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Ως αριστερός είμαι 30-40 
χρόνια και ως αριστερός θα 
πεθάνω… Αυτοί που μας λένε 
να κάνουμε ένα καινούριο συ-
στημικό κόμμα δεν ξέρουν πού 
πατάνε και πού βρίσκονται.

Ευκλείδης Τσακαλώτος
Αριστερά μνημόνια, αριστε-

ρή πολιτική, αριστεροί ύμνοι 
από τη Μέρκελ, τον Σόιμπλε, 
τον Γιούνκερ και τ' άλλα παιδιά.

Κι εγώ, όπως ο Ευκλείδης, 
το 'χω πάρει απόφαση ότι θα 
πεθάνω ως αριστερός, αλλά 
θέλω πριν έρθει το μοιραίο, να 
προλάβω να δω τη δεύτερη κυ-
βέρνηση της Αριστεράς.

Νίκος Μπίστης
«Εγραψε» ο γυρολόγος 

Μπίστης, με την εύστοχη ει-
ρωνεία του.

Αυτές είναι οι απόψεις 
μου, οι ιδέες μου. Με αυτές 
πολιτεύομαι πάντα. Δεν τις 
διαπραγματεύθηκα ποτέ. Για 
οποιοδήποτε αξίωμα, είτε 
εντός είτε εκτός Ελλάδας.

Αντώνης Σαμαράς
Μια χαρά θα το βούλωνε, 

αν ο Κούλης τον έκανε είτε 
επίτροπο στην ΕΕ είτε πρόε-
δρο της Δημοκρατίας. Οπως 
το είχε βουλώσει όταν ο Κα-
ραμανλής τον έβγαλε από τα 
«πέτρινα χρόνια» και τον έκα-
νε πρώτα ευρωβουλευτή και 
μετά υπουργό, με ανοχή του 
πατρός Μητσοτάκη.

Ναι, η διεύρυνση χωράει 
τους πάντες. Ακόμη κι αν είχαν 
διαφωνήσει με διάφορα πράγ-
ματα, όπως με τη Συμφωνία 
των Πρεσπών, εάν ασπάζεται 
την πολιτική μας διακήρυξη 
και το πρόγραμμα, τότε χωρά-
ει στη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ.

Νίκος Παππάς
Μάθαμε, λοιπόν, ποιος ήταν 

ο προξενητής που πάντρεψε 
τον Γκλέτσο με τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Με πρωτοπόρες ιδέες, όπως 
πάντοτε.

Δεν ξέρω γιατί μένουμε σε 
κάποια πρόσωπα, μου άρεσε 
που ήρθε ο κ. Γκλέτσος, αφού 
συμφωνεί με την πολιτική και 
τις αρχές της Αριστεράς.

Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα
Θα συμφωνήσουμε με την… 

βουλεύτρια Φλώρινας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ…

Λεξιλόγιο χρησιμοποίησε 
διαφορετικό ο κ. Σαμαράς, λε-
ξιλόγιο το οποίο στην πολιτική, 
ξέρετε, είναι εύπλαστο.

Ντόρα Μπακογιάννη
Αυτό είναι που λένε σφάξι-

μο με το μπαμπάκι.
Η μεγάλη πλειοψηφία των 

Ελλήνων πιστεύει ότι χρεια-
ζόμαστε πιο σφιχτές και πιο 
δυνατές σχέσεις με τις ΗΠΑ 
και ότι όλοι μαζί, εμείς που 
είμαστε σε αυτό το ξενοδο-
χείο εδώ και έχουμε αυτές τις 
εποικοδομητικές συζητήσεις, 
θα το κάνουμε αυτό πραγμα-
τικότητα.

Aδωνις Γεωργιάδης
Γνήσιο τέκνο της αμερικανό-

δουλης Δεξιάς.

«Η μετέωρη προσπάθεια 
των γεφυρών επαναλαμ-

βάνεται με μια καρικατούρα 
διεύρυνσης με τα ίδια πρόσω-
πα και αφού ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρί-
σκει πλέον ανταπόκριση στην 
κοινωνία και στους σοβαρούς 
ανθρώπους, επανέρχεται στο 
καλάθι με τα φθαρμένα και 
ληγμένα που δεν μπορούν 
ούτε να ανακυκλωθούν». Ωρέ 
Κεγκέρογλου, διαβάζεις τι 
γράφεις; Τριπλάσιο εκλογικό 
ποσοστό από εσάς έχουν πά-
ρει.

Το έχουμε ξαναπεί:  ο 
τύπος δεν παίζεται στη 

γελοιότητα. Αυτή τη φορά 
έβαλε και του έφτιαξαν «φω-
τοσοπιά» που τον δείχνει σαν 
Ρόκι Μπαλμπόα. Σκεφτείτε το, 
όμως, και διαφορετικά: τέτοια 
θέλουν οι ψηφοφόροι του. Οχι 
μακρόσυρτες αναλύσεις που 
δυσκολεύονται να τις διαβά-
σουν, αλλά σύντομα μηνύματα 
φτιαγμένα με τα υλικά της πιο 
απλοϊκής διαφήμισης. Σαν τις 
πιο ξεφτιλέ ταινίες του Χόλι-

γουντ. Πώς εμφανιζόταν ο Ρό-
κι Μπαλμπόα στις ταινίες; Τις 
έτρωγε, τις έτρωγε, τις έτρωγε, 
αλλά στο τέλος νικούσε. Αυτό 
το μήνυμα θέλει να περάσει 

στους ψηφοφόρους ο Τραμπ: 
αφήστε τους Δημοκρατικούς 
να με δικάζουν στο Κογκρέσο, 
αφήστε την «Ουάσινγκτον 
Ποστ» και τους «Νιου Γιορκ 

Τάιμς» να γράφουν ό,τι θέ-
λουν εναντίον μου. Στο τέλος 
θα τους συντρίψω. Και σ' αυτό 
σας θέλω μαζί μου.

«Το νεκρό σώμα δεν είναι 
“στερεό απόβλητο” όπως 

το αντιμετωπίζουν οι θιασώτες 
της αποτέφρωσης», γράφει σε 
φυλλάδιό της η Ιερά Σύνοδος, 
ξεκινώντας εκστρατεία ενά-
ντια στην αποτέφρωση των 
νεκρών. Το φυλλάδιο είναι 
πραγματικό περιβόλι, αφού 
παρομοιάζει την αποτέφρω-
ση με… βίαιο αφανισμό, εν 
αντιθέσει με την ταφή. Λες και 
έχει καμιά διαφορά η καύση 

από τη βαθμιαία αποσύνθεση. 
Λες κι έχει καμιά σημασία αν 
το νεκρό σώμα θα το «φάνε» 
οι φλόγες ή οι γεωσκώληκες. 
Πρόκειται για προσπάθεια 
τρομοκράτησης των πιστών 
για να μη χαθεί η οργανωμέ-
νη μπίζνα των νεκροταφείων: 
κήδευση, μνημόσυνα, τρισάγια 
κάθε τρεις και λίγο, εκταφή. 
Με τη λειτουργία αποτεφρω-
τηρίων, το ιερατείο θ' αρχίσει 
σιγά-σιγά να βγαίνει έξω από 
το κύκλωμα και φοβάται ότι 
στο μέλλον όλο και περισσότε-
ροι άνθρωποι θα παραβλέπουν 
τα «τυπικά», προτιμώντας να τι-
μήσουν τους νεκρούς τους με 
καθαρά κοινωνικό τρόπο.

7/12: Ημέρα πολιτικής αεροπορίας 7/12/1905: 
Γενική απεργία, εξέγερση στη Μόσχα (Δε-
κεμβριανά) 7/12/1927: Αρχή εφαρμογής 
αντικομμουνιστικού προγράμματος, συλ-
λήψεις 7/12/1972: Βόμβα σε αυτοκίνητο ξέ-
νης αποστολής (ΕΑΝ) 8/12: Ισπανία, Παναμάς: 
Ημέρα μητέρας, Ουρουγουάη: Ημέρα οικογένει-
ας, παραλιών, Ιαπωνία: Ημέρα φώτισης Βούδα 
8/12/1970: Βόμβα (ΕΜΑ) στα γραφεία του ΟΠΑΠ 
8/12/1970: Ιδρυση ΕΚΚΕ 8/12/1974: Κατάργηση 
βασιλείας (δημοψήφισμα) 8/12/1989: Βόμβα στο 
ΛΓ' ΑΤ (ΕΛΑ) 8/12/1991: Ρουκέτες κατά «Βιο-
χάλκο» (17Ν) 9/12: Ημέρα κατά διαφθοράς, Ταν-
ζανία: Ημέρα ανεξαρτησίας-δημοκρατίας (1961) 
9/12/1842: Γέννηση Πιοτρ Κροπότκιν 9/12/1923: 
Φιλοβασιλικό συλλαλητήριο, έξι νεκροί, δεκαέ-

ξι τραυματίες 9/12/1985: Ισόβια στον Χόρχε 
Βιδέλα και στον ναύαρχο Εμίλιο Μασέρα για 
τον θάνατο 9.000 αριστερών αγωνιστών (Αρ-
γεντινή) 9/12/1998: Χτύπημα Εθνικής Τράπεζας 
Λ. Αλεξάνδρας (17Ν) 10/12: Ημέρα ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, ημέρα ιδιοκτησίας, Ταϊλάνδη: 
Ημέρα συντάγματος 10/12/1968: Επτά νεκροί, 
δώδεκα βαριά τραυματίες από έκρηξη στο ορυ-
χείο Αλιβερίου σε βάθος 120 μέτρων 10/12/1990: 
Επτά βουλευτές της ΝΔ ζητούν αποφυλάκιση των 
χουντικών (Κεφαλογιάννης, Τσαγκάρης, Ζαχα-
ράκης, Αυγερίδης, Δημοσχάκης, Παπανικολάου, 
Τατούλης) 10/12/2006: Θάνατος Αουγκούστο 
Πινοσέτ 11/12: Ημέρα παιδιού, ημέρα βουνών 
11/12/1977: Βόμβα καταστρέφει κινητό συνερ-
γείο τηλεπικοινωνιών και αποθήκη ηλεκτρονικών 
οργάνων αστυνομίας (ΕΛΑ) 11/12/2002: Γάμος 

Δημήτρη Κουφοντίνα - Αγγελικής Σωτηροπούλου 
(φυλακές Κορυδαλλού) 11/12/2004: Εξουδετε-
ρώνεται βόμβα στην «Ολυμπιακή Τεχνική» (Λα-
ϊκή Επαναστατική Δράση») 12/12: Ημέρα ψηφι-
ακής αλληλεγγύης, Κένυα: Ημέρα ανεξαρτησίας 
(1963), Σαλβαδόρ: Ημέρα Ινδιάνων 12/12/1979: 
Βόμβα σε αυτοκίνητο υπαλλήλου βάσης Ελληνικού 
(ΕΛΑ) 12/12/2005: Βόμβα Επαναστατικού Αγώ-
να στο Σύνταγμα, μπροστά από ΕλΤα και δίπλα 
από υπουργείο Οικονομικών 13/12: Μάλτα: Ημέρα 
δημοκρατίας 13/12/1943: Ολοκαύτωμα Καλα-
βρύτων (εκτελούνται όλοι οι άνδρες πάνω 
από δεκατεσσάρων χρόνων, πυρπόληση οικι-
σμού) 13/12/1967: Βασιλικό αντιπραξικόπημα, 
διαφυγή βασιλικής οικογένειας στο εξωτερικό 
13/12/1976: Εκτέλεση Ευάγγελου Μάλλιου (17Ν).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Συγγνώμη, αλλά ο διάσημος πλέον 
αντιπρόεδρος του Εδεσσαϊκού δε δι-
εκδίκησε κορυφαίο πολιτικό πόστο u 

Ούτε έκανε ομιλία ως πολιτικός u Ο 
Γεωργούλης, όμως, μιλούσε στο Ευρω-
κοινοβούλιο u Ως ευρωβουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ και όχι ως αντιπρόεδρος του 
Εδεσσαϊκού u Και ο Τσίπρας μιλούσε 
σε διάσημο γαλλικό πανεπιστήμιο u 

Και μιλούσε σαν τον αντιπρόεδρο του 
Εδεσσαϊκού, αλλά στα αγγλικά u Αφού 
δεν το 'χεις, ρε μεγάλε, γιατί ξεφτιλίζε-
σαι; u Και δεν είναι κακό που δεν ξέ-
ρεις τα τέλεια αγγλικά u Κακό είναι να 
την έχεις ψωνίσει ότι το 'χεις u Και να 
γίνεσαι ρεζίλι u Και ο Γκλέτσος στον 
ΣΥΡΙΖΑ u Γιατί όχι; u Καλύτεροι είναι 
οι πρώην ανελίτες; u'Η η Βάρτζελη; u 

Που έχει ασκήσει εξουσία ως «αντ' αυ-
τού» του Γιωργάκη; u Ενώ ο Γκλέτσος, 
μέχρι δήμαρχος Στυλίδας κατάφερε να 
φτάσει u «Ο εχθρός είναι ΑΠΕΝΑΝΤΙ! 

Αντιληπτόν ή να το “ψυχιατρικοποιή-
σω“;;;;;;» u Προειδοποίηση Πολάκη προς 
συριζαίους που του την έπεσαν u Δικό 
μας ερώτημα προς τους μη συριζαίους 
που ασχολήθηκαν με το έμεσμα Πολά-
κη κατά Αγαπηδάκη u Ο Πολάκης είναι 
χυδαίος u Η Αγαπηδάκη είναι λιγότερο 
χυδαία μ' αυτά που έγραψε; u Γιατί δεν 
την περιλάβατε κι αυτήν; u Γιατί την 
αντιμετωπίσατε σαν ένα αθώο πλάσμα 
που δέχτηκε την επίθεση Πολάκη; u 

Αξίζει αυτή η κυρία να κατέχει κρατικό 
πόστο; u Ο Πολάκης τουλάχιστον είναι 
εκλεγμένος u Αυτή είναι δοτή u Και 
κέρδισε το πόστο της με τις βρομιές 
που έγραφε κατά των συριζαίων u Ετσι 
αναδεικνύονται οι «άριστοι» u Κάποια 
παπαγαλάκια χάνουν και την αίσθηση 
του γελοίου, όταν καλούνται να γλεί-
ψουν κάποιον αστό πολιτικό u Διαβά-
στε τίτλο σχολίου u «Ο Αβραμόπουλος 
έβαλε τη σφραγίδα του στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή»! u Η Επιτροπή μάλλον δεν το 
κατάλαβε u Ούτε οι ευρωπαϊκές κυβερ-
νήσεις u Καλά, για τους λαούς δεν το 
συζητάμε καν u Μαγκιά κλανιά Δένδια 

u Απείλησε τον πρεσβευτή της Λιβύης 
με απέλαση, αν δεν του παραδώσει το 
τουρκολιβυκό έγγραφο συμφωνίας u 

Δεν απείλησε, όμως, τον πρεσβευτή της 
Τουρκίας u Πρρτ, πρρτ! u Κάθε που ο 
Τσίπρας αντιμετωπίζει κριτική από τ' 
αριστερά, ενισχύει τη Δούρου u Κι αυ-
τή παίζει πρόθυμα το παιχνίδι του u Οχι 
μόνο γιατί κινούνται στον ίδιο χώρο, του 
απόλυτου πολιτικού αμοραλισμού και 
της έλλειψης αρχών u Αλλά και γιατί 
μόνη της δεν μπορεί να καταφέρει τί-
ποτα u Ετερόφωτη είναι, όχι αυτόφωτη 

u Εβγαλε το άχτι του ο Σαμαράς στο 
συνέδριο της ΝΔ u Ο Κούλης είναι 
Μητσοτάκης u Και σίγουρα του την 
έχει φυλαγμένη u Ομόφωνα ψηφίστη-
κε η πολιτική απόφαση στο διήμερο της 

Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης 
του ΣΥΡΙΖΑ u Ομόφωνα u Δηλαδή, 
την ψήφισαν και ο Γκλέτσος και ο Λά-
μπρου, και ο Φίλης και ο Τζουμάκας, και 
ο Τσακαλώτος και ο Μπίστης u Για να 
μην κοροϊδευόμαστε, έτσι; u Η Φώφη 
ετοιμάζει και συνέδριο νεολαίας! u Εχει 
πλάκα αυτό το μείγμα που απέμεινε στο 
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ u Γεροντάρες του πα-
λιού ΠΑΣΟΚ και φλώρια της Φώφης u 

Μπουζουξίδικα και χιπστερόμπαρα u 

Ο Παπαδημούλης καταψήφισε τη νέα 
Κομισιόν, όπως ολόκληρη η ευρωομάδα 
GUE u Ο Πετράκης Κόκκαλης ψήφισε 
υπέρ u O Γεωργούλης έκανε αποχή u 

Αμα τα 'χεις καλά με την Κομισιόν, όλο 
και θα «βολευτείς» u Και ο Κραουνάκης 
στον νέο ΣΥΡΙΖΑ u Η πλάκα είναι πως 
όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην άνοδο, αυτός 
στήριζε Περισσό u Ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ 
θα ξαναγίνει κυβέρνηση u Τι δεν κατα-
λαβαίνετε; u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Oπως και η ίδια η ζωή, έτσι και το συνέδριό μας επιβεβαίωσε 
τα λόγια της ιδρυτικής μας διακήρυξης: ότι υπηρετούμε 

«τα συμφέροντα του έθνους πέραν και πάνω απ΄ τις 
παραπλανητικές ετικέτες της Δεξιάς, της Αριστεράς και του 

Κέντρου». Δεν απεμπολούμε την ιδεολογική μας ταυτότητα ούτε 
τις ρίζες μας. Ομως τα παλιά πολιτικά σύνορα μεταφέρονται 

από το δίπολο Αριστερά-Δεξιά στο δίλημμα «Πίσω ή Μπροστά».
Κυριάκος Μητσοτάκης

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Ο Σαμαράς του χάλασε το Θρίαμβο
Ποιος ήταν ο σκοπός του συνέδρι-

ου της ΝΔ; Ούτε ηγεσία θα εξέ-
λεγε, ούτε προεκλογικό ήταν, ούτε 
πρόγραμμα θα συζητούσε. Το μόνο 
που έμενε ήταν να αποτελέσει προ-
σωπικό θρίαμβο του Μητσοτάκη, ο 
οποίος έγινε ο πρώτος αρχηγός που 
κατάφερε να οδηγήσει τη ΝΔ αυτο-
δύναμη στην εξουσία μετά από 12 
χρόνια. Ποια ήταν η είδηση που κυρι-
άρχησε τελικά; Η σκληρή ακροδεξιά 
εμφάνιση του Σαμαρά με μια ομιλία 
εφ' όλης της ύλης, η οποία εμφανώς 
-κάποιες φορές και προκλητικά- αντι-
πολιτευόταν τον Μητσοτάκη και την 
πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνησή 
του.

Ετσι, πήγαν στράφι τα δρώμενα και 
γενικά οι μοντερνιές και οι αμερικα-
νιές που είχαν ετοιμάσει οι επί της 
προπαγάνδας συνεργάτες του Κού-
λη. Μπορεί να φόρεσαν όλοι κόκκινα 
κορδελάκια για να τιμήσουν την πα-
γκόσμια μέρα κατά του AIDS, μπορεί 
να χρησιμοποίησαν μπογιές για να 
υποδηλώσουν τη θέση τους υπέρ της 
ισότητας των γυναικών, μπορεί ο Κού-
λης να πάτησε την κόρνα για να ξε-
κινήσει ο νυχτερινός φιλανθρωπικός 
αγώνας τεσσάρων χιλιομέτρων (με 
συμμετοχή του Μπασινά, του Φύσσα 
και του Γιούρκα), μπορεί να έβαλαν 
κοριτσάκια να τρέχουν στη σκηνή για 
να θυμίζουν τα events του Ανδρέα 
Παπανδρέου (καμία σχέση, βέβαια), 
μπορεί να κουβάλησαν διάφορους 
από την Ευρώπη για να μιλήσουν για 
διάφορα (ακόμα και τον Μαργαρίτη 
Σχοινά που εκφώνησε ομιλία σκληρού 
δεξιού κομματάρχη, βάλλοντας κατά 
του ΣΥΡΙΖΑ), όμως είδηση έγινε μόνο 
η ομιλία Σαμαρά.

Απολύτως αναμενόμενο, σύμφωνα 
με τη λογική του αστικού Τύπου, την 
οποία ξέρει πολύ καλά ο Σαμαράς και 
την εκμεταλλεύτηκε. Από τους πρώην 

αρχηγούς της ΝΔ, ο μεν Καραμανλής 
δεν πήρε το λόγο, όπως το συνηθίζει, 
ο δε Μεϊμαράκης μίλησε για λίγο 
υπό την ιδιότητα του προέδρου του 
συνεδρίου, σε απόλυτα ενωτικό κλί-
μα και χωρίς αντι-ΣΥΡΙΖΑ εξάρσεις. 
Αντίθετα, ο Σαμαράς δεν έμεινε στα 
τυπικά-ενωτικά, αλλά εκφώνησε ομι-
λία ως επικεφαλής εσωκομματικής 
φράξιας, της ακροδεξιάς φράξιας. 
Κι αυτό από μόνο του συνιστά απειλή 
για τον Μητσοτάκη (για το μέλλον βέ-
βαια). Κανένας -πολύ περισσότερο ο 
Μητσοτάκης- δεν παραβλέπει το γε-
γονός ότι καμιά δεκαριά βουλευτές 
της ΝΔ έχουν προτείνει δημόσια τον 
Σαμαρά για πρόεδρο της Δημοκρατί-
ας, προσπαθώντας να τον φορέσουν 
καπέλο στον Κούλη.

Η κυβέρνηση μιλάει για «μετανα-
στευτικό-Προσφυγικό», ο Σαμαράς 
μίλησε για «λαθρομεταναστευτικό», 
καταχειροκροτούμενος μάλιστα από 
το δεξιό ακροατήριο. Κι όχι μόνον αυ-
τό, αλλά σαν χρυσαυγίτης με κοστού-
μι και γραβάτα, έκανε λόγο για «ει-
σβολείς» και για «λαθροεποικισμό». 
Λες και είναι ποτέ δυνατόν μερικές 
δεκάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι 

πρόσφυγες και μετανάστες να εποικί-
σουν μια χώρα με πληθυσμό έντεκα 
εκατομμύρια. Κάτι τέτοια, όμως, πιά-
νουν στο άλογο ακροδεξιό και δεξιό 
ακροατήριο, ως ο φυσικός ηγέτης 
του οποίου θέλησε να εμφανιστεί ο 
Σαμαράς. Kαι βέβαια, ο Σαμαράς δε 
θα μπορούσε ν' αφήσει τη Συμφωνία 
των Πρεσπών. Με το «Μακεδονικό» 
έχτισε την πολιτική του καριέρα. Το 
ότι τα έχωσε χοντρά στον ΣΥΡΙΖΑ δε 
λέει τίποτα. Αυτό είναι κοινός τόπος 
για κάθε πατριδοκάπηλο δεξιό. Εκεί-
νο που μέτρησε είναι ότι την έπεσε 
στην τακτική του Μητσοτάκη, που 
έχει    φτιάξει τις σχέσεις του με τη 
Βόρεια Μακεδονία, έχει συναντηθεί 
δυο φορές με τον Ζάεφ και έχει υπο-
σχεθεί δημόσια ότι θα βάλει πλάτη 
για να πάρει η Βόρεια Μακεδονία το 
καθεστώς της υπό ένταξη στην ΕΕ χώ-
ρας. Κόντρα σ' όλα αυτά, ο Σαμαράς 
έθεσε ως κεντρικό καθήκον στην κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη το «πώς θα απο-
δεσμευτούμε, χωρίς να πληρώσουμε 
κόστος», χωρίς να παραλείψει να πε-
τάξει την μπηχτή: «δεν μπορούμε και 
να ωραιοποιούμε μια Συμφωνία που 
εμείς οι ίδιοι την έχουμε καταγγείλει 

ως “επιζήμια“ και “απαράδεκτη“. Και 
που επί πλέον, δεν περπατάει…».

Η θέση του Σαμαρά για τη Συμφω-
νία των Πρεσπών δεν μπορεί παρά 
να πόνεσε τον Κούλη. Οχι μόνο γιατί 
αύριο θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις 
στο Βερολίνο και τις Βρυξέλλες (αυ-
τό θα μπορέσει να το κάνει), αλλά και 
γιατί ο Σαμαράς έδωσε τροφή στους 
συριζαίους, οι οποίοι δεν άφησαν 
ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία. Αντί 
να καμαρώνουν σ' ένα συνέδριο-θρί-
αμβο, ο Μητσοτάκης και οι άνθρωποί 
του βρέθηκαν στην ανάγκη ν' απα-
ντούν για τον Σαμαρά και να κάνουν 
τους χαζούς. Τα δε παπαγαλάκια τους 
στον αστικό Τύπο να αρθρογραφούν 
υπέρ του ότι είναι προτιμότερο να 
υπάρχει μια ακροδεξιά πτέρυγα στη 
ΝΔ με αρχηγό τον Σαμαρά, παρά 
να υπάρχουν αδέσποτοι ακροδεξιοί 
εκτός ΝΔ.

Ο Κούλης μόλις είχε φάει ένα γερό 
μπάτσο με την ιστορία των διοικητών 
των νοσοκομείων. Το συνέδριο-θρίαμ-
βος ήταν η ευκαιρία του ν' αποδράσει. 
Και βγήκε ο Σαμαράς και του το χά-
λασε. Και μόνο γι' αυτό δεν πρόκειται 
να τον συγχωρήσει. Αν είναι… γνήσιος 
Μητσοτάκης, θα περιμένει την πρώτη 
ευκαιρία για να δείξει στον Σαμαρά 
την πόρτα της εξόδου. Τώρα που είναι 
ακόμα πολιτικά δυνατός και κανένας 
δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει. 
Τώρα που μπορεί ν' αφήσει τον Σα-
μαρά μόνο του, καθώς οι βουλευτές 
που επηρεάζει δύσκολα θα εγκατέ-
λειπαν τους υπουργικούς θώκους ή 
την ελπίδα να πάρουν υπουργικούς 
θώκους. Αν δεν το κάνει, τότε, όταν 
θ' αρχίσει η πτώση, θα βρει τον Σα-
μαρά μπροστά του επικεφαλής εσω-
κομματικής ομάδας που θα προωθεί 
κάποιον άλλο για την αρχηγία. Οπως 
έκανε ο πατέρας του Κούλη με τον 
Εβερτ, που τον υπονόμευε συνέχεια, 

για ν' ανοίξει το δρόμο στη Ντόρα. 
Τελικά, «έφαγε» τον Εβερτ, συμφώ-
νησε να προωθήσει τον Σουφλιά 
(η Ντόρα μπορούσε να περιμένει), 
αλλά οι καραμανλικοί βαρόνοι της 
ΝΔ του έκαναν ματ, προωθώντας 
τον Κώστα Καραμανλή. Και βέβαια, 
δεν μπορεί να μη θυμάται ο Κούλης, 
ότι ένα χρόνο μετά την εκλογή του ο 
Καραμανλής «αποκεφάλισε» το βα-
σικό αντίπαλό του Σουφλιά (μαζί με 
άλλους πέντε βουλευτές) και έθεσε 
ουσιαστικά εκτός κόμματος τον «επί-
τιμο» Κ. Μητσοτάκη, καθαρίζοντας 
το περιβάλλον του από τα «ζιζάνια», 
με τη σύμφωνη γνώμη του «εθνάρχη» 
θείου του.

Ο Σαμαράς δοκιμάζει τις αντοχές 
του Κούλη. Το παίζει μάγκας, δηλώνο-
ντας με νόημα ότι αυτές είναι οι ιδέ-
ες του και δεν τις διαπραγματεύθηκε 
ποτέ για οποιοδήποτε αξίωμα εντός ή 
εκτός Ελλάδας. Ενώ οι πάντες ξέρουν 
ότι ο Κούλης τον έκοψε από την Κο-
μισιόν (θέση που την ήθελε διακαώς) 
και δεν προτίθεται να τον προτείνει 
για πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτός 
εμφανίζει αντεστραμμένη την εικόνα. 
Σιγά τον μάγκα. Οταν τον είχε ξανα-
βάλει στη ΝΔ ο Καραμανλής, κλείνο-
ντας συμφωνία με την οικογένεια Μη-
τσοτάκη, ο Σαμαράς δέχτηκε να κάνει 
το «αγροτικό» του στις Βρυξέλλες και 
μετά να τοποθετηθεί υπουργός… Πο-
λιτισμού. Και όλο αυτό το διάστημα 
έκανε μούγκα, για να μην εξοργίσει 
τον Μητσοτάκη πατέρα. Εκανε γαρ-
γάρα ακόμα και το αγαπημένο του 
«Μακεδονικό» και ψήφιζε στη Βουλή 
υπέρ της σύνθετης ονομασίας. Αυτή 
η ψευτομαγκιά του θυμίζει παιδάκι 
που θύμωσε και κάνει πείσματα. Δεν 
παύει, όμως, να αποτελεί αγκάθι στα 
πλευρά του Κούλη, ο οποίος παρι-
στάνει ότι δεν τρέχει τίποτα, αλλά… 
η ψυχούλα του το ξέρει.

Ο Τσίπρας μαζεύει όλο το πρασινορόζ χαρτί
Αναμενόμενο ήταν, τα δε-

ξιά ΜΜΕ να καταγράψουν 
ό,τι ακούστηκε από τη λεγόμε-
νη «αριστερή πτέρυγα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ» για τους πασόκους και 
τους Γκλέτσους που φιγουρά-
ριζαν ως μέλη της Κεντρικής 
Επιτροπής Ανασυγκρότησης 
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική 
Συμμαχία, και να δημιουργή-
σουν την εικόνα ενός σπα-
ρασσόμενου ΣΥΡΙΖΑ και ενός 
παραπαίοντος Τσίπρα. Ομως, 
τα αυτιά του Τσίπρα και των 
κολλητών του δεν ιδρώνουν 
από κάτι τέτοια. Σε αντίθεση 
με κόμματα όπως η ΝΔ, που 
θέλουν να εμφανίζονται πά-
ντοτε συμπαγή γύρω από τον 
αρχηγό, ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί 
τη ροζ παράδοση της «ανα-
νεωτικής Αριστεράς», η οποία 
θέλει το φραξιονισμό να εκδη-
λώνεται ανοιχτά.

Αυτοί που κατέγραψαν τι 
είπαν ο Λάμπρου, ο Φίλης, 
ο Τσακαλώτος και τι τους 
απάντησαν ο Παππάς, ο Μπί-
στης, ο Κουβέλης, «ξέχασαν» 
να σημειώσουν ότι η πολιτική 

απόφαση στο τέλος ψηφίστη-
κε ομόφωνα. Οι Τσιπραίοι τα 
ξέρουν αυτά, γι' αυτό και δεν 
ανησυχούν. Ξέρουν ότι δε 
γίνεται κάποιος ιδεολογικο-
πολιτικός αγώνας, αλλά ένας 
αγώνας για το μοίρασμα της 
κομματικής ισχύος, η οποία 
συνεπάγεται και μοίρασμα 
κυβερνητικών και κρατικών 
πόστων, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
ξαναβρεθεί στην κυβέρνηση.

Οι μικροφραξιονιστές του 
ΣΥΡΙΖΑ ενεργούν σαν τους 
λομπίστες. Ο καθένας τους 
έχει ένα -μικρό ή μεγαλύτε-
ρο- ακροατήριο που πρέπει να 
βολέψει. Γι' αυτό γκρινιάζουν. 
Κι έχουν μάθει όλοι τους να 
ντύνουν αυτή τη γκρίνια με 
λαμπρά ιδεολογικά και πολιτι-
κά χρώματα. Γι' αυτό -επανα-
λαμβάνουμε- δεν ανησυχούν 
οι Τσιπραίοι. Ξέρουν πολύ κα-
λά ότι μετά το στραπάτσο της 
ΛΑΕ και όσων την ακολούθη-
σαν (μεταξύ των οποίων και κά-
ποιοι «προεδρικοί» από την πα-
λιά Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ), κανένας 
δεν πρόκειται να εγκαταλείψει 

το μεγάλο μαντρί. Ολοι αυτοί 
δε δίστασαν να εξαπατήσουν 
με τον πιο αισχρό τρόπο εκεί-
νους που τους εμπιστεύτηκαν 
το 2015. Ολοι αυτοί διαχει-
ρίστηκαν (ως κυβερνητικά ή 
κρατικά ή κομματικά στελέχη) 
τη μνημονιακή βαρβαρότητα, 
χωρίς αναστολές και χωρίς τύ-
ψεις. Αν κάτι τους συνέχει και 
τους συνενώνει είναι ο πόθος 
να ξαναβρεθούν στην εξουσία, 
υπό καλύτερες ίσως συνθήκες 
(και ίδιες ή χειρότερες να εί-
ναι, πάλι δε θα έχουν πρόβλη-
μα, έχουν συνηθίσει πλέον).

H φράξια των 53+, για παρά-
δειγμα, ανακουφίστηκε μετά 
την αποχώρηση του «Αριστε-
ρού Ρεύματος» (Λαφαζάνης 
και σία), διότι παρέμεινε η 
μοναδική καλά οργανωμένη 
φράξια μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. 
Υπ' αυτή την ιδιότητα, στελέχη 
της κατέλαβαν περισσότερα 
πόστα στην κυβέρνηση και 
τον κρατικό μηχανισμό. Τώρα, 
με τη μαζική είσοδο πασόκων 
που το μάτι τους γυαλίζει για 
εξουσία, οι 53+ προσπαθούν 

να διατηρήσουν τα κεκτημένα 
τους. Η τοσοδούλα Νεολαία 
ΣΥΡΙΖΑ τα έχει με την ΠΑΣΠ 
ΑΣΟΕΕ. Ξέρει καλά πως πρό-
κειται για μια ομάδα λεγεωνά-
ριων, δομημένη σφιχτά και δυ-
νατή στο φραξιονισμό, η οποία 
έκανε ένα πέρασμα από τους 
Οικολόγους Πράσινους (184 
μέλη της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ έκα-
ναν αίτηση εγγραφής στους 
Πράσινους!) και κατάφερε 
να τους μπαχαλέψει και να 
τους οδηγήσει σε διάσπαση! 
Αντιλαμβάνονται, λοιπόν, οι 
νεολαίοι ΣΥΡΙΖΑ ότι με έναν 
τέτοιο αντίπαλο μπροστά τους, 
οι περισσότεροι από δαύτους 
θα μείνουν με τις φιλοδοξίες 
τους.

Αφού, λοιπόν, είπε η κάθε 
φράξια και το κάθε στέλεχος 
τον πόνο της/του, ψήφισαν 
όλοι μαζί το κείμενο που εί-
χε κατατεθεί, φτιαγμένο από 
τους Τσιπραίους παρέα με 
τους πασοκοδημαρίτες της 
«προοδευτικής συμμαχίας», οι 
οποίοι εδρεύουν στα γραφεία 
της ΔΗΜΑΡ στην Αγίου Κων-

σταντίνου. Εγινε, δηλαδή, αυτό 
που ήθελε και στο οποίο από 
την αρχή είχε ποντάρει ο Τσί-
πρας, γνωρίζοντας ότι σήμε-
ρα κανένας δεν μπορεί να τον 
αμφισβητήσει. Το μομέντουμ 
βρίσκεται στην πλευρά του, το 
ξέρει, το εκμεταλλεύεται.

«Η Κεντρική Επιτροπή Ανα-
συγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ και 
της Προοδευτικής μας Συμμα-
χίας έχει τον στόχο  της ανασύ-
νταξης, της ανασυγκρότησης 
και του μετασχηματισμού  της 
πολιτικής μας συμμαχίας σε 
ένα σύγχρονο ανοιχτό, δημο-
κρατικό και συμμετοχικό κόμμα 
της κυβερνώσας αριστεράς», 
είπε ο Τσίπρας στην εισήγησή 
του. Ξεκάθαρα πράγματα: όλοι 
μαζί, συριζαίοι, δημαρίτες, πα-
σόκοι, κουβελικοί θα φτιάξου-
με ενιαίο κόμμα. Ο Τσίπρας 
αναφέρθηκε γενικά και αόρι-
στα «πόσο δύσκολο αλλά και 
πόσο αναγκαίο είναι αυτό το 
εγχείρημα της ενότητας» και 
ζήτησε να κάνουν «όλοι ένα 
βήμα πίσω από τις μικρές μας 
απόλυτες αλήθειες και βεβαι-

ότητες και ένα βήμα μπροστά 
στη συνεννόηση, στην κατανό-
ηση, στη συνεργασία». 

Οσο για τον… ταξικό χαρα-
κτήρα του νέου κόμματος, το 
περιέγραψε όπως περιέγραφε 
το ΠΑΣΟΚ τον εαυτό του, όταν 
εγκατέλειψε τις αναφορές 
στους «μη προνομιούχους»: 
«Με  τη νεολαία στην πρώτη 
γραμμή, με τους έμπειρους  
αγωνιστές στους  χώρους ερ-
γασίας, με  τους παραγωγούς, 
τους αγρότες στην ύπαιθρο και 
τους επιχειρηματίες του υγιούς 
παραγωγικού κεφαλαίου, που 
υφίστανται τις βλαπτικές δρά-
σεις του παρασιτικού κεφαλαί-
ου που επικρατεί. Αλλά και με 
τους πρωτοπόρους των καινο-
τομιών, με την ικμάδα  κάθε δη-
μιουργού. Με την προοδευτική 
διανόηση, με τους ανθρώπους 
των γραμμάτων και των τεχνών 
στην πρώτη γραμμή». Μήπως 
αυτό δεν ήταν το ιδεολόγημα 
του ΣΥΡΙΖΑ στα χρόνια της κυ-
βερνητικής του θητείας; Τώρα 
απλά το καταγράφουν και επί-
σημα ως «πρόγραμμα».
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SPD: Προσπάθεια να 
σταματήσει ο κατήφορος

Οσοι δεν παρακολουθούν τη γερμανική πολιτική μπορεί και 
να εξεπλάγησαν. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Βό-

ρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας Νόρμπερτ Βάλτερ Μπόργιανς και 
η βουλευτίνα του ίδιου κρατιδίου Σάσκια Εσκεν επικράτησαν με 
53,06% του αντικαγκελάριου και υπουργού Οικονομικών Ολαφ 
Σολτς και της Κλάρα Γκάιβιτς, μέλους του προεδρείου του κόμ-
ματος, οι οποίοι συγκέντρωσαν ποσοστό 45,3%, στην ψηφοφορία 
των μελών του SPD. Ετσι, το δίδυμο Μπόργιανς-Εσκεν θα πάρει 
τα ηνία του αρχαιότερου κόμματος της Γερμανίας, μετά την τυ-
πική επικύρωση του εκλογικού αποτελέσματος από το συνέδριο 
του κόμματος την επόμενη εβδομάδα.

Οσοι παρακολουθούν τη γερμανική πολιτική σίγουρα δεν εξε-
πλάγησαν. Το SPD βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, οπότε ήταν 
απόλυτα λογικό να έχουν καλύτερη τύχη οι υποψήφιοι που εμφα-
νίζονταν να εκπροσωπούν τη λεγόμενη αριστερή πτέρυγα και τη  
Νεολαία του κόμματος Γιούζος. Αυτοί και νίκησαν τελικά (μολο-
νότι το δίδυμο Σολτς-Γκάιβιτς ήταν πρώτο στον πρώτο γύρο), σε 
μια ψηφοφορία που για πρώτη φορά στην ιστορία του SPD γινό-
ταν με δίδυμα, κατά το παράδειγμα του Linke, των Πράσινων και 
της ακροδεξιάς AfD. Στην ψηφοφορία, πάντως, πήρε μέρος μόλις 
το 54% των 426.000 μελών του SPD, δείγμα κι αυτό της κρίσης 
που διέρχεται η άλλοτε κραταιά γερμανική σοσιαλδημοκρατία.

Το πολιτικό σκηνικό στη Γερμανία αρχίζει και γίνεται και πάλι 
ρευστό, καθώς μεγάλο μέρος των μεσαίων στελεχών και η Νεο-
λαία πιέζουν για αποχώρηση από τον κυβερνητικό «μεγάλο συ-
νασπισμό» με τη Δεξιά (SDU/CSU). Την απόφαση θα πάρει το 
συνέδριο και δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι θα λέει αποχώρη-
ση, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των βουλευτών και τα κορυφαία 
στελέχη του κόμματος αντιδρούν σ' αυτό. Είναι χαρακτηριστική 
η τοποθέτηση του ξεχασμένου Μάρτιν Σουλτς: «Η συμβουλή μου 
είναι να μην αναζητήσει (σ.σ. το κόμμα) τη σωτηρία στην έξοδο 
από την κυβέρνηση αλλά στη δύναμη του SPD μέσα στην κυβέρ-
νηση». Αλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε. Ολοι ξέρουν ότι αυτοί που 
δε θέλουν έξοδο από την κυβέρνηση φοβούνται ότι αν γίνουν 
εκλογές κάποιοι απ' αυτούς δε θα είναι ούτε βουλευτές. Κλασικά 
πράγματα, τα έχουμε δει και στην Ελλάδα.

Μπόργιανς και Εσκεν απέφυγαν να πουν οτιδήποτε για αποχώ-
ρηση από την κυβέρνηση Μέρκελ. Μίλησαν για επαναδιαπραγ-
μάτευση της κυβερνητικής συμφωνίας. Ομως η πρόεδρος της 
CDU Ανεγκρέτ Κραμπ-Καρενμπάουερ αρνείται νέα διαπραγμά-
τευση και κάλεσε το SPD να αφοσιωθεί στο έργο της κυβέρνη-
σης. Μένει να δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση του SPD και 
τι θα κάνει η Μέρκελ, αν η απόφαση είναι αποχώρηση από την 
κυβέρνηση. Θα συνεχίσει με κυβέρνηση μειοψηφίας; Θα ανα-
ζητήσει νέους συνεταίρους σε Φιλελεύθερους και Πράσινους 
(οι τελευταίοι δύσκολα θα δεχτούν, γιατί αυτό θα ανέκοπτε τη 
δημοσκοπική τους άνοδο); 'Η θα πάει σε εκλογές, προοπτική που 
την αρνείται η γερμανική κεφαλαιοκρατία (και ο σοσιαλδημοκρά-
της πρόεδρος της Δημοκρατίας Σταϊνμάγερ), που θέλει πολιτική 
σταθερότητα σε μια περίοδο που η Γερμανία αντιμετωπίζει το 
φάσμα της ύφεσης;

Κυβέρνηση και μαφία χέρι-χέρι

Η Ντάφνε Καρουάνα Γκαλιζία 
ήταν μια μαλτέζα δημοσιο-

γράφος που έκανε έρευνες για 
φαινόμενα κυβερνητικής δια-
φθοράς, συμμετέχοντας και 
στη διεθνή ομάδα των Panama 
Papers. Αρκετές φορές εξαπέ-
λυε κατηγορίες ενάντια σε μέλη 
της κυβέρνησης του… σοσιαλι-
στή Τζόζεφ Μουσκάτ (Εργατι-
κό Κόμμα). Την εξόντωσαν τον 
Οκτώβρη του 2017 με μια βόμβα 
στο αυτοκίνητό της. Το καθαρά 
μαφιόζικο χτύπημα ήταν μήνυμα 
για όποιον ή όποια θα δοκίμαζε 

να διασαλεύσει την τάξη και την 
ησυχία.

Δύο χρόνια από τότε, συνελή-
φθη ο επιχειρηματίας Γιόργκεν 
Φένετς και κατηγορείται ότι 
είναι αυτός που έδωσε εντολή 
για τη δολοφονία της Γκαλιζία. 
Οι μπάτσοι τον συνέλαβαν την 
ώρα που ήταν έτοιμος να την 
κοπανήσει με τη θαλαμηγό του. 
Ο εκλεκτός αυτός επιχειρημα-
τίας είναι επικεφαλής επιχειρη-
ματικού ομίλου με ναυαρχίδα 
εταιρία ενέργειας. Η Γκαλιζία 
είχε κάνει έρευνες γι' αυτή την 

εταιρία, οι οποίες πέρα από 
κάτι «σκοτεινές» επαφές με το 
Αμπού Ντάμπι, αποκάλυψαν 
και στενές επαφές του Φένετς 

με μέλη της κυβέρνησης.
Ετσι, άρχισε ένα γαϊτανάκι 

αποκαλύψεων. Πρώτος υπέ-
βαλε παραίτηση ο διευθυντής 

του πρωθυπουργικού γραφείου 
Κιθ Σέμπρι. Τον ακολούθησε ο 
υπουργός Τουρισμού Κόνραντ 
Μίτσι, που παραιτήθηκε «υπό το 
φως των εξαιρετικών πολιτικών 
και γενικών συνθηκών στη χώ-
ρα». Τελευταίος στη σειρά ήταν 
ο υπουργός Οικονομίας Κρις 
Καρντονά, που… ανέστειλε το 
ρόλο του στην κυβέρνηση «εν 
αναμονή των εν εξελίξει ερευ-
νών και διαδικασιών».

Και ο πρωθυπουργός Τζόζεφ 
Μουσκάτ; Αυτός απλώς… προ-
ήδρευε (σαν τον ομογάλακτό 
του Κ. Σημίτη ένα πράμα). Πή-
γε να την σκαπουλάρει, αλλά 
στο τέλος το κόμμα του τον 

υποχρέωσε να ανακοινώσει ότι 
προκηρύσσει εκλογές για νέα 
κομματική ηγεσία τον Γενάρη. 
«Ο ρόλος μου τώρα είναι να δι-
ασφαλίσω ότι θα διαπλεύσουμε 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
αυτή την ταραγμένη περίοδο», 
δήλωσε ο Μουσκάτ! Είχε προ-
κηρύξει πρόωρες εκλογές και 
το 2017, όταν αποκαλύφθηκε ότι 
η σύζυγός του άνοιξε λογαρια-
σμό για τις μίζες στον Παναμά. 
Οι μίζες προέρχονταν από το 
Αζερμπαϊτζάν (πάλι η ενέργεια 
στη μέση), όμως ξεχάστηκαν 
καθώς ο Μουσκάτ κέρδισε τις 
εκλογές τον Ιούνη του 2017. Λίγο 
μετά δολοφονήθηκε η Γκαλιζία.

Σιωναζιστές 
στα πάντα

Είναι ο Κόρμπιν αντισημί-
της; Αστεία πράγματα. Ούτε 
ιδεολογικά θα μπορούσε να 
είναι, ούτε κάτι τέτοιο θα τον 
διευκόλυνε στην προώθηση 
της πολιτικής του ατζέντας. Κι 
όμως, πάνω στην κορύφωση 
της προεκλογικής εκστρατείας 
στη Βρετανία κι ενώ οι δημο-
σκοπήσεις έδιναν τη διαφορά 
με την οποία προηγούνται οι 
Συντηρητικοί να μειώνεται, 
βγήκε στο μεϊντάνι ο μεγά-
λος ραβίνος της Βρετανίας 
Εφραίμ Μίρβις και χαρακτή-
ρισε τον Κόρμπιν ακατάλληλο 
για πρωθυπουργό, διότι με τη 
δική του έγκριση διαχύθηκε 
στο κόμμα του το δηλητήριο 
του αντισημιτισμού.

Οσο και να ψάξει κανείς 
στις επίσημες ανακοινώσεις 
του Εργατικού Κόμματος, των 
στελεχών του, πολιτικών και 
συνδικαλιστικών, και του ίδιου 
του Κόρμπιν την εποχή που 
δρούσε ως κομματικός ακτιβι-
στής, δε θα βρει αντισημιτικές 
δηλώσεις. Θα βρει μόνο κριτι-
κές στο Ισραήλ και τη δολοφο-
νική του συμπεριφορά ενάντια 
στους Παλαιστίνιους. Μετρη-
μένες κριτικές, μάλιστα, όχι 
«έξαλλες» και κυρίως διατυ-
πωμένες από μια πασιφιστική 
σκοπιά, πάντα με καταγγελία 
της ένοπλης αντίστασης των 
Παλαιστίνιων.

Αυτή την κριτική βαφτίζουν 
«αντισημιτισμό» οι σιωνιστές, 
μιμούμενοι και σ' αυτό τους 
χιτλερικούς και τον τρόπο με 
τον οποίο οργάνωνε την προ-
παγάνδα ο Γκέμπελς. Οποιος 
καταγγέλλει τα εγκλήματα 
κατά της ανθρωπότητας που 
διαπράττουν δέχεται την κατη-
γορία του «αντισημίτη», ώστε 
να φοβηθεί και να εγκαταλεί-
ψει την κριτική του. Προωθούν 
μάλιστα, όπου μπορούν, και 
νομοθετήματα που ποινικο-
ποιούν ως αντισημιτισμό κάθε 
κριτική στη σιωνιστική οντότη-
τα και την πολιτική της. Είναι 
τόσο αποθρασυμμένοι που 
δεν ορρωδούν προ ουδενός. 
Γι' αυτό και έχει σημασία οι 
καταγγελίες να μη γίνονται με 
μισόλογα και η υπεράσπιση 
της αντίστασης των Παλαιστί-
νιων με όλα τα μέσα να είναι 
καθαρή και χωρίς επιφυλάξεις.

Πέντε χιλιάδες νοματαίοι (τόσους τους υπο-
λόγισε η αστυνομία) δεν είναι και λίγοι για 

συγκέντρωση στο Ισραήλ. Η είδηση, όμως, δε 
βρίσκεται τόσο στον αριθμό τους όσο στο βα-
σικό τους σύνθημα: «Νετανιάχου παραιτήσου». 
Ηταν η πρώτη συγκέντρωση με τέτοιο περιεχό-
μενο στα τόσα χρόνια που ο Νετανιάχου κυβερ-
νά ως πρωθυπουργός το Ισραήλ.

Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν ήταν 
και οπαδοί του Λικούντ ανάμεσα στους διαδη-
λωτές. Γνωρίζουμε, όμως, ότι οι φωνές μέσα 
στο κόμμα του που καλούν τον Νετανιάχου 
να παραμερίσει ούτε τόσες πολλές είναι ούτε 
τόσο δυνατές. Γι' αυτό και ο «Μπίμπι» τις έχει 
«γραμμένες». Δεν έχει καμιά διάθεση να φύγει 
και ν' αντιμετωπίσει μόνος του, ως ιδιώτης, την 
άσκηση τριών διώξεων σε βάρος του με κατη-
γορίες για διαφθορά, στην οποία προχώρησε ο 
γενικός εισαγγελέας του σιωνιστικού μορφώ-
ματος. Αλλωστε, οι δημοσκοπήσεις που δημο-
σιεύονται δείχνουν ότι μ' αυτόν επικεφαλής το 
Λικούντ θα χάσει ελάχιστα από το νεόκοπο κόμ-
μα του Μπένι Γκανζ, ενώ χωρίς αυτόν θα χάσει 
με μεγάλη διαφορά. Προφανώς, ανάμεσα στο 

σιωνιστικό όχλο ο Νετανιάχου εξακολουθεί να 
είναι «μούρη».

Και κάτι ακόμα. Αυτοί που διαδήλωσαν ζητώ-
ντας από τον (ακόμα πρωθυπουργό) Νετανιά-
χου να παραιτηθεί δεν ήταν τίποτα προοδευτι-
κοί. Σιωνιστές μέχρι το μεδούλι ήταν, οι οποίοι 
συσπειρώνονται γύρω από τον Γκανζ και το 
κόμμα του, το δήθεν κεντρώο, αλλά με την ίδια 
σκληρή σιωνιστική γραμμή έναντι των Παλαιστι-
νίων. Αυτή είναι μια σταθερά για το Ισραήλ και 
δεν αλλάζει. Αλλο η διαμάχη για τον κομματικό 
έλεγχο της εξουσίας, άλλο η ενότητα στους κα-
τοχικούς στόχους του σιωνισμού.

Κόντρες για την εξουσία, ενότητα στους 
κατοχικούς στόχους του σιωνισμού

Στα σκαριά δεκάδες χιλιάδες απολύσεις στην 
αυτοκινητοβιομηχανία

Το 3% του εργατικού δυναμικού της αναμέ-
νεται να περικόψει (έτσι ονομάζει τις απο-

λύσεις η αστική ειδησεογραφία) τα επόμενα 
χρόνια η Daimler. Δεδομένου ότι το εργατικό 
δυναμικό του γερμανικού μονοπωλίου είναι σή-
μερα 304.000 άτομα, οι απολύσεις αναμένεται 
να φτάσουν τις 10.000.

Σύμφωνα με το γερμανικό Τύπο, περικοπές σε 
προσωπικό και μπόνους ετοιμάζουν και η Audi 
και η BMW. Ο γερμανικός καπιταλισμός αντιμε-
τωπίζει ύφεση, οι πωλήσεις αυτοκινήτων έχουν 

αρχίσει να πέφτουν, νέα εργοστάσια ανοίγουν 
ή ετοιμάζονται να ανοίξουν τα μονοπώλια σε 
χώρες μέσης καπιταλιστικής ανάπτυξης (π.χ. η 
Volkswagen ετοιμάζεται να ανοίξει τεράστιο 
εργοστάσιο στην Τουρκία) και -όπως γίνεται 
πάντοτε- την κρίση θα τη φορτώσουν στις πλά-
τες των εργατών τους και στις ιμπεριαλιστικές 
μητροπόλεις, όπου συνήθως υπάρχουν υψηλό-
τερα μεροκάματα και καλύτερες εργασιακές 
σχέσεις. Μένει να δούμε πώς θα αντιδράσουν 
οι γερμανοί εργάτες.

Παραπέμπουν τον Τραμπ οι Δημοκρατικοί

Από τη στιγμή που ξεκίνη-
σαν τη διαδικασία του 

περιβόητου impeachment, θα 
έπρεπε να θεωρούμε σίγου-
ρο ότι οι Δημοκρατικοί, που 
πλειοψηφούν στο Κογκρέσο, 
θα παρέπεμπαν τον Τραμπ 
σε δίκη για καθαίρεση. Δε θα 
άνοιγαν μια τόσο σημαντική 
διαδικασία (είναι μόλις η τέ-
ταρτη φορά στην αμερικάνικη 
Ιστορία που χρησιμοποιείται), 
για να απαλλάξουν οι ίδιοι τον 
Τραμπ και να τον ακούνε μετά 
να θριαμβολογεί και να τους 
αφιερώνει χαιρέκακα tweets.

Μετά από δύο μήνες δημό-
σιων (σε απευθείας τηλεοπτική 
μετάδοση) και κλειστών ακρο-

άσεων, η Επιτροπή Πληροφο-
ριών του Κογκρέσου (κάτι σαν 
επιτροπή αντικατασκοπίας) 
συνέταξε μια έκθεση 300 σελί-
δων (δόθηκε στη δημοσιότητα 
την Τρίτη), η οποία τεκμηριώνει 
την παραπομπή του Τραμπ σε 
δίκη με το ερώτημα της έκ-
πτωσης από το προεδρικό αξί-
ωμα, επειδή καταχράστηκε την 
εξουσία του ασκώντας πιέσεις 
στην Ουκρανία για να τον βο-
ηθήσει στις προεδρικές εκλο-
γές του 2020 και στη συνέχεια 
εμπόδισε τις προσπάθειες του 
Κογκρέσου να ερευνήσει την 
υπόθεση.

Οι Ρεπουμπλικανοί καταψή-
φισαν το πόρισμα, χαρακτηρί-

ζοντάς το «απάτη», διότι «δεν 
περιλαμβάνει αποδείξεις», ενώ 
αποκάλεσαν «διαταραγμένο» 
τον πρόεδρο της Επιτροπής 
Πληροφοριών Ανταμ Σιφ, που 
είχε δηλώσει ότι είναι πιθα-
νόν ο Τραμπ να είχε θέσει σε 
εφαρμογή το σχέδιό του και 
επί Ποροσένκο. Αυτό σημαί-
νει ότι δύσκολα θα επιτευχθεί 
πλειοψηφία 2/3 στη Γερουσία 
(αυτή θα κάνει τη δίκη) υπέρ 
της καθαίρεσης Τραμπ, καθώς 
εκεί την πλειοψηφία έχουν οι 
Ρεπουμπλικανοί. Ο Τραμπ, πά-
ντως, εμφανίστηκε «μπαρου-
τιασμένος» κατά την επιστρο-
φή του από το Λονδίνο, όπου 
τον βρήκαν τα… καλά νέα.
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Ισραηλινή κατασκοπεία μέσω ΜΚΟ 
αποκαλύπτεται και αποτυγχάνει

Είναι γνωστό ότι η καλύτερη 
κάλυψη των ανά τη γη πρα-

κτόρων διαφόρων μυστικών 
υπηρεσιών είναι οι διάφορες 
ΜΚΟ. Με τον τρόπο αυτό οι 
πράκτορες περνούν απαρα-
τήρητοι, αφού οι περισσότε-
ροι δεν περιμένουν από «αν-
θρωπιστικές οργανώσεις» να 
κάνουν τέτοια πράγματα. Στην 
περίπτωση, όμως, των οκτώ ισ-
ραηλινών πρακτόρων της Σα-
γιερέτ Ματκάλ (μίας ακόμα 
μυστικής υπηρεσίας των σιω-
νιστών, που δημιουργήθηκε το 
1957 για να διεξάγει επιχειρή-
σεις αντικατασκοπείας πίσω 
από τις εχθρικές γραμμές) τα 
πράγματα δεν πήγαν όπως τα 
περίμεναν.

Οπως αποκάλυψε έρευνα 
του Αλ Τζαζίρα, που βγήκε 
στον αέρα την περασμένη Κυ-
ριακή, οι ισραηλινοί πράκτο-
ρες κατόρθωσαν στις 11 Νοέμ-
βρη του περασμένου χρόνου 
να περάσουν με ένα ΙΧ μερικά 
χιλιόμετρα μέσα στη Λωρίδα 
της Γάζας μεταμφιεσμένοι σε 
Παλαιστίνιους, με την κάλυψη 
μίας «ανθρωπιστικής» οργάνω-
σης με έδρα τη Γερμανία, ονό-

ματι Humedica International 
Aid. Ο επικεφαλής της οργά-
νωσης στη Γάζα, Joao Pedro 
Santos, ο οποίος νοίκιαζε δι-
άφορες αποθήκες στη Γάζα, 
έγινε… καπνός αμέσως μόλις 
αποκαλύφθηκε η επιχείρηση, 
κι έκτοτε η οργάνωση σταμά-
τησε τις «ανθρωπιστικές» της 
υπηρεσίες (το επιβεβαιώνουν 
παλαιστινιακές πηγές, αλλά 
μπορεί κανείς να το καταλά-
βει και από την ιστοσελίδα 
της που αναφέρει ότι η ορ-
γάνωση λειτουργούσε από το 
Μάη του 2006 μέχρι το Γενά-
ρη του 2019, δηλαδή δυο μήνες 
μετά το γεγονός, βλ. https://
www.humedica.org/projects/
palestinian-territories/index_
eng.html).

Οι πράκτορες κουβαλού-
σαν κοριούς για να τους «φυ-
τέψουν» στο τηλεφωνικό δί-
κτυο των Ταξιαρχιών Κασάμ 
(ένοπλο τμήμα της Χαμάς) 
και μάλιστα ήθελαν να μπουν 
στα τούνελ για να το κάνουν 
αυτό. Η καλύτερη κρυψώνα 
για να αποθηκεύσουν το υλικό 
τους ήταν μία από τις αποθή-
κες φαρμάκων της Humedica. 

Ομως για κακή τους τύχη, πε-
ρίπολος της Χαμάς στην Χαν 
Γιούνις τους σταμάτησε και 
στις ερωτήσεις που τους έκανε 
κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε 
καλά. Ακολούθησε ένοπλη σύ-
γκρουση, στην οποία σκοτώθη-
κε ένας ισραηλινός πράκτορας 
και δύο μαχητές της Χαμάς, 
ενώ οι υπόλοιποι πράκτορες 
κατάφεραν να διαφύγουν χά-
ρη στα ισραηλινά αεροπλάνα 
που έσπευσαν στην περιοχή 
προς υποστήριξή τους. Σύμ-
φωνα με αυτόπτες μάρτυρες, 
τα αεροπλάνα εκτόξευσαν 
πάνω από 40 πυραύλους στην 
περιοχή, σκοτώνοντας τουλά-
χιστον τέσσερα άτομα. Οι μα-
χητές της Χαμάς κατάφεραν 
να βρουν τους κοριούς και να 
τους καταστρέψουν, πληρώ-
νοντας όμως φόρο αίματος, 
καθώς οι κοριοί είχαν επάνω 
τους εκρηκτικό μηχανισμό και 
ανατινάχθηκαν.

Το γεγονός είχε προκαλέσει 
τότε ανησυχίες, γιατί ήταν στα 
σκαριά εκεχειρία με αιγυπτια-
κή διαμεσολάβηση, η οποία 
τελικά επιτεύχθηκε, μολονότι 
οι Παλαιστίνιοι απάντησαν με 

μπαράζ ρουκετών στο Ισραήλ. 
Το γεγονός όμως της εμπλοκής 
της γερμανικής ΜΚΟ δεν είχε 
αποκαλυφθεί τότε.

Συμπέρασμα: Μην εμπι-
στεύεστε τις ΜΚΟ. Ακόμα κι 
όταν εμφανίζονται ως φιλικά 
προσκείμενες στα κινήματα 
και τους αγώνες των λαών, 
κρατάτε «πισινή», γιατί ενίοτε 
αποτελούν φωλιές πρακτόρων 
ή σε αυτές μπορούν εύκολα να 
διεισδύσουν κάθε λογής πρά-
κτορες. Η επαναστατική δου-
λειά δε γίνεται μέσω των ΜΚΟ, 
αλλά με οργανώσεις που δε θα 
πρέπει να ξεχνούν ότι ο ταξι-
κός εχθρός χρησιμοποιεί όλα 
τα μέσα για να εκπληρώσει 
τους βρόμικους σκοπούς του. 
Το πρακτοριλίκι δεν είναι σπορ 
μόνο των σιωνιστών…

ΥΓ. Η ίδια η Humedica, σε 
επικοινωνία που είχε με το Αλ 
Τζαζίρα, αρνήθηκε φυσικά 
κάθε ανάμιξη και ισχυρίστηκε 
ότι ο Σάντος ήταν απλός εθε-
λοντής. Ομως, σε χαρτιά που 
βρήκε το κανάλι, ο Σάντος 
υπέγραφε ως υπεύθυνος της 
περιοχής και όχι ως απλός 
εθελοντής!

Λεφτά υπάρχουν… για 
τους καπιταλιστές, όμως οι 
διαδηλωτές δε μασάνε!

Ούτε η αύξηση του κατώτατου μισθού (όχι από τα λεφτά των 
καπιταλιστών, αλλά του κράτους, δηλαδή με κρατική επιδότηση), 
ούτε οι υποσχέσεις για φοροελαφρύνσεις, ούτε η απομάκρυνση 
των «σκληρών» της κυβέρνησης οδήγησαν σε σταμάτημα των 
διαδηλώσεων που συνεχίζονται εδώ και ενάμιση μήνα χωρίς 
διακοπή στη Χιλή! Κάτω από το βάρος των διαδηλώσεων, η πο-
δοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας αποφάσισε να διακόψει τη 
σεζόν. Οι αγώνες σταμάτησαν μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατά-
σταση (φαντάζεστε τι θα γινόταν στα γήπεδα).

Ομως η κατάσταση δεν «ομαλοποιείται». Η κυβέρνηση έσπευ-
σε να ανακοινώσει σχέδιο «οικονομικής ανάκαμψης» 5.5 δισ. 
δολαρίων, για να τονώσει την οικονομία που συρρικνώθηκε κα-
τά 3.4% τον Οκτώβρη λόγω των συγκρούσεων. Λεφτά για τους 
καπιταλιστές, δηλαδή, και μερικά ψίχουλα για τους πιο εξαθλι-
ωμένους. 

«Δεν είναι μόνο αριθμοί. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες επιχει-
ρήσεις και θέσεις εργασίας βρίσκονται σε κίνδυνο. Η βία, οι 
λεηλασίες και η καταστροφή έχουν βαλτώσει την οικονομία 
με τεράστιο κόστος για τους Χιλιανούς», δηλώνει ο υπουργός 
Οικονομικών Ιγνάσιο Μπριόνες. Τι κοινοτυπία! Η ίδια «καραμέ-
λα», το ίδιο μοτίβο, κάθε φορά που οι καταπιεσμένοι τολμούν να 
σπάσουν την αστική νομιμότητα. Η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται 
για τους «αριθμούς» αλλά για τους «πολίτες» που «πλήττονται 
από τη βία». Δεν πλήττονταν από τους χαμηλούς μισθούς, την 
έλλειψη υγειονομικής περίθαλψης, ούτε τις συντάξεις πείνας! 
Αυτά χτυπούσαν την «πλέμπα», όχι τους «καθωσπρέπει πολίτες»!

Εφτασε, όμως, η ώρα η «πλέμπα» να μιλήσει. Ποιος το περίμενε 
ότι η αύξηση της τιμής των εισιτηρίων στο Μετρό του Σαντιάγο 
κατά δύο σεντ του ευρώ (από τα 1.12 στα 1.16 δολάρια) θα έθετε 
την κοινωνική σταθερότητα της Χιλής σε τέτοιο κίνδυνο; Οι δια-
δηλώσεις που ξεκίνησαν από τους φοιτητές, όταν η κυβέρνηση 
του συντηρητικού δισεκατομμυριούχου προέδρου Σεμπαστιάν 
Πινιέρα αποφάσισε την αύξηση των εισιτηρίων στο Μετρό του 
Σαντιάγο, εξαπλώθηκαν ταχύτατα, σαν φωτιά σε αχυρώνα, και 
οξύνθηκαν σε βαθμό που να χαρακτηρίζονται ως οι χειρότερες 
από τα χρόνια της δικτατορίας Πινοσέτ! Ηταν τέτοιο το μένος 
των διαδηλωτών που η χώρα κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης και ο Πινιέρα πήρε πίσω άρον-άρον την αύξηση στα 
εισιτήρια, χωρίς όμως αποτέλεσμα. 

Ο Πινιέρα, που διετέλεσε πρόεδρος και την τετραετία 2010-
2014, όταν το 2011 βρέθηκε αντιμέτωπος με το φοιτητικό κίνημα, 
έχασε μεγάλο μέρος της δημοτικότητάς του, για να επανέλθει 
το 2018 διορίζοντας στην κυβέρνησή του άτομα που σχετίζονταν 
με τη δικτατορία του Πινοσέτ. Ομως μέχρι τώρα δεν είχε αντιμε-
τωπίσει τέτοια λαϊκή οργή. Η καταστολή, όσο άγρια κι αν είναι, 
δε θα τον σώσει. Το ζήτημα είναι, πώς μέσα από αυτή την οργή 
θα γεννηθεί η ανάγκη για ταξική οργάνωση, που είναι το μέγα 
ζητούμενο της εποχής μας, για να μπορέσει να καρποφορήσει το 
κίνημα κι όχι να φυλλορροήσει πατώντας κάποια μπανανόφλου-
δα που θα του πετάξει το σύστημα, είτε ρίχνοντας την κυβέρνηση 
είτε υποσχόμενο κάποιες μεταρρυθμίσεις που δε θα θέτουν σε 
κίνδυνο την αστική εξουσία.

Μία ακόμα εκεχειρία έσπα-
σε στην πολύπαθη επαρ-

χία του Ιντλίμπ της βορειοδυτι-
κής Συρίας, όπου βρίσκονται οι 
εναπομείναντες αντικαθεστω-
τικοί αντάρτες που βαφτίζο-
νται συλλήβδην «τζιχαντιστές» 
(για ευνόητους λόγους). Η 
εκεχειρία είχε επιτευχθεί στα 
τέλη του Αυγούστου, μετά από 
τις πολύνεκρες επιθέσεις που 
εξαπέλυσε τον Ιούλη το καθε-
στώς, με ρωσικές πλάτες φυσι-
κά (βλ. http://www.eksegersi.
gr/issue/1016/Διεθνή/33634.

Συνεχίζονται-οι-κυβερνητικές-
επιθέσεις-με-ρω). Είδαν όμως 
ότι το Ιντλίμπ δεν μπορούσαν 
να το καταλάβουν και στα-
μάτησαν. Τώρα ξαναρχίζουν, 
ελπίζοντας ότι με τον πόλεμο 
φθοράς θα καταφέρουν κά-
ποια στιγμή να τους λυγίσουν, 
γι’ αυτό και χτυπούν ακόμα και 
αγορές προκαλώντας απώλει-
ες ανάμεσα στους αμάχους.

Στο εξάμηνο που είχε κρα-
τήσει η περσινή εκεχειρία (που 
αποφασίστηκε τον Σεπτέμβρη 
του 2018) είχαν σκοτωθεί 2.000 

άτομα! Τώρα, μέσα σε δυο μό-
νο μέρες σκοτώθηκαν 70 και ο 
αριθμός συνεχώς αυξάνεται. 
Το αίμα στη Συρία εξακολουθεί 
να ρέει σα νεράκι από καλοκαι-
ρινή μπόρα. Μέχρι στιγμής, ο 
απολογισμός είναι 370 χιλιά-
δες νεκροί και εκατομμύρια 
εκτοπισμένοι, αλλά φαίνεται 
ότι ο πόλεμος δε θα τελειώσει 

γρήγορα. Ο Ασαντ, έχοντας 
κατορθώσει να καθυποτάξει 
μέχρι και τους Κούρδους, 
αναδεικνύεται κυρίαρχος διά 
πυρός και σιδήρου, σε ένα πό-
λεμο άδικο απ’ όλες τις πλευ-
ρές, η κάθε μία από τις οποίες 
εναποθέτει τις ελπίδες της στις 
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και 
τους δορυφόρους τους.

Συρία: Εσπασε μία ακόμα εκεχειρία

Κολομβία

Μαστίγιο και καρότο, αλλά το 
κίνημα δεν υποχωρεί

Η τεράστια διαδήλωση, με 
περισσότερους από 250 

χιλιάδες διαδηλωτές και η γε-
νική απεργία που έγιναν στα 
τέλη Νοέμβρη στην Κολομβία 
σηματοδότησαν μία νέα περίο-
δο στην πολιτική ζωή της χώρας. 
Μέχρι σήμερα, ήταν το αριστε-
ρό αντάρτικο (FARC και ELN) 
που εμφανιζόταν να αντιστέκε-
ται στην αντιδραστική πολιτική 
των κολομβιανών κυβερνήσεων. 
Τώρα, η κυβέρνηση του ακροδε-
ξιού Ιβάν Ντούκε (πολιτικού τέ-
κνου του επί χρόνια προέδρου 
της χώρας, Αλβάρο Ουρίμπε), 
που αντιτάχτηκε και καταστρα-
τήγησε τελικά τη συμφωνία 
ειρήνευσης που επιτεύχθηκε 
μεταξύ της κυβέρνησης του 
κεντροδεξιού πρώην προέδρου  
Χουάν Μανουέλ Σάντος και της 
ηγεσίας των Επαναστατικών 

Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομ-
βίας (FARC), βρίσκεται αντιμέ-
τωπη με ένα λαϊκό κίνημα που 
απαιτεί ανθρώπινες συντάξεις 
και αντιτίθεται στη μείωση του 
κατώτατου μισθού και την επα-
ναφορά του ΦΠΑ στα φτωχό-
τερα λαϊκά στρώματα, την ίδια 
στιγμή που η κυβέρνηση αποφά-
σιζε να μειώσει τους φόρους για 
τους καπιταλιστές. 

Το κίνημα δεν απαιτεί όμως 
μόνο την απόσυρση των αντι-
δραστικών μέτρων της δεξιάς 
κυβέρνησης, αλλά και την επα-
ναφορά της συμφωνίας ειρή-
νευσης. «Ζούμε σε μία χώρα 
που σκοτώνει παιδιά, σκοτώνει 
κοινωνικούς ηγέτες, με μία κυ-
βέρνηση που είναι ενάντια στην 
ειρήνη», δήλωνε στον βρετανικό 
«Γκάρντιαν» η ιδιοκτήτρια ενός 
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Εντός των τειχών
Εκατό βιολιά συντονίζονται και συγχρονίζονται 

στην ίδια μελωδία, η οποία περνάει από το 
νανούρισμα στο πολεμικό εμβατήριο και τανάπαλιν.

Ο προαιώνιος εχθρός μας απειλεί. Σβήνει από το 
χάρτη τα νησιά μας. Απειλεί να μας αρπάξει τους 
υδρογονάνθρακές μας. Παραβιάζει ωμά τη διεθνή 
νομιμότητα.

Σ' αυτόν τον αγώνα δεν μπορούμε να περιμένουμε 
βοήθεια από κανένα. Ολοι χαϊδεύουν την Τουρκία 
γιατί έχουν συμφέροντα εκεί. Θα κάνουμε 
διπλωματικές κινήσεις, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι 
την κρίσιμη ώρα θα είμαστε μόνοι μας.

Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Να μην 
αφήσουμε το σαράκι της φυλής να μας αδυνατίσει. 
Αλλο η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στα 
κόμματα, άλλο το εμφυλιοπολεμικό κλίμα που 
υπονομεύει την τόσο απαραίτητη σ' αυτές τις 
κρίσιμες στιγμές εθνική ενότητα.

Ας αντλήσουμε διδάγματα καταρχάς από τη 
σύγχρονη Ιστορία του τόπου. Αυτοί που παριστάνουν 
τους εθνικόφρονες και τους πατριώτες, όταν η χώρα 
μας βρέθηκε υπό τη ναζιφασιστική κατοχή, είτε την 
κοπάνησαν στη Μέση Ανατολή, όπου έτρωγαν από τα 
κλεμμένα, είτε έγιναν συνεργάτες των κατακτητών. Κι 
όταν η χώρα απελευθερώθηκε, αφού έχυσαν το αίμα 
τους τα παιδιά της εργατιάς και της φτωχής αγροτιάς, 
κάτω από τις σημαίες του ΕΑΜ και του ΚΚΕ, όλοι 
μαζί, αστοί πολιτικοί του Καΐρου, δωσίλογοι, 
μαυραγορίτες, ταγματασφαλίτες, καβάλησαν πρώτα 
τα εγγλέζικα και μετά τα αμερικάνικα κανόνια 
για να σφάξουν, να βιάσουν, να βασανίσουν, να 
φυλακίσουν, να κάψουν με τις ναπάλμ τον ανθό του 
ελληνικού λαού. Γιατί; Επειδή ζητούσε λευτεριά και 
κοινωνική δικαιοσύνη.

Μερικές δεκαετίες αργότερα, αφού έβαλαν στο 
«γύψο» τον ελληνικό λαό, ξεπούλησαν και την Κύπρο 
οι πατριώτες.

Μ' αυτούς θα κάνουμε εθνική ενότητα; Σε ποια 
βάση; Στη βάση της μοιρασιάς των (υπαρκτών ή 
εικαζόμενων) κοιτασμάτων υδρογονανθράκων 
στην Ανατολική Μεσόγειο, ανάμεσα στα διεθνή 
ενεργειακά μονοπώλια, από την οποία η ελληνική, 
η τουρκική, η σιωνιστική, η κυπριακή, η αιγυπτιακή 
μπουρζουαζία θέλει όσο γίνεται μεγαλύτερο κομμάτι;

Εθνική ενότητα την ίδια στιγμή που αυτοί 
διεξάγουν τον πιο ανελέητο ταξικό πόλεμο ενάντια 
στις ζωντανές παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, την 
εργατική τάξη, τη φτωχή αγροτιά, τους εργαζόμενους 
μικροαστούς, αλλά και στους απόμαχους της 
δουλειάς που με τον ιδρώτα τους έφτιαξαν τον 
πλούτο που έχει συσσωρευτεί (κι αυτόν που έχει 
εξαχθεί στις ιμπεριαλιστικές μητροπόλεις ή έχει 
αποθηκευτεί στις ελβετικές τράπεζες);

Οι μιντιάρχες και τα παπαγαλάκια τους, που μας 
βομβαρδίζουν καθημερινά με τρομο-σενάρια και 
κηρύσσουν την εθνική ενότητα, είναι αυτοί που 
πανηγύριζαν για την έλευση της τρόικας «για να 
βάλει τάξη στο μπουρδέλο». Οι ίδιοι που θεωρούν 
«μαξιμαλισμό» κάθε διεκδίκηση για καλύτερα 
μεροκάματα και συντάξεις, για μείωση των 
χαρατσιών, για επιδότηση των ανέργων. Είναι οι ίδιοι 
που θεωρούν ικανοποιητικό ένα μηνιάτικο των 300 
ευρώ με μερική απασχόληση, όταν τόσα χαλάνε οι 
ίδιοι για τις καθημερινές εξόδους τους σε λουσάτα 
εστιατόρια και μπαρ.

Καμιά εθνική ενότητα με τον εχθρό, ο οποίος 
βρίσκεται εντός των τειχών. Η μόνη ενότητα που 
μπορεί να πάει μπροστά τους ανθρώπους της 
δουλειάς είναι η ταξική ενότητα. Για να πάρουμε 
μια ανάσα σήμερα, για ν' απαλλαγούμε από τα 
καθάρματα αύριο.

στο ψαχνό

Γερά στομάχια
Υπάρχουν μερικά πρόσωπα που συμβο-

λίζουν κάτι. Πάρτε ας πούμε τη Ρεγγίνα 
Βάρτζελη. Ετσι και βγεις στο δρόμο και 
ρωτήσεις γι' αυτήν, οι εννιά στους δέκα 
θα σε κοιτάξουν απορημένοι. Υπήρξε 
ένα άτομο που έπαιξε πανίσχυρο ρόλο, 
ως δεξί χέρι του Γιωργάκη Παπανδρέου, 
αλλά κινούμενη πάντοτε στο παρασκήνιο. 
Υπήρξε πολιτικά ισχυρή, αλλά χωρίς να το 
διακηρύσσει.

Αντίθετα, άμα ρωτήσεις για τον Γκλέ-
τσο, θα τον ξέρουν και οι δέκα στους 
δέκα. Οχι τόσο ως πρωταγωνιστή σε κά-
ποια σκουπιδοσίριαλ όσο ως θορυβώδη 
πολιτικό, που ποτέ δεν άσκησε εξουσία. 
Φιλοδόξησε να το κάνει την περίοδο της 
μνημονιακής αποσύνθεσης του αστικού 
πολιτικού συστήματος, αλλά δεν τα κατά-
φερε. Εν αντιθέσει με τον Λεβέντη, με τον 
Σταύρο Θεοδωράκη, με τον Βελόπουλο. 
Κι όσο δεν τα κατάφερνε τόσο περισ-
σότερο θόρυβο έκανε. Βουτούσε για να 
πιάσει το σταυρό στα Θεοφάνεια, έκανε 
επιδείξεις μαγκιάς ως δήμαρχος μιας κω-
μόπολης στη Φθιώτιδα, ενώ το τελευταίο 
σόου του το έδωσε παραιτούμενος λόγω 
της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρε-
σπών! Γιατί ο Γκλέτσος «πολιτευόταν» ως 
ακροδεξιός. Ως αριστερός είχε αποτύχει 
(όταν είχε προσεγγίσει τον Περισσό, αλ-
λά φαίνεται πως δεν «επένδυσαν» πάνω 
του), οπότε άλλαξε ρόλο και το γύρισε στο 
«πατρίς-θρησκεία-οικογένεια». Σκουπιδο-
κατάσταση γενικώς.

Γι' αυτό ακριβώς τον μάζεψαν στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, μαζί με τη Βάρτζελη. Η Βάρτζελη 
μπορεί να γίνει καρφί στο μάτι των πασό-

κων, ο Γκλέτσος όμως μπορεί να φέρει 
σκουπιδοψήφους. Ο καθείς με το ρόλο 
του και στην κορφή Τσίπρας. Δεν αρέ-
σει, λέει, στους συριζαίους «του 3%». Ο 
Λάμπρου το είπε κιόλας. Ονομα, πάντως, 
δεν ανέφερε. Ούτε έθεσε κάποιο βέτο. 
Κλαψούρισε απλώς για να τον ακούσουν. 
Εχουν τόσο γερά στομάχια αυτοί οι συρι-
ζαίοι που και τον Γκλέτσο θα χωνέψουν 
χωρίς να βαρυστομαχιάσουν. Οπως 
χώνεψαν τη Μεγαλοοικονόμου, την 
Κουντουρά, τον Κόκκαλη, τον Κουίκ, τον 
Τζουμάκα και τόσους άλλους και άλλες.

Γιουσουφάκια
«Είμαι ευτυχής και υπερήφανος μετά 

τη συνάντηση που είχα χθες στο γραφείο 
του πρωθυπουργού με τον κ. Πρεμ Γουά-
τσα, λόγω του μεγέθους της εμπιστοσύ-
νης που έδειξε στην ελληνική οικονομία 
και τις προσπάθειες που καταβάλλει το 
υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων». 
Τη δήλωση έκανε από ραδιοφώνου ο 
ακροδεξιός υπουργός Μπουμπούκος 
και τη θεώρησε τόσο σημαντική ώστε 
την αναπαρήγαγε σε δελτίο Τύπου του 
υπουργείου.

Οπως θυμόσαστε, ανάλογες δηλώ-
σεις έκανε και ως υπουργός της κυβέρ-
νησης Παπαδήμου, αναφερόμενος 
στην τρόικα και στα καλά λόγια που 
αυτή έλεγε. Ομως, η τρόικα ήταν του-
λάχιστον θεσμική αντιπροσωπεία της 
ΕΕ (και του ΔΝΤ). Ενώ ο Γουάτσα δεν 
είναι παρά ένας μεγαλοραντιέρης (επι-
κεφαλής της Fairfax Financial Holdings 
με έδρα το Τορόντο), που έχει επεν-
δύσει κάποια κεφάλαια στην Ελλάδα. 
Γι' αυτό και έρχεται κάπου-κάπου στην 

Αθήνα και γίνεται δεκτός από τους πρω-
θυπουργούς (Σαμαράς, Τσίπρας, Μητσο-
τάκης είναι αυτοί που τον δέχτηκαν στο 
Μαξίμου, λες και πρόκειται για αρχηγό 
κράτους). Οι ακροδεξιοί πολιτικοί έχουν 
στο… DNA τους τη δουλικότητα έναντι των 
καπιταλιστών. Γι' αυτό και ο Μπουμπούκος 

δηλώ-

Τακτοποιήσεις
Προς εφέτη ειδικό ανακριτή οδεύ-

ουν όλες οι δικογραφίες που αφορούν 
τη Novartis. Σχετικά αναμένεται να 
αποφασίσει η Ολομέλεια του Εφετεί-
ου Αθήνας, η οποία συγκαλείται στις 12 
του Δεκέμβρη. Η απόφαση πρέπει να 
θεωρείται βέβαιη, αλλιώς δε θα συγκα-
λούσαν την Ολομέλεια (η πρόταση έγι-
νε από τον νέο εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου Β. Πλειώτα προς τον προϊστάμε-
νο του Εφετείου Κ. Σταμαδιάνο).

Ολα θα τακτοποιηθούν, λοιπόν. Οι 
δικογραφίες θα φύγουν από την Του-
λουπάκη και τους επικουρικούς της 
(προς μεγάλη τους ανακούφιση να 
υποθέσουμε;), ο εφέτης και οι βοηθοί 
του θα χρειαστούν ένα μεγάλο χρονι-
κό διάστημα για να ενημερωθούν από 
τις χιλιάδες σελίδες των δικογραφιών 
που θα τους κουβαλήσουν στα γραφεία 
τους) και όλα σιγά-σιγά θα… τακτοποι-
ηθούν. Δεν ξέρουμε μόνο τι θα γίνει με 
τον Γεωργιάδη και τον Αβραμόπουλο, 
οι υποθέσεις των οποίων ακόμα εκκρε-
μούν στην Εισαγγελία Διαφθοράς. Θα 
τελειώσει τις υποθέσεις η Τουλουπάκη 
ή θα σταλούν κι αυτές στον εφέτη ειδι-
κό ανακριτή;

ΚΟΝΤΡΕΣ

ΣΑΠΙΛΑ. Πώς να αισθανόταν, άραγε, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δη-
μήτρης Βέττας, αντικρίζοντας στην Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης του 
ΣΥΡΙΖΑ τον συντοπίτη του (από τη Στυλίδα) Απόστολο Γκλέτσο; Αναφερόμα-
στε ειδικά στον Βέττα, γιατί την εποχή που αυτός ήταν βουλευτής, ο Γκλέτσος 
τον είχε στολίσει με λόγια… αγάπης: «Τα φουστάνια και οι ζαρτιέρες θα σου 
πήγαιναν περίφημα»! Αλλά όταν δεν έχει πρόβλημα ο στρατηγός Τσίπρας, 
δε δικαιούται να έχει ο στρατιώτης Βέττας. Διότι και τον Τσίπρα είχε στολίσει 
με ανάλογα λόγια… αγάπης ο Γκλέτσος, το όχι και τόσο μακρινό 2014, όταν 
μοστράριζε ως αρχηγός του… κόμματος «Τελεία». Πλακώθηκε με τους συ-
ριζαίους στο περιφερειακό συμβούλιο της Κέρκυρας, όταν τους είπε: «Εγώ 
θα ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στον Αλέξη ούτε ψήφο ανοχής. Με άλλο πρω-
θυπουργό θα έλεγα ναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος του 15μελούς να πάει στο 
15μελές». Μετά, έκανε και δήλωση καταγγέλλοντάς τους: «Ντρέπομαι πραγ-

ματικά για τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο οποίος, επειδή είπα την άποψή μου, που 
θα τη λέω και θα την ξαναλέω “ότι ο κ. Τσίπρας κάνει μόνο για μέλος δεκαπενταμελούς“ και όχι για πρωθυπουργός, μας φέρθηκε με το 
χειρότερο τρόπο σαν τους τελευταίους αλήτες του δρόμου». Κάποιοι συριζαίοι θυμήθηκαν την παραίτηση Γκλέτσου για τη Συμφωνία 
των Πρεσπών (ένθετη φωτογραφία). Περασμένα ξεχασμένα κι αυτά. Η θερμή χειραψία του Τσίπρα με τον Γκλέτσο επισφράγισε τη λήθη.

ΥΓ. Ακρη αριστερά στη φωτογραφία περιμένει τη σειρά του για τη χειραψία ο ηθοποιός Τάκης Παπαματθαίου. Αυτός βρέθηκε στον 
ΣΥΡΙΖΑ μέσω Κατερίνας Παπακώστα! Δεν έχουν καταγραφεί, πάντως, δικά του «κοσμητικά» για τον ΣΥΡΙΖΑ.
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νει περήφανος για τα καλά λόγια του Γουάτσα.

Γελοιότητες
Δελτίο Τύπου του ΕΦΕΤ με θέμα: «Ανάκληση νοθευμένου 

ελαιόλαδου – Πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων του ΥπΑΑΤ, Μ. 
Βορίδη για καταπολέμηση της νοθείας». Μετά τον βαρύγδουπο 
τίτλο, το δελτίο ξεκινούσε ως εξής: «Στην πλήρη εφαρμογή των 
δεσμεύσεων του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Μάκη Βορίδη για την καταπολέμηση της νοθείας των ελληνι-
κών προϊόντων, προχωρά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων 
(ΕΦΕΤ).».

Ξέρετε πόσες φορές ο ΕΦΕΤ έχει βρει νοθευμένο ελαιόλαδο, 
ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα; Εμείς έχουμε χάσει το μέτρημα. 
Συνήθως αυτό παρουσιαζόταν ως επιτυχία του ελεγκτικού μη-
χανισμού του ΕΦΕΤ. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται ως 
υλοποίηση των «δεσμεύσεων» του υπουργού. Ο Βορίδης πλήττει 
αφάνταστα στο ΥΠΑΑΤ, περιδιαβαίνει τα ραδιοκάναλα και το-
ποθετείται επί παντός του επιστητού (εκτός από τα θέματα της 
αρμοδιότητάς του, για τα οποία έχει μαύρα μεσάνυχτα), οπότε τα 
λιβανιστήρια προσπαθούν να του φτιάξουν το προφίλ του «Κέρ-
βερου κατά της νοθείας», παρουσιάζοντας ως δική του επιτυχία 
το αυτονόητο που κάνουν (και έκαναν) οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.

Bούρκος
Μπορεί να έλεγε ότι είναι αθώος, όμως δεν κάθησε να δικαστεί 

σε δεύτερο βαθμό. Κατέθεσε ένσταση παραγραφής, η οποία και 
έγινε δεκτή, επειδή έχει αλλάξει ο Ποινικός Κώδικας. Ο λόγος 
για τον τέως βουλευτή της ΝΔ Νίκο Γεωργιάδη, ο οποίος είχε 
καταδικαστεί πρωτόδικα σε ποινή φυλάκισης 28 μηνών και χρη-
ματική ποινή 20 χιλιάδων ευρώ, για ασέλγεια κατά συρροή και 
κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ανηλίκων, χωρίς ελαφρυντικό. Το 
σημειώνουμε απλώς, θυμίζοντας και τους βουλευτές και στελέχη 
της ΝΔ που στάθηκαν στο πλευρό του σ' αυτή τη βρόμικη υπόθε-
ση. Δε χρειάζεται να προσθέσουμε κανένα σχόλιο. Τα σχόλια τα 
έχει κάνει ο ελληνικός λαός. Για ανήλικους πρόκειται, που «αγο-
ράζονταν» έναντι πινακίου φακής σε μια χώρα (Μολδαβία) που 
βασιλεύει η φτώχεια και η πείνα.

ΥΓ. Περιττεύει να σημειώσουμε ότι η υποβολή ένστασης πα-
ραγραφής από τον Γεωργιάδη, όπως είχε δικαίωμα από το νόμο, 
επί της ουσίας σημαίνει ομολογία ενοχής. Και έτσι καταγράφηκε 
στη συνείδηση του ελληνικού λαού.

Εκπεσών άγγελος
Είναι βέβαιο ότι ο Νίκος Παππάς, άλλοτε κολλητός του Τσίπρα 

(ως alter ego του εμφανιζόταν), δεν ανήκει εδώ και καιρό στη 
στενή ομάδα των Τσιπραίων. Λίγο καιρό μετά το φιάσκο του με τις 
τηλεοπτικές άδειες, με τους Μαρινάκηδες, τους Σαββίδηδες και 
τους Καλογρίτσες, στάλθηκε «εξορία» στην Καλλιθέα (στο ογκώ-
δες κτίριο απέναντι από το Πάντειο) και έκτοτε δεν επέστρεψε 
στο Μαξίμου. Μετά προστέθηκαν και άλλα: τα νταλαβέρια με 
κάτι κύπριους συντρόφους, ειδικευμένους στις offshore, ο παι-
δικός φίλος Μανώλης Πετσίτης που από σερβιτόρος πιτσαρίας 
βρέθηκε μεγαλοστέλεχος επιχειρήσεων κτλ.

Ο Παππάς, όμως, επέμενε να παρουσιάζεται ως στέλεχος 
πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ. Και αξιοποιούσε την ΕΡΤ, στην 
οποία εμφανιζόταν καναδυό φορές την εβδομάδα, αφού ήταν 
ο πολιτικός της προϊστάμενος. Και σε ραδιόφωνα εμφανιζόταν, 
αφού κρατούσε στα χέρια του και το πεπόνι και το μαχαίρι στις 
σχέσεις με τους εκδότες. Μέχρι που ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε εκτός 
κυβέρνησης, οπότε κανένας δεν έχει πια ανάγκη τον Παππά για 
να τον βγάζει σε εκπομπή. Εκλεισε και η πόρτα της ΕΡΤ, ενώ ταυ-
τόχρονα άνοιξαν τα στόματα των πιο σκληρών εσωκομματικών 
επιθέσεων εναντίον του: από τους 53+ που τον φωτογραφίζουν ως 
αρνητικό παράδειγμα, μέχρι τον Βίτσα και τον Φίλη που μιλούν 
ανοιχτά για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών.

Ο Παππάς είναι αναγκασμένος να αμυνθεί. Πώς; Επιχειρώντας 
να φτιάξει δική του ομάδα, με Γκλέτσους, πρώην πασόκους και 
άλλους… αδάμαντες, ώστε να «πουλήσει» ξανά τον εαυτό του 
στον Τσίπρα. Για να δούμε, θα τα καταφέρει;

Πόσο θράσος…
«Αφήσαμε 5.500 ανθρώπους στη Μόρια και τώρα έχουν φτά-

σει τις 15.000. Τα έκαναν θάλασσα». Το είπε ο Τσίπρας στην Αλε-
ξανδρούπολη. Ο δημιουργός του κολαστήριου της Μόριας, αυτής 
της ντροπής για τον ανθρώπινο πολιτισμό, κατηγορεί τους διαδό-
χους του για τα ίδια που τον κατηγορούσαν αυτοί, αδιαφορώντας 
για την αλήθεια. Τι θα μπορούσαν να κάνουν οι νεοδημοκράτες 
για την αύξηση των προσφύγων και μεταναστών που περνούν το 
Αιγαίο και φτάνουν στη Λέσβο και άλλα νησιά; Να τους πνίξουν; 
Η αύξηση των αφίξεων δεν είναι κάτι για το οποίο μπορεί να κάνει 
οτιδήποτε η όποια κυβέρνηση. Το πρόβλημα είναι η αύξηση του 
αριθμού των εγκλείστων της Μόριας και των υπόλοιπων hotspots. 
Αυτά όμως είναι έργο Τσίπρα που συνεχίζουν οι υπόλοιποι. Αυτός 
υπέγραψε με την ΕΕ συμφωνία εγκλωβισμού όσων φτάνουν στα 
ελληνικά νησιά, ώστε να μην έρχονται στην ηπειρωτική χώρα 
απ' όπου μπορούν να διακινηθούν προς την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η διάσκεψη για το κλίμα έχει πλέον κα-
θιερωθεί, είναι… θεσμός. Κάθε χρόνο 

μαζεύονται ηγέτες και άλλα… αξιοσέβαστα 
στελέχη των κυβερνήσεων εκατοντάδων 
χωρών του ΟΗΕ για να… συσκεφθούν περί 
του πώς θα μειώσουν τις εκπομπές των ρύ-
πων για να αποτρέψουν τη συνεχή άνοδο 
της θερμοκρασίας η οποία αν ξεπεράσει 
τον 1.5 βαθμό Κελσίου από τα προ-βιομη-
χανικά επίπεδα, θα γίνει το… έλα να δεις 
στον πλανήτη!

Αυτή τη φορά συνέβη κάτι απρόοπτο. Οι 
διαδηλώσεις στη Χιλή ανάγκασαν την κυ-
βέρνησή της να δηλώσει αδυναμία να φιλο-
ξενήσει την 25η διάσκεψη για την κλιματική 
αλλαγή (γνωστή ως COP25), που κανονικά 
θα γίνονταν στο Σαντιάγο. Ετσι, η διάσκεψη 
άρχισε την περασμένη Τρίτη στη Μαδρίτη, 
με τη Χιλή να κρατάει την προεδρία.

Τι περιμένουμε από αυτή τη συνάντηση; 
Τίποτα απολύτως. Οχι ότι δε θα παρθούν 
κάποιες αποφάσεις και δε θα γίνουν κά-
ποια… «ιβέντς»! Κάτι θα δούμε μέχρι την 

επόμενη Παρασκευή (13/12) που κλείνει 
η φιέστα. Ομως σίγουρα μην περιμένετε 
σπουδαία πράγματα, γιατί αυτά ανήκουν 
στη σφαίρα της επιστημονικής… φαντα-
σίας. 

Αλλωστε, η Κομισιόν θα δράσει… ταχύ-
τατα θέτοντας στόχο να περάσει τον πρώ-
το περιβαλλοντικό ευρωπαϊκό νόμο που 
θα εξασφαλίσει το μεγαλεπήβολο στόχο 
της εκμηδένισης των ρύπων στην Ευρώπη 
μέχρι το 2050. Αυτό θα γίνει τον Οκτώβρη 
του 2020, όπως προκύπτει από έγγρα-
φο που διέρρευσε πρόσφατα (https://
www.euractiv.com/wp-content/uploads/
sites/2/2019/11/europeangreendeal_
summary_for_permreps_leak.pdf)! Τόσο 
σύντομα δηλαδή! 

Από την άλλη, ούτε η Ιαπωνία φαίνεται 
διατεθειμένη να εγκαταλείψει τον άνθρα-
κα, ενώ οι ΗΠΑ δεν υπάρχει περίπτωση να 
αναιρέσουν την απόφασή τους για απόσυρ-
ση από την περιβόητη συμφωνία του Παρι-
σιού (εκτός από τη Νάνσι Πελόζι που μαζί 

με άλλους 15 βουλευτές του Κογκρέσου 
είπε να κάνει ένα ταξιδάκι στη Μαδρίτη 
για να δηλώσει την… ηθική της υποστήρι-
ξη)! Για τα υπόλοιπα θα σας κρατήσουμε 
ενήμερους όταν ολοκληρωθεί η σύνοδος…

ΥΓ. Στο περιθώριο της συνάντησης, οι 
δηλώσεις του δημάρχου της Μαδρίτης 
μπροστά σε μαθητές σχολείων, ότι προτιμά 
να δώσει λεφτά για την αναστήλωση της 
Παναγίας των Παρισίων παρά για τον Αμα-
ζόνιο, γιατί «η Νοτρ Νταμ αποτελεί σύμβο-
λο της Ευρώπης» (!) προκάλεσαν την οργι-
σμένη αντίδραση του αντιπροσώπου των 
ιθαγενών της Αμερικής, Μάριο Αγκρέντα, 
που είπε ότι τα παιδιά χρειάζονται περισ-
σότερο τον Αμαζόνιο για να αναπνεύσουν 
παρά μία εκκλησία. Και δεν είχε άδικο. Η 
στάση όμως του δημάρχου της Μαδρίτης 
αντανακλά μία πραγματικότητα. Οτι καρφί 
δεν τους καίγεται για το περιβάλλον. Αρκεί 
να πέφτει το παραδάκι, να γίνονται οι μπίζ-
νες και να δουλεύει η τουριστική «βιομη-
χανία» (της οποίας και η Νοτρ Νταμ είναι 
βασικό εργαλείο).

επιπλοποιείου, που αποφάσισε να προσλά-
βει πρώην μέλη των FARC στο μαγαζί της. 
Δηλώσεις που δείχνουν ότι ακόμα και κά-
ποια κατώτερα τμήματα της αστικής τάξης 
στη χώρα, όπως η παραπάνω ιδιοκτήτρια, 
θέλουν τον τερματισμό του πολέμου που 
πυροδοτεί η μαφιόζικη λειτουργία του 
αστικού κράτους της Κολομβίας.

Φυσικά, η αστική τάξη στηρίζει τον 
Ντούκε, όπως στήριζε και τους προκατό-
χους του. Η πολιτική τους δεν είναι παρά η 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων της. Τώρα 

όμως, η δημοτικότητα του Ντούκε κατρα-
κυλάει (έχει πέσει κάτω από το 26%), ενώ 
δεν έχει περάσει ούτε ενάμισης χρόνος 
από τότε που κάθησε στην προεδρική κα-
ρέκλα. Η άγρια καταστολή, που είχε ως 
αποτέλεσμα τη δολοφονία ενός 18χρονου 
διαδηλωτή από κάνιστρο δακρυγόνου, έχει 
εξαγριώσει τον κόσμο, γι’ αυτό ο Ντούκε 
έσπευσε να πετάξει το «καρότο» του «εθνι-
κού διαλόγου» και να καλέσει τα συνδικάτα 
να τον ακολουθήσουν.

Οσο όμως δεν αποφασίζει να πάρει πί-
σω τα αντιδραστικά μέτρα, το κίνημα θα το 
βρίσκει μπροστά του. Γι’ αυτό και επιχειρεί 
να δώσει μερικά λεφτά για να κλείσει τα 

στόματα των φτωχότερων στρωμάτων του 
πληθυσμού. Πώς θα το κάνει αυτό; Απλά 
με το να πάρει γύρω στο ένα δισ. δολά-
ρια από τα κέρδη της πετρελαϊκής εται-
ρίας Ecopetrol (της οποίας το 88.5% των 
μετοχών ανήκουν στο κράτος), για να τα 
δώσει σε φοροαπαλλαγές στο φτωχότερο 
ένα πέμπτο του πληθυσμού. Ταυτόχρονα, 
όμως, θα διατηρήσει τις φοροαπαλλαγές 
των καπιταλιστών. Τι σημαίνει αυτό; Οτι θα 
προχωρήσει σε περικοπές για τα υπόλοιπα 
εργαζόμενα στρώματα του πληθυσμού 
αργότερα, όταν η κρίση βαθύνει και δε θα 
έχει πλέον το «μαξιλάρι» του ενός δισ. δο-
λαρίων για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενα 
πρόσθετα έξοδα.

ΚΟΛΟΜΒΙΑ
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COP25

Ποιος νοιάζεται για το κλίμα, 
όταν ρέει άφθονο το χρήμα;

Ιράκ: Ο πρωθυπουργός έπεσε, το σύστημα παραμένει

Ο 77χρονος πρωθυπουργός 
του Ιράκ Αντέλ Αμπντούλ 

Μαχντί παραιτήθηκε τελικά την 
περασμένη Κυριακή, τρεις μέ-
ρες μετά από το λουτρό αίμα-
τος των αντικυβερνητικών δια-
δηλωτών στη Νασιρίγια και την 
ιερή πόλη Νατζάφ, όπου από 
τα πυρά των ειδικών δυνάμεων 
της αστυνομίας σκοτώθηκαν 
πάνω από 44 άτομα μέσα σε 
μία μόλις μέρα! Είχε προηγη-
θεί η πυρπόληση του ιρανικού 
προξενείου στη Νατζάφ από 
εξαγριωμένους διαδηλωτές 
που θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο 
για την κατάσταση που υπάρχει 
στη χώρα (το ίδιο επαναλήφθη-
κε λίγες μέρες μετά, αλλά είχε 
επιχειρηθεί και από άλλους δι-
αδηλωτές στην Καρμπάλα πριν 
από ένα μήνα).

Η αμερικάνικη κυβέρνη-
ση, συνεχίζοντας το ρεσιτάλ 
υποκρισίας, δήλωσε μέσω της 
εκπροσώπου του Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ, ότι συμμερίζεται τις 
νόμιμες ανησυχίες των διαδη-
λωτών και κάλεσε την ιρακινή 
κυβέρνηση να υλοποιήσει τις 
μεταρρυθμίσεις που ζητάει ο 
λαός, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που αφορούν την ανερ-

γία, τη διαφθορά και την εκλο-
γική μεταρρύθμιση! Αυτοί που 
διέλυσαν τη χώρα, μετατρέπο-
ντάς την σε σωρούς από ερεί-
πια, αυτοί που λεηλάτησαν ακό-
μα και το μουσείο της Βαγδά-
της, αυτοί που κατέστρεψαν τις 
υποδομές της, τώρα δηλώνουν 
«αλληλέγγυοι» με τους διαδη-
λωτές που διαμαρτύρονται για 
τις κατεστραμμένες υποδομές 
και την ανεργία! Φυσικά, αν δεν 
υπήρχε η επιρροή του Ιράν στις 
ιρακινές πολιτικές εξελίξεις, 
οι Αμερικάνοι θα έκαναν την 
πάπια ή το πολύ να ζητούσαν 
«αυτοσυγκράτηση» από τους 
υποτελείς τους. Τώρα βρίσκουν 
την ευκαιρία να σπεκουλάρουν 

ασύστολα ευελπιστώντας ότι 
θα κερδίσουν πόντους στα ιρα-
κινά πολιτικά πράγματα με τη 
μείωση της ιρανικής επιρροής.

Οι διαδηλωτές μπορεί να 
πανηγύρισαν όταν άκουσαν ότι 
παραιτείται ο πρωθυπουργός, 
όμως δε φαίνεται να αρκού-
νται σ’ αυτό. «Θέλουμε τα πιο 
απλά πράγματα – υπηρεσίες, 
καλύτερα σχολεία, εκπαιδευ-
τικό σύστημα και νοσοκομεία. 
Ούτε τώρα ούτε εδώ και 16 
χρόνια δεν έχουμε τίποτα», 
υποστήριξε ένας διαδηλωτής, 
από τους πολλούς που κατεβαί-
νουν καθημερινά σε πολλές πό-
λεις της χώρα,ς μπλοκάροντας 

δρόμους ή πετώντας μολότοφ 
στις δυνάμεις καταστολής.

Οι συγκρούσεις έχουν επε-
κταθεί σε τέτοιο βαθμό που 
420 άτομα έχουν σκοτωθεί και 
πάνω από 15 χιλιάδες τραυμα-
τιστεί από τις αρχές Οκτώβρη 
που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις. 
Ενας ακήρυχτος εμφύλιος πό-
λεμος έχει ξεσπάσει και η πα-
ραίτηση του Μαχντί δεν είναι 
παρά σταγόνα στον ωκεανό 
των αιτημάτων των διαδηλω-
τών, όπως εύστοχα σημείωσε 
ένας άλλος διαδηλωτής. 

Οπως έχουμε γράψει πολ-
λές φορές, τα έσοδα από τον 
πετρελαϊκό πλούτο του Ιράκ, 16 
χρόνια μετά από την αμερικά-
νικη εισβολή και κατοχή, συνε-
χώς αυξάνονται με την παρα-
γωγή να σπάει όλα τα ρεκόρ, το 
ένα μετά το άλλο (4.9 εκατομ-
μύρια βαρέλια την ημέρα από 
τα 0.5-2.5 εκατ. που ήταν κατά 
τη διάρκεια της επταετίας της 
αμερικάνικης κατοχής,  2003-
2010). Κι όμως, ο λαός εξακο-
λουθεί να στενάζει. Κι όσο θα 
γίνεται αυτό τόσο θα είμαστε 
μάρτυρες τέτοιων λαϊκών ξε-
σπασμάτων που ζητούν ζωή με 
αξιοπρέπεια και όχι εξαθλίωση.
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Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που 
μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε 

καλύτερα τη μεγάλη εικόνα. Ο υπουργός 
Αμυνας Παναγιωτόπουλος πήρε γραμμή 
να το παίξει σκληρός και ανακοίνωσε (με 
διαρροή) ότι παγώνουν οι συζητήσεις για 
τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης 
(ΜΟΕ) ανάμεσα στα υπουργεία Αμυνας 
Ελλάδας και Τουρκίας. Πανικόβλητο το 
Μαξίμου, μερικές ώρες αργότερα, έσπευ-
σε να κάνει νέα διαρροή, που έλεγε ότι οι 
συζητήσεις για τα ΜΟΕ θα συνεχιστούν 
κανονικά. Το ανακοίνωσε και ο Μητσοτά-
κης, στη δήλωση που έκανε μετά τη συνά-
ντηση με τον Ερντογάν: «Κατεγράφησαν 
οι εκατέρωθεν διαφωνίες. Οι δύο πλευρές 
ωστόσο συμφώνησαν στη συνέχιση των 
συζητήσεων για τα Μέτρα Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης του Υπουργείου Εθνικής 
Αμυνας».

Δεν ξέρουμε τι ακριβώς μεσολάβησε 
ανάμεσα στην «αγριάδα» του Παναγιωτό-
πουλου και την «ηπιότητα» του Μητσοτά-
κη, όμως όταν η τακτική αλλάζει με τέτοια 
ταχύτητα και τέτοια ευλυγισία, σημαίνει 
ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο μεγάλο 
όσο παρουσιάζεται και πως μεγάλο μέ-
ρος των δηλώσεων, αναλύσεων, άρθρων 
κτλ. είναι καθαρά για εσωτερική κατανά-
λωση. Για να το πούμε διαφορετικά, ένα 
διπλωματικό πρόβλημα μεγεθύνεται και 
μετατρέπεται σε σλόγκαν τύπου «η πατρίς 
εν κινδύνω», γιατί αυτό βοηθά στη χειρα-
γώγηση του «εχθρού λαού».

Από το Λονδίνο ακόμα ο Μητσοτάκης 
ξεκαθάρισε: «Εδωσα εντολή στον Υπουρ-
γό Εξωτερικών να συγκαλέσει το Ανώτατο 
Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής για να 
ενημερωθούν τα πολιτικά κόμματα». Μ' 
άλλα λόγια, θα γίνει μια σύσκεψη παρα-
γόντων σε επίπεδο υπουργού Εξωτερικών 
και τομεαρχών Εξωτερικών των κοινοβου-
λευτικών κομμάτων. Ούτε Συμβούλιο πο-
λιτικών αρχηγών υπό τον πρόεδρο της 
Δημοκρατίας θα συγκληθεί, όπως ζήτη-
σαν Τσίπρας και Γεννηματά, ούτε ο Μη-
τσοτάκης θα ενημερώσει έναν-έναν τους 
ηγέτες των κοινοβουλευτικών κομμάτων. 
Θέλει να κρατήσει τους χειρισμούς απο-
κλειστικά στα δικά του χέρια και οι άλλοι 
να μην έχουν πλήρη ενημέρωση. Οπως 
ακριβώς είχε κάνει ο Τσίπρας με τη Συμ-
φωνία των Πρεσπών. Αρα, δεν υπάρχει 
τίποτα το κρίσιμο.

Πάμε και στο πιο χαρακτηριστικό. 
Σύμφωνα με διαρροή του επιτελείου του 
μεγάρου Μαξίμου, ο Μητσοτάκης ξεκα-
θάρισε στον Ερντογάν ότι η συμφωνία 
Αγκυρας-Τρίπολης «δεν έχει καμία νο-
μική βάση και για το λόγο αυτόν δεν της 
δίνω ιδιαίτερη σημασία»! Τότε γιατί να 
δώσουμε εμείς σημασία στην εθνική κιν-
δυνολογία που μας κατακλύζει και στις 
αναλύσεις του κώλου που κάνουν σε κα-
θημερινή βάση οι αναλυτές της δεκάρας;

Ας δούμε τα γενικότερα δεδομένα, 
γιατί χωρίς αυτά θα εγκλωβιστούμε στη 
λογική του «κακού σουλτάνου» που «θέλει 
να μας σκλαβώσει».

u Υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση για 
φυσικό αέριο από τις χώρες της ΕΕ, που 
εισάγουν το 85% του αερίου που κατα-
ναλώνουν, με τη Ρωσία να αποτελεί το 
μεγαλύτερο εξαγωγέα (πουλάει περίπου 
το 40% του φυσικού αερίου που κατα-
ναλώνεται στην ΕΕ). Διεξάγεται εδώ και 
χρόνια ένας σκληρός αγώνας ανάμεσα 
στα βασικά ιμπεριαλιστικά κέντρα για 
την αλλαγή των συσχετισμών σ' αυτή την 
αγορά, ο όγκος της οποίας αναμένεται να 
αυξηθεί την επόμενη εικοσαετία-τριακο-
νταετία. Αναζητούνται πλέον πιθανά κοι-
τάσματα και στην Ανατολική Μεσόγειο, 

η οποία παλαιότερα ήταν εκτός ερευνών 
των ενεργειακών μονοπωλίων.

u Η Τουρκία, μια από τις χώρες με τη 
μεγαλύτερη βαρύτητα στην Ανατολική 
Μεσόγειο, περιορίστηκε έξω από το παι-
χνίδι, καθώς διαμορφώθηκε ένα κουαρτέ-
το Ελλάδας-Ισραήλ-Αιγύπτου-Κύπρου. Το 
γεγονός ότι η Τουρκία κατέχει το ένα τρί-
το της Κύπρου και κανένας δεν της ζητάει 
τη γνώμη της για τις έρευνες για υδρο-
γονάνθρακες, μεγαλώνει τον εκνευρισμό 
στην τουρκική αστική τάξη. Η Τουρκία 
έχει επενδύσει πάνω από 1,2 δισ. δολάρια 
σε πλωτά γεωτρύπανα και συνοδευτικά 
σκάφη. Το κόστος λειτουργίας αυτού του 
ενεργειακού στόλου είναι τεράστιο (λέγε-
ται ότι ξεπερνά τα 300.000 δολάρια ημε-
ρησίως). Οσο και να είναι αυτό το κόστος, 
το τουρκικό κράτος δεν το καταβάλλει 
για λόγους πρεστίζ. Απαιτεί ανταπόδοση.

u Η πιο βολική κυβέρνηση για να 
υπογράψει η Τουρκία μια συμφωνία για 
ρύθμιση ΑΟΖ ήταν η «κυβέρνηση» του 
Φαγιέζ Αλ Σαράτζ, η οποία είναι περιο-
ρισμένη στην Τρίπολη. Εξω από την Τρίπο-
λη κάνουν κουμάντο άλλες φατρίες, ενώ 
το κοινοβούλιο, το οποίο νομιμοποιεί μια 
κυβέρνηση, βρίσκεται υπό τον έλεγχο 
του άλλου πολέμαρχου,  στρατηγού Χα-
λίφα Χαφτάρ. Η κυβέρνηση Σαράτζ είναι 
αυτή που αναγνωρίζεται από τη «διεθνή 
κοινότητα», χωρίς να την αναγνωρίζει το 
«κοινοβούλιο» της χώρας. Επομένως, ο 
Σαράτζ είχε κάθε λόγο να κάνει το χατίρι 
του Ερντογάν, αφού μια συμφωνία του δί-
νει… διεθνές κύρος. Πάντως, ο τούρκος 
υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ, 
λίγη ώρα πριν από τη συνάντηση Μητσο-
τάκη-Ερντογάν στο Λονδίνο, δήλωσε ότι 
η συμφωνία (το ακριβές περιεχόμενο της 
οποίας εκείνη τη στιγμή ήταν κρυφό), για 
να τεθεί σε ισχύ, θα πρέπει να εγκριθεί 
από τα κοινοβούλια των δύο χωρών. Ηταν 
σαν να έλεγε «μην ανησυχείτε, το λιβυκό 
κοινοβούλιο δε θα την εγκρίνει, γιατί είναι 
αντίθετο στην κυβέρνηση Σαράτζ).

u Μια συμφωνία για ρύθμιση ΑΟΖ δεν 
είναι ένα τυπικό διμερές ζήτημα. Είναι ζή-
τημα στο οποίο θα πρέπει να συμφωνή-
σουν όλες οι γειτονικές χώρες, οι οποίες 
επηρεάζονται απ' αυτή. Δεν είναι τυχαίο 
ότι, παρά τις καλές διπλωματικές σχέσεις 
Ελλάδας-Αιγύπτου, η Αίγυπτος (με όλα τα 
καθεστώτα: Μουμπάρακ, Μόρσι, Σίσι) δε 
συμφωνεί σε διμερή ρύθμιση, μολονότι 
από ελληνικής πλευράς έχει τεθεί το ζή-
τημα από το 2005. Διότι το χάραγμα ΑΟΖ 
μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου αφορά και 
την Τουρκία, η οποία έχει τη δική της άπο-
ψη γι' αυτά τα ζητήματα. Κατά συνέπεια, ο 
καθορισμός ορίων ΑΟΖ μεταξύ Τουρκίας 
και Λιβύης, ακόμα κι αν εγκριθεί από τα 
δύο κοινοβούλια, θα είναι ένα κουρελό-
χαρτο, αφού θα το αμφισβητούν οι γει-
τονικές χώρες (Ελλάδα και Αίγυπτος) σε 
πρώτη γραμμή.

u Αν η χάραξη που έκαναν Τουρκία και 
Σάρατζ είναι αυτή που περιλαμβάνεται 
στο χάρτη που δημοσίευσε στο Twitter ο 
γενικός διευθυντής Ναυτιλίας και Αερο-
πορίας του τουρκικού ΥΠΕΞ, τότε πρόκει-
ται για πρόκληση, καθώς αφαιρεί το δι-
καίωμα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ ακόμα 
και από μεγάλα νησιά όπως η Κρήτη και 
η Ρόδος! Με τη λογική αυτή (τα νησιά 
δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, επομένως και 

ΑΟΖ) θα στερηθούν υφαλοκρηπίδας και 
ΑΟΖ ακόμα και νησιωτικά κράτη, όπως 
η Αγγλία! Η Τουρκία, βέβαια, δεν έχει 
υπογράψει τη Διεθνή Σύμβαση για το Δί-
καιο της Θάλασσας (UNCLOS), η οποία 
αναφέρει ρητά ότι και τα νησιά έχουν 
υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. Την ίδια στιγμή, 
όμως, σπεύδει να υπογράψει συμφωνία 
οριοθέτησης ΑΟΖ με μια άλλη χώρα 
(Λιβύη), εφαρμόζοντας στη μοιρασιά τη 
λογική του… καραγκιόζη: «αυτό είναι δικό 
μου, αυτό δεν είναι δικό σου…».

u Από την άλλη,  μια κατά γράμμα (και 
όχι κατά το πνεύμα) εφαρμογή του Δικαί-
ου της Θάλασσας, όπως ζητούν έλληνες 
εθνικιστές, θα καθιστούσε το Αιγαίο κλει-
στή ελληνική θάλασσα. Γι' αυτό και δεν 
είναι τυχαίο το τουρκικό casus belli για 
τυχόν επέκταση των ελληνικών χορικών 
υδάτων στα 12 μίλια.

u Δεν είναι, επίσης, καθόλου τυχαίο 
ότι οι «μετριοπαθείς» πολιτικοί και αναλυ-
τές στην Ελλάδα έχουν ξεπεράσει το στά-
διο της αναζήτησης «συνεννόησης με την 
Τουρκία» και της «από κοινού προσφυγής  
στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης για τον 

ορισμό της υφαλοκρηπίδας» και ψελλί-
ζουν δειλά τη λέξη «συνεκμετάλλευση», 
προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων από 
τους εθνικιστές.

u Κάποιοι πονηρότεροι το θέτουν… 
τεχνοκρατικά: ν' αρχίσουμε να βάζουμε 
σε θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης, 
τα οποία θα χαράξουμε σύμφωνα με τη 
μέση γραμμή μεταξύ Κρήτης και Λιβύης, 
ενεργειακά μονοπώλια (TOTAL, EXON 
MOBIL, ENI), ώστε αυτά τα μονοπώλια να 
χρησιμοποιήσουν τη δύναμη των κρατών 
τους (Γαλλία, ΗΠΑ, Ιταλία) ενάντια στην 
τουρκική προκλητικότητα. Το παράδειγ-
μα της κυπριακής ΑΟΖ, όπου έχει εγκα-
τασταθεί ο τουρκικός στόλος και κάνει 
γεωτρήσεις (για να μη μιλήσουμε για τα 
γενικότερα συμφέροντα των ιμπεριαλι-
στών, που δεν μπορούν να παρακάμψουν 
την Τουρκία) δίνει απάντηση σ' αυτό το 
ραγιάδικο επιχείρημα.

Θα δούμε πολλά ακόμα το επόμενο 
διάστημα. Και οι μεγάλοι κερδισμένοι 
θα είναι τα ενεργειακά μονοπώλια και οι 
ιμπεριαλιστές που θα εμφανιστούν ως 
«ειρηνοποιοί».

«Πρώτος στόχος είναι η αναβάθμιση 
του υφιστάμενου υλικού και μετά 

η προμήθεια νέου», είπε ο Μητσοτάκης 
στο υπουργικό συμβούλιο. Δεν μιλούσε 
για νοσοκομεία, αλλά για οπλικά συστή-
ματα. Το καραβαναριό έχει φτιάξει μια 
ολόκληρη λίστα από «κενά» και την πε-
ριφέρει από μνημονιακή κυβέρνηση σε 
μνημονιακή κυβέρνηση, κλαψουρίζοντας 
ότι λόγω λιτότητας «μείναμε πίσω» και κιν-
δυνεύουμε να υποστούμε πλήγματα στο 
«αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων». Με 
λίγη προκλητικότητα από μεριάς Τουρκί-
ας και μετατροπή της σε ύψιστο εθνικό 
κίνδυνο από τα αστικά ΜΜΕ και τους 
συνήθεις πατριδοκάπηλους, το έδαφος 
στρώνεται καλύτερα.

Η αλήθεια είναι ότι οι Τσιπροκαμμέ-
νοι είχαν βάλει μπροστά μερικά μεγάλα 
«πρότζεκτ», όπως η μετατροπή των F-16 
σε νεότερο μοντέλο, η αγορά ελικοπτέ-
ρων κτλ. Ομως, η λίστα των καραβανά-
δων (και των μεσαζόντων που «σπρώ-
χνουν» τα συμφέροντα των μονοπωλίων 
παραγωγής οπλικών συστημάτων) είναι 
μεγάλη. Οπως λένε, πρέπει να κλείσουν 
μεγάλες «τρύπες», οπότε έχει μείνει «δου-
λίτσα» και για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Παρασκευή έγινε το σόου του υπουρ-
γικού συμβούλιου, Δευτέρα έφτασε η 
επίσημη πρόσκληση προς τον Μητσο-
τάκη για να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο 
στις 7 Γενάρη. Εκεί θα υπογραφούν και 
οι νέες συμφωνίες προμήθειας οπλικών 
συστημάτων. Γίνεται λόγος για 9 αμφίβια 
τεθωρακισμένα και 1.200 τεθωρακισμέ-
να οχήματα μεταφοράς προσωπικού, 
τα οποία -λέει- θα δοθούν δωρεάν από 
το πλεονάζον υλικό του αμερικάνικου 
στρατού. Ξέρετε πώς γίνονται αυτές οι 
δουλειές. Οι Αμερικάνοι δωρίζουν τα 
χρέπια που έχουν ξεσκίσει στις διάφορες 
επεμβάσεις τους (Αφγανιστάν, Ιράκ), αλ-
λά και στις ασκήσεις που κάνουν τα στρα-
τεύματά τους σε όλο τον κόσμο. Ομως, 
για να γίνουν και πάλι μάχιμα τα χρέπια, 
αναλαμβάνουν να προμηθεύσουν τα 
απαραίτητα εξαρτήματα και ανταλλακτι-
κά οι αμερικάνικες εταιρίες κατασκευής 
αυτών των συστημάτων. Κι αυτά, βέβαια, 
πληρώνονται, δεν είναι τζάμπα. Ετσι, 
μετατρέπονται σε χρυσοφόρα μπίζνα 

ακόμα και τα οπλικά συστήματα που θα 
πήγαιναν για σκραπ.

Ομως, η ανακοίνωση της Γραμματείας 
Τύπου του Λευκού Οίκου, αφού ανέφερε 
τα καθιερωμένα (για τους ισχυρούς οι-
κονομικούς, πολιτιστικούς και δεσμούς 
ασφάλειας κτλ.), κατέληγε με μια αναφο-
ρά κάθε άλλο παρά συνηθισμένη σε τέ-
τοιες τυπικές ανακοινώσεις: «Ο πρόεδρος 
Τραμπ θα τονίσει επίσης τη σημαντικότητα 
της ασφάλειας των τηλεπικοινωνιών, ειδι-
κά σε σχέση με το 5G, την αντιμετώπιση 
της κακόβουλης επιρροής στην περιοχή, 
και την προώθηση της θρησκευτικής ελευ-
θερίας παγκοσμίως». 

Το τελευταίο δεν ξέρουμε σε τι ανα-
φέρεται (το ελληνικό κράτος, αν και έχει 
κυρίαρχη θρησκεία, δεν έχει κατηγορηθεί 
για παρεμπόδιση της θρησκευτικής ελευ-
θερίας). Ισως να μπαίνει τυπικά σε κάθε 
τέτοια ανακοίνωση. Ομως η αναφορά 
στο νέο πρωτόκολλο τηλεπικοινωνιών 5G 
είναι ευθεία παρέμβαση στο διαγωνισμό 
που θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση και 
τον οποίο «χτυπάει» με αξιώσεις και η κι-
νέζικη Huawei. Αυτή είναι η «κακόβουλη 
επιρροή στην περιοχή», στην οποία ανα-
φέρεται η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. 
Το ίδιο ζήτημα είχε θέσει δημόσια και ο 
αμερικανός ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο στην 
πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα.

Οι Αμερικάνοι δεν αγνοούν το ότι ο Σι 
Τζινπίνγκ συναντήθηκε με τον Μητσοτά-
κη στο Πεκίνο κι αμέσως μετά ήρθε για 
επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα, έχοντας 
ως ένα από τα βασικά θέματα στην ατζέ-
ντα του την προώθηση των συμφερόντων 
της Huawei. Επιλέγουν τον Μητσοτάκη 
και το ελληνικό κράτος ως τον αδύναμο 
κρίκο για να επιφέρουν ένα πλήγμα στο 
κινέζικο μονοπώλιο επί ευρωπαϊκού εδά-
φους. Η ελληνική δεν είναι η μεγαλύτερη 
αγορά στην Ευρώπη για το 5G, μια απόρ-
ριψη της Huawei, όμως, θα είχε συμβολι-
κή σημασία.

Ο πόλεμος των Αμερικανών κατά της 
Huawei διεξάγεται σε διεθνές επίπεδο. 
Κατηγορούν το κινέζικο μονοπώλιο ότι 
πρακτορεύει τα συμφέροντα της κινέζι-
κης κυβέρνησης και καλούν τις κυβερνή-
σεις στη Δύση -ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις- να μην κάνουν οποιαδή-

ποτε συνεργασία με τη Huawei, γιατί 
σημαντικά κρατικά μυστικά και μυστικά 
του ΝΑΤΟ θα διοχετεύονται στους… 
κομμουνιστές. Πριν από μερικές μέρες, ο 
σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Ρόμπερτ 
Ο' Μπράιεν δήλωσε σοκαρισμένος μπρο-
στά στο ενδεχόμενο μια δυτική χώρα που 
θέλει να διαφυλάξει τα στρατιωτικά της 
μυστικά όπως και αυτά των συμμάχων της 
να αναθέσει στο Κομμουνιστικό Κόμμα 
Κίνας την ανάπτυξη δικτύου 5G! Η γερ-
μανική κυβέρνηση, πάντως, έχει δηλώσει 
ότι δε θα εναντιωθεί σώνει και καλά στη 
συμμετοχή της Huawei σε διαγωνισμούς 
για την ανάπτυξη του δικτύου 5G της 
Γερμανίας.

Το κινέζικο μονοπώλιο προφανώς προ-
σπαθεί να αναπτύξει συμμαχίες με ευ-
ρωπαϊκά μονοπώλια, τα οποία μπορούν 
να βάλουν τη Huawei στις ευρωπαϊκές 
αγορές, με αντάλλαγμα την παροχή τε-
χνογνωσίας, στην οποία οι Κινέζοι αυτή 
τη στιγμή είναι μπροστά. Αυτή η διαδικα-
σία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, γι' αυτό 
και καμιά ευρωπαϊκή κυβέρνηση δεν έχει 
πάρει ακόμα τις τελικές αποφάσεις της, 
σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, 
τον Καναδά. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι 
το παιχνίδι είναι πολύ χοντρό και ο Μη-
τσοτάκης θα βρεθεί στη θέση ενός βα-
τράχου εν μέσω μιας άγριας σύγκρουσης 
βουβαλιών.

ΥΓ1. ΣΩΒΕ στη γλώσσα των «στρατό-
γκαβλων» σημαίνει σωματική βελτίωση. 
Είναι ο κωδικός για το καψώνι. Σε δήλωσή 
του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής 
του ΝΑΤΟ, αναφερόμενος στη Huawei, ο 
Τραμπ είπε: «Πιστεύω πράγματι ότι υπάρ-
χει διακινδύνευση ασφάλειας, είναι ένας 
κίνδυνος για την ασφάλεια. Και μίλησα 
στην Ιταλία και φαίνεται ότι δε θα προχω-
ρήσουν μ' αυτό. Μίλησα σε άλλες χώρες, 
δεν πρόκειται να συνεχίσουν. Σε όποιον 
μίλησα δεν πρόκειται να συνεχίσει». Μπο-
ρούμε να φανταστούμε «πώς» θα μιλήσει 
στον Κούλη στις 7 του Γενάρη.

ΥΓ2. Η Huawei έχει ανακοινώσει ήδη 
συνεργασία με τη Wind, μαζί με την 
οποία δημιούργησαν μια ζώνη πιλοτικής 
εφαρμογής δικτύου 5G στην Καλαμάτα.

Την Παρασκευή 29 Νοέμβρη πραγ-
ματοποιήθηκε στην Αθήνα ημερί-

δα για το γάλα και τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα υπό την αιγίδα του ΣΕΒΓΑΠ 
(Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών 
Γαλακτοκομικών Προϊόντων) και του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Στην ημερίδα πα-
ρευρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ 
Αποστολόπουλος, κανένας όμως από 
την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ (όπως 
ειπώθηκε, είχε δηλώσει ότι θα παραστεί 
η υφυπουργός Φ. Αραμπατζή, όμως 
δεν παρέστη λόγω… υποχρεώσεων).

Αξιολογώντας την ημερίδα, την 
οποία παρακολουθήσαμε, δύο θέματα 
είχαν ενδιαφέρον. Πρώτον, η παρου-
σίαση από τον αναπληρωτή καθηγητή 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(ΓΠΑ) Θ. Μασούρα της «μελέτης» που 
θα περιλαμβάνει ο φάκελος για το ελ-
ληνικό γιαούρτι. Δεύτερον, το πάνελ για 
τη Φέτα ΠΟΠ, στο οποίο έλαβαν μέρος 
οι Βιτάλης (αντιπρόεδρος της γαλακτο-
βιομηχανίας Δωδώνη ΑΕ), Γκίκας (δι-
ευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας της 
ίδιας εταιρίας), Μποτός (πρόεδρος της 
τυροκομικής επιχείρησης Ρούσσας) και 
Σαράντης (διευθύνων σύμβουλος του 
Ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ, 
στον οποίο ανήκουν οι Τυράς, Ολυμπος 
και Ροδόπη).

Η ανάγνωση της μελέτης από τον 
αν. καθηγητή Μασούρα διήρκεσε 13,5 
λεπτά. Τα τέσσερα πρώτα τα αφιέρωσε 
στην παρουσίαση του έργου του Εργα-
στηρίου Γαλακτοκομίας, του οποίου 
προΐσταται (βλογώντας τα γένια του), 
τα επόμενα τριάμισι λεπτά σε στατιστι-
κά στοιχεία (που μπορεί κανείς να τα 
βρει εύκολα, χωρίς να διαθέτει τα προ-
σόντα καθηγητή πανεπιστημίου) και τον 
υπόλοιπο χρόνο τον ξόδεψε αναφέρο-
ντας τι είναι τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, 
πόσο χρόνο χρειάστηκε για να αναγνω-
ριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 
Φέτα ως προϊόν ΠΟΠ και τι προσφυγές 
έγιναν διαχρονικά για την υπεράσπιση 
της φέτας ως προϊόντος ΠΟΠ.

Μιλάμε για μελέτη-καρικατούρα, 
που θα μπορούσε να τη συντάξει πρω-
τοετής του ΓΠΑ, για τη σύνταξη της 
οποίας δόθηκε χρόνος έξι μηνών από 
τη σύμβαση που υπογράφηκε στις 7 
Μάρτη του 2019 από τον πρόεδρο του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και τον αν. πρύτανη 
του ΓΠΑ. Ο χρόνος ήταν υπερβολικά 
μεγάλος, γιατί η παράδοση της μελέτης 
είχε συσχετιστεί τότε με τις βουλευτι-
κές εκλογές και γιατί -το σπουδαιότε-
ρο- οι εμπνευστές της επινόησαν τη 
σύνταξη φακέλου για να γίνει το ελλη-
νικό γιαούρτι ΠΓΕ για λόγους καθαρά 
προεκλογικούς.

Ο Αποστόλου και ο Αραχωβίτης που 
τον διαδέχτηκε στο  ΥΠΑΑΤ επί κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ γνώριζαν ότι αυτός ο 
φάκελος δε θα έχει καμία τύχη στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση. Και δε θα έχει κα-
μία τύχη, γιατί τον Αύγουστο του 2016 
οι αναπληρωτές υπουργοί Μπόλαρης 
και Αλεξιάδης υπέγραψαν ΚΥΑ (Κοι-
νή Υπουργική Απόφαση), με την οποία 
νομιμοποιήθηκε η έως τότε παράνομη 
χρήση εισαγόμενου συμπυκνωμένου 
γάλακτος για την παρασκευή ελληνι-
κού γιαουρτιού, ενώ ο όρος «ελληνικό 
γιαούρτι» εννοεί τρόπο παρασκευής 
και τίποτ’ άλλο. Με αυτή την απόφαση 

μπήκε η ταφόπλακα στη διεκδίκηση 
για την αναγνώριση από την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή του ελληνικού γιαουρτιού 
ως προϊόντος ΠΓΕ (Προστατευόμενη 
Γεωγραφική Ενδειξη).

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τη σύμ-
βαση, το ΓΠΑ θα εισέπραττε γι’ αυτή 
τη μελέτη της πλάκας 22.320 ευρώ (τα 
4.320 είναι ΦΠΑ)!

Υπάρχει μάλιστα και παρασκήνιο για 
την εν λόγω ανάθεση. Η προτελευταία 
συριζαϊκή διοίκηση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ (Βλάχος – Καρέτσος) προσπάθησε 
στη συνεδρίαση του ΔΣ στις 27.7.2018 
(τελευταία πριν από την αποπομπή της) 
να δώσει με ανάθεση τη μελέτη στον 
αν. καθηγητή Μασούρα, αντί του ποσού 
των 40.000 ευρώ. Επειδή όμως εργασί-
ες σε τρίτους μπορούν να δοθούν από 
δημόσιες υπηρεσίες μόνον όταν η αμοι-
βή δεν ξεπερνάει τις 20.000 ευρώ, το 
δίδυμο δεν μπόρεσε να περάσει από-
φαση γι’ αυτή την ανάθεση. Το επόμενο 
δίδυμο (Μπακαλέξης-Κατής) δοκίμασε 
να αναθέσει τη μελέτη στον Μασούρα 
στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ στις 26.9.2018, όμως και αυτή η 
απόπειρα δεν καρποφόρησε, μετά από 
παρέμβαση των αιρετών εκπροσώπων 
των εργαζόμενων Παπαβασιλείου και 
Κάτσαρη. Ετσι, το δίδυμο Μπακαλέξη-
Κατή υποχρεώθηκε να κατεβάσει την 
αμοιβή για τη μελέτη στα μισά (20.000 
αντί για 40.000 ευρώ).

Σε άλλη συνεδρίαση του ΔΣ, το ίδιο 
δίδυμο προσπάθησε να περάσει από-
φαση ανάθεσης της μελέτης στον αν. 
καθηγητή Μασούρα, όμως δεν το πέ-
τυχε γιατί συνάντησε τη σθεναρή αντί-
σταση των αιρετών εκπροσώπων των 
εργαζόμενων και αντιπρόταση από τον 
εκπρόσωπο του υπουργείου Παιδείας 
Αθ. Μπαντή. Αξίζει να σημειώσουμε ότι 
οι αιρετοί πρότειναν:

- Να μην ανατεθεί η μελέτη στον 
Μασούρα. 

- Να καταργηθεί η περιβόητη ΚΥΑ 
του 2016 με την οποία νομιμοποιήθηκε 
η χρήση εισαγόμενου γάλακτος, νωπού 
και συμπυκνωμένου, στην Παρασκευή 
γιαουρτιού.

- Να δίνεται το Ελληνικό Σήμα μόνο 
στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν 
αποκλειστικά νωπό ελληνικό γάλα.

- Να αυξηθεί η χρηματοδότηση στον 
οργανισμό και οι προσλήψεις προσωπι-
κού προκειμένου ο ελεγκτικός μηχανι-
σμός του Οργανισμού να μπορέσει να 
επιτελέσει το έργο του.

Το μέλος του ΔΣ Αθ. Μπαντής πρό-
τεινε πριν από την ανάθεση της μελέ-
της για την σύνταξη του φακέλου να 
προηγηθεί μελέτη με την οποία θα διε-
ρευνηθεί η αναγκαιότητα της μελέτης 
για το φάκελο. Στη συνεδρίαση πλειο-
ψήφησε η πρόταση Μπαντή.

Μετά τις τωρινές εξελίξεις, με τη με-
λέτη-καρικατούρα από τον αν. καθη-
γητή και την αντίδραση του προέδρου 
του ΣΕΒΓΑΠ, επιβεβαιώθηκε ότι τα τρία 
μέλη του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (οι 
αιρετοί Παπαβασιλείου και Κάτσαρης 
και ο Αθ. Μπαντής) είχαν απόλυτα δί-
κιο. Αν γίνονταν δεκτές οι προτάσεις 
τους, δε θα επιβαρυνόταν ο Οργανι-
σμός με την αμοιβή (συν τον ΦΠΑ) γι’ 
αυτή τη μελέτη. Δικαιούμαστε, λοιπόν, 
να ρωτήσουμε: Θα απαιτηθεί από το ΔΣ 

του Οργανισμού η επιστροφή των χρη-
μάτων που έλαβε το Εργαστήριο Γαλα-
κτοκομίας και η επιβολή κυρώσεων στο 
δίδυμο Μπακαλέξη-Κατή;

Στην ιστοσελίδα μας θα ανεβάσουμε 
το άρθρο του Παναγιώτη Παπαβασιλεί-
ου με τίτλο «Γιατί λέμε όχι στο φάκελο 
για το γιαούρτι. Η κατάργηση της ΚΥΑ 
Μπόλαρη-Αλεξιάδη προϋπόθεση για τη 
στήριξη της εγχώριας γαλακτοπαραγω-
γής και της κτηνοτροφίας», για άντληση 
περισσότερων πληροφοριών σε σχέση 
με αυτό το παρασκήνιο.

Οταν, στην ημερίδα του ΣΕΒΓΑΠ, ο 
Μασούρας ολοκλήρωσε την ανάγνωση 
της «μελέτης» του, δέχτηκε ερωτήσεις 
από τον πρόεδρο του ΣΕΒΓΑΠ και από 
εμάς. Ο Αποστολόπουλος ρώτησε τον 
Μασούρα: Ο φάκελος έπρεπε να βγά-
λει μια βάση, την οποία θα υποστηρί-
ζουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι 
πίσω από την έννοια γκρικ γιόγκουρτ 
υπάρχουν όλα τα ελληνικά και έχουν 
κοινό γνώρισμα. Το γνώρισμα δεν εί-
δαμε ποιο θα είναι. Πώς θα υποστηρι-
χτεί αυτό το κοινό γνώρισμα, το οποίο 
είναι ικανό και αναγκαίο για να πάρει 
την ταυτότητα ΠΓΕ;

Ο Αποστολόπουλος απέφυγε σκό-
πιμα να αναφέρει ποιο είναι αυτό το 
κοινό γνώρισμα, το οποίο λείπει από 
τη «μελέτη» του Μασούρα. Δεν εν-
νοεί φυσικά τη χρήση αποκλειστικά 
παστεριωμένου ελληνικού γάλακτος 
(είτε πρόβειου είτε αγελαδινού) για 
την παρασκευή ελληνικού γιαουρτιού. 
Ούτε, βέβαια, υπονοεί κατάργηση της 
ΚΥΑ των Μπόλαρη και Αλεξιάδη. Αυτό 
είναι ευνόητο, γιατί όλες οι γαλακτοβι-
ομηχανίες, από πολύ παλιά (και όχι από 
τον Αύγουστο του 2016 που εκδόθηκε 
η κακόφημη ΚΥΑ Μπόλαρη-Αλεξιάδη), 
χρησιμοποιούν εισαγόμενο γάλα, και 
όχι μόνο για την παρασκευή γιαουρτι-
ού, αλλά για την παρασκευή όλων των 
γαλακτοκομικών προϊόντων.

Στις 2 Φλεβάρη του 2019, σε ημερίδα 
που οργάνωσε η εφημερίδα Agrenda 
στο πλαίσιο της Zootechnia, ο πρόε-
δρος του ΣΕΒΓΑΠ είχε δηλώσει: «Η 
ρύθμιση που προωθείται στον Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών, ώστε το γιαούρτι 
να παρασκευάζεται μόνο από νωπό ελ-
ληνικό γάλα, δυναμιτίζει την παραγωγή 
και τις εξαγωγές, δεδομένου ότι πάνω 
από το 70% του ελληνικού γιαουρτι-
ού σήμερα παράγεται από ξένο γάλα, 
γιατί δεν φτάνει η δική μας παραγωγή. 
Δεν είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε από 
τη μία μέρα στην άλλη, και μάλιστα με 
υπουργική απόφαση».

Ο Αποστολόπουλος δεν προσδιόρισε 
από πότε γίνεται χρήση ξένου γάλακτος 
για την παραγωγή ελληνικού γιαουρτι-
ού. Ομως δε θα μπορούσε να εκτινα-
χτεί η χρήση ξένου γάλακτος σε ποσο-
στό πάνω από το 70% στην παραγωγή 
του ελληνικού γιαουρτιού, στο χρονι-
κό διάστημα από τον Αύγουστο του 
2016 μέχρι τον Γενάρη του 2019. Στην 
ημερίδα της Agrenda, ο εκδότης της 
Ι. Πανάγος προσφώνησε τον Αποστο-
λόπουλο ως στέλεχος της FRIESLAND 
CAMPINA HELLAS SA. Ο Αποστολό-
πουλος γνωρίζει καλά ότι η εταιρία της 
οποίας είναι στέλεχος εισήγαγε το 2015 
21.670 τόνους νωπό αγελαδινό γάλα και 
3.550 τόνους αποβουτυρωμένο αγελα-
δινό γάλα από την ΕΕ.

Το αίτημα για να εγκριθεί από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή ένα προϊόν ως ΠΓΕ, 
υποβάλλεται από ομάδα παραγωγών. 
Με την επισήμανσή του στην ερώτη-
ση που υπέβαλε στον Μασούρα, ότι 
δεν υπάρχει στη «μελέτη» του το κοινό 
γνώρισμα, και παραπέρα με το ερώτη-
μα «πώς θα υποστηριχτεί αυτό το κοινό 
γνώρισμα, το οποίο είναι ικανό και ανα-
γκαίο για να πάρει την ταυτότητα ΠΓΕ», 
ο Αποστολόπουλος ξεκαθαρίζει ότι ο 
ΣΕΒΓΑΠ δεν πρόκειται να υποβάλει 
φάκελο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
να αναγνωριστεί το ελληνικό γιαούρτι 
ως προϊόν ΠΓΕ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Απο-
στολόπουλος δηλώνει ότι η υποβολή 
φακέλου για να αναγνωριστεί το ελλη-
νικό γιαούρτι ως προϊόν ΠΓΕ δεν έχει 
καμία τύχη. Γνωρίζει ότι η χρήση εισα-
γόμενου γάλακτος για την παραγωγή 
ελληνικού γιαουρτιού είναι ασύμβατη 
με τη διεκδίκηση του να αναγνωριστεί 
αυτό ως προϊόν ΠΓΕ.

Κι εμείς είχαμε αποδείξει, με συνεχή 
δημοσιεύματα, ότι αν τελικά υποβληθεί 
φάκελος στην ΕΕ δε θα έχει καμία τύ-
χη. Εμπνευστής αυτής της ιδέας ήταν 
ο πρώην υπουργός Β. Αποστόλου, που 
με απόφασή του το Δεκέμβρη του 2017 
είχε συγκροτήσει μια 16μελή ομάδα 
εργασίας, στην οποία συμμετείχαν και 
τρεις από τον ΣΕΒΓΑΠ. Ο Αποστόλου 
αποφάσισε τη συγκρότηση αυτής της 
ομάδας εργασίας με σκοπό να καλμά-
ρει τη δυσαρέσκεια των κτηνοτρόφων 
από την κατακόρυφη πτώση των τιμών 
του νωπού γάλακτος, πρόβειου, γίδινου 
και αγελαδινού.

Η ομάδα εργασίας εξέδωσε το Πό-
ρισμά της στις 28 Μάρτη του 2018 και 
εισηγούνταν ότι το ελληνικό γιαούρτι 
ΠΓΕ μπορεί να παράγεται και με τη 
χρήση εισαγόμενου γάλακτος! Βρήκα-
με τότε το Πόρισμα και το δημοσιεύσα-
με, σχολιάζοντάς το. Η δημοσιοποίηση 
αυτού του κατάπτυστου Πορίσματος 
προκάλεσε μεγάλη αγανάκτηση στους 
κτηνοτρόφους.

Ο Αραχωβίτης, που διαδέχτηκε τον 
Αποστόλου στον υπουργικό θώκο, ανα-
διπλώθηκε και έβαλε τα οκτώ από τα 
16 μέλη της ομάδας εργασίας να υπο-
γράψουν ένα νέο χαρτί, σύμφωνα με το 
οποίο για την παραγωγή ελληνικού για-
ουρτιού ΠΓΕ θα χρησιμοποιείται δήθεν 
μόνο νωπό ελληνικό γάλα.

Ανάμεσα στα οκτώ μέλη της ομά-
δας εργασίας που ψήφισαν το νέο 
Πόρισμα ήταν και οι τρεις εκπρόσωποι 
του ΣΕΒΓΑΠ. Δηλαδή, του συνδικάτου 
των γαλακτοβιομηχανιών που εδώ και 
χρόνια παράγουν, όχι μόνο γιαούρτι, 
αλλά όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, 
χρησιμοποιώντας εισαγόμενο συμπυ-
κνωμένο και νωπό γάλα! Για να υπο-
γράψουν οι εκπρόσωποι του ΣΕΒΓΑΠ 
το νέο Πόρισμα-κατασκεύασμα πήραν 
τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να 
καταργηθεί η ΚΥΑ για τη νομιμοποίηση 
της χρήσης συμπυκνωμένου γάλακτος 
στην παραγωγή ελληνικού γιαουρτιού. 
Δεν τους κόστιζε και τίποτα, άλλωστε, η 
υπογραφή, αφού οι ίδιοι εκτιμούν ότι ο 
συγκεκριμένος φάκελος δεν έχει καμιά 
τύχη στην ΕΕ. Πέραν αυτού, είχαν κάθε 
λόγο να θέλουν καλές σχέσεις με την 
κυβέρνηση, ώστε να εξασφαλίζουν ατι-
μωρησία για τις γαλακτοβιομηχανίες 

που πιάνονται να παράγουν φέτα ΠΟΠ 
και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα με 
εισαγόμενο νωπό και συμπυκνωμένο 
γάλα.

Στην απάντηση που έδωσε ο αν. κα-
θηγητής Μασούρας στον πρόεδρο του 
ΣΕΒΓΑΠ είπε ότι η βάση που θα στηρι-
χτεί ο φάκελος θα είναι ένας ορισμός 
και η τεχνολογία παρασκευής. Δηλαδή 
αυτό που προβλέπεται και στην ΚΥΑ, 
σύμφωνα με την οποία η πρώτη ύλη 
μπορεί να είναι και εισαγόμενο γάλα. 
Οσον αφορά δε την πρώτη ύλη που θα 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή του 
ελληνικού γιαουρτιού, ο Μασούρας 
απάντησε ότι είναι στην ευχέρεια της 
αιτούσας ομάδας τι θα επιλέξει ως 
πρώτη ύλη! Με τον τρόπο που απάντη-
σε στον Αποστολόπουλο, ο Μασούρας 
έδειξε ότι στο πίσω μέρος του μυαλού 
του είχε πως δε θα καταργηθεί η ΚΥΑ 
του 2016, που νομιμοποιεί τη χρήση 
εισαγόμενου (νωπού και συμπυκνωμέ-
νου) γάλακτος.

Αυτό φάνηκε καθαρά στην απάντηση 
που έδωσε σε εμάς, όταν τον ρωτήσα-
με, πώς είναι δυνατόν να γίνει δεκτό το 
αίτημα για αναγόρευση του ελληνικού 
γιαουρτιού σε προϊόν ΠΓΕ, όταν θα εξα-
κολουθεί να ισχύει η ΚΥΑ του 2016 και 
οι γαλακτοβιομηχανίες θα συνεχίσουν 
να χρησιμοποιούν εισαγόμενο γάλα, 
νωπό και συμπυκνωμένο, στην παρα-
γωγή γιαουρτιού, ενώ ο ισχύων Κανο-
νισμός για τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ 
προβλέπει ότι η πρώτη ύλη πρέπει να 
προέρχεται αποκλειστικά από τη χώ-
ρα παραγωγής του προϊόντος;

Ο Μασούρας απέφυγε να απαντήσει 
ευθέως ότι πρέπει να καταργηθεί η ΚΥΑ 
και να απαγορευθεί η χρήση εισαγόμε-
νου γάλακτος, νωπού και συμπυκνωμέ-
νου, γιατί προφανώς δε συμφωνεί με τη 
δική μας θέση, μολονότι είναι σαφές και 
γνωρίζει καλά ότι μόνο αν υιοθετηθεί 
και εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η θέ-
ση, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 
για να γίνει δεκτός από την ΕΕ ο φάκε-
λος για την αναγνώριση του ελληνικού 
γιαουρτιού ως προϊόντος ΠΓΕ. Οσον 
αφορά την πρώτη ύλη, απάντησε ότι ο 
φάκελος θα περιλαμβάνει αυτό που θα 
ζητήσει η αιτούσα ομάδα. Στην ουσία, 
εμμέσως πλην σαφώς, ο καθηγητής 
επαναφέρει τη θέση του Πορίσματος 
της 16μελούς ομάδας εργασίας στις 28 
Μάρτη του 2018, ότι για την παραγωγή 
ελληνικού γιαουρτιού ΠΓΕ μπορεί να 
χρησιμοποιείται και εισαγόμενο γάλα!

Πώς «θάβουν» τη φέτα 
ΠΟΠ

Στη συζήτηση που έγινε στο πάνελ 
για τη φέτα, ζητήθηκε από τον συντο-
νιστή να σχολιάσουν την πτώση των 
τιμών στο νωπό γάλα. Ολοι τους (εκ-
πρόσωποι γαλακτοβιομηχανιών) παρα-
δέχτηκαν ότι όχι μόνο τα προηγούμε-
να χρόνια αλλά και φέτος οι τιμές στο 
πρόβειο γάλα έπεσαν στα 80 λεπτά το 
κιλό. Συνέδεσαν δε αυτή την πτώση 
με τα αποθέματα φέτας που δημιουρ-
γήθηκαν. Εδωσαν αυτή την ερμηνεία, 
γιατί θέλουν να κρύψουν το πραγματι-
κό γεγονός, ότι η πτώση των τιμών -όχι 
μόνο στο πρόβειο γάλα- οφείλεται στη 
μαζική εισαγωγή γάλακτος, πρόβειου, 
γίδινου και αγελαδινού, νωπού και συ-

Ο Κούλης στην Ουάσινγκτον για ΣΩΒΕ

Για τα κέρδη των ενεργειακών μονοπωλίων…Ημερίδα υπό την αιγίδα του ΣΕΒΓΑΠ για το γάλα και τα γαλακτοκομικά

Μούγκα και παραλλαγή από τους γαλακτοβιομήχανους
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92η Σύνοδος Πρυτάνεων

Απέξω ξύλο και χημικά στους φοιτητές, μέσα 
τσάι και συμπάθεια με την υπουργό Παιδείας

Πρώτα κράτησαν μυστική την το-
ποθεσία πραγματοποίησης της 

Συνόδου. Επειτα, με προβοκατόρικη 
διάθεση, χαρακτήρισαν «συγκρουσι-
ακό επεισόδιο μεταξύ ομάδας φοι-
τητών και αστυνομίας», τον ανηλεή 
ξυλοδαρμό της διαδήλωσης των φοι-
τητών έξω από τον τόπο πραγματο-
ποίησης της Συνόδου, που κατέληξε 
σε τραυματισμό 4 φοιτητών, ένας εκ 
των οποίων χρειάστηκε να υποστεί 
χειρουργική επέμβαση.

Τα γεγονότα τούς προκάλεσαν 
απλά «θλίψη» και «έντονο προβλημα-
τισμό». Κι έπειτα σα να μη συνέβαινε 
απολύτως τίποτε, σε κλίμα τσαγιού 
και συμπάθειας, συζήτησαν με την 
υπουργό Παιδείας, που εδώ και και-
ρό έχει ανοίξει όλη τη βεντάλια των 
αντιδραστικών αλλαγών που επαγ-
γέλλεται για τα Πανεπιστήμια, κάποι-
ες εκ των οποίων ήδη έχει βάλει επί 
τάπητος (αξιολόγηση πανεπιστημίων, 
χρηματοδότηση υπό την αίρεση της 
αξιολόγησης). 

Η απουσία διάθεσης για αποφασι-
στική αντίσταση από το υψηλόβαθμο 
πανεπιστημιακό κατεστημένο στα πα-
ραπάνω σχέδια έχει γίνει αντιληπτή 
από το υπουργείο Παιδείας, γι’ αυτό 
και η Κεραμέως πέταξε στους Πρυ-
τάνεις το «τυράκι» της θεσμοθέτησης 
της Συνόδου ως συμβουλευτικού ορ-
γάνου της Πολιτείας.

Εντελώς ξετσίπωτα, οι Πρυτάνεις, 
δεν εξέφρασαν στο ανακοινωθέν 
τους την παραμικρή ένσταση για την 
ασφυκτική τανάλια της αξιολόγη-

σης, που τους επιβάλλεται άνωθεν, 
οδηγώντας τα Ιδρύματα στη σκληρή 
ανταγωνιστικότητα και για τη χρημα-
τοδότηση υπό την αίρεση της αξιολό-
γησης. Στρουθοκαμηλίζοντας, παρότι 
η ατμόσφαιρα βρωμάει μπαρούτι, δε 
βρήκαν να πουν ούτε μια λέξη για τα 
μέτρα που θα πλήξουν βαριά τους 
φοιτητές (π.χ. ν+2). 

Αντίθετα νοιάστηκαν για τη «δι-
εθνοποίηση» των Πανεπιστημίων 
(ξενόγλωσσα προγράμματα σε όλα 
τα επίπεδα, επέκταση του προγράμ-
ματος ERASMUS+ και της δράσης 
των «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων», 
ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών 
των Πανεπιστημίων, αρχής γενομένης 
με την προώθηση δράσεων συνεργα-
σίας με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και 
της Κίνας), που θα τροφοδοτήσουν 

τα Πανεπιστήμια με φοιτητές-πελά-
τες και πόρους από την καθιέρωση 
διδάκτρων.

Και έβαλαν πλάτη για την «ανωτα-
τοποίηση» των κολλεγίων, χαρακτηρί-
ζοντας «σημαντική για το εγχείρημα 
της διεθνοποίησης» την «άρση των 
εμποδίων για τη συμμετοχή αλλοδα-
πών φοιτητών/τριών σε προγράμματα 
σπουδών με την επιτάχυνση της δια-
δικασίας αναγνώρισης τίτλων σπου-
δών από ιδρύματα της αλλοδαπής 
μέσω του ΔΟΑΤΑΠ και της διαδικα-
σίας χορήγησης αδειών διαμονής σε 
πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε.». Κλείνουν 
εσκεμμένα τα μάτια και μιλούν για δι-
αδικασίες αναγνώρισης τίτλων σπου-
δών από Ιδρύματα της αλλοδαπής 
μέσω ΔΟΑΤΑΠ, παρότι γνωρίζουν 
ότι τα κολλέγια συνάπτουν συμφω-

νίες δικαιόχρησης με Πανεπιστήμια 
του εξωτερικού, τα οποία και αποδί-
δουν στους αποφοίτους τους τους 
σχετικούς τίτλους σπουδών. Σκοπός 
ιερός η προσέλκυση φοιτητών-πελα-
τών και όχι η στήριξη και προάσπιση 
του περιεχομένου και του κύρους του 
δημόσιου Πανεπιστήμιου.

Με μια αόριστη δε αναφορά έθιξαν 
το θέμα των σημαντικών αντιδραστι-
κών αλλαγών που θα προωθηθούν το 
αμέσως επόμενο διάστημα, ζητώντας 
τον «απαραίτητο χρόνο διαβούλευ-
σης» για «την ουσιαστική συζήτηση 
γενικότερων θεσμικών θεμάτων που 
αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση».

Οι Πρυτάνεις θεωρούν «πετυχη-
μένο θεσμό» την πρακτική άσκηση 
των φοιτητών (τσάμπα εργατικό δυ-
ναμικό στα καπιταλιστικά κάτεργα), 
«που αποδεδειγμένα συμβάλλει στη 
διασύνδεση των σπουδών με την 
αγορά εργασίας» και συναινούν στον 
καθορισμό του αριθμού εισακτέων 
από τα Πανεπιστήμια, που θα σημα-
τοδοτήσει το δραστικό περιορισμό 
της πρόσβασης στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση.

Στο ανακοινωθέν τους αναφέρουν 
μεταξύ άλλων:

u Αμεση αύξηση της τακτικής 
χρηματοδότησης των Πανεπιστημί-
ων από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι η 
χρηματοδότηση των ΑΕΙ από τον τα-
κτικό προϋπολογισμό το 2019, ακόμα 
και μετά την πρόσθετη επιχορήγηση, 
παραμένει μειωμένη κατά 45% σε 

σχέση με το 2012. Για να καλυφθούν 
οι βασικές ανάγκες η τακτική χρημα-
τοδότηση για το 2020 πρέπει να είναι 
αυξημένη τουλάχιστον κατά 30% σε 
σχέση με το 2019.

u Πιο ευέλικτη διαχείριση του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-
σεων για την αποτελεσματικότερη 
αξιοποίηση της χρηματοδότησης 
αυτής. Τα Πανεπιστήμια επίσης αξι-
ολογούν θετική τη διεύρυνση της 
χρηματοδότησης υποδομών, τόσο 
κτιριακών αλλά και εργαστηριακών, 
από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπε-
ζας Επενδύσεων.

u Ενίσχυση των Πανεπιστημίων 
με πρόσθετο προσωπικό όλων των 
κατηγοριών. Η απόδοση νέων θέσε-
ων διδακτικού προσωπικού όλων των 
κατηγοριών πρέπει να πραγματοποι-
είται σε τακτική βάση, ενώ η ανανέ-
ωση του διοικητικού προσωπικού των 
Ιδρυμάτων με νέες προσλήψεις είναι 
επιτακτική.

u Διαρκής και συνεπής χρηματο-
δότηση της έρευνας. Είναι σημαντι-
κή η χρηματοδότηση της έρευνας με 
σταθερούς πόρους σε εθνικό επίπε-
δο, με έμφαση στη βασική έρευνα σε 
όλες τις επιστημονικές περιοχές και 
στην υποστήριξη νέων ερευνητών.

Τα παραπάνω εκλαμβάνονται απλά 
ως ευχολόγια και αιτήματα κενά πε-
ριεχομένου, εφόσον στην πράξη οι 
Πρυτάνεις έχουν αποδεχθεί να με-
ταβληθούν σε γκεσέμια της επιχει-
ρηματικής λειτουργίας των Πανεπι-
στημίων.

Διορισμοί γιοκ!
Μπορεί οι 37.000 διορισμοί αναπληρωτών στην εκπαίδευση να υπο-

γραμμίζουν το τεράστιο πρόβλημα σε ελλείψεις εκπαιδευτικού προσω-
πικού, που έγινε δυσβάσταχτο τη μνημονιακή δεκαετία, όμως η νεοφιλε-
λεύθερη κυβέρνηση του Μητσοτάκη δεν κάνει πίσω από τις μνημονιακές 
δεσμεύσεις. 

Διορισμοί γιοκ, λοιπόν, στη γενική εκπαίδευση, για τουλάχιστον ακόμη 
δυο χρόνια (από το 2021 και βλέπουμε, μα και ακόμη και τότε θα είναι με 
το σταγονόμετρο). Αυτό δήλωσε σε αντιπροσωπεία των εκπαιδευτικών 
η γενική γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Αναστασία Γκίκα, μετά 
από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νο-
εμβρίου στο υπουργείο Παιδείας. Η γενική γραμματέας του υπουργείου 
χαρακτήρισε ανέφικτο το διορισμό όλων των αναπληρωτών.

Οι εκπαιδευτικοί απαίτησαν την κατάργηση εδώ και τώρα του προσο-
ντολογίου-έκτρωμα του ν.4589/19 και την άμεση μονιμοποίηση όλων των 
αναπληρωτών, αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία. 

Ομως, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του το Συντονιστικό Αναπλη-
ρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών «η κ. Γκίκα πιστή στο νεοφιλελεύθερο 
δόγμα της ‘’αριστείας’’ και του χώρου εργασίας-αρένα επιβίωσης, επέμενε 
ότι χρειάζονται κάποια κριτήρια για να μπουν οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί 
στους πίνακες και πως με κάποιο τρόπο θα πρέπει αυτά να μοριοδοτού-
νται. Αφησε σαφείς υπαινιγμούς ότι θα αλλάξει το σύστημα μοριοδότησης 
των επιμέρους κριτηρίων για την έκδοση των πινάκων της γενικής αγωγής».

Δηλώνοντας την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον αγώνα τους, οι ανα-
πληρωτές-αδιόριστοι εκπαιδευτικοί τονίζουν: 

«Εμείς μπροστά σε αυτό το ανθρωποφαγικό και ανταγωνιστικό κυνήγι 
μιας θέσης αδιοριστίας και αναπλήρωσης ξανά και ξανά κάθε χρόνο, με 
θύματα συναδέλφους μας που θα πεταχτούν έξω από τους πίνακες για 
τρία χρόνια (ή δυο όπως διθυραμβικά λένε ότι θα νομοθετήσουν από το 
υπουργείο) δεν θα το δεχτούμε!...

Tο μέλλον μας δεν είναι η ανεργία και η αδιοριστία.
Δεν παζαρεύουμε κανέναν και καμία.
Κατάργηση τώρα του Προσοντολογίου των απολύσεων. 
Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών με Πτυχίο και Προϋπηρεσία».

Η περίφημη «αριστεία» είναι κενή πε-
ριεχομένου και «ρετσινιά», για να 

θυμηθούμε την πετυχημένη έκφραση 
του συριζαίου Μπαλτά, όταν αυτός που 
υποτίθεται ότι την εκφράζει  δε διαθέτει 
αξιακό έρμα και ηθική που να εδράζεται 
σε ταξική συνειδητοποίηση.

Ο λόγος για τον Γ. Καραγιαννίδη, που 
σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Radio 
North 98,  «περιλαμβάνεται για 5η συνε-
χή χρονιά στον κατάλογο του οργανισμού 
Thomson Reuters με τους επιστήμονες 
που έχουν την μεγαλύτερη επιρροή πα-
γκοσμίως και είναι ένα από τα… “μυαλά” 
που επέλεξαν να μείνουν στην Ελλάδα» 
(σύννεφο πάει το γλείψιμο, άρα… κάποιο 
λάκκο έχει η φάβα).

Συνεντευξιαζόμενος στο εν λόγω 
Μέσο, ο Καραγιαννίδης, καθηγητής του 
ΑΠΘ, δήλωσε τα εξής: «Αγαπάω τους έλ-
ληνες φοιτητές και πιστεύω σε αυτούς. Το 
θέμα είναι τι πανεπιστήμιο θέλουμε, εάν 
θέλουμε το πανεπιστήμιο μας να είναι κέ-
ντρο γνώσης ή κάτι άλλο. Αν δεν λυθούν 
τέτοιου είδους θέματα δεν μπορούμε να 
προχωρήσουμε. Θα πω ένα παράδειγμα. 
Η δικιά μου ερευνητική ομάδα θέλει να 
δουλεύει και το βράδυ, θέλει να τελειώνει 
11- 12. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό 
τα τελευταία χρόνια. Στο πανεπιστήμιο 
μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν μπορούσες 
να κυκλοφορήσεις. Στο κυλικείο της πολυ-
τεχνικής πουλούσαν ναρκωτικά. Δεν είναι 
δυνατόν ένα πανεπιστήμιο να λειτουργή-
σει με τον τρόπο αυτό, οπότε αναγκαζόμα-

σταν και εμείς και φεύγαμε 6 το απόγευμα. 
Δεν υπήρχε άσυλο. Το άσυλο που υπήρχε 
ήταν η δυσκολία να μπει η αστυνομία. 
Ασυλο στις ιδέες, στη γνώση, στη διάδοση 
της γνώσης δεν υπήρχε τα τελευταία 30 
χρόνια. Πριν από δέκα χρόνια προσπάθη-
σα να φέρω στο μάθημα που κάνω έναν 
σημαντικό επιστήμονα, τεχνικό, ο οποίος 
δούλευε στην Cosmote. Το μάθημα διεκό-
πη, γιατί υπήρχε η αντίληψη ότι φέρνω την 
εταιρεία μέσα στο πανεπιστήμιο. Ας πού-
με αν επιχειρηθεί να έρθει κάποιος από 
το Facebook ή από την Google να δώσει 
μία διάλεξη δεν είναι δυνατόν να πραγ-
ματοποιηθεί. Οπότε δεν υπάρχει ουσια-
στικά άσυλο γνώσης και άσυλο διάδοσης 
των ιδεών. Αυτό που λέγαμε άσυλο ήταν 
ότι αυτοί που έχουν τη δύναμη, αυτοί που 
μπορούν να επιβάλουν μία άποψη, επέβα-
λαν την άποψη αυτή. Αυτό που συνέβαινε 
τα τελευταία πέντε χρόνια με τα ναρκωτικά 
ήταν απίστευτο…».

Υπήρχε κι ένας άλλος πανεπιστημιακός, 
ο περιβόητος Γρυσπολάκης, πρύτανης του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, που είχε «δει» να 
πουλάνε ναρκωτικά στο προαύλιο του 
ΕΜΠ. Τελικά, ήταν στην… οδό Τοσίτσα, 
έξω από το ΕΜΠ! Θα περίμενε κανείς 
λίγη πρωτοτυπία από το «μεγάλο μυαλό» 
της Θεσσαλονίκης. Πόσο πρωτότυπος 
να είσαι όμως, όταν στόχος σου είναι να 
εξάψεις τα πάθη στον όχλο των «νοικοκυ-
ραίων»; Ο γκεμπελισμός δεν αφήνει και 

πολλά περιθώρια.
Ο Καραγιαννίδης συνεισφέρει τον 

οβολό του στη βρόμικη προπαγάνδα 
της «ανομίας» στους πανεπιστημιακούς 
χώρους, που αποτέλεσε το «χαλί» για 
να πατήσει η κατάργηση του ασύλου, η 
αποθέωση της κρατικής καταστολής, το 
χτύπημα φοιτητικών διαμαρτυριών με 
απροκάλυπτη επέμβαση των ΜΑΤ στους 
πανεπιστημιακούς χώρους (ΑΣΟΕΕ). 
Υπερθεματίζει μάλιστα υπέρ της εισβο-
λής των μπάτσων στα πανεπιστήμια.

Ταυτίζει σκόπιμα το ναρκεμπόριο (που 
μάλιστα πραγματοποιείται κατά τα αι-
σχρά ψεύδη του μέσα στο κυλικείο της 
Πολυτεχνικής) με δραστηριότητες και τη 
συμπεριφορά των φοιτητών ακόμα και σε 
χώρους ξεκούρασης και χαλαρών συζη-
τήσεων. 

Και αποδεικνύεται ότι έχει τη νοοτρο-
πία γιάπη των αμερικανικών πανεπιστη-
μίων, που αποτελούν προέκταση των 
καπιταλιστικών επιχειρήσεων χωρίς την 
παραμικρή τσίπα. Πρόκειται πραγματικά 
για… «μυαλό».

Λέγοντας ότι άσυλο ιδεών δεν υπάρχει 
εδώ και τριάντα χρόνια, αποπατεί πάνω 
στους αγώνες του φοιτητικού κινήματος 
ενάντια στους νόμους που επεδίωκαν 
να βάλουν ταφόπλακα στο δημόσιο 
Πανεπιστήμιο (νόμοι Γιαννάκου, Διαμα-
ντοπούλου, Αρβανιτόπουλου) και για την 
υπεράσπιση του άρθρου 16 του Συντάγμα-
τος, του οποίου (βάζουμε στοίχημα ότι) 
είναι πολέμιος.

Απροκάλυπτος
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Τους βασικούς άξονες του 
σχεδίου νόμου που θα 

τεθεί σε δημόσια διαβούλευ-
ση για 15 ημέρες (αρχής γε-
νομένης από την Τρίτη 3/12;) 
παρουσίασε η Νίκη Κεραμέ-
ως σε συνέντευξη Τύπου. Οι 
βασικοί άξονες αφορούν την 
αξιολόγηση των Πανεπιστη-
μίων, μέσω της Εθνικής Αρ-
χής Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(ΕΘΑΑΕ), που αντικαθιστά 
την Αρχή Διασφάλισης και 
Πιστοποίησης της Ποιότητας 
(ΑΔΙΠ) και τους ΕΛΚΕ, ενώ δεν 
είναι σίγουρο αν στο νομοσχέ-
διο θα συμπεριλαμβάνονται 
και άλλες ρυθμίσεις, όπως η 
ηλεκτρονική ψηφοφορία στις 
φοιτητικές εκλογές, που σκο-
πό έχει να βάλει ταφόπλακα 
σε κάθε ζωντανή διαδικασία 
(συνελεύσεων-ζυμώσεων-αντι-
παραθέσεων-αποφάσεων) του 
φοιτητικού κινήματος.

Το 20% της ήδη πετσοκομ-
μένης κρατικής χρηματοδότη-
σης τίθεται υπό την αίρεση της 
αξιολόγησης. Καταρρίπτεται 
ακόμη και αυτή η αυταπάτη 
της αξιολόγησης ως εσωτερι-
κής διαδικασίας, που συνάδει 
με το «αυτοδιοίκητο» των ΑΕΙ. 

Την αξιολόγηση που γίνεται 
πραγματική καρμανιόλα για 
τα πανεπιστημιακά ιδρύματα 
και επεκτείνεται σε πολλά πε-
δία διενεργεί η «ανεξάρτητη» 
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκ-
παίδευσης, η οποία θα κρίνει 
φυσικά με βάση τη στρατηγική 
που χαράσσει για την ανώτα-
τη εκπαίδευση η εκάστοτε 
κυβέρνηση. Και η στρατηγική 
αυτή δεν είναι άλλη από την 
προσαρμογή στις εκάστοτε 
ανάγκες και ιεραρχήσεις της 
καπιταλιστικής αγοράς.

Οι ευμετάβλητες «ανάγκες» 
της καπιταλιστικής παραγωγής 
θα κρίνουν και το σχεδιασμό 
που θα διενεργείται από την 
ΕΘΑΑΕ των συγχωνεύσεων-

καταργήσεων Τμημάτων-Σχο-
λών-Πανεπιστημίων.

Με δεδομένους αυτούς 
τους παράγοντες, καθώς και 
το γεγονός ότι τα αποθεματι-
κά των Πανεπιστημίων έχουν 
γίνει φύλλο και φτερό λόγω 
Μνημονίων, είναι σίγουρο ότι 
τα Ιδρύματα θα οδηγηθούν σε 
έναν άγριο ανταγωνισμό, ώστε 
να αποκομίσουν μεγαλύτερο 
μέρος από την λειψή πίττα της 
κρατικής χρηματοδότησης και 
να εξασφαλίσουν (;) την ύπαρ-
ξη και στοιχειώδη λειτουργία 
τους.  

Ταυτόχρονα η ανάγκη για 
ικανοποίηση δεικτών αξιολό-
γησης όπως η «εξωστρέφεια», 
η «ερευνητική δραστηριότη-
τα», κ.λπ. θα τα οδηγήσει να 
γίνουν έρμαια της αγοράς, των 
προτεραιοτήτων που επιλέγει 
κάθε φορά το κεφάλαιο με 
στόχο την αύξηση της κερδο-
φορίας του. Οι επιπτώσεις στη 
λειτουργία των πανεπιστημια-
κών ιδρυμάτων, στην ποιότητα 
σπουδών, στο εύρος και την 
ποιότητα των παρεχόμενων 
επιστημονικών γνώσεων, των 
πτυχίων θα είναι δυσμενέστα-
τες.

Είναι προφανές ότι τη «νύφη 
θα πληρώσουν» πρωτίστως τα 
περιφερειακά ιδρύματα και οι 
ανθρωπιστικές σπουδές, που 
δεν έχουν διευρυμένη δυνα-
τότητα ερευνητικής δραστη-
ριότητας, όπως έχουν οι λεγό-
μενες παραγωγικές σχολές.

Κοντολογίς, δημιουργείται 
ένα ασφυκτικό σύστημα αξι-
ολόγησης των Πανεπιστημίων 

με όρους «αποδοτικότητας» 
και σκληρής «ανταγωνιστικό-
τητας», απόλυτα ελεγχόμενο 
από την εκάστοτε κυβέρνηση. 

Τον πρώτο λόγο έχουν τα 
όργανα που δημιουργούνται 
εντός της Εθνικής Αρχής Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης: 

Το Ανώτατο Συμβούλιο απο-
φασίζει για την «αναδιάρθρω-
ση του ακαδημαϊκού χάρτη» 
(συγχωνεύσεις-καταργήσεις), 
την κατανομή του πετσοκομ-
μένου ετήσιου προϋπολογι-
σμού επιχορήγησης των ΑΕΙ 
(με τι κριτήρια; Μήπως «αντι-
κειμενικούς δείκτες», όπως 
ο αριθμός των φοιτητών, η 
διάρκεια των προγραμμάτων 
σπουδών, η γεωγραφική θέση 
των πανεπιστημίων, κ.λπ.) και 
την κατανομή του 20% της 
χρηματοδότησης αυτής μέ-
σω δεικτών αξιολόγησης {π.χ. 
«εξωστρέφεια», «ερευνητική 
δραστηριότητα», «ποιότητα 
σπουδών» (στην ποιότητα 
σπουδών, προφανώς, θα συ-
μπεριλαμβάνεται ο αριθμός 
των «ενεργών» φοιτητών, οι 
«αιώνιοι» φοιτητές, ο χρόνος 
αποφοίτησης, κ.ά.}.

 Και το Συμβούλιο Αξιολό-
γησης και Πιστοποίησης, που 
αξιολογεί, με τη συνδρομή 
και των «κοινωνικών εταίρων», 
τα ΑΕΙ και το εάν πληρούν τις 
ποιοτικές προϋποθέσεις ακόμη 
και για να οργανώνουν προ-
γράμματα σπουδών α’, β’ και 
γ’ κύκλου, τις ερευνητικές μο-
νάδες και πιστοποιεί ως εξωτε-
ρικός κέρβερος τα εσωτερικά 
συστήματα διασφάλισης της 

ποιότητας, τα προγράμματα 
σπουδών (τα μελλοντικά και τα 
ήδη υπάρχοντα), ενώ διενεργεί 
και θεματικές αξιολογήσεις 
(π.χ. στρατηγική διεθνοποίη-
σης, ισότητα των φύλων, πρό-
σβαση ΑμεΑ).

Με το σχέδιο νόμου το 
υπουργείο Παιδείας διατεί-
νεται ότι ρυθμίζει τις προϋ-
ποθέσεις που εξασφαλίζουν 
«απελευθέρωση της έρευνας 
και δημιουργία ευέλικτου και 
ευπροσάρμοστου πλαισίου 
λειτουργίας των Ειδικών Λογα-
ριασμών Ερευνας (ΕΛΚΕ)», απ’ 
όπου περνά όλη η ιδιωτική χρη-
ματοδότηση από «τρίτους». 

Με τη συναίνεση των πρυ-
τάνεων (έχουν χαρακτηρίσει 
«θετική» τη σχετική πρωτο-
βουλία) και με πρόσχημα την 
«απελευθέρωση από το βρα-
χνά της γραφειοκρατίας» η 
κυβέρνηση ουσιαστικά θέλει ν’ 
ανοίξει πόρτες και παράθυρα 
στην ιδιωτική χρηματοδότηση 
των ιδρυμάτων μέσω της κατά 
παραγγελίαν και προς όφελος 
των καπιταλιστικών επιχειρή-
σεων έρευνας. 

Οι βασικοί άξονες του σχε-
δίου νόμου, που αφορούν τη 
χρηματοδότηση-αξιολόγηση 
είναι οι εξής, σύμφωνα με το 
υπουργείο Παιδείας (οι εμφά-
σεις δικές μας):

u Η Εθνική Αρχή Ανώτατης 
Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) απο-
τελείται από: 

(α) τον Πρόεδρο
Ο Πρόεδρος θα ορίζεται  

με απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, ύστερα από ει-

σήγηση του Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων και 
σύμφωνη γνώμη της Ειδικής 
Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών 
και Διαφάνειας της Βουλής.

(β) το Ανώτατο Συμβούλιο
Το Ανώτατο Συμβούλιο θα 

αποτελεί επιτελικό όργανο 
για τις μείζονες αποφάσεις 
αναδιάρθρωσης του ακα-
δημαϊκού χάρτη, του στρα-
τηγικού σχεδιασμού και της 
χρηματοδότησης των ΑΕΙ. 
Θα συμμετέχουν Καθηγητές 
α’ βαθμίδας από την Ελλάδα 
ή το εξωτερικό. Τα Μέλη του 
θα επιλέγονται από τριμελές 
Συμβούλιο Επιλογής, αποτε-
λούμενο από τον Πρόεδρο και 
δύο Καθηγητές α’ βαθμίδας, 
μετά από δημόσια προκήρυξη.

(γ) το Συμβούλιο Αξιολόγη-
σης και Πιστοποίησης

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης 
και Πιστοποίησης θα αποτελεί 
εκτελεστικό όργανο που αξι-
ολογεί και πιστοποιεί τα ΑΕΙ 
και τα προγράμματα σπου-
δών. Θα συμμετέχουν εξειδι-
κευμένοι Καθηγητές α’ βαθμί-
δας ανά γνωστικό αντικείμενο 
καθώς και εκπρόσωποι φοιτη-
τών και κοινωνικών εταίρων. 
Τα Μέλη του θα επιλέγονται 
από τριμελές Συμβούλιο Επι-
λογής, αποτελούμενο από τον 
Πρόεδρο και δύο Καθηγητές α’ 
βαθμίδας, ανά γνωστικό αντι-
κείμενο, μετά από δημόσια 
προκήρυξη.

(δ) τον Γενικό Διευθυντή, ο 
οποίος επίσης θα επιλέγεται 
από τριμελές Συμβούλιο Επι-
λογής, αποτελούμενο από Μέ-

λη του Ανώτατου Συμβουλίου, 
μετά από δημόσια προκήρυξη.

u Το Ανώτατο Συμβούλιο 
της ΕΘΑΑΕ θα εισηγείται 
στον Υπουργό:

• Tο πρόγραμμα εθνικής 
στρατηγικής για την ανώτατη 
εκπαίδευση.

• Tην ίδρυση, συγχώνευση, 
κατάτμηση, κατάργηση πα-
νεπιστημίων, σχολών, τμη-
μάτων.

• Την κατανομή του ετήσιου 
προϋπολογισμού επιχορήγη-
σης στα ΑΕΙ.

• Την κατανομή 20% της 
χρηματοδότησης αυτής μέ-
σω αξιολόγησης (υλοποίηση 
για πρώτη φορά performance-
based funding και παροχή 
κινήτρων στα ΑΕΙ να βελτιω-
θούν σε στόχους που τα ίδια 
επιλέγουν, στο πλαίσιο της 
αυτονομίας τους, π.χ. ποιότη-
τα εκπαίδευσης, ερευνητική 
δραστηριότητα, δράσεις εξω-
στρέφειας).

• Τις προγραμματικές συμ-
φωνίες Υπουργείου και ΑΕΙ.

u Το Συμβούλιο Αξιολόγη-
σης και Πιστοποίησης:

• Αξιολογεί τα ΑΕΙ και το 
εάν πληρούν τις ποιοτικές προ-
ϋποθέσεις για να οργανώνουν 
προγράμματα σπουδών α’, β’ 
και γ’ κύκλου.

• Αξιολογεί τις ερευνητικές 
μονάδες εντός ΑΕΙ.

• Πιστοποιεί την ποιότητα:
- των εσωτερικών συστημά-

των διασφάλισης της ποιότη-
τας των ΑΕΙ

- των προγραμμάτων σπου-
δών (εκ των προτέρων για τα 
μελλοντικά & εκ των υστέρων 
για τα ήδη ιδρυθέντα)

• Διενεργεί θεματικές αξιο-
λογήσεις των ΑΕΙ (π.χ. στρα-
τηγική διεθνοποίησης, ισότητα 
των φύλων, πρόσβαση ΑμεΑ).

Γιούλα Γκεσούλη

Χρηματοδότηση Πανεπιστημίων 
υπό την αίρεση της αξιολόγησης

«Ο Μελισσανίδης βάζει συμπαί-
κτες για την Αγιασοφιά», 

έγραφαν τα παπαγαλάκια την περα-
σμένη εβδομάδα. Αιτία των πανηγυρι-
σμών ήταν η ανακοίνωση για αύξηση 
κατά 25 εκατ. ευρώ του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρίας «Δικέφαλος 
1924» ΑΕ. Η αύξηση κεφαλαίου θα 
πραγματοποιηθεί με παραίτηση του 
δικαιώματος προτίμησης των υφιστά-
μενων μετόχων υπέρ νέων μετόχων, οι 
οποίοι θα πάρουν τις μετοχές μέσω 
ιδιωτικής τοποθέτησης.

Για να το πούμε απλά, θα έρθει 
ένας νέος μέτοχος, θα βάλει 25 εκατ. 
ευρώ και θα έχει την πλειοψηφία στη 
«Δικέφαλος 1924». Τα παπαγαλάκια 
μιλούσαν για κάποιον «τσιμεντά» από 
τη Ρωσία, ονόματι Φιλαρέτ Γκάλτσεφ 
(επειδή είναι «ομογενής» το όνομα 
αποδίδεται ως Φιλάρετος Καλτσί-
δης!), τον οποίο παλαιότερα έφεραν 
ως ενδιαφερόμενο να αγοράσει τον 
Παναθηναϊκό. Αλλο, όμως, είναι το 
θέμα μας και όχι ποιος θα μπει συνέ-
ταιρος στην εταιρία του Μελισσανίδη.

Το θέμα μας είναι πώς συνδέεται 
η εν λόγω εταιρία με το γήπεδο της 

ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οχι δεν 
τρελαθήκαμε, ούτε πάθαμε αμνησία. 
Εμείς είμαστε που από την πρώτη 
στιγμή μιλούσαμε για «γήπεδο Με-
λισσανίδη», εμείς είμαστε που απο-
καλύψαμε όλες τις παρανομίες, οι 
οποίες κατέληξαν στην έκδοση μιας 
διάτρητης άδειας δόμησης, από κοι-
νού στη «Δικέφαλος 1924» ΑΕ και στο 
αθλητικό σωματείο ΑΕΚ, στο οποίο 
έχει παραχωρηθεί από το δημόσιο 
το οικόπεδο όπου χτίζεται το γήπεδο.

Δεν ξεχνάμε τίποτα απ' αυτά που 
αποκαλύψαμε τα προηγούμενα χρό-
νια (αλλά στο τέλος ηττηθήκαμε, κα-
θώς ήμασταν λίγοι απέναντι σε ολό-
κληρο τον αστικό πολιτικό κόσμο και 
την ξεδιάντροπη αστική Δικαιοσύνη). 
Απλά θυμόμαστε ότι τον περασμένο 
Μάρτη η Δούρου και ο αντιπεριφερει-
άρχης Οικονομικών Καραμάνος πα-
νηγύριζαν, επειδή λύθηκε η σύμβαση 
παραχώρησης της Ερασιτεχνικής 
ΑΕΚ με τη «Δικέφαλος 1924» ΑΕ  και 
το γήπεδο θα ανήκει πλέον αποκλει-
στικά στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ.

Γράφαμε τότε (βλ. http://www.
eksegersi.gr/issue/1000/Περιβάλ-

λον/32683. 20-εκατομμύρια-δώρο-
από-την-Περιφέρεια-Αττικής), ότι η 
λύση της σύμβασης είναι εικονική. Οτι 
έγινε μόνο και μόνο για να μπορέσει 
η Περιφέρεια να δώσει 20 εκατ. ευρώ 
για τη λεγόμενη β' φάση κατασκευ-
ής του γηπέδου. Δε θα μπορούσε να 
τα δώσει αν το γήπεδο φαινόταν να 
ανήκει κατά το ήμισυ σε μια ιδιωτική 
εταιρία κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
Την απόφαση του περιφερειακού 
συμβουλίου την ψήφισαν σούμπιτες οι 
παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ (πλην τριών 
συμβούλων), της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. 
Καταψήφισαν η Λαϊκή Συσπείρωση, 
η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή και οι 
σύμβουλοι που είχαν αποχωρήσει από 
την παράταξη της Δούρου.

Τώρα επιβεβαιώνεται αυτό που λέ-
γαμε τότε. Οτι η λύση της σύμβασης 
ΑΕΚ - «Δικέφαλος 1924» ήταν εικονι-
κή. Το γήπεδο ανήκει στην εταιρία του 
Μελισσανίδη, η οποία άρχισε    κιό-
λας το πούλημα (ίσως πουλήσει και 
ολόκληρη την επιχείρηση ΑΕΚ). Δού-
ρου, Καραμάνος και όσοι ψήφισαν 
την παραχώρηση 20 εκατ. ευρώ σε 
μια καπιταλιστική επιχείρηση έχουν 

διαπράξει βαρύτατα αδικήματα, κα-
κουργηματικού χαρακτήρα. Αυτό το 
ξέρουν όλοι, αλλά κανενός το αυτί 
δεν ιδρώνει. Ούτε της αστικής Δικαιο-
σύνης, βεβαίως-βεβαίως, η οποία -σε 
όλες τις εκφάνσεις της- συνέπραξε 
στο σκάνδαλο. Το ΣτΕ έκρινε νόμιμη 
τη διάτρητη άδεια, το Ελεγκτικό Συ-
νέδριο ενέκρινε την παραχώρηση των 
20 εκατ. από την Περιφέρεια Αττικής 
(και άλλων 17 εκατ. για μια υπογειοποί-
ηση η οποία γίνεται μόνο και μόνο για 
να εξυπηρετεί το γήπεδο), η Εισαγγε-
λία Πρωτοδικών δεν άσκησε διώξεις 
κατά των υπηρεσιακών παραγόντων 
που εμείς μηνύσαμε, για την έκδοση 
μιας εντελώς παράνομης άδειας υψο-
μέτρων .

Και βέβαια, όλα αυτά δε θα γίνο-
νταν αν δεν ομονοούσε το αστικό 
πολιτικό σύστημα. Επί Σαμαροβενι-
ζέλων ψηφίστηκε η σκανδαλώδης 
παραχώρηση τμήματος του δάσους 
για το γήπεδο Μελισσανίδη, επί Τσι-
προκαμμένων εκδόθηκε η διάτρη-
τη άδεια, η εξίσου διάτρητη Αδεια 
Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων 
και όλες οι άλλες διοικητικές άδειες 

που χρειάζονταν (ο Φλαμπουράρης 
καμάρωνε κιόλας -δημόσια!- για τους 
εκβιασμούς που άσκησε σε δημόσι-
ους υπάλληλους για να συναινέσουν 
στην παρανομία), επί Σγουρού απο-
φασίστηκε να δοθούν 20 εκατ. από 
την Περιφέρεια για το γήπεδο του 
Μελισσανίδη, επί Δούρου έγινε η 
εκταμίευση, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ 
ψήφιζαν en bloc τις σχετικές αποφά-
σεις.

Λίγες φορές έχει παραβιαστεί με 
τόσο προκλητικό και κραυγαλέο τρό-
πο η αστική νομιμότητα. Εδωσαν το 
οικόπεδο τζάμπα στην Ερασιτεχνική 
ΑΕΚ, η οποία το έδωσε στη «Δικέφα-
λος 1924» ΑΕ για να πάρει άδεια οικο-
δόμησης. Επειδή δε γινόταν να πάρει 
άδεια μόνο η «Δικέφαλος 1924», έβα-
λαν μέσα την τελευταία στιγμή (εικο-
νικά) και το ερασιτεχνικό σωματείο. 
Μετά, επειδή δε γινόταν η Περιφέ-
ρεια να δώσει λεφτά στη «Δικέφαλος 
1924», έβγαλαν (εικονικά) την εταιρία 
και έμεινε μόνο η ΑΕΚ. Κι όλο αυτό το 
διάστημα ο Μελισσανίδης εμφανίζε-
ται ως (και είναι) ο μοναδικός ιδιοκτή-
της της μπίζνας.

Kράτος και κόμματα γιουσουφάκια των καπιταλιστών του πλιάτσικου
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Ταιριαστό δικαστικό τέλος στο 
σκάνδαλο Siemens

Με τη φυλάκιση του Μαυρίδη (Siemens), του Σκαρπέλη (ΟΤΕ) 
και της γυναίκας του Καραβέλα (Siemens), που καταδικάστηκαν 
σε ποινές κάθειρξης 15, 15 και 13 ετών, αντίστοιχα, έπεσε η αυλαία 
της δικαστικής διερεύνησης του σκανδάλου Siemens. Δεκατέσ-
σερα χρόνια μετά την έναρξη της εισαγγελικής έρευνας και αφού 
στο μεταξύ κάποιοι την κοπάνησαν (ο Χριστοφοράκος στη Γερ-
μανία, όπου τον προστατεύει η Siemens μέσω του γερμανικού 
κράτους, ο Καραβέλας σε άγνωστο προορισμό), κάποιοι πέθαναν 
(είχαν και μια ηλικία), το ποινικό πλαίσιο άλλαξε, οι ποινές είναι 
μικρότερες απ' αυτές που προβλέπονταν τότε. 

Μετά από μερικά χρόνια, που θα επέλθει παραγραφή των 
αδικημάτων, θα μπορούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και ο 
Χριστοφοράκος με τον Καραβέλα, που καταδικάστηκαν ερήμην.

Οι καταδικασθέντες ήταν συνολικά 22, όμως, στους περισσό-
τερους δόθηκε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση (σε όλους 
τους Γερμανούς της Siemens και σε μερικά πρώην στελέχη του 
ΟΤΕ). Οι τρεις στάλθηκαν στη φυλακή για να ικανοποιηθεί το 
«κοινό περί δικαίου αίσθημα». Οι δικαστές ξέρουν να χειρίζονται 
αυτά τα ζητήματα σαν πολιτικοί. Αυτοί τώρα θα βάλουν τους 
δικηγόρους τους να ετοιμάσουν αιτήματα αποφυλάκισης, επι-
καλούμενοι ασθένειες ή άλλους λόγους.

Ηταν το πιο ταιριαστό δικαστικό τέλος σε ένα σκάνδαλο που 
δε θα αποκαλυπτόταν ποτέ, αν δεν υπήρχε ο γνωστός αμερικα-
νογερμανικός μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Από τις ΗΠΑ ξεκί-
νησαν οι αποκαλύψεις και έφτασαν μέχρι την Ελλάδα. Η Siemens 
είχε κάνει τη δουλειά της (παρέα με τους έλληνες καπιταλιστές-
συνεργάτες της), έκλεισε το μεγαλύτερο κομμάτι του δικαστικού 
σκέλους στη Γερμανία, με τη συνδρομή του γερμανικού κράτους 
και του δικαστικού του μηχανισμού και, φυσικά, συνεχίζει την 
επιχειρηματική δραστηριότητά της στην Ελλάδα σαν να μην 
πέρασε μια μέρα. Ούτε πολιτική βούληση για διερεύνηση του 
σκανδάλου σε βάθος υπήρξε, ούτε διάθεση σύγκρουσης με το 
γερμανικό μονοπώλιο, το οποίο είχε και έχει στο πλευρό του το 
ιμπεριαλιστικό γερμανικό κράτος και τις κυβερνήσεις του.

Mπουμπούκια
Ο 82χρονος Κ. Πατέρας, που τον έφαγε ο… ηλικιακός ρατσι-

σμός της ΝΔ, δεν είναι το μοναδικό μπουμπούκι ανάμεσα σε 
όσους διόρισαν οι Μητσοτάκης-Κικίλιας στα νοσοκομεία. Ξε-
χωρίζει και η περίπτωση του Αναστάσιου Τσαχουργιαννίδη, που  
διορίστηκε διοικητής στο νοσοκομείο της Κω. Ιδού δείγμα των 
προσόντων του, από διαδικτυακή ανάρτησή του: «Οι Σκοπιανοί 
αισθάνονται Μακεδόνες λένε … Και οι πούστηδες αισθάνονται 
γυναίκες αλλά δεν είναι..!!!». Ανάλογες είναι και οι απόψεις του 
και για την ασυλοποίηση. Οι ψυχικά ασθενείς, λέει, πρέπει να 
παραμείνουν στη Λέρο, γιατί απ' αυτούς ζουν οικογένειες!

ΥΓ. Στο νοσοκομείο της Ξάνθης τοποθετήθηκε η Ελενα Ροφα-
έλα, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ξάνθης και μεγαλο-
στέλεχος της εταιρίας παραγωγής υφαντουργικών προϊόντων 
«ΡΟΦΑΕΛΑ». Κι εμείς αναρωτιόμαστε: πόσο δελεαστική είναι 
η θέση διοικητή σ' ένα νοσοκομείο της περιφέρειας, ώστε να 
εγκαταλείπει κάποια την επιχείρησή της και την προεδρία ενός 
συνδικάτου καπιταλιστικών επιχειρήσεων; Ξεχάσαμε, είναι η δι-
άθεση… προσφοράς στα κοινά.

Πέρα από την ανταλλαγή βρομερών σχολίων…

Ο Πολάκης είχε μπροστά του την καρ-
δάρα με το γάλα και της έδωσε μια 

μεγαλοπρεπέστατη κλοτσιά. Είχε μπροστά 
του ένα βρομερό σχόλιο της Αγαπηδάκη 
σε βάρος του κι αντί να το παραθέσει 
απλώς και να απαξιώσει και τη συγγρα-
φέα του και τους προστάτες της, απάντη-
σε ως… Πολάκης. Στο ίδιο ύφος και με την 
ίδια βρομιά με την Αγαπηδάκη.

Εκανε μάλιστα κι ένα βήμα παραπέρα. 
Μίλησε με τον πιο απαξιωτικό τρόπο για 
τους ψυχικά πάσχοντες. Γιατρός είναι, 
διάολε, δεν μπορεί να μην έχει ακούσει 
ή να μην έχει διαβάσει τίποτα σχετικό. 
Δεν μιλάμε, φυσικά, για την υποκριτική 
«κορεκτίλα» που έχει επιστρατευθεί τα 
τελευταία χρόνια, αλλά για μια στάση ου-
σίας, για μια στάση αλληλεγγύης απέναντι 
σε πάσχοντες ανθρώπους. Για μια στάση 
που πάντοτε χαρακτήριζε τους αριστε-
ρούς ανθρώπους, ευαίσθητους σε κάθε 
κοινωνικό δράμα και πολέμιους της κάθε 
είδους καταστολής, που ειδικά απέναντι 
στους ψυχικά ασθενείς υπήρξε πάντο-
τε πρότυπο κοινωνικής βαρβαρότητας, 
αναλγησίας, μισανθρωπισμού, κοινωνικού 
αποκλεισμού.

Αυτό ήταν που ενόχλησε και συριζαί-
ους, οι οποίοι είδαν έναν βουλευτή τους 
και πρώην υπουργό να συναγωνίζεται σε 
χυδαιότητα τα κατακάθια της σύγχρο-
νης Δεξιάς και τελικά να τα βοηθάει να 
ξεφεύγουν, αντί να τα παραδώσει στην 
περιφρόνηση της ελληνικής κοινωνίας. 
Ακόμα και η ΕφΣυν αναγκάστηκε να την 
πέσει στον Πολάκη, γιατί αν δεν το έκανε 
θα ξεσήκωνε θύελλα αντιδράσεων μεταξύ 
των αναγνωστών της. Είπαμε, όμως, Πο-
λάκης είν' αυτός, τυπικό δείγμα πολιτικής 
χυδαιότητας και ψευτομαγκιάς, ανίκανος 
να επιστρατεύσει την απαραίτητη πολιτική 
πονηριά. Είχε την ευκαιρία να δείξει ότι 
είναι κάτι άλλο απ' αυτό που του καταλο-
γίζουν, αλλά φρόντισε να επιβεβαιώσει 
τους αντιπάλους του.

Και να τους δώσει την ευκαιρία να ξε-
φύγουν. Κυβερνητικές πηγές (αλήθεια, 
γιατί επέλεξε την ανωνυμία ο Πέτσας;) 
δήλωσαν ότι ο Πολάκης «ξεπέρασε ακό-
μη και τον εαυτό του σε χυδαιότητα με την 
άκρως συκοφαντική ανάρτησή του κατά 
Ειρήνης Αγαπηδάκη». Στο ίδιο μήκος κύ-
ματος και ο φιλοκυβερνητικός Τύπος. Για 
την Αγαπηδάκη ούτε λέξη! Για το βρομε-
ρό και τρισάθλιο κείμενό της κατά του 

Πολάκη ούτε λέξη. Κάποιοι τόλμησαν να 
ισχυριστούν ότι η Αγαπηδάκη, όταν έγρα-
φε αυτές τις βρομιές, ήταν ιδιώτης και όχι 
δημόσιο πρόσωπο, όπως είναι ο Πολάκης! 
Μας είπαν, δηλαδή, ότι η Αγαπηδάκη επι-
βραβεύτηκε με δημόσιο πόστο για τη 
δράση που είχε αναπτύξει ως ιδιώτης, βρί-
ζοντας ολημερίς από το Διαδίκτυο τους 
συριζαίους, παίζοντας το ρόλο του «αντι-
Πολάκη»! Εχουμε μια ακόμα απόδειξη της 
αντίληψης της ΝΔ για την… αριστεία.

Η Αγαπηδάκη τοποθετήθηκε από τον 
ίδιο τον Μητσοτάκη Εθνική Συντονίστρια 
για τα ανήλικα προσφυγόπουλα, παρέα 
με τον Απόστολο Δοξιάδη. Στην πραγ-
ματικότητα, είναι ο Δοξιάδης αυτός που 
πήγε την Αγαπηδάκη στον Μητσοτάκη. 
Τόσα έχει προσφέρει στη Δεξιά τα τελευ-
ταία χρόνια, ήταν καιρός να πάρει και αυ-
τός έναν κρατικό ρόλο. Και πήρε μαζί του 
και την Αγαπηδάκη. Το είπε ο ίδιος: «την 
πρότεινα ανεπιφύλακτα στον πρωθυπουρ-
γό ως Εθνική Συντονίστρια». Διότι «πέρα 
από αγαπημένη φίλη, και μια ελληνίδα που 
θαυμάζω υπερβολικά, η Ειρήνη είναι πλέ-
ον και η στενή μου συνεργάτης, ως ψυχή 
ενός έργου στο οποίο πιστεύω βαθειά»! 
Με ύφος μεγάλου σοφού, ο Δοξιάδης είπε 
και μπράβο στον Μητσοτάκη: «Είναι προς 
τιμήν του πρωθυπουργού ότι το κατάλαβε 
και της ανέθεσε το έργο»!

Ετσι γίνονται οι δουλειές στο «επιτελικό 
κράτος» του Κούλη. Παίρνεις έναν περιφε-
ρόμενο νεοφιλελεύθερο (φανατικό, όμως, 
όχι γιαλαντζί), γόνο μιας διάσημης αστι-
κής οικογένειας, αυτός σου προτείνει μια 
κολλητή του, βασικό προσόν της οποίας 
είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια έβριζε 
τον Τσίπρα και τον Πολάκη, και τους δίνεις 
μια κρατική δουλειά, ποντάροντας στις 
δημόσιες σχέσεις που διαθέτει ο περιφε-
ρόμενος, ως μέλος μιας ευρύτερης ομά-
δας νεοφιλελεύθερων, «εκσυγχρονιστών», 
«μενουμευρώπηδων» και κυρίως κοινωνικά 
ανάλγητων, οι οποίοι παριστάνουν τους δι-
ανοούμενους.

Υπερασπιζόμενος την προστατευόμενή 
του, ο Δοξιάδης απαίτησε την αποπομπή 
από τα «Νέα» του δημοσιογράφου Δ. Μα-
νιάτη, ο οποίος κάτι έγραψε στα λεγόμενα 
«κοινωνικά Μέσα» κατά της Αγαπηδάκη. 
Τη γνώμη μας για τον Μανιάτη την έχουμε 
γράψει σε ανύποπτο χρόνο: αριστερός μα-
ϊντανός στο Συγκρότημα Μαρινάκη. Προ-
σέξτε, όμως, τι έγραψε για τον Μανιάτη 

ο Δοξιάδης: «κάποιο υποκείμενο ονόματι 
Δημήτρης Ν. Μανιάτης… Κάποτε είχα δια-
βάσει ένα άρθρο του και αηδίασα… Δεν ξέ-
ρω αν το υποκείμενο αυτό έχει πρόβλημα 
σεξουαλικό, ψυχοπαθολογικό, κοινωνικό 
κόμπλεξ ή πάσχει από εντελώς αναίτιο 
ναρκισσισμό ή μεγαλομανία--και τα δύο 
αντικειμενικά αδικαιολόγητα σε ένα άτο-
μο με κανένα ουσιαστικό επίτευγμα στη 
ζωή του, πέραν του εξυπνακισμού και της 
χυδαιολογίας… Το χυδαίο αυτό υποκείμε-
νο, που θέλει να λέγεται δημοσιογράφος… 
της επιτίθεται με τον χυδαιότερο, αγοραίο, 
σεξιστικό τρόπο του, ο σταλινόμορφος 
δημοσιογραφίσκος». Κατά τα άλλα, αγα-
νάκτησαν με τον Πολάκη που «ψυχιατρι-
κοποίησε» την αντιπαράθεσή του με την 
Αγαπηδάκη.

Ο Μανιάτης δεν ακολούθησε στους ίδι-
ους τόνους. Τα έβαλε με τον Προκοπάκη 
(άλλο αγλάισμα αυτός: τον έβαλε ο Σαμα-
ράς στη διαβόητη ΝΕΡΙΤ και στη συνέχεια 
τον έδιωξε με τις κλωτσιές ο Φορτσάκης), 
ο οποίος ήταν η πηγή πληροφόρησης του 
Δοξιάδη. Οι δε αναφορές του στον Δοξι-
άδη και την υπόθεση Αγαπηδάκη θύμιζαν 
και λίγο… ψιλοαπολογία («Δημιουργούνται 
θέματα τελικά από κεί πού δεν τα περιμέ-
νεις και βέβαια καραδοκούν διάφοροι που 
σου αποδίδουν πράγματα που δεν λες» 
κτλ.). Ισως του διαμήνυσαν από το Συγκρό-
τημα να ρίξει τους τόνους, ίσως το έκανε 
με δική του πρωτοβουλία, ό,τι και να ισχύει 
δεν έχει σημασία για μας.

Σημασία έχει η ιστορία με τον Μητσο-
τάκη, τον Δοξιάδη, την Αγαπηδάκη. Ο Δο-
ξιάδης επέβαλε την προστατευόμενή του 
και με τρόπο βάναυσο (για να μην πούμε 
τίποτα χειρότερο), πλάκωσε στα μπινελί-
κια ένα δημοσιογράφο του αστικού Τύπου, 
απαιτώντας από τον Μαρινάκη να τον διώ-
ξει, επειδή του είπαν ότι κάτι είχε γράψει 
εναντίον της Αγαπηδάκη, όχι απευθεί-
ας, αλλά στο facebook ενός άλλου. Δεν 
πρόκειται απλώς για αλαζονεία, αλλά για 
απόπειρα δικτατορικής επιβολής απόψε-
ων: όποιος μας κάνει κριτική πρέπει να 
απολύεται από τον αστικό Τύπο. Αν ήταν 
μια ιδιωτική υπόθεση του Δοξιάδη και της 
Αγαπηδάκη από τη μια και του Μανιάτη 
από την άλλη, θα μπορούσαμε και να την 
αγνοήσουμε. Ομως οι δύο πρώτοι έχουν 
πλέον κρατικά πόστα. Οταν απαιτούν να 
επικρατήσει μούγκα για τις απόψεις τους 
(αύριο και για τη δράση τους), δεν έχου-
με ιδιωτική αντίδραση, αλλά κυβερνητική 
καταστολή.

Η «αριστεία» εξακολουθεί να θριαμβεύει

«Το θέμα έχει λήξει για την κυβέρ-
νηση μετά τη διευκρίνιση του 

κ. Διαματάρη ότι σπούδασε», δήλωσε 
την Τρίτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Πέτσας, την ώρα που ακόμα και ο φιλο-
κυβερνητικός Τύπος καλούσε τον Δια-
ματάρη να παραιτηθεί πριν τον διώξει 
ο Μητσοτάκης όταν επιστρέψει από το 
Λονδίνο. Γνωρίζοντας ότι η συνάντησή 
του με τον Ερντογάν θα επισκιάσει κά-
θε άλλο ζήτημα, ο Μητσοτάκης έδωσε 
εντολή στον Πέτσα να κάνει δήλωση 
κάλυψης του Διαματάρη, σε μια προ-
σπάθεια να βγει το θέμα από την ατζέ-
ντα ενόσω αυτός βρίσκεται ακόμα στο 
εξωτερικό.

Το θέμα μπορεί να βγει από την ατζέ-
ντα, όμως, είναι απ' αυτά  που συσσω-
ρεύονται στη μνήμη των ψηφοφόρων. 
Ρωτήστε και τον Τσίπρα (για να μην πά-
με σε παλιότερους πρωθυπουργούς). 
Κάτι τέτοια, φαινομενικά «μικρά» θέ-
ματα, έφτιαξαν σιγά-σιγά την εικόνα 

μιας κυβέρνησης που βουλιάζει στην 
παρακμή και τη σήψη. Και μέτρησαν 
τόσο πολύ στις εκλογές, που ο «τελειω-
μένος» Μητσοτάκης κατατρόπωσε σε 
όλες τις κάλπες τον «άχαστο» Τσίπρα. 

Για τον Μητσοτάκη τα πράγματα 
γίνονται χειρότερα, καθώς ποντάρισε 
πολλά στο ζήτημα των «αρίστων», στην 
«τεχνοκρατική» εικόνα της κυβέρνησής 
του, μέσω της οποίας εξασφαλίζει την 
«αποτελεσματικότητά» της. Και μόλις 
ένα τετράμηνο μετά τη συγκρότηση 
αυτής της κυβέρνησης, ενόσω ακόμα 
βρίσκεται «στα μέλια», έρχεται το ένα 
χαστούκι μετά το άλλο. Πρώτα ο 82χρο-
νος ιεροψάλτης, κυνηγός κτλ. κτλ. που 
τοποθετήθηκε διοικητής στο Γενικό Νο-
σκομείο Καρδίτσας με εντολή του ίδιου 
του Μητσοτάκη, ο οποίος είχε κλείσει 
προεκλογική συμφωνία με τον πρώην 
πολιτευτή του ΛΑΟΣ και των ΑΝΕΛ, και 
τώρα ο Διαματάρης, προσωπική επιλο-
γή πάλι του Μητσοτάκη, που αποτέλεσε 

μία από τις εκπλήξεις του υπουργικού 
συμβουλίου, καθώς είναι μόνιμος κά-
τοικος εξωτερικού και ως εκδότης του 
«Εθνικού Κήρυκα» της Νέας Υόρκης 
κάθε άλλο παρά ενωτικός υπήρξε ανά-
μεσα στους ελληνικής καταγωγής κα-
τοίκους των ΗΠΑ (το αντίθετο).

Από τις ΗΠΑ ήρθε και η αποκάλυ-
ψη: Ο Διαματάρης αναφέρει ψεύτικο 
μεταπτυχιακό στο βιογραφικό του! Η 
απάντηση του Διαματάρη ήταν επιπέ-
δου κλεφτοκοτά που πιάστηκε με την 
κότα στα χέρια: «Προς αποκατάστα-
ση της αλήθειας, διευκρινίζω ότι στο 
βιογραφικό μου σημείωμα αναφέρω 
ότι σπούδασα Διοίκηση Επιχειρήσεων 
(Μ.Β.Α.) στο Πανεπιστήμιο Columbia, 
καθώς πράγματι παρακολούθησα αυτό 
το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, 
αλλά δυστυχώς λόγοι οικονομικοί δεν 
μου επέτρεψαν να αποκτήσω το σχετι-
κό τίτλο σπουδών.  Λυπάμαι αν η ως άνω 
διατύπωση προκάλεσε οποιαδήποτε πα-

ρερμηνεία ως προς το ότι είμαι κάτοχος 
του τίτλου σπουδών, ιδίως μάλιστα όταν 
είναι γνωστή η επί δεκαετίες προσφορά 
μου στα ζητήματα του απόδημου Ελλη-
νισμού».

Ολα είναι μια παρεξήγηση, ρε παι-
διά. Δεν είπα ότι έχω μεταπτυχιακό, 
αλλά ότι σπούδασα στο Columbia. Ελα, 
όμως, που υπάρχουν τα ντοκουμέντα. 
Ο ίδιος ο Διαματάρης έλεγε σε συνέ-
ντευξή του στην «Καθημερινή», στις 22 
Μάη του 2017: «Είχα μόλις τελειώσει τη 
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πα-
νεπιστημίου Κολούμπια, πήγα για λίγο 
καιρό στην εφημερίδα αλλά με γοήτευσε 
τόσο πολύ που απέρριψα μια θέση σε 
μια πολυεθνική για να μείνω εκεί»! Με-
γαλοπιανόταν ο τύπος. Καμάρωνε για 
το ανύπαρκτο πτυχίο από το Columbia 
(χάριν του οποίου θα μπορούσε να δου-
λέψει σε πολυεθνική, αλλά προτίμησε 
να γίνει… αγνός εκδότης και δημοσιο-
γράφος).

Ολοι περίμεναν (το προεξοφλούσε 
ακόμα και ο φιλοκυβερνητικός Τύπος), 
ότι ο Μητσοτάκης θα του έδειχνε την 
πόρτα της εξόδου. Γελάστηκαν. Ο Μη-
τσοτάκης τον κράτησε. Τον ακριβή λό-
γο δεν τον γνωρίζουμε, όμως ξέρουμε 
πολύ καλά τι σκέφτονται πολλοί ψηφο-
φόροι της ΝΔ: «Ποιος ξέρει τι συναλ-
λαγή έχει κάνει ο Διαματάρης με τον 
Μητσοτάκη, για να του χαρίζει τέτοιο 
παράπτωμα». Το μυαλό του απλού ψη-
φοφόρου πηγαίνει πάντοτε σε συναλ-
λαγή. Και δε χρειάζεται να έχει καμιά 
απόδειξη. Εχουν δει τόσα τα μάτια του 
και έχουν ακούσει τόσα τ' αυτιά του που 
δεν τρέφει την παραμικρή αμφιβολία 
για τη βρομιά αυτών που ψηφίζει.

ΥΓ. Η ξεφτίλα ολοκληρώθηκε μια 
μέρα μετά τη δήλωση στήριξης του 
Διαματάρη από τον Πέτσα, όταν ο Μη-
τσοτάκης «έκανε δεκτή» την παραίτηση 
Διαματάρη. Τελικά, αναγκάστηκε να τον 
διώξει για ν' αποφύγει τα χειρότερα.
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Πόσο συνηθισμένο είναι, 
υπουργός μιας κυβέρνη-

σης, να πηγαίνει σε εκδήλωση 
μιας καπιταλιστικής επιχείρη-
σης και να υπόσχεται ότι θα 
δώσει σ' αυτή την επιχείρη-
ση κρατικά κεφάλαια; Αλλο 
υπουργός, άλλο πλασιέ, όμως 
με τους «αρίστους» του Κούλη 
αυτά έχουν ισοπεδωθεί.

Ο Μηταράκης, λοιπόν, πήγε 
προ ημερών σε ημερίδα που 
οργάνωσε η Πειραιώς Asset 
Management ΑΕΔΑΚ, υπό το 
χαρακτηριστικό τίτλο «Διαχεί-
ριση Αποθεματικών Ασφαλιστι-
κών Ταμείων», και δήλωσε ότι 
«στόχος της νέας επικουρικής 
είναι η δημιουργία ισχυρών Ελ-
ληνικών θεσμικών επενδυτών, 
με κεφάλαια που αναμένεται να 
ξεπεράσουν, σε βάθος χρόνου, 
τα 100 δισ. ευρώ»!

Προσέξτε τον κυνισμό. 
Συνήθως οι αστοί πολιτικοί 
δηλώνουν ότι οι μεταρρυθ-
μίσεις τους στο ασφαλιστικό 
σύστημα έχουν ως στόχο την 
εξασφάλιση της βιωσιμότητάς 
του και την παροχή καλύτερων 
συντάξεων στους ασφαλισμέ-
νους. Τώρα, βλέπουμε ένα 
μέλος της κυβέρνησης να πη-
γαίνει σε εκδήλωση ιδιωτικών 
ασφαλιστικών εταιριών και να 
τους λέει ότι στόχος των αλλα-
γών που η κυβέρνηση θέλει να 
κάνει στο Ασφαλιστικό είναι 
για να τους προσφέρει κεφά-

λαια για να τα διαχειριστούν!
Γνωστός νεοφιλελεύθερος ο 

Μηταράκης, κάνει καθημερινά 
προπαγάνδα υπέρ του νέου 
μοντέλου ιδιωτικής ασφάλι-
σης, το οποίο (αν θεσπιστεί 
όπως το περιγράφει) θα περι-
λαμβάνει την παγκόσμια πρω-
τοτυπία του… ασφαλισμένου-
επενδυτή. Ο ασφαλισμένος 
θα μπορεί να επιλέγει ανάμε-
σα σε «επενδυτικά προϊόντα 
χαμηλού, μεσαίου και υψηλού 
ρίσκου», θα μπορεί να μεταφέ-
ρει τον «ασφαλιστικό κουμπα-
ρά του» σε όποιο «επενδυτικό 
προϊόν» επιθυμεί. Θα τον βοη-
θήσουν μάλιστα οι υπηρεσίες 
ώστε να κάνει σωστή «εναλ-
λαγή επενδυτικού κινδύνου, 
ξεκινώντας από μια επιθετική 
επενδυτική στρατηγική για τα 
πρώτα χρόνια ασφάλισης, ενώ 
όσο θα πλησιάζει στα χρόνια 
συνταξιοδότησής του, θα ακο-
λουθείται μια πιο μετριοπαθής 
επενδυτική στρατηγική προκει-
μένου να μην τίθεται σε κίνδυ-
νο το ύψος που θα έχει φτάσει 
έως τότε η σύνταξή του»! Κάθε 
ασφαλισμένος θα βγάλει τον… 
Ουόρεν Μπάφετ που κρύβει 
μέσα του!

Ο Βρούτσης, παλιά καρα-
βάνα της Δεξιάς (προέρχεται 
από το συνδικαλισμό των εφο-
ριακών) δεν εκτίθεται όπως ο 
υφυπουργός του. Είναι γνωστό, 
άλλωστε, ότι αγαπιούνται τόσο 

πολύ που μετά βίας ανταλλάσ-
σουν καλημέρα (να φαντα-
στείτε ότι ο Μηταράκης για 
τις ανακοινώσεις του δε χρη-
σιμοποιεί το Γραφείο Τύπου 
του υπουργείου αλλά προσω-
πικό Γραφείο Τύπου: press@
mitarakis.gr). Oμως ήταν ο 
Βούτσης αυτός που εισηγή-
θηκε στο υπουργικό συμβού-
λιο (για να εγκριθεί, φυσικά) 
τη συγχώνευση του ΕΤΕΑΕΠ 
(ενιαίο ταμείο επικουρικής 
ασφάλισης) στον ΕΦΚΑ. Μια 
χαρά λειτουργεί ως «λαγός» ο 
Μηταράκης με το νεοφιλελεύ-
θερο ξεσάλωμά του.

Η ενσωμάτωση κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης 
«παίζει» εδώ και χρόνια, πολύ 
πριν δημιουργηθούν ΕΦΚΑ 
και ΕΤΕΑΕΠ. Και βέβαια, δεν 
είναι οργανωτικό-λειτουργικό 
ζήτημα. Στόχος είναι να καταρ-
γηθεί η επικουρική σύνταξη και 
κάποια ψίχουλά της να προ-
στεθούν στην κύρια σύνταξη. 
Το κόλπο που βρήκαν τώρα 
είναι «ντουμπλουφάς». Οι νε-
οεισερχόμενοι (από 1.1.2021) 
αντί για επικουρική ασφάλι-
ση θα έχουν μια υποχρεωτική 
ιδιωτική ασφάλιση. Και οι ήδη 
ασφαλισμένοι, που ανήκουν 
σ' ένα διανεμητικό σύστημα 
επικουρικής ασφάλισης; Πώς 
θα χρηματοδοτηθούν οι δικές 
τους επικουρικές συντάξεις, 
όταν στο σύστημα δε θα μπαί-

νουν οι ασφαλιστικές εισφο-
ρές των νέων; Απλούστατα, 
θα ροκανιστούν τα τελευταία 
αποθεματικά του ΕΤΕΑΕΠ και 
μετά επικουρική σύνταξη… 
πάπαλα.

Υποτίθεται ότι ο ΕΦΚΑ θα 
εξακολουθεί να καταβάλλει 
τις επικουρικές συντάξεις, 
καλύπτοντας το έλλειμμα 
που θα προκύπτει από τη μη 
καταβολή των ασφαλιστικών 
εισφορών των νεοεισερχό-
μενων στην ασφάλιση από 
1.1.2021. Καλόοοο, το άλλο με 
τον Τοτό το ξέρετε; Ο ΕΦΚΑ 
είναι από τα γεννοφάσκια του 
ένας γίγαντας με πήλινα πό-
δια (αυτό το έχουμε εξηγήσει 
αναλυτικά) και η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη έχει ανακοινώσει 
και μείωση των «εργοδοτικών» 
ασφαλιστικών εισφορών από 
το δεύτερο εξάμηνο του 2020, 
γεγονός που θα ενισχύσει την 
ελλειμματικότητά του. Από πού 
θα βρει κονδύλια για να χρη-
ματοδοτήσει τα ελλείμματα 
που θα δημιουργηθούν στην 
επικουρική ασφάλιση, όταν 
θα βγουν απ' αυτήν οι εισφο-
ρές των νεοασφαλιζόμενων;

Είναι προφανές ότι η συγχώ-
νευση του ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦ-
ΚΑ είναι το πρελούδιο για την 
κατάργηση της επικουρικής 
σύνταξης, μέσω της συγχώνευ-
σής της με την κύρια σύνταξη 
(το παλιό σχέδιο δηλαδή).

Προς κατάργηση η επικουρική σύνταξη

μπυκνωμένου και στη χρήση τους, όχι μόνο για 
την παραγωγή ελληνικού γιαουρτιού, αλλά και 
στην παραγωγή όλων των γαλακτοκομικών προ-
ϊόντων-εμπορευμάτων. 

Από την πλευρά μας ζητήσαμε να υποβάλου-
με ερωτήσεις. Αρχικά αρνήθηκαν να μας το επι-
τρέψουν, προφασιζόμενοι ότι είχε ξεπεραστεί 
ο προγραμματισμενος χρόνος. Η δικαιολογία 
ήταν προσχηματική, γιατί ήξεραν πολύ καλά ότι 
οι ερωτήσεις μας θα πήγαιναν στην καρδιά του 
ζητήματος και θα χαλούσαν την ψεύτικη εικό-
να μιας ημερίδας με καθαρά προπαγανδιστικό 
και αβανταδόρικο χαρακτήρα. Επιμέναμε και οι 
συντονιστές αναγκάστηκαν να μας δώσουν το 
μικρόφωνο για να κάνουμε μόνο μία ερώτηση.

Η πρώτη ερώτηση ήταν γιατί χρησιμοποιούν 
την παράνομη μέθοδο της υπερδιήθησης, με 
την οποία με τρία κιλά γάλακτος παράγουν ένα 
κιλό φέτα. Μετά απ’ αυτή την ερώτηση, πήραν το 
μικρόφωνο, απαιτώντας να σταματήσουμε και 
έτσι αναγκαστήκαμε να υποβάλουμε δύο ακόμα 
ερωτήσεις εκτός μικροφώνου: Γιατί χρησιμοποι-
ούν κοινή δεξαμενή, στην οποία συγκεντρώνουν 
και αναμειγνύουν νωπό ελληνικό γάλα με εισαγό-
μενο νωπό και συμπυκνωμένο και παράγουν όλα 
τα γαλακτοκομικά προϊόντα; Και πώς σχολιάζουν 
την πρόταση που είχε καταθέσει ο Αποστόλου 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απ’ αφορμή τη Συμ-
φωνία Ελεύθερων Συναλλαγών CETA (ΕΕ - Κα-
ναδά), σύμφωνα με την οποία μπορούν στον Κα-
ναδά να ονομάζουν το παραγόμενο τυρί φέτα, 
αρκεί για την παραγωγή του να γίνεται χρήση 
πρόβειου καναδέζικου γάλακτος; Υπενθυμί-
ζουμε ότι μ’ αυτή την πρόταση του Αποστόλου 
μπήκε η ταφόπλακα στη Φέτα ΠΟΠ, όχι μόνο 
στον Καναδά.

Από τους τέσσερις ομιλητές του πάνελ (Βι-
τάλης και Γκίκας της Δωδώνη ΑΕ, Μποτός της 

Ρούσσας ΑΕ και Σαράντης της Ελληνικά Γαλα-
κτοκομεία ΑΕ) απάντησε μόνον ο Βιτάλης και 
μόνο για την πρόταση Αποστόλου για τη συμφω-
νία ΕΕ - Καναδά. Για τις δύο άλλες ερωτήσεις 
δήλωσε ότι δε γνωρίζει γι’ αυτά που αναφέραμε!

Ετσι, με την απάντηση που έδωσε ο Βιτάλης 
και την ένοχη σιωπή των άλλων και ιδιαίτερα του 
Σαράντη, επιβεβαιώθηκε για μια ακόμα φορά 
αυτό που εδώ και τόσα χρόνια καταγγέλλουμε. 
Οτι δηλαδή οι γαλακτοβιομηχανίες χρησιμοποι-
ούν την παράνομη μέθοδο της υπερδιήθησης για 
την παραγωγή φέτας, ενώ χρησιμοποιούν κοινή 
δεξαμενή, στην οποία αναμειγνύουν νωπό ελλη-
νικό γάλα, με εισαγόμενο -νωπό και συμπυκνω-
μένο- γάλα.

Η μούγκα των γαλακτοβιομήχανων σε μια ημε-
ρίδα δεν μπορεί, βέβαια, ν’ αλλάξει την πραγμα-
τικότητα. Ιδού λοιπόν στοιχεία από πολυσέλιδη 
Εκθεση Ελέγχου που συνέταξε στις 11 Γενάρη του 
2006, Επιτροπή Ελέγχου του ΥΠΑΑΤ, μετά από 
ελέγχους που έκανε στις επιχειρήσεις ΤΥΡΑΣ 
ΑΕ (5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Τρικάλων-
Πύλης), ΜΠΙΖΟΣ ΑΕ (Βοδιανά Ελασσόνας) και 
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ (Γυρτώνη Λάρισας). Ο χώρος δεν 
επιτρέπει παράθεση όλης της έκθεσης, γι’ αυτό 
θα περιοριστούμε σε ένα απόσπασμα από το 
τμήμα που αφορά τον έλεγχο (έγινε στις 8, 9 και 
10 Οκτώβρη του 2005) στην ΤΥΡΑΣ ΑΕ, ιδιοκτη-
σίας Σαράντη, μιας και ο διευθύνων σύμβουλος 
της εταιρίας Μ. Σαράντης ήταν στο πάνελ και 
επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις μας.

«Παρά τους ισχυρισμούς της εταιρίας για δια-
φορετικούς χώρους όπου παράγονται τα μη γαλα-
κτοκομικά προϊόντα, τόσο κατά τον επιτόπιο έλεγ-
χο όσο και από την περιγραφή των παραγωγικών 
διεργασιών, όπως καταγράφονται στην ΜΠΕ και 
στα αντίστοιχα έντυπα του πιστοποιημένου συ-
στήματος HACCP και του flow chart της εταιρίας, 
ο λόγος γίνεται για την ίδια εγκατάσταση όπου η 

παραγωγική διαδικασία είναι συνεχής και η ροή 
της πρώτης ύλης του γάλακτος από το ενιαίο 
τμήμα παραλαβής-παστερίωσης διαχειρίζεται 
και διοχετεύεται στα διάφορα τμήματα παραγω-
γής προϊόντων. Ανεξάρτητα από την χωροταξική 
διάταξη της παραγωγής των διάφορων ειδών μη 
γαλακτοκομικών προϊόντων αυτή αποτελεί τμήμα 
της ενιαίας παραγωγικής διαδιακασίας της εγκα-
τάστασης της εταιρίας… για την παραγωγή τόσο 
των γαλακτοκομικών όσο και μη γαλακτοκομικών 
προϊόντων» (η έμφαση δική μας).

Συνδυάστε αυτή την αποκάλυψη του 2006, 
ότι η ροή της πρώτης ύλης από το ενιαίο τμή-
μα παραλαβής-παστερίωσης διοχετεύεται σε 
όλα τα τμήματα, που παράγουν όχι μόνο όλα τα 
γαλακτοκομικά αλλά και τα μη γαλακτοκομικά 
προϊόντα, με το αδιαμφισβήτητο γεγονός (στα-
τιστικά –και όχι μόνο- πιστοποιημένο) ότι γίνονται 
εισαγωγές νωπού και συμπυκνωμένου γάλακτος, 
και θα καταλάβετε τι συμβαίνει. Επιβεβαιώνεται 
αυτό που καταγγέλλουμε εδώ και χρόνια, ότι από 
πολύ παλιά οι γαλακτοβιομηχανίες χρησιμοποι-
ούν κοινή δεξαμενή, όπου αναμειγνύουν ελλη-
νικό και εισαγόμενο γάλα και παράγουν όλα τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα.

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, γιατί δεν τόλμη-
σε να μας διαψεύσει ο διευθύνων σύμβουλος 
της Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ Μ. Σαράντης 
απαντώντας στις ερωτήσεις μας. Είχε, βέβαια, 
και έναν επιπλέον λόγο. Παλαιότερα, μετά από 
αποκαλυπτικό δημοσίευμά μας, η εταιρία του 
μας είχε στείλει ένα εξώδικο, το οποίο δημοσι-
εύσαμε, με τη δέουσα απάντηση υπό τον χαρα-
κτηριστικό τίτλο: «Κύριοι, ξύνεστε στη γκλίτσα 
του τσοπάνη!» (βλ. http://www.eksegersi.gr/
issue/992/Αγροτικά/32220. Κύριοι-ξύνεστε-στη-
γκλίτσα-του-τσοπάνη). Είμαστε, τρόπον τινά, πα-
λιοί γνώριμοι…

Γεράσιμος Λιόντος

Μούγκα και παραλλαγή από τους γαλακτοβιομήχανους
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Η κοροϊδία της φιλανθρωπίας 
και η φιλανθρωπία της κοροϊδίας

Τελικά πέσαμε έξω στους υπολογισμούς μας. Οταν οι φιλοκυ-
βερνητικές φυλλάδες μιλούσαν για «κοινωνικό μέρισμα» που θα 
φτάσει τα 700 εκατ. ευρώ, εμείς -βάσει πρόχειρων υπολογισμών 
με τα στοιχεία του προϋπολογισμού- λέγαμε ότι δεν υπάρχει πε-
ρίπτωση το χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό βοήθημα να είναι 
πάνω από 300 εκατ. ευρώ. Τελικά δε φτάνει ούτε τα 200 εκατ.!

Οπως ανακοίνωσε ο Σταϊκούρας, το «κοινωνικό μέρισμα» που 
θα διανεμηθεί πριν από τις γιορτές θα φτάσει μετά βίας τα 175 
εκατ. ευρώ. Θα είναι 700 ευρώ και θα δοθεί σε οικογένειες με 
τέσσερα παιδιά και ετήσιο εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ, σε οι-
κογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί και έναν γονιό μακροχρόνια 
άνεργο και εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ, σε οικογένειες με δυο 
μακροχρόνια άνεργους και τουλάχιστον ένα παιδί και σε οικογέ-
νειες με εξαρτώμενα τέκνα ΑΜΕΑ.

Ετσι που ήρθαν τα πράγματα, ο Μητσοτάκης και το επιτελείο 
του έπρεπε να επιλέξουν πού θα δώσουν το προνοιακό φιλο-
δώρημα. Λιγότερα σε περισσότερους (με την επιλογή των πε-
ρισσότερων να γίνεται δισεπίλυτος γρίφος και τον κίνδυνο να 
δώσουν από καναδυό κατοστάρικα και όλοι να τους σιχτιρίζουν) 
ή περισσότερα σε λιγότερους, ώστε να μπορούν να χτίσουν του-
λάχιστον μια αξιοπρεπή προπαγάνδα με τα εφτά κατοστάρικα 
ανά νοικοκυριό.

Το σχετικό πολιτικό κόστος, βέβαια, θα το πληρώσουν. Ολοι αυ-
τοί που είχαν πάρει προνοιακό βοήθημα τα προηγούμενα χρόνια 
(και ήταν πολλαπλάσιοι αυτών που θα πάρουν τώρα) περίμεναν 
κάτι να πάρουν και φέτος. Από την εποχή των Σαμαροβενιζέ-
λων συνήθισαν τον κόσμο σ' αυτή τη λογική. Οι Τσιπροκαμμένοι 
στη συνέχεια την έκαναν επιστήμη. Ολοι αυτοί θ' αρχίσουν να 
σιχτιρίζουν τον Κούλη και την κυβέρνησή του. Κι άντε να τους 
εξηγήσουν ότι το φετινό «υπερπλεόνασμα» το είχαν μοιράσει οι 
Τσιπραίοι πριν από τις εκλογές και μετά μοίρασε και ο Κούλης 
(ΕΝΦΙΑ και εμπροσθοβαρής κατανομή του επιδόματος θέρμαν-
σης). Ο άλλος αυτά τα θεωρεί δικαιολογίες. Σου λέει: πήρα πρό-
περσι, πήρα πέρσι, εσύ γιατί δε μου δίνεις φέτος; Και βέβαια, θα 
κάνουν και οι συριζαίοι τη σχετική σπέκουλα (είναι σαν να τους 
ακούμε κιόλας: «τόσα δίναμε εμείς, ο Μητσοτάκης δίνει το ένα 
πέμπτο, γιατί τα άλλα τα έδωσε στους επιχειρηματίες»).

Οσο για μας, θα περιοριστούμε να θυμίσουμε ότι αυτό το 
φιλανθρωπικό βοήθημα προέρχεται από τα ματωμένα πλεονά-
σματα. Και να τονίσουμε πως αντί οι εργαζόμενοι να περιμένουν 
φιλοδωρήματα κάθε Πάσχα, Χριστούγεννα και εκλογές, θα πρέ-
πει να διεκδικήσουν αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις.

Βόρβορος
Ανετός κι ωραίος ο καθηγητής Μανιαδά-

κης, που όσο συνεργαζόταν με την Τουλουπά-
κη ήταν προστατευόμενος μάρτυρας κι όταν 
άλλαξε στρατόπεδο κατέστη κατηγορούμε-
νος, έδωσε -καταθέτοντας επί δυο μέρες 
στην Προανακριτική Παπαγγελόπουλου- τις 
απαντήσεις που ήθελαν οι βουλευτές της πα-
σοκονεοδημοκρατίας.

Η Τουλουπάκη και οι βοηθοί της τον εκ-
βίαζαν με μαφιόζικο τρόπο να «δώσει» τον 
Σαμαρά και τον Γεωργιάδη, οι Αμερικάνοι 
(κατέθεσε κι εκεί) τον πίεζαν να «δώσει» τον 
Λοβέρδο. Οσο για τον Στουρνάρα, γνωρίζο-
νται από τα 18 τους και δεν του άσκησε κανέ-
ναν εκβιασμό να πάρει πίσω όσα κατέθεσε 
και λένε ψέματα η Τουλουπάκη και οι βοηθοί 
της ότι πήγε έντρομος και τους ζήτησε να 
τον προστατεύσουν από τον εκβιασμό του 
Στουρνάρα. Και ξανά μανά τα ίδια, καθώς 
είχε προετοιμαστεί πολύ καλά.

Πώς όμως βρέθηκε μπλεγμένος ο αξιότι-
μος καθηγητής σ' αυτή την ιστορία; Γιατί δεν 
ξεκαθάρισε από την αρχή ότι δεν ξέρει τίποτα 
και τέλος; Οι «κακές γλώσσες» λένε ότι βρέ-
θηκε να έχει πάρει 2,5 εκατ. ευρώ σε μια δε-
καετία! Μεγάλο ποσό για έναν καθηγητάκο, 
έτσι δεν είναι;

Η μεγάλη πλάκα είναι πως ο Μανιαδάκης 
(και όχι μόνον αυτός) επιμένει ότι η «Αικατε-
ρίνη Κελέση» είναι η Μαρία Μαραγγέλη και ο 
«Μάξιμος Σαράφης» είναι ο Φιλίστωρ Δεστε-
μπασίδης, γεγονός που και οι δύο αρνήθηκαν 
καταθέτοντας στην Προανακριτική! Οπότε, 
πάμε για κατ' αντιπαράσταση εξέταση του 
Μανιαδάκη με τους Μαραγγέλη, Δεστεμπα-
σίδη και Τουλουπάκη, για να έχει περισσότε-
ρο τζόγο το πράγμα.
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Οι 20 ομάδες της Serie Α με κοινή ανα-
κοίνωση ζήτησαν από τη Λίγκα και την 

Ομοσπονδία να θεσπίσουν πιο αυστηρούς 
νόμους και κανονισμούς προκειμένου να 
εξαλειφθούν τα φαινόμενα ρατσισμού από 
τα ιταλικά γήπεδα. Οι ομάδες δηλώνουν 
ότι έχουν αποφασίσει να εξαφανίσουν 
τους ρατσιστές από τα γήπεδα και ότι δε 
θα ανεχθούν ρατσιστικής φύσης επιθέσεις 
σε βάρος των ποδοσφαιριστών. Στην ανα-
κοίνωσή τους τονίζουν ότι το πρόβλημα 
του ρατσισμού είναι πολύ σοβαρό και ότι 
τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε αντιμετω-
πιστεί αποτελεσματικά, με αποτέλεσμα τη 
φετινή χρονιά να έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις 
κατά την διάρκεια των αγώνων. Οι ομάδες 
αναφέρουν ότι οι εικόνες από τις ρατσιστι-
κές επιθέσεις κάνουν το γύρο του κόσμου, 
με αποτέλεσμα να δυσφημείται το ιταλικό 
πρωτάθλημα, και γι' αυτό δεν σκοπεύουν 
να παραμείνουν σε παθητικό ρόλο αλλά θα 
συνεργαστούν με την Ομοσπονδία και τις δι-
εθνείς οργανώσεις για να εξαφανίσουν τον 
ρατσισμό από τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Κλείνοντας την ανακοίνωση τονίζουν: 
«Είμαστε ενωμένοι από την επιθυμία για 
σοβαρές αλλαγές και η Lega Serie A εξέ-
φρασε την πρόθεσή της να καθοδηγήσει 
αυτές τις προσπάθειες μέσω μιας σταθερής 
και πλήρους αντιρατσιστικής πολιτικής στη 
Serie A, με νέους νόμους και κανονισμούς, 
πιο σοβαρούς, μαζί με ένα πλάνο ευαισθη-
τοποίησης για όλους όσοι ασχολούνται με 
αυτό το άθλημα. Δεν έχουμε, πλέον, χρόνο 
για χάσιμο. Πρέπει να δράσουμε ενωμέ-
νοι με ταχύτητα και αποφασιστικότητα και 
έτσι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Τώρα, 
περισσότερο από ποτέ, η συνεισφορά και η 
υποστήριξη όλων σας, εσάς των οπαδών των 
ομάδων μας και του ιταλικού ποδοσφαίρου, 
θα είναι καθοριστική σε αυτή την προσπά-
θεια ζωτικής σημασίας».

Με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Παναθηναϊκός 
έκανε γνωστό ότι ξεκίνησε συνεργασία με 
το Κέντρο Ενταξης Μεταναστών του Δήμου 
Αθηναίων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
το πρόβλημα του ρατσισμού. Το μήνυμα 
της πρωτοβουλίας είναι «Είμαστε όλοι ίσοι. 
Οχι στο ρατσισμό» και ως πρώτη ενέργεια 
στον αγώνα Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρί-
πολης (Κυριακή 1/12), θα φιλοξενηθούν στις 
εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου 100 με-
τανάστες και πρόσφυγες και 22 παιδιά θα 
συνοδεύσουν τους ποδοσφαιριστές των δύο 
ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Στόχος των 
δυο πλευρών είναι να φιλοξενηθούν μετα-
νάστες και πρόσφυγες σε όλους τους εντός 
έδρας αγώνες των πράσινων (εκτός από τα 
ντέρμπι), ενώ ταυτόχρονα θα υπάρξουν και 
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των φιλάθλων για το θέμα του ρατσισμού.

Αν και με μια πρώτη ματιά το μόνο κοινό 
σημείο των δυο «αντιρατσιστικών» πρωτο-
βουλιών είναι η πρόθεση για την αντιμετώπι-
ση του ρατσισμού, όπως θα δούμε στη συνέ-
χεια έχουν κοινό πυρήνα και κοινό στόχο. Επί 
της ουσίας, εκφράζουν το συστημικό «αντι-
ρατσισμό», που δεν μπορεί να έχει κανένα 
αποτέλεσμα, καθώς προσπαθεί να αντιμετω-
πίσει τη μάστιγα του ρατσισμού χωρίς καμία 
αναφορά στον καπιταλισμό που τον γεννά 
και τον τρέφει. Γι' αυτό άλλωστε, σύσσωμος 
ο δημοσιογραφικός εσμός, τόσο στην Ιταλία 
όσο και στην Ελλάδα, στήριξε χωρίς καμία 
επιφύλαξη τις «αντιρατσιστικές» πρωτο-
βουλίες και τις πρόβαλε με ιδιαίτερα θετικό 
τρόπο, σε μια προσπάθεια να πείσει τους 
φίλαθλους να τις στηρίξουν.

Αν εξετάσουμε προσεχτικά την ουσία 
των δυο πρωτοβουλιών και βγάλουμε το 
«αντιρατσιστικό» τους περιτύλιγμα, θα κα-

ταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι είναι απλά 
και μόνο δυο επικοινωνιακού τύπου κινήσεις 
που δεν μπορούν να έχουν αποτέλεσμα στη 
μάχη κατά του ρατσισμού. Οσον αφορά τις 
ομάδες του ιταλικού πρωταθλήματος, τρία 
είναι τα βασικά σημεία που αποδεικνύουν 
ότι δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό αποτέλε-
σμα η προσπάθειά τους.

Διαβάζοντας προσεχτικά την ανακοίνω-
σή τους θα δούμε ότι ο βασικός λόγος που 
τις ώθησε να πάρουν την πρωτοβουλία και 
να καλέσουν σε συνεργασία τη Λίγκα, την 
Ιταλική Ομοσπονδία και τις διεθνείς «αντι-
ρατσιστικές» οργανώσεις, είναι ότι οι ρατσι-
στικές επιθέσεις σε βάρος ποδοσφαιριστών 
δημιουργούν άσχημη εικόνα για το ιταλικό 
ποδόσφαιρο. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει 
μειωμένο ενδιαφέρον από την πλευρά των 
χορηγών και των εταιριών που θέλουν να 
διαφημιστούν μέσω του πρωταθλήματος 
και κατά συνέπεια μείωση των εσόδων των 
ομάδων. Δεύτερο, πρέπει να σημειώσουμε 
την απουσία οποιασδήποτε αντικαπιταλιστι-
κής αναφοράς. Γι' αυτό άλλωστε δεν υπάρχει 
καμία αντίδραση από την πλευρά της ΟΥΕ-
ΦΑ και της ΦΙΦΑ. Το δόγμα «No Politica», 
που προσπαθούν να επιβάλουν οι διεθνείς 
Ομοσπονδίες, αφορά τις αντικαπιταλιστικές 
ιδέες και την πραγματική αντιρατσιστική και 
αντιφασιστική δράση και όχι τις συστημικές 
«αντιρατσιστικές» πρωτοβουλίες.

Το τρίτο σημείο αφορά την προσυπογρα-
φή της ανακοίνωσης από τις διοικήσεις της 
Λάτσιο και της Ελλάς Βερόνα! Είναι γνωστό 
ότι οι οργανωμένοι οπαδοί και η μεγάλη 
πλειοψηφία των απλών οπαδών των συγκε-
κριμένων ομάδων είναι φασίστες, ρατσιστές 
και υμνητές του Μουσολίνι (έχουμε αναφερ-
θεί πρόσφατα στη δράση των οπαδών της 
Λάτσιο στους αγώνες κόντρα στη Σέλτικ). 
Αυτό το γεγονός δεν εμπόδισε τις διοική-
σεις των δυο ομάδων να συνυπογράψουν 
την ανακοίνωση, καθώς γνωρίζουν ότι η 
«αντιρατσιστική» πρωτοβουλία έχει καθα-
ρά επικοινωνιακούς στόχους, συνεπώς δε 
θα χρειαστεί να έρθουν σε αντιπαράθεση 
με τους οπαδούς τους, ενώ ταυτόχρονα θα 
βελτιώσουν την εικόνα τους.

Για την περίπτωση της ΠΑΕ Παναθηναϊ-
κός δε χρειάζεται να πούμε πολλά, καθώς το 
πράγμα μιλάει μόνο του. Ο Αλαφούζος, που 
τα ΜΜΕ που έχει στην ιδιοκτησία του (ΣΚΑΪ, 
Καθημερινή) πρωτοστατούν υπέρ της σκλη-
ρής κατασταλτικής πολιτικής που σκοπεύει 
να εφαρμόσει η κυβέρνηση σε βάρος των 
προσφύγων και μεταναστών, και ο Μπακο-
γιάννης, που έχει δώσει λόγο και θέσεις στα 
γκεσέμια των χρυσαυγίτικων «επιτροπών κα-

τοίκων», προσπαθούν να μας πείσουν ότι θα 
αγωνιστούν για να πατάξουν το ρατσισμό. 
Βρωμάει από μακριά ότι είναι μια καθαρά 
επικοινωνιακή πρωτοβουλία και τίποτα πε-
ρισσότερο. Αν μάλιστα κρίνουμε από τα 
σχόλια αναγνωστών που δήλωναν οπαδοί 
του Παναθηναϊκού, σε συντηρητική ιστο-
σελίδα, και γνωρίζοντας ότι οι οπαδοί του 
Παναθηναϊκού δεν τρέφουν και τα καλύτερα 
αισθήματα για τον Αλαφούζο, ενώ μια ση-
μαντική μερίδα των πράσινων οπαδών έχει 
ακροδεξιές και ρατσιστικές απόψεις, δεν 
μπορούμε να αποκλείσουμε τραγελαφικές 
καταστάσεις στις εξέδρες του ΟΑΚΑ, που 
θα ακυρώσουν στην πράξη τις επικοινωνια-
κές στοχεύσεις Αλαφούζου-Μπακογιάννη.

Εν κατακλείδι, είναι πολύ πιθανό να δούμε 
και νέες πρωτοβουλίες κατά του ρατσισμού 
από ομάδες, Λίγκες, Ομοσπονδίες και λοιπά 
θεσμικά όργανα του επαγγελματικού ποδο-
σφαίρου. Οσο δεν αντιμετωπίζονται οι αιτί-
ες που γεννούν και γιγαντώνουν το φασισμό 
και το ρατσισμό, θα υπάρχουν επικοινωνια-
κού τύπου κινήσεις για να προστατευτεί η 
εικόνα των ομάδων και των πρωταθλημά-
των και να διασφαλιστούν τα φράγκα από 
τις χορηγίες, τα τηλεοπτικά δικαιώματα και 
τις διαφημίσεις. Το κομβικό σημείο που κάθε 
φορά θα τις κρίνει ως «αντιρατσιστικές»-επι-
κοινωνιακές ή ως αντιρατσιστικές, είναι αν 
θα έχουν σημείο αναφοράς τον αγώνα για 
το τσάκισμα του καπιταλισμού.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
ΥΓ. Με επιστολή τους προς τον πρόεδρο 

της ΕΟΚ Γ. Βασιλακόπουλο, οι ερυθρόλευκοι 
μπασκετμπολίστες Πρίντεζης, Παπανικολά-
ου και Κόνιαρης θέτουν εαυτούς εκτός εθνι-
κής ομάδας για το χρονικό διάστημα που ο 
Ρικ Πιτίνο θα είναι ταυτόχρονα στον πάγκο 
της Εθνικής και του Παναθηναϊκού. Οι τρεις 
παίχτες αναφέρουν ότι η κατάσταση που δη-
μιουργείται δεν είναι διαχειρίσιμη στο γενι-
κότερο τοξικό περιβάλλον που υπάρχει στο 
ελληνικό μπάσκετ, συνεπώς καταλαβαίνου-
με ότι η απόφασή τους είναι ένα ακόμα επει-
σόδιο στην κόντρα Βασιλακόπουλου-Αφών 
Αγγελόπουλων, που συνεχίζεται χωρίς να 
υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα. Οπως όλα 
δείχνουν, η «λύση» στο ελληνικό μπάσκετ θα 
έρθει από το νέο αθλητικό νόμο του Αυγε-
νάκη, που δεν επιτρέπει στον Βασιλακόπου-
λο να παραμείνει στην προεδρία της ΕΟΚ. 
Αυτό δε σημαίνει ότι θα έχουμε και αλλαγή 
σκηνικού, αφού το σύστημα Βασιλακόπου-
λου έχει ισχυρές βάσεις και την υποστήριξη 
του Γιαννακόπουλου.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Μόνο με αγώνα ενάντια στον καπιταλισμό μπορούν να 
αντιμετωπιστούν ο ρατσισμός και ο φασισμός

Δύο χιλιάδες δεκαεννιά
πού είσαι, της ανατροπής γενιά;

Κι αφού πέρασε ο «Γηρυόνης», σειρά έχει το «Δ» στην ονο-
μασία της επόμενης κακοκαιρίας. Γιατί δεν τη βαφτίζουν (τον 
κακό της τον καιρό) Δόμνα;

Ποτέ δεν θα πειράξω τον Θάνο τον καημένο
μη τάχα σαν κι εμένα κι εκείνος δεν πονεί;

Δηλαδή ο άθεος Αλέξης ήταν καλύτερος φίλος και καλύ-
τερη παρέα για τον Τζερόνιμο και συναντιόντουσαν όλη την 
ώρα; Ο Κούλης δεν αξίζει τέια και νηστήσιμα; Τι παίζει;

Το έκλεισε; Της το 'κλεισαν; Πάντως το στοματάκι
το στόμα το ζωγραφιστό κάτω απ' το μουστάκι

της Δόμνας πια δεν κελαηδά, παπάρες δεν πετάει.
Πέσαμε να πεθάνουμε, μαράζι θα μας φάει.

Αμ, η άλλη η ασίγαστη, του Μαρουσιού η Νίκη
τι έγινε κι αυτή η ψυχή; Κρίμα, χοντρό μανίκι.

Τόσο ατε -
λείς οι ονειρο-
κρίτες! Πουθε-
νά δεν βρήκα-
με τι σημαίνει 
αν δεις στον 
ύπνο σου πρω-
θυπουργό, υπουργούς, συμβούλους ή διοικητές νοσοκομείων, 
την εφορία ή την ευφορία να έχει προσωποποιηθεί ο ΕνΦΙΑ 
και να σε κυνηγάει στα λιβάδια…

Και τι έγινε που λερώθηκες από καφέ; Αυτό δεν είναι τίποτε. 
Φαντάζεσαι να δάγκωνες τη γλώσσα σου και να δηλητηρια-
ζόσουν;

Οι πέντε καταγεγραμμένες απόπειρες καταστροφής του 
αγάλματος του Harry Truman στην Αθήνα που παραθέτουμε, 
αποδεικνύουν ότι πρόκειται ίσως για το πιο λαομίσητο άγαλ-
μα στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιοι που σήμερα 
υπερθεματίζουν επί των παραπάνω, είχαν χαρακτηρίσει –κατά 
την προσφιλή τακτική τους- προβοκατόρικη την αντίστοιχη 
ενέργεια του ΕΛΑ το 1987. Εκείνη τη χρονιά ο Επαναστατικός 
Λαϊκός Αγώνας είχε βάψει κόκκινο με μπογιές το άγαλμα, το-
ποθετώντας και εκρηκτικό μηχανισμό. Είχαν προηγηθεί οι εξής 
ενέργειες κατά του αγάλματος που στήθηκε στις 29 Μαΐου 
(άλλη μια ημέρα… άλωσης) του 1963 στην Αθήνα:

18 Νοεμβρίου 1967: Ανακάλυψη αυτοσχέδιου μηχανισμού 
που δεν εξερράγη στο άγαλμα του Τρούμαν.

26 Νοεμβρίου 1970: Ισχυρή έκρηξη βόμβας του “Κινήματος 
20ής Οκτώβρη” στο άγαλμα του Τρούμαν (το έκανε να γέρνει 
με αποτέλεσμα τη μεταφορά του για επισκευή).

14 Μαΐου 1971: Εκρηξη βόμβας στο άγαλμα του Τρούμαν – 
νεκρός ο αστυφύλακας Αθανάσιος Κωνσταντάγκας.

23 Μαρτίου 1986: Ανατίναξη του αγάλματος του Τρούμαν 
(Οργάνωση «Χρήστος Κασσίμης»).

«Η θύελλα! Ας έρθει!». Αυτό φωνάζει ο περήφανος ο αντάρ-
της. / Αλμπατρος που τριγυρνώντας στ’ οργισμένο κύμα ανά-
μεσα / και στο μαύρο αστροπελέκι, για τη νίκη προμηνά: / «Ω 
θύελλα: Ξέσπασε πια!» (Maxim Gorky).

Ενα «ζουμερό» τμήμα από «Ανοιχτή επιστολή προς τα ΜΜΕ, 
τον δήμο Θεσσαλονίκης και τους κρατικούς αξιωματούχους» 
που στέλνουν «μαμάδες και μπαμπάδες, θείοι και θείες, παπ-
πούδες και γιαγιάδες, που συχνάζουν στις καταλήψεις»: «Δεν 
σας αρκεί το ότι καταδικάζετε χιλιάδες παιδιά μεταναστών σε 
φυλακές και σε πνιγμούς. Δεν σας αρκεί που έχετε γεμίσει τις 
πόλεις με το υβρίδιο στρατού-αστυνομίας που τόσο γραφικά 
ονομάσατε “μαύρους πάνθηρες” και τα παιδιά μας κυκλοφο-
ρούν δίπλα σε οπλισμένα αυτόματα όπλα λες και είμαστε σε 
εμπόλεμη ζώνη. Δεν σας αρκεί που τα πάρκα για παιδιά είναι 
ελάχιστα, ενώ τον χειμώνα τα παιδιά είναι καταδικασμένα να 
μένουν σπίτι. Δεν σας αρκεί που μας έχετε να ζούμε με ψί-
χουλα, που προμοτάρετε την ιδιωτική εκπαίδευση, που θέλετε 
μια παιδεία κομμένη και ραμμένη πάνω στη βάση του “πατρίς 
– θρησκεία - οικογένεια”. Δεν σας αρκεί το ότι κάθε δραστηρι-
ότητα του ανθρώπου έχει γίνει εμπόρευμα, άλλωστε είστε όλοι 
σας φανατικοί θιασώτες των ιδιωτικοποιήσεων. Ετοιμάζοντας 
το έδαφος να λεηλατήσετε κι άλλο τις ζωές μας οικονομικά, 
αλλά και να τις αλλοτριώσετε κοινωνικά και πολιτιστικά, θέ-
λοντας σιγή νεκροταφείου στην κοινωνία, χτυπάτε μια σειρά 
αγώνων, αγωνιστών, δικαιωμάτων, κεκτημένων όπως η απερ-
γία, η διαδήλωση, το λαϊκό άσυλο. Κρατάτε δε για το τέλος 
και για να προσφέρετε θέαμα, το χτύπημα σε ένα κομμάτι 
αγωνιστών που ξέρετε πως δεν μπορείτε να εξαγοράσετε, χτυ-
πάτε τους κατειλημμένους πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους 
συνάντησης νέων αλλά και μεγαλύτερων ανθρώπων. Δικών 
μας ανθρώπων, ακόμα και των παιδιών μας».

Παιδιά, ο Πάγκαλος (με το συμπάθιο) τι γίνεται;
Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Κόκκινες σημαίες, σφυροδρέπανα και το πορτρέτο του Στάλιν, του επαναστάτη ηγέτη 
που τσάκισε το ναζιφασισμό. Πού αλλού, στην εξέδρα των οργανωμένων οπαδών  της 
Λιβόρνο. Που δεν κρύβουν ότι εμπνέονται από τα ιδανικά του κομμουνισμού και μετατρέ-
πουν τις εξέδρες των γηπέδων σε εστίες αντικαπιταλιστικής πάλης, με στοχευμένες πα-
ρεμβάσεις και σαφείς αναφορές στα κοινωνικοπολιτικά δρώμενα εντός και εκτός Ιταλίας.
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> Οταν συμφώνησαν ότι δια-
φώνησαν Κούλης και Ερντο-
γάν, στο ΝΑΤΟ το είπαν;

> Η κοινή... μήτρα.

> Τι είπαν στο (μυστικό...) ρα-
ντεβού δάμαλος και Πάκης;

> Τα γιορτινά τους έβαλαν οι 
πόλεις του κόσμου εν όψει 
Χριστουγέννων (κυρίως για 
να καλύψουν τη φτώχεια με τη 
λάμψη και το glamour).

> Ανοιχτά ψέματα: «...όπως 
βεβαίωσε το ΔΝΤ, η ελληνική 
χρεοκοπία προκλήθηκε από το 
γεγονός πως από το σύνολο 
των κρατικών δαπανών γύρω 
στο 70% πηγαίνει για μισθούς 
του δημόσιου τομέα και συ-
ντάξεις» (Α. Ανδριανόπουλος, 
4/12/2019, tanea.gr). Δηλαδή, 
οι κυβερνήσεις των καπιταλι-
στών... αυτοκτονούν και οι ίδιοι 
οι αστοί... υποτάσσονται.

> Ο αστακός του Λάνθιμου και 
ο αστακός της Ντόρας.

> Παίζοντας με τη λέξη «πτώ-
χευση» (νοικοκυριών) εν μέσω 
φτωχοποίησης.

> «Πάμε για τρέλες στις Σε-
ϊχέλες» - οι οποίες μαζί με τις 
Μπαχάμες αποτελούν φορο-
λογικούς παραδείσους των 
απανταχού καπιταλιστών.

> Η προβοκάτσια της φυλλά-
δας «Δημοκρατία» κατά του 
Νίκου Ρωμανού.

> ΚΑΙ ο Θ. Ρουσόπουλος ήταν 
(άλλος ένας) άριστος χωρίς 
πτυχίο...

> 4.000 (στο περίπου) οι μπά-
τσοι σε Αθήνα (5 και 6 Δεκέμ-
βρη 2019).

> Για το φόβο «λίγων δεκάδων 
διαδηλωτών»;

> Ο Διαματάρης και οι «καλο-
προαίρετοι» χουντικοί.

> Η «αριστερόστροφη πορεία 
της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ» που 
ανακάλυψε ο Τ. Παππάς (Εφ-
Συν, 4/12/2019, «Η απόσταση 
ανάμεσα στο ιδεατό και το 
εφικτό»).

> Ωραία τα περνάει εδώ και 
40 χρόνια (εξόριστος...) στη 
Γαλλία ο Μ. Κούντερα.

> «Μάχη στο ΣτΕ για διάσω-
ση των τριετιών», efsyn.gr, 
4/12/2019. Συριζαίοι είναι, αυ-
τά λένε.

> 24 οι απολύσεις στην Τράπε-

ζα Πειραιώς.

> Εδώ ΔΕΝ παρεμβαίνει το... 
ΣτΕ.

> Σαφώς.

> Τράπεζα Unicredit: 6.000 
απολύσεις στην Ιταλία (όπου 
απασχολεί 38.000 εργαζόμε-
νους).

> Τα BAZAAR εν όψει γιορτών.

> Γιορτών: από ποιους για ποι-
ους;

> Γιορτάζοντας τι;

> «Ο μαρξισμός προχωρεί πιο 
πέρα. Λέει: πρέπει να ΞΕΡΕΙΣ 
να πολεμάς τη θρησκεία και 
γι' αυτό πρέπει ΥΛΙΣΤΙΚΑ να 
ξεκαθαρίσεις την πηγή της 
πίστης και της θρησκείας που 
υπάρχει στις μάζες. Τον αγώνα 
με τη θρησκεία δεν πρέπει να 
τον περιορίζεις σε αφηρημέ-
νη ιδεολογική προπαγάνδα, 
δεν πρέπει να τον ανάγεις σε 
μια τέτοια προπαγάνδα. Αυτό 
τον αγώνα πρέπει να τον συν-
δέσεις με τη συγκεκριμένη τα-
κτική του ταξικού κινήματος 
που σκοπεύει στην εξάλειψη 
των κοινωνικών ριζών της 
θρησκείας. Γιατί κρατιέται η 
θρησκεία στα καθυστερημένα 
στρώματα του προλεταριάτου 
της πόλης, στα πλατειά στρώ-
ματα του μισοπρολεταριάτου 
και επίσης στη μάζα της αγρο-
τιάς; Από την αμορφωσιά του 
λαού, απαντάει ο προοδευτι-
κός αστός, ο ριζοσπάστης ή 
ο αστός υλιστής. Επομένως, 
κάτω η θρησκεία, ζήτω ο αθεϊ-
σμός, κύριό μας καθήκον είναι 
η διάδοση των αθεϊστικών 
απόψεων. Ο μαρξισμός λέει: 
δεν είναι αλήθεια. Τέτοια άπο-
ψη είναι επιφανειακό, αστικό 
περιορισμένο κίνημα για την 
κουλτούρα. Μια τέτοια άποψη 
εξηγεί όχι αρκετά βαθιά, όχι 
υλιστικά, αλλά ιδεαλιστικά τις 
ρίζες της θρησκείας» (Λένιν: 
«Για τη σχέση του εργατικού 
κόμματος με τη θρησκεία»).

> Η επαναφορά του δικαστι-
κού ένσημου.

>  « Κα τ ά χ ρ η σ η  ε ξ ο υ σ ι -
ών» από τον Τραμπ. THE 
WA S H I N G T O N  P O S T, 
4/12/2019. Ανακάλυψη;

> Οι δρόνοι της ΕΛΑΣ που 
υπερίπτανται των Εξαρχείων...

> Νόμος, τάξη, ασφάλεια, κα-
νονικότητα.

> Σιγή νεκροταφείου.

> Θα λέγαμε εμείς.

> 6 Δεκέμβρη 2008.

> Η πόλη ανασαίνει μέσα από 
τις σφαίρες και τα χημικά της 
μπατσαρίας.

> Ο Αλέξης δολοφονήθηκε. Ο 
δολοφόνος του ζει.

> Διαπίστωση.

> Να πάει ο αρχηγός του ΓΕΝ 
να πολεμήσει «τους Τούρ-
κους».

> Εμείς απέχουμε.

> «Κινούμαστε γρήγορα προς 
μία λύση για τη ΛΑΡΚΟ δίκαιη 
για τους εργαζόμενους». Κ. 
Χατζηδάκης (Μην σκοντάψε-
τε μόνο...).

> Π.Ο.Υ.: «Η κλιματική αλλαγή 
η μεγαλύτερη απειλή για την 
υγεία τον 21ο αιώνα». Δηλαδή, 
δεν ευθύνεται το... τσιγάρο;

> Οσο υπάρχει καπιταλισμός 
θα συνεχίζεται η κλιματική 
«αλλαγή». Αλλαγή: ουδέτερη 
λέξη για να μετριαστεί το μέ-
γεθος του εγκλήματος.

> Η ασθμαίνουσα «μανούλα 
αριστερά» του κ. Τ. Παππά.

> ΠΑ-ΠΠΠΠΠΑ-ΡΕΣ.

> «Μέσος» μισθός μερικής 
απασχόλησης 409,21 ευρώ το 
μήνα για 17 μέρες απασχόλη-
σης το ίδιο διάστημα. Μερική 
απασχόληση, ολική πείνα.

> Ενισχυμένη λειτουργία της 
Frontex.

> «Λουκούμι» στον Περισσό η 
«κακοκαιρία» στη Λάρισα.

> Εθνική αρχή δι' ανώτατην 
εκπαίδευσιν.

> Χρηματοδότηση της αριστεί-
ας στα ΑΕΙ (διότι «όλοι μαζί 
μπορούμε»...).

> «Λυπάται» τα παιδιά που «πε-
τάνε τις μολότοφ» η κ. Α. Ζέη, 
για να μας κάνει περισσότερο 
καθαρή την «ιδεολογία» της: 
«Το Πολυτεχνείο (ήταν) ένα 
γεγονός ενωτικό, που ανήκει 
σε όλες τις παρατάξεις». Οπως 
τη ΝΔ, ας πούμε;

> «Στήριξη Ελλάδας από Ισρα-
ήλ». Η κοπριά στα λάχανα.

> «Ακόμα και στο μετρό της 
Αθήνας, που αποτελούσε κά-
ποτε υπόδειγμα λειτουργίας, 
παρατηρούνται σήμερα επι-
κίνδυνες ελλείψεις». ΚΑΘΗ-

ΜΕΡΙΝΗ, ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ, 
3/12/2019. Και τι προτείνει η 
εφημερίδα; «Ανάκτηση της 
αξιοπιστίας των δημόσιων συ-
γκοινωνιών». Που, κάλλιστα, 
μπορεί να επιτευχθεί με μια 
προπαγανδιστική, ιδεολογική, 
διαφημιστική εκστρατεία, ας 
πούμε...

> Την άνοιξη (γύρευε Μάη...) η 
απόφαση του ΣτΕ για τις τριε-
τίες στον ιδιωτικό τομέα.

> AC/DC: «Stiff Upper Lip».

> Εθισμός παιδιών στο διαδί-
κτυο: πρόσβαση στην ιδεολογι-
κή επίθεση (και υπεροπλία) του 
καπιταλισμού. ΔΕΝ υπάρχει 
χρυσή τομή...

> Το θέμα δεν είναι -μόνο- αν 
«θα κλείσει η Μόρια» (Χρυ-
σοχοΐδης σε Τσίπρα), αλλά τι 
θα γίνουν ΟΛΟΙ αυτοί οι άν-
θρωποι που ζουν σε συνθήκες 
απάνθρωπες.

> Πέρα από τις φανφάρες και 
διελκυστίνδες των αστών πο-
λιτικών.

> Είναι για πολλές μπάτσες οι 
της ΓΣΕΕ (βλέπε «Ενδιάμεση 
Εκθεση του 2019 για την ελλη-
νική οικονομία και την απασχό-
ληση» του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ).

> ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ κρεμασμένοι 
με σκοινί!

> Ως «διχασμένη συμμαχία» 
βλέπει τη σύνοδο του ΝΑ-
ΤΟ ο Μ. Τρίκκας της ΑΥΓΗΣ 
(4/12/2019). Στο διά ταύτα, 
όμως;

> Μήνυση του δημάρχου Ιω-
αννίνων ΜΩΥΣΗ ΕΛΙΣΑΦ (...) 
και εκκένωση της κατάληψης 
«Τελεσίγραφο» από τα ΜΑΤ. 
Ολα τα καθάρματα δουλεύ-
ουνε μαζί.

> «Ο φεμινιστικός τομέας του 
Ρουβίκωνα... διαμαρτυρόμε-
νοι...» avgi.gr, 4/12/2019. So 
much with femminism...

> Υπερηφάνεια ΑΥΓΗΣ: «Το 
Ισραήλ στηρίζει την Ελλάδα 
για τις θαλάσσιες ζώνες της» 
- avgi.gr, 4/12/2019.

> Συνέχεια κολλητηλικίων...

> «Κυβέρνηση (ή καλύτερα συ-
γκυβέρνηση) ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ» 
- άρθρο Δ. Κουτσούμπα, ΡΙΖΟ-
ΣΠΑΣΤΗΣ, 4/12/2019. Αρωμα 
εκλογών (;) ή (και) αυτοκριτική 
(του παρελθόντος);

> Ιδωμεν.
Βασίλης

Ερισμα, διαμέρισμα, ο λαός χωρίς έρεισμα

Δεκέμβρης 1944: η ένοπλη αντίσταση του ΚΚΕ και ΕΛΑΣ κόντρα στους 
άγγλους ιμπεριαλιστές και τα ελληνόφωνα τσιράκια τους

Τα νοικοκυριά δεν πτωχεύουν (δεν περιμένουν σχέδιο για να...), είναι ήδη 
φτωχοποιημένα σε μεγάλο βαθμό

  Dixi et salvavi animam meam

u Η γλώσσα του σώματος που λένε. Ο πρώην υφυπουργός και 
νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης έχει δει τον 
φωτογράφο να σηκώνει τη μηχανή και γέρνει προς το μέρος 
του βουλευτή της ΝΔ Μάξιμου Χαρακόπουλου, μην τυχόν και 
δε χωρέσει στο πλάνο. Αυτό θα ήταν ήττα. Το ενσταντανέ έχει 
τραβηχτεί σε κάποιο από τα σαλόνια του πατριάρχη Βαρθο-
λομαίου, ο οποίος δεν αναζητά photo opportunity και συζητά 
του καλού καιρού με κάποιον άλλο. Οπως μας ενημέρωσε με 
δελτίο Τύπου ο Αμανατίδης (δημοσιεύτηκε και στα συριζαϊκά 
Μέσα), πήγε στην Κωνσταντινούπολη «εκπροσωπώντας τον 
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, στην Θρονική γιορτή του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης». Εχει και συ-
νέχεια: «Ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών μετέφερε τις ευχές 
του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. 
Βαρθολομαίο. Ευχές για δύναμη στο έργο αγάπης και ειρήνης 
της πρωτόθρονης και πρωτεύθυνης Μητέρας Εκκλησίας του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως»! Κατά τα 
άλλα, οι συριζαίοι θέλουν… διαχωρισμό της Εκκλησίας από 
το Κράτος. Ο Αμανατίδης, πάντως, το δουλεύει καλά το θρη-
σκευτικό. Φροντίζει να μάθει ακόμα και την ορολογία του ιε-
ρατείου για να τη χρησιμοποιεί σε δηλώσεις και δελτία Τύπου.

u Κοίτα κάτι παιχνίδια που σκαρώνει η απροσεξία (παίρνουμε 
την πιο ήπια εκδοχή). «Αυξήσεις στους μισθούς τώρα! - Απερ-
γία 19/3/20»! Πώς θα γίνουν τώρα αυξήσεις στους μισθούς, 
όταν η απεργία ορίζεται για μετά από τέσσερις μήνες; Θα 
μπορούσε να πει κανείς ότι το «αυξήσεις στους μισθούς» εί-
ναι ένα σύνθημα ζύμωσης, το οποίο θέλει να αναδείξει μια 
αναγκαιότητα. Ως εδώ καλά, όμως όταν αυτό το σύνθημα 
συνδυάζεται με την προαναγγελία μιας 24ωρης απεργίας για 
μετά από τέσσερις μήνες, παύει να είναι ένα σύνθημα ζύμω-
σης. Ερχεται κι εκείνο το «τώρα!» (το θαυμαστικό το κάνει πιο 
επιτακτικό) και μπερδεύει πιο πολύ τα πράγματα. Τελικά, για 
ποιο λόγο αναγγέλλεται από τώρα αυτή η απεργία; Οχι φυσικά 
για να τρομάξουν οι καπιταλιστές και να δώσουν αυξήσεις. 
Για να υπηρετήσει ένα σχέδιο «συγκρότησης από τα κάτω» 
ή όπως αλλιώς το ονομάζουν όσοι το συνέλαβαν ως ιδέα και 
όσοι συμπράττουν σ' αυτό. Μ' αυτόν τον τρόπο, όμως, (μια 
24ωρη απεργία «από τα κάτω» κάθε χρόνο, η οποία παίρνει 
κάτι μήνες για να προετοιμαστεί) αναπαράγεται η λογική της 
συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας. Η λογική των σκόρπιων 
24ωρων απεργιών, χωρίς καμιά δυναμική, χωρίς καμιά προ-
οπτική. Κι αν δεν αποδίδουμε στους εμπνευστές αυτού του 
σχεδίου πρόθεση εκτόνωσης (την οποία είχε και πάντοτε έχει 
η πουλημένη συνδικαλιστική γραφειοκρατία), είμαστε ανα-
γκασμένοι να τους αποδώσουμε βολονταρισμό και διαδικασία 
αναπαραγωγής ενός μικρού συνδικαλιστικού πυρήνα. Μ' αυ-
τόν τον τρόπο ξεφτιλίζεται η ίδια η έννοια της απεργίας (που 
έχει μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους στον 
ιδιωτικό καπιταλιστικό τομέα), καθώς εργαλειοποιείται με τον 
χειρότερο τρόπο.

οι τοίχοι έχουν φωνή



Ανθρωποι και ποντίκια…
Με αφορμή την ιστορία του υφυπουργού Διαματάρη, 

που δήλωνε ένα… λαμπρό βιογραφικό με σπουδές που 
δεν είχε κάνει, μας ήρθε αυθόρμητα ένα… ανόσιο ερώ-
τημα: αλήθεια, τι σπουδές είχε κάνει ο Στάλιν;

Γνωστή είναι η απάντηση. Το φτωχόπαιδο από μια 
κωμόπολη της Γεωργίας δεν κατάφερε να τελειώσει 
ούτε ένα παπαδίστικο σχολείο μέσης εκπαίδευσης, 
στο οποίο το είχε στείλει η μάνα του. Αρχισε τα επα-
ναστατικά του (φαινόταν από μικρός), τον απέβαλαν 
διά παντός και ξεκίνησε έκτοτε μια λαμπρή πορεία στο 
ρωσικό επαναστατικό κίνημα (μετά και στο διεθνές).

Στη διάρκεια αυτής της πορείας δε σταμάτησε ποτέ 
να μαθαίνει. Ρουφούσε σαν σφουγγάρι τους κλασικούς,  
μάθαινε φιλοσοφία, πολιτική οικονομία, κοινωνιολογία, 
διαμορφωνόταν σε έναν ολοκληρωμένο επαναστάτη. 
Παράλληλα, παρήγαγε και ο ίδιος θεωρία. Κι όταν ήρθε 
η ώρα το κόμμα του να πάρει την εξουσία, ως ηγέτρια 
δύναμη της Ρωσικής Σοσιαλιστικής Επανάστασης, ήταν 
έτοιμος να αναλάβει τα πιο υψηλά καθήκοντα. Και να 
τα φέρει σε πέρας με επιτυχία, καθώς συνέχισε να με-
λετά και να παράγει θεωρία.

Σκέφτεστε τι πλάκα θα είχε, στις συναντήσεις τους 
στη διάρκεια του Β' παγκόσμιου πολέμου, ο απόφοιτος 
του Χάρβαρντ και του Κολούμπια μεγαλοαστός Ρού-
σβελτ ή ο απόφοιτος του Χάροου και της Στρατιωτικής 
Ακαδημίας αριστοκράτης Τσόρτσιλ να τολμούσαν να 
ρωτήσουν τον Στάλιν για τις ακαδημαϊκές σπουδές 
του; Μπορεί να τον μισούσαν θανάσιμα (ιδιαίτερα ο 
Τσόρτσιλ), όμως έχουν εκφράσει δημόσια το θαυμασμό 
τους για τις ικανότητές του.

Καταλάβατε ποια είναι η ουσία με τους Διαματάρη-
δες (που είναι πολλοί και όχι μόνο στην Ελλάδα); Δεν 
είναι τα υπαρκτά ή ανύπαρκτα πτυχία τους, τα «μαϊ-
μουδισμένα» διδακτορικά και άλλα τέτοια ευτράπελα 
που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας 
σε διάφορες καπιταλιστικές χώρες, αλλά το ότι προ-
σπαθούν να κρυφτούν πίσω από τους ακαδημαϊκούς 
τίτλους, γιατί έτσι θέλει τους πολιτικούς ηγήτορές της 
η μπουρζουαζία.

Αντίθετα, το προλεταριάτο, πέρα από κορυφαίους 
διανοούμενους που υπηρέτησαν την υπόθεσή του, με-
ρικοί με λαμπρούς ακαδημαϊκούς τίτλους (Μαρξ, Λένιν, 
Λούξεμπουργκ, Γκράμσι, Καρλ Λίμπκνεχτ, Γληνός και 
τόσοι άλλοι), έχει αναδείξει από τα σπλάχνα του ηγέτες 
που δεν είχαν να ζηλέψουν τίποτα από τους διανοού-
μενους. Με την αυτομόρφωση, με τη δουλειά μαζί με 
επαναστάτες διανοούμενους κατηρτισμένους σε ειδι-
κούς τομείς, με σπουδές σε κομματικές σχολές  και στις 
σχολές της Κομμουνιστικής Διεθνούς, αναδείχτηκαν σε 
τεράστιες πολιτικές προσωπικότητες στις χώρες τους 
και διεθνώς.

Για να αναφερθούμε σε μερικούς μόνο, ο Γερμανός 
Ερνστ Τέλμαν ήταν λιμενεργάτης στο Αμβούργο, ο 
Ισπανός Χοσέ Ντίαθ ήταν αρτεργάτης στη Σεβίλλη, ο 
δικός μας Νίκος Ζαχαριάδης ήταν λιμενεργάτης στην 
Κωνσταντινούπολη, ο Πολωνός Μπολεσλάβ Μπιερούτ 
ήταν εργάτης στο Λούμπλιν, ο τσέχος Κλίμεντ Γκόντ-
βαλντ ήταν κλωστοϋφαντουργός και μετά οικοδόμος. 
Τεράστιες προσωπικότητες όλοι τους, σφράγισαν την 
ιστορία των χωρών τους. Ακόμα και οι αστοί ιστορι-
ογράφοι, που τους μισούν θανάσιμα, δεν τολμούν να 
αμφισβητήσουν τις ηγετικές τους ικανότητες, ούτε 
ασχολήθηκαν ποτέ με τα πτυχία τους.

Δεν κάνουμε κήρυγμα κατά της πανεπιστημιακής 
μόρφωσης, φυσικά (είναι γνωστές, άλλωστε, οι θέσεις 
της οργάνωσής μας στο ζήτημα της μόρφωσης). Διά-
κριση ανάμεσα σε Ανθρώπους και ποντίκια κάνουμε. 
Ανάμεσα σε αστούς πολιτικούς και σε προλετάριους 
πολιτικούς. Σε ανθρώπους που τα βρήκαν όλα έτοιμα 
και σε ανθρώπους που σφυρηλάτησαν την ηγετική τους 
προσωπικότητα στο καμίνι της ταξικής πάλης και με 
σκληρή προσωπική δουλειά.

ΥΓ. Να μην το ξεχάσουμε: και ο Φρίντριχ Ενγκελς δεν 
είχε πανεπιστημιακό πτυχίο! Ηταν όμως ο Ενγκελς, όχι 
ο Διαματάρης…

Π.Γ.
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βαθύ κόκκινο

Με τη μεγαλύτερη απεργία 
εργατών και εργαζόμενων 

εδώ και τρεις δεκαετίες βρίσκε-
ται αντιμέτωπος ο Εμανουέλ 
Μακρόν, που ανακοίνωσε τη 
μεταρρύθμιση του ασφαλιστι-
κού συστήματος, προκειμένου 
να το κάνει… δίκαιο και… λιγότε-
ρο δαπανηρό. Φυσικά, αληθινό 
είναι μόνο το δεύτερο. Εκτός 
αν ονομάσουμε δικαιοσύνη 
την εξίσωση των διαφορετικών 
ασφαλιστικών καθεστώτων προς 
τα κάτω.

Δεν περιλαμβάνει τίποτα 
πρωτότυπο η μεταρρύθμιση 
Μακρόν. Αύξηση των ορίων ηλι-
κίας και μείωση συντάξεων, με 
τον υπολογισμό των συντάξιμων 
αποδοχών βάσει ολόκληρου του 
ασφαλιστικού βίου (και όχι του 
τελευταίου εξάμηνου, όπως 
ισχύει σήμερα π.χ. για τους σι-
δηροδρομικούς).

Οι σιδηροδρομικοί είναι αυ-
τοί που μπήκαν μπροστά στον 
αγώνα, κηρύσσοντας απεργία 
διάρκειας, μέχρι ο Μακρόν να 
πάρει πίσω το σχέδιό του, όπως 

εξαναγκάστηκε να κάνει το 1995 
ο Σιράκ (ο προηγούμενος που 
πήγε να βάλει χέρι στην ασφά-
λιση των εργατών), μετά από 
εβδομάδες απεργιών, διαδηλώ-
σεων και συγκρούσεων.

Εκτός από τους σιδηροδρο-
μικούς, απεργία έχουν κηρύξει 
συνδικάτα δασκάλων, ταχυ-
δρομικών, εργατών καθαριότη-
τας, νοσοκομειακών και άλλων 
εργαζόμενων στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα. Διαμαρτύρο-
νται ακόμα και οι δικαστές και 
οι μπάτσοι!

Ο υπουργός Μπάτσων και 

Καταστολής Καστανέρ φρόντι-
σε να οχυρώσει τις περιοχές 
γύρω από τα κυβερνητικά μέ-
γαρα, ενώ κάλεσε τους μαγα-
ζάτορες στην περιοχή που θα 
γίνει η εργατική συγκέντρωση 
στο Παρίσι να κλείσουν, διότι 
αναμένονται επεισόδια από το 
«μαύρο μπλοκ» και τα «κίτρινα 
γιλέκα» που θα διεισδύσουν 
στην πορεία. Μ' αυτόν τον τρό-
πο, προσπαθεί να απομονώσει 
τους απεργούς από τα υπόλοιπα 
στρώματα της γαλλικής κοινωνί-
ας. Ομως, πριν καλά-καλά ξεκι-
νήσει η απεργία, γκάλοπ «μέ-
τρησε» ότι το 60% της «κοινής 

γνώμης» τάσσεται στο πλευρό 
των απεργών!

Το σιδηροδρομικό δίκτυο έχει 
παραλύσει σε όλη τη Γαλλία (δεν 
κινείται τίποτα!), στο Παρίσι δεν 
κινούνται Μετρό, αστικά λεω-
φορεία και προαστιακός, με 
αποτέλεσμα να κάνουν χρυσές 
δουλειές τα… ποδηλατάδικα. 
Ακόμα και οι αεροπορικές εται-
ρίες ειδοποιήθηκαν να ακυρώ-
σουν το 20% των πτήσεών τους 
την πρώτη κιόλας μέρα της 
απεργίας.

Το γαλλικό προλεταριάτο 
έχει και άλλες φορές αποδεί-
ξει ότι ξέρει να υπερασπίζεται 
τις κατακτήσεις του. Μένει να 
δούμε αν θα τα καταφέρει και 
τώρα. Και για να κάνουμε μια με-
λαγχολική σύγκριση, φτάνει να 
δούμε πώς κινήθηκαν οι γάλλοι 
σιδηροδρομικοί, νεκρώνοντας 
τα πάντα («πρέπει να μπλοκά-
ρουμε όλη την οικονομία» είναι 
το σύνθημα που επικρατεί ανά-
μεσά τους) και πώς (δεν) κινή-
θηκαν οι εργάτες της ΔΕΗ πριν 
από μερικές μέρες.

Ο Κόκκινος 
Δεκέμβρης του '44

πηγή έμπνευσης 
για πάντα

Εργατικός ξεσηκωμός ενάντια 
στο Ασφαλιστικό του Μακρόν

ΝΑΤΟ: Ολοι μαζί κι ο καθένας χώρια

Ποια ήταν τα στοιχεία από τη Σύνοδο 
Κορυφής του ΝΑΤΟ που απασχό-

λησαν την επικαιρότητα; Το δημόσιο 
ξεκατίνιασμα του Τραμπ με τον Μακρόν 
(«θέλεις να σου στείλω μερικούς τζιχα-
ντιστές;», ρώτησε ο Τραμπ τον Μακρόν 
μπροστά στις κάμερες - «Σοβαρέψου», 
του απάντησε βλοσυρά ο Μακρόν). Το 
απύλωτο στόμα του Τραμπ («ελεεινό» χα-
ρακτήρισε τον Μακρόν φθάνοντας στο 
Λονδίνο, «διπρόσωπο» χαρακτήρισε τον 
Τριντό φεύγοντας). Και βέβαια, το πηγα-
δάκι όπου Τριντό, Μακρόν, Τζόνσον και 
Ρούτε έσπαγαν πλάκα με τον Τραμπ (εν 
απουσία του). Ο Τριντό είχε την ατυχία 
να πιάσει αυτόν η τηλεοπτική κάμερα, 
οπότε μετά αναγκάστηκε να κάνει την 
αυτοκριτική του, δηλώνοντας ότι είδαν το 
βίντεο οι συνεργάτες του και τους έφυγαν 
τα σαγόνια. Αμ η κόρη της Ελισάβετ, που 

αρνήθηκε επιδεικτικά να πάει και να δώσει 
το χέρι της στον Τραμπ;

Η αλήθεια είναι πως δεν περίμενε κα-
νένας να βγει κάτι από αυτή τη σύνοδο. 
Οι ισχυρότερες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις 
της Δύσης έχουν γίνει από πολλά χωριά 
χωριάτες, καθώς η καθεμιά κινείται μόνη 
της και εκτός πλαισίου ΝΑΤΟ σε διάφο-
ρες περιοχές του πλανήτη, ενώ την ίδια 
στιγμή μαίνεται ο μεταξύ τους οικονομι-
κός ανταγωνισμός που συχνά είναι πιο 
σκληρός από τον ανταγωνισμό του ΝΑ-
ΤΟ με τη Ρωσία (αρκεί να θυμηθούμε το 
δασμολογικό πόλεμο που έχει κηρύξει ο 
Τραμπ, με κεντρικό στόχο τη Γερμανία και 
ιδιαίτερα την αυτοκινητοβιομηχανία της). 
«Εγκεφαλικά νεκρό» χαρακτήρισε το ΝΑ-
ΤΟ ο Μακρόν, όταν η Τουρκία εισέβαλε 
στη Συρία (περιοχή στην οποία η Γαλλία 
έχει συμφέροντα), χωρίς να συνεννοηθεί 

με κανέναν άλλο πλην των ΗΠΑ. Πόλεμο 
στο ρωσογερμανικό αγωγό NordStream 
II έχουν κηρύξει οι ΗΠΑ, εισπράττοντας 
μια σκληρή απάντηση από τη γερμανική 
Μπούντεσταγκ. Να πληρώσετε 2% του 
ΑΕΠ σας για πολεμικές δαπάνες, ουρλιά-
ζει ο Τραμπ κάθε φορά που βρίσκεται με 
τους άλλους, οι οποίοι τον κοιτάζουν ειρω-
νικά και, φυσικά, δεν πληρώνουν.

Φαντάζεστε, λοιπόν, πόσο ευτυχισμέ-
νος αισθάνθηκε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Γενς 
Στόλτενμπεργκ, όταν τους είδε να κατα-
λήγουν σε κοινό ανακοινωθέν, σύμφωνα 
με το οποίο «στέκονται ενωμένοι απέναντι 
στην κοινή απειλή της Ρωσίας και προετοι-
μάζονται για την άνοδο της Κίνας». Οσο 
το μαγαζί παραμένει ανοιχτό (έστω και 
με ξεκατίνιασμα των συνεταίρων), αυτός 
έχει εξασφαλισμένη τη μισθάρα του (και 
τα αφανή έσοδα).


