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 Χρωστάμε και στη Γερμανία 
ότι μπορέσαμε να παραμείνου-
με στην Ευρωζώνη. Αλλά όταν 
τώρα έρχονται λιγότερες γερ-
μανικές επιχειρήσεις σε μας, 
το αποτέλεσμα θα έμοιαζε 
σαν να μας συμπαραστάθηκε 
η Γερμανία σε δύσκολους και-
ρούς και τώρα την ανταμοιβή 
των κόπων της θα εισέπρατταν 
άλλοι. Αυτό δεν είναι καθόλου 
καλή ιδέα.

Αδωνις Γεωργιάδης
Οι ακροδεξιοί έχουν στο 

DNA τους το πιο απροκάλυπτο 
γλείψιμο στους ιμπεριαλιστές. 
Είναι η μεγάλη του δωσιλογι-
σμού παράδοση…

Θα υπάρξει ένα ηλεκτρικό 
σοκ στη κοινωνία, για να μπο-
ρέσουν να καταλάβουν όλοι 
ότι δεν είμαστε γουρούνια, δεν 
είμαστε μπάτσοι και οπωσδή-
ποτε δεν είμαστε δολοφόνοι.

Σταύρος Μπαλάσκας (μέ-
λος ΔΣ ΠΟΑΣΥ)

Αντε τώρα να βρεις τρόπο 
να προσθέσεις και το ηλεκτρο-
σόκ στο γνωστό σύνθημα.

Το σημερινό άρθρο μου 
στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ έχει 
τίτλο «Μια επιτυχία που δεν 
ολοκληρώθηκε» και αναφέρε-
ται στη συμφωνία του Ελσίνκι. 
Προσωπικοί χαρακτηρισμοί 
για πολιτικούς, όπως εκείνος 
που αναφέρεται στην πρώτη 
σελίδα της εφημερίδας, μου 
ήταν πάντα ξένοι.

Κώστας Σημίτης
Εγώ πάντοτε επέλεγα το ρό-

λο του Πόντιου Πιλάτου.
Δεν είναι η πρώτη φορά που 

οι εργαζόμενοι στο μετρό κη-
ρύσσουν αντικοινωνική απερ-
γία, που κυρίως πλήττει τους 
ασθενέστερους.

Ηλίας Κανέλλης
Ο αρθρογράφος των «Νέ-

ων» έχει διαβεί εδώ και καιρό 
τον Ρουβίκωνα του φασισμού.

Η συμφωνία με τη Λιβύη 
προστατεύει τα δικαιώματα 
της Τουρκίας. Δεν μπορεί να 
υπάρξει καμία ενεργειακή 
συμφωνία στην Ανατολική 
Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία 
στο τραπέζι.

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Οποιος διαφωνεί να παρα-

τάξει το στόλο και την αεροπο-
ρία του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει τη μάχη 
της αλήθειας δίπλα στον κό-
σμο της εργασίας, τους αγρό-
τες και τις υγιείς παραγωγικές 
δυνάμεις της χώρας κι απένα-
ντι σε όλους τους μεταπράτες 
και το παρασιτικό κεφάλαιο, 
«με λογισμό και μ' όνειρο».

Θάνος Μωραΐτης
Γειάσου ΠΑΣΟΚ αθάνατο…
Ο ΣΥΡΙΖΑ, για  την  ώρα, 

μοιάζει να κάνει τα λάθη τα 
δικά μας του παρελθόντος και 
να επικεντρώνεται περισσότε-
ρο στο να μαζέψει στελέχη, 
παρά να εκφράσει ένα διαφο-
ρετικό όραμα για τη χώρα.

Παύλος Γερουλάνος
Δώστε βάση στο «για την 

ώρα» και στο «μοιάζει».

Μέχρι τώρα οι πολεμο-
κάπηλοι περιορίζονταν 

στους διάφορους απόστρα-
τους, στρατιωτικούς αναλυτές, 
διεθνολόγους και άλλα τέτοια 
φρούτα, που κατακλύζουν τα 
ερτζιανά κάθε που υπάρχει 
μια ένταση στις ελληνοτουρ-
κικές σχέσεις. Ο βουλευτής 
της ΝΔ και πρώην υπουργός 
Μάξιμος Χαρακόπουλος εί-
ναι ο πρώτος από τον πολιτικό 
κόσμο του κυβερνώντος κόμ-
ματος που βγήκε μπροστά για 
να προτείνει «να βάλουμε στο 
τραπέζι καθαρά το ζήτημα της 
αύξησης της στρατιωτικής θη-
τείας», ν' ακολουθήσουμε το 
παράδειγμα του Ισραήλ και 
της Κύπρου «όπου τα παιδιά 
αμέσως μόλις τελειώνουν το 
Λύκειο πάνε στο στρατό», ενώ 
δε δίστασε να διακηρύξει ότι 
«είναι η εποχή για κανόνια και 
όχι βούτυρο». Που σημαίνει, 
ό,τι λεφτά περισσεύουν στον 
προϋπολογισμό να πηγαίνουν 
για εξοπλισμούς.

Δεν πρέπει να έχουμε αμ-

φιβολία ότι ο Χαρακόπουλος 
λειτούργησε σαν «λαγός». 
Και να είχε κάποιος αμφιβο-
λίες, τις διέλυσε η Ντόρα, που 
βγήκε και ζήτησε αύξηση της 
στρατιωτικής θητείας.

Είπαμε, ο τύπος δεν παίζε-
ται, αλλά οι γνώστες των 

κόμικ λένε ότι αυτή τη φορά 
έκανε λάθος. Γιατί επέλεξε 
να βάλει την κεφάλα του στο 
σώμα του Thanos, που είναι 
ο μεγαλύτερος κακός σε μια 
διάσημη σειρά. Ο Τραμπ-
Thanos εμφανίζεται να εξα-
φανίζει την Πελόζι και τους 
υπόλοιπους Δημοκρατικούς 

που τον παρέπεμψαν. «Είμαι 
αναπόφευκτος» λέει ο Τραμπ-
Thanos καθώς ετοιμάζεται να 
εξαφανίσει τους Δημοκρατι-
κούς. Ομως ο κακός Thanos  
στο τέλος νικήθηκε από τον 
καλό Iron Man! Ξέραμε τον 
όρο «αμερικανιά», αλλά τέτοιο 
επίπεδο δεν το φανταζόμα-
σταν μέχρι που εμφανίστηκε 
ο Τραμπ, ο οποίος δεν ενδια-
φέρεται να το παίξει σοβαρός.

Συνηθίζουν να αλληλο-
βραβεύονται οι καπιτα-

λιστές. Και οι βραβεύσεις, 
όμως, έχουν τη σημασία τους. 
Υπακούν στην ιεραρχία που 

καθορίζει ο πλούτος και η δύ-
ναμη που απορρέει απ' αυτόν. 
Αλλά και στις διασυνδέσεις 
που κάθε καπιταλιστής έχει. 
Αλλο για παράδειγμα η οικο-
γένεια Βαρδινογιάννη, άλλο ο 

Μαρινάκης. Αυ-

τός προς το παρόν βολεύεται 
με τα βραβεία που του απονέ-
μουν κάτι απίθανα «μαγαζιά», 
όπως ο Σύλλογος Γυναικών 
«Αθηναΐδες». Τα υπόλοιπα τα 
αναλαμβάνουν τα Μέσα που 
ελέγχει.

21/12: Νεπάλ: Ημέρα ανεξαρτησίας-ένωσης 
(1923) 21/12/1879: Γέννηση Ιωσήφ Στάλιν 
21/12/1900: Εκδοση εφημερίδας «Ισκρα» 
(Λένιν, Γερμανία) 21/12/1976: Εισβολή πέ-
ντε οπλοφόρων σε συνδιάσκεψη ΟΠΕΚ, σκοτώνουν 
τρεις και κρατούν ομήρους έντεκα υπουργούς 
και ογδόντα συνέδρους 21/12/1992: Τραυματι-
σμός βουλευτή ΝΔ Ελευθέριου Παπαδημητρίου 
(17Ν) 21/12/1994: Βόμβα στη Β' ΔΟΥ Πειραιά 
(ΕΛΑ-1η Μάη) 22/12: Μεξικό: Ημέρα πένθους 
(1815) 22/12/1915: Γέννηση Νίκου Μπελο-
γιάννη 22/12/1927: Γενική απεργία δημο-
σίων υπαλλήλων για καταβολή 13ου μισθού 
22/12/1942: Ο φοιτητής Δημήτρης Κωνσταντι-
νίδης πρώτος νεκρός διαδηλωτής στην κατεχό-
μενη Αθήνα 22/12/1968: Βόμβες (ΔΕ) σε γρα-

φεία ΣΕΒ, σύνταγμα χωροφυλακής Μακρυγιάννη 
και κρατικό αυτοκίνητο στο κτίριο Μποδοσάκη 
22/12/2017: Βόμβα στο Εφετείο Αθηνών (Ορ-
γάνωση Λαϊκών Αγωνιστών) 23/12: Αίγυπτος: 
Ημέρα νίκης 23/12/1943: Θάνατος Δημήτρη 
Γληνού 23/12/1960: Επιδρομή 100 ΕΚΟΦιτών στα 
γραφεία εφημερίδας «Μακεδονία» (Θεσσαλονί-
κη), καταστροφή εγκαταστάσεων και κακοποίη-
ση εργαζόμενων 23/12/1967: Γενική αμνηστία 
εξαιρεί μέλη αριστερών αντιστασιακών ομάδων 
23/12/1975: Εκτέλεση σταθμάρχη CIA Ρίτσαρντ 
Γουέλς (17Ν) 23/12/1999: Σύλληψη καταζητού-
μενου επί δεκαεπτά χρόνια Αβραάμ Λεσπέρογλου 
24/12: Ημέρα αποχής από κατανάλωση, Λιβύη: 
Ημέρα ανεξαρτησίας (1951) 24/12/1865: Ιδρυση 
Κου Κλουξ Κλαν (Τενεσί) 24/12/1980: Βόμβα 
σε μπαρ «Bopys» και σε τέσσερα αυτοκίνητα 

Βορειοαμερικανών (ΕΛΑ) 25/12/1952: Σύλληψη 
Νίκου Πλουμπίδη 25/12/1989: Η 17Ν απαλλο-
τριώνει πυρομαχικά από στρατόπεδο Συκουρί-
ου Λάρισας 25/12/1989: Εκτέλεση Νικολάι και 
Ελενα Τσαουσέσκου (Ρουμανία)  26/12/1862: 
Απαγχονίζονται 38 εξεγερμένοι ιθαγενείς 
Santee (ΗΠΑ) 26/12/1970: Απελευθέρωση 305 
εκτοπισμένων δικτατορίας 26/12/1997: Θάνα-
τος Κορνήλιου Καστοριάδη 27/12: Ινδονησία: 
Ημέρα ανεξαρτησίας (1949), Ναμίμπια, Νότια 
Αφρική: Ημέρα οικογένειας 27/12/1948: Συλ-
λαμβάνονται 4.500 κομμουνιστές, 2.500 
μεταφέρονται στη Μακρόνησο την ίδια νύ-
χτα 27/12/1981: Απαγωγή αμερικανού στρατη-
γού-ακόλουθου ΝΑΤΟ Τζέιμς Ντόζερ, πρώτη μη 
Ιταλού (Ερυθρές Ταξιαρχίες).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Για σκεφτείτε το λίγο u Τις αποφάσεις 
της συνόδου κορυφής της ΕΕ προετοί-
μασε, λέει, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης! 
u Ναι, ναι, ο γνωστός, δεν πρόκειται για 
συνωνυμία! u Δεν πρόκανε ο Σημίτης 
να γράψει δυο αράδες ασκώντας κριτι-
κή στον Καραμανλή και τα παπαγαλάκια 
του δάμαλου έπεσαν να τον ξεσκίσουν 

u Ετσι δεν μας άφησαν καμιά αμφιβο-
λία ότι πρόκειται για προεκλογική εκ-
στρατεία ανάμεσα σε υποψήφιους για 
την προεδρία της Δημοκρατίας u Επί 
τη ευκαιρία να ρωτήσουμε u Εκείνα τα 
μάρκα, ο Χριστοφοράκος γιατί τα έδωσε 
στο ΠΑΣΟΚ; u Ενα εκατομμύριο ήταν, 
όχι πενταροδεκάρες u Και τα παρέλαβε 
ο «στρατηγός» Τσουκάτος u Ο «κονσι-
λιέρε» του Σημίτη u Χωρίς ανταπόδοση 
έδωσαν τόσα λεφτά οι διοικούντες τη 
Siemens; u Τους ξέρετε για μακάκες 
τους Γερμανούς; u Πότε θα μας πει κά-
τι σχετικά μ' αυτό ο «Κινέζος»; u Mεγα-

λεία u Ο Αλτμάιερ υποδέχτηκε, λέει, τον 
Μπουμπούκο απαγγέλλοντας Οδύσσεια 

u Και ο Μπουμπούκος απάντησε απαγ-
γέλλοντας Ιλιάδα u Μιλάμε για ΤΟ τρο-
λάρισμα από τον Γερμανό u Ο Μπου-
μπούκος, όμως, φρόντισε να το κάνει… 
είδηση u Απολαυστικό το ξεκατίνιασμα 
Αλαφούζου-Χατζηνικολάου u Για το ποι-
ος είναι περισσότερο «διαπλεκόμενος» 

u Μια συμβουλή μόνο u Σαλονόμαγκες 
δεν υπάρχουν, μόνο μαχαλόμαγκες u 

Γι' αυτό μην παριστάνετε τους μάγκες 

u «Είναι η εποχή για κανόνια και όχι 
βούτυρο», είπε ο Χαρακόπουλος u Το 
έχει πει και ο Γκέρινγκ u «Τα όπλα μας 
κάνουν ισχυρούς, το βούτυρο μας κάνει 
χοντρούς» u Και ήταν θεόχοντρος ο 
ναζί u Ενώ ο Χαρακόπουλος κρατιέται 
μια χαρά u Τι άλλες διαφορές να έχουν 
άραγε; u Δεν ξέρουμε αν έπεσε κατά 
40% ο τζίρος, όπως ισχυρίζονται οι μα-
γαζάτορες εστίασης και διασκέδασης u 

Το βέβαιο είναι ότι κάμποσοι βγαίνουν 
τάχα για τσιγάρο και την κοπανάνε χω-
ρίς να πληρώσουν u Ιδιαίτερα σε κάτι 
μπαράκια που σου πιάνουν τον ποπό u 

Η εκδίκηση του καπνιστή μπαρόβιου u 

Αντε να δούμε τι θα βγάλουν οι μαγα-
ζάτορες με την προσφυγή στο ΣτΕ u 

Διαφωνεί, λέει ο Περισσός, με την επι-
χορήγηση των εκδοτών u Την αιτησού-
λα του, όμως, την είχε κάνει u Και ήταν 
έτοιμος να ενθυλακώσει διακόσια χιλιά-
ρικα για το «Ριζοσπάστη» u Τη δουλειά 
τη χάλασε τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ u Αυτός 
που την είχε στήσει! u Κυρία Κασιμάτη, 
δεν την έχετε ακούσει την παροιμία; u 

Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν και επιδέ-
ξιους κώλους u Μετά συγχωρήσεως u 

Το γράφεις το σύνθημα, θα πρέπει και να 
μπορείς να το υποστηρίξεις u Εσύ όμως 
έσπασες πρώτα τη σπονδυλική στήλη 
και μετά το κούτελο από τις μετάνοιες 

u Η χαρά του μπάτσου έγινες, μαντάμ 

πασοκοσυριζαία u Ξεφτίλα και πολιτι-
κή λαμογιά αντάμα u «Προς το παρόν 
δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα» u Το είπε 
ο υπουργός Αμυνας για την αύξηση της 
θητείας, που ζήτησαν ο Μάξιμος και η 
Ντόρα u Το πιάσατε το υπονοούμενο 

u «Προς το παρόν», αύριο ποιος ξέρει; 
u Εντάξει, μπορεί να μην αυξηθεί η θη-
τεία u Αλλά κάτι «γερές» παραγγελίες 
όπλων πρέπει να τις κάνουμε u Μην 
τα θέλουμε όλα δικά μας u Και μικρή 
θητεία και αύξηση των κοινωνικών δα-
πανών u Η πατρίς βρίσκεται εν κινδύνω 

u Δεν το αντιλαμβάνεστε; u Αχάριστοι, 
ε αχάριστοι u Ελληνοτουρκική ένταση 
χωρίς Καμμένο και Λεβέντη u Ξενέρω-
μα u Αλλά πώς τους έχουν μπλοκάρει 
τους ακραίους εθνικιστές! u Ψάχνουν 
Μέσο και δε βρίσκουν u Οχι όπως τότε 
με τις Πρέσπες που ήταν πρώτη μούρη 
παντού u Τώρα τους έχει μείνει μόνο το 
Ιντερνετ u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Η Ευρώπη υψώνει διπλωματικά «τείχη» απέναντι στην τουρκική 
προκλητικότητα. Και σε όλη αυτή τη διαδικασία η χώρα μας δεν 
είναι μόνη της, έχει πολύ ισχυρούς συμμάχους. Πορευόμαστε 
με ψυχραιμία, με αυτοπεποίθηση αλλά κυρίως με σχέδιο. Και 
με τη βεβαιότητα ότι ενωμένος ο ελληνικός λαός στηρίζει τις 

πρωτοβουλίες μας.
Κυριάκος Μητσοτάκης

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΚΟΝΤΡΑ ξανά στις 11 Γενάρη
Η Κόντρα δε θα κυκλοφορήσει τα δύο επόμενα Σάββατο. 

Θα κάνουμε την καθιερωμένη διακοπή που κάνουμε κάθε χρό-
νο, για να πάρουμε μια ανάσα. Το επόμενο φύλλο, το πρώτο 
της νέας χρονιάς, θα κυκλοφορήσει κανονικά στις 11 Γενάρη 
του 2020. Η επικαιρότητα θα καλύπτεται από την ιστοσελίδα 
μας (www.eksegersi.gr).

Kαι μιας κι έρχονται γιορτές, να ευχηθούμε από τώρα σε 
όλους και όλες ό,τι καλύτερο. Σε ατομικό και συλλογικό επίπε-
δο. Ξέρουμε όλοι, βέβαια, πως τίποτα δεν πρόκειται να έρθει 
μόνο του…
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Του καιρού γυρίσματα
Ποιος θα το 'λεγε ότι οι άνθρωποι της Δεξιάς όχι μόνο δε θα 

διαμαρτύρονταν για τον «πολακισμό», αλλά θα παρουσίαζαν το 
πρόσφατο δείγμα του με τρόπο από ουδέτερο μέχρι θετικό! Λογι-
κό, αφού ο Πολάκης «περίλαβε» τον Σημίτη, με το δικό του μοναδι-
κό τρόπο. Δεν παρέλειψε, βέβαια, να τα χώσει και σε Καραμανλή 
και Μητσοτάκη, αλλά στόχος ήταν ο Σημίτης. Εγραψε ο Πολάκης 
(δεν τολμούμε να κάνουμε την παραμικρή παρέμβαση σε σύνταξη, 
ορθογραφία και στίξη): 

«ΣΗΜΙΤΗ !!!! ΑΕΙ κρύψου σε καμία τρύπα που εχεις και άποψη 
για τα εθνικά. Με τη στάση σου “γκριζαριστηκαν”τα ΙΜΙΑ. εσυ ΕΔΩ-
ΣΕΣ τον Οτσαλάν στους Τούρκους ,Εσυ έκανες “νόμο κίνησης”της 
ελληνικής κοινωνίας τη μίζα και το μαύρο χρήμα ,Εσυ έφαγες τα 
λεφτά του κοσμάκη στο Χρηματιστήριο ,εσυ εστησες το πάρτυ των 
Ολυμπιακών του 2004 με την Αγγελοπουλου,απο σένα και τον 
Κοσμιδη ξεκίνησε το 1997 το μεγάλο πάρτυ με τη φαρμακευτική 
δαπάνη !!! ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΙ ΜΙΛΑΣ ΑΚΟΜΑ;;;;; Ο “εκσυγ-
χρονισμός” σου ήταν σάπιος και οδήγησε ,μαζι με αυτα που εκανε 
ο Καραμανλής μετα στη ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ της χώρας ! Τι θέλεις Να θυ-
μισεις στο Κυριακο Μητσοτακη πως επι των ημερών σου διορίστηκε 
μεσω Καρατζα στην εθνική τράπεζα ,για να βάλεις υποψηφιότητα 
για πρόεδρος;;; ΑΕΙ πιες το τσάι σου ,ΑΡΚΕΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΣ ΣΕ 
ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ,ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ….».

Οι πασόκοι, φυσικά, σκαρφάλωσαν στα κάγκελα. Οχι πως τους 
ένοιαξε και τόσο για τον Σημίτη, αλλά ήταν μια ευκαιρία για να 
προκαλέσουν τους τέως συντρόφους τους που πήγαν στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ και ιδιαίτερα κάποια γκεσέμια του «εκσυγχρονισμού». Τρία 
απ' αυτά τα γκεσέμια (Μπίστης, Λιάκος και Παν-Παν) δεν άντεξαν 
και έκαναν μια δήλωση-χάδι (δεν του αποδίδουν πρόθεση) για να 
διαφωνήσουν με τον Πολάκη: «Είναι δικαίωμα του Παύλου Πολά-
κη να κρίνει και να επικρίνει την διακυβέρνηση Σημίτη. Ακόμα και 
όταν άθελα του -όπως πιστεύουμε - η κριτική του στα εθνικά θέματα 
ταυτίζεται με αναχρονιστικές και εθνικιστικές προσεγγίσεις. Οταν 
όμως η κριτική μετατρέπεται σε προσωπικό λίβελο και εκτρέπεται 
σε απαράδεκτους χαρακτηρισμούς βλάπτει σοβαρά την υπόθεση 
της ανασυγκρότησης της σύγχρονης Αριστεράς. Το ύφος στην πο-
λιτική αντιπαράθεση πρέπει να συμβαδίζει με το ήθος της Αριστε-
ράς. Αυτή είναι απαίτηση του κόσμου που ακολουθεί τον ΣΥΡΙΖΑ 
Προοδευτική Συμμαχία».

Ενοχλήθηκαν από το ύφος του Πολάκη. Τόσα χρόνια στο ΠΑ-
ΣΟΚ συνάντησαν μόνο πολιτικούς με… άψογο ύφος! Δεν τους 
θυμόμαστε να αγανακτούν για το ύφος του Βαγγέλα του Γιαννό-
πουλου. 'Η του Πάγκαλου. Κάνουν αναφορά στο «ήθος της Αρι-
στεράς». Ποιοι; Οι συνδαιτυμόνες του Τσουκάτου, που μάζευε 
τις μίζες από τους καπιταλιστές (ένα εκατομμύριο μάρκα από τη 
Siemens είναι και δικαστικά αποδεδειγμένο) για να κλείσουν οι 
«δουλειές». Οι συνεργάτες του Σημίτη και του Γιάννου που κατα-
λήστεψαν τον ελληνικό λαό παρασύροντάς τον στο Χρηματιστή-
ριο και τάζοντάς του άκοπα κέρδη. Οταν ο Σημίτης έλεγε στους 
καταληστευμένους «ας προσέχατε», προσέφερε ασφαλώς ένα 
υπόδειγμα «ήθους της Αριστεράς».

Η φράξια των 53+ τρίβει τα χέρια της από ικανοποίηση. Διότι 
ο Πολάκης ανήκει στους Τσιπραίους και συγκρούστηκε με τους 
σημιτικούς, οι οποίοι επίσης αναφέρονται στον Τσίπρα. «Να γιατί 
η αποσαφήνιση των όρων της -απαραίτητης- διεύρυνσης, η αποσα-
φήνιση του πολιτικού περιεχομένου του εγχειρήματος -με πυξίδα 
τις αρχές, τις αξίες, την παράδοση της Αριστεράς- δεν είναι “εμμο-
νή“ ή “φοβία“ μπροστά στο άνοιγμα του κόμματος», έγραψε στο 
facebook η Αννέτα Καββαδία. Και συμπλήρωσε με τη δηλητηρι-
ώδη προειδοποίηση: «Και αν ορισμένοι, ένθεν κακείθεν, οραματί-
ζονται τον ΣΥΡΙΖΑ ως “Κολυμβήθρα του Σιλωάμ“, να τους πληρο-
φορήσουμε ότι δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου». Με πολιτικάντικη 
κουτοπονηριά, το στέλεχος των 53+ αφήνει στο απυρόβλητο τον 
Πολάκη (προσβλέποντας σε συμμαχία μαζί του) και πυροβολεί 
τους σημιτικούς σώγαμπρους, που είναι πολλοί και «επώνυμοι», 
με αποτέλεσμα να απειλούν τους 53+ με περιθωριοποίηση εντός 
του νέου ΣΥΡΙΖΑ που στήνει ο Τσίπρας.

Ηταν καλό από μια άποψη αυτό που έγινε. Για να θυμηθούν 
κάποιοι ποιοι είναι όλοι αυτοί οι «προοδευτικοί» που μαζεύτηκαν 
στον ΣΥΡΙΖΑ, εγκαταλείποντας το ΠΑΣΟΚ. Τσιράκια του Σημίτη 
παλιά, με μικρή ή μεγαλύτερη δύναμη ο καθένας και η καθεμιά 
από δαύτους, άρχισαν να απομακρύνονται από το ΠΑΣΟΚ επί 
Γιωργάκη Παπανδρέου (ο οποίος εγκατέστησε τους δικούς του 
αυλικούς, γνωστούς και ως «οι κηπουροί του ΓΑΠ»), βρέθηκαν 
για ένα διάστημα μετέωροι, στήριξαν με νύχια και με δόντια τη 
μνημονιακή πολιτικοί (οι περισσότεροι απ' αυτούς ήταν γνωστοί 
«μενουμευρώπηδες» και φουλ αντι-συριζαίοι), αλλά όταν είδαν 
ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει «ψωμί», άρχισαν να πλησιάζουν τον 
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υποτίθεται ότι «είχε αποβάλει το λαΐκισμό του» 
και είχε γίνει ένα «σοβαρό ευρωπαϊκό κόμμα». Αν δεν ήταν στη 
μέση ο Σημίτης και αν δεν τους «τρολάριζαν» με τόση χαιρεκακία 
οι πασοκιναλίτες, είναι σίγουρο ότι θα είχαν καταπιεί τα μπινε-
λίκια του Πολάκη κατά του παλιού προστάτη και αρχηγού τους. 
Στην απάντησή τους μέτρησαν μία προς μία τις λέξεις, για να μην 
εξοργίσουν τον Πολάκη, με τον οποίο θα συνυπάρξουν στον «νέο» 
ΣΥΡΙΖΑ. Εχουν πολύ γερά στομάχια και χωνεύουν τα πάντα.

Προσερχόμενος στη δεύτερη μέρα της 
συνόδου κορυφής της ΕΕ, ο πρωθυ-

πουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορί-
σοφ είπε στους δημοσιογράφους:

«Ολοι οι ηγέτες μίλησαν πολύ πιο ήπια 
για την Τουρκία χθες βράδυ. Ολοι παρα-
τήρησαν ότι η συμφωνία για το μετανα-
στευτικό πρέπει να συνεχιστεί και ότι έχει 
ένα πολύ σημαντικό γεωστρατηγικό ρόλο. 
Κανένας δεν μιλά πια για κυρώσεις λόγω 
της εξαγωγής όπλων – το αντίθετο: όταν 
υπάρχουν κυρώσεις, η Τουρκία στρέφεται 
στη Ρωσία για να εξοπλιστεί και δεν σταμα-
τά. Είπα στους έλληνες συναδέλφους μου 
να βρουν εργαλεία για να βοηθηθούν από 
μόνοι τους, διότι τους υποστηρίζουμε με 
όλους τους τρόπους, αλλά η Τουρκία τώ-
ρα παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην 
περιοχή».

Οταν ρωτήθηκε σχετικά μ' αυτές τις 

δηλώσεις ο Μητσοτάκης, πούλησε τρέλα: 
«Χανόμαστε μερικές φορές λίγο στη με-
τάφραση επειδή μιλάει στα βουλγάρικα. 
Αυτό το οποίο συγκράτησα από αυτά που 
είπε ο Μπόικο -και τα είπε και μέσα στο 
Συμβούλιο μπροστά μου- είναι ότι στήριξε 
ανεπιφύλακτα την Ελλάδα απέναντι στην 
τουρκική προκλητικότητα χωρίς κανένα 
αστερίσκο. Εκανε μία γενικότερη ανάλυση 
και για τα ζητήματα του προσφυγικού και τα 
σχόλιά του αφορούσαν πιστεύω αυτή την 
ενότητα και όχι το πρώτο θέμα το οποίο 
συζητήσαμε».

Εννοείται πως ούτε μπέρδεμα στη με-
τάφραση υπήρξε ούτε ο Μπορίσοφ δεν 
ήξερε τι έλεγε. Υπήρξε σαφέστατος και 
περιέγραψε μια πολιτική «ίσων αποστά-
σεων» μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και 
μάλλον δεν υπήρξε ο θαρραλέος που βγή-
κε και είπε δημόσια αυτά που σκέφτονται 

όλοι, αλλά λειτούργησε σαν «λαγός» άλ-
λων (λέγε με Γερμανία). Στη δήλωσή του 
υπάρχει μια κομβική φράση: «Κανένας δεν 
μιλά πια για κυρώσεις λόγω της εξαγωγής 
όπλων», γιατί όταν επιβάλλει κυρώσεις 
η ΕΕ, κερδισμένη βγαίνει η Ρωσία, στην 
οποία στρέφεται για την αγορά όπλων η 
Τουρκία, και χαμένα βγαίνουν τα ευρωπα-
ϊκά μονοπώλια. Είναι κοινό μυστικό, άλλω-
στε, ότι η Γερμανία έχει ξεπαγώσει όλα τα 
εξοπλιστικά προγράμματα που «τρέχουν» 
επιχειρήσεις της συνεργαζόμενες με το 
τουρκικό κράτος.

Μ' άλλα λόγια, εκείνο που είπε ο Μπο-
ρίσοφ είναι πως δεν πρέπει να δίνει κα-
νένας καμιά σημασία στις δηλώσεις που 
βγάζουν τα κοινοτικά όργανα, αλλά να 
κοιτάζει την πρακτική πολιτική των ιμπε-
ριαλιστικών χωρών της ΕΕ, που θέλουν να 
συνεχίσουν τις μπίζνες με την Τουρκία.

Οι μπίζνες των μονοπωλίων πάνω απ' όλα

Στο τέλος «κερδάνε» τα 
ενεργειακά μονοπώλια

Το «μέτωπο της διεθνούς νο-
μιμότητας» οικοδομεί, λέει, 

ο Δένδιας στο Ριάντ και στο 
Αμπού Ντάμπι. Με βασιλιάδες 
και σεΐχηδες που τον διαβεβαιώ-
νουν ότι η συμφωνία Ερντογάν-
Σαράζ είναι άκυρη. Βέβαια, οι 
ίδιοι βασιλιάδες και σεΐχηδες 
αύριο μπορεί ν' αλλάξουν στά-
ση (αγαπημένη τους συνήθεια), 
αλλά στο μεταξύ ο Δένδιας θα 
έχει χτίσει τα «διπλωματικά τεί-
χη» έξω από τα οποία θα μείνει 
έρημη και μόνη η Τουρκία.

Οι άραβες βασιλιάδες και 
σεΐχηδες δεν παίζουν κανένα 
ρόλο στην Ανατολική Μεσό-
γειο (πέραν της ανάμιξής τους 
στη φατριαστική πάλη των φυ-
λάρχων της Λιβύης), όμως η 
σιωνιστική οντότητα «μας τα 
χάλασε». Σαν να μην έφτανε η 
αφωνία, είχαμε και διαρροές 
στον ισραηλινό Τύπο, σύμφωνα 
με τις οποίες η σιωνιστική κυ-
βέρνηση δεν έχει αντίρρηση να 
εξετάσει την τουρκική πρόταση 
για την κατασκευή αγωγού που 
θα μεταφέρει το ισραηλινό φυ-
σικό αέριο (όταν θα αρχίσει να 
εξάγεται) μέσω Τουρκίας προς 
την Ευρώπη. Οπότε, ο περιβό-
ητος υποθαλάσσιος EastMed 
(που ο Τσίπρας τον παρουσιάζει 
λες και κατασκευάστηκε κιόλας, 
ενώ δεν είναι παρά ένα σχέδιο 
σε επίπεδο προθέσεων) θα πάει 
περίπατο. Είναι και πιο ακριβός, 
άλλωστε, από έναν χερσαίο 
αγωγό.

Από τη Λευκωσία υπήρξε δι-
αρροή σύμφωνα με την οποία 
ο κύπριος ΥΠΕΞ Ν. Χριστοδου-
λίδης είχε μακρά τηλεφωνική 
επικοινωνία «με την ισραηλινή 
πλευρά» (αλήθεια, όνομα δεν 
έχει ο συνομιλητής του;), η οποία 
ξεκαθάρισε ότι δεν αλλάζουν οι 
σχεδιασμοί, ότι δεν τίθεται θέμα 
δημιουργίας αγωγού προς την 
Τουρκία και πως δεν έχει αλλά-
ξει την προσέγγισή της σε ό,τι 
αφορά τον EastMed. Επίσημη 
δήλωση από σιωνιστικής πλευ-
ράς, όμως, ούτε ακούσαμε ούτε 

διαβάσαμε.
Και με τον Αντόνιο Γκουτέρες, 

τον οποίο συνάντησε στη Γε-
νεύη, δεν τα κατάφερε και τόσο 
καλά ο Δένδιας. Του ανέπτυξε 
τις ελληνικές θέσεις σύμφωνα 
με τις οποίες τα δύο μνημόνια 
που υπέγραψε η Τουρκία με την 
κυβέρνηση Σάραζ είναι «ανύ-
παρκτα», διότι «υπεγράφησαν 
από μία κυβέρνηση που δεν είχε 
καμία τέτοια εξουσιοδότηση», 
όμως ο γενικός γραμματέας του 
ΟΗΕ περιορίστηκε να δηλώσει 
στον Δένδια ότι θα παραπέμψει 
το θέμα στις νομικές υπηρεσίες 
του ΟΗΕ! Τόσες μέρες «παίζει» 
το θέμα ψηλά στη διεθνή ειδη-
σεογραφία, τόσες κυβερνήσεις 
εξέδωσαν ανακοινώσεις ή τοπο-
θετήθηκαν με δηλώσεις υπουρ-
γών ή εκπροσώπων τους, αλλά 
ο Γκουτέρες «δεν πρόκανε» να 
ρωτήσει τις νομικές υπηρεσίες 
του ΟΗΕ.

Βέβαια, αμέσως μόλις η Τουρ-
κία έστειλε το μνημόνιο στον 
ΟΗΕ και ζήτησε να καταχωρι-
στεί, σχολιάζοντας το επίσημο 
ελληνικό αίτημα περί μη κα-
ταχώρισης της τουρκολιβυκής 
συμφωνίας, διότι είναι άκυρη, 
είχε δηλώσει ότι «η Γραμματεία 
του ΟΗΕ δεν παίρνει θέση ούτε 
σχολιάζει θέματα που αφορούν 
την κυριαρχία, τα δικαιώματα 
και τις δικαιοδοσίες (χωρών) 
στις θαλάσσιες ζώνες τους». 
Και είχε συμπληρώσει με νό-
ημα: «Ωστόσο, σε ορισμένες 
περιοχές, όπως σε κλειστές ή 
ημίκλειστες θάλασσες, πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα 
συμφέροντα τρίτων μερών», για 
να καταλήξει με την έκφραση 
της βεβαιότητας ότι «όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη αναγνωρί-
ζουν την ανάγκη για ένα συνεχή 
διάλογο για αυτά τα ευαίσθητα 
θέματα».

Γράφαμε την προηγούμενη 
εβδομάδα ότι η διατύπωση 
αυτή αποτελεί υπόδειγμα δι-
πλωματικής ασάφειας-σαφή-
νειας. Μπορεί να θεωρηθεί 

ότι βολεύει εξίσου την Ελλάδα 
(στην περίπτωση της Κρήτης 
και των Δωδεκανήσων) και την 
Τουρκία (στην περίπτωση του 
Αιγαίου και του Καστελόριζου). 
Πάνω απ' όλα, όμως, βολεύει 
τους ιμπεριαλιστές, οι οποίοι θα 
κληθούν να παίξουν το ρόλο του 
επιδιαιτητή (είτε μέσω του Συμ-
βούλιου Ασφάλειας του ΟΗΕ 
είτε και απευθείας), όχι μόνο 
στις γνωστές ελληνοτουρκικές 
διαφορές (που χρονολογούνται 
εδώ και δεκαετίες, όταν ο όρος 
ΑΟΖ ήταν ακόμα άγνωστος και 
συζήτηση γινόταν μόνο για τον 
ορισμό των θαλάσσιων συνό-
ρων και της υφαλοκρηπίδας), 
αλλά και στο κόψιμο της -πέ-
ραν των χωρικών υδάτων κάθε 
χώρας- Ανατολικής Μεσογείου 
σε θαλάσσια οικόπεδα με δικαι-
ώματα αποκλειστικής κρατικής 
εκμετάλλευσης.

Λέγοντάς του ότι θα απευθυν-
θεί στις νομικές υπηρεσίες του 
ΟΗΕ, ο Γκουτέρες ξεφορτώθη-
κε τον Δένδια, υποδεικνύοντάς 
του -εμμέσως πλην σαφώς- να 
απευθυνθεί πρώτα στην Τουρ-
κία, ώστε οι δύο χώρες να ανα-
ζητήσουν από κοινού λύση για 
το «κλειστό» Αιγαίο και την «ημί-
κλειστη» Ανατολική Μεσόγειο.

Εκεί πάει σιγά-σιγά το πράγ-
μα. Οι «μετριοπαθείς» στην 
ελληνική πολιτική σκηνή κερδί-
ζουν σιγά-σιγά έδαφος έναντι 
των «εθνικιστών».  Οπως έλεγε 
και ο Βενιζέλος, σε εκδήλωση 
την οποία συντόνιζε ο γνωστός  
Αlexis Παπαχελάς, «οποιαδήπο-
τε ελληνική στρατηγική οφείλει 
να προϋποθέτει την εγκατάλει-
ψη του ρητορικού εθνικοπατρι-
ωτισμού».

Βέβαια, χρήσιμοι είναι και 
εκείνοι που ζητούν «να πνίξου-
με τους Τούρκους στο Αιγαίο» 
(οι πιο… μάγκες ζητούν «να 
τους στείλουμε πίσω στη Μογ-
γολία»!). Διότι υπενθυμίζουν ότι 
πρέπει να υπάρξει επειγόντως 
«ενίσχυση και αναβάθμιση των 
οπλικών συστημάτων των ενό-

πλων μας δυνάμεων». Δεν είναι 
τυχαίο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μολονότι 
καταψήφισε τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό στη Βουλή, υπερ-
ψήφισε τις πολεμικές δαπάνες. 
Είναι γνωστό, άλλωστε, πως δεν 
κερδίζεις υποστήριξη από τις 
ιμπεριαλιστικές πρωτεύουσες, 
αν δεν κάνεις και καμιά παραγ-
γελία στα μονοπώλια του στρα-
τιωτικοβιομηχανικού συμπλέγ-
ματός τους. Αρχές Γενάρη ο 
Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην 
Ουάσινγκτον, καλεσμένος του 
Τραμπ, και πρέπει να θεωρούμε 
σίγουρο πως θα κάνει την αρχή 
για ένα νέο κύκλο πανάκριβων 
οπλικών συστημάτων, που θα 
γονατίσουν ακόμα πιο πολύ τον 
ελληνικό λαό. Θ' ακολουθήσουν, 
οπωσδήποτε, οι γαλλικές φρεγά-
τες, για να πάρουν σειρά και τα 
γερμανικά μονοπώλια, τα οποία 
ήδη εκτελούν συμβόλαια προ-
μήθειας οπλισμού στην Τουρκία.

Η γραμμή που διαμορφώ-
νεται ως κυρίαρχη στο αστικό 
πολιτικό μπλοκ είναι αυτή της 
αναζήτησης στήριξης από τις 
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Γι' 
αυτό και η κυβέρνηση διέρρευ-
σε στα «Νέα» ότι την άνοιξη θα 
κατέβει νότια της Κρήτης γαλ-
λικό ωκεανογραφικό σκάφος, 
συνοδευόμενο από φρεγάτα, 
για να κάνει έρευνες σε περιοχή 
που τέμνεται από την ΑΟΖ που 
«έκοψε» η Τουρκία με τη Λιβύη. 
Η είδηση, φυσικά, δεν επιβεβαι-
ώθηκε επίσημα από την κυβέρ-
νηση. Αφέθηκε να «δουλεύει» 
δημοσιογραφικά.

Ο Μητσοτάκης από τη Bild 
έστειλε νέο μήνυμα προς την 
Αγκυρα ότι «η Αθήνα είναι ανοι-
κτή σε διάλογο» (σ' αυτό συμφώ-
νησε δημόσια και ο Τσίπρας). Ο 
Ερντογάν, όμως, βρίσκεται ακό-
μα στη φάση του τσαμπουκά. 
Θα καθήσει στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων όταν θα 
τον πιέσουν οι «διαιτητές» ιμπε-
ριαλιστές, αφού προηγουμένως 
σφραγίσει την ατζέντα με τα 
τουρκικά αιτήματα.
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Χέρι-χέρι φασίστες και 
σιωνιστές

Μετά τον Τραμπ, ο Μπολσονάρου. Οπως ανακοίνωσε ο βου-
λευτής γιος του φασίστα προέδρου της Βραζιλίας, ο Ζαΐρ Μπολ-
σονάρου θα μεταφέρει την πρεσβεία της χώρας του στην Ιερου-
σαλήμ. «Οπως μου έχει πει ο πατέρας μου -είναι δέσμευσή του-, 
η πρεσβεία της Βραζιλίας θα μετακινηθεί στην Ιερουσαλήμ», 
δήλωσε ο Εντουάρντου Μπολσονάρου.

Δεν μας προξενεί έκπληξη. Μπορεί οι σιωνιστές του Ισραήλ 
να καπηλεύονται το Ολοκαύτωμα των εβραίων, όμως έχουν 
αποδείξει εδώ και πολλά χρόνια ότι συνδέονται με ακατάλυτους 
δεσμούς με τα ανά τον κόσμο αντιδραστικά καθεστώτα και με 
φασίστες πολιτικούς που αναρριχώνται σε αξιώματα σε διάφορες 
χώρες. Τους συνδέει το μίσος προς κάθε ιδέα απελευθερωτικού 
αγώνα, η πολεμοκαπηλεία και η αδίστακτη άσκηση των πιο βάρ-
βαρων πολιτικών. Οι φασίστες πολιτικοί θαυμάζουν το Ισραήλ γι' 
αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία έχει μετατρέψει σε πρακτική 
πολιτική ενάντια στον παλαιστινιακό λαό. Εμπνέονται και αντι-
γράφουν (όσο μπορούν και όσο τους επιτρέπουν οι λαοί τους).

Αντισημιτισμός και 
παραχάραξη της Ιστορίας

Πιστεύεις ότι το κράτος του 
Ισραήλ υιοθετεί ναζιστικές 

πρακτικές κατά των Παλαιστί-
νιων; Θεωρείς ότι είναι ένα 
κράτος ρατσιστικό; Βοηθάς 
«ακραίες» παλαιστινιακές 
οργανώσεις που κάνουν κακό 
σε ισραηλινούς πολίτες; Τότε 
είσαι… αντισημίτης! Κάποιοι 
θα σε πουν και… ναζιστή, επει-
δή τολμάς να κατακρίνεις την 
ισραηλινή κατοχή παρομοιάζο-
ντάς την με τη γερμανική! 

Η τακτική της σπίλωσης των 
πολιτικών αντιπάλων, μέσω της 
παραχάραξης και της ταύτισής 
τους με κάτι που είναι κοινώς 
απορριπτέο, είναι μία παλιά 
ιστορία. Στην εποχή της ενδυ-
νάμωσης του κομμουνιστικού 
κινήματος, οι κομμουνιστές 
ήταν «πράκτορες» μιας ξένης 
δύναμης (της Μόσχας), που 
«επιβουλεύονταν» την ανε-
ξαρτησία των δυτικών κρα-
τών, ή «συμμορίτες» που με 
τα κονσερβοκούτια έκοβαν 
τα κεφάλια αθώων ανθρώπων. 
Σήμερα, όσοι τολμούν να υπε-
ρασπίζονται την Παλαιστινιακή 
Αντίσταση είναι «αντισημίτες», 
επειδή θεωρούν ότι το κράτος 
του Ισραήλ είναι ένα φασιστικό 
κράτος!

Γνωρίζοντας το βάρος των 
ναζιστικών εγκλημάτων στην 
ιστορική συνείδηση της ανθρω-
πότητας (μέρος των οποίων 
ήταν τα εγκλήματα κατά των 
Εβραίων), οι παραχαράκτες 
της Ιστορίας επιχειρούν να 
σπεκουλάρουν με αυτά για να 
καθαγιάσουν ένα κράτος που 
επί επτά δεκαετίες έχει υπό την 
κατοχή του -κατά παράβαση 
κάθε έννοιας «διεθνούς δικαί-
ου»- την Παλαιστίνη. 

Ετσι και ο Τραμπ, την προη-
γούμενη Τετάρτη (11 Δεκέμβρη) 
υπέγραψε το Προεδρικό Διά-
ταγμα για την «καταπολέμηση 
του αντισημιτισμού» (μπορείτε 
να το διαβάσετε στην ιστο-
σελίδα του Λευκού Οίκου, 
https://www.whitehouse.
gov/presidential-actions/
executive-order-combating-
anti-semitism/). Ηταν το φυσι-
κό επακόλουθο μιας ολόκλη-
ρης πορείας πλήρους ευθυ-
γράμμισης με τις απαιτήσεις 
του σιωνιστικού μορφώματος, 
μετά από τη μεταφορά της 
αμερικάνικης πρεσβείας στην 
Ιερουσαλήμ και τη νομιμοποί-
ηση των εβραϊκών εποικισμών 
στη Δυτική Οχθη.

Τι αναφέρει το διάταγμα; 
Ξεκινά με τη διαπίστωση ότι 
από το 2013 έχουν αυξηθεί τα 
περιστατικά αντισημιτισμού 
στα σχολεία, τα κολέγια και τα 
πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Στη 
συνέχεια, επικαλείται το νόμο 
του 1964 για τα πολιτικά δικαι-
ώματα στις ΗΠΑ, το κεφάλαιο 
VI του οποίου απαγορεύει τη 

διάκριση στη βάση φυλής, χρώ-
ματος και εθνικής καταγωγής. 
Παρά το γεγονός ότι το κεφά-
λαιο VI δεν αναφέρεται σε δι-
ακρίσεις βάσει θρησκεύματος, 
θεωρεί ότι οι διακρίσεις κατά 
των Εβραίων εμπίπτουν σε 
αυτό, όταν γίνονται στη βάση 
φυλής, χρώματος και εθνικής 
καταγωγής. Κι ερχόμαστε στο 
ψητό: «Θα είναι η πολιτική της 
εκτελεστικής εξουσίας που θα 
επιβάλει το Κεφάλαιο VI κατά 
των απαγορευμένων μορφών 
διάκρισης που πηγάζουν από 
τον αντισημιτισμό, το ίδιο έντο-
να όπως ενάντια σε όλες τις 
άλλες μορφές διάκρισης που 
απαγορεύονται από το Κεφά-
λαιο VI». Τι σημαίνει αυτό; Οτι 
η εκτελεστική εξουσία (δηλαδή 
οι μπάτσοι) θα αντιμετωπίζει 
τον αντισημιτισμό με τον ίδιο 
τρόπο που αντιμετωπίζει κά-
θε άλλη ρατσιστική διάκριση. 
Εδώ φυσικά γελάνε, γιατί είναι 
οι ίδιοι οι μπάτσοι που εφαρ-
μόζουν τον πιο απροκάλυπτο 
ρατσισμό κατά των έγχρωμων 
και ισπανόφωνων στις ΗΠΑ, 
πυροβολώντας στο ψαχνό! 
Οταν όμως πρόκειται για τα 
συμφέροντα των σιωνιστών 
φίλων τους, οι μπάτσοι θα είναι 
απόλυτα τυπικοί!

Κι ερχόμαστε στο δεύτερο 
μέρος του ΠΔ. Τι είναι αντισημι-
τισμός; Εδώ είναι που επιστρα-
τεύεται η παραχάραξη. Μέχρι 
σήμερα, γνωρίζουμε ότι αντι-
σημιτισμός είναι η ρατσιστική 
πολιτική κατά των Εβραίων, κα-
τά τα ναζιστικά πρότυπα, όπως 
για παράδειγμα έκαναν οι φα-
σίστες που βεβήλωσαν εβραϊ-
κό νεκροταφείο στο Βερολίνο. 
Ομως, το ΠΔ Τραμπ προχωρά 
παραπέρα. Υιοθέτησε πλέον 
το λειτουργικό ορισμό του 
αντισημιτισμού, όπως τον έχει 
καθορίσει η «Παγκόσμια Συμ-
μαχία Μνήμης του Ολοκαυ-
τώματος» (IHRA), στην οποία 
έχουν προσχωρήσει 34 χώρες 
(μεταξύ των οποίων -εκτός 
του Ισραήλ φυσικά- είναι οι 
περισσότερες χώρες της ΕΕ, 
οι ΗΠΑ και η Ελλάδα). Τι λέει 
αυτός ο ορισμός; Οτι «αντιση-
μιτισμός είναι μια συγκεκριμένη 
αντίληψη για τους Εβραίους, η 
οποία ενδέχεται να εκφράζεται 
ως μίσος προς τους Εβραίους. 
Οι ρητορικές και φυσικές εκ-

δηλώσεις του αντισημιτισμού 
στρέφονται κατά Εβραίων ή μη 
Εβραίων και/ή της περιουσίας 
τους, κατά θεσμών της εβραϊ-
κής κοινότητας και θρησκευτι-
κών εγκαταστάσεων» (https://
www.holocaustremembrance.
com/el/node/196).

Υψιστος θεσμός της εβραϊ-
κής κοινότητας δεν είναι το ίδιο 
το ισραηλινό κράτος; Οποιος 
λοιπόν τολμά να στρέφεται 
εναντίον του, είναι… αντιση-
μίτης. Για να μη νομίζετε ότι 
το παρατραβάμε και για να 
μην υπάρχουν παρανοήσεις, 
η IHRA έχει συμπληρώσει 
τον παραπάνω ορισμό με πα-
ραδείγματα εφαρμογής του 
αντισημιτισμού. Δύο από αυτά 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να κολλήσουν τη ρετσινιά 
του αντισημίτη σε κάθε αγωνι-
στή που υποστηρίζει την Πα-
λαιστινιακή Αντίσταση.

Το πρώτο είναι: «Το να μην 
αναγνωρίζεται στους Εβραί-
ους το δικαίωμα της αυτοδι-
άθεσης, π.χ. με προβολή του 
ισχυρισμού ότι η ύπαρξη ενός 
κράτους του Ισραήλ συνιστά 
ρατσιστικό εγχείρημα». Οποι-
ος τολμά να δηλώνει ότι η δη-
μιουργία του κράτους του Ισ-
ραήλ αποτέλεσε την αρχή του 
ρατσιστικού εγκλήματος κατά 
του παλαιστινιακού λαού, δεν 
αναγνωρίζει στους Εβραίους 
το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, 
γι’ αυτό και είναι αντισημίτης! 
Με αυτόν τον ορισμό, όλα τα 
κράτη που δεν είχαν αναγνω-
ρίσει για δεκαετίες το κράτος 
του Ισραήλ (μεταξύ των οποίων 
και η Ελλάδα, που το αναγνώ-
ρισε το Μάη του 1990) ήταν… 
αντισημιτικά!

Το δεύτερο παράδειγμα εί-
ναι ακόμα χειρότερο! Σύμφωνα 
με αυτό, αντισημιτισμός είναι 
και οι «συγκρίσεις της σημε-
ρινής πολιτικής του Ισραήλ με 
την πολιτική των Ναζί». Ολα 
κι όλα, οι σιωνιστικές βόμβες 
φωσφόρου που έπεφταν στη 
Γάζα, η οποία έχει μετατραπεί 
σε μία ανοιχτή φυλακή, με τους 
σιωνιστές να την έχουν υπό 
ασφυκτικό κλοιό για 12 χρό-
νια, η μετατροπή της Δυτικής 
Οχθης σε κατεχόμενη περιο-
χή με διάσπαρτους εκατοντά-
δες ισραηλινούς εποικισμούς 
(παράνομους σύμφωνα με τις 
αποφάσεις του ΟΗΕ), η κατα-
σκευή του τείχους που χωρίζει 
παλαιστινιακά χωριά στα δύο, 
οι κατεδαφίσεις σπιτιών οι-
κογενειών αντιστασιακών, τα 
βασανιστήρια στις ισραηλινές 
φυλακές, οι δολοφονίες με μα-
φιόζικο τρόπο αγωνιστών, στις 
οποίες σκοτώνονται ενίοτε 
και μερικοί άμαχοι ως παρά-
πλευρες απώλειες, και τόσες 
άλλες… ευγενείς πράξεις του 
σιωνιστικού κράτους ουδεμία 
σχέση έχουν με τις ναζιστικές 
πρακτικές!

Ινδία

Θεσμικός ρατσισμός
Η κυβέρνηση του εθνικιστή 

Ναρέντρα Μόντι στην 
Ινδία ψήφισε νόμο που χο-
ρηγεί την ινδική υπηκοότητα 
σε θρησκευτικές μειονότητες 
που απειλούνται με διωγμούς 
ή γενοκτονία στο γειτονικό 
Μπαγκλαντές, το Αφγανιστάν 
και το Πακιστάν, αποκλείοντας 
αυτές που έχουν ως θρήσκευ-
μα το Ισλάμ. Ο νέος νόμος 
παρουσιάστηκε στο ινδικό 
κοινοβούλιο για πρώτη φορά 
το 2016 και αποτελεί τροπο-
ποίηση της νομοθεσίας του 
1955  για χορήγηση ινδικής 
υπηκοότητας, εισάγοντας τον 
παράγοντα του θρησκεύματος 
ως βάση για τη χορήγησή της. 
Μ’ άλλα λόγια, συνδέει την 
απόκτηση υπηκοότητας με το 
θρήσκευμα, προσδίδοντάς της 
σαφή ρατσιστικό χαρακτήρα 
και ανατρέποντας την κοσμι-
κή βάση της ινδικής νομοθε-
σίας. Ανοίγει έτσι το δρόμο 
για διακρίσεις σε βάρος του 
μουσουλμανικού στοιχείου της 
χώρας, που αποτελεί το 15% 
του συνολικού πληθυσμού των 
1,3 δισ. ανθρώπων.

Τα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης υποστηρίζουν ότι από την 
πρώτη στιγμή που ανέλαβε την 

εξουσία, πριν από έξι χρόνια, 
η κυβέρνηση Μόντι προωθεί 
μια ρατσιστική πολιτική ατζέ-
ντα διακρίσεων σε βάρος όλων 
των μη ινδουϊστικών θρησκευ-
τικών ομάδων της χώρας.

Τον περασμένο μήνα, ο 
υπουργός Εσωτερικών Αμίτ 
Σαχ ανακοίνωσε ότι το ινδικό 
κράτος θα ξεκινήσει την κα-
ταγραφή του πληθυσμού της 
χώρας, με στόχο να εντοπίσει 
τους μη καταγεγραμμένους 
μετανάστες από τις γειτονικές 
χώρες. Τον περασμένο Αύγου-
στο, μια παρόμοια κίνηση, με 
την ονομασία Εθνική Καταγρα-
φή Πολιτών, ολοκληρώθηκε 
στο νοτιοανατολικό κρατίδιο 
του Ασαμ, αφήνοντας εκτός 
καταλόγων περισσότερους 

από δυο εκατομμύρια ινδούς 
πολίτες, γεγονός που ξεσήκω-
σε θύελλα αντιδράσεων. Ο 
ίδιος ο Σαχ στο παρελθόν είχε 
αποκαλέσει τους μετανάστες 
από το Μπαγκλαντές (τους 
μουσουλμάνους εννοείται) 
«τερμίτες» και «εισβολείς» που 
απειλούν την εθνική ασφάλεια 
της Ινδίας. Παράλληλα, το κόμ-
μα του είχε αντιταχθεί σθενα-
ρά στην άφιξη μουσουλμάνων 
Ροχίνγια, προσφύγων από τη 
γειτονική Μιανμάρ, παρά το 
γεγονός ότι αντιμετώπιζαν 
κίνδυνο γενοκτονίας στη χώ-
ρα τους.

Με βάση το νέο νόμο, πρό-
σφυγες Ταμίλ από τη Σρι Λάν-
κα αποκλείονται από τη χορή-
γηση υπηκόοτητας, παρά το 
γεγονός ότι έχουν πέσει μαζι-
κά θύματα θηριωδίας και άγρι-
ων διωγμών από το κράτος της 
χώρας τους, που κυριαρχείται 
από το σιναλέζικο στοιχείο.

Ο νέος νόμος ξεσήκωσε 
θύελλα αντιδράσεων. Οι δια-
δηλώσεις ξεκίνησαν πριν από 
μια βδομάδα και έχουν κατε-
βάσει στο δρόμο εκατοντάδες 
χιλιάδες διαδηλωτές, όχι μόνο 
μέλη της μουσουλμανικής κοι-
νότητας της χώρας, που πλήτ-
τεται άμεσα από τη ρατσιστι-
κή φύση του νόμου, αλλά και 
φοιτητές που διαδηλώνουν σε 
ένδειξη αλληλεγγύης στους 
συλληφθέντες και τραυμα-
τίες φοιτητές, μετά από την 
εισβολή των ινδών μπάτσων 
σε ισλαμικό πανεπιστήμιο στο 
Νέο Δελχί και στο Ουτάρ Πρα-
ντές τη Δευτέρα 16 Δεκέμβρη.

Σοσιαλισταράς!
«Μάλτα: οι έρευνες πιθανώς υπονομεύονται από την παρα-

μονή του πρωθυπουργού στο αξίωμά του». Αυτός ήταν ο τίτλος 
ανακοίνωσης Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 18 Δε-
κέμβρη. Ψήφισμα που υιοθετήθηκε με 581 ψήφους έναντι 26 και 
83 αποχές, τονίζει ότι «κάθε κίνδυνος υπονόμευσης των ερευνών 
(...) πρέπει να αποκλεισθεί με όλα τα μέσα» και προειδοποιεί ότι ο 
κίνδυνος αυτός παραμένει «για όσο διάστημα ο πρωθυπουργός 
παραμένει στο αξίωμά του».

Ο λόγος για τη δολοφονία της δημοσιογράφου Ντάφνε Κα-
ρουάνα Γκαλιζία, στην οποία εμπλέκεται άμεσα η κυβέρνηση 
του… σοσιαλιστή (και καλού φίλου του Τσίπρα και της Φώφης) 
Τζόζεφ Μουσκάτ. Ηδη, έχουν παραιτηθεί ο στενότατος συνεργά-
της του Μουσκάτ, Κιθ Σέμπρι (διευθυντής του πρωθυπουργικού 
γραφείου) και οι υπουργοί Τουρισμού και Οικονομίας Κόνραντ 
Μίτσι και Κρις Καρντονά.

Οταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φτάνει στο σημείο να ζητάει 
την άμεση παραίτηση του Μουσκάτ (είχε προηγηθεί αποστολή 
επιτροπής ευρωβουλευτών στη Μάλτα), αντιλαμβάνεστε πού έχει 
φτάσει η διασύνδεση μαφίας κυβέρνησης σ' αυτόν το μικρό ευ-
ρωπαϊκό… παράδεισο.
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Chant des Partisans
Η στιγμή χαρακτηρίστηκε ιστορική από το γαλλικό Τύπο. 

Εμείς θα πούμε ότι ήταν συγκινητική. Εξω από την Εθνική 
Οπερα του Παρισιού, στην ιστορική πλατεία της Βαστίλλης, 
οι χορωδοί και οι μουσικοί της όπερας, που απεργούν ενάντια 
στο αντισφαλιστικό νομοσχέδιο του Μακρόν, στάθηκαν στα 
σκαλιά και τραγούδησαν πρώτα τη «Μασσαλιώτιδα» και με-
τά το «Τραγούδι των Παρτιζάνων», οι στίχοι του οποίου πάνε 
κάπως έτσι: «Γεια σας παρτιζάνοι/ εργάτες και αγρότες/ η 
σειρήνα σήμανε!/ Απόψε ο εχθρός θα μάθει/ το τίμημα του 
αίματος και των δακρύων!/ Σηκωθείτε από τα ορυχεία/ κατε-
βείτε από τους λόφους/ σύντροφοι!/ Πάρτε από τις θυμωνιές/ 
τα όπλα, τα πυρομαχικά,/ και τις χειροβομβίδες» κτλ.

Φυσικά, αποθεώθηκαν από το πλήθος των απεργών που 
ήταν συγκεντρωμένοι στην πλατεία. Δεν ήταν οι πρωταγω-
νιστές με τα λαμπρά ονόματα και τις παχυλές αμοιβές που 
γυρίζουν τον κόσμο τραγουδώντας από σκηνή σε σκηνή. Ηταν 
οι εργάτες του θεάτρου, αυτοί που δε βλέπουν τα ονόματά 
τους στις μαρκίζες, αλλά που χωρίς αυτούς δεν μπορεί να στα-
θεί κανένα λυρικό θέατρο. Με χαμηλές αμοιβές, υπηρετούν 
με αξιοπρέπεια την τέχνη τους και περιμένουν να ζήσουν με 
αξιοπρέπεια όταν αποσυρθούν. Γι' αυτό και ενώθηκαν με τους 
εργάτες όλων των άλλων κλάδων, προσφέροντάς τους αυτά 
τα λίγα λεπτά πραγματικά υψηλής τέχνης. Γιατί πραγματικά 
υψηλή γίνεται η τέχνη μόνο όταν ενώνεται με τις αγωνίες και 
τους αγώνες των εργατών και των άλλων καταπιεσμένων αυ-
τού του κόσμου.

Γαλλία

Η αντίσταση δε λυγίζει
Μπορεί το υπουργείο Εσω-

τερικών της Γαλλίας να… 
συρρίκνωσε τις διαδηλώσεις 
που έγιναν την περασμένη 
Τρίτη σε όλη τη Γαλλία κατά 
της αντιασφαλιστικής λαίλα-
πας που προωθεί ο Μακρόν, 
όμως τα γαλλικά ΜΜΕ άλ-
λα λένε. Σύμφωνα με τη «Λε 
Μοντ» (https://www.lemonde.
fr/politique/article/2019/12/17/
tous-les-syndicats-dans-la-
rue-contre-la-reforme-des-
retraites_6023141_823448.
html), οι διαδηλώσεις συγκέ-
ντρωσαν περισσότερο κόσμο 
από αυτές της 10ης Δεκέμβρη, 
ενώ στο Παρίσι η διαδήλωση 
ξεκίνησε από την πλατεία Δη-
μοκρατίας στις 2 μετά το με-
σημέρι κατευθυνόμενη προς 
την πλατεία του Εθνους (γύρω 
στα 3.5 χιλιόμετρα απόσταση 
σε ευθεία γραμμή, μέσω της 
λεωφόρου Βολταίρου), αλλά οι 
τελευταίοι διαδηλωτές έφυγαν 
από την πλατεία Δημοκρατίας 
στις 5 το απόγευμα, δηλαδή 
μετά από τρεις ώρες, λόγω του 
μεγάλου πλήθους! Πώς ταιριά-
ζει αυτό με το νούμερο των 76 
χιλιάδων διαδηλωτών που έδω-
σε το υπουργείο Εσωτερικών; 
Ο Μακρόν και οι υπουργοί 
του έχουν ανακαλύψει δική 
τους αριθμητική και τη χρη-
σιμοποιούν στην κυβερνητική 
προπαγάνδα!

Αν οι διαδηλωτές περπα-
τούσαν επί τρεις ώρες μετα-
ξύ των δύο πλατειών με αργό 
βάδισμα (έστω 1.5 χιλιόμετρο 

την ώρα), τότε το συνολικό 
μήκος της πορείας ήταν γύρω 
στα πέντε χιλιόμετρα. Αρα, 
η επιφάνεια που κάλυψαν οι 
διαδηλωτές ήταν περίπου 150 
χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα 
(το πλάτος της λεωφόρου 
Βολταίρου είναι γύρω στα 30 
μέτρα). Αν βάλουμε δύο άτο-
μα στο τετραγωνικό (δηλαδή 
σχετικά αραιά), ο αριθμός 
των διαδηλωτών προκύπτει 
300 χιλιάδες άτομα, αριθμός 
που ταιριάζει περισσότερο με 
αυτόν που έδωσε η CGT (350 
χιλιάδες) παρά με αυτόν που 
έδωσε η κυβέρνηση!

Τεράστια διαφορά μεταξύ 
των αριθμών που έδωσαν τα 
συνδικάτα και αυτών που έδω-
σε η κυβέρνηση υπάρχει και 
αναφορικά με τις διαδηλώσεις 
που έγιναν στις υπόλοιπες πό-
λεις της Γαλλίας, όπως η Του-
λούζη (120 χιλιάδες έναντι 17), 
η Λυόν (40 χιλιάδες έναντι 17), 
η Νάνδη (30 χιλιάδες έναντι 

14). Συνολικά, σύμφωνα με τα 
συνδικάτα, στις διαδηλώσεις 
της περασμένης Τρίτης κατέ-
βηκαν 1.5 εκατομμύριο άνθρω-
ποι, έναντι 615 χιλιάδων που 
έδωσε η κυβέρνηση. Αριθμός 
λίγο μικρότερος από αυτόν 
της πρώτης διαδήλωσης (της 
5ης Δεκέμβρη), στην οποία τα 
συνδικάτα έδωσαν 1.8 εκατομ-
μύρια ενώ η κυβέρνηση γύρω 
στους 800 χιλιάδες, όμως σα-
φώς μεγαλύτερος (διπλάσιος) 
της δεύτερης (της 10ης Δεκέμ-
βρη, την οποία η αστυνομία 
υπολόγισε σε 340 χιλιάδες σε 
όλη τη Γαλλία).

Πέρα όμως από την αριθ-
μητική των διαδηλώσεων, που 
έχει τη σημασία της για να 
έχουμε μία εικόνα του μεγέ-
θους του κινήματος, υπάρχει 
και η αριθμητική της απεργίας 
στους σιδηροδρόμους και το 
μετρό. Σύμφωνα με το πρα-
κτορείο France24 (βλ. https://
www.politico.eu/article/

mass-protests-strike-again-
in-france-on-black-tuesday-
sncf-pension-reforms-paris/), 
η «μαύρη Τρίτη» σημαδεύτηκε 
από την παράλυση πολλών 
γραμμών των μέσων μεταφο-
ράς για 13η μέρα, με τις μισές 
από τις 16 γραμμές του μετρό 
στο Παρίσι να έχουν κλείσει 
και μόνο δύο να λειτουργούν 
κανονικά (οι συρμοί σ’ αυτές 
κινούνται χωρίς οδηγό)! Από 
τις σιδηροδρομικές γραμμές 
ταχείας, λειτουργούσε μόνο 
το ένα τέταρτο! Το ίδιο πρα-
κτορείο δίνει ένα εντυπωσιακό 
54%-60% υπέρ των διαδηλώ-
σεων, με μόνο ένα 30% να δη-
λώνει αντίθετο στις διάφορες 
δημοσκοπήσεις που έγιναν 
το τελευταίο διάστημα (όπως 
αυτή της κυριακάτικης εφημε-
ρίδας Journal du Dimanche, 
που έγινε πριν από τη μεγάλη 
διαδήλωση της Τρίτης). 

Οι ρεφορμιστές της CFDT 
(πρόσκειται στο Σοσιαλιστικό 
Κόμμα) ρίχνουν την μπανανό-
φλουδα της αναστολής των κι-
νητοποιήσεων για τις γιορτές 
των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς, αλλά δε φαίνε-
ται εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο. 
Η γαλλική εργατική τάξη σώζει 
την τιμή της ευρωπαϊκής κι όσο 
θα εξακολουθεί να βρίσκεται 
στους δρόμους η αντιασφαλι-
στική ανατροπή δε θα περάσει 
εύκολα. Γι’ αυτό και ο Μακρόν 
υποσχέθηκε ότι θα… βελτιώσει 
το νομοσχέδιο, αλλά δεν προ-
τίθεται να το αποσύρει!

«Τι περιμένουμε από αυτή τη συνά-
ντηση; Τίποτα απολύτως. Οχι ότι 

δε θα παρθούν κάποιες αποφάσεις και 
δε θα γίνουν κάποια… “ιβέντς“! Κάτι θα 
δούμε μέχρι την επόμενη Παρασκευή 
(13/12) που κλείνει η φιέστα. Ομως σί-
γουρα μην περιμένετε σπουδαία πράγ-
ματα, γιατί αυτά ανήκουν στη σφαίρα 
της επιστημονικής… φαντασίας». Αυτά 
γράφαμε πριν από δύο βδομάδες και τα 
αποτελέσματα της 25ης διεθνούς διά-
σκεψης για την κλιματική αλλαγή ήρθαν 
να μας επιβεβαιώσουν.

Η συνάντηση έληξε χωρίς αποτέλε-
σμα, κάνοντας το διευθυντή στρατηγικής 
και πολιτικής της αμερικάνικης Ενωσης 
Ανησυχούντων Επιστημόνων (Union of 
Concerned Scientists, ΜΚΟ διαφόρων 
επιστημόνων) Αλντεν Μέγιερ, βετεράνο 
πλέον επί του θέματος, καθώς ασχολεί-
ται με αυτό τα τελευταία 28 χρόνια, να 
αναφωνήσει: «Ποτέ δεν έχω δει τέτοια 
έλλειψη σύνδεσης μεταξύ αυτών που 
απαιτεί η επιστήμη και των αποτελεσμά-
των των διαπραγματεύσεων για το κλί-
μα σε όρους δράσης με νόημα». Ο ίδιος 
συμπλήρωσε ότι «οι περισσότερες από 
τις μεγαλύτερες χώρες ρυπαντές χάνουν 
την ευκαιρία δράσης και αντιστέκονται 
στα επίμονα κελεύσματα να αυξήσουν 
τις φιλοδοξίες τους» (σ.σ. να πάρουν μέ-
τρα κατά της κλιματικής αλλαγής) (βλ. 
https://www.france24.com/en/20191215-
cop-25-climate-talks-end-with-no-deal-

on-carbon-markets).
Η επικεφαλής διαπραγματεύτρια και 

μία από τους αρχιτέκτονες της συμφω-
νίας του Παρισιού, Λόρενς Τουμπιάνα, 
ρίχνει το φταίξιμο στους βασικούς παί-
κτες, οι οποίοι δεν ευθυγραμμίστηκαν με 
τις προσδοκίες, εννοώντας φυσικά την 
Κίνα, την Ινδία και τις ΗΠΑ.  Οι δύο πρώ-
τες (Νο. 1 και Νο. 4 ρυπαντές παγκόσμια, 
αντίστοιχα) δήλωσαν ότι δεν πρόκειται 
να βελτιώσουν τα σχέδια μείωσης των 
ρύπων, που έχουν ήδη αποφασίσει για 
το χρονικό διάστημα μέχρι το 2030, ενώ 
οι ΗΠΑ κατηγορήθηκαν για σαμποτά-
ρισμα της διάσκεψης και μπλοκάρισμα 
των προσπαθειών για βελτίωση των συν-
θηκών ζωής των ανθρώπων που επηρε-
άστηκαν σημαντικά από την κλιματική 
αλλαγή. Οι κατηγορίες αυτές δεν εκτο-
ξεύτηκαν από κάποιο «οικοτρομοκράτη», 
αλλά από τον επικεφαλής στον τομέα 
της κλιματικής αλλαγής της γνωστής 
«φιλανθρωπικής» οργάνωσης ActionAid, 
Harjeet Singh,! Περαιτέρω δικά μας σχό-
λια είναι περιττά!

COP25: Αλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε

Λαμογιά αλά γαλλικά
Ονομάζεται Ζαν-Πολ Ντελεβουά, κολλητός του Εμανουέλ Μα-

κρόν. Είχε οριστεί από τον γάλλο πρόεδρο επίτροπος αρμόδιος 
για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Και πράγματι, σχεδίασε μια 
μεταρρύθμιση μούρλια. Τόσο μούρλια που εδώ και δυο βδομάδες 
η Γαλλία έχει παραλύσει από απεργίες σε όλο σχεδόν το δημόσιο 
τομέα. Κι εκεί που οι εργάτες απεργούσαν ενάντια στο αντιασφα-
λιστικό σχέδιό του, ο «κύριος Συντάξεις» όπως τον αποκαλούσαν, 
αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι είναι λαμόγιο.

Ο Ντελεβουά παραδέχτηκε ότι στη δήλωσή του περί σύγκρου-
σης συμφερόντων (κάτι σαν το δικό μας «πόθεν έσχες»)  παρέλει-
ψε να αναφέρει -ούτε μία, ούτε δύο, ούτε δέκα, αλλά- δεκατρείς 
εργασίες του στον ιδιωτικό τομέα, από τις οποίες παντελόνιασε 
120.000 ευρώ την τελευταία διετία! Μόνο από την προεδρία του 
εκπαιδευτικού think tank Parallaxe έπαιρνε 5.400 ευρώ το μήνα, 
αμοιβή που έπρεπε να αποποιηθεί βάσει του νόμου περί πολιτι-
κής διαφάνειας που ψηφίστηκε το 2013. Ο Ντελεβουά, όμως, 
τσέπωνε το παραδάκι από το Parallaxe και το παραδάκι από το 
κυβερνητικό του πόστο.

Ο κολλητός του ο Μακρόν έκανε «με λύπη του» δεκτή την πα-
ραίτηση, όντας βέβαιος ότι «ο Ζαν-Πολ Ντελεβουά έκανε αυτές 
τις παραλείψεις καλή τη πίστει», όπως δήλωσε αξιωματούχος 
της γαλλικής προεδρίας. Λαμογιά καλή τη πίστει; Γιατί όχι; Στο 
θαυμαστό κόσμο της αστικής πολιτικής όλα γίνονται «καλή τη 
πίστει». Ακόμα και τα μεγαλύτερα εγκλήματα.

Να μη μας λένε, όμως, ότι αυτού του τύπου οι λαμογιές είναι 
ίδιον μόνο στα πολιτικά συστήματα και τις κρατικές δομές χωρών 
όπως η Ελλάδα. Να μη μας κοτσάρουν διάφορους πίνακες «δι-
αφάνειας» και «καταπολέμησης της διαφθοράς», στις οποίες οι 
ιμπεριαλιστικές χώρες βρίσκονται στις πρώτες θέσεις, ενώ όσο 
πιο καθυστερημένη οικονομικά είναι μια χώρα τόσο πιο χαμηλά 
βρίσκεται στον κατάλογο. Ειδικά στη Γαλλία, συνηθίζουν να λύ-
νουν τις πολιτικές τους διαφορές και με αποκαλύψεις για οικο-
νομικά σκάνδαλα. Αν αρχίζαμε να τα απαριθμούμε, θα έπρεπε 
να χρησιμοποιήσουμε και την επόμενη σελίδα. Αλλού -όπως στην 
Ιταλία ή τις ΗΠΑ- αστική πολιτική και μαφία έχουν συνενωθεί «εις 
σάρκαν μίαν» εδώ και δεκαετίες.

Και βέβαια, δεν ξεχνάμε ότι τις μεγαλύτερες λαμογιές τις 
οργανώνουν τα μονοπώλια των ιμπεριαλιστικών χωρών, με τις 
μίζες σε κυβερνητικούς και κρατικούς αξιωματούχους, οι οποίες 
αποκαλύπτονται από καιρού εις καιρόν, όταν φουντώνει ο μεταξύ 
των μονοπωλίων ανταγωνισμός.

Παραπομπή Τραμπ
Ο κύβος είχε ριφθεί εδώ και καιρό. Οσα δι-

αδραματίστηκαν την περασμένη Τετάρτη ήταν 
απλώς η τελετουργία, το θεατρικό μέρος μιας 
άγριας σύγκρουσης για τη νίκη στις αμερικά-
νικες προεδρικές εκλογές του 2020.

Εξω από το Καπιτώλιο διαδήλωναν άνθρω-
ποι που δε θέλουν να βλέπουν τον Τραμπ ούτε 
ζωγραφιστό και μέσα η Νάνσι Πελόζι, με σο-
βαρό ύφος και ντυμένη στα μαύρα («μαύρη 
χήρα» την αποκαλούσαν μετά στο Twitter), 
διηύθυνε την τελική φάση που κατέληξε 
στην παραπομπή του Τραμπ για κατάχρηση 
εξουσίας και παρακώλυση της έρευνας του 
Κογκρέσου, από τη συμπαγή πλειοψηφία των 
Δημοκρατικών, που είχε απέναντι μια εξίσου 
συμπαγή μειοψηφία των Ρεπουμπλικανών. 
Η Γερουσία, που θα κάνει τη δίκη, ελέγχεται 
από τους Ρεπουμπλικανούς και η αθώωση του 
Τραμπ θεωρείται σίγουρη. Ζητούμενο δεν εί-
ναι η καθαίρεση, αλλά η εκλογική ζημιά στον 
Τραμπ, ο οποίος αφού έστειλε καμιά εκατο-
νπενηνταριά «τουίτ» (!) και μια εξασέλιδη 
«χεστήρια» επιστολή στην Πελόζι, πήγε για… 
ξελαμπικάρισμα στο Μίσιγκαν, όπου μίλησε σε 
ογκώδη συγκέντρωση οπαδών του.
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Μαυρίλα
Η εισαγγελέας στη δίκη της Χρυσής Αυγής 

απεφάνθη ότι η εγκληματική νεοναζιστική συμμορία 
είναι ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα (κοινοβουλευτικό 
έως τον περασμένο Ιούλη), που δεν έχει καμιά σχέση 
με δολοφονικές πράξεις, τις οποίες διέπραξαν 
κάποιοι που δήλωναν οπαδοί της. Ο Ρουπακιάς 
έσφαξε τον Παύλο Φύσσα ενεργώντας παρορμητικά, 
το τάγμα εφόδου της Νίκαιας είχε βγει για άλλη 
δουλειά εκείνο το βράδυ και όχι για να εξοντώσει τον 
Φύσσα, όσο για τον Μιχαλολιάκο, τον Λαγό και τα 
υπόλοιπα γκεσέμια της συμμορίας, κοιμούνταν τον 
ύπνο του δικαίου και δεν είχαν ιδέα τι συνέβαινε στην 
Αμφιάλη.

Η εισαγγελέας δικαίωσε πλήρως τους ισχυρισμούς 
της νεοναζιστικής συμμορίας και του φιρερίσκου της, 
ανατρέποντας πλήρως το κατηγορητήριο που είχαν 
συντάξει συνάδελφοί της εισαγγελείς. Ενήργησε εξ 
ιδίας πρωτοβουλίας; Χωρίς επαφή με κανέναν;

Δυο μέρες πριν από την αγόρευση της εισαγγελέα, 
η Αντιτρομοκρατική συνέλαβε δύο αντιφασίστες, 
τους οποίους κατηγορεί για επιθέσεις σε γραφεία της 
ΧΑ, αποδίδοντάς τους βαρύτατες κακουργηματικές 
κατηγορίες («τρομοκρατική οργάνωση» κτλ). 
Σύμφωνα με τις ασφαλίτικες διαρροές στα 
παπαγαλάκια του αστικού Τύπου, τους είχαν υπό 
παρακολούθηση εδώ και καιρό. Δεν τους συνέλαβαν 
να κάνουν κάτι τη συγκεκριμένη μέρα. Τυχαία 
επελέγη η μέρα;

Η εισαγγελέας στη δίκη της ΧΑ είχε ζητήσει 
προθεσμία για να προετοιμάσει την αγόρευσή 
της μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη. Η 
συνεδρίαση της 18ης Δεκέμβρη προγραμματίστηκε 
για τυπικούς λόγους (για να μην ξεπεραστεί ο 
μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος διακοπής μιας 
δίκης). Οπως είχε πει η πρόεδρος, θα γίνει τυπική 
εκφώνηση και στη συνέχεια θα γίνει νέα διακοπή, 
ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα της εισαγγελέα. 
Η εισαγγελέας, όμως, εμφανίστηκε πανέτοιμη για 
να εκφωνήσει την αθωωτική για τους νεοναζιστές 
πρότασή της. Τυχαίο;

Αντίθετα από την πολιτική αγωγή, η οποία 
θεωρούσε ότι θα γινόταν νέα διακοπή, σύμφωνα 
με τον προγραμματισμό που έγινε με αίτημα της 
εισαγγελέα, η υπεράσπιση των νεοναζιστών γνώριζε 
ότι η εισαγγελέας θα αγορεύσει. Τυχαίο;

Από τη μια αγόρευση της εισαγγελέα που 
αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει εγκληματική 
οργάνωση και πως η Χρυσή Αυγή είναι ένα νόμιμο 
κοινοβουλευτικό κόμμα, από την άλλη σύλληψη 
αντιφασιστών οι οποίοι κατηγορούνται για 
«τρομοκρατική» δράση σε βάρος του «πολιτικού 
κόμματος Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή». Οι 
συνειρμοί γίνονται αυτόματα. Τυχαίο;

Ακόμα κι αν όσα περιγράψαμε παραπάνω είναι 
μια αλυσίδα συμπτώσεων (που δεν είναι), ακόμα κι 
αν θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει στο αστικό κράτος 
πυρήνας που συνδέεται με τους ναζιστές (που 
υπάρχει - μόνο την έκτασή του δε γνωρίζουμε και τις 
διασυνδέσεις του με την πολιτική ηγεσία), αυτό που 
επιχειρείται είναι η νομιμοποίηση του νεοναζισμού 
και της εγκληματικής-αντιλαϊκής δράσης του, η οποία 
είναι σύμφυτη με την ύπαρξή του.

Την ίδια στιγμή, η εκτελεστική εξουσία (η 
κυβέρνηση), με τα όργανα καταστολής του 
αστικού κράτους (τα ίδια όργανα που επί χρόνια 
συνεργάστηκαν αγαστά με τα τάγματα εφόδου 
των νεοναζιστών, προσφέροντάς τους κάλυψη «επί 
του πεδίου» και μετά από τις εγκληματικές τους 
ενέργειες), εφαρμόζει το δόγμα «νόμος και τάξη», 
στοχοποιώντας συγκεκριμένους χώρους, ενώ ο ίδιος 
ο Μητσοτάκης προαναγγέλλει αντιαπεργιακό νόμο.

στο ψαχνό

Χοντρό παιχνίδι
Να δεχτούμε ότι ο Σημίτης δε χωνεύει 

τον Καραμανλή. Λογικό για έναν άνθρωπο 
σαν τον Σημίτη. Ο Καραμανλής παραλίγο 
να τον κερδίσει το 2000 (το ΠΑΣΟΚ κέρ-
δισε τις εκλογές στο νήμα, με διαφορά 
εβδομήντα χιλιάδων ψήφων), ενώ το 2004 
φαινόταν ότι θα τον κερδίσει καθαρά και 
ο Σημίτης επέλεξε να αποχωρήσει από 
την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για να πάρει την 
κρυάδα ο Γιωργάκης. Οταν, όμως, ένα 
άρθρο του Σημίτη γίνεται κεντρικό πρω-
τοσέλιδο θέμα στο σαββατιάτικο φύλλο 
των «Νέων», με τίτλο «Για όλα φταίει ο Κα-
ραμανλής» και υπέρτιτλο «Καταπέλτης ο 
Κώστας Σημίτης για τα ελληνοτουρκικά», 
τότε αυτός που μιλάει δεν είναι ο Σημίτης 
αλλά ο Μαρινάκης. Το άρθρο Σημίτη θα 
μπορούσε να παρουσιαστεί μ' ένα μικρό 
«χτύπημα» στην πρώτη σελίδα και όχι να 
γίνει κύριο θέμα του φύλλου. Ο ίδιος ο Ση-
μίτης, άλλωστε, αισθάνθηκε την ανάγκη να 
διευκρινίσει γραπτώς ότι το πρωτοσέλιδο 
δεν ήταν δικό του, αλλά της εφημερίδας.

Και βέβαια, δεν υπήρχε περίπτωση να γί-
νει μια τέτοια πολιτική παρέμβαση μόνο με 
πρωτοβουλία των διευθυντικών στελεχών 
της εφημερίδας. Δόθηκε έγκριση από τον 
ιδιοκτήτη (αν δεν ήταν αυτός που εξαρχής 
έδωσε την κατεύθυνση) για να εργαλειο-
ποιηθεί μ' αυτόν τον τρόπο το άρθρο του 
Σημίτη.

Εχει ο Μαρινάκης «προηγούμενα» με 
τον Καραμανλή και θέλει να του κόψει το 
δρόμο για την προεδρία της Δημοκρατίας; 
Δεν το γνωρίζουμε. Χρησιμοποιεί ο Μαρι-
νάκης τον Σημίτη ως εργαλείο για να πιέ-
σει τον Μητσοτάκη, στο πλαίσιο ενός ευ-
ρύτερου παζαριού μεταξύ τους; Ούτε αυτό 
το γνωρίζουμε, όμως αν ισχύει αυτό,  το 
παιχνίδι γίνεται πολύ χοντρό. Τέλος, δε θα 
πρέπει να αποκλείσουμε ακόμα και παρέμ-
βαση του αμερικάνικου παράγοντα που για 
τους δικούς του λόγους δε γουστάρει τον 
Καραμανλή. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε ο 
Μαρινάκης, εκτός από το Συγκρότημα Λα-
μπράκη, που αγόρασε μπιρ-παρά, «κληρο-

νόμησε» και τις προνομιακές του σχέσεις 
με το άντρο της Βασιλίσσης Σοφίας.

«Ψήστες»
«Η κατάσταση είναι δύσκολη και θα 

γίνει δυσκολότερη. Η παγίδευση σε πολι-
τικές αντιπαράθεσης δεν οδηγεί σε θε-
τικά αποτελέσματα. Αν δούμε το Ισραήλ, 
δεν αντιδρά με αυτόν τον τρόπο, είναι 
προσεκτικό. Η Ελλάδα θα μπορούσε να 
υιοθετήσει την προσέγγιση της εποχής 
μετά το 1996 και να επιδιώξει συνεργα-
σία με την Τουρκία με έναν τρόπο που 
επιτρέπει στην Τουρκία και τους Τουρ-
κοκυπρίους να επωφεληθούν από τη συ-
νεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ο Κεμάλ Κιριστζί είναι τουρκικής κα-
ταγωγής, αλλά δύσκολα τον λες τούρκο 
εθνικιστή. Οσο για τον Ερντογάν, ού-
τε που θέλει να τον βλέπει. Στέλεχος 
του Ινστιτούτου Brooking στην Ουά-
σινγκτον είναι κι αυτό λέει πολλά (αν 
όχι όλα). Οπως λέει πολλά το γεγονός 
ότι του πήρε συνέντευξη η ναυαρχίδα 
του Συγκροτήματος Μαρινάκη, την 
οποία δημοσίευσε στο αμέσως επόμε-
νο φύλλο απ' αυτό που δημοσίευσε το 
περιβόητο άρθρο Σημίτη. Και βρίσκο-
νται και οι δύο στην ίδια κατεύθυνση. 
Τυχαίο; Οχι ασφαλώς. Ανήκουν σ' εκεί-
νους που «ψήνουν» την «επιστροφή 
στο διάλογο και τη συνεργασία». Στην 
ίδια γραμμή, άλλωστε, κινήθηκε προ 
ημερών ο αναπληρωτής σύμβουλος 
εθνικής ασφαλείας του Μητσοτάκη, 
Θάνος Ντόκος, υποστηρίζοντας πως 
«ακόμη και ιδέες περί συνεκμετάλ-
λευσης μπορούν να συζητηθούν, υπό 
την προϋπόθεση της προηγούμενης 
οριοθέτησης μέσω προσφυγής σε 
διεθνές δικαιοδοτικό όργανο».

Εννοείται πως εμείς δε συντασσό-
μαστε με τους γνωστούς εθνικιστές-
πολεμοκάπηλους. Σημειώνουμε 
απλά τη δουλειά που κάνουν οι λεγό-
μενοι «μετριοπαθείς» (που πουλάνε 
το δικό τους «πατριωτισμό), υπό την 

καθοδήγηση της αμερικάνικης εξωτερικής 
πολιτικής. Διότι στο τέλος οι Αμερικανοί 
θα αναλάβουν το ρόλο του διαιτητή που 
θα μοιράσει «δίκαια» τη λεία, αφού κρα-
τήσει για τον εαυτό του τη μερίδα του λέ-

οντος.

Ευσεβείς πόθοι
«Συγχαρητήρια στον Μπόρις Τζόνσον για τη μεγάλη του ΝΙΚΗ: Η Βρετανία και οι ΗΠΑ θα είναι τώρα ελεύθερες να φτιά-

ξουν μια μαζική νέα Εμπορική Συμφωνία μετά το BREXIT. Αυτή η συμφωνία έχει τη δυνατότητα να είναι μακράν μεγαλύτερη και περισσότερο προσοδοφόρα από κάθε συμφωνία που θα μπορούσε να γίνει με την ΕΕ. Γιόρτασε Μπόρις!».
Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε -μέ-

σω Twitter, φυσικά- ο Τραμπ, μετά τη νίκη του Μπόρις Τζόνσον. Εχει, βέβαια, κάθε λόγο ο Τραμπ να αναδεικνύει τη νίκη του Τζόνσον. Θέλει να την παρουσιάσει ως πρόκριμα και για τη δική του δεύτερη νί-
κη, λόγω της εξωτερικής ομοιότητάς του με τον Τζόνσον (ο οποίος, πέρα από τα συμπεριφορικά καραγκιοζιλίκια, δεν έχει καμιά άλλη σχέση με τον Τραμπ).

Η αναφορά σε εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Βρετανίας, όμως, είναι διαφορετι-
κής τάξης ζήτημα. Είναι μείζον ζήτημα εξωτερικής πολιτικής. Η συμφωνία για την υλοποίηση του Brexit περιλαμβάνει τον όρο της διαπραγμάτευσης μιας νέ-
ας εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Βρετανίας. Μέχρι να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία, θα ισχύει το περιβόητο backstop μετα-
ξύ των δύο Ιρλανδιών, δηλαδή μεταξύ Βρετανίας και ΕΕ. Γι' αυτό και ο Τζόνσον, στις πρώτες μετεκλογικές δηλώσεις του, δεν έκανε καμιά αναφορά σε συμφωνία Βρετανίας-ΗΠΑ, αλλά μόνο στη συμ-
φωνία Βρετανίας-ΕΕ, θέτοντας μάλιστα και χρονοδιάγραμμα ενός έτους για την ολοκλήρωσή της. Επομένως, ο Τραμπ εξέ-
φρασε απλώς ευσεβείς πόθους.

ΚΟΝΤΡΕΣ

ΘΡΙΑΜΒΟΣ. Ηταν ο προσωπικός του θρίαμβος. Δεν μπορούσε να τον γιορτάσει όπως οι ρωμαίοι αυτοκράτορες (πολύ θα ήθελε να 
σύρει τον Κόρμπιν αλυσοδεμένο στους δρόμους του Λονδίνου), βρήκε όμως τρόπο να τονίσει ότι είναι ο προσωπικός του θρίαμβος. 
Μάζεψε καμιά εκατοστή νεοεκλεγέντες βουλευτές των Τόρηδων (αυτούς που οφείλουν την εκλογή τους στη δική του πολιτική τακτι-
κή), τους έστησε σ' ένα χώρο του βρετανικού κοινοβουλίου, στήθηκε μπροστά τους σαν μαέστρος που ετοιμάζει την ορχήστρα, τους 
έδειξε πώς πρέπει να στηθούν και μετά γύρισε και πόζαρε στους φωτογράφους. Ετσι συμβαίνει στην αστική πολιτική. Σήμερα είσαι, 
αύριο μπορεί να μην είσαι. Ο Μπόρις Τζόνσον το ξέρει καλά. Γι' αυτό απολαμβάνει κάθε στιγμή του θριάμβου. Και θα προσπαθήσει 
να παρατείνει όσο περισσότερο γίνεται την παραμονή του στην πρωθυπουργία. Αυτό που δεν κατάφεραν ο Κάμερον και η Μέι. Είτε το 
καταφέρει είτε όχι, αλίμονο στο βρετανικό προλεταριάτο που τον πίστεψε…
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Γελοία κιτρινιά
«Τα δώρα των Χριστουγέννων - “13η παροχή“ σε δέκα ημέρες»! 

Αυτός ήταν ο πρωτοσέλιδος τίτλος των «Νέων» την περασμένη 
Δευτέρα. Ανοιγες τη σελίδα στην οποία παρέπεμπε το πρωτο-
σέλιδο και τι διάβαζες; Αυτά που ήδη ήξερες. Οτι «13η παροχή» 
σημαίνει πως «η κυβέρνηση ανοίγει τώρα το πουγκί του υπερ-
πλεονάσματος» και «θα μοιράσει έως το τέλος του μήνα πάνω 
από μισό δισ. ευρώ για μέρισμα, επίδομα θέρμανσης, επιστροφή 
προκαταβολής φόρου». Αυτά τα τρία, αν τα προσθέσεις (με βάση 
τον πίνακα που παρέθετε η φυλλάδα) κάνουν 381 εκατ.  ευρώ και 
όχι «πάνω από μισό δισ.». Προσέθεσαν και 200 εκατ. που δόθηκαν 
για την πληρωμή παλαιότερων οφειλών προς τη ΔΕΗ από τις ΥΚΩ 
και… ξεπέρασαν το μισό δισ.

Φαίνεται πως πονάει πολύ η κυβέρνηση. Διότι ο κόσμος είχε 
συνηθίσει να παίρνει το φιλανθρωπικό βοήθημα στα τέλη του 
χρόνου και φέτος θα το πάρουν ελάχιστοι. Γι' αυτό και κατασκεύ-
ασαν αυτή την κιτρινιά, μπας και δώσουν γραμμή στους δεξιούς 
να υπερασπίζονται την κυβερνητική πολιτική στα καφενεία. Στα 
καφενεία, όμως, συχνάζει λαϊκός κόσμος. Ετσι, ακόμα και ο δεξι-
ός συνταξιούχος μόνο μπινελίκια θα διαθέτει για την κυβέρνηση 
που ψήφισε.

Τα καλά και συμφέροντα
Διαβάσαμε στο «Ριζοσπάστη», ότι στη συνάντησή του με τον 

Πέτσα για το θέμα της επιχορήγησης των εφημερίδων, ο βουλευ-
τής του Περισσού  Γιάννης Γκιόκας θύμισε ότι το κόμμα του είχε 
καταψηφίσει την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ και ότι οι εφημερίδες 
που θα επιχορηγηθούν «ανήκουν κυρίως σε μεγάλους επιχειρημα-
τικούς ομίλους, και από αυτήν την άποψη δεν μπορεί να δίνονται 
χρήματα που στερείται ο ελληνικός λαός για να καλύπτονται υπο-
χρεώσεις των επιχειρηματιών. Επίσης ότι σε κάθε περίπτωση, αν 
δίνονταν χρήματα, αυτό έπρεπε να γίνει με κριτήριο τη στήριξη 
των εργαζομένων και προφανώς αποκλείοντας έντυπα που καλ-
λιεργούν το ρατσιστικό μίσος, τον εθνικισμό και την ξενοφοβία».

Σωστά όλ' αυτά, αλλά στη λίστα της ΚΥΑ Πέτσα είδαμε να φι-
γουράρει και ο «Ριζοσπάστης», με το μάξιμουμ της επιχορήγησης 
(200.000 ευρώ). Για να βρεθείς στη λίστα σημαίνει ότι έκανες 
αίτηση και υπέβαλες τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αυτό είναι 
πράξη, τα υπόλοιπα είναι απλώς φερετζές. Δεν είναι, άλλωστε, η 
πρώτη φορά που ο Περισσός αναζητά κρατική επιχορήγηση. Φτά-
νει να θυμηθούμε την… πονεμένη ιστορία της «Τυποεκδοτικής» με 
τις επιχορηγήσεις μέσω «αναπτυξιακών» νόμων και τις απολύσεις 
εργαζόμενων στο τέλος.

Γιοφύρια
«Είναι γεγονός ότι συνδικαλιστικές ενώσεις, ειδικά στο Δημό-

σιο, έχουν αναπτύξει ιδιοκτησιακά σύνδρομα με τις επιχειρήσεις 
που εργάζονται και το φαινόμενο αυτό το ανέχεται η ελληνική 
κοινωνία. Εντάσσεται δε σε ένα γενικότερο κλίμα νοσηρής κοι-
νωνικής νοοτροπίας. Δεν υπάρχει επαρκής αίσθηση κοινωνικής 
ευθύνης». Αυτά δήλωσε ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, 
πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος, σε ρα-
διόφωνο της Θεσσαλονίκης, αναφερόμενος στην απεργία των 
εργαζόμενων στο Μετρό. Εριξε τις γέφυρές του προς τον Μη-
τσοτάκη, ο οποίος την ίδια ώρα οργάνωνε ολόκληρη εκστρατεία 
γκεμπελίστικου χαρακτήρα, για να συκοφαντήσει τους απεργούς.

Αφόρητα γελοίοι
Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ «και εκπρόσωπος της κίνησης 

ΚΟΣΜΟΣ» (αυτό τονίζεται ιδιαίτερα στα δελτία Τύπου που εκ-
δίδει) απευθύνθηκε με επιστολή του στους δημάρχους της χώ-
ρας και τους κάλεσε «να συνταχθούν στην μάχη απέναντι στην 
κλιματική κρίση». Διότι «η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο βασικός 
συντελεστής στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την 
επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι κοινώς αποδεκτό πως η 
μάχη για την κλιματική κρίση θα κερδηθεί ή θα χαθεί στις πόλεις»!

Εχουν οι δήμαρχοι βιομηχανία; Μπορούν να ασκήσουν οποι-
ονδήποτε έλεγχο στην εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου; Οχι. 
Το πολύ να ασχοληθούν με τα σκουπίδια που κι αυτά πλέον τα 
διαχειρίζονται οι περιφέρειες. Κάτι έπρεπε να κάνει ο γόνος της 
γνωστής καπιταλιστικής φαμίλιας για να βγει στον αφρό και σκαρ-
φίστηκε αυτή την επιστολή.

Κολοκυθιά με τα νούμερα
Ποια είναι τελικά η «ζημιά» που προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στην 

οικονομία με την «καταστροφική διαχείριση» του πρώτου εξά-
μηνου του 2015; Διαλέγετε και παίρνετε. Τα νούμερα ποικίλλουν 
και κυμαίνονται από 200 δισ. μέχρι 25 δισ. ευρώ. Την τελευταία 
εκδοχή παρουσίασε ο νεοφιλελεύθερος υφυπουργός Οικονο-
μικών Θ. Σκυλακάκης, στην κοινοβουλευτική συζήτηση για τον 
προϋπολογισμό. Απευθυνόμενος στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, 
είπε: «Δεν αποτύχατε μόνο στο τραγικό πρώτο εξάμηνο του 2015, 
όταν αναίτια καταστρέψατε πάνω από 25 δισ. δημόσια περιουσία, 
μηδενίζοντας την αξία των μετοχών που κατείχαν οι έλληνες φο-
ρολογούμενοι στις τράπεζες». Γιατί, όμως, τόσο… σκόντο και πε-
ριορισμός της «ζημιάς» μόνο στις τραπεζικές μετοχές; Αβυσσος 
η ψυχή του δεξιού.

Η εργατική τάξη στηρίζει το Brexit 
όμως διέξοδο δε θα βρει

Οι εκλογές της περασμέ-
νης εβδομάδας στη 

Βρετανία επισφράγισαν τη 
θέληση της πλειοψηφίας του 
εκλογικού σώματος για απο-
χώρηση από την ΕΕ με κάθε 
τίμημα. Το πιο εντυπωσιακό 
ήταν η ταπεινωτική ήττα των 
Εργατικών του Κόρμπιν, οι 
οποίοι είχαν να δουν τόσο 
χαμηλά ποσοστά από το μα-
κρινό 1935! Μιλάμε για την 
απόλυτη συντριβή! Οι Συντη-
ρητικοί του Τζόνσον κατάφε-
ραν να επικρατήσουν ακόμα 
και σε ιστορικά προπύργια 
του Εργατικού Κόμματος, 
όπως η ευρύτερη περιοχή του 
Μάντσεστερ. Σύμφωνα με το 
BBC, οι Εργατικοί κατείχαν 
το 2017 τις 72 από τις 100 πε-
ριφέρειες με το μεγαλύτερο 
ποσοστό νοικοκυριών της 
εργατικής τάξης (όπως κα-
θορίζονται από τη Στατιστική 
Υπηρεσία). Τώρα, κατέχουν 
μόλις τις 53, ενώ οι Συντηρητι-
κοί αυξάνουν το μερίδιό τους 
από 13 σε 31! 

Ενας παράγοντας που επί-
σης ενίσχυσε τους Συντηρητι-
κούς ήταν η μικρή αύξηση της 
αποχής (κατά 1.7% περίπου, 
ενώ η συμμετοχή ήταν 67.3%). 
Σύμφωνα με τους Financial 
Times, οι Συντηρητικοί εμφά-
νισαν μεγαλύτερα ποσοστά 
στις περιοχές που μειώθηκε 
η συμμετοχή και μικρότερα 
εκεί που αυξήθηκε. Πράγμα 

που σημαίνει ότι ήταν οι ψη-
φοφόροι των Εργατικών που 
δεν πήγαν στις κάλπες, απο-
γοητευμένοι από την πολιτική 
του κόμματός τους. Σύμφω-
να με την ίδια ανάλυση, σε 
περιοχές με υψηλό ποσοστό 
ανειδίκευτων εργαζόμενων, 
οι Συντηρητικοί αύξησαν τα 
ποσοστά τους κατά έξι ποσο-
στιαίες μονάδες κατά μέσο 
όρο, ενώ οι Εργατικοί έπεσαν 
κατά 14 μονάδες.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; 
Οτι η εργατική τάξη της Βρε-
τανίας στηρίζει το Brexit, 
ελπίζοντας να βελτιώσει τη 
θέση της μετά από την έξοδο 
από την ΕΕ. Δυστυχώς, αυτή 
η απέχθεια προς την ΕΕ δεν 

έχει ταξικό χαρακτήρα, αλλά 
καθαρά εθνικιστικό. Αν είχε 
ταξικό χαρακτήρα, αυτό θα 
φαινόταν από την άνοδο του 
εργατικού κινήματος, που 
δυστυχώς (και) στη Βρετανία 
παραμένει ακόμα ζητούμενο!

Με τον τρόπο αυτό, ο Μπό-
ρις Τζόνσον απέκτησε μία 
άνετη κοινοβουλευτική πλει-
οψηφία 365 εδρών (αύξηση 
κατά 47 έδρες σε σχέση με 
πριν), με τους Εργατικούς να 
χάνουν 59 έδρες και να πέ-
φτουν στις 203. Ελέγχοντας 
το 56% της Βουλής, ο Τζόν-
σον θα καταφέρει λογικά να 
περάσει τη συμφωνία για το 
Brexit. Ο δρόμος προς την 
ολοκλήρωση της αποχώρη-

σης είναι όμως ακόμα μα-
κρύς, καθώς το σημαντικότε-
ρο είναι η εμπορική συμφωνία 
που θα επιτευχθεί με την ΕΕ. 
Εκεί θα κριθεί το παιχνίδι. Και 
το παζάρι θα είναι σκληρό.

Οι πρώτες βολές ρίχτηκαν 
κιόλας από πλευράς Τζόνσον, 
που ανακοίνωσε ότι θα ψηφί-
σει διάταξη σύμφωνα με την 
οποία θα απαγορεύεται ρητά 
οποιαδήποτε παράταση της 
μεταβατικής περιόδου πέραν 
του τέλους του 2020 (η συμ-
φωνία αποχώρησης προβλέ-
πει έως και διετή παράταση 
της μεταβατικής περιόδου, 
στη διάρκεια της οποίας η 
Βρετανία θα συμμετέχει στην 
τελωνειακή ένωση και την ενι-
αία αγορά, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου στα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ). Μ’ άλλα λόγια, ή θα 
επιτευχθεί νέα εμπορική συμ-
φωνία Βρετανίας-ΕΕ μέσα σ’ 
ένα χρόνο (διάστημα που 
θεωρείται εξωφρενικά μικρό 
για τη διαπραγμάτευση μιας 
τέτοιας συμφωνίας) ή η Βρε-
τανία θα τερματίσει μονομε-
ρώς τη μεταβατική περίοδο 
και οι οικονομικές σχέσεις 
της με την ΕΕ θα διέπονται 
από τους κανόνες του ΠΟΕ 
(Παγκόσμιος Οργανισμός 
Εμπορίου). Δηλαδή, δασμοί 
και τα συναφή. Αναμένουμε, 
λοιπόν, τα επόμενα επεισόδια 
του πολέμου.

ΗΠΑ-Κίνα: Εμπορική εκεχειρία προς το παρόν

Τελικά, ο Τραμπ πήρε την 
απόφαση να αναστείλει 

την επιβολή δασμών σε ένα 
ακόμα τμήμα των κινέζικων 
εισαγόμενων προϊόντων, 
που σκόπευε να επιβάλλει 
από τις 15 Δεκέμβρη (δα-
σμοί της τάξης του 15% σε 
προϊόντα αξίας 300 δισ. 
δολαρίων). Βλέπετε έχει και 
ο τσαμπουκάς τα όριά του, 
όταν μάλιστα σε παίρνουν 
στο ψιλό ακόμα και αστικά 
ΜΜΕ, όπως το Business week 
του Bloomberg, το οποίο σε 
πρόσφατο δημοσίευμά του 
ανέφερε: «Είκοσι μήνες με-
τά, αυτό που ξεκίνησε σαν 
κάτι μεθοδικό τώρα μοιάζει 
ολοένα και περισσότερο με 
παράνοια. Ο οφθαλμός αντί 
οφθαλμού, ο πόλεμος των 
δασμών, έχει παγιδεύσει 
περισσότερο από το 70% 
του διμερούς εμπορίου αγα-
θών και αυξάνει τον κίνδυνο 
της αποσύνδεσης των δύο 
οικονομιών που κάποτε φαί-
νονταν ότι είναι προορισμέ-
νες να γίνουν σταδιακά πιο 
αλληλένδετες” (βλ. https://
www.bloomberg.com/news/
features/2019-11-14/how-
trump-s-trade-war-went-
from-method-to-madness). 

Οταν ο ίδιος ο πρόεδρος 
του διεθνούς τμήματος του 
αμερικάνικου εμπορικού επι-
μελητηρίου, Myron Brilliant, 
δηλώνει ότι «αυτό που χρεια-
ζόμαστε όλοι είναι μία εμπο-
ρική εκεχειρία», αναρωτώμε-
νος αν ο εμπορικός πόλεμος 
αξίζει τελικά τον κόπο, τότε ο 
Τραμπ δεν μπορούσε να κάνει 
διαφορετικά. 

Το Βusiness Ιnsider (βλ. 
https://www.businessinsider.
com/trump-trade-war-
us-china-tariffs-lost-no-
meaning-2019-11), από το 
οποίο ψαρέψαμε την παρα-
πάνω πληροφορία, συμπλη-
ρώνει δηκτικά ότι, «αντί για 
σοβαρή συζήτηση στο πώς 
θα ανοιχτεί η κινέζικη αγορά 
στα αμερικάνικα προϊόντα, οι 
μέχρι στιγμής διαπραγματεύ-
σεις περιορίζονται στο πόση 
σόγια θα αγοράσει η Κίνα 
από τις ΗΠΑ»! Αναφέρεται 
στην «καταρχήν» εμπορική 
συμφωνία που «επιτεύχθηκε» 
τον περασμένο Οκτώβρη, με 
τον Τραμπ να πανηγυρίζει για 
την υποτιθέμενη μεγαλύτερη 
παραγγελία που έχει γίνει 
στην ιστορία της παγκόσμι-
ας αγροτικής οικονομίας (!), 
την παραγγελία από την Κί-

να αμερικάνικων αγροτικών 
προϊόντων. Σύμφωνα με τον 
Τράμπ, οι αμερικάνικες εξα-
γωγές αγροτικών προϊόντων 
θα εξαπλασιαστούν, αλλά 
ακόμα δεν έχουμε δει τίπο-
τα γραμμένο! Μάλλον τους 
τελείωσε το… μελάνι και ψά-
χνουν να βρουν άλλο για να 
την… καθαρογράψουν! 

Εμπορική εκεχειρία προς 
το παρόν, λοιπόν, χωρίς 
όμως κανείς να γνωρίζει πώς 
θα εξελιχθούν τα πράγματα 
στο μέλλον. Γιατί ο εμπορι-
κός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας δεν 
είναι καπρίτσιο του Τραμπ, 
αλλά ανάγκη του αμερικά-
νικου ιμπεριαλισμού, για να 
επικρατήσει στις διεθνείς 
αγορές και να σταματήσει 
την τεχνολογική «υποκλοπή» 
από την Κίνα, καθώς και τα 
νομισματικά της παιχνίδια 
προκειμένου να πουλήσει 
περισσότερα προϊόντα στην 
παγκόσμια αγορά. Η επι-
βράδυνση της αύξησης του 
αμερικάνικου ΑΕΠ το τρίτο 
τρίμηνο, σε επίπεδο κάτω 
του 2%, κάτι που έχει να γίνει 
από το 2015, αν συνεχιστεί το 
επόμενο διάστημα, θα οδηγή-
σει σε όξυνση της αντιπαρά-
θεσης των ΗΠΑ με την Κίνα.

Ισοπέδωσαν 
νοσοκομείο στο 
Αφγανιστάν

Κυνηγούσαν Ταλιμπάν και για 
να μην τους χάσουν ισοπέδωσαν 
ένα νοσοκομείο υπό ανακαίνιση, 
κοντά στην αεροπορική βάση του 
Μπαγκράμ. Το γεγονός δεν μπο-
ρούσε να διαψευστεί και γι' αυτό 
οι αξιωματούχοι του Πενταγώνου 
προσπάθησαν να αναστρέψουν τις 
εντυπώσεις, στήνοντας μια ολόκλη-
ρη προπαγανδιστική επιχείρηση 
για να ρίξουν την ευθύνη στους 
Ταλιμπάν.

Οπως δήλωσαν, είδαν τους 
Ταλιμπάν να χρησιμοποιούν αυ-
τοκίνητο-βόμβα για ν' ανοίξουν 
δρόμο προς την περιοχή και κατά 
τη δεκάωρη μάχη που ακολούθησε 
οι αεροπορικές επιθέσεις ήταν η 
μοναδική επιλογή που είχαν προ-
κειμένου να σκοτώσουν τους Τα-
λιμπάν! Το να τους επέτρεπαν να 
φύγουν, για να σωθεί το νοσοκο-
μείο, ούτε που τους πέρασε από το 
μυαλό. Το νοσοκομείο δε χτιζόταν 
τυχαία εκεί. Μάλλον ως ασπίδα για 
την αεροπορική τους βάση ήθελαν 
να το χρησιμοποιήσουν οι Αμερι-
κάνοι. Αναγκάστηκαν, όμως, να το 
ισοπεδώσουν, ισοπεδώνοντας ταυ-
τόχρονα και την προπαγάνδα τους 
ότι ξαναχτίζουν το Αφγανιστάν.
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Μην σας παραξενεύει ο 
τίτλος. Θα διαπιστώ-

σετε στη συνέχεια πως δεν 
περιέχει τίποτα το αναληθές 
ή έστω το υπερβολικό. Στις 12 
Δεκέμβρη, ο φιρερίσκος έδω-
σε συνέντευξη στον 94,3 FM, 
προσπαθώντας να αποσείσει 
την κατηγορία από στελέχη και 
μέλη που αποχώρησαν από το 
νεοναζιστικό μόρφωμα, ότι στη 
ΧΑ κυριαρχεί ο ίδιος μαζί με τη 
γυναίκα του Ζαρούλια και την 
κόρη του, έπλεξε το εγκώμιο 
της συζύγου του για την αγω-
νιστική της δράση στη ΧΑ.

Το έκανε χωρίς να ερωτηθεί 
σχετικά. Το συνηθίζει αυτό, 
όταν θέλει να πει κάτι σημα-
ντικό για τη δράση του νεονα-
ζιστικού μορφώματος. Ανοιξε, 
λοιπόν, μόνος του το θέμα των 
κατηγοριών, περί οικογενειο-
κρατίας, ισχυριζόμενος φυσικά 
ότι είναι ψευδείς. Ιδού ο σχετι-
κός διάλογος:

Δημοσιογράφος: Να τα αφή-
σουμε λίγο αυτά και να πάμε 
στην επικαιρότητα.

Φίρερ: Οχι, θα μιλήσουμε 
πρώτα, αν μου επιτρέψετε, για 
τις κατηγορίες.

Δημοσιογράφος: Βεβαίως.
Φίρερ: Κατά της ΧΑ.
Δημοσιογράφος: Βεβαίως.
Φίρερ: …Επί πλέον ξαφνικά 

ήρθαν άλλες κατηγορίες, ότι 
υπάρχει οικογενειοκρατία.

Δημοσιογράφος: Ναι, ναι, θα 
σας ρωτούσα και γι΄ αυτό.

Φίρερ: Τι να με ρωτήσετε. 
Η γυναίκα μου, η οποία είναι 
αγωνίστρια της ΧΑ, πολύ πριν 
εμφανιστούν στη ΧΑ όλοι αυτοί 
οι τυχάρπαστοι, που κάνουν ότι 
εκπροσωπούν τη ΧΑ, όταν γινό-
τανε η εκδήλωση για το βιβλίο 
του Σημίτη, ήταν στην πρώτη 
γραμμή και δεχόταν ροπαλιές 
από τα ΜΑΤ. Ηταν υποψήφια 
του κόμματος το 1994 και το 
1996, όταν δεν υπήρχαν (σ.σ. 
αυτοί που τον κατηγορούν). 
Και επιπλέον είναι υπόδικη, το 
έχετε καταλάβει αυτό; Είναι 
κατηγορούμενη για διεύθυνση 
εγκληματικής οργανώσεως. 
Αυτή είναι η οικογενειοκρατία;

Θέλοντας να «ταπώσει» 
τους νεοναζιστές επικριτές 
του, που τον κατηγορούν για 
οικογενειοκρατία, ο Μιχαλολι-
άκος περιέγραψε τη Ζαρούλια 
ως παλιό και έμπειρο στέλεχος 
της ΧΑ, που έχει δώσει ακόμα 
και μάχες στο δρόμο. Χάρη σ’ 
αυτές τις ιδιότητές της κατέ-
κτησε το πόστο που είχε στη 
ΧΑ και όχι επειδή ήταν γυναί-
κα του Μιχαλολιάκου. Δεν ήταν 
μια «γυναικούλα που πρόσεχε 
την κορούλα της και τον άνδρα 
της», χωρίς να έχει ιδέα για τη 
δράση των νεοναζιστών της 
ΧΑ.

Ομως η Ζαρούλια, κατά την 
απολογία της στις 9 Οκτώβρη 
του 2019 (η οποία κράτησε πο-
λύ λίγο χρόνο), εμφανίστηκε 
στο δικαστήριο σαν το ακρι-
βώς αντίθετο του στελέχους 
που περιέγραψε ο σύζυγός της 
στην πρόσφατη ραδιοφωνική 

συνέντευξή του. Εμφανίστηκε 
σαν μια απλή γυναίκα του λα-
ού, που ήταν απασχολημένη με 
το μεγάλωμα του παιδιού της 
και όχι με το σύζυγό της, τον 
οποίο απλώς μετέφερε με το 
αυτοκίνητο στις συγκεντρώ-
σεις, γιατί αυτός δε γνώριζε 
να οδηγεί. Οταν μάλιστα ρω-
τήθηκε από την πρόεδρο του 
δικαστηρίου Μ. Λεπενιώτη αν 
είναι μέλος της ΧΑ, άρχισε τα 
«δεν ξέρω πώς το εννοείτε», 
λες και μπορεί να χωρέσουν 
διαφορετικές ερμηνείες στον 
όρο «μέλος». Ιδού απόσπασμα 
από την κατάθεσή της:

Πρόεδρος: Εσείς είστε μέ-
λος της ΧΑ;

Ζαρούλια: Δεν ξέρω πώς το 
εννοείτε. Εγώ, επειδή είμαι γυ-
ναίκα του γενικού γραμματέα, 
είναι η οικογένειά μου. Τι να 
σας πω.

Πρόεδρος: Πότε ξεκινάτε να 
έχετε σχέση με τη ΧΑ;

Ζαρούλια: Πολλά χρόνια. 
Εγώ γνώρισα τη δεκαετία του 
‘80 τον άντρα μου, κάναμε το 
παιδάκι μας κι επειδή ο σύζυ-
γός μου δεν οδηγεί, τον πήγαι-
να σε ομιλίες. Και επειδή ήμουν 
απασχολημένη να μεγαλώσω 
το παιδί, ασχολιόμουν με το 
παιδί παρά με τον σύζυγό μου, 
ωστόσο τον στήριζα.

Δεν περιείχε τίποτα το πρω-
τότυπο αυτή η στάση της Ζα-
ρούλια στο δικαστήριο, που 
εμφανίστηκε σαν παντελώς 
άσχετη, η οποία μεγάλωνε το 
παιδί της και στήριζε το σύζυγό 
της. Αυτή ήταν η τακτική όλων 
των χρυσαυγιτών, μη εξαιρου-
μένου του φίρερ και του ηγε-
τικού πυρήνα της ΧΑ. Οταν 
απολογήθηκαν στους ανακρι-
τές και στο δικαστήριο έκαναν 
κωλοτούμπες για να σώσουν το 
τομάρι τους, αρνούμενοι την 
εγκληματική φασιστική τους 
δράση και καταδικάζοντας τη 
βία! Τα ίδια κάνουν οι εθνικο-
σοσιαλιστές σε όλο τον κόσμο.

Η ανάληψη της ευθύνης, η 
υπεράσπιση των επαναστατι-
κών ιδεών και της επαναστα-
τικής δράσης, είναι ίδιον των 
κομμουνιστών, που στάθηκαν 
μπροστά στα αστικά δικαστή-
ρια χωρίς να λιγοψυχήσουν και 
υπερασπίστηκαν τις ιδέες τους 
ακόμα και όταν ήξεραν ότι το 
τίμημα θα είναι το εκτελεστικό 
απόσπασμα.

Αντίθετα, όταν τα στελέχη 
του νεοναζισμού απευθύνο-
νται στους οπαδούς τους, 
όπως καλή ώρα ο φίρερ στη 
ραδιοφωνική συνέντευξή του 
στις 12 Δεκέμβρη, το παίζουν 
ήρωες. Σαν αφελής νοικοκυρά 
που μεγάλωνε την κόρη της και 
έκανε τον ταξιτζή στον άντρα 
της εμφανίστηκε στο δικαστή-
ριο η Ζαρούλια, ως μεγάλη 
αγωνίστρια από τα μέσα της 
δεκαετίας του 1990 την παρου-
σίασε ο Μιχαλολιάκος (εκτός 
δικαστηρίου, φυσικά).

Οι εγκληματίες του νεονα-
ζιστικού μορφώματος, πέραν 
των άλλων, είναι και θρασύ-
δειλοι. 

Ο Μιχαλολιάκος «καίει» και τη 
Ζαρούλια!

Δολοφόνοι!
u Ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας:
«Σχετικά με αναφορές σε ΜΜΕ για τραυματισμό με πλαστική 

σφαίρα ημεδαπής γυναίκας, η οποία συνελήφθη κατά τη διάρ-
κεια της χθεσινής επιχείρησης για την εκκένωση υπό κατάληψη 
κτιρίου στην οδό Παναιτωλίου, ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

• είναι απολύτως ψευδές ότι η συλληφθείσα χτυπήθηκε από 
πλαστική σφαίρα,

• η Ελληνική Αστυνομία, λόγω της επικινδυνότητάς τους, δεν 
χρησιμοποιεί πλαστικές σφαίρες,

• σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται σε χώρους, όπου 
είναι επικίνδυνη η χρήση χημικών, χρησιμοποιούνται απο-
κλειστικά από τις ειδικές δυνάμεις, που διαθέτουν ανάλογη 
εκπαίδευση, συσκευές τύπου Manuhrin, οι οποίες εκτοξεύουν 
μικρές ελαστικές μπάλες (περίπου μεγέθους πινγκ πονγκ), με 
βεληνεκές περίπου (15) μέτρα και δύναμη μικρότερη από μιας 
γροθιάς.

Στη χθεσινή επιχείρηση, στην οδό Παναιτωλίου, έγινε περι-
ορισμένη χρήση του εξοπλισμού αυτού…».

u Ρεπορτάζ στο «Βήμα» (10.1.2013) του «γνωστού» Βα-
σίλη Λαμπρόπουλου:

«Περίπου 130 όπλα, που εκτοξεύουν σφαίρες από καουτσούκ 
φέρεται να έχει στην διάθεσή της η ΕΛ.ΑΣ. και ήδη εμφάνισε 
ένα από αυτά την Τετάρτη, κατά τις επιχειρήσεις σε καταλήψεις 
κτιρίων στο κέντρο της Αθήνας.

Φωτογραφία άνδρα των ΕΚΑΜ, ενώ βρίσκεται έξω από τα 
γραφεία της ΔΗΜΑΡ κατά την επιχείρηση απομάκρυνσης των 
καταληψιών που διαμαρτύρονταν για την επέμβαση στη Βίλα 
Αμαλία, με ένα τέτοιο όπλο ανά χείρας, αναρτήθηκε την Πέ-
μπτη σε διάφορους δικτυακούς τόπους.

Το νέο όπλο λέγεται Manuhrin MR-35 Punch Gun («Οπλο 
Γροθιά» δηλαδή)  και ξεκίνησε να κατασκευάζεται την δεκαετία 
του ’90.

Πρόκειται για όπλα γαλλικής κατασκευής που κοστίζουν 
περίπου 700 έως 800 ευρώ και τα οποία μπορεί να εκτοξεύ-
σουν σε λιγότερο από πέντε δευτερόλεπτα, πέντε σφαιρίδια 
καουτσούκ, τα οποία κτυπούν τους ανθρώπινους στόχους, με 
ταχύτητα περίπου 112 μέτρων το δευτερόλεπτο.

Το κτύπημα από σφαίρα καουτσούκ προκαλεί σοκ και 
έντονο πόνο. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στο εγχειρίδιό 
του, ειδικά αν η ρίψη της πλαστικής σφαίρας γίνει από μακριά, 
ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος ο στόχος να κτυπηθεί στο κεφάλι 
ή σε άλλο ευαίσθητο σημείο και να προκληθεί σοβαρός τραυ-
ματισμός, ακόμη και θάνατος!».

u Ρεπορτάζ iefimerida.gr (11.1.2013)
«Τα νέα όπλα που αποφάσισε να χρησιμοποιεί πλέον η 

Ελληνική Αστυνομία ως κατασταλτικά μέσα κατά τη διάρκεια 
των επιχειρήσεών της μπορούν, όπως έχει αποδειχθεί από την 
εμπειρία της χρήσης τους στο εξωτερικό, να προκαλέσουν σο-
βαρότατους τραυματισμούς ή ακόμη και τον θάνατο».

u Ιστοσελίδα Désarmons-les
Γαλλική ιστοσελίδα που συγκεντρώνει στοιχεία για περιστα-

τικά αστυνομικής βίας στη Γαλλία. Οσοι/ες γνωρίζετε γαλλικά 
μπορείτε να αναζητήσετε στοιχεία για τη χρήση αυτών των 
όπλων στη Γαλλία. Στη διάρκεια των κινητοποιήσεων των «Κί-
τρινων Γιλέκων» περισσότεροι από 100 άνθρωποι τραυματί-
στηκαν σοβαρά. Δεκατρείς απ' αυτούς έχασαν το μάτι τους. 
Οι 68 από τους τραυματίες, ανάμεσά τους σχεδόν όλοι όσοι 
έχασαν το μάτι τους, τραυματίστηκαν από τέτοια όπλα.

Την περασμένη Τετάρτη, όπως οι ίδιοι παραδέχονται, οι 
μπάτσοι έκαναν χρήση τέτοιων όπλων! Δε θα το παραδέ-
χονταν ποτέ, αν δεν υπήρχε ιατρική βεβαίωση κρατικού 
νοσοκομείου για τον τραυματισμό μιας γυναίκας από πλα-
στική σφαίρα. Παλαιότερα, παρόμοιες καταγγελίες είχαν 
γίνει από κατοίκους της Κερατέας και της Ιερισσού, αλλά 
θάφτηκαν. Η κρατική καταστολή παίρνει δολοφονικά χαρα-
κτηριστικά, από τη στιγμή που βάζουν μπροστά τα ΕΚΑΜ 
με τέτοια όπλα. Θα τ' αφήσουμε να περάσει έτσι;

Προκλητική πρόταση αθώωσης του φίρερ και των επιτελών του και 
δικαίωσης του δολοφονικού οργίου των ταγμάτων εφόδου

Στην τελική αγόρευσή της στη 
δίκη της εγκληματικής νεονα-

ζιστικής συμμορίας της Χρυσής 
Αυγής, η εισαγγελέας Αδαμαντία 
Οικονόμου παρέβλεψε όλο το υλι-
κό της ακροαματικής διαδικασίας, 
που είναι καταπέλτης σε βάρος 
των νεοναζιστών και πρότεινε την 
αθώωση του φίρερ Μιχαλολιάκου, 
των βουλευτών του νεοναζιστικού 
μορφώματος και των μελών των 
ταγμάτων εφόδου που βρέθηκαν 
κατηγορούμενοι, δικαιώνοντας όχι 
μόνο την προπαγάνδα περί «πολιτι-
κής δίωξης», που αυτοί ανέπτυσσαν 
από τότε που απαγγέλθηκαν οι σε 
βάρος τους κατηγορίες, αλλά και 
την ίδια τη δολοφονική τους δράση.

Εμάς, που παρακολουθούμε από 
την αρχή συστηματικά και ανελ-
λιπώς τη δίκη των νεοναζιστών, η 
πρόταση της εισαγγελέα δεν μας 
ξάφνιασε. Την περιμέναμε. Η ει-
σαγγελέας κινήθηκε στο πλαίσιο 
της τακτικής που είχε χαράξει και 
εφαρμόσει σε όλη την ακροαματι-
κή διαδικασία (εκτός από ορισμένες 
εξαιρέσεις, στις οποίες θα αναφερ-
θούμε παρακάτω). Είχε αποφασί-
σει να προτείνει την αθώωση των 
νεοναζιστών από την κατηγορία 
της ένταξης και διεύθυνσης εγκλη-
ματικής οργάνωσης (και όχι μόνο). 
Ηταν δε τέτοιο το πάθος της, που 
για να αποφύγει το αποδεικτικό 
υλικό-καταπέλτης, κατέφυγε σε μια 
χοντροκομμένη και άγαρμπη πρότα-
ση. Τόσο χοντροκομμένη και άγαρ-
μπη που της «διέφυγε» ότι η βαριά 
σκοπούμενη σωματική βλάβη είναι 
κακουργηματικού και όχι πλημμελη-
ματικού χαρακτήρα!

Οίστρος που τυφλώνει
Σύμφωνα με το άρθρο 187 του 

ΠΚ, όπως ισχύει από την 1η Ιούλη 
του 2019, μια οργάνωση μπορεί να 
κριθεί ως εγκληματική οργάνωση 
αν έχει διαπράξει κακουργήματα. 
Στην περίπτωση της δολοφονικής 
επίθεσης των νεοναζιστών ενάντια 
στους αιγύπτιους ψαράδες, η κατη-
γορία ήταν απόπειρα ανθρωποκτο-
νίας. Η εισαγγελέας πρότεινε να 
μετατραπεί σε βαριά σκοπούμενη 
σωματική βλάβη. Οταν όμως έφτα-
σε στο σκέλος της εγκληματικής 
οργάνωσης, μεταξύ των «επιχειρη-
μάτων» που επικαλέστηκε ήταν ότι 
εδώ δεν υπάρχουν κακουργήματα 
αλλά μόνο πλημμελήματα!

Σύμφωνα με το άρθρο 310 πα-
ράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα, 
«όποιος προκαλεί σε άλλον βαριά 
σωματική βλάβη τιμωρείται με φυ-
λάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Αν 
επεδίωκε την πρόκληση της βαριάς 
σωματικής βλάβης, τιμωρείται με 
κάθειρξη έως δέκα έτη». Επομέ-
νως, η βαριά σκοπούμενη σωμα-
τική βλάβη δεν είναι πλημμέλημα, 
αλλά κακούργημα που τιμωρείται 
με κάθειρξη μέχρι 10 χρόνια. Η ει-
σαγγελέας, όμως, οιστρηλατούμενη 
από τον πόθο της να αθωώσει τους 
νεοναζιστές εγκληματίες, βάφτισε 
το κακούργημα πλημμέλημα.

Τα ίδια προέβλεπε και ο προηγού-
μενος Ποινικός Κώδικας: «Αν ο υπαί-
τιος επεδίωκε το αποτέλεσμα που 
προξένησε τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι δέκα ετών». Δεν υπάρχει, λοι-
πόν, περίπτωση της εφαρμογής της 
ευνοϊκότερης ρύθμισης (όπως προ-

βλέπεται για κάθε κατηγορούμενο). 
Η ρύθμιση για τη βαριά σκοπούμενη 
σωματική βλάβη παρέμεινε ίδια.

Από την ακροαματική διαδικασία 
προέκυψε ότι στην περίπτωση της 
επίθεσης των νεοναζιστών στους 
αιγύπτιους αλιεργάτες υπήρξε 
ανθρωποκτόνος δόλος. Αρκεί και 
μόνο η ύπαρξη του ανθρωποκτόνου 
δόλου για να χαρακτηριστεί το αδί-
κημα απόπειρα ανθρωποκτονίας. 
Δεν απαιτείται να συναρτάται ο 
δόλος από το ύψος της ζημιάς που 
προκαλείται στο θύμα της επίθε-
σης. [Αξίζει να θυμίσουμε ότι ο Και-
άδας, που είχε δεχτεί επίθεση από 
αντιφασίστες στο Μαρούσι, χωρίς 
να υποστεί τραυματισμό, την είχε 
καταγγείλει ως απόπειρα ανθρω-
ποκτονίας].

Επομένως είναι αυθαίρετη η πρό-
ταση για μετατροπή της κατηγορίας 
από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε 
βαριά σκοπούμενη σωματική βλά-
βη. Δεν χρειάστηκε, βέβαια, να το 
πολυψάξει η εισαγγελέας Οικονό-
μου για να προτείνει τη μεταβολή 
της κατηγορίας επί το ευνοϊκότερον. 
Απλά κινήθηκε στη γραμμή των συ-
νηγόρων υπεράσπισης των χρυσαυ-
γιτών, που κατά την ακροαματική 
διαδικασία έθεσαν ζήτημα μετα-
τροπής της κατηγορίας σε βαριά 
σκοπούμενη σωματική βλάβη. Και 
οι οποίοι, βέβαια, αναμένεται να 
ξεσαλώσουν κατά τις αγορεύσεις 
τους, αντλώντας «καύσιμα» από την 
εισαγγελική πρόταση.

Θυμίζουμε ότι το καλοκαίρι του 
2012 ομάδα νεοναζιστών της ΧΑ 
είχε επιτεθεί στους αιγύπτιους ψα-
ράδες. Οι δράστες είχαν αρχικά 
κατηγορηθεί, αυθαίρετα, για βαριά 
σκοπούμενη σωματική βλάβη και 
όχι για απόπειρα ανθρωποκτονίας. 
Βλέπετε, τον Ιούνη του 2012 που έγι-
νε η επίθεση, οι νεοναζιστές έχαι-
ραν ασυλίας από αστυνομικούς και 
δικαστικούς μηχανισμούς και από 
τις κυβερνήσεις της ΝΔ και του 
ΠΑΣΟΚ. Αυτή η ασυλία συνεχίστη-
κε φανερά μέχρι τη δολοφονία του 
αντιφασίστα Παύλου Φύσσα.

Η εισαγγελέας Οικονόμου επέ-
στρεψε σ’ εκείνη την εποχή. Με 
την πρότασή της επιχειρεί να πα-
λινορθώσει την ασυλία από τους 
κατασταλτικούς μηχανισμούς προς 
τους νεοναζιστές, για να μπορούν 
και πάλι τα τάγματα εφόδου να 
σπέρνουν ατιμώρητα τον τρόμο σε 
μετανάστες, σε αντιφασίστες, σε 
κομμουνιστές και αριστερούς, σε 
όποιον θεωρούν αντίπαλό τους και 
αντίπαλο των αφεντικών που ταΐ-
ζουν τους νεοναζιστές.

Ο… μοναχικός Ρουπακιάς
Ο Ρουπακιάς έδρασε μόνος του 

απεφάνθη η εισαγγελέας. Πρόκει-
ται, φυσικά, για μεγάλο ψέμα, κό-
ντρα σε όσα αποκαλύφθηκαν κατά 
την ακροαματική διαδικασία. Θα 
θυμίσουμε μόνο μερικά απ’ αυτά 
που αποκαλύφθηκαν (για να τα πα-
ραθέσαμε όλα θα χρειαζόμασταν 
το χώρο ενός βιβλίου), τα οποία 
σκόπιμα αγνόησε και αποσιώπησε 
η εισαγγελέας, για να εκδώσει το 
«φετφά» της, ότι ο Ρουπακιάς έδρα-
σε μόνος του.

u Στο ακροατήριο, στο πλαίσιο 
της ανάγνωσης των αναγνωστέων 

εγγράφων (σύνολο 438), είχε πέσει 
μεγάλη βουβαμάρα και αμηχανία 
στους υπερασπιστές των νεοναζι-
στών, καθώς τα στοιχεία είναι απο-
καλυπτικά και δεν αφήνουν καμία 
αμφιβολία περί του ότι οι κατηγο-
ρούμενοι χρυσαυγίτες είναι μέλη 
εγκληματικής οργάνωσης, στην 
οποία κάνει κουμάντο ο φίρερ Μι-
χαλολιάκος. Οτι διέπραξαν ανθρω-
ποκτονίες και απόπειρες ανθρω-
ποκτονιών με προέγκριση από τον 
φίρερ και την ηγετική ομάδα που 
συγκροτούσε το Πολιτικό Συμβού-
λιο. Την αμηχανία των συνηγόρων 
υπεράσπισης τη διαπίστωσε, φυσι-
κά, και η εισαγγελέας Οικονόμου, 
αφού ήταν παρούσα σε όλες τις 
συνεδριάσεις.

u Διαβάστηκε το Αναγνωστέο 
Εγγραφο 249, στο οποίο ο Πατέλης 
και ο Ρουπακιάς εμφανίζονται ως 
υπεύθυνοι της Τοπικής της ΧΑ στη 
Νίκαια, ύστερα από απόφαση της 
Κεντρικής Διοίκησης και φυσικά 
του Μιχαλολιάκου!

u Ο Ρουπακιάς έπαιξε ηγετικό 
ρόλο στην κατασκήνωση στο ποτα-
μό Νέδα στο νομό Ηλείας, η οποία 
είχε χαρακτήρα εκπαίδευσης του 
τάγματος εφόδου της ΧΑ στη Νί-
καια. Γι’ αυτή την εκπαίδευση των 
χρυσαυγιτών και την ηγετική συμ-
μετοχή του Ρουπακιά υπάρχουν 
πολλά βίντεο και φωτογραφίες στο 
Αναγνωστέο Εγγραφο 350, που βρέ-
θηκε στον υπολογιστή του Πατέλη. 
Αρκετά απ’ αυτά προβλήθηκαν στην 
ακροαματική διαδικασία. Τα είδαν 
οι δημοσιογράφοι, τα είδαν οι παρά-
γοντες της δίκης, τα είδε φυσικά και 
η εισαγγελέας. Ενα απ’ αυτά δείχνει 
τη συμμετοχή του Ρουπακιά στην 
τελετή ορκομωσίας δόκιμων με-
λών της ΧΑ, νύχτα και υπό το φως 
αναμμένων δαυλών. Τον όρκο δια-
βάζει άλλο στέλεχος της Νίκαιας, 
ο Τσακανίκας, κατηγορούμενος για 
τη δολοφονία του Π.Φύσσα (αθώα 
περιστερά σύμφωνα με την εισαγ-
γελική πρόταση). Αυτό το υλικό το 
«ξέχασε» η εισαγγελέας και υιοθέ-
τησε τον ισχυρισμό του φίρερ και 
των υπόλοιπων χρυσαυγιτών, ότι ο 
Ρουπακιάς έδρασε μόνος του.

u Από το άνοιγμα των τηλεφω-
νικών επικοινωνιών το βράδυ της 
δολοφονίας του Φύσσα, τόσο πριν 
όσο και μετά απ΄ αυτήν, αποκαλύ-
φθηκαν πολλά στοιχεία για το ρόλο 
που διαδραμάτισαν στη δολοφονία 
το τάγμα εφόδου της ΧΑ, ο Λαγός 
και ο φίρερ Μιχαλολιάκος. Ο πυρη-
νάρχης της Τοπικής της Νίκαιας, 
Πατέλης, ο Μιχαλολιάκος, ο Λαγός 
και ο Κασιδιάρης, για να συγκαλύ-
ψουν το γεγονός ότι τη δολοφονία 
του Φύσσα τη σχεδίασαν ως ΧΑ, 
έχοντας στοχοποιήσει και προγρά-
ψει τον αντιφασίστα μουσικό και 
αγωνιστή, πρόβαλαν νέα εκδοχή. 
Οτι δήθεν εκείνο το βράδυ (17 προς 
18 Σεπτέμβρη του 2013) ο Πατέλης 
κάλεσε τα μέλη του τάγματος εφό-
δου της Νίκαιας να πάνε στα γρα-
φεία της Τοπικής για να βγουν να 
μοιράσουν δύο πακέτα με τρικ για 
μια συγκέντρωση που θα γινόταν 
το βράδυ της 19ης Σεπτέμβρη στην 
Νίκαια, με συμμετοχή του φίρερ και 
του Λαγού.

Σχετικά μ’ αυτό το παραμύθι γρά-
ψαμε αναλυτικό ρεπορτάζ με τίτλο 
«Αποκαλύπτονται οι όψιμοι ψευδείς 

ισχυρισμοί των νεοναζιστών». Η ει-
σαγγελέας με τον προκλητικό ισχυ-
ρισμό της ότι ο Ρουπακιάς δήθεν 
έδρασε μόνος του, μας αναγκάζει 
να επανέλθουμε. Σημειώνουμε ακό-
μα ότι με την επιστράτευση αυτού 
του όψιμου ισχυρισμού, οι νεοναζι-
στές ομολογούν έμμεσα ότι ο Ρου-
πακιάς δεν έδρασε μόνος του.

Αν πράγματι ο Ρουπακιάς είχε 
δράσει μόνος του στη δολοφονία 
του Φύσσα, γιατί ο Μιχαλολιάκος, 
ο Κασιδιάρης και ο Λαγός, κατά τη 
διάρκεια επικοινωνίας του Λαγού 
με τον Δεβελέκο, λίγες ώρες μετά 
τη δολοφονία, τον συμβούλευαν, αν 
τον καλέσουν οι ανακριτές, να κα-
ταθέσει δε γνωρίζει τον Ρουπακιά; 
Παραθέτουμε για μια ακόμα φορά 
αυτόν το διάλογο, που καταγράφηκε 
στο Αναγνωστέο Εγγραφο 276, στο 
οποίο είναι καταχωρημένοι και άλ-
λοι διάλογοι του Δεβελέκου με τον 
Λαγό. Ο κωδικός αριθμός του δια-
λόγου των τριών με τον Δεβελέκο 
φέρει τον αριθμό 8894, 18 Σεπτέμ-
βρη του 2013, ώρα 14:57’:10’’:

Δεβελέκος: Ναι!
(Κασιδιάρης: …διαρροές…)
Λαγός: Αμα σε πάνε πάνω για 

καμιά αναγνώριση αυτουνού του 
μαλάκα… 

Δεβελέκος: Ναι. 
Λαγός: Δεν τον ξέρεις, δεν τον 

έχεις δει, εντάξει;
(Κασιδιάρης: Να μην πάει, ρε Γι-

άννη!)
 Δεβελέκος: Εντάξει, εντάξει. 
 Λαγός: Κάτσε να σου πω κάτι. 

Εδώ λένε, δεν… εδώ λένε οι υπόλοι-
ποι να μην πας. Μην πας…

 (Μιχαλολιάκος: Τι λες τώρα; Είναι 
ύποπτο.)

 Λαγός: Κι εγώ αυτό λέω! Εγώ γι’ 
αυτό το σκεπτικό είπα να πάει.

 (Κασιδιάρης: Αν τον ρωτήσουν…)
 Λαγός: Ασ’ το, άσ’ το, Σωτήρη πή-

γαινε κανονικά, όπως είπαμε…
 (Κασιδιάρης: … είναι στα κεντρι-

κά, δεν είναι στη Νίκαια.)
 Λαγός: Απλά να ξέρεις ότι δεν τον 

ξέρεις, τίποτα, εντάξει;…
 (Κασιδιάρης: Δεν έχει σχέση με 

τη Νίκαια…)
 Λαγός: Δεν τον γνωρίζεις αυτόν, 

αν σε ρωτήσουν…
 (Κασιδιάρης: Δεν έχει σχέση με 

τη Νίκαια…)
 Λαγός: …και εσύ ασχολείσαι με… 

με άλλα πράγματα, ασχολείσαι με 
τα κεντρικά μας, με το Μέτωπο Νεο-
λαίας, δεν ασχολείσαι ξέρω γω με τη 
Νίκαια και μ’ αυτά, εντάξει;

Δεβελέκος: Εντάξει, δεν τον ξέρω 
λοιπόν. Να πάω.

 Λαγός: Δεν τον ξέρεις, δεν τον 
ξέρεις, δεν τον ξέρεις, ναι.

 Δεβελέκος: Ναι, έλα γεια.
Το πρώτο που διαπιστώνουμε εί-

ναι ότι Πατέλης, Λαγός, Κασιδιάρης 
και φίρερ έχουν πάθει κρίση πανι-
κού μετά από την αναπάντεχη γι’ αυ-
τούς σύλληψη του Ρουπακιά. Είχαν 
βολευτεί με το ακαταδίωκτο από 
τους αστυνομικούς και δικαστικούς 
μηχανισμούς στην απροκάλυπτη δο-
λοφονική τους δράση και ξαφνικά 
τους προέκυψε σύλληψη του στελέ-
χους που είχε εντολή να σκοτώσει 
τον Παύλο Φύσσα, τον οποίο είχαν 

στοχοποιήσει και έψαχναν. Δεν 
περίμεναν ότι οι αστυνομικοί των 
ομάδων ΔΙΑΣ, που παρακολουθού-
σαν το περιστατικό που προηγήθηκε 
της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα 
χωρίς να παρεμβαίνουν, θα προχω-
ρούσαν στη σύλληψη του Ρουπακιά. 
Ετσι εξηγείται και η έκρηξη του Δε-
βελέκου κατά της «μπατσίνας» που 
συνέλαβε τον Ρουπακιά.

Επιβεβαιώνεται ότι η δολοφο-
νία του Παύλου Φύσσα δεν ήταν 
προσωπική ενέργεια του Ρουπακιά, 
αλλά μια δολοφονία που σχεδιάστη-
κε σε κεντρικό επίπεδο. Τον πρώτο 
λόγο σ’ αυτόν τον σχεδιασμό τον 
είχε ο Ν. Μιχαλολιάκος. Τι νόημα 
θα είχε η μεγάλη κινητοποίηση 
των χρυσαυγιτών, και μάλιστα σε 
κεντρικό επίπεδο, αν επρόκειτο για 
μια προσωπική υπόθεση;

Αυτός ο διάλογος ακούστηκε 
στην ακροαματική διαδικασία, με-
τά από πρόταση των συνηγόρων της 
πολιτικής αγωγής. Η εισαγγελέας 
Οικονόμου τον αγνόησε σκόπιμα 
(για να μην πούμε τον έκανε γαργά-
ρα), επειδή ήθελε να προτείνει την 
απαλλαγή των 17 συνεργών (μελών 
και στελεχών της ΧΑ του τάγματος 
εφόδου της Νίκαιας) από την κατη-
γορία τους ως συνεργών του Ρου-
πακιά. Και βέβαια, προτείνοντας την 
απαλλαγή των μελών του τάγματος 
εφόδου, που έδρασαν μαζί με τον 
Ρουπακιά, έβαλε ένα ακόμα λιθα-
ράκι στην οικοδόμηση της γενικής 
της πρότασης, ότι η ΧΑ δεν είναι 
εγκληματική οργάνωση.

O φίρερ… 
κοινοβουλευτικός αρχηγός

Οι χρυσαυγίτες δρούσαν μεμο-
νωμένα και όχι εκτελώντας εντολές 
του φίρερ είπε η εισαγγελέας Οι-
κονόμου, πετώντας στα σκουπίδια 
το πλούσιο υλικό της δικογραφία, 
που αναδείχτηκε κατά την ακρο-
αματική και αποδεικνύεται ότι οι 
χρυσαυγίτες, ακόμα και σε ήσσο-
νος σημασίας θέματα, δεν τολμού-
σαν να δράσουν μόνοι τους, χωρίς 
έγκριση από τον Μιχαλολιάκο και 
το Πολιτικό Συμβούλιο που το δι-
όριζε ο ίδιος. Ολο αυτό υλικό το 
γνωρίζει καλά η εισαγγελέας, τόσο 
από την προσωπική γνώση όλης της 
δικογραφίας, πολύ πριν ξεκινήσει η 
ακροαματική διαδικασία, όσο και 
από τις μαρτυρικές καταθέσεις και 
τα Αναγνωστέα Εγγραφα κατά τη 
διάρκεια τεσσάρων ετών και οκτώ 
μηνών της ακροαματική διαδικα-
σίας. Αυτά όμως δε βόλευαν την 
εισαγγελέα στο σχεδιασμό της 
που δεν ήταν άλλος παρά η πλήρης 
απαλλαγή όλων των χρυσαυγιτών 
(πλην του μαχαιροβγάλτη δολο-
φόνου Ρουπακιά) για τις βασικές 
κατηγορίες της συμμετοχής στην 
ανθρωποκτονία του Φύσσα και τις 
απόπειρες ανθρωποκτονίας των αι-
γυπτίων ψαράδων και των μελών και 
στελεχών του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ. 
Ετσι πέταξε στα σκουπίδια όλες αυ-
τές τις αποδείξεις και παρουσίασε 
τον φίρερ σαν… κοινοβουλευτικό 
αρχηγό, φτάνοντας στο σημείο να 
προβάλει τον ψεύτικο ισχυρισμό ότι 
αυτός δεν έδινε εντολές για τη δρά-
ση των ταγμάτων εφόδου.

Από το άφθονο υλικό που πα-
ρουσιάσαμε κατά τη διάρκεια της 

δίκης (μπορεί κανείς να το βρει στην 
ιστοσελίδα μας) θα θυμίσουμε μό-
νο την ομολογία του πυρηνάρχη του 
Πειραιά, Μπαρέκα. Παραθέτουμε 
απόσπασμα από το ρεπορτάζ μας 
με τίτλο «Ομολογία χρυσαυγίτη στη 
δίκη: Επαιρναν εντολές από την Κε-
ντρική Διοίκηση»:

Ο κατηγορούμενος χρυσαυγί-
της Μπαρέκας έδωσε τη χαριστική 
βολή στη νεοναζιστική συμμορία, 
ομολογώντας ότι πριν και μετά 
από τις εγκληματικές δράσεις της 
ΧΑ ο ίδιος ενημέρωνε τον πολιτικό 
του προϊστάμενο Λαγό και πως η 
εγκληματική επίθεση στο «Συνερ-
γείο» στην Ηλιούπολη οργανώθηκε 
από την Κεντρική Διοίκηση της ΧΑ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ακρο-
αματικής διαδικασίας στη δίκη 
του νεοναζιστικού μορφώματος, 
οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής 
για τη δολοφονία του αντιφασίστα 
Παύλου Φύσσα και για τις δολοφο-
νικές απόπειρες κατά των αιγύπτιων 
ψαράδων και κατά των μελών και 
στελεχών του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ 
απέδειξαν με στοιχεία ότι για τις 
τρεις αυτές εγκληματικές δράσεις 
(και όχι μόνο) η Κεντρική Διοίκηση 
της ΧΑ, δηλαδή ο φίρερ (πάνω απ’ 
όλους, ως Αρχηγός) και το Πολιτικό 
Συμβούλιο, όχι μόνο γνώριζαν εκ 
των προτέρων γι’ αυτές, αλλά ήταν 
αυτοί που αποφάσισαν, έδωσαν 
την εντολή εκτέλεσης και παρα-
κολούθησαν την εξέλιξη κάθε 
εγκληματικής δράσης.

Αυτό αμφισβητούνταν από τους 
υπερασπιστές των νεοναζιστών. Και 
ήρθε ο Μπαρέκας και έβαλε τέλος 
σε κάθε αμφισβήτηση, επιβεβαιώ-
νοντας απόλυτα όσα υποστήριζαν 
οι συνήγοροι της πολιτικής αγωγής. 
Ο Μπαρέκας ήταν γραμματέας-
πυρηνάρχης στην Τοπική της ΧΑ 
στον Πειραιά και από τους πιο δυ-
νατούς και ξύπνιους χρυσαυγίτες. 
Απολογήθηκε στο δικαστήριο στις 
18 Σεπτέμβρη.

Η πρόεδρος Μ. Λεπενιώτη τον 
ρώτησε για τη μοτοπορεία στην 
Ηλιούπολη. Ο Μπαρέκας είναι 
ανάμεσα στους χρυσαυγίτες που 
καταδικάστηκαν για την επίθεση 
στο «Συνεργείο». Και βέβαια, όπως 
αποδείχτηκε, αυτή δεν ήταν μια μο-
τοπορεία για μοίρασμα τρικ, όπως 
ισχυρίζονται οι χρυσαυγίτες, αλλά 
οργανωμένη με σκοπό να γίνει η 
επίθεση στο στέκι «Συνεργείο». Η 
πρόεδρος ρώτησε από ποιον είχε 
αποφασιστεί και οργανωθεί αυτή 
η μοτοπορεία. Ο Μπαρέκας, που 
όπως είπαμε είναι έξυπνος άνθρω-
πος, κατάλαβε τι πάει να βγάλει με 
την ερώτηση η πρόεδρος και αρχικά 
προσπάθησε να ξεφύγει, αναφέρο-
ντας μόνο ποιος ανακοίνωσε τη 
μοτοπορεία. «Αυτή η πορεία είχε 
ανακοινωθεί από τα Κεντρικά, από 
τη δική μας ιστοσελίδα. Ηταν ανοι-
κτό κάλεσμα, παναττική» είπε.

Η πρόεδρος όμως επέμενε να 
ακούσει από τον Μπαρέκα ποιος 
οργάνωσε τη μοτοπορεία και τον 
ξαναρώτησε. Και ο Μπαρέκας ανα-
γκάστηκε να ομολογήσει ότι τη μο-
τοπορεία την οργάνωσε η Κεντρική 
Διοίκηση, δηλαδή ο φίρερ Μιχαλολι-
άκος και το Πολιτικό Συμβούλιο (Λα-
γός, Γερμενής, Κασιδιάρης και σία). 
Στη συγκεκριμένη μοτοπορεία ανα-
φέρθηκε και ο πρώην χρυσαυγίτης 

βουλευτής Μίχος, κατηγορούμενος 
για την επίθεση στο «Συνεργείο», 
στην απολογία του στις 16 Ιούλη του 
2019 στο Τριμελές Πλημμελειοδι-
κείο. Ο Μίχος ισχυρίστηκε -όπως και 
ο Μπαρέκας- ότι η μοτοπορεία δεν 
έγινε για να επιτεθούν στο «Συνερ-
γείο», ομολόγησε όμως ότι για να 
πάρει μέρος σ’ αυτή τον ειδοποίη-
σαν από τα Κεντρικά και πως από τα 
Κεντρικά είχαν ειδοποιήσει -εκτός 
από τις Τοπικές της Νίκαιας και του 
Πειραιά- και την Τοπική της Εύβοι-
ας! Οπως είναι γνωστό, ο Μπαρέκας 
και άλλοι τέσσερις χρυσαυγίτες κα-
ταδικάστηκαν ως φυσικοί αυτουργοί 
για επικίνδυνη σωματική βλάβη και 
οπλοχρησία, ενώ οι Μίχος και Λα-
γός καταδικάστηκαν ως ηθικοί αυ-
τουργοί στην επικίνδυνη σωματική 
βλάβη. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα 
σημαντική δικαστική απόφαση, γι-
ατί ενισχύει την κατηγορία για την 
εγκληματική οργάνωση στη βασική 
δίκη της ΧΑ.

Από την ομολογία του Μπαρέκα 
ότι η Κεντρική Διοίκηση της ΧΑ ορ-
γάνωσε την εγκληματική επίθεση 
στο «Συνεργείο» αναδεικνύονται 
σημαντικά ζητήματα. Η επίθεση 
στο «Συνεργείο» ήταν από πολιτική 
άποψη υποδεέστερη, όταν τη συ-
γκρίνουμε με την επίθεση στα μέλη 
και στελέχη του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ. 
Είναι αυτονόητο πως είναι άλλη η 
βαρύτητα και το μέγεθος της συλ-
λογικότητας του «Συνεργείου» στην 
Ηλιούπολη και άλλη ενός κοινοβου-
λευτικού κόμματος και της συνδι-
καλιστικής του παράταξης. Τα μέλη 
και στελέχη του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ 
έχουν άλλες δυνατότητες στην πο-
λιτική ζωή και δε θα μπορούσε η δο-
λοφονική επίθεση εναντίον τους να 
αποφασιστεί και να οργανωθεί από 
μια ολιγομελή ομάδα χρυσαυγιτών 
του Περάματος και από την Τοπική 
του Περάματος. Επιπλέον, δε θα 
μπορούσε να έχει αποτέλεσμα η 
επίθεση από μια ολιγομελή ομάδα 
χρυσαυγιτών, γιατί οι δυνατότητες 
των μελών του ΠΑΜΕ στην αντιμε-
τώπιση τέτοιων καταστάσεων είναι 
μεγάλες. Επειδή αυτή η επίθεση θα 
είχε σημαντικό αρνητικό αντίχτυπο 
σε βάρος των χρυσαυγιτών, έπρεπε 
να αποφασιστεί και να οργανωθεί 
από την Κεντρική Διοίκηση. Οταν 
η Κεντρική Διοίκηση αποφασίζει 
για την επίθεση στο «Συνεργείο» 
και κινητοποιεί μέλη των ταγμάτων 
εφόδου ακόμα και από την Εύβοια, 
δε θα μπορούσε να ισχύει κάτι δια-
φορετικό για την πιο αναβαθμισμέ-
νη πολιτικά επίθεση στα μέλη του 
ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ στο Πέραμα. 
Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, ότι και αυτή 
η δολοφονική επίθεση οργανώθηκε 
από την Κεντρική Διοίκηση της νεο-
ναζιστικής συμμορίας».

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι η 
εισαγγελέας Οικονόμου στηρί-
χτηκε στο ψεύδος, προκειμένου 
να οδηγηθεί στην πρόταση ότι δεν 
υπάρχει εγκληματική οργάνωση. Το 
ίδιο ισχύει και για τη στρατιωτικού 
τύπου πειθαρχία στο νεοναζιστικό 
μόρφωμα, την οποία η εισαγγελέας 
«είδε» ως τη συνήθη πειθαρχία που 
εφαρμόζεται σε κάθε πολιτικό κόμ-
μα. Ψέμα στο ψέμα.

Στα Αναγνωστέα Εγγραφα 350 
(του Πατέλη), 327 (του φίρερ) και 
331 (της κόρης του Μιχαλολιάκου) 

υπάρχουν πολλά έγραφα και βίντεο 
στα οποία αποτυπώνεται η αυστηρή, 
στρατιωτικού τύπου πειθαρχία. Τα 
έγγραφα διαβάστηκαν και τα βίντεο 
προβλήθηκαν και έτσι η εισαγγελέ-
ας δεν έχει το δικαιολογητικό της 
άγνοιας. Απλούστατα, επέλεξε το 
ψεύδος. Αναφέρεται, για παράδειγ-
μα, στο βίντεο 0153 (παράρτημα 3.3 
του Αναγνωστέου Εγγράφου 350 
του Πατέλη) με τίτλο «Ο,τι κινείται 
σφάζεται»: «Δεν μπορώ να πάω σαν 
αυτόνομος. Δεν είμαι αυτόνομος! 
Είμαι στην Χρυσή Αυγή. Εντάξει; 
Οπότε ό,τι γραμμή πέσει, αυτή θα 
ακολουθήσουμε. Μαθαίνω, ρωτάω, 
μου απαντάνε και σας έρχεται το μή-
νυμα. Κάντε το σταυρό σας, να έρθει 
τα μήνυμα “ΝΑΙ“».

Θα μπορούσαμε να γράψουμε 
πολλά ακόμα, αλλά ο χώρος δεν 
το επιτρέπει. Θα μείνουμε σε δύο 
χαρακτηριστικά ζητήματα. Η εισαγ-
γελέας έφτασε στο σημείο να υιο-
θετήσει ανεπιφύλακτα πολλές από 
τις θέσεις των χρυσαυγιτών, όπως 
για το Καταστατικό που οι ίδιοι οι 
χρυσαυγίτες είχαν στείλει το 1987 
στον δημοσιογράφο Δ. Ψαρρά και 
για τον ισχυρισμό τους ότι αν ζού-
σαν στην εποχή της ναζιφασιστικής 
κατοχής θα πολεμούσαν εναντίον 
των Γερμανών. Στα ρεπορτάζ μας 
αποκαλύψαμε τα χρυσαυγίτικα 
ψεύδη, στηριζόμενοι στα Αναγνω-
στέα Εγγραφα 327, 331 και 350, που 
διαβάστηκαν στην ακροαματική 
διαδικασία και τα γνωρίζει καλά 
η εισαγγελέας. Οταν συνήγοροι 
υπεράσπισης του Μιχαλολιάκου 
ήγειραν ζήτημα πλαστότητας των 
Αναγνωστέων Εγγράφων 254 και 
255, το πρώτο από τα οποία είναι το 
Καταστατικό που έστειλαν στον Δ. 
Ψαρρά, η εισαγγελέας είχε πει:

«Από τα έγγραφα, κυρίως, που 
αναγνώστηκαν και απ΄ αυτά που 
προσκομίστηκαν, κατά τη γνώμη 
μου δεν προέκυψαν επαρκείς εν-
δείξεις περί πλαστότητας των υπ’ 
αριθμό 254 και 255 εγγράφων από 
τον κατάλογο των Αναγνωστέων 
Εγγράφων. Ειδικότερα, θα πρέπει 
να επισημανθεί το γεγονός, ότι ενώ 
ο κατηγορούμενος Νικόλαος Μιχα-
λολιάκος γνώριζε την ύπαρξη των ως 
άνω δύο εγγράφων που κατέθεσε ο 
μάρτυρας Δημήτριος Ψαρράς, και 
μάλιστα αμφισβήτησε τη γνησιότη-
τά τους κατά την απολογία του στις 
2/10/2013, σε ουδεμία ενέργεια 
προέβη. Δεν κατέθεσε μηνυτήρια 
αναφορά κατά των εγγράφων στην 
εισαγγελία Πρωτοδικών. Αντίθετα, 
στην επ’ ακροατηρίω διαδικασία τα 
προσέβαλε ως πλαστά και τα θε-
ωρεί ψευδεπίγραφα κείμενα που 
απηχούν ακραιφνείς εθνικοσοσια-
λιστικές θέσεις που ουδεμία σχέση 
έχουν με την πραγματική ιδεολογία 
της ΧΑ. Ομως, ο ισχυρισμός αυτός 
είναι αβάσιμος, καθ’ όσον από την 
προβολή ορισμένων βίντεο γίνο-
νται αναφορές στις εθνικοσοσι-
αλιστικές θέσεις. Να απορριφθεί 
η ένσταση και να αναγνωστούν τα 
Αναγνωστέα Εγγραφα 254 και 255 
και να συνεκτιμηθούν με τα λοιπά 
αποδεικτικά στοιχεία».

Τι συνέβη και η Αδαμαντία Οι-
κονόμου υποστηρίζει τώρα το 
αντίθετο;

Γεράσιμος Λιόντος
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Στην εκπνοή του 2019 κι ενώ η 
αγρίως νεοφιλελεύθερη κυβέρ-

νηση της ΝΔ εξαντλεί τις πρώτες 150 
ημέρες της στη διακυβέρνηση του ελ-
ληνικού καπιταλισμού, καιρός είναι να 
θυμηθούμε τα έργα και ημέρες της 
στην εκπαίδευση, καθώς και τα αντι-
εκπαιδευτικά μέτρα που προτίθεται 
να εφαρμόσει το επόμενο διάστημα, 
σύμφωνα με τις δηλώσεις -προγραμ-
ματικές και μη- του ίδιου του Μητσο-
τάκη και της υπουργού Παιδείας.

Δοκιμασμένες (πλην όμως απο-
τυχημένες, αφού συνάντησαν την 
οργή του εκπαιδευτικού κινήματος) 
σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές 
συνταγές που εφαρμόστηκαν τα 
τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση, 
στρατηγικές επιλογές του ευρωπαϊ-
κού, ντόπιου και διεθνούς κεφαλαίου 
(προτάσεις ΕΕ, ΟΟΣΑ, ΣΕΒ), αλλά 
και πρακτικές που εφαρμόστηκαν 
ήδη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, 
αποτελούν το γενικό πλαίσιο.

Το πλαίσιο αυτό ντύνεται με το 
ήδη καταρρακωμένο αφήγημα της 
«αριστείας», με το δοκιμασμένο στις 
πλάτες και τα κεφάλια των αγωνιστών 
δόγμα «της επιβολής του νόμου και 
της τάξης» και της «πάταξης της ανο-
μίας». Εχει στόχο να συσπειρώσει 
τα πλέον καθυστερημένα πολιτικά, 
συντηρητικά στρώματα της κοινωνί-
ας στο μεγάλο μαντρί του κόμματος 
της δεξιάς, μετά και τον αφανισμό 
του νεοναζιστικού μορφώματος της 
Χρυσής Αυγής.

Κούλης και ΝΔ πολιτεύονται με ση-
μαία τους το «πατρίς-θρησκεία-οικο-
γένεια», εξ ου και το κάλεσμα «στους 
ιεροδιδασκάλους» να αναλάβουν 
δραστήριο μέρος στα της Παιδείας, η 
αναφορά Κεραμέως ότι η ιστορία που 
διδάσκεται στο σχολείο να μην έχει 
κοινωνική διάσταση αλλά να ενισχύ-
ει την εθνική συνείδηση, οι ανιστόρη-
τες και αντιδραστικές δηλώσεις της 
υπουργού Παιδείας με αφορμή την 
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Αποθέωση καταστολής 
- κατάργηση ασύλου

Αμέσως μετά το σχηματισμό της 
κυβέρνησης, η ΝΔ φρόντισε να στεί-
λει τρομοκρατικό μήνυμα σε όλη την 
εργαζόμενη κοινωνία. Εμβληματική 
θέση στον τομέα της καταστολής 
αποτελεί η κατάργηση του πανεπι-
στημιακού ασύλου.

Ολο το προηγούμενο διάστημα, 
Μητσοτάκης και ΝΔ, ακόμη από την 
περίοδο που ήταν αντιπολίτευση, συ-
νεπικουρούμενοι από όλο τον εσμό 
των Μέσων Μαζικής Παραπληροφό-
ρησης, ανέδειξαν ως μείζον θέμα τη 
«βία και ανομία» στους πανεπιστημι-
ακούς χώρους και την «ανάγκη» για 
«τάξη και ασφάλεια», επενδύοντας 
στη βαθιά απογοήτευση και το αίσθη-
μα ήττας της εργαζόμενης κοινωνίας 
και στα συντηρητικά στρώματα, κρύ-
βοντας την αλήθεια ότι στον καπιτα-
λισμό και μάλιστα σε εποχές κρίσης, 
που είναι πιθανόν να γεννήσουν εργα-
τικούς και κοινωνικούς αγώνες, «τάξη 
και ασφάλεια» σημαίνει ένταση της 
καταστολής.

Το φοιτητικό κίνημα, η νεολαία γε-
νικότερα, έχοντας αυξημένη ευαισθη-
σία στην αντίληψη της αδικίας και με 
την ορμή της νιότης, μπορεί να αποτε-
λέσει πυροκροτητή δυσάρεστων και 
ανεξέλεγκτων καταστάσεων για το 
σύστημα και τους διαχειριστές του. 
Γι’ αυτό και η κατάργηση του πανε-

πιστημιακού ασύλου αποτελεί μέτρο 
πρόληψης αυτών των εξελίξεων.

Στις 9 Αυγούστου 2019, λοιπόν, 
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της 
κυβερνήσεως ο νόμος 4623, που πε-
ριέχει και τη διάταξη (άρθρο 64) για 
την κατάργηση του ασύλου.

Σύμφωνα με αυτήν, οι δυνάμεις 
καταστολής, χωρίς την τυπική έστω 
έγκριση οποιουδήποτε πανεπιστη-
μιακού οργάνου (σύγκλητος, πρυτα-
νικό συμβούλιο ή έστω μόνος του ο 
πρύτανης), έχοντας λυτά τα χέρια, 
μπορούν να εισβάλλουν στο Πανεπι-
στήμιο, εφόσον κατά την κρίση τους 
τελούνται «αξιόποινες πράξεις». Οι 
«αξιόποινες πράξεις» εμπεριέχουν 
τα πάντα, καθώς κάθε αμφισβήτηση 
της καθεστηκυίας τάξης από το φοι-
τητικό, το εργατικό και λαϊκό κίνημα 
μπορούν να ενταχθούν σε αυτές, ενώ 
απουσιάζει και η αναφορά προηγού-
μενων νόμων για την επέμβαση της 
δημόσιας δύναμης εφόσον τελούνται 
κακουργήματα και εγκλήματα κατά 
της ζωής. 

Το εργατικό και φοιτητικό κίνημα 
έχουν πλούσια πείρα από τη συμπερι-
φορά των δυνάμεων καταστολής και 
την «αιτιολογία» που μηχανεύονται 
προκειμένου να «στήσουν» υποθέ-
σεις και να σύρουν σιδεροδέσμιους 
αγωνιστές.

Δείγματα γραφής είχαμε ήδη με 
την εισβολή των ΜΑΤ στην ΑΣΟΕΕ 
και το όργιο καταστολής που βιώ-
νουμε όλο αυτό το διάστημα με τις 
εκκενώσεις καταλήψεων στέγης κυ-
ρίως από αδύναμους πρόσφυγες, πα-
ρουσία εν είδει στρατού κατοχής των 
ΜΑΤ στα Εξάρχεια, ξεβρακώματα και 
άγριο ξύλο διαδηλωτών και φοιτητι-
κών συγκεντρώσεων.

Τα κατασταλτικά μέτρα ενισχύο-
νται με νεότερες «σκέψεις» για καθι-
έρωση κάρτας εισόδου στα πανεπι-
στημιακά ιδρύματα.

«Επείγοντα 
νομοθετικά μέτρα»

«H αλλαγή του τρόπου επιλογής 
του σημαιοφόρου στις παρελάσεις 
του δημοτικού σχολείου» και η επι-
λογή βάσει βαθμολογίας και όχι κλή-
ρωσης, «η ενίσχυση των πρότυπων 
σχολείων, της ελευθερίας τους, του 
ρόλου τους», «η επείγουσα απελευ-
θέρωση των προγραμμάτων μεταπτυ-
χιακών σπουδών από τον ασφυκτικό 

έλεγχο της Πολιτείας», «η κατάργηση 
της διάκρισης μεταξύ σχολών ελεύ-
θερης πρόσβασης και σχολών στις 
οποίες οι υποψήφιοι θα εισάγονται 
με πανελλαδικές εξετάσεις», «η επα-
ναφορά της δυνατότητας αναγνώ-
ρισης της επαγγελματικής ισοδυνα-
μίας τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης κρατών - μελών της ΕΕ 
και τρίτων χωρών» και «η διατήρηση 
της δυνατότητας αναγνώρισης επαγ-
γελματικών προσόντων, σύμφωνα με 
την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως ενσω-
ματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη 
με το Π.Δ. 38/10 και ισχύει», είναι «οι 
επείγουσες νομοθετικές ρυθμίσεις» 
που προώθησε η κυβέρνηση.

Η προώθηση της «αριστείας» (επι-
λογή ως σημαιοφόρου του «άριστου» 
μαθητή, πρότυπα σχολεία) αποτελεί 
διαχρονικά εμμονή του δεξιού συντη-
ρητικού πολιτικού χώρου και ακροα-
τηρίου και της νεοφιλελεύθερης ΝΔ. 
Οι επιλογές αυτές, εκτός του ότι δι-
αχωρίζουν τους μαθητές σε μια ελίτ 
και σε αυτούς που δεν είναι ικανοί να 
φέρουν τα σύμβολα και ως εκ τούτου 
καλλιεργούν τον ανταγωνισμό και όχι 
το ομαδικό πνεύμα,  ειδικά σε αυτές 
τις μικρές ηλικίες, έχουν και ταξικό 
πρόσημο.

Η κατάργηση της ρύθμισης του 
νόμου Γαβρόγλου για τη διάκριση 
μεταξύ των λεγόμενων πράσινων και 
κόκκινων σχολών (σχολές χαμηλής 
ζήτησης που οι υποψήφιοι εισάγονται 
χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις και 
σχολές υψηλής ζήτησης που οι υπο-
ψήφιοι εισάγονται με πανελλαδικές 
αντίστοιχα) δεν έχει να κάνει με την 
ευαισθησία της ΝΔ και του υπουργεί-
ου Παιδείας για την κατηγοριοποίηση 
των πανεπιστημιακών σχολών, των 
πτυχίων και των φοιτητών. Εξ ου και η 
μανιώδης προσήλωση στην αξιολόγη-
ση των ιδρυμάτων με βάση κριτήρια 
της αγοράς, η ενθάρρυνση αλλά και 
βίαιη ώθηση (μέσω της αξιολόγησης 
και της επιλεκτικής χρηματοδότησης) 
των ιδρυμάτων σε πρακτικές που να 
αποφέρουν φοιτητές-πελάτες, η δημι-
ουργία δομών κατάρτισης, πιστοποί-
ησης, επιμόρφωσης για κάθε τσέπη, 
κ.λπ.

Εχει να κάνει με μια διαφορετική 
οπτική, από αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ, για 
τη δραστική αντιμετώπιση του φαι-
νομένου του μαζικού συνωστισμού 
της νεολαίας της εργαζόμενης κοι-

νωνίας μπροστά στις πύλες των πα-
νεπιστημιακών ιδρυμάτων. Οι συρι-
ζαίοι επεδίωκαν έναν πιο αργό, κατά 
κάποιο τρόπο, θάνατο, η ΝΔ επιδιώκει 
ένταση των ταξικών φραγμών μέσα 
από ένα εξεταστικό μαραθώνιο που 
προκαλεί σοκ και δέος. 

«Η επείγουσα απελευθέρωση 
των προγραμμάτων μεταπτυχιακών 
σπουδών από τον ασφυκτικό έλεγ-
χο της Πολιτείας», που θα οδηγήσει 
αναπόφευκτα στη γενίκευση των δι-
δάκτρων, εντάσσεται στην προσπά-
θεια ενίσχυσης του επιχειρηματικού 
χαρακτήρα των Πανεπιστημίων, τα 
οποία όλες οι προηγούμενες κυβερ-
νήσεις (αποκορύφωμα αποτέλεσε η 
μνημονιακή περίοδος και το φάγωμα 
των αποθεματικών τους), φρόντισαν 
προηγουμένως να εξαθλιώσουν.

Τη σπουδή της να καταργήσει 
το άρθρο 16 και να ιδρύσει ιδιωτι-
κά πανεπιστήμια, η ΝΔ, μια και δεν 
μπόρεσε να την υλοποιήσει διά της 
ευθείας οδού (την αναθεώρηση του 
σχετικού άρθρου), την προωθεί τώρα 
με πλάγια, πλην, όμως, πολύ δραστικά 
μέτρα.

Θέλει μια κι έξω να ικανοποιήσει 
τις απαιτήσεις των καπιταλιστών-
εμπόρων της γνώσης, των κολλεγίων, 
που πουλούν όνειρα επαγγελματικής 
αποκατάστασης σε σελοφάν.

Γι’ αυτό, εκτός από την «επαναφο-
ρά της δυνατότητας αναγνώρισης της 
επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων 
σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
κρατών - μελών της ΕΕ και τρίτων χω-
ρών (βλέπε αμερικανικά κολλέγια), με 
αυτοματοποιημένο, πλέον, τρόπο  θα 
γίνεται η αναγνώριση επαγγελματι-
κών προσόντων των αποφοίτων των 
κολλεγίων, «σύμφωνα με την Οδηγία 
2005/36/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε 
στην ελληνική έννομη τάξη με το 
Π.Δ. 38/10 και ισχύει» καθώς και «η 
διευκόλυνση διαδικαστικά της διεκ-
περαίωσης των σχετικών αιτήσεων». 
Ουσιαστικά, δηλαδή «πανεπιστημι-
οποιεί» τα κολλέγια και τα καθιστά 
ισότιμα με τα δημόσια Πανεπιστήμια.

Σύστημα «αξιολόγησης 
και πιστοποίησης της 
ποιότητας» των ΑΕΙ

Κυριολεκτικά σε μέγγενη για τα 
ΑΕΙ αναδεικνύεται  το νέο σύστημα 
«αξιολόγησης και πιστοποίησης της 
ποιότητας» μέσω της «Εθνικής Αρχής 
Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.)», 
που αντικαθιστά την ΑΔΙΠ.

Το περίφημο «αυτοδιοίκητο» πετιέ-
ται κυριολεκτικά στα σκουπίδια, αφού 
τα ΑΕΙ υφίστανται σκληρή επιτήρηση. 
Μηχανισμοί εσωτερικής και εξωτερι-
κής αξιολόγησης κρίνουν με βάση την 
προσαρμοστικότητα των ιδρυμάτων 
στα κριτήρια αξιολόγησης και πιστο-
ποίησης που ισχύουν στον Ευρωπαϊκό 
Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπου 
τη στρατηγική χαράσσει το κεφάλαιο 
των ιμπεριαλιστικών κρατών, σύμφω-
να με τις «αναπτυξιακές» πολιτικές 
που επιλέγει κάθε φορά να υπηρετή-
σει, στο έδαφος του σκληρού αντα-
γωνισμού για την ανάπτυξη της κερ-

δοφορίας και την κατάχτηση αγορών.
Επαναδιατυπώνεται ένα νέο σύ-

στημα συγχώνευσης και κατάργησης 
Τμημάτων-Σχολών-Πανεπιστημίων, 
ενώ τα πανεπιστημιακά ιδρύματα -το 
κάθε ένα ατομικά- αγωνιούν να εξα-
σφαλίσουν τα κριτήρια ύπαρξης και 
λειτουργίας τους.

Με «μπροστινό» το Ανώτατο Συμ-
βούλιο της Αρχής, το υπουργείο Παι-
δείας (το κράτος δηλαδή) αποφασίζει 
«την κατανομή του ετήσιου συνολικού 
προϋπολογισμού επιχορηγήσεων στα 
Α.Ε.Ι., του οποίου το 20% κατανέμεται 
με βάση τους δείκτες ποιότητας και 
επιτευγμάτων κάθε ιδρύματος». Δη-
λαδή, μόνο ένα μέρος της ήδη πετσο-
κομμένης κρατικής χρηματοδότησης 
καταβάλλεται στα πανεπιστημιακά 
ιδρύματα για τα τελείως απαραίτητα 
(φως, νερό, τηλέφωνο) και αυτό με 
«αντικειμενικά κριτήρια», ενώ το υπό-
λοιπο 20% τίθεται υπό την αίρεση της 
αξιολόγησης. Το Ανώτατο Συμβούλιο 
επίσης εισηγείται και την ολική ή με-
ρική αναστολή της χρηματοδότησης 
ενός ΑΕΙ.

Μέσω του Συμβουλίου Αξιολόγη-
σης και Πιστοποίησης της Αρχής, τα 
ΑΕΙ αξιολογούνται εάν πληρούν τα 
κριτήρια οργάνωσης προγραμμάτων 
σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρί-
του κύκλου και πιστοποιούνται μέσω 
μιας διαδικασίας εξωτερικής αξιο-
λόγησης με κριτήρια αγοράς, όπως 
αυτά που διαμορφώνουν τις διεθνείς 
λίστες αξιολόγησης και κατάταξης 
των Πανεπιστημίων (μαθησιακά απο-
τελέσματα, επιδιωκόμενα προσόντα 
αποφοίτων και ζήτησή τους στην αγο-
ρά εργασίας, αριθμός δημοσιεύσεων 
ανά καθηγητή, συμμετοχή καθηγητών 
σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμμα-
τα έρευνας, «διεθνοποίηση», αριθμός 
συμφωνιών με ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερι-
κού, κ.λπ.).

Αρνητική απόφαση πιστοποίησης 
μπορεί να οδηγήσει σε συγχώνευση, 
κατάτμηση ή κατάργηση ή περιορι-
σμό της χρηματοδότησης και του 
αριθμού των εισαγόμενων φοιτητών.

Ουσιαστικά,  τα ιδρύματα δεν 
έχουν επιλογή, αν δε θέλουν να ει-
σπράξουν αρνητική αξιολόγηση και 
πιστοποίηση και επομένως να αφανι-
στούν από τον ακαδημαϊκό χάρτη ή 
να υποστούν μείωση της έτσι κι αλλι-
ώς πετσοκομμένης χρηματοδότησης.

Χαρακτηριστικό στοιχείο που φα-
νερώνει το περιεχόμενο της πολι-
τικής της ΝΔ είναι και η μεταφορά 
της Γενικής Γραμματείας Ερευνας 
και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και όλων 
των εποπτευόμενων φορέων της 
από το υπουργείο Παιδείας, στο νέο 
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων (ΠΔ 81/2019). Νοηματοδοτεί την 
αποθέωση της «ανάπτυξης», δηλαδή 
της αύξησης της κερδοφορίας του 
κεφαλαίου σε βάρος των δικαιωμά-
των του εργαζόμενου ανθρώπου, την 
απόλυτη ασυδοσία, την υπέρβαση κά-
θε περιβαλλοντικού, αρχαιολογικού 
και άλλου κωλύματος, προς χάριν 
της «επιχειρηματικότητας» και των 
«επενδύσεων».

150 ημέρες καταστολής και 
αντιεκπαιδευτικών μέτρων
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«Κόφτες» με κάθε μέσο  
Και η ΝΔ εφαρμόζει τους «κόφτες» δαπανών με 

κάθε μέσο. 
Πληθωρικά τμήματα, συγχωνεύσεις τμημάτων, 

αδιοριστία και χιλιάδες αναπληρωτές (37.000!) με 
μισθούς πείνας όμηροι κάθε χρόνο του κράτους να 
οργώνουν την Ελλάδα. 

Οι 4.500 διορισμοί στην Ειδική Αγωγή, σταγόνα 
στον ωκεανό των προβλημάτων του πολύπαθου χώ-
ρου, ακόμη καρκινοβατούν. Μητσοτάκης και Κερα-
μέως παρέπεμψαν τους μόνιμους διορισμούς στη 
γενική εκπαίδευση με επανειλημμένες δηλώσεις, 
στις ελληνικές καλένδες, αφού, πρώτα, λέει, θέλουν 
να επανεξετάσουν τις «ουσιαστικές μας ανάγκες» 
και να ξανακάνουν «έναν ουσιαστικό σχεδιασμό με 
βάση τα πραγματικά δεδομένα της εκπαίδευσης 
σήμερα» και «ανάλογα με τις δημοσιονομικές μας 
δυνατότητες». Ως πυροτέχνημα πρέπει να εκλάβου-
με την τελευταία δήλωση Κεραμέως ότι θα πραγ-
ματοποιηθούν μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση 
εντός του 2020.

Η «υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής προ-
σχολικής εκπαίδευσης» είναι ένα ακόμη ψέμα. Πα-
τώντας πάνω στο έδαφος που διαμόρφωσε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, που ενέπλεξε τους Δήμους στις αποφάσεις 
επέκτασης της υποχρεωτικότητας κατά Δήμους και 
τους κατέστησε συνδιαμορφωτές της εκπαιδευτικής 
πολιτικής και δεδομένης της σαμποταριστικής πολι-
τικής κάποιων Δήμων και του βρόμικου ρόλου της 
ΚΕΔΕ, η Κεραμέως, ήρε ουσιαστικά την επέκταση 
της υποχρεωτικότητας και τις σχετικές προθεσμίες 
για την εφαρμογή της, σε 13 Δήμους.

Να δεις τι σου ́ χω για μετά
Στις προτεραιότητες της κυβέρνησης και του 

υπουργείου Παιδείας είναι οι αλλαγές στην πρω-
τοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τον 
τρόπο εισαγωγής στα Πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με τις προγραμματιικές δηλώσεις:
Με ταχύτερους και πιο αποφασιστικούς ρυθμούς 

θα ιδιωτικοποιηθούν πλευρές της λειτουργίας του 
δημόσιου σχολείου. Εκεί αναφέρεται η περίφημη 
«αυτονομία» της σχολικής μονάδας, η «απελευθέρω-
ση του σχολείου από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του 
υπουργείου Παιδείας», σε συνδυασμό με τη «θεσμική 
θωράκιση της σχολικής μονάδας» και τον «αναβαθ-
μισμένο ρόλο» του διευθυντή-μάνατζερ.

«Αυτονομία» διοικητική και οικονομική και κατ’ 
επίφαση παιδαγωγική, αφού το σχολείο αποτελεί 
ισχυρό μηχανισμό ιδεολογικής προπαγάνδας και 
αναπαραγωγής των εκμεταλλευτικών σχέσεων στην 
παραγωγή, γι’ αυτό και το αστικό κράτος ουδέποτε 
θα επιτρέψει να κινδυνεύσει το περιεχόμενό του. 
Εκείνο που πραγματικά επιθυμεί η κυβέρνηση της 
ΝΔ είναι να απαλλάξει το αστικό κράτος από την 
υποχρέωση της γενναίας χρηματοδότησης της δη-
μόσιας Παιδείας.

Φυσικό επακόλουθο όλου αυτού του πλαισίου που 
διαμορφώνεται, είναι η επιβολή της αξιολόγησης σε 
όλα τα επίπεδα. Στη σχολική μονάδα, στους εκπαι-
δευτικούς και κατ’ επέκταση και στους μαθητές.  
«Υιοθέτηση πολιτικών βάσει τεκμηρίωσης» είναι η 
λάιτ έκφραση που χρησιμοποιεί η Κεραμέως για να 
περιγράψει την κακόφημη αξιολόγηση, που θα έχει 
δραματικές συνέπειες για τα σχολεία και τους αν-
θρώπους τους.

«Επαγγελματικός προσανατολισμός από το Γυμνά-
σιο», επέκταση της Μαθητείας και για τους απόφοι-
τους του Γυμνασίου (αποθέωση της παιδικής εργα-
σίας), «σκέψεις» για εξετάσεις και στο Δημοτικό (!) 
και ένας ατέλειωτος εξεταστικός μαραθώνιος στο 
Λύκειο.

«Αναβαθμισμένο Εθνικό Απολυτήριο», στο βαθμό 
του οποίου συνυπολογίζονται οι βαθμοί και των τριών 
τάξεων του Λυκείου με ειδικό συντελεστή ανά τάξη. 
Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις από τάξη σε τάξη 
για όλες τις τάξεις του Λυκείου με επιλογή θεμάτων 
από Τράπεζα Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας. 
Διατήρηση για τουλάχιστον δύο χρόνια του συστή-
ματος των πανελλαδικών εξετάσεων. Καθορισμός 
ελάχιστης βάσης για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Και δυνατότητα στα ανώτατα ιδρύματα 
να μπορούν να ορίζουν βάση εισαγωγής υψηλότερη 
της ελάχιστης βάσης.

Γιούλα Γκεσούλη

Γκεμπελίστικη εκστρατεία με 
στόχο το δικαίωμα στην απεργία

Εχει δικαίωμα ένας κλάδος 
εργαζόμενων να προκηρύξει 

μια αιφνιδιαστική στάση εργασί-
ας, απαιτώντας την ανάκληση αυ-
θαίρετων πράξεων της διοίκησης-
εργοδοσίας; Οχι μας είπαν την 
περασμένη Τρίτη κυβέρνηση και 
καπιταλιστές, οργανώνοντας μια 
τεράστια γκεμπελίστικη εκστρα-
τεία ενάντια στη στάση εργασίας 
των εργαζόμενων στο Μετρό.

Πρώτα έπιασαν δουλειά οι δη-
μοσιογράφοι των ραδιοτηλεοπτι-
κών πρωινάδικων, που δάκρυζαν 
για την «ταλαιπωρία του επιβα-
τικού κοινού» (η οποία -ειρήσθω 
εν παρόδω- ήταν μικρότερη από 
την ταλαιπωρία που προκαλείται 
από τα μέτρα ασφάλειας όταν 
επισκέπτεται την Αθήνα αρχηγός 
ξένου κράτους και δη από τους 
«φιρμάτους»). Μετά βγήκε ο 
Μητσοτάκης για να ζητήσει συγ-
γνώμη. Αλλά επειδή αυτός είναι 
πρωθυπουργός, έπρεπε να κάνει 
και ανακοινώσεις (μέσω twitter): 
«Η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται επει-
δή απλώς ζητήθηκε σε 21 άτομα να 
κάνουν τη δουλειά τους. Αμεσα 
θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση 
για προσωπικό ασφαλείας. Ζητώ 
συγγνώμη για την ταλαιπωρία των 
Αθηναίων».

Ακολούθησε ο υπουργός Μετα-
φορών Κ. Καραμανλής, ο οποίος 
δήλωσε ότι «δεν θα ανεχτούμε 
νταβατζιλίκια και εκβιασμούς» 
και πως «θα απαντήσουμε σκλη-
ρά». Μετά, η σκυτάλη ξαναπέ-
ρασε στους δημοσιογράφους 
που επαναλάμβαναν το στόρι: 
«Ταλαιπωρείται ο κόσμος για 21 
άτομα, που τους ζήτησαν να πάνε 
στα εκδοτήρια, για τα οποία είχαν 
προσληφθεί, αλλά δε θέλουν, για-
τί τους αρέσει να τεμπελιάζουν 
στα γραφεία». Οι μόνοι που δεν 
ακούγονταν ήταν οι συνδικαλι-
στές του κλάδου. Κι αν έβγαζαν 
κανέναν σε κάποια εκπομπή, δεν 
τον άφηναν να ολοκληρώσει μια 
φράση. Για να μη γίνει σαφές ότι η 

στάση εργασίας προκλήθηκε από 
βαθύτερα αίτια, από την απουσία 
προσωπικού, επειδή δεν έγιναν 
οι απαραίτητες προσλήψεις, από 
την ακινητοποίηση του 50% των 
συρμών λόγω έλλειψης ανταλ-
λακτικών, από τη μείωση των 
δρομολογίων και τη μετατροπή 
των συρμών σε κονσέρβες όπου 
στοιβάζεται σαν σαρδέλες ο κό-
σμος κτλ. κτλ.

Ετσι το πήγαν ολόκληρη τη μέ-
ρα και την επόμενη, με τη σκυτά-
λη να περνά στις εφημερίδες. Μια 
ψευδής εικόνα για το περιεχόμε-
νο της στάσης εργασίας, φασιστι-
κού τύπου σλόγκαν για τους «25 
που ταλαιπώρησαν εκατοντάδες 
χιλιάδες» και τα παρόμοια.

Το ζήτημα εκφεύγει των ορίων 
μιας συγκεκριμένης κινητοποίη-
σης ενός συγκεκριμένου εργα-
σιακού χώρου με συγκεκριμένα 
αιτήματα. Πρόκειται για το ίδιο 
το δικαίωμα της απεργίας, όταν 
αυτό ασκείται με τρόπο που προ-
καλεί πρόβλημα στην κυβερνητι-
κή πολιτική. Μια ολιγόωρη στάση 
στο Μετρό θα περνούσε «στο 
ντούκου» υπό άλλες συνθήκες. 
Ομως, οι δυνάμεις του κεφαλαίου 
έκριναν ότι πρέπει να ενεργήσουν 
προληπτικά, χτίζοντας από τώρα 
ένα μαύρο αντεργατικό μέτωπο, 
επειδή φοβούνται ότι στο μέλλον 
(το όχι και τόσο μακρινό) μπορεί 
να πυκνώσουν οι απεργιακές 
κινητοποιήσεις (μετά από τόσα 
χρόνια αδράνειας και ηττοπάθει-
ας). Γι' αυτό αντέδρασαν με τόση 
βιαιότητα και έδωσαν στην αντί-
δρασή τους καθαρά φασιστικό 
χαρακτήρα.

Ο Μητσοτάκης αναφέρθηκε 
σε άμεση νομοθετική ρύθμιση 
για προσωπικό ασφαλείας. Είναι 
ο ίδιος που στις 2 του περασμένου 
Οκτώβρη, όταν έγινε μια συνηθι-
σμένη 24ωρη απεργία Εργατικών 
Κέντρων, Ομοσπονδιών και Συνδι-
κάτων, είχε δηλώσει ότι «η πλειο-
ψηφία ταλαιπωρείται από τις μει-

οψηφίες που διαδηλώνουν»! Είναι 
φανερό ότι ετοιμάζουν πακέτο 
νομοθετικών παρεμβάσεων σε 
άκρως αντιδραστική κατεύθυνση.

Για τα περί προσωπικού ασφα-
λείας, για παράδειγμα, ο Πέτσας 
δήλωσε ότι «σε όλη την Ευρώπη, 
όπως και στον ΟΣΕ και σε άλλα 
μέσα σταθερής τροχιάς, υφίστα-
ται ήδη πρόβλεψη για προσωπικό 
ασφαλείας στις περιπτώσεις απερ-
γιών ή στάσεων εργασίας. Στο 
πλαίσιο αυτό, η νομοθετική ρύθ-
μιση της κυβέρνησης θα διασφα-
λίζει την εύρυθμη μετακίνηση των 
πολιτών». Πρόσθεσε δε ότι η κυ-
βερνητική ρύθμιση θα λαμβάνει 
υπόψη τις «βέλτιστες πρακτικές» 
σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν 
εννοεί ασφαλώς αυτό που ισχύει 
στη Γαλλία, η οποία εδώ και δυο 
βδομάδες δεν έχει τρένα και Με-
τρό, εξαιτίας της απεργίας των 
εργαζόμενων, η οποία έχει επι-
φέρει τεράστια πλήγματα στην 
καπιταλιστική οικονομία. Εννοεί 
ρυθμίσεις που ουσιαστικά θα 
καθιστούν απλή «δήλωση προθέ-
σεων» το δικαίωμα στην απεργία.

Και για να μιλήσουμε για τις συ-
γκοινωνίες, αρκεί να αναφέρουμε 
ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του 
ΟΑΣΑ, την περίοδο 2009-2016 το 
προσωπικό στις ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ 
μειώθηκε κατά 33,7% (για τους 
μισθούς δεν το συζητάμε: η μεί-
ωση φτάνει το 45% σε σχέση με 
το 2009). Την ίδια περίοδο, τα 
λεωφορεία και τα τρόλεϊ που κυ-
κλοφορούν μειώθηκαν στα μισά! 
Η κρατική χρηματοδότηση μει-
ώθηκε κατά 76%, ενώ η τιμή του 
εισιτηρίου σχεδόν διπλασιάστηκε 
(από 80 λεπτά το 2009 έχει φτά-
σει το 1,40 ευρώ).

Για ποια ταλαιπωρία του επι-
βατικού κοινού μιλούν, λοιπόν; 
Για την όποια ταλαιπωρία από 
μια ολιγόωρη στάση εργασίας, 
η οποία έχει αιτήματα που οδη-
γούν στη μείωση της ταλαιπωρίας 
(προσλήψεις προσωπικού, αγορά 

ανταλλακτικών κ.ά.) ή για τη μό-
νιμη ταλαιπωρία από το μπάχαλο 
των αστικών συγκοινωνιών, τη 
συρρίκνωση του συγκοινωνιακού 
έργου και την έκρηξη στην τιμή 
του εισιτηρίου;

Δεν είναι η πρώτη φορά που 
στήνεται τέτοια φασιστική προπα-
γάνδα ενάντια σε μια κινητοποίη-
ση εργαζόμενων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα. Από την εποχή 
που ο Α. Παπανδρέου μιλούσε 
για «ρετιρέ» και αργότερα, όταν 
ο Ρέππας χαρακτήριζε «κοινωνικό 
αυτοματισμό» τις οργανωμένες 
επιθέσεις ενάντια σε απεργούς, 
το έργο το έχουμε δει πολλές 
φορές. Σ' αυτές τις περιπτώσεις 
δε χωρούν συζητήσεις για το «αν 
ήταν δικαιολογημένη η απεργία», 
«αν είχε γίνει η σωστή προετοιμα-
σία» και τα παρόμοια. Στο κάτω-
κάτω, τι ιδιαίτερη προετοιμασία 
μπορεί να γίνει όταν μια απερ-
γιακή κινητοποίηση πρέπει να 
κηρυχτεί άμεσα, για ν' απαντήσει 
σε μια αιφνιδιαστική κίνηση της 
εργοδοσίας; Μόνο μια απάντηση 
χωράει: αλληλεγγύη στους απερ-
γούς, στήριξη του μετώπου τους, 
απόκρουση των γκεμπελίστικων 
επιθέσεων, προετοιμασία και για 
άλλες κινητοποιήσεις, σε άλλους 
κλάδους ή εργασιακούς χώρους.

Ας διδαχτούμε απ' όσα γίνονται 
αυτές τις μέρες στη Γαλλία. Κα-
νένας εργαζόμενος δε διαμαρτύ-
ρεται για τη μεγάλη απεργία, με 
επίκεντρο τους σιδηροδρομικούς, 
που έχει παραλύσει τη χώρα. Τα 
ίδια τα γκάλοπ των αστικών εφη-
μερίδων βγάζουν υποστήριξη 
πάνω από 60% στις κινητοποιή-
σεις (και τα γκάλοπ, ως γνωστόν, 
μετρούν και αστούς και μικροα-
στούς και αγρότες και ελευθερο-
επαγγελματίες). Ο εχθρός είναι 
απέναντι δεν είναι δίπλα μας. Ο 
εχθρός δεν είναι ο συνάδελφος 
που απεργεί, είναι εκείνος που 
βρίζει και συκοφαντεί τον απερ-
γό, παριστάνοντας το φίλο μας.

Ετοιμάζονται να βάλουν στο «γύψο» τις διαδηλώσεις

«Οι δρόμοι θα πάψουν να 
είναι κλειστοί ασυλλόγι-

στα, απροειδοποίητα και μοιρολα-
τρικά», δήλωσε με το γνωστό του 
ύφος (και τη γνωστή άγνοια της 
ελληνικής γλώσσας) ο Χρυσοχοΐ-
δης, μιλώντας στη Βουλή κατά τη 
συζήτηση για τον κρατικό προϋ-
πολογισμό. Προανήγγειλε ότι σύ-
ντομα θα κατατεθεί στη Βουλή το 
νομοσχέδιο για τον περιορισμό 
των διαδηλώσεων.

Οπως έχουμε ξαναγράψει, 
πρόκειται για ένα παλιό σχέδιο, 
που κατατέθηκε από διάφορες 
κυβερνήσεις, χωρίς στο τέλος 
να προχωρήσουν σε νομοθέτη-
ση, γιατί συγκρατήθηκαν από 
τις αντιδράσεις που υπήρξαν. Η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχοντας 
αναγάγει το δόγμα «νόμος και τά-
ξη» σε βασικό δόγμα της εσωτερι-

κής της πολιτικής, ξανακατέβασε 
αυτό το σχέδιο από το ράφι και 
δηλώνει ότι θα το εφαρμόσει.

Αρκετοί ενδεχομένως απορούν 
για αυτή τη σκλήρυνση, δεδομέ-
νου ότι δε βρισκόμαστε σε κά-
ποια περίοδο με μεγάλο αριθμό 

διαδηλώσεων. Ομως, η κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη θέλει να επιβάλει 
το δόγμα «νόμος και τάξη», όπως 
είπαμε, ενώ από την άλλη θέλει 
να θωρακίσει το κατασταλτικό 
οπλοστάσιο για προληπτικούς 
λόγους. Εάν αρχίσουν να πυκνώ-

νουν οι κοινωνικές αντιστάσεις, 
λόγω της συνεχιζόμενος μνη-
μονιακής πολιτικής, η ΝΔ θέλει 
να βάλει στο «γύψο» μια μορφή 
έκφρασής τους, τη διαδήλωση, 
θωρακίζοντας έτσι την κεφαλαι-
οκρατία και το κράτος της. Είναι 
γνωστό για παράδειγμα ότι οι δι-
αδηλώσεις εργατικών κλάδων δε 
χαρακτηρίζονται κυρίως από βι-
αιότητα. Οταν ακόμα και αυτές οι 
διαδηλώσεις θα οδηγούνται στο 
πεζοδρόμιο ή θα αποκλείονται σε 
καθορισμένους χώρους (ανάλογα 
με τις εντολές που θα παίρνει ο 
αρχιμπάτσος), μπορούμε να φα-
νταστούμε πώς θα αντιμετωπί-
ζονται πιο μαχητικές ενέργειες, 
όπως αποκλεισμοί κυβερνητικών 
κτιρίων ή γραφείων επιχειρήσεων 
ή εργοστασίων και άλλων χώρων 
εργασίας.
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Σκυλοκαυγάδες
«Εχει αναγνωρίσει στον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) τα μετα-

πτυχιακά που φέρεται πως κατέχει ώστε να είναι σύννομα με 
την ελληνική νομοθεσία; Εχουν παίξει αυτά τα μεταπτυχιακά 
ρόλο στην ανέλιξή του στις Ενοπλες Δυνάμεις ή όχι;». Αυτό ήταν 
το τρίτο από τα τέσσερα ερωτήματα που έθεσε η ΕφΣυν στον 
υφυπουργό Αμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή, κάνοντας το θέμα των 
πτυχίων του κεντρικό πρωτοσέλιδο την περασμένη Τρίτη.

Οποιος διάβαζε το θέμα καταλάβαινε αμέσως πως πρόκει-
ται για «κιτρινιά». Ολα ήταν τραβηγμένα από τα μαλλιά. Οπως, 
για παράδειγμα, οι διαφορές ανάμεσα στα μεταπτυχιακά τύπου 
ΜΒΑ και ΜSc. Γι' αυτό και ο Στεφανής δεν είχε κανένα πρόβλημα 
να απαντήσει, δίνοντας στη δημοσιότητα τα «πτυχία» του.

Πριν από οτιδήποτε άλλο, πρέπει να θυμίσουμε ότι ο Στεφα-
νής  προήχθη σε αντιστράτηγο και τοποθετήθηκε διοικητής του 
Γ' Σώματος Στρατού τον Μάρτη του 2016 (επί κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ), έγινε Αρχηγός Στρατού τον Γενάρη του 2017 (από 
το ΚΥΣΕΑ των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ) και αποστρατεύτηκε ως ευδοκίμως 
τερματίσας την υπηρεσία τον Γενάρη του 2019 (από το ΚΥΣΕΑ 
των Τσιπραίων). Επομένως, τα ανώτατα στρατιωτικά αξιώματα τα 
πήρε επί κυβέρνησης Τσίπρα. Τι θέλουν να μας πουν τα σαΐνια 
της ΕφΣυν, ότι εξαπάτησε τους Τσιπραίους ο Στεφανής; Εμείς 
θα τους θυμίσουμε ότι τότε ο Τσίπρας συγκυβερνούσε με τον 
Καμμένο, καραμπινάτο ακροδεξιό, ο οποίος έκανε κουμάντο στα 
του στρατεύματος. Από τη δεξαμενή των δεξιών και ακροδεξιών 
αξιωματικών καριέρας θα διάλεγε τα στελέχη του στρατεύματος. 
Και οι συριζαίοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Είχαν καταπιεί το 
γάιδαρο, δε θα κολλούσαν στην ουρά.

Ο Στεφανής έδωσε στη δημοσιότητα τα «πτυχία» του. Οντως 
έχει μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο Εθνικής Αμυνας των 
ΗΠΑ, το οποίο είναι MSc και όχι ΜΒΑ όπως αναφέρεται στο βι-
ογραφικό του. Εχει καμιά διαφορά αυτό όταν πρόκειται για στρα-
τιωτικό; Το δεύτερο, βέβαια, δεν είναι μεταπτυχιακό, αλλά ένα 
πιστοποιητικό ότι παρακολούθησε ένα πρόγραμμα «Στρατηγικής 
Ανάλυσης και Διαχείρισης Κρίσεων Εμπλοκής», που οργάνωσαν 
από κοινού το Σκοτσέζικο Κέντρο για τη Διεθνή Ασφάλεια του 
Πανεπιστήμιου του Αμπερντίν και το ελληνικό Ιδρυμα Μεσογεια-
κών Σπουδών. Μαζί μ' αυτά, ο Στεφανής έδωσε στη δημοσιότητα 
και κάποια έγγραφα (εύφημες μνείες ανώτατων στρατιωτικών γι' 
αυτόν, όταν βρισκόταν σε μεσαίες βαθμίδες της στρατιωτικής 
ιεραρχίας).

Ολ' αυτά είναι συνηθισμένα πράγματα για έναν στρατιωτικό 
καριέρας. Σπουδάζει στις ελληνικές στρατιωτικές σχολές και 
μετά και σε κάποιες αμερικάνικες και νατοϊκές. Αλλωστε, η ανέ-
λιξή του στο στράτευμα, από το βαθμό του συνταγματάρχη και 
μετά, που αρχίζει να κρίνεται κάθε χρόνο, εξαρτάται από τις δι-
ασυνδέσεις (στρατιωτικές και πολιτικές) που έχει καταφέρει να 
αναπτύξει. Ως προς αυτά, ο Στεφανής δε διαφέρει απ' όλους τους 
υπόλοιπους. Ούτε είναι ο πρώτος που μετά από τη στρατιωτική 
κάνει και πολιτική καριέρα. Το ερώτημα είναι, γιατί το ημιεπίσημο 
όργανο του ΣΥΡΙΖΑ τα βάζει με έναν πρώην εκλεκτό του ΣΥΡΙΖΑ; 
Μόνο επειδή αυτός συνεχίζει την καριέρα του ως πολιτικός πλέον 
με την κυβέρνηση Μητσοτάκη; 'Η μήπως επειδή έχει συγκεντρώ-
σει στα χέρια του σημαντική οικονομική δύναμη, από τότε που 
τοποθετήθηκε συντονιστής για τη διαχείριση του Προσφυγικού;

Τυπικά, η ΕφΣυν φαίνεται να είναι εντάξει, διότι αποδείχτηκε 
ότι ο Στεφανής έχει ένα μόνο μεταπτυχιακό, το οποίο είναι MSc 
και όχι ΜΒΑ. Επί της ουσίας, όμως, αυτό είναι τραβηγμένο από 
τα μαλλιά, γιατί ο Στεφανής είναι ένας απόστρατος που πέρασε 
στην πολιτική, ενώ τα σημαντικότερα στρατιωτικά «γαλόνια» του 
τα πήρε επί κυβέρνησης Τσίπρα. Φούσκωσε λίγο τις σπουδές του, 
αλλά κανένας δε θα δώσει ιδιαίτερη σημασία σ' αυτό. Φυσικά, 
η ΕφΣυν επιμένει (αυτό είναι πάγια τακτική στον αστικό Τύπο). 
Και επαναλαμβάνει το τελευταίο ερώτημά της: «Τα εν λόγω με-
ταπτυχιακά και... πιστοποιητικά, έπαιξαν ρόλο στο να αναλάβει 
υπέρμετρες εξουσίες στο θέμα της διαχείρισης του προσφυγι-
κού ο κ. Στεφανής;». Αυτή φαίνεται να είναι η ουσία. Επειδή η 
διαχείριση του Προσφυγικού έχει να κάνει με λεφτά, με ΜΚΟ 
και άλλα… ευαγή ιδρύματα, είναι προφανές ότι αναζητούνται 
νέες… ισορροπίες.

Το καλοκαίρι του 2018, όταν 
ο διάσημος Γιάννης Αντε-

τοκούνμπο βρισκόταν στην 
Ελλάδα για διαφήμιση και για 
δουλειές, έκλεισε και μερικές 
συμφωνίες για προώθηση του 
ελληνικού τουρισμού. Γυρίστη-
καν κάποια σποτάκια, έκανε το 
σόου της η Κουντουρά, γρά-
φτηκαν δημοσιεύματα, είδαμε 
τα βιντεάκια για κάποιο διά-
στημα και μετά δεν τα ξανα-
είδαμε, προφανώς γιατί… για 
τόσο έφταναν τα λεφτά. Τότε 
είχε ανακοινωθεί ότι ο  Αντετο-
κούνμπο θα πρωταγωνιστήσει 
και στην προβολή της Φέτας 
ΠΟΠ στο εξωτερικό, στο πλαί-
σιο καμπάνιας που διαχειρίζο-
νταν ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και 
η NOVACERT EΠΕ. Βγήκαν 
κάτι φωτογραφίες, γυρίστηκε 
και κάποιο βίντεο στη Χαλκι-
δική, συνέχεια -εμείς τουλά-
χιστον- δεν είδαμε (εκτός από 
ένα διαφημιστικό φυλλάδιο με 
τον Αντετοκούνμπο να κρατά-

ει με το πιρούνι ένα κομμάτι 
φέτα πάνω από ένα πιάτο με 
«χωριάτικη»).

Την Πέμπτη 12 Δεκέμβρη, 
έγινε στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 

σύσκεψη διάφορων φορέων 
της γαλακτοκομίας, στην οποία 
ζητήθηκαν πληροφορίες για 
το κόστος της καμπάνιας για 
τη Φέτα με «πρεσβευτή» τον 

Αντετοκούνμπο. Η απάντηση 
ήταν ότι οι διαπραγματεύσεις 
έγιναν με τη Νike, η οποία ζη-
τούσε ένα τεράστιο ποσό και 
κατάφεραν τελικά να «κλεί-
σουν» στα 350.000 ευρώ! Προ-
σέξτε, δε μιλάμε για διαφήμιση 
μιας εταιρίας, αλλά για διαφή-
μιση προώθησης της Φέτας ως 
«εθνικού προϊόντος», του οποί-
ου ο Αντετοκούνμπο ορίστηκε 
«πρεσβευτής». Στο θαυμαστό 
κόσμο του επαγγελματικού 
αθλητισμού, όμως, όλα έχουν 
την τιμή τους. Ακόμα και μια 
φωτογραφία με μια πιρουνιά 
φέτα…

ΥΓ. Κατά τα άλλα, η ζωή 
στην Ελλάδα συνεχίζεται. Με 
τους κτηνοτρόφους να στενά-
ζουν για τις τιμές του γάλακτος 
και την παραγωγή να μειώνεται 
(γιατί οι μικροί δεν αντέχουν 
άλλο και την εγκαταλείπουν), 
ενώ οι γαλακτοβιομήχανοι 
εισάγουν αθρόα γάλα κάθε 
είδους από το εξωτερικό.

Πόσο κοστίζει μια πιρουνιά φέτα;

Χαστούκι στην 
κυβέρνηση από 
την Ολομέλεια του 
Εφετείου Αθήνας

Με ψήφους 69 κατά, 40 υπέρ και 3 λευκά, 
η Ολομέλεια του Εφετείου Αθήνας απέρρι-
ψε την πρόταση του Εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου Β. Πλιώτα να παραπεμφθούν όλες οι 
δικογραφίες για την υπόθεση Novartis σε 
ειδικό εφέτη ανακριτή. Η πλειοψηφία της 
Ολομέλειας έκρινε ότι  οι ανακρίτριες που 
χειρίζονται ήδη σκέλη της υπόθεσης είναι ικα-
νότατες, ενώ η Τουλουπάκη με τους βοηθούς 
της εργάζονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς, 
καθώς έχουν αρχειοθετήσει επτά υποθέσεις 
πολιτικών προσώπων, έχουν ασκήσει δίωξη σε 
ένα πολιτικό πρόσωπο και έχουν ακόμα προς 
έρευνα τέσσερις δικογραφίες.

Αντίθετα, η μειοψηφία έκρινε πως η υπό-
θεση θα έπρεπε να ανατεθεί σε εφέτη ειδικό 
ανακριτή, επειδή είναι πολύπλοκη, με διεθνή 
αντίκτυπο και εμπλοκή διάφορων πολιτικών 
προσώπων.

Το χαστούκι υπήρξε ηχηρότατο. Οταν τέ-
τοιες προτάσεις φτάνουν στην Ολομέλεια του 
Εφετείου, φτάνουν για να εγκριθούν, όχι για 
να απορριφθούν. Εμείς δε θυμόμαστε αντί-
στοιχο προηγούμενο. Το κύρος του εισαγγε-
λέα που τοποθέτησε στον Αρειο Πάγο η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη τσαλακώθηκε από την 
πρώτη κιόλας σοβαρή ενέργεια στην οποία 
προέβη. Ομως το χαστούκι δεν ήταν μόνο για 
τον Πλιώτα, ήταν για την ίδια την κυβέρνη-
ση (ξέρουμε όλοι καλά πώς γίνονται αυτά τα 
πράγματα), που ήθελε να πάρει την υπόθε-
ση από την Τουλουπάκη και να τη δώσει σε 
έμπιστους δικαστικούς. Τώρα, η Τουλουπάκη 
βγήκε ισχυροποιημένη και θα πάει με άλλον 
αέρα (αν πάει) στην Προανακριτική Παπαγ-
γελόπουλου της Βουλής.

Δεν έγινε ξαφνικά δυνατός στο δικαστικό 
κλάδο ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμούμε ότι υπήρξε μια 
συντεχνιακή αντίδραση των ανώτερων δικα-
στών που λένε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη: 
«Μη βάζετε εμάς να καθαρίσουμε τις βρομο-
δουλειές σας. Να τις καθαρίσετε μόνοι σας». 
Ας μην ξεχνάμε ότι πρόεδρος της Ενωσης 
Δικαστών και Εισαγγελέων είναι ακόμα ο Χρ. 
Σεβαστίδης, ανώτερος δικαστής που δείχνει… 
αλλεργικός στις κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Περισσότερο «αίμα» 
ζητούν οι καπιταλιστές
«Περαιτέρω ρύθμιση της αγοράς 

εργασίας, με πρώτη προτεραιό-
τητα τη μείωση του μισθολογικού και μη 
μισθολογικού κόστους», απαιτεί ο Σύν-
δεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ). 
Πρόκειται για το συνδικάτο της… υγιούς 
επιχειρηματικότητας (πρώην Σύνδεσμος 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος), στο 
οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε στάτους «κοι-
νωνικού εταίρου», για να λειτουργήσει 
ως αντίβαρο στην… μη υγιή επιχειρημα-
τικότητα του ΣΕΒ. Αυτό δεν έχει καμιά 
ιδιαίτερη σημασία, βέβαια. Ολοι οι κα-
πιταλιστές με τον ίδιο τρόπο σκέπτονται.

Η απαίτηση του ΣΒΕ προέκυψε από 
τις απαντήσεις που έδωσαν 123 μεταποι-
ητικές επιχειρήσεις, μέλη του καπιταλι-
στικού συνδικάτου, σε «έρευνα γνώμης» 
-με δυνατότητα πολλαπλών απαντήσε-
ων- σχετικά «με τις πολιτικές που θα 
πρέπει να ακολουθηθούν απ' την κυ-
βέρνηση από τώρα και στο εξής». Οπως 
σημειώνει ο ΣΒΕ, «βασικό συμπέρασμα 
της έρευνας είναι η απαίτηση των με-
ταποιητικών επιχειρήσεων για την απα-
ρέγκλιτη εφαρμογή τολμηρού μεταρ-
ρυθμιστικού προγράμματος από τη νέα 
κυβέρνηση, με σκοπό την ανάταξη της 
ελληνικής οικονομίας, τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
επιχειρήσεων και τη διευκόλυνση υλο-
ποίησης παραγωγικών επενδύσεων για 
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας»

Οι καπιταλιστές ζητούν, βέβαια, και 
άλλα, όπως η μείωση των φορολογικών 
συντελεστών στα επιχειρηματικά κέρδη 
και η παροχή κινήτρων για επενδύσεις, 
όμως δεν παραλείπουν να ζητήσουν 
και «περαιτέρω ρύθμιση της αγοράς 
εργασίας, με πρώτη προτεραιότητα τη 
μείωση του μισθολογικού και μη μισθο-
λογικού κόστους», δηλαδή μείωση μι-
σθών και μεροκάματων και μείωση των 
«εργοδοτικών» ασφαλιστικών εισφορών.

Βάζουμε τη λέξη «εργοδοτικές» σε 
εισαγωγικά, γιατί στην πραγματικότητα 
δεν πρόκειται για λεφτά των καπιταλι-
στών αλλά για λεφτά των εργατών, οι 

οποίοι είναι οι μόνοι που παράγουν νέα 
αξία. Αυτές οι εισφορές παραμένουν 
ως ποσοστό στα επίπεδα που βρίσκο-
νταν και παλιότερα, αλλά σε χρηματική 
αξία έχουν μειωθεί, διότι μειώθηκαν οι 
μισθοί, αυξήθηκαν οι λεγόμενες ελα-
στικές μορφές εργασίας και υπάρχουν 
πλέον και νέοι τρόποι εισφοροκλοπής 
(ο εργαζόμενος εργάζεται πλήρες ωρά-
ριο, αλλά ο καπιταλιστής του κολλάει 
ένσημο για τετράωρο). Ασε που οι κα-
πιταλιστές παρακρατούν τις εργατικές 
εισφορές και αντί να προσθέσουν τις 
«εργοδοτικές» και να τις καταβάλλουν 
στα ασφαλιστικά ταμεία, τις κρατούν 
και τις χρησιμοποιούν ως κεφάλαιο, 
με αποτέλεσμα τα φέσια στα Ταμεία 
να έχουν ξεπεράσει τα 35 δισ. ευρώ! 
Μιλάμε για δυσθεώρητο ποσό, αλλά οι 
καπιταλιστές έχουν το θράσος να ζη-
τούν μείωση των εισφορών (προφανώς 
μεγαλύτερη απ' αυτή που τους έχει ήδη 
υποσχεθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη από 
1η Ιούλη του 2020).

Εκεί που δείχνουν την πλήρη αποθρά-
συνσή τους, όμως, είναι όταν ζητούν 
παραπέρα μείωση μισθών και μεροκά-
ματων! Είμαστε δέκα χρόνια μετά την 
έναρξη της μνημονιακής περιόδου, 
όταν μισθοί και μεροκάματα άρχισαν 
να πετσοκόβονται, όταν τους δόθηκε 
η δυνατότητα να παρακάμπτουν τις 
κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργα-
σίας και να πληρώνουν ακόμα και τους 
ειδικευμένους εργάτες με το μισθό του 
ανειδίκευτου, ο οποίος μάλιστα έπεσε 
(με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) από 
τα 751 ευρώ (που ήταν το 2010) στα 586 
ευρώ και μόλις το 2019 ανέβηκε στα 650 
ευρώ, τους δόθηκαν εργασιακές σχέ-
σεις λάστιχο, για να εκμεταλλεύονται 
ακόμα περισσότερο τους εργάτες τους, 
κι αυτοί ζητούν περισσότερο εργατικό 
«αίμα». Δε θα ήταν καπιταλιστές, όμως, 
αν δεν το ζητούσαν. Τα καπιταλιστικά 
κέρδη είναι συγκοινωνούντα δοχεία 
με τους εργατικούς μισθούς. Θέλεις ν' 
αυξήσεις τα κέρδη; Κόψε τους μισθούς.
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Προβοκατορίσκοι
Ξαφνικά, το πρωί της Παρασκευής 13 Δεκέμβρη, εμφανίστη-

κε στις ιστοσελίδες του αστικού Τύπου πανομοιότυπο «ρεπορ-
τάζ» σχετικά με την άδεια του Δημήτρη Κουφοντίνα, γεμάτο 
από σκόπιμη παραπληροφόρηση. Πηγή του «ρεπορτάζ» είναι 
το ΑΠΕ, επομένως πρόκειται για δουλειά της κυβέρνησης και 
συγκεκριμένα του υπουργείου Μπάτσων και Καταστολής, που 
έχει πλέον και την αρμοδιότητα για τις φυλακές.

Ας βάλουμε, λοιπόν, τα πράγματα στη θέση τους.
u Πράγματι, ο Δ. Κουφοντίνας προσέφυγε στο Συμβού-

λιο Πλημμελειοδικών Βόλου, ως έχει δικαίωμα, ενάντια στην 
κατά πλειοψηφία απόφαση του Συμβουλίου Φυλακής, που 
δεν ενέκρινε το δικαίωμά του στην άδεια. Δεν έχει, βέβαια, 
καμιά αμφιβολία για την τύχη της προσφυγής του. Απλά θυ-
μίζει στους δικαστές την αναιρετική απόφαση του αρμόδιου 
Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, που την έχουν γράψει 
εκεί που δεν πιάνει μελάνι.

u Δεν είναι αλήθεια ότι ο Κουφοντίνας ζήτησε «εορτα-
στική άδεια εννέα ημερών», όπως γράφουν τα πανομοιότυπα 
δημοσιεύματα. Ο Κουφοντίνας ζήτησε την κανονική άδεια 
που δικαιούται, όπως κάθε κρατούμενος. Αντιλαμβανόμαστε 
τι εξυπηρετούσε η αναφορά σε «εορταστική άδεια». Προσφέ-
ρεται για τρομοϋστερικά ξερατά.

u Είναι ψέμα ότι ο Δ. Κουφοντίνας δεν έχει πάρει καμιά 
άδεια από όταν μεταφέρθηκε στις φυλακές της Κασσαβέ-
τειας. Από τις έξι συνολικά άδειες που έχει πάρει, οι τρεις 
ήταν από την Κασσαβέτεια και εγκρίθηκαν από τρεις δια-
φορετικούς εισαγγελείς. Ο τέταρτος, «τοις κείνων ρήμασι 
πειθόμενος», έθεσε βέτο, έγιναν τα γνωστά δικαστικά τερα-
τουργήματα και έκτοτε κόπηκαν οι άδειες, καθεστώς που συ-
νεχίζεται, παρά την απόφαση του Αρείου Πάγου, που παρενε-
βλήθη, όταν ο Δ. Κουφοντίνας πραγματοποιούσε μια ακόμα 
σκληρή απεργία πείνας (αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε 
στο http://www.eksegersi.gr/issue/1014/Καταστολή/33523. 
Η-άδεια-του-Κουφοντίνα-ο-δικαστικός-μηχανισμός-και).

Και αυτό το ψέμα είναι εύλογο για τους οπαδούς του ρε-
βανσισμού και του καθεστώτος εξαίρεσης. Αφήνουν να αιω-
ρείται ότι τάχα ο Κουφοντίνας έπαιρνε χαριστικά άδειες όσο 
βρισκόταν στον Κορυδαλλό, όμως με το που μεταφέρθηκε 
στο Βόλο, εισαγγελείς και δικαστές άσκησαν… ευσυνείδητα 
τα καθήκοντά τους και του έκοψαν τις άδειες.

Με τη «νέα κατάσταση», με τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό 
και με τον Χρυσοχοΐδη αρμόδιο και για την κατ’ ευφημισμόν 
σωφρονιστική πολιτική, τα πράγματα έγιναν πιο… απλά. Ακό-
μα και υπηρεσιακοί παράγοντες φτύνουν τις προηγούμενες 
απόψεις και την προηγούμενη στάση τους, προκειμένου να 
εξασφαλίσουν την ευμένεια της νέας πολιτικής ηγεσίας, 
όπως συνέβη με τη διευθύντρια των φυλακών της Κασσαβέ-
τειας (αναλυτικά στο: http://www.eksegersi.gr/Επικαιρότη-
τα/33942. Αθλια-μεθόδευση-για-να-κόψουν-την-άδεια-του-Δ).

Σε απεργία πείνας ο Κώστας 
Σακκάς

Απεργία πείνας ξεκίνησε από την περασμένη Δευτέρα (16 Δε-
κέμβρη) ο Κώστας Σακκάς, διεκδικώντας το δικαίωμά του στα 
μεροκάματα της φυλακής, όπως κάθε κρατούμενος, και αντιπα-
λεύοντας το καθεστώς εξαίρεσης που του έχει επιβληθεί. Στη 
δήλωσή του ο Κ. Σακκάς αναφέρει:

«Στους 6 μήνες που βρίσκομαι στις φυλακές Κορυδαλλού για 
δικαστικές υποχρεώσεις, μου έχει επιβληθεί ένα άτυπο καθεστώς 
εξαίρεσης, στερώντας μου το δικαίωμα στα ευεργετικά ημερομί-
σθια, αποκλείοντάς με από τα εκπαιδευτικά προγράμματα, απα-
γορεύοντάς μου να συμμετέχω σε οποιαδήποτε δραστηριότητα 
λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό της φυλακής και η οποία μπορεί να 
λειτουργήσει επιβοηθητικά για την ποινική μου κατάσταση. Μου 
επιβάλλεται ουσιαστικά άτυπα μια πρώτη ποινή πριν ακόμα ακού-
σω την ετυμηγορία των δικαστών.

Απο σήμερα 16/12 ξεκινάω απεργία πείνας με αίτημα να σπάσει 
το καθεστώς εξαίρεσης στο οποίο βρίσκομαι.

Καμία εξαίρεση για κανέναν κρατούμενο από αυτά που στο πα-
ρελθόν έχουμε κερδίσει με αγώνες.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΚΚΑΣ 
16/12, Φυλακές Κορυδαλλού».
Τον Κ. Σακκά τον έχουν προφυλακίσει για υπόθεση ληστείας, 

όμως δεν τον αντιμετωπίζουν ως κρατούμενο «του κοινού ποι-
νικού δικαίου». Με τη γνωστή εκδικητικότητα που χαρακτηρίζει 
τους διωκτικούς μηχανισμούς (οι οποίοι πλέον βρίσκονται υπό 
ενιαία διοίκηση, από την αστυνομία μέχρι τις φυλακές), εφαρ-
μόζουν και σ' αυτόν ένα καθεστώς εξαίρεσης. Προς τιμήν του, 
αγωνίζεται για την κατάργησή του και έχει την αλληλεγγύη μας.

Eργαζόμενοι μέσω Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης του ΟΑΕΔ

Zητούν ανανέωση συμβάσεων 
για έναν επιπλέον χρόνο

Κινητοποιήσεις πραγματο-
ποιούν οι εργαζόμενοι μέ-

σω του Ειδικού Προγράμματος 
Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για 
5.500 άνεργους πτυχιούχους 
ηλικίας 22-29, με αίτημα αιχμής 
άμεση ανανέωση-παράταση 
των συμβάσεών τους για χρο-
νική διάρκεια ίση με την αρχική 
προκήρυξη [12 μήνες] για το ήδη 
υφιστάμενο προσωπικό.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε 
το Συντονιστικό Αγώνα Εργαζο-
μένων του Ειδικού Προγράμμα-
τος Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 
για 5.500 άνεργους πτυχιούχους 
ηλικίας 22-29, διεκτραγωδεί την 
κατάσταση που βιώνουν αυτοί 
οι νέοι εργαζόμενοι πτυχιούχοι 
(σε μια περίοδο που κυριαρχεί 
η κυβερνητική δημαγωγία για 
αναστροφή του λεγόμενου brain 
drain).

«Τη Δευτέρα  9/12 οι εργα-
ζόμενοι μέσω του Ειδικού Προ-
γράμματος Απασχόλησης του 
ΟΑΕΔ για 5500 άνεργους πτυ-
χιούχους ηλικίας 22-29 πραγμα-
τοποιήσαμε δύο κινητοποιήσεις 
στο πλαίσιο των αποφάσεων της 
τελευταίας μας συνέλευσης:

• Πραγματοποιήθηκε παρέμ-
βαση στο συνέδριο “Διεπιστη-
μονική Πρωτοβουλία για την ανά-
σχεση του Brain Drain και τον 
τεχνολογικό μετασχηματισμό 
της αγοράς εργασίας“, όπου θα 
μιλούσε ο Υπουργός Εργασίας, 
όμως ο κ. Βρούτσης αποχώρησε 
για άλλη μια φορά χωρίς να τον 
συναντήσουμε ενώ ο διοικητής 
του ΟΑΕΔ μόλις αντιλήφθηκε 
την παρουσία μας έφυγε τρέχο-
ντας για να αποφύγει τον οποιον-
δήποτε διάλογο. Συνεπώς, μπο-
ρεί η κυβέρνηση μέσα από τους 
βουλευτές, τα στελέχη της αλλά 
και τον ίδιο τον πρωθυπουργό 
να υπόσχεται την επιστροφή 
όσων νέων τα προηγούμενα 
χρόνια εξαναγκάστηκαν σε με-
τανάστευση και προεκλογικά να 
διατυμπάνιζε τον περιορισμό του 
brain drain, η πρακτική της όμως 
αποδεικνύει το αντίθετο. 

• Στη συνέχεια πραγματοποι-

ήθηκε κινητοποίηση έξω από 
το Υπουργείο Εργασίας ενόψει 
και της προγραμματισμένης μας 
συνάντησης με τον Υφυπουργό 
Εργασίας. Στη συνάντηση ο κ. 
Μηταράκης επί της ουσίας μας 
είπε πως δεν υπάρχει πρόθεση 
από την κυβέρνηση για ανανέ-
ωση κανενός άλλου προγράμ-
ματος και μας έδειξε το δρόμο 
για τον ιδιωτικό τομέα. Σημει-
ωτέον, ενημερωθήκαμε πως τα 
90 εκατομμύρια του κρατικού 
προϋπολογισμού για τον ΟΑΕΔ 
που είχαν προϋπολογιστεί για το 
πρόγραμμα μας διοχετεύθηκαν 
σε άλλη κατεύθυνση! Είναι γνω-
στό, όμως, πως όταν πρόκειται 
για τις τράπεζες και τις «διε-
θνείς μας δεσμεύσεις» χρήματα 
βρίσκονται εν μία νυκτί, ενώ όταν 
πρόκειται για τις ανάγκες των ερ-
γαζομένων τα χρήματα εξαφανί-
ζονται ως δια μαγείας!

Η κυβέρνηση πετάει στο δρό-
μο 3.650 εργαζόμενους. Όπως 
ακριβώς κάνει και με λοιπούς 
συμβασιούχους άλλων προ-
γραμμάτων. Τόσο εύκολα μας 
παραπέμπουν στον ιδιωτικό το-
μέα, τη στιγμή που σύμφωνα με 
επίσημα στοιχεία του ΟΑΕΔ η 
ανεργία συνεχώς αυξάνεται [βλ 
στοιχεία Οκτωβρίου 2019]. Αυτό 
που μας περιμένει είναι η εργα-
σιακή περιπλάνηση, η ανεργία, η 
μετανάστευση. Μας περιμένει η 
αναζήτηση μιας εργασίας που αν 
τυχόν τη βρούμε, με την κατάστα-
ση που επικρατεί στα εργασιακά, 
κατάσταση που δημιούργησαν 
όλες οι κυβερνήσεις, είμαστε 
υποχρεωμένοι να δουλεύουμε 
σε συνθήκες εργοδοτικής αυ-
θαιρεσίας που μεταφράζονται 
σε απλήρωτες υπερωρίες και 
χαμηλούς μισθούς, με τους οποί-
ους κανείς δεν μπορεί να ζήσει 
αξιοπρεπώς.

Η απάντηση αυτή δείχνει ξε-
κάθαρα πως την κυβέρνηση δε 
την αφορούν οι εργαζόμενοι/
ες. Οι προθέσεις της φαίνονταν, 
εδώ και ένα μήνα, και μέσα από 
τις συνεχείς αναβολές της συ-
νάντησής μας με την πολιτική 

ηγεσία του υπουργείου που 
υποδήλωναν πως υπήρχε ήδη 
ειλημμένη απόφαση. Αποτυπώ-
θηκαν ακόμη και στο Συνέδριο 
της ΑΔΕΔΥ όπου οι καθεστωτι-
κές παρατάξεις [ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ] 
το διέλυσαν και με τη συνηγορία 
της ΕΑΕΚ δεν πάρθηκε ποτέ 
απόφαση για συνδικαλιστική μας 
κάλυψη στις 9/12, με αποτέλεσμα 
να προσπαθήσουν να μειώσουν 
τη δυναμική της κινητοποίησής 
μας. Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, πως 
σύμμαχοί μας είναι μόνο όσοι/ες 
πλήττονται με τον ίδιο τρόπο με 
εμάς.

Τα αιτήματά μας είναι δίκαια 
και δε θα υποχωρήσουμε. Με-
τά την αρνητική απάντηση από 
πλευράς Υπουργείου για την 
ανανέωση των συμβάσεών μας 
πραγματοποιήσαμε πορεία και 
συνέλευση αγώνα όπου δόθηκε 
το στίγμα της αγωνιστικής συνέ-
χειας».

Πέραν της συμμετοχής τους 
σε άλλες κινητοποιήσεις, οργα-
νώνουν πανελλαδική κινητο-
ποίηση την Παρασκευή 10/01 
ενάντια στις ελαστικές σχέσεις 
εργασίας, τις απολύσεις, την 
ανακύκλωση της ανεργίας, για 
ανανέωση των συμβάσεων όλων 
των συμβασιούχων, μόνιμη και 
σταθερή δουλειά για όλες/ους 
σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Σημειώνουν στην ανακοίνωσή 
τους: «Ο αγώνας για την ανανέω-
ση των συμβάσεών μας δεν αφο-
ρά μόνο εμάς, αλλά όσες/ους ερ-
γάζονται με ελαστικές σχέσεις, 
που βρίσκονται, έχουν βρεθεί ή 
προβλέπεται να βρεθούν σε κά-
ποιο πρόγραμμα ανακύκλωσης 
της ανεργίας του ΟΑΕΔ. Αφορά 
κάθε εργαζόμενο/η είτε μόνιμο, 
είτε ΙΔΟΧ, είτε ΙΔΑΧ, είτε στον 
ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο τομέα, 
που βλέπει τα δικαιώματά του μέ-
ρα με τη μέρα να περιστέλλονται.

Οι κυβερνήσεις διαλύουν όλο 
και περισσότερο τα εργασιακά 
δικαιώματα, αδιαφορούν για την 
κοινωνική πλειοψηφία και προ-
τάσσουν τα συμφέροντα των 
λίγων έναντι των πολλών. Εμείς 

προτάσσουμε τα συμφέροντα 
των πολλών. Εργαζόμαστε σε 
υπηρεσίες του δημόσιου τομέα 
που ασφυκτιούν από την υπο-
στελέχωση, προσφέροντας κα-
θημερινά στο κοινωνικό σύνολο.

Κανείς εργαζόμενος/η δεν 
αξίζει αυτό τον “ρεαλισμό“ που 
μας παρουσιάζουν οι κυβερνή-
σεις, δηλαδή να δουλεύει για 
500 ευρώ 10ωρα σε καθεστώς 
τρομοκρατίας, να ψάχνει κάθε 
τρεις και λίγο για δουλειά. Το 
δικό μας όπλο είναι ο κοινός 
αγώνας με όλους/ες τους/τις 
εργαζόμενους/ες.  […]

Δε θα υποχωρήσουμε, δε θα 
δεχτούμε το μέλλον της ανεργί-
ας και της επισφάλειας. Θα αγω-
νιστούμε μέχρι τέλους!

Διεκδικούμε:
- Αμεση ανανέωση-παράταση 

της σύμβασής μας για χρονική 
διάρκεια ίση με την αρχική προ-
κήρυξη [12 μήνες] για το ήδη υφι-
στάμενο προσωπικό.

- Να σταματήσει η πολιτική 
ανακύκλωσης της ανεργίας μέσω 
των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.

- Μόνιμη και σταθερή δουλειά 
για όλες/ους σε δημόσιο και ιδι-
ωτικό τομέα. Να μπει τέλος στις 
ελαστικές σχέσεις εργασίας! Ιση 
αντιμετώπιση των εργαζομένων. 
Ιση αμοιβή για ίση εργασία με 
πλήρη ασφαλιστικά και εργασι-
ακά δικαιώματα. Ισα δικαιώματα 
για τις εργαζόμενες μητέρες και 
τις εγκύους.

- Στελέχωση των Υπουργείων, 
των δημόσιων υπηρεσιών και των 
δήμων με μόνιμο και σταθερό 
προσωπικό.

- Καμία απόλυση συναδέλφου/
ισσας. 

- Καμία συρρίκνωση του δη-
μόσιου τομέα. Καμία ιδιωτικο-
ποίηση των δημόσιων φορέων. 
Καμία σύμπραξη δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα [ΣΔΙΤ] στους 
δημόσιους φορείς.

- Λεφτά για τις ανάγκες των 
εργαζομένων και όχι για τα πλε-
ονάσματα».

Κουτοπονηριές τεχνοκρατών της πλάκας

Για «ολιστικό σχεδιασμό» έγραψε στα 
«Νέα» ο υφυπουργός στον Πρωθυ-

πουργό Ακης Σκέρτσος, αναφερόμενος 
στις φορολογικές και τις ασφαλιστικές 
παρεμβάσεις για τους λεγόμενους αυ-
ταπασχολούμενους.   «Θέτουμε το ύψος 
εισφορών της υποχρεωτικής κλάσης λίγο 
υψηλότερα από την τρέχουσα κατώτατη 
εισφορά, επειδή πιστεύουμε ότι ο ασφα-
λισμένος πρέπει να αποταμιεύει περισ-
σότερα για να απολαμβάνει καλύτερη 
σύνταξη. Και φροντίζουμε, μειώνοντας 
ταυτόχρονα τους φόρους, να εξασφαλί-
σουμε στον ασφαλισμένο τη δυνατότητα 
να αποταμιεύει περισσότερα», έγραψε ο 
Σκέρτσος, αντιγράφοντας αυτά που έλεγε 

ο Βρούτσης στου Αυτιά.
Δεν είναι όμως ηλίθιοι οι αυταπασχολού-

μενοι, ώστε να μπλέκουν τις βούρτσες με 
κάτι άλλο, όπως τους λέει ο κάθε Σκέρτσος. 
Περίμεναν κάποια ελάφρυνση από την υπερ-
φορολόγηση. Παραχώρησε μια ελάχιστη η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη (με τη μείωση του 
φόρου για εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ 
από 22% σε 9%) για να πάρει την υποστήρι-
ξή τους. Κι ύστερα, έρχεται και τους αυξάνει 
την κατώτατη (υποχρεωτική) ασφαλιστική 
εισφορά, παίρνοντάς τους πίσω ένα μέρος 
από την όποια φοροελάφρυνση. Και το κυ-
ριότερο, όλοι αντιλαμβάνονται ότι αύριο οι 
κλάσεις θα γίνουν υποχρεωτικές (ανάλογα 
με τα χρόνια ασφάλισης). Αλλιώς δεν είχαν 

κανένα λόγο να τις θεσπίσουν.
Ας μας πει, όμως, ο κουτοπόνηρος Σκέρ-

τσος τι θα γίνει με τους μισθωτούς, που 
αποτελούν μακράν την πλειοψηφία των 
ασφαλισμένων; Αυτοί δεν πρέπει να έχουν 
«τη δυνατότητα να αποταμιεύουν περισσό-
τερα»; Πώς θα γίνει αυτό, όμως, όταν οι μι-
σθοί και τα μεροκάματα κρατιούνται (με τη 
δύναμη του κράτους) σε άθλια επίπεδα (για 
να μη μιλήσουμε για την εισφοροδιαφυγή 
και την εισφοροκλοπή των καπιταλιστών); 
Και σαν να μην έφτανε αυτό, από 1.7.2020 
έχουν δεσμευτεί ότι θα γίνει η πρώτη μείωση 
ασφαλιστικών εισφορών (θ' ακολουθήσουν 
και άλλες), που οδηγεί με μαθηματική ακρί-
βεια στη μείωση των συντάξεων.
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Δεν πρέπει να αισθάνεται 
ικανοποιημένος ο Μαρι-
νάκης από τις εξελίξεις 

στην ποδοσφαιρική πιάτσα και 
γι΄ αυτό επικρατεί εκνευρισμός 
στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο. 
Ο σχεδιασμός που είχαν κάνει 
οι ερυθρόλευκοι για επίθεση σε 
όλα τα μέτωπα δεν έχει το απο-
τέλεσμα που θα ήθελαν. ΦΙΦΑ 
και ΟΥΕΦΑ απαξίωσαν την κα-
ταγγελία που τους έστειλε η δι-
οίκηση της ερυθρόλευκης ΠΑΕ 
και επί της ουσίας έδωσαν ψήφο 
εμπιστοσύνης στη διοίκηση της 
ΕΠΟ. Η Επιτροπή Επαγγελμα-
τικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) εξε-
τάζει με πολύ αργούς ρυθμούς 
την καταγγελία που έκαναν οι 
ερυθρόλευκοι για το ιδιοκτη-
σιακό καθεστώς της Ξάνθης 
και την εμπλοκή του Σαββίδη 
(επικοινωνιακά ο Μαρινάκης 
πήρε κάποιους πόντους, όμως 
όπως εξελίσσεται η υπόθεση, 
δε θα έχει το αποτέλεσμα που 
επιθυμεί), αδιαφορώντας για 
το αίτημα του Ολυμπιακού για 
άμεση απόφαση προκειμένου 
να διασφαλιστεί το κύρος του 
πρωταθλήματος. Η κυβέρνηση 
συνεχίζει να τηρεί στάση ουδε-
τερότητας στην κόντρα Σαββί-
δη-Μαρινάκη, παρά την πίεση 
που ασκούν οι ερυθρόλευκοι 
και μέχρι στιγμής η παρουσία 
του Αυγενάκη στη θέση του 
υφυπουργού Αθλητισμού δεν 
έχει προσφέρει το παραμικρό 
στην ομάδα του Πειραιά.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό 
με την ισοπαλία στο ντέρμπι 
κορυφής στο Καραϊσκάκης, που 
θεωρητικά δίνει ένα πλεονέκτη-
μα στον ΠΑΟΚ, αφού έχει το 
πλεονέκτημα της έδρας, έχουν 
δημιουργήσει ένα κλίμα δυ-
σφορίας στο λιμάνι. Επιβεβαιώ-
νοντας για μια ακόμη φορά το 
ποδοσφαιρικό «αξίωμα», ότι οι 
καπιταλιστές «επενδύουν» στο 
ποδόσφαιρο γιατί η δυναμική 
της ομάδας τούς βοηθάει να 
ασκήσουν πίεση προς τις κυ-
βερνήσεις και να προωθήσουν 
τα επιχειρηματικά τους σχέδια, 
ο Μαρινάκης αποφάσισε να 
χρησιμοποιήσει τις φυλλάδες 
του για να στείλει ένα ηχηρό 
μήνυμα στην κυβέρνηση.

Το πρωτοσέλιδο στα «Νέα» 
με αφορμή άρθρο του Σημίτη 
(«Καταπέλτης ο Κώστας Σημί-
της για τα ελληνοτουρκικά: Για 
όλα φταίει ο Καραμανλής») δεν 
είχε στόχο τον πρώην πρωθυ-
πουργό, αλλά την κυβέρνηση 
και τον Μητσοτάκη. Εμμέσως 
πλην σαφώς, ο Μαρινάκης ζη-
τάει από τον Κούλη να πάρει 
θέση υπέρ του, γιατί σε διαφο-
ρετική περίπτωση θα του βάζει 
συνεχώς «τρικλοποδιές». Ο Μα-
ρινάκης κατάφερε να αποκτήσει 
σημαντική «δύναμη πυρός» στο 
χώρο των ΜΜΕ και αν πετύχει 
και την «ανάσταση» του MEGA, 
θα είναι ο κυρίαρχος στο χώρο 
και θα μπορεί να επηρεάζει 
σημαντικά τις πολιτικές εξελί-
ξεις. Χρησιμοποιεί λοιπόν αυτό 
το όπλο για να μετατρέψει την 
ουδετερότητα της κυβέρνησης 
σε στήριξη των επιχειρηματικών 
του στόχων.

Ολοένα και πιο στενή γίνεται 
η επιτήρηση του ελληνικού 

ποδοσφαίρου από τις διεθνείς 
Ομοσπονδίες. Στο προηγούμε-
νο φύλλο είχαμε αναφερθεί στη 
ματαίωση της συνεδρίασης της 
«Steering Committee» (επιτρο-
πή που συμμετέχουν οι εκπρό-
σωποι των ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ, 
ο υφυπουργός Αθλητισμού, ο 
πρόεδρος της ΕΠΟ και οι εκ-
πρόσωποι από Super League 1 
και 2), εξαιτίας της φραστικής 
επίθεσης που δέχτηκαν οι αξι-
ωματούχοι των διεθνών Ομο-
σπονδιών από τον Μαρινάκη, 
μετά τη λήξη του ντέρμπι με τον 
ΠΑΟΚ. Αξιολογώντας τη ματαί-
ωση της συνεδρίασης, είχαμε 
κάνει την εκτίμηση ότι αποτελεί 
ήττα για τον Αυγενάκη και την 
κυβέρνηση, αφού επί της ουσίας 
ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ θεωρούν ότι 
είναι μέρος του προβλήματος 
και όχι της λύσης. Η εκτίμησή 
μας επιβεβαιώθηκε από τις εξε-
λίξεις.

Ο Αυγενάκης και ο πρόεδρος 
της ΕΠΟ Γραμμένος υποχρεώ-
θηκαν να πάνε στη Νιόν της 
Ελβετίας, προκειμένου να συμ-
μετάσχουν σε μια ευρεία σύσκε-
ψη (ουσιαστικά ήταν μια άτυπη 
συνεδρίαση της «Steering 
Committee»), η οποία θα αξι-
ολογούσε την κατάσταση που 
έχει δημιουργηθεί στο ελληνικό 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση 

της ΕΠΟ για τα συμπεράσματα 
της σύσκεψης (δεν υπήρξε κα-
μία διάψευση από την πλευρά 
της ΓΓΑ), «ο αυξανόμενος αριθ-
μός των δυσφημιστικών δηλώσε-
ων για το ποδόσφαιρο και τους 
παράγοντες του αθλήματος 
στην Ελλάδα, καθώς επίσης και 
για τους εμπειρογνώμονες και 
εκπροσώπους των ΦΙΦΑ και 
ΟΥΕΦΑ, αποτελεί μία από τις 
βασικές ανησυχίες για τους δι-
εθνείς φορείς διακυβέρνησης 
του ποδοσφαίρου. Καμία μορ-
φή βίας, λεκτική ή σωματική, 
δεν είναι ανεκτή και απαιτού-
νται άμεσες ενέργειες. Τα επό-
μενα βήματα αξιολογούνται και 
θα συζητηθούν στο πλαίσιο της 
νεοσυσταθείσας Επιτροπής Κα-
θοδήγησης, υπό το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού της 
Ελλάδας και την Ελληνική Πο-
δοσφαιρική Ομοσπονδία, προ-
κειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν».

Η ανακοίνωση φωτογραφίζει 
τον Μαρινάκη και μόνο άνετα 
δε θα πρέπει να αισθάνονται 
στο λιμάνι, αφού και επίσημα οι 
αξιωματούχοι των διεθνών Ομο-
σπονδιών δείχνουν ότι δε θα 
διστάσουν να επιβάλουν δρα-
στικές λύσεις σε βάρος όποι-
ου αμφισβητήσει την εξουσία 
τους. Η ανακοίνωση καταλήγει 
ότι «ως ομοσπονδία-μέλος των 
ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ, η Ελληνική 
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία 

εξακολουθεί να απολαμβάνει 
της πλήρους υποστήριξης των 
ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ, αλλά πολύ 
μικρή πρόοδος μπορεί να ση-
μειωθεί εάν όλοι οι εμπλεκόμε-
νοι παράγοντες στο ελληνικό 
ποδόσφαιρο δεν παρέχουν τη 
συναίνεσή τους και δεν επιδεί-
ξουν θέληση», αναγκάζοντας 
τον Αυγενάκη να κάνει γαργάρα 
τις πρόσφατες δηλώσεις του, με 
τις οποίες ασκούσε κριτική στη 
διοίκηση της ΕΠΟ (προφανώς 
για να ικανοποιήσει την ερυθρό-
λευκη πλευρά).

Με δεδομένο ότι ο Γραμμέ-
νος και η παρέα του έχουν παρα-
δώσει τα κλειδιά της ΕΠΟ στους 
εκπρόσωπους των διεθνών 
Ομοσπονδιών και ακολουθούν 
κατά γράμμα τις οδηγίες τους, 
προκειμένου να διατηρήσουν 
τις καρέκλες τους, μπορούμε 
εύκολα να συμπεράνουμε ότι 
τις εξελίξεις στο ελληνικό πο-
δόσφαιρο θα τις καθορίσουν 
ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ και αυτό 
σίγουρα δεν αρέσει ούτε στην 
κυβέρνηση ούτε στον Μαρινά-
κη (οι ερυθρόλευκοι πλέον θα 
πρέπει να βρουν τρόπο για να 
αποκαταστήσουν τις σχέσεις 
τους με τους εκπρόσωπους των 
διεθνών Ομοσπονδιών).

Βραχυπρόθεσμα, η κυβέρνη-
ση μπορεί να παίρνει μια ανάσα 
από την έντονη πίεση που της 
ασκεί ο Μαρινάκης, όμως είναι 
σίγουρο ότι δεν της αρέσει που 
δεν μπορεί να κάνει το «παιχνί-
δι» της και να χρησιμοποιήσει το 
ποδόσφαιρο όπως θα ήθελε. Για 
να μην παρεξηγηθούμε, δε θε-
ωρούμε σε καμία περίπτωση ότι 
ο Μαρινάκης και οι ερυθρόλευ-
κοι έχουν χάσει τον πόλεμο με 
τον Σαββίδη. Μια μάχη έχασαν, 
εκτέθηκαν επικοινωνιακά στους 
ερυθρόλευκους οπαδούς, αλλά 
αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι 
και είναι σίγουρο ότι θα κάνουν 
ενέργειες και θα προσπαθήσουν 
να αλλάξουν την εις βάρος τους 
κατάσταση.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Γαργάρες με ελβετικό χιόνι
Δύο χιλιάδες δεκαεννιά

πού είσαι, της ανατροπής γενιά;
Λέγαμε μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι θα 'ρθει καιρός 

που οι μπάτσοι θα μπουκάρουν στα σπίτια, στο πλαίσιο του 
προγράμματος «γ@μώ και δέρνω και λογαριασμό δεν δίνω». 
Ε, λοιπόν, το αστείο έφυγε κι έμεινε η φριχτή νέα πραγματικό-
τητα. Και δυστυχώς έρχονται κι άλλα, όσο ζητάμε έλεος κατα-
κερματισμένοι, πλανημένοι, άπραγοι και (γι' αυτό) ανήμποροι…

Τόσο πολύς ανθρωπισμός και τόση καλοσύνη
εύκολα δεν αντέχονται, σφίγγεται η καρδιά σου.
Μέρες και νύχτες «φωτεινές» και άγγελοι ολούθε
έτσι καθώς ξεπλένονται και γίνονται καινούργιοι.

«Και την ιστο-
ρία την πουτάνα 
έτσι τη γράφου-
νε και οι αστοί 
και οι κομμουνι-
στές: οριζόντια, 
ισόπεδη. Μιλάνε 
για λαούς, μιλάνε 
για μάζες, κανέ-
νας απ' αυτούς 
δ ε ν  μ π ό ρ ε σ ε 
ποτέ να νιώσει την ένταση, το πάθος, την κορύφωση και την 
πτώση κόσμων ολόκληρων σε ένα μονάχα 24ωρο από τη ζωή 
του επαναστάτη. Ξέρουν γράμματα, διαβάζουν, γράφουν και 
δεν κατάλαβαν ποτέ πως ο κάθε άνθρωπος είναι ένας κόσμος 
ολόκληρος, είναι μια ολόκληρη ιστορία. Δεν ξέρω, αλλά νο-
μίζω πως όταν ο άνθρωπος ξανακαταχτήσει την ανθρωπιά 
του, όταν ξαναρχίσει να δημιουργεί ανθρώπινο πολιτισμό, να 
γράφει πια την ιστορία κάθετα, όχι για λαούς και μάζες αλλά 
για τον Παύλο, για τη Ρηνιώ, για την Ελένη, για τον μαστρο-
Στέφανο, τότε μονάχα οι άνθρωποι θα ξέρουν τι κοστίζει η 
ιστορία, τι κοστίζει η συμμετοχή, τι θα πει η φράση “εκατό 
χιλιάδες νεκροί“ ή “βασανίζεται ένας άνθρωπος σε κάποια 
ασφάλεια“» (Χρόνης Μίσσιος).

Με την κανονικότητα και με την αριστεία
αθώοι φονιάδες, νόμιμη και η παιδεραστία.

Ας παραμερίσουμε επιχοιρήσεις και χοιροπαίδες που πλαι-
σιώνουν το ζοφερό, παρατεταμένο 1984 και ας μην ξεχνάμε 
τις παραδόσεις: Ο Δεκέμβριος, μέσα στα τόσα άλλα, είναι 
ο μήνας της γουρουνοχαράς! «Τομή χοίρων βέλτιστον» που 
έλεγαν και οι αρχαίοι υμών πρόγονοι.

Χριστουγεννιάτικο όνειρο! Στον ύπνο μου την είδα
να στέκει ολοστόλιστη στα ροζ, στα κιτς, με γόβες
και πήρα –λέει- αυθόρμητα λαμπάκια πέντε μέτρα

την τύλιξα, τη φώτισα κι ήταν η Κατερίνα!
Μέσα στα σπίτια ξεφυτρώνουν δέντρα, σε αντίθεση με τον 

υπόλοιπο χρόνο που μέσα στα δέντρα ξεφυτρώνουν σπίτια 
(διαρκώς ανανεώνονται α λα καρτ οι νόμοι για τις δασικές 
εκτάσεις). Προπαραμονή, παραμονή, προσμονή και μετά ξανά 
υπομονή και αναμονή για κάτι που -φυσικά- δεν είναι δυνατό 
να έρθει ποτέ από μόνο του… Μαύρα Χριστούγεννα κι ένας 
ακόμα πιο μαύρος χρόνος περιμένουν τους εργαζόμενους και 
τους άνεργους.

Χέρια και πόδια ανοιχτά, μαγκιά σαν είναι τσούρμο
μα σαν βρεθούνε μόνοι τους, μαντόνες τεθλιμμένες.

Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς την επίδραση που 
έχουν τα γυαλιστερά τενεκεδάκια στο πέτο ενός καράβλαχου 
(με την κακή έννοια). Δηλαδή τι άλλο από αποκτήνωση, δια-
φθορά, ασυδοσία, μεγαλομανία και ξιπασιά θα μπορούσαν 
να φέρουν;

«Για τους ελληναράδες πατρίδα είναι ένα μπλε πανί, ο Λε-
ωνίδας κι ο Κολοκοτρώνης και πάνω απ' όλα το μίσος για φτω-
χούς ανθρώπους που έχουν γεννηθεί λίγο πιο δίπλα. Πατρίδα 
για τους ελληναράδες δεν είναι τα μεροκάματα των ανθρώ-
πων που κατοικούν σ’ αυτό τον τόπο, δεν είναι οι θάλασσες που 
λούζουν αυτό τον τόπο, δεν είναι τα βουνά αυτού του τόπου. 
Για όλα αυτά παλεύουν και τα υπερασπίζονται οι “απάτριδες 
αναρχοάπλυτοι“ και τα “προδοτικά κουμμούνια“» (Πέτρος Κα-
πετανόπουλος - «Για ποια πατρίδα αγωνίζεται ο καθένας…»).

Μαύρες γιορτές, μαύρη ζωή, μαύρη η κάθε μέρα
αλλά πού νους για σηκωμό. Μονάχα μαύρος φόβος.

«Μόνο το πέρασμα στην περιοχή της δράσης φέρνει μαζί 
του την ελπίδα της αυγής» (Αλέξανδρος Παναγούλης).

Εν μέρει Christmas! End a happy new year. Του χρόνου πάλι, 
του χρόνου πάλη. Καλότοιχο το 2020.

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Η ισπανική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έπαιξε τα ρέστα της για 
να γίνει κανονικά το Classico (η ύλη έκλεισε πριν από την προ-
γραμματισμένη διεξαγωγή του και δε γνωρίζουμε αν ο σχεδιασμός 
είχε αποτέλεσμα). Για να πέσει η ένταση του τελευταίου διαστήμα-
τος και να γίνει κανονικά το παιχνίδι, οι δυο ομάδες υποχρεώθηκαν 
να καταλύσουν στο ίδιο ξενοδοχείο και να πάνε μαζί στο γήπεδο, 
προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις για τη Ρεάλ 
στους δρόμους της Βαρκελώνης. Παράλληλα, έγινε μια μεγάλη 
επικοινωνιακή προσπάθεια για να δημιουργηθεί ένα ενωτικό κλί-
μα και να ενισχυθεί η άποψη ότι είναι απλά ένας ποδοσφαιρικός 
αγώνας και δεν πρέπει να αξιοποιηθεί για να προωθηθούν πολι-
τικές επιλογές. Στη φωτογραφία, ένας καλλιτέχνης του δρόμου 
(σύμφωνα με τα δημοσιεύματα), προκειμένου να συμβάλει στην 
ομαλή διεξαγωγή του ντέρμπι, ζωγράφισε σε τοίχο τους αρχηγούς 
των δύο ομάδων, Ζεράρ Πικέ και Σέρχιο Ράμος να δίνουν ένα 
φιλί, με μια καρδιά στο φόντο, μεταφράζοντας έτσι την ανάγκη 
για αγάπη ανάμεσα στα δύο «στρατόπεδα». Οπως ήταν φυσικό, 
το συγκεκριμένο γκραφίτι, έτυχε μεγάλης δημοσιότητας, αφού το 
μήνυμά του απηχούσε στο ακέραιο τον πυρήνα της προσπάθειας 
για τη διεξαγωγή του ντέρμπι. Αν κάτι πρέπει να σχολιάσουμε, 
εκτός από το αντιαισθησιακό γκραφίτι, είναι το ξεβράκωμα της 
διοίκησης της Μπαρτσελόνα. Η ηγεσία της καταλανικής ομάδας 
δέχτηκε να παίξει το παιχνίδι της ισπανικής Ομοσπονδίας, κόντρα 
στη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των οπαδών της ομά-
δας, που είναι υπέρ της ανεξαρτησίας, αποδεικνύοντας με τον πιο 
ξεκάθαρο τρόπο ότι ξέρει να πειθαρχεί στα όρια που τίθενται από 
τη συμμετοχή της ομάδας στο πρωτάθλημα.

Οταν είσαι σωστός επαγγελ-
ματίας προσέχεις και την παραμι-
κρή λεπτομέρεια. Αλλωστε όπως 
λέει και η λαϊκή ρήση, η λεπτομέ-
ρεια κάνει τη διαφορά. Και αν σε 
κάποιους γεννήθηκε το ερώτημα 
γιατί δεν επέλεξε κουραμπιέδες, 
η απάντηση είναι προφανής: Εί-
ναι άσπροι και δεν ταιριάζουν 
με το ντεκόρ του καταστήματος. 
Ασε που το άσπρο χρώμα έχει 
και μια νότα αισιοδοξίας.
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> Αρρωστη αρ-ιστεία.

> Κοινωνικά.

> Η ανύπαρκτη αστυνομική 
βία (ΚΑΙ στο Κουκάκι) – κατά 
Χρυσοχοΐδη.

> «Τρελά» δώρα Μητσοτάκη…

> Πάρε, κόσμε…

> Παπάρ-ε, κόσμε…

> Ο αθώος Τραμπ.

> Νάτες (και πάλι) «οι δημο-
κρατικές δυνάμεις» - του Τσα-
καλώτου.

> Του Ευκλείδη.

> Οχι του Θρασύβουλου.

> Ο Αλιβιζάτος και η… ΕΔΕ.

> Οχι η ΕΔΕ–τροτσκιστές.

> “Who will be the next Labour 
leader?” Οντως: who?

> Ασήμαντο έως ρητορικό το 
ερώτημα.

> Π(ρ)υξ – Κλαψ…

> Οχι άλλο κάρβουνο.

> Αργεντινή: Φερνάντες-Κίρ-
τσνερ: ίδια γεύση.

> Φυσικά και «εκβιασμός δεν 
είναι ο ταξικός αγώνας».

> Οι δημοσιογράφοι (ξέρουμε 
ποιοι…) ΠΡΙΝ τους μπάτσους 
στο Κουκάκι.

> Οπως (κάποτε) οι παπάδες 
πριν το στρατό.

> Ιδια γεύση.

> Ο μαρκουτσοφόρος Βορί-
δης και ο νόμος και τάξη.

> Για τη σιγή νεκροταφείου.

> Δεν ξεχνάνε την… κανονι-
κότητα: «Καλύτερα από τα 
περσινά επίπεδα των 3,5 δισ. 
ευρώ, αλλά πολύ μακριά από 
τα 5,4 δισ. ευρώ του 2009 
δείχνουν τα στοιχεία από τις 
πρώτες μέρες εφαρμογής 
του εορταστικού ωραρίου 
για τα καταστήματα» www.
efsyn.gr, 18/12/2019. Κοινώς, 
ΠΑΝΤΑ δουλειά την Κυριακή 
(ΚΑΙ απ’ την «ημιεπίσημη» του 
ΣΥΡΙΖΑ).

> Οι «μακρο-οικονομικές ανι-

σορροπίες».

> Δηλαδή, παλατζαρίσματα.

> Που έρχονται στα ίσα τους 
με αίμα εργατικό.

> Μας δουλεύει (ΚΑΙ) η ΓΣΕΕ: 
«Υπολογίστε online το δώρο 
Χριστουγέννων».

> Αλλη μια φορά: ΓΣΕΕ-ΑΔΕ-
ΔΥ, κρεμασμένοι με σκοινί!

> Ετήσιος μισθός διευθύνο-
ντος συμβούλου της ΕΥΑΘ Ν. 
Γεωργιάδη 77.000 (…).

> Ουδέν σχόλιον.

> Ομάδα UpStories: up yours!

> Οι… άριστοι, οι εθνικόφρο-
νες και Ελληναράδες και το 
ξερίζωμα των αρχαιολογικών 
ευρημάτων στο σταθμό Βενι-
ζέλου (Θεσσαλονίκη).

> Οι… απευθείας απόγονοι των 
αρχαίων Ελλήνων.

> …με περικεφαλαία (αλλά όχι 
βλάκες).

> Καλά κάνουν και γράφουν 
στα παπάρια τους το ντέρμπι 
Μπάρτσα-Ρεάλ οι πάμπολλοι 
διαδηλωτές στην Καταλωνία.

> Το «αρραγές μέτωπο για τα 
εθνικά θέματα» του Κατρού-
γκαλου.

> Αναβάθμιση της μπατσοκα-
ταστολής στη (διαδηλώνουσα) 
Γαλλία.

> ΚΑΙ αύξηση της στρατιωτι-
κής θητείας.

> Το θέμα είναι ΠΟΙΟΙ ΑΚΟΥ-
ΣΑΝ το κάλεσμα των Συρι-

ζαίων (νεολαίας) για «άμεσα 
παραίτηση» του Χρυσοχοΐδη. 
Ποιοι έτειναν ευήκοον ους…

> Πρόταση αθώωσης Χρυσής 
Αυγής – Σύλληψη δύο ανθρώ-
πων για βομβιστικές επιθέσεις 
κατά γραφείων Χρυσής Αυγής.

> Η κανονικότητα.

> Απάντηση (ΚΑΙ) από το τιμω-
ρό χέρι του λαού.

> Η… παραοικονομία στην έκ-
θεση του ΔΝΤ.

> Οι αγρότες κινούνται. Αλλά 
στην Ολλανδία.

> Η Φώφη και η «εικονική 
πραγματικότητα» του Κούλη.

> Ασπιλη και… πλούσια η φασι-
στική Χρυσή Αυγή.

> Οι «υπηρεσίες» αμείβονται.

> Δολοφονίες, επιθέσεις και 
άλλες δράσεις υπό «ενάρε-
των» έως και… ενάριστων.

> «Δεν είναι κανονικό το κρά-
τος» - ο στόμας του Μπαρούφ.

> Ανευ δώρου Χριστουγέννων 
οι οδηγοί ταξί.

> Η… Χεσεέ τι λέει επ’ αυτού;

> «Δυο χιλιάρικες στολές να 
παίρνετε και παίζετε με εμάς 
που έχουμε να φάμε;»

> Απορία.

> Η απάντηση είναι η ίδια η 
δράση των ένστολων γουρου-
νιών.

> www.iefimerida.gr: μπατσο-
σάιτ.

> Ετσι ακριβώς.

> Ο μη Παρθενώνας.

> Τι λέτε, ούγκανοι;

> Νάτο και το… τσούρμο: 
«Πολιτική βία άκρας Αριστε-
ράς 1.886, άκρας Δεξιάς 500 
περιστατικά». Το παπαγαλάκι 
του υπουργείου μπατσικής 
καταστολής Τ. Τέλλογλου, 
www.kathimerini.gr.

> Γι’ αυτό και η άκρα Δεξιά… 
επιβραβεύεται…

> Τυχαίο;

> Καθόλου, μα καθόλου τυ-

χαίο.

> Οργανωμένη επίθεση κανο-
νικότητας.

> Για να σβηστεί η επιθυμία για 
τις μελλούμενες αντιστάσεις.

> Ομα.δ.α.

> Σελίδα ενστάσεων για το 
μέρισμα.

> Μια αναλογία με τις ΕΔΕ για 
μπάτσους.

> Το ρατσιστικό φιδάκι Τ. Θεο-
δωρόπουλος (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 
18/12/2019, «Γιατί μας περιφρο-
νούν οι μετανάστες»).

> «Σήμερα, δεν υπάρχει καμ-
μία αμφιβολία ότι το καθε-
στώς του Στάλιν ήταν ένα τέ-
ρας μαζικών δολοφονιών και 
ότι η σημασία του ρόλου του 
στην ήττα του Γ’ Ράιχ απαιτεί 
μεγάλες τροποποιήσεις της 
συμβατικής εικόνας». Κοινώς, 
γιατί υπάρχει η ανάγκη αναθε-
ώρησης της Ιστορίας με βάση 
τη διαστρέβλωση («μεγάλες 
τροποποιήσεις της συμβατικής 
εικόνας»). Νόρμαν Ντέιβις, 
από την εισαγωγή στο βιβλίο 
του «Η Ευρώπη σε πόλεμο», 
ΙΩΛΚΟΣ και «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙ-
ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», φ. 122, 
30/03/2014.

> Την αυξημένη συμμετοχή 
στις τωρινές διαδηλώσεις στη 
Γαλλία, οι εκεί μπάτσοι την εί-
δαν… μειωμένη.

> Macron, des retraites au cul!

> «Πριν από μερικά χρόνια μια 
ομάδα διανοουμένων έφυγε 
από την πόλη και εγκαταστά-
θηκε στο χωριό. Τότε κανένας 
δεν είδε αυτό το ζήτημα σαν 
κάτι που εγκυμονεί κινδύνους. 
Αργότερα αυτοί, αφού κατα-
γράφτηκαν σαν ιδιοκτήτες-γαι-
οκτήμονες στις περιοχές που 
μετοίκησαν, εμφανίστηκαν 
σαν ιδεολόγοι των αγροτών…» - 
Μ. Μτσεντλόφ, υποδιευθυντής 
του «Ινστιτούτου μαρξισμού-
λενινισμού» της Μόσχας, στο 
βιβλίο: «Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΥΠΑΡΚΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ – 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟ-
ΣΙΟ ΤΟΥ Κ.Μ.Ε», Σύγχρονη 
Εποχή, 2ος 1983. Γαιοκτήμονες 
μετά το 1970… (στην Πολωνία).

Βασίλης

Καλή, λοιπόν, η χρυσή αυγή…

Της καταστολής συνέχεια

Βγήκε σεργιάνι το μπατσοχαφιεδότσουρμο

Το πρωί, στο λεωφορείο στριμωχτός,
μια διαδήλωση κοιτάς πίσω απ’ τα τζάμια

Φυσικά και οι φασίστες
είναι τα κοπρόσκυλα των καπιταλιστών
Γι’ αυτό και οι αστοί τους χαϊδεύουν…

  Dixi et salvavi animam meam

u Η “Daily Mirror” έδωσε 
στη δημοσιότητα το εναλ-
λακτικό πρωτοσέλιδο που 
είχε ετοιμάσει για την πε-
ρίπτωση που κέρδιζαν τις 
βρετανικές εκλογές οι Ερ-
γατικοί του Κόρμπιν. «Τρο-
λιά» είναι, φυσικά. Σιγά μη 
χρειαζόταν να έχει μια με-
γάλη εφημερίδα έτοιμα δύο 
πρωτοσέλιδα. Μια σύσκεψη 
δέκα λεπτών ανάμεσα στα 
κορυφαία στελέχη της θα 
ήταν αρκετή. Σε λιγότερο 
από μισή ώρα οι γραφίστες 
θα είχαν έτοιμο το πρωτο-
σέλιδο. Περισσότερη δου-
λειά θα είχαν οι συντάκτες που θα έκαναν τις αναλύσεις στις 
μέσα σελίδες. Κανένα εναλλακτικό πρωτοσέλιδο δεν είχαν 
έτοιμο. Εφτιαξαν ένα, για να «την πουν» στον Κόρμπιν.

u «Περισσότερες σαρδέλες και λιγότερα πρόβατα» γράφει 
το πλακάτ στα χέρια του διαδηλωτή. Δεν ήταν και λίγοι αυτοί 
που μαζεύτηκαν στην πλατεία Σαν Τζιοβάνι της Ρώμης. Σε 
100.000 τους υπολόγισαν. Διαδήλωσαν ενάντια στο νεοφα-
σισμό, το ρατσισμό, τον Σαλβίνι. Ο γνωστός παρτιζάνικος 
ύμνος «Μπέλα τσιάο» δονούσε τη διαδήλωση. Αντίστοιχες 
διαδηλώσεις έγιναν και στο Μιλάνο, τη Νάπολη, το Παλέρμο, 
τη Φλωρεντία. Πρόκειται για μια αυθόρμητη κινητοποίηση του 
αριστερού κόσμου της Ιταλίας, που ξεκίνησε από τα λεγόμενα 
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ετσι δημιουργήθηκε το «κίνη-
μα της σαρδέλας», καθώς οι διαδηλωτές στέκονται κοντά ο 
ένας στον άλλο, όπως οι σαρδέλες σ' ένα κουτί κονσέρβας. 
Πρόκειται για έναν κόσμο με αναμφισβήτητα αντιφασιστικά 
αισθήματα, παραζαλισμένου πολιτικά όμως. Βλέπει τον Σαλ-
βίνι να καλπάζει προς την εξουσία (την οποία την επόμενη 
φορά μπορεί να πάρει μόνος του) και φρίττει. Εχει μάθει, όμως, 
δεκαετίες τώρα, να εκφράζεται κυρίως μέσω της κάλπης. Στην 
πραγματικότητα, αυτό γίνεται και με το «κίνημα της σαρδέ-
λας». Ισως αύριο δούμε να δημιουργείται ένα κόμμα με σήμα 
τη σαρδέλα. Μπας και καταφέρει να κόψει ψήφους από τον 
Σαλβίνι ή έστω να συγκεντρώσει ένα σημαντικό τμήμα της 
διάσπαρτης αριστερής ψήφου, για να υπάρξει η δυνατότητα 
μιας κυβέρνησης χωρίς τον Σαλβίνι. Μέχρις εκεί…

u Μπορεί να φαίνε-
ται «χαμένη υπόθε-
ση», όμως η ιστορία 
του εργατικού κινή-
ματος και των διεκ-
δικήσεών του στο 
πεδίο των άμεσων 
σχέσεών του με το 
κεφάλαιο είναι γε-
μάτη από «χαμένες 
υποθέσεις» που στο 
τέλος αποδείχτηκε 
ότι δεν ήταν χαμένες. 
Επειδή κάποιοι επέ-
μειναν πεισματικά 
να τις κρατούν στον 
«αφρό», να αγωνίζο-
νται, να προσπαθούν 
να συσπειρώσουν 
τους συναδέλφους, να μην απογοητεύονται και να προετοι-
μάζουν την αντεπίθεση. Ετσι και εγκαταλείψεις τους στόχους, 
έχεις χάσει από τα αποδυτήρια.

οι τοίχοι έχουν φωνή



Το μεγάλο κενό
Η μεγαλύτερη ήττα του Εργατικού Κόμματος από το 

1935. Σάρωμα των Τόρις στις εκλογικές περιφέρειες του 
«Κόκκινου Βορρά», εκεί όπου η εργατική πλειοψηφία 
δεν επέτρεπε να εκλεγεί υποψήφιος άλλος απ' αυτόν 
των Εργατικών. Κάπως έτσι θριάμβευσε ο Τζόνσον στις 
βρετανικές εκλογές της προηγούμενης εβδομάδας. 
Μπορεί να νικούσε έτσι ή αλλιώς, όμως το θρίαμβό του  
τον εξασφάλισε το βρετανικό προλεταριάτο στα παρα-
δοσιακά προπύργιά του, γεγονός στο οποίο ο Τζόνσον 
έκανε ειδική μνεία, ευχαριστώντας αυτούς που εγκατέ-
λειψαν την παραδοσιακή εκλογική τους συμπεριφορά 
και υποσχόμενος ότι δε θα τους απογοητεύσει.

Δε θα τους απογοητεύσει σε τι; Στην υλοποίηση του  
Βrexit, το οποίο σφράγισε καθοριστικά την προεκλογι-
κή ατζέντα. Γιατί κατά τα άλλα, το βρετανικό προλετα-
ριάτο δεν πρόκειται να εισπράξει τίποτ' άλλο εκτός από 
ανεργία, φτώχεια και μιζέρια, την οποία διασκεδάζει με 
τα πενιχρά κοινωνικά επιδόματα.

Δεν είναι η συμμετοχή στην ΕΕ που καταδικάζει το 
βρετανικό προλεταριάτο σε μαρασμό, αλλά ο βρετα-
νικός καπιταλισμός. Μέσα ή έξω από την ΕΕ, το αποτέ-
λεσμα για το βρετανικό προλεταριάτο θα είναι το ίδιο. 
Οι οπαδοί του Βrexit, όμως, κατάφεραν να μετατρέ-
ψουν το αίτημα ενός τμήματος της αστικής τάξης για 
μια διαφορετική οικονομική σχέση με τις χώρες της 
ηπειρωτικής Ευρώπης, σε αίτημα της πλειοψηφίας του 
προλεταριάτου. Πώς; Αναμοχλεύοντας το ρατσισμό 
και το τρύπιο όραμα της άλλοτε κραταιάς βρετανικής 
αυτοκρατορίας και τάζοντας ψεύτικους κοινωνικούς 
παραδείσους. Η προπαγάνδα του Τζόνσον, του Φάρα-
τζ και των υπόλοιπων Brexiteers υπήρξε όλα αυτά τα 
χρόνια εξαιρετικά απλή: «Εξω από την ΕΕ θα οικοδο-
μήσουμε μια δυναμική οικονομία, χωρίς δεσμεύσεις, 
όπως υπήρξε η Βρετανική Αυτοκρατορία, της οποίας 
θα ξανακατακτήσουμε το ζωτικό οικονομικό χώρο. Δε 
θα έρχεται ο πολωνός υδραυλικός και η σλοβένα καθα-
ρίστρια να παίρνουν τις δουλειές από τους Βρετανούς. 
Και τα λεφτά που δίναμε στην ΕΕ θα χρησιμοποιηθούν 
για κοινωνικές δαπάνες, πρωτίστως για την Υγεία».

Το βρετανικό προλεταριάτο έχαψε το παραμύθι και 
έστειλε τους Εργατικούς στα τάρταρα. Δε θέλουμε να 
πούμε πως αν ψήφιζε Εργατικούς θα άλλαζε η ζωή του. 
Εκείνο που θέλουμε να σημειώσουμε είναι η αντιφατι-
κότητα. Το βρετανικό προλεταριάτο δεν πολέμησε την 
ΕΕ από τ' αριστερά, από τη σκοπιά των ταξικών του 
συμφερόντων, αλλά από τα δεξιά. Από θέσεις ιμπερι-
αλιστικές, ρατσιστικές, ξενοφοβικές. Και θα το πληρώ-
σει, φυσικά, αυτό. Αλλά δε θα 'ναι η πρώτη φορά…

Αντίστοιχες τάσεις βλέπουμε και σε άλλες καπιταλι-
στικές χώρες. Δε θα πάμε στις ΗΠΑ, όπου τα πιο φτωχά 
λαϊκά στρώματα ψηφίζουν Τραμπ, γιατί εκεί η πολιτική 
παράδοση είναι διαφορετική από αυτή της Ευρώπης. 
Τι συμβαίνει, όμως, στην Ιταλία, μια χώρα με μακρά 
εργατική παράδοση (ρεφορμιστική έστω, όπως και η 
βρετανική άλλωστε); Σαρώνει ο νεοφασίστας Σαλβίνι. 
Παίρνει τεράστια ποσοστά ψήφων στα προλεταριακά 
κάστρα, στις άλλοτε «κόκκινες» περιοχές. Με τι πρό-
γραμμα; Με ρατσιστικές κραυγές κατά των μεταναστών 
και με δήθεν αντι-ΕΕ ρητορική (την οποία δεν τολμά 
να φτάσει στο επίπεδο της εξόδου, γιατί καραδοκεί 
η ιταλική μονοπωλιακή αστική τάξη). Τα ίδια και στη 
Γαλλία με το κόμμα της Λεπέν. Οπου ο νεοφασισμός 
μεταμφιέζεται σε εθνικιστική-ξενοφοβική Ακροδεξιά, 
κερδίζει ανάμεσα στα φτωχά λαϊκά στρώματα, αλλά 
και στο προλεταριάτο.

Κάθε χώρα έχει βέβαια τις ιδιομορφίες της, αλλά 
αν ψάξουμε το κύριο, θα διαπιστώσουμε ότι είναι το 
τεράστιο ταξικό πολιτικό κενό που σαν λευκή κορδέ-
λα αγκαλιάζει το προλεταριάτο σε όλη σχεδόν την 
Ευρώπη. Η κρίση του καπιταλισμού ξεγύμνωσε τη σο-
σιαλδημοκρατία. Η κατάρρευση του παλινορθωμένου 
καπιταλισμού στην Ανατολή (που φορούσε μάσκα σο-
σιαλισμού) ξεγύμνωσε τα ρεβιζιονιστικά κόμματα. Το 
καινούργιο πολιτικό επαναστατικό υποκείμενο δεν έχει 
ακόμα εμφανιστεί και πρέπει να τρέξουμε.

Π.Γ.

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

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

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινοΜετά από μια καλά σχεδι-
ασμένη και εκτελεσμένη 

αστυνομική επιχείρηση, συ-
νελήφθη ο τρομοκράτης που 
απειλούσε με αφανισμό τον 
ελληνικό λαό. Ονομάζεται 
Δημήτριος Ινδαρές και επί 
χρόνια κάλυπτε την καταχθό-
νια τρομοκρατική δράση του 
παριστάνοντας τον σκηνοθέτη.

Στην τρομοκρατική οργά-
νωση «Τσαλαπετεινός», που 
είχε συγκροτήσει ο Ινδαρές, 
συμμετείχαν οι δύο γιοι του, 
ηλικίας 23 και 26 ετών, φοιτη-
τής και ασκούμενος δικηγό-
ρος, αντίστοιχα, καθώς και η 
σύζυγός του Ερση Σπαρτιώτη, 
η οποία ήταν υπεύθυνη για 
την επικοινωνική δουλειά της 
οργάνωσης (γι΄αυτό ήταν αυ-
τή που μίλησε στα ΜΜΕ και 
μην ακούτε αυτούς που λένε 
πως ήταν η μοναδική από την 

οικογένεια που δεν είχε συλ-
ληφθεί).

Αρμόδιες πηγές αναφέ-
ρουν ότι ο Ινδαρές είχε και 
διασυνδέσεις με τη διεθνή 
τρομοκρατία, με την οποία 
επικοινωνούσε με μια δύσκο-
λη κωδική γλώσσα, την οποία 
οι ειδικοί της Αντιτρομοκρα-
τικής προσπαθούν να αποκω-
δικοποιήσουν, ελέγχοντας τις 
ταινίες του Ινδαρέ και κυρίως 
αυτές που έχουν βραβευτεί 
σε κινηματογραφικά φεστι-
βάλ. Για παράδειγμα, θεωρεί-
ται βέβαιο ότι η ταινία του «Ο 
Τσαλαπετεινός του Wyoming» 
ήταν ένα μήνυμα προς κάποια 
ξένη τρομοκρατική οργάνωση 
για συνάντησή τους επί αμερι-
κανικού εδάφους. Ενώ η ται-
νία «Γαμήλια Νάρκη», επίσης 
βραβευμένη, ήταν μήνυμα για 
την αποστολή μεγάλης ποσό-
τητας εκρηκτικών, με τα οποία 
ο Ινδαρές θα έστηνε γλέντι, 
καταστρέφοντας βασικές υπο-
δομές του ελληνικού κράτους.

Από την Αντιτρομοκρατική 
ερευνάται το πού έλαβε εκ-
παίδευση ανταρτοπολέμου ο 
Ινδαρές, διότι επέδειξε ικανό-
τητες μαχητή εκπαιδευμένου 
στις πολεμικές τέχνες. Την 
τελευταία στιγμή και χάρη 
στην ετοιμότητα και την άρτια 
εκπαίδευση των επίλεκτων αν-
δρών της ΕΛΑΣ, αποσοβήθηκε 
η προσπάθεια του τρομοκρά-
τη να αρπάξει ένα αστυνομικό 
όπλο. Ετσι και τα κατάφερνε, 
ήταν αποφασισμένος να σκορ-
πίσει το θάνατο για να διαφύ-
γει μαζί με τους γιους του και 
τη σύζυγό του, αναφέρουν 
αστυνομικές πηγές που ήταν 
παρούσες στα γεγονότα.

Ο τρομοκράτης, παρά τις 

αδιαμφισβήτητες ικανότητές 
του, προδόθηκε από την ελλι-
πή γνώση του επί των αρχών 
του Συνταγματικού Δικαίου. 
Νόμιζε ότι ισχύει ακόμη το 
απαραβίαστο του οικιακού 
ασύλου από τα όργανα της 
εκτελεστικής εξουσίας. Οταν 
το επικαλέστηκε ενώπιον των 
αστυνομικών που του ζητού-
σαν αξημέρωτα να περάσουν 
από το σπίτι του για να εκτε-
λέσουν την επιχείρησή τους σε 
διπλανό άντρο τρομοκρατών, 
οι αστυνομικοί κατάλαβαν 
αμέσως ότι έχουν απέναντί 
τους έναν επικίνδυνο τρομο-
κράτη. Και πράγματι, έπιασαν 
λαβράκι. Αποδείχτηκε και πάλι 
ότι οι τρομοκρατικές οργανώ-
σεις είναι συγκοινωνούντα 
δοχεία.

Κυβερνητικές πηγές σημει-
ώνουν, επίσης, την ικανότητα 
του Ινδαρέ στο κοινωνικό κα-
μουφλάζ, ένεκα της οποίας 
γνωστοί άνθρωποι της τέχνης, 
όπως ο σκηνοθέτης Π. Βούλ-
γαρης, οι ηθοποιοί Ε. Ράντου, 
Α. Λογοθέτης, Μ. Παπαδημη-
τρίου και άλλοι, τον παρου-
σιάζουν ως έναν από τους 
πιο ήσυχους ανθρώπους που 
έχουν γνωρίσει στη ζωή τους. 
Ας παραδεχτούν, επιτέλους, 
ότι έσφαλαν. Η αστυνομία δεν 
κάνει ποτέ λάθος. Και δε λέει 
ποτέ ψέματα.

Ψέματα λέει, προφανώς, 
η φωτογραφία. Τραβηγμένη 
από μακριά και μάλλον με 
κινητό, δεν είναι και τόσο κα-
θαρή. Φαίνεται, όμως, ένας 
άνθρωπος, ημίγυμνος, με τα 
χέρια δεμένα στην πλάτη 
και το μπλουζάκι του να του 
το έχουν φορέσει κουκούλα, 
πεταμένος στην ταράτσα, 
πολύ πρωινές ώρες μέσα στο 
δεκεμβριάτικο κρύο και την 

υγρασία, περικυκλωμένος από 
μισή ντουζίνα μπάτσους. Δεν 
υπήρχε κουκούλα, το μπλου-
ζάκι τραβήχτηκε κατά τη σύλ-
ληψη, δήλωσε ο εκπρόσωπος 
Τύπου της Αστυνομίας, με τη 
βεβαιότητα ότι απευθύνεται 
σε ηλίθιους. Ακόμα κι αν η 
μπλούζα τραβήχτηκε κατά τη 
σύλληψη, γιατί δεν του την 
κατέβασαν οι μπάτσοι, αφού 
ο ίδιος δεν μπορούσε να το 
κάνει με τα χέρια δεμένα στην 
πλάτη; Ακόμα και στις χολιγου-
ντιανές ταινίες το βλέπουμε το 
κόλπο των μπάτσων: τραβούν 
τη μπλούζα του θύματός τους 
και τη μετατρέπουν σε κουκού-
λα, για να τον εξευτελίσουν και 
να του κόψουν την όραση, βυ-
θίζοντάς τον στο φόβο.

Η κυβέρνηση της ΝΔ εφαρ-
μόζει το δόγμα «νόμος και 
τάξη» με μαέστρο τον Χρυσο-
χοΐδη. Οι στόχοι που επέλεξε 
(πανεπιστήμια, καταλήψεις 
και «Εξάρχεια») ακολουθούν 
το γνωστό φασιστικό δόγμα 
της απομόνωσης κοινωνικών 
κομματιών που θεωρούνται 
πιο ευάλωτα, της απόσπασης 
κοινωνικής συναίνεσης ενά-
ντια στην «παραβατικότητα», 
ώστε να εμπεδοθεί ένα κλίμα 
πειθάρχησης στις απαιτήσεις 
της πιο άγριας καταστολής, 
ένα κλίμα τρόμου και απο-
δοχής της κρατικής βίας ως 
υπέρτατου κοινωνικού αγαθού.

Αυτά, όμως, δε γίνονται 
«αναίμακτα», όπως ενδεχο-
μένως θεωρούν κάποιοι. Δεν 
έχουν κόστος μόνο για εκεί-
νους που δέχονται άμεσα την 
καταστολή, αλλά ευρύτερα για 
την κοινωνία. Ο εφιάλτης της 
οικογένειας Ινδαρέ ήρθε να 
το επιβεβαιώσει (νωρίς-νωρίς 
ευτυχώς). Οι άνθρωποι ξύ-
πνησαν αξημέρωτα από τους 

πολιορκητικούς κριούς των 
μπάτσων που προσπαθούσαν 
να σπάσουν την πόρτα του «κά-
στρου» της κατάληψης. Οταν 
οι μπάτσοι απαίτησαν να τους 
αφήσουν να περάσουν μέσα 
από το διαμέρισμά τους, αρ-
νήθηκαν να επιτρέψουν την 
παραβίαση του οικιακού ασύ-
λου χωρίς εισαγγελικό ένταλ-
μα. Οι μπάτσοι τους έγραψαν 
εκεί που δεν πιάνει μελάνι και 
ανέβηκαν στην ταράτσα τους. 
Οταν αυτοί ανέβηκαν στην τα-
ράτσα με τις πυτζάμες για να 
διαμαρτυρηθούν, τους πλάκω-
σαν στο ξύλο, τους αλυσόδε-
σαν, τους τύλιξαν σε μια κόλλα 
χαρτί και τους φόρτωσαν ό,τι 
κατηγορία μπορούσε να γεν-
νήσει το αρρωστημένο μυα-
λό τους. Μέχρι και απόπειρα 
να αρπάξει το όπλο μπάτσου 
φόρτωσαν στον 55χρονο Ινδα-

ρέ, έναν άνθρωπο που όσοι τον 
γνωρίζουν δηλώνουν δημόσια 
και επώνυμα ότι είναι ήσυχος. 
Και ήσυχος να μην ήταν, τι θα 
μπορούσε να κάνει μόνος του 
απέναντι στους Ράμπο των 
ΕΚΑΜ;

Κι ενώ η σύζυγος και μητέρα 
των συλληφθέντων περιγράφει 
τι συνέβη, με τους γείτονες να 
επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά 
της και ανθρώπους της τέχνης 
να δηλώνουν ευθαρσώς ότι 
την πιστεύουν σε ό,τι λέει, ο 
Χρυσοχοΐδης καλύπτει από-
λυτα τους προκλητικούς ισχυ-
ρισμούς της μπατσαρίας, που 
«φωνάζουν από μακριά» ότι 
είναι ψεύτικοι.

Μια οικογένεια υπερα-
σπίστηκε το -κατοχυρωμένο 
υποτίθεται- δικαίωμά της στο 
οικιακό άσυλο και βρίσκεται 
αντιμέτωπη με ολόκληρο τον 
μηχανισμό καταστολής, από 
την πολιτική του ηγεσία μέχρι 
τους μπατσοσυνδικαλιστές 
που έχουν πιάσει στασίδι στα 
κανάλια. Αυτό σημαίνει «νό-
μος και τάξη». 

Επιμύθιο, τα γνωστά λόγια 
του πάστορα Νιμέλερ, τα τό-
σο επίκαιρα:
Οταν οι Ναζί πήραν τους κομ-
μουνιστές, εσιώπησα,
δεν ήμουν δα κομμουνιστής.
Οταν έκλεισαν μέσα τους σοσι-
αλδημοκράτες, εσιώπησα,
δεν ήμουν δα σοσιαλδημοκρά-
της.
Οταν πήραν τους συνδικαλι-
στές, εσιώπησα,
δεν ήμουν δα συνδικαλιστής.
Οταν πήραν εμένα, δεν υπήρχε 
κανείς πλέον,
που να μπορούσε να διαμαρ-
τυρηθεί.

Η διεθνής της τρομοκρατίας!


