτιν συμ-
φωνούσε με τον Ερντογάν τη 
νέα κατάπαυση του πυρός, 
που αφορά και τη Συρία, χωρίς 
ο Ασαντ να έχει κανένα λόγο 
στη διαπραγμάτευση! 

Οι Κούρδοι έχουν ξεκινήσει 
να αποχωρούν από τις επίμα-
χες περιοχές αλλά καταγγέλ-
λουν ότι η Τουρκία τους κυ-
νηγά και πέρα από αυτές. Το 
θέμα όμως είναι ποιες είναι οι 
επίμαχες περιοχές. Κατά την 
Τουρκία, οι Κούρδοι θα πρέπει 
να απομακρυνθούν από όλο 
το μήκος των τουρκοσυριακών 
συνόρων (270 μίλια, δηλαδή 
περίπου 440 χιλιόμετρα), ενώ 
οι Κούρδοι αποδέχτηκαν να 
αποχωρήσουν από μια πε-
ριοχή της τουρκοσυριακής 
μεθορίου μήκους 75 μιλίων 
(120 χιλιομέτρων) μεταξύ των 
πόλεων Ρας Αλ Αΐν και Τελ 
Αμπιάντ, δηλαδή μικρότερη 
από το ένα τρίτο αυτής που 
απαιτούσε η Τουρκία. Με τη 
συμφωνία του Πούτιν με τον 
Ερντογάν, οι Κούρδοι δεν 
έχουν άλλη επιλογή παρά να 
αποχωρήσουν και από το υπό-
λοιπο τμήμα της μεθορίου.

Το «αστείο» της υπόθεσης 
(αν μπορούμε να χρησιμοποι-
ήσουμε τη λέξη «αστείο» για 
μια τραγωδία που εξελίσσεται 
εδώ και οκτώ χρόνια) είναι ότι 
ο διοικητής των Συριακών 
Δημοκρατικών Δυνάμεων 
(SDF), που είναι η οργάνω-
ση των Κούρδων της Συρίας 
στην οποία υπάγονται οι ενο-
πλες πολιτοφυλακές των YPG, 

Μαζλούμ Κομπάνι Αμντλί, 
δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν 
εμπιστεύεται τους Ρώσους  
γιατί τους πούλησαν πέρσι 
στο Αφρίν όταν αποχώρησαν 
για να τους επιτεθεί η Τουρκία. 
Γι’ αυτό πήγαν με τους Αμερι-
κάνους, που τους πούλησαν 
με τη σειρά τους τώρα, για 
να ξαναπέσουν στη ρωσική 
«αγκαλιά»;

Με αυτές τις εξελίξεις, η 
Ρωσία εδραιώνεται ως ο κύρι-
ος ρυθμιστής των εξελίξεων 
στη Συρία και ο Ασαντ ανα-
βαπτίζεται, κερδίζοντας τον 
έλεγχο της κουρδικής επαρ-
χίας από τους Αμερικάνους, 
με τις SDF να αναγκάζονται 
να υποταχθούν στο συριακό 
στρατό και να ενσωματωθούν 
στην Πέμπτη Λεγεώνα του 
υπό ρωσική διοίκηση, όπως 
γράψαμε στο προηγούμενο 
φύλλο.

Γι’ αυτό και η Τουρκία δεν εί-
χε κανένα πρόβλημα να κάνει 
μόνιμη την κατάπαυση του πυ-
ρός, οδηγώντας τον Τραμπ σε 
πανηγυρισμούς και σε άρση 
των κυρώσεων κατά της Τουρ-
κίας. Αφού πέτυχε την απομά-
κρυνση των Κούρδων από τα 
σύνορα και την παράδοσή 
τους στις συριακές καθεστω-
τικές δυνάμεις, τι άλλο ήθε-
λε ο Ερντογάν; Αυτά για την 
ώρα, φυσικά, γιατί κανείς δεν 
μπορεί να γνωρίζει τι μπορεί 
να ξημερώσει αύριο σε ένα 
πόλεμο με πολλούς παίκτες 
και αντιτιθέμενα συμφέροντα.

ΥΓ1. Στις ΗΠΑ δημιουργή-
θηκε και πάλι τραγέλαφος, 
δείγμα της σύγχυσης που επι-
κρατεί στα ανώτερα κλιμάκια 
της αμερικάνικης πολιτικής, 
που είναι προφανές ότι είχαν 

διαφορές στο ζήτημα «φεύ-
γουμε - δε φεύγουμε από τη 
Συρία». Το πρωί, ο υπουργός 
Αμυνας Μαρκ Εσπερ δήλωνε 
στο CNN: «Εχω δει τις ανα-
φορές για όσα έχουν γίνει 
στη Βόρεια Συρία από τον 
τουρκικό στρατό. Είναι φρι-
κτές και αν είναι ακριβείς -που 
υποθέτω ότι είναι- αποτελούν 
εγκλήματα πολέμου. Οσοι 
ευθύνονται θα πρέπει να κα-
ταστούν υπόλογοι. Σε πολλές 
περιπτώσεις αυτή θα είναι 
η κυβέρνηση της Τουρκίας. 
Δεν μπορούμε να επιτρέ-
πουμε αυτά τα πράγματα να 
συμβαίνουν». Μερικές ώρες 
αργότερα, ο ειδικός απεσταλ-
μένος του Τραμπ για τη Συρία 
Τζέιμς Τζέφρι δήλωνε σε 
επιτροπή του Κογκρέσου ότι 

«δεν έχουμε δει εκτεταμένες 
αποδείξεις εθνοκάθαρσης» 
από την Τουρκία σε βάρος 
των Κούρδων, όμως υπάρ-
χουν αναφορές «για αρκετά 
περιστατικά που θεωρούνται 
εγκλήματα πολέμου». 

Το βράδυ ο Τραμπ, μες στην 
καλή χαρά και με φόντο το 
πορτραίτο του Τζορτζ Ουά-
σινγκτον, ανακοίνωνε στους 
δημοσιογράφους: «Ζήτησα 
από το υπουργείο Οικονο-
μικών να άρει τις κυρώσεις 
που επιβλήθηκαν στις 14 του 
Οκτώβρη ως απάντηση στην 
τουρκική επίθεση». Και με το 
δικό του μοναδικό τρόπο υπο-
γράμμιζε: «Οι κυρώσεις αίρο-
νται εκτός αν συμβεί κάτι για 
το οποίο δε θα είμαστε χαρού-
μενοι»! Το υπουργείο Οικονο-
μικών γνωστοποιούσε την ίδια 
ώρα στον ιστότοπό του ότι αί-
ρει τις κυρώσεις στα τουρκικά 
υπουργεία Αμυνας και Ενέρ-
γειας καθώς και τις κυρώσεις 
κατά των τούρκων υπουργών 
Εσωτερικών,Σουλεϊμάν Σο-
ϊλού, Αμυνας Χουλουσί Ακάρ 
και Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ.

ΥΓ2. Εγιναν ξαφνικά ευαί-
σθητοι οι Αμερικανοί απένα-
ντι στη χρήση όπλων όπως οι 
βόμβες φωσφόρου και στρα-
τιωτικών τακτικών όπως ο βομ-
βαρδισμός αμάχων; Αστεία 
πράγματα. Είναι οι πρώτοι 
διδάξαντες σ' αυτά. Αλλά και 
έναντι τρίτων, δεν έδειξαν 
την ίδια ευαισθησία όταν το 
Ισραήλ «έλουζε» με βόμβες 
φωσφόρου τη Γάζα και βομ-
βάρδιζε ακόμα και σχολεία 
του ΟΗΕ στα οποία είχαν 
βρει καταφύγιο γυναικόπαιδα. 
Το Ισραήλ, όμως, είναι ένας 
σταθερός σύμμαχος (για την 
ακρίβεια χωροφύλακας των 
ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή), ενώ 
η Τουρκία παρουσιάζει «αστά-
θεια» οπότε πρέπει να έχουν 
κάτι για να την «κρατάνε».

«Δε μου φτάνουν τα λε-
φτά για την καθημε-

ρινή μου ζωή, δε μου φτάνουν 
για να ερωτευτώ, δε μου φτά-
νουν για να παντρευτώ, δε μου 
φτάνουν ούτε για να φροντίσω 
τον εαυτό μου. Γι’ αυτό διαδη-
λώνω. Δε μπορώ να δηλώσω 
υπακοή σ’ αυτούς που πλέον 
δε με ταΐζουν». Τα παραπά-
νω λόγια, από το στόμα ενός 
21χρονου ανέργου στο βρε-
τανικό «Γκάρντιαν» της περα-
σμένης Κυριακής, δείχνουν το 
κλίμα που επικρατεί αυτόν τον 
καιρό στο Λίβανο.

Οι αντικυβερνητικές δια-
δηλώσεις οδήγησαν –μέχρι 
στιγμής– στην παραίτηση 
τεσσάρων υπουργών της κυ-
βέρνησης Χαρίρι, καθώς την 
κατηγορούν για αδυναμία να 
διορθώσει την κατάσταση που 

συνεχώς επιδεινώνεται. Και 
πώς να μην επιδεινωθεί, όταν 
η κυβέρνηση περνάει σκληρά 
μέτρα λιτότητας προκειμένου 
να μειώσει το ετήσιο έλλειμ-
μα του προϋπολογισμού από 
το 11.5% του ΑΕΠ στο 7.6%, για 
να συμφωνήσουν οι δανειστές 
να της δώσουν το πολυπόθη-
το δάνειο των 11 δισ. δολαρί-
ων που συμφώνησαν πέρσι 
στο Παρίσι; Η επιβολή φόρων 
ακόμα και στα μηνύματα με 
what’s app (της τάξης των 
20 λεπτών την ημέρα), ήταν 
η σταγόνα που ξεχείλεισε το 
ποτήρι της οργής,  κυρίως της 
νεολαίας που βγήκε μαζικά 
στους δρόμους, μπλοκάρο-
ντας οδικές αρτηρίες σε μια 
σειρά πόλεις, από την πρωτεύ-
ουσα Βηρυττό, μέχρι την Τρί-
πολη, τη Σιδώνα και την Τύρο. 

Γιατί διαδηλώνει η νεολαία
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Φυσικά, δεν ήταν μόνο ο φόρος στο 
What’s app που κατέβασε τους δια-
δηλωτές στους δρόμους. Αλλωστε, οι 
διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και μετά 
την απόσυρσή του.

Απέναντι στην πίεση των διαδη-
λωτών, η Χεζμπολά που μέχρι τότε 
τηρούσε σιγήν ιχθύος, αναγκάστηκε 
να τοποθετηθεί. Με μήνυμά του ο 
ίδιος ο ηγέτης της, Χασάν Νασράλα, 
εξήγησε τους λόγους για τους οποί-
ους η Χεζμπολά δε θα φύγει από την 
κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι το 
πρόβλημα είναι «συστημικό» και δε 
θα λυθεί με την πτώση της κυβέρ-
νησης, καθώς οφείλεται στα προ-
βλήματα που έχουν συσσωρευτεί τα 
τελευταία δέκα με δώδεκα χρόνια. 
Ο Νασράλα, ως αστός πολιτικός σο-
σιαλδημοκρατικής κοπής, έδειξε συ-
μπάθεια στους διαδηλωτές (το ίδιο 
έκανε κι ο… στρατός!) και κατηγόρη-
σε αυτούς που θέλουν να μετακυλούν 

τα βάρη στις λαϊκές τσέπες, ωστόσο 
υποστήριξε ότι το μέτρο για το φόρο 
στο what’s app αποσύρθηκε και δεν 
έφτασε η ώρα για τη Χεζμπολά να κα-
τέβει στους δρόμους! Ισορροπώντας 
μεταξύ αστικής εξουσίας, στην οποία 
συμμετέχει, και πίεσης από τη λαϊκή 

της βάση, η Χεζμπολά προσπαθεί να 
βρει μια λύση, χωρίς όμως να είναι σί-
γουρο ότι θα το πετύχει. Γιατί ο λαός 
του Λιβάνου δε φαίνεται διατεθειμέ-
νος να δεχτεί αγόγγυστα τη σκληρή 
λιτότητα.

Γι’ αυτό και η κυβέρνηση Χαρίρι 

πέταξε το «τυράκι». Στις μεταρρυθ-
μίσεις που πέρασε την περασμένη 
Κυριακή, θέσπισε τη μείωση στο μι-
σό των μισθών των τωρινών και πρώην 
προέδρων, υπουργών και βουλευτών, 
αλλά και μειώσεις στα οφέλη των 
κρατικών ινστιτούτων και διαφόρων 
αξιωματούχων. Το πακέτο των μέτρων 
που ψηφίστηκαν προβλέπει και τη συ-
νεισφορά 3.3 δισ. δολαρίων από την 
κεντρική τράπεζα αλλά και τις ιδιωτι-
κές, προκειμένου να μειωθεί σχεδόν 
στο μισό το έλλειμμα στον προϋπολο-
γισμό του 2020.  Ταυτόχρονα, αποφά-
σισε την ιδιωτικοποίηση των τηλεπι-
κοινωνιών και την αναδιάρθρωση του 
ενεργειακού τομέα.

Ιδιωτικοποίηση όμως σημαίνει απο-
λύσεις, ενώ η «αναδιάρθρωση» του 
ενεργειακού τομέα αποτελεί απαίτη-
ση του ΔΝΤ, το οποίο σε πρόσφατη 
έκθεσή του (17.10.19) για το Λίβανο 

υπογραμμίζει ότι μόνο το 57% της 
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργει-
ας μεταφέρεται και κοστολογείται 
στους καταναλωτές, ενώ οι φόροι 
επιδοτούνται από το κράτος. Το κό-
ψιμο των κρατικών επιδοτήσεων στο 
ρεύμα που ζητά το ΔΝΤ, θα εκτινάξει 
την τιμή του. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, οι 
φόροι θα πρέπει να αυξηθούν από 9.6 
σεντ του δολαρίου ανά κιλοβατώρα 
σε 16.2 (αύξηση της τάξης του 70%!), 
προκειμένου να μηδενιστεί το έλλειμ-
μα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον 
ενεργειακό τομέα. Από την άλλη, το 
ΔΝΤ θεωρεί ότι δεν αρκεί να μηδενι-
στεί το έλλειμμα, αλλά θα απαιτηθούν 
πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης 
του 4% με 5% του ΑΕΠ για να μειωθεί 
το χρέος μακροπρόθεσμα. Οπως και 
στην Ελλάδα, έτσι και στο Λίβανο, το 
δημόσιο χρέος αποτελεί το όχημα για 
να περάσουν σκληρά αντεργατικά αλ-
λά και φορομπηχτηκά μέτρα.

στο Λίβανο;

Πρέπει να ομολογήσουμε 
ότι κάποια απ' αυτά που 

συμβαίνουν στη Βρετανία 
μας φαίνονται κωμικά. Κάθε 
άλλο παρά τέτοια είναι για 
τους πρωταγωνιστές της ιστο-
ρίας. Μας φαίνονται κωμικά 
γιατί η βαθιά διαίρεση της 
βρετανικής πολιτικής σκηνής 
ανάμεσα σε υπερασπιστές 
και πολέμιους του Brexit και 
σε υποδιαιρέσεις όπως ανά-
μεσα σε υπερασπιστές ενός 
«σκληρού» Brexit και ενός 
Brexit οπωσδήποτε με συμ-
φωνία, δεν είναι παρά σημάδι 
μιας βαθιάς πολιτικής κρίσης, 
απότοκου της κρίσης στρατη-
γικής ανάμεσα στις διάφορες 
μερίδες της βρετανικής μονο-
πωλιακής αστικής τάξης.

Πρέπει να σημειώσουμε, πά-
ντως, ότι τα περισσότερα από 
τα κωμικά που συμβαίνουν το 
τελευταίο διάστημα δεν είναι 
παρά πολιτικάντικα τερτίπια 
με το βλέμμα στραμμένο στις 
εκλογές που αναπόφευκτα θα 
γίνουν κάποια στιγμή (ίσως και 
πριν από το τέλος του χρόνου, 
όπως δείχνουν τα τελευταία 
γεγονότα). Γιατί τι άλλο δείχνει 
η στάση του Μπόρις Τζόνσον, 
που κατάφερε να ρίξει την 
Τερίζα Μέι καταγγέλλοντας 
τη συμφωνία που αυτή είχε 
συνάψει με την ΕΕ, για να φέ-
ρει στο φινάλε μια συμφωνία 
ίδια μ' αυτή της Μέι στα βασι-
κά σημεία; Τι άλλο δείχνει το 
γεγονός ότι, ενώ έλεγε πως θα 
πετύχει οπωσδήποτε το Brexit 
μέχρι τις 31 Οκτώβρη και πως 
θα βγάλει τη Βρετανία από την 
ΕΕ ακόμα και χωρίς συμφωνία, 
και το Brexit δεν κατάφερε 
να υλοποιήσει και αίτημα για 
παράταση της καταληκτικής 
προθεσμίας εξόδου υπέβαλε.

Ο Τζόνσον δεν έχει κερδίσει 
ούτε μια ψηφοφορία στη Βου-
λή των Κοινοτήτων, όμως οι δη-
μοσκοπήσεις τον εμφανίζουν 
να προηγείται με δώδεκα έως 
δεκαπέντε μονάδες διαφορά 
των Εργατικών του Τζέρεμι 

Κόρμπιν. Είναι να μη θέλει 
εκλογές υπ' αυτές τις συνθή-
κες; Αν καταφέρει να σχημα-
τίσει μια πλειοψηφία φιλική 
στον ίδιο, τότε θα μπορέσει 
να περάσει και τη συμφωνία 
με την ΕΕ, η οποία είναι στα 
ουσιαστικά σημεία της ίδια με 
τη συμφωνία της Μέι, άρα μπο-
ρεί να γίνει αποδεκτή και από 
το Σύνδεσμο των Βιομηχάνων, 
το καπιταλιστικό συνδικάτο 
που παρεμβαίνει ενεργά όλο 
αυτό το διάστημα, τραβώντας 
«κόκκινη γραμμή» στο Brexit 
χωρίς συμφωνία. Αυτή η ισχυ-
ρή μερίδα των καπιταλιστών 
ευελπιστεί ότι η μεταβατική 
περίοδος θα σταθεί ικανή για 
να διαμορφωθεί μια νέα τελω-
νειακή συμφωνία ανάμεσα στη 
Βρετανία και την ΕΕ, ώστε οι 
μπίζνες να συνεχιστούν όπως 
και προηγουμένως, χωρίς ανα-
ταράξεις.

Μη βιαστείτε να πείτε ότι ο 
Τζόνσον κέρδισε μια κρίσιμη 
ψηφοφορία υπέρ της συμφω-
νίας που συνήψε. Αυτό που 
έκανε η ευκαιριακή πλειοψη-
φία που δημιουργήθηκε (329-
299) ήταν να εγκρίνει τη δεύτε-
ρη ανάγνωση του νομοσχεδίου 
για την εφαρμογή της συμφω-
νίας του Τζόνσον (όχι τη συμ-
φωνία αυτή καθαυτή). Αμέσως 
μετά, όμως, μια αντίστοιχη 
πλειοψηφία (322-308) απέρρι-
ψε το στενό χρονοδιάγραμμα 
που είχε προτείνει ο Τζόνσον, 
βάσει του οποίου η συμφωνία 
θα εγκρινόταν πριν εκπνεύσει 
η 31η του Οκτώβρη, οπότε ο 
Τζόνσον θα μπορούσε να υλο-
ποιήσει το Brexit. Μ' άλλα λό-
για, ένας αριθμός βουλευτών 
ψήφισε υπέρ της συμφωνίας 
για να την αδρανοποιήσει. Μια 
βουλευτίνα των Εργατικών, η 
Γκλόρια ντι Πιέρο το είπε ανοι-
χτά με κυνισμό: «Ψήφισα ναι, 
όχι γιατί στηρίζω τη συμφωνία 
αλλά επειδή δεν τη στηρίζω»! 
Ανάμεσα σ' αυτούς που ψή-
φισαν υπέρ ήταν βουλευτές 
που ήθελαν να προτείνουν τη 

συμμετοχή της Βρετανίας σε 
τελωνειακή ένωση με την ΕΕ 
και άλλοι που ήθελαν να τεθεί 
η συμφωνία στην κρίση νέου 
δημοψηφίσματος.

Ετσι, η νίκη του Τζόνσον με 
την υπερψήφιση του εφαρ-
μοστικού νόμου αποδείχτηκε 
χειρότερη και από Πύρρειος, 
αφού η πλειοψηφία του έδεσε 
και πάλι τα χέρια, αναγκάζο-
ντάς τον να περιμένει μέχρι η 
ΕΕ να εγκρίνει νέα παράταση 
της ημερομηνίας εξόδου. Ο 
Τζόνσον δεν είναι βλάκας. Το 
κατάλαβε και προσπάθησε 
να αντιδράσει απειλώντας ότι 
θα αποσύρει το νομοσχέδιο. 
Οταν η μπλόφα δεν έπιασε, 
αναγκάστηκε να παγώσει τη 
διαδικασία, αφήνοντας πλέον 
την πρωτοβουλία στην πλευ-
ρά της ΕΕ. Γιατί μπορεί να 
μην υπέγραψε την επιστολή 
που ζήτησε παράταση (έβαλε 
στο πακέτο και άλλη επιστολή 
-ανεπίσημη όμως- στην οποία… 
ενημέρωνε ότι ο ίδιος δε θέλει 
παράταση), όμως για την ΕΕ η 
ανυπόγραφη είναι η μόνη επί-
σημη επιστολή. Και σ' αυτήν 
καλείται να απαντήσει.

Ο Τζόνσον επικοινώνησε με 
τον Τουσκ και του επανέλαβε 
όσα έγραφε στις δύο επιστο-
λές του. Δηλαδή, ότι επισήμως 
το Ηνωμένο Βασίλειο ζητά πα-
ράταση, την οποία όμως αυ-
τός, ως Μπόρις, δεν επιθυμεί! 
Ο Τουσκ του εξήγησε «γιατί 
συνιστά στους “27“ να αποδε-
χτούν το βρετανικό αίτημα για 
παράταση». Ο Τουσκ εισηγήθη-
κε να μη γίνει έκτακτη σύνοδος 
κορυφής, αλλά ν' αποφασίσουν 
από το τηλέφωνο. Η Γαλλία 
ανεπίσημα τάχθηκε υπέρ μιας 
ολιγοήμερης «τεχνικής» πα-
ράτασης. Δεν υπάρχει όμως 
νομική βάση για κάτι τέτοιο, 
αφού η Βρετανία έχει ζητήσει 
τρίμηνη παράταση (μέχρι τις 
31 Γενάρη) και ο Τζόνσον δεν 
έχει υποβάλει νέο αίτημα. Ανα-
μένεται, λοιπόν, η έγκριση και 
μετά… εκλογές μάλλον.

Ο Ζάεφ αισθάνεται σαν 
απατημένη αρραβωνιά-

ρα (και πάει σε πρόωρες εκλο-
γές την άνοιξη), ο Τσίπρας με 
τον Μητσοτάκη τσακώνονται 
για το γαλλικό βέτο στην έναρ-
ξη ενταξιακής διαδικασίας για 
Βόρεια Μακεδονία και Αλβα-
νία. Ετσι είναι όμως αυτά τα 
πράγματα. Από τη στιγμή που η 
Συμφωνία των Πρεσπών εργα-
λειοποιήθηκε και χρησιμοποι-
ήθηκε κατά την προεκλογική 
περίοδο, κάθε εξέλιξη -έστω 
κι αν δεν αφορά καθόλου την 
Ελλάδα- θα μετατρέπεται 
με τη σειρά της σε εργαλείο 
εσωτερικής πολιτικής αντιπα-
ράθεσης.

Ο Τσίπρας κατηγορεί τον 
Μητσοτάκη για αφωνία, για έλ-
λειψη εξωτερικής πολιτικής και 
για απουσία από ζητήματα που 
αφορούν τη βαλκανική γειτο-
νιά μας. Και ο Μητσοτάκης 
απαντά ότι ήταν η κυβέρνηση 
του Τσίπρα αυτή που έκανε την 
Ελλάδα κομπάρσο στην Ευρώ-
πη. Ο Τσίπρας λέει ότι τώρα ο 
Μητσοτάκης θα παρακαλάει 
μην τυχόν και κερδίσουν τις 
εκλογές στη Βόρεια Μακεδο-
νία οι εθνικιστές του VMRO 
και αμφισβητήσουν την κατά 
τ' άλλα «κατάπτυστη» Συμφω-
νία των Πρεσπών. Ο Πέτσας 
απαντά ότι η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη «μαζεύει τα σπασμέ-
να της εξωτερικής πολιτικής 
του κ. Τσίπρα και του θιάσου 
Κοτζιά-Καμμένου». «Και στην 
εξωτερική πολιτική έχουμε κυ-
βέρνηση Τζόκερ», ανταπαντά 
ο Χαρίτσης. Και το σόου συνε-
χίζεται…

Πριν δούμε τι έγινε στη σύ-
νοδο κορυφής της ΕΕ και τι 
κινδύνους αντιμετωπίζει η Συμ-
φωνία των Πρεσπών, πρέπει να 
σημειώσουμε ότι το μόνο που 
δεν ανησυχεί είναι το ΝΑΤΟ. Η 
Βόρεια Μακεδονία έγινε τακτι-
κό μέλος του ΝΑΤΟ με συνο-
πτικές διαδικασίες, όπως ήταν 
το ζητούμενο. Αυτή τη συμμα-

χική σχέση κανένα VMRO δεν 
έχει τη δύναμη να τη διαταρά-
ξει, ακόμα κι αν ήθελε. Η έντα-
ξη στο ΝΑΤΟ είναι αυτή που 
φράζει το δρόμο στη Ρωσία 
για αύξηση της επιρροής της 
στη γειτονική χώρα. Απ' αυτή 
την άποψη, η Συμφωνία των 
Πρεσπών έχει κάνει τη δουλειά 
της και με το παραπάνω. Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε, άλλωστε, 
ότι το υποτιθέμενο βέτο του 
Καραμανλή στο Βουκουρέστι 
αφορούσε την ένταξη της τότε 
FYROM στο ΝΑΤΟ. Η ένταξη 
στην ΕΕ τότε ήταν μια πολύ μα-
κρινή προοπτική, καθώς η γερ-
μανικής έμπνευσης «στρατη-
γική των Δυτικών Βαλκανίων» 
ακόμα δεν είχε συγκροτηθεί 
ως πρακτική πολιτική της ΕΕ.

Γιατί όμως ο Μακρόν έβαλε 
βέτο στο άνοιγμα της ενταξια-
κής διαδικασίας για την Αλβα-
νία και τη Βόρεια Μακεδονία; 
Και γιατί πήγαν πακέτο οι δύο 
χώρες; Η επίσημη γαλλική 
δικαιολογία είναι ότι οι μισοί 
αλλοδαποί που ζητούν άσυλο 
στη Γαλλία είναι Αλβανοί. Κι 
επειδή η Βόρεια Μακεδονία 
έχει στην επικράτειά της αλ-
βανικό πληθυσμό, το βέτο πή-
γε πακέτο. Γελοία δικαιολογία 
για να γίνει πιστευτή. Να ήταν 
η Τουρκία να το καταλάβουμε. 
Εχει ογδόντα εκατομμύρια 
πληθυσμό. Αλλά Αλβανία και 
Βόρεια Μακεδονία μαζί δεν 
φτάνουν ούτε το ένα δέκατο 
του πληθυσμού της Τουρκίας, 
για να θεωρείται ότι θα κατα-
κλυστεί η Γαλλία από μετανά-
στες και θα χάσουν τις δουλει-
ές τους οι Γάλλοι. Οι αλβανοί 
που μετανάστευσαν έχουν 
εγκατασταθεί σε διάφορες 
ευρωπαϊκές χώρες (και στην 
Ελλάδα) και έχουν πλήρως εν-
σωματωθεί σ' αυτές.

Μήπως ο πραγματικός λό-
γος είναι η απόρριψη από το 
Ευρωκοινοβούλιο της υποψη-
φιότητας της Σιλβί Γκουλάρ 
ως επιτρόπου της ΕΕ; Η πρώ-

ην υπουργός της κυβέρνησης 
Μακρόν πέρασε δυο φορές 
από ακρόαση από την αρμόδια 
επιτροπή του Ευρωκοινοβού-
λιου και απορρίφθηκε και τις 
δύο. Αυτό ήταν ένας εξευτελι-
σμός, όχι μόνο για την Γκουλάρ 
αλλά και για τον Μακρόν που 
την πρότεινε και τώρα ψάχνει 
για άλλο πρόσωπο. Αν ο πρόε-
δρος της Γαλλίας δεν μπορεί 
να βάλει την επιλογή του στην 
Κομισιόν, τότε έχουμε κρίση 
στο εσωτερικό του γερμανο-
γαλλικού άξονα.

Η απόρριψη της Γκουλάρ 
είναι το σύμπτωμα, όχι το πρό-
βλημα. Και δεν οφείλεται στη 
μνησικακία του Μάνφρεντ 
Βέμπερ, επειδή ο Ολάντ του 
έφραξε το δρόμο για την προ-
εδρία της Κομισιόν και πρό-
τεινε την Φον ντερ Λάιεν. Το 
περισσότερο που θα μπορού-
σε να φτάσει ο Βέμπερ είναι 
η απόρριψη της Γκουλάρ την 
πρώτη φορά. Οταν ο γάλλος 
πρόεδρος στέλνει την υπο-
ψήφιά του για δεύτερη φορά 
στην εξεταστική επιτροπή του 
Ευρωκοινοβούλιου, την απόρ-
ριψη την κάνει η Μέρκελ και 
όχι ο Βέμπερ. Απ' αυτήν πήραν 
γραμμή οι γερμανοί ευρωβου-
λευτές και οι σύμμαχοί τους.

Η αντίδραση του Μακρόν 
υπήρξε ανισόμετρα σκληρή. 
Βέτο στην έναρξη ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων δύο χω-
ρών, για τις οποίες «έτρεχε» 
εδώ και καιρό ολόκληρη στρα-
τηγική (η λεγόμενη στρατηγι-
κή των Δυτικών Βαλκανίων), 
δεν είναι μικρό πράγμα. Θα 
μπορούσε η Γαλλία να βάλει 
δεκάδες «αστερίσκους» στο 
κείμενο της απόφασης, όχι να 
τη μπλοκάρει. Αλλωστε, πρό-
κειται για μια διαδικασία που 
αν άρχιζε θα ολοκληρωνόταν 
σε ορίζοντα δεκαπενταετίας, 
οπότε η Γαλλία θα είχε την 
ευκαιρία να μπλοκάρει διά-
φορα Κεφάλαια. Ο Μακρόν, 

Ο γαλλο-γερμανικός ανταγωνισμός φρενάρισε 
την πλήρη υλοποίηση της Συμφωνίας των Πρεσπών
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Του Brexit τα πάθη δεν τελειώνουν
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Yποδείγματα
Η αύξηση στην τιμή του εισιτήριου για το Μετρό 

στο Σαντιάγο ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το 
ποτήρι. Εξαγριωμένα πλήθη χιλιανών ξεχύθηκαν 
στους δρόμους. Επιτέθηκαν σε κρατικά κτίρια, σε 
τράπεζες, σε σταθμούς του Μετρό, κατέλαβαν 
λεωφορεία, μπούκαραν στα σούπερ μάρκετ και 
άρχισαν να απαλλοτριώνουν τρόφιμα, ρούχα, είδη 
πρώτης ανάγκης.

Ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος Πινιέρα 
διακήρυξε την αποφασιστικότητά του να 
αντιμετωπίσει τον εχθρό λαό. Κήρυξε στρατιωτικό 
νόμο στις μεγάλες πόλεις και κατέβασε το στρατό για 
ν' αντιμετωπίσει τους διαδηλωτές με αληθινά πυρά! 
Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης οι νεκροί είχαν φτάσει 
τους 18, οι τραυματίες (πολλοί από σφαίρες) τους 
200, οι συλληφθέντες τους 5.000!

Βλέποντας ότι οι 20.000 στρατιώτες και τα τανκ 
δεν μπορούν ν' αντιμετωπίσουν την κατάσταση, 
ο Πινιέρα αποφάσισε να χρησιμοποιήσει μαζί με 
το μαστίγιο και το καρότο. Πήρε αμέσως πίσω 
την αύξηση στο εισιτήριο του Μετρό, ενώ στη 
συνέχεια ανακοίνωσε κάποιες φοροελαφρύνσεις 
για τα χαμηλά εισοδήματα, αύξηση της κατώτατης 
σύνταξης κατά 20% και πάγωμα της τιμής του 
ηλεκτρικού, παίρνοντας πίσω την αύξηση κατά 9,2% 
που είχε ανακοινώσει.

Οι διαδηλώσεις δε σταμάτησαν. Και έχουν να 
δείξουν τη γνωστή σε τέτοιους αυθόρμητους 
ξεσηκωμούς πολυμορφία. Αλλού έχουμε εκδηλώσεις 
«γκαντισμού», με νεαρούς διαδηλωτές να στέκονται 
άοπλοι μπροστά στα τανκ και τα αυτόματα των 
στρατιωτών, συχνά κρατώντας χιλιάνικες σημαίες, κι 
αλλού έχουμε οδοφράγματα, φωτιές, πετροπόλεμο.

Δεν είμαστε σε θέση να προβλέψουμε πώς θα 
εξελιχθεί η ταξική πάλη τις επόμενες μέρες, όμως 
ο ξεσηκωμός της εργατικής τάξης, της νεολαίας και 
των φτωχών λαϊκών στρωμάτων της Χιλής έχει ήδη 
κερδίσει πολλά σε επίπεδο επιμέρους διεκδικήσεων. 
Η νεοφιλελεύθερη επέλαση της μπουρζουάδικης 
πλουτοκρατίας και των ξένων πατρόνων της 
φρεναρίστηκε. Προς το παρόν, ασφαλώς, αλλά 
φρεναρίστηκε.

Ο ξεσηκωμός στη Χιλή προσφέρει ένα υπόδειγμα 
για όλο τον κόσμο. Δε χρειάζεται να κάνουμε 
συγκρίσεις με την κατάσταση που επικρατεί στο 
δικό μας εργατικό, νεολαιίστικο και λαϊκό κίνημα. 
Αυτές γίνονται αυτόματα και τα συμπεράσματα είναι 
αυτονόητα.

Δεν είμαστε απ' αυτούς που θα επιδοθούν σε 
αγωνιστικούς βερμπαλισμούς του τύπου «να γίνει της 
Χιλής». Ξέρουμε πολύ καλά ότι η εργατική συνείδηση 
δεν ωριμάζει με συνθήματα, αλλά μέσα από πολύ πιο 
σύνθετες διαδικασίες.

Ας πάψουν, όμως, οι άλλοι βερμπαλισμοί, οι κενοί 
περιεχομένου, με τις «κλιμακώσεις» και άλλα ηχηρά 
παρόμοια. Γιατί το μόνο που καταφέρνουν είναι να 
προσθέσουν βαρίδια στις εργατικές συνειδήσεις. 
Το οφθαλμοφανές ψεύδος ουδέποτε οικοδόμησε 
αγωνιστικά διεκδικητικά κινήματα.

Ας πάψει η προβοκατόρικη καταδίκη της λαϊκής 
αντιβίας, ας πάψουν οι όρκοι πίστης στην αστική 
νομιμότητα. Αυτό που συμβαίνει στη Χιλή δεν είναι 
πρωτοφανές. Ετσι γυρίζει ο τροχός της Ιστορίας. 
Οχι μόνο στο επίπεδο των μεγάλων ιστορικών 
ανατροπών, αλλά και στο επίπεδο των άμεσων 
διεκδικήσεων, των αμυντικών αγώνων. Αν δεν 
εκδηλωθεί με όλους τους τρόπους η δυναμική 
δράση των καταπιεσμένων, αντιτάσσοντας βία στη 
βία της αστικής εξουσίας, δεν μπορεί να υπάρξουν 
κατακτήσεις στο πλαίσιο ενός καπιταλισμού της 
κρίσης και της συντηρητικής ανασυγκρότησης.

στο ψαχνό

Φαιογάλαζο πλυντήριο
Ο πρώην βουλευτής των νεοναζιστών 

της ΧΑ Κουκούτσης, που αποχώρησε από 
το μόρφωμα χωρίς ν' ανταλλάξει  ούτε 
μια βαριά κουβέντα με τον φίρερ (και επί 
δεκαετίες στενό φίλο του) Μιχαλολιάκο, 
έκλεισε συμφωνία με την παράταξη του 
νεοδημοκράτη δημάρχου Καλαμάτας Θ. 
Βασιλόπουλου. Ο Κουκούτσης ορίστηκε 
μέλος της Σχολικής Επιτροπής Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, μέλος του ΔΣ της 
ΔΕΥΑΚ και πρόεδρος του Συνδέσμου 
Υδρευσης Δήμων Καλαμάτας, Μεσσή-
νης και Δυτικής Μάνης. Το φαιογάλαζο 
πλυντήριο δουλεύει εντατικά μπας και 
καταφέρει να καθαρίσει τον Κουκούτση 
από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει στη 
δίκη της ΧΑ (ένταξη και διεύθυνση εγκλη-
ματικής οργάνωσης), για να τον έχει ως 
κομματάρχη που θα κουβαλάει ακροδεξι-
ές ψήφους (άφθονες στην περιοχή).

Προστυχιές
Προετοιμάζοντας την επιστροφή του 

στην εγχώρια πολιτική σκηνή, ο Αβρα-
μόπουλος έκανε ένα πέρασμα από την 
ελληνική Βουλή για να κατακεραυνώσει 
την προσφυγική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. 
«Θα έπρεπε ήδη αυτή τη στιγμή να είχαν 
επιστραφεί στην Τουρκία 35.000 (σ.σ. με-
τανάστες). Η ανεπάρκεια του κρατικού μη-
χανισμού ευθύνεται για τη μη επιστροφή. 
Σε άλλες χώρες η διεκπεραίωση γίνεται σε 
15 μέρες και εδώ μας παίρνει ένα χρόνο. 
Εχουμε παθογένειες του ελληνικού κρά-
τους», είπε.

Φυσικά, έλεγε ψέματα εν πλήρει συ-
νειδήσει. Ξέρει πολύ καλά ότι η ίδια η 
διαδικασία ασύλου, όσο κι αν επιταχυν-
θεί, δεν μπορεί να τελειώσει σε 15 μέρες. 
Οπως ξέρει, επίσης, ότι σε πάρα πολλές 
περιπτώσεις η απέλαση γίνεται πρακτικά 

ανέφικτη, γιατί οι αιτούντες άσυλο των 
οποίων απορρίπτεται τελεσίδικα η αίτη-
ση, δεν έχουν διαβατήρια (σκόπιμα δεν 
τα παίρνουν μαζί τους, όταν φεύγουν από 
την Τουρκία) και οι προξενικές αρχές των 
χωρών από τις οποίες εικάζεται ότι κα-
τάγονται δεν είναι τόσο πρόθυμες στην 
έκδοση «λεσέ πασέ» προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η απέλαση. Ο Αβρα-
μόπουλος, όμως, θέλησε να προσφέρει 
στήριξη στη νεοδημοκρατική κυβέρνηση 
και στα άγρια κατασταλτικά μέτρα που 
αυτή ετοιμάζει (κλειστά στρατόπεδα-
φυλακές κτλ.).

Θρασίμια
Ξεπέρασε τους υπόλοιπους νεοναζι-

στές ο Παναγιώταρος, όταν μίλησε για 
το ναζιστικό χαιρετισμό. Δεν είπε τα 
γνωστά περί… αρχαιοελληνικού χαιρε-
τισμού προς τον ήλιο, αλλά ισχυρίστη-
κε ότι στη Χρυσή Αυγή ο ναζιστικός 
χαιρετισμός ήταν απαγορευμένος! 
«Απαγορευόταν αυτό. Οποτε βλέπαμε 
κάτι τέτοιο, λέγαμε “κατέβασε το χέρι 
κάτω“. Δεν επιτρεπόταν», ισχυρίστηκε 
φτύνοντας κατάμουτρα τους δικαστές 
(για τους συγγενείς των θυμάτων, τους 
συνηγόρους της πολιτικής αγωγής και 
τους δημοσιογράφους δεν το συζη-
τάμε). Ολοι οι παράγοντες της δίκης 
έχουν δει τις σχετικές φωτογραφίες, 
αλλά και το περιβόητο βίντεο με την 
ορκωμοσία των δόκιμων μελών, που 
αφού πουν ο ένας μετά τον άλλο από 
το βήμα τις γνωστές εθνικοσοσιαλι-
στικές παπάρες, στέκονται προσοχή 
μπροστά στον φίρερ, τον Καιάδα 
(Γερμενή) και τον Μάστορα (Μισιάκα), 
χαιρετούν ναζιστικά και αφού τους 
χαιρετίσουν ναζιστικά ο φίρερ και οι 
επιτελείς, αποχωρούν ως κανονικά 
μέλη πλέον. Και το άλλο βίντεο, στο 

Νέο γερμανικό nein για 
τις αποζημιώσεις

Δεν εξέπληξε κανέναν το νέο γερ-
μανικό «όχι» για την καταβολή πολεμι-
κών αποζημιώσεων στην Ελλάδα. Κάτι 
τέτοια είναι ρουτίνα για το γερμανικό 
κράτος. Πήρε τη ρηματική διακοίνωση 
που επέδωσε η ελληνική πρεσβεία στο 
γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών στις 
4 Ιούνη (πάνω στη φούρια της προεκλο-
γικής περιόδου), μετά από απόφαση 
που πάρθηκε με ευρεία πλειοψηφία 
από την Ολομέλεια του Ελληνικού Κοι-
νοβουλίου, και σε ένα τετράμηνο απά-
ντησε αρνητικά. Μάλιστα, η απάντηση 
διέρρευσε στη Γερμανία και όχι στην 
Ελλάδα (η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για 
ευνόητους λόγους, επέλεξε να μην κά-
νει θόρυβο).

«Η γερμανική κυβέρνηση δεν σκο-
πεύει να προχωρήσει σε διαπραγματεύ-
σεις για επανορθώσεις», λέει η επίσημη 
απάντηση του γερμανικού υπουργείου 
Εξωτερικών, όπως μετέδωσε το γερμα-
νικό πρακτορείο DPA. Εκπρόσωπος του 
γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών 
απάντησε στον ανταποκριτή των «Νέ-
ων», που ζήτησε επιβεβαίωση: «Η νομι-
κή θέση της ομοσπονδιακής κυβέρνη-
σης παραμένει ως έχει: Το ζήτημα των 
πολεμικών επανορθώσεων νομικά έχει 
ρυθμιστεί οριστικά. Επ' αυτού δεν έχει 
αλλάξει τίποτα».

Κατόπιν αυτής της απάντησης, δεν 
υπάρχει περίπτωση η ιμπεριαλιστική 
κυβέρνηση της Γερμανίας να δεχτεί 
προσφυγή στο Διεθνές Διαιτητικό Δι-
καστήριο της Χάγης από κοινού με την 
ελληνική κυβέρνηση ούτε για το ζήτη-
μα της αποπληρωμής του κατοχικού 
δανείου.

ΚΟΝΤΡΕΣ

ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΟΙ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ. Ο ένας (Μπογδάνος) θέλει ν' αποκτήσει διδακτορικό στη ρουφιανιά. Τις προάλλες, είχε 
«δώσει» το όνομα διαδηλωτή του ΠΑΜΕ, λέγοντας ότι αυτός ήταν που χτύπησε με κλωτσιά (σε στιλ καράτε) άνδρα των ΜΑΤ. Οπότε 
δεν είχε κανένα πρόβλημα να «ξεφωνήσει» την πρώην γενική γραμματέα Πολιτισμού Βλαζάκη, ως το στέλεχος που οργάνωσε την 
αστυνομική «επιχείρηση Joker». Η Βλαζάκη αντέδρασε (πολύ ήρεμα μάλιστα), διαψεύδοντας τη ρουφιανιά. Αλλωστε, δεν έχει καμιά 
σχέση με το ΥΠΠΟ εδώ και καιρό. Αυτός που διέπραξε τη ρουφιανιά, σαν να μην έτρεξε τίποτα, δήλωσε ότι «λυπάται» και «απολογείται 
στην κα Βλαζάκη». Η άλλη, όμως, η πολύπειρη, η σοβαρή (Μπακογιάννη), γιατί ακολούθησε τον ίδιο δρόμο; Ολόκληρο γραφείο έχει στη 
διάθεσή της, θα μπορούσε να ζητήσει έναν στοιχειώδη έλεγχο πριν βγει να ρουφιανέψει τη Βλαζάκη. Ενα τηλεφώνημα θα μπορούσε 
να κάνει στο ΥΠΠΟ και θα της τα έλεγαν όλα «χαρτί και καλαμάρι». Δεν το έκανε. Και σαν να μην έτρεξε τίποτα, δήλωσε κι αυτή ότι 
«λυπάται πολύ».  Ο γκεμπελισμός είναι εγκατεστημένος στο πολιτικό τους DNA. Δεν υπάρχει καμιά άλλη εξήγηση. Τα περί «βιασύνης» 
και «προχειρότητας» είναι ο πρόστυχος φερετζές που τους φοράνε τα παπαγαλάκια τους.
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οποίο ο Πατέλης, ο Καζαντζόγλου, ο Τσακανίκας και ο Ρουπα-
κιάς ορκίζει χρυσαυγίτες του τάγματος εφόδου της Νίκαιας, σε 
νυχτερινή τελετή στον ποταμό Νέδα, με πυρσούς και ναζιστικούς 
χαιρετισμούς.

Μπούμερανγκ
Αντιγράφουμε επώνυμο σχόλιο στην ΕφΣυν με τίτλο «Μυστή-

ρια»: «Κύριε Διευθυντά. Ο Μίμης έτρωγε και έπινε, συχνά πυκνά, 
σε ταβέρνες και σε σπίτια με τον Αντώνη. Ο Μίμης ήταν συνάδελ-
φος και φιλαράκι με την Ελένη, που του ζητούσε μάλιστα και ρου-
σφέτια. Ο Μίμης είχε χειριστεί (με επιτυχία…) σοβαρές υποθέσεις 
του επιτίμου Κωνσταντίνου και της παράταξης της ΝΔ. Ο Μίμης 
υπήρξε ο πλέον έμπιστος του Κώστα της Ραφήνας. Ο Μίμης ήταν 
ο άνθρωπός τους, σάρκα από τη σάρκα τους. Τι κακό του κάνα-
νε, ποιο διαβολικό πνεύμα μπήκε, άραγε, μέσα του και θέλει, ως 
σύγχρονος Κάιν, να καταστρέψει τα αδέλφια, τους φίλους, τους 
ευεργέτες του; Μυστήρια πράγματα. Πουαρό, Σέρλοκ, αστυνόμε 
Χαρίτο, λύστε τα… Με τιμή, Πάνος Μπόζος».

Κύριε Μπόζο, ενόψει όλων όσων γράψατε, θα θέλαμε να σας 
υποβάλουμε το ερώτημα που «ξεχάσατε» να υποβάλετε εσείς: 
πώς βρέθηκε ο εν λόγω Μίμης, με τις ιδιότητες που τόσο γλαφυρά 
περιγράψατε, υπουργός της «πρώτη φορά Αριστεράς», επί μια συ-
νεχή τετραετία ακλόνητος στο πόστο του; Εμείς θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι οι άνθρωποι σαν τον Μίμη συνηθίζουν να υπηρετούν 
σαν πιστά σκυλιά τα κάθε φορά αφεντικά τους. Εσείς τι λέτε;

Περσινά ξινά σταφύλια
Το σύνθημα το έδωσε ο Στουρνάρας και έκτοτε τα φιλοκυβερ-

νητικά ΜΜΕ ανακυκλώνουν το κουτσομπολιό για τον Πούτιν που 
«έδωσε» στον Ολάντ τους συριζαίους, οι οποίοι του ζήτησαν να 
τους τυπώσει η Ρωσία δραχμές. Εμείς που δεν έχουμε κάνει την 
παραμικρή αβάντα στον ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για πολιτικό κουτσο-
μπολιό, πρώτο επειδή δεν υπάρχουν επίσημες δηλώσεις, αλλά 
οι ισχυρισμοί δύο γάλλων δημοσιογράφων που έγραψαν ένα 
βιβλίο πριν από δύο χρόνια και δεύτερο επειδή για εμάς ήταν 
φανερό από τότε (και το γράφαμε) ότι οι συριζαίοι δεν είχαν 
καμιά διάθεση για ρήξη με την Ευρωζώνη. Κι αυτό το απέδειξαν 
με τη στάση τους όταν «τελείωσαν τα ψέματα». Δεν μπορούμε 
να αποκλείσουμε, κάποιος συριζαίος ή ανελίτης να είπε κάτι σε 
κάποιον Ρώσο με τον οποίο είχε επαφή, αυτός να το μετέφερε 
στο Κρεμλίνο και ο Πούτιν να το πακετάρισε και να το πούλησε 
στον Ολάντ. Κανένας δεν ξέρει, άλλωστε, το περιεχόμενο των 
τηλεφωνικών επικοινωνιών ανάμεσα στους δύο ιμπεριαλιστές 
ηγέτες. Αν υπάρχει κάποιος κερδισμένος από την ανακύκλωση 
αυτού του κουτσομπολιού, αυτός είναι ο Μπαρουφάκης. Διότι 
από τη μια ήταν φανατικός υπέρμαχος της παραμονής στο ευρώ 
και από την άλλη δεν είχε καμιά επαφή με τους Ρώσους, επομέ-
νως είναι υπεράνω υποψίας.

Πάρ' τον στο γάμο σου…
Ο κυβερνητικός βουλευτής Μάριος Σαλμάς δεν κρατιόταν από 

τη χαρά του στο τηλεπλατό της Κυριακής, όπου συζητιόταν το 
θέμα του γαλλικού βέτο για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας 
στην ΕΕ. «Σημασία έχει ότι επετεύχθη αυτό που έλεγε η ΝΔ προ-
εκλογικά», είπε. Οι άλλοι αιφνιδιάστηκαν και τον ρώτησαν τι επε-
τεύχθη. «Το βέτο» απάντησε όλο καμάρι ο Σαλμάς! Την ίδια ώρα, 
το Μέγαρο Μαξίμου προσπαθούσε να αμυνθεί στην κατηγορία 
του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση και προσωπικά ο Μητσοτάκης δεν 
παίζουν κανένα ρόλο και δεν πήραν καμιά πρωτοβουλία για να 
μην υπάρξει το γαλλικό βέτο. Για τον Σαλμά (που πρέπει ν' άκου-
σε τα σχολιανά του μετά την τηλεοπτική του εμφάνιση) ισχύει η 
παροιμία: «πάρ' τον στο γάμο σου, να σου πει και του χρόνου».

Καλά λεφτά…
Η Περιφέρεια Αττικής ενέκρινε κονδύλι για τη νομική υπερά-

σπιση της Δούρου στις διώξεις που αντιμετωπίζει για τη φονική 
πλημμύρα της Μάνδρας. Η αμοιβή του δικηγόρου «για την πα-
ροχή υπηρεσιών κατά την κυρία ανάκριση, μελέτη δικογραφίας, 
ενημέρωση, σύνταξη υπομνημάτων κλπ» ανέρχεται σε 4.000 
ευρώ (συν 960 ευρώ ΦΠΑ), ενώ αν η υπόθεση φτάσει στο ακρο-
ατήριο θα πρέπει να δοθούν άλλα 12.000 ευρώ (συν ΦΠΑ 2.880 
ευρώ).  Στη σχετική απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Οικονομι-
κών επισυνάπτεται και προσφορά του ίδιου δικηγόρου για την 
υπόθεση με τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, ίδιας τιμής: 4.000 
ευρώ (συν ΦΠΑ) για την προδικασία και 12.000 ευρώ (συν ΦΠΑ) 
για το ακροατήριο.

Δε θα σχολιάσουμε το αν η αμοιβή είναι υψηλή ή όχι. Θα σχο-
λιάσουμε, όμως, το γεγονός ότι η υπόθεση δεν ανατίθεται σε 
κάποιο δικηγόρο της Περιφέρειας, αλλά στον Νίκο Δαμασκόπου-
λο, υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ για την προεδρία του ΔΣΑ στις τελευ-
ταίες εκλογές. Το σχόλιο δεν έχει να κάνει με τις ικανότητες του 
Δαμασκόπουλου ως ποινικολόγου, αλλά με την ιδιότητά του ως 
συριζαίου. Επίσης, θα σχολιάσουμε το μείζον που κατά τη γνώμη 
μας είναι ότι η Περιφέρεια πληρώνει για τη νομική υπεράσπιση 
της Δούρου, που κατηγορείται για αδικήματα σε βάρος πολιτών 
της. Δηλαδή, τα θύματα καλούνται να πληρώσουν τη νομική υπε-
ράσπιση αυτής που κατηγορείται ότι τα έβλαψε!

Προανακριτική Βουλής για Παπαγγελόπουλο

Αρχισε το πατιρντί
«Αυτά που λέτε είναι πα-

παριές», «είσαι καρα-
γκιόζης μέγας», «δεν μιλάω 
με φασίστες», «άντε καρα-
γκιοζάκο». Αυτά είναι μερικά 
από τα κοσμητικά επίθετα που 
εκτοξεύτηκαν εντός και εκτός 
προανακριτικής επιτροπής 
της Βουλής. Πρωταγωνιστής, 
φυσικά, ο «πολύς» Πολάκης 
που αντιλήφθηκε ότι ΝΔ και 
ΚΙΝΑΛ βρήκαν δικονομικό 
τρόπο για να τον εξαιρέσουν, 
παρέα με τον Τζανακόπουλο, 
από τη σύνθεση της επιτροπής. 
Τους πρότειναν για μάρτυρες, 
τον μεν Πολάκη για τις δηλώ-
σεις του σε πρωινάδικο ότι οι 
προστατευόμενοι μάρτυρες 
είχαν τη φωλιά τους λερωμένη 
και κελάηδησαν για να γλιτώ-
σουν, τον δε Τζαννακόπουλο 
για την απογευματινή επίσκε-
ψή του στον Αρειο Πάγο, όπου 
-κατά δήλωσή του- πήγε για να 
ενημερωθεί για την πορεία της 
υπόθεσης Novartis (ενώ δεν 
είχε καμιά αρμοδιότητα, αφού 
δεν ήταν παρά ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος - άσε που σε ανοι-
χτή ποινική υπόθεση η κυβέρ-
νηση δεν έχει κανένα δικαίωμα 
ενημέρωσης).

Ακόμα και αρχάριοι περί τα 
νομικά αντιλαμβάνονται ότι δεν 
μπορεί κάποιος να είναι ταυτό-
χρονα μάρτυρας και ανακριτής 
σε μια υπόθεση. Μόνος του θα 
έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί. Και 
αν για τον Πολάκη αυτά είναι 
ψιλά γράμματα («από δω μέσα 
θα μας βγάλετε σηκωτούς», 
φέρεται να είπε), για τον νομι-
κό Τζανακόπουλο θα έπρεπε να 
είναι… αλφαβήτα. Παρά ταύτα, 
φέρεται να υποστήριξε ότι εξαι-
ρείται μόνο όποιος εξετάστηκε 
ως μάρτυρας! Δηλαδή, θα εί-
ναι μέλη της επιτροπής μέχρι 
να κληθούν να καταθέσουν και 
μετά θα εξαιρεθούν! Κι αφού 
καταθέσουν θα επανέλθουν; 
Μιλάμε για καραγκιοζιλίκια, 
όπως θα 'λεγε και ο Πολάκης. 

Αλήθεια, δεν έχει άλλα πρό-
σωπα να βάλει στην επιτροπή 
ο ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να βάλει 
ντε και καλά τον Πολάκη και 
τον Τζανακόπουλο; Προφανώς 
το κάνει για να προκαλέσει 
τζέρτζελο.

Αντίστοιχης υφής πρόβλημα 
υφίσταται και με την εισαγγε-
λέα Τουλουπάκη, η οποία θα 
κληθεί μεν να καταθέσει στην 
προανακριτική της Βουλής, 
δεν είναι καθόλου σίγουρο 
όμως ότι θα πάει. Πληροφο-
ρίες τη θέλουν να επικαλείται 
το γεγονός ότι η ίδια διερευνά 
ακόμα τυχόν ανάμιξη πολιτι-
κών προσώπων στο σκάνδαλο 
Novartis, οπότε δεν μπορεί να 
πάει και να καταθέσει. Αυτό 
όντως είναι μείζον νομικό πρό-
βλημα. Από τα δέκα πολιτικά 
πρόσωπα που της έστειλε πε-
σκέσι η συριζαϊκή πλειοψηφία 
της προηγούμενης Βουλής, 
η Τουλουπάκη έχει αθωώσει 
εφτά, έχει απαγγείλει κατηγο-
ρία σε ένα και ακόμα «ερευνά» 
δύο. Πώς λοιπόν θα πάει να 
καταθέσει ως μάρτυρας σε μια 
υπόθεση, ο πυρήνας της οποίας 
λέει ότι ο Παπαγγελόπουλος τη 
χρησιμοποίησε (την Τουλουπά-
κη) για να στήσει υποθέσεις σε 
βάρος πολιτικών αντιπάλων 
του ΣΥΡΙΖΑ; Αν ο Παπαγγελό-
πουλος είναι ύποπτος για ηθι-
κή αυτουργία σε κατάχρηση 
εξουσίας, η Τουλουπάκη και 
οι δυο βοηθοί της είναι οι φυ-
σικοί αυτουργοί. Κανονικά, θα 
έπρεπε να κληθούν να δώσουν 
εξηγήσεις ως ύποπτοι (όπως ο 
Παπαγγελόπουλος) και όχι να 
καταθέσουν ως μάρτυρες. Αλ-
λά κι αν το παραβλέψουμε αυ-
τό, πώς θα κληθεί να καταθέσει 
ως μάρτυρας μία εισαγγελέας 
που ακόμα χειρίζεται την ανοι-
χτή αυτή υπόθεση;

Βιάστηκαν πολύ οι δεξιοί να 
κάνουν την παραπομπή Παπαγ-
γελόπουλου, ενώ η Τουλουπάκη 
δε βιάζεται να κλείσει τις υπο-

θέσεις για όλα τα πολιτικά πρό-
σωπα, δημιουργώντας την υπό-
νοια ότι το κάνει επίτηδες, για 
να μην καταθέσει στη Βουλή. 
Οσο η Τουλουπάκη παραμένει 
στη θέση της ως εισαγγελέας 
Διαφθοράς, το νομικό αδιέξο-
δο θα μεγαλώνει.

Και τι θα κάνει η νεοδημο-
κρατική πλειοψηφία με το 
αίτημα Παπαγγελόπουλου (το 
κατέθεσε με κάθε επισημότη-
τα, μέσω του συνηγόρου του 
Δ. Τσοβόλα) να εξεταστεί κατ' 
αντιπαράσταση με τους Σαμα-
ρά, Ράικου και Αγγελή; Τι θα κά-
νει κυρίως με τον Σαμαρά που 
δε θα θέλει να υποστεί αυτή την 
ξεφτίλα (διότι ο Παπαγγελό-
πουλος  δε θα είναι μόνος του, 
αλλά θα συνεπικουρείται από 
τους συριζαίους); Ο Σαμαράς 
δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί 
(αν το κάνει θα διαπράξει αδί-
κημα), οπότε θα απαιτήσει να 
τον καλύψει η νεοδημοκρατική 
πλειοψηφία, αναλαμβάνοντας 
αυτή να απορρίψει το αίτη-
μα Παπαγγελόπουλου. Ισως 
σε πρώτη φάση να «επιφυλα-
χθούν», ώστε να μπορέσουν να 
απορρίψουν το αίτημα αργό-
τερα, ανάλογα και με το τι θα 
προκύψει από την εξέταση των 
διάφορων μαρτύρων.

Κατά τα άλλα, ο «Μίμης» 
έκανε grand opening στην εκ-
πομπή του Χατζηνικολάου. Δεν 
είπε τίποτα καινούργιο (εκτός 
από ένα ζήτημα, για το οποίο 
θα μιλήσουμε παρακάτω). Τα 
ίδια που είχε πει στην ομιλία 
του στη Βουλή ανακύκλωσε. 
Με μπόλικη μπουρδολογία 
παπαγγελοπούλειου επιπέδου. 
Του τύπου: «Να ανοίξουν όλα 
τα τηλέφωνα, και τα δικά μου 
και όλων όσοι εμπλέκονται σε 
αυτή την ιστορία. Το πολύ-πολύ 
να χάσω κανένα φίλο ή να έχω 
πρόβλημα με τη γυναίκα μου 
για κανένα σεξιστικό αστείο με 
κανένα φίλο μου. Δεν υπάρχει 
τηλεφώνημα με την κ. Ράικου. 

Να ανοίξουν οι γραμμές και θα 
βρεθούν προ εκπλήξεως».

Τόσα χρόνια στην Αντιτρομο-
κρατική και μετά στην ΚΥΠ δεν 
ξέρει ότι δεν υπάρχουν αρχεία 
καταγραφής του περιεχομέ-
νου των κλήσεων, εκτός από 
τις περιπτώσεις που υπάρχει 
εισαγγελική άδεια για παρα-
κολούθηση; Ασφαλώς και το 
ξέρει. Δεν ξέρει ότι τα μόνα 
αρχεία που υπάρχουν είναι οι 
αριθμοί που επικοινώνησαν και 
ο χρόνος της επικοινωνίας κι ότι 
αυτά σβήνονται μόλις παρέλθει 
διετία, οπότε για τον επίμαχο 
χρόνο δεν υπάρχουν ούτε αυ-
τά τα στοιχεία; Κι αυτό το ξέρει 
πολύ καλά, αλλά πουλάει τζά-
μπα μαγκιά για να κάνει εντύ-
πωση στην τηλεόραση. Γι' αυτό 
και βάζει και τη σάλτσα για τα 
σεξιστικά ανέκδοτα που μπορεί 
να έχει πει. Ο Χατζηνικολάου, 
όμως, γιατί δεν του έκανε αυτή 
την παρατήρηση; Εμπειρότα-
τος δημοσιογράφος είναι κι αυ-
τά τα πράγματα τα ξέρει. Γιατί 
άφησε τον Παπαγγελόπουλο να 
παριστάνει τον τζάμπα μάγκα;

Το μόνο καινούργιο που είπε 
ο Παπαγγελόπουλος είναι ότι 
στη Βιέννη οι Αμερικανοί του 
FBI προσφέρθηκαν να δώσουν 
αριθμό λογαριασμού έλληνα 
πολιτικού και ο Αγγελής αρ-
νήθηκε να τον παραλάβει, μο-
λονότι είχε υποχρέωση να τον 
παραλάβει. Πρόκειται για την 
ιστορία που είχε πρωτοβγάλει ο 
Βαξεβάνης. Ο Παπαγγελόπου-
λος, όμως, πώς το ξέρει αυτό; 
Τον ενημέρωσε η Τουλουπάκη; 
Στο πλαίσιο ποιας θεσμικής 
διαδικασίας; Βέβαια, για να 
τα λέμε όλα, ο Αγγελής στις 
αναφορές του ισχυρίζεται πως 
μόλις επέστρεψε από τη Βιέν-
νη τράβηξε από το αεροδρόμιο 
κατευθείαν στο γραφείο του 
Καλογήρου, ο οποίος έγινε έξω 
φρενών όταν έμαθε τα κατορ-
θώματα της Τουλουπάκη.

Ο γαλλο-γερμανικός ανταγωνισμός φρενάρισε την πλήρη 
υλοποίηση της Συμφωνίας των Πρεσπών

όμως, επέλεξε να μπλοκάρει 
την ίδια τη διαδικασία, στέλ-
νοντας ένα πολεμικό μήνυμα 
στη Μέρκελ, που είναι γνω-
στό  ότι είχε πρωτοστατήσει 
για την ένταξη Αλβανίας και 
Βόρειας Μακεδονίας.

Η Γερμανία έχει μπλοκάρει 
τις γαλλικές προτάσεις για τη 
λεγόμενη «εμβάθυνση» της 
ΕΕ (ο γαλλικός ιμπεριαλισμός 
ζητά στην πραγματικότητα 
ένα μοίρασμα του δημοσιο-
νομικού ρίσκου, το οποίο αρ-
νείται να του παραχωρήσει 
ο γερμανικός) και η Γαλλία 
απαντά μπλοκάροντας τη δι-
αδικασία της διεύρυνσης, που 
προωθεί η Γερμανία, ποντά-
ροντας στον εξαγωγικό δυ-

ναμισμό των μονοπωλίων της. 
Μετά την ανταλλαγή «πυ-

ρών», θα ακολουθήσει η δια-
πραγμάτευση της «ειρήνης». 
Αναμένουμε, λοιπόν, την 
επόμενη συνάντηση Μέρ-
κελ-Μακρόν, στην οποία θα 
γίνει το παζάρι, θα υπάρξουν 
καταλήξεις και αυτές θα ανα-
κοινωθούν στους υπόλοιπους 
ηγέτες των κρατών μελών της 
ΕΕ (δεκαετίες τώρα έτσι ρυθ-
μίζουν τα ευρωπαϊκά θέματα 
οι δυο κυρίαρχες ιμπεριαλι-
στικές χώρες).

Ηδη, η Ιταλία ανακοίνωσε 
ότι αναλαμβάνει ρόλο… κυ-
ανόκρανου, ώστε το ζήτημα 
της ένταξης Αλβανίας-Βόρει-
ας Μακεδονίας να επανέλθει 
στην ατζέντα του επόμενου 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
ενώ σχετικό ψήφισμα εξέδω-
σε την περασμένη Πέμπτη 
και το Ευρωκοινοβούλιο. «Οι 
βουλευτές παροτρύνουν τις 
χώρες της ΕΕ να δράσουν 
υπεύθυνα όσον αφορά την 
Αλβανία και τη Βόρεια Μα-
κεδονία και να πάρουν ομό-
φωνα την απαραίτητη θετική 
απόφαση στην επόμενη συ-
νάντησή τους», αναφέρει το 
ψήφισμα.

Κάτι ήξερε ο Ζάεφ που 
ανακοίνωσε μεν πρόωρες 
εκλογές, αλλά για μετά από 
ένα εξάμηνο. Σ' αυτό το διά-
στημα υπολογίζει ότι θα δι-
ευθετηθούν οι γαλλο-γερμα-
νικές διαφορές (προφανώς, 
πριν πάρει τις αποφάσεις του, 

ρώτησε και κάποιον από τους 
«σέρπα» της Μέρκελ, για να 
πάρει τη «γραμμή»), θα έχει 
εγκριθεί η έναρξη της ενταξι-
ακής διαδικασίας και ο ίδιος 
θα μπορέσει να εμφανιστεί 
προεκλογικά ως θριαμβευτής 
της «εθνικής υπόθεσης». Οσο 
για τους «δικούς μας», θα εξα-
κολουθήσουν να μάχονται πε-
ρί όνου σκιάς. Ο Τσίπρας θα 
κατηγορεί τον Μητσοτάκη για 
βαλκανική κακομοιριά και ο 
Μητσοτάκης θα μιλάει για τις 
μεγάλες ατέλειες της Συμφω-
νίας των Πρεσπών (π.χ. η εξά-
λειψη του σκέτου Μακεδονία 
από τα εσωτερικά έγγραφα 
της γείτονος εξαρτάται από 
την ενταξιακή διαδικασία), τις 
οποίες πασχίζει να εξαλείψει.
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Οπως έχουμε γράψει σε παλαιότερα 
ρεπορτάζ μας από τη δίκη της εγκλη-

ματικής νεοναζιστικής συμμορίας της 
ΧΑ, ο φίρερ και ο ηγετικός πυρήνας των 
νεοναζιστών επινόησαν όψιμα ένα ψέμα, 
προκειμένου να βγάλουν από πάνω τους 
την κατηγορία ότι αυτοί σχεδίασαν τη δο-
λοφονία του στοχοποιημένου αντιφασίστα 
Παύλου Φύσσα και ότι έδωσαν την εντολή 
εξόντωσής του, την οποία εκτέλεσε το τάγ-
μα εφόδου της Νίκαιας.

Το ψέμα που κατασκεύασαν λέει ότι 
το βράδυ που δολοφόνησαν τον Παύλο 
Φύσσα, το τάγμα εφόδου της Νίκαιας 
δε συγκεντρώθηκε για να εκτελέσει αυτό 
το στυγνό έγκλημα, αλλά για να πετάξει 
τρικάκια στην περιοχή. Γι’ αυτό -λένε- 
βρέθηκαν τόσοι χρυσαυγίτες μαζεμένοι 
νυχτιάτικα και όχι επειδή είχαν εντοπίσει 
τον Παύλο Φύσσα και αποφάσισαν να τον 
σκοτώσουν. Τα γεγονότα, όμως, αποδεικνύ-
ουν το αντίθετο.

Ο κατηγορούμενος Δήμου, στην απολο-
γία του στην ειδική ανακρίτρια Ι. Χριστο-
δουλέα-Κλάπα, αναφερόμενος σε βραδινή 
επίσκεψή του -μαζί με τον επίσης κατηγο-
ρούμενο Σκάλκο- κοντά στα γραφεία της 
Τοπικής της Νίκαιας των νεοναζιστών, το 
βράδυ της δολοφονίας του Π. Φύσσα, κα-
τέθεσε ότι είχε μια σύντομη συνομιλία με 
τον Κομιανό, που δηλώνει υποστηρικτής 
και όχι μέλος της ΧΑ (όπως προβλέπει η 
υπερασπιστική γραμμή του φίρερ). Κατέ-
θεσε ο Δήμου: 

«Πλησίασα τον Κομιανό γιατί αυτός δεν 
φορούσε κράνος όπως και ο συνεπιβάτης 
του, ένα φαλακρό άτομο του οποίου το 
όνομα δεν γνωρίζω, και ο Κομιανός με ρώ-
τησε “πού βρεθήκατε εσείς εδώ;“. Του είπα 
ότι “έλαβα μήνυμα να έρθω στην Τοπική 
και έτσι ήρθα“. Ο Κομιανός μου απάντη-
σε: “Ποια Τοπική ρε, εδώ πάμε για μάχη.         
Πιάσανε κάτι δικούς μας οι αναρχικοί στο 
Κερατσίνι και πάμε να τους απελευθερώ-
σουμε. Φύγετε από εδώ, είναι θέμα ασφά-
λειας». 

Και από τα λεγόμενα του Κομιανού επι-
βεβαιώνεται ότι το βράδυ της δολοφονίας 
του Παύλου Φύσσα ο γραμματέας-πυρη-
νάρχης της Νίκαιας Πατέλης ειδοποίησε 
το τάγμα εφόδου της Νίκαιας να πάνε 
στο «Κοράλι» για να τελειώνουν με τον 
Φύσσα που ήταν στοχοποιημένος και 
όχι για να μοιράσουν δύο πακέτα τρικ, 
όπως όψιμα δήλωσε απολογούμενος στο 
δικαστήριο. 

Θυμίζουμε ότι εκείνο το βράδυ ο Αγγος 
ειδοποίησε τον Καζαντζόγλου (υπεύθυνο 
της «πολιτικής δράσης» - έτσι αποκαλούν 
την εγκληματική τους δράση οι χρυσαυ-
γίτες), αυτός ειδοποίησε τον Πατέλη, ο 
Πατέλης ενημέρωσε τον περιφερειάρχη 
Λαγό και αφού πήρε το ΟΚ από αυτόν, 
έστειλε το SMS: «ΟΛΟΙ ΤΩΡΑ ΤΟΠΙΚΗ. 
ΟΣΟΙ ΕΙΣΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ. ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙ-
ΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ» (δε θα 
περιμένουμε όσους θα αργήσουν, γιατί στο 
μεταξύ μπορεί να μας φύγει ο Φύσσας και 
να χάσουμε την ευκαιρία να τον «καθαρί-
σουμε»).

Τι είπε ο Κομιανός στον Δήμου; Φύγετε 
από εδώ, είναι θέμα ασφάλειας. Δηλαδή 
ότι πρόκειται για υπόθεση του τάγματος 
εφόδου. Αυτό σήμαινε «ζήτημα ασφάλει-
ας» στη χρυσαυγίτικη αργκό.

Η όψιμη επινόηση του ψέματος περί 
μοιράσματος τρικ και η επίκλησή του από 
τον Πατέλη, προκειμένου να δικαιολογήσει 

το SMS «ΟΛΟΙ ΤΩΡΑ ΤΟΠΙΚΗ», φαίνεται 
καθαρά στις διαφορετικές εκδοχές που 
παρουσίασε ο ίδιος, αρχικά στον ανακριτή 
πρωτοδίκη Σ. Γεωργουλέα, μετά στην ειδική 
ανακρίτρια εφέτη Ι. Χριστοδουλέα-Κλάπα 
και τέλος στο δικαστήριο.

Στις 3 Οκτώβρη του 2013, ο πρωτοδίκης 
Γεωργουλέας ρωτάει: «Εκτός από τον κο 
Λαγό ενημερώσατε και άλλους το βράδυ 
της 17/9/2013;». Ο Πατέλης απαντά: «Oχι με 
δική μου πρωτοβουλία αλλά όσοι με κάλε-
σαν το έμαθαν από εμένα. Πριν το περιστα-
τικό έστειλα μηνύματα σε διάφορους συνα-
γωνιστές προκειμένου να ενημερωθούν για 
την επίσκεψη του Αρχηγού στα γραφεία μας 
που θα γινόταν την Πέμπτη».

Οπως βλέπουμε, σ’ αυτή την πρώτη εκ-
δοχή για το SMS που έστειλε μαζικά, ισχυ-
ρίστηκε ότι ενημέρωσε τους συναγωνιστές 
του για την επικείμενη επίσκεψη του Αρχη-
γού στα γραφεία της Νίκαιας την Πέμπτη, 
δύο μέρες μετά τη δολοφονία του Παύλου 
Φύσσα. Ούτε λέξη για μοίρασμα φυλλα-
δίων ή τρικ.

Οταν ο Πατέλης κατέθεσε στην εφέτη 
Ι. Χριστοδουλέα-Κλάπα, στις 28 Φλεβάρη 
του 2014, είχαν αποκαλυφθεί πολλά για 
τη δολοφονία του Φύσσα, γι’ αυτό έδωσε 
άλλη ερμηνεία για το SMS του προς το 
τάγμα εφόδου της Νίκαιας. Η ειδική ανα-
κρίτρια, αφού ανέφερε στον Πατέλη ότι 
ο Αγγος στην απολογία του κατέθεσε ότι 
τηλεφώνησε στον Καζαντζόγλου και τον 
ενημέρωσε πως στο «Κοράλι» βρίσκεται ο 
Παύλος Φύσσας και πως από τα έγγραφα 
προκύπτει ότι μετά από λίγα λεπτά ο Κα-
ζαντζόγλου επικοινώνησε μαζί του (με τον 
Πατέλη), τον ρώτησε τι του είπε (ο Καζα-
ντζόγλου). Ο Πατέλης απάντησε ότι τάχα 
δε γνωρίζει τι είπε ο Αγγος στον Καζαντζό-
γλου, ενώ όσον αφορά την δική του επικοι-
νωνία με τον Καζαντζόγλου, ισχυρίστηκε 
ότι θυμάται πολύ καλά πως αυτός τον ρώ-
τησε αν θα γίνει η διανομή των φυλλαδίων!

Η ειδική ανακρίτρια στη συνέχεια του 
υπέβαλε μια σειρά ερωτήσεων, στις οποί-
ες ο Πατέλης απαντούσε είτε ότι δεν ξέρει 
είτε ότι δε θα απαντήσει, και μετά η ανα-
κρίτρια, που γνώριζε τι είχε καταθέσει ο 
Πατέλης στον πρωτοδίκη Γεωργουλέα, του 
επεσήμανε ότι ο ισχυρισμός για μοίρασμα 
φυλλαδίων είναι σημερινός.

Επισημαίνουμε συμπληρωματικά, ότι σ’ 
αυτόν τον νέο και όψιμο (28 Φλεβάρη του 
2014) ισχυρισμό του ο Πατέλης δεν ανα-
φέρει τίποτα για νυχτερινό μοίρασμα τρικ, 
ούτε για έρευνα προκειμένου να βρεθεί, σε 
ώρα σχετικά περασμένη (μετά τις 6:30 με 
7μμ), τυπογραφείο με επίπεδο πιεστήριο 
για να τυπώσει τα τρικ, ούτε για δύο παράλ-
ληλες δράσεις το βράδυ της δολοφονίας 
του Φύσσα.

Αυτά τα ισχυρίστηκε κατά την απολογία 
του στο δικαστήριο, στις 17 Ιούλη του 2014, 
απαντώντας σε ερωτήσεις της προέδρου 
Μ. Λεπενιώτη. Ο Πατέλης ισχυρίστηκε 
ότι στις 17 Σεπτέμβρη του 2013, γύρω στις 
6μμ, τον ενημέρωσε ο Λαγός ότι την Πέ-
μπτη θα γίνει συγκέντρωση, στην οποία θα 
μιλήσουν αυτός (ο Λαγός) και ο Αρχηγός, 
και πως από εκείνη τη στιγμή έψαχναν να 
βρουν ανοιχτό τυπογραφείο με επίπεδο 
πιεστήριο για να τυπώσουν τρικ. 

Δεν αναφερόμαστε τυχαία σε τυπο-
γραφείο με επίπεδο πιεστήριο. Βραδινές 
ώρες μπορεί να βρει κανείς ανοιχτά μόνο 
τυπογραφεία με κυλινδρικά πιεστήρια. Εί-

ναι αυτά που χρησιμοποιούν μεγάλους ρό-
λους χαρτιού και τυπώνουν τις εφημερίδες. 
Είναι λίγα στην Αττική και δεν μπορούν να 
τυπώσουν τρικ, προκηρύξεις και γενικά υλι-
κό μικρού μεγέθους. Αυτό το υλικό τυπώνε-
ται σε τυπογραφεία με επίπεδο πιεστήριο, 
που τυπώνουν σε φύλλα χαρτιού μεγάλων 
διαστάσεων, τα οποία μετά κόβονται στις 
διαστάσεις του υλικού (τρικ, προκήρυξη, 
αφίσα ή εφημερίδες σχετικά μικρού τιράζ, 
οι οποίες κόβονται και μετά διπλώνονται 
σε διπλωτική μηχανή ή με το χέρι).

Αυτά τα τυπογραφεία, ακόμα και πριν 
από την οικονομική κρίση, που υπήρχε δου-
λειά, δεν δούλευαν μετά τις 7 το βράδυ. 
Για να ετοιμάσουν μια δουλειά, μάλιστα, 
θα έπρεπε να έχουν ειδοποιηθεί προηγου-
μένως. Οποιος ξέρει από τυπογραφικές 
εργασίες, ξέρει ότι απαιτείται μια διαδι-
κασία. Πρώτα πρέπει να γίνει η μακέτα σε 
υπολογιστή (η γραφιστική δουλειά όπως 
λέμε), μετά αυτή η μακέτα να σελιδοποι-
ηθεί (δηλαδή να μπουν σε ενιαία σελίδα 
όλα τα κομμάτια που χωράνε σε ένα τυ-
πογραφικό φύλλο χαρτιού), μετά η σελίδα 
να περάσει σε τυπογραφικό τσίγκο (παλιά 
χρειαζόταν να βγει προηγουμένως φιλμ, 
τώρα και ο τσίγκος τυπώνεται ηλεκτρονι-
κά, αλλά δεν έχει κάθε τυπογραφείο τον 
πανάκριβο ειδικό εκτυπωτή τσίγκων, οπότε 
καταφεύγει σε άλλη επιχείρηση για να τυ-
πώσει τον τσίγκο), μετά να γίνει η εκτύπωση 
στο πιεστήριο και στο τέλος τα τυπωμένα 
φύλλα να κοπούν στο ηλεκτρικό ψαλίδι.

Αυτός ο υπερόψιμος ισχυρισμός του 
Πατέλη, σε νέα εκδοχή μετά απ’ αυτόν 
που είχε όψιμα παρουσιάσει στην ειδική 
ανακρίτρια Ι. Χριστοδουλέα-Κλάπα, προκά-
λεσε μεγάλη εντύπωση στην πρόεδρο του 
δικαστηρίου που τον ρώτησε: Καλά, 6:30-
7μμ σας είπαν ότι την Πέμπτη θα γίνουν ομι-
λίες, προσπαθείτε να βρείτε τυπογραφείο 
και βρίσκετε τυπογραφείο στο Περιστέρι. 
Η ώρα προχωράει λογικά και λέτε ότι σας 
παρέδωσαν την ίδια μέρα;

Η ερώτηση της προέδρου ήταν εύστοχη 
και καίρια. Δεν ξέρουμε αν η πρόεδρος 
γνωρίζει πώς λειτουργούν τα τυπογρα-
φεία με επίπεδο πιεστήριο, εκτιμούμε, 
όμως, πως γνώριζε από τη δικογραφία 
τις προηγούμενες εκδοχές του Πατέλη 
για ένα συμβάν που δεν έγινε ποτέ αλ-
λά κατασκευάστηκε χοντροκομμένα εκ 
των υστέρων, και γι’ αυτό έκανε αυτή την 
τόσο δηκτική ερώτηση-παρατήρηση στον 
Πατέλη.

Εμείς, με εμπειρία δεκαετιών σε κάθε εί-
δους εκτυπώσεις, θα προσθέσουμε το εξής 
απλό. Οταν σου χρειάζονται επειγόντως 
δυο πακέτα τρικ για νυχτερινή εξόρμηση, 
δεν ψάχνεις τυπογραφείο στο Περιστέρι, 
που δεν ξέρεις αν θα το βρεις ανοιχτό τις 
πρώτες βραδινές ώρες και αν θα προλάβει 
να σου ετοιμάσει τη δουλειά. Ετοιμάζεις τη 
μακέτα και είτε τυπώνεις σ’ ένα φωτοτυπικό 
που έχεις στα γραφεία σου είτε πηγαίνεις 
σε ένα φωτοτυπικό κέντρο (που είναι ανοι-
χτά ώρες καταστημάτων, δηλαδή μέχρι τις 
9 το βράδυ) και τυπώνεις τα δύο πακέτα 
που σου χρειάζονται για να κάνεις τη δου-
λειά σου (το κόστος δεν είναι απαγορευτι-
κό, για 50-60 ευρώ μιλάμε). Τα τελευταία 
χρόνια, στις λεγόμενες μικρές δουλειές, οι 
ψηφιακές εκτυπώσεις έχουν εκτοπίσει τα 
τυπογραφεία με μηχανές Offset.

Ο Πατέλης, όπως και άλλοι κατηγορού-
μενοι χρυσαυγίτες, ισχυρίστηκε επίσης, πά-

λι όψιμα, ότι εκείνο το βράδυ έγιναν δύο 
παράλληλες δράσεις, το μοίρασμα τρικ και 
η δολοφονία του Παύλου Φύσσα, και πως 
αυτός γνώριζε τάχα μόνο για το μοίρασμα 
των τρικ, ενώ δε γνώριζε τίποτα για τη 
συγκέντρωση του τάγματος εφόδου της 
Νίκαιας στο χώρο που έγινε η δολοφο-
νία. Φυσικά, με αυτόν τον ισχυρισμό δεν 
έπεισε κανένα. Πρέπει δε να σημειώσουμε 
ότι οι χρυσαυγίτες δεν προσκόμισαν στο 
δικαστήριο την απόδειξη από το τυπογρα-
φείο στο Περιστέρι που δήθεν τους τύπωσε 
τα τρικ με βραδινή δουλειά χωρίς να έχει 
υπάρξει προηγούμενη συνεννόηση.

Υπάρχει, όμως, ένα ακόμα αποκαλυπτικό 
στοιχείο, αποτυπωμένο στην παλιά ιστοσε-
λίδα των νεοναζιστών. Αυτή η ιστοσελίδα 
έκλεισε το καλοκαίρι του 2019. Ανεξάρτητα 
από τους λόγους για τους οποίους έκλεισε, 
θα μπορούσαν να μεταφέρουν όλο το πα-
λιό υλικό στη νέα ιστοσελίδα. Αυτοί, όμως, 
έχουν μεταφέρει υλικό μόνο από τον Δε-
κέμβρη του 2018 και μετά. Ετσι, επέλεξαν 
να κρύψουν και όλο το ενοχοποιητικό υλι-
κό που επιβεβαιώνει την εγκληματική τους 
δράση.

Για κακή τους τύχη, κάποιοι έχουν κρατή-
σει αρχείο από δημοσιεύματά τους (αυτά 
που τα έχουν πλέον κρύψει). Στο δικό μας 
αρχείο, λοιπόν, βρήκαμε μια αποκαλυπτική 
ανάρτησή τους στις 17 Σεπτέμβρη του 2013 
και ώρα 21:33, με τίτλο: «Δεν μας λυγίζει 
κράτος και παρακράτος» (στην ιστοσελί-
δα μας την έχουμε ανεβάσει ολόκληρη: 
http://www.eksegersi.gr/ckeditor_assets/
attachments/3166/omilia_lagoy_sto_
perama-1.pdf). Διαβάζουμε σ’ αυτή την 
ανάρτηση:

«Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθη-
κε, χθες Δευτέρα 16/9 η ομιλία του βουλευ-
τή Β’ Πειραιώς συναγωνιστή Λαγού Ιωάννη 
στην Τ.Ο. Περάματος με θέμα “Κράτος και 
παρακράτος εναντίον της Χρυσής Αυγής“. 
Το παρόν έδωσαν και οι βουλευτές μας της 
Β’ Αθηνών και Α’ Πειραιώς συναγωνιστές 
Παναγιώταρος Ηλίας και Κούζηλος Νικόλα-
ος αντίστοιχα οι οποίοι απηύθηναν σύντομο 
χαιρετισμό. (…)

Η ομιλία έκλεισε με δύο πολύ σημαντικές 
ανακοινώσεις: Πρώτον την μελλοντική σύ-
σταση του πρώτου εθνικιστικού σωματείου 
στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Πε-
ράματος και δεύτερον την αναγγελία ανοι-
κτής πολιτικής συγκέντρωσης της Χρυσής 
Αυγής στην περιοχή μας το Σάββατο 5 
Οκτώβρη» (η έμφαση των χρυσαυγιτών).

Αν ο Λαγός είχε ανακοινώσει στον Πα-
τέλη, στις 6:30-7μμ της 17ης Σεπτέμβρη 
του 2013, ότι θα γίνει και δεύτερη συγκέ-
ντρωση, την Πέμπτη 19 Σεπτέμβρη, με ομι-
λητές τους Μιχαλολιάκο και Λαγό, θα είχε 
ανακοινωθεί και αυτή από τον Λαγό στην 
ομιλία του και θα είχε συμπεριληφθεί την 
επομένη (17 Σεπτέμβρη, στις 21:33, δηλαδή 
το βράδυ) στην ανάρτηση της ιστοσελίδας 
των χρυσαυγιτών.

Είναι ολοφάνερο ότι έχουμε να κάνουμε 
με έναν πολύ όψιμο υπερασπιστικό ισχυρι-
σμό των νεοναζιστών της ΧΑ, προκειμένου 
να συγκαλύψουν το γεγονός ότι η στυγνή 
δολοφονία του Παύλου Φύσσα έγινε 
από το τάγμα εφόδου της ΧΑ, κατόπιν 
άνωθεν εντολής του Μιχαλολιάκου, του 
Λαγού και του Πολιτικού Συμβουλίου. 
Δυστυχώς γι’ αυτούς, και αυτός ο όψιμος 
ισχυρισμός των χρυσαυγιτών έπεσε με πά-
ταγο στο κενό!

Αποκαλύπτονται οι όψιμοι ψευδείς 
ισχυρισμοί των νεοναζιστών

Ντούρος εθνικοσοσιαλιστής με ενεργό ηγετικό ρόλο στην 
εγκληματική δράση ο υπαρχηγός του Φίρερ

Ο υπαρχηγός του φίρερ 
Χρήστος Παππάς εμφανί-

στηκε στο δικαστήριο με… νέο 
λουκ. Οχι όπως τον γνωρίσαμε 
τα προηγούμενα χρόνια, εντός 
και εκτός Βουλής, με το γνωστό 
κούρεμα και το μουστάκι, που 
παρέπεμπαν στο ίνδαλμά του, 
τον Αδόλφο Χίτλερ, αλλά με 
γενειάδα, διαφορετικό κούρεμα 
και μουστάκι, που παρέπεμπαν 
σε σεβάσμιο μεσήλικα λόγιο και 
όχι στον άγριο εθνικοσοσιαλιστή 
που ακόμα και φυσιογνωμικά πα-
ρέπεμπε στον Χίτλερ. Ηταν μια 
γελοία προσπάθεια να συμβο-
λίσει με την εμφάνισή του τον 
ισχυρισμό του ότι δεν είχε καμία 
σχέση με την εγκληματική φασι-
στική βία που ασκούσαν τα τάγ-
ματα εφόδου της ΧΑ, φτάνοντας 
μέχρι το επίπεδο των ανθρωπο-
κτονιών και της σωρείας αποπει-
ρών ανθρωποκτονίας (μιλώντας 
με νομικούς όρους).

Μπούμερανγκ
Οπως και τα άλλα στελέχη 

του Πολιτικού Συμβουλίου, ενός 
οργάνου που το διορίζει ο φίρερ 
και που χορεύει στο σκοπό του, 
ο Παππάς επανέλαβε ότι είναι 
αθώος και ότι η δίωξη είναι πο-
λιτική. Για να στηρίξει αυτόν τον 
ισχυρισμό ο φιρερίσκος Νο 2 
επικαλέστηκε το περιβόητο βί-
ντεο Μπαλτάκου. Ομως, ο φίρερ 
Μιχαλολιάκος, στην προσπάθειά 
του να πείσει για την αυθεντικό-
τητα του βίντεο Μπαλτάκου, έκα-
νε το χοντρό λάθος να ομολογή-
σει (κατά τη διάρκεια συζήτησης 
στη Βουλή, στις 4 Ιούνη του 2014, 
με θέμα την άρση της ασυλίας 
του) ότι γνωρίζει τον Μπαλτάκο 
από το 1973 στο εθνικιστικό κί-
νημα! Είπε συγκεκριμένα, μεταξύ 
πολλών άλλων:

«Υπάρχει και το βίντεο Μπαλ-
τάκου… Εγώ γνωρίζω προσωπικά 
ότι αυτά που είπε ο Μπαλτάκος 
στον συναγωνιστή μου Κασιδιάρη 
είναι αληθινά, γιατί τα είχε πει και 
εμένα διά ζώσης. Τον Μπαλτάκο 
δεν τον ξέρει κανείς σας νωρί-
τερα απ’ ό,τι τον ξέρω εγώ. Εγώ 
γνώρισα τον Μπαλτάκο ως μα-
θητής σε εθνικιστικούς αγώνες 
το 1973 -το 1973- στο γραφείο 
της ΕΟΚΑ Β’ που αντιπροσώ-
πευε τον Στρατηγό Γρίβα Διγενή 
και μετά στο εθνικιστικό κίνημα… 
Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι 
ότι όποτε ήθελε να μου πει κάτι 
ο Τάκης Μπαλτάκος, για λόγους 
ασφαλείας, μου έλεγε να βγούμε 
στο μπαλκόνι, γιατί φοβόταν κο-
ριούς και κάμερες. Αυτό, για να 
δούμε ποιανού τελικά είναι αυτό 
το βίντεο».

Ας αποκρυπτογραφήσουμε 
τα λεγόμενα του φίρερ. Καταρ-
χάς, ομολογεί ότι γνωρίζεται με 
τον Μπαλτάκο από το 1973 (επί 
χούντας δηλαδή) μέσα από τους 
κόλπους του λεγόμενου εθνικι-
στικού κινήματος. Τότε ο φίρερ 
ήταν 16 και ο Μπαλτάκος 19 χρό-
νων. Ο όρος «εθνικιστικό κίνημα» 
χρησιμοποιείται στο δημόσιο λό-

γο από τους νεοναζιστές, επειδή 
ο όρος «εθνικοσοσιαλισμός» 
δεν «περπατάει» στην ελληνική 
κοινωνία, γιατί παραπέμπει στη 
γερμανική κατοχή.  Αυτό ομολο-
γείται από τους ίδιους τους χρυ-
σαυγίτες στο άρθρο «Εθνικιστές 
ή ναζιστές», που βρίσκεται στο 
Αναγνωστέο Εγγραφο 422 και 
δημοσιοποιήθηκε στις 6 Απρίλη 
του 2006.

Ο φίρερ λέει ότι και ο ίδιος 
είχε μιλήσει με τον Μπαλτάκο, ο 
οποίος του είπε τα ίδια που είπε 
στον Κασιδιάρη. Λέει ακόμα πως 
αν ήθελαν να πουν κάτι έβγαι-
ναν στο μπαλκόνι του γραφείου 
Μπαλτάκου στη Βουλή, γιατί ο 
τελευταίος είχε πλήρη γνώση 
του τι συνέβαινε στη Βουλή και 
έπαιρνε τα μέτρα του για να μη 
διαρρεύσει τίποτα.

Αρα ο Μπαλτάκος, λόγω ιδε-
ολογικής συγγένειας με τον 
φίρερ και τη ΧΑ, αποφάσισε να 
τους βοηθήσει, μετά τη δίωξη 
που είχε ασκηθεί εναντίον τους 
με την κατηγορία της εγκληματι-
κής οργάνωσης (και όχι μόνο). Για 
να τη βοηθήσει, λοιπόν, ο Μπαλ-
τάκος, άνοιξε μια συνομιλία με 
τον Κασιδιάρη εν γνώσει του ότι 
αυτός τη μαγνητοσκοπούσε. Ο 
Μπαλτάκος ήθελε να προκαλέσει 
σύγχυση στην ελληνική κοινωνία, 
ισχυριζόμενος ότι δήθεν αυτή η 
δίωξη είναι πολιτική και γι’ αυτό 
δεν μπορεί να δικαστούν ο φίρερ 
και τα μέλη της ΧΑ για ένταξη σε 
εγκληματική οργάνωση.

Είναι προφανές, ότι για λό-
γους ιδεολογικής συγγένειας 
με τους νεοναζιστές της ΧΑ, 
ο Μπαλτάκος αποφάσισε να 
τους βοηθήσει σε αυτό το επί-
πεδο (και όχι στο επίπεδο της 
δικαστικής διερεύνησης και 
στη συνέχεια της διεξαγωγής 
της δίκης), ενισχύοντας (λό-
γω της θέσης που κατείχε, του 
πανίσχυρου γενικού γραμμα-
τέα της κυβέρνησης Σαμαρά) 
τον ισχυρισμό τους ότι αυτή η 
δίωξη ασκήθηκε για να πλήξει 
εκλογικά τη ΧΑ που εκείνη την 
εποχή, με βάση τις φτιαγμένες 
δημοσκοπήσεις, είχε μεγάλη 
άνοδο.

Ετσι, το βίντεο Μπαλτάκου 
έγινε μπούμερανγκ σε βάρος των 
στελεχών, Μιχαλολιάκου, Παππά, 
Κασιδιάρη, Παναγιώταρου και σί-
ας, που εξακολουθούν να κάνουν 
λόγο για πολιτική δίωξη.

Στα σκυλιά
Απολογούμενος στον ανακρι-

τή Γεωργουλέα, στις 3 Οκτώβρη 
του 2013, μια ημέρα μετά την 
απολογία του φίρερ στον ίδιο 
ανακριτή, ο Παππάς συναγωνί-
στηκε τον κουμπάρο του φίρερ 
στην καταδίκη της βίας απ’ όπου 
κι αν προέρχεται και της εγκλη-
ματικής δράσης των ταγμάτων 
εφόδου. Εφτασε στο σημείο να 
δηλώσει ότι ο ίδιος δε γνωρίζει 
τα μέλη της ΧΑ που στελέχωναν 
τα τάγματα εφόδου, τα οποία 

διακρίνονταν για την αγριότητα 
στη δράση τους. Παραθέτουμε 
ένα απόσπασμα από την απολο-
γία του:

«Οπως βαθιά πεποίθεση δική 
μου είναι, τόσο λόγω πολιτικής 
όσο και θρησκευτικής πίστης, 
ότι σε ένα σύγχρονο ευνομού-
μενο κράτος, η βία πρέπει να 
είναι καταδικαστέα από όλους… 
Οσον αφορά στα περιστατικά και 
στα άτομα που αναφέρονται στις 
δικογραφίες του κατηγορητηρίου, 
αγνοώ τα περιστατικά, δεν έχω 
σχέση με αυτά δεν γνωρίζω τα 
σε αυτά εμπλεκόμενα άτομα» (η 
έμφαση δική μας).

Ο ντούρος εθνικοσοσιαλιστής 
εμφανίστηκε σαν καλός χριστια-
νός και καταδίκασε τη βία «απ’ 
όπου κι αν προέρχεται», ενώ δεν 
παρέλειψε να επαναλάβει και 
στο δικαστήριο ότι δήθεν ήταν 
και είναι αντίθετος στις παράνο-
μες πράξεις και συμπεριφορές 
και ότι δεν μπορεί να μιλήσει για 
ανθρώπους που δεν τους έχει 
γνωρίσει ποτέ. Εκτιμούμε ότι ο 
Παππάς καταδίκασε φραστικά, 
τόσο στον ανακριτή όσο και στο 
δικαστήριο, όλη την εγκληματι-
κή δράση της ΧΑ και έριξε στα 
σκυλιά όλους τους χρυσαυγίτες 
φυσικούς αυτουργούς στις δο-
λοφονίες και στις απόπειρες δο-
λοφονιών, όχι γιατί πιστεύει ότι 
με τέτοιες κωλουτούμπες μπορεί 
να σώσει την παρτίδα και να αθω-
ωθεί, αλλά γιατί θέλει να χτίσει 
το ελαφρυντικό της ειλικρινούς 
μεταμέλειας μετά την πράξη 
(άρθρο 84 παράγραφος 2ε ΚΠΔ).

Ο φίρερ προχώρησε ακόμη 
παραπέρα. Υποχρέωσε όλους 
τους κατηγορούμενους, που στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία εμ-

φανίστηκαν στις απολογίες τους 
ως αμετανόητοι χρυσαυγίτες, να 
δηλώσουν ότι δεν είναι μέλη της 
ΧΑ! Προφανώς για να προβάλει 
τον υπερασπιστικό ισχυρισμό, ότι 
αυτός δεν μπορεί να ευθύνεται 
για πράξεις ποινικά κολάσιμες 
από υποστηρικτές του κόμμα-
τός του.

Δεξί χέρι του φίρερ
Ο Παππάς ισχυρίστηκε ότι εί-

χε δράση ως μέλος της ΧΑ από 
το 1983 μέχρι το 1997 που μετακό-
μισε στα Γιάννενα, και μετά από 
τις 6 Μάη του 2012 μέχρι σήμερα. 
Δήλωσε, επίσης, ότι «εκλέχθηκε» 
στην ΚΕ και στο ΠΣ το 2013 και 
ότι η δράση του εξαντλούνταν 
στο πλούσιο κοινοβουλευτικό 
του έργο. Τα γεγονότα φυσικά 
τον διαψεύδουν και αποδεικνύ-
ουν ότι μετά τον Μάη του 2012 
δεν είχε μόνο κοινοβουλευτική 
δράση, αλλά αρχηγική συμμε-
τοχή σε διάφορες παράνομες 
δράσεις της ΧΑ. Και βέβαια, ότι 
γνώριζε πολύ καλά τα μέλη της 
ΧΑ που στελέχωναν τα τάγματα 
εφόδου.

Ο Παππάς δεν πήρε απλά 
μέρος σε πολλές παράνομες 
ενέργειες της ΧΑ, όπως στην 
Κόρινθο, στο θέατρο Χυτήριο, 
στην Κακαβιά και αλλού. Επαιξε 
πρωταγωνιστικό ρόλο που απόρ-
ρεε από τό ότι ήταν το δεξί χέρι 
του φίρερ. Σ’ αυτό οφειλόταν ο 
πρωταγωνιστικός του ρόλος και 
όχι στο πότε τοποθετήθηκε στην 
ΚΕ και στο ΠΣ, που ήταν «όρ-
γανα» επιλεγόμενα και πλήρως 
ελεγχόμενα από τον φίρερ.

Είπε ότι δε γνώριζε τα μέλη 
του σκληρού τάγματος εφόδου 
της Τοπικής της ΧΑ στη Νίκαια. 
Ψέματα! Στις 3 Γενάρη του 2013, 

πήρε μέρος στην κοπή της πί-
τας στην Τοπική της Νίκαιας. 
Εκεί έπαιξε τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο, αφήνοντας να εννοηθεί 
ευθέως ότι γνώριζε πράγματα 
και καταστάσεις από τη δράση 
του τάγματος εφόδου. Αυτή η 
παρέμβαση του Παππά έχει κα-
ταγραφεί στα βίντεο 340, 341 και 
343 του παραρτήματος 3.3 του 
Αναγνωστέου Εγγράφου 350 
(προέρχεται από το γραμματέα-
πυρηνάρχη της Τοπικής Νίκαιας 
Πατέλη). Αυτά τα βίντεο προ-
βλήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
ακροαματικής διαδικασίας και 
έτσι, ανεξάρτητα από το γεγο-
νός ότι ο Παππάς δε ρωτήθηκε 
σχετικά από τους δικαστές, για 
να γίνει φανερή η αντίφαση με 
όσα ισχυρίστηκε στην απολογία 
του, έχει αποδειχτεί ότι γνώριζε 
πράγματα και καταστάσεις στη 
Νίκαια και όχι μόνο. Παραθέτου-
με ένα μεγάλο απόσπασμα από 
την ομιλία του στη Νίκαια, από το 
βίντεο 341:

«Θα κλείσω και θα πω δυο κου-
βέντες για τη Νίκαια. Να πω ότι η 
Τοπική η δική σας στέκεται στην 
πρωτοπορία του αγώνα. Η Νίκαια 
-δεν το λέω για κολακεία, όλοι οι 
συναγωνιστές το ίδιο είμαστε, 
όλοι αγωνιζόμαστε, αλλά μερικά 
πράγματα πρέπει να λέγονται- η 
Νίκαια λοιπόν, οι λαϊκοί μαχητές 
της Χρυσής Αυγής, τα παιδιά με 
τα παντελόνια παραλλαγής πό-
λης και τις μπλούζες τις μαύρες 
της Χρυσής Αυγής, όπου τους 
ζητήθηκε να δώσουν μαχητικό 
παρών, είτε σε εκλογές είτε σε 
δύσκολες καταστάσεις, Πάτρα, 
Κόρινθο, απαριθμώ, πες Γιώρ-
γο, (απευθύνεται στον Πατέλη, 
ο οποίος προσθέτει το Αγρίνιο), 
ήταν οι πρώτοι στην μάχη (έντο-
να χειροκροτήματα από κάτω). 
Γι’ αυτό σας αξίζουν εύσημα. 
Ετσι να συνεχίσετε και στο 2013 
(Πατέλης: εννοείται), γιατί αυτό 
σημαίνει χρυσαυγίτης.

Αγαπητοί φίλοι, 2013, νέα χρο-
νιά, νέοι αγώνες, νέες νίκες. Δεν 
έχουμε περιθώρια για ελιγμούς, 
να κάνουμε πίσω, έχουμε μόνο 
ένα καθήκον. Να κάνουμε μπρο-
στά, να προχωρήσουμε μαζί με 
τον Νίκο τον Μιχαλολιάκο και να 
νικήσουμε (χειροκροτήματα από 
κάτω). Καλή χρονιά, Ζήτω η ΧΑ, 
Ζήτω η Τοπική της Νίκαιας… Και 
είμαι και ανοιχτός, νομίζω ότι θα 
ήταν καλύτερα όχι από μικροφώ-
νου, αλλά να κάνουμε και συζή-
τηση και διάλογο με τον καθένα 
σας ξεχωριστά για οποιαδήποτε 
απορία, ό,τι θέλετε».

Στο δικαστήριο, ερωτώμενος 
από την πρόεδρο Μ. Λεπενιώτη, 
αν ήταν μέλος σε όργανα, ΚΕ, 
ΠΣ, ο Παππάς απάντησε ότι έγι-
νε μέλος σ’ αυτά τα όργανα στα 
μέσα του 2013! Με δεδομένο 
ότι στη ΧΑ υπήρχε αυστηρή πει-
θαρχία στρατιωτικού τύπου, δε-
δομένου ότι η ΧΑ ήταν και είναι 
εθνικοσοσιαλιστικό μόρφωμα, 
από πού αντλούσε ο Παππάς το 

δικαίωμα να καλεί τους χρυσαυ-
γίτες να κάνουν ατομικές συζη-
τήσεις μαζί του, μακριά από τα 
μικρόφωνα (προφανώς για να 
πουν πράγματα που δεν έπρεπε 
να ακουστούν δημόσια); Αντλού-
σε αυτό το δικαίωμα από τη θέση 
του, από το γεγονός ότι ήταν από 
παλιά πολύ στενός συνεργάτης 
του φίρερ.

Ολη η συγκεκριμένη ομιλία 
του στη Νίκαια είναι ύμνος στο 
τάγμα εφόδου της ΧΑ, που βρι-
σκόταν όντως στην πρωτοπορία 
της εγκληματικής δράσης της 
ΧΑ. Από τα λεγόμενά του επι-
βεβαιώνεται, ακόμα, ότι αυτός 
είχε πλήρη γνώση για την εγκλη-
ματική δράση της ΧΑ σε όλη την 
Ελλάδα. Γνώση που αποκτούσε 
και από την προσωπική του συμ-
μετοχή στις «δράσεις» της ΧΑ 
και από το γεγονός ότι ήταν και 
είναι ο πιο στενός συνεργάτης 
του φίρερ.

Είπε λοιπόν ψέματα ο Παππάς, 
απολογούμενος στο δικαστήριο, 
ότι δε γνωρίζει τα φυσικά πρόσω-
πα που απαρτίζουν τα τάγματα 
εφόδου και ενέχονται σε εγκλη-
ματικές ενέργειες και το σπου-
δαιότερο, ότι η Χρυσή Αυγή δεν 
είχε τάγματα εφόδου.

Απαντώντας σε ερώτηση της 
προέδρου, ο Παππάς ισχυρί-
στηκε ότι από το 1997 μέχρι τις 6 
Μάη του 2012 βρισκόταν στα Γι-
άννενα για «επαγγελματική ενα-
σχόληση» και δεν ήταν ενεργό 
μέλος της ΧΑ, ενώ επανήλθε από 
τις 6 Μάη του 2012 «ως μέλος 
της, εάν είναι δόκιμος αυτός ο 
όρος». Και σ’ αυτό είπε ψέματα. 
Γιατί ήταν πάντοτε ενεργό μέλος 
της ΧΑ, στενός συνεργάτης του 
Μιχαλολιάκου, ντούρος εθνικο-
σοσιαλιστής και φανατικός υπε-
ρασπιστής του Χίτλερ (έφτασε 
στο σημείο να αρθρογραφήσει 
ότι ο Χίτλερ ήταν φιλειρηνιστής!).

Στα κατασχεθέντα έγγραφα 
του Παππά, που υπάρχουν στο 
Αναγνωστέο Εγγραφο 354, πα-
ράρτημα 1.4-0045, υπάρχει το 
άρθρο «6 Απρίλη του 1941: Το 
έπος των οχυρών», στο οποίο ο 
Παππάς παρουσιάζει τον Χίτλερ 
ως φιλειρηνιστή και ελευθερωτή 
του ελληνικού λαού από τις βρε-
τανικές δυνάμεις!. Εχουμε ξα-
ναναφερθεί σ’ αυτό (βλ. http://
www.eksegersi.gr/issue/967/
Πολιτική/30990. Ο-φιρερίσκος-
προσπαθεί-μάταια-ν-αποδείξει-
ότι-δεν). Γράφει ο Παππάς:

«Το πρωί της 6ης Απριλίου 1941 
επεδόθη στην ελληνική κυβέρ-
νηση διά μέσου του γερμανού 
πρέσβη Ερμπαχ διακοίνωση της 
κυβερνήσεως του Ράιχ που εξη-
γούσε το λόγο της γερμανικής 
παρουσίας στην Ελλάδα. Η μα-
κροσκελής διακοίνωση κατέληγε 
χαρακτηριστικά ως εξής: “Δια του 
τρόπου αυτού η Ελλάς, ήτις υπήρ-
ξεν το μόνο ευρωπαϊκό κράτος το 
οποίο επέτρεψεν εις τα αγγλικά 
στρατεύματα να θέσουν πόδα 
επί του ευρωπαϊκού εδάφους, 

ανέλαβεν έναντι της ευρωπαϊκής 
κοινότητας βαρεία ευθύνη. Αναμ-
φιβόλως ο ελληνικός λαός δεν 
είναι υπεύθυνος δια την εξέλιξη 
ταύτην… Η κυβέρνησις του Ράιχ, 
καθιστώσα τούτο γνωστόν εις την 
ελληνική κυβέρνησιν τονίζει, ότι 
τα γερμανικά στρατεύματα δεν 
έρχονται ως εχθροί του ελληνι-
κού λαού και ότι είναι μακράν του 
γερμανικού λαού η πρόθεσις, 
όπως πολεμήσει και καταστρέ-
ψη τον ελληνικόν λαόν ως τοιού-
τον“…» (οι εμφάσεις δικές μας)».

 Ο Παππάς όχι μόνο δεν κάνει 
το παραμικρό σχόλιο σε βάρος 
των Ναζιστών, αλλά συνεχίζει 
παραθέτοντας ανακοίνωση 
του Γκέμπελς, μετά από την πα-
ράθεση της οποίας σχολιάζει: 
«Οι γερμανικές στρατιωτικές 
ενέργειες επομένως, δεν ελάμ-
βαναν τον χαρακτήρα πολέμου 
κατά της Ελλάδος και επισήμως 
συμφώνως με τα διπλωματικά 
ειωθότα αυτός ουδέποτε εκη-
ρύχθη…» (η έμφαση δική μας).

Ο Παππάς όχι μόνο δικαιολο-
γεί εμμέσως τη συνεργασία των 
Ταγμάτων Ασφαλείας με τους 
χιτλεροναζιστές κατακτητές, αλ-
λά δικαιολογεί με τον ίδιο τρόπο 
και την επίθεση των ναζιστών 
στην Ελλάδα. Κλείνει το άρθρο 
του γράφοντας: «Η μεγαλύτερη 
όμως ηθική αμοιβή είναι τα συγ-
χαρητήρια του εχθρού. Ο ελλη-
νικός στρατός είναι ο μοναδικός 
στρατός για τον οποίον αυτός ο 
ίδιος ο Χίτλερ εξέφρασε τον θαυ-
μασμό του. Εκφωνώντας το γνω-
στό λόγο του αναφερόμενο στη 
βαλκανική εκστρατεία, ενώπιον 
του Ράιχσταγκ, στις 4 Μαϊου 1941, 
ο Φίρερ είπε: “…Η ιστορική δικαι-
οσύνη όμως με υποχρεώνει να 
διαπιστώσω ότι από όλους τους 
αντιπάλους που αντιμετωπίσαμε 
ο έλληνας στρατιώτης πολέμησε 
με ύψιστο ηρωϊσμό και αυτοθυ-
σία“…» (η έμφαση δική μας). Ο 
έρωτας του Παππά και όλων των 
Χρυσαυγιτών για τον Εθνικοσοσι-
αλισμό και τον Χίτλερ δεν κρύβε-
ται. Γι’ αυτό έκλεισε το άρθρο του 
εγκωμιάζοντας τον Χίτλερ για τα 
δήθεν συγχαρητήρια που έδωσε 
στον έλληνα φαντάρο.

Αυτό το άρθρο δεν είναι το μο-
ναδικό του Παππά. Υπάρχουν και 
άλλα στο παράρτημα 1.4 του Ανα-
γνωστέου Εγγραφου 354 (υλικό 
που βρέθηκε στην κατοχή του). 
Οπως αυτά με τίτλο «29 Ιανουα-
ρίου 1941: Ο περίεργος θάνατος 
του Ιωάννου Μεταξά» και «1936: 
Η Ολυμπιακή φλόγα από την 
Ολυμπία στο Βερολίνο».

Λάτρης του Χίτλερ
Σε άρθρο του που δημοσιεύτη-

κε στο περιοδικό ΧΑ το 2005 με 
τίτλο: «Εξήντα χρόνια μετά, μαυ-
ροκόκκινες σημαίες ανεμίζουν 
στην Αλεξαντερπλάτς του Βε-
ρολίνου», ο Παππάς γράφει για 
την αυτοκτονία του Χίτλερ: «Δε 
δίστασε ούτε μια στιγμή να πα-
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ΑΠΘ: Οχι στα κολλέγια 
και στο ν+2

Τα χτυπήματα είναι τόσο πολλά που ακόμη και 
αυτές οι πρυτανικές αρχές του Αριστοτέλειου Πα-
νεπιστήμιου Θεσσαλονίκης δεν το άντεξαν.

Σε «άτυπη ανοικτή συνεδρίαση, με τη συμμετοχή 
φοιτητών και διοικητικών υπαλλήλων», αποφάσισαν 
να πουν όχι στην πανεπιστημιοποίηση των κολλεγίων 
και ομόφωνα όχι στην «οριζόντια λύση» της εφαρ-
μογής του ν+2 ως ανώτατου ορίου στις πανεπιστη-
μιακές σπουδές.

Ιδού χαρακτηριστικά αποσπάσματα: 
«Εντονη είναι -ως ακαδημαϊκοί δάσκαλοι- η ενα-

ντίωσή μας στην κατοχύρωση επαγγελματικών δι-
καιωμάτων σε αποφοίτους Κολλεγίων, και μάλιστα 
ισοδύναμων με τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται 
στους αποφοίτους των ΑΕΙ, για τον λόγο ότι τα Κολ-
λέγια δε λειτουργούν με ακαδημαϊκές εγγυήσεις 
παροχής διδακτικού και ερευνητικού έργου αντί-
στοιχου αυτών που παρέχεται στα ΑΕΙ της χώρας. 
Μετά την “ανωτατοποίηση” των ΤΕΙ και, εσχάτως, 
την “πανεπιστημιοποίησή” τους, η αναγνώριση ισό-
τιμων με τα ΑΕΙ επαγγελματικών δικαιωμάτων στα 
Κολλέγια θ’ αποτελέσει ένα ακόμη πλήγμα στο αξι-
οκρατικό σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
όπως αυτό δομήθηκε από το Σύνταγμα...». 

«Την ανοικτή συνεδρίαση απασχόλησε και το 
ζήτημα της χρονικής διάρκειας των σπουδών, του 
ν+2. Ομόφωνα εκφράστηκε η αντίθεση ως προς τη 
θέσπιση του εν λόγω ορίου φοίτησης».

Οι πανεπιστημιακοί, αντιτίθενται στην «οριζόντια 
λύση» εφαρμογής του ν+2, αφήνουν, όμως, να γίνει 
καθαρό ότι προκρίνουν άλλους τρόπους αυστηρο-
ποίησης των χρονικών ορίων αποφοίτησης (σ.σ. πρό-
οδοι, αλυσίδες μαθημάτων, κ.λπ.). 

Τάσσονται επίσης υπέρ μεταβατικών διατάξεων, 
που «θα πρέπει να ρυθμίζουν με επιείκεια την περί-
πτωση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών, λαμβά-
νοντας υπόψη τον μέσο χρόνο αποφοίτησης στα 
Τμήματα όπου φοιτούν και τις οικονομικές συνθήκες 
που επικρατούν στη χώρα σήμερα».

Δύσκολοι καιροί για κυβερνώντες και Κεραμέως...

Αισχρή απόφαση
Τον χρυσαυγίτη Κουκούτση επέλεξε το δημοτικό 

συμβούλιο Καλαμάτας για μέλος της Σχολικής Επι-
τροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   του 
δήμου.

Στην αισχρή αυτή απόφαση απάντηση έδωσε η 
ομόφωνη ανακοίνωση του ΔΣ της Ενωσης Συλλόγων 
Γονέων και Κηδεμόνων του δήμου. 

Την παραθέτουμε χωρίς σχόλια:
Η Ενωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων δήμου 

Καλαμάτας είναι κάθετα αντίθετη στην τοποθέτηση 
του πρώην χρυσαυγίτη, γνωστού για τις ρατσιστικές 
και ακροδεξιές του απόψεις, Δημήτρη Κουκούτση, στη 
Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης  του δήμου. 

Στη συνεδρίαση 18/2019 του δημοτικού συμβουλίου, 
απόφαση 469/2019 (30/09/2019), τόσο η νέα δημοτική 
αρχή όσο και η πλειοψηφία των παρατάξεων, δέχτηκαν 
τον τ. βουλευτή της ναζιστικής Χρυσής Αυγής, τον αμε-
τανόητο φασίστα Δημήτρη Κουκούτση, να είναι μέλος 
της Σχολικής Επιτροπής.  

Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν δεχόμαστε ως συνο-
μιλητή μας για ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση 
των παιδιών μας, το μέλλον των παιδιών μας, υποστη-
ριχτές του μίσους, υποστηρικτές των διακρίσεων, υπο-
στηριχτές του φασισμού. 

Ως γονείς και ως πολίτες αυτού του Δήμου δεν μπο-
ρούμε παρά να καταδικάσουμε αυτές τις αποφάσεις 
της νέας δημοτικής αρχής, των δημοτικών παρατάξεων 
και των δημοτικών συμβούλων που τις υποστηρίζουν. 

Θυμίζουμε σε όλους τα λόγια του Μάνου Χατζιδάκη 
«Οποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να 
πει ότι του μοιάζει….  Η μορφή του τέρατος είναι απο-
κρουστική. Οταν όμως το πρόσωπο του τέρατος πάψει 
να μας τρομάζει, τότε πρέπει να φοβόμαστε… γιατί 
αυτό σημαίνει ότι έχουμε αρχίσει να του μοιάζουμε.»

ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ Δ.Σ.

Δυσάρεστα νέα για το υπουργείο 
Παιδείας και την Κεραμέως

Οταν ακόμη και συνδικαλιστι-
κά στελέχη της ΝΔ στρέ-

φονται ενάντια σε επιλογές της 
κυβέρνησης και του υπουργείου 
Παιδείας, τα πράγματα δεν είναι 
τόσο ρόδινα γι’ αυτούς.

Ο  λόγος για τον πρόεδρο 
της ΟΛΜΕ και επικεφαλής της 
κυβερνητικής παράταξης των 
καθηγητών, της ΔΑΚΕ, Θ. Τσού-
χλο, που μιλώντας στην αρμόδια 
επιτροπή της Βουλής, κατά τη 
συζήτηση των διατάξεων του μί-
νι νομοσχέδιου του υπουργείου 
Παιδείας, είπε τα εξής: 

u Για τα προγράμματα μετα-
πτυχιακών σπουδών:

«Είμαστε κάθετα αντίθετοι 
στην επιβολή διδάκτρων. Το Σύ-
νταγμα επιτάσσει τη Δημόσια 
δωρεάν Εκπαίδευση και η επι-
βολή τους αντιβαίνει στην συ-
νταγματική επιταγή. Το επιχεί-
ρημα ότι δεν αποτελούν τμήμα 
της Τυπικής Εκπαίδευσης είναι 
έωλο, δεδομένου ότι η κατοχή 
μεταπτυχιακών τίτλων πριμοδο-
τεί σημαντικά τους διορισμούς 
στο Δημόσιο... Παράλληλα είναι 
αδιανόητο σημαντικός αριθμός 
πτυχιούχων να μην έχει τη δυνα-
τότητα να συμμετέχει στα προ-
γράμματα αυτά εξαιτίας οικονο-
μικής δυσκολίας».

u Για τα πρότυπα και Πειραμα-
τικά Σχολεία:

«Η Ο.Λ.Μ.Ε. θεωρεί ως απα-
ράδεκτο τον θεσμό των Προ-
τύπων Σχολείων και από σειρά 
ετών έχει απαιτήσει την οριστική 
κατάργησή τους. Οσον αφορά 
τα Πειραματικά έχουμε την άπο-
ψη ότι οι μαθήτριες και μαθητές 
πρέπει να επιλέγονται μετά από 
κλήρωση, έτσι ώστε να επιτελεί-
ται ο παιδαγωγικός στόχος αυ-
τών των σχολείων.

Με την καθιέρωση εισαγω-
γικών εξετάσεων βρισκόμαστε 
ενώπιον μιας διαστρεβλωμένης 
και αντιπαιδαγωγικής αντίλη-
ψης της ‘’αριστείας’’.

Η κοινωνία μας δεν χρειάζε-
ται ελιτίστικα σχολεία, αλλά 
την ποιοτική αναβάθμιση του 
δημόσιου σχολείου. Η κρατική 
μέριμνα οφείλει να θέσει ως προ-
τεραιότητα τις σχολικές μονάδες 
των δυσπρόσιτων περιοχών και 
όχι φυσικά τα πρότυπα».

u Για την ισοδυναμία τίτλων 
σπουδών που υποκρύπτει την πα-
νεπιστημιοποίηση των κολλεγίων:

«Στηρίζουμε απόλυτα τα Δη-
μόσια Α.Ε.Ι. και είμαστε κάθετα 
αντίθετοι στην ύπαρξη Ιδιωτι-
κών Πανεπιστημίων στη χώρα 
μας».

u Για το διαχωρισμό των πα-
νεπιστημιακών Τμημάτων σε τμή-
ματα ελεύθερης πρόσβασης και 
σε τμήματα για τα οποία απαιτεί-
ται συμμετοχή σε πανελλαδικές 
εξετάσεις:

«Είχαμε διαφωνήσει με τον 
προτεινόμενο και ψηφισθέντα 
νόμο για το νέο Λύκειο και την 
πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκ-

παίδευση. Προτείναμε την από-
συρσή του και είμαστε αντίθετοι 
στην ψήφισή του, προχωρήσαμε 
δε σε σειρά κινητοποιήσεων 
και ενημερωτικών δράσεων. Η 
σημερινή πολιτική ηγεσία του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. μολονότι ως αντιπολί-
τευση τον είχε στηλιτεύσει και 
απορρίψει τελικά τον έκανε 
αποδεκτό και τον έθεσε σε 
λειτουργία, προχωρώντας σε 
επιμέρους αλλαγές και τροπο-
ποιήσεις. Μια από αυτές είναι 
η κατάργηση των λεγόμενων 
«πράσινων» και «κόκκινων» τμη-
μάτων... Παράλληλα όσον αφορά 
τον τρόπο πρόσβασης στα Α.Ε.Ι., 
προτείνουμε ως τελικό στάδιο 
την εφαρμογή της πλήρους και 
άνευ εμποδίων ελεύθερης πρό-
σβασης σε αυτά του συνόλου 
των μαθητριών - μαθητών της 
Γ’ Λυκείου».

u Για την εξασφάλιση πιστώ-
σεων για την απασχόληση εκπαι-
δευτικών.

«Θεωρούμε ως απόλυτα ανα-
γκαίες τις ανωτέρω, έτσι ώστε να 
καλυφθούν τα υπάρχοντα κενά, 
των οποίων ο αριθμός παρα-
μένει σημαντικός. Η λύση στο 
χρόνιο αυτό πρόβλημα είναι 
οι μαζικοί μόνιμοι διορισμοί, 
οι οποίοι είναι απαραίτητο να 
εκκινήσουν το 2020. Κατά τη 
μνημονιακή δεκαετία έχουμε έλ-
λειμμα 19.000 καθηγητριών-κα-
θηγητών. Υπάρχει λοιπόν η δυνα-
τότητα για τον άμεσο διορισμό 
των συναδέλφων αναπληρωτών 
ως μόνιμων...  Παράλληλα κα-
θίστανται επιτακτικοί οι 4.500 
διορισμοί στην Ειδική Αγωγή 
εντός του 2019».

u Για τις αλλαγές στο συνδικα-
λιστικό νόμο:

«Οσον αφορά τις επικείμενες 
αλλαγές στον Συνδικαλιστικό νό-
μο τονίζουμε την πλήρη αντίθε-
σή μας και συμπαρατασσόμα-
στε με τις αποφάσεις της ΑΔΕ-
ΔΥ. Οπως είχαμε εκφράσει την 
πλήρη διαφωνία μας για το νόμο 
που είχε ψηφισθεί επί υπουργίας 
της κας Αχτσιόγλου, έτσι τώρα 
είμαστε αντίθετοι με τον προ-
τεινόμενο από την Κυβέρνηση 
νόμο...». (οι εμφάσεις δικές μας)

Κοντολογίς, το συνδικαλιστι-
κό στέλεχος της ΝΔ, είπε βαρι-
ές κουβέντες. Κατηγόρησε το 
υπουργείο Παιδείας ότι στερεί-
ται παιδαγωγικής αντίληψης, ότι 
στηρίζει τα ελιτίστικα σχολεία 
σε βάρος του δημόσιου σχολεί-
ου, ότι απεργάζεται σχέδια που 
πλήττουν το δημόσιο χαρακτήρα 
της Παιδείας και παραβιάζουν 
το σύνταγμα (δίδακτρα στα με-
ταπτυχιακά), ότι προωθεί τη λει-
τουργία ιδιωτικών ΑΕΙ στη χώρα 
μας, ότι κάνει καρικατούρες στο 
νόμο Γαβρόγλου, τον οποίο ουσι-
αστικά αποδέχεται, ενώ η σωστή 
κατεύθυνση σε βάθος χρόνου 
είναι η ελεύθερη πρόσβαση στα 
πανεπιστήμια για όλους τους 
μαθητές, ότι παραπέμπει τους 
μόνιμους διορισμούς στις ελλη-

νικές καλένδες, ενώ είναι αδήρι-
τη ανάγκη η άμεση υλοποίησή 
τους, ότι τέλος χαλκεύει δεσμά 
στις συνδικαλιστικές ελευθερίες 
των εργαζόμενων.

Τα λόγια αυτά του συνδικαλι-
στή της ΔΑΚΕ προξένησαν εντύ-
πωση, ενώ η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Παιδείας, που ήταν 
παρούσα στη συζήτηση, έπαθε 
αφωνία.

Μετά από μια εβδομάδα πε-
ρίπου, ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Στέλιος Πέτσας, κατά τη 
διάρκεια της ενημέρωσης των 
πολιτικών συντακτών των ΜΜΕ, 
σε σχετική ερώτηση δημοσιο-
γράφου απάντησε ως εξής: «Ο 
συγκεκριμένος Πρόεδρος μπο-
ρεί να προέρχεται από τη ΔΑΚΕ, 
αλλά μιλούσε εξ ονόματος της 
ΟΛΜΕ. Η θέση της ΟΛΜΕ για 
τα θέματα αυτά, είναι πάγια και 
γνωστή. Εμείς δεν σχολιάζουμε 
τη στάση συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων. Μπορεί να εκφράζουν 
ελεύθερα όποια άποψη θέλουν. 
Αυτό που εμείς κάνουμε, είναι 
να προχωρούμε με αποφασιστι-
κότητα στην ενίσχυση των πρότυ-
πων και πειραματικών σχολείων, 
όπως ήταν και προεκλογική μας 
δέσμευση. Οσον αφορά στον 
τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυ-
τό, σας παραπέμπω στη χθεσινή 
δήλωση της κυρίας Κεραμέως».

Εκανε, δηλαδή, μια αμήχανη 
δήλωση, με το χιλιοπειωμένο επι-
χείρημα των αστικών κυβερνή-
σεων ότι τάχα δεν επεμβαίνουν 
στον τρόπο που εκφέρουν τις 
απόψεις τους τα συνδικαλιστι-
κά τους στελέχη, όταν μάλιστα 
αυτά εκφράζουν τις θέσεις του 
φορέα τον οποίο εκπροσωπούν, 
ότι τάχα ο συνδικαλισμός (ο 
αστικός γραφειοκρατικός) είναι 
ακηδεμόνευτος, και τέλος έκρι-
νε επιβεβλημένο να τονίσει την 
αποφασιστικότητα της κυβέρνη-
σης να προχωρήσει στις επιλογές 
της παρά τις αντιδράσεις.

Μπορεί ο Πέτσας (και μέσω 
αυτού η κυβέρνηση και το υπουρ-
γείο Παιδείας) να προσπαθεί να 
το παίξει «άνετος» και «άλλα 
λόγια ν’ αγαπιόμαστε», γεγονός, 
όμως, είναι ότι τους κυβερνώντες 
και το υπουργείο Παιδείας τούς 
έχουν ζώσει τα φίδια.

Ο Τσούχλος είπε αυτά που είπε 
όχι μόνο γιατί στο βήμα εκπρο-
σωπούσε την ΟΛΜΕ, αλλά και 
γιατί ως συνδικαλιστής, ακόμη 
και αυτής της αστικοποιημένης 
συνδικαλιστικής γραφειοκρατί-
ας, είναι πιο κοντά με τον κόσμο. 
Ξέρει τις αγωνίες του (άσχετα 
αν συνέχεια βάζει τρικλοποδιές 
και σαμποτάρει τους αγώνες), 
πού πονάει όταν του μπήγουν το 
μαχαίρι, έχει γνώση των αγώνων 
του παρελθόντος και στο κάτω-
κάτω αν θέλει να παίξει το ρόλο 
του -του εκφραστή τάχα των 
δικαιωμάτων των εργαζόμενων, 
τα οποία συνάμα φροντίζει να 
υπονομεύει και να τα οδηγεί σε 
ανώδυνα για το αστικό κράτος 

κανάλια- και να διατηρήσει τη θέ-
ση του, πρέπει να συμπεριφερθεί 
έτσι όπως συμπεριφέρθηκε.

Αντίθετα, οι κυβερνώντες, που 
σουλατσάρουν στα σαλόνια, σε 
προστατευμένα περιβάλλοντα, 
που το πολύ πολύ να γνωρίζουν 
τα φοιτητικά έδρανα αποστει-
ρωμένων ιδρυμάτων της αλλο-
δαπής με βαρύγδουπα ονόματα, 
συναγελαζόμενοι με την ελίτ των 
ξένων αστόπαιδων, έχουν μαύρα 
μεσάνυχτα, δεν έχουν ουσιαστι-
κή επαφή με την εργαζόμενη κοι-
νωνία και τη νεολαία της.

Ειδικά δε οι κυβερνήσεις της 
δεξιάς έχουν το μόνιμο «κουσού-
ρι», λόγω ιδεολογικοπολιτικής 
προέλευσης, να προσπαθούν να 
αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα 
αντίστασης των εργαζόμενων 
και των νέων με την άγρια κατα-
στολή, μην παίρνοντας μαθήμα-
τα από το παρελθόν. Εξ ου και η 
σχετική απάντηση Πέτσα, καθώς 
και η δήλωση Κεραμέως ότι θα 
προχωρήσει αταλάντευτα στις 
επιλογές της. Αυτά, βέβαια, προς 
το παρόν.

Γιατί, όταν τα πράγματα «σφί-
ξουν», κανείς δεν μπορεί ν’ απο-
κλείσει και πισωγυρίσματα και 
κωλοτούμπες. 

Οι φοιτητές έχουν ήδη βγει 
στο προσκήνιο. Κάθε μέρα αυ-
ξάνεται ο αριθμός των κατειλημ-
μένων σχολών και οι μαζικές δι-
αδηλώσεις στους δρόμους είναι 
κακός οιωνός για τα κυβερνητικά 
σχέδια. Το ότι υπάρχει αυτό που 
λέμε «κλίμα», το αποδεικνύει και 
το γεγονός ότι ακόμη και η φοιτη-
τική παράταξη του Περισσού (συ-
νήθως και κατά κανόνα αντίθετη 
σε «ριζοσπαστικές» ενέργειες 
που βάζουν σε μπελάδες το αστι-
κό κράτος) έχει συνταχθεί με τη 
λύση των καταλήψεων και των 
κινητοποιήσεων στο δρόμο, στις 
σχολές που έχει την πλειοψη-
φία, χαιρετίζοντας «τις μαζικές 
γενικές συνελεύσεις των συλλό-
γων που πραγματοποιούνται σε 
όλες τις σχολές της Αθήνας και 
την υπόλοιπη Ελλάδα, τη μαζική 
συμμετοχή χιλιάδων φοιτητών 
στα φοιτητικά συλλαλητήρια 
που διεκδικούν άμεση κρατική 
χρηματοδότηση, απόσυρση τις 
ισοτιμίας κολλεγίων-πανεπιστη-
μίων, ούτε σκέψη για το νομοσχέ-
διο που ετοιμάζει η κυβέρνηση 
που θα διαγράφει φοιτητές και 
θα πολλαπλασιάσει τα δίδακτρα 
στα μεταπτυχιακά».

Ανησυχητικά, λοιπόν, τα μηνύ-
ματα για την κυβέρνηση και το 
υπουργείο Παιδείας. Ο κόσμος 
της εκπαίδευσης, ήδη κατατα-
λαιπωρημένος από την άγρια 
μνημονιακή πολιτική, θα γίνει 
πραγματικό μπαρούτι έτσι και 
προωθηθούν μέτρα, όπως το ν+2 
στις πανεπιστημιακές σπουδές 
και η αξιολόγηση στους εκπαι-
δευτικούς.

Ιδωμεν.
Γιούλα Γκεσούλη
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Εκδηλώσεις αλληλεγγύης 
στον Ζορζ Ιμπραχίμ Αμπ-

νταλά, τον λιβανέζο κομμουνι-
στή, τον φλογερό επαναστάτη 
για τα δίκαια του παλαιστινια-
κού λαού, τον μακροβιότερο 
πολιτικό κρατούμενο στην Ευ-
ρώπη (μπήκε ήδη στον 36ο χρό-
νο εγκλεισμού στις γαλλικές 
φυλακές), έγιναν και φέτος σε 
διάφορες πόλεις. Στην Ελλάδα, 
η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης 
στον Παλαιστινιακό Λαό οργά-
νωσε την περασμένη Πέμπτη 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
έξω από τη Γαλλική Πρεσβεία 
στην Αθήνα. Το κείμενο που 
ακολουθεί διαβάστηκε στη 
συγκέντρωση. Είναι μήνυμα 
του συντρόφου Αμπνταλά, που 
πρωτοδιαβάστηκε στη συγκέ-
ντρωση που έγινε στη Γαλλία 
στις 19 Οκτώβρη, έξω από τη 
φυλακή της Λανμεζάν.

Αγαπητοί/ες Φίλοι/ες, αγα-
πητοί/ες Σύντροφοι/ισσες,

Τόσα χρόνια, χρόνια ατελεί-
ωτα, πάντα το ίδιο συναίσθημα 
και κυρίως η ίδια αποφασιστικό-
τητα απoτελούν την ηχώ της αλ-
ληλέγγυας κινητοποίησής σας.

Σήμερα, την αυγή αυτού του 
36ου χρόνου της αιχμαλωσίας, 
σίγουρα δεν μπορεί να μην γνω-
ρίζετε πόση δύναμη και πόσο 
ενθουσιασμό μου δίνει, εδώ σε 
αυτά τα φρικτά μέρη, η συγκέ-
ντρωσή σας.

Πέρα από αυτά τα συρμα-
τοπλέγματα και τους πύργους 
ελέγχου που μας χωρίζουν, 
είμαστε πάντα μαζί, σθεναρά 
όρθιοι απέναντι σ' αυτή τη νέα 
χρονιά που ήδη προμηνύεται 
γεμάτη αγώνες και ελπίδες.

Η αλληλεγγύη σας, η κινη-
τοποίησή σας με την ποικιλο-
μορφία της στράτευσής σας, 
μου ζεσταίνουν την καρδιά... 
Πράγματι, όλες αυτές τις δε-
καετίες που έχουν περάσει, δεν 
μου έλειψαν ποτέ, Σύντροφοι. 
Αυτοί που στοιχημάτιζαν στην 
εξάντληση της αλληλέγγυας 
ορμής σας έχουν χάσει τα λε-
φτά τους.

Ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό 
να αντιμετωπίσεις τη θανατη-
φόρα καθημερινότητα πίσω 
από τα κάγκελα, όταν βρίσκε-
σαι εδώ για μια “μικρή” αιωνι-
ότητα. Και αν καταφέρνεις να 
παραμένεις όρθιος καθ' όλη 
αυτή τη διαδρομή, αυτό οφεί-
λεται, και πρέπει να τονιστεί, σε 
αυτές τις ποικίλες αλληλέγγυες 
πρωτοβουλίες που δημιουργή-
σατε σχεδόν παντού όλες αυ-
τές τις δεκαετίες...

Είναι αδιανόητο, Σύντροφοι/
ισσες, να μπορέσεις να αντιμε-
τωπίζεις επί χρόνια την πολιτι-
κή εξόντωσης που υφίστανται 
οι φυλακισμένοι πρωτοπόροι 
επαναστάτες, χωρίς την αλλη-
λέγγυα κινητοποίηση που διε-

ξάγεται ειδικά στο πεδίο του 
αντικαπιταλιστικού/αντιιμπε-
ριαλιστικού αγώνα. Ακριβώς 
στο πεδίο αυτού του αγώνα 
μπορούμε και οφείλουμε να 
δώσουμε τη σημαντικότερη 
υποστήριξη στους έγκλειστους 
συντρόφους μας. Πάντα μαζί, 
μέσα απ' την ποικιλομορφία 
της έκφρασης της αλληλεγγύ-
ης, μπορούμε και οφείλουμε να 
προωθήσουμε την κινητοποίη-
ση, επιλέγοντας όλο και περισ-
σότερο το πεδίο του πραγματι-
κού εν εξελίξει αγώνα.

Και βέβαια, μέσα από τη 
σφαιρική δυναμική του εξελισ-
σόμενου αγώνα, κάθε πρωτο-
βουλία αλληλεγγύης επιτρέπει 
στους φυλακισμένους συντρό-
φους να υπερβούν τις συνθήκες 
κράτησής τους και να συμμετέ-
χουν ενεργητικά στο κίνημα ως 
πρωτοπόροι επαναστάτες που 
δραστηριοποιούνται κάτω από 
τις ειδικές συνθήκες στις οποί-
ες ζουν.

Εδώ στο πλευρό μου αντι-
στέκονται πάντα οι γενναίοι 
βάσκοι σύντροφοι, επί τόσα 
πολλά χρόνια. Η μετατροπή των 
ποινών τους καθώς και η “ανα-
στολή της ποινής για ιατρικούς 
λόγους” απορρίπτονται συστη-
ματικά. Πρόσφατα, μετά από 
έφεση, απορρίφθηκε το αίτημα 
για υφ' όρον αποφυλάκιση στο 
σύντροφο Ξιστόρ Αρανμπου-
ρού, μετά από περισσότερα 
από 30 χρόνια φυλάκισης! Ο 
Μωρίς Παπόν, όμως, επωφε-
λήθηκε από την αναστολή της 
ποινής για ιατρικούς λόγους. 
Αντίθετα, ο σύντροφος Ιμπον 
Φερνάντες εξακολουθεί να 
βρίσκεται στη φυλακή παρά την 

κατάσταση της υγείας του και 
τη διάγνωση πολλών έγκριτων 
γιατρών ...

Σίγουρα, Σύντροφοι/ισσες, 
δεν υπάρχει κανένας λόγος 
να χάνουμε χρόνο αναφερό-
μενοι στα ποικίλα δικαστικά 
τεχνάσματα, προκειμένου να 
εξηγήσουμε την απόρριψη της 
απελευθέρωσης του ενός ή του 
άλλου κρατούμενου. Οταν πρό-
κειται για πολιτικούς κρατούμε-
νους, οι αποφάσεις για τη θέση 
και τη βαρύτητα του δικαστικού 
τελετουργικού παίρνονται πά-
ντα στο επίπεδο των πολιτικών 
γραφείων.

Βέβαια, χωρίς να τρέφω γλυ-
κές ψευδαισθήσεις, Σύντροφοι, 
όσον αφορά την περίπτωσή 
μου, υπάρχουν ακόμα “πολ-
λά” να κάνουμε για να ξεκινή-
σει ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα. 
Οπως γνωρίζετε, δεν αρκεί ότι 
το κράτος του Λιβάνου “απαι-
τεί” ή μάλλον “αιτείται” την 
απελευθέρωσή μου. Χρειάζε-
ται, επιπλέον, ο πραγματικός 
συσχετισμός δυνάμεων να 
μπορέσει να καταστήσει σα-
φές στους εκπροσώπους του 
γαλλικού ιμπεριαλισμού ότι η 
φυλάκισή μου αρχίζει να ζυγίζει 
βαρύτερα από τις ενδεχόμενες 
απειλές που είναι συνυφασμέ-
νες με την απελευθέρωσή μου. 
Μόνο σε αυτή την περίπτωση η 
εντολή της απέλασής μου στο 
Λίβανο δε θα βρει πλέον αντί-
δραση. Γι’ αυτό, αγαπητοί/ες 
Φίλοι/ες και Σύντροφοι/ισσες, 
η καταλληλότερη αλληλεγγύη 
που μπορούμε να δώσουμε σε 
κάθε φυλακισμένο πρωτοπόρο 
επαναστάτη είναι αυτή που 
αναπτύσσουμε όλο και περισ-

σότερο στο πεδίο του αγώνα 
ενάντια στο σύστημα εκμετάλ-
λευσης και κυριαρχίας.

Αγαπητοί/εs Φίλοι/ες και 
Σύντροφοι/ισσες, η κυριότερη 
συνιστώσα της αραβικής αστι-
κής τάξης, ιδιαίτερα της Σαου-
δικής Αραβίας και του Κόλπου, 
συντάχθηκε απροκάλυπτα με 
το στρατόπεδο του σιωνιστή 
εχθρού υπό την καθοδήγηση 
του ιμπεριαλισμού. Η παλαι-
στινιακή υπόθεση διέρχεται 
μια πολύ δύσκολη στιγμή. Οι 
παλαιστινιακές λαϊκές μάζες 
πληρώνουν καθημερινά ένα 
βαρύ φόρο αίματος και κάθε 
λογής στερήσεις.

Δεν μπορούμε να είμαστε 
αδιάφοροι για την κατάσταση 
των παλαιστινιακών μαζών και 
των μαχητών της Αντίστασης 
που αντιμάχονται θαρραλέα 
τη βαρβαρότητα του σιωνιστι-
κού ασκεριού και τις ορδές των 
εποίκων κάτω από ιδιαίτερα 
περίπλοκες συνθήκες.

Δεν μπορούμε να είμαστε 
αδιάφοροι για την κατάσταση 
των κομμουνιστών συντρόφων 
μας και των κούρδων συντρό-
φων μας που αντιμετωπίζουν 
το φασιστικό καθεστώς του 
Ερντογάν...

Απολύτως φυσικά, οι παλαι-
στινιακές λαϊκές μάζες, καθώς 
και οι υπό αιχμαλωσία μαχητι-
κές πρωτοπορίες τους, μπορούν 
να βασίζονται περισσότερο 
από ποτέ στην ενεργητική αλ-
ληλεγγύη σας.

Χιλιάδες πρωτοβουλίες αλ-
ληλεγγύης να ανθίσουν υπέρ 
της Παλαιστίνης και της πολλά 
υποσχόμενης Αντίστασης!

Αλληλεγγύη, όλη η αλληλεγ-
γύη για τους αγωνιστές στις 
σιωνιστικές φυλακές και στα 
κελιά απομόνωσης στο Μαρό-
κο, στην Τουρκία, στην Ελλάδα, 
στις Φιλιππίνες και όπου αλλού 
στον κόσμο!

Αλληλεγγύη, όλη η αλληλεγ-
γύη στους αγωνιζόμενους προ-
λετάριους!

Τιμή στους Μάρτυρες και 
στις αγωνιζόμενες λαϊκές μά-
ζες!

Κάτω ο ιμπεριαλισμός και 
τα σιωνιστικά σκυλιά του και οι 
αντιδραστικοί Αραβες!

Ο καπιταλισμός δεν είναι 
τίποτα άλλο παρά βαρβαρότη-
τα, τιμή σε όλους εκείνους και 
εκείνες που τον αντιμάχονται 
με την ποικιλομορφία των δρά-
σεών τους!

Μαζί, Σύντροφοι, και μόνο 
μαζί θα νικήσουμε!

Σε όλους σας, Σύντροφοι/
ισσες και Φίλοι/ες, τους πιο 
εγκάρδιους επαναστατικούς 
χαιρετισμούς μου.

Ο σύντροφός σας
Ζορζ Αμπνταλά

Ζορζ Ιμπραχίμ Αμπνταλά

Αλύγιστος παρά τα 35 χρόνια 
στις γαλλικές φυλακές

ρεκκλίνει από την αρχική ηρωική 
του απόφαση (σ.σ. ηρωική από-
φαση η αυτοκτονία του Χίτλερ!) 
να πέσει και αυτός μαζί με την 
πρωτεύουσα του Ράιχ. Βεβαί-
ως, εάν από την Θεία Πρόνοια 
είχε δοθεί μια μικρή πίστωση 
χρόνου για να αναπτυχθούν τα 
νέα μυστικά όπλα της Γερμανί-
ας, δεν θα ήταν ο πραγματικός 
νικητής ηθικού επιπέδου αλλά 
και του ιστορικού»!

Η λατρεία του Παππά για τον 
Χίτλερ είναι ξέχειλη. Λυπάται 
που οι χιτλερικοί δεν κατάφεραν 
να ετοιμάσουν τα νέα μυστικά 
τους όπλα και να νικήσουν στον 
Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, βυθίζο-
ντας την ανθρωπότητα σε πε-
ρισσότερο ζόφο, σωριάζοντας 
περισσότερα εκατομμύρια 
νεκρούς σε όλη την Ευρώπη! 
Αυτός είναι ο… αγνός έλληνας 
εθνικιστής.

Στο σπίτι του Παππά βρέθηκε 
και το έγγραφο με τίτλο: «Κύ-
κλος της Χρυσής Αυγής - Εσω-
τερικός Κώδικας», που επιβε-
βαιώνει το εθνικοσοσιαλιστικό 
καταστατικό της ΧΑ του 1987, το 
έγγραφο «Πρωτεσίλαος» και το 
έγγραφο με τίτλο «Αρχή του Αρ-
χηγού». Γι’ αυτό το έγγραφο δεν 
θα μιλήσουμε τώρα για πρώτη 
φορά. Εχουμε ξαναναφερθεί σ’ 
αυτά (βλ. http://www.eksegersi.
gr/Επικαιρότητα/30926. Δίκη-
ΧΑ---Αναγνωστέα-έγγραφα-
354-και-392). Μεταφέρουμε ένα 
απόσπασμα:

Στην τρίτη σελίδα αυτού του 
εγγράφου περιγράφονται οι έξι 
Διευθύνσεις της ΧΑ, που είναι 
ταυτόσημες με τις έξι Διευθύν-
σεις που περιγράφονται στα 
άρθρα 1 και 2 του καταστατικού 
του 1987. Στην κεφαλή αυτής 
της σελίδας, με τίτλο «Κύκλος 
της Χρυσής Αυγής» φιγουρά-
ρει η λέξη «ΑΡΧΗΓΟΣ», ενώ 
στην τελευταία σελίδα του εγ-
γράφου, που αναφέρεται στα 
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ» 
διαβάζουμε: «Θεμέλιο για την 
πολιτική δουλειά η μονογρα-
φία του Αρχηγού “Για μια με-
γάλη Ελλάδα σε μια Ελεύθερη 
Ευρώπη“ (…) «Σχεδιασμό της 
Πολιτικής Στρατηγικής κάνει 
μόνο ο Αρχηγός με το Πολιτι-
κό Συμβούλιο και με οιοδήποτε 
Στέλεχος ή Μέλος κατ’ έγκλησή 
του. Μόνο ο ΑΡΧΗΓΟΣ μπορεί 
να ανακαθορίσει θεμελιώδεις 
πολιτικές παραδοχές… Δλδ 
ΜΟΝΟ ο ΑΡΧΗΓΟΣ μπορεί να 
εντέλλει διαφορισμό από κο-
σμοθεωρητικές και ιδεολογικές 
παραδοχές ώστε να διαρθρωθεί 
άλλη πολιτική βάση» (οι εμφά-
σεις δικές μας).

Στο έγγραφο που βρέθηκε 
στην κατοχή του Παππά, λοιπόν, 
περιγράφεται η ναζιστική Αρχή 
του Αρχηγού. Ακόμα, στην άκρη 
της τρίτης σελίδας, που περιγρά-
φει τις έξι Διευθύνσεις της ΧΑ, 
υπάρχει κατακόρυφη στήλη με 

τους τίτλους: ΧΡΥΣΗ ΣΤΟΑ – 
ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ – ΑΞΙΟΙ – ΤΑΞΙΑΡ-
ΧΕΣ – ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ – ΙΠΠΟ-
ΤΕΣ – ΤΑΓΟΙ - ΟΜΑΔΕΣ. Αυτή 
η διάρθρωση παραπέμπει σε με-
σαιωνική στρατοκρατική δομή, 
αντιγραμμένη σίγουρα από το 
μοντέλο που χρησιμοποιούσε το 
ναζιστικό κόμμα του Χίτλερ, και 
όχι σε «νόμιμο κοινοβουλευτικό 
κόμμα», όπως ισχυρίζονται τώρα 
ότι είναι οι νεοναζιστές της ΧΑ.

Στην τέταρτη σελίδα του εγ-
γράφου που βρέθηκε στην κα-
τοχή του Παππά διαβάζουμε (με 
γραφή αρχαιοελληνικού τύπου): 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΣ – ΑΡ-
ΧΗΓΟΣ – ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ - ΑΞΙΟΙ 
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ. Παρακάτω: ΒΙΟ-
ΘΕΩΡΙΑ -«εθνικοσοσιαλιστική 
βιβλιογραφία». Δίπλα οριζό-
ντια: Εσωτερικός Κώδικας. Από 
κάτω: Καταστατικό και δίπλα: 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Στη δε-
ξιά πλευρά της σελίδας υπάρ-
χει μια κατακόρυφη στήλη με 
τίτλο «Ανάπτυξη Πολιτικών και 
Ιδεολογικών θέσεων». Σ’ αυτήν 
ανάμεσα στ’ άλλα διαβάζουμε: 
ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ – Εθνικοσοσι-
αλισμός - Θεωρία της Ζωής, της 
φύσεως και του κόσμου.

Είναι, λοιπόν, φανερό πως ο Χ. 
Παππάς γνώριζε και γνωρίζει ότι 
το Καταστατικό και το έγγραφο 
«Πρωτεσίλαος» είναι έγγραφα 
της ΧΑ. Επειδή στα έγγραφα αυ-
τά οι χρυσαυγίτες υπερασπίζο-
νται τον Εθνικοσοσιαλισμό και 
την Αρχή του Αρχηγού, προσπα-
θούν να ελιχθούν δηλώνοντας 
ότι δεν είναι δικά τους έγγραφα.

Τα έγγραφα αυτά, που βρέ-
θηκαν στο σπίτι του Παππά, 
συμπεριλήφθηκαν στο Αναγνω-
στέο Εγγραφο 392. Αυτό το Ανα-
γνωστέο οι συνήγοροι πολιτικής 
αγωγής ζήτησαν να αναγνωστεί. 
Ετσι, ό,τι και να λένε ο Παππάς, ο 
Μιχαλολιάκος και οι άλλοι χρυ-
σαυγίτες για το καταστατικό του 
1987, τον «Πρωτεσίλαο» και την 
«Αρχή του Αρχηγού» δεν έχουν 
καμία αξία, είτε πολιτική, είτε 
ποινική. Τα έγγραφα του Παππά 
επιβεβαιώνουν απόλυτα ότι αυ-
τά είναι της Χρυσής Αυγής.

Τα ίδια έγγραφα αποτελούν 
μια ακόμα επιβεβαίωση του 
ότι ο Παππάς και ο φίρερ ήταν 
πολύ στενοί συνεργάτες. Τέ-
τοιοι παραμένουν και μετά 
την αποχώρηση του Λαγού και 
άλλων ηγετικών στελεχών. Ο 
Παππάς γνώριζε τα πάντα για 
την εγκληματική δράση της ΧΑ. 
Και όχι μόνο γνώριζε, αλλά και 
συναποφάσιζε με τον φίρερ για 
την εκτέλεση αυτής της εγκλη-
ματικής δράσης από τα τάγματα 
εφόδου.

ΥΓ. Στην ιστοσελίδα μας θα 
ανεβάσουμε και το έγγραφο 
«Χρυσή Αυγή – Ορκος - 30-6-
1983», που υπάρχει στο Αναγνω-
στέο Εγγραφο 392 (υλικό που 
κατασχέθηκε από τον Παππά). 

Γεράσιμος Λιόντος
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Ντούρος εθνικοσοσιαλιστής 
με ενεργό ηγετικό ρόλο 
στην εγκληματική δράση ο 
υπαρχηγός του Φίρερ
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Μπίζνες και αστική πολιτική
Στις 2 του Μάη του 2017, σε μια συνέντευξη-ποταμό (τεράστιας 

έκτασης), ο Ιβάν Σαββίδης έπλεξε το εγκώμιο του Τσίπρα και 
απεφάνθη για τον Κούλη: «Ο Μητσοτάκης δεν θα γίνει ποτέ του 
πρωθυπουργός». Ο λόγος; Στη Βουλή είχε γίνει συζήτηση για τη 
ΣΕΚΑΠ και για τη σκανδαλώδη (ν)τροπολογία διαγραφής προ-
στίμου, που πήγε να περάσει η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και ο 
Μητσοτάκης τάχθηκε κατά. Οσο για τον Τσίπρα, ο Σαββίδης δεν 
είχε φεισθεί επαίνων (με τρόπο που δημιουργούσε… παρεξηγή-
σεις): «Οταν είδα την ομιλία του, αισθάνθηκα αυτό ακριβώς που 
είχα αισθανθεί το 2000 όταν άκουσα τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Εγώ 
θέλω έναν τέτοιο πρόεδρο. Οταν άκουγα τον κ. Τσίπρα ήμουν 
έτοιμος να χειροκροτήσω»!

Δυόμισι χρόνια (παρά μήνα) από τότε, ο Σαββίδης διάβηκε την 
πόρτα του μεγάρου Μαξίμου για να συναντηθεί με τον Μητσοτά-
κη. Περασμένα ξεχασμένα και από τις δύο πλευρές. Οι πολιτικές 
οξύτητες του παρελθόντος δεν επιτρέπεται να στέκονται εμπόδια 
στις μπίζνες. Το Μαξίμου φρόντισε να ανακοινώσει τη συνάντη-
ση, με μια λακωνική ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του πρωθυ-
πουργού: «Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε 
σήμερα, Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, στο Μέγαρο Μαξίμου με 
τον επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα 
θέματα του γηπέδου του ΠΑΟΚ, του λιμανιού της Θεσσαλονίκης 
και της επένδυσης στο Παλιούρι Χαλκιδικής».

Η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης έχει γίνει επί 
ΣΥΡΙΖΑ και ο Σαββίδης έχει μικρό ποσοστό στη γαλλογερμανική 
κοινοπραξία που έχει πάρει τη «δουλειά». Ούτε για προσκόμμα-
τα από δημόσιες υπηρεσίες έχουμε ακούσει, ούτε διαμαρτυρίες 
γενικώς από τους «επενδυτές». Η κατασκευή νέου γηπέδου του 
ΠΑΟΚ, με το χάρισμα στον Σαββίδη μιας έκτασης φιλέτο δίπλα 
στο παλιό γήπεδο έχει επίσης δρομολογηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ. Ολοι οι 
τοπικοί κομματάρχες της ΝΔ φροντίζουν για να «τρέξει» το έργο 
και ο Σαββίδης δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχεί. Τι μένει; Μένει 
το Παλιούρι στη Χαλκιδική, όπου ο Σαββίδης έχει «σκοντάψει» 
στην εμμονή κάποιων υπηρεσιακών παραγόντων της δασικής 
υπηρεσίας να υπερασπίζονται ένα δάσος χαλεπίου πεύκης με 
κάλυψη 100% (πυκνό δάσος δηλαδή). Επί ΣΥΡΙΖΑ έπεσαν «θεοί 
και δαίμονες» για να αποχαρακτηριστεί το δάσος. Ασκήθηκαν 
πιέσεις στους υπηρεσιακούς παράγοντες, έγιναν υπηρεσιακά 
πραξικοπήματα για να παρακαμφθούν οι αρμόδιοι, όμως μέχρι 
στιγμής δεν κατάφεραν να αποχαρακτηρίσουν το δάσος και να 
το μετατρέψουν σε περιβάλλοντα χώρο των πολυτελών βιλών 
που θέλει να χτίσει η εταιρία του Σαββίδη (η οποία αγόρασε «μπιρ 
παρά», επί Σαμαρά, την έκταση-φιλέτο του παλιού «ΞΕΝΙΑ» στο 
Παλιούρι, στην οποία ανήκει και το δάσος).

Πρόσφατα ασχοληθήκαμε ξανά μ' αυτό το θέμα, αποκαλύπτο-
ντας την τελευταία μεθόδευση του υπουργείου Περιβάλλοντος, 
που ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζεται επί ΝΔ (βλ. http://www.
eksegersi.gr/Επικαιρότητα/33879. Παίζουν-τα-ρέστα-τους-για-
να-αποχαρακτηρίσουν-το). Ο Σαββίδης, προφανώς, ζήτησε από 
τον Μητσοτάκη να «τελειώσει» το θέμα που δεν είχαν καταφέρει 
να «τελειώσουν» οι συριζαίοι (όχι γιατί δεν ήθελαν -το αντίθετο 
συνέβη- αλλά γιατί δεν μπόρεσαν). Μένει να μάθουμε τι του απά-
ντησε ο Μητσοτάκης και σε τι ενέργειες θα προβεί η νέα πολιτική 
ηγεσία του ΥΠΕΝ για να ικανοποιήσει τις προκλητικές απαιτήσεις 
του δευτεροκλασάτου ρώσου «ολιγάρχη».

Τιμούν τη συνεργασία με τον κατακτητή
Εχει 100% δίκιο το ΔΣ του ΣΕΗ (Σωμα-

τείο Ελλήνων Ηθοποιών) που διαμαρ-
τυρήθηκε για την απόφαση του νέου επι-
κεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη 
Λιγνάδη να δώσει το όνομα της Ελένης 
Παπαδάκη σε θεατρική αίθουσα στο Ρεξ.  
Το ότι έχει δίκιο αποδεικνύεται και από τις 
αντιδράσεις που προκάλεσε η παρέμβασή 
του. Αντιδράσεις λύσσας από τον αστικό 
εσμό, που βρήκε την ευκαιρία να μιλήσει 
-καλυμμένα αυτή τη φορά- για τα «εγκλή-
ματα των κομμουνιστών».

Εχει δίκιο το ΣΕΗ να ρωτάει: γιατί την 
Παπαδάκη κι όχι κάποιον από τους αγω-
νιστές που «έδωσαν με ανιδιοτέλεια και 
αυταπάρνηση την ψυχή και το αίμα τους, 
φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν, εκτελέστη-
καν, για να απελευθερωθεί αυτός ο τόπος 
από τους φασίστες κατακτητές και τους 
εγχώριους συνεργάτες τους; Ανάμεσά 
τους πολλοί καλλιτέχνες και ηθοποιοί, 
όπως ο Αιμίλιος Βεάκης, ο Μάνος Κατρά-
κης, ο Τζαβαλάς Καρούσος, η Ασπασία 
Παπαθανασίου, ο Μίμης Φωτόπουλος, 
η Ολυμπία Παπαδούκα, η Αλέκα Παΐζη, 
η Καλή Καλό και πολλοί άλλοι. Σ’ όλους 
αυτούς θα άξιζε πραγματικά μια επιβρά-
βευση για το τεράστιο ψυχικό σθένος και 
το ηθικό μεγαλείο τους, κι ας μην, ποτέ στη 
ζωή τους, να επιζήτησαν τιμές».

Ακόμα κι αν δεχόμασταν ότι τα κριτή-
ρια ήταν αμιγώς καλλιτεχνικά, θα αρκούσε 
να ρωτήσουμε: Γιατί την Παπαδάκη και όχι 
τον Αιμίλιο Βεάκη, που οι πάντες παραδέ-
χονται ότι ήταν η μεγαλύτερη καλλιτεχνι-
κή μορφή που πέρασε από το Εθνικό Θέ-
ατρο; Η απάντηση είναι προφανής: γιατί ο 
Βεάκης ήταν αριστερός και εαμίτης, ενώ 
η Παπαδάκη ήταν το αντίθετό του. Εχει 
δίκιο, λοιπόν, το ΣΕΗ όταν αναφέρει ότι 
«τα κριτήρια δεν είναι καλλιτεχνικά, αλλά 
πολιτικά».

Σ' ένα μόνο θα διαφωνήσουμε με το 
ΣΕΗ. Η Παπαδάκη δεν είναι «αμφιλε-
γόμενη προσωπικότητα». Τέτοια την κα-
τέστησε η εκτέλεσή της από κάποιους 
ιντελιτζενσερβίτες προβοκάτορες που 
διείσδυσαν στις τάξεις της Λαϊκής Πολι-
τοφυλακής. Εκτελώντας την Παπαδάκη, 
ο Ορέστης και οι υπόλοιποι προβοκάτο-
ρες, πρόσφεραν στην αντίδραση όπλα 
για να πολεμήσουν το λαϊκό κίνημα και 
στην αστική τάξη μια απρόσμενη ηρωίδα. 
Αν η Παπαδάκη δεν είχε εκτελεστεί, θα 
ζούσε μέσα στη γενική περιφρόνηση για 
τη στάση της στην Κατοχή. Οταν ο λαός 

πεινούσε και αγωνιζόταν, όταν δεκάδες 
ηθοποιοί είχαν στρατευθεί στο ΕΑΜ και 
τον ΕΛΑΣ, η Παπαδάκη απολάμβανε τη 
μεγάλη ζωή έχοντας σχέση με τον Κουί-
σλινγκ πρωθυπουργό Ράλλη (το αυτοκίνη-
το του οποίου την πήγαινε και την έπαιρνε 
από το θέατρο) και με αξιωματικούς των 
ναζί (με τους οποίους γύριζε στα σαλόνια 
της δωσίλογης μπουρζουαζίας).

Οσο στην Ελλάδα κυβερνούσε το να-
ζιστικό κνούτο, ο φόβος σφράγιζε τα 
στόματα στις δημόσιες τοποθετήσεις 
(στις ιδιωτικές λέγονταν τα πάντα, γιατί 
οι ηθοποιοί έβλεπαν), όταν όμως η Αθή-
να απελευθερώθηκε, το ΣΕΗ αποφάσισε 
να καθαρίσει τις γραμμές του. Στις 20 
Οκτώβρη του 1944 (οκτώ μέρες μετά την 
απελευθέρωση της Αθήνας), το ΔΣ του 
ΣΕΗ αποφάσισε να διαγράψει μερικούς 
ηθοποιούς που πρόδωσαν τον αγώνα. 
Δεκατέσσερα άτομα ήταν όλα κι όλα κι 
ανάμεσά τους η μόνη «φίρμα» της επο-
χής ήταν η Παπαδάκη. Τυχαίο; Την έβαλαν 
στη λίστα επειδή ήταν δεξιά; Τότε γιατί 
δεν έβαλαν την Κοτοπούλη, την Κυβέλη, 
την Παξινού, τον Χορν και τόσους άλ-
λους δεξιούς; Τη ζήλευαν για το ταλέντο 
της; Και δε ζήλευαν την Κοτοπούλη ή την 
Παξινού; Και ποιος τη ζήλευε, οι νεαρές 
Αλέκα Παΐζη και Ασπασία Παπαθανασίου, 
όπως χωρίς ντροπή έγραψαν διάφοροι; 'Η 
μήπως ο Αιμίλιος Βεάκης, ο κατά γενική 
αναγνώριση μεγαλύτερος ηθοποιός της 
εποχής, πρωταγωνιστής στο Εθνικό και συ-
μπρωταγωνιστής της Παπαδάκη, ο οποίος 
ήταν πρόεδρος της επιτροπής που ειση-
γήθηκε τη διαγραφή και στη συνέχεια της 
γενικής συνέλευσης που την επικύρωσε; 
Η Παπαδάκη προσπάθησε να αποφύγει 
τη διαγραφή απευθυνόμενη με επιστολή 
στον υπουργό Παιδείας. Μετά έστειλε 
επιστολή και στο ΣΕΗ, ζητώντας να την 
πληροφορήσουν με ποια στοιχεία τη διέ-
γραψαν! Ομως, στη γενική συνέλευση δεν 
πήγε για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, 
προφανώς γιατί ήξερε τι θα άκουγε από 
τους συναδέλφους της για τα νταλαβέρια 
της με τους… θεατρόφιλους ναζί.

Η εκτέλεση της Παπαδάκη (και άλλων) 
στη διάρκεια των Δεκεμβριανών ήταν μια 
προβοκατόρικη πράξη που έγινε εν αγνοία 
του ΚΚΕ και του ΕΑΜ. Οι δράστες συνε-
λήφθησαν, δικάστηκαν και εκτελέστηκαν 
στην πλατεία Κολιάτσου. Και το κόμμα 
πήρε θέση ανοιχτά και παστρικά, διά στό-
ματος Νίκου Ζαχαριάδη, ο οποίος είπε 

στην εισήγησή του στη 12η Ολομέλεια 
της ΚΕ του ΚΚΕ το 1945: «Ερχονται τώρα 
οι “αγριότητες”. Τέτοιες γένηκαν με τούτη 
τη διαφορά: α) Πολύ πιο πολλές γένηκαν 
και γίνονται από την αντίδραση. β) Απ’ τις 
άλλες οι περισσότερες σκηνοθετήθηκαν 
απ’ την αντίδραση που και τίποτα αν δεν 
κάναμε πάλι θα σκηνοθετούσε σε βάρος 
μας “αγριότητες” και γ) φρόντισα και έψα-
ξα να βρω, μα ούτε μια περίπτωση υπάρχει, 
που νάχει δοθεί σαν γραμμή του ΚΚΕ να 
γίνουν αγριότητες. Ομως αγριότητες έγι-
ναν και τέτοιες έκαναν και μέλη του Κόμμα-
τος. Τέτοια μέλη που, είτε προβοκάτορες 
ήταν, είτε που δεν ήταν άξια νάναι μέλη του 
Κόμματος. Φυσικά οι πράξεις που κάναν 
τα μέλη του Κόμματος δημιουργούν ευ-
θύνες και για το ίδιο. Μα μια που το ΚΚΕ 
δεν έδωσε τέτοια γραμμή και αυτούς που 
έκαναν υπερβασίες και τις υπερβασίες τις 
ίδιες τις απεκήρυξε και τις αποκηρύσσει, δε 
δημιουργείται ζήτημα ηθικής τάξης για το 
ΚΚΕ. Γιατί το Κόμμα μας έχει το θάρρος να 
διακηρύξει ότι τέτοιες περιπτώσεις, όπως 
του Κορώνη (καθηγητής Πολυτεχνείου), εί-
τε της ηθοποιού Παπαδάκη, δεν μπορούν 
να βρουν δικαίωση και πρέπει να καταδικα-
στούν ανοιχτά». Η τελευταία φράση, που 
αφορά την Παπαδάκη, έγινε βινιέτα στην 
πρώτη σελίδα του «Ριζοσπάστη».

Τι τιμούν, λοιπόν, ο Λιγνάδης και οι άλ-
λοι δεξιοί που αποφάσισαν να δώσουν το 
όνομα της Παπαδάκη σε θεατρική αίθου-
σα; Οχι το όποιο καλλιτεχνικό μέγεθος 
(γιατί υπάρχουν μεγαλύτερα καλλιτεχνικά 
μεγέθη που έχουν «ξεχάσει» να τιμήσουν), 
αλλά τη συνεργασία με τους κατακτητές 
και τους δωσίλογους. Οποια μορφή κι αν 
είχε αυτή η συνεργασία. Τιμούν τον αμο-
ραλισμό, το «εμείς να περνάμε καλά κι οι 
άλλοι ας ψοφάνε», τα κολλητιλίκια με τους 
ναζί κατακτητές την ώρα που άλλοι έδιναν 
τη ζωή τους για τη λευτεριά. Θέλουν ένα 
μνημείο για να μπορούν να χύνουν χολή 
ενάντια «στους δολοφόνους του ΕΑΜ-
ΕΛΑΣ και του ΚΚΕ». Δεν είναι τυχαίο το 
ότι, όσο ζούσαν οι πρωταγωνιστές εκείνης 
της εποχής, η ίδια η αστική τάξη είχε ξεχά-
σει την Παπαδάκη. Οταν εκείνοι άρχισαν 
ένας-ένας να φεύγουν από τη ζωή, άρχι-
σαν να κυκλοφορούν βιβλία, να γίνονται 
τηλεοπτικές παραγωγές, για να φτάσουμε 
τώρα στην πρόκληση της ονομασίας της 
θεατρικής αίθουσας. Γι' αυτό και είναι θε-
τική η αντίδραση του ΣΕΗ, από το οποίο η 
Παπαδάκη ποτέ δεν επανεγγράφηκε.

Μια κοινωνία 
βουτηγμένη στην 
υποκρισία και τον 
συντηρητισμό
Κοντεύουμε να κλείσουμε 

βδομάδα από τότε που 
σε μείζον πολιτικό και κοινω-
νικό θέμα έχει αναδειχτεί η 
αστυνομική επιχείρηση σε 
κινηματογραφικές αίθουσες 
προκειμένου να συλληφθούν 
πιτσιρικάδες που παρακολου-
θούσαν την ταινία «Joker». Κι 
όπως συμβαίνει πάντοτε σε 
τέτοιες περιπτώσεις, περισ-
σεύει η υποκρισία απ' όλες τις 
πλευρές.

Από την κυβερνητική, καταρ-

χάς, που έσπευσε να ρίξει την 
ευθύνη σε κάποιους υπηρεσι-
ακούς παράγοντες. Λες και 
υπήρχε περίπτωση να κινηθεί 
ο μηχανισμός καταστολής (ει-
σαγγελία και αστυνομία) χωρίς 
κυβερνητική έγκριση. Λες και 
υπήρχε περίπτωση δύο απλοί 
υπάλληλοι του υπουργείου Πο-
λιτισμού να έστησαν όλη αυτή 
την επιχείρηση (στην οποία 
συμμετείχαν και οι ίδιες) με 
δική τους πρωτοβουλία, χω-
ρίς να έχουν την έγκριση των 

προϊσταμένων τους και χω-
ρίς οι προϊστάμενοι να έχουν 
ενημερώσει (τουλάχιστον) 
την πολιτική ηγεσία. Λες και 
υπήρχε περίπτωση η μπατσα-
ρία να κινήσει τόσες δυνάμεις 
(περιπολικό και καμιά δεκαριά 
δικάβαλες μηχανές της ΔΙΑΣ 
πήγαν μόνο στο «Αελλώ» στην 
Πατησίων) και η υπηρεσιακή 
και πολιτική ηγεσία να μην ξέ-
ρει τίποτα. Τουλάχιστον οι αξι-
ωματικοί των μπάτσων ξέρουν 
να φυλάγονται από τέτοιες 
κακοτοπιές. Γι' αυτό και εισέ-
πραξαν τον έπαινο, ότι απλά 
έκαναν το καθήκον τους.

Η πλάκα είναι πως στη συ-
γκεκριμένη υπόθεση βρέθηκαν 
μπλεγμένοι δύο πρώην πασό-
κοι που τους έκανε υπουργούς 
ο Μητσοτάκης, η Μενδώνη και 
ο Χρυσοχοΐδης. Η μεν πρώτη 
τα έριξε στους υπαλλήλους, ο 
δε δεύτερος δήλωσε πως θα… 

παρανομήσει, πηγαίνοντας να 
δει την ταινία παρέα με τον 
15χρονο γιο του! Πώς ν' αντέξει 
το γεγονός ότι δεν του την έπε-
σε μόνον ο Τσίπρας, αλλά και 
ο Ραγκούσης, ο οποίος ήταν 
ένας από τους υπουργούς του 
Γιωργάκη που υπέγραψαν το 
νόμο που εφάρμοσαν Μενδώ-
νη και Χρυσοχοΐδης.

Οταν αποκαλύφθηκε το γε-
γονός (δεν ήταν και δύσκολο, 
αφού στο ΦΕΚ δημοσιεύονται 
και τα ονόματα των υπουργών 
που εισηγήθηκαν ένα νόμο), ο 
Ραγκούσης έσπευσε να πει ότι 
δεν ήταν δικός του νόμος αλ-
λά νόμος του Γερουλάνου, που 
ήταν υπουργός Πολιτισμού. 
Στην ίδια αυλή, την αυλή του 
Γιωργάκη ανήκαν και οι δύο 
(έφεραν μάλιστα τον… τιμητι-
κό τίτλο του «κηπουρού»). Και η 
ευθύνη σε μια κυβέρνηση είναι 
συλλογική. Ομως ο Ραγκούσης 

είχε βάλει και την υπογραφή 
του στο νομοσχέδιο, χωρίς φυ-
σικά να έχει καμιά… αριστερή 
αναστολή. Την… αριστεροσύνη 
του, άλλωστε, την έχουμε γνω-
ρίσει πολλές φορές, ιδιαίτερα 
στη διάρκεια της απεργίας πεί-
νας των 300 μεταναστών, όταν 
ήταν αυτός που σαμποτάριζε 
συμβιβαστικές προτάσεις άλ-
λων υπουργών, ακόμα και του 
ίδιου του Γιωργάκη.

Το ίδιο, βέβαια, ισχύει για 
τον ΣΥΡΙΖΑ. Διατήρησε αυ-
τόν το νόμο (συνέχεια μεταξι-
κού νόμου του 1937). Δεν τον 
εφαρμόσαμε, όμως, λένε οι 
συριζαίοι. Ούτε οι προηγού-
μενες κυβερνήσεις, δεξιές 
και σοσιαλδημοκρατικές, τον 
εφάρμοσαν. Από το 1960 είχε 
να παρατηρηθεί επιχείρηση 
σε κινηματογράφους για να 
συλληφθούν ανήλικοι «παρα-
βάτες». 

Ο νόμος «έτυχε» να εφαρ-
μοστεί για πρώτη φορά μετά 
από πολλά χρόνια από την 
κυβέρνηση Μητσοτάκη. Οχι 
τυχαία. Είναι η κυβέρνηση που 
ποντάρισε πολλά στα αντανα-
κλαστικά της κοινωνικής συ-
ντήρησης, στην «ασφάλεια», 
στις φοβίες για τους «ξένους» 
που «μολύνουν τον ελληνορθό-
δοξο πολιτισμό». Η κυβέρνηση 
«του νόμου και της τάξεως». Σ' 
αυτό το δόγμα εντάσσεται και 
η επιχείρηση στους κινηματο-
γράφους. Μόνο που δεν τους 
βγήκε, γιατί δε ζούμε στην 
εποχή της καταπολέμησης του 
«τεντιμποϊσμού». Οταν το δια-
πίστωσαν (φανταζόμαστε την 
έκπληξη που βίωσαν), έσπευ-
σαν να αναδιπλωθούν και να 
φορτώσουν την ευθύνη σε 
κάποιους υπηρεσισκούς παρά-
γοντες. Είναι και αντιδραστικοί 
και θρασύδειλοι.
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τυροκομικών, μεταξύ των οποίων 
και φέτας ΠΟΠ. Γιατί οι ελεγκτές 
δεν μπορούν να διακρίνουν πώς 
ακριβώς χρησιμοποιήθηκε το 
συμπυκνωμένο γάλα».

Ακολούθησε άλλο δημοσίευ-
μά μας με αποκαλυπτικά στοι-
χεία για τα έργα και τις ημέρες 
των εταιριών του ομίλου Σαρά-
ντη (βλ. http://www.eksegersi.
gr/Επικαιρότητα/32261. Κρα-
τάει-χρόνια-η-νοθεία-στο-γά-
λα-και-τα). Πάντα με επίκληση 
επίσημων εγγράφων.

u Στις 8.8.2000, το Γενικό Χη-
μείο του Κράτους ενημερώνει το 
Τελωνείο Τρικάλων ότι «το δείγ-
μα τυρού Φέτα που έγινε εξαγω-
γή με την Δ/ση -Αίτηση αριθμός 
865/2000 δεν παρασκευάστηκε 
100% από πρόβειο γάλα, όπως 
προβλέπει ο Κώδικας Τροφίμων, 
αλλά χρησιμοποιήθηκε και αγε-
λαδινό γάλα σε ποσοστό 20%, η 
χρησιμοποίηση του οποίου απα-
γορεύεται για την παρασκευή 
του παραδοσιακού τυρού». Εξα-
γωγέας ήταν η γαλακτοβιομηχα-
νία ΤΥΡΑΣ ΑΕ, η ναυαρχίδα της 
«Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ».

u Στις 4.11.2003, η Διεύ-
θυνση Κτηνιατρικής της Νο-
μαρχίας Πειραιά στέλνει στο 
υπουργείο Γεωργίας έγγραφο 
με θέμα «Δειγματοληψία σε τυ-
ρί ΦΕΤΑ ΠΟΠ», το οποίο ανα-
φέρει: «Σας γνωρίζουμε ότι σε 
δεσμευτική δειγματοληψία που 
πραγματοποιήθηκε στις φυλα-
κές Κορυδαλλού σε τυρί ΦΕΤΑ 
ΠΟΠ, προερχόμενο από το τυ-
ροκομείο ΤΥΡΑ ΑΕ, με κωδικό 
HELLAS 46-2-1 EU, ευρέθη ότι 
είχε παρασκευασθεί από γάλα 
ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ αντί από πρόβειο 
ή μείγμα πρόβειου-γίδινου γάλα-
κτος και το λίπος είχε αντικατα-
σταθεί από ξένη προς το γάλα 
λιπαρή ύλη (φυτικά λιπαρά). Το 
προϊόν κατεσχέθη. Παρακαλού-
με για τις δικές σας ενέργειες».

Στο εξωτερικό εξαγωγή νο-
θευμένης φέτας με αγελαδινό 
γάλα 20%, στο εσωτερικό μαϊ-
μού τυρί, με 100% αγελαδινό γά-
λα και φυτικά λιπαρά, το οποίο 
βαφτίστηκε «Φέτα ΠΟΠ»! Από 
τα έγγραφα που έχουμε στα χέ-
ρια μας φαίνεται ότι ζητήθηκε 
επανεξέταση από την εταιρία 
«Λιακόπουλοι ΑΒΕΕ», η οποία 
όρισε ως εκπρόσωπό της και 
ιδιώτη χημικό. Εγινε αποσφρά-
γιση και έλεγχος του δεύτερου 
δείγματος από χημικό του ΓΧΚ 
και από τον ιδιώτη χημικό και 
στο συμπέρασμα αναγράφεται: 
«Πρόκειται για δείγμα τυριού Φέ-
τα ΠΟΠ, όπως παραπλανητικά 
δηλώνεται, ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ-
ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ, διότι βρέθηκε 
ότι έχει παρασκευασθεί από 
ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ γάλα (…) και το λί-

πος έχει αντικατασταθεί από ξέ-
νη προς το γάλα λιπαρή ύλη (φυ-
τικά λιπαρά), γι' αυτό και απαγο-

ρεύεται η πώληση του προϊόντος 
ως τυρί και επιτρέπεται η πώλη-
σή του μόνον ως μη γαλακτοκο-
μικό προϊόν». Ο ιδιώτης χημικός 
σημειώνει: «Να σημειωθεί ότι ο 
ενδιαφερόμενος (σ.σ. δηλαδή η 
Λιακόπουλοι ΑΒΕΕ) δεν είναι ο 
παρασκευαστής του προϊόντος, 
το οποίο προμηθεύεται ως φέτα 
από μεγάλη τυροκομική εταιρία 
και το διαθέτει ως έχει χωρίς να 
προβαίνει σε καμμία παρέμβα-
ση σε αυτό». Σε απλά ελληνικά, 
«δε φταίμε εμείς, η ΤΥΡΑΣ μας 
εξαπάτησε» (όποιος θέλει το 
πιστεύει).

u Στις 2.3.2006, ο ΕΦΕΤ 
ανακοινώνει με δελτίο Τύπου 
την επιβολή προστίμων σε διά-
φορες επιχειρήσεις. Στο σημείο 
1 διαβάζουμε: «ΟΛΥΜΠΟΣ, Γα-
λακτοβιομηχανία Λάρισας ΑΕ 
(σ.σ. από το 2000 έχει αγοραστεί 
από τους ιδιοκτήτες της ΤΥΡΑΣ 
ΑΕ). Παράβαση: Καθ' υποτροπή 
δε συμμορφώθηκε με την κείμε-
νη νομοθεσία διαφήμισης του 
προϊόντος “ΟΛΥΜΠΟΣ, Φρέ-
σκο γάλα επιλεγμένο“, παρά τις 
έγγραφες συστάσεις που της έγι-
ναν και την αρχική της συμμόρ-
φωση. Το ΔΣ του ΕΦΕΤ επέβαλε 
πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ».

u Την 1.2.2007, σε άλλη ανα-
κοίνωση του ΕΦΕΤ για την επι-
βολή προστίμων, στο σημείο 
4, διαβάζουμε: «Την επιβολή 
χρηματικού προστίμου ύψους 
15.000 ευρώ στην επιχείρηση 
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ, διότι εμπο-
ρευόταν και διακινούσε τυρί 
(κασέρι ΠΟΠ) μη κανονικό και 
νοθευμένο. Επειτα από εξέταση 
δείγματος τυρί ΠΟΠ-κασέρι από 
το Γενικό Χημείο του Κράτους 
βρέθηκε να περιέχει αγελαδινό 
γάλα σε ποσοστό ~10%».

u Στις 17.2.2007 στο σημείο 
2 δελτίου Τύπου του ΕΦΕΤ για 
την επιβολή προστίμων διαβά-
ζουμε: «Την επιβολή χρηματικού 
προστίμου ύψους 20.000 ευρώ 
στην επιχείρηση ΤΥΡΑΣ ΑΕ. Η 
επιχείρηση παρήγαγε για λογα-
ριασμό της ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ τυρί 
(κασέρι ΠΟΠ) μη κανονικό και 
νοθευμένο. Επειτα από εξέτα-
ση δείγματος τυρί ΠΟΠ-κασέρι 
από το ΓΧΚ, βρέθηκε να περιέ-
χει αγελαδινό γάλα σε ποσοστό 
~10%».

Πώς το λέει ο Μ. Σαράντης; 
«Εγώ δεν κάνω εισαγωγές»! 
«Εργοστάσιο που κάνει ΠΟΠ 
απαγορεύεται να φέρνει εισαγό-
μενο γάλα»! Θέλει να γίνει πρόε-
δρος της Διεπαγγελματικής της 
φέτας (άλλη πονεμένη ιστορία 
αυτή), επειδή «ασχολούμαι με 
το γάλα 40 χρόνια και πλέον 
αποφάσισα να ασχοληθώ για να 
συμμαζευτούν τα πράγματα, γιατί 
δεν πάει άλλο». Πράγματι…

«Οσον αφορά την ουσία της 
υπόθεσης, η Αστυνομία κάνει 
τη δουλειά της, εφαρμόζοντας 
τους νόμους. Αν ο νόμος, που 
φέρει και την υπογραφή του κ. 
Ραγκούση, θα πρέπει να επα-
νεξεταστεί, αυτό είναι ζήτημα 
της Βουλής», δήλωσε ο Πέτσας 
την περασμένη Τρίτη, δίνοντας 
το στίγμα της κυβερνητικής 
θέσης. Μόνο που τη νομοθετι-
κή πρωτοβουλία δεν την έχει η 
Βουλή, την έχει η κυβέρνηση. 
Οι βουλευτές και τα κόμματα 
μπορούν να υποβάλουν προ-
τάσεις νόμου. Σχέδια νόμου 
υποβάλλουν οι υπουργοί που 
έχουν τη σχετική αρμοδιότητα 
(ή συναρμοδιότητα). Μ' αυτή 
του τη δήλωση ο Πέτσας πέ-
ταξε την μπάλα στην εξέδρα, 
ομολογώντας έμμεσα πως ό,τι 
έγινε έγινε με κυβερνητική 
πρωτοβουλία και όχι με πρω-
τοβουλία υπαλλήλων.

«Κοινωνικό μέρισμα» στις επιχειρήσεις!

Σύμφωνα με πληροφορίες που ο ίδιος ο μη-
χανισμός της κυβερνητικής προπαγάνδας 

διέρρευσε σε οικονομικά έντυπα, το φετινό «κοι-
νωνικό μέρισμα» (δηλαδή το φιλοδώρημα που 
δίνεται κάθε χρόνο, επειδή τα αντιλαϊκά μέτρα 
αποδίδουν «πρωτογενές πλεόνασμα» πάνω από 
το 3,5% του ΑΕΠ) θα είναι… τριφασικό.

Το λογαριάζουν σε 400 εκατομμύρια, τα 
οποία θα μοιραστούν ως εξής:

- 200 εκατομμύρια θα δοθούν σε άνεργους 
και νοικοκυριά που διαβιούν κάτω από τα όρια 
της φτώχειας.

- 62 εκατομμύρια θα δοθούν για την προκατα-
βολή του επιδόματος θέρμανσης, που θα είναι 
λίγο αυξημένο σε σχέση με πέρσι.

- 138 εκατομμύρια θα δοθούν στις επιχειρή-
σεις ως επιστροφή του 5% της προκαταβολής 
φόρου που έχει βεβαιωθεί με τις φετινές δηλώ-
σεις φόρου εισοδήματος!

Οπως γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο, το 
2018 το «κοινωνικό μέρισμα» ήταν 800 εκατ. 

ευρώ και το 2017 1 δισ. ευρώ. Φέτος, αυτό πε-
ριορίζεται στο μισό, διότι οι Τσιπραίοι είχαν 
μοιράσει κάποια φιλοδωρήματα προεκλογικά, 
οπότε το μεγαλύτερο μέρος εξαντλήθηκε. Κι 
αυτό το ποσό που απέμεινε, όμως, μισό από 
το περσινό, δεν το μοιράζουν σε εκείνους που 
έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά το κόβουν 
στη μέση. Δεν έχει καμιά σημασία η τεχνική που 
θα επιλέξουν (λιγότερα σε περισσότερους ή πε-
ρισσότερα σε λιγότερους), σημασία έχει ότι θα 
μοιράσουν ψίχουλα σε πολύ λίγους. Από τα 200 
εκατ. που έκοψαν, θα χρηματοδοτήσουν την 
προκαταβολή στο επίδομα θέρμανσης (δηλα-
δή, κάνουν κοινωνική δημαγωγία με λεφτά που 
αρπάζουν από την τσέπη των φτωχών) και θα 
δώσουν μια γενναία επιχορήγηση στους καπιτα-
λιστές, παραβιάζοντας την ίδια την παράδοση 
που οι αστικές κυβερνήσεις (πρώτα των Σαμα-
ροβενιζέλων και μετά των Τσιπροκαμμένων) 
είχαν δημιουργήσει. Το «κοινωνικό μέρισμα» 
πλέον μοιράζεται ανάμεσα στους θεόφτωχους 
και στους καπιταλιστές!

Ο Μιχάλης Σαράντης, δι-
ευθύνων σύμβουλος της 

Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ, 
με συνέντευξή του στην «Υπαι-
θρος Χώρα» (βλ. https://www.
ypaithros.gr/m-sarantis-yx-87-
90-lepta-dikaii-timi-kalo-gala-
den-ginetai-na-ypograpsoume-
symbolaia/), ανακοίνωσε ότι θα 
είναι υποψήφιος για πρόεδρος 
της Διεπαγγελματικής της φέ-
τας. Δε θα μας απασχολούσε το 
θέμα, αν ο Σαράντης δεν εμφα-
νιζόταν με ύφος χιλίων καρδινα-
λίων ως σωτήρας της φέτας, των 
κτηνοτρόφων, των τυροκόμων.

«Είμαστε η μεγαλύτερη εται-
ρία που εισκομίζουμε ελληνικό 
γάλα και όχι μόνο δεν κάνουμε 
εισαγωγές, αλλά λέμε και στην 
ανακοίνωση ότι “εργοστάσιο 
που κάνει ΠΟΠ απαγορεύεται 
να φέρνει εισαγόμενο γάλα. Τέ-
λος“», διακηρύσσει ο Σαράντης. 
Και όταν τον ρωτάνε αν γίνο-
νται ελληνοποιήσεις γάλακτος, 
απαντά: «Επειδή εγώ δεν κάνω 
εισαγωγές και επειδή τόσα χρό-
νια κοιτάω τη δουλειά μου, σας 
λέω ότι δεν ξέρω»! (Οι εμφάσεις 
δικές μας).

Δεν μας κατέλαβε ούτε έκ-
πληξη ούτε κατάπληξη. Συνη-
θισμένοι στο ψέμα οι καπιταλι-
στές, χτίζουν μ' αυτό τις πιο θρα-
σύτατες ενέργειές τους. Γι' αυτό 
πάμε κατευθείαν στα στοιχεία.

u Ο πρώτος πίνακας (αρι-
στερά) περιέχεται σε απάντηση 
του τέως υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστό-
λου σε Ερώτηση του βουλευτή 
της ΝΔ Γιάννη Αντωνιάδη με 
θέμα «Υποπτα παιχνίδια των βι-
ομηχανιών γάλακτος σε βάρος 
των παραγωγών, αλλά και των 
καταναλωτών». Η Ερώτηση έγι-
νε στις 13.4.16 και ο Αποστόλου 
απάντησε στις 17.5.2016. Εχουμε 
αναφερθεί ξανά στο θέμα και ο 
χώρος δεν επιτρέπει την επα-
νάληψη (διότι υπάρχουν πολλά 
ράμματα για τη γούνα του ομί-
λου Σαράντη). Μένουμε, λοιπόν, 
στον πίνακα που περιέλαβε στην 
απάντησή του ο Αποστόλου, 
σημειώνοντας ότι «από τα τη-
ρούμενα αρχεία του ΕΛΓΟ-ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ προκύπτει ότι το έτος 
2015, είκοσι πέντε επιχειρήσεις 
δήλωσαν ότι προμηθεύονται 

αγελαδινό γάλα (νωπό, θερμικά 
επεξεργασμένο και συμπύκνω-
μα) από χώρες της ΕΕ». Οπως 
βλέπουμε, οι εταιρίες του ομί-
λου Σαράντη (έχει τα διακριτικά 
σήματα ΤΥΡΑΣ, ΟΛΥΜΠΟΣ 
και ΡΟΔΟΠΗ) είναι από τους 
πρωταθλητές στις εισαγωγές 
νωπού και συμπυκνωμένου αγε-
λαδινού γάλακτος (συνολικά οι 
ΤΥΡΑΣ, ΡΟΔΟΠΗ και ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ - πρώην 
ΡΟΔΟΠΗ εισήγαγαν το 2015 
1.512 τόνους νωπό, 674 τόνους 
θερμικά επεξεργασμένο και 
7.645 συμπυκνωμένο αγελαδινό 
γάλα - το συμπυκνωμένο γάλα 
αραιώνεται σε αναλογία 1:4 με 
νερό, οπότε αντιλαμβάνεστε για 
τι τεράστιες ποσότητες μιλάμε). 
Ομως ο Μ. Σαράντης φωνάζει: 
«Εγώ δεν κάνω εισαγωγές»!

Πριν βιαστείτε να πείτε ότι 
«η φέτα παράγεται με αιγοπρό-
βειο και όχι με αγελαδινό», σας 
ενημερώνουμε ότι ο πίνακας 
που έδωσε ο Αποστόλου ανα-
φερόταν μόνο σε εισαγωγές 

αγελαδινού γάλακτος. Γίνονται 
εισαγωγές και αιγοπρόβειου.

u Ο δεύτερος πίνακας (δε-
ξιά) παρουσιάστηκε από το διευ-
θύνοντα σύμβουλο του ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ Μπακαλέξη στην 
125η συνεδρίαση του ΔΣ του Ορ-
γανισμού, στις 11.12.2018. Περι-
λαμβανόταν στην εισήγησή του 
με θέμα «Επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων σε επιχειρήσεις γάλα-
κτος κατά τον έλεγχο των οποίων 
διαπιστώθηκαν παραβάσεις της 
νομοθεσίας περί ισοζυγίων γάλα-
κτος». Ο Μπακαλέξης πρότεινε 
να επιβληθούν διοικητικές κυρώ-
σεις σε πέντε βιομηχανίες και 
στην πρώτη θέση βρισκόταν η 
«Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ»! 
Ο λόγος; Σε έλεγχο που έγινε 
στις 22.3.2018 και αφορούσε 
τους μήνες Ιανουάριο-Μάρτιο 
2018, οι ελεγκτές διαπίστωσαν 
ότι: «Η επιχείρηση κάνει χρήση 
συμπυκνωμένου γάλακτος στην 
παραγωγή τυροκομικών προϊό-
ντων και επιπλέον αναγράφει 
στις συσκευασίες αυτών από 

παστεριωμένο και όχι από συ-
μπυκνωμένο γάλα – Παραπλα-
νητική επισήμανση»!

Η πλάκα είναι ότι η εταιρία 
μας έστειλε τότε εξώδικο δι-
αμαρτυρόμενη ότι θίγουμε τη 
φήμη της, διότι «ουδέποτε έχει 
προβεί σε παραγωγή προϊόντος 
Φέτας κάνοντας χρήση εισαγό-
μενου γάλακτος είτε νωπού είτε 
συμπυκνωμένου». Απαντήσαμε 
εν εκτάσει, υπό τον τίτλο «Κύριοι, 
ξύνεστε στη γκλίτσα του τσοπά-
νη!» (βλ. http://www.eksegersi.
gr/Επικαιρότητα/32216. Εξώ-
δικο-στην-«Κόντρα»-από-την-
«Ελληνικά). Μ' αυτά που έγρα-
φαν για τη φέτα έκαναν ένα παι-
χνίδι με τις λέξεις. Δεν αφήσαμε 
τίποτα να πέσει κάτω. Γράψαμε: 
«Η εισήγηση Μπακαλέξη, η οποία 
στηρίζεται στο πόρισμα των ελε-
γκτών, αναφέρει ότι παράγουν 
τυροκομικά προϊόντα με χρήση 
συμπυκνωμένου γάλακτος. Και 
στα παραγόμενα προϊόντα ανα-
φέρει και φέτα ΠΟΠ. Τι θέλουν 
να μας πουν οι κύριοι της γαλα-
κτοβιομηχανίας, ότι χρησιμοποι-
ούν εισαγόμενο συμπυκνωμένο 
γάλα για την παραγωγή όλων των 
άλλων τυριών, εκτός της φέτας;

 Γνωρίζουν πολύ καλά ότι η 
χρήση συμπυκνωμένου γά-
λακτος απαγορεύεται στην 
παραγωγή όλων των τυροκομι-
κών προϊόντων. Δεν έχουμε την 
έκθεση των ελεγκτών, ούτε το 
έγγραφο του προϊσταμένου του 
τέως ΕΛΟΓΑΚ προς τον ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ (το αναφέραμε κιό-
λας στο ρεπορτάζ μας), αλλά από 
την εισήγηση Μπακαλέξη γίνεται 
σαφές ότι οι ελεγκτές αναφέρο-
νται σε χρήση συμπυκνωμένου 
γάλακτος γενικά στην παραγωγή 

Θράσος χτισμένο με ψέματα
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Η δράση μιας ερυθρόλευκης 
οπαδικής συμμορίας είναι 

το θέμα που κυριαρχεί στην 
αθλητική επικαιρότητα της βδο-
μάδας που πέρασε. 50-60 άτο-
μα που κινούνταν με μηχανάκια 
και είχαν πλήρη «πολεμική» 
εξάρτηση, αρχικά έκαναν ντου 
στο γήπεδο του Ρέντη, κατά τη 
διάρκεια του ποδοσφαιρικού 
αγώνα νέων Ολυμπιακός-Μπά-
γερν για το Youth League, και 
επιτέθηκαν στους οπαδούς της 
γερμανικής ομάδας, τραυματί-
ζοντας τρεις από αυτούς. Στη 
συνέχεια, έκαναν επίθεση σε 
σύνδεσμο οπαδών του Πανα-
θηναϊκού στα Πετράλωνα και 
έδωσαν μάχη σώμα με σώμα με 
τους πράσινους οπαδούς που 
βγήκαν από τα γραφεία τους 
και προσπάθησαν να τους απω-
θήσουν. Μετά τη συμπλοκή στα 
Πετράλωνα, πήγαν στο γήπεδο 
«Καραϊσκάκης», ενώθηκαν με 
άλλους οπαδούς του Ολυμπια-
κού και έστησαν ενέδρα  στους 
οπαδούς της Μπάγερν (στα 
πέριξ του σταθμού του Ηλεκτρι-
κού), όμως διαλύθηκαν από τους 
μπάτσους που έκαναν χρήση χη-
μικών και δεν κατάφεραν να έρ-
θουν σε επαφή με τους οπαδούς 
της γερμανικής ομάδας.

Οπως είναι φυσικό, τα «κα-
τορθώματα» των ερυθρόλευκων 
οπαδών έκαναν το γύρο του κό-
σμου και για μια ακόμα φορά 
βρεθήκαμε στο ίδιο έργο θεα-
τές. ΟΥΕΦΑ, ΕΠΟ, κυβέρνηση, 
Ολυμπιακός, δημοσιογραφικός 
εσμός, όπως συνηθίζεται σε αυ-
τές τις περιπτώσεις, εξέφρασαν 
τον αποτροπιασμό τους για το 
συμβάν, το καταδίκασαν απε-
ρίφραστα, δεσμεύτηκαν ότι θα 
φτάσουν «το μαχαίρι στο κόκκα-
λο» και θα πράξουν τα δέοντα, 
αφενός για να τιμωρηθούν οι 
οπαδοί που συμμετείχαν στην 
εισβολή και αφετέρου για να μη 
συμβούν παρόμοια γεγονότα 
στο μέλλον.

Το πρώτο σχόλιο που μας ήρ-
θε στο μυαλό ακούγοντας τις 
δηλώσεις και διαβάζοντας τις 
«αναλύσεις» ήταν: «το άλλο με 
τον Τοτό το ξέρετε;». Μόνο ως 
ανέκδοτο μπορούμε να πάρουμε 
τέτοιου είδους δηλώσεις, αφού 
επί σειρά ετών όταν συμβαίνουν 
τέτοια περιστατικά έχουμε τις 
ίδιες κατηγορηματικές δηλώ-
σεις, χωρίς όμως να γίνεται το 
παραμικρό για να αντιμετωπι-
στούν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι οι οπαδικές συμμορίες είναι 
σύμφυτες με τον ακραίο επαγ-
γελματικό αθλητισμό και πατρο-
νάρονται από τους καπιταλιστές 
ιδιοκτήτες των ομάδων, που τις 
χρησιμοποιούν ως ιδιωτικούς 
στρατούς. Τους χρειάζονται για 
να προωθήσουν τα επιχειρημα-
τικά τους σχέδια και για να αυ-
ξήσουν τα κέρδη τους, συνεπώς 
δε θα κάνουν καμία ενέργεια για 
να τους διαλύσουν, ούτε θα τους 
τιμωρήσουν παραδειγματικά. 
Το αντίθετο. Οσες φορές έχει 
«στραβώσει» και οι οργανωμένοι 

οπαδοί της ομάδας βρέθηκαν 
αντιμέτωποι με βαριές ποινές, οι 
διοικήσεις των ομάδων έκαναν 
τα αδύνατα δυνατά για να τους 
προστατέψουν. Με τον τρόπο 
αυτό στέλνουν το μήνυμα ότι η 
ομάδα είναι πάνω απ' όλα και ότι 
αξίζει να αγωνιστεί κάποιος για 
το μεγαλείο της, ξέροντας ότι 
αυτή θα σταθεί στο πλευρό του 
αν κάτι δεν πάει καλά. 

Αρκεί μια απλή περιγραφή 
των δεδομένων για να καταλά-
βουμε ότι  είναι όλοι στο κόλπο. 
Θα ξεκινήσουμε από τον δημο-
σιογραφικό εσμό. Αναφέρθηκαν 
στα περιστατικά, εξέφρασαν 
τον αποτροπιασμό τους για τη 
δράση των «κουκουλοφόρων», 
δήλωσαν τη συμπαράστασή 
τους στους τραυματίες οπα-
δούς της Μπάγερν, έριξαν στην 
πιάτσα την εκδοχή της «προ-
βοκάτσιας» (υπάρχουν δημοσι-
εύματα που αναφέρουν ότι οι 
οπαδοί που συμμετείχαν στην 
επίθεση στο Ρέντη ήταν μέλη 
σκληροπυρηνικού συνδέσμου 
που είναι σε αντιπαράθεση με 
την ηγετική ομάδα της Θύρας 
7) και προσπάθησαν να μετα-
θέσουν το ενδιαφέρον των 
φιλάθλων στο ερώτημα αν θα 
τιμωρηθούν παραδειγματικά οι 
πρωταίτιοι τον επεισοδίων και 
αν θα υπάρξουν κυρώσεις από 
την πλευρά της ΟΥΕΦΑ προς 
την ανδρική ομάδα του Ολυ-
μπιακού. Εγινε δειλά-δειλά και 
μια προσπάθεια να δείξουν ότι 
η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα 
για να αντιμετωπίσει το πρό-
βλημα, όμως αρκούσε η εικόνα 
του υφυπουργού Αυγενάκη, στη 
συνάντησή του με τον αθλητικό 
εισαγγελέα Κωνσταντίνο Σιμι-
τζόγλου, στην οποία θυμίζει τον 
Mr Been, για να τη σταματήσει. 

Εκτός όμως από την εικόνα 
του υφυπουργού, δε βοηθούν 
και τα μέτρα που σκοπεύει να 
πάρει η κυβέρνηση για την αντι-
μετώπιση της βίας στους αθλη-
τικούς χώρους. Τα τρία βασικά 
μέτρα που συμφωνήθηκαν στη 
συνάντηση του υφυπουργού με 
τον αθλητικό εισαγγελέα είναι 
ασορτί με το δόγμα της κατα-
στολής που προσπαθεί να επιβά-
λει η κυβέρνηση σε κάθε πτυχή 
της πολιτικής και κοινωνικής 
ζωής. Οι δυο άνδρες συμφώ-
νησαν στο κλείσιμο των συνδέ-
σμων που δε θα αναγνωριστούν 

σύμφωνα με τις σχετικές διατά-
ξεις τις επόμενες 30 μέρες, σε 
αυστηρότερες ποινές για όσους 
συμμετέχουν σε πράξεις αθλη-
τικής βίας και σε αυστηρότερες 
ποινές για όσους με το δημόσιο 
λόγο τους προκαλούν, δημιουρ-
γούν κλίμα έντασης και ωθούν 
σε πράξεις οπαδικής βίας. Δε 
χρειάζεται να κάνουμε κάποια 
βαθυστόχαστη ανάλυση για να 
καταλήξουμε στο συμπέρασμα 
ότι δε θα πετύχουν τίποτα. Πα-
ρόμοια μέτρα ανακοινώνονται 
κάθε φορά που έχουμε σοβαρά 
επεισόδια στα γήπεδα και δεν 
είναι αποτελεσματικά, αφενός 
γιατί δε στοχεύουν στις αιτίες 
που γεννούν την οπαδική βία και 
αφετέρου γιατί τα σαμποτάρουν 
στην πράξη οι καπιταλιστές-ιδιο-
κτήτες των ομάδων.

Μετά τους δημοσιογράφους 
και την κυβέρνηση, σειρά έχουν 
οι μπάτσοι. Με επίσημη ανακοί-
νωσή της την επαύριο των επει-
σοδίων, η αστυνομία ενημέρωσε 
ότι έχει συλληφθεί ένας 31χρο-
νος οπαδός του Ολυμπιακού 
και υποσχέθηκε ότι σύντομα θα 
ακολουθήσουν και άλλες συλλή-
ψεις. Οι εικόνες από το «οπλο-
στάσιο» που βρέθηκε στο σπίτι 
του έπαιξαν σε όλα τα κανάλια 
και τις αθλητικές ιστοσελίδες, 
σε μια προσπάθεια να δείξουν 
πόσο σκληροί εγκληματίες είναι 
οι οργανωμένοι οπαδοί, οπότε 
συνειρμικά να νομιμοποιηθούν 
τα κατασταλτικά μέτρα που 
προωθεί η κυβέρνηση. Ολοι ξέ-
ρουμε ότι οι ιδιωτικοί οπαδικοί 
στρατοί έχουν πλήρη και πλού-
σιο «εξοπλισμό», λειτουργούν 
«στρατιωτικά» και αποτελούν 
«τάγματα εφόδου», όμως όλα 
αυτά γίνονται με τη βοήθεια των 
διοικήσεων των ομάδων και την 
ανοχή που δείχνουν οι μπάτσοι, 
προκειμένου να μην κακοκαρδί-
σουν τους μεγαλοκαπιταλιστές 
προέδρους των ομάδων. Αρκεί 
να θυμηθούμε την κατάσταση 
στη Νέα Φιλαδέλφεια από τον 
ιδιωτικό στρατό του Μελισσα-
νίδη για να καταλάβουμε την 
«αποφασιστικότητα» των μπά-
τσων στην αντιμετώπισή του. Αν 
θέλουμε να δούμε την ουσία, 
δεν πρέπει να εστιάσουμε στο 
πόσο γρήγορα έκαναν συλλή-
ψεις οι μπάτσοι, αλλά στο γεγο-
νός ότι με την ανοχή τους επέ-
τρεψαν στη συμμορία να δράσει 

ανενόχλητη.
Τα δημοσιεύματα αναφέρουν 

ότι οι οπαδοί που έκαναν την 
επίθεση στο Ρέντη, αρκετή ώρα 
πριν μπουν στο γήπεδο έκαναν 
σουλάτσο στην περιοχή με πο-
μπή από 30-40 μηχανάκια. Σύμ-
φωνα με μαρτυρίες κατοίκων, 
και στο παρελθόν έχουν κάνει 
παρόμοιες «περιπολίες». Μπο-
ρούμε λοιπόν να συμπεράνου-
με ότι οι μπάτσοι δεν εντόπισαν 
αντίστοιχες κινήσεις από αντί-
παλους οπαδούς στα πέριξ του 
Ρέντη και θεώρησαν ότι έχουν 
να κάνουν με μια συνηθισμένη 
«περιπολία» του ερυθρόλευκου 
οπαδικού στρατού (ένας ακόμα 
τρόπος για να καταλάβουν οι 
κάτοικοι του Πειραιά ποιος είναι 
το πραγματικό αφεντικό στην 
πόλη τους). Για το λόγο αυτό δεν 
έκαναν καμία κίνηση εναντίον 
τους και κινητοποιήθηκαν μετά 
τα επεισόδια. Δεν έχουμε πλή-
ρη εικόνα για να αξιολογήσουμε 
την κατάσταση, όμως αν ισχύει 
ότι η συγκεκριμένη ομάδα οπα-
δών έχει αυτονομηθεί και έκανε 
επίδειξη δύναμης, δε θα πρέπει 
να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο 
να έχουμε και άλλες συλλήψεις, 
αφού αυτό, εκτός των άλλων, 
θα διευκόλυνε τον Μαρινάκη να 
«τελειώσει» οποιαδήποτε αμφι-
σβήτηση της κυριαρχίας του.

Από την πλευρά της ΠΑΕ 
Ολυμπιακός η προσπάθεια 
έχει επικεντρωθεί στις κινήσεις 
που πρέπει να κάνει για να μην 
τιμωρηθεί η μεγάλη ομάδα. Τα 
συγκεκριμένα επεισόδια μπο-
ρούν να επιφέρουν ακόμη και 
αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις. Οι ερυθρόλευκοι 
προσπαθούν να εκμεταλλευ-
τούν το κενό που υπάρχει στον 
πειθαρχικό κώδικα της ευρωπα-
ϊκής Ομοσπονδίας, στον οποίο 
δεν υπάρχει πρόβλεψη για την 
τιμωρία των ομάδων εξαιτίας 
επεισοδίων σε αγώνες για το 
Youth League (το ελληνικό πο-
δόσφαιρο είναι πάντα στην πρω-
τοπορία). Εχοντας κάνει βασική 
πτυχή του θέματος την προσπά-
θεια να μην τιμωρηθεί η ομάδα, 
ο Μαρινάκης και η ερυθρόλευκη 
ΠΑΕ προσπαθούν να αποπροσα-
νατολίσουν το ενδιαφέρον των 
φιλάθλων και να βγάλουν από 
την επικαιρότητα τη δράση των 
ερυθρόλευκων οπαδών. Θέλουν 
να κερδίσουν χρόνο για να εκτι-
μήσουν την κατάσταση και να 
βρουν μια λύση που θα ικανο-
ποιεί την κοινή γνώμη (πιθανόν 
με την τιμωρία κάποιων οπα-
δών) και ταυτόχρονα θα αφήνει 
αλώβητο τον οπαδικό στρατό 
που έχουν δημιουργήσει. Πολ-
λά θα εξαρτηθούν και από την 
ετυμηγορία της ΟΥΕΦΑ, αφού 
μια τιμωρία της ομάδας είναι 
πιθανό να δρομολογήσει και 
κατασταλτικές ενέργειες, συνε-
πώς και ένταση ανάμεσα στην 
ερυθρόλευκη διοίκηση και τους 
οπαδούς. 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.ge

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Saving lives, changing livesΔύο χιλιάδες δεκαεννιά
πού είσαι, της ανατροπής γενιά;

Με τον Κούλη όμως έχουμε αυτή την παρατεταμένη καλο-
καιρία! Να τα λέμε κι αυτά.

Καμαρωτός, εκφραστικός, με μάτια που γυαλίζουν
ο πατερούλης της Ελλάδας τη νοικοκυρεύει
και στην κανονικότητα σιγά-σιγά τη φέρνει.

Υπάκουος στους δανειστές, μεθοδικός, με μέτρο
λόου προφάιλ για να γίνει πιο καλά η φτιάξη

ηγέτης απ' τους σπάνιους, όλοι τ' αναγνωρίζουν.
Σύντροφοι, τι απέμεινε να ζήσουμε ακόμα;

« Ο  β ήχα ς ,  ο 
έρωτας και το χρή-
μα δεν κρύβονται» 
λέει ο λαός. Για 
βήχα δεν ξέρουμε, 
αλλά τα δύο άλλα 
είναι εμφανή στην 
περίπτωση Τζανα-
κόπουλου (τι θα πει 
«τον ξεχάσαμε» 
ρε;), όστις επισκέ-
φτηκε κοσμηματο-
πωλείο του Κολω-
νακίου και έπειτα 
πήγε στη βουλή με ροζ τσαντούλα. Μην πάει ο νους σας στο… 
κακό. Η τσαντούλα, που προκάλεσε συζητήσεις και ερωτήσεις 
στους διαδρόμους του ναού της δημοκρατίας (η οποία επίσης 
ενίοτε χαρακτηρίζεται και από ροζ αποχρώσεις), περιείχε ένα 
χρυσό κολιέ δεκατεσσάρων καρατίων αξίας 219 ευρώ που με 
την έκπτωση κόστισε τελικά 175 ευρώ, καθώς και ένα ζευγάρι 
σκουλαρίκια αξίας 72 ευρώ. Οσο για το πού παραδόθηκε, οι 
αναγνώστες της «Κ» και της στήλης νομίζουμε ότι είναι από 
τους πλέον έγκαιρα και έγκυρα ενήμερους. Και ανήμερους.

Και αν κατηγορήθηκε για σεξισμό η στήλη
κάνοντας λόγο κάποτε για αιδοίο ή για πέος

σύντροφοι συμπαθάτε την. Δεν θα μιλάει πλέον
παρά μονάχα για τον Μάκη ή την Κεραμέως.
Τέλος με τα σεξιστικά, ας πάψει το βρισίδι

για μας πια στο επίκεντρο είναι κάθε αρχή ήδη.
Μετά το βιβλίο, οι φήμες στους δημοσιογραφικούς οχετούς 

(άλλη ονομασία των καναλιών) θέλουν τον Γιάνη (ένας είναι 
ο Γιάνης με ένα «νι») να δοκιμάζει τις δυνάμεις του και στο 
τραγούδι (αργότερα ίσως ασχοληθεί και με άλλες τέχνες). Οι 
πληροφορίες κάνουν λόγο για επανεκτελέσεις δέκα γνωστών 
ρεμπέτικων τραγουδιών για αρχή, που θα κυκλοφορήσουν σε 
cd που το εξώφυλλό του θα συνάδει με την καλαισθησία του 
γνωστού bon viveur. Πρόκειται για τα τραγούδια (με αλφα-
βητική σειρά) «αλήτη μ' είπες μια βραδιά», «ήμουνα μάγκας 
μια φορά», «θέλω να γίνω μπουφετζής», «μάγκας βγήκε για 
σεργιάνι», «όσοι γίνουν πρωθυπουργοί», «παπατζής», «περιπλα-
νώμενη ζωή», «πού 'σουν μάγκα τον χειμώνα», «σαν απόκληρος 
γυρίζω», «σερσέ λα φαμ».

Το εβδομήντα άκουγες πολιτικό τραγούδι
το ογδόντα ρεμπετάδικα, κλαμπάκια το ενενήντα
και έκτοτε στα τέσσερα χορός με κουδουνάκια

τίποτε μην ακούγοντας καθώς ακούς «τα πάντα».
«Η Συρία έγινε σπίτι για τους πρόσφυγες που διέφυγαν από 

τις στρατιές του Ιμπραήμ Πασά το 1839. Η Συρία έγινε σπίτι 
για τους Κιρκασιανούς πρόσφυγες το 1860. Η Συρία έγινε σπίτι 
για τους Αρμένιους πρόσφυγες το 1914. Η Συρία έγινε σπίτι για 
τους Ελληνες πρόσφυγες το 1922. Η Συρία έγινε σπίτι για τους 
Παλαιστίνιους πρόσφυγες το 1948. Η Συρία έγινε σπίτι ακόμα 
μια φορά για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες το 1967. Η Συρία 
έγινε σπίτι για τους πρόσφυγες από το Κουβέιτ το 1990. Η Συ-
ρία έγινε σπίτι για τους πρόσφυγες από τον Λίβανο το 1996. Η 
Συρία έγινε σπίτι για τους πρόσφυγες από το Ιράκ το 2003. Η 
Συρία έγινε σπίτι για τους πρόσφυγες από τον Λίβανο το 2006. 
Θα γραφτεί στα βιβλία της ιστορίας και οι γενιές θα θυμούνται 
ότι η Συρία ποτέ δεν έκλεισε τα σύνορά της για αυτούς που 
εγκατέλειψαν τα σπίτια τους αναζητώντας ασφάλεια και κατα-
φύγιο. Η Συρία δεν ζήτησε ποτέ από κανέναν Αραβα βίζα για 
να εισέλθει στα εδάφη της, ακόμα κι αν ήταν μια απλή επίσκε-
ψη ή μόνιμη διαμονή. Στη Συρίας τα σύνορα δεν είχε στηθεί 
ούτε μια σκηνή για να φιλοξενήσει πρόσφυγες, τα σπίτια ήταν 
ανοιχτά, οι δρόμοι εκκενώθηκαν και πόλεις μετονομάστηκαν, 
ώστε να επιτρέψουν στους πρόσφυγες να νιώσουν σαν στο 
σπίτι τους. Αφήστε το να γραφτεί στα ιστορικά βιβλία και αφή-
στε τις γενιές να θυμούνται ότι όταν ένας Σύριος χρειάστηκε 
βοήθεια και καταφύγιο, τα σύνορα ήταν κλειστά και ο κόσμος 
κοιτούσε αδιάφορα» (Yaman Birawi).

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Ο τίτλος της στήλης είναι δάνειο από το σύνθημα που υπήρχε 
στο φούτερ οπαδού του Ολυμπιακού που συμμετείχε στο ντου στο 
γήπεδο του Ρέντη. Το απόλυτο τρολάρισμα…
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> Κάτι πάει να κινηθεί;

> Μέσα στην επικράτηση γενι-
κής (;) νηνεμίας.

> Βρασνά Θεσσαλονίκης: το αυ-
γό του φιδιού επωάστηκε.

> Ελένη Παπαδάκη: φιλενάδα 
του δωσίλογου, κατοχικού πρω-
θυπουργού Ι. Ράλλη. Μέσα στη 
ναζιφασιστική κατοχή. (Η ανα-
θεώρηση της Ιστορίας συνεχί-
ζεται…).

> Απ’ αφορμή το άρθρο της Μ. 
Σπυράκη («Η πολύτιμη συναί-
νεση του κ. Κουτσούμπα») στο 
www.protagon.gr, 23/10/2019: 
μόνο στην ψήφο των αποδήμων 
συναινεί (ή έχει συναινέσει) ο 
Περισσός; (Η κ. Σπυράκη δεν 
παραλείπει να μας… διαφωτίσει 
για τον παππού της που σκότωσε 
ο… ΕΛΑΣ).

> Το χάιδεμα των νεοναζί προ-
πομπός για «ήπιες» αποφάσεις;

> Οχι, θα τιμωρούσε (με κυρώ-
σεις) ο Τραμπ το μαντρόσκυλό 
του (Ρ.Τ. Ερντογάν)…

> Οι καλοί φίλοι (και σύμμαχοι) 
στη… Συρία φαίνονται.

> Η αυτοκριτική του Βούτση.

> Η πλατφόρμα για… ψάρεμα 
μελών για τον ΣΥΡΙΖΑ.

> Στην υπόθεση της ανεξαρτησί-
ας της Καταλονίας (με την άγρια 
καταστολή των διαδηλωτών) να 
θυμηθούμε και τη διαφορά ανά-
μεσα σε αστούς, αναθεωρητές 
και τις βασικές αρχές του μαρ-
ξισμού στο εθνικό ζήτημα (όπως 
διατυπώθηκαν από τον Λένιν και 
τον Στάλιν).

> Κούρδοι ηγέτες της Συρίας: σε 
πλήρη διάσταση με το σφαγια-
ζόμενο από τον Ασαντ κουρδικό 
λαό.

> Κάποιοι (στην περίπτωση Ρο-
ζάβα) έχουν υποστεί το απόλυτο 
ιδεοληπτικό σοκ (πρώτο σύννε-
φο… «αριστερά»…).

> Κάποιοι άλλοι προχωρούν σε 
«παραλληλισμούς»: «Παρίσι 
1871 – Βαρσοβία 1944 – Κομπάνι 
2019;». Η αβάσταχτη ελαφρότη-
τά (τους)…

> Αναβάλλεται το Brexit μέχρι 
νεωτέρας.

> Οι οπαδοί (πόσοι;) του «κοινω-
νικού πειράματος» ή «κοινωνικής 
επανάστασης» σε Ροζάβα-Κο-
μπάνι καλούνται να διαβάσουν 
το σχόλιο της «ΚΟΝΤΡΑΣ» 
(19/10/2019) με τίτλο «Προδοσία 
και περηφάνεια». Αν το αντέ-
χουν…

> Δάμαλος: επίσημη πρώτη αύ-
ριο, 27/10/2019.

> Προαλείφεται για πρόεδρος…

> Το κριτήριο της (αστικής) νομι-
μότητας του Περισσού.

> Να το χωνέψουν όσοι (εξακο-
λουθούν να τον) θεωρούν… κομ-
μουνιστική δύναμη…

> Η (αυτ)απάτη των αναδρομι-
κών.

> «ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 1938-
1960: ΑΥΞΗΣΙΣ 92,1% - ΜΕΣΗ 
ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1938-1960: 
ΑΥΞΗΣΙΣ 22,5%» - απ’ το βιβλίο 
του Γ.Φ. Κουκουλέ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗ-
ΣΗ 1938-1984».

> «ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟ-
ΓΕΝΕΙΑΣ – Ανειδίκευτος ερ-
γάτης (μόνος) με υποχρέωσιν 
συνεισφοράς εις την πατρικήν 
οικογένειαν – ΕΤΟΣ 1938 – Δα-
πάναι 1.943 δρχ., Εισόδημα 1.375 
δρχ. – Ανοιγμα 41,3%» (απ’ το ίδιο 
βιβλίο).

> Επειδή η 28/10 είναι μόλις με-
ρικές ώρες μακριά…

> «Αναδιατάσσεται η οικονομία – 
Μητσοτάκης: Λύνει το χειρόφρε-
νο της ανάπτυξης» - www.tanea.
gr, 23/10/2019. Κοσμογονία… (κι 
απάτη).

> Αμα λύνει το χειρόφρενο, να 
δούμε πού θα γκρεμοτσακιστού-
με…

> Τα κομοδίνα του Πολάκη.

> Διαφήμιση “Black Friday” στο 
σάιτ www.tanea.gr, 23/10/2019.

> Κατάργηση ενδιάμεσων εκ-
πτώσεων γιατί «ουκ αν λάβοις 
παρά του μη έχοντος»…

> Ο διακανονισμός των ληξιπρό-

θεσμων οφειλών ιδιωτών αφορά 
οφειλές 800.000 ευρώ. Γι’ αυτό 
θα αυξηθεί η τιμή του νερού 
που… δεν αυξάνεται (κατά τον 
διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΥ-
ΔΑΠ Χ. Σαχίνη).

> Joker: too much ado about 
nothing.

> Ο νόμος 4.000 (θα) πιάνει και 
τα ανήλικα;

> Η αυτονομία του ΚΙΝΑΛ.

> Επικουρική σύνταξη: στο δρό-
μο για την κατάργησή της.

> Χιλή: ο φασισμός (εξακολουθεί 
να) υπάρχει.

> «Σκέψεις των τραπεζών για 
επιπλέον χρεώσεις και στο web 
banking». Πόσο ξύγκι πια;

> Κ.Α.Σ. (Κεντρικό Αρχαιολογι-
κό Συμβούλιο): ιδού πως γίνεται 
η ανάπτυξη… Οι… άριστοι δε μι-
λούν καθόλου (προφανώς είναι 
υπέρ των… βελανιδιών).

> Ξέρει ο Τζανακόπουλος ότι 
η ΑΥΓΗ κυκλοφόρησε μετά το 
1950;

> Ο ΣΥΡΙΖΑ και η μεσαία τάξη.
Λατρείες.

> Ο Βελόπουλος και το συνταγ-
ματικό δικαστήριο. Το αδέκαστο.

> «Πρωτοβουλία» ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ 
ΜΑΣ: ΟΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ…

> Ταρατσόκηπος Βαρβακείου 
Αγοράς: Ολυμπιακοί Αγώνες 
ήταν και πέρασαν – στάχτη και 
μπούλμπερη.

> Δε θα είχε μάθει για τον «ευ-
ρωκομμουνισμό» του «Κ»Κ Γαλ-
λίας ο Περισσός, όταν (το 1977) 
κυκλοφορούσε το βιβλίο «22ο 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ 
Κ.Κ. – Ο σοσιαλισμός για τη 
Γαλλία – Εισήγηση της Κ.Ε. που 
παρουσίασε ο Ζ. Μαρσαί», ΣΥΓ-
ΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ.

> Η διαφήμιση του ιδρύματος 

Ωνάση από τον Κούλη. «Ιδιωτι-
κή πρωτοβουλία» γαρ.

> Ο ναζιστικός χαιρετισμός του 
νεοναζί Χρ. Παππά λόγω… Τριω-
δίου.

> «Φτιάχνουν ταινίες με τη λο-

γική του χάμπουργκερ» - Κεν 
Λόουτς. Ταμάμ.

> «…τα συμφέροντα της εργα-
τικής τάξεως προστατεύονται 
αποτελεσματικώτερον από τα 
σήμερον υπάρχοντα πολιτικά 
κόμματα, τα εθνικά, ας τα πούμε 
έτσι, τα οποία δεν στηρίζονται 
επί του αγώνος των τάξεων…». 
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, «Περί ταξικών 
κομμάτων και περί υπαλληλικών 
οργανώσεων – Δύο αγορεύσεις 
ενώπιον της Γερουσίας, 4/3/1931 
και 5/3/1931», «Εκ της διευθύν-
σεως της στενογραφικής υπη-
ρεσίας της Γερουσίας – 1931». 
Αφιερωμένο σε όσους -ακόμα- 
τραγουδούν -και χορεύουν- το 
άσμα «Της Αμύνης τα παιδιά». 
Και τους συνιστούμε να διαβά-
σουν την «Ανοιχτή επιστολή του 
Πολιτικού Γραφείου (σ.σ. του 
ΚΚΕ) προς όλα τα μέλη του Κόμ-
ματος», Ριζοσπάστης 31/03/1931.

> Δεν υπηρετεί «την ανάπτυξη» η 
«Κυβέρνηση στην υπηρεσία των 
λίγων» έφα Σ. Φάμελλος. (Να) 
Φάμε-los! Ούλοι μαζί, αφεντά-
δες και δούλοι.

> Για τη μεσαία (…) ανησυχεί και 
ο Ευκλείδης. Κοψο-μεσιάστηκαν 
να την προσκυνούν. Την του με-
σαίου χώρου.

> «Η μέχρι τώρα διάψευση των 
προσδοκιών που αναπτύχθηκαν 
στη διάρκεια προηγούμενων 
εκστρατειών ποσοτικής διεύ-
ρυνσης…» - Τ. Αναστόπουλος 
(μέλος της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Μί-
κρας, www.avgi.gr, 23/10/2019). 
Αξιοπρόσεχτο: «…παρουσία του 
Αλέξη Τσίπρα στην καμπάνια 
εγγραφής νέων μελών… συνο-
δευόμενου υποχρεωτικά από 
την κατά περιοχή κομματική 
“βιτρίνα” υπουργών, βουλευτών 
και αυτοδιοικητικών στελεχών». 
Υπουργών. Του ΣΥΡΙΖΑ; Την κου-
τάλα δεν εμίσησε κανείς…

> «Αρση των κυρώσεων που δεν 
επέβαλε στην Τουρκία, ανακοί-
νωσε το Τραμπ» - www.avgi.gr, 
23/10/2019. Το Τραμπ; Το σύμμα-
χό (σας) ρε;

> «Κόψτε συντάξεις και αφορο-
λόγητο για να έχετε ανάπτυξη» 
- Π. Τόμσεν. Εννοείται πως η 
κυβέρνηση τείνει ευήκοον ους…

Βασίλης

ΟΤΑΝ Η ΑΔΙΚΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΟΜΟΣ, Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ

«Δε διαλογίζομαι περί του καλού και του κακού.
Δουλεύω και υποφέρω: τίποτ’ άλλο.»

(Attila Jozsef: «Θα μ’ αγαπούσαν» - απ’ το βιβλίο «Η εργασία στην ποίηση», 1984)

Εκανα αίτηση να πάω για δουλειά στη Γερμανία,
οι άνθρωποί της, ο θεός της, μπορεί να ‘ναι αλλοιώτικα

γράφτηκα για νέους δρόμους
-λες να τους βρω μια μέρα- 

το λερό μου πάπλωμα ας μείνει πίσω
η καρδιά μου χτυπάει παράξενα

δεν αντέχω να βλέπω τα βουνά μας
σε παρακαλώ, αφεντικό απ’ τη Γερμανία

στείλε μου μαντάτα σύντομα.
(Mehmet Basaran: «Εκανα αίτηση για Γερμανία»)

  Dixi et salvavi animam meam

u Eνα σύνθημα 
ενώνει σήμερα 
την πλειοψηφία 
τ ω ν  Κα τ α λ α -
νών: Λευτεριά 
στους πολιτικούς 
κρατούμενους. 
Γραμμένο στα κα-
ταλανικά, τυπω-
μένο με δεκάδες 
τρόπους. Σε πανό 
που κρεμιούνται 
σε  μπαλκόνια 
και γέφυρες, σε 
πλακάτ που κου-
βαλούν οι δια-
δηλωτές, στους 
τοίχους με σπρέι 
ή μαρκαδόρο, πάνω σε καταλανικές σημαίες κτλ. Οι καταλανοί 
αστοί εθνικιστές ηγέτες, που εφάρμοσαν -ως είχαν υποχρέω-
ση- το αποτέλεσμα  του δημοψηφίσματος της 1ης Οκτώβρη 
του 2017 και ανακήρυξαν την ανεξαρτησία, καταδικάστηκαν σε 
εξοντωτικές ποινές πολύχρονης κάθειρξης. Οπως έγραφε το 
ρεπορτάζ της «Κόντρας» την προηγούμενη βδομάδα, η ισπα-
νική «δικαιοσύνη», που ακύρωσε την καταλανική επιτροπή που 
ψηφίστηκε από την πλειοψηφία του καταλανικού κοινοβουλί-
ου, επειδή η επιτροπή αυτή σχεδίαζε να ερευνήσει τις ευθύνες 
του ισπανού βασιλιά Φελίπε VI για ενέργειες κατά της Κα-
ταλονίας, τώρα κυνηγά τους «στασιαστές» που τόλμησαν να 
εφαρμόσουν όσα το δημοψήφισμα της 1ης Οκτώβρη του 2017 
είχε αποφασίσει! Ο βασιλιάς, που φέρεται να επιχείρησε να 
πιέσει τράπεζες, επιχειρήσεις και πολυεθνικές να μεταφέρουν 
την έδρα τους εκτός Καταλονίας, μετά από το δημοψήφισμα 
ανεξαρτητοποίησής της το 2017, βγήκε λάδι, ενώ ο πέλεκυς 
έπεσε βαρύς στους αστούς πολιτικούς που στο πλαίσιο της 
αστικής δημοκρατίας τόλμησαν να αμφισβητήσουν την κε-
ντρική εξουσία! Κι αυτό γίνεται επί σοσιαλδημοκρατικής κυ-
βέρνησης, η οποία σ' αυτό το ζήτημα δε διαφέρει σε τίποτα 
από την προκάτοχό της κυβέρνηση της Δεξιάς.

u Το λόγο για το άσυλο τον έχουμε εμείς - ΦΣ Αθήνας.
Το σύνθημα είναι γραμμένο στα ρολά περίπτερου στην Πλα-
τεία Κλαυθμώνος. Το μόνο σχόλιο που μπορούμε να κάνουμε 
είναι να παραφράσουμε ένα συριζαίικο προεκλογικό σλόγκαν: 
Είναι δίκαιο, να γίνει πράξη…

u Στα Κάτω Πατήσια είναι γραμμένο το σύνθημα. Νεανικός 
αβανγκαρντισμός, θα πει κάποιος. Εξυπνακισμοί, θα πει κάποι-
ος άλλος. Μπουρδολογία ένας τρίτος. Λίγο απ' όλα μπορείς 
να πεις. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι οι κουκούλες φοριούνται σε 
στιγμές σύγκρουσης και έχουν ως στόχο την αποφυγή της σύλ-
ληψης. Και σωστά ως εκεί. Τα μάτια αυτού που φοράει κου-
κούλα τα βλέπουν μόνον οι σύντροφοί του στη δράση. Ούτε οι 
μπάτσοι απέναντι. Τους εμποδίζει η απόσταση, ο καπνός από 
τα χημικά και τις φωτιές, η ταραχή της στιγμής. Το πρόβλημα 
αρχίζει από τότε που ένα κινηματικό κομμάτι αρχίζει να αυτο-
προσδιορίζεται ως «κουκουλοφόροι», κάνοντας λογοπαίγνια μ' 
ένα χαρακτηρισμό που τον έχουν κατοχυρώσει οι ρουφιάνοι 
των αστικών ΜΜΕ. Τους χαρακτηρισμούς του αντίπαλου δεν 
τους υιοθετείς, βρίσκεις τρόπους για να τους αντιστρέψεις.

οι τοίχοι έχουν φωνή



Εγκλημα διαρκείας
Τριάντα εννιά άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί, κατεψυγ-

μένοι στο θάλαμο ενός κοντέινερ-ψυγείου στο Εσεξ και 
η ειδησεογραφία ασχολείται με τις αστυνομικές πτυχές 
του θέματος: σε ποιο σημείο μπήκαν στο κοντέινερ, αν 
τους έβαλε κάποιος ή αν μπήκαν μόνοι τους, αν ο ιρλαν-
δός οδηγός ήξερε ή δεν ήξερε, αν πρόκειται για λάθος 
ή για εγκληματική ενέργεια κτλ.

Προηγουμένως, για λίγες ώρες, κυριάρχησαν οι εκ-
φράσεις αποτροπιασμού και βαθύτατης λύπης, από 
τις οποίες δε θα μπορούσε να λείψει ο πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον. Το γεγονός ότι ο Τζόνσον είναι από 
τους πρωτοστάτες της εκστρατείας «κλείστε τα σύνο-
ρα για τους ξένους που παίρνουν τις δουλειές για τους 
Βρετανούς» αφέθηκε να ξεχαστεί.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η λύπη όλων αυτών είναι 
υποκριτική. Κατά βάθος χαίρονται. Οσο περισσότεροι 
πνιγμένοι στη Μάγχη, όσο περισσότεροι κατεψυγμέ-
νοι σε κάποιο ψυγείο ή νεκροί από ασφυξία σε κάποιο 
σφραγισμένο κοντέινερ, τόσο περισσότεροι μπορεί 
να φοβηθούν και να μη διαπράξουν το απονενοημένο 
διάβημα. Αυτή είναι η λογική της «Ευρώπης φρούριο».

Λίγες ώρες πριν ανακαλυφθεί το ψυγείο με το μα-
κάβριο φορτίο, στη θάλασσα ανάμεσα στην Κω και τα 
τουρκικά παράλια ανεσύρθη νεκρό ένα τρίχρονο αγο-
ράκι. Ενας άνδρας εξακολουθεί να αγνοείται, ενώ 32 
άλλοι διασώθηκαν. Η λέμβος που μετέφερε τους 34 
αλλοδαπούς προς τη «γη της επαγγελίας» διεμβολίστη-
κε από περιπολικό του Λιμενικού!

Δεν τους είδαμε, γιατί δεν είχαν φανάρια πορείας 
είναι η επίσημη δικαιολογία. Η οποία φυσικά θα γίνει 
δεκτή από τις Αρχές (εδώ ισχύει το Γιάννης κερνάει και 
Γιάννης πίνει). Εμείς αναρωτιόμαστε: εντάξει, η βάρκα 
με τους πρόσφυγες δεν είχε πλοϊκά, το περιπολικό δεν 
είχε; Δεν το είδαν οι επιβαίνοντες στη βάρκα να πη-
γαίνει πάνω τους, δεν άρχισαν να φωνάζουν όλοι μαζί, 
δεν άναψαν κάνα φακό ή κάνα κινητό ή κάναν αναπτή-
ρα, δεν προσπάθησαν να κάνουν κράτει ή ν' αλλάξουν 
πορεία; Και πώς είναι δυνατόν, σε συνθήκες νηνεμίας, 
με το φεγγάρι στο ένα τρίτο, οι έμπειροι στη θάλασσα 
έλληνες λιμενικοί να μην είδαν τον όγκο μιας μεγάλης 
βάρκας, να μην άκουσαν φωνές, να μην πήραν χαμπάρι 
τίποτα; Δύσκολα το πιστεύει κάποιος.

Την ώρα που στα ανατολικά της Κω εκτυλισσόταν η 
νέα «ναυτική τραγωδία», λίγο έξω από τη Θεσσαλονί-
κη εκτυλισσόταν η «μάχη των Βρασνών». Οι κάτοικοι 
ξενύχτησαν στα οδοφράγματα, περιμένοντας τους 
βαρβάρους. Ητοι, εννιά λεωφορεία που μετέφεραν 
400 πρόσφυγες από τα νησιά, προκειμένου να τους 
εγκαταστήσουν σε ξενοδοχεία της περιοχής. Οι μπά-
τσοι κατάφεραν να αποφύγουν τα μπλόκα κινούμενοι 
από παράδρομους, όμως οι ξενοδόχοι είχαν σφραγίσει 
τα μαγαζιά τους φοβούμενοι ότι θα την πληρώσουν οι 
τζαμαρίες τους.

Λες και επρόκειτο για εμπόρευμα που αναζητά παρα-
λήπτη, οι πρόσφυγες (ανάμεσά τους πολλές μανάδες 
με μωρά) μεταφέρθηκαν στα Μάλγαρα, όπου διανυ-
κτέρευσαν μέσα στα λεωφορεία, μέχρι να ανοίξουν οι 
υπηρεσίες και να βρεθεί άλλος παραλήπτης. Βρέθηκε 
τελικά μια κατασκήνωση στη Βόρεια Εύβοια (αλήθεια, 
σε λίγο που θα μπει ο χειμώνας τι θ' απογίνουν αυτοί 
οι άνθρωποι;).

Η χώρα διαπερνάται απ' άκρου σ' άκρο από κύματα 
ρατσισμού. Υλακές ενάντια στους «εισβολείς» γεμίζουν 
τα ερτζιανά. Τα νησιά έπηξαν και πρέπει να τα αποφορ-
τίσουν, όμως στις πόλεις της επαρχίας ξεσηκώνονται: 
«γιατί σ' εμάς και όχι κάπου αλλού;». Οι φασίστες «κο-
λυμπούν» τρισευτυχισμένοι μέσα σ' αυτό το κλίμα, χύ-
νουν το δηλητήριό τους, δημιουργούν συνειδήσεις και 
συμπεριφορές όχλου. Και η κυβέρνηση ετοιμάζει τα 
κλειστά στρατόπεδα τύπου Αμυγδαλέζας, μπας και με 
την αθλιότητα και τον εγκλεισμό καταφέρει να «πείσει» 
κάποιους να ζητήσουν μόνοι την απέλασή τους.

Ενα διαρκές έγκλημα διαπράττεται όχι μόνο στα σύ-
νορα αλλά και στο εσωτερικό της ΕΕ ενάντια σ' εκεί-
νους που προσπαθούν να ξεφύγουν από τα εγκλήματα 
που οι ιμπεριαλιστές διαπράττουν στις πατρίδες τους.

Π.Γ.

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

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

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινο

«Είμαστε σε πόλεμο με 
έναν ισχυρό εχθρό, που 

είναι διατεθειμένος να χρησιμο-
ποιήσει βία χωρίς όρια», δήλωσε 
σε τηλεοπτικό διάγγελμά του ο 
δεξιός (και ζάμπλουτος) πρό-
εδρος της Χιλής, Σεμπαστιάν 
Πινιέρα, αναφερόμενος στην 
εξέγερση που εδώ και μέρες 
προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς 
στην εξουσία της αστικής τάξης 
στη χώρα. Οι λατινοαμερικάνοι 
Πινιέρα δεν κρύβουν τα λόγια 
τους, όπως οι ευρωπαίοι αστοί 
πολιτικοί, αλλά μιλούν ευθέως 
για τον εχθρό λαό.

«Η δημοκρατία όχι μόνο έχει 
το δικαίωμα, αλλά την υποχρέ-
ωση να υπερασπιστεί τον εαυτό 
της χρησιμοποιώντας όλα τα μέ-
σα που έχει στην διάθεσή της, 
το Νόμο, προκειμένου να πο-
λεμήσει αυτούς που θέλουν να 
την καταστρέψουν», συνέχισε ο 
Πινιέρα. Και απέδειξε αμέσως 
τι εννοεί, κηρύσσοντας στρατι-
ωτικό νόμο και κατεβάζοντας το 
στρατό στους δρόμους, γιατί η 
Αστυνομία δεν τα έβγαζε πέρα 
μόνη της.

Η αστική κοινοβουλευτική 
δημοκρατία, η δικτατορία της 
αστικής τάξης, δε διστάζει να 
χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέ-
σιμα μέσα, όταν αισθάνεται ότι 
απειλείται από τον εχθρό λαό. 
Κι αυτό κάνει στη Χιλή αυτές τις 
μέρες, αντιμετωπίζοντας με τη 
φωτιά και το σίδερο τους δια-
δηλωτές. Μέχρι την περασμένη 
Τετάρτη, ο απολογισμός ήταν 18 
νεκροί, εκατοντάδες τραυματί-
ες (πολλοί από αυτούς φέρουν 
τραύματα από σφαίρες) και χι-
λιάδες συλληφθέντες από τους 
μπάτσους και το στρατό. Ομως 
η σκληρή καταστολή δεν έχει 
φέρει κανένα αποτέλεσμα μέ-
χρι στιγμής. Ο χιλιάνικος λαός 
γράφει και πάλι με το αίμα του 
μια ακόμα ένδοξη σελίδα της 
πλούσιας Ιστορίας του.

Θρυαλλίδα της λαϊκής έκρη-
ξης ήταν μια φαινομενικά ασή-
μαντη αφορμή: η αύξηση στην 
τιμή του εισιτηρίου του Μετρό 
στην πρωτεύουσα Σαντιάγο. 
Αντιλαμβανόμαστε έτσι ότι είχε 
συσσωρευτεί πολλή καύσιμη ύλη 
και μια σπίθα ήταν αρκετή για να 

της βάλει φωτιά. Στο στόχαστρο 
των εξεγερμένων μπήκαν λεω-
φορεία και σταθμοί του μετρό, 
τράπεζες και κρατικά κτίρια, 
ενώ εκατοντάδες διαδηλωτές 
μπούκαραν στα σουπερμάρκετ 
απαλλοτριώνοντας μαζικά τρό-
φιμα, ρούχα και άλλα είδη πρώ-
της ανάγκης.

Τίποτα δεν προμήνυε κάτι 
τέτοιο. Οι δείκτες οικονομικής 
ανάπτυξης του χιλιάνικου κα-
πιταλισμού παρουσίαζαν μια 
σχετικά εύρωστη οικονομία, 
με σημαντική αύξηση του κατά 
κεφαλήν εισοδήματος και προο-
πτική αύξησης του προσδόκιμου 
ζωής. Μια οικονομία σε ανοδική 
πορεία, που ουδεμία σχέση έχει 
με τις παραπαίουσες οικονομί-
ες των γειτονικών Βραζιλίας και 
Αργεντινής. Για μετανάστευση 
ούτε λόγος, τουλάχιστον σύμ-
φωνα με τις επίσημες εκθέσεις 
του κράτους. Τότε τι ήταν αυτό 
που έβγαλε τα πλατιά λαϊκά 
στρώματα και την εργατική τά-
ξη της Χιλής στο δρόμο, όχι σε 
κάποιες ρουτινιάρικες διαδηλώ-
σεις διαμαρτυρίας, αλλά σε μα-
ζική σύγκρουση με την αστυνο-
μία και το στρατό, αψηφώντας 
το στρατιωτικό νόμο που κήρυξε 
ο Πινιέρα στην πρωτεύουσα και 
στις μεγαλύτερες πόλεις της χώ-
ρας ήδη από τη δεύτερη μέρα 
της εξέγερσης; Τι ήταν αυτό που 
ώθησε το λαό να αψηφίσει τις 
ερπύστριες των στρατιωτικών 
τανκς και τους χιλιάδες στρατι-
ώτες που κατέβηκαν στον δρόμο 
ενάντια σε πολίτες, για πρώτη 
φορά από την πτώση της χού-
ντας του Πινοσέτ το 1990, πλη-
ρώνοντας βαρύ φόρο αίματος 
στο βωμό της πιο κτηνώδους 
κρατικής καταστολής;

«Αυτό που εκτυλίσσεται στη 
Χιλή δεν είναι απλά μια διαδή-
λωση για την αύξηση της τιμής 
του εισιτηρίου στο Μετρό, είναι 
ένα ξέσπασμα για τα χρόνια κα-
ταπίεσης που έπληξαν κυρίως 
τους φτωχότερους. Η οφθαλ-
μαπάτη της υποδειγματικής 
Χιλής τέλειωσε. Οι χαμηλοί 
μισθοί, η έλλειψη υγειονομικής 
περίθαλψης και οι συντάξεις 
πείνας έχουν φθάσει τον κόσμο 
στα όριά του», δήλωσε η φοι-

τήτρια Καρίνα Σεπούλβεδα σε 
τοπικό ειδησεογραφικό μέσο, 
περιγράφοντας απλά και συνο-
πτικά τις πραγματικές αιτίες της 
εξέγερσης.

Πίσω από τις ωραιοποιημένες 
επίσημες στατιστικές κρύβονται 
οι πολίτες που ζουν κάτω από το 
όριο της φτώχειας, οι οποίοι ξε-
περνούν το 15,2% του συνολικού 
πληθυσμού. Κρύβεται η συνεχής 
επέκταση των παραγκουπόλε-
ων στις παρυφές των μεγάλων 
πόλεων, την ίδια στιγμή που η 
μπουρζουαζία απολαμβάνει 
την κραιπάλη. Το 75% του πλού-
του που παρήχθη τα τελευταία 
χρόνια, που ο χιλιάνικος καπιτα-
λισμός έτρεχε με σχετικά υψη-
λούς ρυθμούς ανάπτυξης, πήγε 
στην ολιγάριθμη αστική τάξη, 
ενώ μόλις το 10% πήγε στα πο-
λυπληθή λαϊκά στρώματα. Λίγες 
μέρες πριν από το ξέσπασμα της 
εξέγερσης, ο Πινιέρα δήλωνε ότι 
το μέσο κατά κεφαλήν εισόδη-
μα ξεπερνά τις 20.000 δολάρια 
το χρόνο, ενώ σύμφωνα με το 
Ιδρυμα ΣΟΛ με έδρα το Σαντιά-
γο, το 54,3% των εργαζόμενων 
έχει μεικτές αποδοχές που δεν 
ξεπερνούν τα 440 ευρώ το μήνα, 
σε μια χώρα που το κόστος ζωής 
είναι παρόμοιο με της Ελλάδας. 
Η ιδιωτικοποίηση του νερού 
από τη φασιστική στρατιωτική 
χούντα το 1981 έχει αυξήσει 
κατακόρυφα την τιμή του, ενώ 
πολλά νοικοκυριά δεν έχουν καν 
πρόσβαση σ’ αυτό. Εκτός από 
το νερό έχουν ιδιωτικοποιηθεί 
το Μετρό, οι αυτοκινητόδρομοι 
και το συνταξιοδοτικό σύστημα. 
Ενας εργαζόμενος που παίρνει 
το μέσο εισόδημα αναγκάζεται 
να ξοδέψει περισσότερο από το 
1/6 του για τις βασικές μετακινή-
σεις του, λόγω της αύξησης του 
εισιτηρίου.

Η ιδιωτικοποίηση του συνταξι-
οδοτικού συστήματος εμπεδώ-
θηκε με το μέτρο της υποχρεω-
τικής αποταμίευσης, δηλαδή με 
την κλοπή του 10% του μισθού 
του εργαζόμενου από τα συντα-
ξιοδοτικά ταμεία, με το σχημα-
τιζόμενο κεφάλαιο να το διαχει-
ρίζονται έξι ιδιωτικές εταιρίες, οι 
οποίες το «αξιοποιούν» ως δικό 
τους κεφάλαιο, τζογάροντας 

στο χρηματιστήριο ή κάνοντας 
τοποθετήσεις σε άλλες ευαγείς 
καπιταλιστικές δραστηριότητες. 
Την ώρα της συνταξιοδότησης 
οι άντρες παίρνουν το 38% των 
κλεμμένων εισφορών τους με τη 
μορφή σύνταξης και οι γυναίκες 
μόλις το 33%. Και βέβαια, το 
τελικό ύψος της σύνταξης ανα-
προσαρμόζεται σύμφωνα με τις 
διακυμάνσεις της αγοράς. Σύμ-
φωνα με το ΣΟΛ, το 90,75% των 
συνταξιούχων παίρνει περίπου 
233 δολάρια τον μήνα!

Πέρα από τη μαζική εξαθλί-
ωση, υπάρχουν και πολιτικοί λό-
γοι (οι οποίοι δεν είναι ανεξάρ-
τητοι από τους οικονομικούς). 
Ο Πινιέρα είναι ένας από τους 
πλουσιότερους ανθρώπους στη 
Χιλή, ενώ στην κυβέρνησή του 
συμμετέχουν επιχειρηματίες 
και άτομα που σχετίζονταν με τη 
δικτατορία του Πινοσέτ. Αυτό το 
γεγονός αποτελεί κόκκινο πανί 
για τους διαδηλωτές.

Οι αρχικοί φραστικοί λεοντα-
ρισμοί του Πινιέρα έπεσαν στο 
κενό και σύντομα έδωσαν τη θέ-
ση τους σε λόγια «κατανόησης» 
για τα βάσανα του απλού λαού 
και σε υποσχέσεις για πακέτο 
κοινωνικών μέτρων ανακούφι-
σής τους. Σε πρώτη φάση, μέσω 
τηλεοπτικού διαγγέλματος, ο 
Πινιέρα ανακοίνωσε φοροελα-
φρύνσεις για το λαϊκό εισόδημα, 
αύξηση της κατώτατης σύντα-
ξης κατά 20% και πάγωμα της 
τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. 
Το μέτρο της αύξησης της τιμής 
του εισιτηρίου του Μετρό το εί-
χε ήδη αποσύρει από τη δεύτερη 
μέρα των διαδηλώσεων, χωρίς 
να καταφέρει να κατευνάσει τη 
λαϊκή οργή.

Υπό το βάρος της εξέγερσης, 
ο «σκληρός» Πινιέρα εξαναγκά-
στηκε σε ελιγμούς προκειμένου 
να γλιτώσει τα χειρότερα. Ομως, 
ακόμα και οι υποσχέσεις για βελ-
τίωση της ζωής του λαού βγήκαν 
μέσα από τα πύρινα οδοφράγ-
ματα, δείχνοντας για άλλη μια 
φορά ότι μόνο το σπάσιμο της 
αστικής νομιμότητας μπορεί 
να βάλει φρένο στην προϊούσα 
φτωχοποίηση του λαού και να 
δημιουργήσει τους όρους για 
μια λαϊκή αντεπίθεση αύριο.
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