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Δε δέχομαι την προσάρ-
τηση της Ιερουσαλήμ από το 
Ισραήλ. Δε θέλω να μείνω στην 
Ιστορία ως ο άνθρωπος που 
πούλησε την Ιερουσαλήμ.

Μαχμούντ Αμπάς
Τα υπόλοιπα τα δέχεται; Νω-

ρίς-νωρίς μπαίνει σε παζάρι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική 

Συμμαχία υποστηρίζει πλέον 
και πρεσβεύει αυτά που πρε-
σβεύουμε και εμείς, οι οποίοι 
προερχόμαστε από τον χώρο 
της Δεξιάς και που δεν έχει 
καμία σχέση με τη σημερινή 
Δεξιά, προερχόμαστε δηλαδή 
από τον χώρο του Κωνσταντί-
νου Καραμανλή και σε καμία 
περίπτωση από τη μορφή που 
έχει τώρα η Δεξιά, το κόμμα 
της Νέας Δημοκρατίας, που 
ρέπει στην ακροδεξιά.

Μαρίνα Χρυσοβελώνη
Πρώτη φορά Αριστερά και 

τα μυαλά στα κάγκελα.
Ο ΠΑΟΚ, όπως και όλες οι 

ομάδες δικαιούνται μιας δί-
καιης αντιμετώπισης. Την ώρα 
της κρίσης, σ΄αυτή την κατεύ-
θυνση κινήθηκα, επιλέγοντας 
να δουλέψω και να μην κάνω 
δημόσια παρέμβαση, παρά το 
αντίθετο.

Σταύρος Καλαφάτης
Γλείψε, γλείψε, για να μη 

χάσεις ψηφαλάκια.
Δεν είναι δυνατόν αυτή τη 

στιγμή να παρέχει ισχυρότερη 
συναίνεση στην πράξη στον 
Κυριάκο Μητσοτάκη ο… Αλέ-
ξης Τσίπρας, παρά άνθρωποι 
της παρατάξεώς του, κορυ-
φαία στελέχη του κόμματός 
του, προκάτοχοί του… Χρέος 
του πολιτικού κόσμου, των 
βουλευτών και κατά μείζονα 
λόγο των πρώην πρωθυπουρ-
γών είναι να στηρίζουν αυτή 
την ώρα τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη, ανεξαρτήτως όποιων 
διαφορετικών εκτιμήσεων ή 
ανθρώπινων πικριών.

Εστία
Karamanlis speaking, δι' 

αντιπροσώπων.
Γυρνάμε όλη την Ελλάδα και 

μας ρωτάνε τι θα κάνετε για 
την ενημέρωση; Να πάρουν 
ένα φύλλο της «Αυγής» και να 
καρφωθεί η βελόνα «Στο Κόκ-
κινο», εμείς αυτό τους λέμε.

Πάνος Σκουρλέτης
Με τον ήλιο τα βγάζω, με 

τον ήλιο τα μπάζω, τι έχουν τα 
έρ'μα και ψοφούν;

Στην υπόθεση ΠΑΟΚ-Ξάνθη 
η κυβέρνηση επέδειξε επιπο-
λαιότητα, αναξιοπιστία, έλλει-
ψη σοβαρότητας, υποτίμηση 
γεγονότων, φοβικότητα. Ολα 
όσα κάνει και στην άσκηση 
εξωτερικής πολιτικής. Κατα-
λαβαίνει λοιπόν κανείς τι επι-
κίνδυνα θα έκανε σε σοβαρά 
θέματα όπως Ονοματολογικό 
και Κυπριακό.

Νίκος Κοτζιάς
Εκείνο που θαυμάζαμε πά-

ντα σ' Αυτόν είναι η… τετράγω-
νη λογική του.

Ραγκούσης… αμολυμένος 
χωρίς φρένα, προς Χρυ-

σοχοΐδη: «Λέτε ότι δεν έκανε 
η προηγούμενη διακυβέρνηση 
αυτά που κάνει η παρούσα κυ-
βέρνηση. Ησασταν πάνω από 
δεκαετίες υπουργός, γιατί δεν 
τα κάνατε; Οταν θα συζητή-
σουμε την επερώτηση, να κά-
νετε και την αυτοκριτική σας». 
Καλά, άλλος Ραγκούσης ήταν 
υπουργός (και κηπουρός) του 
Γιωργάκη;

«Οι διπλές εκλογές -όποτε 
αυτές γίνουν- και το “κά-

ψιμο“ της απλής αναλογικής 
είναι μία αναγκαιότητα για 
την πολιτική σταθερότητα της 
χώρας και την ακύρωση του 
εκλογικού τζογαρίσματος του 
ΣΥΡΙΖΑ. Με όσους θέλουν 
και μπορούν». Δεν το έγραψε 
κάποιος δεξιός. Το έγραψε ο 
πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ 
Θ. Παπαθεοδώρου. Ορισμέ-
νοι δεν κρύβονται καθόλου. 
Εχουν βάλει πλώρη για τη ΝΔ 
και βάζουν πλάτη σε ό,τι τους 
ζητηθεί.

Αυτή η φωτογραφία κο-
στολογήθηκε όσο μια ελ-

ληνική συστοιχία «Πάτριοτ», 
που θα εγκατασταθεί στη Σα-
ουδική Αραβία για να στοχεύει 
την αεροπορία του Ιράν. Για να 
υπερασπιστεί τι; Ακόμα και οι 
πιο φανατικοί οπαδοί της ΝΔ 
δεν τολμούν να υποστηρίξουν 
ότι οι «Πάτριοτ» στη Σαου-
δαραβία έχουν σχέση με τα 
ελληνικά εθνικά συμφέροντα 
(όπως τα αντιλαμβάνονται αυ-
τοί). Το ότι ο διάδοχος Μοχά-
μεντ μπιν Σαλμάν των Σαούδ, 
πέρα από εκπρόσωπος ενός 
σκοταδιστικού, θεοκρατικού, 
βάρβαρου καθεστώτος, είναι 

και ο άνθρωπος που έδωσε την 
εντολή για την εξόντωση του 
δημοσιογράφου Κασόγκι, είναι 
λεπτομέρεια για τον Μητσοτά-
κη. Αυτός φτιάχνει το βιβλίο 
του με τις φωτογραφίες σε 
διάφορες πρωτεύουσες.

Στο «Παρασκήνιο» διαβά-
σαμε ότι ο Κικίλιας ανήκει 

«στο “πάνω ράφι“ των μελών 
του υπουργικού συμβουλίου, 
που αξιολογούνται με υψηλό 
βαθμό, τόσο από την κοινω-
νία, μέσω των σχετικών ευ-
ρημάτων των δημοσκοπήσε-
ων, όσο και από τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη, με το σύστημα 

καταγραφής και αξιολόγησης 
έργου, από την πλευρά του 
Μεγάρου Μαξίμου». Οχι πως 
μας ενδιαφέρει η αξιολόγηση 
των υπουργών που κάνει το σύ-
στημα Κούλη, αλλά δεν είδαμε 
να διαψεύδεται ένα σχετικά 
πρόσφατο δημοσίευμα που 
έφερνε τον Κικίλια όχι μετε-
ξεταστέο, αλλά να κόβεται ως 
ανεπίδεκτος μαθήσεως (βαθ-
μός 2 με άριστα το 10). Οπότε 
αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται.

Η ηθοποιός κυρία Νικολέ-
τα Βλαβιανού, συμπρωτα-

γωνίστρια της κυρίας Μιμής 
Ντενίση, αφού δήλωσε ότι 
«διαβάζει πολύ και σχεδόν τα 
πάντα», μας ενημέρωσε ότι με 
τους φίλους της προτιμά να 

βρίσκεται «σε κάποιο από τα 
καφέ της Στοάς Σπύρου-Μίλι-
ου». Ας την ενημερώσει κάποι-
ος ότι το δίδυμο Σπύρος και… 
Μίλιος δεν έχει υπάρξει. Αντί-
θετα, έχει υπάρξει ο ούλτρα 
εθνικιστής, αξιωματικός της 
Χωροφυλακής και δολοφόνος 
αμάχων Σπύρος Σπυρομήλιος.

«ΕΧΩ ΠΑΘΕΙ ΣΟΚ ! ! ! 
Μητσοτακη αυτή είναι η 

Μόρια ΣΟΥ!!!!», έγραψε ο Πο-
λάκης στο facebook. Μετά… 
συνήλθε από το σοκ, πήγε στα 
μπουζούκια για «το κοπή τη 
πίτα» του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ κι 
έριξε και μια βαριά ζεϊμπεκιά, 
με τους σερβιτόρους ν' ανοί-
γουν αβέρτα τα μπουκάλια 
στην πίστα…

8/2: Σλοβενία: Ημέρα πολιτισμού 8/2/1921: 
Θάνατος Πιοτρ Κροπότκιν 9/2/1981: Βόμβα σε 
αποθήκη «Nestle» (ΕΛΑ) 10/2: Ημέρα γάμου 
10/2/1898: Γέννηση Μπέρτολτ Μπρεχτ 11/2: Ημέ-
ρα 112 (επείγουσες κλήσεις), Ιαπωνία: Εθνι-
κή εορτή (ίδρυση κράτους), Καμερούν: Ημέρα 
νεολαίας, Λιβερία: Ημέρα ενόπλων δυνάμε-
ων 11/2/1922: Γέννηση Κορνήλιου Καστοριάδη 
11/2/1961: Δολοφονία Πατρίς Λουμούμπα 
(Κονγκό) 11/2/1981: Βόμβα στο άγαλμα Κων-
σταντίνου και στο φασιστικό βιβλιοπωλείο 
«Ελεύθερη Σκέψις» (ΕΛΑ) 11/2/1987: Βόμβα σε 
υπηρεσία ενημέρωσης ΦΠΑ υπουργείου Οικονομι-
κών (ΕΛΑ) 11/2/1987: Φοιτητής Θεολογικής που 
διαγράφηκε επειδή δήλωσε άθεος, δικαιώνεται 
από το ΣτΕ 11/2/1990: Απελευθέρωση Νέλ-
σον Μαντέλα μετά από 27 χρόνια φυλάκισης 

11/2/1993: Βόμβα στην Εφορία Μοσχάτου (17Ν) 
12/2: Ημέρα γάμου, ημέρα κόκκινου χεριού 
(για παιδιά που στρατεύονται σε πολέμους), 
ΗΠΑ: Ημέρα Λίνκολν, Μιανμάρ: Ημέρα ένωσης 
12/2/1946: Ετήσιος απολογισμός από συμ-
φωνία Βάρκιζας: 1.192 νεκροί, 6.413 τραυ-
ματίες, 70.000 συλλήψεις, 165 βιασμοί γυ-
ναικών, 6.567 ληστείες, 572 επιδρομές σε 
τυπογραφεία, 100.000 καταδιωκόμενοι και 
166 ομάδες ακροδεξιών οπλοφόρων δρουν στη 
χώρα 12/2/1981: Βόμβα σε γραφεία ΒΕΟ και ΔΕΗ 
και σε λεωφορείο σχολικής επιχείρησης (ΕΛΑ) 
12/2/1987: Βόμβα καταστρέφει ολοσχερώς όροφο 
Γενικού Λογιστηρίου Κράτους 12/2/1992: Βόμβα 
στις τουαλέτες νυχτερινού κέντρου «Καν Καν» 
εξουδετερώνεται από πυροτεχνουργούς (ΕΛΑ-1η 

Μάη) 12/2/1993: Χτύπημα ΔΟΥ Μοσχάτου (17Ν) 
13/2: Ημέρα ραδιοφώνου 13/2/1963: Συγκρού-
σεις φοιτητών-αστυνομικών (Αθήνα) 13/2/1973: 
Διαδήλωση φοιτητών (Θεσσαλονίκη), πέντε συλ-
λήψεις 13/2/2006: Δεκαπεντάχρονος αφγανός 
πρόσφυγας σοβαρά κακοποιημένος από λιμενι-
κό και νεκρός 21χρονος που συμμετείχε στο 
επεισόδιο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες 
(Πάτρα) 14/2: Ημέρα ερωτευμένων 14/2/1349: 
Καίγονται στο Στρασβούργο δύο χιλιάδες 
Εβραίοι 14/2/1973: Αστυνομική εισβολή 
εναντίον 1.500 φοιτητών ΕΜΠ, άγριοι ξυ-
λοδαρμοί, εκατό συλλήψεις, έντεκα παρα-
πομπές 14/2/1974: Σύλληψη τριών ατόμων που 
μετέφεραν αντιδικτατορικές προκηρύξεις ΚΚΕ 
εσ. από Δυτική Γερμανία.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Τα παπαγαλάκια, κατάλληλα «ταϊσμέ-
να» από το Μαξίμου, έστηναν σκηνικό 
υψηλής τηλεθέασης u «Σημαντικές 
ανακοινώσεις για το ποδόσφαιρο θα 
κάνει ο πρωθυπουργός στη Βουλή» u 

Οι πιο τολμηροί προεξοφλούσαν ότι ο 
Κούλης θα ανακοινώσει ποδοσφαιρικό 
Grexit u Και τι ανακοίνωσε; u Οτι θα 
βάλει τον Μαρινάκη, τον Σαββίδη, τον 
Μελισσανίδη και τον Αλαφούζο να υπο-
γράψουν Μνημόνιο! u Το τι ειπώθηκε 
στα ποδοσφαιρικά στέκια δυστυχώς δεν 
μπορεί να μεταφερθεί εδώ u Ξεπερνά 
παρασάγγας το όριο αθυροστομίας 
που διαθέτει η στήλη u Αυτός ο και-
νούργιος ιός χτυπάει τους βασιλόφρο-
νες; u Αμα είναι ό,τι λέει το όνομά του, 
θα μπορούσε να φανεί χρήσιμος στην 
ανθρωπότητα u Και στη χώρα μας, για 
κάτι θύλακες που έχουν απομείνει u Θα 
σκάσουμε από την περιέργεια u Ποιοι 
είναι οι προσωπικοί λόγοι που κράτησαν 

τον Σαμαρά μακριά από την ονομαστι-
κή ψηφοφορία; u Είναι γαύρος; u Εχει 
τακιμιάσει με τον Μαρινάκη; u Είχε να 
πάει κομμωτήριο; u Τον είχε πιάσει κό-
ψιμο; u Είχε ραντεβού με αιθέρια ύπαρ-
ξη; u Αν δεν είναι κάτι απ' αυτά, τότε οι 
λόγοι είναι πολιτικοί u Γιατί μας κρατάει 
σε αγωνία ο μακεδονομάχος; u Ο Κα-
ραμανλής, πάντως, είναι ο πιο ωραίος 

u Πετάγεται μέχρι τη Βουλή, χύνεται 
σ' ένα κάθισμα στα ορεινά, κάνει λίγο 
χαβαλέ με τους σφουγγοκωλάριους που 
σπεύδουν να τον χαιρετίσουν, ψηφίζει 
και φεύγει να συνεχίσει το playstation 

u Εμείς έχουμε συνηθίσει να τα λέμε 
όλα u Γι' αυτό θα συγχαρούμε δημόσια 
τον Γιάννη Ραγκούση για τη ρηξικέλευ-
θη πρότασή του u Ναι, να αρχίσουν να 
χειροτονούνται γυναίκες από την Εκκλη-
σία u Και να πάψει ο αποκλεισμός τους 
από τη μυστηριακή ιεροσύνη u Εχουμε 
μάλιστα να προτείνουμε και την πρώ-

τη υποψήφια ιερέα u Αντζυ Σαμίου u 

Και συριζαία είναι και τα πάντα όλα u 

Σκεπτικό Βορίδη όταν βρέθηκε αντιμέ-
τωπος με τον ιδιωτικό στρατό του Ιβάν 

u Τρεχάτε ποδαράκια μου να μη σας 
χέσει ο κώλος μου u Μετά συγχωρήσε-
ως κιόλας u Πιο πονηρός και γνώστης 
της ανθρωπογεωγραφίας της περιοχής, 
ο Παναγιωτόπουλος δε χρειάστηκε να 
τρέξει u Απλά ματαίωσε την ομιλία του 
στο Κιλκίς u Και να μην ξεχνάμε ότι 
έχουμε «επιτελικό κράτος» u Ο,τι κά-
νει ο κάθε Αυγενάκης αντανακλά άμεσα 
στον πρωθυπουργό Κούλη u Ο οποίος 
με την παπάρα περί «επιτελικού κρά-
τους» «δε φύλαξε τον κώλο του», όπως 
θα 'λεγε και ο Γεωργίου u Σωστός για 
μια ακόμα φορά ο Ζουρ(λ)άρις u «Πρώ-
τα είμαι ΠΑΟΚ, μετά ΣΥΡΙΖΑ» u Διότι 
«ο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε πολύ αργό-
τερα» από τον ΠΑΟΚ u Τι κρίμα που 
δεν κάνει συχνές δημόσιες εμφανίσεις 

η Μαρούπα u «Εγώ αυτό που κατάλαβα 
είναι ότι ο Σαββίδης δεν πήρε την Ξάνθη 
για να νοθεύσει το ποδόσφαιρο, αλλά 
για να μην πέσει στα χέρια Τούρκου» u 

Πού κρυβόταν αυτή η ταλεντάρα τόσα 
χρόνια; u Η στήλη, πάντως, ζει για τη 
στιγμή που θα ξαναδεί αγκαλιά Μαρινά-
κη και Τσίπρα u Κι ο Νίκος ο Παππάς για 
την ίδια στιγμή ζει u Γιατί θα αναβαθμι-
στεί και πάλι, αφού αυτός έχει τα κονέ 
της προξενήτρας u «Ως αδιαφολονίκη-
τος ηγέτης, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει 
ανάγκη από τσιπροφύλακες», δήλωσε ο 
Παπαδημούλης u Αυτό θα πει γλείψιμο 
με άρωμα Βρυξελλών u Την ταινία «Οι 
δύο πάπες» σχολίαζε ο Μπογιόπουλος 

u Και βρήκε ότι αποτελεί πλυντήριο 
για τη δράση του σημερινού πάπα ως 
συνεργάτη της δικτατορίας του Βιδέλα 

u Σωστά u Μόνο που το κόμμα του χα-
ρακτήριζε τον Βιδέλα «κεντρώο δικτά-
τορα» u Ο ίδιος ο Φλωράκης u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Ο πλωτός φράχτης στέλνει μήνυμα ότι δεν είμαστε ξέφραγο 
αμπέλι και παίρνουμε κάθε μέτρο για την προστασία των 

συνόρων.
Νότης Μηταράκης

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Πως τροφοδοτείται η 
εθνικιστική υστερία

Την Παρασκευή 31 του Γενάρη ξυπνήσαμε ακούγοντας πολεμι-
κές κραυγές. Ενα τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος απειλούσε τα 
κυριαρχικά μας δικαιώματα, έλεγαν. Οταν ακούσαμε κάποιους 
ραδιοφωνιτζήδες να μας ενημερώνουν ότι το τουρκικό σκάφος 
παραβίασε το FIR Αθηνών, κοντέψαμε να χάσουμε τα μαλλιά 
μας. Ακόμα και να μην ξέραμε τι σημαίνουν τα αρχικά, ξέραμε ότι 
το FIR αναφέρεται σε εναέριες ζώνες πτήσης. Flight Information 
Region είναι η πλήρης απόδοση του όρου. Περιοχή Πληροφορι-
ών Πτήσεων, που την ορίζει ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής 
Αεροπορίας (ICAO). Υπάρχει και σ' αυτόν τον τομέα «θεματάκι» 
ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, αλλά δε θα μπορούσε ποτέ να 
αφορά ένα βαπόρι. Στη θάλασσα δεν υπάρχει FIR. Υπάρχουν χω-
ρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα, εσχάτως και ΑΟΖ. Το FIR σχετίζεται 
μόνο έμμεσα με τα θαλάσσια όρια, καθώς ορίζει τις περιοχές 
έρευνας και διάσωσης για τις οποίες κάθε χώρα είναι υπεύθυνη.  
Αυτό μάλλον είχαν κατά νου εκείνοι που έδωσαν την «είδηση» 
στα παπαγαλάκια. Ομως, το τουρκικό σκάφος δεν πραγματοποι-
ούσε αποστολή έρευνας και διάσωσης!

Επεσαν τα σχετικά «τηλέφωνα» και οι επόμενοι ραδιοφωνιτζή-
δες το μάζεψαν. Το τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος πλέει εντός 
της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, έλεγαν. Ωπα, ποια υφαλοκρηπί-
δα, ρε παιδιά; Εχει οριστεί ελληνική ή τουρκική υφαλοκρηπίδα; 
Αυτό δεν είναι το ζήτημα για το οποίο το ελληνικό κράτος εδώ 
και δεκαετίες καλεί το τουρκικό να προσφύγουν από κοινού στο 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης; Αλλά κι αν το παραβλέψουμε 
αυτό, καμιά διακοσαριά μίλια νότια του Καστελλόριζου, το πολύ 
να ήταν τα όρια της υποτιθέμενης υφαλοκρηπίδας του νησιού. 
Αν υπήρχε συμφωνία ανάμεσα στα δυο κράτη.

Αργότερα διευκρινίστηκε από το ίδιο το υπουργείο Αμυνας ότι 
το τουρκικό σκάφος δεν παραβίασε τα ελληνικά χωρικά ύδατα. 
Αν επρόκειτο για οποιοδήποτε άλλο σκάφος, δε θα γινόταν καμιά 
συζήτηση. Επλεε σε διεθνή χωρικά ύδατα, σε ανοιχτή θάλασσα 
όπως λέγεται. Επειδή, όμως, επρόκειτο για ερευνητικό σκάφος, 
θα υπήρχε ζήτημα αν αυτό πραγματοποιούσε έρευνες μέσα σε 
περιοχή που η Ελλάδα θεωρεί ότι θα εκταθεί η υφαλοκρηπίδα 
της, η Τουρκία το αμφισβητεί και το ζήτημα παραμένει εκκρεμές 
και αρρύθμιστο. Και οι δύο χώρες, εφαρμόζοντας τις αρχές της 
καλής πίστης, οφείλουν να απέχουν από κάθε μονομερή ενέρ-
γεια, μέχρις ότου οριστεί το μοίρασμα των θαλάσσιων περιοχών 
που βρίσκονται πέρα από τα χωρικά τους ύδατα. Ως γνωστόν, 
σήμερα τα χωρικά ύδατα είναι στα 6 μίλια, διότι η Τουρκία έχει 
επισήμως ορίσει ως casus belli -αιτία πολέμου δηλαδή- τυχόν επέ-
κταση τωνελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Πέρα από τα 
6 μίλια θα οριστούν η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ της κάθε χώρας, 
είτε με διμερή συμφωνία είτε με διαιτητική απόφαση διεθνούς 
δικαστηρίου.

Ολα αυτά, όμως, είναι ψιλά γράμματα για τους ραδιοφωνιτζή-
δες και τους διαδικτυάδες που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία. 
Μέχρι να διευκρινιστούν (με την παρέμβαση των πιο… ψύχραι-
μων), οι ακροατές, θεατές και αναγνώστες είχαν υποστεί ένα 
μπαράζ εθνικιστικής υστερίας και πλύσης εγκεφάλου, σύμφωνα 
με το οποίο «την αποφράδα μέρα των Ιμίων, οι Τούρκοι προχω-
ρούν σε ωμή παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων». 
Αλλά κι όταν ψευτο-διευκρινίστηκαν τα πραγματικά  δεδομένα, 
η εθνικιστική υστερία συνεχίστηκε με άλλο τρόπο. Κόβοντας 
και ράβοντας τα πραγματικά περιστατικά: «έκανε έρευνες το 
τουρκικό σκάφος» - «όχι δεν έκανε έρευνες, πήγε να κάνει, αλλά 
είδε την ελληνική φρεγάτα και φοβήθηκε» - «έριξε καλώδια, αλλά 
δεν ενεργοποίησε τους ηχοβολιστικούς μηχανισμούς που βρί-
σκονται στα καλώδια» - «όχι δεν ξέρουμε αν έριξε καν καλώδια 
ή αν απλώς παρεξέκλινε της πορείας του λόγω καιρού» κτλ. κτλ.

Οπως έγραψε και ο καθηγητής Π. Λιάκουρας («Τα Νέα», 
5.2.20),  «αν ένα σκάφος ενεργεί έρευνα, μπορεί να διαπιστωθεί 
από τα πραγματικά δεδομένα, καθώς μπορεί να έχει απλωμένα τα 
καλώδια, χωρίς να ενεργεί έρευνα σεισμικών δεδομένων. Διαφο-
ρετικά, το σκάφος αν δεν ενεργεί έρευνα, τότε διαπλέει ανοικτή 
θάλασσα. Και ενεργεί με τους κανόνες της διεθνούς ναυσιπλοΐας».

Επίσημα, το ελληνικό κράτος δεν έκανε κάποια διαμαρτυρία 
προς την Τουρκία (ή προς διεθνείς οργανισμούς), ότι το τουρκικό 
σκάφος πραγματοποιούσε έρευνα. Επομένως, με τη διέλευσή του 
στη συγκεκριμένη περιοχή δεν παραβίαζε την καλή πίστη. Ούτε 
είχε υποχρέωση να κάνει κάποια αναγγελία προς την ελληνική 
πλευρά. «Το έκαναν για να δοκιμάσουν τα αντανακλαστικά μας, 
αλλά εμείς τους δείξαμε πόσο απίδια βάζει ο σάκος», ήταν (σε 
ελεύθερη απόδοση) η κυβερνητική θέση. Για να γίνει, μάλιστα, 
πειστικός, ο υπουργός Αμυνας Παναγιωτόπουλος έδωσε ένα 
γελοίο ρεσιτάλ (κόβοντας την πίτα ενώπιον του «ποιμνίου» του 
στην εκλογική του περιφέρεια), περιγράφοντας τις τηλεφωνικές 
επικοινωνίες του με τον πρωθυπουργό και το… διαγωνισμό ψυ-
χραιμίας στον οποίο επιδόθηκαν. Και η σχετική συζήτηση ακόμα 
συνεχίζεται (από τα αστικά ΜΜΕ, με συμμετοχή πολιτικών πα-
ραγόντων όλων των τάσεων), ντοπάροντας με εθνικισμό το λαό.

Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν πάρα πολλοί 
εκείνοι που βλέποντας τον Μητσοτάκη 

στο Ριάντ θυμήθηκαν τον… τεράστιο Βλάση 
Τσάκα και τον σαουδάραβα «πρίγκηπα» που 
έφερε για να αγοράσει τον Παναθηναϊκό. 
Εδωσαν και πήραν τα σχετικά ανέκδοτα, ενώ 
στα λεγόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
του Διαδίκτυου στήθηκε πάρτι.

Ηταν η ίδια η εικόνα που μεταφέρθηκε τη-
λεοπτικά, με τον Μητσοτάκη να καλεί τους 
σαουδάραβες να κάνουν επενδύσεις στην 
Ελλάδα και τον σαουδάραβα συνομιλητή 
του να του λέει να του δώσει έναν κατάλο-
γο για επενδύσεις, ώστε αυτός (ο Σαουδά-
ραβας) να φτιάξει μια επιτροπή και να τη 
στείλει στην Ελλάδα για να δει τι μπορεί να 
γίνει μ' αυτές τις επενδύσεις. Μιλάμε για την 
απόλυτη ξεφτίλα.

Ξεφτίλα ήταν και η εν γένει συμπεριφορά 
των εκπροσώπων της μοναρχίας των Σαούδ 
έναντι του Μητσοτάκη. Ο βασιλιάς Σαλμάν 
παρέθεσε ένα γεύμα εργασίας, χωρίς να μά-
θουμε λεπτομέρειες γι' αυτό (είναι γνωστό 
ότι ο βασιλιάς είναι βαριά άρρωστος). Ο 
διάδοχος και αναπληρωτής πρωθυπουργός 
Μοχάμαντ πέρασε για μερικά λεπτά, έβγα-
λε μια φωτογραφία με τον Μητσοτάκη και 
αποχώρησε (ποιος ξέρει, μπορεί να είχε να 
«ανακρίνει» κάποιον κρατούμενο). Και ποι-
ος ήταν ο συνομιλητής του Μητσοτάκη; Ο 
υπουργός Εμπορίου Ματζίντ αλ Κασάμπι. 
Δηλαδή, ο ομόλογος του Μπουμπούκου. 
Και ο Μητσοτάκης δέχτηκε την ξεφτίλα να 
συνομιλήσει όχι με τον ομόλογό του αλλά 
με έναν υπουργό!

Να προσδοκούσε ότι θα έκλεινε καμιά 
«δουλειά»; Δεν είναι τόσο αφελής. Ξέρει 
πολύ καλά ότι οι «δουλειές» δεν κλείνονται 
στη διάρκεια μιας συζήτησης στο πόδι, αλ-
λά προετοιμάζονται από τα πριν με κάθε 
λεπτομέρεια, ώστε οι πολιτικοί απλώς να 
τις υπογράψουν (αν είναι διακρατικές) ή να 
παρίστανται στην υπογραφή τους (αν είναι 
μεταξύ επιχειρήσεων). Μάλλον περίμενε ότι 
ο Σαουδάραβας θα έλεγε μερικές παπάρες 
για το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον που 
παρουσιάζει η Ελλάδα, χωρίς καμιά δέσμευ-
ση φυσικά, αλλά ικανές να τροφοδοτήσουν 
την κυβερνητική προπαγάνδα περί «επενδυ-
τικού τσουνάμι από τη Σαουδική Αραβία». 
Δεν περίμενε ότι ο συνομιλητής του θα του 
συμπεριφερόταν  με τόσο περιφρονητικό 
τρόπο, σαν μεγαλέμπορος απέναντι σε πλα-
σιέ ο οποίος  προσπαθεί με αγωνία να του 
πουλήσει μερικά πράγματα. 

Ιδού η απάντηση του Αλ Κασάμπι όταν 
ο Μητσοτάκης απηύθυνε πρόσκληση για 
επενδύσεις: «Θα πρέπει να μας υποδείξετε 
τις πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες για τους 
Σαουδάραβες και εμείς θα δημιουργήσουμε 
μια επιχειρηματική αποστολή για να επισκε-

φτεί την Ελλάδα και να διερευνήσει αυτές τις 
ευκαιρίες, να συναντήσει τους κατάλληλους 
ανθρώπους και να αντιληφθούν ποιο είναι το 
νέο πλαίσιο που ευνοεί τις επενδύσεις, διότι 
άκουσα ότι υπάρχει διευκόλυνση και στήριξη 
του επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ελλά-
δα. Επομένως, χρειάζεται να το εξηγήσουμε 
αυτό στο οικοσύστημα της επιχειρηματικής 
κοινότητας, πόσο φιλικό έχει γίνει το περι-
βάλλον και να αναδείξουμε τις ευκαιρίες. Και 
αν μου επιτρέπετε, θα εκμεταλλευτώ αυτήν 
την ευκαιρία και θα έρθω μαζί με την αντι-
προσωπεία των επιχειρηματιών». Κανονικό 
φτύσιμο…

Οι Μητσοτάκηδες, όμως, είναι συνηθι-
σμένοι σ' αυτά. «Είμαι πολύ χαρούμενος που 
αναγνωρίζετε το γεγονός ότι το επενδυτικό 
κλίμα στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί σημαντι-
κά τους τελευταίους έξι μήνες, κάτι το οποίο 
αντανακλάται επίσης στις αγορές κεφαλαίου 
αλλά επίσης και στο ευρύτερο ενδιαφέρον 
της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για να 
επενδύσει στην Ελλάδα», απάντησε ο Κού-
λης! Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Πέτσας 
στην Αθήνα, υπογράμμισε ότι ο υπουργός 
Εμπορίου και Επενδύσεων της Σαουδικής 
Αραβίας, αφού αναγνώρισε πως παραμερί-
στηκε το σύννεφο αβεβαιότητας πάνω από 
την Ελλάδα, ζήτησε κατάλογο με επενδυ-
τικές ευκαιρίες για τους Σαουδάραβες και 
υποσχέθηκε ότι επιχειρηματική αποστολή 
από τη χώρα του θα επισκεφθεί την Ελλάδα 
για να τις διερευνήσει!

Οι δυναστείες του Κόλπου, τα μεγαλύτε-
ρα «πλυντήρια» βρόμικου χρήματος στον 
κόσμο, κάνουν επενδύσεις σε διάφορες 
χώρες του εξωτερικού. Κάπως πρέπει να ξε-
πλυθεί το χρήμα από το κάθε είδους παρά-
νομο εμπόριο (όπλων, ναρκωτικών, γυναικών 
κτλ.). Σε χώρες σαν την Ελλάδα επιλέγουν 
συνήθως το real estate και τον τουρισμό. 
Και πάντα με λογική πλιάτσικου (θυμηθείτε 
τι έγινε με τον εμίρη του Κατάρ και τη δασική 
έκταση που πήγε ν' αρπάξει στη Ζάκυνθο, 
συμπεριφερόμενος λες και βρισκόταν στο 
εμιράτο του). Αν είναι να κάνουν επενδύσεις 
στην Ελλάδα, δε χρειάζονται τη βοήθεια του 
Μητσοτάκη (εκτός αν πρόκειται για την ισο-
πέδωση της νομοθεσίας, περιβαλλοντικής 
και άλλης). Αυτή τη στιγμή μάλλον δεν έχουν 
τέτοιες προτεραιότητες, όπως φάνηκε από 
την απάντηση του Αλ Κασάμπι. Ξέρουμε, 
άλλωστε, ότι και οι Καταριανοί έφυγαν από 
το project του Λάτση στο Ελληνικό.

Το μόνο σίγουρο είναι η εγκατάσταση 
στη Σαουδική Αραβία μιας συστοιχίας ελ-
ληνικών πυραύλων εδάφους-αέρος τύπου 
Patriot. Αυτό, όμως, το είχαν κανονίσει οι 
Αμερικάνοι, δε χρειάστηκε να κοπιάσουν οι 
Σαουδάραβες. Το πιο προκλητικό είναι αυτό 
που διέρρευσαν τα παπαγαλάκια του Μαξί-

μου. Ο Μητσοτάκης και ο βασιλιάς Σαλμάν 
συμφώνησαν, λέει,  ότι η στρατιωτική συ-
νεργασία Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας 
συμβάλλει στη σταθερότητα σε αυτή την 
τεταμένη περίοδο! Το σαουδαραβικό καθε-
στώς συμβάλλει στη σταθερότητα! Με τον 
άγριο ανταγωνισμό του με το Ιράν, με την 
πρακτόρευση των αμερικάνικων συμφερό-
ντων στην περιοχή του Κόλπου, με τον βρό-
μικο πόλεμο στη  Υεμένη, τον γεμάτο από 
εγκλήματα σε βάρος αμάχων, συμβάλλει 
στη σταθερότητα!

Εχει βέβαια κάθε λόγο να χαίρεται η δυ-
ναστεία των Σαούδ, καθώς εμπλέκει στα 
βρόμικα σχέδια (τα δικά της και των πατρό-
νων της) χώρες όπως η Ελλάδα, που δεν είχε 
εμπλακεί σε πολέμους στην περιοχή. Οι ελ-
ληνικοί (και άλλων χωρών) Patriot απειλούν 
το Ιράν. Σε περίπτωση πολεμικής εμπλοκής, 
το Ιράν, που έχει τη στήριξη των ρώσων 
ιμπεριαλιστών, δε θα μείνει με σταυρωμένα 
χέρια. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Το είπε ξεκάθαρα ο πρέσβης του Ιράν 
στην Αθήνα, Αχμάντ Ναντερί, σε συνέντευ-
ξη που έδωσε στο  CNN Greece την περα-
σμένη Δευτέρα. Πρώτα πέταξε το καρφί: «Η 
Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει σχέσεις 
ριζωμένες στην ιστορία με την Ελληνική Δη-
μοκρατία. Οι σχέσεις των δύο χωρών μας 
διέπονται από κοινά πολιτιστικά χαρακτη-
ριστικά. Είμαστε δύο χώρες που δεν είχαν 
την παραμικρή διαφορά και εστία έντασης 
στις σχέσεις τους κατά τη διάρκεια όλων των 
προηγούμενων δεκαετιών. Οι διμερείς μας 
σχέσεις είναι φιλικές και στηρίζονται στον 
αμοιβαίο σεβασμό και συνεργασία. Κατά τη 
διάρκεια της ελληνικής οικονομικής κρίσης, 
το Ιράν, αν και υπέφερε το ίδιο από οικονομι-
κά προβλήματα λόγω των βάναυσων και πα-
ράνομων κυρώσεων, προμήθευε την Ελλάδα 
με πετρέλαιο με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους 
και μακροπρόθεσμα χρονοδιαγράμματα απο-
πληρωμής, δείχνοντας πνεύμα μέγιστης συ-
νεργασίας. Με βάση τα παραπάνω, είναι προ-
φανές πως ο ιρανικός λαός δεν αναμένει από 
την ελληνική κυβέρνηση να εισέλθει στις πε-
ριφερειακές διαμάχες που αφορούν την περι-
οχή του Περσικού Κόλπου και να εμπλέξει τη 
χώρα σε αντιπαραθέσεις, διακινδυνεύοντας 
τα ελληνικά συμφέροντα». Κι όταν ρωτήθη-
κε αν «σε περίπτωση πολεμικής ανάφλεξης 
Ιράν-Σαουδικής Αραβίας, οι ελληνικές στρα-
τιωτικές δυνάμεις που θα σταθμεύουν στη 
Σαουδική Αραβία, θα εξαιρεθούν από τους 
στόχους των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων», 
το ξέκοψε: Το Ιράν «ποτέ δεν θα ξεκινήσει κα-
νένα πόλεμο. Ταυτόχρονα, όμως, όπως είναι 
φυσικό, εάν δεχθεί επίθεση από οποιαδήποτε 
χώρα, κανένα από τα στρατιωτικά σημεία της 
χώρας-εισβολέα δεν θα είναι ασφαλές από 
τα ιρανικά αντίμετρα».

Ο εμίρης και ο κακομοίρης…

«Λαγός» ο Ντόκος

Ο αναπληρωτής σύμβου-
λος εθνικής ασφαλείας 

(θέση που εισήγαγε ο Μητσο-
τάκης για να παριστάνει τον… 
αμερικανό πρόεδρο), Θάνος 
Ντόκος, ούτε τυχαίος ούτε 
πρωτάρης είναι. Εχει εργα-
στεί στα υπουργεία Αμυνας 
και Εξωτερικών, έχει διδάξει 
σε «κρίσιμες» κρατικές Σχο-
λές (Σχολή Εθνικής Αμύνης, 
Σχολή Εθνικής Ασφαλείας και 
Διπλωματική Ακαδημία) και 
ήταν επί εικοσαετία επικεφα-
λής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, «μαγαζί» 
που συνδέεται με το ελληνικό 
«βαθύ κράτος». Οταν, λοιπόν, 
επανέρχεται στα περί συνεκ-

μετάλλευσης με την Τουρκία 
στο Αιγαίο, υπό τον όρο ότι 
πρώτα θα διευθετηθούν τα εκ-
κρεμή ζητήματα (καθορισμός 
υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ), 
υποστηρίζει την άποψη εκεί-
νων που λένε «πάμε στη Χάγη 
εδώ και τώρα, γιατί αν παρεμ-
βληθεί θερμό επεισόδιο θα 
χάσουμε περισσότερα».

Ποιοι είναι αυτοί; Ο Σημίτης 
ήταν ο πρώτος που τοποθετή-
θηκε δημόσια, με το γνωστό 
άρθρο του στην «Καθημερινή», 
πριν από τις εκλογές του περα-
σμένου Ιούλη, στο οποίο κα-
λούσε την επόμενη κυβέρνηση 
να είναι έτοιμη για επώδυνες 

αποφάσεις. Ολοι οι σημιτάν-
θρωποι αρθρογραφούν στην 
ίδια κατεύθυνση, αν και πιο 
προσεκτικά. Εχουν, πάντως, 
ανοιχτό μέτωπο με τους «πα-
λικαράδες», όπως αποκαλούν 
τους κήρυκες του ακραίου 
πολεμοκάπηλου εθνικισμού. 
Πρόσφατα, ο Γ. Παπαχρήστος 
των «Νέων» απέδωσε στη Ντό-
ρα Μπακογιάννη την εξής άπο-
ψη: «Πρέπει να ξεφύγουμε από 
τις απαρχαιωμένες αντιλήψεις 
του περασμένου αιώνα για τις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις και 
τα μεταξύ μας προβλήματα, να 
δούμε την κατάσταση που έχει 
διαμορφωθεί στην περιοχή “με 

άλλο μάτι“, και να κατανοήσου-
με ότι τυχόν προσφυγή στο 
δικαστήριο της Χάγης μπορεί 
μεν να έχει ως συνέπεια μερι-
κές απώλειες για μας, όπως ας 
πούμε την ΑΟΖ του Καστελλο-
ρίζου, αλλά θα κατοχυρώσει 
τα δικαιώματα άλλων νησιών 
μας, όπως της Ρόδου ή της Λέ-
ρου».   Ας σημειωθεί ότι στις 
φυλλάδες του Μαρινάκη αρ-
θρογραφούν και σχεδόν όλοι 
οι σημιτάνθρωποι.

Δεν είναι τυχαίο ότι και τη 
Ντόρα και τον Ντόκο άρχισε 
να πυροβολεί το «σύστημα 
Σαμαρά», ξεκινώντας μέσα 
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Κοροναϊός

Κίτρινη απειλή ή ρατσιστική υστερία;
Η υστερία που έχει δημι-

ουργηθεί με το νέο ιό από 
την Κίνα με το κωδικό όνομα 
2019-nCoV, που έγινε ευρέως 
γνωστός ως «κοροναϊός» συ-
νεχίζεται. Ο ιός εμφανίστηκε 
μέσα στο Δεκέμβρη στην πόλη 
Ουχάν (πρωτεύουσα της επαρ-
χίας Χουπέι, που αποτελεί την 
πιο πυκνοκατοικημένη στην 
ηπειρωτική Κίνα, με 11 εκατομ-
μύρια κατοίκους) από την αγο-
ρά άγριων ζώων. 

Με εντολή του ίδιου του 
Τραμπ απαγορεύτηκε η είσο-
δος στις ΗΠΑ σε όσους επι-
σκέφτηκαν την Κίνα τις τελευ-
ταίες 14 μέρες (όσο δηλαδή και 
ο χρόνος που χρειάζεται για 
την επώαση και πλήρη εκδή-
λωση του ιού), ενώ αναμένεται 
να μειωθούν οι αμερικάνικες 
εξαγωγές στην Κίνα. Ταυτό-
χρονα, το χρηματιστήριο της 
Σανγκάης κατρακύλησε κατά 
8% την περασμένη Δευτέρα. 
Οι φωνές για «κίτρινη απει-
λή» άρχισαν να δυναμώνουν 
(στα τέλη Γενάρη, γαλλική 
εφημερίδα κυκλοφόρησε με 
παρόμοιο τίτλο, για να ζητή-
σει συγγνώμη μετά από κα-
τακραυγή, βλ. https://www.
courrier-picard.fr/id64729/
article/2020-01-26/propos-de-
notre-une-du-26-janvier?utm_
medium=Social&utm_source=
Twitter#Echobox=1580071879) 
και όλοι περιμένουν τα χειρό-
τερα.

Χωρίς να είμαστε σε θέση 
να γνωρίζουμε πώς θα εξελι-
χθεί η εξάπλωση αυτού του 
ιού (κανείς άλλωστε δεν το 
γνωρίζει ακόμα), θα θέλαμε 
να επισημάνουμε ορισμένα 
πράγματα για να συνδράμου-
με στην προσπάθεια μιας πιο 
ψύχραιμης αποτίμησης της 
μέχρι τώρα πορείας του ιού, 
ώστε να μπουν τα πράγματα 
στη σωστή τους βάση.

Τι είναι ο νέος 
κοροναϊός

Οπως μας πληροφορεί το 
αμερικάνικο κυβερνητικό Κέ-
ντρο Πρόληψης και Ελέγχου 
Ασθενειών (CDC), το οποίο 
μνημονεύεται στην τελευταία 
απόφαση του Τραμπ, οι κο-
ροναϊοί είναι μία οικογένεια 
επτά ιών, που συναντάται πιο 
συχνά σε πολλά διαφορετικά 
είδη ζώων, όπως οι καμήλες, οι 
γάτες, τα βοοειδή και οι νυχτε-
ρίδες (https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/about/
transmission.html). Σπάνια οι 
κοροναϊοί των ζώων μεταδί-
δονται στους ανθρώπους για 
να εξαπλωθούν στη συνέχεια 
μεταξύ των ανθρώπων. Τέτοιοι 
κοροναϊοί ήταν οι MERS, SARS 
και τώρα ο 2019-nCoV.

Είναι ακόμα πολλά πράγμα-
τα που παραμένουν άγνωστα 
σε σχέση με το πώς μεταδίδε-
ται ο νέος κοροναϊός. Η γνώση 

μας προκύπτει από τη μέχρι 
τώρα εμπειρία στους κορονα-
ϊούς της ίδιας οικογένειας, που 
αναφέραμε παραπάνω. Πιο 
συχνά, η μετάδοση από άτομο 
σε άτομο γίνεται στην περίπτω-
ση κοντινών επαφών (περίπου 
στα δύο μέτρα). Η μετάδοση 
μεταξύ των ατόμων θεωρείται 
ότι συμβαίνει κυρίως μέσω των 
σταγονιδίων του αναπνευστι-
κού, που παράγονται όταν το 
προσβαλλόμενο άτομο βήξει ή 
φταρνιστεί, όπως μεταδίδεται 
η γρίπη και άλλες ασθένειες 
του αναπνευστικού. Αυτά τα 
σταγονίδια μπορούν να επικα-
θίσουν στο στόμα ή στη μύτη 
ανθρώπων που είναι δίπλα, τα 
οποία πιθανώς να τα εισπνεύ-
σουν στους πνεύμονες. Επί του 
παρόντος, δεν είναι ξεκάθαρο 
αν ένα άτομο μπορεί να κολ-
λήσει τον ιό 2019-nCoV, πρώτα 
ακουμπώντας μία επιφάνεια ή 
αντικείμενο που έχει τον ιό πά-
νω του και μετά ακουμπώντας 
με τα χέρια το στόμα, τη μύτη 
ή τα μάτια του.

Είναι σημαντικό να σημειώ-
σουμε ότι το πόσο εύκολα εξα-
πλώνεται ο ιός από άτομο σε 
άτομο ποικίλει. Ορισμένοι ιοί 
είναι πολύ μεταδοτικοί (όπως 
της ιλαράς), ενώ άλλοι είναι 
λιγότερο. Υπάρχουν πολλά να 
μάθουμε για την μεταδοτικό-
τητα, σοβαρότητα και άλλα 
χαρακτηριστικά που σχετίζο-
νται με τον ιό 2019-nCoV και 
οι έρευνες συνεχίζονται, όπως 
μας ενημερώνει το CDC.

Κυκλοφορούν 
πολύ χειρότεροι!

Πάντως είναι δεδομένο ότι ο 
νέος κοροναϊός δεν είναι τόσο 
θανατηφόρος όσο οι προηγού-
μενοι. 

Ο MERS (Middle East 
Respiratory Syndrome) εμ-
φανίστηκε το 2012 στη Σαου-
δική Αραβία και μόλυνε 2.442 
ανθρώπους σε 27 χώρες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ΗΠΑ (βλ. https://www.who.
int/emergencies/mers-cov/
worldwide-reduction-in-mers-
cases-and-deaths-since-2016/
en/ και https://www.who.
int/news-room/fact-sheets/
detail/middle-east-respiratory-
syndrome-coronavirus-(mers-
cov)). Από τους ασθενείς πέ-
θανε περίπου το 35%, ποσοστό 

ιδιαίτερα μεγάλο σε σχέση με 
τους άλλους κοροναϊούς (ακό-
μα κι αν θεωρήσουμε ότι ήταν 
υπερεκτιμημένο, εξαιτίας του 
άγνωστου αριθμού των αδήλω-
των νοσήσεων).

Ο SARS  (Severe Acute 
Respiratory System) εμφανί-
στηκε στην Ασία το Φλεβάρη 
του 2003 και μέσα σε μερι-
κούς μήνες είχε προκαλέσει 
πανδημία, αφού εξαπλώθηκε 
σε 26 χώρες, με αποτέλεσμα 
να νοσήσουν 8.098 άνθρωποι 
παγκόσμια και να πεθάνουν 
774 (σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας – ΠΟΥ, βλ. https://
www.who.int/csr/resources/
publications/CDS_CSR_
ARO_2004_2.pdf?ua=1). Ευτυ-
χώς ο ιός αυτός σταμάτησε 
τη δράση του την άνοιξη του 
2004 και από τότε δεν ξανα-
εμφανίστηκε.

Η κοινή γρίπη μπορεί να 
έχει πολύ μικρότερο βαθμό 
εξάπλωσης (περίπου το ένα τέ-
ταρτο) από αυτόν του νέου κο-
ροναϊού, όμως κάθε χρόνο μο-
λύνει πολύ περισσότερα άτομα 
παγκοσμίως. Για παράδειγμα, 
στις ΗΠΑ αρρωσταίνουν κάθε 
χρόνο από γρίπη πάνω από 19 
εκατομμύρια άτομα, από τα 
οποία 180 χιλιάδες πάνε στο 
νοσοκομείο, ενώ γύρω στα δέ-
κα χιλιάδες άτομα πεθαίνουν 
(https://www.livescience.com/
new-coronavirus-compare-
with-flu.html). 

Η σύγκριση με τον γνωστό 
ιό H1N1 είναι καταλυτική υπέρ 
του πρώτου! Μπροστά στον 
Η1Ν1, ο κοροναϊός είναι… 
φτέρνισμα, αφού -όπως μας 
ενημερώνει το αμερικάνικο 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου 
Ασθενειών, από τις 12 Απρίλη 
του 2009 μέχρι τις 10 Απρίλη 
του 2010 νόσησαν από τον ιό 
Η1Ν1 γύρω στα 61 εκατομμύ-
ρια άτομα στις ΗΠΑ (!), από τα 
οποία πήγαν στο νοσοκομείο 
274 χιλιάδες και πέθαναν γύρω 
στις δωδεκάμισι χιλιάδες άτο-
μα (https://www.cdc.gov/flu/
pandemic-resources/2009-
h1n1-pandemic.html).

Πόσο 
κινδυνεύουμε;

Από τα 24.562 επιβεβαιω-
μένα κρούσματα του νέου ιού 
σε παγκόσμιο επίπεδο, μέχρι 

την περασμένη Τετάρτη, σύμ-
φωνα με την ΠΟΥ (βλ. http://
who.maps.arcgis.com/apps/
opsdashboard/index.html#/
c88e37cfc43b4ed3baf977d
77e4a0667 και https://www.
who.int/docs/default-source/
coronaviruse/situation-
reports/20200205-sitrep-16-
ncov.pdf?sfvrsn=23af287f_2), 
οι θάνατοι έφτασαν τους 492 
και είναι σχεδόν αποκλειστικά 
(κατά 99.8%) στην ηπειρωτική 
Κίνα (490 άτομα), ένας στο 
Χονγκ Κονγκ και ένας στις 
Φιλιππίνες. Κάντε τον κόπο να 
ρίξετε μια ματιά στον Πίνακα 
1 που δημοσιεύουμε βάσει 
των επίσημων στοιχείων της 
ΠΟΥ για να δείτε ανάγλυφα 
αυτά τα στοιχεία. Το μεγάλο 
πρόβλημα είναι στην επαρχία 
Χουμπέι, από όπου ξεκίνησε 

ο ιός, στην οποία εντοπίζεται 
το 68% των επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων παγκοσμίως και 
το 97.4% των θανάτων! Στις 
δε ΗΠΑ, υπάρχουν μόλις 11 
επιβεβαιωμένα κρούσματα, 
μέχρι την περασμένη Τετάρ-
τη, με άλλα 76 να εξετάζονται 
αν όντως οφείλονται σ’ αυτόν 
τον ιό, (https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/cases-
in-us.html)!

Πολιτικές 
σκοπιμότητες

Αυτό δεν εμπόδισε τον 
Τραμπ να πάρει την προη-
γούμενη Παρασκευή  31/1 την 
απόφαση για κλείσιμο των 
συνόρων στους ταξιδιώτες 
από την Κίνα (https://www.
whitehouse.gov/presidential-
actions/proclamation-
suspension-entry-immigrants-
nonimmigrants-persons-pose-
risk-transmitting-2019-novel-
coronavirus/). Μια απόφαση 
που είναι αντίθετη με τα 
συμπεράσματα της συμβου-
λευτικής επιτροπής έκτακτης 
ανάγκης της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας, που συ-
νεδρίασε μία μέρα πριν από 
το διάταγμα της απαγόρευ-
σης που επέβαλε ο Τραμπ (βλ. 
https://www.who.int/news-
room/detail/30-01-2020-

statement-on-the-second-
meeting-of-the-international-
health-regulations-(2005)-
emergency-committee-
regarding-the-outbreak-of-
novel-coronavirus-(2019-
ncov)) στη Γενεύη. Σύμφωνα 
με τα συμπεράσματα αυτά, η 
Επιτροπή δε συνιστά κανένα 
ταξιδιωτικό ή εμπορικό περι-
ορισμό προς το παρόν, βάσει 
των μέχρι στιγμής δεδομέ-
νων. Ωστόσο, ο Τραμπ βάσισε 
την απόφασή του στο γεγονός 
ότι η ΠΟΥ στη συνεδρίαση 
της προηγούμενης Πέμπτης 
δήλωσε ότι ο ιός προκαλεί πα-
γκόσμια ανησυχία, κάνοντας 
γαργάρα τα υπόλοιπα και κυ-
ρίως τη μη σύσταση για περι-
ορισμούς!  

Είναι προφανές ότι αυτό εκ-
πορευόταν από καθαρή πολιτι-
κή σκοπιμότητα της αμερικά-
νικης κυβέρνησης που πάτησε 
πάνω σε ένα υπαρκτό πρόβλη-
μα υγείας για να στριμώξει τον 
μεγαλύτερο ανταγωνιστή των 
ΗΠΑ στο διεθνές εμπόριο, την 
Κίνα. Αυτό φυσικά δεν αθωώ-
νει την κινέζικη οικονομική 
και πολιτική εξουσία από την 
έλλειψη ελέγχων στα θέματα 
υγειινής, αλλά δεν δικαιώνει 
τους αμερικάνους ιμπεριαλι-
στές για τον πανικό που καλλι-
εργούν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Νέο κύμα αντικυβερνητικών 
διαδηλώσεων ξέσπασε 

αυτή τη βδομάδα στη Χιλή, 
με αποτέλεσμα το θάνατο 
τεσσάρων διαδηλωτών. Υπεν-
θυμίζουμε ότι οι διαδηλώσεις 
ξεκίνησαν τον περασμένο 
Σεπτέμβρη, απ’ αφορμή την 
αύξηση των εισιτηρίων στο 
μετρό του Σαντιάγο, και παρά 
τις προσπάθειες της κυβέρνη-
σης του δισεκατομμυριούχου 
Πινιέρα να τις καταστείλει 
με την πολιτική «μαστίγιο και 
καρότο» (το καρότο ήταν η αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού 
και οι υποσχέσεις της κυβέρ-
νησης για σχέδιο οικονομικής 
ανάκαμψης), συνεχίστηκαν μέ-
χρι τα τέλη του χρόνου. Τώρα 

ξανάρχισαν, συνοδευόμενες 
από λεηλασίες στα μαγαζιά, 
που δημιουργούν έναν ακό-
μα μεγαλύτερο πονοκέφαλο 
στον Πινιέρα. Ηδη, στις δια-
δηλώσεις έχουν τραυματιστεί 
σοβαρά στα μάτια τριακόσιοι 

διαδηλωτές, ενώ πέθαναν 26. 
Από το αντίπαλο στρατόπεδο 
έχουν τραυματιστεί πάνω από 
2.200 μπάτσοι κι έχουν κατα-
στραφεί 188 αστυνομικά τμή-
ματα και 971 περιπολικά! 

Ομως ο Πινιέρα συνεχί-
ζει να ρίχνει λάδι στη φωτιά, 
ισχυριζόμενος σε τηλεοπτική 
του εμφάνιση ότι οι διαδηλω-
τές κατευθύνονται από «ξένες 
δυνάμεις» και ότι πολλές από 
τις διαδηλώσεις είναι fake 
news! Την ίδια στιγμή, ρίχνει 
το… καρότο της διεξαγωγής 
δημοψηφίσματος τον ερχό-
μενο Απρίλη για την αναθεώ-
ρηση του Συντάγματος (κάτι 
που το εξετάζει και δεν έχει 
ακόμα αποφασίσει), μήπως 
και μπορέσει να καταλαγιάσει 
τη λαϊκή οργή. Ομως ο λαός 
θέλει ψωμί και ανθρώπινες 
συνθήκες ζωής και όχι άλλα 
κούφια λόγια.

Ξανάρχισαν οι διαδηλώσεις στη Χιλή
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Δυτική Οχθη

Μαχητικές διαδηλώσεις ενάντια 
στο Σχέδιο Τραμπ

Ο 19χρονος Γιαζάν Αμπού Ταμπίχ στη 
μαρτυρική Τζενίν και ο 17χρονος Μο-

χάμεντ Αλ Χαντάντ στη Χεβρώνα είναι οι 
πρώτοι Παλαιστίνιοι που έπεσαν νεκροί 
από τα πυρά του ισραηλινού στρατού στη 
Δυτική Οχθη, κατά τη διάρκεια των διαδη-
λώσεων εναντίον του Σχεδίου Τραμπ, που 
ξεκίνησαν αυθόρμητα και συνεχίζονται 
καθημερινά εδώ και περισσότερο από 
μια βδομάδα.

Στη Τζενίν, παλαιστίνιοι νεολαίοι συ-
γκρούστηκαν ένοπλα με μονάδα του ισ-
ραηλινού στρατού, που εισέβαλε στον 
προσφυγικό καταυλισμό προκειμένου να 
κατεδαφίσει το σπίτι μαχητή της Αντίστα-
σης, που κατηγορείται για εμπλοκή με 
πυρήνα της Χαμάς στην περιοχή. Στην 
ανταλλαγή πυρών που ακολούθησε έπεσε 
νεκρός ο Αμπού Ταμπίχ.

Στη Χεβρώνα και τη Ραμάλα, παλαιστί-
νιοι νεολαίοι επιτίθενται οργανωμένα με 
πέτρες και εκατοντάδες μολότοφ εναντί-
ον του ισραηλινού στρατού.

Οι σιωνιστές ξέρουν ότι θα πρέπει να 
ματώσουν για να εφαρμόσουν το Σχέδιο 
Τραμπ, κάτι που δεν είναι καθόλου σίγου-
ροι ότι μπορούν να κάνουν.

Ο βασιλιάς είναι γυμνός
Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του 

Σχεδίου Τραμπ για την Παλαιστίνη, ο 
Μαχμούντ Αμπάς έσπευσε να διακηρύ-
ξει ότι απαντάει στο σχέδιο «με χίλια όχι», 
δηλώνοντας για άλλη μια φορά ότι η Πα-
λαιστινιακή Αρχή σκοπεύει να διακόψει τη 
συνεργασία ασφάλειας με τους σιωνιστές 
και καλώντας ταυτόχρονα τον παλαιστι-
νιακό λαό σε μαζικές διαδηλώσεις στη 
Δυτική Οχθη.

Παρά τους λεκτικούς λεονταρισμούς 
και τις απειλές του Αμπάς προς τους σιω-
νιστές, οι Παλαιστίνιοι της Δυτικής Οχθης 
δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για 
διαδηλώσεις, με τη Φατάχ να αδυνατεί 
να κινητοποιήσει ακόμα και το στενό της 
πυρήνα, γεγονός που την ανάγκασε -σύμ-
φωνα με παλαιστινιακές πηγές- να μετα-
φέρει οπαδούς με λεωφορεία στη Ραμάλα 

για να συμμετάσχουν στη διαδήλωση που 
οργάνωσε η ΠΑ.

Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν έχει μόνο 
χάσει κάθε λαϊκό έρεισμα, αλλά αντιμε-
τωπίζεται από την πλειοψηφία του παλαι-
στινιακού λαού σαν ένα ξένο σώμα που ο 
μοναδικός του ρόλος είναι η συνεργασία 
με το Ισραήλ για την εμπέδωση της σιωνι-
στικής καταστολής σε βάρος των Παλαι-
στίνιων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη. 
Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της το 
1994, με βάση τη Συμφωνία του Οσλο, και 
πολύ περισσότερο την τελευταία 20ετία, 
διατηρεί μια άριστη σχέση με τους σι-
ωνιστές, λειτουργώντας ως το αόρατο 
χέρι τους μέσα στον παλαιστινιακό λαό. 
Στις μέρες και τα έργα της ΠΑ, των πα-
λαιστινιακών υπηρεσιών ασφάλειας και 
του Αμπάς προσωπικά καταγράφονται 
εκατοντάδες φυλακίσεις και βασανισμοί 
παλαιστίνιων αγωνιστών, καταστολή 
διαδηλώσεων, σφίξιμο του σιωνιστικού 
αποκλεισμού της Γάζας, αφοπλισμός της 
Αντίστασης στη Δυτική Οχθη και παροχή 
πληροφοριών στους σιωνιστές που πολλές 
φορές έχουν οδηγήσει στη δολοφονία με-
λών και στελεχών της Αντίστασης, όπως 
αποκαλύφθηκε πρόσφατα, όταν η Χαμάς 
έδωσε στη δημοσιότητα καταγεγραμμέ-
νη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ κατα-
σκόπου της ΠΑ στη Γάζα και αξιωματικού 

των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. Οι 
πληροφορίες που έδωσε η ΠΑ στους σιω-
νιστές οδήγησαν στη δολοφονία ηγετικού 
στελέχους της Παλαιστινιακής Ισλαμικής 
Τζιχάντ και της γυναίκας του από πύραυλο 
που εξαπέλυσε ισραηλινό drone.

Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 
χρόνια που ο Αμπάς εξαπολύει απειλές 
εναντίον των σιωνιστών, δηλώνοντας ότι 
θα διακόψει τη συνεργασία ασφάλειας 
μαζί τους. Κάνει το ίδιο κάθε φορά που 
οι σιωνιστές ή οι Αμερικανοί προχωρούν 
σε μια μεγάλη πρόκληση σε βάρος του 
παλαιστινιακού λαού, προκειμένου να 
αναστηλώσει κάπως το κατεστραμμένο 
πολιτικό του προφίλ, ελπίζοντας να περι-
ορίσει κάπως την ανυποληψία του μέσα 
στον παλαιστινιακό λαό. Παρολαυτά, οι 
σιωνιστές -και πολύ περισσότερο οι Πα-
λαιστίνιοι- γνωρίζουν ότι τα λόγια του δεν 
έχουν καμία βαρύτητα. Θα συνεχίσει με 
συνέπεια να παίζει το παιχνίδι των σιωνι-
στών, όπως έκανε μέχρι τώρα. Εξάλλου, 
και ο ίδιος ο Αμπάς γνωρίζει ότι, χωρίς την 
αμερικανική οικονομική και στρατιωτική 
βοήθεια και τους φόρους που συλλέγει 
το Ισραήλ για λογαριασμό του, που διοχε-
τεύονται κυρίως στη συγκρότηση και τον 
εξοπλισμό των υπηρεσιών ασφάλειας που 
τον περιστοιχίζουν, η ΠΑ θα κατέρρεε την 
επόμενη μέρα.

Γαλλία: Νέες απεργίες, νέοι 
πονοκέφαλοι του Μακρόν

Εκεί που ο Μακρόν σκούπιζε ανακουφισμένος τον ιδρώτα από 
το μέτωπό του, μετά τη λήξη της απεργίας στο μετρό του Παρισιού, 
βρέθηκε αντιμέτωπος με μια νέα απεργία, αυτή τη φορά στην κα-
θαριότητα. Οι έξι από τους εφτά αποτεφρωτήρες απορριμμάτων 
της πρωτεύουσας σταμάτησαν να λειτουργούν εξαιτίας της απερ-
γίας και σε πολλές περιοχές του Παρισιού άρχισαν να μαζεύονται 
σωροί από σκουπίδια. Στη Μασσαλία, οι εργάτες καθαριότητας 
έχουν αποκλείσει εδώ και ένα δεκαήμερο τα κέντρα συλλογής 
απορριμμάτων, με αποτέλεσμα 3.000 τόνοι σκουπιδιών να συσ-
σωρεύονται στους δρόμους της πόλης. Οι εργάτες καθαριότητας 
αντιτίθενται και αυτοί στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο Μακρόν, 
με το οποίο ενοποιούνται όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και εισά-
γεται σκληρό ανταποδοτικό σύστημα ασφάλισης, και ζητούν να 
συνταξιοδοτούνται νωρίτερα, καθώς ο μέσος όρος ζωής τους είναι 
κατά εφτά χρόνια μικρότερος από αυτόν των άλλων εργαζομένων. 

Σαν να μην του έφτανε αυτό, το περασμένο Σάββατο οι διαδη-
λωτές με τα κίτρινα γιλέκα επέστρεψαν στους δρόμους του Παρι-
σιού. Μαζί τους επέστρεψαν και τα δακρυγόνα, αφού η διαδήλωση 
χτυπήθηκε από την αστυνομία που συνέλαβε 59 άτομα. Μια μέρα 
πριν, ο Μακρόν αναγκαζόταν να την κοπανήσει άρον-άρον από 
θεατρική παράσταση αφού οι διαδηλωτές προσπάθησαν να μπου-
κάρουν μέσα και να την σταματήσουν!

Στην Οπερα ο Μακρόν δεν μπορεί ούτε να πλησιάσει, γιατί οι 
εργαζόμενοι εκεί συνεχίζουν την απεργία με αποτέλεσμα να έχουν 
ακυρωθεί 67 παραστάσεις. Το περασμένο Σάββατο, όμως, η ορ-
χήστρα της Οπερας του Παρισιού έπαιξε τζάμπα για τον κόσμο 
στα σκαλοπάτια του Παλέ Γκαρνιέ (όπου δίνονται οι παραστάσεις 
των μπαλέτων του Παρισιού) προς υποστήριξη της απεργίας. Η 
υπαίθρια συναυλία τελείωσε με τη Μασσαλιώτιδα και ζητωκραυ-
γές υπέρ της απεργίας. 

Από τις συγκρούσεις με την αστυνομία δεν απουσίασαν οι πυ-
ροσβέστες που διαδήλωσαν ενάντια στη χειροτέρευση των συν-
θηκών εργασίας τους, ζητώντας τα μπόνους τους να εξισωθούν 
με αυτά της αστυνομίας και διαμαρτυρόμενοι για το νέο Ασφα-
λιστικό. Οι μπάτσοι τους «περιποιήθηκαν» κι αυτούς, όπως κι ένα 
φωτογράφο στον οποίο πέταξαν στο πόδι χειροβομβίδα κρότου 
λάμψης με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Συρία: Στενεύει ο κλοιός στο Ιντλίμπ
Ολοένα και χειρότερη γίνεται η κατάσταση στο συριακό μέτωπο, 

μετά από το σπάσιμο της εκεχειρίας στο τελευταίο προπύργιο των 
αντικαθεστωτικών ανταρτών στην επαρχία του Ιντλίμπ. Στις συ-
γκρούσεις μπλέχτηκε και η Τουρκία, αφού περισσότεροι από οκτώ 
στρατιώτες της σκοτώθηκαν από πυρά του συριακού στρατού κατά 
την προέλασή του στο Ιντλίμπ, δημιουργώντας έντονες τριβές μετα-
ξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Το τουρκικό υπουργείο Πολέμου κατηγορεί 
τη Δαμασκό ότι της είχε δώσει τις θέσεις που θα μετακινούνταν οι 
στρατιώτες του, αλλά αυτή τις αγνόησε, ενώ η ρωσική πλευρά ισχυ-
ρίζεται ότι δεν είχε ενημερωθεί σχετικά. Ο Ερντογάν απείλησε ξανά 
με εισβολή για να προστατεύσει τα τουρκικά συμφέροντα στην πε-
ριοχή και για να ανακόψει τη ροή των προσφύγων που ξεπερνούν το 
μισό εκατομμύριο (κατά τον Ερντογάν ο αριθμός είναι διπλάσιος). 

Για να μην ανησυχείτε, το έκανε για λογαριασμό σας ο γενικός 
γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες! Δήλωσε πολύ ανήσυ-
χος για την κλιμάκωση των μαχών, οπότε πλέον όλοι μπορούμε να 
κοιμόμαστε… ήσυχοι! Ολοι, εκτός από τους πρόσφυγες που εγκα-
ταλείπουν άρον-άρον το Ιντλίμπ, αφού ο στρατός του Ασαντ έχει 
πλησιάσει 8 χιλιόμετρα κι ίσως τη στιγμή που θα διαβάζετε αυτές 
τις γραμμές να το έχει καταλάβει. Θα είναι όμως μία πύρρειος νίκη 
με ρωσικές πλάτες, που δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα.

Ιράκ: Νέος πρωθυπουργός αλλά οι διαδηλώσεις συνεχίζονται

Την επιστροφή στην ομαλό-
τητα ζήτησε ο δημοφιλής 

σιίτης κληρικός Μοκτάντα 
Αλ Σαντρ στο Ιράκ, μετά από 
τον διορισμό από τον ιρακινό 
πρόεδρο του πρώην υπουργού 
Tηλεπικοινωνιών (από το 2006 
μέχρι το 2007 και από το 2010 
μέχρι το 2012), Μοχάμεντ Αλά-
ουι, στο πρωθυπουργικό αξίω-
μα. Ο Μοχάμεντ Αλάουι είχε 
συμμετάσχει στην κυβέρνηση 
Μαλίκι, από την οποία παραιτή-
θηκε δύο φορές στο παρελθόν, 
και είναι ξάδελφος του πρώην 
πρωθυπουργού Ιγιάντ Αλάουι. 
Γι’ αυτό και παρά το γεγονός 
ότι τον στήριξε ο Σαντρ, πολλοί 
διαδηλωτές δεν πείστηκαν και 
κατέβηκαν στους δρόμους φω-
νάζοντας ότι «απορρίπτεται». Κι 
αυτό γιατί τον θεωρούν μέρος 
του διεφθαρμένου κατεστη-

μένου που όλα αυτά τα χρόνια 
κυβερνά το Ιράκ.

Ο Αλάουι προσπάθησε να πεί-
σει ότι θα αποδώσει δικαιοσύνη 
σ' αυτούς που διαδηλώνουν από 
τον περσινό Οκτώβρη, με απο-
τέλεσμα να έχουν σκοτωθεί 556, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που 
έδωσε την περασμένη Δευτέρα 

στη δημοσιότητα η ιρακινή τηλε-
όραση. Ομως, για την ώρα δεν 
πείθει. Η αστυνομική καταστολή 
ήταν όλο αυτό το διάστημα ιδι-
αίτερα σκληρή, με πραγματικά 
πυρά εναντίον των διαδηλωτών 
που διαμαρτύρονται για τις 
άθλιες συνθήκες ζωής στη χώ-
ρα, δεκαεφτά χρόνια μετά την 
αμερικάνικη εισβολή.

Εκτός από την «επίσημη» 
αστυνομία, οι διαδηλωτές έχουν 
να αντιμετωπίσουν και τις παρα-
στρατιωτικές σιιτικές πολιτοφυ-
λακές που κατευθύνονται από 
τον Σαντρ και τον Σιστάνι (ανώ-
τατο ηγέτη των σιιτών στο Ιράκ). 
Την περασμένη Τρίτη, οι πολιτο-
φυλακές αυτές μπούκαραν στο 
«τουρκικό εστιατόριο» (το εγκα-
ταλελειμμένο κτίριο που απο-
τελεί τη βάση των διαδηλωτών 
όλους αυτούς τους μήνες, όπως 
έχουμε γράψει σε προηγούμενα 
φύλλα) και το κατέλαβαν διώ-
χνοντας τους διαδηλωτές που 
ήταν μέσα. Εφάρμοσαν δηλαδή 
την «επιστροφή στην ομαλότη-
τα», στην οποία κάλεσε ο Σαντρ.

Θα σταματήσουν το κίνημα; 
Παραμένει αμφίβολο, γιατί οι δι-
αδηλωτές δεν ξεσηκώθηκαν για 
ψύλλου πήδημα, αλλά γιατί δεν 

άντεχαν άλλο την άθλια ζωή στο 
Ιράκ. Ο Αλάουι υπόσχεται ότι θα 
αλλάξει τα πράγματα προς το 
καλύτερο, αλλά αυτό υποσχό-
ταν και ο προκάτοχός του που 
παραιτήθηκε τον περασμένο 
Δεκέμβρη, έχοντας παραμείνει 
στην εξουσία λίγο περισσότερο 
από ένα χρόνο. Οσο ο ιρακινός 

λαός ζει υποταγμένος σε αμερι-
κανόδουλες κυβερνήσεις, που 
δίνουν τον ορυκτό πλούτο της 
χώρας στις πετρελαϊκές πολυ-
εθνικές, όσο η κοινωνική δικαι-
οσύνη παραμένει κάτι άγνωστο 
στη χώρα, τόσο θα εξεγείρεται. 
Χωρίς σοσιαλισμό δε θα βρει τη 
λευτεριά του.
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Αναγνωρίστε τον εχθρό!
Εντάξει, το ότι «οι Τούρκοι είναι προαιώνιοι εχθροί» 

το ξέρουμε. Το έχουμε μάθει από το σχολείο. Οπότε 
η εθνικιστική υστερία του τελευταίου διαστήματος 
βρίσκει καλλιεργημένο το έδαφος.

Ο έλληνας εργάτης θα πρέπει να θεωρήσει εχθρό 
του τον τούρκο εργάτη της Ιστανμπούλ, της Σμύρνης, 
της Αγκυρας. Ο έλληνας αγρότης θα πρέπει να 
θεωρήσει εχθρό του τον αγρότη της Ανατολίας. 
Το ίδιο ισχύει φυσικά και για την άλλη πλευρά του 
Αιγαίου. Ιδια είναι κι εκεί η εθνικιστική προπαγάνδα.

Θα πρέπει να κλείσουμε τα μάτια στην κοινή 
συμμετοχή των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ, στην αγαστή 
συνεργασία των καπιταλιστών των δύο χωρών σε 
διάφορα επιχειρηματικά πεδία (από τον τουρισμό 
και το real estate μέχρι τη βιομηχανία, το εμπόριο 
και τις τηλεοπτικές παραγωγές) και προπάντων 
στην επιδιαιτηττική παρουσία των ιμπεριαλιστών 
στην περιοχή μας. Των Αμερικανών, πρωτίστως, 
που έχουν τις πιο ισχυρές «άκρες», αλλά και των 
Γάλλων, των Γερμανών, των Ρώσων, που πουλάνε 
πανάκριβα οπλικά συστήματα, φτιάχνουν βάσεις, 
κατασκευάζουν αγωγούς, στήνουν εργοστάσια, 
ανταγωνίζονται για αγορές για τα μονοπώλιά τους 
και για σφαίρες επιρροής για τα κράτη τους.

Δυο λαοί που δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα 
μεταξύ τους, αντί να γνωρίσουν την Ιστορία και 
κυρίως να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο αυτή 
ξετυλίχτηκε στην περιοχή, μέχρι την κατάρρευση 
και διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
εγκλωβίζονται σε αντιιστορικά δόγματα, σε 
σκοταδιστικές ιδεολογικές ατραπούς, ποτίζονται 
με το δηλητήριο του εθνικιστικού μίσους, γιατί 
μόνο έτσι θα παραμείνουν υποζύγια της πιο άγριας 
καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και πρόθυμοι να 
μετατραπούν σε κρέας για τα κανόνια άδικων 
πολέμων.

Τελευταία, δίπλα στον «προαιώνιο εχθρό» 
προστέθηκε και ένας άλλος «ύπουλος εχθρός», ο 
οποίος έχει ήδη «εισβάλει», «εποικίζει τη χώρα μας», 
«αλλάζει την πληθυσμιακή της σύνθεση», «απειλεί 
να μετατρέψει τα καμπαναριά μας σε μιναρέδες 
και να υψώσει την ισλαμική ημισέληνο στη θέση του 
σταυρού».

Χυδαιότητες λίγων φασιστών, θα πείτε. Ναι, αλλά 
τις ίδιες χυδαιότητες, με πιο προσεγμένη γλώσσα, 
τις ακούμε από τα χείλη πολιτικών παραγόντων που 
μοστράριζαν ως σοβαροί (ο βουλευτής Τζαβάρας 
το πιο πρόσφατο παράδειγμα) και δημοσιογράφων 
που δεν είναι χρυσαυγίτες, είναι όμως «εθνικά 
ανησυχούντες».

Δεν είναι η πρώτη φορά που αναπτύσσεται 
αντιμεταναστευτική υστερία στη χώρα μας. 
Θυμηθείτε τι τράβηξαν οι αλβανοί μετανάστες τη 
δεκαετία του '90. Αυτή τη φορά, όμως, η ξενοφοβική 
υστερία έχει πάρει καθαρά εθνικιστικό, θρησκευτικό 
και ρατσιστικό χαρακτήρα.

Ενώ είναι πεντακάθαρο ότι όλοι αυτοί οι 
ξεριζωμένοι που εγκλωβίζονται και στοιβάζονται 
στα νησιά δεν έχουν προορισμό την Ελλάδα. 
Να περάσουν από εδώ θέλουν. Και το ελληνικό 
κράτος, λειτουργώντας ως συνοριοφύλακας και 
δεσμοφύλακας της ΕΕ, τους εγκλωβίζει και τους 
στοιβάζει σε μεσαιωνικές συνθήκες.

Κάθε άνθρωπος που θέλει να λέγεται άνθρωπος θα 
έπρεπε να έχει ξεσηκωθεί. Να μπει αυτός μπροστά 
και να φωνάξει: δώστε χαρτιά στους ανθρώπους κι 
αφήστε τους να φύγουν, να πάνε στον προορισμό 
τους.

Να μάθουμε ν' αναγνωρίζουμε τον εχθρό. 
Δε βρίσκεται «απέναντι» αλλά δίπλα μας. Δεν 
είναι ο Τούρκος, ο ξένος, ο αλλόθρησκος. Είναι ο 
εκμεταλλευτής και καταπιεστής από το δικό μας έθνος.

στο ψαχνό

«Εθνική ενότητα» (2)
Για να καταλάβουμε ποιο είναι το περιε-

χόμενο της «Πρωτοβουλίας 1821-2021», την  
οποία τίμησε με την παρουσία της σύμπα-
σα η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία, αρκεί 
ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του 
εφοπλιστή Π. Λασκαρίδη, ο οποίος όρισε 
τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 
1821 ως επέτειο αναστοχασμού:

«Ο αναστοχασμός αυτός, πρέπει κυρίως 
να ψάξει και να αναλύσει εκείνες τις κακές 
πλευρές του Ελληνα που οδήγησαν την πα-
τρίδα μας τέσσερις φορές στην χρεοκοπία, 
σε εθνικές περιπέτειες και στην αδυναμία 
μας να προκόψουμε και να ευημερήσουμε 
με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις που η 
Πατρίδα μας μεγαλούργησε. Να δούμε δη-
λαδή, κατάματα, αυτά που μας ταλανίζουν, 
τη διχόνοια, τους εμφύλιους σπαραγμούς, 
την αδυναμία μας να καταλάβουμε τη θέση 
μας στον κόσμο, την έλλειψη αυτογνωσίας, 
την έλλειψη συνεργασίας και την ευθυνο-
φοβία που μας κάνει να πιστεύουμε πως 
για την κατάντια μας φταίνε πάντα οι ξέ-
νοι».

Δεν ξέρουμε αν ο Δ. Κουτσούμπας 
χειροκρότησε (δε φαίνεται στο σχετικό 
βίντεο), στο «Ριζοσπάστη», πάντως, δεν 
είδαμε καμιά κριτική.

Διαγωνισμός!
Ο Τσίπρας κατηγορούσε τον Μητσοτά-

κη ότι πήγε στον Τραμπ ως προβλέψιμος 
και γι' αυτό δεν πήρε στήριξη στα ελλη-
νοτουρκικά. Και ο Μητσοτάκης του απά-
ντησε: «Τι ζητάτε, μια ομπρέλα ασφαλείας 
από τις ΗΠΑ; Και γιατί δεν το ζητήσατε 
από το Τραμπ;»!

Οπως αντιλαμβάνεστε, κάθε περαιτέ-
ρω σχόλιο παρέλκει.

Αριστεία
Το υπουργείο Παιδείας, με εντολή της 

υφυπουργού Ζαχαράκη, έστειλε έγγρα-
φο σε όλα τα σχολεία της χώρας, ζητώ-
ντας να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί 
και τα 15μελή μαθητικά συμβούλια ότι η 
Πανελλήνια Ενωση Γονέων «Η ΧΡΙΣΤΙΑ-
ΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» θα πραγματοποιήσει ημε-
ρίδα με θέμα «Σύγχρονη Παιδεία και Ελ-
ληνορθόδοξη Παράδοση» (μπρρρρ!), την 
οποία μπορούν να παρακολουθήσουν ή 
να πάρουν μέρος απαντώντας σε ερωτη-
ματολόγιο διαδικτυακά. Μ' άλλα λόγια, 
το υπουργείο Παιδείας μετατράπηκε σε 
βαποράκι μιας παραθρησκευτικής ορ-
γάνωσης. Οχι όποιας κι όποιας, μάλιστα, 
αλλά μιας απ' αυτές  που συμμετείχαν 
στη σκοταδιστική καμπάνια ενάντια 
στις αμβλώσεις (θυμόσαστε, ασφαλώς, 
τις αφίσες που κατέβηκαν πρόσφατα 
από το Μετρό, μετά την κατακραυγή), 
ενώ έχει πλούσιο παρελθόν σε τέτοιες 
«πρωτοβουλίες».

Μετά την αποκάλυψη και το σάλο 

που ξέσπασε, η Κεραμέ-

Χοντροπλασιέ
Ασυγκράτητος ο νεοφιλελεύθερος 

Χατζηδάκης έδωσε συνέντευξη στη 
γαλλική Figaro, στην οποία εμφανί-
στηκε σαν πωλητής σε γιουσουρούμ 
της δεκαετίας του '60 («τρελάθηκε τ' 
αφεντικό και τα 'βαλε όλα τζάμπα»). 
Θαυμάστε (και αηδιάστε, γιατί έχει και 
το ύφος τη σημασία του):

«Το μήνυμά μου δεν στηρίζεται απλώς 
στην ιστορική ελληνο-γαλλική φιλία. Πι-
στεύω ότι ήρθε η ώρα να έρθουν (στην 
Ελλάδα) οι γάλλοι επενδυτές. Θα απε-
λευθερώσουμε τον κλάδο ενέργειας 
μέσω του προγράμματος ιδιωτικοποι-
ήσεών μας, κάτι που θα προσελκύσει 
κεφάλαια και θα επιτρέψει τον εκσυγ-
χρονισμό του. Προγραμματίζουμε την 
ιδιωτικοποίηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, 
την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ –σε δυο 
κομμάτια-, τη μείωση του ποσοστού του 
Δημοσίου στα ΕΛΠΕ. Η Ελλάδα έχει μια 
σταθερή κυβέρνηση με κοινοβουλευτι-
κή πλειοψηφία και έναν πρωθυπουργό 
που είναι πραγματικά υπέρ της επιχειρη-
ματικότητας και ανοιχτός στους επενδυ-
τές, περιλαμβανομένων και αυτών που 
μας εμπιστεύτηκαν στο παρελθόν, όπως 
οι Κινέζοι».

ΚΟΝΤΡΕΣ

«ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»: Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις, όπως λέει η παροιμιώδης φράση. Ιερώνυμος, Παυλόπουλος, Μητσοτάκης, 
Αγγελοπουλίνα, Γεροβασίλη (ως εκπρόσωπος του Τσίπρα, ο οποίος δεν αντέχει να κάθεται «υπό» τον Κούλη), Κουτσούμπας, καθισμέ-
νοι αναπαυτικά στις πολυθρόνες του Μεγάρου Μουσικής, παρακολουθούν μαγεμένοι το πρόγραμμα των επετειακών δράσεων και 
εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, που παρουσίασε η «Πρωτοβουλία 1821-2021», την οποία δημιούργησαν 
καπιταλιστές (η Εθνική Τράπεζα και τα Ιδρύματα όλων των μεγάλων καπιταλιστικών οικογενειών), με διάθεση να δράσουν παράλληλα με 
την υπό την Αγγελοπουλίνα «Εθνική Επιτροπή “Ελλάδα 2021“», την οποία δημιούργησε η κυβέρνηση.  Τις υπόλοιπες θέσεις της σάλας 
μοιράστηκαν «υπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιο-
γράφοι κ.ά.». Ολοι οι καλοί χωράνε στον εθνικό σκοπό, γι' αυτό και όλος ο καλός ο κόσμος έδωσε το παρών σ' αυτή τη φιέστα, σε κλίμα 
εθνικής ενότητας, παρακάμπτοντας τις μικρότητες που δημιουργεί ο κομματικός ανταγωνισμός. Δε χρειάζεται να πούμε περισσότερα. 
Αντιλαμβάνεστε τι «παίζει». Και μη μας ρωτήσετε τι γύρευε σ' αυτή την αποκρουστική φιέστα του μεγάλου κεφαλαίου ο Κουτσούμπας. 
Εντύπωση θα μας έκανε αν απουσίαζε, πολλώ δε μάλλον αν ο Περισσός ξεκινούσε κάποια πολεμική σ' αυτές τις φιέστες της μπουρ-
ζουαζίας, με τις οποίες θα προσπαθήσει να διαστρεβλώσει και το νόημα της επανάστασης του 1821 και τα όσα ακολούθησαν, αλλά και 
να ενσταλάξει στις συνειδήσεις το δόγμα του ελληνικού εθνικισμού, τον πυρήνα της κυρίαρχης ιδεολογίας. Κι επειδή ο Περισσός δεν 
σκοπεύει να κάνει πολεμική σ' όλ' αυτά, το πρώτο δείγμα γραφής ήταν ένα αυστηρά δημοσιογραφικό ρεπορτάζ στο «Ριζοσπάστη» της 
περασμένης Τρίτης, το οποίο ενημέρωνε τους αναγνώστες του ότι «στην ειδική εκδήλωση το “παρών“ έδωσε η πολιτειακή και πολιτική 
ηγεσία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Πρ. Παυλόπουλος, ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης, ο οποίος και απηύθυνε χαιρετισμό, ενώ 
τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπρα εκπροσώπησε η Ολγα Γεροβασίλη. Παρευρέθηκαν ακόμα ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, υπουργοί, 
αιρετοί, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, η πρόεδρος της Πρωτοβουλίας, Γιάννα Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη κ.ά. Στην εκδήλωση 
παρευρέθηκε και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας. Η παρουσίαση του προγράμματος των εκδηλώσεων έγινε από τον Ιωάννη 
Μάνο, σύμβουλο στην Εθνική Τράπεζα και συντονιστή της “Πρωτοβουλίας“, ο οποίος μεταξύ άλλων ευχαρίστησε το ΚΚΕ για το υλικό 
που παραχώρησε στην “Πρωτοβουλία“ για τον συνθέτη Ιάννη Ξενάκη και τη δράση του την περίοδο της Κατοχής»…
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ως έδωσε εντολή να ανακληθεί το συγκεκριμένο έγγραφο. Το 
οποίο, πάντως, είχε φτάσει στα σχολεία, οπότε είχαν ενημερωθεί 
οι «πρόθυμοι» (υπάρχουν και τέτοιοι στο εκπαιδευτικό σύστημα).

Εντατικά μαθήματα!
Και μιας που πιάσαμε τα… θρησκευτικά, να ενημερώσουμε ότι 

ο τέως υφυπουργός των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, τέως βουλευτής των ΑΝΕΛ 
και νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλειος Κόκκαλης ανακοίνωσε 
την ίδρυση τάσης μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα κινείται στο 
χώρο του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κέντρου! Τα εγκαίνια της 
τάσης θα γίνουν στη Λάρισα (εκλογική περιφέρεια του Κόκκαλη) 
και την κορδέλα θα κόψει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. 

Θα χρειαστούν εντατικά μαθήματα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ 
και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διότι όσο συγκυ-
βερνούσε με τον Καμμένο, αποκαλούσε τους ΑΝΕΛ «πατριωτική 
κεντροδεξιά». Μην κάνει το λάθος να επαναλάβει το ίδιο στα 
εγκαίνια της τάσης Κόκκαλη. Η λέξη «δεξιά» εξαφανίζεται και 
μιλάμε πλέον για «δημοκρατικό προοδευτικό κέντρο».

ΥΓ. Θα θέλαμε να παρακολουθούσαμε κάποια συνεδρίαση του 
ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας. Να δούμε πόσο συντροφικά συναγελάζονται 
οι παλιοί συριζαίοι με τα «παιδιά» του Κόκκαλη! Γιατί ο Κόκκαλης 
κάποιο κόσμο τον έχει στην περιοχή, αλλιώς δε θα εκλεγόταν.

Καντήλες
Οπως έχουμε πει, τους γίγαντες του πνεύματος και της γραφής 

δεν τους λογοκρίνεις, ούτε τους διορθώνεις (ακόμα και σε επίπε-
δο ορθογραφίας και στίξης). Ιδού, λοιπόν, πρόσφατο πολάκειο 
πόνημα στο αγαπημένο του facebook:

«Εγώ πάντως την άλλη βδομάδα θα δώσω κατάθεση στον ανα-
κριτή για την «ηχογράφηση» Στουρνάρα .

.... και στο φιλολογικό όμιλο Παρνασσό;

....και με χορηγό τα ΜΜΕ του Μαρινάκη;;

..και με Ράμφο και ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ;;;

....που πριόνιζε ,ο,τι κι αν κάναμε;;;;από τη διαπραγμάτευση μέχρι 
το Ερρικος Ντύναν;;;

...Για φαντάσου να παρουσίαζα εγώ κάνα βιβλίο με τον ΑΔΩΝΗ 
για την αντιμετώπιση της γρίπης επι Αβραμοπουλου παραδείγμα-
τος χάριν ...κι αυτό «ζήτημα επιβίωσης» ήταν !!

(Και με χορηγό το ΣΚΑΙ...)».
Με ποιον τα έχει ο «αψύς Σφακιανός»; Με τον σύντροφό του 

και συνάδελφό του στα υπουργικά συμβούλια της «πρώτη φορά 
Αριστεράς» (με ολίγη από φασίζουσα Ακροδεξιά) Γιώργο Χουλια-
ράκη, ο οποίος μαζί με τον Στουρνάρα και τον Ράμφο παρουσία-
σε την περασμένη Πέμπτη βιβλίο των Κ. Γάτσιου και Δ. Ιωάννου 
(εκδόσεις «Κριτική»), με χορηγούς επικοινωνίας το μαρινάκειο 
εκδοτικό σύμπαν (Οne, Το Βήμα, Τα Νέα, in.gr).

Δικαίως βγάζει καντήλες ο Πολάκης, όμως και ο Χουλιαράκης 
πρέπει να κοιτάξει την καριέρα του ως τεχνοκράτης, αφού επέ-
λεξε να μη συνεχίσει την πολιτική καριέρα (προς το παρόν του-
λάχιστον). Αν δεν κάνει παρέα με ανθρώπους που έχουν «άκρες» 
με ποιους θα κάνει;

Εν αναμονή
Οπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΑΝΕΛ Σγουρίδης «δεν βρι-

σκόμαστε σε πολιτική αναζήτηση, αλλά σε πολιτική ανάπαυση. 
Εναρξη της πολιτικής μας παρουσίας θα είναι η συνέντευξη που 
θα παραχωρήσει ο Πρόεδρος των ΑΝ.ΕΛ σε μεγάλο τηλεοπτικό 
κανάλι μέσα στον Φεβρουάριο». Αναμένουμε με αγωνία, όπως 
αντιλαμβάνεστε, τη συνέντευξη που θ' ακολουθήσει την ανάπαυ-
ση (και το αδυνάτισμα) του πολεμιστή.

ΥΓ. Ο Σγουρίδης είπε, ακόμα, ότι πρώην ανελίτες που έχουν 
προσχωρήσει στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν προσεγγίσει στελέχη του 
κόμματος για στρατολόγηση, αλλά από τα περισσότερα έφαγαν 
πόρτα. Για την προσέγγιση τον πιστεύουμε (με ποιους θα φτιάξει 
τάση ο Κόκκαλης, μόνο με τη Χρυσοβελώνη;), για την άρνηση όχι.

Τον ξεφτίλισαν
Τα γραπτά μένουν, έλεγαν οι Λατίνοι, αλλά οι αστοί πολιτικοί 

νομίζουν πως ό,τι λένε περνάει στη λήθη. Κάπως έτσι την πάτησε 
και ο «πολλά βαρύς» Βρούτσης που παριστάνει τον προστάτη 
της Κοινωνικής Ασφάλισης. Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία της 
ΠΟΠΟΚΠ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών 
Κοινωνικής Πολιτικής) ανέσυρε από το αρχείο μια δήλωση που 
είχε κάνει ο Βρούτσης, ως υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρο-
βενιζέλων, τον Οκτώβρη του 2013, και του τη χάρισε με… αγάπη:

«Το “ΑΤΛΑΣ” έχει προχωρήσει σε ποσοστό 15% και θα έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2014. Θα περιλαμβάνει πλήρες 
ασφαλιστικό βιογραφικό για όλους τους πολίτες και θα καταστήσει 
την έκδοση σύνταξης μια “καθαρά τυπική διαδικασία”, που δεν 
απαιτεί περισσότερο από έναν μήνα. Με το “ΑΤΛΑΣ”, που θα έχει 
πλήρη εφαρμογή από 1.1.2015, δεν θα ξαναθεωρηθεί βιβλιάριο 
υγείας και δεν θα απαιτηθούν νέες προσλήψεις στα ασφαλιστικά 
ταμεία. Αντιθέτως, θα αποδεσμευτεί προσωπικό προκειμένου να 
καλύψει τις ανάγκες των ελέγχων για την αντιμετώπιση της εισφο-
ροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας».

Μιλάμε για… τέρας αξιοπιστίας και πολιτικής συνέπειας.

Φασιστικής έμπνευσης εκστρατεία 
εναντίον προσφύγων και μεταναστών
Στις 30 του Γενάρη, 300 γυ-

ναίκες πρόσφυγες, κυρίως 
από το Αφγανιστάν, πήραν τα 
παιδιά τους και διαδήλωσαν 
στο κέντρο της Μυτιλήνης 
(πρώτη φωτογραφία), με κε-
ντρικό σύνθημα «Η Μόρια είναι 
κόλαση», διαμαρτυρόμενες για 
τις άθλιες συνθήκες στις οποί-
ες είναι αναγκασμένες να ζουν 
και ζητώντας να μεταφερθούν 
από το νησί στην Αθήνα. Η εί-
δηση πέρασε στα «ψιλά». Το 
γεγονός δεν αντιμετωπίστηκε 
εχθρικά. Μπορεί κανείς να το 
δει αυτό και στην ανταπόκριση 
του κρατικού ΑΠΕ-ΜΠΕ, που 
περιέγραψε με λακωνικό τρόπο 
το γεγονός, χωρίς υπαινιγμούς 
περί υποκίνησης κτλ.

Τρεις μέρες αργότερα, περί-
που 200 πρόσφυγες ξεκίνησαν 
με τα πόδια από το τρισάθλιο 
στρατόπεδο της Μόριας με 
κατεύθυνση τη Μυτιλήνη. 
Μετά από λίγη ώρα, τα ΜΑΤ 
τους έφραξαν το δρόμο, τους 
έπνιξαν στα χημικά, τους κυνή-
γησαν στα λιοτόπια που υπάρ-
χουν δίπλα στο δρόμο, μέσω 
των οποίων οι πρόσφυγες προ-
σπαθούσαν να παρακάμψουν 
τον αστυνομικό φραγμό. Την 
επομένη, πρόσφυγες συγκε-
ντρώθηκαν  στο χώρο έξω από 
το Δημοτικό Θέατρο, χωρίς να 
έχει προηγηθεί πορεία. Οι μπά-
τσοι κατέφθασαν, τους έζωσαν 
και τους απαγόρευσαν να κατέ-
βουν στο δρόμο. Αλλοι μπάτσοι 
έκαναν κλοιό σε πρόσφυγες 
που άρχισαν να συγκεντρώνο-
νται στο απέναντι πεζοδρόμιο. 
Σε λίγο κατέφτασαν διμοιρίες 
των «σκληρών» ΜΑΤ (με τα 
χακί) και άρχισε το ξύλο. Αυ-
τό που οι μπάτσοι ονομάζουν 
«απώθηση». Σπρωξίματα με 
τις ασπίδες, ξύλο με τα γκλοπ, 
κλωτσιές, βρισίδι. Πάνω στον 
πανικό της «απώθησης» των 
διαμαρτυρόμενων προσφύγων 
προς την προκυμαία (δεύτερη 
φωτογραφία), γυναίκες με τα 
παιδιά τους τσαλαπατήθηκαν.

Κατά την επιχείρηση των 
ΜΑΤ εμφανίστηκαν και οι ορ-
γανωμένοι «αγανακτισμένοι» 
φασίστες, οι οποίοι στράφηκαν 
κυρίως εναντίον αλληλέγγυων, 
Ελλήνων και ξένων. Οι ίδιοι 
«αγανακτισμένοι», φορώντας 
κουκούλες και κρατώντας αυ-
τοσχέδια ρόπαλα, απέκλεισαν 
αργότερα τις εισόδους της 
Μόριας και έκαναν ελέγχους 
στα αυτοκίνητα, δίκην πολι-
τοφυλακής. Δε δίστασαν να 
προπηλακίσουν ακόμα και οι-
κογένεια προσφύγων με μωρό. 
Η αστυνομία ήταν… διακριτικά 
παρούσα. Παρατηρούσε την 
πολιτοφυλακή των φασισταρι-
ών να κάνει ελέγχους στα αυ-
τοκίνητα, χωρίς να κάνει καμιά 
κίνηση για να τους εμποδίσει 
(το αδίκημα της αντιποίησης 
αρχής είναι το ελάχιστο). Ούτε 
όταν έσπασαν το αυτοκίνητο 
μιας Ιταλίδας, εργαζόμενης 

σε ΜΚΟ παρενέβη η αστυνο-
μία! Τα ίδια φασισταριά έκα-
ναν στη συνέχεια ελέγχους σε 
σπίτια και μαγαζιά στη Μόρια, 
για να βρουν πρόσφυγες ή ερ-
γαζόμενους σε ΜΚΟ και αλ-
ληλέγγυους! Επιτέθηκαν, μά-
λιστα, σε καφενείο όπου ήταν 
συγκεντρωμένοι αλληλέγγυοι 
(φοιτητές και εργαζόμενοι)! Η 
ανοχή και προστασία που προ-
σέφερε η αστυνομία στα φα-
σισταριά (ενώ λίγο αργότερα 
έφραξε το δρόμο σε νυχτερινή 
αντιφασιστική πορεία, που ξε-
κίνησε από την Επάνω Σκάλα 
και κατευθυνόταν προς τη Μό-
ρια) δείχνει ότι αυτές οι ομά-
δες χρησιμοποιήθηκαν όπως 
ακριβώς χρησιμοποιούνταν η 
Χρυσή Αυγή την περίοδο της 
ακμής της, όταν υπό την ανοχή 
και προστασία της αστυνομίας 
πραγματοποιούσε καταδρομι-
κές επιχειρήσεις βίαιης εκδίω-
ξης αλλοδαπών μικροπωλητών 
από τα παζάρια. 

Τα δημοσιεύματα του αστι-
κού Τύπου δεν κρύβουν ότι 
στο χειρισμό εμπλέκεται και η 
ΕΥΠ/ΚΥΠ, η βρομερή μυστική 
υπηρεσία με τη μακρά παρά-
δοση στην οργάνωση πολιτικής 
προβοκάτσιας και στη χρήση 
των κάθε είδους αποβρασμά-
των σε ρόλο εφεδρείας των 
μηχανισμών καταστολής (για 
να κάνουν την πιο βρόμικη 
δουλειά). 

Τι συνέβη και η κυβερνητική 
στάση άλλαξε μέσα σε λίγες 
μέρες και μετατράπηκε από 
ανοχή της πρώτης διαδήλωσης 
προσφύγων σε καταστολή των 
επόμενων, χωρίς και στη μία 
και στις άλλες περιπτώσεις να 
υπάρξει κανένα αδίκημα από 
πλευράς προσφύγων, αφού το 
δικαίωμα του «συνέρχεσθαι 
ησύχως και αόπλως» αναγνω-
ρίζεται για όλους, ντόπιους και 
ξένους;

Απλούστατα, γνωρίζουν ότι 
οι δεκάδες χιλιάδες πρόσφυ-
γες που κρατούνται με τη βία 
-ενάντια στις αναγνωρισμένες 
από το ελληνικό κράτος διε-
θνείς συνθήκες- εγκλωβισμέ-
νοι-φυλακισμένοι στα νησιά 
(είκοσι χιλιάδες βρίσκονται 
στοιβαγμένοι μόνο στη Μό-
ρια, στο στρατόπεδο και στα 
χωράφια γύρω απ' αυτό), σε 
συνθήκες έσχατης εξαθλίωσης, 
κάποια στιγμή θα ξεσηκωθούν. 
Και οι εικόνες του ξεσηκωμού 
τους και της άγριας καταστο-
λής, με την οποία θα τον αντι-
μετωπίσουν, θα κάνουν το γύρο 
του κόσμου, βάζοντας το ελλη-
νικό κράτος και την κυβέρνηση 
Μητσοτάκη στο εδώλιο του κα-
τηγορούμενου. Αποφάσισαν, 
λοιπόν, να δράσουν αποτρε-
πτικά -βίαια φυσικά- με σκοπό  
να σπείρουν τον τρόμο στους 
πρόσφυγες και να σταματή-
σουν εν τη γενέσει τους τις 
κυοφορούμενες διαμαρτυρίες 
τους, πριν αυτές πάρουν πολύ 
μαζικό χαρακτήρα.

Σαν έτοιμος από καιρό, ο 
περιφερειάρχης Βορείου Αι-
γαίου Κ. Μουτζούρης, που έχει 
ζηλώσει τη δόξα του Μουσολί-
νι, έσπευσε να ζητήσει την κή-
ρυξη της Λέσβου, της Χίου και 
της Σάμου σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης! «Οι νήσοι του 
Βορείου Αιγαίου βρίσκονται σε 
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Η 
κωφεύουσα κυβέρνηση οφείλει 
να εισακούσει το υποβαλλόμενο 
αίτημά μας», έγραψε σε ανάρ-
τησή του, αφού προηγουμένως 
είχε διοχετεύσει την είδηση σε 
όλα τα παπαγαλάκια, τα οποία 
χρησιμοποιεί για να χτίσει την 
πολιτική του καριέρα.

Επειδή η κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης δε συνδέεται με 
φυσικά φαινόμενα (σεισμός, 
πλημμύρα, χιόνι κτλ.), που απαι-
τούν ενεργοποίηση της πολιτι-

κής προστασίας, αλλά συνδέ-
εται με κοινωνικά φαινόμενα 
(διαμαρτυρίες προσφύγων και 
εμφάνιση «αγανακτισμένων πο-
λιτών»), που απαιτούν καταστο-
λή, είναι προφανές ότι ο Μου-
τζούρης ζητά την επιβολή ενός 
οιονεί στρατιωτικού νόμου!

Η κυβέρνηση συνέχισε την 
προβοκάτσια με τον… παρα-
δοσιακό τρόπο: «Οι διαμαρτυ-
ρίες είναι υποκινούμενες από 
τις ΜΚΟ»! Ανεξάρτητα από το 
ψεύδος του ισχυρισμού, η ίδια 
η θεωρία της «υποκίνησης», 
γνωστή από παλιά (σε περι-
πτώσεις απεργιών, αγροτικών 
μπλόκων, φοιτητικών καταλή-
ψεων και άλλων κοινωνικών 
αγώνων), ένα μόνο σκοπό έχει. 
Να αντιστρέψει την πραγματι-
κότητα, «σβήνοντας» τα αίτια 
και τα αιτήματα μιας κινητο-
ποίησης και μεταφέροντας τη 
συζήτηση στο αν αυτή είναι ή 
δεν είναι υποκινούμενη. Μ' αυ-
τό τον τρόπο, οι κυβερνήσεις 
προσπαθούν να διαιρέσουν 
τους αγωνιζόμενους και κυρί-
ως να φτιάξουν ένα κοινωνικό 
μέτωπο στήριξης της δικής 
τους στάσης και αντίθεσης 
στους αγωνιζόμενους, η οποία 
μπορεί να πάρει και τη μορφή 
«αντι-κινήματος» (αυτός είναι ο 
περιβόητος «κοινωνικός αυτο-
ματισμός», όπως τον είχε χα-
ρακτηρίσει κάποτε ο πασόκος 
Δ. Ρέππας).

Ως «υποκινητές» η κυβέρνη-
ση της ΝΔ επέλεξε «τις ΜΚΟ», 
ποντάροντας στην αρνητική 
γνώμη που έχει για τις ΜΚΟ 
ο προοδευτικός κόσμος. Κι 
άρχισε ένα ολόκληρο γαϊτα-
νάκι βρόμικης προπαγάνδας, 
με επίκεντρο τις ΜΚΟ και με 
τα πραγματικά προβλήματα 
των προσφύγων εξαφανισμέ-
να. Δεν είμαστε εμείς που θα 
υπερασπιστούμε τις ΜΚΟ, οι 
οποίες δουλεύουν δίπλα στο 
κράτος και την ΕΕ, από την 
οποία αντλούν τη δύναμή τους. 
Δεν αμφιβάλλουμε, επίσης, ότι 
αρκετοί εργαζόμενοι σ' αυτές, 
Ελληνες και ξένοι, προσπαθούν 
να κάνουν τη δουλειά τους με 
ευαισθησία (ισχύει γι' αυτούς 
ό,τι ισχύει για τους εργαζόμε-
νους στο Δημόσιο).

Εκείνο που θέλουμε να τονί-
σουμε είναι ότι δε χρειάζεται 
να γίνουμε υπερασπιστές των 
αφεντικών των ΜΚΟ για να 
στραφούμε με όλη τη δύναμή 
μας ενάντια στη βρόμικη προ-
παγάνδα της «υποκίνησης», 
υπερασπιζόμενοι τα αιτήματα 
και τις κινητοποιήσεις των προ-
σφύγων. Στην απεργία πείνας 
των 300 μεταναστών εργατών 
το 2011, δεν υπήρχε ούτε ίχνος 
ΜΚΟ στη Νομική και στην 
«Υπατία». Για «υποκινητές» μι-
λούσαν και τότε τα παπαγαλά-
κια του Ραγκούση (ναι, ναι, του 
σημερινού συριζαίου και τότε 
μεταναστοφάγου υπουργού).
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Δικαστές και κυβέρνηση

Εξακολουθούν να ξεφτιλίζονται για χάρη του Μελισσανίδη!
Το πινάκιο έξω από το Γ’ Τριμελές Δι-

οικητικό Εφετείο της Αθήνας, το πρωί 
της Τετάρτης 5 Φλεβάρη, έγραφε ότι η 
υπόθεση αναβάλλεται για τις 14 Οκτώβρη 
του 2020. Πρόκειται για υπόθεση αίτησης 
ακύρωσης της οικοδομικής άδειας του 
γηπέδου Μελισσανίδη, η οποία έχει υπο-
βληθεί από δύο πολίτες. Ενα μέλος της 
Ερασιτεχνικής ΑΕΚ και έναν κάτοικο Νέ-
ας Φιλαδέλφειας (τα ονόματά τους μας 
είναι γνωστά, αλλά δεν τα δημοσιεύουμε 
για ευνόητους λόγους).

Μα είναι δυνατόν, η νομιμότητα της 
άδειας για ένα γήπεδο, ο σκελετός του 
οποίου έχει ήδη σηκωθεί, να μην έχει ακό-
μα κριθεί από το δικαστήριο εναντίον του 
οποίου έχει προσβληθεί; Στο θαυμαστό 
κόσμο της διαπλοκής, στο θαυμαστό κό-
σμο των «πασάδων» του κεφαλαίου και 
των πολιτικών που συμπεριφέρονται σαν 
«γιουσουφάκια» τους, όλα είναι δυνατά. 
Ακόμα κι αν χρειαστεί να γίνουν κουρέλια 
στοιχειώδεις αρχές του περιβόητου «κρά-
τους δικαίου» και της εξίσου περιβόητης 
«ασφάλειας δικαίου», που υποτίθεται 
ότι απολαμβάνουν οι πολίτες αυτού του 
κράτους.

Και η Δικαιοσύνη, η ανεξάρτητη, αυτή 
που αποτελεί την απαντοχή του κάθε 
πολίτη, ιδιαίτερα του αδύναμου πολίτη, 
όταν αισθάνεται ότι αδικείται από τους 
ισχυρούς του κεφαλαίου ή από την εκτε-
λεστική εξουσία; Εδώ θα μας επιτρέψετε 
να γελάσουμε.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί 
μια ακόμα επιβεβαίωση του ότι η δήθεν 
ανεξάρτητη αστική Δικαιοσύνη δεν είναι 
παρά μια ταπεινή θεραπαινίδα της κε-
φαλαιοκρατικής πλουτοκρατίας και του 
πολιτικού προσωπικού που υπερασπίζεται 
τα συμφέροντα αυτής της πλουτοκρατί-
ας. Οταν πρόκειται γι’ αυτά τα συμφέρο-
ντα, ο πολίτης που (θεωρεί ότι) αδικείται 
ή που υπερασπίζεται το γενικότερο κοι-
νωνικό συμφέρον, τσαλαπατιέται με τον 
πιο απροκάλυπτο (συχνά και οδυνηρό για 
τον ίδιο) τρόπο από έναν αδίστακτο κατα-
σταλτικό μηχανισμό.

Τα της περιβόητης οικοδομικής άδει-

ας για το γήπεδο Μελισσανίδη (και όχι 
γήπεδο της ΑΕΚ) είναι γνωστά στους 
αναγνώστες μας. Η εφημερίδα μας, μα-
ζί με μια ομάδα εύψυχων κατοίκων της 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, έδωσε μάχη 
ενάντια σε «θεούς και δαίμονες». Δεχτή-
καμε μαφιόζικου τύπου επιθέσεις, έγιναν 
αίσχη σε πολιτικό, διοικητικό και δικαστι-
κό επίπεδο, δεν μπορέσαμε να νικήσουμε 
τη συνασπισμένη αντίδραση.

Οι δύο συγκεκριμένοι πολίτες ακολού-
θησαν το δικό τους δρόμο. Εχοντας άμε-
σο συμφέρον (με τη νομική έννοια του 
όρου), ο ένας ως μέλος της Ερασιτεχνι-
κής ΑΕΚ, ο άλλος ως κάτοικος Νέας Φι-
λαδέλφειας, προσέφυγαν στο Διοικητικό 
Εφετείο, ζητώντας να ακυρωθεί η οικο-
δομική άδεια, την οποία ζήτησε αρχικά η 
συμφερόντων Μελισσανίδη «Δικέφαλος 
1924 ΑΕ» (επικαλούμενη το τυπικά και 
ουσιαστικά άκυρο συμφωνητικό παρα-
χώρησης του οικοπέδου) και εκδόθηκε 
τελικά από κοινού στο όνομα της «Δικέ-
φαλος 1924 ΑΕ» και της Ερασιτεχνικής 
ΑΕΚ (ενώ όλα τα σχέδια και τα έγγραφα 
φέρουν σφραγίδα μόνο της «Δικέφαλος 
1924 ΑΕ» και όχι της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ!).

Μιλώντας αυστηρά νομικά, η συγκεκρι-
μένη άδεια είναι διάτρητη. Ακυρη «από 
την κορφή μέχρι τον πάτο». Είναι χαρα-
κτηριστικό το γεγονός ότι, για να παντε-
λονιάσουν τα 20 εκατ. ευρώ από την Πε-

ριφέρεια Αττικής (που δε θα μπορούσαν 
να δοθούν σε μια ιδιωτική εταιρία), ακύ-
ρωσαν εικονικά τη σύμβαση παραχώρη-
σης και το γήπεδο εμφανίστηκε ως ιδιο-
κτησίας αποκλειστικά της Ερασιτεχνικής 
ΑΕΚ! Προσέξτε τον εξοργιστικό τραγέλα-
φο: υπάρχει ένα οικόπεδο που έχει πα-
ραχωρηθεί (όπως παραχωρήθηκε) στην 
Ερασιτεχνική ΑΕΚ, η οποία απαγορεύε-
ται να το πουλήσει ή να το διαθέσει σε 
τρίτον και ιδιαίτερα σε ένα κερδοσκοπικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Παρά τη ρητή 
απαγόρευση και την πάγια νομολογία για 
αντίστοιχες περιπτώσεις, η Ερασιτεχνική 
ΑΕΚ (διοικούμενη επό εκπτώτους και μέ-
σα από μια γενική συνέλευση-παρωδία, 
η οποία έχει κηρυχτεί δικαστικά ως ανυ-
πόστατη), μεταβιβάζει το ακίνητο στην 
ιδιωτική-κερδοσκοπική «Δικέφαλος 1924 
ΑΕ», η οποία ζητά να εκδοθεί στο όνο-
μά της οικοδομική άδεια. Μετά από ένα 
όργιο πιέσεων και εκβιασμών (με πρωτα-
γωνιστή τον περιβόητο Φλαμπουράρη), 
κάμπτονται οι αντιρρήσεις της αρμόδιας 
υπηρεσίας (ΔΑΟΚΑ) του υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας και εκδίδεται 
άδεια από κοινού στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ 
και στη «Δικέφαλος 1924 ΑΕ». Το γήπεδο 
αρχίζει να χτίζεται (με λεφτά που βάζει 
ο όμιλος Μελισσανίδη, φυσικά, γιατί η 
Ερασιτεχνική ΑΕΚ δεν έχει μαντίλι να 
κλάψει) και όταν φτάνει η ώρα να πάρουν 

το τζάμπα παραδάκι από την Περιφέρεια, 
καταργούν εικονικά τη σύμβαση παρα-
χώρησης και το γήπεδο εμφανίζεται ως 
αποκλειστικής κυριότητας της Ερασιτε-
χνικής ΑΕΚ. Δηλαδή, η άδεια εμφανίζει 
δύο ιδιοκτήτες, αυτοί οι δύο αρχίζουν να 
το χτίζουν, αλλά κάποια στιγμή ο ένας 
(αυτός που έβαζε τα λεφτά) φεύγει και 
υποτίθεται ότι η ανέγερση συνεχίζεται 
μόνο από τον άλλο (αυτόν που έχει το 
οικόπεδο αλλά καθόλου λεφτά).

Αυτή η πραγματικότητα συνιστά το 
μεγάλο εμπόδιο για τους διοικητικούς 
εφέτες που καλούνται να κρίνουν την 
προσφυγή των δύο πολιτών. Η άδεια 
ήταν διάτρητη και άκυρη εξαρχής και 
μόνο πραξικοπηματικά θα μπορούσαν 
να την κρίνουν έγκυρη, απορρίπτοντας 
την προσφυγή. Με όσα μεσολάβησαν 
(κατάργηση της σύμβασης παραχώ-
ρησης), τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο 
δύσκολα για το δικαστικό μηχανισμό. 
Οι… αδέκαστοι, όμως δεν κωλώνουν. 
Επέλεξαν, λοιπόν, να παραπέμψουν την 
υπόθεση στις ελληνικές καλένδες, ώστε 
να μπορέσει στο μεταξύ ο Μελισσανίδης 
να ολοκληρώσει ανενόχλητος την κατα-
σκευή του γηπέδου (με κρατικό χρήμα, 
στο οποίο προστίθενται άλλα 17 εκατ. ευ-
ρώ για την υπογειοποίηση ενός δρόμου, 
μοναδικός προορισμός της οποίας είναι 
η είσοδος στις υπόγειες εγκαταστάσεις 
του γηπέδου).

Οι δύο πολίτες κατέθεσαν έγκαιρα την 
προσφυγή τους. Τον Σεπτέμβρη του 2017 
(ΑΚ1796/2017). Ορίστηκε δικάσιμος για 
τις 8 Μάη του 2019. Η υπόθεση δεν εκδι-
κάστηκε. Αναβλήθηκε για τις 5 Φλεβάρη 
του 2020 (μετά από δέκα μήνες). Κι όταν 
έφτασε η 5η Φλεβάρη του 2020, δόθη-
κε νέα αναβολή για τις 14 Οκτώβρη του 
2020 (άλλοι δέκα μήνες κι έχει ο… θεός 
της δικαιοσύνης).

Πληροφορηθήκαμε ότι η υπόθεση ανα-
βάλλεται επειδή από τη ΔΑΟΚΑ δεν έχει 
ακόμα σταλεί ο φάκελος της οικοδομικής 
άδειας, προκειμένου να τον μελετήσει η 
εισηγήτρια εφέτης Διοικητικού, Ιουλία 
Γεωργούλια!

Θα λέγαμε ότι μας δουλεύουν, αλλά 

αυτό είναι κάτι περισσότερο: είναι φτύ-
σιμο. Μια δημόσια υπηρεσία, επί τρία 
χρόνια δεν έχει στείλει ένα φάκελο που 
της έχει ζητήσει ένα δικαστήριο. Eίναι 
προφανές ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες 
εκτελούν κυβερνητικές εντολές. Κωλυσι-
εργούν σκόπιμα επειδή έχουν κυβερνητι-
κές πλάτες (και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί ΝΔ).

Και ο πανίσχυρος δικαστικός μηχανι-
σμός, που μπορεί «να πιάσει από το αυτί» 
κάθε δημόσιο υπάλληλο και να τον υπο-
χρεώσει να ανταποκριθεί άμεσα σε αυτό 
που του ζήτησε (το οποίο, μάλιστα, είναι 
απλούστατο: φωτοτυπούν τα έγγραφα 
του φακέλου, τα δίνουν σ’ έναν κλητήρα 
κι αυτός τα παραδίδει στο δικαστήριο), 
δεν κάνει τίποτα για να πάρει το φάκελο 
και να δικάσει την υπόθεση! Χρειάζεται 
«φιλοσοφία» για να αντιληφθούμε ότι 
έχουμε να κάνουμε με συμπαιγνία;

Δεν υπάρχει αμφιβολία: οι δύο πολί-
τες που έκαναν την προσφυγή πρέπει 
να αισθάνονται απόλυτη… «ασφάλεια 
δικαίου»!

ΥΓ. Σε θέματα «διαπλοκής» εμφανί-
ζεται ορισμένες φορές μια θαυμαστή… 
εθνική σύμπνοια. Η παραχώρηση τμή-
ματος του Αλσους Νέας Φιλαδέλφειας 
έγινε από την κυβέρνηση των Σαμαρο-
βενιζέλων, με τον ΣΥΡΙΖΑ υποτίθεται 
διαφωνούντα. Τη σκυτάλη πήρε η κυβέρ-
νηση των Τσιπροκαμμένων, που νομιμο-
ποίησε το περιβαλλοντικό έγκλημα (με 
το οποίο υποτίθεται ότι διαφωνούσε) και 
επιπλέον εξέδωσε την παράνομη άδεια. 
Παρέδωσε με υπερηφάνεια τη σκυτάλη 
στα χέρια της κυβέρνησης Μητσοτά-
κη, που συνεχίζει. Τα 20 εκατ. ευρώ της 
Περιφέρειας αποφάσισε να τα δώσει η 
διοίκηση Σγουρού, με τη Δούρου ανεβα-
σμένη στα κάγκελα να καταγγέλλει τη δι-
ασπάθιση δημόσιου χρήματος την ώρα 
που ο κόσμος πεινάει. Η Δούρου, όταν 
έγινε περιφερειάρχης, ήταν αυτή που 
αποφάσισε να εκταμιεύσει το κρατικό 
παραδάκι (εισπράττοντας τα εύσημα του 
Μελισσανίδη, που σε στιγμές μεγάλου εν-
θουσιασμού δήλωσε ότι θα ονομάσει το 
γήπεδο «Αρένα Δούρου»). Και, φυσικά, 
ο Πατούλης συνεχίζει, «δόξη και τιμή»…

Μια σπάνια ασθένεια έχει 
εμφανιστεί το τελευταίο 

διάστημα στη χώρα μας. Οι ει-
δικοί την έχουν ονομάσει παρο-
δική αμνησία. Επειδή δε πλήττει 
δικαστικούς, έχει καταταγεί στις 
επαγγελματικές ασθένειες.

Από τη νόσο επλήγη η πρώην 
εισαγγελέας Διαφθοράς Ελέ-
νη Ράικου, η οποία έδωσε μια 
ποινικά αδιάφορη κατάθεση σε 
συνάδελφό της αντεισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου, τον αποχαι-
ρέτισε, αλλά μόλις έφτασε στο 
γκαράζ για να πάρει το αυτοκί-
νητό της, κάτι έλαμψε μέσα της 
και θυμήθηκε όλα όσα δεν είχε 
καταθέσει. Ξανακλείδωσε το 
αυτοκίνητο, πήρε το ασανσέρ 
και ανέβηκε ασθμαίνουσα (εί-
χε βλέπετε την αγωνία μην τα 
ξαναξεχάσει) στο γραφείο του 
συναδέλφου της, ζητώντας να 
δώσει συμπληρωματική κατά-
θεση. Και είπε… τα πάντα όλα. 
Για τον Ρασπούτιν και τις παρεμ-
βάσεις του. Πράγματα που είναι 

γνωστά, καθώς τα είπε και στην 
Προανακριτική Παπαγγελόπου-
λου στη Βουλή (ευτυχώς δεν 
επλήγη ξανά από κάποιο επει-
σόδιο της παροδικής αμνησίας) 
και μεταφέρθηκαν «mot a mot» 
από τους βουλευτές-ρεπόρτερ 
στους κανονικούς ρεπόρτερ.

Η ίδια νόσος έπληξε και τον 
-διάσημο πλέον- αντεισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου Ιωάννη Αγγε-
λή, πρώην εποπτεύοντα την ει-
σαγγελία Διαφθοράς, ο οποίος 
από «καλό παιδί» (κατά δήλωσή 
του) της πρώην εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρί-
ου, γεγονός που του έδινε το 
δικαίωμα να συνομιλεί όχι μόνο 
με την προϊσταμένη του εισαγ-
γελέα, αλλά και με τη γενική επι-
θεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης 
Μαρία Παπασπύρου (παντελώς 
αναρμόδια, κατά τα άλλα!) και 
με τον υπουργό Δικαιοσύνης 
Μιχάλη Καλογήρου, βρέθηκε 
στο αντίπαλο στρατόπεδο και 
έγινε διαπρύσιος πολέμιος του 

Ρασπούτιν (τον οποίο, πάντως, 
δεν κατονομάζει). Ο κ. Αγγελής 
έχει στείλει αναφορές στους 
προϊσταμένους του (τις έχουμε 
όλες διαβάσει στο αγαπημένο 
του «Πρώτο Θέμα»), έχει κατα-
θέσει στην Προανακριτική (το 
τι είπε το διαβάσαμε, επίσης, 
χάρη στο ρεπορτάζ των βουλευ-
τών-ρεπόρτερ), αλλά -πληγείς 
από την παροδική αμνησία- είχε 
ξεχάσει να αναφέρει ένα βασι-
κό στοιχείο.

Επειδή η νόσος είναι, όπως 
είπαμε παροδική, κάποια στιγ-
μή έφαγε και ο κ. Αγγελής τη 
«φλασιά», θυμήθηκε αυτό που 
είχε ξεχάσει και έτρεξε στον 
αντεισαγγελέα του Αρείου Πά-
γου Ευάγγελο Ζαχαρή, ζητώ-
ντας του να καταθέσει ενόρκως. 
Φαντάζεστε την αγωνία του, μη 
τυχόν και τον χτυπήσει πάλι η 
παροδική αμνησία! Τι κατέθεσε;  
Οτι υπήρχε σχέδιο της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ για προεκλογική 
παραπομπή του Σαμαρά, του Γε-

ωργιάδη και του Λοβέρδου, το 
οποίο σχέδιο γνώριζαν η Ξ. Δη-
μητρίου και η Μ. Παπασπύρου, 
με τις οποίες είναι πρόθυμος να 
εξεταστεί κατ' αντιπαράσταση 
ενώπιον της Προανακριτικής 
(η οποία έχει ήδη στη διάθεσή 
της την κατάθεσή του, καθώς 
τη διαβίβασε «αμελλητί» -όπως 
προβλέπεται- ο αντεισαγγελέας 
του ΑΠ Ζαχαρής).

Μ' αυτά που κάνουν, με τις 
χοντροκομμένες μεθοδεύσεις 
τους, το μόνο που καταφέρνουν 
είναι να ηρωποιήσουν τον Πα-
παγγελόπουλο, ο οποίος έστειλε 
στην Προανακριτική νέα επιστο-
λή, καταγγέλλοντας την πλειο-
ψηφία ότι «σχεδιάζει άρον άρον 
το κλείσιμο των εργασιών της» 
με την άσκηση ποινικής δίωξης 
σε βάρος του. «Είναι προφανές 
ότι επειδή από τις μέχρι τώρα 
εργασίες της Επιτροπής σας 
δεν έχει προκύψει απολύτως 
κανένα στοιχείο ενοχής μου, 
επιχειρείται με συνεχείς αντι-

συνταγματικές και παράνομες 
πράξεις και με αλλεπάλληλα 
νομικά πραξικοπήματα η δημι-
ουργία και διατήρηση δυσμε-
νούς επικοινωνιακού κλίματος 
εναντίον μου, προκειμένου να 
δικαιολογηθεί η πρωτοφανής 
εκδικητική πολιτική δίωξη σε 
βάρος μου», έγραψε στην επι-
στολή του ο Παπαγγελόπουλος, 
προειδοποιώντας ότι η επιτροπή 
δεν πρέπει να ολοκληρώσει τις 
εργασίες χωρίς να εξεταστούν 
συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως ο 
Σαμαράς, που τον έχει μηνύσει, 
και άλλα πολιτικά πρόσωπα που 
έχουν στραφεί εναντίον του, αλ-
λά και δικαστικοί στους οποίους 
έχει αναφερθεί ο Αγγελής.

Ο Σαμαράς, πάντως, δεν έχα-
σε την ευκαιρία. Αμέσως μόλις 
έγιναν γνωστά τα περί της νέας 
κατάθεσης του Αγγελή, φώναξε 
τις κάμερες και έκανε δήλωση 
από την Καλαμάτα: «Από την 
πρώτη μέρα είχα πει ότι είναι 
συμμορία. Και όσοι τότε δεν 

το πίστευαν σήμερα το πιστεύ-
ουν. Η ιστορία αυτή πρέπει να 
καθαρίσει σε βάθος και μέχρι 
τέλους». Αντε τώρα να πείσεις 
τους… κακοπροαίρετους, ότι δεν 
είναι συνεννοημένοι.

Στο μεταξύ, για τη ΝΔ προέ-
κυψε άλλη δυσκολία. Το ΚΙΝΑΛ 
κατέθεσε αίτημα να κληθεί η 
Τουλουπάκη να καταθέσει ανω-
μοτί, ως ύποπτη διάπραξης αδι-
κημάτων. Οι βουλευτές της ΝΔ 
έδειξαν αρχικά ότι συμφωνούν, 
στη συνέχεια όμως διέρρευσε 
ότι μάλλον δε θα συμφωνήσουν, 
σημειώνοντας ότι την ιδιότητα 
του υπόπτου μόνο οι αντεισαγ-
γελείς του Αρείου Πάγου, που 
ερευνούν τις καταγγελίες σε 
βάρος συναδέλφων τους, μπο-
ρούν να την αποδώσουν στην 
Τουλουπάκη. Είναι προφανές ότι 
από το Μαξίμου δόθηκε εντολή 
να μην προκαλέσουν δυσαρέ-
σκεια στο δικαστικό σώμα, το 
οποίο εξακολουθεί να στηρίζει 
την Τουλουπάκη.

Σπάνια νόσος πλήττει το δικαστικό σώμα!Πλήρης ιδιωτικοποίηση των ελέγχων
στον αγροδιατροφικό τομέα

Με τον κανονισμό 625/2017 της ΕΕ 
μπήκαν οι βάσεις για την πλήρη ιδι-

ωτικοποίηση των ελέγχων στον αγροτικό 
τομέα, με την εξαφάνιση και των ελά-
χιστων ελέγχων που είχαν απομείνει. Ο 
ρόλος που οι Κομισάριοι και οι αρμόδι-
οι υπουργοί της ΕΕ έχουν αναθέσει στις 
δημόσιες ελεγκτικές υπηρεσίες κάθε 
κράτους μέλους είναι ένας ρόλος-πά-
ρεργο. Εννοείται ότι τον έχουν αποδε-
χτεί και οι ελληνικές κυβερνήσεις, όλων 
των χρωμάτων.

Αντί για τις δημόσιες ελεγκτικές υπη-
ρεσίες, τον πρώτο ρόλο έχουν οι ίδιες 
οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις με το 
λεγόμενο αυτοέλεγχο που στηρίζεται 
στο σύστημα HACCP. Ενώ πρώτιστο 
μέλημα των καπιταλιστών που δραστη-
ριοποιούνται στην παραγωγή τροφίμων, 
ζωοτροφών κτλ. δεν είναι η υπεράσπιση 
της δημόσιας υγείας και της υγείας των 
παραγωγικών ζώων, αλλά η αποκόμιση 
ανώτατων καπιταλιστικών κερδών, οι 
Κομισάριοι και οι αρμόδιοι υπουργοί 
της ΕΕ θεσμοθέτησαν το σύστημα του 
αυτοελέγχου, θεωρώντας εξ ορισμού 
φερέγγυα πρόσωπα τους ιδιοκτήτες των 
καπιταλιστικών επιχειρήσεων.

Το γεγονός ότι από καιρού εις καιρόν 
ξεσπούν σκάνδαλα, όπως με τις «τρελές 
αγελάδες», τα «διοξινούχα κοτόπουλα», 
τη «γρίπη των πτηνών», τα δηλητηρια-
σμένα αυγά κ.ά., αφήνει παγερά αδι-
άφορους τους Κομισάριους και τους 
υπουργούς, οι οποίοι με τον κανονισμό 
625/2017 αποφάσισαν να θεσπίσουν τη 
νομική βάση για να παραδοθεί βαθμι-
αία (αλλά όχι σε μεγάλο βάθος χρό-
νου) στον ιδιωτικό τομέα και ο ελεγ-
κτικός ρόλος-πάρεργο των δημόσιων 
υπηρεσιών.

Αυτός ο κανονισμός, εκτός από μερι-
κές εξαιρέσεις, άρχισε να εφαρμόζεται 
από τις 14 Δεκέμβρη του 2019. Η κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ, όμως, σε ό,τι αφορά 
τον έλεγχο της προέλευσης του κρέα-
τος στα σφαγεία, έσπευσε δυο χρόνια 
πριν την έναρξη ισχύος του κανονισμού 
να τον παραδώσει στους καπιταλιστές 
ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των σφαγεί-
ων. Αυτό συνέβη στις 23 Νοέμβρη του 
2017, με εγκύκλιο διαταγή προϊσταμένης 
Διεύθυνσης του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), για 
την οποία γράφουμε σε διπλανή στήλη.

Ελεγκτικός ρόλος-
πάρεργο

Ιστορικά, το πρώτο μεγάλο χτύπημα 
στον ελεγκτικό μηχανισμό του ΥΠΑΑΤ 
δόθηκε με την περιβόητη αποκέντρωση 
των υπηρεσιών του πρώην υπουργείου 
Γεωργίας. Εκτός από τις υπηρεσίες της 
Κεντρικής Διοίκησης, όλες οι Περιφερει-
ακές Διευθύνσεις πέρασαν στη λεγόμε-
νη τοπική αυτοδιοίκηση.

Το δεύτερο μεγάλο χτύπημα δόθη-
κε με τη συρρίκνωση του προσωπικού 
τόσο των Διευθύνσεων της Κεντρικής 
Διοίκησης όσο και των Περιφερειακών 
Διευθύνσεων. Αποτέλεσμα αυτής της 
συρρίκνωσης ήταν να υπολειτουργούν 
οι Περιφερειακές Διευθύνσεις όσον 
αφορά τον ελεγκτικό τους ρόλο.

Το τρίτο μεγάλο χτύπημα στον ελε-
γκτικό μηχανισμό ήταν και παραμένει 
η εντολή των πολιτικών ηγεσιών του 
ΥΠΑΑΤ να μην στριμώχνουν τους κα-
πιταλιστές του γαλακτοκομικού τομέα, 
παρά το γεγονός ότι αυτοί παραβιάζουν 

τα πάντα, παρά το γεγονός ότι πλήττουν 
καίρια τους κτηνοτρόφους και την κτη-
νοτροφική παραγωγή. Να μη στριμώ-
χνουν, επίσης, τους καπιταλιστές που 
εμπορεύονται αγροτικά προϊόντα και 
καθυστερούν πάρα πολύ την πληρωμή 
των αγροτών για τα προϊόντα που αγο-
ράζουν απ’ αυτούς, πληρώνοντας με με-
ταχρονολογημένες επιταγές ή ακόμα και 
μη πληρώνοντας αλλά υποχρεώνοντας 
τους αγρότες να δέχονται ανοιχτό λο-
γαριασμό.

Οπως είπαμε, με τον κανονισμό 
625/2017, που άρχισε να εφαρμόζεται 
βαθμιαία από τον Δεκέμβρη του 2019, 
θα αφαιρεθεί και αυτός ο ρόλος-πά-
ρεργο του ελεγκτικού μηχανισμού στον 
αγροτικό τομέα, προς όφελος των καπι-
ταλιστικών επιχειρήσεων και σε βάρος 
των αγροτών και του ελληνικού λαού.

Ο κανονισμός αυτός, ενώ έχει μεγά-
λη έκταση (καταλαμβάνει 142 σελίδες), 
έχει πολλά κενά και ασάφειες. Γι’ αυτό 
το συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της 
ΕΕ εξουσιοδότησε την Κομισιόν να συ-
μπληρώνει τον κανονισμό με νέους κα-
νονισμούς. Σ’ αυτή την πρώτη ανάλυσή 
μας θα ασχοληθούμε με το ρόλο που 
επιφυλάσσεται στο λεγόμενο επίσημο 
κτηνίατρο.

Μέχρι τις 14 Δεκέμβρη του 2019, γνω-
ρίζαμε ότι επίσημος κτηνίατρος είναι ο 
κτηνίατρος δημόσιος υπάλληλος, που 
υπηρετεί στους ελεγκτικούς μηχανι-
σμούς που εποπτεύονται από το ΥΠΑΑΤ. 
Με τον κανονισμό 625 διαπιστώνουμε 
ότι επίσημος κτηνίατρος δεν είναι μό-
νο ο κτηνίατρος δημόσιος υπάλληλος. 
Είναι και ο ιδιώτης κτηνίατρος, που με 
τους ορισμούς του άρθρου 3 του κανο-
νισμού βαφτίστηκε «επίσημος βοηθός», 
και το «εξουσιοδοτημένο όργανο». Ιδού 
οι ορισμοί αυτοί:

u Επίσημος κτηνίατρος σύμφωνα 
με τον 32ο ορισμό του άρθρου 3: «επί-
σημος κτηνίατρος»: ο κτηνίατρος που δι-
ορίζεται από την αρμόδια αρχή, είτε ως 
μέλος του προσωπικού είτε όχι, και είναι 
κατάλληλα καταρτισμένος για να διενερ-
γεί επίσημους ελέγχους και άλλες επί-
σημες δραστηριότητες σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό και τους σχετικούς 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2».

u Επίσημος βοηθός σύμφωνα με τον 
49ο ορισμό του άρθρου 3: «αντιπρόσω-
πος των αρμόδιων αρχών ο οποίος έχει 
καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 18 και ο οποίος 
αναλαμβάνει ορισμένα καθήκοντα επίση-
μων ελέγχων ή ορισμένα καθήκοντα που 
συνδέονται με άλλες επίσημες δραστη-
ριότητες».

u Εξουσιοδοτημένο όργανο σύμ-
φωνα με τον 5ο ορισμό του άρθρου 3: 
«ξεχωριστό νομικό πρόσωπο στο οποίο 
οι αρμόδιες αρχές έχουν αναθέσει ορι-
σμένα καθήκοντα επίσημων ελέγχων ή 
ορισμένα καθήκοντα που σχετίζονται με 
άλλες επίσημες δραστηριότητες».

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι σε 
όλους τους κανονισμούς, στην αρχή 
μπαίνουν οι ορισμοί και στη συνέχεια, 
σε άλλα άρθρα του κανονισμού, γίνεται 
αναφορά στα καθήκοντα των φυσικών 
προσώπων και των εταιριών. Ετσι και 
στον 625/2017, στα άρθρα 28 έως 32, 
ορίζονται τα καθήκοντα του «επίσημου 
βοηθού» και του «εξουσιοδοτημένου 
οργάνου».

Για να χρυσώσουν το χάπι, οι συντά-
κτες του κανονισμού προσέθεσαν την 
εκπαίδευση ως απαραίτητο όρο για να 
επιλεγεί ο «επίσημος βοηθός» να διεξά-
γει ελέγχους. Μιλάμε για χρύσωμα του 
χαπιού, γιατί απλά όσοι τελικά επιλε-

γούννα κάνουν τους ελέγχους είναι δε-
δομένο ότι θα κάνουν τα στραβά μάτια 
προκειμένου να έχουν όφελος.

Δαμόκλειος σπάθη
Παραπέρα, με τον κανονισμό 625 δί-

νονται στους καπιταλιστές επιχειρημα-
τίες του αγροτικού τομέα δυνατότητες 
να εκβιάζουν τους ελεγκτές, για να τα 
βρίσκουν όλα καλά. Θα παραθέσουμε 
τρεις αιτιολογικές σκέψεις του κανο-
νισμού, που από το περιεχόμενό τους 
επιβεβαιώνεται απόλυτα ότι πάνω από 
τους ελεγκτές θα κρέμεται η δαμόκλει-
ος σπάθη, ανεξάρτητα αν είναι δημόσιοι 
υπάλληλοι ή ιδιώτες κτηνίατροι (φυσικά 
πρόσωπα ή μέλη εταιριών) που επιλέχτη-
καν από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς 
ως ελεγκτές.

u Αιτιολογική σκέψη 34: «Οι επίση-
μοι έλεγχοι θα πρέπει να είναι διεξοδικοί 
και αποτελεσματικοί και να διασφαλίζουν 
τη σωστή εφαρμογή της ενωσιακής νομο-
θεσίας. Δεδομένου ότι οι επίσημοι έλεγ-
χοι ενδέχεται να συνεπάγονται φόρτο για 
τους υπευθύνους επιχειρήσεων, οι αρμό-
διες αρχές θα πρέπει να οργανώνουν και 
να πραγματοποιούν δραστηριότητες επί-
σημων ελέγχων λαμβάνοντας υπόψη τα 
συμφέροντά τους και περιορίζοντας τον 
φόρτο αυτό στο ελάχιστο που απαιτείται 
για τη διενέργεια αποδοτικών και αποτε-
λεσματικών επίσημων ελέγχων».

Οι συντάκτες αυτής της αιτιολογι-
κής σκέψης μας λένε ότι οι ελεγκτές 
θα πρέπει να περιορίζουν στο ελάχιστο 
το φόρτο εργασίας των υπευθύνων των 
καπιταλιστικών επιχειρήσεων κατά την 
διάρκεια των επίσημων ελέγχων! Αυτό 
κι εάν είναι προκλητικό. Αντί να ενδια-
φέρονται για τη διεξαγωγή ουσιαστικών 
ελέγχων, ενδιαφέρονται για το φόρτο 
εργασίας των υπευθύνων των καπιταλι-

στικών επιχειρήσεων. Είναι προφανές, 
ότι στέλνουν στους ελεγκτές το μήνυμα 
να κάνουν συνοπτικές και άρπα-κόλλα 
διαδικασίες. Ψεκάστε, σκουπίστε, τε-
λειώσατε, για να μην ταλαιπωρείτε τους 
υπεύθυνους των εταιριών.

u Αιτιολογική σκέψη 39: «…Οι αρ-
μόδιες αρχές, καθώς και τα εξουσιοδο-
τούμενα όργανα και τα φυσικά πρόσωπα 
στα οποία έχουν ανατεθεί ορισμένα 
καθήκοντα, θα πρέπει συνεπώς να είναι 
υπόλογοι έναντι των υπευθύνων των 
επιχειρήσεων και του ευρέος κοινού 
για την αποδοτικότητα και την αποτελε-
σματικότητα των επίσημων ελέγχων που 
διενεργούν».

Ο πόνος για το φόρτο εργασίας των 
μανατζαραίων των καπιταλιστικών 
επιχειρήσεων, συμπληρώνεται με την 
απειλή: είστε υπόλογοι. Εδώ οι όροι 
αντιστρέφονται. Αντί οι υπεύθυνοι των 
επιχειρήσεων να είναι υπόλογοι στους 
ελεγκτές, καθίστανται οι ελεγκτές υπό-
λογοι στους υπεύθυνους των επιχειρή-
σεων! Τι σημαίνει ότι οι ελεγκτές είναι 
υπόλογοι στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις; 
Ο ελεγκτής δε δυσκολεύεται να πιάσει 
στον αέρα την καλυμμένη απειλή. Αν κά-
νει ουσιαστικούς ελέγχους, αν δεσμεύ-
σει παραγόμενα ή εισαγόμενα προϊόντα 
και δεν επιτρέψει τη διακίνησή τους, έως 
ότου εξεταστούν τα δείγματα που έστει-
λε στα εργαστήρια, θα κινδυνεύσει να 
βρεθεί αντιμέτωπος με αγωγή του καπι-
ταλιστή που θα του ζητάει αποζημίωση 
για διαφυγόντα κέρδη. Αντιλαμβάνεστε, 
λοιπόν, τι είδους έλεγχοι θα γίνονται από 
εδώ και πέρα με βάση τον κανονισμό 
625/2017.

u Αιτιολογική σκέψη 30: «Οι υπεύ-
θυνοι επιχειρήσεων θα πρέπει να έχουν 
το δικαίωμα, με την επιφύλαξη της εθνι-
κής νομοθεσίας, να προσφεύγουν κατά 
των αποφάσεων που λαμβάνονται από 
τις αρμόδιες αρχές. Οι αρμόδιες αρχές 
οφείλουν να ενημερώνουν τους υπευθύ-
νους επιχειρήσεων σχετικά με το εν λόγω 
δικαίωμα».

Στα προϊόντα που εισάγονται από τρί-
τες χώρες γίνονται έλεγχοι στους Συνο-
ριακούς Σταθμούς Κτηνιατρικού Ελέγ-
χου και δεν επιτρέπονται προσφυγές 
κατά των αποφάσεων των δημοσίων 
υπαλλήλων, ώστε οι δημόσιοι υπάλλη-
λοι να είναι απερίσπαστοι στο ελεγκτικό 
τους έργο και να μη φοβούνται ρεβαν-
σιστικές διώξεις (για διαφυγόντα κέρδη) 
από τους εκπροσώπους των εισαγωγικών 
καπιταλιστικών επιχειρήσεων, στις πε-
ριπτώσεις που αποφασίζουν δέσμευση 
των προϊόντων μέχρι να βγουν πορίσμα-
τα ελέγχου από τα κρατικά εργαστήρια.

Οι Κομισάριοι, δίνοντας στους καπι-
ταλιστές το δικαίωμα να κάνουν προ-
σφυγές κατά των αποφάσεων, στέλνουν 
εμμέσως πλην σαφώς ένα ακόμα τρομο-
κρατικό μήνυμα στους ελεγκτές, να μην 
τολμούν από εδώ και πέρα να κάνουν 
ουσιαστικούς ελέγχους.

Τα πάντα στην υπηρεσία του κεφα-
λαίου, λοιπόν. Να πάνε «στο διάολο» οι 
ουσιαστικοί έλεγχοι, η δημόσια υγεία, η 
υγεία του ζωικού κεφαλαίου και το δημό-
σιο συμφέρον, προκειμένου οι καπιταλι-
στές που ασχολούνται με τη μεταποίηση 
και εμπορία των αγροτικών προϊόντων να 
αποκομίζουν το ανώτατο καπιταλιστικό 
κέρδος.

Γεράσιμος Λιόντος

Στο θέμα έχουμε ξαναναφερθεί. Από τον Νοέμβρη του 
2017, ο τότε υπουργός ΥΠΑΑΤ (του ΣΥΡΙΖΑ) Β. Αποστό-

λου είχε αποφασίσει την αφαίρεση του δικαιώματος και της 
υποχρέωσης των κτηνιάτρων δημοσίων υπαλλήλων να σφρα-
γίζουν τα σφάγια αρνιών και προβάτων για να αποδεικνύεται 
η χώρα προέλευσής τους. Μάλιστα, έβαλε προϊσταμένη της 
αρμόδιας Διεύθυνσης από την κεντρική υπηρεσία του υπουρ-
γείου να εκδώσει τη σχετική εγκύκλιο, μολονότι αυτή δεν 
είχε -από την υπηρεσιακή της θέση- το δικαίωμα να εκδίδει 
τέτοιες εγκυκλίους.

Είχαμε αποκαλύψει ακόμα, ότι τον Απρίλη του 2019, λόγω 
του Πάσχα των Καθολικών, είχε γίνει «πάρτι» με την ελληνο-
ποίηση ρουμάνικων αρνιών, τα οποία στη συνέχεια εξάγο-
νταν ως ελληνικά.

Εκείνη την περίοδο, είχε μεν δημοσιευτεί στην επίσημη 
εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης ο κανονισμός 625/2017, 
όμως αυτός άρχισε να εφαρμόζεται από τις 14 Δεκέμβρη 
του 2019! Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι, ναι μεν με την 
πλήρη εφαρμογή αυτού του κανονισμού οι έλεγχοι θα ιδιωτι-
κοποιηθούν, προς όφελος των καπιταλιστικών επιχειρήσεων 
που ασχολούνται με την εμπορία και μεταποίηση αγροτικών 
προϊόντων, όμως δεν παραδίδεται στους καπιταλιστές-ιδι-
οκτήτες των σφαγείων το σφράγισμα της προέλευσης των 
αρνιών που σφάζονται στα σφαγεία τους. Αυτό το διέπραξε 
ο Αποστόλου και το συνεχίζει ο νυν ΥΠΑΑΤ Βορίδης.

Παραθέτουμε την κατάπτυστη εγκύκλιο που εφαρμόζουν 
σε όλη την Ελλάδα οι κτηνίατροι δημόσιοι υπάλληλοι των 
ΔΑΟΚ:

 «ΘΕΜΑ: Σφραγίδες προέλευσης
Σχετ. Ηλεκτρονική αλληλογραφία από 01-09-2017
Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι 

η Υπουργική Απόφαση 91354 (Αρ. Φύλλου 2983 - Τεύχος 
Β/30.8.2017) αναφορικά με την Κωδικοποίηση Κανόνων Δι-
ακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ), δεν 
προβλέπει την επίθεση σφραγίδων προέλευσης στα σφάγια 
και ως εκ τούτου η μόνη σφραγίδα που απαιτείται, πλέον, είναι 
η υγειονομική.

Υπενθυμίζεται ότι οι Υπεύθυνοι Σφαγειοτεχνικών Εγκα-
ταστάσεων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις 
του Εκτελεστικού Κανονισμού αριθ. 1337/2013 «για θέσπιση 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης 
για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέ-
ατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών».

Θα είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη 
πληροφόρηση

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ»
Ο ισχυρισμός της προϊσταμένης (της πολιτικής ηγεσίας 

του ΥΠΑΑΤ, στην ουσία), ότι δήθεν, με βάση τον πρώτο κα-
νονισμό που αναφέρει, δεν έχουν το δικαίωμα και την υπο-
χρέωση οι κτηνίατροι δημόσιοι υπάλληλοι να σφραγίζουν 
τα σφάγια για τη χώρα προέλευσης, υποχρέωση που, με το 
δεύτερο κανονισμό, δήθεν μεταφέρεται στους ιδιοκτήτες 
των σφαγείων, είναι ψευδής. Ούτε το ένα προβλέπεται ούτε 
το άλλο.

Επειδή πλησιάζει το Πάσχα και θα φουντώσουν πάλι οι 
ελληνοποιήσεις αρνιών, ρωτάμε τον ΥΠΑΑΤ Βορίδη: Θα 
αφήσει κατά μέρος τις μαυρογιαλούρικες δηλώσεις για το 
χτύπημα των ελληνοποιήσεων αρνιών από τη Ρουμανία και 
άλλες βαλκανικές χώρες και θα προχωρήσει άμεσα στην 
κατάργηση αυτής της κατάπτυστης εγκυκλίου; 

Να καταργηθεί άμεσα η κατάπτυστη εγκύκλιος του 2017, που 
νομιμοποιεί τις ελληνοποιήσεις αρνιών
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Η συλλογική αντίδραση 
φέρνει αποτέλεσμα

Σε προηγούμενο φύλλο της Κόντρας (αρ. φύλ. 1036) δημο-
σιεύσαμε την καταγγελία του φοιτητικού σχήματος Αυτό-

νομη Συνέλευση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την καθηγητική 
αυθαιρεσία του Α.Θ. Πρόκειται για τον καθηγητή που δίδασκε 
το μάθημα «Αναπτυξιακή-Γνωστική Ψυχολογία» και εισέπρατ-
τε 8 ευρώ από κάθε φοιτητή για να του δώσει τις σημειώσεις 
του, με βάση τις οποίες οι φοιτητές του Τμήματος χωρίστηκαν 
σε δυο κατηγορίες για να γράψουν εξετάσεις: μια κατηγορία 
θα έγραφε βάσει των σημειώσεων και η άλλη βάσει της ύλης 
του συγγράμματος. Οι φοιτητές καταγγέλλουν ότι ο εν λόγω 
καθηγητής εκβίαζε και τρομοκρατούσε τους φοιτητές, ενώ 
έκανε και σχόλια σεξιστικού περιεχομένου και παράλληλα 
διατρανώνουν τη θέλησή τους να σπάσουν το φόβο και να 
αντιδράσουν συλλογικά στα φαινόμενα καθηγητικών προκλή-
σεων και αυθαιρεσίας. 

Το γεγονός, μετά τη θαραλλέα στάση των φοιτητών, πήρε 
διαστάσεις και προκλήθηκε μέγας σάλος στην τοπική κοινωνία 
των Ιωαννίνων.

Μετά από αυτό η Πρυτανεία δεν είχε άλλη επιλογή από 
το να «παγώσει» τη σύμβαση του καθηγητή, ο οποίος είχε 
προσληφθεί μέσω προγράμματος απόκτησης εμπειρίας για 
κατόχους διδακτορικού.

Παράλληλα αποφασίστηκε η απόσυρση του συμβασιούχου 
καθηγητή από τη διενέργεια των εξετάσεων και η εξέταση 
ανατέθηκε σε μόνιμο διδακτικό προσωπικό. Ενώ ξεκίνησε και 
η διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου από 22 Ιανουαρίου.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ανακοίνωσε ότι «η διαδικασία 
εξέτασης θα είναι κοινή για όλους τους φοιτητές βάσει των 
σημειώσεων του μαθήματος. Οσοι φοιτητές δεν έχουν προμη-
θευτεί τις σημειώσεις θα υπάρξει δυνατότητα δωρεάν αναπα-
ραγωγής τους από το πανεπιστημιακό τυπογραφείο. Τέλος, θα 
υπάρξει μέριμνα επιστροφής των χρημάτων στους φοιτητές 
που έχουν ήδη τις ανατυπωμένες σημειώσεις».

Ανακοίνωση εξέδωσε και το Τμήμα Ψυχολογίας, η οποία 
αναφέρει τα εξής: 

«Τις τελευταίες μέρες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας 
καταγγελίες φοιτητών/τριών για ενέργειες μέλους −μη μόνι-
μου− διδακτικού προσωπικού του Τμήματός μας, ενέργειες 
του οποίου αντιβαίνουν στους θεμελιώδεις κανόνες ακαδη-
μαϊκής δεοντολογίας. Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Ψυχολογίας διαχωρίζουν τη θέση τους από το είδος των κα-
ταγγελλόμενων συμπεριφορών και είναι αυστηρά αντίθετα 
με μη ακαδημαϊκές νοοτροπίες, οι οποίες δεν έχουν καμία 
θέση στο ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο. Οι καθηγητές του 
Τμήματος Ψυχολογίας δηλώνουν ομόφωνα ότι θα διασφαλί-
σουν την τήρηση των κανόνων της ακαδημαϊκής δεοντολογίας 
και την προάσπιση της αξιοπρέπειας των φοιτητών τους, και 
δεσμεύονται ότι θα συμβάλουν στην ενίσχυση της υψηλού επι-
πέδου Εκπαίδευσης που παρέχεται από το Τμήμα Ψυχολογίας 
και συνολικά από το Πανεπιστήμιό μας». 

Για το θέμα υπήρξε επικοινωνία του υφυπουργού Παιδείας 
Διγαλάκη με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατά 
την οποία ο πρύτανης διευκρίνισε στον υφυπουργό ότι το περι-
στατικό δεν αφορά μόνιμο διδακτικό προσωπικό του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, αλλά συμβασιούχο που έχει προσληφθεί 
μέσω του προγράμματος απόκτησης διδακτικής εμπειρίας για 
κατόχους διδακτορικού και τον ενημέρωσε για τις ενέργειες 
στις οποίες έχει προβεί το Πανεπιστήμιο.

Τώρα μάλιστα! Ησυχάσαμε! Αφού πρόκειται για συμβασιού-
χο καθηγητή δεν υπάρχει πρόβλημα και οι σχετικές διαδικα-
σίες αποπομπής του έγιναν fast track. Το ζήτημα, όμως, είναι 
τι γίνεται με την αυθαιρεσία και τις προκλήσεις του μόνιμου 
πανεπιστημιακού κατεστημένου, που ειδικά το τελευταίο δι-
άστημα έχει ξεσαλώσει λόγω και του γενικότερου κλίματος 
που έχει καλλιεργηθεί από τον Κούλη και τα Μέσα Μαζικής 
Παραπληροφόρησης περί «βίας και ανομίας» στα Πανεπιστή-
μια, αλλά και λόγω της έντασης της εμπορευματοποίησης των 
πάντων (του αγαθού της Παιδείας συμπεριλαμβανομένου), 
των ιδιωτικοποιήσεων και της στροφής στην επιχειρηματικό-
τητα των δημόσιων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Πάντως, ενθαρρυντικό συμπέρασμα είναι ότι όταν υπάρ-
χει συλλογική αντίσταση, όταν υπάρχει γενικότερα κίνημα, 
όταν δεν εγκαταλείπεται κάθε ένας μόνος του απέναντι στις 
επιθέσεις κυβέρνησης και μηχανισμών, τότε υπάρχει «φως», 
μπορούν να υπάρξουν νίκες.

Από την πλευρά του, το φοιτητικό σχήμα Αυτόνομη Συνέ-
λευση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που έκανε την καταγγελία 
ζητά την απομάκρυνση του καθηγητή από «κάθε διδακτική 
θέση» και τη διεξαγωγή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Τμή-
ματος Ψυχολογίας, ώστε το φοιτητικό σώμα -ως σύνολο- να 
καταγγείλει «την καθηγητική αυθαιρεσία συνολικά».

Η ρύθμιση Κεραμέως για τα κολλέγια

Καθρεφτάκι για ιθαγενείς
Είναι η νομοθετική ρύθμιση 

της Κεραμέως για τα κολλέ-
για μια «τρύπα στο νερό»; Μια 
προσεκτική ανάγνωση, μετά το 
θόρυβο που ξεσηκώθηκε, απο-
δεικνύει πως από πρακτικής 
άποψης είναι, αφού στέκεται 
μέγα εμπόδιο το άρθρο 16 του 
Συντάγματος, το οποίο απαγο-
ρεύει την ίδρυση και λειτουργία 
ιδιωτικών πανεπιστημίων στην 
Ελλάδα. 

Η συνταγματική διάταξη κα-
θοδηγεί και τον ιδρυτικό νόμο 
του ΔΟΑΤΑΠ (ο αρμόδιος Ορ-
γανισμός που κρίνει την ακαδη-
μαϊκή ισοτιμία), ο οποίος αναφέ-
ρει: «Σπουδές σε παραρτήματα 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής 
στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν 
στις νομοθετημένες διατάξεις 
περί αναγνωρίσεως τίτλων 
σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο 
ιδρυτικός νόμος 3328/2005 για 
την αναγνώριση πτυχίων από την 
αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο 
των σπουδών να έχει διανυθεί 
σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα της αλλοδαπής».

Δηλαδή και τα ιδιωτικά πα-
νεπιστήμια απαγορεύονται και 
δεν αναγνωρίζονται ως ισότιμα 
τα πτυχία που απόκτησαν οι 
απόφοιτοι πανεπιστημίων της 
αλλοδαπής, που διήνυσαν ένα 
μέρος ή το σύνολο των σπουδών 
τους στα παραρτήματά τους 
(κολλέγια) στην Ελλάδα, με τα 
οποία έχουν συνάψει συμφωνί-
ες δικαιόχρησης.

Τα παραπάνω είναι ανυπέρ-
βλητα εμπόδια και αποτελούν 
φράγμα σε κάθε προσπάθεια 
των κυβερνώντων να «πανεπι-
στημιοποιήσουν» τα κολλέγια 
και εν προκειμένω να δώσουν 
τη δυνατότητα σε κατόχους τέ-
τοιων «πτυχίων» να συμμετέχουν 
σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και 
να διορίζονται στη δημόσια εκ-
παίδευση.

Γι’ αυτό και η Κεραμέως δεν 
είχε «τα κότσια» να πάει τη ρύθ-
μιση μέχρι τέλους, να δώσει, 
δηλαδή, τη δυνατότητα στους 
απόφοιτους των κολλεγίων να 
συμμετάσχουν και στην επι-
κείμενη προκήρυξη κατάταξης 
υποψήφιων εκπαιδευτικών (μό-
νιμων και αναπληρωτών) του 
ΑΣΕΠ. Ακολούθησε, λοιπόν, 
την παρακάτω μεθόδευση, προ-
κειμένου να αποφύγει, προς το 
παρόν, το «πικρό ποτήρι» και 
από την άλλη να προσφέρει ένα 
ακόμη καθρεφτάκι στους ιθαγε-
νείς, χαϊδεύοντας τα αυτιά των 
απόφοιτων κολλεγίων με μια 
«ημιτελή» ρύθμιση, καθότι η ΝΔ 
πάει, ως φαίνεται οσονούπω, για 
διπλές εκλογές: 

Στις 4 του Δεκέμβρη (δι-
άρκεια 4/12/2019-18/12/2019) 
έδωσε στη διαβούλευση το νο-
μοσχέδιο -που κατόπιν έγινε ο 
νόμος 4653/2020-, στο οποίο 
δεν συμπεριελάμβανε το άρθρο 
50 για τα κολλέγια, παρότι αυ-
τό υπήρχε στους σχεδιασμούς 
του υπουργείου, πράγμα που 
απέδειξαν τα γεγονότα. Στις 24 

του Δεκέμβρη δημοσιεύτηκε σε 
ΦΕΚ η προκήρυξη του ΑΣΕΠ και 
στις 10 του Γενάρη  ο νόμος 4653 
κατατέθηκε στη Βουλή, μαζί με 
το άρθρο 50, αιφνιδιάζοντας 
τους πάντες για να ψηφιστεί και 
να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ στις 24 
του Γενάρη.

Θα μπορούσε, δηλαδή, αν 
ήθελε η κυβέρνηση και το 
υπουργείο Παιδείας, να πάει την 
προκήρυξη του ΑΣΕΠ ένα μήνα 
παραπίσω (δεν υπάρχει δα και 
η πρεμούρα και οι ασφυκτικές 
ημερομηνίες για μόνιμους διορι-
σμούς, που λέγεται ότι θα γίνουν 
την επόμενη διετία) κάνοντας 
εξαρχής, από τη διαβούλευση 
του νομοσχέδιου, καθαρές τις 
προθέσεις της για τα κολλέγια, 
ώστε να εντάξει και τους από-
φοιτους κολλεγίων στην τωρινή 
προκήρυξη, αφού η επόμενη θα 
γίνει μετά από 3 χρόνια (ή δύο, 
σύμφωνα με δηλώσεις της Κε-
ραμέως).

Βέβαια, η ΝΔ ψήφισε τη διά-
ταξη σύμφωνα με την οποία οι 
απόφοιτοι τίτλων πανεπιστημί-
ων της αλλοδαπής που έχουν 
συνάψει συμφωνίες δικαιόχρη-
σης με τα εδώ κολλέγια έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής στους 
διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για 
την πρόσληψη στη δημόσια 
εκπαίδευση, εφόσον έχουν 
αναγνώριση ακαδημαϊκής ισο-
τιμίας και αντιστοιχίας από 
τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή κατέχουν 
αναγνώριση επαγγελματικών 
προσόντων βάσει της Οδη-
γίας 2005/36/ΕΚ ή κατέχουν 
αναγνώριση επαγγελματικής 
ισοδυναμίας τίτλου σπουδών 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
με συναφή τίτλο σπουδών για 
κλάδο εκπαιδευτικού.

Στην προκήρυξή του, όμως 
(προκήρυξη 2ΓΕ/2019), ο ΑΣΕΠ 
απαιτεί οι υποψήφιοι να έχουν 
τα τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα 
(ως πτυχίο ΑΕΙ νοείται το πτυχίο 
ιδρύματος του πανεπιστημιακού 
ή του τεχνολογικού τομέα της 
ανώτατης εκπαίδευσης ή ισότι-
μο πτυχίο αντίστοιχης ειδικό-
τητας της αλλοδαπής, το οποίο 
απονέμει ο ΔΟΑΤΑΠ), πράγμα 
που σημαίνει ότι ο επόμενος 
διαγωνισμός, όταν και εάν γίνει, 
θα πρέπει να είναι τροποποιημέ-
νος ως προς τα προαπαιτούμενα 
προσόντα συμμετοχής των υπο-
ψηφίων.

Και πάλι, όμως, εμπόδιο θα 
στέκει το άρθρο 16 του Συ-
ντάγματος και ο ΔΟΑΤΑΠ. Και 
βέβαια είναι και η φιλοσοφία 
που διέπει την απαίτηση στην 
εκπαίδευση των παιδιών μας 
να διδάσκουν άνθρωποι με 
αναγνωρισμένα πτυχία πανε-
πιστημίων και όχι απόφοιτοι 
κ...χανείων, ούτε άνθρωποι με 
επαγγελματικά προσόντα (που 
τα απέκτησαν από «πιστοποιή-
σεις» οργανισμών αμφιβόλου 
ποιότητας των ιμπεριαλιστικών 
κρατών της ΕΕ που θέλουν να 
εξυπηρετήσουν τα συμφέρο-
ντα του κεφαλαίου τους), που 

δεν απορρέουν από πανεπιστη-
μιακά πτυχία. Είναι τόσο εύκολο 
αυτοί που θέλουν να ευνοήσουν 
τα κολλέγια να χτυπήσουν μια 
τέτοια αντίληψη ριζωμένη στην 
εργαζόμενη κοινωνία και την 
εκπαιδευτική κοινότητα για ένα 
τόσο ευαίσθητο θέμα;

Προσπαθώντας να δημιουρ-
γήσει ένα ακόμη σκαλοπατάκι 
στη δυνατότητα των απόφοι-
των κολλεγίων να διορίζονται 
στη δημόσια εκπαίδευση, η 
Κεραμέως, νομοθέτησε [νόμος 
4653/2020, άρθρο 50 παρά-
γραφος β] την αναγνώριση των 
μεταπτυχιακών τίτλων και των 
διδακτορικών διπλωμάτων, που 
αποκτώνται στην αλλοδαπή από 
τους κατόχους προπτυχιακών 
τίτλων σπουδών που απέκτησαν 
με τις γνωστές συμφωνίες δικαι-
όχρησης κολλεγίων-πανεπιστη-
μίων της αλλοδαπής, οι οποίοι 
προπτυχιακοί τίτλοι, όμως, δεν 
έχουν ακαδημαϊκή αναγνώριση! 

Ακόμη κι έτσι, όμως, αυτοί οι 
κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων 
δε θα μπορούν να συμμετέ-
χουν σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 
για διορισμό στην εκπαίδευση 
αφού δε θα έχουν προπτυχιακό 
τίτλο σπουδών (βασικό προσόν) 
με ακαδημαϊκή ισοτιμία. Ιδού η 
διάταξη:

«β) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι 
σπουδών και τα διδακτορικά δι-
πλώματα που χορηγούνται από 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλ-
λοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον 
έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής 
ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ή αναγνώριση επαγγελμα-
τικής ισοδυναμίας συναφούς 
αντικειμένου με εκπαιδευτικό 
κλάδο». 

Αλλά ακόμη κι αν υποθέσου-
με ότι ένας κάτοχος πτυχίου 
κολλεγίου γίνει δεκτός στο δι-
αγωνισμό του ΑΣΕΠ για την εκ-
παίδευση, τότε τα μόρια που θα 
συγκεντρώνει από τα ακαδημαϊ-
κά προσόντα (νόμος 4589/2019) 
σε σχέση με τους υποψήφιους-
απόφοιτους ελληνικών ΑΕΙ ή 
ισότιμων πανεπιστημίων της 
αλλοδαπής (με ακαδημαϊκή 
ισοτιμία από τον ΔΟΑΤΑΠ) θα 
είναι μηδαμινά, καθώς δε θα 
διαθέτει πτυχίο, ενώ στην καλύ-
τερη περίπτωση θα διαθέτει με-
ταπτυχιακό τίτλο που απέκτησε 
στην αλλοδαπή.

Η πρεμούρα της κυβέρνησης 
να διευκολύνει με όλους τους 
τρόπους τους εμπόρους της 
γνώσης, τα καπιταλιστικά συμ-
φέροντα ντόπια και ξένα είναι 
εξοργιστική. Αρκεί να σκεφτεί 
κανείς το σύρσιμο της καθαρί-
στριας στα δικαστήρια και τη 
βαριά ποινή που της επιβλήθηκε 
(10 χρόνια, ενώ η υπόθεσή της 
δεν έχει ακόμη τελεσιδικήσει) 
επειδή έκανε ψευδή δήλωση 
τυπικών προσόντων (πρόσθεσε 
μια τάξη παραπάνω ώστε να 
εμφανιστεί ότι έχει απολυτήριο 
Δημοτικού) για να αποκτήσει το 
δικαίωμα να καθαρίζει τις βρο-
μιές μας, σε αντίθεση με την 

παραχώρηση του δικαιώματος 
στους απόφοιτους κολλεγίων 
να διδάσκουν στην εκπαίδευση 
χωρίς καν το βασικό προσόν, το 
πτυχίο με τη σφραγίδα της ακα-
δημαϊκής ισοτιμίας!

Ομολογία 
Κεραμέως

Απόδειξη για τα όσα ισχυ-
ριστήκαμε παραπάνω, για το 
γεγονός δηλαδή ότι η ρύθμιση 
Κεραμέως προσκρούει στα ανυ-
πέρβλητα εμπόδια του άρθρου 
16 του Συντάγματος και του ΔΟ-
ΑΤΑΠ και πρακτικά είναι, προς 
το παρόν, ένα καθρεφτάκι για 
τους ιθαγενείς-απόφοιτους των 
κολλεγίων, είναι τα όσα απάντη-
σε η υπουργός Παιδείας στους 
ερωτώντες βουλευτές Κεφαλί-
δου και Σακοράφα στη Βουλή 
(πρακτικά Βουλής Δευτέρα 
3/2/2020).

Στη μεν πρώτη, παρότι η ερώ-
τηση αφορούσε συγκεκριμένα 
το άρθρο 50 του ν. 4653/2020 
και το πώς το υπουργείο σκέπτε-
ται να προχωρήσει στην υλοποί-
ησή του, η Κεραμέως είπε «άλλα 
λόγια ν’ αγαπιόμαστε», αναφέ-
ροντας την περίπτωση ελλήνων 
«φιλολόγων» που θέλουν να 
ασκήσουν το επάγγελμα σε χώ-
ρες της ΕΕ! Μα όλος ο ντόρος 
δεν έγινε για το πώς πτυχιούχοι 
ελληνικών κολλεγίων που έχουν 
συνάψει συμφωνίες δικαιόχρη-
σης με πανεπιστήμια του εξωτε-
ρικού θα μπορούν να εργαστούν 
στη Γαλλία, τη Γερμανία κ.λπ., 
αλλά για το πώς θα μπορούν να 
συμμετέχουν σε διαγωνισμούς 
του ΑΣΕΠ για διορισμό στην εκ-
παίδευση εδώ στην Ελλάδα. Η 
απάντηση της Κεραμέως φανε-
ρώνει αμηχανία και προπαντός 
την αδυναμία να υπερκεράσουν 
το άρθρο 16 του Συντάγματος 
και τον ΔΟΑΤΑΠ.

Στη δε Σακοράφα διευκρίνισε 
το πώς θα ρυθμίσει την αδυνα-
μία των υποψήφιων-κατόχων τίτ-
λων σπουδών αναγνωρισμένων 
πανεπιστημίων της αλλοδαπής, 
που δεν έχουν ακόμη αποκτήσει 
την ακαδημαϊκή ισοτιμία από 
τον ΔΟΑΤΑΠ, λόγω μεγάλου 
φόρτου εργασίας του Οργα-
νισμού, να συμμετέχουν στην 
προκήρυξη του ΑΣΕΠ, με το να 
προτεραιοποιηθούν αυτές οι αι-
τήσεις και να μπορούν οι υποψή-
φιοι να προσκομίσουν σχετικά 
δικαιολογητικά, τα οποία έχουν 
καθυστερήσει από τη διοίκηση 
του ΔΟΑΤΑΠ, καθ’ όλη την πε-
ρίοδο των ενστάσεων. 

Επίσης, περιγράφοντας τις 
επόμενες ενέργειες της κυβέρ-
νησης, προκειμένου να «εκσυγ-
χρονιστεί» ο ΔΟΑΤΑΠ και να 
ολοκληρώνονται οι διαδικασί-
ες ακαδημαϊκής ισοτιμίας σε 
συντομότερο χρόνο, μίλησε 
για πρόσληψη νέου αυξημένου 
αριθμού ειδικών εισηγητών. Κο-
ντολογίς, δεν έβαλε καθόλου 
θέμα ότι το επόμενο διάστημα 
θα υπάρξουν παρεμβάσεις είτε 
στον ΑΣΕΠ είτε στον ΔΟΑΤΑΠ 
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κατάργησης του προαπαιτούμε-
νου της ακαδημαϊκής ισοτιμίας 
των πτυχίων, που θα διευκολύ-
νουν τους απόφοιτους κολλε-
γίων. 

Παραθέτουμε τα χαρακτηρι-
στικά αποσπάσματα:

Χαρά Κεφαλίδου (ΚΙΝΑΛ): 
Πώς, ειδικά μετά την ψήφιση 
του άρθρου 50 για τα κολλέγια, 
σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε 
το θέμα των προσλήψεων των 
εκπαιδευτικών; Θα τις κάνετε 
με βάση την παιδαγωγική επάρ-
κεια ή τη διδακτική εμπειρία 
από μαθητεία; Ή θα τις κάνετε 
με βάση τη συμμετοχή μέσω δι-
αγωνισμών ΑΣΕΠ, δίκαιη αποδο-
χή προϋπηρεσίας, διαφανή κοι-
νωνικά κριτήρια; Αν ναι, πώς -και 
πότε- θα τα εξασφαλίσετε αυτά;

Κεραμέως: Το άρθρο αυτό 
αφορούσε στη δυνατότητα που 
έχει, για παράδειγμα, σήμερα 
ένας έλληνας φιλόλογος να 
ασκήσει τα επαγγελματικά 
του δικαιώματα στη Γαλλία, τη 
Γερμανία, την Αυστρία. Τι λέει 
το Ενωσιακό Δίκαιο; Λέει ότι 

ακριβώς το ίδιο πρέπει να ισχύει 
και για κάποιον απόφοιτο ενός 
πανεπιστημίου στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση, σε άλλο κράτος-μέλος, 
ο οποίος θέλει να ασκήσει τα 
επαγγελματικά του δικαιώματα 
στην Ελλάδα…

Αρα για τι ακριβώς μιλάμε; 
Μιλάμε για το δικαίωμα του 
Ελληνα φιλόλογου να μπορεί 
να ασκεί τα επαγγελματικά του 
δικαιώματα στη Γαλλία, τη Γερ-
μανία, κάτι το οποίο εσείς εισα-
γάγατε στην ελληνική έννομη 
τάξη -και καλά κάνατε- επί Αν-
νας Διαμαντοπούλου, κάτι το 
οποίο καλούμαστε να εφαρμό-
σουμε, διότι είναι θεμελιώδης 
αρχή του ευρωπαϊκού δικαίου.

Σοφία Σακοράφα (ΜέΡΑ25): 
Οπως πάγια προβλέπεται στις 
περιπτώσεις αυτές, για τους 
υποψηφίους που κατέχουν τίτ-
λους εξωτερικού, πρέπει να 
προσκομίσουν στον ΑΣΕΠ πι-
στοποιητικό του ΔΟΑΤΑΠ για 
την ισοτιμία και αντιστοιχία 
του τίτλου, καθώς και την αντι-
στοιχία της βαθμολογικής κλί-

μακας αυτών με τη βαθμολογική 
κλίμακα των ημεδαπών τίτλων...

Και μάλιστα, δεν αναφερόμα-
στε απλώς στο γενικό πρόβλημα 
πιθανών καθυστερήσεων του 
ΔΟΑΤΑΠ, για το οποίο έχετε 
απαντήσει σε ερωτήσεις στο πα-
ρελθόν. Εδώ πρόκειται για αδυ-
ναμία έκδοσης των σχετικών 
πιστοποιητικών στον κρίσιμο 
χρόνο λόγω έλλειψης διοίκη-
σης του ΔΟΑΤΑΠ, αφού έληξε 
η θητεία της προηγούμενης δι-
οίκησης από τον Νοέμβριο και 
η νέα, την οποία διορίσατε μό-
λις προχθές, δεν έχει αναλάβει 
τα καθήκοντά της.

Δηλαδή, εδώ αναφερόμα-
στε σε κατάσταση, για την 
οποία έχει άμεση ευθύνη και το 
Υπουργείο και γνωρίζετε, κυρία 
Υπουργέ, ότι οι πίνακες που θα 
προκύψουν κλειδώνουν, όπως 
λένε, για τρία χρόνια.

Επειδή, λοιπόν, πρέπει να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα, ώστε 
να διασφαλιστεί το δικαίωμα 
ισότιμης συμμετοχής και κρίσης 
των ενδιαφερομένων υποψηφί-

ων αυτής της κατηγορίας, ... 
απευθύνουμε την επίκαιρη ερώ-
τηση προς το Υπουργείο. Με ποι-
ον τρόπο προτίθεται άμεσα να 
αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο 
ζήτημα;

Κεραμέως: ...Τώρα αναφο-
ρικά με τις προκηρύξεις, όπως 
ξέρετε, αρμόδιο όργανο για 
τις προκηρύξεις είναι το ΑΣΕΠ. 
Πράγματι, υπάρχουν καθυστε-
ρήσεις σε διάφορους φορείς, 
καθυστερήσεις, για παράδειγμα, 
αναφορικά με τον ΔΟΑΤΑΠ...

Επειδή ακριβώς προτεραιο-
ποιήσαμε και κινηθήκαμε τόσο 
γρήγορα στους διορισμούς, 
ελήφθη ειδική μέριμνα να προ-
τεραιοποιηθούν ακριβώς οι 
περιπτώσεις εκείνες, οι οποίες 
επρόκειτο να υποβάλουν δικαι-
ολογητικά για τις προκηρύξεις. 
Υπήρξε ειδική διαδικασία για 
αίτηση επίσπευσης. Υπήρξε 
ειδική επικοινωνία και δική 
μου με την ηγεσία του ΔΟΑ-
ΤΑΠ, προκειμένου ακριβώς να 
προτεραιοποιηθούν αυτές οι 
αιτήσεις...

Το πιο σημαντικό είναι ότι 
ενώ μιλάμε για χρόνιες παθο-
γένειες, για καθυστερήσεις 
ετών αναφορικά με την έκδοση 
των δικαιολογητικών, έχω κά-
νει προσωπικά εισήγηση στον 
ΑΣΕΠ, προκειμένου οι υποψή-
φιοι να μπορούν να προσκομί-
σουν σχετικά δικαιολογητικά, 
τα οποία έχουν καθυστερήσει 
από τη διοίκηση καθ’ όλη την 
περίοδο των ενστάσεων. Είναι 
απόφαση του ΑΣΕΠ, της εν λό-
γω αρχής. Η εισήγηση που έχω 
κάνει είναι σε αυτή την κατεύ-
θυνση, προκειμένου ακριβώς 
να προσμετρηθούν και να 
μπορέσουν να κατατεθούν σε 
εκείνη τη φάση τα δικαιολογη-
τικά αυτά.

(Επειδή η Σακοράφα επιμέ-
νει στην ερώτηση, η Κεραμέως 
απαντάει:) ...Η προηγούμενη 
κυβέρνηση -και πολύ σωστά και 
το αναγνωρίζω- είχε ξεκινήσει 
τη διαδικασία του e-doatap, 
να περάσουμε δηλαδή σε ένα 
μεγάλο μέρος, αν θέλετε, στην 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, κά-

τι στο οποίο ο νέος πρόεδρος 
του ΔΟΑΤΑΠ, ο οποίος πέρασε 
από ακρόαση την περασμένη 
εβδομάδα, έχει συγκεκριμένη 
εμπειρία και έχει ήδη καταθέ-
σει συγκεκριμένες προτάσεις 
για το πώς θα μπορέσουμε να 
περάσουμε πραγματικά τον 
ΔΟΑΤΑΠ στην εποχή της ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης.

...Και θα κλείσω με το εξής: 
O ΔΟΑΤΑΠ είναι μια πραγμα-
τική πρόκληση, γιατί όπως είπα 
έχουμε να αντιμετωπίσουμε πα-
θογένειες πολλών-πολλών ετών. 
Είμαστε ήδη στη διαδικασία 
εφαρμογής νέων λύσεων και 
δρομολόγησης νέου αυξημέ-
νου αριθμού ειδικών εισηγη-
τών, ακριβώς στην κατεύθυν-
ση αυτή. Ανοίγουμε όμως τον 
διάλογο και προσκαλούμε τα 
κόμματα να καταθέσουν και 
συγκεκριμένες προτάσεις που 
έχουν για το πώς θα βελτιωθεί 
έτι περαιτέρω ακριβώς, η διαδι-
κασία αυτή.

Γιούλα Γκεσούλη

Ολοι οι άνθρωποι της υπουργού Παιδείας
Ενας κι ένας είναι όλοι «οι άνθρω-

ποι της υπουργού Παιδείας» που 
τοποθετούνται στα κρίσιμα πόστα για 
την εκπαίδευση. Η Κεραμέως διατεί-
νεται ότι έκανε «ανεξάρτητες» και όχι 
κομματικές επιλογές. Μα, το ζήτημα 
είναι εάν είναι κομματικά μέλη της 
ΝΔ τα εν λόγω πρόσωπα ή εάν με τις 
πράξεις τους και τις διακηρύξεις τους 
όλα τα προηγούμενα χρόνια -και ειδι-
κά τα επίμαχα διαστήματα που άρχισε 
η επιχείρηση «εκσυγχρονισμού» της 
δημόσιας εκπαίδευσης- ταυτίζονται 
με όσα πράττει και όσα διατείνεται ότι 
θα πράξει η κυβέρνηση της ΝΔ και το 
υπουργείο Παιδείας;

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά:
Γιάννης Αντωνίου, Πρόεδρος Ιν-

στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(ΙΕΠ)

Αποτελεί δείγμα πολιτικού σαλταδο-
ρισμού, αφού πέρασε απ’ όλους τους 
πολιτικούς χώρους (ΚΚΕ, ΕΑΡ, Συνα-
σπισμός, ΔΗΜΑΡ, ΠΑΣΟΚ) και σήμε-
ρα αποτελεί γκεσέμι της αντιδραστικής 
αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της ΝΔ.

«Είναι διαπρύσιος κήρυκας του δόγ-
ματος της αγοράς στην εκπαίδευση». 
Τον Οκτώβριο του 2015 ως Διευθυντής 
Σπουδών στα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη 
συνέταξε σύστημα «παράνομης και 
αυθαίρετης αξιολόγησης» και προσπά-
θησε να το επιβάλει πάραυτα, παρόλο 
που απαγορευόταν από το νόμο, καθώς 
το σχετικό ΠΔ είχε αποσυρθεί. Επιδίω-
ξη «ο εκφοβισμός, η στοχοποίηση και 
η ‘’νομιμοποίηση’’ της απόλυσης συνα-
δέλφων, καθώς και ο περιορισμός της 
ακαδημαϊκής τους ελευθερίας» (καταγ-
γελία της ΟΙΕΛΕ).

Είναι ορκισμένος εχθρός των συν-
δικάτων και των συνδικαλιστών (όχι 
βεβαίως από εναντίωση στους αστο-
γραφειοκράτες συνδικαλιστές).

Κρίνεται «ακατάλληλος για τη θέση 
του προέδρου του ΙΕΠ», ακόμη και από 
αυτήν την γραφειοκρατία της ΟΛΜΕ, 
η οποία δηλώνει ότι «θα αγωνιστεί ενά-
ντια στην επιβολή των απόψεων και των 
σχεδίων του».

Οι απόψεις και τα σχέδιά του είναι 
γνωστά στην εκπαιδευτική κοινότητα. 
Πρόκειται για: «Την επαναφορά και 

επέκταση του θεσμού των προτύπων 
πειραματικών και της ‘’αξιολόγησης’’ 
που ο ίδιος είχε επιβάλλει όταν ήταν 
μέλος της ΔΕΠΣ με τις περίφημες συ-
νεντεύξεις. Την επαναφορά της εξωτε-
ρικής αξιολόγησης των σχολικών μονά-
δων και την κατηγοριοποίησή τους. Την 
επαναφορά της ατομικής τιμωρητικής 
αξιολόγησης με ποσοστώσεις. Την απο-
μάκρυνση των αιρετών εκπροσώπων 
από τα Συμβούλια Επιλογής Στελεχών 
Διοίκησης» (καταγγελία της ΟΛΜΕ).

Μόλις ανέλαβε ο Γ. Αντωνίου, ως 
πρόεδρος του ΙΕΠ, φρόντισε να κάνει 
καθαρές τις προθέσεις του: «Οσο κι 
αν ακούγεται αναχρονισμός, το ρολόι 
σχετικά με τις αναγκαίες μεταρρυθμί-
σεις πρέπει να γυρίσει πίσω στο 2014, 
με την προσθήκη βεβαίως των αναγκαί-
ων διορθώσεων και συμπληρώσεων που 
ο αναστοχασμός και η συγκυρία δημι-
ουργούν. Με άλλα λόγια πρέπει να ξα-
ναχτιστεί αυτό που γκρεμίστηκε στην 
τετραετία 2015-2019, βελτιωμένο και 
ενισχυμένο για να πάμε παρακάτω», 
δήλωσε.

Δηλαδή, ο Γ. Αντωνίου θεωρεί έγκλη-
μα την ακύρωση των πιο σκληρών αντι-
δραστικών μέτρων των Διαμαντοπού-
λου-Αρβανιτόπουλου. 

Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει την αξι-
ολόγηση «οξυγόνο των εκπαιδευτι-
κών συστημάτων, το εργαλείο για την 
ανάπτυξη της δυναμικής τους και της 
προσαρμογής τους στις ανάγκες της 
εποχής», που η Ελλάδα ατύχησε και δεν 
έχει τα τελευταία 40 χρόνια.

Ορέστης Καλογήρου, Πρόεδρος 
ΔΟΑΤΑΠ

Φυσικός, καθηγητής ΑΠΘ. Είναι 
πρόσωπο που συχνά πυκνά εξέφραζε 
τις απόψεις του στο διαδίκτυο και με 
αρθρογραφία κυρίως στα ΝΕΑ.

Υπήρξε μέλος της πανελλαδικής 
Συντονιστικής Επιτροπής στην «Πρω-
τοβουλία Πανεπιστημιακών για την 
Αναβάθμιση και τη Μεταρρύθμιση 
του Δημόσιου Πανεπιστημίου» (2006-
2010). Πρόκειται για την Πρωτοβουλία 
των 1.000 αυτόκλητων συνομιλητών της 
Μαριέττας Γιαννάκου, την οποία έσπευ-
σαν να βοηθήσουν εμφανιζόμενοι ως 
οπαδοί του «νηφάλιου διαλόγου», όταν 

ο νόμος της κινδύνευε να βρεθεί στα 
σκουπίδια λόγω των μαζικών κινητοποι-
ήσεων του φοιτητικού κινήματος και της 
ΠΟΣΔΕΠ. Εκσυγχρονιστές όλων των 
αποχρώσεων, συγκρότησαν τη Συντονι-
στική Επιτροπή, που ανέλαβε να παίξει 
το ρόλο του κολαούζου του υπουργείου 
Παιδείας και διατύπωσαν σε κείμενο τα 
κοινά τους σημεία, συνιστώντας μιαν 
αντίληψη πανομοιότυπη με αυτήν του 
Προσχέδιου της Γιαννάκου. Εδωσαν 
μάλιστα συνέντευξη Τύπου, όπου κα-
ταδίκασαν τα «κλειστά Πανεπιστήμια», 
τάχθηκαν ουσιαστικά υπέρ της ανα-
θεώρησης του άρθρου 16, κάνοντας 
νύξη για ανάγκη δημοσιοποίησης από 
τα κόμματα της «νέας διατύπωσης του 
άρθρου και κυρίως του κανονιστικού νό-
μου». Και ομολόγησαν την πίστη τους 
και συμφωνία τους στη Διακήρυξη της 
Μπολόνια. 

Ο Ορέστης Καλογήρου υπήρξε 
υπέρμαχος του νόμου 4009/2011, που 
είναι γνωστός ως νόμος Διαμαντοπού-
λου (Τα ΝΕΑ 3 Ατγούστου του 12): «Ο 
νόμος 4009/2011 αποτέλεσε ένα μεγά-
λο στοίχημα. Απέκτησε εμβληματικά 
χαρακτηριστικά σε μεγάλα τμήματα 
πολιτών, που ασφυκτιούν εδώ και πολλά 
χρόνια στο περιβάλλον της εσωστρέ-
φειας, της μετριοκρατίας και της απο-
μόνωσης από τις διεθνείς αναζητήσεις. 
Αποτέλεσε μέτρο για το κατά πόσο η 
χώρα είναι μεταρρυθμίσιμη. Υπήρξε 
δείκτης εξόδου από τη βαθιά πολιτι-
κή, οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική 
και εκπαιδευτική κρίση (…) δημιούργη-
σε την προσδοκία ότι το ελληνικό πανε-
πιστήμιο θα έσπαζε τον φαύλο κύκλο 
του κομματικού εναγκαλισμού και του 
φατριασμού, για να μπορέσει να ανα-
δείξει τις τεράστιες δυνατότητές του. 
Γιατί πρόβαλε την, έστω και υπερβολι-
κά αισιόδοξη, προοπτική ότι με συντε-
ταγμένο τρόπο, με βαθιές τομές και 
μεταρρυθμίσεις η χώρα θα βρει τον 
βηματισμό της».

Τάχθηκε υπέρ των Συμβουλίων διοί-
κησης των Πανεπιστημίων (Τα ΝΕΑ 12 
Ιουλίου 2011): «Η εξαγγελλόμενη μεταρ-
ρύθμιση επιχειρεί να λύσει το πρόβλη-
μα του μοντέλου διοίκησης εισάγοντας 
τον θεσμό του Συμβουλίου Ιδρύματος. 
Εδώ εγείρεται από πολλές μεριές η έν-

σταση περί του αυτοδιοίκητου. Οπως 
γίνεται συχνά στον δημόσιο διάλογο, 
η έννοια αυτή διαστρεβλώνεται έτσι, 
ώστε η συντεχνιακή αντίδραση να πε-
ριβληθεί τον μανδύα του υπερασπιστή 
της δημοκρατικής νομιμότητας (…) Η 
διαδικασία αυτή (σ.σ. εννοεί τη διαδι-
κασία που προβλέπει ο νόμος Διαμα-
ντοπούλου) εξασφαλίζει απολύτως το 
αυτοδιοίκητο». 

Εμμέσως, πλην σαφώς, είναι κατά 
του πανεπιστημιακού ασύλου (Τα ΝΕΑ 
13/11/2018): «Μόνο στο ΑΠΘ θα ακού-
σεις από την άλλη μεριά του τηλεφώ-
νου ‘’δεν μπορούμε να επέμβουμε λόγω 
του ασύλου’’ (…) Στο ΑΠΘ φοιτητές και 
καθηγητές φοβόμαστε. Αλλά είμαστε 
αποφασισμένοι να διώξουμε τον φόβο. 
Γιατί αγαπάμε την ελευθερία. Πρέπει να 
τα πούμε πάλι».

Υπήρξε φανατικός αντι-ΣΥΡΙΖΑ από 
τα δεξιά (Liberal 21/10/2018): «... Πάνω 
από όλα, χρειάζεται ηγεμονία ιδεών, 
πολιτική ηγεμονία των κοινωνικών δυνά-
μεων που θέλουν να αλλάξει το πανεπι-
στήμιο. Σήμερα υπάρχει ηγεμονία των 
δυνάμεων που θέλουν ένα υποβαθμι-
σμένο πανεπιστήμιο. Η μάχη είναι 
(και) ιδεολογική. Και (πρέπει να) είναι 
συνεχής. Μέχρι να κερδηθεί». 

Κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή 
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, 
επί της πρότασης της υπουργού Παι-
δείας να ορισθεί νέος Πρόεδρος του 
ΔΟΑΤΑΠ (31/1/2020), σε ερώτημα 
βουλευτών αν θεωρεί ότι τα πτυχία 
των κολλεγίων είναι ισοδύναμα με τα 
πτυχία των δημοσίων Πανεπιστημίων, 
απάντησε διπλωματικά, οχυρωμένος 
πίσω από το ισχύον Σύνταγμα και απέ-
φυγε να πει καθαρά τη γνώμη του για τα 
κολλέγια: «Θα το πω λίγο χαριτωμένα. 
Δεν υπάρχει τρόπος να το κρίνουμε, το 
απαγορεύει το άρθρο 16. Δεν μπορούμε 
να ελέγξουμε τα κολλέγια, γιατί δεν εί-
ναι αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στην 
Ελλάδα. Μας εμποδίζει, είναι εμπόδιο 
το άρθρο 16, για να τα αξιολογήσουμε 
και να τα ελέγξουμε».

Ως κερασάκι στην τούρτα αναφέ-
ρουμε το γεγονός ότι συμμετείχε στην 
προεκλογική καμπάνια του Μπουτάρη 
για το Δήμο Θεσσαλονίκης, παριστάνο-
ντας τον ... Διογένη. Ο ... σοβαρός πα-

νεπιστημιακός φοράει χλαμύδα, φέρει 
στεφάνι δάφνης στο κεφάλι και κρατά 
φανάρι ενώ αναφωνεί «Αν δε ζούσα 
σε πυθάρι θα εψήφιζα Μπουτάρη»!  
(https://youtu.be/U-3z-gTCBXY)

Περικλής Μήτκας: Πρόεδρος της 
Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης

Είναι τέως πρύτανης ΑΠΘ, ενός Πα-
νεπιστήμιου που έδρεψε δάφνες όσον 
αφορά το νέο μοντέλο επιχειρηματικής 
λειτουργίας. 

Εχει το προφίλ του «μετριοπαθούς 
δεξιού». Τάχθηκε ουσιαστικά κατά της 
συμφωνίας των Πρεσπών, θεωρώντας 
ότι έχουν υποσταλεί οι σημαίες των 
αγώνων και σαλπίζεται υποχώρηση. 
Εδωσε, λέει, μάχες ακολουθώντας την 
«εθνική γραμμή», αλλά «ούτε οι ακραί-
ες και φανατικές αντιρρήσεις με βρί-
σκουν σύμφωνο». Κοντολογίς, έχει την 
ίδια άποψη με τη μετεκλογική στάση 
Μητσοτάκη.

Είναι υπέρμαχος του νέου νόμου 
για τη νομοθέτηση της Εθνικής Αρχής 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, που αντικατέ-
στησε την ΑΔΙΠ, με υπερεξουσίες (ει-
σήγηση για συγχωνεύσεις-καταργήσεις 
Τμημάτων-Πανεπιστημίων, εσωτερική 
και εξωτερική αξιολόγηση με κριτήρια 
σκληρού ανταγωνισμού των ΑΕΙ, χρη-
ματοδότηση υπό την αίρεση της αξιο-
λόγησης, κ.λπ.).

Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά: 
«Γενικότερα, η υπάρχουσα χρηματο-
δότηση, προφανώς, δεν είναι επαρκής. 
Αυτό το ξέρουν, το ζουν τα Πανεπιστή-
μια πολλά χρόνια. Τα τελευταία δέκα 
χρόνια της κρίσης το δημόσιο Πανεπι-
στήμιο επλήγη σημαντικά. Το ‘’80 – 20’’ 
δεν επιφέρει αναγκαστικά μείωση της 
χρηματοδότησης, αφού το σύνολο της 
χρηματοδότησης για τα Πανεπιστή-
μια, πάλι θα δοθεί στα Πανεπιστήμια. 
Ενδεχομένως, να υπάρξει μια μικρή 
αυξομείωση στο κονδύλι που θα πά-
ρει ένα συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο».

Τη θητεία του ως πρύτανης τερμάτι-
σε με μια «εμβληματική» πράξη: Ανα-
γόρευσε τον Ανθιμο επίτιμο διδάκτορα 
του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινω-
νικής Θεολογίας. Η τελετή, διά τον φό-
βον των ιουδαίων, έγινε στη μητροπολι-
τική κατοικία και όχι στο Πανεπιστήμιο!
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Τσιράκια των καπιταλιστών
Η ΓΣΕΕ (η ΓΣΕΕ της ξεφτίλας, της εργατοπατερίας, του εργο-

δοτικού συνδικαλισμού) θεώρησε χρέος της να εκδώσει ανακοί-
νωση στην οποία δήλωσε ότι «απαιτεί την άμεση παρέμβαση των 
ελεγκτικών μηχανισμών της πολιτείας ώστε να διαλευκανθούν τα 
ακριβή αίτια του πρόσφατου εργατικού ατυχήματος στη ΜΟΤΟΡ 
ΟΙΛ που οδήγησε 4 εργαζόμενους να νοσηλεύονται σε κρίσιμη 
κατάσταση». Δήλωσε ακόμα ότι «είναι αδιανόητο να συμβαίνουν 
τέτοια ατυχήματα εν έτει 2020, να κινδυνεύουν  και αρκετές 
φορές να χάνονται ανθρώπινες ζωές εν ώρα εργασίας», ζήτησε 
«την άμεση απόδοση ευθυνών» και ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση 
στους συναδέλφους»!

Υπάρχουν, όμως, και χειρότερα. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, το 
Σωματείο Εργαζομένων Μότορ Οιλ Διυλιστήρια Κορίνθου «Οι 
Αγιοι Θεόδωροι», η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας και το 
Εργατικό Κέντρο Κορίνθου, αφού τόνισαν εισαγωγικά ότι «όλη η 
σκέψη αυτές τις στιγμές είναι στους συναδέλφους, τα αδέλφια 
μας, που δίνουν τη μεγαλύτερη μάχη τους, και στις οικογένει-
ές τους», μας ενημέρωσαν ότι «τα αίτια του ατυχήματος είναι 
υπό διερεύνηση, μετά από κοινή απαίτηση του σωματείου μας, 
της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας και του συνόλου των ερ-
γαζομένων, από αρμόδια κλιμάκια Πυροσβεστικής και ΣΕΠΕ». 
Και συνεχίζει η ανακοίνωση: «Τα πορίσματα που θα εξαχθούν 
θα αξιολογηθούν έτσι ώστε καταρχήν να μην επιτρέψουμε να 
επαναληφθεί».

Δε φτάνει που δεν ρίχνουν καμιά ευθύνη στην καπιταλιστική 
εργοδοσία (ο χαρακτηρισμός «ατύχημα», αντί για «εργοδοτικό 
έγκλημα» είναι απολύτως αναμενόμενος απ' αυτούς), αλλά ενδι-
αφέρονται κυρίως για τα συμφέροντά της. Αφού μας πουν ότι … 
προσεύχονται για να βγουν νικητές οι εργάτες που δίνουν μάχη 
στην Εντατική, το κορυφώνουν: «Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο 
είναι αυτήν την στιγμή αλλά πρέπει όλοι μας να δείξουμε την 
απαραίτητη ψυχραιμία προκειμένου να αποκατασταθεί το αίσθη-
μα της ασφάλειας σε όλους τους εργαζόμενους στο διυλιστήριο, 
καθώς ένας μεγάλος όγκος εργασιών είναι ακόμα σε εξέλιξη και 
είναι βασική υποχρέωσή μας να ολοκληρωθούν με ασφάλεια»!

Αναλώσιμοι οι εργάτες στον ΟΤΕ της Deutsche Telekom

Στις 26 του Γενάρη, η Αγω-
νιστική Συσπείρωση Ερ-

γαζομένων ΟΤΕ εξέδωσε 
ανακοίνωση με τίτλο: «Είναι 
συνειδητοί δολοφόνοι! Νο-
μίζουν ότι βρίσκονται σε μια 
κατακτημένη χώρα», καταγ-
γέλλοντας τους συνεχείς τραυ-
ματισμούς εργατών του ΟΤΕ, 
εξαιτίας της εγκληματικής 
πολιτικής που ακολουθούν οι 
γερμανοί καπιταλιστές και οι 
μανατζαραίοι που έχουν βάλει 
να διοικούν τον ΟΤΕ. Εγραφε 
η ανακοίνωση:

«Δεν συμβαίνουν στην επι-
χείρησή τους κάποια εργατικά 
ατυχήματα. Είναι εργατικές δο-
λοφονίες που τις προκαλούν οι 
ίδιοι. Γι’ αυτούς είμαστε οι πα-
ράπλευρες απώλειες για να 
αυξηθούν τα κέρδη και τα μπό-
νους τους. Ξέρουν  ότι οι κολώ-
νες του ΟΤΕ είναι σαθρές και 
ακατάλληλες. Ομως για να τις 
αντικαταστήσουν θα πρέπει να 
πληρώσουν κάποιο οικονομικό 
κόστος. Ισως έτσι μειωθούν τα 
μπόνους των χρυσοπληρωμέ-
νων και αδίστακτων στελεχών. 
(…) Προχθές, Πέμπτη 24 Ια-
νουαρίου, ο συνάδελφος Λ.Π. 
εργαζόμενος σε εργολάβο 
ανέβηκε στην κολώνα στην οδό 
Βεργίνας στην περιοχή Διώνη 

στο Πικέρμι Αττικής, έσπασε 
στα δύο και βρίσκεται στο νο-
σοκομείο Ερυθρό Σταυρό με 
σπασμένο σβέρκο! Πριν λίγες 
μέρες, πανομοιότυπο εργατικό 
ατύχημα είχαμε στα Γιάννενα. 
Τότε εξαφάνισαν την κολώνα. 
Αυτή την φορά δεν πρόλαβαν. 
Αυτές είναι οι κολώνες που 
χρησιμοποιεί η “πιο μοντέρνα 
επιχείρηση της χώρας“!» (φω-
τογραφία).

Συνέχιζε η ανακοίνωση: 
«Αυτοί δεν είναι εργοδότες 
που απλώς παρανομούν και 
τους συμβαίνει κι από κανέ-
να εργατικό ατύχημα. Αυτοί 
είναι εγκληματική οργάνωση! 
Εχουν ένα εργατικό ατύχημα 
την μέρα. Τα μισά τα εμφανί-
ζουν, 113 για το 2018, τ’ άλλα 
μισά τα εξαφανίζουν γιατί συμ-

βαίνουν στους εργαζόμενους 
των δουλεμπορικών εταιρειών 
που χρησιμοποιούν, κι αυτοί οι 
σακατεμένοι εργαζόμενοι δεν 
μετράνε ούτε στην στατιστι-
κή!». Και κατέληγε μ' ένα υστε-
ρόγραφο: «Αν νομίζουν ότι οι 
εργατοπατέρες της ΟΜΕ-ΟΤΕ, 
που ξεπουλάνε την απεργία 
μας, θα τους σώσουν και έτσι 
θα κρύψουν τα εργοδοτικά 
τους εγκλήματα, είναι βαθειά 
νυχτωμένοι!».

Τέσσερις μέρες μετά απ' αυ-
τή την ανακοίνωση, ακολούθη-
σε καινούργια, με αντίστοιχο 
περιεχόμενο: «Χθες, Τετάρτη 
29 Γενάρη, ο συνάδελφος τε-
χνικός Β.Δ. εργαζόμενος μόνος 
του στο Αγιο Αρτέμιο στον Βύ-
ρωνα Αττικής, καθώς δούλευε 

πάνω στην σκάλα, γλίστρησε 
η σκάλα και σωριάστηκε στο 
έδαφος με αποτέλεσμα να 
τραυματιστεί σοβαρά. Αφού 
έμεινε για ώρα αναίσθητος και 
αβοήθητος, τελικά ανέκτησε τις 
αισθήσεις του, σύρθηκε στο αυ-
τοκίνητο όπου και κάλεσε από 
το κινητό του τηλέφωνο σε βο-
ήθεια. Με την βοήθεια συνα-
δέλφου που έτρεξε σε βοήθεια, 
μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο 
Νοσοκομείο ΚΑΤ».

Η ΑΣΕ ΟΤΕ ζητάει τα αυτο-
νόητα:

• Να επιβληθούν τα διμελή 
συνεργεία όπως είναι υποχρε-
ωμένοι από τον νόμο σε όλους 
τους εργαζόμενους του πεδίου.

• Να αντικατασταθούν και να 
ελεγχτούν άμεσα όλες οι κο-
λώνες και από αύριο κανένας 
εργαζόμενος μην ανεβαίνει σε 
κολώνα που δεν έχει ταμπελάκι 
καταλληλότητας. 

• Να καταγγελθούν όλοι οι 
εμπλεκόμενοι, από την διοίκη-
ση μέχρι τον τελευταίο υπεύ-
θυνο, που εγκληματούν καθη-
μερινά και συνειδητά με στόχο 
το κέρδος, τα μπόνους  ή για να 
δείξουν τα «καλά παιδιά» που 
μας σακατεύουν καθημερινά!

Χοντροκομμένο παραμύθι
Το παραμύθι των καπιταλιστών ότι τάχα αναζητούν εξειδικευ-

μένους εργαζόμενους και δε βρίσκουν και γι' αυτό θα πρέπει να 
θεσπιστεί η «διά βίου μάθηση» και η «συνεχής επανεκπαίδευση» 
των εργαζόμενων, περνούσε σε κάποιον κόσμο από τα μέσα της 
δεκαετίας του '90 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 2000. Ηταν 
η περίοδος του «εκσυγχρονισμού», της «ελαστικοποίησης των 
εργασιακών σχέσεων» και της «ευελφάλειας». Η κρίση το έκανε 
σκόνη. Διότι από την Ελλάδα άρχισαν να μεταναστεύουν εργα-
ζόμενοι υψηλής ειδίκευσης (από οικοδόμοι μέχρι τεχνίτες της 
ναυπηγοεπισκευαστικής) και νέοι επιστήμονες (γιατροί, μηχανι-
κοί και άλλοι) και να βρίσκουν δουλειά στο εξωτερικό. Αρα, δεν 
έλειπαν από την Ελλάδα η υψηλή εξειδίκευση και το επιστημονι-
κό επίπεδο. Απλά, οι καπιταλιστές και οι πολιτικοί-τσιράκια τους 
ήθελαν να ρίξουν τους μισθούς και τα μεροκάματα, να καταρ-
γήσουν τις ειδικότητες, να εντατικοποιήσουν την εργασία κτλ., 
με στόχο το υψηλότερο ποσοστό υπεραξίας ανά εργαζόμενο.

Το πιο εξοργιστικό είναι πως αυτό το παραμύθι το συνεχίζουν 
και σήμερα, με περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανέργους 
και μισό εκατομμύριο νέους μετανάστες. «Σχεδόν 8 στους 10 ερ-
γοδότες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν δυσκολία στην κάλυψη θέ-
σεων εργασίας», ισχυρίζεται η Ετήσια Διεθνής Ερευνα Ελλειψης 
Ταλέντου της ManpowerGroup για το 2019. Οπως αναφέρεται, 
«το ποσοστό 77% αποτελεί ρεκόρ 11ετίας για την Ελλάδα, αφού 
πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ 
από την έναρξη της Ερευνας το 2008»!

Μ' άλλα λόγια, όσο βαθαίνει η κρίση και πέφτει η παραγωγή, 
όσο πολλαπλασιάζονται οι άνεργοι, τόσο πιο δύσκολα οι καπιτα-
λιστές βρίσκουν τις ειδικότητες που θέλουν! Νομίζουν, δηλαδή, 
ότι απευθύνονται σε ηλίθιους. Λες και τη δεκαετία της κρίσης έγι-
νε κάποια επιστημονική και τεχνική επανάσταση στον ελληνικό 
καπιταλισμό και το υπάρχον εργατικό και επιστημονικό δυναμικό 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες!

Προσέξτε και κάποιες λεπτομέρειες για να αντιληφθείτε πό-
ση… αξιοπιστία έχουν κάτι τέτοιες έρευνες, που στηρίζονται στο 
τι δηλώνουν οι ίδιοι οι καπιταλιστές. Ανάμεσα στις δέκα θέσεις 
εργασίας με την υποτιθέμενη μεγαλύτερη δυσκολία κάλυψης 
στην Ελλάδα είναι οι πτυχιούχοι μηχανικοί! Στην Ελλάδα υπάρ-
χουν κάμποσες πολυτεχνικές σχολές πλέον, ορισμένες από τις 
οποίες είναι από τις καλύτερες στον κόσμο, όλες πενταετούς 
φοίτησης, οι μηχανικοί κάνουν ουρά για να ρυθμίσουν τα χρέη 
προς το ασφαλιστικό τους ταμείο, χιλιάδες φεύγουν στο εξωτε-
ρικό, χιλιάδες κάνουν επαγγέλματα του ποδαριού, αλλά αυτοί δε 
βρίσκουν πτυχιούχους μηχανικούς. Το αποκορύφωμα: ανάμεσα 
στα δέκα… περιζήτητα επαγγέλματα είναι και οι εργάτες του κα-
τασκευαστικού κλάδου! Φαίνεται πως έπεσε… επιδημία στους 
οικοδόμους, που έχουν χρόνια να σταυρώσουν μεροκάματο!

από διάφορες εθνικιστικές 
ιστοσελίδες. Kαι για όσους 
δεν κατάλαβαν, ανέλαβε να 
τα κάνει λιανά ο υπασπιστής 
Χρύσανθος Λαζαρίδης, μπλέ-
κοντας με το δικό του μοναδι-
κό τρόπο το ποδόσφαιρο με 
τον πόλεμο: «Η Θάτσερ,  όταν 
διέλυσε τις ομάδες και άφησε 
έξω την Αγγλία –όχι καμια Ελ-
λάδα– από τις διεθνείς οργα-
νώσεις για δύο χρόνια και μετά 
επέστρεψε και το εξυγίανε, 
ήταν η ίδια Θάτσερ η οποία 
προηγουμένως είχε νικήσει στα 
Φόκλαντς. Λοιπόν, αν θέλουμε 
να το κάνουμε Θάτσερ, πρέπει 
να κάνουμε όλο το πακέτο. Οχι 
το μισό»!

Είναι γνωστό ότι ο Μητσοτά-
κης έχει ταχθεί υπέρ της άμε-
σης προσφυγής στη Χάγη (με 
την υπογραφή ελληνοτουρκι-
κού συνυποσχετικού που όμως 
θα αφορά μόνο υφαλοκρηπίδα 
και ΑΟΖ και όχι τα υπόλοιπα 
ζητήματα που θέτει η Τουρκία), 
ενώ οι «πούροι» εθνικισταρά-
δες (μεταξύ των οποίων και ο 
Σαμαράς, με δημόσια δήλωσή 
του) θεωρούν ότι προσφυγή 
στη Χάγη τώρα θα σήμαινε… 
εθνική αυτοκτονία.

Επί του πρακτέου όλοι το 
ίδιο αντιπροσωπεύουν. Γιατί 
η Τουρκία δεν υπάρχει περί-
πτωση να δεχτεί προσφυγή 
στη Χάγη μόνο για υφαλοκρη-
πίδα/ΑΟΖ. Αν είναι να δεχτεί 
την προσφυγή, θα θέσει όλα 
τα ζητήματα (π.χ. κυριαρχία επί 
ακατοίκητων νησιών, «γκρίζες 
ζώνες» κτλ.). Κι αν είναι να πάει 
στη Χάγη, δεν το 'χει σε τίπο-

τα να προκαλέσει και κάποιο 
«ελεγχόμενο θερμό επεισό-
διο», ώστε να μπουν στη μέση 
οι… ειρηνοποιοί (δηλαδή οι 
Αμερικάνοι). Κάπως έτσι δεν 
άλλαξε το άτυπο καθεστώς 
των Ιμίων; Εγινε το «θερμό 
επεισόδιο» και ο Χόλμπρουκ 
ανέλαβε να δώσει τη λύση, 
για να εισπράξει την επομένη 
από τον Σημίτη ένα μεγαλο-
πρεπέστατο «ευχαριστώ την 
κυβέρνηση των Ηνωμένων 
Πολιτειών» (από το βήμα της 
Βουλής μάλιστα).

Ετσι όπως έχουν τα πράγμα-
τα, κανένα από τα δύο μέρη δε 
δέχεται προσφυγή στη Χάγη 
(το καθένα για τους δικούς 
του λόγους). Θα διατηρούν 
την ένταση σε επίπεδο δηλώ-
σεων και αντιδηλώσεων, με 
αερομαχίες στον ουρανό του 
Αιγαίου (όχι όμως την τουρι-
στική περίοδο που και στις δυο 
χώρες γίνονται μπίζνες) και θα 
στοκάρουν οπλικά συστήμα-
τα από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τη 
Γερμανία (η Τουρκία και από τη 
Ρωσία).

Οι ελληνικές κυβερνήσεις, 
από τη μια παίζουν το χαρτί 
«απομονώνουμε την Τουρκία 
συνεργαζόμενοι με το Ισρα-
ήλ» και από την άλλη, όταν το 
τουρκικό κράτος (που είναι 
πιο ισχυρό σε όλα τα επίπεδα) 
αντιδρά, είτε με λόγια είτε με 
έργα, όπως οι γεωτρήσεις στην 
κυπριακή ΑΟΖ, βάζει μπροστά 
τους Σημίτηδες και τους Ντό-
κους για να μην οξύνει την 
κατάσταση, αλλά και για να 
στείλει ένα μήνυμα διαλλακτι-
κότητας στις ιμπεριαλιστικές 
πρωτεύουσες.

«Λαγός» ο Ντόκος
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Ξεδιαντροπιά

Ο Τσίπρας συναντήθηκε με τον πρέσβη της Παλαιστίνης Μα-
ρουάν Τουμπάσι και -σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ- 

εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις σε συνέχεια 
της αμερικανικής πρότασης και τόνισε ότι ο μόνος δρόμος για 
επίλυση διαφορών και διενέξεων στην περιοχή είναι αυτός του 
αμοιβαίου σεβασμού, του διεθνούς δικαίου και του σεβασμού 
των αποφάσεων του ΟΗΕ. Υπογράμμισε δε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρα-
μένει σταθερός στην ανάγκη για επανέναρξη άμεσων και αξιόπι-
στων συνομιλιών με στόχο τη λύση δυο κρατών που συνυπάρχουν 
ειρηνικά και με ασφάλεια, με την εγκαθίδρυση παλαιστινιακού 
κράτους στη βάση των συνόρων του 1967 με πρωτεύουσα τα Ανα-
τολικά Ιεροσόλυμα.

Ο ίδιος είναι που πήγε στο Ισραήλ όσες φορές δεν είχαν πάει 
όλοι οι προηγούμενοι έλληνες πρωθυπουργοί, ο ίδιος που ορ-
γάνωσε κοινά υπουργικά συμβούλια και στο Ισραήλ και στην 
Ελλάδα, ο ίδιος που με περισσό θράσος έγραψε στο βιβλίο επι-
σκεπτηρίων του ισραηλινού προέδρου ότι η Ιερουσαλήμ είναι η 
«ιστορική πρωτεύουσα του ισραηλινού κράτους». Ο ίδιος που στα 
συνεχή νταραβέρια του με τον σφαγέα Νετανιάχου δε βρήκε ού-
τε μια λέξη να πει για τους βομβαρδισμούς της Γάζας και για τη 
συστηματική σφαγή αμάχων παλαιστίνιων διαδηλωτών. Το CNN 
Greece (o πρώην συριζαίος Γ. Αλμπάνης) «ρώτησε αξιωματούχο 
της Κουμουνδούρου αν μετά το “παρών“ στη συμφωνία για τις 
βάσεις, η τοποθέτηση Τσίπρα για το σχέδιο Τραμπ σηματοδοτεί 
συνολική επανατοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον άξονα 
ΗΠΑ-Ισραήλ».

Η απάντηση δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνείας πε-
ρί αλλαγής στάσης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση παραμένει 
σταθερός στην ανάγκη αξιοποίησης του δίπολου ΗΠΑ-Ισραήλ 
απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, αλλά παράλληλα θεωρεί 
απαραίτητο αυτό να γίνεται με αποφασιστική διεκδικητικότητα για 
διαβεβαιώσεις στήριξης (βάσεις), καθώς και χωρίς εκπτώσεις στο 
Παλαιστινιακό ειδικά αυτήν την κρίσιμη στιγμή που ξανανοίγει».

Υπάρχει, βέβαια, και η υποτιθέμενη εσωκομματική αντιπολίτευ-
ση, που θέλει πιο… προωθημένες θέσεις. Οπως ο Φίλης που σε 
συνέντευξή του στην «Αυγή» δήλωσε ότι «τα σχέδια του Αμερικα-
νού προέδρου για το Ισραήλ συναντούν μεγάλες αντιδράσεις και 
δοκιμάζουν την αντίληψη σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα έπρεπε 
να έχει προνομιακή σχέση με το Ισραήλ, ακόμα και στον στρατιω-
τικό τομέα». Αυτές είναι κουβέντες του αέρα, από εκείνους που 
θέλουν να πλασαριστούν σαν «αριστερή πτέρυγα» του ΣΥΡΙΖΑ 
για να εξασφαλίσουν μια καλή θέση στο υπό διαμόρφωση νέο 
κομματικό τοπίο. Τόσο προσεκτικές και τόσο ευθυγραμμισμένες 
με το «εθνικό συμφέρον» (το τόνισε ο Φίλης), που μ' ένα φύσημα 
εξαφανίζονται άμα ξαναγίνουν κυβέρνηση.
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Προειδοποιητικές βολές
«Κάτω από τη βάση πήρε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος 

Μητσοτάκης στην ομιλία του από το βήμα της Βουλής για τις τε-
λευταίες εξελίξεις στο ποδόσφαιρο και τα επόμενα βήματα που 
θα ακολουθήσει η κυβέρνηση για την εξυγίανσή του» (Νασμής). 

«Χθες μίλησε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός: συγγνώμη αλλά δεν 
είπε τίποτα. Ο,τι ειπώθηκε είναι μια σειρά από ευχολόγια, μια ακό-
μα έκθεση ιδεών… Αυτά που οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού 
κυκλοφορούσαν από την Τρίτη ότι θα κάνει επιστρέφοντας (ένα 
Grexit, α λα Μάργκαρετ Θάτσερ π.χ.) είναι αστεία πράγματα: 
τα έλεγαν και οι δύο υφυπουργοί Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ - και 
ο κ. Κοντονής και ο κ. Βασιλειάδης. Αν θαυμάζει το έργο τους ο 
Πρωθυπουργός δεν έχει παρά να τους πάρει και τους δυο στην 
κυβέρνηση» (Καρπετόπουλος).

«Υποθέτω ότι το επόμενο βήμα του Μητσοτάκη θα είναι να κά-
νει επανορθωτικές κινήσεις. Αφού (κακώς) μπλέχτηκε, θα πρέπει 
να το πάει μέχρι τέλους. Ούτως ή άλλως, το κόστος το χρεώθηκε. 
Αλλά οι επανορθωτικές κινήσεις σπανίως επανορθώνουν. Συνή-
θως τα κάνουν χειρότερα» (Πρετεντέρης).

Πυρ ομαδόν από τους αρθρογράφους των «Νέων», αθλητικούς 
και πολιτικούς, την επομένη της συζήτησης στη Βουλή, όπου ο 
Μητσοτάκης ανακοίνωσε τα περί… ποδοσφαιρικού Μνημόνιου. 
Πυρ ομαδόν από τον Μαρινάκη, φυσικά, που είχε έναν επιπλέον 
λόγο να δώσει εντολή να «την πέσουν» στον Κούλη. Απαντώντας 
στον Τσίπρα στη Βουλή, ο Μητσοτάκης του είπε ότι αυτός υπήρξε 
εκλεκτός του Μαρινάκη, τα έντυπα του οποίου του αφιέρωναν 
(του Τσίπρα) κόκκινα εξώφυλλα. Ο Τσίπρας, μολονότι ήξερε ότι 
αυτό ήταν ψέμα, δεν απάντησε, γιατί δεν ήθελε να αναμοχλεύσει 
παλιές ιστορίες που δεν του περιποιούν τιμή. Ηταν τα έντυπα του 
Ψυχάρη που αποθέωναν τον Τσίπρα, μετά τις κρυφές συναντή-
σεις των δυο τους (παρουσία μόνο της διάσημης… γάτας Ιμαλα-
ΐων). Ο Μαρινάκης αγόρασε τον ΔΟΛ πολύ αργότερα, όταν ήδη 
τα είχε σπάσει με τον Τσίπρα (μετά το φιάσκο του νόμου Παππά 
για τις τηλεοπτικές άδειες), και τον έθεσε από την πρώτη στιγμή 
στην υπηρεσία του Μητσοτάκη.

Οι βολές Μαρινάκη έχουν προειδοποιητικό περιεχόμενο προς 
το παρόν (τα Μέσα του εξακολουθούν να στηρίζουν τον Μητσο-
τάκη). Ο Μητσοτάκης, όμως, ξέρει καλά (κι αυτό το μήνυμα του 
στέλνει ο Μαρινάκης), ότι ο εφοπλιστής, μιντιάρχης, ολυμπιακάρ-
χης, πειραιάρχης κτλ. δεν το 'χει σε τίποτα να του αρχίσει πόλεμο 
και σιγά-σιγά να πλευρίσει και πάλι τον Τσίπρα. Ο οποίος δε θα 
έχει καμιά αντίρρηση γι' αυτό. Στο θαυμαστό κόσμο της διαπλο-
κής ανάμεσα στην αστική πολιτική και στους βαρόνους της κεφα-
λαιοκρατίας δεν υπάρχουν αρχές και ηθικό έρμα. Υπάρχει μόνο 
ο σκοπός του κάθε πόλου (είτε επιχειρηματικού είτε πολιτικού). 
Μένει να δούμε πώς ο Μητσοτάκης θα διαχειριστεί την πίεση του 
«φαταούλα» καπιταλιστή, προσπαθώντας να κρατήσει κάποιες 
ισορροπίες. Το εγχείρημα είναι εξ ορισμού ανώτατης δυσκολίας.

Δεξιός αρθρογράφος, καραμανλικός αλλά και βαθύτατα 
εθνικιστής (του «βαθέος κράτους» που λένε) διεκτραγώδησε 
ως εξής την κατάσταση: «Οι ολιγάρχες έχουν βάλει στη μέση 
τον πρωθυπουργό και δι’ ασήμαντον αφορμήν σε σχέση με τη 
συγκυρία (ναι, ασήμαντη αφορμή είναι ένα πρωτάθλημα μπροστά 
στην πρόκληση απώλειας εθνικής κυριαρχίας), ο ένας τον τραβά 
από τη μία και ο άλλος από την άλλη. Με στόχο να τον άγει και να 
τον φέρει. Λυπηρό. Αίσθηση συλλογικής μοίρας, μηδέν. Βουνά 
τυφλών και πληγωμένων εγωισμών, που καμία σχέση δεν έχουν 
με τις προτεραιότητες της πατρίδας μας, σκεπάζουν τον κίνδυνο 
και δεν τον βλέπουμε» (οι εμφάσεις δικές του).

Πήγε για μαλλί και βγήκε 
κουρεμμένος

Στο Διαδίκτυο κυκλοφόρησε το χαρτάκι που πήρε γυναίκα από 
το Κρατικό Νοσοκομείο Χανίων με ραντεβού για γαστροσκόπηση 
μετά από δύο χρόνια! Ο Κικίλιας θεώρησε πως είναι ευκαιρία, 
από τη μια, να βγάλει από πάνω του κάθε ευθύνη και, από την 
άλλη, να κάνει το κομμάτι του. Ανακοίνωσε, λοιπόν, ότι «έδωσε 
εντολή να διερευνηθεί άμεσα η υπόθεση» και «να του δώσουν 
εξηγήσεις οι υπεύθυνοι». Ετσι, καθάρισε, με τη βεβαιότητα ότι 
σε καναδυό μέρες η υπόθεση θα έχει ξεχαστεί και ως απόηχος 
θα έχει μείνει το δικό του «ενδιαφέρον».

Η απάντηση του ήρθε (κατακούτελα, στην κυριολεξία), από 
τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία της ΠΟΕΔΗΝ, την οποία δεν 
μπορεί να κατηγορήσει και για συριζαϊσμό, καθότι βρισκόταν στα 
μαχαίρια με τον ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά με τον Πολάκη, με τον οποίο 
μέχρι και μηνύσεις αντάλλαξαν. Η ΠΟΕΔΗΝ, λοιπόν, κατήγγειλε 
ότι είχε κάνει στον Κικίλια σχετική αναφορά για την κατάσταση 
στο νοσοκομείο των Χανίων (υπάρχουν μόνο δυο μόνιμοι και 
ένας επικουρικός γαστρεντερολόγος) από τις 15 του περασμέ-
νου Νοέμβρη. Κι ότι στις 14 Νοέμβρη είχαν κάνει και προφορική 
καταγγελία στον υφυπουργό Κοντοζαμάνη. Αυτό το αίσχος, μά-
λιστα, δεν υπάρχει μόνο στα Χανιά. Για διαγνωστικές εξετάσεις 
δεν μπορείς να βρεις ραντεβού σε κρατικό νοσοκομείο πριν το 
εξάμηνο (αν είσαι τυχερός).

Συμβουλευτικό (!) δημοψήφισμα για την τσόντα στο ΣΥΡΙΖΑ

Οπως έκανε το παλιό ένδοξο 
ΠΑΣΟΚ, έτσι και οι συρι-

ζαίοι δεν μας αφήνουν να πλή-
ξουμε. Το νέο κόλπο που σκαρ-
φίστηκαν οι Τσιπραίοι είναι το 
συμβουλευτικό δημοψήφισμα 
μεταξύ των μελών του ΣΥΡΙΖΑ 
για το ποια θα είναι η τσόντα 
που θα προστεθεί στο όνομα 
ΣΥΡΙΖΑ (το οποίο ως brand 
name δε θα καταργηθεί).

Θα ρωτήσουν τα μέλη του 
κόμματος τι όνομα θέλουν, αλ-
λά αυτό που θα πλειοψηφήσει 
δε θα είναι δεσμευτικό. Η από-
φαση θα παρθεί στο συνέδριο, 
που αν και αντιπροσωπευτικό 
όργανο, τοποθετείται πάνω από 
το σύνολο των μελών του κόμ-
ματος! Μαθημένοι είναι σ' αυτά 
τα κόλπα. Εδώ το 2015 οργάνω-
σαν πολιτειακό δημοψήφισμα-
μαϊμού, έχοντας ήδη πάρει την 
απόφαση ότι -ανεξαρτήτως απο-
τελέσματος- ο Τσίπρας θα πάει 
σε διαπραγμάτευση με τους ευ-
ρωπαίους ιμπεριαλιστές και θα 
υπογράψει το τρίτο Μνημόνιο. 
Στο εσωκομματικό δημοψήφι-
σμα θα κώλωναν;

Τη σχετική απόφαση πέρα-
σε ο Τσίπρας από την Πολιτική 
Γραμματεία, πριν από τη σύγκλη-
ση της Κεντρικής Επιτροπής, για 
να προετοιμάσει το έδαφος. 
Επιδίωξή του είναι να προσθέσει 
μια τσόντα δίπλα στο όνομα ΣΥ-
ΡΙΖΑ, για να ικανοποιήσει τους 
νεοφερμένους πασόκους και 
ταυτόχρονα να περιθωριοποιή-
σει την υποτιθέμενη αριστερή 
πτέρυγα (53+, με την προσθήκη 
Φίλη, Βούτση, Σκουρλέτη και 
συντροφίας).

Οταν, όμως, ξαναμαζεύτηκαν 
στην Πολιτική Γραμματεία την 
περασμένη Τετάρτη, έγιναν… μια 
ωραία ατμόσφαιρα.  Τέσσερις 
ώρες περίμεναν οι δημοσιογρά-
φοι να ολοκληρωθεί η συνεδρί-

αση, στο τέλος της οποίας τους 
ανακοίνωσαν ότι αναβάλλεται 
για μια βδομάδα η συνεδρίαση 
της Κεντρικής Επιτροπής, στην 
οποία θα συζητούσαν τα του 
συνέδριου και θα αποφάσιζαν τι 
ερώτημα θα βάλουν στο… συμ-
βουλευτικό εσωκομματικό δη-
μοψήφισμα. Προφανώς «έγιναν 
μπίλιες» και ο Τσίπρας με τους 
δικούς του, μολονότι έχουν πλει-
οψηφία στο όργανο, δε θέλησαν 
να τραβήξουν το σκοινί.

Από τη συνεδρίαση αυτή βγή-
κε και μια ανακοίνωση στήριξης 
στον Σκουρλέτη από δημοσιεύ-
ματα, τα οποία «η Πολιτική Γραμ-
ματεία θεωρεί ότι το μόνο που 
εξυπηρετούν είναι τους σκοπούς 
αντίπαλων πολιτικών κέντρων». 
Η ανακοίνωσε φωτογράφιζε τον 
Λακόπουλο, ο οποίος με την αρ-
θρογραφία του από το «ανοιχτό 
παράθυρο» την πέφτει άγρια 
σε Σκουρλέτη και σία και καλεί 
τον Τσίπρα να ξεφορτωθεί τα 
βαρίδια για να γίνει ο διάδοχος 
του Ανδρέα. Ο Λακόπουλος δε 
μάσησε. Σήκωσε το γάντι, είπε 
ότι αυτόν φωτογραφίζει η ανα-
κοίνωση, τα έχωσε άγρια στον 
«γόνο εύπορης οικογένειας που 
ζει στα βόρεια προάστια, χωρίς 
αγωνία βιοπορισμού και πήγαινε 
στο πανεπιστήμιο με ακριβό ΙΧ» 
Σκουρλέτη, αλλά παραπονέθηκε 
έντονα και στον Τσίπρα, επειδή 
υπέκυψε στο… σταλινισμό και 

συνυπέγραψε την ανακοίνωση. 
Στο τέλος του φιλιππικού του 
ανακοίνωσε ότι «δεν έχει λόγο 
να πάρει μέρος στο κακόγουστο 
μασκέ πάρτι τους» και έκλεισε 
ως… Παύλος Σιδηρόπουλος: 
«Αντε γεια και καλή τύχη μά-
γκες…»!

Ο Λακόπουλος είναι μαθημέ-
νος από κάτι τέτοια. Δεν είναι, 
άλλωστε, η πρώτη φορά που λέει 
ότι δε θα ξαναγράψει και μετά… 
ξαναγράφει. Το είχε κάνει και 
μετά τη μεγαλοφυή πρόβλεψή 
του ότι ο… άχαστος Αλέξης δε 
χάνει με τίποτα από τον κακο-
μοίρη Κούλη. Αισθάνθηκε ότι ο 
Τσίπρας, αφού τον χρησιμοποί-
ησε, τον πετάει σαν στυμμένη 
λεμονόκουπα; 'Η απλά παίζει 
το παιχνίδι «παραμερίζω, ώστε 
ο Αλέξης να αποκτήσει πλεονέ-
κτημα και να τους κάνει με τα 
κρεμμυδάκια»; Πιο πιθανό μας 
φαίνεται το δεύτερο, αλλά δε 
θα στενοχωρηθούμε καθόλου 
αν ισχύει το πρώτο.

Ο Τσίπρας έδωσε λίγο χώρο 
στους 53+ και Σκουρλετοφίλη-
δες, αλλά στην πραγματικότητα 
αυτόν τον χώρο θα τον χρησιμο-
ποιήσει ο ίδιος για να πάρει φό-
ρα και να τους καβαλήσει καλά, 
στην ιδιόμορφη «μακριά γαϊδού-
ρα» που παίζεται στον ΣΥΡΙΖΑ. 
Το παιχνίδι είναι δικό του και το 
παίζει με τις μεσσιανικού τύπου 

συγκεντρώσεις που κάνει στην 
επαρχία και με την ακόμα πιο 
μεσσιανική εμφάνισή του στο 
Διαδίκτυο, όπου τα μέλη του 
ΣΥΡΙΖΑ θα υποβάλλουν ερωτή-
σεις, οι συνεργάτες του Τσίπρα 
θα τις συγκεντρώσουν και θα 
επιλέξουν μερικές απ' αυτές, 
στις οποίες ο Τσίπρας θ' απα-
ντήσει on camera. Αυτό είναι 
το i-Ask & Watch, μπροστά στο 
οποίο ωχριούν οι… ποταμιές που 
οργάνωνε η αλήστου μνήμης πα-
ρέα του Σταύρου Θεοδωράκη. 
Ο Τσίπρας θα κάνει μονόλογο, 
χωρίς δυνατότητα απάντησης 
ή σχολιασμού από τους ερω-
τώντες, οι οποίοι θα έχουν την 
ψευδαίσθηση της συμμετοχής!

Παράλληλα, και για να ισορ-
ροπήσει τις καταγγελίες των 
«αριστερών» συριζαίων ότι δί-
νει πολύ χώρο στους πασόκους, 
ο Τσίπρας έβαλε 21 βουλευτές 
να στείλουν επιστολή διαμαρ-
τυρίας στη Γραμματεία Οργα-
νωτικού, καταγγέλλοντας ότι 
στις εκδηλώσεις στην επαρχία 
δεν καλούν έναν ομιλητή από 
τον ΣΥΡΙΖΑ και έναν από την 
Προοδευτική Συμμαχία, όπως 
έχει συμφωνηθεί. Την επιστο-
λή υπογράφουν παλιοί και νέοι 
πασόκοι και προεδρικοί όπως 
ο Πολάκης, η Νοτοπούλου, ο 
ξάδερφος Τσίπρας κ.ά. Είπαμε, 
δε θα πλήξουμε, αλλά στο τέλος 
θα κερδίσει ο Τσίπρας, γιατί δεν 
έχουν αυτή τη στιγμή εναλλακτι-
κή λύση, ενώ όλους τους ενώνει 
ο πόθος για επάνοδο στην «κου-
τάλα» της εξουσίας.

ΥΓ. Να μην το ξεχάσουμε: ο 
κυρ-Αλέκος ο Φλαμπουράρης  
(εξ απορρήτων του Αλέξη) και 
ο κυρ-Κώστας ο Γείτονας (εξ 
απορρήτων της Φώφης) δε συ-
ναντήθηκαν για καφέ σαν δυο 
παλιοί φίλοι. Είχαν πολλά να συ-
ζητήσουν. Ο νοών νοείτω…

Είπαμε κι εμείς: πώς και φέτος δεν πήγε 
κάποιος στρατιωτικός να πετάξει ένα 

στεφάνι πάνω από τα Ιμια; Εδώ υπάρχουν 
αρθρογράφοι που καταλογίζουν στον ση-
μερινό υφυπουργό Αμυνας Στεφανή, ότι 
ως στρατηγός στον Εβρο είχε εισηγηθεί 
στον Καμμένο να οργανωθεί «μπούκα» 
στην Τουρκία για να πάρουν πίσω τους 
δυο στρατιωτικούς που είχαν συλληφθεί, 
κι αυτός δεν πήρε ένα «Σινούκ» για να πε-
ταχτεί και να πετάξει ένα στεφάνι, όπως 
έκανε ο Καμμένος;

Την απορία μας την έλυσε ο Ερντογάν, 
που αποκάλυψε ότι υπήρξε συνεννόηση 
μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, ώστε να 
μη γίνει τίποτα στα Ιμια (Καρντάκ στα 
τουρκικά) από ελληνικής πλευράς, για να 
μην υπάρξει ανταπόδοση από τουρκικής.    
«Δηλώσαμε πως αν γίνει κάποια κίνηση 
όπως στο παρελθόν η απάντησή μας θα 
είναι διαφορετική. Αλλά αν η Ελλάδα δεν 
κάνει κάτι στα Καρντάκ θα δείτε ότι δεν 
θα γίνει κάτι και από την πλευρά μας», είπε 
ο Ερντογάν. Και πρόσθεσε: «Ο υπουργός 
Αμυνας πιθανότατα θα καλούσε τον έλλη-
να υπουργό Αμυνας για να τον ευχαριστή-
σει και για να συνεχιστεί αυτή η διαδικα-
σία στα Καρντάκ και στα υπόλοιπα νησιά».

Τους έδωσε κανονικότατα. Ο Παναγιω-
τόπουλος το άντεξε ένα 24ωρο. Μετά 

και μπροστά στην πίεση που δεχόταν, 
διέψευσε ότι υπήρξε τέτοια συνεννόηση, 
σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με 
δημοσιογράφο του Alpha, ο οποίος μόλις 
έκλεισε το τηλέφωνο είπε: «Μίλησα τώρα 
στο τηλέφωνο με τον ίδιο τον κ. Παναγιω-
τόπουλο, μου είπε ότι δεν υπήρχε καμία 
απολύτως συνεννόηση για τα Ιμια». Λίγες 
ώρες αργότερα, ήρθε η… διάψευση της δι-
άψευσης με ανακοίνωση του υπουργείου 
Αμυνας, που «διευκρίνισε» ότι ο υπουργός 
«ουδέποτε προέβη σε ανάλογη δήλωση» 
και πως «όλα τα υπόλοιπα είναι προϊόντα 
ερμηνειών και εκτιμήσεων αυτών που 
τις εκφράζουν και δεν μπορούν να υπο-
καταστήσουν τους επίσημους διαύλους 
επικοινωνίας μεταξύ κρατών». Το ακατα-
νόητο δεύτερο σκέλος της ανακοίνωσης 
του ΥΕΘΑ αποκαλύπτει τον πανικό του 
Παναγιωτόπουλου, που πήγε να το παίξει 
μάγκας και νταής και πρέπει ν' άκουσε τα 
σχολιανά του από τον Κούλη (ή από κάποι-
ον «επιτελικό» του Κούλη).

Για να τελειώνουμε μ' αυτό το κακό-
γουστο θέατρο: ποια ήταν η συμφωνία 
που με αμερικάνικη μεσολάβηση έγινε τη 
βραδιά των Ιμίων; «No ships, no troops, 
no flags» («όχι πλοία, όχι στρατεύματα, 
όχι σημαίες» στα Ιμια). Ας θυμηθούμε 
τι έγραφε η επιστολή του αμερικανού 

ΥΠΕΞ Γουόρεν Κρίστοφερ, την οποία 
παρέδωσαν ταυτόχρονα στον Πάγκαλο 
ο αμερικανός πρέσβης Νάιλς και στον 
Μπαϊκάλ ο αμερικανός επιτετραμμένος 
Ριτσαρντόουν: «Οι διαβεβαιώσεις που μας 
προσέφεραν η Ελλάδα και η Τουρκία ότι θα 
απομάκρυναν τα πλοία, το προσωπικό και 
τις σημαίες –με έναν αλληλοδιαδοχικό και 
συντονισμένο τρόπο– επέτρεψε σε κάθε 
πλευρά να υποχωρήσει από το χείλος (του 
πολέμου) με αξιοπρέπεια. Η κυβέρνηση 
της μιας (χώρας) μας έχει διαβεβαιώσει 
ότι δεν θα τοποθετήσει τη σημαία της ή 
οπλισμένο προσωπικό της στις νησίδες 
ούτε θα τοποθετήσει πλοία κοντά στις νη-
σίδες. Προσδίδουμε μεγάλη βαρύτητα σε 
αυτήν τη διαβεβαίωση από έναν σύμμαχο 
του ΝΑΤΟ. Προσδίδουμε εξίσου μεγάλη 
βαρύτητα στις διαβεβαιώσεις της κυβέρ-
νησής σας ως προς τα ίδια, και το έχουμε 
διαβιβάσει προφορικά και γραπτώς στην 
κυβέρνηση της (άλλης χώρας)».

Γι' αυτό και ο Καμμένος πήγαινε με ελι-
κόπτερο και πετούσε το στεφάνι κάπου 
στη θάλασσα, αρκετά μακριά από τα Ιμια. 
Φέτος, δεν έκαναν ούτε αυτό το καραγκι-
οζιλίκι, φοβούμενοι ότι ο Ερντογάν τους 
την είχε στημένη και είτε θα έκανε κάτι 
ανάλογο είτε θα τους κατηγορούσε διε-
θνώς για παραβίαση των συμφωνημένων.

Κατάφεραν να ξαναγίνουν ρεζίλι
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Για δεύτερη βδομάδα ο 
κυβερνητικός θίασος πα-

ρουσιάζει μια παράσταση 
αυτοσχεδιασμού, ερασιτεχνι-
κά σχεδιασμένη και αρκετά 
κακόγουστη, με τίτλο «η επα-
νεκκίνηση του ελληνικού επαγ-
γελματικού ποδοσφαίρου». Η 
πρεμιέρα έγινε το βράδυ της 
Πέμπτης 30 Γενάρη στη Βουλή, 
όταν ο Κούλης ανακοίνωσε τις 
πρωτοβουλίες της κυβέρνησης 
για να βγει το ποδόσφαιρο από 
τη «μαύρη τρύπα» που βρίσκε-
ται τα τελευταία χρόνια. Παρά 
το πολύ καλό προμόσιον που 
έκαναν όλη τη μέρα τα «πα-
παγαλάκια» και τη δημιουργία 
προσδοκιών για ρηξικέλευθες 
αλλαγές που θα σαρώσουν την 
ποδοσφαιρική «παράγκα» και 
θα συντρίψουν τους μεγαλο-
νταβατζήδες που απομυζούν 
το άθλημα, ο θησαυρός απο-
δείχτηκε άνθρακες. 

Ο Κούλης ανακοίνωσε απλώς 
ότι θα παραδώσει τα «κλειδιά» 
του ελληνικού ποδοσφαίρου 
σε ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ, υπο-
γράφοντας μαζί τους μνημόνιο 
συναντίληψης για την “επανεκ-
κίνησή” του, ξεχνώντας ότι εδώ 
και τρία χρόνια το ελληνικό 
ποδόσφαιρο βρίσκεται υπό την 
εποπτεία τους. Στην κορύφωση 
του αυτοσχεδιασμού, δήλωσε 
ότι δεν πρόκειται να κάνει ούτε 
βήμα πίσω και χωρίς να έχει κα-
ταλάβει ότι του έχει σκιστεί το 
καλσόν επί σκηνής, ξεκαθάρισε 
με το γνωστό ρωμαλέο τρόπο 
του, ότι όποιος δε συμμορφωθεί 
με τις υποδείξεις θα αποβληθεί 
διά παντός από το πρωτάθλημα 
και τις ευρωπαϊκές διοργανώ-
σεις.

Οπως ήταν φυσικό, εκτός από 
το αίτημα να επιστραφεί το εισι-
τήριο, καθώς η παράσταση ποιο-
τικά ήταν κάτω και από σχολική, 
στα αθλητικά στέκια τα σχόλια 
ήταν ακατάλληλα για ανηλίκους, 
επιβεβαιώνοντας τους φόβους 
των πιο υποψιασμένων στην 
κυβέρνηση, ότι η φθορά που θα 
υποστούν από τις εξελίξεις στο 
ποδόσφαιρο θα είναι πολύ μεγα-
λύτερη από αυτή που είχε εκτι-
μηθεί αρχικά, καθώς η υπόθεση 
θα βρίσκεται στην επικαιρότητα 
για αρκετό διάστημα.

Αρκεί μια αναφορά στις κι-
νήσεις της κυβέρνησης για να 
καταλάβουμε ότι ο Κούλης και 
η παρέα του έχουν χάσει όχι μό-
νο τη μπάλα αλλά και το γήπεδο. 
Αρχικά, υπό το βάρος της από-
φασης της ΕΕΑ, αποφάσισαν 
να σπάσουν τη γραμμή της «ου-
δετερότητας» και να πάρουν το 
μέρος του Σαββίδη, σώζοντας 
με την τροπολογία που ψήφισαν 
τον ΠΑΟΚ από τον «ξαφνικό θά-
νατο». Στη συνέχεια, βλέποντας 
τις αντιδράσεις από την πλευρά 
του Μαρινάκη και παίρνοντας 
το μήνυμα από την αποχή του 
Σαμαρά, αποφάσισαν να ικανο-
ποιήσουν εμμέσως πλην σαφώς 
την πάγια απαίτηση των ερυθρό-
λευκων και να «τελειώσουν» την 

ελεγχόμενη από Σαββίδη και 
Μελισσανίδη ΕΠΟ, παραδίδο-
ντας τα «κλειδιά» του ελληνικού 
ποδοσφαίρου σε ΦΙΦΑ και ΟΥ-
ΕΦΑ. Οταν οι πιο μυημένοι, με-
τέφεραν τα αρνητικά σχόλια της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των 
φιλάθλων για τον τρόπο που χει-
ρίστηκαν το θέμα και ταυτόχρο-
να κατάλαβαν ότι κανένας από 
τους δυο μονομάχους δεν ήταν 
ευχαριστημένος από τις επι-
λογές τους, αποφάσισαν να το 
παίξουν σκληροί και να ρίξουν 
στην πιάτσα τον εκβιασμό της 
διακοπής του πρωταθλήματος 
και του Grexit. 

Για να δώσουν κύρος στην 
εναγώνια προσπάθειά τους να 
δείξουν ότι μπορούν να βρουν 
τη λύση, αποφάσισαν να βάλουν 
στο περιθώριο τον αρμόδιο υφυ-
πουργό  Αθλητισμού Αυγενάκη 
(ο οποίος έχει την ανεπιφύλακτη 
στήριξη του πρωθυπουργού, 
σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκ-
πρόσωπο Πέτσα!) και να ρίξουν 
στη μάχη τον υπουργό Επικρα-
τείας Γεραπετρίτη, εμπνευστή 
του «επιτελικού κράτους» και 
της ιδέας για την τροπολογία-
σωτηρία του ΠΑΟΚ. Στο πλευρό 
του προσπάθησαν να βάλουν 
τον Ντέμη Νικολαΐδη, τον οποίο 
τα «παπαγαλάκια» παρουσίασαν 
ως τον κορυφαίο ποδοσφαιρικό 
παράγοντα όλων των εποχών, 
με ευρεία λαϊκή αποδοχή, και 
ιδανικό για να αναλάβει την 
ηγεσία της ΕΠΟ ή της Διοικού-
σας Επιτροπής που θα έχει την 
ευθύνη για την υλοποίηση της 
«επανεκκίνησης». Οπως πολύ 
σωστά σχολιάστηκε από την 
πλειοψηφία των φιλάθλων, η 
επιλογή του Νικολαΐδη ήταν 
μια ακόμη άσκηση ισορροπίας, 
αφού η κυβέρνηση έκανε μεν 
δεκτό το ερυθρόλευκο αίτημα 
για αποπομπή της διοίκησης 
Γραμμένου από την ΕΠΟ, επέ-
λεξε όμως για τη θέση του επι-
κεφαλής έναν άνθρωπο που δεν 
έχει καθόλου καλές σχέσεις με 
τους ερυθρόλευκους (για πολ-
λούς δεν είναι αποδεκτός ούτε 
από τον Μελισσανίδη, ενώ δεν 
έχει πλέον και τις καλύτερες 
σχέσεις με τον Σαββίδη).

Για την αποδόμηση του Νι-
κολαΐδη ήταν αρκετή μια μικρή 
παρέμβαση του Κούγια (που 
εδώ και καιρό λειτουργεί ως 
«αντ' αυτού» του Μαρινάκη), 
με την ιδιότητα του προέδρου 
της ΠΑΕ Λάρισας, ο οποίος σε 
δήλωσή του έθεσε στην κυβέρ-
νηση δυο ερωτήματα: Τι δουλειά 
κάνει ο Ντέμης, εκτός από το να 
μεταφέρει την εξαίρετη τραγου-
δίστρια σύζυγό του στα νυχτε-
ρινά κέντρα που εργάζεται, και 
πόσες ξένες γλώσσες μιλάει 
για να μπορεί να συνεννοείται 
με τους εκπρόσωπους των ΦΙ-
ΦΑ και ΟΥΕΦΑ, που θα απο-
φασίζουν για τα τεκταινόμενα 
στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Για 
να αποφύγει τα χειρότερα, η 
κυβέρνηση αποφάσισε να μην 
πάει ο Νικολαΐδης μαζί με τον 
Γεραπετρίτη στην Ελβετία, αλλά 

να παραμείνει εφεδρεία στα με-
τόπισθεν, αν και πλέον μοιάζει 
να είναι καμένο χαρτί.

Οσον αφορά τα αποτελέ-
σματα των συναντήσεων του 
Γεραπετρίτη με τους αξιωμα-
τούχους της ΦΙΦΑ και της 
ΟΥΕΦΑ, ήταν πολύ πιο κάτω 
από τις προσδοκίες που είχαν 
καλλιεργηθεί. Στις συναντήσεις 
δεν παρεβρέθηκαν ο πρόεδρος 
της ΦΙΦΑ Τζιάνι Ινφαντίνο και 
ο γενικός γραμματέας της ΟΥ-
ΕΦΑ Θόδωρος Θεοδωρίδης, 
αφήνοντας μόνο τον πρόεδρο 
της ΟΥΕΦΑ Αλεξάντερ Τσέφε-
ριν, δείγμα του ότι η επιλογή των 
διεθνών Ομοσπονδιών είναι σε 
πρώτη φάση να ακούσουν και 
να μη δεσμευτούν. Ο φιλοκυ-
βερνητικός Τύπος προσπάθησε 
να σώσει την κυβέρνηση και να 
παρουσιάσει σαν σημαντική 
επιτυχία την αποδοχή από τον 
Τσέφεριν της πρόσκλησης του 
Μητσοτάκη να επισκεφτεί την 
Αθήνα για την υπογραφή του 
Μνημονίου, καθώς και τις δη-
λώσεις των αξιωματούχων των 
διεθνών Ομοσπονδιών, ότι θα 
συνεργαστούν στενά με την ελ-
ληνική κυβέρνηση με στόχο να 
βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις 
και να βγει το ποδόσφαιρο από 
τη σημερινή κατάσταση απαξίω-
σης. Τα πιο ξεσαλωμένα «παπα-
γαλάκια» τόνιζαν με πανηγυρικό 
τόνο ότι είναι πιθανό να έρθει 
προσεχώς και ο Ινφαντίνο και 
κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι 
οι κυβερνητικές προτάσεις εντυ-
πωσίασαν τους ευρωπαίους.

Φυσικά, η προσπάθεια δη-
μιουργίας θετικού κλίματος 
για την κυβέρνηση απέτυχε, 
καθώς η συντριπτική πλειοψη-
φία των φιλάθλων δεν πείστηκε 
από τους χειρισμούς της. Στο 
άσχημο επικοινωνιακό κλίμα 
ήρθε να προστεθεί η απόφαση 
της ΟΥΕΦΑ να αποδεχτεί το 
αίτημα της ΕΠΟ για συνάντηση 
των δυο πλευρών με θέμα τις 
εξελίξεις, με τη συμμετοχή του 
προέδρου της ελληνικής Ομο-
σπονδίας Γραμμένου, του ταμία 
Λασκαράκη και του μέλους της 
Εκτελεστικής Επιτροπής Θωμα-
ΐδη. Η συγκεκριμένη συνάντηση 
ανέτρεψε τους κυβερνητικούς 
ισχυρισμούς για περί απομό-
νωσης της ΕΠΟ και έδειξε ότι 
ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ δεν έχουν 
διάθεση να αβαντάρουν την 
κυβέρνηση, αποκλείοντας την 
ΕΠΟ από κάθε συζήτηση για την 
επόμενη μέρα. Μέχρι σήμερα, ο 
Γραμμένος και η παρέα του δεν 
έχουν πει το παραμικρό «όχι» 
στους επιτετραμμένους των 
διεθνών Ομοσπονδιών, αλλά 
και φροντίζουν να ικανοποιούν 
αμέσως τις διαταγές τους, συνε-
πώς δε υπάρχει κανένας λόγος 
απομόνωσής τους.

Δε χρειάζεται να μπούμε σε 
σενάρια για την επόμενη μέρα 
και να κάνουμε προβλέψεις για 
τις εξελίξεις. Οσοι έχουν μια 
στοιχειώδη επαφή με το ελλη-
νικό ποδόσφαιρο γνωρίζουν 
ότι στο παρασκήνιο γίνονται 

σκληρές διαπραγματεύσεις για 
να βρεθεί μια συμφωνία μεταξύ 
των αντιμαχόμενων καπιταλι-
στών και να κλείσει η υπόθεση. 
Στο σημείο αυτό είναι που χάνει 
τη μπάλα η κυβέρνηση, αφού 
δεν μπορεί να διαχειριστεί το 
δεδομένο ότι, προϋπόθεση για 
να βρεθεί λύση στο ποδόσφαι-
ρο, είναι να καταλήξουν σε συμ-
φωνία και να ρυθμίσουν τους 
επιχειρηματικούς τους λογαρια-
σμούς Μαρινάκης, Σαββίδης και 
Μελισσανίδης.

Οταν μιλάμε για κόντρα ανά-
μεσα σε προέδρους ομάδων 
στο επαγγελματικό ποδόσφαι-
ρο, είναι ξεκάθαρο ότι η μεταξύ 
τους αντιπαλότητα δεν αφορά 
την ιστορία, το μεγαλείο και τη 
φανέλα της ομάδας, αλλά την 
προώθηση των επιχειρηματι-
κών τους συμφερόντων μέσα 
από τη δυναμική που τους δί-
νουν οι οπαδικοί στρατοί. Επει-
δή η εξασφάλιση του μέγιστου 
κέρδους είναι πάνω απ’ όλα για 
τους καπιταλιστές, είναι σίγουρο 
ότι δε θα διστάσουν ακόμα και 
να «θυσιάσουν» την ομάδα, αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο για τα 
επιχειρηματικά τους συμφέρο-
ντα. Στην περίπτωση αυτή, για να 
παραπλανήσουν τους οπαδούς 
της ομάδας, ρίχνουν την ευθύ-
νη στην κυβέρνηση και τους 
ανταγωνιστές τους, ζητώντας 
ταυτόχρονα τη λαϊκή στήριξη 
για να υπερασπιστούν το μεγα-
λείο της ομάδας με κάθε μέσο, 
μη διστάζοντας «να κόψουν την 
χώρα στο δύο», αν αυτό κριθεί 
απαραίτητο.   

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
Προσπαθώντας να εξευμενί-

σει τον Μαρινάκη, ο Γεραπετρί-
της άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση 
περί υποβιβασμού ΠΑΟΚ και 
Ξάνθης. Σύμφωνα με την άπο-
ψή του, η αφαίρεση βαθμών 
στην περίπτωση της πολυϊδιο-
κτησίας δε θα γίνεται εφάπαξ, 
αλλά θα επαναλαμβάνεται σε 
κάθε αγωνιστική μέχρι να αλλά-
ξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς. 
Ολοι ξέρουν ότι η διαδικασία 
μεταβίβασης μιας ΠΑΕ δεν εί-
ναι υπόθεση μερικών ημερών, 
οπότε η άποψη Γεραπετρίτη 
οδηγεί στον υποβιβασμό των 
ομάδων. Ακόμα και φιλοκυβερ-
νητικά ΜΜΕ έγραψαν ότι ο Γε-
ραπετρίτης ακυρώνει την ουσία 
της (ν)τροπολογίας που ψήφισε 
η κυβέρνηση. Αλλα ΜΜΕ πήραν 
στο ψιλό τον Γεραπετρίτη μιλώ-
ντας για αλαλούμ στους κυβερ-
νητικούς  χειρισμούς. Απτόητος 
ο Μαρινάκης, έστησε τον Γερα-
πετρίτη στα έξι μέτρα, με δημο-
σίευμα του Παπαχρήστου την 
επομένη στα «Νέα», στο οποίο 
ο Γεραπετρίτης χαρακτηρίζεται 
κωλοτούμπας, ενώ εγκαλείται 
για σχέσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ και 
τον για ένα διάστημα τοποτη-
ρητή της κυβέρνησης Τσίπρα 
στην ΕΠΟ, Δρόσου, ο οποίος 
του έδινε δικηγορικές δουλειές 
της ΕΠΟ! Μιλάμε για κανονικό 
«ξεφλούδισμα».

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Ψάχνοντας τη μπάλα, έχασαν και το γήπεδοΔύο χιλιάδες είκοσι
δεν έχει τέλος η ύπνωση;

Δηλαδή τώρα πρέπει να πειστούν όλοι ότι ο κινέζικος ιός 
είναι φονικός, αφού κηρύχτηκε παγκόσμιος συναγερμός από 
τον ΟΗΕ. Και ότι οι Αμερικάνοι δεν είναι, αφού ουδέποτε έγινε 
κάτι τέτοιο από τον ΟΗΕ, παρά τους πολλαπλάσιους νεκρούς. 
Δεκαετίες τώρα.

Με το σχισμένο το καλσόν, παρατημένος, μόνος
στο ευρωκοινοβούλιο έσκισε μια σημαία

κι αμέσως αναθάρρησαν όλοι οι μπατριώτες
και μέσα από τις τρύπες τους γέλασαν τα φιδάκια.

Ολίγη αριθμο-
ποίηση (θλιβερή): 
Περισσότεροι από 
750.000 εργαζό-
μενοι αμείβονται 
με μισθό κάτω 
των πεντακοσίων 
ευρώ. 507.000 
άτομα επιβιώνουν 
χάρη στο Κοινωνι-
κό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 602.000 αδυνατούν να πληρώ-
σουν το ενοίκιο χωρίς υποστήριξη. Περισσότερα από 450.000 
άτομα παίρνουν τρόφιμα από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς Απόρους. Το 10% του πληθυσμού ξοδεύει περισσότερο 
από το 100% του εισοδήματός του, δηλαδή πρακτικά δανεί-
ζεται. Το 35,6% των νοικοκυριών αδυνατεί να πληρώσει τους 
λογαριασμούς, Ενάμισι εκατομμύριο φορολογικές δηλώσεις 
το 2017 (το 25% του συνόλου) είχαν εισοδήματα μέχρι 2.000 
ευρώ, εκ των οποίων οι 650.000 είχαν μηδενικό εισόδημα. 
Τέλος, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ε.Ε. όπου οι νέοι 
αφότου τελειώσουν σπουδές ή εκπαίδευση, δεν εργάζονται 
(ποσοστό 50,5%).

Θρηνούν τ' «Αντικυνωνικά» δίχως τις Κατερίνες
και οι «Ριπές» κλαίνε κι αυτές τον Μιχελογιαννάκη.

«Κανονικότητα über alles» θα είναι το νέο μότο στο έμβλη-
μα, εμ βλήμα, της προεδρευόμενης αριστοκρατίας του κρά-
τους αριστείας. Για φόντο επιλέχτηκαν η κοιλιά του Βαγγέλη 
κάτω από το ξεκούμπωτο πουκάμισο που ασφυκτιά (ως σύμβο-
λο ευμάρειας) και το πιστόλι του Ιβάν (ως σύμβολο ετοιμότη-
τας ενάντια σε οποιαδήποτε απειλή). Στέλνοντας παράλληλα 
την επιβεβαίωση του διαχρονικού μηνύματος «ο αθλητισμός 
απομακρύνει από τα ναρκωτικά» (τι γελάτε ρε;).

Μας πνίγουν οι λογαριασμοί, δεκάδες για τον καθένα σε 
mail, facebook, istagram και τα λοιπά.

Τον τοξότη τον πιάσανε. Τον καρκίνο πότε; Α, κι εκείνη τη 
(μυξο)παρθένο;

Θα ‘ρθει καιρός που οι οδηγοί δεν θα κρατούν τιμόνι
μα θα κρατάνε κινητά και θα πληκτρολογούνε

ή θα μιλάνε διαρκώς δίχως κάτι να λένε
και διαρκώς θα νιώθουνε –μα και θα είναι- μόνοι.
Κι αν ο ντουνιάς την ξέχασε, εγώ δεν την ξεχνάω

και το 'να μάτι μου κοιτά πάντα στην Κατερίνα
που στις συμβασιλεύουσας τον δήμο παίρνει πόζες

και με τον Ζέρβα πολεμάει και κατακεραυνώνει.
«Οι άνθρωποι καταντήσανε σαν άδεια κανάτια και προσπα-

θούν να γεμίσουν τον εαυτό τους ρίχνοντας μέσα ένα σωρό 
σκουπίδια, εκθέσεις με τερατουργήματα, μπάλες, ομιλίες 
και αερολογίες, καλλιστεία που μετριέται η ομορφιά με τη 
μεζούρα, ηλίθιους καρνάβαλους, συλλόγους λογής-λογής με 
γεύματα και σοβαρές συζητήσεις για τον ίσκιο του γαϊδάρου, 
συνδέσμους αφιερωμένους στους αποθεωμένους άνδρες της 
Ευρώπης κι ένα σωρό άλλα τέτοια (…) Καλό είναι να υπάρχεις, 
αλλά να ζεις είναι άλλο πράγμα (Φώτης Κόντογλου).

Θέλει Λιβύη ο πασάς, Αιγαίο και Συρία
μα κείνο που αληθινά θέλει δεν μας το λέει…

Κατά 8% αυξήθηκαν στο τελευταίο τρίμηνο του 2019 οι 
ενεργοί μηνιαίοι χρήστες του Facebook (όσοι το χρησιμοποι-
ούν τουλάχιστον μία φορά τον μήνα), φτάνοντας πλέον στα 
δυόμισι δισεκατομμύρια! Αριθμός που φτάνει στα 2,9 δισεκα-
τομμύρια, αν συνυπολογισθούν και οι μηνιαίοι χρήστες των 
υπηρεσιών που ανήκουν στο Facebook, δηλαδή WhatsApp, 
Instagram και Messenger. Κι όσο αυξάνουν τέτοιοι τομείς, 
τόσο μειώνονται τα αντανακλαστικά, οι αντιδράσεις ενάντια 
στις «αντιδράσεις», η αγωνιστικότητα, η αλληλεγγύη, η δράση, 
η ζωή η ίδια…

Με τη μόνιμη σφραγίδα «δεν θα περάσει» πέρασε και η 
«αμυντική» συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ. Αντε να δούμε τι άλλο… 
δεν θα περάσει.

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά
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> Η υποκρισία του Τσίπρα για 
τον κατώτατο μισθό.

> Η περισσή υποκρισία του συ-
νήγορου επικρατείας του Ελεγ-
κτικού Συνέδριου.

> «Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες 
το μυαλό όλων των Ελλήνων 
ταξιδεύει στα γεγονότα της 
νύχτας των Ιμίων», επισήμανε 
ο προεδρεύων (της Βουλής) Θ. 
Μπούρας. Και του Περισσού, 
φυσικά.

> «Τσίπρας: Θα στηρίζει ο κ. 
Μητσοτάκης τους εργαζόμε-
νους ή τα οικονομικά συμφέ-
ροντα;». Δηλαδή, να πάρει (ο 
Κούλης) «ξεκάθαρη θέση» όση 
και αυτή του Τσίπρα που μιλάει 
(γενικώς και αορίστως) για οι-
κονομικά συμφέροντα.

>  Η… αόρατη ηρωίνη του 
NOOR ONE.

> Να εκπλαγούμε επειδή υπάρ-
χουν «πρακτικές που τείνουν να 
μετατρέψουν τα όργανα και τα 
μέλη του κόμματος σε παρατη-
ρητές και αποδέκτες σοβαρών 
αποφάσεων που λαμβάνονται 
από κάποιο κέντρο με ασαφή 
δομή και νομιμοποίηση…». 
Επιστολή μελών Σύριζα Αν. 
Αττικής στην «ΑΥΓΗ». Λίκνο 
δημοκρατίας (άλλη μια φορά) 
ο Σύριζα…

> Στο τέλος ΟΛΟΙ τους (;) θα τα 
βρουν εποφθαλμιώντας άλλη 
μια κυβερνητική θητεία.

> Διαβούλευση: συζητάω, συ-
ζητάω, συζητάω, αποφασίζουν.

> «Οικολόγα» και η Κρι-Κρι.

> Με «σεβασμό στο περιβάλ-
λον».

> Ανεβασμένη παραγωγικό-
τητα κατά 16% στην DEMO 
ABEE.

> Οι πωλήσεις της εταιρίας το 
2019 πάνω από τα 150 εκ. ευρώ 
(σύμφωνα με τον αντιπρόεδρό 
της).

> Στην κυπριακή ΑΟΖ το γαλλι-
κό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε 
Γκωλ». Κύπρος-Γαλλία-συμμα-
χία…

> Iowa. Democrats. What a fine 
mess…

>  Μεταλλαγμένα κρέατα, 
ατμοσφαιρική ρύπανση μετα-
ξύ των «υπεύθυνων» για την 
αύξηση κατά 20% των κρου-
σμάτων καρκίνου μεταξύ 2012-
2018 (Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας).

> Τα «εργασιακά» θα συζητή-
σουν οι αρχηγοί στη Βουλή 
την ημέρα των ερωτευμένων 

(14/2/2020) για περισσότερη 
εργασιακή αγάπη (και κυρίως 
ειρήνη…).

> Οι φασίστες στη Λέσβο ονο-
μάζονται απλά «κάτοικοι της 
Λέσβου». Ομιλία βουλευτή 
«Ελλ. Λύσης» Α. Μυλωνάκη.

> Εκλεκτικές απόψεις (και φι-
λίες).

> Αφού η διαμαρτυρία των προ-
σφύγων (και μεταναστών) είναι 
«άνευ λόγου», κοινώς τα πάντα 
δουλεύουν ρολόι, γιατί βγήκαν 
στα κάγκελα ρατσιστές, φασί-
στες, νοικοκυραίοι;

> Οσο για τους «υπερασπι-
στές» των κολασμένων της 
γης Συριζαίους κάθε μορφής, 
κρείττον σιγάν.

> Audacity.

> Ειδήσεις από Χιλή;

> Γιατί μας έχουν φλομώσει με 
την κορωνοϊική υστερία.

> Προσέξτε το «ΚΥΡΙΟ ΑΡ-
ΘΡΟ» της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, 
5/2/2020: «Αυτή η δηλητηρία-
ση του κοινωνικού κλίματος…». 
Τώρα, δηλαδή, περίμενε το 
«κοινωνικό κλίμα» να «δηλητη-
ριαστεί». Και για να μην έχουμε 
αμφιβολία για τον υφέρποντα 
(;) φασισμό, η εφημερίδα κλεί-
νει το κείμενο δηλώνοντας: 
«Εχει χαθεί ήδη πολύς χρόνος. 
Και πολλά αποθέματα κοινωνι-
κής ανοχής». Προς τους  «τα-
ραξίες» της Μόριας, φυσικά…

> «…του μείζονα συγγραφέα…» 
(Ηλίας Μαγκλίνης, 5/2/2020, 
kathimerini.gr, «Ο Τζορτζ Στάι-
νερ και η βία). Να υποθέσουμε 
ότι ακολουθεί τη γραμματική 
του μπάρμπα-Γιάννη του Σκα-
ρίμπα: ο μείζονας, του μείζονα 
(ή μήπως δε γνωρίζει;).

> Συγγράφοντες και γράφο-
ντες.

> Σε έντυπα που (στο παρελ-
θόν) απολογούνταν στον Χίτ-
λερ.

> Μια κουβέντα που πρέπει ν’ 
ανοίξει: ο εκφασισμός της κοι-
νωνίας.

> Οφελος (ποιων;) 2.5 δισ. ευρώ 
ΚΑΙ από το άνοιγμα των κατα-
στημάτων τις Κυριακές.

> Για να μην υπάρχουν αυτα-
πάτες ότι είναι για το «γενικό 
καλό»…

> «Μείωση ροών προσφύγων-
μεταναστών τα τελευταία 
εικοσιτετράωρα σε σχέση με 
τον Δεκέμβριο του 2019». Η 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 5/2/2020.

> Ενα δισ. ευρώ οι ανάγκες της 
Αλβανίας για ανοικοδόμηση 
μετά το σεισμό του Νοέμβρη. 
Να υποθέσουμε ότι θα υπάρ-
ξουν «αυθορμήτως προσελθό-
ντα» καπιταλιστικά πρόσωπα 
και κεφάλαια…

> «Μόρια: ακροδεξιό πογκρόμ 
τρομοκρατεί πρόσφυγες και 
ντόπιους» - in.gr, 5/2/2020.

> Ο.Η.Ε: Οργανισμός Ηλεγμέ-
νων Εκκρεμοτήτων.

> Μόνιμα.

> Εξέγερση. Στη Λέσβο. Η μόνη 
σωστή περιγραφή.

> «Μόρια: Στους δρόμους οι 
πρόσφυγες – με καταστολή 
απαντά η κυβέρνηση» - tovima.
gr.

> Για την πραγματική θέση 
του «ΒΗΜΑΤΟΣ» (tovima.gr, 
5/2/2020), Α. Κωβαίος: «Είτε η 
συγκέντρωσή τους ήταν υποκι-
νούμενη, είτε αυτοσχέδια και 
αυθόρμητη, ανοίγει δυστυχώς 
τον δρόμο για εξελίξεις δυσά-
ρεστες και καθιστά τις αποφά-
σεις και ενέργειες της κυβέρ-
νησης επείγουσες». Μαζί  με το 

φασιστοσκυλολόι και η κρατική 
καταστολή και τα ΜΜΕ.

> Μπάτσοι - TV - Χρ. Αυγή - όλα 
τα καθάρματα δουλεύουνε μα-
ζί.

> «Μαζί με την αστυνόμευση 
των λιμένων και θαλασσών 
μας… να προστατεύουν απο-
τελεσματικά τα θαλάσσια σύ-
νορά μας». Κούλης, στα  100 
χρόνια από την ίδρυση του 
Λιμενικού Σώματος.

> Για να μην υπάρχουν απορίες, 
λοιπόν: αστυνόμευση και κατα-
στολή.

> Τώρα, δηλαδή, οι εργαζόμε-
νοι στον ΟΤΕ πρέπει να πανη-
γυρίσουν;

> Αρκαλοχώρι, Κρήτη: άρρω-
στα 113  από τα  214 παιδιά.

> ΚΑΙ στη Λέρο ξεσηκώνονται 
της γης οι κολασμένοι.

> Η… σκίζουσα Πελόζι.

> Η κλαίουσα ιτιά.

> Και άλλες περιθωριοϊστορίες.

> Σαφής η αφίσα των «22 Χρι-
στιανικών σωματείων»: «Λα-
θρομετανάστευση». 

> Πόσο πιο ακροδεξιά από το 
φασισμό;

> Οι «αγαπώντες τον πλησίον».

> Και κονδύλια διαχειριζόμενοι.

> «Αιματοχυσία στη Μυτιλήνη» 
- Γ. Μπουρνούς, ΣΥΡΙΖΑ.

> Το θέμα είναι ποιοι χύνουν αί-
μα; Ποιοι επιτίθενται (πογκρόμ) 
σε «δικούς και ξένους»;

> Ξαναμανά εργολάβοι στο 
Λαϊκό Νοσοκομείο.

> Για «ατύχημα» στη Motor Oil 
κάνει λόγο Η ΑΥΓΗ, 5/2/2020.

> Πρόκληση μετά από την συ-
νεχώς αυξανόμενη θανάτωση 
εργαζομένων την ώρα της δου-
λειάς.

> Μια χαρά ταίριαζε η κοπριά 
στα λάχανα στην εκδήλωση της 
«Πρωτοβουλίας».

> Ψευδεπίγραφοι κομμουνι-
στές.

> ΚΑΙ ντεμέκ φίλοι προσφύγων-
μεταναστών.

> Και κάποιοι τους εντάσσουν 
(ακόμη…) στην… κομμουνιστική 
αριστερά.

> Να τους χαίρονται.

> Διακοπή ρεύματος.
Βασίλης

Είναι τόσο σκληρός ο αγώνας  μα τόσο γλυκός (προσαρμογή έννοιας)

Σωρηδόν οι δολοφονίες εργαζομένων (τα μίντια μιλάνε για ατυχήματα…)

«Εισήγηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο: Νόμιμη η κατάργηση δώρων των συνταξιούχων 
του Δημοσίου» (Για λόγους «γενικότερου δημοσίου συμφέροντος»)

  Dixi et salvavi animam meam

u Ο γραμματέας Οργανωτικού του ΚΙΝΑΛ Στ. Παραστατίδης 
μας ενημέρωσε ότι σε εκδήλωση στο Ηράκλειο τον πλησίασαν 
δυο ηλικιωμένοι Κρητικοί, οι οποίοι είχαν τυπώσει μπλουζάκια 
με ηλικιωμένους βρακοφόρους που έλεγαν «ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ, 
μόνο ΠΑΣΟΚ». Προφανώς, ο Παραστατίδης ήθελε να πει ότι οι 
γνήσιοι Κρητικοί δεν ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Τα τελευταία (και όχι 
μόνο) εκλογικά αποτελέσματα τον διέψευσαν. Πρώτο κόμμα 
στην Κρήτη ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό σχεδόν τετραπλά-
σιο απ' αυτό του ΚΙΝΑΛ. Ο Παραστατίδης, όμως, βιάστηκε 
να δημοσιεύσει τη φωτογραφία με τα… μόρτικα μπλουζάκια. 
Δε σκέφτηκε ότι οι τύποι από την Κρήτη δε θέλουν ΚΙΝΑΛ 
αλλά ΠΑΣΟΚ. Διότι ο οπαδός είναι οπαδός, δε γουστάρει με-
τονομασίες. Γι' αυτό δεν αλλάζουν ονόματα οι ποδοσφαιρικές 
ομάδες. Απαξ και άλλαξε το όνομα, δεν το 'χει σε τίποτα ο 
οπαδός να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Πιο πολλούς πασόκους βλέπει 
εκεί παρά στο ΚΙΝΑΛ…

u Είναι να μην πάρεις το κολάι. Αποκτάς και άνεση και στιλ 
για να φωτογραφίζεσαι πότε με τη Βαρδινογιάνναινα και πότε 
με την Αγγελοπουλίνα. Ενα κοινοβουλευτικό κόμμα πρέπει να 
παίζει το παιχνίδι με το σωστό τρόπο. Οχι σαν εκείνους τους 
παλιούς κομμουνιστές, που την έβγαζαν σε υπόγεια διαμερί-
σματα και σε φτωχικά εργατικά δωμάτια, με αποτέλεσμα να 
γίνουν… μονόχνωτοι.

u «Ακούστε ηρεμία στο Μαυριτανικό δωμάτιο του Βασιλικού 
ξενώνα», έγραψε ο υπουργός Μπουμπούκος, ενημερώνοντας 
τους «ακολούθους» του ότι βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία 
συνοδεύοντας τον πρωθυπουργό Κούλη, ότι φιλοξενείται στο 
βασιλικό ξενώνα και επί τη ευκαιρία τραβάει και κάνα βιντεάκι, 
όπως κάνουν οι τύποι και οι τύπισσες που παρουσιάζουν τα-
ξιδιωτικές εκπομπές, δείχνοντας στους τηλεθεατές μέρη που 
αυτοί (οι τηλεθεατές) δε θα μπορέσουν να επισκεφτούν ποτέ. 
Γνωστός τηλεπλασιέ ο Μπουμπούκος, άνετα θα μπορούσε να 
σταδιοδρομήσει και σ' αυτόν τον τομέα, όταν βρεθεί στην 
αντιπολίτευση και δε θα έχει επαγγελματικό ασυμβίβαστο. 
Κατά τα άλλα, ας τον ενημερώσει κάποιος (λέμε τώρα, γιατί 
αυτά τα ξέρει), ότι τα παλάτια των Σαούδ είναι φτιαγμένα σε 
ικανή απόσταση από τις φυλακές, για να μη φτάνουν στ' αυτιά 
τους  οι ενοχλητικές κραυγές των βασανιζόμενων.

οι τοίχοι έχουν φωνή

Αυτός αρνήθηκε επιδεικτικά να της δώσει το χέρι, αυτή έσκισε 
ακόμα πιο επιδεικτικά την ομιλία του, την ώρα που οι άλλοι τον 
χειροκροτούσαν, οι άλλοι τον αθώωσαν χωρίς να εξετάσουν μάρ-
τυρες (χωρίς δίκη δηλαδή), αυτός ευελπιστεί ότι τον ερχόμενο 
Νοέμβρη θα εκλεγεί για δεύτερη φορά πρόεδρος των ΗΠΑ, οι 
λαοί στενάζουν κάτω από τη μπότα ολωνών τους.



Κοινωνική συνοχή
Στα τέλη Μάη του 2011, μισό εκατομμύριο άνθρωποι συ-

γκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, 
απέναντι από τη Βουλή. Ανάλογου μεγέθους συγκεντρώ-
σεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη και σε δεκάδες άλλες πόλεις 
της χώρας. Είχαν προηγηθεί εξίσου ογκώδεις απεργιακές 
συγκεντρώσεις, με συχνότητα μία-δύο κάθε μήνα, από τον 
Μάη του 2010 που υπογράφηκε το πρώτο Μνημόνιο. Ακο-
λούθησαν ογκώδεις συγκεντρώσεις, απεργιακές και μη, 
καθ' όλο το 2011 και μέχρι τα μισά του 2012, οπότε αυτό το 
κίνημα άρχισε να «πέφτει».

Δεν υπήρξε συγκέντρωση ή διαδήλωση αυτής της πε-
ριόδου που να μην υπήρξαν συγκρούσεις διαδηλωτών με 
την αστυνομία, η οποία μάλιστα επέδειξε ιδιαίτερο ζήλο, 
πνίγοντας στα χημικά κλειστούς χώρους, ανοίγοντας κε-
φάλια διαδηλωτών που δεν συμμετείχαν στη σύγκρουση, 
αλλά απλώς προσπαθούσαν να προφυλαχτούν, χτυπώ-
ντας διαδηλωτές ακόμα και με δίκυκλα, ξυλοκοπώντας 
ανθρώπους αιμόφυρτους, πεσμένους στο έδαφος και με 
δεμένα χέρια κτλ. κτλ.

Οι συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί εκείνη την περίο-
δο οδήγησαν σε εκδηλώσεις που δεν ήταν γνωστές παλαι-
ότερα στη χώρα μας. Υπουργοί και βουλευτές δεν τολμού-
σαν να κυκλοφορήσουν, διότι ο κόσμος τους αποδοκίμαζε 
όπου τους έβλεπε. Ακόμα και σε μη πολιτικές, κοινωνικές 
εκδηλώσεις. Αποκορύφωμα ήταν η εκδίωξη όλων αυτών 
από τις εξέδρες των επισήμων στις παρελάσεις της 28ης 
Οκτώβρη του 2011, σε μια σειρά πόλεις της χώρας.

Ολοι θυμόμαστε εκείνη την περίοδο αστούς αρθρογρά-
φους να γράφουν με αγωνία ότι υπάρχει κίνδυνος εμφύλι-
ου πολέμου και να κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ρίχνει λάδι 
στη φωτιά, αβαντάροντας τις εκδηλώσεις αποδοκιμασίας 
και προπηλακισμού των πολιτικών του αντιπάλων και μιλώ-
ντας για «γερμανοτσολιάδες» και τα παρόμοια. Φιλολογία 
που συνεχίστηκε (αν και σε χαμηλότερο επίπεδο) μέχρι και 
το πρώτο εξάμηνο του 2016. Μάλιστα, όταν ο Τσίπρας ανα-
κοίνωσε τη διοργάνωση του δημοψηφίσματος τον Ιούλη 
του 2015, αυτοί οι αρθρογράφοι «θυμήθηκαν» ξαφνικά την 
περίοδο που είχε προηγηθεί της ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ στην 
εξουσία, κατηγορώντας τον Τσίπρα ότι οδηγεί σκόπιμα σε 
έξοδο της χώρας από το ευρώ και την ΕΕ, δημιουργώντας 
έτσι και πάλι κλίμα εμφύλιου πολέμου.

Θυμόσαστε, μήπως όλη εκείνη την περίοδο να μίλησε 
κάποιος κυβερνητικός παράγοντας για κίνδυνο διάρρη-
ξης της κοινωνικής συνοχήςς Θυμόσαστε καμιά από τις 
τέσσερις μνημονιακές κυβερνήσεις (Παπανδρέου, Πα-
παδήμου, Σαμαροβενιζέλων, Τσιπροκαμμένων) να πήρε 
μέτρα για να μη διαρραγεί αυτό που ονομάζουν κοινωνι-
κή συνοχή; Σίγουρα δε θυμόσαστε, γιατί απλούστατα δεν 
υπήρξε. Ακόμα και εκείνοι που μιλούσαν για κίνδυνο εμ-
φύλιου πολέμου, καλούσαν τις μνημονιακές κυβερνήσεις 
να επιδείξουν αποφασιστικότητα έναντι του «όχλου» και 
επιτιμούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ που, αντί να στηρίξει την εθνική 
προσπάθεια, «καβαλάει το κύμα της αντιμνημονιακής δι-
αμαρτυρίας για μικροκομματικούς λόγους».

Περιττεύει να σημειώσουμε ότι το κράτος έκανε μονο-
μερή εμφύλιο πόλεμο ενάντια στην εργαζόμενη κοινωνική 
πλειοψηφία. Οι μνημονιακοί νόμοι ψηφίζονταν με ρυθ-
μό πολυβόλου, τεράστιες λαϊκές μάζες φτωχοποιούνταν 
βίαια, ενώ οι μηχανισμοί καταστολής τσάκιζαν όποιους 
αντιδρούσαν σ' αυτή τη βίαιη φτωχοποίηση. Οι κυβερνή-
σεις δε λογάριαζαν το λεγόμενο πολιτικό κόστος. Ηγετικά 
στελέχη εξαφανίζονταν από τον πολιτικό χάρτη, τα αστι-
κά κόμματα εξουσίας γνώριζαν διασπάσεις και ραγδαίο 
εκφυλισμό της εκλογικής τους δύναμης, όμως συζήτηση 
για αλλαγή (έστω μικρή βελτίωση) της εφαρμοζόμενης 
πολιτικής δε γινόταν, μολονότι αυτό που ονομάζουν κοι-
νωνική συνοχή είχε όντως διαρραγεί.

Πότε είδαμε κυβέρνηση να παρεμβαίνει νομοθετικά 
επικαλούμενη τον κίνδυνο διάρρηξης της κοινωνικής συ-
νοχής; Οταν ένας βαρόνος του ποδοσφαίρου απείλησε 
να κατεβάσει στο δρόμο τον ιδιωτικό του στρατό,  επειδή 
έκρινε ότι του την έστησε ένας άλλος βαρόνος του πο-
δοσφαίρου, ο οποίος με τη σειρά του θεωρούσε ότι τα 
τελευταία χρόνια του την είχε στήσει ο πρώτος.

Δε χρειάζεται να σας ζητήσουμε να κάνετε τη σύγκριση. 
Την έχετε ήδη κάνει…

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 κόκκινοΣτις 2 Φλεβάρη, συμπλη-
ρώθηκαν 77 χρόνια από τη 

νίκη του σοβιετικού Κόκκινου 
Στρατού στη «μάχη του Στά-
λινγκραντ», όπως πολιτογραφή-
θηκαν οι πολεμικές επιχειρήσεις 
ανάμεσα στη ναζιστική Βέρμαχτ 
και τους συμμάχους της, από τη 
μια, και στον Κόκκινο Στρατό, 
από την άλλη, που άρχισαν στις 
17 Ιούλη του 1942 και ολοκλη-
ρώθηκαν στις 2 Φλεβάρη του 
1943, με την παράδοση των υπο-
λειμμάτων της ναζιστικής 6ης 

στρατιάς και του επικεφαλής 
της στρατάρχη Φον Πάουλους.

Εχουν γραφεί τόμοι γι' αυτή 
τη μάχη και τα διαδοχικά επει-
σόδιά της δεν μπορούν ούτε 
επιγραμματικά να αναφερθούν 
σ' ένα σύντομο επετειακό αφιέ-
ρωμα. Ηταν μια από τις φονικό-
τερες μάχες του Β' παγκόσμιου 
πολέμου (800.000 νεκρούς και 
τραυματίες οι Γερμανοί και οι 
σύμμαχοί τους - 478.741 νεκρούς 
και 650.000 τραυματίες, στρα-
τιώτες και πολίτες οι σοβιετικοί). 
Και βέβαια, ήταν η μάχη-καμπή 
στον πόλεμο. Ο σοβιετικός Κόκ-
κινος Στρατός πήρε την πρωτο-
βουλία των επιχειρήσεων και 
έκτοτε δεν την ξαναέχασε ποτέ, 
μέχρι που ύψωσε την κόκκινη 
σημαία με το σφυροδρέπανο 
στον τρούλο του Ράιχσταγκ.

Ο στόχος του Χίτλερ δεν ήταν 
μόνο συμβολικός: να καταλάβει 
την πόλη που έφερε το όνομα 
του ηγέτη των μπολσεβίκων και 
της Σοβιετικής Ενωσης. Ηταν 
υπολογιστικός από την άποψη 
του πολέμου: θα άνοιγε δρόμο 
προς τα πετρέλαια του Καυκά-
σου. Για τον ίδιο λόγο, η σοβιετι-
κή ηγεσία αποφάσισε να κρατή-
σει πάση θυσία το Στάλινγκραντ. 
Και τα κατάφερε χωρίς για και-
ρό να έχει τη στρατιωτική υπε-
ροχή, χάρη στο πραγματικά με-
γαλοφυές πολεμικό σχέδιο που 
κατέστρωσαν οι Στάλιν και Βασι-
λιέφσκι με τους επιτελείς τους, 
αλλά κυρίως χάρη στον ηρωισμό 
που επέδειξαν οι στρατιώτες του 
Κόκκινου Στρατού και οι πολίτες 
κάτοικοι του Στάλινγκραντ, ερ-
γάτες στην πλειοψηφία τους.

Μπορεί κανείς να πει, χωρίς 
τον κίνδυνο να κάνει λάθος, ότι η 
μάχη του Στάλινγκραντ υπήρξε 
η κορυφαία απόδειξη του στα-
λινικού στρατιωτικού δόγματος, 

σύμφωνα με το οποίο αποφα-
σιστικός παράγοντας για την 
έκβαση ενός πολέμου είναι η 
ηθικοπολιτική ενότητα λαού και 
στρατού και η ισχύς των μετόπι-
σθεν που αυτή εξασφαλίζει.

Στις 5 Οκτώβρη του 1942, ο 
Στάλιν έστειλε στο στρατηγό 
Γιερόμινκο το εξής μήνυμα: 
«Ο αντίπαλος μπορεί να περι-
κυκλώσει την 62η, την 64η και 
άλλες στρατιές αν καταλάβει το 
κέντρο και περάσει τον Βόλγα. Ο 
εχθρός μπορεί να το κάνει αυτό 
καθώς κατέχει διασταυρώσεις 
και στα βόρεια, και στο κέντρο 
και στα νότια του Στάλινγκραντ. 
Για να αποτραπεί αυτή η πιθα-
νότητα, πρέπει να απωθήσετε 
τον αντίπαλο και να καταλάβε-
τε τα σπίτια και τους δρόμους 
που πήρε από Εσάς. Για να γίνει 
αυτό πρέπει να μετατρέψετε το 
κάθε σπίτι και την κάθε γειτονιά 
σε οχυρά. Απαιτώ από Εσάς να 
λάβετε όλα τα κατάλληλα μέτρα 
για την άμυνα του Στάλινγκραντ. 
Το Στάλινγκραντ δεν πρέπει να 
παραδοθεί στον αντίπαλο, ενώ 
οι περιοχές που κατέλαβε πρέπει 
να απελευθερωθούν».

Από εκείνη τη μέρα, ανάμεσα 
στους στρατιώτες που πολε-
μούσαν και στους εργάτες που 
τους συνέδραμαν, ένα σύνθη-
μα μεταδιδόταν από στόμα σε 
στόμα: «Δεν υπάρχει γη για μας 
πέρα από τον Βόλγα».

Δρόμο με δρόμο, πολυκατοι-
κία με πολυκατοικία, σπίτι με 
σπίτι, καμιά φορά και δωμάτιο 
με δωμάτιο, οι σοβιετικοί μα-
χητές αντιμετώπιζαν τον ναζί 
εισβολέα. Κέρδιζαν και έχαναν 
μέτρα, υποχωρούσαν αναγκα-
στικά αλλά ταχύτατα αντεπιτί-
θεντο. Τα εργοστάσια «Κόκκινος 
Οκτώβρης» και «Οδοφράγμα-
τα», καμάρια της σοσιαλιστικής 

οικοδόμησης, έγιναν θέατρα 
των πιο σκληρών συγκρούσεων. 
Στις 5 Νοέμβρη, το Σοβιέτ Αντι-
προσώπων των Εργαζομένων 
γιόρτασε την 25η επέτειο της 
Οκτωβριανής Επανάστασης 
σε ένα από τα ναυπηγεία της 
πόλης. Ο στρατηγός Σουμίλοφ, 
διοικητής της 64ης Στρατιάς, 
πήρε το λόγο για να εξάρει 
τη βοήθεια των πολιτών στην 
άμυνα του Στάλινγκραντ, στην 
οποία μαζί με τους στρατιώτες 
συμμετείχαν 75.000 εργάτες, 
μηχανικοί, αγρότες και νεολαίοι.

H Σοβιετική Ενωση έδωσε 
μόνη της τη μάχη του Στά-
λινγκραντ, το οποίο πολιορκού-
σαν οχτώ ναζιστικές στρατιές. 
Οι Αγγλοαμερικάνοι αρνήθη-
καν πεισματικά να ανοίξουν το 
δεύτερο μέτωπο στην Ευρώπη, 
όπως πιεστικά ζητούσε ο Στά-
λιν. Εκτιμούσαν ότι η ναζιστική 
Γερμανία με τη Σοβιετική Ενωση 
θα αλληλοεξοντώνονταν, οπότε 
αυτοί θα γίνονταν οι κυρίαρχοι 
του μεταπολεμικού κόσμου. Ο 
Τσόρτσιλ ταξίδεψε στην ΕΣΣΔ 
τον Αύγουστο του '42. Ο Στά-
λιν ξαναέθεσε το ζήτημα του 
ανοίγματος δεύτερου μετώ-
που στην Ευρώπη.  Ο Τσόρτσιλ 
αρνήθηκε, ενώ ο Χάριμαν, που 
εκπροσωπούσε τον Ρούσβελτ, 
υποστήριξε τον Τσόρτσιλ. Ολα 
αυτά τα κατέγραψε ο Στάλιν 
σε υπόμνημα που έστειλε στη 
βρετανική και την αμερικάνικη 
κυβέρνηση την επόμενη μέρα 
(μπορεί κανείς να το βρει στην 
Αλληλογραφία των Στάλιν-Ρού-
σβελτ-Τσόρτσιλ, που έχει εκδο-
θεί και στα ελληνικά).

Εστω και μόνοι, όμως, οι σο-
βιετικοί άντεξαν στην επίθεση 
υπέρτερων ναζιστικών δυνά-
μεων, τις καθήλωσαν και μετά 
αντεπιτέθηκαν για να τις κατα-

τροπώσουν. Στις 19 Νοέμβρη 
του 1942, ο Στάλιν έδωσε την 
εντολή να ξεκινήσει η αντεπί-
θεση. Ηταν η επιχείρηση «Ου-
ρανός», το σχέδιο της οποίας 
είχαν ετοιμάσει οι Ζούκοφ και 
Βασιλιέφσκι, σύμφωνα με τις 
εντολές του Στάλιν. Οι Γερμα-
νοί σύντομα εγκλωβίστηκαν 
και μέσα σε μια περιοχή λίγων 
τετραγωνικών χιλιομέτρων βρέ-
θηκαν περικυκλωμένοι 250.000 
στρατιώτες.  Οι Σοβιετικοί τους 
ζήτησαν να παραδοθούν, όμως 

η διαταγή του Χίτλερ ήταν επί-
θεση μέχρις εσχάτων. Η προ-
σπάθεια της Λουφτβάφε να 
τους ανεφοδιάσει από αέρος 
κατέληξε στη συντριβή 490 αε-
ροπλάνων. Στις 2 Φλεβάρη του 
1943, ο στρατάρχης πλέον Φον 
Πάουλους περικυκλώθηκε στο 
αρχηγείο του και αναγκάστηκε 
να παραδοθεί. Μετά από 200 
μέρες, ο Κόκκινος Στρατός είχε 
νικήσει στη «μεγαλύτερη μάχη 
στην ιστορία των πολέμων», 
όπως τη χαρακτήρισε ο Στάλιν.

Ο πόλεμος είχε κριθεί. Από τη 
νίκη στο Στάλινγκραντ και μετά, 
ο Κόκκινος Στρατός δεν έχασε 
ποτέ την πρωτοβουλία. Ηταν ζή-
τημα χρόνου να ολοκληρωθεί ο 
σοβιετικός θρίαμβος μέσα στο 
Βερολίνο.

«Συγχαίρω εσάς και τα στρα-
τεύματα του μετώπου του Ντον 
για το επιτυχημένο ξεκαθάρισμα 
των εχθρικών στρατευμάτων 
που είχαν κυκλωθεί κοντά στο 
Στάλινγκραντ. Εκφράζω τις ευ-
χαριστίες μου σε όλους τους μα-
χητές, διοικητές και πολιτικούς 
καθοδηγητές του μετώπου του 
Ντον για τις εξαιρετικές αυτές 
πολεμικές επιχειρήσεις», έγραφε 
ο Στάλιν στην ημερήσια διαταγή 
που έστειλε στις 2 Φλεβάρη του 
1943 στον στρατάρχη Βορόνοφ 
και τον στρατηγό Ροκοσόφσκι. 
Ακολούθησαν τα -αναγκαστικά- 
συγχαρητήρια του Τσόρτσιλ και 
του Ρούσβελτ…

Ο Βασίλι Ζάιτσεφ, ο ελεύθε-
ρος σκοπευτής (ένας από τους 
πολλούς, άνδρες και γυναίκες) 
περιέγραφε τα εγκλήματα των 
ναζί που είδε με τα ίδια του τα 
μάτια και τόνιζε: «Δεν μπορείς 
να κάνεις τίποτε, το κρατάς μέ-
σα σου. Και αισθάνεσαι μόνο μια 
επιθυμία: να σκοτώσεις όσο πιο 
πολλούς Γερμανούς μπορείς»

 Νίκη στο Στάλινγκραντ

Οταν η ηθικοπολιτική ενότητα 
του σοβιετικού λαού συνέτριβε 
τη ναζιστική πολεμική μηχανή


